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Öykü Arin’e uygun 
ilik sizde olabilir!

Öykü Arinimiz için sade-
ce iki ay kaldı biliyor mu-
sunuz? Evet, uygun ilik 
bulunması için önümüz-
deki iki ayda kan örneği 
vermeniz hayati önem 
taşıyor. Lütfen kök hücre 
bağışçısı olun ve hayat 
kurtarın. Yılbaşı ikrami-
yesi size çıkabilir evet 
ya da belki de siz büyük 
ikramiyenin kendisi ola-
bilirsiniz.. s.12

Sertel’den çarpıcı 
hayvan ve et 
ithalatı rakamları
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) İz-
mir Milletvekili 
ve KİT Komis-
yonu üyesi Atila 
Sertel’in, Et ve 
Süt Kurumu’nun 
hesaplarının gö-
rüşüldüğü komisyon toplantısın-
da Türkiye’nin canlı hayvan ve et 
ithalatına ilişkin sorularına ESK 
tarafından verilen yanıtlar, ithalat 
bağımlılığımızı bir kez daha gözler 
önüne serdi.

Beko’nun 
öndergesine bakan 
Selçuk’tan yanıt
CHP İzmir Milletvekili ve TBMM 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İş-
ler Komisyonu üyesi Kani Beko, 
Temmuz ayında meclise sunduğu 
önergeye Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk cevap verdi.  s.3

‘Foça Türkiye’nin 
mutlu kenti, nefes 
alanı olacak’

Cumhuriyet Halk Partisi Foça Be-
lediye Başkan Aday Adayı Gürol 
Türkmentepe İz Gazeteye özel 
açıklamalarda bulundu. s.6

Levent Piriştina: 
Vaatlerimizin 
%80’ini 
gerçekleştirdik
Buca Belediye Başkanı Le-
vent Piriştina gazetemize  
özel açıklamalarda bulundu. Buca 
Belediye Başkanı Levent Piriştina 
ile Buca’yı ve Mart 2019’da yapı-
lacak yerel seçimleri konuştuk. s.2

İzmir değişiyor
31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 30 ilçe ve Büyükşehir 

adayları henüz netlik kazanmadı. Büyükşehirle birlikte 31 belediyenin bulunduğu İzmir’de tüm 
belediyeleri alacağız iddiasında olan CHP’de kadın aday sayısının artacağı ve gençleşmeye gidileceği 

konuşuluyor. Başta Büyükşehir olmak üzere, birçok belediye başkanı da değişecek.

TÜM GÖZLER İZMİR’DE
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir adayla-

rının kimler olacağı gizemini korurken, aday-
ların açıklanmasının beklendiği tarih ise Ocak 
sonu, Şubat başı olarak konuşulmaya başla-
dı. CHP’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ı, İstan-
bul’da ise Ekrem İmamoğlu’nu aday göster-
mesinin ardından tüm gözler İzmir’e çevrilmiş 
durumda. 

AZİZ KOCAOĞLU YENİDEN ADAY DEĞİL
Aziz Kocaoğlu 1 Ekim tarihinde yaptığı 

‘aday değilim’ açıklaması ile koltuğu bıraka-
cağını söylemişti. Gelinen süreçte kendisine 
destek açıklamaları olsa dahi Kocaoğlu fikrin-
den dönmeyecek. Yani İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanı 15 yıl sonra değişecek. s.8

EGEÇEP, İZDEMİR’e 
verilen kopyala 
yapıştır ÇED 
raporuna itiraz etti
Aliağa’da, İZDEMİR Enerji Şirke-
ti tarafından yapılması planlanan 
termik santral projesine verilen 
ÇED olumlu raporuna EGEÇEP 
avukatları itiraz etti. Raporun ay-
rıca başka bir rapordan kopya edil-
diği açıklandı. s.9

‘Picasso bugünü çizer 
yarına bakar’ s.4

Öykü Arin’e uygun 

konuşuluyor. Başta Büyükşehir olmak üzere, birçok belediye başkanı da değişecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir adayla-
rının kimler olacağı gizemini korurken, aday-
ların açıklanmasının beklendiği tarih ise Ocak 
sonu, Şubat başı olarak konuşulmaya başla-
dı. CHP’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ı, İstan-
bul’da ise Ekrem İmamoğlu’nu aday göster-
mesinin ardından tüm gözler İzmir’e çevrilmiş 

AZİZ KOCAOĞLU YENİDEN ADAY DEĞİL
Aziz Kocaoğlu 1 Ekim tarihinde yaptığı 

‘aday değilim’ açıklaması ile koltuğu bıraka-
cağını söylemişti. Gelinen süreçte kendisine 
destek açıklamaları olsa dahi Kocaoğlu fikrin-
den dönmeyecek. Yani İzmir Büyükşehir Bele-

İZBAN’ın makinist kadınları:
‘Su içemeyiz çünkü 
tuvalete gidemeyiz’

Sabahları işe gider gibi sendikanın Al-
sancak Garı içinde bulunan temsilciliğine 
gelen işçiler, talepleri karşılanana kadar 
grevi sürdürmekte kararlı. İZBAN’da gre-
ve giden kadın makinistler çalışma koşul-
larını anlattı. s.10

Tunç Soyer ‘bu oyunu’ bozar 
‘geniş ittifak’kurar

Cihan Samgar’ın  
yazısı sayfa 8’de
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Buca Belediye Başkanı Lev-
ent Piriştina ile Buca’yı ve 
Mart 2019’da yapılacak yerel 

seçimleri konuştuk. 2014’te seçildiği 
göreve yeniden talip olan Başkan 
Piriştina, “Biraz zaman, zamanın 
bize kazandırdığı tecrübe, tecrübe-
nin bize kazandırdığı daha az hata, 
daha iyi kenti ve kentliyi anlama ve 
verimli çalışma ortaya çıkıyor. Zaten 
onun cesaretiyle 2. döneme talip 
olduk.” ifadelerini kullandı.

Başkanım göreve başlamanızdan 
bu yana 5 yıl geçti sizde ve Buca’da 
ne değişti?

Buca zenginlikleri eşit dağıtılmamış 
bir ilçemizdi. Mahalleler arası 
eşitsizlikleri gidererek başladık. 20 
yıl boyunca merkez mahalle hizmet 
alırken, diğerleri geri kalmış. Önceliği 
burada adaleti sağlayarak başladık. 
Buca’nın fiziksel işlevi başlamadan 
önce insani yatırımları insanı merkez 
alarak, Buca’nın kültür, sanat, spor 
hayatını başta insanla sevdirmeye 
çalıştık. Üç buçuk yılımızı başta insan 
odaklı işler yapıp, kalan dönemde 
orada sağladığımız alışkanlıkları, 
halkımızda uyanan merakın tesirini 
açmaya başladık.

Bir tane gençlik merkezi açıp, 1 Yılda 
20 bin öğrenci olup, ikincisini açtık. 
Yaptığımız işler doğru ve karşılığını 
buluyor ki, nitelik anlamında 
hem de nicelik olarak bizleri ik-
inci yatırımı yapmaya teşvik ediyor. 
Kadınlarımızı geleceğe hazırlamak 
adına bir yer yapalım demiştik. 
Çamlıkule’den sonra Türkan Say-
lan Kültür Merkez’ini yaptık. Şimdi 
2019’da yenisinin temelini atmaya 
çalışıyoruz. İnsanlara dokunan, hem 
gündelik hayatında hem ekonomik 
anlamda rahatlatıp, sosyal olarak 
nefes aldıran ve kendisine özgüven 
verecek, dolu dolu 5 yıl kent hayatı 
da geçirmeye çalıştık. Çok niyet 
edip, vazgeçtiğimiz işler oldu. 5 yıl 
önceki vaatlere bakıp, bazı şeyleri 
yapamadığımızı görüyorum. Bunun 
da iki sebebi var. Hukuki ve eko-
nomik sebeplerden dolayı aksamış 
olanlar var. Diğeri de öngörüp, 
vatandaşın böyle bir talebinin 
olmadığı işler var. Genelde oransal 
anlamda yüzde 80’e yakın bir başarı 
yakaladık. Türkiye’nin içerisinden 
geçtiği koşullarda öngörülerinizin, 
bütçenizle örtüşerek, yüzde 80’ini 
yakalamak bir yerel yönetici olarak 
küçümsenmeyecektir.

Sizde ne değişti başkanım?

Fiziki olarak saçlarım değişti, 
beyazladı. Tabiî ki ciddi bir tecrübe 
farkı ile tespitler. Kentin iç din-
amiklerinde bir takım başka ihti-
yaçlar olduğunu fark ediyorsunuz. 
Aslında biraz zaman, zamanın bize 
kazandırdığı tecrübe, tecrübenin 
bize kazandırdığı daha az hata, 
daha iyi kenti ve kentliyi anlama ve 
verimli çalışma ortaya çıkıyor. Zaten 
onun cesaretiyle 2. döneme talip 
olduk. Bu heyecanı görmeseydik, 
5 yılda bu dediğimiz kazanımları 
edinmeseydik, ikinci 5 yıl talebine 
gerek yoktu diye düşünüyorum. Bu 
5 yılda kendimizde gördüğümüz 
değişiklikler bize cesaret verdi. Bu, 
süreçte yaptıklarımız ve bazen de 
yapamadıklarımızın bizlere kattığı 
tecrübeden dolayıdır.  

‘Babam olsa şu durumu överdi’ 
dediğiniz oldu mu, ya da şunu 
görseydi dediğiniz?

Bu çok zor aslında. Ben şunu bili-
yorum ama. İşin, hizmetin, yapılan 
iyiliklerin büyüğü küçüğü olmaz. 

Ama babamdan şöyle bir cevap al-
abilirdi bu soru: Kendi gibi kamu 
hizmeti üretmekten mutlu olan bir 
evladının yetişmesinden memnun 
olurdu. Kamu adına bir şeyler yap-
mak, toplum mutluluğunu hedef 
almış, siyasetin içinde olan… Ben 11 
yaşımdayken, babam o zaman baraj 
sistemli milletvekili adaydı, elimde 
kovayla afiş yapıştırtmıştı. Siyasete 
girmemi istemese 11 yaşındaki 
çocuğun eline kova vermez. Somut 
sonucu olan yerel yöneticilik her-
halde ona çok keyif verirdi.

‘İZMİR’E BAŞKANLIK 
EDECEK KİŞİNİN 
MANGAL GİBİ YÜREĞİ 
OLMALI’
Başkanım büyükşehir belediye 
başkanı değişecek? İsim olarak 
değil ama nasıl bir başkanı olmalı 
İzmir’in?

İzmir gerçekten Türkiye’de özel 
bir yerde. Fiziken ve gönüllerde 
başka bir yerde. Hakikaten başka 
bir model oluşturuyor. Özellikle 20 
senedir ortaya konulan hizmetlerde; 
ulaşım, turizm, tarımda, yerelde 
kalkınmada, fuar anlamında bir 
model olmuş. Sürdürülebilir bir 
büyümeyi edinmiş. İnsanların gıpta 
ile baktığı bir şehir olduk. İnsanların 
sevgisi saygısı en üst düzeyde ve 
gerçekten İzmir 81 vilayet arasında 
parmakla gösterilecek konumda. 
Bu yüzden Büyükşehir’e başkan 
olacak kişinin bu bilinçte olan ve 
üstüne katlayacak vizyonda olması 
gerektiğini düşünüyorum. İzmir’e 
başkanlık edecek kişinin mangal gibi 
yüreği olmalı. İyi bir ekip kurmalı. 
Güzel bir ekibe komutanlık etme 
bilinciyle iyi hazırlanmalıdır. Mev-
cutta kazanılmışların ve devamlılık 
esasına saygı duymalıdır. Bu çok 
kıymetlidir. İlçede veya ilde fark et-
mez. Güzel işleri devam ettirmeli. 
Tabiî ki farklı dokunuşlar yaratılabilir 
ama bu yakaladığı ivmeyi mutlaka 
korumalı, arttırmalıdır. Bunu hak 
edecek arkadaşlarımız da var.

Kamuoyunda sizin de isminiz geçi-
yor.

Belediye başkanıysan, milletve-
kiliysen otomatik olarak akla gel-
en isimlerde olmanız çok doğal. 
Bu göreve bu şekilde talip olduk. 
İlçemizde devam edeceğiz. Çok 
isimler geçer ama bilimsel çalışma 
sonucunda belirlenecek, biraz da acil 
bir şekilde tabi.

Geç mi kalınıyor?

İzmir’le ilgili yeni bir arkadaş gel-
ecekse, topluma kendisini tanıtması, 
yapacağı projeleri anlatması için 

sıradan bir ilçeden de çok fazla za-
mana ihtiyacı var. Bizim Buca’da 
anlatacaklarımız gibi, ziyaretler gibi 
olmayacaktır. Ciddi bir süre istiyor. 
O yüzden bu süre düşünüldüğünde, 
ortaya konulacak hizmetin verimi 
dışında resmi ismin açıklanışı gecik-
tikçe zarar oluyor. Gruplaşmalar 
oluyor. Hiç bir türlü gecikmenin 
yararı yok gibi. Sayın Genel Başkan 
mutlaka takvim ve strateji çer-
çevesinde adayı açıklayacaktır. Biz 
de heyecanla bekliyoruz.

‘PROJELERİMİZİ OCAK 
AYINA SAKLIYORUZ’
İkinci dönem için özellikle şunu 
yapma konusunda heyecanlıyız 
dediğiniz somut işler var mı?

Prensip olarak bazı kararlar aldık. 
Somut proje anlamında proje 
anlatmıyorum. Kabul görmüş bu 
dönem yapıp da, 47 mahallede ka-
bul görmüş, ısrarla kendinde olma-
yan ve o hizmeti kendi mahallesine 
isteyen her şeyi devam ettireceğiz. 
Vatandaşımızın beğendiği takdir 
gören işleri sürdürmeye, insan odaklı 
olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Önce 
insanlara yatırım yapıp daha sonra 
tesislere yatırım yapacağız. Önce 
millete sporu sevdirip, tanıştırdık. 
Şimdi tesisini açtık. İnsanları kültür 
ve sanatla tanıştırmasaydık kültür 
merkezimiz boş kalırdı. Bu mantıkta 
2. dönemi geçireceğiz. Ancak bu 
dönemde en duymak isteyeceğiniz 
şey, planlama anlamında kentin 
özellikle imar planlaması anlamında 
3 yıldır yaptığımız çalışmalarla 
Buca’yı bu karanlıktan kurtarmamız 
lazım. Buca 30 yıldır imar planlaması 
yapılmamış bir kent. Maalesef 
bunlar hesaba katılmadan kötü 
kentleşmeyle devam etmiştir. Bu 
yüzden ikinci dönemin birinci günde-
mi 2 buçuk yıllık çalışmamızı hayata 
geçireceğiz. 

Onun dışındaki çalışmalarımız 
sürpriz tabi, onları Ocak ayına 
saklıyoruz.

Belediye başkan adayı 
olduğunuzda genç bir adaydınız. 
Bu dönemde de gençleşme beklen-
tiniz var mı?

Geçen yerel seçimlerde, Karşıyaka, 
Buca, Bornova, Urla’da genç 
insanlarımıza büyük kentler ema-
net edildi. Esas önemlisi bizim 
bunu yapabildiğimizi göstermek, bu 
hamlenin ne kadar doğru olduğunu 
anlatmaktı. Gayet başarıyla genç 
arkadaşlarımızla bu görevi icra et-
tik. CHP’nin bu kapıyı 5 sene önce 
açtığına inanıyorum. Geziye ka-
dar ki apolitik gençliğin buradaki 
uyanışından sonra, somut olarak 
da görevler aldık. Eylem ötesinde 
sözümüz oldu. Bize mühür ver-
ildi. Bizde layıkıyla yapmaya çalıştık. 
Aynı inancın yerel seçimlere 
yansıyacağının kanaatindeyim. Par-
timiz ve ülkemiz bana sorarsanız iyi 
sonuçlar aldı. CHP Genel Başkanı 
ve kadroları da gençleşmeye sıcak 
bakıyor. Meclis üyeleri listelerine de 
bunlar yansıyacaktır. Gençler bu işi 
başaracaklar. Yarının kentleri onlara 
emanet edilirse, daha iyi sonuçlar 
alacağımızı düşünüyorum.

‘SAĞDUYU, SABIR, 
SAYGI…’
Levent Piriştina sözleri-
ni sonlandırmadan önce aday 
adaylarına kısa bir çağrı da bulundu:  
“Aday adayı olmakla, burada ortaya 
konulan cesaret ve özgüven asla bir 
yıpratmayla karışmamalıdır. Kritik 
günlerden geçiyoruz. Sağduyuyu, 
sabrı ve birbirimize saygımızı 
yitirmeden bu süreci atlatıp so-
kaklara çıkmamız lazım. Özellikle 
yoldaşlardan ricam budur.”

Levent Piriştina: Vaatlerimizin
%80’ini gerçekleştirdik

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina gazetemize  
özel açıklamalarda bulundu.
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Buca Belediye Başkanı Lev-
ent Piriştina ile Buca’yı ve 
Mart 2019’da yapılacak yerel 

seçimleri konuştuk. 2014’te seçildiği 
göreve yeniden talip olan Başkan 
Piriştina, “Biraz zaman, zamanın 
bize kazandırdığı tecrübe, tecrübe-
nin bize kazandırdığı daha az hata, 
daha iyi kenti ve kentliyi anlama ve 
verimli çalışma ortaya çıkıyor. Zaten 
onun cesaretiyle 2. döneme talip 
olduk.” ifadelerini kullandı.

Başkanım göreve başlamanızdan 
bu yana 5 yıl geçti sizde ve Buca’da 
ne değişti?

Buca zenginlikleri eşit dağıtılmamış 
bir ilçemizdi. Mahalleler arası 
eşitsizlikleri gidererek başladık. 20 
yıl boyunca merkez mahalle hizmet 
alırken, diğerleri geri kalmış. Önceliği 
burada adaleti sağlayarak başladık. 
Buca’nın fiziksel işlevi başlamadan 
önce insani yatırımları insanı merkez 
alarak, Buca’nın kültür, sanat, spor 
hayatını başta insanla sevdirmeye 
çalıştık. Üç buçuk yılımızı başta insan 
odaklı işler yapıp, kalan dönemde 
orada sağladığımız alışkanlıkları, 
halkımızda uyanan merakın tesirini 
açmaya başladık.

Bir tane gençlik merkezi açıp, 1 Yılda 
20 bin öğrenci olup, ikincisini açtık. 
Yaptığımız işler doğru ve karşılığını 
buluyor ki, nitelik anlamında 
hem de nicelik olarak bizleri ik-
inci yatırımı yapmaya teşvik ediyor. 
Kadınlarımızı geleceğe hazırlamak 
adına bir yer yapalım demiştik. 
Çamlıkule’den sonra Türkan Say-
lan Kültür Merkez’ini yaptık. Şimdi 
2019’da yenisinin temelini atmaya 
çalışıyoruz. İnsanlara dokunan, hem 
gündelik hayatında hem ekonomik 
anlamda rahatlatıp, sosyal olarak 
nefes aldıran ve kendisine özgüven 
verecek, dolu dolu 5 yıl kent hayatı 
da geçirmeye çalıştık. Çok niyet 
edip, vazgeçtiğimiz işler oldu. 5 yıl 
önceki vaatlere bakıp, bazı şeyleri 
yapamadığımızı görüyorum. Bunun 
da iki sebebi var. Hukuki ve eko-
nomik sebeplerden dolayı aksamış 
olanlar var. Diğeri de öngörüp, 
vatandaşın böyle bir talebinin 
olmadığı işler var. Genelde oransal 
anlamda yüzde 80’e yakın bir başarı 
yakaladık. Türkiye’nin içerisinden 
geçtiği koşullarda öngörülerinizin, 
bütçenizle örtüşerek, yüzde 80’ini 
yakalamak bir yerel yönetici olarak 
küçümsenmeyecektir.

Sizde ne değişti başkanım?

Fiziki olarak saçlarım değişti, 
beyazladı. Tabiî ki ciddi bir tecrübe 
farkı ile tespitler. Kentin iç din-
amiklerinde bir takım başka ihti-
yaçlar olduğunu fark ediyorsunuz. 
Aslında biraz zaman, zamanın bize 
kazandırdığı tecrübe, tecrübenin 
bize kazandırdığı daha az hata, 
daha iyi kenti ve kentliyi anlama ve 
verimli çalışma ortaya çıkıyor. Zaten 
onun cesaretiyle 2. döneme talip 
olduk. Bu heyecanı görmeseydik, 
5 yılda bu dediğimiz kazanımları 
edinmeseydik, ikinci 5 yıl talebine 
gerek yoktu diye düşünüyorum. Bu 
5 yılda kendimizde gördüğümüz 
değişiklikler bize cesaret verdi. Bu, 
süreçte yaptıklarımız ve bazen de 
yapamadıklarımızın bizlere kattığı 
tecrübeden dolayıdır.  

‘Babam olsa şu durumu överdi’ 
dediğiniz oldu mu, ya da şunu 
görseydi dediğiniz?

Bu çok zor aslında. Ben şunu bili-
yorum ama. İşin, hizmetin, yapılan 
iyiliklerin büyüğü küçüğü olmaz. 

Ama babamdan şöyle bir cevap al-
abilirdi bu soru: Kendi gibi kamu 
hizmeti üretmekten mutlu olan bir 
evladının yetişmesinden memnun 
olurdu. Kamu adına bir şeyler yap-
mak, toplum mutluluğunu hedef 
almış, siyasetin içinde olan… Ben 11 
yaşımdayken, babam o zaman baraj 
sistemli milletvekili adaydı, elimde 
kovayla afiş yapıştırtmıştı. Siyasete 
girmemi istemese 11 yaşındaki 
çocuğun eline kova vermez. Somut 
sonucu olan yerel yöneticilik her-
halde ona çok keyif verirdi.

‘İZMİR’E BAŞKANLIK 
EDECEK KİŞİNİN 
MANGAL GİBİ YÜREĞİ 
OLMALI’
Başkanım büyükşehir belediye 
başkanı değişecek? İsim olarak 
değil ama nasıl bir başkanı olmalı 
İzmir’in?

İzmir gerçekten Türkiye’de özel 
bir yerde. Fiziken ve gönüllerde 
başka bir yerde. Hakikaten başka 
bir model oluşturuyor. Özellikle 20 
senedir ortaya konulan hizmetlerde; 
ulaşım, turizm, tarımda, yerelde 
kalkınmada, fuar anlamında bir 
model olmuş. Sürdürülebilir bir 
büyümeyi edinmiş. İnsanların gıpta 
ile baktığı bir şehir olduk. İnsanların 
sevgisi saygısı en üst düzeyde ve 
gerçekten İzmir 81 vilayet arasında 
parmakla gösterilecek konumda. 
Bu yüzden Büyükşehir’e başkan 
olacak kişinin bu bilinçte olan ve 
üstüne katlayacak vizyonda olması 
gerektiğini düşünüyorum. İzmir’e 
başkanlık edecek kişinin mangal gibi 
yüreği olmalı. İyi bir ekip kurmalı. 
Güzel bir ekibe komutanlık etme 
bilinciyle iyi hazırlanmalıdır. Mev-
cutta kazanılmışların ve devamlılık 
esasına saygı duymalıdır. Bu çok 
kıymetlidir. İlçede veya ilde fark et-
mez. Güzel işleri devam ettirmeli. 
Tabiî ki farklı dokunuşlar yaratılabilir 
ama bu yakaladığı ivmeyi mutlaka 
korumalı, arttırmalıdır. Bunu hak 
edecek arkadaşlarımız da var.

Kamuoyunda sizin de isminiz geçi-
yor.

Belediye başkanıysan, milletve-
kiliysen otomatik olarak akla gel-
en isimlerde olmanız çok doğal. 
Bu göreve bu şekilde talip olduk. 
İlçemizde devam edeceğiz. Çok 
isimler geçer ama bilimsel çalışma 
sonucunda belirlenecek, biraz da acil 
bir şekilde tabi.

Geç mi kalınıyor?

İzmir’le ilgili yeni bir arkadaş gel-
ecekse, topluma kendisini tanıtması, 
yapacağı projeleri anlatması için 

sıradan bir ilçeden de çok fazla za-
mana ihtiyacı var. Bizim Buca’da 
anlatacaklarımız gibi, ziyaretler gibi 
olmayacaktır. Ciddi bir süre istiyor. 
O yüzden bu süre düşünüldüğünde, 
ortaya konulacak hizmetin verimi 
dışında resmi ismin açıklanışı gecik-
tikçe zarar oluyor. Gruplaşmalar 
oluyor. Hiç bir türlü gecikmenin 
yararı yok gibi. Sayın Genel Başkan 
mutlaka takvim ve strateji çer-
çevesinde adayı açıklayacaktır. Biz 
de heyecanla bekliyoruz.

‘PROJELERİMİZİ OCAK 
AYINA SAKLIYORUZ’
İkinci dönem için özellikle şunu 
yapma konusunda heyecanlıyız 
dediğiniz somut işler var mı?

Prensip olarak bazı kararlar aldık. 
Somut proje anlamında proje 
anlatmıyorum. Kabul görmüş bu 
dönem yapıp da, 47 mahallede ka-
bul görmüş, ısrarla kendinde olma-
yan ve o hizmeti kendi mahallesine 
isteyen her şeyi devam ettireceğiz. 
Vatandaşımızın beğendiği takdir 
gören işleri sürdürmeye, insan odaklı 
olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Önce 
insanlara yatırım yapıp daha sonra 
tesislere yatırım yapacağız. Önce 
millete sporu sevdirip, tanıştırdık. 
Şimdi tesisini açtık. İnsanları kültür 
ve sanatla tanıştırmasaydık kültür 
merkezimiz boş kalırdı. Bu mantıkta 
2. dönemi geçireceğiz. Ancak bu 
dönemde en duymak isteyeceğiniz 
şey, planlama anlamında kentin 
özellikle imar planlaması anlamında 
3 yıldır yaptığımız çalışmalarla 
Buca’yı bu karanlıktan kurtarmamız 
lazım. Buca 30 yıldır imar planlaması 
yapılmamış bir kent. Maalesef 
bunlar hesaba katılmadan kötü 
kentleşmeyle devam etmiştir. Bu 
yüzden ikinci dönemin birinci günde-
mi 2 buçuk yıllık çalışmamızı hayata 
geçireceğiz. 

Onun dışındaki çalışmalarımız 
sürpriz tabi, onları Ocak ayına 
saklıyoruz.

Belediye başkan adayı 
olduğunuzda genç bir adaydınız. 
Bu dönemde de gençleşme beklen-
tiniz var mı?

Geçen yerel seçimlerde, Karşıyaka, 
Buca, Bornova, Urla’da genç 
insanlarımıza büyük kentler ema-
net edildi. Esas önemlisi bizim 
bunu yapabildiğimizi göstermek, bu 
hamlenin ne kadar doğru olduğunu 
anlatmaktı. Gayet başarıyla genç 
arkadaşlarımızla bu görevi icra et-
tik. CHP’nin bu kapıyı 5 sene önce 
açtığına inanıyorum. Geziye ka-
dar ki apolitik gençliğin buradaki 
uyanışından sonra, somut olarak 
da görevler aldık. Eylem ötesinde 
sözümüz oldu. Bize mühür ver-
ildi. Bizde layıkıyla yapmaya çalıştık. 
Aynı inancın yerel seçimlere 
yansıyacağının kanaatindeyim. Par-
timiz ve ülkemiz bana sorarsanız iyi 
sonuçlar aldı. CHP Genel Başkanı 
ve kadroları da gençleşmeye sıcak 
bakıyor. Meclis üyeleri listelerine de 
bunlar yansıyacaktır. Gençler bu işi 
başaracaklar. Yarının kentleri onlara 
emanet edilirse, daha iyi sonuçlar 
alacağımızı düşünüyorum.

‘SAĞDUYU, SABIR, 
SAYGI…’
Levent Piriştina sözleri-
ni sonlandırmadan önce aday 
adaylarına kısa bir çağrı da bulundu:  
“Aday adayı olmakla, burada ortaya 
konulan cesaret ve özgüven asla bir 
yıpratmayla karışmamalıdır. Kritik 
günlerden geçiyoruz. Sağduyuyu, 
sabrı ve birbirimize saygımızı 
yitirmeden bu süreci atlatıp so-
kaklara çıkmamız lazım. Özellikle 
yoldaşlardan ricam budur.”

Levent Piriştina: Vaatlerimizin
%80’ini gerçekleştirdik

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina gazetemize  
özel açıklamalarda bulundu.
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Kani Beko, Ege Üniver-
sitesi Rektörlüğü’nün 
Soma Katliamı protes-
toları nedeniyle öğ-
rencilere 338 bin liralık 

ceza vermesini Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk’a sormuştu. Beko’nun, 
Temmuz ayında meclis gündemine 
taşıdığı olaya Ziya Selçuk’tan yanıt 
geldi.

KANİ BEKO’NUN 
MECLİSE SUNDUĞU 
ÖNERGEDE YER ALAN 
MADDELER:

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ta-
rafından öğrencilere tebliğ edilen 
338 bin TL’lik cezanın yasal dayana-
ğı nedir?

İlgili taraflarca dava sonuç-
lanmadan ve hasar tespiti yapılıp 
bilirkişi raporları oluşturulmadan 
öğrencilere ceza kesildiği vurgu-
lanmaktadır. Üniversite Rektörlüğü 
ceza miktarını hangi somut delille-
re dayanarak belirlemiştir? Bunlara 
ilişkin verilen kararların somut ge-
rekçeleri nedir?

Anayasa’da korunan temel hak 
ve hürriyetleri kısıtlayıcı mahiyette-

ki kararları davalar sonuçlanmadan 
uygulamaya koyan rektörlük hak-
kında herhangi bir işlem yapılmış 
mıdır?

Türkiye’de adalet sisteminin 
çalışmadığı birçok somut durum-
la; Soma Davası gibi, ortadayken, 
Üniversite yönetimince verilen idari 
kararlar eliyle, öğrencilerin cezalan-
dırılması yeni bir hukuksuzluk alanı 
oluşturmakta mıdır?

“ELEKTRONİK 
CİHAZLAR KAYIP VEYA 
KULLANILAMAYACAK 
DURUMDA”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk CHP Milletvekili Kani Beko’nun 
soru önergesine cevap verdi. Veri-
len cevapta sınıfların eğitime devam 
edilemeyecek durumda olduğuna 
dikkat çekildi. Açıklamada şu ifa-
deler kullanıldı; “Edebiyat Fakültesi 
öğrenci ve Dekanlık girişi ile Yaban-
cı Diller Yüksekokulu giriş kapılarını 
zincirle kapatıp kapı arkalarına yığı-
nak yaparak Edebiyat Fakültesi ve 
Yabancı Diller Yüksekokuluna giriş 
çıkışları kapatma eylemleri netice-
sinde, Yabancı Diller Yüksekokulu 
binasında yapılan incelemelerde sı-
nıfların kullanılamayacak durumda 
olduğunu, elektronik cihazların ka-

yıp veya kullanılamayacak durumda 
olduğunu ve bu şekilde eğitime de-
vam etmenin mümkün olmadığının 
tespit edildi.”

“TESPİT EDİLEN 
ÖĞRENCİLERE 
UZAKLAŞTIRMA”

Selçuk, ayrıca ceza miktarının 
dayandığı somut delilleri şu şekil-
de açıkladı: “Söz  konusu eylemlere 
karıştığı tespit  edilen  Üniversi-
te  öğrencileri  hakkında , disiplin 
soruşturmasının açılarak, tespit 
edilen öğrenciler hakkında, “Yük-
seköğretim Kurumundan Bir Ay 
Uzaklaştırma” ile “Yükseköğretim 
Kurumundan Bir Yarıyıl Uzaklaştır-
ma” arasında değişen türde disiplin 
cezaları tesis edildiği, ayrıca bahsi 
geçen eylem nedeniyle üniversite 
öğrencileri ile öğrenci olmayan bir 
kısım kişiler hakkında İzmir 2. Ağır 
Ceza Mahkemesinin 2014/255 
Esas sayılı dosyası ile “Eğitim ve 
Öğretim Hakkına Engel Olunması, 
Kamu Malına Zarar Verme, Görevi 
Yaptırmamak İçin Direnme, 2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa Muhalefet, Terör Örgütü 
Propagandası Yapmak” suçlarından 
ceza davası açıldığı ve ceza kovuş-
turmasının hali hazırda derdest du-
rumda olduğudur.”

Selçuk, Yabancı Diller Yükse-
kokulunda  meydana  gelen  kamu 
zararının tespiti ve belirlenebilmesi 
için Rektörlük tarafında komisyon 
oluşturulduğunu ve incelemeler 
neticesinde oluşan kamu zararının 
toplamının 237.198,18 TL olduğunu 
vurgulayarak,yanıtında şu ifadeleri 
kullandı:” Zarar ve sorumlu tespi-
ti yönünde kurulan komisyonlarca 
yapılan değerlendirmelerneticesin-
de, disiplin soruşturması dosyası 
ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2014/255 Esas sayılı dosya safa-
hatları birlikte değerlendirildiğinde, 
22.05.2014 tarihi ve devamında, 
Yabancı Diller Yüksekokulunda ger-
çekleştirilen izinsiz öğrenci eylemle-
ri ve işgal olayına, üniversite öğren-
cisi olan ve olmayan birçok kişinin 
işürak ettiği, söz konusu kişilerden 
üniversitemiz öğrencisi olan ve ey-
leme katıldıkları yürütülen disiplin 
soruşturması neticesinde tespit 
edilenler ile üniversite öğrencisi 
olmayan şahısların kamu zararına 
sebebiyet verdiklerinin tespit edildi-
ği, toplam 338.860,87 TL’nin kamu 
zararına sebebiyet veren kişilere 
müştereken ve müteselsilen rücu 
edilmesine karar verildiği, rücu iş-
lemlerinin hali hazırda devam ettiği, 
yapılan işlemlerin yasal düzenleme-
lere uygun olarak yapıldığı, belirtil-
mektedir” dedi.

CHP İzmir 
Milletvekili ve 
TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler 
Komisyonu 
üyesi Kani Beko, 
Temmuz ayında 
meclise sunduğu 
önergeye Milli 
Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk cevap 
verdi.

Beko’nun önergesine 
Bakan Selçuk’tan yanıt

İzmir’in kalbi olarak adlandırılan 
Konak’ta yeni yatırımlar bir bir 
yükseliyor.

Konak Belediyesi’nin yeni yatırım-
ları arasında yer alan Gültepe Spor 
Tesisi, Beştepeler Kapalı Pazaryeri ile 
Toros Sosyal Tesisi çok kısa zamanda 
tamamlanarak hizmete açılacak. 

GÜLTEPE
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Ge-

nel Müdürlüğü’nden tahsisi alınan 
Çınartepe Mahallesi’ndeki bin 900 
metrekarelik araziye modern ve çok 
yönlü mimarisiyle bölgeye yeni bir so-
luk getirecek bir spor salonu inşa edili-
yor. A ve B olmak üzere iki bloktan olu-
şan tesisin A Bloğunda 32x20 metre 
boyutlarında bir kapalı alan, soyunma 
odaları ve 300 kişilik tribün yer alıyor. B 
Blokta ise 3 adet bireysel spor ve atöl-
ye amaçlı kullanılacak salon, 24 araçlık 

otopark, mini halısaha ile 150 kişilik 
açıkhava tribünü ve kafeterya bulunu-
yor.

TOROS
Toros Semti’nde 11 bin 500 metre-

kare alanda inşaatı süren Toros Sosyal 
Tesis bölge sakinlerinin daha rahat ve 
temiz olanaklar içinde pazar alışverişi-
ni yapmasını sağlayacak. Sosyal tesis-
te meslek, hobi ve spor kurslarının da 
verileceği merkezler bulunacak. Ayrıca 

düğün ve nişan organizasyonlarına da 
ev sahipliği yapacak. Kaliteli bir hizmet 
vermek için100 araçlık bir otopark da 
yer alacak.  

BEŞTEPELER
Beştepeler olarak adlandırılan 

bölgeye hem pazaryeri hem de semt 
merkezi olarak hizmet veren modern 
bir yapı kazandırılıyor. 5 bin 700 met-
rekarelik alan üzerinde inşa edilecek 
tesiste bir pazaryeri, 210 kişilik çok 
amaçlı bir salon, sanat ve meslek edin-
dirme kurslarının verileceği bir semt 
merkezi ve 60 kişilik açık hava sine-
ması olacak. Ayrıca 35 araçlık bir kapalı 
otopark da yine merkezde yer alacak.

YENİ HİZMET BİNASI
Konak Belediyesi’nin Yenişehir’deki 

kapalı pazaryerinin yerine inşa edeceği 
yeni hizmet binasının da çok yakında 
temeli atılacak. Düzenlenen ‘Serbest 
Ulusal Tek Kademeli Mimari Proje Ya-
rışması’na katılan 72 adet proje arasın-
dan belirlenen proje çok kısa zamanda 
tamamlanacak. Yeni belediye hizmet 
binası Yenişehir bölgesinin kalkınma-
sını da sağlayacak bir prestijde olacak. 
Sembol binayla da bölgenin gelişmesi-
ne yönelik çalışmaları da gerçekleştire-
ceğiz. Yarışmada güzel eserler var. Bu 
eserler arasında en güzel, en fonksiyo-
nel ve bölgeyi tetikleyecek bir projenin 
seçilmesini önemli buluyorum” dedi.  

İZMİR’İN KALBİ GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR
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AYŞE SOYKIRAY

1949 tarihinde İstan-
bul‘da doğan Tiyatro 
ve Televizyon/ Sine-
ma oyuncusu Cezmi 
Baskın’ın Gençliği Ba-

kırköy’de geçti. İstanbul İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi’nde eğiti-
mini tamamladıktan sonra, İstan-
bul Bakırköy Halk Evi’nde tiyatroya 
amatör olarak başladı. Daha sonra 
Bakırköy Halk Evi tiyatrosunda staj-
yer oyuncu olarak çalıştı. Ankara 
Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatro-
ları kadrolarında yer alarak çeşitli 
oyunlarda yer aldı ve tiyatro kari-
yerini ilerletti. İki sezon İzmir Devlet 
Tiyatrosu’nda görev yaptıktan son-
ra yine Ankara Sanat Tiyatrosu’na 
geldi. Sinema filmleri, TV dizileri ve 
tiyatroyu yan yana yürüttü. Son ola-
rak 22 Aralık tarihinde ‘Bir Picasso 
Lütfen’ adlı oyunun prömiyeri ile İz-
mir Sanat Sahnesi’nde sahne aldı. 
Cezmi Baskın, 20. Yüzyılın en bilinen 
sanatçılarından Picasso’nun yaşa-
mının anlatıldığı oyunda, Picasso’yu 
canlandırdı. 

Sanat ve yeni oyunu üzerine 
gerçekleştirdiğimiz söyleşi: 

Bir Picasso Lütfen oyunu politik 
bir oyun mu?

Aslında tam olarak politik bir 
oyun diyemeyiz. Picasso’nun hem 
kendi yaşamından hem de sanatın-
dan kesitler sunuluyor. Oyun kısaca 
şöyle; Naziler Picasso’nun resimle-
rini dejenere buluyor, o nedenle re-
simlerini yakmak istiyorlar. Picasso 
da buna karşı geliyor ve resimlerine 
sahip çıkıyor. Kısaca Picasso bugünü 
çizip yarına bakıyor.

Oyunun yönetmeni Cengiz To-
raman ile çalışmak nasıl bir duygu? 

Cengiz ile birlikte çalışmak çok 
keyifli. Çok yaratıcı bir arkadaşım. 
Oyuncusuna çok fazla özgürlük ta-
nıyan bir yönetmen. Deneyimlerimi 
ortaya çıkartmama izin verdi. İyi bir 
uyum sağladık ve hep birlikte oyunu 
çıkarttık. Güzel bir oyun çıktığını dü-
şünüyoruz.

‘OYUN İNSANLARIN 
KİŞİLİKLERİNE SAHİP 
ÇIKMASI GEREKTİĞİNİ 
ÖĞRETİYOR’

Oyun izleyicilere nasıl bir mesaj 
aktarıyor?

Oyun hem sanatsal hem politik 
açıdan Picasso gibi büyük ve değerli 
bir sanatçının hayatından izler ta-
şıyor. Seyircilerin bu oyunu izleme-
lerinde yarar var. Çünkü oyunumuz 
insanların eserlerine ve kendi kişi-
liklerine sahip çıkmaları gerektiğini 
öğretiyor.

Oyunda, sanatın baskı altında 
olduğu anlatılıyor. Bu durumu gü-
nümüz dünyasında nasıl değerlen-
diriyorsunuz? 

Baskı altındaki ülkelerde, sa-
nata baskı her zaman olacak bir 
şey. Bizim de sanatçılar ve toplum 
olarak bununla mücadele etme-
miz gerekiyor. Bu açıdan sanatın 
baskı altından kurtulması gereki-
yor.  Oyunda anlattığımız hikayenin 
geçtiği ülkelerde artık böyle du-
rumlar olmuyor. O ülkeler kültürel 
gelişimlerini tamamlamış ülkeler. 
Ama biz ne yazık ki ülke olarak hala 
kültürel gelişimimizi pek tamamla-
mış sayılmayız. Bizde sanat baskı 
altında. Günümüzde başka ülkeler-
de, sanatın baskı altında olması bile 
düşünülemiyor. Arkadaşlarımız içe-

ride. Birçok arkadaşımızın oyunları 
yasaklanıyor, oynatılmıyor. İnsanlar 
korkularından oyunları izlemeye gi-
demiyor. Ama oyunları izlemek in-
sanların hakkı.

‘SANAT TOPLUM 
İÇİNDİR’

Sanat ve toplumun birbirine 
destek olması gerektiğini düşünü-
yor musunuz?

Sanatçılar her ne kadar toplum 
adına çaba gösteriyorsa, aynı des-
teğin toplumdan da gelmesi gere-
kiyor ki sanatımız bir anlam bulabil-
sin. Bu noktada sanat toplum içindir 
diyebiliriz. Bir sanatçı sahneye top-
lumu unutarak çıkmamalı. Oyundan 
sonra da seyirciyi düşündürmeli. 
Aslında sanatı biz araç olarak görü-
yoruz. Düşüncelerimizi aktarabildi-
ğimiz her türlü duygusal, politik ve 
eğitim aracı olarak tanımlayabiliriz.

İşletim kültürü açısından tele-
vizyon ve sinemayı nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

İşletim kültürü açısından böy-
le bir toplumda iktidarın denetimi, 
baskısı ve propagandası altında 
olan televizyonun, hakim güçlerin 
elinde bulunması tesadüf değil. On-
lar kendi propagandalarını ve beyin 
yıkama faaliyetlerini sürdürüyor. Biz 
de buna karşı düzgün bir sanat ya-
pıp, halkın uyanmasını, direnmesini 
sağlamak için sanat yapma çabası-
na devam etmeliyiz. 

‘SANAT KENDİNİ TAMİR 
EDEBİLEN BİR ÜST YAPI 
KURUMU’

Sanat baskı altında daha mı iyi 
üretilir?

Özellikle mizah ve sanat baskı 
dönemlerinde çok daha kıvrak bir 
zekaya sahip oluyor.  Yasakları de-
lecek ve yasakların etrafından do-
laşacak bir form, dil, biçim arayışı 
içerisine giriyor. Bu da sanatın kendi 
kendini yenilemesi ve yükselmesi 
açısından faydalı. Ama tabi baskı 
faydalı değil. Bu açıdan sanat ken-
dini tamir edebilen bir üst yapı ku-
rumu. Sanat, yasak olan durumları, 
yasak olmayacak bir şekilde söyle-
menin yolunu öğretiyor. 

Cezmi Baskın ile yaptığımız soh-
betin ardından, ‘Bir Picasso Lütfen’ 
oyununun yönetmeni Cengiz Tora-
man ile de keyifli bir söyleşi gerçek-

leştirdik. 

‘İZMİR’DE PİCASSO’YU 
İLK KEZ BİZ 
OYNUYORUZ’

İzmir seyircisini nasıl bir oyun 
bekliyor?

Oyunun ana konusu Picasso. 20. 
Yüz yılın gelmiş geçmiş en önem-
li sanatçılarından biri. Picasso’nun 
evrenini tanımak açısından önemli 
bir oyun olduğunu düşünüyorum. 
Amerika’da oynandığı dönemde çok 
ses getirdi. Pek çok ülkede oynan-
dı. Ülkemizde de İstanbul’da iki kez 
sahnelendi. Ama İzmir’de ilk kez biz 
oynuyoruz. Oyun 1941 yılının Pa-
ris’inde geçiyor. Oyunda 2. Dünya 
savaşı hakim ve Nazi Almanya’sının 
izlerini sürdürdüğü bir dönemde ge-
çiyor. Naziler, Picasso’dan ilginç bir 
sebep için tablolarını istiyor. Picas-
so da tablolarını vermek istemiyor… 
İzleyiciyi kısaca düşündürücü, eğ-
lendirici ve ilgi çekici bir oyun bekli-
yor diyebilirim.

Oyunda Picasso’nun politik mi 
yoksa sanatsal yönünü mü ele al-
dınız?

Öncelikle Picasso’nun yaşadığı 
dönem oldukça fırtınalı bir dönem. 
Çok büyük alt üst oluşların mey-
dana geldiği yıllar. 1. Dünya savaşı, 
2. Dünya savaşı, ekonomik krizler 
gibi… O çağda insanların yaşam 
standartları oldukça zor. Öte yandan 
bu alt üst oluş sanatçılar tarafından 
önemli imkanlara dönüştürülüyor. 
Picasso da o sanatçılardan biri. 
Oyunumuz bu alt üst oluşun yansı-
malarını gösteriyor. Bu nedenle biz 
Picasso’nun hem sanatsal hem de 
biraz politik yönlerine değindik.

‘SANAT OTORİTEYE 
KARŞI BİR 
BAŞKALDIRIŞTIR’

Politika ve sanat ilişkisini nasıl 
yorumlarsınız?

Elbette her insanın siyasal bir 
duruşu vardır. İnsanlar genellikle 

sanatçıların politika ile ilgili tutum-
larını yargılıyor. Aslında sanatçılar 
da politika ile ilgilenmek istemiyor 
ama politika sanatla ilgilendiği için, 
sanatçılar da mecburen ilgilenmek 
zorunda… Her sanatçı bilir ki otori-
te ve iktidar sanatçılara yönelik bir 
baskı oluşturmaya çalışır. Çünkü 
iktidar ve otoriteler sanatı kendi 
kontrol alanlarında tutmak ister. 
Sanatta özü gereği otoriteye ve ge-
leneğe karşı bir başkaldırıştır. Sanat 
yapısı gereği devrimcidir, dönüştü-
rücüdür, geliştiricidir.

Cezmi Baskın’a sorduğum so-
ruyu size de sormak istiyorum. 
Sanat baskı altında daha mı iyi 
üretilir?

Sanat baskı altında gelişemez. 
Sanat mutlaka özgür bir ortam ister. 
Özgür alanlarda çiçek verir ve renk-
lenir. Hiçbir şey baskı altında güzel 
olamaz.

‘SANATÇININ TUTUMU 
GELECEĞİ BELİRLER’

‘Bir Picasso Lütfen’ oyununda 
anlatılan dönem ile şu an ki Türki-
ye’yi karşılaştırabilir misiniz? 

Bu dönemler arasındaki farklılık 
veya benzerlik her ne ise bunun pek 
bir önemi yok. Her insanın kendine 
‘Baskı karşısında benim tutumum 
ne?’ diye sormalı. Türkiye’de birile-
rinin sanatçıların sürekli bir bedel 
ödemesini talep ediyormuş gibi 
bir hissi var. Bir ülkenin sadece sa-
natçıları yok, ülkeyi oluşturan pek 
çok unsur var. İktidarlar her zaman 
sanat üzerinde baskı kurmak ister. 
Bu da iktidarın doğal yapısından 
gelir. Sanatta doğal yapısı gereği 
itiraz eder. Çünkü sanatçılar kafes 
içerisine alınabilecek insanlar değil. 
Oyunda da belirttiğim gibi bu soru 
için şunu söyleyebilirim: Sanatçı-
nın tutumu geleceği belirler. Eğer 
sanatçı otorite karşısında boyun 
eğerse, sesini çıkartmazsa, ülkenin 
karanlık geleceğinin zemini yaratıl-
mış olur. Seçim insanlarındır.

Cezmi Baskın: 
‘Picasso bugünü çizer 
yarına bakar’
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AYŞE SOYKIRAY

1949 tarihinde İstan-
bul‘da doğan Tiyatro 
ve Televizyon/ Sine-
ma oyuncusu Cezmi 
Baskın’ın Gençliği Ba-

kırköy’de geçti. İstanbul İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi’nde eğiti-
mini tamamladıktan sonra, İstan-
bul Bakırköy Halk Evi’nde tiyatroya 
amatör olarak başladı. Daha sonra 
Bakırköy Halk Evi tiyatrosunda staj-
yer oyuncu olarak çalıştı. Ankara 
Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatro-
ları kadrolarında yer alarak çeşitli 
oyunlarda yer aldı ve tiyatro kari-
yerini ilerletti. İki sezon İzmir Devlet 
Tiyatrosu’nda görev yaptıktan son-
ra yine Ankara Sanat Tiyatrosu’na 
geldi. Sinema filmleri, TV dizileri ve 
tiyatroyu yan yana yürüttü. Son ola-
rak 22 Aralık tarihinde ‘Bir Picasso 
Lütfen’ adlı oyunun prömiyeri ile İz-
mir Sanat Sahnesi’nde sahne aldı. 
Cezmi Baskın, 20. Yüzyılın en bilinen 
sanatçılarından Picasso’nun yaşa-
mının anlatıldığı oyunda, Picasso’yu 
canlandırdı. 

Sanat ve yeni oyunu üzerine 
gerçekleştirdiğimiz söyleşi: 

Bir Picasso Lütfen oyunu politik 
bir oyun mu?

Aslında tam olarak politik bir 
oyun diyemeyiz. Picasso’nun hem 
kendi yaşamından hem de sanatın-
dan kesitler sunuluyor. Oyun kısaca 
şöyle; Naziler Picasso’nun resimle-
rini dejenere buluyor, o nedenle re-
simlerini yakmak istiyorlar. Picasso 
da buna karşı geliyor ve resimlerine 
sahip çıkıyor. Kısaca Picasso bugünü 
çizip yarına bakıyor.

Oyunun yönetmeni Cengiz To-
raman ile çalışmak nasıl bir duygu? 

Cengiz ile birlikte çalışmak çok 
keyifli. Çok yaratıcı bir arkadaşım. 
Oyuncusuna çok fazla özgürlük ta-
nıyan bir yönetmen. Deneyimlerimi 
ortaya çıkartmama izin verdi. İyi bir 
uyum sağladık ve hep birlikte oyunu 
çıkarttık. Güzel bir oyun çıktığını dü-
şünüyoruz.

‘OYUN İNSANLARIN 
KİŞİLİKLERİNE SAHİP 
ÇIKMASI GEREKTİĞİNİ 
ÖĞRETİYOR’

Oyun izleyicilere nasıl bir mesaj 
aktarıyor?

Oyun hem sanatsal hem politik 
açıdan Picasso gibi büyük ve değerli 
bir sanatçının hayatından izler ta-
şıyor. Seyircilerin bu oyunu izleme-
lerinde yarar var. Çünkü oyunumuz 
insanların eserlerine ve kendi kişi-
liklerine sahip çıkmaları gerektiğini 
öğretiyor.

Oyunda, sanatın baskı altında 
olduğu anlatılıyor. Bu durumu gü-
nümüz dünyasında nasıl değerlen-
diriyorsunuz? 

Baskı altındaki ülkelerde, sa-
nata baskı her zaman olacak bir 
şey. Bizim de sanatçılar ve toplum 
olarak bununla mücadele etme-
miz gerekiyor. Bu açıdan sanatın 
baskı altından kurtulması gereki-
yor.  Oyunda anlattığımız hikayenin 
geçtiği ülkelerde artık böyle du-
rumlar olmuyor. O ülkeler kültürel 
gelişimlerini tamamlamış ülkeler. 
Ama biz ne yazık ki ülke olarak hala 
kültürel gelişimimizi pek tamamla-
mış sayılmayız. Bizde sanat baskı 
altında. Günümüzde başka ülkeler-
de, sanatın baskı altında olması bile 
düşünülemiyor. Arkadaşlarımız içe-

ride. Birçok arkadaşımızın oyunları 
yasaklanıyor, oynatılmıyor. İnsanlar 
korkularından oyunları izlemeye gi-
demiyor. Ama oyunları izlemek in-
sanların hakkı.

‘SANAT TOPLUM 
İÇİNDİR’

Sanat ve toplumun birbirine 
destek olması gerektiğini düşünü-
yor musunuz?

Sanatçılar her ne kadar toplum 
adına çaba gösteriyorsa, aynı des-
teğin toplumdan da gelmesi gere-
kiyor ki sanatımız bir anlam bulabil-
sin. Bu noktada sanat toplum içindir 
diyebiliriz. Bir sanatçı sahneye top-
lumu unutarak çıkmamalı. Oyundan 
sonra da seyirciyi düşündürmeli. 
Aslında sanatı biz araç olarak görü-
yoruz. Düşüncelerimizi aktarabildi-
ğimiz her türlü duygusal, politik ve 
eğitim aracı olarak tanımlayabiliriz.

İşletim kültürü açısından tele-
vizyon ve sinemayı nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

İşletim kültürü açısından böy-
le bir toplumda iktidarın denetimi, 
baskısı ve propagandası altında 
olan televizyonun, hakim güçlerin 
elinde bulunması tesadüf değil. On-
lar kendi propagandalarını ve beyin 
yıkama faaliyetlerini sürdürüyor. Biz 
de buna karşı düzgün bir sanat ya-
pıp, halkın uyanmasını, direnmesini 
sağlamak için sanat yapma çabası-
na devam etmeliyiz. 

‘SANAT KENDİNİ TAMİR 
EDEBİLEN BİR ÜST YAPI 
KURUMU’

Sanat baskı altında daha mı iyi 
üretilir?

Özellikle mizah ve sanat baskı 
dönemlerinde çok daha kıvrak bir 
zekaya sahip oluyor.  Yasakları de-
lecek ve yasakların etrafından do-
laşacak bir form, dil, biçim arayışı 
içerisine giriyor. Bu da sanatın kendi 
kendini yenilemesi ve yükselmesi 
açısından faydalı. Ama tabi baskı 
faydalı değil. Bu açıdan sanat ken-
dini tamir edebilen bir üst yapı ku-
rumu. Sanat, yasak olan durumları, 
yasak olmayacak bir şekilde söyle-
menin yolunu öğretiyor. 

Cezmi Baskın ile yaptığımız soh-
betin ardından, ‘Bir Picasso Lütfen’ 
oyununun yönetmeni Cengiz Tora-
man ile de keyifli bir söyleşi gerçek-

leştirdik. 

‘İZMİR’DE PİCASSO’YU 
İLK KEZ BİZ 
OYNUYORUZ’

İzmir seyircisini nasıl bir oyun 
bekliyor?

Oyunun ana konusu Picasso. 20. 
Yüz yılın gelmiş geçmiş en önem-
li sanatçılarından biri. Picasso’nun 
evrenini tanımak açısından önemli 
bir oyun olduğunu düşünüyorum. 
Amerika’da oynandığı dönemde çok 
ses getirdi. Pek çok ülkede oynan-
dı. Ülkemizde de İstanbul’da iki kez 
sahnelendi. Ama İzmir’de ilk kez biz 
oynuyoruz. Oyun 1941 yılının Pa-
ris’inde geçiyor. Oyunda 2. Dünya 
savaşı hakim ve Nazi Almanya’sının 
izlerini sürdürdüğü bir dönemde ge-
çiyor. Naziler, Picasso’dan ilginç bir 
sebep için tablolarını istiyor. Picas-
so da tablolarını vermek istemiyor… 
İzleyiciyi kısaca düşündürücü, eğ-
lendirici ve ilgi çekici bir oyun bekli-
yor diyebilirim.

Oyunda Picasso’nun politik mi 
yoksa sanatsal yönünü mü ele al-
dınız?

Öncelikle Picasso’nun yaşadığı 
dönem oldukça fırtınalı bir dönem. 
Çok büyük alt üst oluşların mey-
dana geldiği yıllar. 1. Dünya savaşı, 
2. Dünya savaşı, ekonomik krizler 
gibi… O çağda insanların yaşam 
standartları oldukça zor. Öte yandan 
bu alt üst oluş sanatçılar tarafından 
önemli imkanlara dönüştürülüyor. 
Picasso da o sanatçılardan biri. 
Oyunumuz bu alt üst oluşun yansı-
malarını gösteriyor. Bu nedenle biz 
Picasso’nun hem sanatsal hem de 
biraz politik yönlerine değindik.

‘SANAT OTORİTEYE 
KARŞI BİR 
BAŞKALDIRIŞTIR’

Politika ve sanat ilişkisini nasıl 
yorumlarsınız?

Elbette her insanın siyasal bir 
duruşu vardır. İnsanlar genellikle 

sanatçıların politika ile ilgili tutum-
larını yargılıyor. Aslında sanatçılar 
da politika ile ilgilenmek istemiyor 
ama politika sanatla ilgilendiği için, 
sanatçılar da mecburen ilgilenmek 
zorunda… Her sanatçı bilir ki otori-
te ve iktidar sanatçılara yönelik bir 
baskı oluşturmaya çalışır. Çünkü 
iktidar ve otoriteler sanatı kendi 
kontrol alanlarında tutmak ister. 
Sanatta özü gereği otoriteye ve ge-
leneğe karşı bir başkaldırıştır. Sanat 
yapısı gereği devrimcidir, dönüştü-
rücüdür, geliştiricidir.

Cezmi Baskın’a sorduğum so-
ruyu size de sormak istiyorum. 
Sanat baskı altında daha mı iyi 
üretilir?

Sanat baskı altında gelişemez. 
Sanat mutlaka özgür bir ortam ister. 
Özgür alanlarda çiçek verir ve renk-
lenir. Hiçbir şey baskı altında güzel 
olamaz.

‘SANATÇININ TUTUMU 
GELECEĞİ BELİRLER’

‘Bir Picasso Lütfen’ oyununda 
anlatılan dönem ile şu an ki Türki-
ye’yi karşılaştırabilir misiniz? 

Bu dönemler arasındaki farklılık 
veya benzerlik her ne ise bunun pek 
bir önemi yok. Her insanın kendine 
‘Baskı karşısında benim tutumum 
ne?’ diye sormalı. Türkiye’de birile-
rinin sanatçıların sürekli bir bedel 
ödemesini talep ediyormuş gibi 
bir hissi var. Bir ülkenin sadece sa-
natçıları yok, ülkeyi oluşturan pek 
çok unsur var. İktidarlar her zaman 
sanat üzerinde baskı kurmak ister. 
Bu da iktidarın doğal yapısından 
gelir. Sanatta doğal yapısı gereği 
itiraz eder. Çünkü sanatçılar kafes 
içerisine alınabilecek insanlar değil. 
Oyunda da belirttiğim gibi bu soru 
için şunu söyleyebilirim: Sanatçı-
nın tutumu geleceği belirler. Eğer 
sanatçı otorite karşısında boyun 
eğerse, sesini çıkartmazsa, ülkenin 
karanlık geleceğinin zemini yaratıl-
mış olur. Seçim insanlarındır.

Cezmi Baskın: 
‘Picasso bugünü çizer 
yarına bakar’
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İzmir’in tiyatroya yaklaşımını 
nasıl değerlendirirsiniz? 

İzmir’de en büyük problem sa-
lon ve sahne eksikliği.  İzmir’de 
tiyatro ile ilgilenen önemli bir in-
san kaynağı var ancak İstanbul ile 
kıyasladığımızda sahne açısından 
dezavantajı olduğunu söyleyebili-
riz. Bunun dışında, İzmir’de daha 
çok özel tiyatrolar gelişmiş durum-
da. Ancak ne yazık ki son zaman-
larda gelişen özel tiyatrolarda yer 
sıkıntısı sorun oluyor. İzmir’de ti-
yatroyu daha iyi bir noktaya getire-
bilmek için belediyenin ve insanların 
desteğine ihtiyaç var. 

İzmirliler ne tarz oyunlara git-
meyi tercih ediyor? 

İzmirlilerin özellikle belli bir tarzı 
seçtiklerini düşünmüyoruz. Serg-
ilenen oyun ne olursa olsun izleyen 
bir seyircisi var. Oyunların kalitesine 
göre bir tercih yapılıyordur belki ama 
burada artık yerleşmiş bir seyirci 
potansiyeli var. İzmirliler iyi oyunu 
da kötü oyunu da izleyebiliyor. Ama 
iyi oyun olduğu zaman tekrar oyu-
na gelmeye devam ediyorlar. Bu 
açıdan şehrin insanları, sabit bir iz-
leyici grubunu oluşturuyor.

Tiyatro sizce ne için yapılmalı?

Tiyatro açıkçası para kazan-
mak için yapılmıyor. Tiyatro ortak 
bir keyif yaşamak ve yapılan işin 
daha fazla yaygınlaştırılması adına 
yapılıyor. Para kazanmak, televi-
zyon dizilerinde mümkün oluyor. Biz 
de maddi anlamda çok zor durumda 
kalmadıkça, televizyon dizilerinde 
yer almıyoruz. Kısa metraj ve sine-
ma filmlerinde ara ara yer alıyoruz 
tabii ama tiyatronun verdiği keyif 

çok başka. Bunun dışında son 
dönemlerde Üniversitelerdeki yeni 
yönetmen ve senarist adaylarının 
tez çalışmalarında oynuyoruz. 
Genç adaylara her türlü desteği 
sağlamaya çalışıyoruz. 

Bugüne kadar oynadığınız 
oyunlar arasından sizin için en özel 
olanı hangisiydi?

Neşe Arat: Oynadığımız rolün 
bence önemi yok. Rolün ne olduğu 
değil onu senin 

nasıl oynadığın önemli. O nedenle 
ben rollerimi hep severim ve sa-
hiplenirim. Ama profesyonel olarak 
ben de özel bir yeri olan, nine kara-
kteriyle Töre oyunu beni çok etkiledi 
diyebilirim.

Tamer Yılmaz: Benim için Barut 
Fıçısı oyunu en güzel olanıydı. 

İzmir’deki tiyatro severlere 
nasıl bir mesaj iletmek istiyor-
sunuz?

İzmir’in çok güzel bir seyircisi 
var. Beğendikleri oyuna tekrar gelen 
bir seyirci topluluğu var. Ancak son 
dönemlerde sadece popüler olan 
bir takım dizi oyuncularının sahne 
aldığı oyunları tercih eden bir iz-
leyici kitlesi ortaya çıkıyor. Bizim 
isteğimiz izleyicilerin böyle bir kriter 
arayışı içerisinde olmadan, tiyatro 
sanatçılarının yer aldığı oyunları 
izleyebilmeleri. O yüzden tiyatroya 
hep gelsinler istiyoruz. 

İzmir’de tiyatro yapmak
2005 yılından itibaren İzmir Devlet Tiyatrosu’nun oyuncuları 

arasında yer alan Neşe Arat ve Tamer Yılmaz ile ‘İzmir’de Tiyatro 
Yapmak’ adına güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Yapmak’ adına güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. 

‘TİYATRO PARA 
KAZANMAK İÇİN 

YAPILMIYOR, ORTAK 
BİR KEYİF YAŞAMAK 

ADINA YAPILIYOR’

Mahalle gezilerini aralıksız sür-
düren Konak Belediye Başkanı Sema 
Pekdaş, bu kez Güngör Mahallesi’ni 
ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Lütfiye 
Aykulteli’nin daveti üzerine gerçek-
leşen buluşmada Başkan Pekdaş, 
güne semt sakini kadınlarla kahvaltı 
yaparak başladı. Sohbet havasında 
geçen buluşmada Başkan Pekdaş, 
gelen talepleri de dinledi.

HER BÖLGENİN AYRI 
SORUNU VAR

Mahalle sakinlerinin söyledikle-
rini tek tek not eden Başkan Pekdaş, 
Konak Belediyesi olarak her semte 
eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını 
belirtti. 113 mahalleyle İzmir’deki 
metropol ilçeler arasında en fazla 
mahalleye sahip ilçe olduklarını dile 
getiren Pekdaş, her bölgenin farklı 
farklı ihtiyacı olduğunu, buna göre 
hizmet götürdüklerini vurguladı. 
Hizmette eşitliği ön planda tuttuk-
larını dile getiren Pekdaş, “Göreve 
geldiğiniz günden bugüne kadar 
mahallelerimizin ihtiyaçları doğ-
rultusunda koordineli bir çalışma 
yürütüyoruz. 113 mahallemiz var 
ve her mahallemizin kendine has 
sorunları var. Hiç birini diğerin-
den ayıramayız. Her bölgemiz 
bizden hizmet bekliyor ve biz de 
her soruna ulaşabilen bir yapıy-
la çalışıyoruz. Çalışmaya da de-
vam edeceğiz” dedi.  

RESTORASYON ATAĞI
Mahalle Muhtarı Lütfiye Aykul-

teli’yle birlikte sokakları da gezen 
Pekdaş, Değirmendağı olarak anılan 
bölgenin İzmir’in en eski yerleşim 
yerlerinden biri olduğunu, birçok ta-
rihi yapıya ev sahipliği yapan semtin 
örnek bir yerleşim merkezi haline 
gelebileceğini vurguladı. Konak’ta 3 
binin üzerinde tarihi yapının bulun-
duğunu belirten Pekdaş, bu tarihi ya-
pıların kurtarılmasına dönük gerçek-
leştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi 
de verdi. Bugüne kadar birçok tarihi 
binayı restore edilip, kent yaşamına 
kazandırdıklarını belirten Pekdaş, 
son olarak Şehit Nihat Bey Caddesi 
üzerinde yer alan ve İzmir’in önemli 
tarihi yapılarından biri olan Halilrıfat 
Paşa Köşkü’nü Vakıflar Bölge Mü-
dürlüğü’nden kiraladıklarını, burada 
çok yakında bir gençlik merkezini 
hizmete açacaklarını söyledi. Pekdaş 
ayrıca Mecidiye Mahallesi’nde satın 

alınan ikiz binalar ile Alanyalı 
Konağı’n-
da devam 
eden res-
t o r a s y o n 
çalışmala-
rının kısa 
z a m a n d a 
t a m a m l a -
nacağını dile 
getirdi. 

Kadim şehir İzmir’in ‘kalbi’ olarak 
adlandırılan merkez ilçe Konak’ta yeni 
yatırımlar start alıyor. Kayıtlı nüfusu 
yaklaşık 390 bin olmasına rağmen gün-
düz ve gece ortalama 1,5 milyon kişiye 
hizmet veren ilçede Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş yönetiminde en iyi hiz-
meti sunmak için çalışmalar aralıksız  
sürüyor. İnsan haklarını ön planda tu-
tan, katılımcı bir yönetim anlayışıyla 
görev yaptıklarını dile getiren Başkan 
Pekdaş, “İzmir’in kalbi dediğimiz Ko-
nak’ın sosyal, kültürel ve fiziki gelişi-
mine katkı koyan hizmetlerimizi bir bir 
hayata geçiriyoruz. İnsan odaklı hizmet 
anlayışımız doğrultusunda her yaştan 
ve her kesimden yurttaşımızın bu hiz-
metlerden eşit şekilde yararlanmasını 
sağladık, sağlamaya da devam edece-
ğiz. Büyük bir titizlikle uyguladığımız ta-
sarruf ilkeleri sayesinde belediyemizin 
gelir ve gider tablosunu düzene soktuk. 
Borçsuz bir belediye olmanın gururuyla, 
güçlenen bütçemiz ile hem hizmet ka-

litemizi artırıyor hem de bugüne kadar 
gerçekleştirilmemiş yatırımları yapıyo-
ruz” diye konuştu.

KAMULAŞTIRMAYA  
30 MİLYON TL 

Belediyenin öz kaynaklarından ayrı-
lan 15 milyon TL’lik pay ile mevcut araç 
filosunu tamamen yenilediklerini kay-
deden Başkan Pekdaş, bunun yanı sıra 
yaklaşık 30 milyon TL’yi bulan kamu-
laştırma yatırımları ile de belediye adı-
na yeni tesislerin temellerini attıklarını 
söyledi. Başarılı performans çizgilerini  
sürdüreceklerini dile getiren Başkan 
Pekdaş, “Başarımızı sürdürmek, hatta 
beklentileri aşmak için çalışmaya de-
vam edeceğiz. Temelini attığımız yatı-
rımların açılışını kısa sürede yapacağız. 
Yakın zamanda düzenleyeceğimiz açılış 
törenlerimizle bu tesisleri hemşehrileri-
mizin hizmetine sunacağız” diye konuş-
tu.

İzmir’in kalbi daha güçlü atıyor Her semte eşit hizmet
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Cumhuriyet Halk 
Partisi Foça 
Belediye Başkan 
Aday Adayı Gürol 
Türkmentepe İz 
Gazeteye özel 
açıklamalarda 
bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi 
Foça Belediye Başkan 
Aday Adayı 11 isim bu-
lunuyor. En iddialı Aday 
Adayı olan, İzmir Bakır-

çay Havzası Balkan ve Rumeli Göç-
menleri Kültür ve Dayanışma Derne-
ği Genel Başkanı Gürol Türkmentepe 
çalışkanlığıyla dikkatleri üzerine çe-
kiyor.

‘BU YOLA BAŞ KOYDUK’
Dernek başkanı olarak yaptığı 

projelerle adından çokça söz et-
tiren Türkmentepe, Türkiye’de ilk 
defa gerçekleştirilen İşitme Engelli-
ler Halk Dansları Festivalini Foça’da 
gerçekleştirdi. Hiç bir zaman ülke 
gündeminden de uzak durmaya-
rak 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur 
ilçesinde çatışmaların en yoğun ya-
şandığı dönemde Diyarbakır’a gi-
derek ‘barış’ çağrısı yapmış ve terör 
mağduru ailelere erzak yardımında 
bulunmuştu. Tunceli Ovacık ilçesi 
spor kulüpleriyle Foça’da bulunan 
spor kulüpleri arasında dostluk tur-
nuvaları düzenlemiş, her yıl doğu il-
lerinden bir amatör spor kulübünün 
malzeme ve forma sponsorluğunu 
yapmıştı. Daha bir çok önemli proje-
ye imzasını atan Türkmentepe, “Si-
vil Toplum Kuruluşu (STK) Başkanı 
olarak dayanışma ruhunu büyütmek 
ve ülkemiz genelinde çatışmadan, 
huzursuzluktan uzak mutlu, sağlık-
lı barış dolu iletişim yolları bulmak 
adına çok önemli işlere imza attık. 
Şimdi bu çalışmaların çok daha bü-
yükleri yapma imkanına sahip olup 
daha etkili bir şekilde ülkeme parti-
me hizmet etmek istiyorum. Bu se-
beple bu yola baş koyduk. Partimin 
iktidarı için çok çalışmak, çok işler 
başarmak için hep birikte Foça’dan 
bir ateş yakacağız” dedi.

‘DEMOKRASİNİN 
FOÇA’DAN ŞAHA 
KALKMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ’

Mevcut hükümet tarafından 
toplumsal muhalefetin adım adım 
susturulduğunu ve demokrasinin 
kökten kurutulmaya çalışıldığını 
ifade eden Türkmentepe, “ Biz Fo-
ça’da demokrasinin yeniden şaha 
kalkmasını sağlayacağız. Bunun 
yerelden güçlü bir şekilde başlaya-
bileceğine inanıyorum. Biz Foça’yı 
Türkiye’nin mutlu kenti, nefes alanı 
yapmaya niyetliyiz. Foça’yı hep bir-
likte Foçalılarla yöneteceğiz derken 
bu sözümüzün altını boş sanılmasın. 
Demokratik hak mücadelesinin na-
sıl yapılacağını, nasıl vatandaşların 
yönetime katılabileceğinin güzel bir 
örneğini sergileyeceğiz. Foça’nın 16 
mahallesinde de içerisinde muhta-
rın mutlaka olacağı aynı zamanda o 
mahallede varsa Sivil Toplum Kuru-
luşunun, esnafın, çifçinin kadınların, 
engellilerin, gençlerin, diğer siyasi 
partilerin temsil edildiği  halk komi-
teleri oluşturacağız. Bu komiteler 
aracılığı ile her sorun yerinde görü-
lüp çözüme kavuşturulacak. Ben her 
zaman ulaşılır bir başkan olacağım 
ancak Foçalılar sorunlarını kendi 
mahallelerinde her zaman kahvede, 
sokakta yanlarında olan komşuları 
aracılığıyla bizlere ulaştırabilecekler. 
Bu halk komiteleri her meclis top-
lantısına mutlaka katılamak zorunda 
olacak. Oy hakları olmasa bile söz 
hakları her zaman saklı olacak. Böy-
lece her mahallenin eksiğine sorun-

suz bir şekilde dokunup bilgilenmiş 
olacağız” diye konuştu.

‘CUMHURİYET HALK 
PARTİSİ’Nİ DÜŞÜNEN, 
SORGULAYAN, 
KATILIMCI BİR HALK İLE 
İKTİDARA TAŞIYABİLİRİZ’

Projelerini hazırlarken 13 kişilik 
ekibiyle asker nüfus hariç Foça’nın 
20 bin 700 seçmenini tek tek ara-
yarak fikirlerini soran Türkmentepe, 
projelerini 3 boyutlu çizimler ile bir 
dergi haline getirerek ciddi bir çalış-
ma yaptı. Sosyal ve katılımcı beledi-
yeciliğin anahtarının refah düzeyi iyi 
bir nüfusta olduğunun altını çizen 
Türkmentepe, “ Geçim sıkıntısı çe-
ken bir esnaf kardeşime, ıspanak-
larını tarlasında kaderine terk etmiş 
maliyetine bile satamamış çiftçi 
abime; gel politik meselelere kafa 
yor, yerel yönetimlere katıl, sözünü 
söyle diyemezsiniz. O insanın derdi 
başını aşmış. Önce onun problemle-
rini çözmeli sonra katılımcı olmasını 
sağlamalıyız. Bu da yerel yönetici-
lerin görevi. Çünkü biz Cumhuriyet 
Halk Partisi’ni ancak düşünen sor-
gulayan, demokrasinin ve özgür-
lüklerinin öneminin farkında olan 
bir halk ile iktidara taşıyabiliriz. Biz 
yerelde düşünen, sorgulayan, barış 
içinde bir arada yaşayan eşit ve en-
gelsiz bir kitle yaratacağız. Foça gibi 
bir yerde bu hiçte zor değil” dedi.

‘FOÇA’NIN HER KARIŞI 
SANAT VE TARİH DOLU’

Profosyonel bir ekiple çalışan 
Türkmentepe projelerinden de bah-
setti. Foça için çok heyecanlı olduğu-
nu dile getiren Türkmentepe, “Kadın 
yaşam merkezleri ve kadın koopera-
tifleri oluşturacağız. Foça üretken bir 
kadın nüfusa sahip olacak. Foça’nın 
her karışı sanat ve tarih dolu. Dün-
ya da eşi benzeri olmayan bir kent 
Foça. Bu potansiyelin kullanılması 
lazım. Çok özel tarihi yapılarımız var 
hepsinin restorasyonu konusun-
da projelerimizi şekillendirdik. Koca 
Mehmetler ve Ilıpınar  gibi hem tari-
hi hemde doğasıyla mükemmel olan 
mahallelerimizde ekolojik truzim 
yaparak hep bahsettiğimiz Foça’da 
turizimini 12 aya çıkarma adına gü-
zel bir adım atmış olmanın yanında 
bu mahallelerimizde ciddi bir kalkın-
mada sağlamış olacağız. Rantçı de-
ğil halkçı turizim anlayışı ile Foça’yı 
dünyaya tanıtacağız” dedi.

‘KÖY ENSTİTÜLERİNDEN 
İLHAM ALDIK’

Gençler ve çocuklar içinde proje-
leri olduğuna değinen Türkmentepe 
Köy Enstitüleriden ilham aldıklarını 
söyledi. Türkmentepe, “ Köy kreş-
leri ile çocuklar doğa ile iç içe doğal 
yaşamı yakından tanıyarak, tecrübe 
ederek büyüyecek. Temel düzey-
de çiftçilik ve hayvancılık  eğitimleri 

almanın yanında doğayı yakından 
tanıyacaklar. Gençlik merkezlerinde 
ise yeteneklerine göre çeşitli sanat 
ve spor dallarında kendilerini gelişti-
rebilecekler. Fen ve Matematik atöl-
yeleri, uzay gözlem evleri oluşturup 
Foça’mızın geleceği gençlerimizin 
Foça’yı bilim, sanat, kültür, tarih ve 
spor konularında dünyaca marka-
laşmış bir kent haline getirmeleri 
için her türlü desteği sağlayacağız” 
diye konuştu.

‘SOKAK HAYVANLARINA 
HAKSIZLIK ETMEDEN 
FOÇA’NIN TALEBİNE 
CEVAP VERECEĞİZ’

20 bin 700 seçmenin aranması 
ve fikirlerinin alınması sonucunda 
Foça’nın en fazla sokak hayvanla-
rından şikayetçi olduğunu kayde-
den Türkmentepe bir hayvansever 

olarak bu konuya ayrıca eğildiğini 
söyledi. Türkmentepe, “ Onları ba-
rınaklara kapatma gibi insanlık dışı 
uygulamalara izin veremem. Aslında 
bizler onların yaşam alanlarını işgal 
etmiş durumdayız. Bu yüzden sokak 
hayvanları içinde onlara da haksızlık 
etmeden Foça halkının da haklı is-
teklerine cevap verecek bir projeye 
imza atacak sokak hayvanlarımız 
için bir köy oluşturacağız. Bu köy 
her anlamda hayvanların çıkarları 
doğrultusunda oluşturulacak” diye 
konuştu.

‘Partimin iktidarı için 
Foça’dan bir ateş yakacağız’

‘Rantçı değil halkçı 
turizim anlayışı ile Foça’yı 

dünyaya tanıtacağız’

‘Foça Türkiye’nin mutlu kenti, 
nefes alanı olacak’
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Asya Yaşarikiz

TMMOB Mimarlar 
Odasında gerçekle-
şen toplantıya TM-
MOB İKK, EGEÇEP, 
Doğa Derneği ve 

yurttaşlar katıldı. Basın açıklaması 
Doğa Derneği üyesi Neriman Erol 
tarafından okundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından, körfezi güney kuzey 
yönünde geçmesi planlanan ve 
dönemin başbakanı Binali Yıldırım 
tarafından ilan edilen İzmir Körfez 
Geçiş Projesi Çevresel Etki Değer-
lendirme (ÇED) raporu iptal edildi.

ÇED KARARINDAKİ 
ÖNEMLİ DETAYLAR

TMMOB, EGEÇEP, Doğa Der-
neği ve 85 yurttaşın açtığı dava 
ile iptal edilen karar tarihi bir karar 
olarak nitelendirildi.

İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 
30.10.2018 tarihli kararında proje 
ile ilgili çarpıcı ifadeler yer alıyor. 

Projenin yapılacağı alanın ko-
ruma statülerine sahip olduğuna 
dikkat çekilen kararda “İl ya da 
bölge düzeyinde İzmir’in çevre 
düzeni planından ulaşım master 
planına kadar hiçbir planın stra-
tejisi olarak üretilmemiş olması 
nedeniyle planlama ilke ve esas-
larına uygun olmadığı, projenin 
kuzey aksının çok önemli bir doğa 
koruma alanı içerisinden geçtiği, 
bölgede uluslar arası sözleşme-
lerle koruma altına alınmış alan-
ların ve farklı koruma statülerinin 
ve korunacak tarım alanı olarak 
belirlenmiş bir kent bölgesinin 
yer aldığı, ekosistemde su sıcak-
lıklarının ve alanın denizle olan su 
alışverişinin değişeceği, bunun da 
flamingoların besin zincirinin en 
önemli halkasını oluşturan arte-
miaların bölgeden yok olmasına 
yol açabileceği ve bunun da sonuç 
olarak birbirine hassas dengeler-
le bağlı bir ekosistemin proje ile 
zarar görebileceği, ÇED projesin-
de verilmiş olan jeolojik bilgilerin 
çok genel ve küçük ölçekli olduğu, 
projeye özel yeterli detay hari-
talama ve zemin etüt çalışmaları 
içermediği, projenin temelini oluş-
turan zemin bilgisiyle ilgili net bir 
bilgi olmadığı, batırma tünel ile 
geçiş yapılan İnciraltı bölümünün 
aktif fay hattı zorundan geçmek-
te olduğu ve bu kısımdaki bağlantı 
contalarının olası bir depremde 
beklenen yatay ve düşey deplas-
manları tolere edebilecek kapasi-

teye sahip olup olmadığıyla ilgili 
raporda detay verilmediği dikkate 
alındığında, dava konusu ‘Çevre-
sel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ 
kararında hukuka uyarlık bulun-
madığı sonucuna varılmıştır.” İfa-
deleri ile projenin uygunsuzluğu 
gözler önüne serildi.

Yapılan basın toplantısında 
projenin İzmir’i doğal yapısından 
uzaklaştıracağı, parça parça plan 
değişiklikleri ile yüksek rant artış-
larının önünü açacağı ve kıyıların 
betona teslim edildiği bir proje 
olarak değerlendirildi.

Kararın uygulanmasının çok 
önemli olduğunu belirten Doğa 
Derneği üyesi Neriman Erol, kara-
rın bu kötü senaryoyu bozmak için 
çok önemli olduğunu söyledi. Erol, 
“Anayasanın 138. Maddesine 
göre Yasama ve yürütüme organ-
ları ile idarei mahkeme kararlarına 
uymak zorundadır. Mahkeme ka-
rarlarının uygulanmaması Ana-
yasanın 2. Maddesinde yer alan 
hukuk devleti ilkesinin yok sayıl-
masıdır, bu nedenle kararın ge-
reklerini yerine getirmeyen kamu 
görevlilerinin cezai sorumlulukları 
vardır. Sunduğumuz mahkeme 
kararı ile Körfez Geçiş Projesinin 
ÇED olumlu kararı iptal edildiğin-
den, projeye ilişkin her türlü ha-
zırlık çalışmasının derhal durdu-
rulması, verilen her türlü iznin geri 
alınması gerekir.” dedi.

“KARAR İZMİR’E 
ARMAĞANDIR”

Toplantıda söz alan EGEÇEP 
avukatlarından Arif Ali Cangı ka-
rarı değerlendirirken, konunun 
siyasete de konu olduğuna dikkat 

çekerek “Bu konu yerel seçimler-
de de gündemde olacak. Projenin 
kendisi İzmir’e bir hançerdir. Mah-
keme kararına sahip çıkmak ve 
İzmir’i kısa vadeli çıkarlara bırak-
mamak açısından çok önemli. Bu 
karar İzmir’e armağandır. Herkesi 
kararın arkasında durmaya ve uy-
gulanması ve kararın arkasından 
dolanılmasını engelleme çağrısın-
da bulunuyoruz” dedi.

Doğa Derneği avukatlarından 
Cem Altıparmak kararın emsal ni-
teliği taşıdığının altını çizerek şöy-
le konuştu; “Bu dava aslında kent 
mücadelesi ve demokrasi arasın-
daki tarihsel ilişkiyi düşündüğü-
müzde demokrasi açısından çok 
önemli bir karar. Fakat konu bit-
miyor. Projenin tekrar karşımıza 
gelme ihtimali çok fazla. Yeniden 
ÇED sunulabilir. Mücadelemiz sü-
recek. Ortak mücadele pratiğimi-
zin güçleneceğini düşünüyorum.”

YEREL YÖNETİM 
MAHKEME KARARINI 
UYGULAMIYOR

Şehir Plancıları Odası İzmir 
Şube Başkanı Özlem Şenyol Ko-
caer ise, kararın başka davalara 
referans oluşturacağını ifade ede-
rek “Mahkemenin verdiği karar 
içerisinde İzmir’in birçok alanına 
ilişkin olan kararlarla ilişkilendiri-
lebilir. Örneğin Körfez Geçiş Proje-
sinin güneyinde yapılmak istenen 
İnciraltı planları. Bu yeniden İzmir 
gündemine düşecektir. Ancak 
mahkeme kararında güneydeki 
alanların korunması gerektiği-
ni hatırlatan bir mahkeme kararı 
var.” Dedi. İdarecilerin mahkeme 
kararlarını önemsemediğine dik-
kat çeken Kocaer, Mahkeme ka-

rarına baktığımızda karayollarının 
bir savunması olmuş. Projede iha-
leye çıkılmış. Bahsettiğimiz teh-
likelerden biri bu. İdarenin alınan 
kararın gereğini yapması gerekli. 
Bu açıdan ihaleye çıkıldıysa belirli 
bedeller ödenmiştir ve bunlar bize 
kamu zararı olarak geri dönecek-
tir. Burada ilgililerin davası devam 
eden, yürütmeyi durdurma kararı 
alınmış projeye ilişkin ısrarlı tavrı 
dikkat çekmekte. Bu kamu zara-
rını hatırlatmak gerekli. Bu yön-
de de alınmış kararların ivedilikle 
durdurulması gerekir. Biz mahke-
menin iptal ettiği bu karara sahip 
çıkıyoruz” diyerek mahkeme ka-
rarlarının yerel yönetimlerce uy-
gulanmadığına tepki gösterdi.

GEDİZ DELTASI İÇİN 
UNESCO’YA BAŞVURU-
LACAK

Doğa Derneği Koordinatörü 
Itri Levent Erkol, karara karşın 
rahatlamamalıyız diyerek şunları 
söyledi; “Karara sahip çıkacağız. 
Alan UNESCO’nun dördünü birden 
sağlıyor. Alanın UNESCO Kültürel 
Mirası olarak kabul edilmesi için 
gerekli girişimlerde bulunacağız. 
Bu bağlamda da hem davalara 
destek veren kişilerden hem de 
yurttaşlardan destek talep ediyo-
ruz. Yakında bir imza kampanyası 
düzenleyeceğiz. Gediz Deltasının 
Türkiye’nin ilk UNESCO Doğal Mi-
rası olması için desteklerseniz çok 
seviniriz”

Konuşmaların ardından top-
lantıya katılan yurttaşlar konuya 
ilgi göstererek yurttaş olarak bu 
süreci nasıl destekleyebilecekleri-
ni tartıştılar.

Mahkeme kararı
uygulanacak mı?

Körfez Projesinde akıllardaki soru:

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), EGEÇEP ve Doğa 
Derneği, Körfez Geçiş Projesinin iptal edilen ÇED olumlu 

kararını bir basın toplantısı düzenleyerek değerlendirdiler.

Bizim Çocuklar 
doludizgin sürüyor

Konak Belediyesi’nin anne ve çocuklarını aynı 
çatı altında buluşturan ‘Bizim Çocuklar Projesi’ bu 
yıl da yoğun ilgiyle karşılaştı. İlk olarak 2014 yılının 
Kasım ayında hayata geçirilen ve İzmir’de bir ilk 
olma özelliği taşıyan ‘Bizim Çocuklar Projesi’Ko-
nak Belediyesi’nin Agora, Ballıkuyu, Basmane, 
Zeytinlik, Kadriye, Aziziye ve Gültepe Semt Mer-
kezi’nde verilmeye devam ediyor. Mahallelerde 
uygulamaya konulan projeye 4-8 yaş arası çocuk-
lar ve anneleri katılıyor.Proje dahilindesabah ve 
öğeden sonra olmak üzere günde iki grup halinde 
haftada dört gün eğitim alıyor.  

7 MERKEZDE EĞİTİM VAR
Anne ile çocuğu arasındaki iletişimi güçlendi-

ren projede, uzman psikologlar haftada bir gün 
annelere psikoloji, çocuk hakları, insan hakları gibi 
konularda seminerler de veriyor. Çocuklar için de 
hem bedensel, hem de psiko-sosyal gelişimleri-
ni artıran aktiviteler sunuluyor. Agora, Ballıkuyu, 
Basmane, Zeytinlik, Kadriye, Aziziye ve Gültepe 
Semt Merkezi’nde eş zamanlı verilen eğitimler 
sayesinde çocukların; fiziksel, bedensel ve psi-
ko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedef-
leniyor. Bizim Çocuklar Projesi kapsamında dü-
zenlenen atölye çalışmalarıyla verilen eğitimler 
pekiştiriliyor. 

ANNELER DE FAYDALANIYOR
Bizim Çocuklar Projesi’ne bu yıl ilk kez katılan 

annelerden Şükran Işlak6 yaşındaki oğlu Poyraz’ın 
sosyalleşmesinin yanı sıra eğitimlerde öğrendiği 
şarkıları, drama dersinde öğrendiği tiyatro karak-
terlerini, masalları evde ailesiyle paylaştığını, abi 
ve ablası ile iletişiminde gelişmeler gözlemledik-
lerini söyledi. Üç çocuk annesi Şükran Işlak, hafta-
da bir gün anneler için verilen eğitimler sayesinde 
de pek çok yeni bilgi edindiklerini ve kendilerini 
çok geliştirdiklerinidile getirdi.Projeye katılan an-
nelerden Sema Türkatalay da aynı zamanda anao-
kuluna giden oğlu Yağız’ın iki yıldır Bizim Çocuklar 
içinde yer aldığını, müzik, drama, resim, dans, geri 
dönüşüm gibi farklı dersleri farklı eğitmenlerden 
almasının olumlu yanları olduğunu belirterek, “Bi-
zim evimizde atıklar artık değerlendiriliyor, çöp 
olmuyor. Oğlumla çok daha iyi vakit geçiriyoruz 
artık” dedi. 

Yeni yıla 
Ata’yla girdiler

Konak Belediyesi’nin 55 yaş ve 
üzeri vatandaşlara hizmet veren 
Ziya, Zişan, Saadet Aytulun Kardeş-
ler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi 
kursiyerleri yeni yılı çok anlamlı bir 
sergi ile karşıladı. ‘Yeni Yılı Ata’y-
la Karşılıyoruz’ isimli sergi Konak 
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın 
da katıldığı törenle Konak Beledi-
yesi Güzelyalı Kültür Merkezi’nde 
açıldı. Merkez üyelerinin Atatürk’ü 
anlatan eserlerinin yer aldığı sergi 

izleyicilerinden tam not aldı.

İLERİ YAŞ ÜYELERİNDEN 
ANLAMLI SERGİ

Yeni yıl öncesi düzenlenen 
serginin açılış kurdelesini Konak 
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 
çocuklar ve merkezin en yaşlı üye-
siyle birlikte kesti. Pekdaş, törende 
yaptığı konuşmada İleri Yaş Merkezi 
üyelerine verdikleri emeklerden 
ötürü teşekkür etti. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
sanata verdiği değere de değinen 
Pekdaş, “Atatürk adına yaptığı-

nız eserleri seyretmek çok güzeldi. 
Sizlerin hayatla olan bağlarınızın 
güçlü olması da bizi umutlandırıyor. 
Önemli olan hayatı sonuna kadar 
güzel yaşamak. Böyle olunca kentte 
de güzellikler çoğalıyor. Hayatla olan 
bağınızın güçlülüğü ile sizler de bize 
destek veriyorsunuz. Gençlere, ço-
cuklara örnek oluyorsunuz. 
Hepinizi kutluyorum” dedi.  

EL EMEKLERİ 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Sergide 55 yaş ve üze-
ri üyelerin merkezdeki 
kurslarda edindiği bilgiler 

ışığında ürettiği kaatı, seramik, mo-
zaik, resim ve ebru el sanatlarıyla 
yapılan eserler sergiye çıktı. Aldık-
ları kurslar sonucu hazırladıkları el 
emeği ürünleri görücüye çıkaran 
merkez üyelerinin heyecanı ve mut-
luluğu gözlerine yansıdı. Etkinlikte 
ikram edilen kurabiyeler ve üzerinde 
Atatürk portresi olan pasta da yine 

pastacılık kursiyerle-
rinin hünerleriy-
di. Tamamıyla el 
emeği, göz nuru ile 
açılan sergi 14 Ara-
lık Cuma gününe 
kadar gezilebilecek. 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi için adı 
geçen en güçlü adaylardan bir tanesi 
Tunç Soyer. Tunç Başkan’ın geçtiğimiz 

hafta Ahval’den Ceren Karlıdağ’ın sorularını 
yanıtlarken sarf ettiği cümleler İzmirlilerin 
gönlünü okşayacak cinsten. O röpor-
tajda bir cümle var ki kentlinin, kentlilik 
bilinci yüksek İzmirlinin, çevrecilerin ve 
demokratların kısacası İzmir’i gerçekten 
sevenlerin kent için geleceğe daha umut-
la bakmasını sağlıyor: “Başkan olursam 
Cengiz İnşaat’a, Kolin İnşaat’a karşı halkı 
koruyacağım.”

Mevcut başkan Aziz Kocaoğlu’nun 
görev süresince en çok eleştirildiği konular-
dan birisi iktidara yakın müteahhitleri şehre 
sokmasıydı. Tunç Soyer başkan olursa bizi 
o müteahhitlerden koruyacağını söylüyor. 
Kültür Parkı, Körfezi, İzmir’i koruyacağım 
diyor. Tatar Ramazan misali ‘ben bu oyunu 
bozarım’ diye geliyor. Şimdi naifliğinden 
kaynaklı Tatar Ramazan benzetmesine bu-
run kıvıracaklara yine aynı röportajda cevap 
var Tunç Başkan’dan: “Zarafet ve zafiyet 
birbirine karıştırılmamalı.”

***
Sol-Sosyalist gruplardan, meslek 

odaları ve sendika üyelerinden de çokça 
duyuyorum Tunç Başkan’a olan desteği. 
‘Gönül rahatlığıyla oyumu veririm’ diyen-
lerin sayısı hiç de az değil, hem de daha 
önce CHP’ye oy vermeyi bırakın, oy ver-
meyi bile düşünmeyen isimlerden. İYİ 
Parti’nin de aday çıkarmayacağı İzmir’de, 
CHP-İYİ Parti’ye bir de sol ittifak ekle-
nirse Tunç Soyer rekor oyla başkan seçilir 
öngörüsünde bulunmak hiç de ‘hayalcilik’ 
olmaz.

Tunç Soyer’e belki de en çok dikkat 
çeken destek Tarkan’dan gelmişti. Tarkan 
sosyal medya hesabından “Doğamız ve 
kültürümüz için benim gibi pek çok insanın 
Seferihisar’ı desteklemesini sağlayan 
Soyer, daha geniş olanaklara sahip olsa 
eminim İzmir ve Türkiye için daha çok gü-
zel projelerle nice insanı harekete geçirir, 

doğa aşkıyla bir araya getirir.” ifadelerini 
kullanmıştı. Tarkan ikametini İzmir’e aldırır 
da Tunç Soyer’e oy verir mi bilemem ama 
Tarkan’a hak verenlerin sayısı da oldukça 
fazla. 

Tunç Soyer ile ilgili olumsuz bir algı da 
‘Seferihisar küçük yer büyükşehir başka, 
yapamaz’ ifadesi. Bunları dile getirenlere 
birçok örnekle cevaplar verilebilir. En son 
ve güncel örnek ise Aziz Başkan. Bor-
nova Belediye Başkanlığı’na başladıktan 
çok kısa süre sonra, Ahmet Piriştina’nın 
vefatı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı 
olmuştu Aziz Kocaoğlu. Aziz Başkan, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına nasıl 
başladığını ve sürdürdüğüyle ilgili birçok 
yerde açıklamalarda bulundu. 2017 yılında 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın 
düzenlediği yaz kampında katıldığı pan-
elde ise aynen şu ifadeyi kullandı: “65 
gün Bornova Belediye Başkanlığı yaptım. 
Biz Büyükşehir’e geldiğimizde, Bor-
nova Belediye Başkanı olmadan önce 
Büyükşehir’in kapısından girmemiştim. 
İzmirli hemşerilerimiz bize ciddi ve uzun 
bir süre öğrenme dönemi için toler-
ans gösterdiler. Biz de bu toleransı iste-
dik, hakkımız vardı çünkü hazır değildik. 
Başkanımızın vefatından sonra ema-
netçi olarak gelmiştik.” Aziz Başkan’a 
gösterilen toleransın Tunç Soyer’e de 
gösterilebileceğini düşünüyorum. Üstelik 
2004’teki Aziz Kocaoğlu ile 2019’daki Tunç 
Soyer karşılaştırıldığında ise Soyer’in yerel 
yönetimler konusunda çok daha tecrübeli 
olduğu da aşikar.  

***
İyisiyle, kötüsüyle İzmirlilerin toleransı 

ile 15 yıl başkanlık yaptı bu şehre Aziz 
Kocaoğlu. Bu vesile ile yeri gelmişken 
her şey için de teşekkür edelim. Belediye 
Başkanlığının bir meslek olmadığı ve kamu 
hizmeti olarak düşünülmesi gerektiğini de 
ekleyelim. Doğru ekiple ve kentlilik bilin-
ciyle Tunç Başkan da bu görevi layıkıyla 
yapar kanısı taşıyanlardanım.

Tunç Soyer ‘bu oyunu’ bozar
‘geniş ittifak’ kurar

cihansamgar@gmail.com

CİHAN SAMGAR

31 Mart 2019’da yapılacak ye-
rel seçimler öncesi Cumhu-
riyet Halk Partisi’nin 30 ilçe 
ve Büyükşehir adayları henüz 
netlik kazanmadı. Büyükşe-

hirle birlikte 31 belediyenin bulunduğu İz-
mir’de tüm belediyeleri alacağız iddiasında 
olan CHP’de kadın aday sayısının artacağı 
ve gençleşmeye gidileceği konuşuluyor. 
Başta Büyükşehir olmak üzere, birçok be-
lediye başkanı da değişecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir aday-
larının kimler olacağı gizemini korurken, 
adayların açıklanmasının beklendiği tarih 
ise Ocak sonu, Şubat başı olarak konuşul-
maya başladı. CHP’nin Ankara’da Mansur 
Yavaş’ı, İstanbul’da ise Ekrem İmamoğlu’nu 
aday göstermesinin ardından tüm gözler 
İzmir’e çevrilmiş durumda.

AZİZ KOCAOĞLU YENİDEN 
ADAY DEĞİL

Aziz Kocaoğlu 1 Ekim tarihinde yaptığı 
‘aday değilim’ açıklaması ile koltuğu bıra-
kacağını söylemişti. Gelinen süreçte kendi-

sine destek açıklamaları olsa dahi Kocaoğlu 
fikrinden dönmeyecek. Yani İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanı 15 yıl sonra değişe-
cek.

KADIN BAŞKAN SAYISI 
ARTACAK

Hali hazırda CHP’nin elindeki, Büyükşe-
hir Belediyesi de dahil, 23 belediyeden yal-
nızca 2 tanesi kadın başkan. Bu seçimlerde 
İzmir’in kadın başkan sayısının da artaca-
ğı ve 4 hatta 5 kadın başkan adayı olaca-
ğı tahmin ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel 
yönetimlerde kadın başkan tercihi de bu id-
diaları doğrular nitelikte.

GENÇLEŞME DİKKAT 
ÇEKECEK

Belediye başkan adaylarının ayrıca genç 
isimlerden oluşacağı ön görülüyor. Özellikle 
3-4 dönem belediye başkanlığı yapan baş-
kanlar başta olmak üzere bazı ilçe beledi-
yelerinde gençleşmeye gidilecek.  

İZMİR DEĞİŞİYOR
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Aliağa’da, 
İZDEMİR Enerji 
Şirketi tarafından 
yapılması 
planlanan termik 
santral projesine 
verilen ÇED 
olumlu raporuna 
EGEÇEP 
avukatları itiraz 
etti. Raporun 
ayrıca başka bir 
rapordan kopya 
edildiği açıklandı.

EGEÇEP, İZDEMİR’e verilen kopyala yapıştır 

ÇED raporuna itiraz etti
ASYA YAŞARİKİZ

Aliağa Horozgediği mevkiinde İzdemir 
Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 
yapılması planlanan termik santral için 
yeniden nihai yapılan ÇED raporu tar-
tışma yarattı. İdare Mahkemesi kararına 

rağmen şirketin bir kez daha ÇED başvurusu yapması 
ve ÇED olumlu kararı verilmesi bölge halkı ve çevreciler 
tarafından tepkiyle karşılandı. BAŞKA BİR RAPORDAN 
KOPYALA YAPIŞTIR YAPILMIŞ Tartışma yaratan ÇED 
raporuna EGEÇEP avukatları bir kez daha itiraz etti. 
Olumlu kararı verilen ÇED raporunun Karadeniz’deki 
bir projeden kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlandığı 
açıklandı. Hazırlanan raporun ciddiyetten uzak olması-
na tepki verilen dilekçede, verilen bilgilerin Karadeniz 
Bölgesi’ne ait olduğu açıkça ifade edildi.

Verilen ÇED raporuna itiraz eden EGEÇEP avukat-
ları, hazırlanan rapordaki eksikliklere ve mahkeme 
kararlarına uyulması gerektiğine dikkat çekti. KAMU 
GÖREVLİLERİ HUKUKU YOK MU SAYIYOR? ÇED süre-
cinin hukuka aykırı başlatıldığını ifadelerinin yer aldığı 
itiraz dilekçesinde, “Mahkeme kararlarının yerine geti-
rilmemesi Anayasa’nın 2. Maddesinde yer alan hukuk 
devleti ilkesinin yok sayılmasıdır, bu nedenle kararın 
gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezai 
sorumlulukları vardır.” ifadelerine yer verildi.

ÇED raporuna itiraz etti

Yaklaşık 3 bin tescilli yapının bulunduğu 
Konak’ta başlatılan restorasyon çalışmaları 
yeni yapılarla sürüyor. Konak Belediyesi’nin 
mülkiyetini satın aldığı Alanyalı Konağı ve Ha-
lil Rıfat Paşa Semti’ndeki tarihi İkiz Evler’de 
başlatılan restorasyon çalışmalarında sona 
yaklaşıldı. Büyük bir titizlikle süren yenile-
meler kısa sürede tamamlayarak her iki ta-
rihi yapı da çok yakında İzmirlilerin hizmetine 
açılacak. 

İzmir’in kalbi Konak’ta kent tarihine 
ışık tutan tarihi yapıların yeniden ayağa 
kaldırılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla 
sürüyor. Konak Belediye Başkanı Sema 
Pekdaş’ın göreve gelmesiyle birlikte tarihi 
yapıların kurtarılmasına dönük çalışmalar 
sonucunda bugüne kadar birçok tarihi bina-
yı restore edilip, kent yaşamına kazandırıldı. 
Tarihi yapılara sahip çıkan Konak Belediye-
si’nin yürüttüğü restorasyon çalışmaları kap-
samında iki tarihi yapı da kurtarılarak kente 
kazandırılacak.

İKİZ EVLER KURTARILDI
Restorasyon çalışmalarının büyük bir ti-

tizlikle yürüdüğü projeler arasında Mecidiye 
Mahallesi’nde yer alan ve geçmişte İzmir’in 
köklü ailelerine yuva olan günümüzde İkiz 
Evler olarak anılan tarihi yapı yer alıyor. Za-
manla gerekli özenin gösterilmemesi nede-
niyle büyük bölümü yıkılan tarihi bina, Konak 
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın çabaları 
sonucu yeniden kent kültürüne katkı koyacak 
bir mekana dönüşüyor. Görkemli mimarisiy-
le inşa edilmiş olan ve yan yana iki köşkten 
oluştuğu için İkiz Evler olarak anılan tescilli 
yapı hazırlanan plan doğrultusunda aslına 
sadık kalınarak yeniden inşa ediliyor. . Yıkılma 
tehlikesi yüzünden uzun yıllar mahalleliye 
korku salan Halilrıfatpaşa Caddesi üzerindeki 
56 ve 58 kapı numaralı tarihi yapılar yepyeni 
bir görünüme kavuşturulacak. Sadece binalar 
değil, binaların arkasında yer alan iki arsayı 
da kamulaştıran Konak Belediyesi, tarihi ya-
pının onarım ve yeniden düzenleme çalışma-
larını tamamlandıktan sonra 2019 yılı içinde 
hizmete açmayı planlıyor. 

RESTORASYON ATAĞI
Öte yandan Konak Belediyesi’nin resto-

rasyonunu sürdürdüğü bir diğer tarihi yapı 
ise Kestelli olarak bilinen semtte yer alan 
Alanyalı Konağı. Eskiden Yemişçizade ailesi-
ne ait olan tescilli yapı kuruldan onaylanan 

proje doğrultusunda restore ediliyor. ‘Konak 
Belediyesi Sosyal Tesisi’ olarak kullanılması 
planlanan yapı, tavan süslemeleri ile dikkat 
çekiyor. Öte yandan Adile Naşit Parkı içe-
risinde bulunan Aya Peras Kavi Kilisesi’nin 
müştemilatı da Koruma Kurulu onaylı pro-
je doğrultusunda restore edildi. Yıllardır atıl 
vaziyette duran ve yıkılmaya yüz tutan bu 
önemli yapının parkla bütünleşecek şekilde 
‘Konak Belediyesi Kent Kütüphanesi’ olarak 
işlevlendirildi. 

SIRADA DAHA ÇOK YAPI VAR
Mülkiyeti Konak Belediyesi’ne ait olan 

İkiçeşmelik Caddesi üzerindeki tarihi İstiklal 
İlkokulu da hazırlanan proje tarafından res-
tore edilerek kente kazandırılacak yerler ara-
sında bulunuyor. Kentin belleğinde önemli yer 
tutan tarihi yapı İzmir Kalkınma Ajansı’nca 
kabul edilen proje kapsamında yeniden ayağa 
kaldırılacak. İZKA destekli yapının restorasyo-
nu sonrasında ‘Bilim ve Tasarım Merkezi’  ola-
rak kullanılması amaçlanıyor. Konak Beledi-
yesi ayrıca Roman vatandaşların yoğunlukta 
olduğu Tepecik Semti’ndeki tarihi bir binayı da 
satın aldı. Bir dönem İzmir’i işgal eden Yunan 
askerlerinin karakol olarak da kullandığı tarihi 
yapı hazırlanan restorasyon projesi sonrası 
‘Roman Kültür Sanat Merkezi’ olarak bölge 
halkının hizmetine açılacak. Ayrıca, Anafar-
talar Caddesi’ndeki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı 
da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile protokol kap-
samında kiralanarak restorasyonuna yönelik 
projelerinin hazırlanmasına başlanıldı.  Öte 
yandan Kemeraltı’nda kaderine terk edilmiş 
eski Adliye Arşivi de restorasyonu yapılmak 
üzere Maliye Bakanlığı’ndan talep edildi. 
Bunlara ek olarak Pazaryeri Mahallesi’nde 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait tarihi bina 
ile Mektupçu Konağı da restorasyonu yapıl-
mak için talep edildi. Tarihi binalar Konak Be-
lediyesi’ne geçmesi halinde restore edilerek 
yeniden kente kazandırılacak.

Konak tarihine sahip çıkıyor
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İZBAN’da greve 
giden kadın 
makinistler 
çalışma 
koşullarını 
anlattı.

NURAY PEHLİVAN

Demiryol-İş Sendikası’y-
la, İZBAN A.Ş. arasında 
süren görüşmelerden 
sonuç çıkmaması üze-
rine, 342 işçinin ta-

mamının katılımıyla başlatılan grev, 
13 günü geride bıraktı. Sabahları işe 
gider gibi sendikanın Alsancak Garı 
içinde bulunan temsilciliğine gelen iş-
çiler, talepleri karşılanana kadar grevi 
sürdürmekte kararlı.

Geçen süre içinde seferler yal-
nızca yolcu yoğunluğunun olduğu 
06.00-11.00 ile 16.00- 22.00 saatle-
rinde, Çiğli ile Adnan Menderes Hava-
limanı arasında yapılmaya başlandı. 
24 dakikada bir yapılan sınırlı seferler 
sürdürülürken Demiryol-İş Sendika-
sı, konulan ek seferlerin grevi kırdığı 
iddiasıyla Karşıyaka 1. İş Mahkeme-
si’ne başvurdu.

13. gününe giren İZBAN grevine 
katılan kadın makinistlerden Hatice 
Can, Aslı Kızak ve Gamze Koyun, han-
gi koşullarda çalıştıklarını ve neden 
grevde olduklarını Gazete Duvar’a 
anlattı. 6 kadın makinistin çalıştığı 
işletmede yaşadıkları zorlukları an-
latan kadınlar, “Bizim için en büyük 
sorun tuvalet. Alsancak’tan Aliağa’ya 
ve tekrar oradan Aliağa’ya molasız bir 
yol yapıyoruz. Bu süre içinde hiç su 
içmiyoruz. Çünkü su içersek tuvalete 

gidemeyiz” diyor.

‘AAA KADIN MAKİNİST!’
İZBAN’da 8 yıldır makinist olarak 

görev yapan Hatice Can, toplumdaki 
ön yargılar nedeniyle kadın makinist 
olmanın zorluklarından söz ederek, 
“Zamana karşı çalışan birbirine bağlı 
bir sistemde siz bir kadın çalışan de-
ğil, zincirin parçasısınız. Kadın olmak-
la alakalı duygusal ve fiziksel özellik-
leriniz işinizin sorumluluğuyla ikinci 
planda kalıyor” diyor.

“Büyüyünce ne olacaksın? Sanırım 
bu soruya cevap vermemiş olanımız 
yoktur. Özellikle de erkek gibi araba 
kullanıp kadın gibi park etmek söyle-
minin yaygın olduğu toplumumuzda 
bir kadının cevabı makinist olmak is-
tiyorum olmayacaktır. Bu önyargılarla 
başladığınız mesleğiniz kadın olmak-
la birlikte daha da zorlaşıyor. Araba-
nız yolda kalsa tamirci çağırır veya 
yardım istersiniz fakat makinistseniz 
böyle lüksleriniz yok. Üstelik yolda 
kalan sadece siz değilsiniz. İşe, eve, 
okula gitmeye çalışan yolcuların bek-
lemeye tahammülleri yok!”

“Görevinizi diğer meslektaşlarınız 
gibi yerine getirmeye çalışırken; sizi 
gören bir yolcunun ‘Aa kadın maki-
nist’ demesiyle farklı hissediyorsu-
nuz. Evet, kadın makinistler… 140 er-
kek makinist arkadaşıyla aynı yolda, 
aynı görevi yerine getirmeye çalışan 
sadece 6 kadın makinist. Bekar, evli, 
çocuklu…’’

Zamanla yarışan ve hata kabul 
etmeyen bir görevleri olduğunun bi-
lincinde olduklarını ifade eden Can, 
şöyle devam ediyor:

“Anahtarı taktığımız andan iti-
baren kadın olmaya ara verip, yol-
cularımıza odaklanırız. Görevi teslim 
ettiğimiz anda başlayan molalarda 
kaybettiğiniz her dakika yolcular geç 
kaldığı için size sitem ederken aslında 
sizin ihtiyaç zamanınızdır. Sipariş et-
tiğiniz yemek geç geldiyse yemeğinizi 

daha hızlı yer veya yiyemezsiniz. Bu 
küçük molaların son dakikaları lava-
bo ihtiyacına ayrılır, malum yol uzun. 
Mesainizi tamamladığınızda size ka-
lan günü kazasız bitirmiş olmanın 
rahatlığı vardır. Artık evde sizi bek-
leyenler için eş ve anne, yani kadın 
olma zamanıdır. Tüm bunlar işimizin 
bir parçası ve bizler işimizi seve seve 
yapıyoruz. Çok yorucu, yıpratıcı ve 
size pek bir şey kalmıyor. Bayram zi-
yaretleri, özel günler, veli toplantıları, 
aile ziyaretleri zamanla anlamsız hale 
geliyor. Çünkü bu günler bizim için ça-
lışma günleridir, olmasa da olur. So-
nuçta uyum sağlıyorsunuz zamanla 
her şeye. Bu şekilde 8 yılı tamamladık 
ve şu an istemesek de bir grev süreci 
içerisindeyiz. Gönlümden geçen grev 
olmasa da, koşullar bunu gerektiri-
yor.”

‘O TEKERLEĞİN BİR 
ŞEKİLDE DÖNMESİ 
LAZIM’

Hiç aklında olmadığı halde tesa-
düfen makinist olduğunu söyleyen 
Gamze Koyun, bugün sorsalar asla bu 
mesleği seçmeyeceğini söylüyor:

“Farklı bir birim için başvurmuş-
tum ama 3 kadın makinist alacakla-
rını söylediler. İster misiniz diye sor-
duklarında bu fikir hoşuma gitti ve 
başladım. Ama bugün olsaydı kabul 
eder misiniz diye sorarsanız, kesinlik-
le hayır derim! Bu iş çok sevilmeden 
yapılacak bir iş değil. Tek başınıza bü-
tün gün bir yolda gidip geliyorsunuz. 
Dışarıdan görenler ‘kolu çevir gitsin’ 
diye bakıyorlar bu işe. Ama öyle ol-
muyor. Bizim için en büyük sorun 
tuvalet. Alsancak’tan Aliağa’ya ve 
tekrar oradan Aliağa’ya molasız bir 
yol yapıyoruz. Bu süre içinde hiç su 
içmiyoruz. Çünkü su içersek tuvalete 
gidemeyiz. Bu tarz sıkıntılar var. Sü-
rekli dakik olmak zorundasınız. Siz ya 
da çocuğunuz hasta oluyor. Yerimize 
başka birini ayarlayamadıkları takdir-
de birisi bulunana kadar orada olmak 
zorundasınız. Çünkü o tekerleğin bir 
şekilde dönmesi lazım.”

“Hafta sonu, bayram tatili diye 
bir kavramımız yok. Arıza olduğunda 
erkek arkadaşlarımız gibi üstesinden 
geliyoruz ama yolcular şaşırıyor. Ka-
dına tren verirlerse böyle yolda ka-
lırız diyenler oluyor. Halbuki o anda 
hattaki bütün trenler durmuş, çünkü 
sinyalle alakalı bir problem var; ama 
yolcu bu şekilde tepki veriyor. Kadın 
sürüyor diye trene binmeyen bile 
gördüm! Eskiden bu tarz söylemlere 
çok tepki veriyordum ama şimdi he-
pimiz alıştık. Çok uç noktalarda bir 
şeyle karşılaşmıyorsak böyle şeyleri 
dert etmiyoruz hiç birimiz”.

‘NE PES ETMEYİ 
DÜŞÜNÜYORUZ NE DE 
GERİ DÖNMEYİ’

Koyun, neden grevde oldukları so-
rumuzu ise şöyle yanıtlıyor, “Biz grev 
istemedik. Grevde olmamızın tek 
sebebi İZBAN yönetimidir. Her söz-
leşmede olduğu gibi yine çalışanları-
na para vermek istemedi. Az ücretle 
çok iş yaptırmak istiyorlar. Türkiye’nin 
en uzun banliyö hattı, ama en düşük 
maaşı alandır İZBAN çalışanları. Şu 
anda Türkiye’de bu işi yapıp bizim ka-
dar ücret alan, banliyöyü bırakın met-
roda bile yok. Banliyö trenlerini kulla-
nanlar bizim 2-3 katımız maaş alıyor. 
Düşünün, geçen ay benim hesabıma 
maaş olarak 2200 TL para yattı. Üs-
telik ben ilk girenlerden olduğum için 
yüksek ücret alanlardan biriyim. Bu 
paraya ikramiyemiz ve diğer yardım-
lar da dahil tabii.”

“Benim eşim de makinist. Ben 
sabah vardiyasında, eşim 3-11 var-
diyasında… Bu yüzden eşim ve çocu-
ğumla birlikte ayda bazen bir akşam 

birlikte olabiliyoruz. Çocuğumuz ya 
annesiyle ya babasıyla beraber. İki-
mizi bir arada neredeyse hiç göremi-
yor. Hafta sonu tatili diye bir şey yok. 
İşimizi seviyoruz, her türlü sıkıntıya 
katlanıyoruz ama sürekli borç içinde 
yaşamaktan yorulduk. Şu an elimizde 
kalan parayla idare ediyoruz. O bitti-
ğinde ne yapacağımıza dair hiçbir fik-
rim yok. Ama ne pes etmeyi ne de bu 
yoldan geri dönmeyi düşünmüyoruz. 
Köle gibi çalışmaktansa bu süreçte 
direnerek yaşamaya devam edeceğiz. 
Çünkü biliyoruz ki başka türlü hakkı-
mızı elde edemeyiz.”

‘İŞE GEÇ KALMA 
LÜKSÜNÜZ YOK’

“Bizim derdimiz zengin olmak 
değil, sadece emeğimizin karşılığı 
istiyoruz” diyen İZBAN makinisti Aslı 
Parmaklı ise şunları anlatıyor:

“Makinistlik yeri geldiğinde erkek-
lerin de zorlanacağı, aşırı dikkat iste-
yen bir meslek. Bu meslekte vardiyalı 
çalışmak, kısıtlı molalarda tüm işleri-
nizi halletmeye çalışmak zorundası-
nız. Zamanla yarışıyorsunuz. İşe geç 
kalma lüksünüz yok, çünkü siz geç 
kalırsanız herkes geç kalır! Bu koşuş-
turmanın içine tren arızası ekleniyor 
bazen. Bu tür bir şey yaşandığında 
makinistin kadın olduğunu görünce 
bizden kaynaklı arıza ya da gecikme 
olduğunu düşünüp söylenmeye baş-
lıyorlar. Biz 140 erkeğin içinde 6 kadın 
makinist olarak bu işi elimizden gel-
diğince en iyi şekilde yerine getirme-
ye çalışıyoruz. Bu dönemde isteme-
sek de bir grev sürecine girdik. Bizim 
derdimiz zengin olmak değil, sadece 
emeğimizin karşılığı istiyoruz. Aile-
mizle gelecekte daha iyi bir yaşam 
istiyoruz.”

NE OLMUŞTU?
Demiryol-İş ile İZBAN A.Ş. arasın-

daki toplu iş sözleşme görüşmelerin-
de anlaşma sağlanamaması üzerine 
10 Aralık’ta iş yerinde grev kararı 
alınmıştı. Demiryolu İşçileri Sendikası 
(Demiryol-İş) İzmir Şube Başkanlığı, 
konulan ek seferlerin İZBAN’da baş-
lattıkları grevi kırdığı iddiasıyla ve ek 
seferlerin tedbiren durdurulması ta-
lebiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesi’ne 
başvuruda bulunmuştu.

DUVAR

Hafta sonu, bayram 
tatili diye bir kavramımız 

yok. Arıza olduğunda 
erkek arkadaşlarımız gibi 
üstesinden geliyoruz ama 
yolcular şaşırıyor. Kadına 

tren verirlerse böyle yolda 
kalırız diyenler oluyor.

İZBAN’ın makinist kadınları:
‘Su içemeyiz çünkü tuvalete gidemeyiz’‘Su içemeyiz çünkü tuvalete gidemeyiz’



İZGAZETE izmir’in gazetesiİZGAZETE izmir’in gazetesi G Ü N C E L11

CHP’li Polat, Gediz 
Havzası’nın korunması 
için kanun teklifi ve 
araştırma önergesi verdi. 
Bölge için büyük önem 

taşıyan, kültürel ve doğal miras olan 
Gediz Havzası’nın korunmasının 
önemine dikkat çeken Polat, “Kanun 
teklifim ile doğal çevresi nedeniyle 
büyük önem taşıyan Gediz Havzası’nın 
ve bu havza sınırlarına bütünleşik 
17.034 kilometre alandaki doğal 
varlık ile yer altı sularının korunması 
amaçlanmaktadır” dedi.

Polat’ın kanun teklifi Gediz Havza-
sı’nın korunmasına yönelik olarak bir 
koruma alanı ilan edilmesini ve koru-
ma kurulu oluşturulmasını öngörüyor. 
Teklife göre, havza sınırları içerisinde 
tanıtım ofisleri ve konaklama alanları 
dışında, yerleşik yapı ve tesis yapıla-
mayacak; rüzgar, hidroelektrik, jeoter-
mal ve benzeri enerji üretim tesisleri 
kurulamayacak; taş, çakıl, mermer, 
kireç ocakları ve benzerleri açılamaya-
cak ve maden arama faaliyetleri yürü-
tülemeyecek.TBMM Çevre Komisyonu 
Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Ma-
hir Polat, Türkiye’deki 14 uluslararası 
öneme sahip Ramsar Alanı’ndan biri 
olan ve çevresinde yürütülen faali-
yetler nedeniyle son dönemde kirlili-
ğiyle dikkat çeken Gediz Havzası’nın 
korunması için kanun teklifi hazırladı. 
Polat’ın kanun teklifi Gediz Havzası’nın 
korunmasına yönelik olarak bir koruma 
alanı ilan edilmesini ve koruma kuru-
lu oluşturulmasını öngörüyor. Teklife 
göre, havza sınırları içerisinde tanıtım 
ofisleri ve konaklama alanları dışında, 
yerleşik yapı ve tesis yapılamayacak; 
rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve ben-
zeri enerji üretim tesisleri kurulamaya-
cak; taş, çakıl, mermer, kireç ocakları 
ve benzerleri açılamayacak ve maden 
arama faaliyetleri yürütülemeyecek. 
Konuyla ilgili bir de araştırma önerge-

si veren Polat, “Kanun teklifim ile Ge-
diz Havzası’nın ve bu havza sınırlarına 
bütünleşik 17.034 kilometre alandaki 
doğal varlık ile yer altı sularının korun-
ması amaçlanmaktadır” dedi.

“GEDİZ HAVZASI 
BULUNMAZ BİR DEĞER”

Polat, kanun teklifinin yanı sıra 
Gediz Nehri Havzası’ndaki kirliliğin ve 
nedenlerinin araştırılması, oluşturul-
ması gereken politikaların ve alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla araştırma önergesi de verdi. Gediz 
Havzası’nın Gediz Nehri ile çevresinde-
ki 17 bin 34 kilometrelik doğal varlığı 
içerdiğini ifade eden Polat, Gediz Del-
tası’nın yaklaşık 20 bin 400 kilomet-
relik kısmının 1998 yılında Bakanlar 
Kurulu kararıyla Ramsar Sözleşmesi 
Listesi’ne dahil edildiğini anlattı. Söz 
konusu alanın 1981 yılından beri “SİT 
alanı” statüsü taşıdığını ifade eden 
Polat, şöyle devam etti:

“Gediz Havzası’nın etrafında kuru-
lan JES’ler, taşocakları ve Organize Sa-
nayi Bölgeleri havzanın su değerlerine, 
endemik bitki türlerine ve doğal yaşa-
ma zarar vermektedir. Gediz Havzası; 
çıktığı kaynaktan denize döküldüğü 
yere kadar istisnai evrensel değerle-
ri olan jeolojik ve fizyografik alanlara, 
doğal güzellik açısından istisnai ev-
rensel değeri olan doğal SİT alanlarına 
sahiptir. Murat Dağları’ndan doğan Ge-
diz Havzası’nın doğduğu yerde birçok 
endemik bitki türüne rastlanmaktadır. 
Murat Dağı’nda 114 endemik tür bit-
ki yaşamaktadır. Orta Gediz Havzası 
sahip olduğu fiziki ve beşeri koşullar 
nedeniyle pamuk, bağ, zeytin, tütün, 
susam gibi çok çeşitli tarım ürünlerinin 
yetiştiriciliğine uygundur. Biyolojik çe-
şitlilik açısından çok zengin bir konuma 
sahip olan Gediz Havzası, kuşlar açısın-
dan da çok önemli bir alan konumun-
dadır. Deltaya bu yönüyle ‘İzmir Kuş 

Cenneti’ ismi verilmiştir. Deltada yapı-
lan kuş gözlemlerinde toplam 281 kuş 
türü tespit edilmiştir. Delta, Tuz Gölü ile 
birlikte Türkiye’de en fazla flamingonun 
konakladığı iki alandan birisidir. Dünya 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Dünya 
Kültürel ve Doğa Mirasının Korumasına 
Dair Sözleşme, Bern Sözleşmesi gibi 
ülkemizin taraf bulunduğu sözleşme-
lere göre de Gediz Havzası gibi kültürel 
ve doğal miras alanlarının korunması 
gerekmektedir. Aksi durumda yörede 
flora ve fauna ile kültürel ve doğal mi-
ras yönünden tam bir yıkım gerçekle-
şecektir.” şeklinde konuştu. 

“JES’LER NEDENİYLE YER 
ALTI SULARINDA ARSENİK 
ARTTI”

Polat, İzmir’in içme/kullanma su-
yunun yüzde 40’ının, Manisa’nın ise 
tamamının Gediz Havzası’ndan temin 
edildiğini belirterek, Havza’nın çevre-
sinde son yıllarda jeotermal faaliyet-
lerin artması, havzaya yakın yerlerde 
işletilen taş ocakları ile sanayi tesis-
leri nedeniyle nehrin yeraltı sularının 
kalitesinde düşüşler yaşandığını ifade 
etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su 
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
14.8.2017 tarihinde İzmir ve Manisa 
Valilikleri’ne gönderilen yazının yaşa-
nan sıkıntıları açıkça gösterdiğini kay-
deden Polat, bölgede yeni jeotermal ve 
maden ruhsatı verilmemesi istenilen 
yazıda, Gediz Havzası yeraltı sularında 
yapılan çalışmalarda jeotermal faali-
yetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği 
alanlarda arsenik başta olmak üzere 
metal ve yarı metal oranlarının içme/
kullanma sularında limitlerin çok üs-
tünde olduğunun ortaya çıktığının ifa-
de edildiğini bildirdi. Polat, “Ülkemizde 
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 
Yönetmelik gereği içme sularında ar-
senik sınır değerinin 10 ppb’den büyük 
olmaması gerekmektedir. Ancak, 

Gediz Havzası’nda 2015-2017 yılları 
arasında yapılan çalışmalarda yeraltı 
sularındaki arsenik oranının 39.7 ppb 
olarak tespit edildiği ifade edilmiştir. 
Yapılan 3 dönem izleme çalışmaları 
neticesinde sahalardaki 14 yeraltı suyu 
kütlesinde eşik değerin aşıldığı, bu 
değerin bazı kütlelerde 3000 ppb’nin 
üzerine çıktığı belirlenmiştir. Doğal ola-
rak başta arsenik olmak üzere ağır me-
tallerin su limitlerinde artması sonucu 
tarım ürünleri ve endemik bitki türleri 
zarar görmektedir. Bu kapsamda bu 
kanun teklifi ile doğal çevresi nedeniyle 
büyük önem taşıyan Gediz Havzası’nın 
ve bu havza sınırlarına bütünleşik 
17.034 kilometre alandaki doğal varlık 
ile yer altı sularının korunması amaç-
lanmaktadır. Bu çerçevede bütünsel bir 
yaklaşımla havza düzeyinde koruma 
sağlayacak bir yönetim anlayışı ege-
men kılınmaya çalışılmakta, demokra-
tik katılımı gözeten katılımcı bir model 
yaşama geçirilmesi öngörülmektedir.”

KORUMA PLANI VE 
KORUMA KURULU 
OLUŞTURULACAK

Polat’ın kanun teklifine göre, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nca ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri alınarak Gediz 
Havzası Koruma Planı hazırlanacak. 
Havzanın korunması ve bu kapsamda 
yürütülecek faaliyetlere karar vermek 
üzere Gediz Havzası Koruma Kurulu 
oluşturulacak. Kurul, İzmir, Manisa, 
Kütahya, Uşak Valileri, Tarım ve Orman 
Bakanlığı İl Müdürleri, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı İl Müdürleri, İl Özel İdare-
leri, Belediye Başkanları, Gediz Havzası 
sınırları içerisinde bulunan İlçe Beledi-
ye Başkanları, akademisyenler ile baro 
temsilcilerinden oluşacak.

Kanun teklifi ile havza alanında 
doğal varlıklar ile uyumu gözetilmek 

k o ş u l u 
ile kurulacak tanıtım ofisleri ve konak-
lama alanları dışında yerleşim yapı ve 
tesisi yapılmaması sağlanacak. Ayrıca; 
rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve ben-
zeri enerji üretim tesisleri, kömür ve 
akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri 
tesislerin Gediz Havzası ve çevresinde 
kurulmaması, taş, çakıl, mermer, kireç 
ocakları ve benzerlerinin açılmaması, 
bölgede maden arama ve işletme faa-
liyetleri de yürütülmemesi sağlanacak.

AĞAÇ KESMEYE HAPİS 
CEZASI

Kanun teklifine göre, havza sınır-
ları içerisinde belirlenen yerlerde ateş 
yakmak veya izin verilen yerlerde yakı-
lan ateşi söndürmeden mahallini terk 
etmek, her türlü yakıcı madde atmak, 
anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak 
yasak olacak. Bu eylemlerde bulunan-
lar hakkında, eylemin ağırlığına göre iki 
yıldan aşağı olmamak üzere hapis ce-
zasına hüküm olunacak. Havza sınırları 
içerisinde doğaya, suya zarar verecek 
alanlara moloz dökenler ile yasa dışı 
şekilde havzaya atık su bırakan işlet-
meler beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılacak. Ormanı 
kasten yakanlar, yüzyıllık ağaçları ke-
senler beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezasına mahkum edilecek.

Mahir Polat’tan 
Gediz Havzası’na kanun teklifi
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ÖZLEM DURMAZ

Yılbaşı yaklaşıyor. Ben sene 
boyunca hiçbir talih oyununa 
yanaşmasam da yılbaşın-
da illa bilet almaya çalışırım. 
Alışkanlık olmuş. Çıkaca-
ğından mı, kim bilir belki de 

çıkar. Aslında ufak tefek sorunlar hepimizin 
başında olsa da kızım, işim, evim, ailem, ar-
kadaşlarım her şey yerli yerinde hayatımda. 
Tam tamam olmasa da hayli tamam yani ha-
yat. Ama yeni bir senenin sabahına bildiğiniz 
zengin uyanma hayali de çoğumuzun kurdu-
ğu türden güzel mi güzel bir hayal.

Hayalimiz bir sabah zengin uyanmak 
evet; ama ya başka türlü bir sabaha uyanır-
sak. Mesela bir sabah uyandığımızda o gün 
bize bir doktorun “Çocuğunuz hasta. Hem de 
çok.” demeyeceğinin garantisini verebiliyor 
mu herhangi birimiz?

İzmir’de yaşayan Öykü Arin ve ailesi için 
öyle oldu. Öykü Arin bu yıl sıkça ateşli hasta-
lıklar geçirmeye başlayınca ailenin de hasta-
ne süreçleri başladı. Ve günlerden o gün, ken-
dilerine hastalığın tanısının söylendiği o güne 
uyandılar. Löseminin son derece agresif ve az 
rastlanan bir türü olan JMML. Bu korkutucu 
hastalığın tek tedavisi var, ilik nakli. Bunun 
için de uygun donörün bulunması gerek.

Evet, Yazıcı ailesi o sabah bir felakete 
uyandı, tıpkı herhangi birimizin bir sabah 
uyandığında başına gelebileceği gibi… Ve ne 

yazık ki şu ana dek uygun donör bulunamadı. 
Üstelik şimdiye kadar bağışçı olmuş herkes 
taranmış olmasına rağmen.

Evet ne yazık ki Türkiye’deki mevcut ba-
ğışçılardan hiçbirisinde Öykü’ye uygun ilik 
yok. Dünya verileri taranıyor. Ama oradan 
da şimdiye kadar uygun ilik bulunamadı. 
Bu şu anlama geliyor; TEK UMUT KAMPAN-
YALARDA VE YENİ ÖRNEK VEREN BAĞIŞÇI-
LARDA.

İlik nakli bekleyen hasta için uygun ilik 
ne demek? Yaşam demek. Hayatına devam 
edebilmek demek. Hayatını daha kaliteli ve 
sağlıklı sürdürebilmekten bahsetmiyorum, 
hayatını sürdürebilmekten bahsediyorum. 
Öykü Arin’in hayatı uygun ilik bulunabilmesi-
ne bağlı. Onu diyorum.

Çoğumuz trombosit naklini biliyoruz. 
Trombosit nakli gereken durumlarda uygun 
trombositi olanlar arasından başvuran biri-
sinden basit bir tıbbi teknikle alınan trom-
bosit hastaya naklediliyor. İşte ilik de öyle 
sanıyoruz. Aslında yöntem bakımından farklı 
değilmiş. O basitlikte bir işlemmiş ilik nakli 
de. Ama uyumluluk oranı bakımından öylesi-
ne farklı ki trombositten. Kök hücre naklinde 
uyumluluk oranı tek. Eğer bu yazıyı okuyan-
lardan herhangi birisindeyse mesela uygun 
ilik ve henüz kan örneği vermediyse o uygun 
kişi kan örneği verene kadar Öykü Arin için 
yapılabilecek bir şey yok.

Unutmayalım, gerçekten bizden birisinde 

Öykü Arin’e uygun ilik sizde olabilir!Öykü Arin’e uygun ilik sizde olabilir!
Öykü Arinimiz için sadece iki ay kaldı biliyor musunuz? 
Evet, uygun ilik bulunması için önümüzdeki iki ayda 
kan örneği vermeniz hayati önem taşıyor. Lütfen 
kök hücre bağışçısı olun ve hayat kurtarın. Yılbaşı 
ikramiyesi size çıkabilir evet ya da belki de siz büyük 
ikramiyenin kendisi olabilirsiniz.

olabilir uygun ilik. Bizden birisinde olabilir yaşam.

Bu arada geçen gün bir ortamda şöyle bir ko-
nuşmaya tanık oldum. Bir arkadaşım tanımadığım 
bir arkadaşıyla oturuyordu. Yanlarına gittim. Arka-
daşım Öykü Arin’in durumunu sordu, “Az zaman 
kaldı” dedim. Henüz örnek vermediğini söyleyince 
“Aman arkadaşım elini çabuk tut ne olur, zaman en 
büyük düşman olmadan” dedim. Bir an önce vere-
yim o zaman dedi. O sırada tanımadığım arkadaşı 
“Vazgeçebilme hakkın var zaten sonradan” deyince 
bir şaşırdım. “Ama bu hak değil, uygun ilik bulun-
duysa artık o kişinin hayatı sizin hastanede o basit 
işlemi yaptırmanıza bağlı. Yoksa yok” dedim. “Ama 
günlerce hastanede kalınıyormuş” falan diye de-
vam etti diğer kişi.

Yapmayın, ne olur. Bilmediğiniz bir konuda, hem 
de bir insanın hayatı buna bağlıyken, kendiniz ver-
meyecek olabilirsiniz, ama etrafınızdakileri vazge-
çirmeye çalışmak nasıl bir şeydir… Lütfen yapma-
yın.

Defalarca dilimizin döndüğünce anlatmaya ça-
lıştık. Hastanede falan yatmanız gerekmiyor. Trom-
bosit vermek kadar basit bir işlem. Ama dedim ya 
trombosit herhangi birisinden bulunabilirken ilik ya 
uyumludur ya değil. Belki de bir tek kişi uyumlu ola-

cak ve o sensin.

Elbette bir zorluk istiyor işlemin bütünü. Birkaç 
kez hastaneye gitmek gerekecek elbette. Küçük bir 
olasılık ama belki kandan alınamazsa daha zor di-
ğer yönteme başvurmak gerekecek ve belki buna 
bağlı bir acı da hissedilecek. Ama düşünün, birinin 
hayatını kurtarıyorsunuz. Bununla karşılaştırınca 
harcayacağınız mesai ve çekeceğiniz acı ne kadar 
kalır? Üstelik hiçbir acı çekmeden de işlemin ta-
mamlanabilmesi mümkün.

Lütfen kan örneği verin. Lütfen uygun donör 
iseniz vazgeçmeyin. Ama sakın ha sakın etrafınız-
dakileri vermemesi için yanlış bilgilerle yanıltıp vaz-
geçirmeye çalışmayın.

Öykü Arinimiz için sadece iki ay kaldı biliyor mu-
sunuz? Evet, uygun ilik bulunması için önümüzdeki 
iki ayda kan örneği vermeniz hayati önem taşıyor.

Lütfen kök hücre bağışçısı olun ve hayat kurta-
rın. Yılbaşı ikramiyesi size çıkabilir evet ya da belki 
de siz büyük ikramiyenin kendisi olabilirsiniz.

Not: Kök hücre bağışçısı olmak için herhangi bir 
Kızılay kan bağış noktasına başvurup kök hücre ba-
ğışçısı olmak istiyorum demek yeterli.

DUVAR

Öykü Arin’in annesinden çağrı: 
‘Önümüzde sadece 2 buçuk 
ay kaldı, ertelemeyin’

Kasım ayında 
löseminin bir türü olan 
JMML tanısı koyulan 
3.5 yaşındaki Öykü 
Arin Yazıcı’nın annesi 
Eylem Yazıcı, sosyal 
medya hesabından 
önemli bir çağrıda 
bulundu.

İZ GAZETE 

Eylem Yazıcı lösemi hastası kızı Öykü Arin 
için bir çağrıda bulundu. Öykü Arin’in ilik nakli 
için uygun donörün bulunması için 2.5 ayları 
olduğunu açıklayan anne Eylem Şen açıkla-
masında şu ifadeleri kullandı; 

Canım kızım Öykü Arin’e Kasım ayında 
JMML tanısı koyuldu. İyileşmesi için ilik nakli 
olması gerekiyor ve uygun donör bulmak için 
önümüzde sadece 2,5 ay kaldı.

Yurt içinde ve yurt dışında kök hücre ba-
ğışı için kampanya başlattık. Yurt içinde en 

yakın Kızılay Kök Hücre Bağış noktasına gi-
derek donör olabilirsiniz. Daha da iyisini yap-
mak isterseniz iş yerinizde, mahallenizde, si-
tenizde, üyesi olduğunu sendika, sivil toplum 
örgütü veya herhangi bir topluluk içinde ça-
lışmasını yaparak toplu bağış organizasyonu 
için Kızılay’ı bulunduğunuz noktaya davet 
edebilirsiniz. 70 kişiye ulaştığınız takdirde 
mutlaka gelirler.

Yurt dışında her ülkenin farklı farklı prose-
dürü var. Konu hakkında bilgi almak, donör ol-
mak ve yurt dışında kampanyanın yaygınlaş-
ması için destek atmak üzere aşağıdaki afişte 
bulunan mail adreslerine mail atabilirsiniz.  
Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için web 
sitesi, FaceBook, Instagram, Twitter ve mail 
adresleri üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

www.oykuarineumutol.com 
www.facebook.com/oykuarineumutol/ 

twitter.com/oykuarineumutol 
www.instagram.com/oykuyeumutol/ 

oykuarineumutol@gmail.com

Uygun donör henüz bulunamadı
İlik nakli için sadece 2.5 ayımzı var
Ertelemeyin, donör olun
Öykü Arin ya da başka bir lösemi hastası-

na uygun donör olma şansınız olursa, hayat 
kurtarın! 

Ve asla ama asla amaasla vazgeçmeyin!


