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Balçova’ya  
sıradışı aday
s.4

Çiğli’de Başkan 
çalışıyor ama...
s.8

Karabağlar
‘bıçak sırtı’
s.6

BAŞKAN PEKDAŞ ADAYLIK İDDİASINI DİLE GETİRDİ

‘BAŞLADIĞIM iŞLERi
TAMAMLAYACAĞIM’

‘KAMUCU’ BİR BAŞKAN
İzmir’in kalbi Konak’ın seçilmiş ilk kadın 

belediye başkanı Sema Pekdaş, “Başla-
dığım işlerin hepsini tamamlayacağım” 

diyerek bir 5 yıl daha Konaklılara hizmet 
etmeye talip olduğunu açıkladı. Kendini 

‘kamucu’ bir başkan olarak tanımlayan Pek-
daş, “Bu güzel şehrin geçmişten gelen ta-

rihi zenginliğini kentin kalkınması için 
kullanmaya, İzmirlilik ruhunu el 

ele yaşatmaya devam edece-
ğiz” dedi.

KONAK’IN İLK KADIN BAŞKANI
30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerin ardından 
İzmir’in merkez ilçesi Konak’ın tarihteki ilk kadın 
belediye başkanı seçilen Sema Pekdaş, çarpıcı 
değerlendirmelerde bulundu. Kendisini avukatlık 
mesleğinden ötürü sadece hukukçu olarak tanım-
lamayan Başkan Pekdaş, geçmişte farklı sivil top-
lum örgütlerinde görev aldığını, bunun faydasını 
da belediye başkanlığı sırasında gördüğünü söyle-
di. Pekdaş, bir yerin kent, insanlarının da yurttaş 
olabilmesi için sivil toplum örgütlerinin enerjisinin 
önemli olduğunu dile getirdi. s.5

Otizimli çocukların 
sorunları Meclis’te

CHP İzmir Milletvekili 
Mahir Polat, Türkiye 
genelinde otizmli ve di-
ğer özel eğitim ihtiyacı 
duyan çocuklar için 
Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nca hangi çalışmala-
rın yapıldığını ve yapı-
lacağını sordu.   s.6

‘Savurganlığa 
kaynak var 
emekçiye yok’
CHP Aliağa İlçe 
Başkanı Özcan 
Durmaz, 800 be-
lediye çalışanının 
maaşının Ağus-
tos ayı maaşla-
rının ödenme-
diğini sosyal medya hesabından 
duyurdu. Emekçilerin Ağustos aynı 
maaşlarını alamadığını ve Eylül ayı 
maaşlarının da henüz ödenmedi-
ğini ifade etti.  s.2

Soyer: Bu işin 
arkasında 
adaylığımı 
istemeyenler var

Adı sık sık hedef göstermelerle 
anılan yandaş Yeni Asır gazetesi 
CHP’li Seferihisar Belediye Başka-
nı Tunç Soyer’i yine hedef aldı. s.2

DİSK iş bırakıyor: ‘Krizin 
faturasını halka kesemezseniz’

DİSK Genel İş İzmir şubeleri krizin faturası-
nı emekçilere ödenmemesi talebiyle 3 Ekim 
Çarşamba günü yarım gün iş bırakacak. DİSK 
emekçileri temel tüketim mallarına yapılan 
zamlar geri çekilmesi, asgari ücretin kayıpları 
karşılayacak şekilde yükseltilmesi, tüm çalı-
şanlara ve emeklilere zam verilmesi ve kriz ba-
hanesiyle işten çıkarmaların yasaklanması için 
3 Ekim Çarşamba günü Konak Meydanı Eski 
SümerBank önünde eylem yapacaklar. s.10

Olten Quartet: İzleyici sizin 
yaptığınız işe inanıyor s.8

“İnsanın sırtında yumurta 
küfesi olunca başka bir 
bakışla hareket ediyor” diyen 
Pekdaş, kent yönetimlerinde 
en önemli olgunun ‘adalet 
duygusu’ olduğunu söyledi.

‘AKP Mart 
2019’da ikinci 
silleyi yiyecek’
CHP Kara-
bağlar İlçe 
Başkanlığı 
yazılı bir 
aç ık lama 
yayınladı. 
AKP’li yö-
neticilerin 
Karabağ-
lar yönetimi ile ilgili getirdiği eleş-
tirilere ayrıntılarıyla cevap verilen 
açıklamada, AKP’nin Karabağ-
lar’da aldığı oy oranlarına dikkat 
çekilerek, AKP’nin halkın desteğini 
almaktan uzak olduğu ve CHP’nin 
ise her zaman halkın yanında du-
rarak takdirini kazandığını ifade 
edildi. s.4

İZMİRLİ SANATÇI DEVRİM EVİN:

BiZi SANAT
KURTARACAK
‘Ayrıştırma ve kutuplaştırma yerini sağlamlaştıran siya-
si figürleri ön planda tutarken, barışçıl çığlıklara taham-
mül edemez halde baskıyı arttırdı’ s.9

Foça’da ilçesinde 
söküm için getirilen 
gemideki personelin 
bilinçli olarak fuel-oil 
bırakıp deniz suyu-
nu ve sahil bandını 
kirletmesinden son-
ra başlanan temizlik 
çalışmalarında büyük 
mesafe alındı. s.11

Petrolün karalığından
suyun berraklığına

Ege Üniversitesi 
Kemalpaşa’ya mı 
taşınıyor?
Ege Üniversitesi’nin Emlak Konu-
ta tahsis edilip, Ege Üniversitesi 
kampüsünün Kemalpaşa’ya taşı-
nacağı söylentileri üzerine rektör-
lükten açıklama bekleniyor. .s.4
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Tüm üyelerle toplantı yapacak! 
Gündem: Yerel seçimler...

Yerel seçim takvimi ve aday 
adayları netleşmeye başladık-
ça, siyaset de canlanıyor. Yerel 
siyaset dinamiklerinin güçlü 
olduğu ilçelerin başında gelen 

Çiğli’de, yerel seçimler öncesi çalışmalar da 
hızlandı. 

Tüm üyelerin sürece dair fikrini almak 
isteyen CHP Çiğli İlçe Örgütü, bu kapsam-
da toplantı düzenleyecek. İlçe Başkanı Utku 
Gümrükçü, tüm üyelere ‘Yerel seçimlerde ne 
yapmalıyız?’ başlıklı toplantıya katılım çağ-
rısında bulundu. 30 Eylül Pazar Günü Saat 
14’te Gelincik Düğün Salonu’nda gerçekle-
şecek toplantıda dileyen herkes konuşma 
yaparak yerel seçimlerle ilgili fikrini söyleye-
bilecek.

ADAY BELİRLEME  YÖNTEMİ ANKETİ
Başkan Gümrükçü, toplantı çağrısında şu 

sorulara cevap arayacaklarını duyurdu:
“-2019 seçimlerinde partimizin oyunu 

nasıl artıracağız?
-Yerel seçim stratejimiz ne olmalı?
-Adaylar neler yapmalı?
-Projelerimiz neler olmalı?”
Gümrükçü, “Bu konularda söyleyecek 

sözü olan tüm üyelerimizi 30 Eylül Pazar 
günü saat 14:00 da Gelincik düğün salonun-
da yapacağımız örgüt toplantısına bekliyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan toplantıda aday belirleme 
süreciyle ilgili de anket yapılacağı bilgisine 
ulaşıldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe 
Başkanı Utku Gümrükçü, tüm üyelerini 

toplantıya çağırdı.

Yandaş Yeni Asır gazetesi, adı sık sık İzmir Büyükşehir  
Belediye Başkan adaylığı için geçen Seferihisar Belediye 

Başkanı Tunç Soyer’i yine hedef aldı.

Soyer: Bu işin arkasında 
adaylığımı istemeyenler var!

Adı sık sık hedef göstermelerle anı-
lan yandaş Yeni Asır gazetesi CHP’li Se-
ferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’i 
yine hedef aldı. 

Yandaş Yeni Asır gazetesi yaptığı ha-
berde Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in, Sığacık Mahallesi’nde denize 
sıfır konumda bulunan 2 kilometrelik 
sahil şeridindeki milyonluk belediye ara-
zilerinin tamamını parsel parsel sattığını 
iddia etti. Yandaş gazete ayrıca Soyer’in 
belediye bütçesinden 178 kez yurtdışı 
gezisine gittiğini ve Sığacık’ta bulunan 
Eşek Adası’nı yok pahasına sattığı iddi-
asında bulundu.

Öte yandan konuyla ilgili Yeni Asır 
gazetesine demeç verdiği iddia edilen 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın, Soyer 
hakkında soruşturma başlatacaklarını 
söylediği öne sürüldü.

‘SÖZ KONUSU OLAMAZ’
Konuyla ilgili gazetemize konuşan 

CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, yandaş Yeni Asır gazetesinin yap-
tığı haberin doğru olmadığını ifade etti. 
Soyer, söz konusu ihalelerin açık ihale ile 
yapıldığını dolayısıyla bu tarz satışların 
belediyenin web sayfasında duyuruldu-
ğunu aktardı. Soyer, “Bahsi geçen alan 
birinci derece sit alanı. Yani üzerine her-

hangi bir şey yapılması söz konusu değil-
dir. Dolayısıyla adanın pahalı ya da ucuza 
satılması gibi bir durum söz konusu ola-
maz.” diye konuştu. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI

Öte yandan gazetemizin ulaştığı 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise Yeni Asır 
gazetesine verdiği demece ilişkin sorula-
rı yanıtsız bıraktı.

ZAMANLAMA MANİDAR
Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala, 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday-
lığı için adı sık anılan Soyer’in bu tarz bir 
olay ile gündeme gelmesi kafalarda soru 
işaretleri bıraktı. 

9 yıldır yaşanan olayların şu sıralarda 
gündeme gelmesini manidar bulduğunu 
ifade eden Seferihisar Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, haberin arka planında İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için is-
minin geçmesi olduğunun altını çizdi.

Soyer, “Bu işin arkasında İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı adayı olmama 
karşı çıkanlar var, AKP var.” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Aliağa İlçe 
Başkanı Özcan Durmaz, 
Aliağa Belediyesi’nde 
çalışan 800 belediye 
çalışanının maaşlarının 
ödenmemesine tepki 
gösterdi.

CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Dur-
maz, 800 belediye çalışanının maaşının 
Ağustos ayı maaşlarının ödenmediği-
ni sosyal medya hesabından duyurdu. 
Emekçilerin Ağustos aynı maaşlarını ala-
madığını ve Eylül ayı maaşlarının da he-
nüz ödenmediğini ifade etti. 

Aliağa Belediyesi harcamalarında 
savurganlığa gidildiğini ve maaşını talep 
eden belediye çalışanlarının işten çıka-
rıldığını ya da çalıştığı yerin de değiştiril-
diğini iddia etti. Emekçilerin maaşlarının 
ödenmesini talep eden Durmaz açıkla-
masında şu ifadelere yer verdi; “Bir kez 
daha söylüyorum. Emek en yüce değer-
dir. 800 belediye şirketi çalışanı daha 
Ağustos ayı çalışmalarının karşılığı olan 
maaşlarını alamadılar. Eylül ayının sonu-

na geldiğimize göre iki aylık emeğin kar-
şılığı ödenmemiş durumda. Hergün gezi-
ye çıkarılan otobüslere, dozu kaçan yurt 
içi yutr dışı gezdirmelere, siyasi getiri 
hedefli çeşitli faaliyetlere  ve yardımlara, 
vur patlasın çal oynasınlara, havai fişek 
kutlamalara, sayısı belirsiz kiralık makam 
araçlarına, belediyecilikle ilgisiz daha bir 
sürü savurganlığa kaynak var ama eme-
ğiyle Aliağa’yı taşıyan emekçiye gelince 
para yok. Maaşını sorana ise ya kapı gös-
terilir ya da yeri değiştirilir. Ey belediye-
nin kıymetli yöneticileri... Bu insanlar ev 
geçindiriyor. Okullar açıldı, çocuklar okula 
gidiyor. Biraz insaf, başka her şeyi bırakın 
emekçilerin alınterinin karşılığını ödeyin. 
Emek en yüce değerdir.”

Özcan Durmaz’ın konuyla ilgili açık-
lamasına Aliağalı yurttaşlar da destek 
verdi. 

‘Savurganlığa kaynak var emekçiye yok’
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Tüm üyelerle toplantı yapacak! 
Gündem: Yerel seçimler...

Yerel seçim takvimi ve aday 
adayları netleşmeye başladık-
ça, siyaset de canlanıyor. Yerel 
siyaset dinamiklerinin güçlü 
olduğu ilçelerin başında gelen 

Çiğli’de, yerel seçimler öncesi çalışmalar da 
hızlandı. 

Tüm üyelerin sürece dair fikrini almak 
isteyen CHP Çiğli İlçe Örgütü, bu kapsam-
da toplantı düzenleyecek. İlçe Başkanı Utku 
Gümrükçü, tüm üyelere ‘Yerel seçimlerde ne 
yapmalıyız?’ başlıklı toplantıya katılım çağ-
rısında bulundu. 30 Eylül Pazar Günü Saat 
14’te Gelincik Düğün Salonu’nda gerçekle-
şecek toplantıda dileyen herkes konuşma 
yaparak yerel seçimlerle ilgili fikrini söyleye-
bilecek.

ADAY BELİRLEME  YÖNTEMİ ANKETİ
Başkan Gümrükçü, toplantı çağrısında şu 

sorulara cevap arayacaklarını duyurdu:
“-2019 seçimlerinde partimizin oyunu 

nasıl artıracağız?
-Yerel seçim stratejimiz ne olmalı?
-Adaylar neler yapmalı?
-Projelerimiz neler olmalı?”
Gümrükçü, “Bu konularda söyleyecek 

sözü olan tüm üyelerimizi 30 Eylül Pazar 
günü saat 14:00 da Gelincik düğün salonun-
da yapacağımız örgüt toplantısına bekliyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan toplantıda aday belirleme 
süreciyle ilgili de anket yapılacağı bilgisine 
ulaşıldı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe 
Başkanı Utku Gümrükçü, tüm üyelerini 

toplantıya çağırdı.

Yandaş Yeni Asır gazetesi, adı sık sık İzmir Büyükşehir  
Belediye Başkan adaylığı için geçen Seferihisar Belediye 

Başkanı Tunç Soyer’i yine hedef aldı.

Soyer: Bu işin arkasında 
adaylığımı istemeyenler var!

Adı sık sık hedef göstermelerle anı-
lan yandaş Yeni Asır gazetesi CHP’li Se-
ferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’i 
yine hedef aldı. 

Yandaş Yeni Asır gazetesi yaptığı ha-
berde Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in, Sığacık Mahallesi’nde denize 
sıfır konumda bulunan 2 kilometrelik 
sahil şeridindeki milyonluk belediye ara-
zilerinin tamamını parsel parsel sattığını 
iddia etti. Yandaş gazete ayrıca Soyer’in 
belediye bütçesinden 178 kez yurtdışı 
gezisine gittiğini ve Sığacık’ta bulunan 
Eşek Adası’nı yok pahasına sattığı iddi-
asında bulundu.

Öte yandan konuyla ilgili Yeni Asır 
gazetesine demeç verdiği iddia edilen 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın, Soyer 
hakkında soruşturma başlatacaklarını 
söylediği öne sürüldü.

‘SÖZ KONUSU OLAMAZ’
Konuyla ilgili gazetemize konuşan 

CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, yandaş Yeni Asır gazetesinin yap-
tığı haberin doğru olmadığını ifade etti. 
Soyer, söz konusu ihalelerin açık ihale ile 
yapıldığını dolayısıyla bu tarz satışların 
belediyenin web sayfasında duyuruldu-
ğunu aktardı. Soyer, “Bahsi geçen alan 
birinci derece sit alanı. Yani üzerine her-

hangi bir şey yapılması söz konusu değil-
dir. Dolayısıyla adanın pahalı ya da ucuza 
satılması gibi bir durum söz konusu ola-
maz.” diye konuştu. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI

Öte yandan gazetemizin ulaştığı 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise Yeni Asır 
gazetesine verdiği demece ilişkin sorula-
rı yanıtsız bıraktı.

ZAMANLAMA MANİDAR
Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala, 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday-
lığı için adı sık anılan Soyer’in bu tarz bir 
olay ile gündeme gelmesi kafalarda soru 
işaretleri bıraktı. 

9 yıldır yaşanan olayların şu sıralarda 
gündeme gelmesini manidar bulduğunu 
ifade eden Seferihisar Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, haberin arka planında İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için is-
minin geçmesi olduğunun altını çizdi.

Soyer, “Bu işin arkasında İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı adayı olmama 
karşı çıkanlar var, AKP var.” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Aliağa İlçe 
Başkanı Özcan Durmaz, 
Aliağa Belediyesi’nde 
çalışan 800 belediye 
çalışanının maaşlarının 
ödenmemesine tepki 
gösterdi.

CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Dur-
maz, 800 belediye çalışanının maaşının 
Ağustos ayı maaşlarının ödenmediği-
ni sosyal medya hesabından duyurdu. 
Emekçilerin Ağustos aynı maaşlarını ala-
madığını ve Eylül ayı maaşlarının da he-
nüz ödenmediğini ifade etti. 

Aliağa Belediyesi harcamalarında 
savurganlığa gidildiğini ve maaşını talep 
eden belediye çalışanlarının işten çıka-
rıldığını ya da çalıştığı yerin de değiştiril-
diğini iddia etti. Emekçilerin maaşlarının 
ödenmesini talep eden Durmaz açıkla-
masında şu ifadelere yer verdi; “Bir kez 
daha söylüyorum. Emek en yüce değer-
dir. 800 belediye şirketi çalışanı daha 
Ağustos ayı çalışmalarının karşılığı olan 
maaşlarını alamadılar. Eylül ayının sonu-

na geldiğimize göre iki aylık emeğin kar-
şılığı ödenmemiş durumda. Hergün gezi-
ye çıkarılan otobüslere, dozu kaçan yurt 
içi yutr dışı gezdirmelere, siyasi getiri 
hedefli çeşitli faaliyetlere  ve yardımlara, 
vur patlasın çal oynasınlara, havai fişek 
kutlamalara, sayısı belirsiz kiralık makam 
araçlarına, belediyecilikle ilgisiz daha bir 
sürü savurganlığa kaynak var ama eme-
ğiyle Aliağa’yı taşıyan emekçiye gelince 
para yok. Maaşını sorana ise ya kapı gös-
terilir ya da yeri değiştirilir. Ey belediye-
nin kıymetli yöneticileri... Bu insanlar ev 
geçindiriyor. Okullar açıldı, çocuklar okula 
gidiyor. Biraz insaf, başka her şeyi bırakın 
emekçilerin alınterinin karşılığını ödeyin. 
Emek en yüce değerdir.”

Özcan Durmaz’ın konuyla ilgili açık-
lamasına Aliağalı yurttaşlar da destek 
verdi. 

‘Savurganlığa kaynak var emekçiye yok’
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2003 yılından 
bu yana Mene-
men’de hari-
ta mühendisliği 
alanında faaliyet 

gösteren Ömer Güney, bulun-
duğu meslek disiplinin bele-
diyecilik için en uygun meslek 
olarak düşündüğünü ifade 
ederken, “Her şey plan ve ekip 
ile başlar. Biz Menemen’i ma-
halle mahalle, sokak sokak, ev 
ev biliyoruz. Bunu sadece ben 
değil, ekibimiz de çok iyi bili-
yor” diye konuştu.

Kamuoyuna ‘Menemen Be-
lediyesi Başkanlık koltuğunun 
haczedilmesi’ olarak yansıyan 
mesele ile ilgili de konuşan Gü-
ney, “Bu koltuk haciz olayı ta-
mamen basına yönelik bir şov 
malzemesidir. Partimizi küçük 
düşürme çabalarıdır. Beledi-
yenin yaptığı hizmetler, yaptığı 
işler ortadadır” dedi.

İşte o röportaj;

‘KARARLARIMIZI 
MENEMEN’DE YAŞAYAN 
İNSANLARLA BİRLİKTE 
VERECEĞİZ’

TUGAY CAN: Harita Mühen-
disi olarak edindiğiniz dene-
yimlerin ışığında, Menemen’de 
şehirleşme anlamında yürüt-
meyi düşündüğünüz faaliyetler 
nelerdir?

ÖMER GÜNEY: Her şey plan 
ile başlar. Biz doğru bir planla-
ma ile Menemen’i önümüzdeki 
günlere, yıllara doğru bir altya-
pı oluşturacak şekilde hazırla-
yıp gelecekte şehre doğru bir 
yol vermeyi umuyoruz. 

Öncelikle Menemen’de 
neyin nerede yapılacağına 
orada yaşayan insanlarla 
birlikte karar vereceğiz. 
Menemen, İzmir’in en fazla 
göç alan ilçelerinden biri. Biz 
Menemen’i ‘Kuzey Yıldızı’ diye 
tanımlamıştık. İzmir yönünü 
Menemen’den bulacak. Me-
nemen’de sanayinin nerede 
olacağına, konutların nerede 
olacağına dair adımlarımızı 
süreç içerisinde bir plan ile çö-
zeceğiz. Buna ilişkin çalışmalar 
yapacağız. Çok sağlam, düzgün 
ve kaliteli bir ekibimiz var. İşi-
ni bilen çok doğru arkadaşlarla 
çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı 
hiçbir zaman tek başımıza yap-
mayı düşünmüyoruz. Bunu bir 
ekip ile yapacağız ve bu ekibin 
beraber çalıştığımız insanlar 
olduğunu biliyoruz. Menemen’i 
önümüzdeki döneme daha 
düzgün, daha yaşanabilir, in-
sanlar için daha keyifli bir yer 
haline getireceğiz.

TUGAY CAN: Menemen’in 
demografik yapısı son yıllarda 
büyük oranda değişim gösterdi. 
Bu bilgiyi göz önüne alarak, Me-
nemen’e yapılan bu göçün size 
olumsuz bir geri dönüşü olur 
mu?

ÖMER GÜNEY: Mene-

men’de doğdum, Menemen’de 
büyüdüm. Menemen’in çok 
değişik bir demografik yapısı 
olduğunu biliyoruz.  Bizler Me-
nemen’de yaşayan her kesim-
den, her görüşten insanlardan 
oy alabilecek yapıya sahibiz. 
Menemen’de Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen insanlar 
var. Bu insanlarımızla gerek 
yaşantımız gerekse de çalış-
ma hayatımız dolayısıyla güzel 
ilişkilerimiz de var. Bu nedenle 
sıkıntı yaşayacağımızı düşün-
müyoruz. 

‘MENEMEN’DE HER KE-
SİMDEN OY ALACAĞIZ’

TUGAY CAN: Türkiye siyaseti 
geride bıraktığımız 24 Haziran 
genel seçimleri ile birlikte si-
yasi partiler arasında yaşanan 
ittifaklara tanık oldu. AKP-MHP 
ittifakının yerel seçimlerde de 
stratejik noktalarda sürdürüle-
ceği öngörülüyor. Bu yerlerden 
bir tanesi de Menemen. Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?

ÖMER GÜNEY: 24 Haziran 
seçimlerinde AKP’nin MHP ile 
yaptığı ittifak yerel seçimlerde 
de olacak gibi görünüyor. Ama 
iki artı ikinin dört etmeyece-
ği tek yer siyaset diye düşü-
nüyorum. MHP seçmeninin 
tamamının AKP’nin bir adayı 
arkasında yer alacağını dü-
şünmüyorum. Benim en bü-
yük şansımın, tüm partilere oy 
vermiş halkımızdan oy almak 
olacağını biliyorum. Bunu sa-
dece MHP olarak da görme-
mek lazım. AKP’ye oy veren, 
MHP’ye oy veren HDP’ye oy 
veren seçmenin bana teveccüh 
gösterdiğini görüyorum. Biz bu 
açıdan ekibimize Menemen’de 
anketler de yaptırıyoruz. Orada 
durumumuzu çok iyi görüyo-
ruz. Menemen’de her görüş-
ten, her kesimden insanın bize 
oy vereceğini görüyoruz. Ken-
dimizin de nerede olduğunu iyi 
bildiğimiz için söz konusu itti-
faktan çekinmiyoruz. Biz ken-
dimize güveniyoruz. Partimize 
ve partililerimize çok güveni-
yoruz. Dolayısıyla onlar ittifak 
da yapsa bizim bu süreci aşa-
cağımızı biliyorum.

‘BAŞKANIMIZ BENİM 
PARTİLİMDİR’

TUGAY CAN: Menemen’de 
yaklaşık 20 yıldır Cumhuriyet 
Halk Partisi, Tahir Şahin ile 
birlikte seçimleri göğüslüyor. 
Ancak geçtiğimiz aylarda Me-
nemen Belediyesi, kamuoyunda 
‘koltuk haczetme’ olayları ola-
rak bilinen olaylar neticesinde 
Türkiye gündeminde olumsuz 
anlamda konuşulur oldu. Bu ko-
nuda düşünceleriniz nelerdir?

ÖMER GÜNEY: Menemen’i 
1999 yılından itibaren incele-
memiz gerektiğini düşünüyo-
rum. Yani dünün çamaşırını bu-
günün güneşinde kurutamayız. 
1999 yılında, Menemen’de Be-
lediyeyi kazandığımız zamanki 
durumu bilmek lazım. Belediye 
işçilerine o dönemde maaş-
ların ödenmediğini biz Mene-
men’de yaşayanlar biliyoruz. 
Partililer olarak bu süreci gayet 
iyi biliyoruz. O günden bugüne 
Menemen kolay gelmedi. Ya-
pılan hizmetlerin hepsi ortada. 

Başkanımız benim partilim. Biz 
aynı partinin üyeleriyiz. Onun 
da aday adayı olması, tıpkı be-
nim ve diğer arkadaşlar gibi en 
doğal hakkıdır. Bu koltuk haciz 
olayı tamamen basına yönelik 
bir şov malzemesidir. Partimi-
zi küçük düşürme çabalarıdır. 
Belediyenin yaptığı hizmetler, 
yaptığı işler ortadadır. Şu anda 
Menemen Belediyesi ekono-
mik anlamda da kötü durum-
da değildir. Ancak bu iş bir şov 
malzemesidir. Cumhuriyet 
Halk Partisi’ni küçük düşürme 
çabalarıdır. Bunlara biz prim 
vermiyoruz. Bunlar partimizi, 
yerel seçimlere yönelik küçük 
düşürmek amaçlıdır. Koltuğun 
haczedilmesi abartıldığı kadar 
büyütülecek bir durum değildir.

‘MEVCUT BELEDİYE 
BAŞKANI YA DA MEVCUT 
ADAYLAR ÜZERİNDEN 
SİYASET YAPILMASINI 
DOĞRU BULMUYORUM’

ÖMER GÜNEY: Partinin 
üyelerinin aday adayı olması 
çok normal bir süreçtir. An-
cak biz bunu yaparken Me-
nemen’de bulunan Belediye 
Başkanı’nın kendi başkanımız 
olduğunu unutmamalıyız. Ona 
zarar veren her söylemin par-
tiye zarar verdiğini düşünerek 
hareket etmeliyiz. Şunun da 
altını özellikle çiziyorum; bu 
süreçte kendi payıma siyase-
ti doğru bir çizgide yapmaya 
çalıştım. Kimseyi rakip olarak 
görmüyorum. Hepsi bizim ar-
kadaşımız, partilimizdir. Süre-
cin sonunda herkesi kucakla-
yacağımı taahhüt ediyorum. 
Zaten bu yaklaşım içerisinde 
olmazsak başarıyı yakalaya-

mayız. Mevcut Belediye Baş-
kanımız ya da mevcut diğer 
adaylar üzerinden siyaset ya-
pılmasını doğru bulmuyorum. 
Biz önümüze bakıyoruz. 

‘DEĞİŞİM DEĞİL, 
BAYRAK EL 
DEĞİŞTİRECEK’

TUGAY CAN: Belediye Başka-
nı seçilmeniz durumunda Mene-
men’in artan nüfusuna karşı po-
litikanız ve Menemen hakkında 
projeleriniz ne yönde olacak? 
Menemen’de nasıl bir belediye-
cilik ile karşılaşacağız?

ÖMER GÜNEY: Her şey plan 
ve ekip ile başlar. Biz Mene-
men’i mahalle mahalle, sokak 
sokak, ev ev biliyoruz. Bunu 
sadece ben değil, benim ekibim 
biliyor. Bu süreçte biz Mene-
men’in sorunlarını, sıkıntılarını, 
neye ihtiyacı olduğunu bilen bir 
ekibiz. Her mahallede mahalle 
örgütlenmelerimiz var. Proje 
grubumuz var, genç çalışma 
grubumuz, kadın çalışma gru-
bumuz var. Bilişim grubumuz 
var. Yani her türden ihtiyaca 
cevap verecek arkadaşlarımız 
var. Biz Menemen’in sıkıntıla-
rını tespit ettik. Buna yönelik 
100 günlük eylem planımız var. 
1 yıl içerisinde yapacağımız ça-
lışma ve 5 yıl içerisinde yapa-
cağımız çalışmalar belli.

‘HEDEFİMİZ YÜZDE 60’
ÖMER GÜNEY: Göreve gel-

diğimiz zaman şunu da yapa-
cağız. Öncelikle tüm arkadaşla-
rımızı kucaklayacağız. Değişim 
lafını kullanmak istemiyorum. 
Burada yaşanan bayrağın bir 
elden diğerine geçmesi olacak. 

Çünkü bizim diğer aday ada-
yı arkadaşlar da aynı partinin 
üyeleri. Biz aynı takımın oyun-
cularıyız. Görev bana geldiği 
takdirde herkesi kucaklaya-
cağım. Kol kola, omuz omuza 
bir seçim yaşayacağız burada. 
Partinin en büyük özlemi olan 
şey, birbirine sevgi ve saygı. 
Biz gördüğümüz bildiğimiz 
şeyi yapıyoruz. Karşılıklı sevgi 
ve saygı bu partide var.

Seçim sonucunda ama-
cımız Menemen’i İzmir’de ilk 
beşe oturtmak olacak. Yüzde 
60’ı hedefliyoruz. Bunu da çok 
rahat biçimde yapacağımızı 
görüyoruz. 

‘PROJELERİMİZ İÇİN ZA-
MANI GELDİĞİNDE BASIN 
TOPLANTISI DÜZENLEYECE-
ĞİZ’

ÖMER GÜNEY: Uygula-
yacağımız projeler ile Mene-
men’de iyi bir sosyal demokrat 
belediyecilik örneği oluştur-
mak istiyoruz. Öyle bir belediye 
oluşturalım ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi deyince, bu beledi-
yecilik akla gelsin. Bunu sosyal, 
teknik ve kültürel altyapısını 
sağlamak istiyoruz. Belediye-
ciliği, sadece şehrin çöplerinin 
toplandığı, emlak vergilerinin 
alındığı rutin işlemlerin yapıl-
dığı bir yer olmaktan çıkarmak 
istiyoruz. Bizim iddiamız, yedi 
yirmi dört çalışan bir belediye 
yaratmak üzerine. Doğumdan 
ölüme kadar. Halkımızın, bize 
ulaşmak istediği her anlamda 
belediye olarak yanında yer 
almak istiyoruz. Belediyeciliği 
belki yeniden tanımlayacağız. 
Belediye hizmetlerini daha 
farklı hale getireceğiz. Pro-
je konusunda şu projelerimiz 
var demek istemiyoruz. Çün-
kü karşımızda diğer partilerin 
adaylarının çıkmasını bekliyo-
ruz. Önümüzde bir takvim var, 
projelerimizi de bu takvime 
göre açıklayacağız. Türkiye’de 
uygulanmayan, akla gelmemiş 
olan çok yeni projelerimiz var. 
Bunun için özel bir basın top-
lantısı düzenleyeceğiz.

‘BULUNDUĞUM 
MESLEĞİN BELEDİYECİLİK 
ANLAMINDA FARK 
YARATACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM’

ÖMER GÜNEY: Bulundu-
ğum meslek disiplininin bele-
diyecilik için en uygun meslek 
olduğunu düşünüyorum. Diğer 
mesleklere de saygım var. An-
cak bir belediye yönetiminde, 
bir inşaat mühendisinin, harita 
mühendisinin fark yaratacağını 
düşünüyorum. Bu süreçlerde 
bizim en büyük şansımız, oda 
süreci içerisinde diğer meslek 
grupları ile de bir araya gel-
memiz. İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu toplantılarında İzmir’in 
geleceğine yönelik olan proje-
lere görüş bildiriyoruz. Kenti-
mize uygun olmayacak projeler 
konusunda fikirlerimizi beyan 
ediyoruz. Ayrıca hazırlayacağı-
mız planları da oradaki meslek 
disiplinine mensup sunmayı 
hedefliyoruz. Projeleri orada 
tartışalım, netleştikten sonra 
açıklamak istiyoruz. Yarata-
cağımız projelerle, yapacağı-
mız plan çalışmaları ile İzmir’i 
Menemen’de ikamet ettirmek 
istiyoruz. Çünkü İzmir kuzeye 
doğru büyüyen bir şehir ve bi-
zim bu alanları doğru şekilde 
planlamamız gerekiyor. Sana-
yiyi nereye kuracağımızı, tarımı 
nasıl yapacağımızı, hangi alan-
larda sınırlı tutacağımızı, konu-
tu nereye yapacağımızı plan-
ladık. Ayrıca bunları halkımızla 
beraber netleştireceğiz. Yapa-
cağımız hiçbir projeyi halkımı-
zın onayı olmadan yapmamız 
mümkün değil. Halka rağmen 
siyasette yapılmaz, hizmet de 
yapılmaz. Biz konuşacağız. İn-
sanlarla bir araya geleceğiz. 
Onların talepleri bazı projele-
rimize yön verecek. Halkımı-
zın menfaatine ya da yararına 
olmayan hiçbir işte imzamız 
olmayacak. Biz bir ekip hare-
ketiyiz. Alanlarında donanımlı, 
iyi bir ekibimiz var. Doğru bir 
ekipler, liyakat sistemi ile bu işi 
sürdüreceğiz. 

‘Kişiler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum’

HER KESiMDEN OY ALACAĞIZ

TUGAY 
CAN

Menemen Belediye Başkan Aday Adayı Ömer Güney: ‘Kararlarımızı 
Menemen’de yaşayan insanlarla birlikte vereceğiz’

2019 Mart’ında yapılacak olan yerel seçimler yaklaştıkça aday adayları da 
netleşmeye devam ediyor. Menemen Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden aday adaylığını açıklayan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
İzmir Şube 2. Başkanı Ömer Güney ile Menemen’e dair projelerini konuştuk. 

“
Her şey plan ile başlar. Biz doğru bir planlama ile Menemen’i 
önümüzdeki günlere, yıllara doğru bir altyapı oluşturacak şekilde 
hazırlayıp gelecekte şehre doğru bir yol vermeyi umuyoruz. 
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Balçova’ya ‘sıra dışı’ aday...

Yerel Seçim Yazıları yazı dizimize bugün Balçova’dan devam 
etmek istiyorum. Ama bu kez genel olarak Balçova’daki 
tabloyla ilgilenmeyeceğim.  Özel olarak aday adaylarından 

birine dair yazmak istedim. (Önümüzdeki haftalarda hem diğer aday 
adaylarına yönelik, hem de genel durum hakkında yazılar yazacağım)

İzmir siyasetinin yakından tanıdığı bir isim o…
Ama sadece siyasetin değil, sanat dünyasının da…
Kadın mücadelesinin de…
Mülteci çocukların da…
Mahkûm çocukların da…
Engelli çocukların da yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim…
2010 yılında ‘Hiç kimse suçlu doğmaz’ isimli proje ile Buca Islah 

Evi’ndeki mahkûm çocuklardan koro oluşturdu.  Onlara enstrüman 
çalmayı öğretti ve harika bir gecede sahne almalarını sağladı.

2011 ve 2012 yıllarında ‘Sanat engel tanımaz’ isimli proje ile otis-
tik çocuklar korosu ve bedensel ve görme engelli çocuklar korolarını 
kurdu.

2014’te Lösemili çocuklar için ‘Müzik umuttur’ projesini gerçek-
leştirdi.

2015 yılında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak 
için ‘Notalar şiddete karşı’ etkinliğini yaptı. Kadın sığınma evlerindeki 
şiddet mağduru kadınları müzikle buluşturup sahneye çıkardı.

2016 yılında mülteci çocuklardan koro oluşturarak, ‘Bestelerle 
barışa yolculuk’a çıktı.

2017 yılında yine kadınlarla ‘Kıyafetime karışamazsın’ defilesi 
yaptı.

2018 yılında Kadına Yönelik Şiddete karşı projeleri nedeniyle 
Londra’ya davet edildi, ‘Biz dünyayız’ dedi.

Bunlarla, yüzlerce defa gazetelere, onlarca defa televizyonlara 
çıktı. Ayrıca birçok panel ve söyleşi de gerçekleştirdi. 2013 yılında 
Türkiye’de en iyi sosyal proje ödülünü aldı.

Tüm bunları yaparken, “Muhtemelen Avrupa Birliği Fonu falan 
alıyordur” diye düşünebilirsiniz. Ben sordum, bir kuruş fon almamış. 
Dönem dönem bazı masrafları belediyelerin karşılamasını istese de, 
çoğunlukla birçok masrafı cebinden, kredi kartından harcamış. Hat-
ta bazen, CHP’li belediyelerden salon tahsis etmekte bile zorlanmış. 
Ama yılmamış.

Müzik eğitmeni, bir dönem de Balçova’da belediye meclis üyeliği 
yapmış, genç ve nitelikli bir politikacı.

Tüm bu projelerde yan yana geldiği binlerce kişi “Belediyelerin im-
kanlarıyla daha nasıl önemli işler yapılır. Keşke siz belediye başkanı 
olsanız” demiş.

Muharrem Dayanç’tan bahsediyorum.
***

Yazının bu kısmında kısaca Balçova’ya değinelim, Dayanç’a geri 
döneriz.

Balçova sosyolojik açıdan birbirine yakın, orta sınıf ağırlıklı, 78 bin 
nüfuslu bir ilçe. Siyasi tercihi uzun yıllardır CHP’den yana olmuş.  Nü-
fusunun yaklaşık 20 bini Alevi, 25 bine yakını İzmir’in yerlisi… Ayrıca, 
Karadenizlilerin, Kürtlerin ve her bölgeden insanların yaşadığı; dağ, 
deniz ve yeşilin iç içe olduğu şirin bir kıyı kenti…

CHP’nin seçim kaybetmesinin zor olduğu ilçelerin başında ge-
liyor. 2004 yerel seçimlerinden bu yana ise aynı belediye başkanı 
tarafından ve onun kontrolündeki ilçe örgütü tarafından yönetiliyor. 
“Balçova’da kim aday gösterilirse o kazanır” anlayışı ve biriken metal 
yorgunluğu büyük oranda heyecanın da yok olmasına, belediyecilik 
faaliyetlerinin rutine düşmesine sebep olmuş.

***
Balçova’da doğmuş büyümüş, burada okumuş, burada çalışmış 

bir isim olarak Muharrem Dayanç da “Balçova artık değişimi hak edi-
yor” diyor.

Bir hayali var Muharrem Dayanç’ın “Balçova tüm Türkiye’ye örnek 
olacak bir kültür sanat kenti olamaz mı?” diye soruyor.

Doğa boşluk tanımaz. Böylesi değerli projelerle doldurulamayan 
bir kent, rant projeleriyle boşaltılabilir. Bence Balçova ikisine de el-
verişli. Burada belirleyici olan, CHP Genel Merkezi’nin ne isteyeceği 
olacaktır.

Yayınlayacağımız röportajda Dayanç’ın Balçova için hayallerini de-
taylıca okursunuz.

Ancak 2 konuyu özellikle vurgulamalıyım:
1. Dayanç’ın ‘sanat kenti’ iddiasının altı kesinlikle boş değil.
2. ‘Sanat kenti’ demesi, temel belediyecilik faaliyetlerini önem-

semediği anlamına asla gelmiyor.
Dayanç, “Neden hala otellerde etkinlikler yapıyoruz da Balçova’nın 

bir kültür merkezi yok?” diye soruyor. Neden Balçova’nın bir Cemevi 
yok, neden bir taziye evi yok diye sıralıyor. (Bunları uzatmayacağım)

Ama mesela tek örnek daha vereyim: “Müzik aletleri üretim atöl-
yesi kuracağız” diyor. Üniversitenin Çalgı Yapımı Bölümü’nden mezun 
gençlere istihdam alanı açıp, Belediyeye gelir getirici harika bir proje-
den bahsediyor.

Hele bir termal projesi var ki, -onu Kemal Kılıçdaroğlu’na da an-
latmış- çok etkileyici. Ancak o projeyi buraya yazmamamı özel olarak 
rica etti.

Bu arada Kılıçdaroğlu tüm bu projeleri biliyor. Dayanç da aday 
adaylığı ile ilgili “Genel Başkanım ‘Seni ve projelerini tanıyorum, yürü’ 
derse yola çıkacağım. Hem 24 Haziran öncesinde hem de sonrasında 
defalarca görüştüm kendisiyle. Genel Başkanım böyle demezse, 
partimi de kendimi de yıpratmak istemiyorum” diye vurgu yapıyor.

***
Balçova ya da değil. Muharrem Dayanç ya da değil. İlçeden ve ki-

şiden bağımsız olarak söylüyorum: Sosyal demokrat bir parti için, bu 
projeler, bu başarı hikâyesi, bu heyecan aday gösterilmek için yeterli 
olmalı.

CHP’de yeterli olur mu?
Herkes gibi ben de merak ediyorum. Balçova’da, diğer 29 ilçede ve 

Büyükşehir’de göreceğiz.

umitkartal08@gmail.com

ÜMİT KARTAL‘AKP Mart 2019’da 
ikinci silleyi yiyecek’
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
Karabağlar 
İlçe Başkanlığı, 
Karabağlar Belediyesi 
yönetimine ilişkin 
AKP’lilerce ortaya 
atılan iddialara yanıt 
verdi.

CHP Karabağlar İlçe Başkan-
lığı yazılı bir açıklama ya-
yınladı. AKP’li yöneticilerin 
Karabağlar yönetimi ile ilgili 
getirdiği eleştirilere ayrıntı-

larıyla cevap verilen açıklamada, AKP’nin 
Karabağlar’da aldığı oy oranlarına dikkat 
çekilerek, AKP’nin halkın desteğini al-
maktan uzak olduğu ve CHP’nin ise her 
zaman halkın yanında durarak takdirini 
kazandığını ifade edildi.

İlçe örgütü tarafından yapılan yazılı 
açıklamanın tam metni şöyle; 

Karabağlar ilçesi, 500 bine yakın nü-
fusu olan ve 58 mahalleden oluşan yapı-
sıyla İzmir’in en büyük ilçelerinden biridir. 
Karabağlar Belediyesi; kurumsallaşmayı 
ön plana çıkarıp açık, şeffaf, katılımcı yö-
netim anlayışını benimseyip uygulamaya 
koymuş örnek belediyelerden biridir. Be-
lediye Başkanımız Sayın Muhittin Selvi-
topu göreve geldiği günden bugüne bu 
doğrultuda çalışmalarını sürdürmekte 
olup muhtarlar, sivil toplum kuruluşla-
rı ve vatandaşların öneri, görüşlerini de 
dikkate alıp katılımcı yönetim modelini 
en iyi biçimde uygulamaktadır. “Birey-
lere değil, topluma hizmet” anlayışı da 
Karabağlar Belediyesi’nin üzerinde has-
sasiyetle durduğu ve çok önemsediği bir 
kavramdır.

Karabağlar Belediyesi, hizmet üre-
tirken hiçbir mahalleyi bir diğerinden 
ayırmamış, oy kaygısıyla hareket etme-
miştir. Dolayısıyla ilçedeki 58 mahallenin 
sorunları yerinde tek tek tespit edilmiş, 
buna göre gerekli planlama, programla-
malar yapılarak çözüm üretilmiştir. 

Oy kaygısıyla hizmet götürülmedi-

ği yönündeki eleştiriler kesinlikle doğru 
değildir; tam aksine “Oy yoksa hizmet 
de yok” anlayışı AKP zihniyetidir. Bunlar, 
” Teflon iktidar” üzerlerine hiçbir şey ya-
pışmıyor!. İyi şeyler onlarda kötü şeyler 
dış güçler safsatasıyla açıklamaktadırlar. 
Cumhuriyet tarihinin bir seferde yapılan 
en yüksek faiz artırımı yapılmış, on ayda 
yüzde on birden fazla faiz artırılmış. He-
deflenen enflasyon yüzde yirmileri faiz 
yüzde yirmi dörtleri geçmiş. On ay önce 
hazırladıkları orta vadeli programı unu-
tup yeni bir orta vadeli programla sorun-
ları maniple eden bir yönetim.

Buna karşın belediyemiz tarafından 
2014 yılından bugüne kadar Karabağlar 
ilçesinde 1000’e yakın sokağın düzen-
lenmesi, yol çalışmaları, trotuar çalışma-
ları yapılmıştır. Ayrıca yine belediyemiz 
tarafından yeni parklar ve revizyon çalış-
maları yapılarak 140 adet park halkımı-
zın hizmetine sunulmuştur. 

Merkezi Hükümetin görevi olmasına 
rağmen, Karabağlar Belediye’miz ilçede-
ki öğrencilerin daha iyi fiziki ortama sahip 
okullarda eğitim alması için her yıl yaptı-
ğı boya, bakım ve onarım çalışmalarına 
bu yıl da devam etmiş ve 100’ü aşkın 
okulun bu konudaki ihtiyaçları karşılan-
mıştır. AKP’li İlçe Başkanı ve yöneticileri 
bu durumu görmezden gelmektedir. 

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz gerekli 
planlamaları yaparak 3 vardiya halinde 
58 mahallenin çöplerini düzenli olarak 
toplamaktadır. Çöp konteynırları ise her 
yıl yenileri alınarak hizmete sunulmak-
tadır. Yine her mahallede çöp konteynırı 
yıkama aracı ile gerekli yıkama ve de-
zenfekte işlemleri uygulanmaktadır.

“Çoğu sokaklar karanlık, aydınlatma 
yetersiz” eleştirileri de AKP’li yönetici-
lerinin bilgisizliğini bir kez daha ortaya 
koymuştur. Sokakların aydınlatma gö-
revi belediyenin değil, yasal olarak Gediz 
A.Ş.’nin görevidir. AKP’li yöneticiler bu 
yöndeki suçlamaları gündeme getirirken 
Karabağlar Belediyesi’ni siyasi malzeme 
yaparak bu işe alet etmesinler. Bu söy-
lem ve eylemlerin Karabağlar halkında 
karşılığı yoktur. Karabağlar halkı gerçe-
ğin farkındadır, belediyemizin hizmetle-
rinden de son derece memnundur. 

Son seçimlerde de görülmüştür ki 
AKP Karabağlar’da aldığı oy oranları ile 
halkımızın desteğini almaktan uzak ol-
duğunu, Cumhuriyet Halk Partisinin ise 
her zaman halkımızın yanında durarak 
takdirini kazandığını göstermiştir. Eski 
Başbakan Binali Yıldırım’ın söylediği gibi 
Karabağlar halkı silleyi indirecektir. An-
cak bu sillenin ilki 24 Haziran’da AKP’ye 
inmiştir; ikincisi ise Mart 2019 seçimle-
rinde inecektir.

Ege Üniversitesi Kemalpaşa’ya mı taşınıyor?

TUGAY 
CAN

Ege Üniversitesi’nin 
Emlak Konuta tahsis 
edilip, Ege Üniversitesi 
kampüsünün 
Kemalpaşa’ya 
taşınacağı söylentileri 
üzerine rektörlükten 
açıklama bekleniyor.

İlk kez gazetemizin günde-
me taşıdığı Ege Üniversi-
tesi kampüsünün Kemal-

paşa’ya taşınacağı yönündeki 
iddiaları bu kez de Cumhuriyet 
Halk Partisi İzmir eski milletve-
kili Zeynep Altıok Akatlı günde-
me getirdi. Altıok sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada 
Ege Üniversitesi’nin Emlak Ko-
nuta tahsis edilip, Ege Üniversi-
tesi kampüsünün Kemalpaşa’ya 
taşınacağı söylentileri üzerine 
rektörlükten açıklama yapılması 
gerektiğini belirtti. Altıok, “Üni-
versitelerimiz ‘kupon arazi’ de-

ğildir! İçinde levanten köşkleri, 
olimpik yüzme havuzu, kültür 
merkezleri, zeytinlikler bulunan 
Ege Ünv. Bornova kampüsü-
nün Emlak Konuta tahsis edilip, 
EÜ’nin Kemalpaşa’ya taşına-
cağına dair duyumlar alıyoruz. 

Rektörlükten açıklama bekliyo-
ruz!” ifadelerini kullandı.

REKTÖR İDDİALARI  
YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Daha önce gazetemiz tara-
fından ‘Ege Üniversitesi’nde Ne-
ler Oluyor’ başlığı ile gündeme 
taşınan Ege Üniversitesi kampü-
sünün Kemalpaşa’ya taşınacağı-
na dair haberde de Ege Üniver-
sitesi Rektörü Necdet Budak’a 
ulaşma çabalarımız sonuçsuz 
kalmış, ancak Budak iddiaları ya-
lanlamamıştı.
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‘BAŞLADIĞIM iŞLERi
TAMAMLAYACAĞIM’
İzmir’in kalbi Konak’ın seçilmiş 

ilk kadın belediye başkanı 
Sema Pekdaş, “Başladığım iş-
lerin hepsini tamamlayacağım” 
diyerek bir 5 yıl daha Konaklı-

lara hizmet etmeye talip olduğunu 
açıkladı. Kendini ‘kamucu’ bir başkan 
olarak tanımlayan Pekdaş, “Bu güzel 
şehrin geçmişten gelen tarihi zengin-
liğini kentin kalkınması için kullanma-
ya, İzmirlilik ruhunu el ele yaşatmaya 
devam edeceğiz” dedi.

30 Mart 2014’te yapılan yerel 
seçimlerin ardından İzmir’in merkez 
ilçesi Konak’ın tarihteki ilk kadın be-
lediye başkanı seçilen Sema Pekdaş, 
çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 
Kendisini avukatlık mesleğinden ötü-
rü sadece hukukçu olarak tanımlama-
yan Başkan Pekdaş, geçmişte farklı 
sivil toplum örgütlerinde görev aldığı-
nı, bunun faydasını da belediye baş-
kanlığı sırasında gördüğünü söyledi. 
Pekdaş, bir yerin kent, insanlarının da 
yurttaş olabilmesi için sivil toplum ör-
gütlerinin enerjisinin önemli olduğu-
nu dile getirdi.

İNSAN HAKLARI 
GÖREVİMİZDİR

“İnsanın sırtında yumurta küfe-
si olunca başka bir bakışla hareket 
ediyor” diyen Pekdaş, kent yönetim-
lerinde en önemli olgunun ‘adalet 
duygusu’ olduğunu söyledi. Kendisi-
ni ‘Kamucu Belediye Başkanı’ olarak 
adlandıran Pekdaş, “Kamu hizmetle-
rinin gerçekleştirilmesinde adaletin 
zorunlu bir kavram ve politika olması 
gerektiğine her zaman inandım. İnsan 
hakları alanında uzun yıllar çalışarak 
buraya geldim. Başkanlığımın ilk za-
manlarında da Türkiye’nin en önemli 
insan hakları felsefecisi İoanna Kucu-
radi’yi kentimize davet ettim. Onun 
söylediği bir söz var; ‘İnsan hakla-
rı kamunun görevidir…’ diye. İnsan 
hakları talep edilmeksizin kamunun 
gerçekleştirmesi gereken zorunlu bir 
görevdir. Göreve başlar başlamaz da 
ilgili müdürlerimizi ve kent konseyi 
üyelerimizi İoanna hocanın katıldığı 
bir toplantıda buluşturdum. Görevle-
rini yaparken dikkat etmemiz gere-
ken hususların neler olduğunu, bizim 
gerçekleştirmek zorunda olduğumuz 
şeyin insan hakları ve adalet duygu-
su olduğunu bütün arkadaşlarımızın 
kavraması ve çalışmalarında temel 
almaları gerektiğine inandık” 
dedi.

HİZMETTE EŞİTLİK VE 
ADALET 

Yerel yönetimlerde eşitliği ve ada-
letin sağlanmasının, aynı zamanda in-
san haklarını da gerçekleştirileceğini 
söyleyen Pekdaş, bu doğrultuda ön-
celikli görevlerinin kentin dezavantajlı 
kesimlerinde yaşayan vatandaşların 
kendilerini kente ait hissetmelerini 
sağlamak olduğunu dile getirdi. “İzmir 
binlerce yıl önceden süzülüp gelmiş 
bir kimliği ve ruha sahip kenttir” diyen 
Pekdaş, yerel yönetimler olarak bu 
kimliğin süreklilik kazanması, var olan 
kültürün yaşamaya devam etmesi ve 
kentte yaşayan herkesi sarıp sarma-
lanması gerektiğini vurguladı.

BELEDİYE BÜTÇESİ 
HALKIN PARASIDIR

Başkan Pekdaş, belediyelerin ye-
rel yönetim organı olarak bir kamu 
kurumu olduğunu söyledi. Anaya-
sa’da tanımlanmış devlet örgütlen-
mesinin merkezi yönetim ve yerel 
yönetimler olarak ikiye ayrıldığını 
belirten Pekdaş, “Hemşehrilerimiz 
belediyeleri kendilerine ait bir kurum 
olarak görüyorlar. Bu kurumu bele-
diye başkanıyla da özdeşleştiriyorlar. 
Her yerde, her zaman belediye baş-
kanını görmek istiyorlar ki, bu duygu 
iyi bir duygu. Ayrıca bizler geçmişten 
günümüze gelen yüz yüze, söz söze 
kültüre sahip insanlarız. Biz de yazılı 
kültürün yerine genelde sözlü kültür 
var. Bu sözlü kültürün etkisinin hala 
devam ettiğini görüyorum. Hemşeh-
rilerimiz her şeyi sözle çözmek isti-
yorlar. Oysa kamu kurumu olduğunuz 
için belgeye dayalı iş yapmak zorun-
dasınız. Kanunlara, mevzuatlara ve 
süreçlere dayanmanız lazım. Ama 
buna rağmen sözle işin çözüldüğü-
nü görmek istiyorlar. O yüzden bizde 

hukuk devletinin ilerleyemeyişinin bir 
eksikliğinin de sözlü kültürümüzün 
hala egemen olmasından kaynaklan-
dığını gördüm. Halka ait bir egemen-
liğin halk tarafından doğru bilinmesi 
gerekiyor. Bütçenin ne olduğunu ne 
yerel yöneticilerimiz ne de halkımız 
tam olarak biliyor. Oysa demokrasi 
mücadelesi bütçe ile başlar. Bütçe 
nedir? Bütçe halkın parasıdır. Hiçbir 
iktidar kendi parasını dağıtmaz, hal-
kın parası, toplanan vergiler dağıtılır. 
Halkın parası bütçelendirilir ve han-
gi faaliyetlerde, nasıl kullanacağı bu 
bütçelemeye göre yapılır. Bütçeyi de 
halk adına meclisler yapıyor. Bizim 
bütün eksikliğimizin, demokrasinin 
ve hukukun üstünlüğün tam yer-
leşememesinin bu bilinci oturta-
mamaktan kaynaklandığını düşü-
nüyorum. Konak, İzmir’in merkezi. 

Gece ve gündüz nüfusu 1 milyonun 
üzerinde... Bu yüzden yüz yüze ve söz 
söze iletişim tam olarak mümkün ol-
muyor. Burası bir kamu kurumudur 

ve bizler verilen kamusal görev-
leri yapmak zorundayız. Biz 

adaleti ve hukuk devletini 
böyle oluştururuz. Ka-

nunla verilmiş gö-
revlerimiz var. 

Kurumların koordinasyon içinde 
çalışması, süreçlere halkın katılma-
sı için önemli… Bir yerel yöneticinin 
temsilcisi olduğu kurumun hukuka 
uygun, demokratik ilkeler çerçeve-
sinde, adaletli bir yönetimi sağlaması 
gerektiğini düşünüyorum. Bu bilincin 
de oturtulması gerekiyor. İnsanlar 
kurumların görevlerini bilmiyorlar. İn-
sanlar sadece bir arada olmak istiyor. 
Daha yüz yüze olduğu ilçe belediye 
başkanından, merkezi yönetimin de 
görevlerini talep ediyor” diye konuş-
tu.

AMACIMIZ CUMHURİYET 
YURTTAŞLARI YARATMAK 

Cumhuriyet’in bir yurttaş yaratma 
projesi olduğunu dile getiren Pek-
daş, “Bu projenin mutlaka bir şekilde 
devam etmesi gerektiğini, bugün o 
hattın değişmesinden kaynaklı pek 
çok sorun yaşandığını görerek bir kez 
daha söylüyorum. İnsanların yurttaş 
kimliğiyle bütünleşmesini sağlamalı-
yız. Ben kendimi kamucu bir belediye 
başkanı olarak tanımlıyorum. Çünkü 
hizmetlerde eşitliği, insan haklarını 
kamuculuk anlayışıyla geliştirebilir-
siniz. Özellikle dezavantajlı bölgelerin 
kalkınması, kentli kimliğinin çıtasının 
yükseltilmesini ancak kamu kaynak-
larıyla yapabilirsiniz. Kamucu beledi-
ye başkanı burada dengeleyici, eşit-
leyici bir fonksiyon içinde olmalıdır. 
Belediyelerin rutin olarak yaptığı asli 
işler dışında her bir bireyinin Cumhu-
riyet yurttaşı olmasını ve bu kentte 
yaşayan herkesin hemşehrilik huku-
kunun bütün haklarından yararlan-
masını sağlamak zorundayız. Bunun 
için insanların kendilerini bu kente ait 
bir hemşehri gibi hissetmesini sağ-
lamak zorundayız. Bu anlamda ço-
cuklara, kadınlara, gençlere kısacası 
herkese yönelik bir dokunuş gerçek-
leştiriyoruz. Eğer insanlar hemşehri 
olursa kenti sevecek ve o kentin ken-
dilerine ait olduğunu düşüneceklerdir. 
Kentin korunmasını, geliştirilmesini 
sağlayacak; haksızlıklardan hesap 
sormayı, hukukun uygulanmasını, 
bütçenin halk için kullanılması için 
elinden geleni yapacaktır. İşte cum-
huriyet yurttaşı da tam olarak budur. 
Bizim amacımız da bunu sağlamak. 
Bu nedenle biz semt merkezlerimiz-
de, kültür merkezlerimizde çocukla-

rımız için çeşitli etkinlikler düzenliyo-
ruz” dedi. “Cumhuriyet yurttaşı aynı 
zamanda sorumlu yurttaştır” diyen 
Pekdaş şöyle konuştu:

“İnsanlardan sorumluluk bekliyor-
sak onların haklarını da teslim etme-
miz gerekir. Sorumluluk beklediğimiz 
insan, hakkı teslim edilmiş insandır. 
Hak ve sorumluluk dengesi vardır. 
Maalesef günümüzde sorumluluk 
kısmını unutulmuş durumda. Bunda 
da haklılar. O adaletli zemini yarat-
madığınız taktirde talep etme konu-
sunda çok haklılar. Sizin sorumluluk-
larınız var dediğiniz de onlar da ‘hani 
benim hakkım’ deme noktasındadır. 
Ben bu eşitsizliğin de kalkması için 
çalışıyorum.”

BEN KAMUCU BİR 
BELEDİYE BAŞKANIYIM 

Adaletli bir yönetim sergileyerek, 
herkese eşit bir hizmet anlayışıyla ça-
lıştıklarını söyleyen Başkan Pekdaş, 
“Kamucu bir belediye başkanıysanız 
insanların kentte yaşıyor olmaktan 
kaynaklanan haklarını kullanacağı 
mekânlar yaratmak zorundasınız. 
Kentli insan spor yapar, bu yüzden 
spor merkezleri açmak zorundası-
nız. Kentli insan tiyatroya gider, bu 
yüzden sizin kültür-sanat etkinlikleri 
düzenlemeniz gerekir. Kentli insan 
sosyal ihtiyaçları karşılanan insandır. 
Bunlar için çeşitli faaliyetler organize 
etmek zorundasınız. Kentimizi kalkın-
dırmak istiyorsak, insan odaklı bir ça-
lışma yapmamız gerekiyor. Bunun için 
de kamusal bir çalışma yapmak zo-
rundayız. Bu da hizmetleri kamucu bir 
anlayışla, onların ayağına götürerek 
yapılır. Kenti kentlilerin yaşadığı yer 
haline getirmeliyiz. Bu bir süreç işidir 
ve bu sürecin başlaması gerekiyor. 
Kentte yaşayanların kendini kentin 
yabancısı olarak hissetmemesi, aksi-
ne kendisini kente ait hissetmesi la-
zım. Ben kamucu bir belediye başkanı 
olarak bütün çalışmalarımı bu felsefe 
ışığında yapıyorum. Ancak verdiğiniz 
hizmet kadar bu hizmeti nasıl yaptı-
ğımız da önemli. Bu hizmetten neyi 
hedeflediğimizi iyi tespit etmeniz ge-
rekiyor. Ben hizmetlerde adaleti ger-
çekleştirmek için çalışıyorum. Kenti 
kentliyle birlikte kalkındırmak, kendi-
ni yurttaşı olarak hissedeceği bilince 
ulaşmasını sağlamak istiyorum. 

BAŞKAN PEKDAŞ ADAYLIK İDDİASINI DİLE GETİRDİ

“İnsanın sırtında yumurta küfesi olunca başka bir bakışla hareket 
ediyor” diyen Pekdaş, kent yönetimlerinde en önemli olgunun ‘adalet 

duygusu’ olduğunu söyledi.

> > > > > >
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Başladığım işlerin hepsini tamam-
layacağım. Çünkü çok güzel bir şe-
hirde yaşıyoruz ve tarihten gelen bu 
zenginliği kentin kalkınması için kulla-
nabiliriz. El ele İzmirlilik ruhunu yaşa-
tabiliriz” dedi. 

KAMUSAL MÜLKİYET 
ŞART!

Bu yıl temeli atılan tesisleri kısa 
zamanda hizmete açmak istedikle-
rini de dile getirdi. Pekdaş, “Bu tür 
yatırımlar aynı zamanda bir prosedür 
işidir. Bizim harcadığımız para benim 
babamın parası değil. Bu para Ko-
nak’ta yaşayanların parası. Onların 
vergilerden toplanan parayı biz har-
cıyoruz. O parayı harcarken de 
kanuna, vicdana ve ahla-
ka uygun har-
camalıyız. 

Bu da belli mevzuata, işleyişe tabi 
kılıyor insanı. O nedenle karar alma 
süreçleri uzuyor. Biz göreve geldikten 
sonra önemli kamulaştırmalar yaptık. 
Ben kamusal mülkiyetin de kamusal 
hizmet için zorunlu olduğuna inana-
mıyorum. 

İnsanların buluşma mekânları-
nın önemine inanıyorum. Bu nedenle 
yeni semt merkezleri, spor merkezleri 
ve kapalı pazar yerleri yapıyoruz. Biz 
İzmir’in yüz ölçümü bakımından en 
küçük ilçesiyiz ama nüfus yoğunluğu-
muz kat ve kat fazla. Gündüz, gece bir 
milyonun üzerinde insanı barındırıyo-
ruz. Boş gayrimenkul az ve çok değer-
li. Bulabildiğimiz tüm alanları çok yön-
lü kullanmaya gayret gösteriyoruz. 
Çünkü çok ihtiyaç var” diye konuştu.

YENİ HİZMET BİNASINDA 
ENGEL KALMADI

Başkan Pekdaş, projesi 
ulusal yarışmayla belirle-
nen yeni hizmet binasıyla 
ilgili de bilgi verdi. Pekdaş, 

“Belediyemizin mevcut bi-
naları gerçekten hizmet 
verimliliği açısından eski 
ve yıpranmış durumda. 
Hizmet kalitesinin artı-

rılması, gelen vatandaş-
larımızın işlerinin daha 
hızlı yürütülmesi için yeni 
bir binaya ihtiyacımız var. 
İzmir’in gayrimenkulünün 

en pahalı olduğu yeriz. 
Bu nedenle yeni 

hizmet bi-
namızı 

yaparken ilçemizin hizmet bekleyen, 
kalkınması gereken yerlerin kavşa-
ğında bir noktayı seçtik. Yenişehir’deki 
pazaryerini yıkarak buraya hizmet bi-
nası yapacağız. Süreçte alandaki bir 
yapının tahliye edilmesi geriyordu. Bu 
tahliyeyi beklerken de yarışma açtık 
ve projemiz seçildi. Projeyi ruhsata da 
bağladık. Bu arada tahliye kararı yeni 
çıktı. O bölgelerin kalkınmasına hiz-
met edecek bir hizmet binası yapmayı 
planlıyoruz” şeklinde konuştu. 

ARTIK İKİ GÖZ ODA 
VATANDAŞA YETMİYOR

Gültepe semti sakinlerinin büyük 
bir merakla beklediği imar planları hak-
kında bilgi de veren Pekdaş, “Gültepe 
çok yoğun göç alan bir bölge. İzmir’de 
ilk kent planı yapılırken Gültepe böl-
gesi iskân dışı alan olarak belirlenmiş. 
Bölgedeki kot farkları, yer altı ve yer 
üstü suları nedeniyle iskân dışı alan 
yapılmış. Ama sonrasında burası çok 
göç almış. Çünkü kent merkezine 
çok yakın bir bölge ve İzmir’in erken 
cumhuriyet döneminde kurulan 
fabrikalarda çalışanlar barınma 
ihtiyaçlarını bu bölgede giderdi. Bir 
ara buranın nüfusu 80 bine çıkmış. Bir 
Anadolu şehri büyüklüğünde bir yer 
olmuş. 1984 yılında çıkan imar affıyla 
da burası belgelenmiş. O zamandan 
bu zamana maalesef aynı kaldı. O 
binalar ekonomik ömrünü tamamladı. 
O dönemde barınma hakkı için iki 
göz oda yapılmıştı şimdi sağlıklı bir 
konutta barınma diye bir durum söz 
konusu. İnsanlar doğalgazı olan, 
kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları 
ayrı olan sağlıklı konutlar istiyor. 
Sadece barınmak da yetmiyor, sağlıklı 
bir çevre de istiyorlar. Parkları, yeşil 
alanları, kültür merkezleri olan yerler 
isteniyor. Bu doğrultuda planlamalar 
yaptık. Meclisimize sunduk. Burada 
görüşülüyor. Ayrıca Gürçeşme 
bölgesinin planları yapılmıştı. Bu 
planlarının uygulaması hayata geç-
memişti, bunun için çalışmalar başlat-
tık. Yine Beş Tepeler dediğimiz bölge-
de de plan uygulaması için çalışmalar 
başladı. Bunlar da önümüzde. Kentin 

tarihi ve tescilli bölgelerine yönelik 
koruma imar planları da hazırlıyoruz. 
Bu planlar Basmane ve Eşrafpaşayı da 
içine açacak şekilde etap etap hazırla-
nıyor. Bunun yanında 3 binin üzerinde 
korunan yapı var. Bunlar özel çalışma-
yı gerektiriyor. Bunlar kentte eskimiş-
lik ve kirlilik havası yaratıyor. Bunların 
da canlandırılması lazım. Ama bunun 
için özel bütçeye ihtiyaç var. Merkezi 
hükümetin İzmir’e özel bütçe ayırması 
gerekiyor. Böylece kentin tarihine uy-
gun, kimliğini ortaya çıkaran canlan-
ma da sağlanacaktır. 

Başladığım işlerin hepsini 
tamamlayacağım. Çünkü çok 
güzel bir şehirde yaşıyoruz 

ve tarihten gelen bu zenginliği 
kentin kalkınması için kullana-
biliriz. El ele İzmirlilik ruhunu 

yaşatabiliriz” 

TBMM Çevre Komis-
yonu Üyesi, CHP YDK 
Üyesi ve İzmir Mil-

letvekili Mahir Polat, otizmli 
öğrencilerin yaşadığı sorunları 
ve bu sorunların çözümü için 
yapılan çalışmaları Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk’a sordu. 
Yeterli kapasitede eğitim alan-
larının oluşturulmaması nede-
niyle otizmli öğrenciler ve aile-
lerinin mağdur olduğunu ifade 
eden Polat, “Genelde Türkiye, 
özelde İzmir’de otizmli kaç kişi 
vardır? Bunların kaçı 0-14 yaş 
grubundadır? Otizmli bireyler-
den kaç kişi halen eğitim gör-
mektedir? Ülkemizde kaç il ve 
ilçede “otistik öğrenciler sınıfı” 
bulunmaktadır?” diye sordu. 
Polat, otizmli bireylerin ve ai-
lelerinin süreçlerinin iyileştir-
mek üzere ilan edilen Otizm 
Eylem Planı’nda gelinen son 
aşamanın da açıklanmasını 
istedi.

“OTİZMLİ ÇOCUKLAR 
VE AİLELERİ MAĞDUR 
DURUMDA”

CHP’li Polat, Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk’un yanıt-
laması istemiyle verdiği soru 
önergesinde, ülkemizde yeni 
eğitim-öğretim yılının başla-
masıyla birlikte ailelerde bü-
yük coşku ve heyecan yaşanır-
ken, henüz sayıları net olarak 
bilinmeyen otizmli çocuklar ve 
ailelerinin bu heyecana ortak 
olamadığını hatırlattı. Türki-
ye’deki otizmli birey sayısına 
ilişkin net bir araştırmanın bu-
lunmadığını kaydeden Polat, 
daha önceki yıllarda yapılan 
araştırmalara göre, ülkemizde 
halen 550 bin civarında otizm-
li birey yaşadığı, bunların 140 
bininin 0-14 yaş grubunda yer 
aldığının tahmin edildiğini be-
lirtti. Polat, otizmli bireylerin 
karşı karşıya kaldıkları sorun, 

sıkıntı ve olumsuzlukların, sa-
dece kendi yaşantıları ile sınırlı 
olmadığını, aileleri ve kendile-
rine bakmakla yükümlü kişile-
rin de aynı olumsuzluklardan 
etkilendiğini kaydederek, şöy-
le devam etti:

“Bilimsel araştırmalara 
göre; otizm, sosyal etkileşim, 
iletişim ve davranış sorunla-
rıyla kendini gösteren bir ge-
lişimsel yetersizliktir. Uygun 
eğitsel düzenlemeler yapıl-
madığında otizm, bireylerin 
kendilerinin ve çevrelerinde-
kilerin yaşamlarını her yönden 
olumsuz etkileyen ve yaşam 
boyu süren bir yetersizlik hali-
ne gelmektedir. Gerekli eğitsel 
önlemler alınması halinde, pek 
çok otizmli çocuk, söz konusu 
yetersizlikleri çeşitli oranlarda 
aşabilmekte ve yaşamlarını 
akranlarıyla ve toplumla belirli 
ölçülerde kaynaşarak sürdü-
rebilmektedir. Araştırmalar, 
otizme yönelik eğitimin terci-
hen 3 yaştan önce başlaması, 
eğitimde otizme yönelik olarak 
hazırlanmış özel bir müfredat 
uygulanması gibi pedagojik 
vurgular içermesi gerektiğini 
göstermektedir. Ancak maale-
sef ülkemizde otizmli bireyle-
re kapsamlı bir şekilde yeterli 
eğitim verebilecek kapasiteye 
sahip alanlar henüz oluşturu-
lamamıştır. Bu nedenle çoğu 
otizmli çocuk ve ailesi mağdur 
durumda bırakılmaktadır.”

OTİZMLİ KAÇ KİŞİ VAR?
Genelde Türkiye’de, özel-

de İzmir’de otizmli kaç kişinin 
bulunduğunun ve bunların ka-
çının 0-14 yaş grubunda yer 
aldığının açıklanmasını isteyen 
Polat, otizmli bireylerden kaç 
kişinin halen eğitim gördüğü-
nü sordu. CHP’li Polat, Türkiye 
genelinde otizmli ve diğer özel 
eğitim ihtiyacı duyan çocuklar 
için bakanlık olarak yapılan ve 

bundan sonra yapılacak çalış-
maların neler olduğunun açık-
lanmasını isteyerek, “Ülke-
mizde kaç il ve ilçede “otistik 
öğrenciler sınıfı” bulunmakta-
dır? Bakanlığınızın 36-66 ay 
grubundaki okul öncesi eğitim 
çağında bulunan otistik çocuk-
lar için aldığı okul öncesi eği-
tim tedbirleri ve halen yürüt-
tüğü uygulamalar nelerdir?” 
sorularını yöneltti.

“KAÇ ÖĞRETMEN 
GÖREV YAPIYOR?”

Milli Eğitim Bakanlığı bün-
yesinde faaliyet gösteren res-
mi okullarda otistik çocukların 
eğitimi konusunda görev ya-
pan ve ilgili alan mezunu olan 
kaç öğretmen bulunduğunu 
soran Polat, önergesinde şu 
sorulara yer verdi:

-İlgili alan mezunu olmadı-
ğı halde sertifika alarak ya da 
bakanlığınızın görevlendirmesi 
neticesinde bu görevi sürdü-
ren kaç öğretmen bulunmak-
tadır? Öğretmen sayısı yeterli 
midir? Yeterli değilse bu alan-
daki açık nasıl giderilecektir?

-2018-2019 eğitim-öğre-
tim yılında söz konusu öğret-
menlerin mesleki gelişimlerini 
teşvik etmek bakımından dahil 
edildikleri, Bakanlığınızca yü-
rütülmekte olan bilimsel pro-
jeler bulunmakta mıdır?

-Aileden bağımsız koru-
malı yaşam ünitelerine bağlı 
olan çocuklarımızın eğitim ih-
tiyacının giderilmesi için yapı-
lan bir çalışma var mıdır? Var-
sa bu çalışmalar ve içerikleri 
nelerdir?

-Otizmli bireylerin ve aile-
lerinin süreçlerini iyileştirmek 
üzere çeşitli bakanlıklar ve 
kuruluşlara görevler atayan 
Otizm Eylem Planı’nda gelinen 
son aşama nedir?”

Karabağlar ‘bıçak sırtı’

Yaklaşık 500 bin kişilik nüfuslu Karabağlar’da 
yerel seçimler yaklaşırken henüz kılıçlar 
çekilmedi. Ama mevcut başkan Muhittin 

Selvitopu ile ilgili birçok eleştiri var. TMMOB köken-
li Başkan Selvitopu ile ilgili en çok söylenen eleştiri: 
“Halkla ilişkileri zayıf.”

2014 yerel seçimlerinde Karabağlar’da Cumhu-
riyet Halk Partisi %42,8 oy alarak belediyeyi yönet-
meye hak kazanmış. Aynı seçimde MHP+AKP ise 
toplamda %49,26 oy almış. Bu şu demek oluyor: 
Karabağlar CHP için çantada keklik değil, hatta bıçak 
sırtı.

CHP’nin İzmir’in birçok bölgesinde kemikleşmiş 
oyu var ama Karabağlar sıkıntılı birkaç ilçeden birisi. 
Hatta daha da büyük konuşalım Karabağlar yüksek 
nüfusu ile elden kaçarsa bu seçimde ya da ilerleyen 
seçimlerde Büyükşehir bile sallanabilir. Tüm bunlarla 
beraber, mevcut başkana yönelik eleştirileri düşü-
nünce yeniden aday gösterilme ihtimali düşük görü-
nüyor.

Son 2018 seçimlerine baktığımızda, milletvekilli-
ği seçimlerinde Karabağlar’da CHP %37,8 oy alırken, 
MHP+AKP ise %38 oy almış. Çok az bir fark olsa da 
‘Cumhur İttifakı’nın CHP’den çok oy aldığı görülü-
yor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Muharrem İnce 
%49, Recep Tayyip Erdoğan %36,9 oy almış. 16 Nisan 
2017 Cumhurbaşkanlığı Referandumuna baktığı-
mızda ise %64,63 HAYIR oyuna karşılık, %35,37 evet 
oyu çıkmış. Burada halk çok net bir şekilde başkanlık 
sistemine ‘hayır’ demiş. Bu sonuçta referandum sü-
recinde harıl harıl çalışan isimlerden ve daha önce bu 
belediyede meclis üyeliği yapmış olan CHP İzmir Mil-
letvekili Murat Bakan ve ekibinin rolü yadsınamaz. 
Her ne kadar Murat Bakan isminin İzmir Büyükşehir 
Belediyesi için anıldığı iddia edilse de, Karabağlar için 
de zikredilen isimlerden. Eğer Murat Bakan belediye 
başkanlığı düşünürse ve Büyükşehir Adayı olamaz 
ise Karabağlar onun için ilk seçenek olabilir.

Murat Bakan ile yakınlığını bildiğimiz Bülent Sö-
züpek ise yine adı geçenlerden. Yaklaşık 20 yıldır 
Karabağlar’da yaşayan ve yine bu ilçede mali mü-
şavirlik yapan Sözüpek ayrıca Karabağlar Belediyesi 
Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü. Yani Karabağlar 
Belediyesi’nin iç dinamiklerini yakından bilen bir kişi. 
STK’larla yakınlığı bilinen Sözüpek’le yaptığım bir rö-
portajda şu ifadesi çok dikkatimi çekmişti: “Benim 

için siyaset sorun çözme sanatıdır.” Sorunların çö-
zümü için bilinmeyen sayısı kadar denklem kurmak 
gerekir. Bunun için de halka dokunmak şarttır. Sö-
züpek, bunu başarabilecek bir potansiyele sahip. Bu 
potansiyel Murat Bakan’ın gölgesinde kalmaz ise bu 
seçimlerde de ileriki seçimlerde de Sözüpek’in şansı 
Karabağlar için yüksek…

Sözüpek, geçtiğimiz günlerde Karabağlar Kayma-
kamı’nın siyasi faaliyette bulunduğunu dile getirmiş 
ve “Eğer adaysa istifa etsin” demişti. Kaymakam Bey 
hakikaten de yanına AKP vekillerini alarak ‘sosyal 
yardımlarda’ bulunuyor ve adeta AKP’nin Karabağlar 
Belediye Başkan Adayı gibi çalışıyor. Bunu da kamu 
imkânları ile yapıyor. Mardinli kaymakam aday ola-
cağa benziyor.

Kaymakam gibi Mardinli olan Mehmet Şakir Ba-
şak da adı geçenlerden Karabağlar Belediyesi için. 
Konak İlçe Başkanlığı döneminde yaptığı sansas-
yonel eylemlerle tanınan Başak, şu an CHP Genel 
Merkezi’nde görev yapıyor. Genel Başkan yardımcısı 
Tuncay Özkan’ın yardımcısı olan Başak, Karabağlar’ın 
demografik yapısı düşünüldüğünde güçlü isimlerden 
birisi. Aday olması durumunda iki Mardinli, Karabağ-
lar Belediyesi için yarışabilir. Şakir Başak’ın belediye-
cilik namına neleri yapıp neleri yapamayacağını ise 
inanın ben de kestiremiyorum.

İsmi Karabağlar Belediyesi için anılan başka bir 
milletvekili daha var: Tacettin Bayır. Bayır, yıllardır 
Karabağlar’da ticaret yapıyor ve çok sevilen bir sima. 
Gerek CHP İl Başkanlığı döneminde gerekse millet-
vekilliği döneminde açık sözlülüğüyle bilinen Bayır’ı 
bu mevkiye yakıştırmayan yok. Hatta Bayır’a hala 
‘vekilim’ değil de ‘başkanım’ diye hitap edenlerin 
sayısı da az değil. Bu kazanılmış bir sevginin göster-
gesidir diye düşünüyorum. Tacettin Bayır ismi geç-
tiğinde aklıma hep son CHP İl Kongresi’nde kürsü-
den yapmış olduğu konuşma geliyor. Kürsüden açık 
açık Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu 
eleştirmiş ve ‘herkes kendi işini yapmalı’ demişti. O 
kongrede kürsüden çok net bir şekilde Kocaoğlu’nu 
eleştiren iki isimden birisiydi Bayır. Şunu da özellik-
le belirtmek istiyorum, Büyükşehir için de adı geçen 
Bayır, her nereye başkan olursa olsun makam odası-
nın kapısı her zaman açık olur.

Ama genel merkez Karabağlar özelinde bir risk 
görmeden vekil sayısını düşürmek istemeyecektir. 
Belediyeyi kaybetme riski ortaya çıkarsa o zaman 
vekillerinden birisini, mecliste sandalye sayısının 
azalmasını göze alarak Karabağlar Belediye Başkan-
lığı’na aday gösterebilir. Bu Tacettin Bayır için de ge-
çerli Murat Bakan için de.

Daha ismini anmadığımız, bu göreve talip birçok 
kişi var. İlerleyen günlerde onları da paylaşacağız. 
Ama yazının başındaki veriler ışığında CHP Karabağ-
lar’ı elinde tutmak istiyorsa özel bir aday çıkarmalı. 
Karabağlar’ı tanıyan, Karabağlar’ın da onu tanıdığı ve 
sevdiği bir aday olmak zorunda. Aksi halde CHP’nin 
Karabağlar Belediyesi’ni elden kaçırması işten bile 
değil.

cihansamgar@gmail.com

CİHAN
SAMGAR

Otizimli çocukların 
sorunları Meclis’te

> > > > > >



İZGAZETE izmir’in gazetesiİZGAZETE izmir’in gazetesi İ L A N87 İ L A N



İZGAZETE izmir’in gazetesiİZGAZETE izmir’in gazetesi G Ü N C E L8

Olten Qartet, İz-
mir’de Haziran 
2013’de Ceyhan 
ve Fatma Olten 
tarafından bir 

farkındalık projesi olarak Ak-
gün Çavuş koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen Olten Filarmo-
ni Orkestrası’nın yaylı çalgılar 
grup şeflerinin bir araya gelerek 
oluşturdukları bir oda müzi-
ği grubu.  Çocukluk arkadaşları 
olan Olten Quartet Grubu sa-
natçılarından Beste Başçı bu çatı 
altında birleşmelerinden şöyle 
bahsetti: “Biz çocukluktan beri 
arkadaşız. 2013 yılında ilk sezo-
numuzu yaptık. Sosyal sorum-
luluk projesi olarak başladı. Or-
tak amacımız düzgün bir müzik 
eğitimini sadece çocuklara değil 
her yaştan insana aşılamak. Ol-
ten çatısında buluştuğumuz için, 
Fatma ve Ceyhan Olten, Akgün 
Çavuş ile birlikte müzik adına 
ortak bir şeyler yapmaktan çok 
mutluyuz. Kaliteli bir dinleyici 
kitlesine ihtiyacımız var. Olten 
ailesi olarak hedeflerimiz, müzi-
ğin evrensel dili ve aydınlık yüzü 
ile bizleri tanıştırabilecek sanatçı 
gençlere istihdam sağlayıp onla-
ra kendilerini ifade edebilecek bir 
platform oluşturmak istiyoruz.”

SOSYAL SORUMLULUK 
ODAKLI MÜZİK ANLAYIŞI

Aynı zamanda Olten Filar-
moni Sanat Okulu’nda öğretmen 
olarak da görev yapan Olten Qu-
artet üyeleri, sosyal sorumluluk 
projeleri dahilinde üniversite, 
hastane, yaşlı yurdu, ÇYDD, ro-
tary gibi sivil toplum kuruluşları 
yararına verdiği konserlerin yanı 
sıra gerçekleştirdiği başarılı sa-
lon konserleri ile yurtiçi ve yurt-
dışında büyük beğeni topladı. 
Köy okullarında da konser ver-
diklerini söyleyen Gülce Karagöz-
cük, klasik müziğin ulaşılmadığı 
yerlerde de bu müziği sunmaya 
gayret ettiklerini belirtti. Eğitim 
konserlerinde ekip olarak git-
tiklerini söyleyen Beste Başcı, 
“Okula gittiğimiz zaman daha 
farklı konsepte gidiyoruz. Or-
kestra olarakta eğitim konserleri 
yapıyoruz. Ünlü solistler geliyor. 
Bu anlamda okullardan bize 
tekrar geri dönüşler oluyor.”  
dedi.

“DİNLEYİCİ BİZE 
İNANIYOR”

İzmir dinleyicisinin Quartet 
grubuna inanması ve destek-
lemesinden mutlu olduklarını 
vurgulayan Gülce Karagözcük, 
“Farklı şehirlerde konserler ve-
riyoruz. Bizim için hepsi güzel ve 
anlamlıydı. Ama ne yazık ki İz-
mir’de çok fazla kültürel etkinlik 
ve konser olmamasına rağmen 
4 yıldır bir hareketlilik var. Bizim 
orkestramızın her konseri Ad-
nan Saygun Sanat Merkezi’n-
de oluyor. 1200 kişilik salonda 
her konserimiz dolu geçiyor. 
Bu sene en çok kombine satış-
larının olduğu sezonu yaşadık. 
Bu durum bizim için kıymetli. 
Bir süreden sonra izleyici sizin 
yaptığınız işe inanıyor. Vaktinin 
kaliteli geçeceğini görünce artık 
sorgulamadan geliyorlar.” dedi.

“YURTDIŞINDA AKTİF 
OLMAK İSTİYORUZ”

Olten Quartet ekibi aktif 
olarak yurtdışındaki festival ve 
konserlere katılmak istedikle-
rini belirten Beste Başcı şu de-
ğerlendirmede bulundu; “Müzik 
dünyası global ve büyük alan. 
Sonu olmadığı için bizler de 
iyilerle karşılaşmak istiyoruz. 
Daha iyi gruplarla çalışmak için 
de, etkileşim içerisinde olmak 
istiyoruz. Hedefimiz bu anlam-
da yurtdışında daha çok sosyal 
sorumluluk projesi olsun. Her 
zaman yaşadığımız ülkeye ne 

katabiliriz düşüncesindeyiz. Bu 
anlamda da arkamızda iyi bir 
destek var. Quartet ekibi olarak 
şanslıyız.” 

Music Learning Theory’nin 
Türkiye’deki ilk eğitmenlerinden 
olduklarını söyleyen Beste Başçı, 
“M.L.T, ilk defa Türkiye’de yapılan 
0-6 yaş ve üstü çocuklarla ens-
trüman eğitimiyle ilgili bir eğitim 
olacak. İlk defa Olten Audition 
Enstitüsü Milona’daki Enstitü-
süyle birlik oldu ve bizler 3 yıldır 
eğitim alıyoruz. Onların ilk eğit-
menleriydik ve sınavları geçerek 
başarılı olduk.” dedi.

“HERKESE HİTAP 
EDİYORUZ”

Quartet grubu olarak halkın 
kafasındaki klasik müzik anlayı-
şının dışında olduklarını söyleyen 
Gülce Karagözcük, ”Türkiye’de 
tamamen popüler kültür var ve 
klasik müziği sevdirmek olduk-
ça zor. Bizim orkestramızın çe-
ken tarafı sadece klasik kısmı 
ağır basmıyor. İzleyiciye de hi-
tap etmemiz gerekiyor. Onların 
bir noktada dikkatini çekersek, 
bizim için artıdır. Bu fikirle 5 yıl-

dır ilerliyoruz.”Konuyla 
ilgili Ercan Atasoy 

şunları da ekle-

di: “Konser planlamalarımız hem 
bizim halkımıza yakın, onlara hi-
tap edecek müzikler yer alıyor. 
Hem de klasik müziğe ilgi duyan 
insanları kapsıyor. Bütünüyle dü-
şünüldüğünde farklı bir konsept 
ortaya çıkıyor.” değerlendirme-
sinde bulundu.

“ÇOCUKLARINIZLA 
BİRLİKTE DİNLEYİN”

Çocukların müziğe 
yönlendirilmesinde en büyük 
etkenin aileleri olduğunu söy-
leyen Beste Başcı, ”Öncelikle 
çocuklar buraya geldiklerinde 
bizler onlara rol modeliz. Okulda 
sürekli müzik var ve konserleri-
miz oluyor. Aynı zamanda bizleri 

sahnede izlediklerinde onlar için 
motive edici oluyor. Bir şekilde 
bu işi devam ettirmek istiyorlar. 
Onları ilk teşvik eden de aileleri 
oluyor. Ama devamlılığı ortam 
ve öğretmenleri sağlıyor. Müzik 
sevgisi çocukluktan başlayan bir 
süreç. Çocuklar ileride dinledikleri 
müziklerin tınılarını arıyorlar ve 
denemek istiyorlar. Bunun içinde 
olabildiğince konserlerimize 
gelip, o ortamı görsünler. Ayrıca 
konserlerimizde interaktif olarak 
konuşuyoruz. Çaldığımız eserleri 
açıklıyoruz. Seyirci bunu bilmek 
istiyor.” dedi.

Olten Filarmoni Orkestra-
sı’nın açılış konserleri 17 Ekim 
Çarşamba günü Adnan Saygun 
Sanat Merkezinde seyircisiyle 
buluşacak.

Başlangıcından bugüne bir 
çok konser ve festivalde yer alan  
Olten Quartet , İzmir, Eskişehir, 
Ankara’da yaptıkları konserle-
rin yanı sıra ; 2015 yılı Ağustos 
ayında birincisi düzenlenen Ek-
lisia Oda Müziği festivalinde ve 
11. D-Marin Turgutreis Ulusla-
rarası Müzik Festivali’nde Fazıl 
Say’ın ‘Sait Faik’ eserinde Fazıl 
Say ile aynı sahneyi paylaşmış-
tır. Haziran 2018’de 22. Ulusla-
rarası Bellapais Müzik Festivali, 
5. AIMA Ayvalık Müzik Festivali, 
14.Bodrum Müzik Festivali’ne 
katılan Olten Quartet ardından 2. 
Eğirdir Oda Müziği Yarışması’nda 
Birincilik ödülü almıştır.

Çiğli’de Başkan 
çalışıyor ama…

Yerel seçimleri dilimiz döndüğünce yazmaya de-
vam edelim.

Tabii ki biz karar verecek olan yetkili kurullar-
da değiliz, biz gazeteciler sadece durum tespiti yapıyoruz.

Yerel seçimler, her adayın rüyalarını süsler, uykularını 
kaçırır. Bu görevlere talip olanlar, yıllar öncesinden proje 
tasarlamaya başlarlar.

Projelerin görücüye çıktığı an seçim atmosferinin en 
yoğun olduğu son 6 aydır. Burada avantaj her zaman 
mevcut belediye başkanındadır. Eğer beş yıllık icraatları 
halk tarafından da destekleniyorsa, iletişim sorunu yaşa-
maz, bir sonraki projelerini hayata geçirmek için zorlan-
maz, yani diğer adaylardan daha az seçim performansı 
göstermesi yeterli gelebilir.

Çünkü halk onu 5 yılda teraziye koymuştur ve neler 
yapıp neleri yapmayacağını bilir.

Mesela Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan… Gel-
diği günden beri Çiğli’de alışık olduğumuz işçi eylemleri 
olmuyor, işçilerin evlerine gönderilen hacizlere tanık ol-
muyoruz, maaşlar zamanında ödeniyor. Hasan Arslan 
2014 yılında belediye başkanı olduğunda basına verdiği 
demeçte 8 milyon işçi borcu 37 milyon esnaf borcu oldu-
ğunu açıklamıştı. Şimdi işçi alacaklarının olmadığı, esnafın 
borcunun ödendiği biliniyor. Arslan, Çiğlilere 23.000 m2  
Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı, üzerinde kafe ve dinlen-
me alanları, açık hava tiyatrosu, Uğur Mumcu Kapalı Pa-
zaryeri kazandırdı. Güneş enerjisi santrali yaptı ve beledi-
ye şantiyesinin elektriği buradan karşılanıyor. Arta kalan 
elektrik ise GDZ Elektrik firmasına satılıyor ve belediyeye 
gelir kazandırılmış oluyor.  Örnekler arttırılabilir.

Bunun yanında belki de birçok ilçede olmayan sos-
yal tesisler Çiğlilerin hizmetine açılmış durumda. Evka 
-2’deki Pelikan Tesislerine Çiğli dışında yaşayan insan-
ların geldiğine de tanık oluyoruz. Eskiden Çiğlililer gelen 
misafirlerini Karşıyaka’da ağırlıyordu. Şimdi başka ilçeler-
de yaşayanlar misafirlerini Çiğli’deki belediye restoranla-
rına,  Pelikan Kafe’ye, Akvaryum Kafe’ye davet edebiliyor. 
Buralar ayrıca istihdam alanı olduğu gibi belediyeye gelir 
de kazandırıyor.

Bu Çiğli için bir avantaj. Peki, belediye başkanı bunu 
kendisinin yeniden aday gösterilmesi için avantaja çevirdi 
mi derseniz; bunda tam anlamıyla başarılı olduğunu söy-
leyemeyeceğim. Yapılan işlerin kamuoyuna doğru anlatıl-
ması konusunda ciddi bir eksiklik var. Ve bu eksiklik bence 
sadece başkanın değil, ekibinin eksikliği aynı zamanda…

Eğer başarı istiyorsanız iyi bir ekibiniz olması şarttır. 
Bir belediye başkanı çalışmalarını, yaptıklarını layıkıyla 
vitrine koyamıyorsa orada bir eksiklik var demektir. İleti-
şim çok önemli, çünkü siz artık size oy veren vermeyen 
her kesimin belediye başkanısınız.

Örneğin son yapılan Cem Adrian konserı. Cem Adrian 
gibi popüler bir sanatçıyı Çiğlilerle buluşturuyorsunuz, 
sosyal medyada bir paylaşım yok. Bürokratlar, yardımcı-
lar, başkanın bazı çalışma arkadaşları, yapılan faaliyetleri 
sahiplenmiyor, yapılan işlerden heyecanlanmıyor hatta 
bunları duyurmuyor bile…

Demem odur ki Çiğli’de bir iletişim sorunu var. Eğer 
başkan iyi bir ekiple çalışsaydı belki de durum kendisi için 
çok daha farklı olabilirdi.

Bunu son 6 ayda düzeltir mi bilmem.
Bekleyip göreceğiz.
Ama olur da yeniden aday gösterilirse, kesinlikle eki-

bini baştan aşağı gözden geçirmelidir.

doganbeyazgul@gmail.com

DOĞAN 
BEYAZGÜL

İzmir’in sevilen oda müziği grubu: 

Olten Quartet

Olten çatısı altında yer alan Quartet Grubu 
sanatçılarıyla; Gülce Karagözcük (keman), 

Ercan Atasoy (viyola), Beste Başcı (viyalonsel)  
ve Eren  Kuştan (keman)  ile keyifli bir söyleşi 

gerçekleştirdik.

“
Biz çocukluktan beri arkadaşız. 2013 yılında ilk sezonumuzu 
yaptık. Sosyal sorumluluk projesi olarak başladı. Ortak 
amacımız düzgün bir müzik eğitimini sadece çocuklara değil 
her yaştan insana aşılamak.
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İzmir’in, İzmirlilerin tiyatroya 

bakıșını nasıl değerlendirirsiniz? 

‘APEx/ÇIKIȘ YOLU YOK’ oyununuz 

İzmir seyircisiyle bulușacak mı?

İzmir ülkemizin en özel șehirle-

rinden biri. Aydın, demokrat kimlikli 

insanlarımızın adeta son kertede bu-

luștuğu nokta. Avrupa’nın demokrasi 

kültürünü diğer șehirlerimize nazaran 

daha özümsemiș ve çağdaș dünyayı 

en yakından takip eden șehir. Böy-

lesine ileri görüșlü bir șehrin sanata 

sahip çıkması ve toplumun çağdaș 

demokrat bir seviyeye ulașabilmesi 

için sanatın ekmek su kadar elzem 

bir ihtiyaç olduğunun farkında ol-

ması da gerekiyor ve İzmir de bunun 

farkında. Ben yalnızca zaman zaman 

turneler vesilesiyle İzmirli izleyicileri-

mizle karșılașabiliyorum ancak gerek 

bu karșılașmalarda gerekse İzmir de 

yașayan farklı disiplinlerden sanat-

çı arkadașlarımla sohbetlerimde bu 

bahsettiğim özellikleri özümsemiș bir 

șehir olduğunu da gözlemliyorum.  Ve 

APEx/ÇIKIȘ YOLU YOK oyunumu İz-

mirli seyircilerimizle bu sezon birkaç 

kez bulușturmayı düșünüyorum. 

‘APEx/ÇIKIȘ YOLU YOK’ oyunu-

nun altında yatan mesajlar kutup-

lașmalar ve ötekileștirmeler üze-

rine, bu durumu șuan Türkiye’nin 

içinde bulunduğu durumla birlikte 

nasıl yorumlarsınız?
Yalnızca ülkemizde değil tüm 

dünyada çok daha sert hissedilen bir 

ayrıșma, kutuplașma, ötekileștirme 

girdabına girdik. Sistem bu ayrıștır-

ma ve kutuplaștırma ile yerini sağ-

lamlaștıran siyasi figürleri ön planda 

tutarken, barıșçıl çığlıklara tahammül 

edemez halde baskıyı arttırdı.  Bizim 

gibi az gelișmiș ülkelerde, demokra-

siyi tam manasıyla yönetim biçimine 

oturtamamıș ülkelerde ise çok daha 

sert yașanıyor bu süreç. Savaștan 

ülkesini terk etmek zorunda kalan 

insanlara karșı hamaset ile yaklașan 

ve duvarlar ören bir ‘Avrupa’ da ca-

bası.  ‘APEx/ÇIKIȘ YOLU YOK’ tam da 

bu meseleye odaklanarak olușan bir 

sahne projesi.

‘Ayrıștırma ve kutuplaștırma yerini sağlamlaștıran 

siyasi figürleri ön planda tutarken, barıșçıl çığlıklara 

tahammül edemez halde baskıyı arttırdı’

BiZi SANAT 
KURTARACAK

İZMİRLİ SANATÇI DEVRİM EVİN: 

CİHAN SAMGAR - TUĞÇE KAŞ 

Sevilen tiyatro oyuncu-

su Devrim Evin’le hem yeni 

oyunu ‘APEx/ÇIKIȘ YOLU 

YOK’u hem de geleceğe dair 

planlarını konuștuk. Lond-

ra’da da seyirciyle bulușan 

‘APEx/ÇIKIȘ YOLU YOK’ adlı 

oyunuyla İzmir’de de sah-

neye çıkacağını belirten Evin 

İzmir’i “Avrupa’nın demok-

rasi kültürünü diğer șehirle-

rimize nazaran daha özüm-

semiș ve çağdaș dünyayı en 

yakından takip eden șehir” 

diye tanımlıyor.
İște Devrim Evin ile yaptı-

ğımız keyifli söyleși:
24 Haziranda göçmen sorununu 

anlattığınız  ‘APEx/ÇIKIȘ YOLU YOK’ 

adlı oyununuz Londra’da seyirci karșı-

sına çıktı. Geri dönüșler nasıl oldu? 

Londra’da oyunu, çoğunlukla farklı 

ülkelerden göçmüș insanların yașa-

dığı kuzey Londra’daki Millfield Tiyat-

rosu’nda oynadım ve insanların kendi 

hikâyelerini böyle bir açıdan bakarak iz-

lemekten ve yeniden sorgulamalar yap-

maktan memnun kaldıklarını gözlemle-

dim. Gelen tepkiler bu yöndeydi. Farklı, 

alıșık olunmayan ama derin etkileșim 

bırakabilen geri dönüșümler aldım.

Ayrıca prömiyerini Van’da yaptınız. 

Adana’da da sahnelendi. Bu iki șehri 

tercih etmenizin özel bir nedeni var mı 

ve tepkiler nasıldı? Bunlarla beraber 

yurtiçi ve yurtdıșı projelerinizden de 

bahsedebilir misiniz? 

Van çocukluğumun 4 yılının geçtiği, 

Adana ise sanat yașamımın 13 yılının 

geçtiği kentler. Ve bu iki kent ülkemizde 

bir sanat etkinliği yapılınca ilk akla gelen 

yerler değil maalesef. Bu anlamda da 

bir ötekileștirme var. Madem öyle ben 

de İngiltere’de provasını tamamladığım 

eseri ilk buralarda oynayayım ve aynı 

zamanda kendi geçmișime de bir selam 

çakayım istedim. 
Oyunu, Eylül ayı itibariyle Anadolu 

ve Avrupa turneleriyle birçok seyirci-

mizle bulușturmaya devam edeceğim 

bu sezon. Aynı zamanda İstanbul Dev-

let Tiyatrosu’ndaki görevim de devam 

ediyor. Orada da bu sezon bir oyunum 

olacak sanırım. Bunun dıșında son ola-

rak 7 Șubat ‘ta Manchester’da ilk gös-

terimini yapan son filmim The Scar’in 

Avrupa festivalleri yolculuğu sürecek. 

Televizyon ile ilgili ise bazı görüșmeler 

yapıyorum ve içime sinen bir șey olursa 

bu sezon TV’de de bir șey yapabilirim. 

Yaklașık 4,5 senedir ekran için Türki-

ye’de bir ișin içinde bulunmadım. 

Son olarak Karaburun’daki Köyde 

Festival’e katıldınız. Bu bulușmadan 

bahsedebilir misiniz? Gözlemleriniz 

nelerdir?
Karaburun’da düzenlenen Köyde 

Festival’in 2.si idi bu sene. Bașta Ezgi 

Serim olmak üzere emeği geçen herkesi 

kutluyorum. Muhteșem bir fikir ve aynı 

muhteșemlikte de bulușma gerçek-

lești. Ben de elimden geldiğince katkı 

sunabildiysem ne güzel. Onur duyarım. 

Umuyorum bu festival Anadolu’nun 

tüm köylerine yayılır. Çünkü bizi sanat 

kurtaracak. Geri kalmıș zihniyetle mü-

cadelenin yegâne ıșığı sanat.

APEx/ÇIKIȘ YOLU YOK oyunumu İz-

anlattığınız  ‘APEx/ÇIKIȘ YOLU YOK’ 

adlı oyununuz Londra’da seyirci karșı-

sına çıktı. Geri dönüșler nasıl oldu? 
sına çıktı. Geri dönüșler nasıl oldu? 

ülkelerden göçmüș insanların yașa-

dığı kuzey Londra’daki Millfield Tiyat-

rosu’nda oynadım ve insanların kendi 

hikâyelerini böyle bir açıdan bakarak iz-

lemekten ve yeniden sorgulamalar yap-

NAZIM HiKMET KüLTüREVi 
YENi DöNEME HAZIR Bornova 

Nazım Hikmet 
Kültürevi’nde 
2018-2019 
dönemi canlı 

șekilde açılıyor. 
İZ GAZETE- Yıl içerisinde çeșitli etkinlik ve 

konserlere ev sahipliği yapan Bornova Nazım 
Hikmet Kültürevi yeni döneminde 21 Eylül 
19:30’da dayanıșma yemeği düzenleyecek. 
Ayrıca 29 Eylül cumartesi saat 18:30’da açılıș 
kokteyli yapılacak. Kültürevi’nde yıl boyunca 
çocuk atölyesi, İspanyolca atölyesi, belgesel 
sinema atölyesi gibi çeșitli etkinliklere de yer 
verilecek. Bornova Nazım Hikmet Kültüre-
vi’ne ziyaretler hafta içi 15.00-22.00, cumar-
tesi günleri 11.00- 22.00 saatleri arasında 
olacak.

'Her Nota Bir Umut' projesi kapsamında İzmir Hasta Çocuk Ev-
leri Derneği'nin ev sahipliğinde İzmir'de ikamet eden hasta çocuklar 
ve Tepecik Eğitim ve Araștırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Servisi 
ve Kemik İliği Nakli Merkezi yararına düzenlenecek konsere tüm 
İzmirlileri davet eden Her Nota Bir Umut Projesi'nin sanat danıș-
manı Karșıyaka Belediyesi Konservatuvarı piyano eğitmeni Nilüfer 
Güzel; “Sanatın her dalı kendi içinde öyle güzeldir ki; hepsine ayrı 
bir dokunuș yaparak tat almasını ve aldırmasını bilmeliyiz. Çocuk-
larımıza sanata ve sanatçıya değeri öğretmeliyiz. Bakarken gör-
meyi, duyarken dinlemeyi ve en önemlisi hepsinde de hissetmek 
hissini vermeliyiz. Sevgili anneler ve babalar, değerli öğretmenler 
ve arkadașlar bu anlamda çocuklarımıza sanatı tanıtmak adına çok 
değerli dünyaca ünlü sanatçımız İdil Biret’i sizlerle bulușturuyoruz. 
Yapılması gereken tek șey böyle sanat açısından kıymetli ve insani 
açıdan önemli bir geceye bütün İzmirlilerin katılımını sağlamak.Bu 
sayede hem İzmir Hasta Çocuk Evleri derneğine katkıda buluna-
caksınız hem de İdil Biret’ten resital dinleme mutluluğunu tadaca-
ğınız güzel bir gece yașayacaksınız. Șunu da kulağınıza fısıldamak 
isterim ‘Eğitim bir yoldur’ gelin hepimiz bu yolda birlikte yürüyelim” 
dedi. 

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Bașkanı Sevil Ozan ise 3 Ka-
sım 2018 Cumartesi günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’n-
de gerçekleșecek konsere katılmak isteyenlerin 0 539 930 23 60 
ve 0 532 554 28 81 numaralı telefonlardan bilgi alması gerektiğini 
söyledi.

İdil Biret, kanser hastası 
çocuklar için çalacak 
Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret kanserle 
mücadele eden çocuklara destek olacak. 
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Cumhuriyet Halk Parti-
si’nde yerel seçim aday 
adaylığı başvuru tarihi 
yaklaşırken, aday aday-
ları da netleşiyor. 2014 

yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Urla Belediye Başkanlığı için 
aday adayı Murat Gül, 2019 yerel se-
çimlerinde de aday olacağını açıkladı. 

1993 yılından bu yana Urla’da Ha-
rita ve Kadastro Mühendisliği yapan 
Gül, 2004 yerel seçimlerinin ardından 
Urla Belediye Meclis üyeliği, 2009 
yerel seçimlerinin ardından ise İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği 
görevlerini yürüttü. 

Adaylık açıklamasını, projelerini ve 
Urla’ya dair görüşlerini gazetemize 
anlatan Gül, Urla’nın tarım ve turizm 
alanında Türkiye’de öne çıkabilecek 
bir potansiyele sahip olduğunu belir-
terek,  “Biz diyoruz ki, Urla’da bitme 
noktasına gelen tarım devam etmeli. 
Urla’nın güzel bir doğası ve denizi var. 
Bu noktada Urla aynı zamanda bir tu-
rizm kenti de.” diye konuştu.

‘ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZ 
BURADA OKUYUP İZMİR’DE 
EV TUTUYORSA BU BİZİM 
EKSİKLİĞİMİZDİR’

Urla Belediye Başkanlığı için aday 
adaylığınızı açıkladınız. Urla sizin için 
ne anlam ifade ediyor? Urla’nın gelişi-
mi hakkında Harita Mühendisliği ala-
nından gelen biri olarak ne söylemek 
istersiniz?

Bizim için Urla çok fazla şey ifade 
ediyor. Ben yaklaşık 1993 yılından bu 
yana bu şehirdeyim. Bizler bu şehri 
bu hali ile seviyoruz. O yüzden bizim 
her şeyden önce Urla’nın mevcut do-
ğasını, dinginliğini düşünüp bir diğer 
yandan da gelişimini sağlamamız ge-
rekiyor. Yani kafamızdaki Urla’yı, kendi 
hayallerimize göre şekillendirmek is-
tiyoruz. Biz diyoruz ki, Urla’da bitme 
noktasına gelen tarım devam etmeli. 
Urla’nın güzel bir doğası ve denizi var. 
Bu noktada Urla aynı zamanda bir tu-
rizm kenti. Şehir sınırlarımız içerisinde 

iki tane üniversite var. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Bu Ens-
titü, dünyada Yüksek Teknoloji an-
lamında 3. sırada. Biz diyoruz ki Urla 
aynı zamanda bir üniversite kültür 
kenti. 

Ayrıca kültür kenti lafını 
sadece üniversiteler vasıtasıyla 
kullanmıyoruz. Aynı zamanda Urla 
şehrinin çok eski bir tarihi yapısı da 
var. Urla’nın birçok yerinde çok ciddi 
arkeolojik kazı alanları var. 

Biz bunların üzerine birbiri ile iç içe 
geçmiş projeler ile Urla’yı ileriye ta-
şıyabiliriz. Bizim hayalimiz bu. Tabi ki 
her şehrin bir dinamiğinin de olması 
lazım. Yerel yönetimlerin vermesi ge-
rektiği her türlü hizmeti biz zaten ve-
receğiz. Ama bir yandan da dinamik, 
genç nüfusunu arttırıp, kent nüfusunu 
da daha yaşanılabilir, bütün ihtiyaç-
ların Urla içerisinde karşılanabilecek 
bir hale getirmemiz lazım. Yani, bizim 
Üniversite öğrencimiz burada okuyup, 
İzmir’de ev tutmamalı. Bu onların ek-
sikliği değil, bizim eksiğimiz.

Urla’nın genç nüfus oranı düşük. 
Gençler iş bulamadıkları için ya da sos-
yal hayatın yeterli olmaması nedeniyle 
İzmir’in merkez ilçelerini tercih ediyor-
lar. Bu noktada bir çalışmanız mevcut 
mu? 

‘URLA’DA BİR GENÇLİK 
MERKEZİMİZ YOK’

Yaş ortalamamız yüksek, genç 
nüfusumuz da var. Ancak bizim bunu 
daha dengeli bir hale getirmemiz la-
zım. Genç nüfusumuzu şu an burada 
tutamıyoruz, problem orada. Nereye 
gidiyorlar? İzmir’e gidiyorlar. Yazları 
Alaçatı’yı tercih ediyorlar. Bu durum-
da biz onları eleştirmiyoruz, bu nok-
tada bizim bir eksikliğimiz var. Bizim 
onu gidermemiz lazım. Bunun için 
de projeler üretmelisiniz, o öğrenci-
leri burada tutacak gerekli projeleri 
yapmamız lazım. En basitinden bir 
Gençlik Merkezi’miz yok bizim. Bak-
tığın zaman çok abartılı bir şey değil. 

İzmir’in farklı ilçelerinde bunun ör-
nekleri var. Öğrenciler burada vaktini 
değerlendirir.  O zaman onlar burada 
kalır, gelir. Genç nüfusun olduğu yerde 
de o dinamizm kendiliğinden başlar 
zaten. 

Urla’dan İzmir’e gidiş-dönüş iki 
saat. Buna rağmen öğrenciler bu yolu 
kullanmak zorunda kalıyor. Ama Ur-
la’da ne yazık ki bir sinema salonumuz 
yok, bir tiyatro salonumuz var ama 
çok küçük. Eğer gençleri cezbedecek 
şeyleri vermeyi başarırsak onlar zaten 
Urla’ya gelir. 

‘ENGİNAR FESTİVALİ’NİN 
URLA’NIN TANITIMINA BÜYÜK 
KATKISI OLMUŞTUR’

Urla’nın küçümsenmeyecek bir ta-
rım potansiyeli var. Seçilmeniz halinde 
Urla’da uygulayacağınız bir tarım poli-
tikası olacak mı? Eğer bir tarım politi-
kanız olacaksa çalışmalarınız ne yönde 
gerçekleşecek?

Biz Urla’da Belediye’nin de işin 
içinde olacağı bir kooperatifçilik sis-
temi uygulayacağız. Eğer tarım yapa-
caksanız arazi ile ilgili bilgilere hakim 
olmanız gerekiyor. Biz bu noktada zi-
raatçiler ile birlikte çalışacağız. Beledi-
ye’de hem köylüye hem de ziraatçiye 
destek verecek ayrı bir birim kurula-
cak. Burada çalışan profesyonel arka-
daşlarımız öncelikle nerede ne ekile-
bilir? Öncelikle elimizdeki malzemenin 
bir tanımını yapmamız lazım. Kalkıp 
da Urla’da muz yetiştiremezsiniz. Biz 
öncelikle tarım topraklarının sınıflan-
dırılmasını yapacağız. Bunu üretici ya 
da köylüye bırakmamak gerekiyor. 
Ortada bir organizasyon olmadığı için 
köylü, deneme-yanılma yöntemiyle 
çalışıyor. Örneğin, bu sene domates 
para ediyor, seneye herkes domates 
dikiyor. Ancak herkes domates dikti-
ği için domates para kazandırmıyor. 
İhtiyaç fazlası oluşuyor. Dolayısıyla 
bunun bir programının olması lazım. 

Ancak kooperatif mantığı içerisinde 
üreticiyi sattığı ürüne göre para alma-
yacak, sisteme sunduğu tarım toprağı 
ve emeğine göre para alacak. Yoksa 
herkes sadece belirli alanlara yönelir. 
Kargaşa çıkar. Bu işin gerisinde ne ka-
lıyor, pazarlama işi kalıyor. Bu iş de sa-
nıldığı kadar zor değil.  Mesela Urla’da 
bir ‘Enginar Festivali’ yapıldı. Sibel 
Hanım’ın çok iyi bir noktaya getirdiği 
bir iş gerçekten. Urla’nın tanıtımına da 
ciddi katkısı olmuştu. 

‘URLA’DA Kİ HAZİNE 
FAZLASI TARIM ALANLARINI 
DEĞERLENDİRECEĞİZ’

Bizim tarımda en büyük sıkıntı-
larımızdan biri, aracının, yani emek 
sarf etmeden birilerinin çok fazla 
para kazanıyor olması. Urla’nın za-
manında halka satış marketleri vardı. 
Biz bu marketleri yeniden canlan-
dıracağız ve bu marketlerde kendi 
ürünlerimizi satacağız. Öte yandan 
ürünlerin belki de bir kısmı işlenmeli 
de. Biz bu anlamda hem saha olarak 
hem de teknolojik olarak hazırlığımı-
zı yapacağız. Üretime göre tabi bu iş 
büyüyecektir. Yani biz bu anlamda 
üretici ile tüketiciyi buluşturacağız. 
Üretici orada zaten kazanacak, ka-
zandıkça da memnuniyet artacak. Bir 
de şu çok önemli; Bizim Urla sınırları 
içerisinde çok fazla hazine fazlası ye-
rimiz var.  Bu arazilerin büyük çoğun-
luğu da boş. Ancak boş olmasının bir 
sıkıntısı var. Yönetmelik gereği hazine 
eğer isterse, buraları TOKİ vasıtasıy-
la yarın-öbür gün imara da açabilir. 

Bunları yaparken Belediye’ye de sor-
mayabilir. Biz halen bununla ilgili bir 
tedbir de almadık. Yapılması gereken 
ise,  hazineye ait arazilere tarım ala-
nı için imar planı yapılması. Bir kere 
imar ile olan bağını koparmalısın. Bu 
çok önemli. Hazineye gittiğin zaman 
hazine sana tarım arazisi kapsamın-
da bu arazileri tahsis edebiliyor. Öte 
yandan Urla’da her mesela üreticinin 
kendi toprağı yok. İcar dediğimiz kendi 
tarlası olmadığı için bir başkasının 
tarlasında tarım ile uğraşan insanlar 
var. Biz bu araziler ile onlara tarım 
alanı yaratacağız. Böylelikle iki şey 
yapacağız. Hem o boş arazilerin imar 
ile olan bağlantısını keseceğiz, hem de 
toprağı olmayan üreticiye toprak tesis 
edeceğiz. Böylelikle onları üretime da-
hil etmiş olacağız. 

TARIM VE TURİZM 
BİRLEŞECEK

Bizim projelerimizin iç içe olması 
çok önemli. Bahsettiğimiz arazilerde 
bir de hobi bahçeleri kuracağız. Bu 
hobi bahçelerinde İzmir’in merkezinde 
yaşayan ve şehir hayatından kaçmak 
isteyen insanlara tarım yapmayı öğ-
reteceğiz. Küçük çiftlik atölyelerine 
gelen insanlar hafta sonlarında gelip 
tarım yapacak. Gelemediği zaman da 
bizim topraksız köylülerimizin bir kıs-
mını buraya kaydıracağız. Zaten bu 
insanlar aynı zamanda tarım yapmayı 
öğretecek olan kimseler olacak. O, ge-
lecek şehir hayatından uzaklaşacak, 
belediye için çalışacak. Orada ki üreti-
mi de sisteme dahi edeceksin. 

Gül: “Urla’da ki hazine fazlası 
tarım alanlarını değerlendireceğiz”tarım alanlarını değerlendireceğiz”
Adaylık açıklamasını, projelerini ve Urla’ya 
dair görüşlerini gazetemize anlatan 
Gül, Urla’nın tarım ve turizm alanında 
Türkiye’de öne çıkabilecek bir potansiyele 
sahip olduğunu belirterek,  “Biz diyoruz 
ki, Urla’da bitme noktasına gelen tarım 
devam etmeli. Urla’nın güzel bir doğası ve 
denizi var. Bu noktada Urla aynı zamanda bir 
turizm kenti de.” diye konuştu.

“
Bizim Üniversite öğrencimiz burada 
okuyup, İzmir’de ev tutmamalı. 
Bu onların eksikliği değil, bizim 
eksiğimiz.”

TUĞÇE KAŞ / İZ GAZETE
DİSK emekçileri temel tüke-

tim mallarına yapılan zamlar geri 
çekilmesi, asgari ücretin kayıpları 
karşılayacak şekilde yükseltilmesi, 
tüm çalışanlara ve emeklilere zam 
verilmesi ve kriz bahanesiyle işten 
çıkarmaların yasaklanması için 3 
Ekim Çarşamba günü Konak Mey-
danı Eski SümerBank önünde eylem 
yapacaklar. 

“KRİZİN FATURASI 
EMEKÇİYE ÇIKARILMAMALI”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi, Me-
miş Sarı iş bırakma eyleminde krize 
karşı emeğin hakkını savunacakları-
nı söyleyerek, “Krizin faturasını di-
ğer yüzde 99’luk kesime kesemez-
siniz adı altında 3 ekim Çarşamba 
öğleden sonra iş bırakıp, kitlesel bir 

basın açıklaması yapacağız. Yaşanı-
lan ekonomik krizler de işçiyi vuran 
durumlar olur. Emekli ve çalışanların 
son gelişen kurdaki değişmelerle 
birlikte maaşlarında yüzde 50’li-
lik erime oldu. Özellikle 696 sayılı 
KHK ile taşerondan kadroya geçen 
belediye işçilerimize yüksek hakem 
kurulu bir yıl içerisinde yıllık 8 zam 
vermiştir. Ancak bu arkadaşlarımı-
zın hem zamlar karşısında eriyen 
ücretleri hem de enflasyonlar kar-
şında yüzde 10’luk bir erime yaşa-
mıştır. Bütün krizin faturası işçilere 
çıkarılmaktadır. Bizler emeklilerin ve 
fiilen çalışanların maaşlarının revize 
edilerek, yükselmesini talep ediyo-
ruz. Ekonomik kurul konseyinin bir 
an önce toplanarak, varsa bir kriz 
bunun faturasının çıkarılmasını isti-
yoruz.

DİSK iş bırakıyor: ‘Krizin faturasını halka kesemezseniz’
DİSK Genel İş İzmir 
şubeleri krizin 
faturasını emekçilere 
ödenmemesi  
talebiyle 3 Ekim 
Çarşamba günü 
yarım gün iş 
bırakacak.
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Cumhuriyet Halk Parti-
si’nde yerel seçim aday 
adaylığı başvuru tarihi 
yaklaşırken, aday aday-
ları da netleşiyor. 2014 

yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Urla Belediye Başkanlığı için 
aday adayı Murat Gül, 2019 yerel se-
çimlerinde de aday olacağını açıkladı. 

1993 yılından bu yana Urla’da Ha-
rita ve Kadastro Mühendisliği yapan 
Gül, 2004 yerel seçimlerinin ardından 
Urla Belediye Meclis üyeliği, 2009 
yerel seçimlerinin ardından ise İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği 
görevlerini yürüttü. 

Adaylık açıklamasını, projelerini ve 
Urla’ya dair görüşlerini gazetemize 
anlatan Gül, Urla’nın tarım ve turizm 
alanında Türkiye’de öne çıkabilecek 
bir potansiyele sahip olduğunu belir-
terek,  “Biz diyoruz ki, Urla’da bitme 
noktasına gelen tarım devam etmeli. 
Urla’nın güzel bir doğası ve denizi var. 
Bu noktada Urla aynı zamanda bir tu-
rizm kenti de.” diye konuştu.

‘ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZ 
BURADA OKUYUP İZMİR’DE 
EV TUTUYORSA BU BİZİM 
EKSİKLİĞİMİZDİR’

Urla Belediye Başkanlığı için aday 
adaylığınızı açıkladınız. Urla sizin için 
ne anlam ifade ediyor? Urla’nın gelişi-
mi hakkında Harita Mühendisliği ala-
nından gelen biri olarak ne söylemek 
istersiniz?

Bizim için Urla çok fazla şey ifade 
ediyor. Ben yaklaşık 1993 yılından bu 
yana bu şehirdeyim. Bizler bu şehri 
bu hali ile seviyoruz. O yüzden bizim 
her şeyden önce Urla’nın mevcut do-
ğasını, dinginliğini düşünüp bir diğer 
yandan da gelişimini sağlamamız ge-
rekiyor. Yani kafamızdaki Urla’yı, kendi 
hayallerimize göre şekillendirmek is-
tiyoruz. Biz diyoruz ki, Urla’da bitme 
noktasına gelen tarım devam etmeli. 
Urla’nın güzel bir doğası ve denizi var. 
Bu noktada Urla aynı zamanda bir tu-
rizm kenti. Şehir sınırlarımız içerisinde 

iki tane üniversite var. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Bu Ens-
titü, dünyada Yüksek Teknoloji an-
lamında 3. sırada. Biz diyoruz ki Urla 
aynı zamanda bir üniversite kültür 
kenti. 

Ayrıca kültür kenti lafını 
sadece üniversiteler vasıtasıyla 
kullanmıyoruz. Aynı zamanda Urla 
şehrinin çok eski bir tarihi yapısı da 
var. Urla’nın birçok yerinde çok ciddi 
arkeolojik kazı alanları var. 

Biz bunların üzerine birbiri ile iç içe 
geçmiş projeler ile Urla’yı ileriye ta-
şıyabiliriz. Bizim hayalimiz bu. Tabi ki 
her şehrin bir dinamiğinin de olması 
lazım. Yerel yönetimlerin vermesi ge-
rektiği her türlü hizmeti biz zaten ve-
receğiz. Ama bir yandan da dinamik, 
genç nüfusunu arttırıp, kent nüfusunu 
da daha yaşanılabilir, bütün ihtiyaç-
ların Urla içerisinde karşılanabilecek 
bir hale getirmemiz lazım. Yani, bizim 
Üniversite öğrencimiz burada okuyup, 
İzmir’de ev tutmamalı. Bu onların ek-
sikliği değil, bizim eksiğimiz.

Urla’nın genç nüfus oranı düşük. 
Gençler iş bulamadıkları için ya da sos-
yal hayatın yeterli olmaması nedeniyle 
İzmir’in merkez ilçelerini tercih ediyor-
lar. Bu noktada bir çalışmanız mevcut 
mu? 

‘URLA’DA BİR GENÇLİK 
MERKEZİMİZ YOK’

Yaş ortalamamız yüksek, genç 
nüfusumuz da var. Ancak bizim bunu 
daha dengeli bir hale getirmemiz la-
zım. Genç nüfusumuzu şu an burada 
tutamıyoruz, problem orada. Nereye 
gidiyorlar? İzmir’e gidiyorlar. Yazları 
Alaçatı’yı tercih ediyorlar. Bu durum-
da biz onları eleştirmiyoruz, bu nok-
tada bizim bir eksikliğimiz var. Bizim 
onu gidermemiz lazım. Bunun için 
de projeler üretmelisiniz, o öğrenci-
leri burada tutacak gerekli projeleri 
yapmamız lazım. En basitinden bir 
Gençlik Merkezi’miz yok bizim. Bak-
tığın zaman çok abartılı bir şey değil. 

İzmir’in farklı ilçelerinde bunun ör-
nekleri var. Öğrenciler burada vaktini 
değerlendirir.  O zaman onlar burada 
kalır, gelir. Genç nüfusun olduğu yerde 
de o dinamizm kendiliğinden başlar 
zaten. 

Urla’dan İzmir’e gidiş-dönüş iki 
saat. Buna rağmen öğrenciler bu yolu 
kullanmak zorunda kalıyor. Ama Ur-
la’da ne yazık ki bir sinema salonumuz 
yok, bir tiyatro salonumuz var ama 
çok küçük. Eğer gençleri cezbedecek 
şeyleri vermeyi başarırsak onlar zaten 
Urla’ya gelir. 

‘ENGİNAR FESTİVALİ’NİN 
URLA’NIN TANITIMINA BÜYÜK 
KATKISI OLMUŞTUR’

Urla’nın küçümsenmeyecek bir ta-
rım potansiyeli var. Seçilmeniz halinde 
Urla’da uygulayacağınız bir tarım poli-
tikası olacak mı? Eğer bir tarım politi-
kanız olacaksa çalışmalarınız ne yönde 
gerçekleşecek?

Biz Urla’da Belediye’nin de işin 
içinde olacağı bir kooperatifçilik sis-
temi uygulayacağız. Eğer tarım yapa-
caksanız arazi ile ilgili bilgilere hakim 
olmanız gerekiyor. Biz bu noktada zi-
raatçiler ile birlikte çalışacağız. Beledi-
ye’de hem köylüye hem de ziraatçiye 
destek verecek ayrı bir birim kurula-
cak. Burada çalışan profesyonel arka-
daşlarımız öncelikle nerede ne ekile-
bilir? Öncelikle elimizdeki malzemenin 
bir tanımını yapmamız lazım. Kalkıp 
da Urla’da muz yetiştiremezsiniz. Biz 
öncelikle tarım topraklarının sınıflan-
dırılmasını yapacağız. Bunu üretici ya 
da köylüye bırakmamak gerekiyor. 
Ortada bir organizasyon olmadığı için 
köylü, deneme-yanılma yöntemiyle 
çalışıyor. Örneğin, bu sene domates 
para ediyor, seneye herkes domates 
dikiyor. Ancak herkes domates dikti-
ği için domates para kazandırmıyor. 
İhtiyaç fazlası oluşuyor. Dolayısıyla 
bunun bir programının olması lazım. 

Ancak kooperatif mantığı içerisinde 
üreticiyi sattığı ürüne göre para alma-
yacak, sisteme sunduğu tarım toprağı 
ve emeğine göre para alacak. Yoksa 
herkes sadece belirli alanlara yönelir. 
Kargaşa çıkar. Bu işin gerisinde ne ka-
lıyor, pazarlama işi kalıyor. Bu iş de sa-
nıldığı kadar zor değil.  Mesela Urla’da 
bir ‘Enginar Festivali’ yapıldı. Sibel 
Hanım’ın çok iyi bir noktaya getirdiği 
bir iş gerçekten. Urla’nın tanıtımına da 
ciddi katkısı olmuştu. 

‘URLA’DA Kİ HAZİNE 
FAZLASI TARIM ALANLARINI 
DEĞERLENDİRECEĞİZ’

Bizim tarımda en büyük sıkıntı-
larımızdan biri, aracının, yani emek 
sarf etmeden birilerinin çok fazla 
para kazanıyor olması. Urla’nın za-
manında halka satış marketleri vardı. 
Biz bu marketleri yeniden canlan-
dıracağız ve bu marketlerde kendi 
ürünlerimizi satacağız. Öte yandan 
ürünlerin belki de bir kısmı işlenmeli 
de. Biz bu anlamda hem saha olarak 
hem de teknolojik olarak hazırlığımı-
zı yapacağız. Üretime göre tabi bu iş 
büyüyecektir. Yani biz bu anlamda 
üretici ile tüketiciyi buluşturacağız. 
Üretici orada zaten kazanacak, ka-
zandıkça da memnuniyet artacak. Bir 
de şu çok önemli; Bizim Urla sınırları 
içerisinde çok fazla hazine fazlası ye-
rimiz var.  Bu arazilerin büyük çoğun-
luğu da boş. Ancak boş olmasının bir 
sıkıntısı var. Yönetmelik gereği hazine 
eğer isterse, buraları TOKİ vasıtasıy-
la yarın-öbür gün imara da açabilir. 

Bunları yaparken Belediye’ye de sor-
mayabilir. Biz halen bununla ilgili bir 
tedbir de almadık. Yapılması gereken 
ise,  hazineye ait arazilere tarım ala-
nı için imar planı yapılması. Bir kere 
imar ile olan bağını koparmalısın. Bu 
çok önemli. Hazineye gittiğin zaman 
hazine sana tarım arazisi kapsamın-
da bu arazileri tahsis edebiliyor. Öte 
yandan Urla’da her mesela üreticinin 
kendi toprağı yok. İcar dediğimiz kendi 
tarlası olmadığı için bir başkasının 
tarlasında tarım ile uğraşan insanlar 
var. Biz bu araziler ile onlara tarım 
alanı yaratacağız. Böylelikle iki şey 
yapacağız. Hem o boş arazilerin imar 
ile olan bağlantısını keseceğiz, hem de 
toprağı olmayan üreticiye toprak tesis 
edeceğiz. Böylelikle onları üretime da-
hil etmiş olacağız. 

TARIM VE TURİZM 
BİRLEŞECEK

Bizim projelerimizin iç içe olması 
çok önemli. Bahsettiğimiz arazilerde 
bir de hobi bahçeleri kuracağız. Bu 
hobi bahçelerinde İzmir’in merkezinde 
yaşayan ve şehir hayatından kaçmak 
isteyen insanlara tarım yapmayı öğ-
reteceğiz. Küçük çiftlik atölyelerine 
gelen insanlar hafta sonlarında gelip 
tarım yapacak. Gelemediği zaman da 
bizim topraksız köylülerimizin bir kıs-
mını buraya kaydıracağız. Zaten bu 
insanlar aynı zamanda tarım yapmayı 
öğretecek olan kimseler olacak. O, ge-
lecek şehir hayatından uzaklaşacak, 
belediye için çalışacak. Orada ki üreti-
mi de sisteme dahi edeceksin. 

Gül: “Urla’da ki hazine fazlası 
tarım alanlarını değerlendireceğiz”
Adaylık açıklamasını, projelerini ve Urla’ya 
dair görüşlerini gazetemize anlatan 
Gül, Urla’nın tarım ve turizm alanında 
Türkiye’de öne çıkabilecek bir potansiyele 
sahip olduğunu belirterek,  “Biz diyoruz 
ki, Urla’da bitme noktasına gelen tarım 
devam etmeli. Urla’nın güzel bir doğası ve 
denizi var. Bu noktada Urla aynı zamanda bir 
turizm kenti de.” diye konuştu.

“
Bizim Üniversite öğrencimiz burada 
okuyup, İzmir’de ev tutmamalı. 
Bu onların eksikliği değil, bizim 
eksiğimiz.”

TUĞÇE KAŞ / İZ GAZETE
DİSK emekçileri temel tüke-

tim mallarına yapılan zamlar geri 
çekilmesi, asgari ücretin kayıpları 
karşılayacak şekilde yükseltilmesi, 
tüm çalışanlara ve emeklilere zam 
verilmesi ve kriz bahanesiyle işten 
çıkarmaların yasaklanması için 3 
Ekim Çarşamba günü Konak Mey-
danı Eski SümerBank önünde eylem 
yapacaklar. 

“KRİZİN FATURASI 
EMEKÇİYE ÇIKARILMAMALI”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi, Me-
miş Sarı iş bırakma eyleminde krize 
karşı emeğin hakkını savunacakları-
nı söyleyerek, “Krizin faturasını di-
ğer yüzde 99’luk kesime kesemez-
siniz adı altında 3 ekim Çarşamba 
öğleden sonra iş bırakıp, kitlesel bir 

basın açıklaması yapacağız. Yaşanı-
lan ekonomik krizler de işçiyi vuran 
durumlar olur. Emekli ve çalışanların 
son gelişen kurdaki değişmelerle 
birlikte maaşlarında yüzde 50’li-
lik erime oldu. Özellikle 696 sayılı 
KHK ile taşerondan kadroya geçen 
belediye işçilerimize yüksek hakem 
kurulu bir yıl içerisinde yıllık 8 zam 
vermiştir. Ancak bu arkadaşlarımı-
zın hem zamlar karşısında eriyen 
ücretleri hem de enflasyonlar kar-
şında yüzde 10’luk bir erime yaşa-
mıştır. Bütün krizin faturası işçilere 
çıkarılmaktadır. Bizler emeklilerin ve 
fiilen çalışanların maaşlarının revize 
edilerek, yükselmesini talep ediyo-
ruz. Ekonomik kurul konseyinin bir 
an önce toplanarak, varsa bir kriz 
bunun faturasının çıkarılmasını isti-
yoruz.

DİSK iş bırakıyor: ‘Krizin faturasını halka kesemezseniz’
DİSK Genel İş İzmir 
şubeleri krizin 
faturasını emekçilere 
ödenmemesi  
talebiyle 3 Ekim 
Çarşamba günü 
yarım gün iş 
bırakacak.
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İzmir Bakırçay Havzası 
Balkan ve Rumeli Göç-
menleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı 
Gürol Türkmentepe AKP 

İzmir İl Başkanı Aydın Şengül 
ve AKP İzmir Milletvekili Yaşar 
Kırkpınar’a sert çıktı. 

Geçtiğimiz günlerde Fo-
ça’da kiralanan bir teknede 
gerçekleştirilen, AKP Foça ilçe 
danışma kurulunda AKP İz-
mir İl Başkanı Aydın Şengül ve 
AKP İzmir Milletvekili Yaşar 
Kırkpınar’ın Foça Belediyesine 
yönelik eleştirilerine sert çıkan 
Türkmentepe, “Cumhuriyet 
Halk Partili belediyeleri eleş-
tirmek AKP’li milletvekillerinin, 
yöneticilerinin haddi değildir” 
dedi. 

‘FOÇA AKP’YE PABUÇ 
BIRAKMAZ’

Türkmentepe, AKP’nin 
inançlara ve özgürlüklere kar-
şı bir parti olmadığını belirten 
Şengül’e, “16 yıldır bu ülkeyi 
yöneten iktidarın neyin karşı-
sında olduğunu, neyin tarafı 
olduğunu hala anlatmaya ça-

lışmasına gerek yok. Herkes 
her şeyi biliyor ve görüyor. 
Uzanamadıkları İzmir’i ve Fo-
ça’yı karalayarak, Atatürkçü 
rolleri bürünerek elde etmeye 
çalışmalarınıda beyhude bir 
çaba olarak görüyorum. İzmir 
de Foça da AKP’ye pabuç bı-
rakmaz. AKP’ye gönül veren 
kardeşlerimin de bu ekonomik 
sıkıntılar ve kötü yönetim an-
layışı karşısında artık sıkıldık-
larını görüyorum. Her alanda 
hüsrana uğradı, inançlarını 
hayallerini boşa çıkardılar. Bu 
yüzden AKP’li belediyelerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne yö-
neleceklerine inanıyorum” diye 
cevap verdi.

‘CUMHURİYET 
HALK PARTİSİ 
BELEDIYECİLİĞİNİ 
KARALAMAYA ONLARIN 
KALEMLERİ YETMEZ’

Kendisinin de Foça Belediye 
Başkan Aday Adayı olacağıko-
nuşulan Türkmentepe, Foça’da 
ve İzmir’de belediyeciliğin çok 
düzgün yapıldığını belirterek 
şöyle konuştu, “Cumhuriyet 

Halk Partisi belediyeciliğini ka-
ralamaya onların kalemleride 
yürekleride yetmez. Bizler her 
zaman partimize sahip çıkaca-
ğız. İzmir Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin kalesi, Foça da İzmir’in 
kalesidir. Bunu herkes böyle 
bilmeli”.

Türkmentepe, AKP’nin 
inançlara ve özgürlüklere 
karşı bir parti olmadığını 

belirten Şengül’e, “16 yıldır 
bu ülkeyi yöneten iktidarın 
neyin karşısında olduğunu, 
neyin tarafı olduğunu hala 

anlatmaya çalışmasına gerek 
yok. Herkes her şeyi biliyor 
ve görüyor. Uzanamadıkları 

İzmir’i ve Foça’yı karalayarak, 
Atatürkçü rolleri bürünerek 
elde etmeye çalışmalarınıda 

beyhude bir çaba olarak 
görüyorum.

Türkmentepe Foça’ya sahip çıktı

TUGAY CAN / MUHAMMED 
GÖKÇE / İZ GAZETE

Düzenlenen kokteyle DİSK 
Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Dönem Sekreteri Melih Yalçın 
da katılırken, Bandosol grubu 
davetlilere unutulmaz bir müzik 
ziyafeti yaşattı.

Kokteyl ve yaklaşan seçimler 
hakkında gazetemize konuşan 
Çağdaş Avukatlar Grubu’nun 
Baro Başkan Adayı Özkan Yücel, 
kokteyle olan yüksek katılım-
dan dolayı mutlu olduğunu ifade 
ederken, yoğun ilginin bir göster-
ge olduğunun altını çizdi. Yücel, 
“Burada bulunan meslektaşları-
mız İzmir Barosu’nun sessizliğin-
den yoruldular, İzmir Barosu’nun 
sesini kaybetmesinden üzüntü 
duyuyorlar. Biz bir iddia ile orta-
ya çıktık. Dedik ki, size cesur ve 
güçlü bir baro öneriyoruz. Sözü-
nün arkasında duran ve susma-
yan bir baro öneriyoruz sizlere. 
Meslektaşlarımızı mesleklerini 
icra ederken hiçbir zaman yalnız 
bırakmayacağız. Sanıyorum ki bu 
sözlerimiz hak ettiği karşılığı bul-
du.” diye konuştu.

‘KORKU TOPLUMU, 
BAROLARI DA SARMIŞ 
DURUMDA’

OHAL’in kalıcı hale getirildiği-
ni ancak baroların sessiz kaldığı-
nı belirten Yücel, sözlerini şöyle 
sürdürdü;

“Kanunlar değişiyor, avukat-
larla ilgili hak gaspları oluyor, 
bunlara ses çıkarmıyorlar. Avu-
katlara saldırı oluyor, barolar 
sessiz. Barolar Birliği Başkanı 
Ankara’da ki odasından telefonla 
İstanbul’dan bilgi almakla yetini-
yor. Avukatlar, polisler tarafından 
duruşma salonunda yaka-paça 
dışarı atılıyorlar, Birlik Başkanı 
Ankara’da ki makam odasında 
açıklama yapıyor. Böyle bir du-
rumda herhangi bir Baro Başka-
nı’nın bulunduğu yerde oturması 
züldür. Böyle bir saldırı karşısında 
yapması gereken, derhal hare-
kete geçip o saldırıyı yapanların 
karşına geçip, onlarla yüzleş-
mektir. Meslektaşını yalnız bı-
rakmamaktır. Ama maalesef bu-
gün, korku toplumu baroları da 
sarmış durumdadır. Sarıldıkları 
bir tek şey var. Kendilerine Cum-
huriyetçi avukatlar diyorlar, Ata-
türk değerlerine sahip çıktıklarını 
söylüyorlar. Ülkenin değerlerine 
sahip çıktıklarını söylüyorlar. An-
cak icraatleri bunun tam tersini 

gösteriyor.”

‘İZMİR’DE Kİ BAKIŞ AÇISI 
BAŞKA YERELERE DE 
SİRAYET EDECEKTİR’

Yücel sözlerini şöyle tamam-
ladı;

“Ayinesi iştir kişinin, lafa ba-
kılmaz diye bir söz vardır. Biz de 
dönüp ona bakıyoruz. Laiklik il-
kesinin altı oyulmuş, Cumhuriyet 
ortadan kaldırılmış, tek adam 
rejimi getirilmiş, meclis çalışmaz 
halde, Anayasa Mahkemesi, Da-
nıştay, HSYK idareye bağlanmış. 
Bunun karşısında barolar hiçbir 
söz söylemez hale gelmiştir. Biz 
bütün bunları söyleyecek bir ekip 
olarak geliyoruz. Bu akşam ki ka-
labalığın sebebi o. Meslektaşları-
mız bunlara bir son vermek isti-
yorlar. Eskiden, biz İzmir Barosu 
olarak başka bir yere gittiğimiz 
zaman el üstünde karşılanırdık. 
Türkiye’de ki barolara çeşitli bi-
çimlerde öncülük etmiş, yol gös-
termiş bir barodan söz ediyoruz. 
Kararlıyız 22 Ekim tarihinden iti-
baren hukuk devletinin yeniden 
inşası için İzmir’i Türkiye’nin baş-
kenti yapacağız. Buradan yeni 
bir hukuk devletinin inşası için 
mücadelemizi başlatacağız. İna-
nıyoruz ki, bu perspektif bu bakış 
açısı başka illere, başka barolara 
sirayet edecektir. Çünkü meslek-
taşlarımız, söz söyleyenin, haklı 
olanının arkasından gitmeyi bile-

ceklerdir diye düşünüyorum.”

‘BURADA Kİ HEYECANIN 
SEÇİMLERE YANSIMASINI 
BEKLİYORUM’

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Dönem Sekreteri Melih Yalçın ise 
“Biz birçok meslek odası ve emek 
örgütü olarak İzmir için mücade-
le ediyoruz. Bu süreç içerisinde 
İzmir’de baronun eksikliğini çok 
gördük. Özellikle hukuk etrafın-
da dolaşan ve yargı kararlarını 
yok sayan idareler söz konusu. 
Hem bakanlık hem de belediye 
anlamında. Bunlarla mücadele 
edebilmek için hukuk insanları-
na ihtiyacımız var. Bazı hukukçu 
arkadaşlarımız kişisel olarak bir 
mücadele sürdürüyorlar ama, 
kurumsal olarak bir çabaya daha 
çok ihtiyacımız var. Toplumun her 
kesimindeki sorunlara müdahale 
edebilecek bir baroya ihtiyacımız 
olduğu için biz Çağdaş Avukatlar 
Grubu’ndaki arkadaşları destek-
liyoruz.” ifadelerini kullandı.

Organizasyon hakkında da 
konuşan, Yalçın, “Burada güzel 
bir kalabalık var. Belki de bekle-
nen de daha fazla bir kalabalık. 
Bu kalabalık bir heyecanın gös-
tergesi. Bu heyecanı da seçimle-
re yansımasını bekliyorum.” dedi.

“ÜLKE TAM ANLAMIYLA 
DİKTATÖRLÜĞE…”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi 

Memiş Sarı ise gazetemize ver-
diği demeçte, “Ülkemiz son 16 
yıldır demokrasinin, özgürlükle-
rin yok edildiği, baskıların ve şid-
detin arttığı bir dönem yaşıyor. 
Özellikle İzmir’de demokratik kit-
le örgütlerinin, emek demokrasi 
güçlerinin bir bileşeni olarak İz-
mir Barosu’nun da Çağdaş Avu-
katların kazanması adına, söz 
savunmanındır diyebilmek adına, 
DİSK Ege Bölge Temsilciliği ola-
rak Çağdaş Avukatlar Grubu’nun 
kazanması ve onlarla birlikte ol-
mak için bu gece buradayız.” diye 
konuştu.

Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Derdimiz, ülke tam anlamıy-

la diktatörlüğe doğru evrilirken, 
biz bu sürede sendikal hak ve öz-
gürlüklerin savunuculuğunu ya-
pan, iş mahkemelerinde haksız 
yargı ve tutuklamaların kaldırıl-
ması adına bizimle sosyalistler-
le, devrimcilerle, demokratlarla, 
özgürlükten yana mücadele ve-
ren, bizim savunmamızı yapan 
ve çağdaş, devrimci, demokrat 
ve laik bir Türkiye özlemini ta-
lep eden Çağdaş Avukatlar Gru-
bu’nun bu geceki toplantısında 
bulunuyoruz. Eğer bu bileşen 
İzmir’de tamamlanırsa, önümüz-
deki süreçte İzmir’in yüz akı olan, 
eylem, etkinlik ve özgürlük mü-
cadelesini birlikte yürüteceğimizi 
düşündüğümüz için buradayız.”

Çağdaş Avukatlar Grubu Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde 
bir kokteyl düzenledi.

Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Yücel: 
‘Korku toplumu baroları da sarmış durumda!’

Petrolün karalığından 
suyun berraklığına

Foça’da ilçesinde söküm için 
getirilen gemideki personelin 
bilinçli olarak fuel-oil bırakıp 

deniz suyunu ve sahil bandını 
kirletmesinden sonra başlanan 

temizlik çalışmalarında büyük 
mesafe alındı.

TAYLAN YILDIRIM / DHA
Denizde ve kıyıda günler süren çabalar sonrasında deniz 

suyu tertemiz oldu. Sahil bandının bazı bölgelerindeki 'ince te-
mizlik' olarak isimlendirilen çalışmaların ise sürdüğü açıklandı. 
Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, 
geçen 30 Ağustos tarihinde denizde kaynağı belirlenemeyen 
petrol sızıntısı meydana 
geldi. Yaklaşık 2,5 kilo-
metrelik sahil şeridi sı-
zıntı nedeniyle petrolle 
kaplandı, siyaha büründü. 
Kirliliğin temizlenme-
si için çalışma başlatıldı. 
Denize petrolün nere-
den sızdığına dair de ge-
rek Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, gerek Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma yaptı. Bölgedeki onlarca 
gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında Alia-
ğa gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' 
isimli gemiden yapıldığı saptandı. TÜBİTAK'ta yapılan testler 
sonrasında da petrolün bu gemiden döküldüğü kesinlik ka-
zandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da firmaya 1 
milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. 
Foça kıyılarının kirlenmesine neden olan geminin geri dönü-
şüm tesislerinde sökülmek üzere karaya çıkarıldığı ortaya çıktı. 
Foça'da bir yandan da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, adli süreç 
devam etti. Foça Asliye Hukuk Mahkemesi hakiminin yanı sıra 
halk sağlığı uzmanı, çevre mühendisi, deniz ve iç su bilimleri 
uzmanından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti, olay yerinde ince-
leme yaptı. Raporun gelecek günlerde açıklanacağı ifade edildi. 
TEMİZLEME ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ Olayın hemen 
ardından denizde sürdürülen çabalar sonuç verdi. Petrolün 
tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı tamamen temizlendi. Su 
yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasından 
sonra çalışmalar kara bölümüne taşındı. Buradaki işlemler 
de önemli oranda tamamlandı. Bazı bölgelerde ince temizlik 
olarak isimlendirilen çalışmaların sürdüğü açıklandı. Denizde 
ve kıyıda günler süren çabalar sonrasında gelinen son nokta, 
temizlik çalışmalarını sürdüren şirketin hem karadan hem de 
havadan drone ile çektiği görüntülerle ortaya çıktı. 
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