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Nezir’den adaylık 
açıklaması: 
‘En az 150 bin oy’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Buca Belediye Başkan Adayı Suat 
Nezir, adaylık açıklaması yapmak 
için partililer ve Buca halkı ile bu-
luştu. s.9

Foça’nın genç 
adayı sahaya indi: 
‘Aslanlar gibi...’

Cumhuriyet Halk Partisi Foça Be-
lediye Başkan adayı Fatih Gürbüz 
adaylığını Foça Meydanı’nda ger-
çekleştirdiği basın açıklaması ile 
duyurdu. s.5

Kemik iliği bağışı sürecine 
dair bilinmeyenleri, yanlış 

bilinenleri ve önyargıları 
Kızılay yetkilileri gazetemize 

değerlendirdi. Yetkililerin 
aktardığına göre Türkiye’de şu 

anda 460 bin bağışçı ve bin 
50 nakil mevcut. Yetkililerin 

aktardığı rakamlara göre 
bağışçı adayı olan her 400 

kişiden biri donör olabiliyor.
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UYGUN DONÖR 
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Kemik iliği bağışı sürecine 
dair bilinmeyenleri, yanlış 

bilinenleri ve önyargıları 
Kızılay yetkilileri gazetemize 

değerlendirdi. Yetkililerin 
aktardığına göre Türkiye’de şu 

anda 460 bin bağışçı ve bin 
50 nakil mevcut. Yetkililerin 

aktardığı rakamlara göre 
bağışçı adayı olan her 400 

kişiden biri donör olabiliyor.

Sandal’dan 
Bayraklılılara teminat: 
‘Bir kişi dahi aç 
kalırsa...’

Cumhuriyet Halk Partisi Bayrak-
lı Belediye Başkan adayı Serdar 
Sandal, Bayraklılar ile buluştu. 
Bayraklıların yoğun katılım gös-
terdiği mitingde konuşan Sandal, 
“Bayraklı’da sandıkları patlatmak 
zorundayız.” dedi. s.8

Hurdaya dönen treni 
baştan yarattılar

Tunç Soyer’e 
sorular s.2

Gıdalar 
bağımlılık 
yapar mı? s.5

Bornovalılar için akıllı vezne sistemi başladı s.2Bornovalılar için akıllı vezne sistemi başladı s.2

Trambolin jimnastikçiler Bolu’da kürsüye çıktı s.12Trambolin jimnastikçiler Bolu’da kürsüye çıktı s.12

400’DE 1 iÇiN  
UMUT OL 

Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 3 buçuk yaşındaki Öykü 
Arin için 2018’in Kasım ayında başlatılan kampanya hızla büyüdü ve tüm Türkiye’ye 
yayıldı. Sanat camiası başta olmak üzere Türkiye’de bulunan pek çok STK, meslek 
odalarının destek verdiği kampanya büyümeye devam ediyor. 

‘SADECE İZMİR’DE DEĞİL TÜM TÜRKİYE’DE KÖK HÜCRE BAĞIŞI ARTTI’ TÜRKİYE gEnELİnDE Şu AnA KADAR 460 Bİn BAĞIŞçI vAR 
Verilen rakamlara göre Türkiye genelinde şu ana kadar 460 bin bağışçı 

var. Bin 50’den fazla ise nakil gerçekleşti. Yani 400 kişi bağışçı olmak için kan 
örneği verirse bir nakil gerçekleşebiliyor. Öykü Arin için başlatılan kök hücre 
kampanyasının bağışlara doğrudan etkide bulunduğunu dile getirildi. s.7

Pazarda tanzim yorumu: 
‘Önce bizim 

tarımımız kalkınsın’ 
Tanzim satışların İzmir’de de başlayabileceğini söyleyen pazar 

esnafı “Biz değil halciler düşünsün” dedi. Sebzedeki fahiş 
fiyatlarının düşmesi için uygulanan tanzim satışlar henüz 

İzmir’de başlamadı. Pazardaki meyve ve sebze fiyatlarının bir 
nebze de olsa düşmeye başladığını belirten pazar esnaflarından 

Ünal Şen, bu düşüşün tanzim satışla bir ilgisi olmadığını, hava 
koşullarının bunda etkili olduğunu öne sürdü. s.11 

B ü y ü k ş e h i r 
B e l e d i y e s i ’ n i n 
toplu ulaşım şir-
keti İzmir Metro-
su’nun atölyele-
rinde görev yapan 
deneyimli perso-
nel, hurda haldeki 
treni yeniledi.  3 yıl 
önce üzerine kon-
teyner devrilen 
tren, sadece ona-
rılmakla kalmadı, 
yeni teknolojiyle 
de donatılarak 
eskisinden daha 
modern hale ge-
tirildi. Yaklaşık 12 
milyon TL değe-
rindeki tren, 1 mil-
yon 430 bin 800 
TL maliyetle İzmir 
Metrosu filosuna 
kazandırıldı. s.9

Çiğli Gümrükçü’yü bağrına bastı: 
‘Rekor kıracağız’ s.3‘Rekor kıracağız’ s.3
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Tunç Soyer’e sorular

Hepimiz, tüm dünya çocukları masallarla büyüdük. 
Uyumadan önce, çoğunlukla annelerimizin anlat-
tığı, ki çocuk bakımının bir parçası olan uyutma 

‘görevi’ de kadınındır ya, sonra kitaplardan kendimizin 
okuduğu, daha daha sonra çizgi film ve tiyatro versiyonları-
nı izlediğimiz masallar… 

Kül Kedisi’ni, Uyuyan Güzel’i, Pamuk Prenses ve Yedi 
Cüceler’i, Hansel ile Gratel ve nicesini bilmeyenimiz yoktur. 
İlgiyle dinledik, izledik masallarda olup bitenleri. ‘İyi’le-
ri yücelttik. ‘Kötü’lerden nefret ettik. Yaşamımızdaki ‘iyi 
ve kötülere’ masal kahramanlarının adları ile seslendik. 
Başımız her sıkıştığında masallardaki bir mucize bekledik. 
Toplumsal cinsiyet rollerimiz başta olmak üzere hayata dair 
her şey hakkında bir fikrimiz oldu, masallar sayesinde. 

Son yıllarda masalları toplumsal cinsiyet eşitsizliği göz-
lüğüyle inceleyen çalışmalar yapılıyor.** 

Mor çerçeveli bu gözlükle gördüklerimiz karşısında 
dehşete düşüyoruz. Tazecik zihinlere sinsice zerk edilen 
‘eşitsizlik’in kabulü ve sorgulanamazlığı korkunç boyutlar-
da. Gerçek üstü gibi görünen her şey aslında, aile yapısı, 
kadın-erkek ilişkileri, şiddet vb. konularında tam da erkek 
egemen sistemin arzuladığı bir yaşamın temellerini erken 
yaşta atmanın bir aracı. 

Masallardaki kadınlar, tam da erkeği kadından üstün 
gören, kadını erkeğe tabi kılan cinsiyetçiliğin tariflediği 
özelliklere sahipler. Örneğin, yaşadığı haksızlıklar karşısında 
itiraz etmeyen, sabırlı, çilekeş, itaatkar, tevekkül sahibi Kül 
Kedisi, bir erkek tarafında bu hayattan ‘kurtarılıyor.’ 

Yedi Cüceler’e sığınan Pamuk Prenses, yedi erkeğin tüm 
bakım hizmetlerini üstlenmekten mutluluk duyuyor! Fakat 
saçı uzun aklı kısa Prenses, yine kandırılıyor ve cadının ver-
diği elmayı dişliyor. Ah bu saf kadınlar! Yanında zeki, çevik 
bir erkek olsaydı, böyle mi olurdu? Neyse ki şanslı. Yakışıklı 
bir prens gelip, tılsımlı öpücüğü ile kurtarıyor kızımızı. Yoksa 
sonsuza dek uyuyup kalacaktı. 

Bu örnekler çoğaltılabilir maalesef. Var olmak, yaşamak, 
ayaklarının üzerinde durabilmek, sorunlarla baş edebilmek 
için mutlaka bir erkeğin desteğine ve korumasına ihtiyaç 
duyan kadın modeli ile karşılaşıyoruz tüm masallarda. 

Siyasetin bir ‘erkek’ alanı, dilinin de eril olduğunu hep 
söylüyoruz. Seçimler sürecinde bu dil daha sık karşımı-
za çıkıyor. Akp’nin İzmir adayı, İzmir için ‘mahallenin en 
güzel kızı’ dedi. Şaşırdık mı? Hayır. Kadına bakış açısı belli 
bir zihniyetin temsilcisi çünkü muhterem. Fakat Chp’nin 
adayı Tunç Soyer, ‘İzmir, uyuyan güzel. Onu öpüp uyan-
dıracağız.’ deyince, ‘Hoppala’ dedik. Soyer, dün akşam 
katıldığı bir TV programında, ‘İzmir neden bir kadın kenti?’ 
sorusuna kadınların mücadele tarihinden iki örnekle cevap 
verdi. İzmir’in adını mücadeleci kadın örgütü Amazonların 
başı Smyrna’dan aldığını söyledi. Bir de 1828 yılında İzmir 
Valisi’nin yaptığı ekmek zammının kadınların 3 gün süren 
protestoları sayesinde geri çekildiğinden bahsetti. Geçmiş-
ten verdiği iki örnekte, kadınların susmayı, itaat etmeyi ret 
ettikleri ve mücadele ettiklerini anlatıyor. ‘Uyanmak, ayağa 
kalkmak ve silkinmek’ için bir kurtarıcıya değil, kendi öz 
güçlerine güvendiklerini anlatıyor. O zaman cinsiyetçi dili 
niçin kullandı? diye soruyoruz tabii. Basit bir gaf olmadığını 
da biliyoruz. Eril dilin kolaycı ve sığ kucağına sığınmakla ka-
dınların tepkisini çekeceğini bilmek bu kadar zor mu? Daha 
da önemlisi bunun için özür dileyecek mi? Seçim çalışmaları 
ve sonrasında eril dilden, cinsiyetçilikten uzak kalacağının 
garantisini samimi olarak sözünü verip sözünün arkasında 
duracak mı? Bahsettiğim programda, her renkten soruya 
hızlıca cevaplar veren Soyer’den bu sorular için de aynı 
performansı bekliyoruz. 

*8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemlerinde kullanılan bir 
döviz. 

** Masallar ve Toplumsal Cinsiyet / Melek Özlem Sezer, 
Evrensel Basım Yayın, 2010.Bu konudaki en iyi çalışmalardan 
biri. Okumadıysanız tavsiye ederim. Alternatif arayanlar içinse, 

Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler/ Elene Havilli, Frencaska 
Cavallo, Hep Kitap Yayınları,2017

Örgüt Batur’u bağrına bastı:
‘Birlik mesajları...’

CHP MYK ve PM 
tarafından Konak 
Belediye Başkan 
adayı olarak ata-
nan Narlıdere Be-

lediye Başkanı Abdül Batur, 
partisinin Konak ilçe başkanlığı 
binası önünde kalabalık bir par-
tili tarafından çoşkuyla karşı-
landı. Batur’un bina girişine gel-
diği sırada ‘İzmir’in dağlarında 
güneşler açar’ parçası eşliğinde 
çok sayıda meşale yakıldı. Batur 
buradaki konuşmasının ardın-
dan Cumhuriyet Meydanı’na gi-
derek partilileriyle birlikte Ata-
türk Anıtı’na çelenk koydu.

İlçe başkanlığı ziyareti ön-
cesinde Konak Belediye Başka-
nı Sema Pekdaş’ı ziyaret eden 
CHP Konak Belediye Başkan 
Adayı Abdül Batur, bina girişin-
de yaptığı konuşmada, Konak’ta 
oy hedefini yüzde 65 olarak 
açıkladı, kapı kapı sokak sokak 
dolaşacağını açıkladı.

Mevcut Narlıdere Başka-
nı Abdül Batur Konak’tan, CHP 
İzmir İl eski Başkanı Ali Engin 
de Narlıdere’den aday göste-
rildi. Batur’un CHP Konak İlçe 
Başkanlığı ziyaretine Narlıdere 
Adayı Ali Engin ile Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş da 
destek vermek için katıldı. CHP 
Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruş-
çu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri 
Batur’u karşıladı.

“BAYRAĞI EN YÜKSEĞE 
TAŞIYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan aday adayı olmasına 
karşın Tunç Soyer’in büyükşehir 
adayı olarak gösterilmesi nede-
niyle Konak’ta mevcut başkan 
Sema Pekdaş’ın yerine aday 
gösterilen Abdül Batur, “Konak’ı 
en iyi tanıyanla Konak’ı dola-
şırım. Her noktasını bildiğimiz 
Konak’a hizmet etmek için yola 
çıktık. Bu görevi tebliğ edildi. Bu 
görevi en iyi şekilde yapacağı-
ma eminim. Tecrübeme güveni-
yorum. Konak İzmir’in en güzel 

ilçelerinden biri olacak. Sema 
Başkandan aldığımız bayrağı en 
yükseğe taşımaya hazırız” şek-
linde konuştu.

“EN AZ YÜZDE 65 OY ALMALIYIZ”
Seçimlere iki ay kaldığını ve 

tüm örgütle birlikte gece-gün-
düz çalışacaklarını ve en az 
yüzde 65 oy alacaklarını söyle-
yen CHP Konak Belediye Baş-
kan Adayı Abdül Batur, “Narlı-
dere’de uyguladığımız modeli 
Konak’ta da uygulayacağız. Her 
türlü projeyi paylaşarak Konak’ı 
daha üst noktaya taşımak en 
büyük hedefimiz. Seçime iki ay 
kaldı. Tam 60 gün kaldı. Kimseyi 
evinde istemiyorum. Bütün ör-
güt, üyelerimiz partiye katkı su-
nacaksa kapı kapı dolaşacaklar. 
Beni de hiç oturtmayacaksınız. 
Kapı kapı herkesin elini sıkaca-
ğız, yapılanları ve yapacakları-
mızı anlatarak Konak’ta rekor 
kırmalıyız. Narlıdere’de rekor 
kırmaya alışkınım. Narlıde-
re’deki rekorlarımızı burada da 
kırmalıyız. Konak’ta en az yüzde 
65 oy almalıyız. Bundan aşağı-
sını kabul etmiyorum. Hepimiz 
sokakta olacağız” dedi.

PEKDAŞ’A CAN DOSTUM 
VURGUSU

Batur, “25 yıllık dost dedi 
sayın başkanımız. Ziyaretimde 
o kadar duygulandım ki. Onun 
görevine talibim. Beni kapılarda 
karşıladı, kapılarda uğurladı. Ko-
nak çok değerli bir başkanla 5 yıl 
görev yaptı. Benim can dostum. 
Bundan sonra tam can dostum. 
Sema Başkan” dedi.

“ELLERİM ZANGIR ZANGIR 
TİTRİYORDU...”

İlk başkanlık görevine başla-
dığı gün duyduğu heyecanı hala 
duyduğunu ifade eden Abdül 
Batur, “İlçe başkanımızı yerin-
de ziyaret etmek istedik. Bugün 
burayı miting alanına çeviren 
CHP’liler hepinizi içten sevgile-
rimle selamlıyorum. Hoşgeldi-
niz. Bugün benim için çok heye-
canlı bir gün. İlk belediye başkan 
adayı olduğum gün geldi aklıma. 
Elime bir kağıt tutuşturup bu 
konuşmayı yapacaksın dediler. 
Ellerim zangır zangır titriyor-
du. O gün heyecanım sürüyor. 
O gün heyecanım neyse bugün 

de heyecanım aynı” şeklinde 
konuştu.

“TUNÇ SOYER BAŞKANDAN 
DAHA ÇOK ÇALŞACAĞIM”

Partisinde kırgınlık, küs-
künlük, kızgınlık olamayacağını 
söyleyen Batur, açıklamalarını, 
“Konak Belediyesi İzmir’imizin 
en önemli belediyelerinden. İz-
mir’in kalbi. Konak’a hizmet et-
mek ayrı bir onur ve gurur. Bü-
yükşehir aday adaylığı sürecim 
vardı. Kenti iyi yönetiriz, tecrü-
bemiz var dedik. Genel başka-
nımız ve genel merkezimiz Se-
ferihisar’ı marka haline getiren 
arkadaşım Tunç Soyer’i görev-
lendirdi. Biz CHP’liyiz. CHP’de 
kızgınlık küskünlük kırgınlık 
olmaz. Bunun en güzel örneği-
ni burada da görüyoruz. Sema 
Başkanımız da burada hep be-
raberiz. Böyle bir anlayış bizi 
iktidar edebilir. Konak sınırları 
içinde Tunç Soyer başkanımdan 
fazla çalışacağım. Büyükşehir 
belediyesinde de farklı sonuçlar 
alacağız. Kendisine sevgiler ve 
başarılar diliyorum” dedi.

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, 
Konak İlçe’de çoşkuyla karşılandı. ‘Topla saçlarını Rapunzel. 

Merdivenlerden çıksın deyyus’*

EBRU 
DİNÇEL

barzeynep@hotmail.com

Bornovalılar akıllı vezne sis-
temiyle Bornova Belediyesi ver-
gi ve harçlarını sıra beklemeden, 
7 gün 24 saat yatırabilecekler. 
Bornova Belediyesi Ana Hizmet 
Binası’nın girişine konulan akıllı 
veznede emlak vergisi, çevre te-
mizlik vergisi, ilan reklam harçla-
rı, imar harçları, ruhsat harçları, 
işgal harçları, kanal temizleme, 
moloz toplama ve benzeri hiz-
metlerin bedelleri ödenebilecek. 
Mükellefler, bankamatik benze-
ri sisteme TC kimlik, sicil ya da 
vergi numarasını giren mükellef 
ekranda kayıtlı borçlarını görüyor.  

Bu aşamadan sonra mükellef 
yönlendirmeleri takip ederek kre-
di kartıyla vergi ve harçlarını öde-
me işlemini tamamlıyor. Böylece 
vatandaşlar Mali Hizmetler Mü-
dürlüğü veznelerindeki yoğun-
luktan etkilenmeden işlemlerini 
tamamlayabiliyor. Ödemenin ar-
dından makbuz da sistem tara-
fından veriliyor. Akıllı vezne sis-
teminden, kısa süre sonra nakit 

ödeme işlemleri de yapılabilecek. 
Bornova Belediyesi, vatan-

daşların vergi ve harç ödemele-
rini kolaylaştırmak için internet 
bankacılığı sistemini de kullanı-
yor. Vergi dönemlerinde yerinde 
hizmet sağlamak amacıyla Pı-
narbaşı, Altındağ gibi semtler-
de mobil araç ile tahsilat işlemi 
de yapılıyor. Bornova Belediyesi 
resmi web sitesi üzerinden kredi 
kartı ile yapılan ödemelerde vade 
farklı ödeme imkanları da sağla-
nıyor. 

Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila, kamu hizmetlerinin 
yerine getirilmesi için belediye-
lerin vergi ve harçları toplamak 
ile görevli olduğunu belirterek, 
“Sorumluluklarını yerine getiren 
vatandaşların işlerini kolaylaştır-
mak için görev süremiz içinde pek 
çok kolaylık sağladık. Akıllı vezne 
sistemi de bu kolaylıklardan biri. 
Vatandaşlarımız istedikleri gün 
ve saatte ödemelerini yapabile-
cek” dedi.

Bornovalılar için akıllı vezne sistemi başladı 

Bornova Belediyesi, vatandaşların vergi ve 
harçlarını ödemelerini kolaylaştırmak için 

akıllı vezne sistemini devreye soktu.

Teksif işçileri hakkını 
arıyor: ‘İşçiler burada 
Kemal Zorlu nerede?’

Teksif Sendikası üyesi Güçbirliği Tekstil işçileri 
Umurbey İş Hanı’nın önünde geriye dönük maaş ve 
kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle bir 
basın açıklamasında bulundular.

Güçbirliği Holding’e ait iplik üretimi yapan Tire Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan tekstil fab-
rikasının işçileri geriye dönük maaş ve kıdem tazmi-
natları alacaklarının 
3 aydır ödenmemesi 
sebebiyle Umurbey 
İş Hanı’nın önünde 
Güçbirliği Holding 
sahibi Kemal Zor-
lu’ya seslendikleri 
bir basın açıklama-
sı gerçekleştirdi.
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okuduğu, daha daha sonra çizgi film ve tiyatro versiyonları-
nı izlediğimiz masallar… 
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Cüceler’i, Hansel ile Gratel ve nicesini bilmeyenimiz yoktur. 
İlgiyle dinledik, izledik masallarda olup bitenleri. ‘İyi’le-
ri yücelttik. ‘Kötü’lerden nefret ettik. Yaşamımızdaki ‘iyi 
ve kötülere’ masal kahramanlarının adları ile seslendik. 
Başımız her sıkıştığında masallardaki bir mucize bekledik. 
Toplumsal cinsiyet rollerimiz başta olmak üzere hayata dair 
her şey hakkında bir fikrimiz oldu, masallar sayesinde. 

Son yıllarda masalları toplumsal cinsiyet eşitsizliği göz-
lüğüyle inceleyen çalışmalar yapılıyor.** 
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kadın-erkek ilişkileri, şiddet vb. konularında tam da erkek 
egemen sistemin arzuladığı bir yaşamın temellerini erken 
yaşta atmanın bir aracı. 

Masallardaki kadınlar, tam da erkeği kadından üstün 
gören, kadını erkeğe tabi kılan cinsiyetçiliğin tariflediği 
özelliklere sahipler. Örneğin, yaşadığı haksızlıklar karşısında 
itiraz etmeyen, sabırlı, çilekeş, itaatkar, tevekkül sahibi Kül 
Kedisi, bir erkek tarafında bu hayattan ‘kurtarılıyor.’ 

Yedi Cüceler’e sığınan Pamuk Prenses, yedi erkeğin tüm 
bakım hizmetlerini üstlenmekten mutluluk duyuyor! Fakat 
saçı uzun aklı kısa Prenses, yine kandırılıyor ve cadının ver-
diği elmayı dişliyor. Ah bu saf kadınlar! Yanında zeki, çevik 
bir erkek olsaydı, böyle mi olurdu? Neyse ki şanslı. Yakışıklı 
bir prens gelip, tılsımlı öpücüğü ile kurtarıyor kızımızı. Yoksa 
sonsuza dek uyuyup kalacaktı. 

Bu örnekler çoğaltılabilir maalesef. Var olmak, yaşamak, 
ayaklarının üzerinde durabilmek, sorunlarla baş edebilmek 
için mutlaka bir erkeğin desteğine ve korumasına ihtiyaç 
duyan kadın modeli ile karşılaşıyoruz tüm masallarda. 

Siyasetin bir ‘erkek’ alanı, dilinin de eril olduğunu hep 
söylüyoruz. Seçimler sürecinde bu dil daha sık karşımı-
za çıkıyor. Akp’nin İzmir adayı, İzmir için ‘mahallenin en 
güzel kızı’ dedi. Şaşırdık mı? Hayır. Kadına bakış açısı belli 
bir zihniyetin temsilcisi çünkü muhterem. Fakat Chp’nin 
adayı Tunç Soyer, ‘İzmir, uyuyan güzel. Onu öpüp uyan-
dıracağız.’ deyince, ‘Hoppala’ dedik. Soyer, dün akşam 
katıldığı bir TV programında, ‘İzmir neden bir kadın kenti?’ 
sorusuna kadınların mücadele tarihinden iki örnekle cevap 
verdi. İzmir’in adını mücadeleci kadın örgütü Amazonların 
başı Smyrna’dan aldığını söyledi. Bir de 1828 yılında İzmir 
Valisi’nin yaptığı ekmek zammının kadınların 3 gün süren 
protestoları sayesinde geri çekildiğinden bahsetti. Geçmiş-
ten verdiği iki örnekte, kadınların susmayı, itaat etmeyi ret 
ettikleri ve mücadele ettiklerini anlatıyor. ‘Uyanmak, ayağa 
kalkmak ve silkinmek’ için bir kurtarıcıya değil, kendi öz 
güçlerine güvendiklerini anlatıyor. O zaman cinsiyetçi dili 
niçin kullandı? diye soruyoruz tabii. Basit bir gaf olmadığını 
da biliyoruz. Eril dilin kolaycı ve sığ kucağına sığınmakla ka-
dınların tepkisini çekeceğini bilmek bu kadar zor mu? Daha 
da önemlisi bunun için özür dileyecek mi? Seçim çalışmaları 
ve sonrasında eril dilden, cinsiyetçilikten uzak kalacağının 
garantisini samimi olarak sözünü verip sözünün arkasında 
duracak mı? Bahsettiğim programda, her renkten soruya 
hızlıca cevaplar veren Soyer’den bu sorular için de aynı 
performansı bekliyoruz. 

*8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemlerinde kullanılan bir 
döviz. 

** Masallar ve Toplumsal Cinsiyet / Melek Özlem Sezer, 
Evrensel Basım Yayın, 2010.Bu konudaki en iyi çalışmalardan 
biri. Okumadıysanız tavsiye ederim. Alternatif arayanlar içinse, 

Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler/ Elene Havilli, Frencaska 
Cavallo, Hep Kitap Yayınları,2017

Örgüt Batur’u bağrına bastı:
‘Birlik mesajları...’

CHP MYK ve PM 
tarafından Konak 
Belediye Başkan 
adayı olarak ata-
nan Narlıdere Be-

lediye Başkanı Abdül Batur, 
partisinin Konak ilçe başkanlığı 
binası önünde kalabalık bir par-
tili tarafından çoşkuyla karşı-
landı. Batur’un bina girişine gel-
diği sırada ‘İzmir’in dağlarında 
güneşler açar’ parçası eşliğinde 
çok sayıda meşale yakıldı. Batur 
buradaki konuşmasının ardın-
dan Cumhuriyet Meydanı’na gi-
derek partilileriyle birlikte Ata-
türk Anıtı’na çelenk koydu.

İlçe başkanlığı ziyareti ön-
cesinde Konak Belediye Başka-
nı Sema Pekdaş’ı ziyaret eden 
CHP Konak Belediye Başkan 
Adayı Abdül Batur, bina girişin-
de yaptığı konuşmada, Konak’ta 
oy hedefini yüzde 65 olarak 
açıkladı, kapı kapı sokak sokak 
dolaşacağını açıkladı.

Mevcut Narlıdere Başka-
nı Abdül Batur Konak’tan, CHP 
İzmir İl eski Başkanı Ali Engin 
de Narlıdere’den aday göste-
rildi. Batur’un CHP Konak İlçe 
Başkanlığı ziyaretine Narlıdere 
Adayı Ali Engin ile Konak Bele-
diye Başkanı Sema Pekdaş da 
destek vermek için katıldı. CHP 
Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruş-
çu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri 
Batur’u karşıladı.

“BAYRAĞI EN YÜKSEĞE 
TAŞIYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan aday adayı olmasına 
karşın Tunç Soyer’in büyükşehir 
adayı olarak gösterilmesi nede-
niyle Konak’ta mevcut başkan 
Sema Pekdaş’ın yerine aday 
gösterilen Abdül Batur, “Konak’ı 
en iyi tanıyanla Konak’ı dola-
şırım. Her noktasını bildiğimiz 
Konak’a hizmet etmek için yola 
çıktık. Bu görevi tebliğ edildi. Bu 
görevi en iyi şekilde yapacağı-
ma eminim. Tecrübeme güveni-
yorum. Konak İzmir’in en güzel 

ilçelerinden biri olacak. Sema 
Başkandan aldığımız bayrağı en 
yükseğe taşımaya hazırız” şek-
linde konuştu.

“EN AZ YÜZDE 65 OY ALMALIYIZ”
Seçimlere iki ay kaldığını ve 

tüm örgütle birlikte gece-gün-
düz çalışacaklarını ve en az 
yüzde 65 oy alacaklarını söyle-
yen CHP Konak Belediye Baş-
kan Adayı Abdül Batur, “Narlı-
dere’de uyguladığımız modeli 
Konak’ta da uygulayacağız. Her 
türlü projeyi paylaşarak Konak’ı 
daha üst noktaya taşımak en 
büyük hedefimiz. Seçime iki ay 
kaldı. Tam 60 gün kaldı. Kimseyi 
evinde istemiyorum. Bütün ör-
güt, üyelerimiz partiye katkı su-
nacaksa kapı kapı dolaşacaklar. 
Beni de hiç oturtmayacaksınız. 
Kapı kapı herkesin elini sıkaca-
ğız, yapılanları ve yapacakları-
mızı anlatarak Konak’ta rekor 
kırmalıyız. Narlıdere’de rekor 
kırmaya alışkınım. Narlıde-
re’deki rekorlarımızı burada da 
kırmalıyız. Konak’ta en az yüzde 
65 oy almalıyız. Bundan aşağı-
sını kabul etmiyorum. Hepimiz 
sokakta olacağız” dedi.

PEKDAŞ’A CAN DOSTUM 
VURGUSU

Batur, “25 yıllık dost dedi 
sayın başkanımız. Ziyaretimde 
o kadar duygulandım ki. Onun 
görevine talibim. Beni kapılarda 
karşıladı, kapılarda uğurladı. Ko-
nak çok değerli bir başkanla 5 yıl 
görev yaptı. Benim can dostum. 
Bundan sonra tam can dostum. 
Sema Başkan” dedi.

“ELLERİM ZANGIR ZANGIR 
TİTRİYORDU...”

İlk başkanlık görevine başla-
dığı gün duyduğu heyecanı hala 
duyduğunu ifade eden Abdül 
Batur, “İlçe başkanımızı yerin-
de ziyaret etmek istedik. Bugün 
burayı miting alanına çeviren 
CHP’liler hepinizi içten sevgile-
rimle selamlıyorum. Hoşgeldi-
niz. Bugün benim için çok heye-
canlı bir gün. İlk belediye başkan 
adayı olduğum gün geldi aklıma. 
Elime bir kağıt tutuşturup bu 
konuşmayı yapacaksın dediler. 
Ellerim zangır zangır titriyor-
du. O gün heyecanım sürüyor. 
O gün heyecanım neyse bugün 

de heyecanım aynı” şeklinde 
konuştu.

“TUNÇ SOYER BAŞKANDAN 
DAHA ÇOK ÇALŞACAĞIM”

Partisinde kırgınlık, küs-
künlük, kızgınlık olamayacağını 
söyleyen Batur, açıklamalarını, 
“Konak Belediyesi İzmir’imizin 
en önemli belediyelerinden. İz-
mir’in kalbi. Konak’a hizmet et-
mek ayrı bir onur ve gurur. Bü-
yükşehir aday adaylığı sürecim 
vardı. Kenti iyi yönetiriz, tecrü-
bemiz var dedik. Genel başka-
nımız ve genel merkezimiz Se-
ferihisar’ı marka haline getiren 
arkadaşım Tunç Soyer’i görev-
lendirdi. Biz CHP’liyiz. CHP’de 
kızgınlık küskünlük kırgınlık 
olmaz. Bunun en güzel örneği-
ni burada da görüyoruz. Sema 
Başkanımız da burada hep be-
raberiz. Böyle bir anlayış bizi 
iktidar edebilir. Konak sınırları 
içinde Tunç Soyer başkanımdan 
fazla çalışacağım. Büyükşehir 
belediyesinde de farklı sonuçlar 
alacağız. Kendisine sevgiler ve 
başarılar diliyorum” dedi.

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, 
Konak İlçe’de çoşkuyla karşılandı. ‘Topla saçlarını Rapunzel. 

Merdivenlerden çıksın deyyus’*

EBRU 
DİNÇEL

barzeynep@hotmail.com

Bornovalılar akıllı vezne sis-
temiyle Bornova Belediyesi ver-
gi ve harçlarını sıra beklemeden, 
7 gün 24 saat yatırabilecekler. 
Bornova Belediyesi Ana Hizmet 
Binası’nın girişine konulan akıllı 
veznede emlak vergisi, çevre te-
mizlik vergisi, ilan reklam harçla-
rı, imar harçları, ruhsat harçları, 
işgal harçları, kanal temizleme, 
moloz toplama ve benzeri hiz-
metlerin bedelleri ödenebilecek. 
Mükellefler, bankamatik benze-
ri sisteme TC kimlik, sicil ya da 
vergi numarasını giren mükellef 
ekranda kayıtlı borçlarını görüyor.  

Bu aşamadan sonra mükellef 
yönlendirmeleri takip ederek kre-
di kartıyla vergi ve harçlarını öde-
me işlemini tamamlıyor. Böylece 
vatandaşlar Mali Hizmetler Mü-
dürlüğü veznelerindeki yoğun-
luktan etkilenmeden işlemlerini 
tamamlayabiliyor. Ödemenin ar-
dından makbuz da sistem tara-
fından veriliyor. Akıllı vezne sis-
teminden, kısa süre sonra nakit 

ödeme işlemleri de yapılabilecek. 
Bornova Belediyesi, vatan-

daşların vergi ve harç ödemele-
rini kolaylaştırmak için internet 
bankacılığı sistemini de kullanı-
yor. Vergi dönemlerinde yerinde 
hizmet sağlamak amacıyla Pı-
narbaşı, Altındağ gibi semtler-
de mobil araç ile tahsilat işlemi 
de yapılıyor. Bornova Belediyesi 
resmi web sitesi üzerinden kredi 
kartı ile yapılan ödemelerde vade 
farklı ödeme imkanları da sağla-
nıyor. 

Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila, kamu hizmetlerinin 
yerine getirilmesi için belediye-
lerin vergi ve harçları toplamak 
ile görevli olduğunu belirterek, 
“Sorumluluklarını yerine getiren 
vatandaşların işlerini kolaylaştır-
mak için görev süremiz içinde pek 
çok kolaylık sağladık. Akıllı vezne 
sistemi de bu kolaylıklardan biri. 
Vatandaşlarımız istedikleri gün 
ve saatte ödemelerini yapabile-
cek” dedi.

Bornovalılar için akıllı vezne sistemi başladı 

Bornova Belediyesi, vatandaşların vergi ve 
harçlarını ödemelerini kolaylaştırmak için 

akıllı vezne sistemini devreye soktu.

Teksif işçileri hakkını 
arıyor: ‘İşçiler burada 
Kemal Zorlu nerede?’

Teksif Sendikası üyesi Güçbirliği Tekstil işçileri 
Umurbey İş Hanı’nın önünde geriye dönük maaş ve 
kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle bir 
basın açıklamasında bulundular.

Güçbirliği Holding’e ait iplik üretimi yapan Tire Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan tekstil fab-
rikasının işçileri geriye dönük maaş ve kıdem tazmi-
natları alacaklarının 
3 aydır ödenmemesi 
sebebiyle Umurbey 
İş Hanı’nın önünde 
Güçbirliği Holding 
sahibi Kemal Zor-
lu’ya seslendikleri 
bir basın açıklama-
sı gerçekleştirdi.
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Çiğlililerin yoğun 
katılım gösterdiği 
mitingde ‘Örgütün 
adayı Utku Güm-
rükçü’, ‘Bu daha 
başlangıç müca-
deleye devam’,ve 

‘Fırtına Başkan Utku Gümrük-
çü’ sloganları atıldı. Mitinge 
Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli 
İlçe Başkanı Mert Özcan’ın yanı 
sıra, Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekili Tacettin Bayır, CHP 
İl Başkan Yardımcısı Sedret-
tin Coşkuner, CHP Menemen 
Belediye Başkan adayı ve Çiğli 
Belediye eski Başkanı Metin 
Solak da katılım gösterdi.

Mitingde konuşan CHP Çiğ-
li İlçe Başkanı Mert Özcan, 31 
Mart yerel seçimlerinde san-
dıklara sahip çıkmanın önemli 
olduğuna dikkat çekti. Özcan 
ayrıca, görevini 31 Mart tarihi-
ne kadar sürdürecek olan Çiğli 
Belediye Başkanı Hasan Ars-
lan’a da teşekkür etti. Özcan, 
Hasan Arslan ile yüzde 52’lik 
bir oy aldıklarını ancak Utku 
Gümrükçü ile birlikte yüzde 65 
oyu hedeflediklerini söyledi.

Çiğli Belediye eski Başkanı 
Solak “5 yıl önce bu meydan-
da bayrağı Hasan Arslan’ın 
devretmek için gelmişim. Şim-

di kenetlenme zamanı. Utku 
Gümrükçü’ ile oy rekoru kıra-
cağız.” ifadelerini kullandı.

‘BİZE DAVA ADAMI LAZIM’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Rabia işaretine atıfta bulunan 
İzmir milletvekili Tacettin Ba-
yır, beş madde ile Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin AKP’den ay-
rılan yönlerini açıkladı. Bayır, 
“Bizi burada bir araya getiren 
unsur, içimizde beş şeye bu-
lunan sevgimizdir. Birincisi 
biz Çiğli’yi ve İzmir’i çok sevi-
yoruz. Biz Çiğli’ye ve İzmir’e 
aşığız. İkincisi, bizler ülkemizi 
çok seviyoruz. Üçüncüsü biz 
Türk bayrağını çok seviyoruz. 
Dördüncüsü biz Cumhuriye-
ti çok seviyoruz. Ve beş, bu 
toprakların yetiştirdiği en bü-
yük devrimci en büyük önder 
Mustafa Kemal’i çok seviyo-
ruz.” diye konuştu. Bayır ayrı-
ca örgütün içinden gelen Utku 
Gümrükçü’ye başarılar diledi. 
Bayır, “Bize dava adamı lazım, 
mücadele adamı lazım. Tabi ki 
aday adaylarımızın hepsi dava 
adamı. Ama burada bizim şey 
unutmayacağımız şey bundan 
sonra ben yok biz var. Bir ola-
cağız, iri olacağız, diri olacağız.” 
dedi.

‘SİZLERİN DESTEĞİ GENEL 
BAŞKANIMIZIN DA EMRİYLE…’

Cumhuriyet Halk Partisi 
Çiğli Belediye Başkan ada-
yı Utku Gümrükçü ise yaptığı 
konuşmada, “Bir şehre hizmet 
onu sevmekle başlar. Ben hem 
sizi hem de Çiğli’yi seviyorum. 
On sekiz yaşında CHP’ye üye 
oldum. Bu partide yirminci yı-
lımın sonunda sizlerin desteği, 
Genel Başkanımızın da emriyle 
partimizi Çiğli’de temsil etme 
onuru bana verildi.” dedi. Güm-
rükçü sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sizleri mahcup etmeye-
ceğim. Partimizin oylarını en 
yukarılara taşıyacağız. Rekor 
kıracağız sandıkları patlataca-
ğız. En az yüzde 65 oy alacağız.
Bugün ben partimizin rozetini 
çıkarıp sahaya çıkacağım. An-
cak siz Cumhuriyet Halk Partili 
kimliğinizle alnınız dik, gururla 
bu şehrin sokaklarında yürüye-
ceksiniz.”

‘BU ALAN GÖSTERİYOR Kİ…’
“Bugün hayatımın en gu-

rurlu en onurlu günü. Bu siz-
lerin sayesinde. Mahkemeler, 
cezaevleri… Birçok şey yaşa-
dık. Ama sizlerin alnını hiçbir 
zaman yere eğdirmedim.” ifa-
delerini kullanan Gümrükçü, 
örgüt ve belediye kavgasının 
bitireceğinin sözünü verdiğini 
hatırlatarak “Hasan Arslan’a 
katkılarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. Bugün ilçe örgütü ile 
belediye arasındaki kavga sona 

ermiştir. Bu alan gösteriyor ki 
örgüt ile belediye Çiğli’de artık 
el eledir.” diye konuştu.

KOÇER’İN PASTASINI KESTİ
Eski ilçe başkanlarından Ali 

Rıza Koçer’in doğum gününü 
kitlenin önünde kutlayan Güm-
rükçü ayrıca miting ardından 
saatlerce Çiğlililer ile fotoğraf 
çektirip, tokalaştı. Gümrükçü, 
sonrasında eski Koçer’in do-
ğum günü kutlamasına giderek 
pastasını kesti.

Çiğli Gümrükçü’yü bağrına bastı: 

‘Rekor kıracağız’
Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Belediye Başkan adayı Utku Gümrükçü, Çiğli’de Belediye Başkan adayı olarak 

gösterilmesinin ardından Çiğlililer ile mitingde bir araya geldi. Mitingde konuşan Gümrükçü, “Bir şehre hizmet 
onu sevmekle başlar. Ben hem sizi hem de Çiğli’yi seviyorum” ifadelerini kullandı.

Heyelan bölgesinde yurttaşların 
endişesi devam ediyor 

Bornova’ya bağlı kırsal Eğridere Mahallesi’nde, aşırı yağışlardan sonra bir süredir devam 
eden yer hareketliliği sonucu dün heyelanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi.

Bornova ilçesinin dağlık böl-
gesinde yer alan Eğridere Ma-
hallesi Ardıç Sokak’ta 4 gündür 
toprak yüzeyinde hareketlilik 
yaşandı, kaymalar oldu. Heyelan 
nedeniyle 1 ev tamamen yıkı-
lırken, çok sayıda ev ve hayvan 
damı zarar gördü. Bölgedeki bir-
çok evde ve mahalle camisinin 
duvarlarında çatlaklar oluştu. 
Vatandaşların durumu bildirmesi 
üzerine inceleme yapan Bornova 
Kaymakamlığı, 12 evin boşaltıl-
masına karar verdi. Vatandaşların 
başka evlere taşınmaları duru-
munda da kira yardımında bulu-
nulacağı açıklandı.

Evlerini boşaltmak için ça-
lışmalara başlayan vatandaşlar, 
gece yarısı toprak hareketliliği-
nin heyelana dönüşmesi üzerine 
büyük korku yaşadı. Heyelanın 
bildirilmesi üzerine bir süredir 
bölgede araştırma yapan, önlem-
ler alan AFAD ekipleri, bu bölgeyi 
güvenlik şeridiyle kapattı, kimse-
nin girmesine izin verilmedi. Jan-
darma ekipleri de güvenlik önlemi 
aldı. Kaymakamlığın ve uzman-
ların incelemesinden sonra, bu 
12 evin yanı sıra 27 ev için daha 
boşaltma kararının verilebileceği 
ifade edildi. Öte yandan heyelanın 
yaşandığı bölge havadan görün-
tülendi. Havadan görüntülenen 
yıkılan evler ve kayan arazide olu-
şan yarıklar tehlikenin boyutunu 
gözler önüne serdi.

VATANDAŞLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR 
Hasar gören evlerindeki eşya-

larını alan vatandaşlar ise heye-
lanın devam etme riski yüzünden 

korkuyla bekleyişini sürdürüyor. 
Jandarma ekipleri bölgeye girişi 
izin vermezken, Türk Kızılayı da 
bölgede vatandaşlara gıda yardı-
mında bulunmaya devam ediyor. 
İncelemelerin devam ettiği bölge-
de belirlenecek tehlikeli alanların 
tamamen boşaltılacağı de belir-
tildi.

Heyelan sonrasında çaresiz-
ce beklediklerini ve bölgede na-
sıl bir çalışma yapılacağını henüz 
bilmediklerini söyleyen mahal-
le sakinlerinden Nazif Boğaziçi, 
“Ben doğma büyüme buralıyım. 
Geçenlerde yağan aşırı yağışlar-
dan sonra kaymalar başladı. Dört 
günden beri hızlandı ve büyük 
kaymalar oldu. Burada insanlar 

hayvancılıkla geçiniyor. Perişan 
olduk. Nasıl anlatayım, görüyor-
sunuz” dedi. Heyelan sonrasında 
evini terk etmek zorunda kaldığı-
nı belirten Ahmet Yılmazdar, “Bu 
bize ibret gibi bir şey oldu. Evleri-
miz çatladı, yemlerimiz heba oldu. 
Mağduruz ve bekliyoruz” dedi. 
Toprak kayması-
nın bölgede yapı-
lan hobi bahçesi 
çal ışmalar ından 
kaynaklandığını id-
dia eden Ali Uzun 
ise şunları söyledi: 
“Kaymalar yavaş 
yavaş başladı. Son-
ra deprem olur gibi 
sallandı ve büyük 

kaymalar oldu. Burada birkaç ay 
önce arazi çalışması yaptılar. O 
yüzden toprağın kaydığını düşü-
nüyoruz. Sular birikti ve toprak 
kaymaya başladı. Tüm şüphesiz 
o arazi çalışmasında evimiz hasar 
gördü, eşyalarımız gitti.” 
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Cumhuriyet Halk Partisi 
Aliağa Belediye Başkan 
Adayı Özcan Durmaz, 
Karakuzu ve Uzunha-
sanlar’da köylü hemşe-

rileriyle buluşarak projelerini anlattı. 
Aynı zamanda köylülerin sorunlarını 
ve isteklerini de dinleyen Durmaz, 
merkezde ne varsa köylerde de aynı 
hizmetin olacağına dair söz verdi.

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ, MOBİL VETERİNERLİK 
HİZMETİ VERİLECEK

Bütünşehir yasasıyla mahalle 
olan, ancak belediye hizmetlerinden 
merkez mahalleler kadar faydalana-
mayan köylerin durumunu yakinen 
bildiğini ve bu eşitsizliği sona erdire-
ceğini belirten Durmaz “Köylerimize 
düzenli temizlik hizmeti vereceğiz. 
Kışın köylerimiz belki pek sorun yaşa-
mıyor ama yaz aylarında sokaklarımız 
tozdan, topraktan, çöpten arınmış 
olacak. Köylerimize özel mobil sağlık 
ekiplerimizle düzenli sağlık taraması 
yapacağız. Artık iğne vurulması gere-
ken köylümüz hasta haliyle Aliağa’ya 
inmek zorunda kalmayacak. Hepsinin 
listesini çıkaracağız, hangi gün, hangi 
saat olması gerekiyorsa, ekiplerimiz 
gelip iğnesini vuracak, pansumanı-
nı yapacak. İçinde bir veteriner ve bir 
ziraat mühendisi olan tam donanımlı 
araçlarımız belirli periyodlarla köyleri-
mizi dolaşıp ücretsiz kontroller yapa-
cak, tedavi uygulayacak. Çiftçilerimi-
ze daha yüksek verim alabilmesi için 
ziraat mühendisimiz yol gösterecek. 
Belediyemiz öncülüğünde kurulacak 

kooperatif aracılığıyla çiftçimiz söz-
leşmeli üretim yapacak. Hasattan 
sonra malımı kime satacağım diye dü-
şünmeyecek. Vereceğimiz mali deste-
ğin yanı sıra çiftçimizi bilinçlendirmek 
için verilecek eğitimlerle daha yüksek 
verim almasını sağlayacağız. Bu ürün-
leri de yine belediyemiz bünyesinde 
kentin çeşitli yerlerinde açacağımız 
tanzim satış mağazaları tarzındaki 
marketlerimizde tüketiciye sunacağız. 
Böylece aracıyı ortadan kaldıracağız, 
üreticimiz daha çok kazanmış, halkı-
mız daha ucuza alma imkanı bulmuş 
olacak.” dedi.

“BİZ DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ”
Halihazırda Milletin Ekibi adı altın-

da ortaya konan işlerin iyi olduğunu 
ancak daha da iyileştirilmesi gerekti-
ğini belirten Özcan Durmaz “Milletin 
Ekibi projesi, 2009 yılında CHP’li Bele-
diye Başkanı Turgut Oğuz tarafından 
başlatılan Sosyal Market ve sosyal 
yardım çalışmalarının gelişmiş halidir. 
Yapılan iş iyidir ancak yeterli değildir. 
Biz daha iyisini yapacağız. Toplumun 
her kesimine, her ihtiyaca cevap vere-
cek hale getireceğiz. Yine Turgut Oğuz 
zamanında açılan bir köylü pazarımız 
var. Bu proje de mevcut yerel yönetim 
döneminde geliştirilmedi. Biz gelişti-
receğiz. Önümüzde Seferihisar Sığa-
cık’ta hayata geçirilmiş çok güzel bir 
örnek var. Burada 400 tezgah açılıyor; 
kadınlar ne yetiştirdiyse, ne yaptıysa 
burada satıyor. Bu pazara İzmir’in her 
yerinden insanlarımız geliyor, alışve-
riş yapıyor. Adım atacak yer bulamı-

yorsunuz. Aliağamız Seferihisar’dan 
daha avantajlı bir konumda. Mevcut 
kapalı pazaryerimizde pazar günleri 
köylü üretici ve kadın pazarımızı aça-
cağız. Buraya bir yandan üreticimizi, 
kadınlarımızı köylerinden, evlerinden 
araçla alıp getireceğiz; öte yandan 
bu pazarın tanıtımını çok iyi yaparak 
İzmir’den, çevre ilçelerden insanların 
gelmesini sağlayacağız. Selçuk’tan 
Aliağa’ya kadar demiryolu hattımız 
var, bu çok büyük bir avantaj. Aracı 

olmayan, aracıyla gelmek istemeyen 
İzmirliler Aliağa’ya kadar İZBAN’la 
geldikten sonra buradan pazaryerine 
ücretsiz ring seferleriyle taşıyacağız. 
İddia ediyorum, İzmir’in en hareketli 
pazarı olacak.” diye konuştu.

“ALİAĞA İÇİN, ALİAĞA EVLATLARIYLA 
ÇALIŞACAĞIZ”

Halkın belediyesi olma kararlılığıy-
la yola çıktıklarını ifade eden Durmaz 
“kapalı kapılar ardında iş çeviren bir 

belediye olmayacağız. Her şeyi halka 
soracağız, yapılıp yapılmayacağına 
halkla beraber karar vereceğiz. Yapı-
lacak ne varsa da hepsini Aliağa’nın 
evlatlarıyla yapacağız. Aliağalı olma-
yan, Aliağa’da yaşamayan kimseyi 
belediyede işe almayacağız” diyerek 
istihdam konusunda hem belediye 
olarak hem de bölgedeki sanayi ku-
ruluşlarında Aliağalı gençlere öncelik 
verilmesine aracı olacaklarını vurgu-
ladı.

CHP Aliağa Adayı Durmaz: 

‘Az laf öz iş’
CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Özcan 

Durmaz, Karakuzu ve Uzunhasanlar’a yaptığı 
köy ziyaretlerinde toplumun her kesimiyle 

konuşacaklarını, ne yapılacaksa ortak görüş 
doğrultusunda yapacaklarını belirtti.‘Az laf öz iş’

Ortaokul öğrencilerinden ihtiyaca yönelik robotlar 
Bayraklı’da Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda 7’nci ve 8’inci sınıfta okuyan öğrenciler, teknoloji tasarım 

dersi kapsamında, öğretmenlerinin yardımı ile hayatı kolaylaştıran çözümler üreten robotlar tasarladı.
MELİS KARAKUZULU

Bayraklı’da Ertuğrul Gazi 
İmam Hatip Ortaokulu 7’nci ve 
8’inci sınıf öğrencileri, teknoloji 
tasarım dersi kapsamında, oku-
lun kısıtlı imkanlarıyla toplumda 
fark ettikleri sorunlara çözüm 
bulmak amacıyla tasarladıkları, 
görme engelliler için sensörlü 
ayakkabı ve metal atık madde 
toplayıcı robot ile fark yarattı. 
Öğrencilerden Meryemgül Erel 
ve Taha Sarı, tekstil firmaların-
da yere dökülen toplu iğnelerin 
toplanması konusunda yaşanan 
sıkıntıdan yola çıkarak, metal 
malzemeleri dairesel hareketler 
yaparak toplayan ve üzerinde 
bulunan haznede biriktiren bir 

robot tasarladı. Raşit Tanışır ise, 
görme engelli vatandaşların yol-
da bastonlarla yürürken zorlan-
dığını fark ederek, onlar için 30 
santim yakındaki engelleri algıla-
yıp ses veren sensörlü bir ayak-
kabı prototipi geliştirdi. Toplum-
da belirledikleri sorunlara çözüm 
önerisi getirmeyi amaçlayan 
öğrencilere, teknoloji tasarım 
öğretmeni Cansever Özden ve 
bilişim öğretmeni Çiğdem Ceylan 
destek verdi.

‘DEDEMİN ÇALIŞTIĞI TEKSTİL 
FABRİKASINDAKİ SORUNU GÖRDÜM’ 

Başta toplu iğne toplama 
amacıyla yola çıkarak metal mal-
zeme toplayıcı robot tasarlayan 
Meryemgül Erel (14), “Bu proje 

fikrini dedemin işinden yola çıka-
rak buldum. Küçükken dedemin 
tekstil fabrikasına giderdim ve 
yerlere dökülmüş, saçılmış toplu 
iğneler görürdüm. Hepsini topla-
mak mümkün olmadığı için bir yı-
ğın iğne israf edilirdi. Buna bir çö-
züm bulmak amacıyla robotumu 
tasarladım. Robot hem dekoratif 
süs, hem de toplu iğne toplayıcı 
görevi görüyor.  Projem sanayi 
bölgelerindeki fabrikalarda yere 
dökülen iğne, çivi, demir tozu gibi 
atık parçaları toplama amaçlı ya-
pıldı. Robot, dairesel hareketler 
çizerek yere saçılan metalleri al-
tında bulunan mıknatıs sayesin-
de kısa sürede topluyor. Ayrıca 
robotumuz, toplama işi bittikten 
sonra çivi ve benzerlerinin birik-

tirildiği alana gidip, mıkna-
tıslanmayı durdurarak me-
tallerin boşaltma alanına 
kendiliğinden boşaltımını 
sağlayacak şekilde tasar-
landı. Pille çalışabildiği gibi, 
güneş enerjisi paneli ile de 
çalışabiliyor, şarj kontrol 
panelinden kontrol edi-
lebiliyor” dedi. Robotu 
programlama konusunda 
çalışma yapan Taha Sarı 
(12) ise arduino kodlama 
programı ve iki adet DC 
motor kullandıklarını söy-
ledi.

‘GÖRME ENGELLİLERİN 
ZORLANDIĞINI GÖRDÜM’

Sensörlü ayakkabı 
tasarlayan öğrenci Ra-
şit Tanışır (12) da, “Gör-
me engellilerin baston 
kullanırken zorlandığını 
gördüm. Onlar önleri-
ne çıkabilecek engel-
leri baston yardımıyla 
bulmak zorundalar. 
Onları bu zorunluluk-
tan kurtarmak ve daha 
rahat hareket imkanı 
sağlamak için bu ayakkabıyı ta-
sarladım. Ayakkabı 30 santim 
uzaklıktan itibaren önüne çıkan 
engelleri fark ederek uyarı sesi 
veriyor. Yan tarafında bulunan 
güneş paneli sayesinde ken-
di kendini şarj edebiliyor. Bu 
ayakkabı ile daha özgür hareket 
edebileceklerini düşünüyorum. 
Ayakkabının patentini alıp satışa 
sunulmasını istiyorum” diye ko-
nuştu. Teknoloji tasarım öğret-

meni Cansever Özden ise şunları 
söyledi: “Dersimizde çocukları-
mıza günlük hayatta karşılaştık-
ları problemleri bilimsel yolla çö-
zebilme becerisi kazandırmayı 
hedefliyoruz. Soru- cevap yo-
luyla çocukların düşüncelerini 
açmayı hedefliyoruz. Projeler bu 
şekilde ortaya çıktı, çocuklara 
robotik kodlama öğreterek tasa-
rımla bilişimi birleştirdik. Ders-
lerimiz çok zevkli geçiyor, fakat 
robotik kodlamaları yaptığımız 

bilgisayarlar çok eski, başka bir 
okuldan geldi. Program yükle-
mek, yazılım yüklemek çok zor 
oluyor. Okulumuzda bu anlamda 
imkanlar çok kısıtlı. Hayırsever-
lerin de yardımıyla bilgisayarları-
mız yenilenirse ve robot tasarımı 
konusunda yeni materyaller ala-
bilirsek, çocuklarımızın çok daha 
büyük başarılara imza atacağın-
dan eminim.” 

DHA
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Gıdalar bağımlılık 
yapar mı?

Aşırı miktarda tüketilen bir gıdanın ilaç, alkol, 
kokain gibi zararlı maddelere benzer bir şekilde 
kişide bağımlılık yapabileceğini biliyor muydunuz? 

Bağımlılık terimi daha çok sigara, alkol, uyuşturucu mad-
deler için kullanılır. Bu zararlı maddelerin içeriğindeki bazı 
kimyasallar kişinin beyindeki bağımlılık mekanizmalarını 
aktif hale getirir ve zamanla kişiyi bu maddelerin bağımlısı 
yapar. Tıpkı bu şekilde karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek 
gıdaları sürekli tüketen kişilerde de dopamin ve serotonin 
kimyasalları kişinin bu gıdalara bağımlı olmasına neden 
olabilmektedir. Üstelik sigara, alkol ve uyuşturucu madde-
lerin yaptığı bağımlılık ile gıdaların neden olduğu bağımlılık 
fizyolojik açıdan aynıdır. Bağımlılık yapan temel gıdalar 
karbonhidrat(şeker) ve yağlar olup kişilerde sürekli şekerli, 
yağlı gıda tüketme isteği ile kendini göstermektedir.

GIDA BAĞIMLILIĞI NASIL GELİŞİR? 
Gıdaya bağımlı olmak insanın kendi tercihidir. İnsan 

beyninde normalde serotonin ve dopamin gibi kimyasallar 
doğal şeklinde bulunur. Serotonin, sakinlik, mutluluk; dopa-
min ise enerji, canlılık verir. Şekerli gıda tüketimi serotonin 
seviyesini artırarak mutluluk, yağlı gıda tüketimi dopamin 
seviyesini artırarak enerji ve heyecan verir. Bu nedenle 
kişiler, cips, kola, şekerli gıdalar vb ürünleri tükettiklerinde 
bu kimyasalların salgısı artar ve kişi kendini mutlu hisseder. 
Özellikle de kişiler stresli veya üzgün olduklarında bu yiye-
ceklere daha çok yönelmektedirler. Dopamin ve serotonin 
seviyelerinin sürekli yüksek seviyede tutulmak istenmesi 
bu kişilerde gıda bağımlılığını ortaya çıkarır. Sonuçta kişiler 
zamanla karbonhidratlı ve yağlı gıdaları daha büyük porsi-
yonlarda ve daha sık tüketme eğilimine girerler. 

HAYVANLAR ÜZERİNDE YAPILAN DENEYLER
Bazı gıdalar uyuşturucu maddelere benzer şekilde 

bağımlılık yapabiliyor. Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda 
“yüksek yağ ve şeker” içeren diyetlerin “bazı madde bağım-
lılıklarında” görülen birtakım davranış değişikliklerine neden 
olduğu tespit edilmiştir. 

Obez fareler üzerinde yapılan deneyde farelere 40 gün 
boyunca şekerli ve yağlı gıdalar verilmiş, ardından obez fa-
relere verilen aşırı yağlı ve şekerli gıda miktarı azaltıldığın-
da, farelerde aşırı gıda arama, kendine zarar verme eğilimi 
ve aynı zamanda endişe oluşmaya başlamıştır. Yapılan 
gözlemde farelerin normal beslenmeye dönmeleri 14 gün 
kadar bir zaman almış. Bu araştırmada bilim adamlarını 
şaşırtan nokta: kokain gibi uyuşturucu madde bağımlısı 
farelerin dopamin seviyelerinin normale seviyelere 2 günde 
inmesine karşılık; aşırı yağlı ve şekerli beslenen fareler için 
bu sürecin 14 gün zaman almasıdır.Eğer kişi;

Kilo alımına, fiziksel ve ruhsal problemlere sebep olma-
sına rağmen o besin maddesini tüketmeye devam ediyorsa

Bağımlısı olduğu gıda maddesini planladığından çok 
daha büyük miktarlarda tüketiyorsa 

Belli gıda maddesini fenalaşma noktasında tıkanırcasına 
yeme davranışı gösteriyorsa 

Sürekli besinleri, yemek yemeyi, yemek hazırlamayı 
düşünüyorsa 

Depresyonu, anksiyete vb rahatsızlıkları azaltmak için 
sürekli yemek yiyorsa 

Arkadaşlarıyla zaman geçirmek yerine evde tek başına 
aşırı yemek yeme ve huzursuzluk davranışı sergiliyorsa o 
kişi; gıda bağımlısı olabilir.

BAĞIMLILIK YAPAN GIDALAR 
Aşırı yağ, aşırı şeker ve tuz içeren her besin potansiyel 

bağımlılık yapabilecek gıdalardır. Örneğin; cips, pizza, ham-
burger, kızartmalar; sosis, salam gibi işlenmiş gıdalar, bis-
küvi, kraker, çikolata, kola, beyaz ekmek gibi şekerli gıdalar, 
turşu, hazır çiğköfte gibi tuzlu gıdalar bağımlılık yapabilecek 
gıdaların başında gelmektedir. 

GIDA BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILMALI? 
Kişinin beslenme programına bağımlılık yapan aşırı kar-

bonhidrat, yağ içeren gıdaların yerine serotonin, dopamin 
seviyesini yükseltici gıdalar eklenmelidir. Kişiyi mutlu ede-
cek serotonin ve dopamin içeriği yüksek gıdalar: çilek, kiraz, 
elma, erik, muz, portakal, patlıcan, kabak, ıspanak, marul, 
adaçayı, kekik, kimyon, maydanoz, hindi, tavuk, balık, yu-
murta, kuruyemişler, az yağlı süt ve ürünleri, avokado, yeşil 
çay, kahve, bitter çikolata, limondur.

asena-gunes@outlook.com

ASENA
GÜNEŞ

Foça’nın genç adayı sahaya indi: 

‘Aslanlar gibi...’

Cumhuriyet Halk 
Partisi Foça Bele-
diye Başkan adayı 
Fatih Gürbüz’ün 
adaylık açıkla-

masına mevcut Foça Belediye 
Başkanı Gökhan Demirağ’ın 
yanı sıra Cumhuriyet Halk Par-
tisi İl Başkan Yardımcısı Saa-
dettin Coşkuner, Cumhuriyet 
Halk Partisi Foça İlçe Başkan 
Baran Gezmiş Yıldırım, İyi Parti 
Foça İlçe Başkanı Yasemin Gör-
geç ve Cumhuriyet Halk Parti-
si Menemen Belediye Başkan 
adayı Serdar Aksoy katıldı.

Öte yandan programa Foça 
aday adaylarının tamamına 
yakını katılırken, İyi Parti Foça 
teşkilatının da katılması gözler-
den kaçmadı.

‘KENDİNİ FOÇA’YA  
ADAMIŞ OLAN…’

Törende konuşan Cum-
huriyet Halk Partisi Foça İlçe 
Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, 
uzun bir parti yarışının içinden 
çıktıklarını belirterek, ” 11 tane 
birbirinden kıymetli aday adayı-
mızın yarıştığı bir seçim süreci 
oldu. Şu anda aday adayları-
mızın hemen hemen hepsi bu-
rada bizimle. Gelemeyenler ise 
sağlık sorunu nedeniyle burada 
değil.” dedi.

Yıldırım sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Foça Belediye Başkan ada-
yı Fatih Gürbüz’ün tek aşkı Fo-
ça’ya hizmet etmek. Kendini 
Foça’ya adamış olan, bugüne 
kadar olan Belediye Başkanla-
rımızın üzerine nasıl koyabilirim 

derdinde. CHP’liler tek ses, tek 
yumruk olmalı.”

Foça İyi Parti İlçe Başkanı 
Yasemin Görgeç ise Cumhur İt-
tifakının karşısında Millet İttifa-
kı olarak Foça’da Fatih Gürbüz’ü 
destekleyeceklerini söyledi.

‘CHP’DE DEMOKRASİ BİTMEZ’
Foça’da üç dönemdir Bele-

diye Başkanlığı görevini yürü-
ten mevcut başkan Gökhan De-
mirağ ise Foça adayı Gürbüz’ü 
tebrik ederken, “Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde demokrasi bit-
mez.” dedi.

Foçalılara Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Cumhuriyet yolunda 
ilerleyeceklerinin sözünü veren 
Demirağ, Foça’da yedinci dö-
nem bayrağı göndere çekmeye 
hazır misiniz?” diye konuştu. 
Demirağ ayrıca görev yaptığı 
süre içerisinde görev alan Ge-
nel Başkanlara, milletvekille-
rine, belediye başkanlarına ve 
muhtarlara teşekkürlerini iletti.

‘ORTAK AKLIN HAKİM OLDUĞU 
BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI…’

31 Mart yerel seçimlerin-
de Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
Foça Belediye Başkan adayı 
olan Fatih Gürbüz ise konuş-
masına mevcut başkan Gök-
han Demirağ’a teşekkür ederek 
başladı. Demirağ’dan çok şey 
öğrendiğini kaydeden Gürbüz, 
“Kendisinin her zaman yanın-
dayız. Değerli başkanın üstüm-
de çok emeği vardır. Hakkını 
helal etsin.” diye konuştu.

Foça’ya hizmet edecek ol-
duğu için heyecanlı olduğunu 
aktaran Gürbüz, “Sosyal de-
mokrat, halkçı, katılımcı ve 
ortak aklın hakim olduğu bir 
belediyecilik anlayışını orta-
ya koyacağız. Martın sonunda 
Foça’da, Cumhuriyet Halk Par-
tisi bayrağı göndere çekilmiş 
olacak. Örgütümüz ile birlikte 
aslanlar gibi buradayız.” ifade-
lerini kullandı.

TUGAY 
CAN

Cumhuriyet Halk Partisi Foça Belediye Başkan adayı Fatih Gürbüz adaylığını Foça 
Meydanı’nda gerçekleştirdiği basın açıklaması ile duyurdu. Basın açıklamasında 
konuşan Gürbüz, mevcut Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a teşekkür 

ederken “Kendisinin her zaman yanındayız. Değerli başkanın üstümde çok emeği 
vardır. Hakkını helal etsin.” diye konuştu.

Bornova Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu kayıtları başladı 
Bornova Belediyesi, Kızılay Mahallesi’nde projelendirdiği kız öğrenci yurdunu 

hayata geçiriyor. Kayıtları başlayan yurttan Bornova’ya üniversite okumak 
için gelen 74 kız öğrenci yararlanabilecek. 

Sınırları içinde Ege Üniver-
sitesi ve Yaşar Üniversitesi’ne 
ev sahipliği yapan Bornova, her 
geçen yıl artan öğrenci sayısı ile 
bir eğitim üssü haline geldi. Üni-
versiteli gençler için birçok proje 
hayata geçiren Bornova Bele-
diyesi de özellikle okumak için 

kent dışından gelen öğrencile-
re destek sağlıyor. Dost Kart ile 
Gençlik Merkezi’nin sağladığı öğle 
yemeği, çamışırhane, kütüphane 
ve internet gibi birçok olanaktan 
ücretsiz yararlanan öğrenciler, 
Bornova Belediye’nin işletme-
sinde olan sosyal tesislerde de 

yarı zamanlı olarak çalışabiliyor. 
Bornova Belediyesi şimdi de Kız 
Öğrenci Yurdu projesini hayata 
geçirdi. Yakın zamanda hizmete 
açılacak olan ve kayıtları başlayan 
yurt sadece kız öğrencilere ev sa-
hipliği yapacak.

Üniversite okumak için baş-

ka şehirlerden gelen gençlerin 
en büyük sorunlarından biri olan 
‘kalacak yer’ sorunun çözümüne 
katkı sağlamak amacıyla proje-
lendirilen Kız Öğrenci Yurdu 74 
yatak kapasitesi ile hizmet vere-
cek. Kızılay Mahallesi’nde bulu-
nan yurt ile öğrencilere rahat, gü-
venli, sağlıklı ve huzurlu bir yuva 
ortamı sunulması amaçlanıyor. 
Kız Öğrenci Yurdunun içinde spor 
salonu, kütüphane, çok amaçlı 
salon, çamaşırhane ve yemekha-
ne yer alıyor. Öğrencilere evlerin-
de hissi verecek olan yurtta tek 
kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik odaların 
yanında engelli öğrenciler içinde 
özel odalar bulunuyor. Her odanın 
kendine ait tuvalet ve bonyosu-
nun da bulunduğu yurtta ayrıca 
odaların önünde oturma alanları 
da yer alıyor. Yurttan yararlanan 
öğrencilerin rahat ders çalışabil-
mesi için de sınırsız ve hızlı kablo-
suz internet ağı bulunuyor.

Bornova Belediyesi Kız Öğ-
renci Yurdu’ndan yararlanmak is-
teyenler www.kizyurdu.bornova.
bel.tr adresinden bilgi alarak baş-
vuru formunu doldurabilir. Ayrıca 
8:30-17:30 saatleri arasında 999 
29 29 numaralı telefondan dahili 
3200 ve 3204’ü arayabilir.

Konak’ta ‘Aşk ve 
Psikoloji’ konuşuldu 

Konak Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 
‘Aşk ve Psikoloji Üzerine’ isimli çok özel bir söyleşiye 
ev sahipliği yaptı. İzmir Kadın Müzesi’nde gerçekleşti-
rilen etkinliğe ilgi yoğundu. Uzman Psikolog İzel Güleç 
Karpuzoğlu’nun aşkı ve sevgiyi irdelediği söyleşinin 
ardından aşk, evlilik ve ilişkiler üzerine merak edilen 
soruları da yanıtladı. Tarihte büyük aşklar yaşandığını 
belirten Uzman Psikolog İdil Güleç Karpuzoğlu, Hin-
distan’ın Agra şehrinde, 1631-1654 yıllarında inşa 
edilmiş anıt mezar Taç Mahal’in dünyaca bilinen en 
önemli  ‘Aşk Anıtı’ olduğunu söyledi.
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Türkiye’de yaşa-
nan ekonomik kriz 
vatandaşın alım 
gücünü zorlama-
ya devam ediyor. 

Sebze ve meyve fiyatlarında 
yaşanan artış halkın büyük bir 
kısmı tarafından tepki çeker-
ken, AKP iktidarı çözümü ‘Tan-
zim Satış’ ta buldu. İlkin sadece 
İstanbul ve Ankara’da başlatıla-
cak olan ‘Tanzim Satış’ nokta-
ları ile iktidar ‘sebze ve meyve 
fiyatlarını düşürmek iddiasına 
girişti. 

İLK KEZ İZMİR BELEDİYESİ’NDE 
UYGULANMIŞTI

İlk kez 1973 yılında İzmir 
Belediyesi tarafından uygu-
lanan ‘Tanzim Satış’ merkezi 
hükumet tarafından değil be-
lediyeler tarafından gerçek-
leştiriliyordu. Ayrıca ‘Tanzim 
Satış’ noktalarının temel hedefi 
halkın ihtiyaç duyduğu ürün-
leri doğrudan üreticiden ya da 
kooperatiflerden temin ederek 
aracıları ortadan kaldırmak ve 
fiyatlardaki yükselmenin önüne 
geçmekti.

ALTIOK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: ‘46 
YIL SONRA…’

AKP’nin ‘Tanzim Satış’a 
başlanacağını aktarmasının 
ardından ilk tepki Cumhuriyet 
Halk Partisi İzmir eski milletve-
kili Zeynep Altıok’tan gelmişti. 
Altıok, ilk ‘Tanzim Satış’ nok-
talarının İzmir’de oluşturuldu-
ğunu hatırlatarak “CHP’li İhsan 
Alyanak’ın vatandaş daha ucuz 
et, sebze, meyve, kömür alsın 
diye uyguladığı bir projeydi. 46 
yıl sonra bunu yeni bir şey gibi 
açıklıyorlar. Halkla hiç bir bağla-
rı kalmadığı için geçmişte CHP 
ne yapmış ona bakıyorlar.” ifa-
delerini kullanmıştı.

‘TANZİM SATIŞ NOKTALARI 
SAĞ POLİTİKALAR SONUCUNDA 
ÖZELLEŞTİRİMİŞTİ’

İktidarın yerel seçimlere kısa 
bir zaman kala ‘Tanzim Satış’ 
noktaları kurması ‘AKP her se-
çim öncesinde olduğu gibi oy 
peşinde mi?’ sorusunu akıllara 
getirirken DİSK Ege Bölge Tem-
silcisi Memiş Sarı, gerçekleştir-
diği değerlendirmede AKP’nin 
16 yıllık iktidarı süresince tarım 
ve hayvancılıkta yaşanan politi-
kalar neticesinde buralara ge-
lindiğini aktardı. 

AKP’nin Tanzim Satış poli-
tikasını da değerlendiren Sarı, 
“Dünyadan bihaber Tarım Ba-
kanlığı’nın olduğu bir ülkede 

ithalata dayalı bu süreç üretim-
deki düşüklüğü ve fiyat artışını 
getirmiştir.” dedi. 

Yıllar içerisinde Tanzim Sa-
tış noktalarının özelleştirme 
sevdalısı sağ iktidarlar tarafın-
dan özelleştirildiğini söyleyen 
Sarı, “‘Tanzim Satışlar 1973 
senesinde ilk kez Cumhuriyet 
Halk Partili belediyeler tarafın-
dan kurulmuş fakat o zaman 
yoksullara odun, kömür, sebze 
ve meyve gibi temel gıda ürün-
lerini getirmişlerdi. Mesela İz-
mir’de TANSAŞ 30 milyon lira 
gibi bir fiyata Doğuş Holding’e 
satılmış, Doğuş Holding ise 
sadece üç ay sonra 60 milyo-
na TANSAŞ’ı satmışlardı.” diye 
konuştu.

‘KALICI ÇÖZÜM ÇİFÇİNİN 
DESTEKLENMESİNDEN GEÇİYOR’

AKP iktidarının algı yöneti-
minde başarılı olduğunu söyle-
yen Sarı, iktidarın geçici çözüm-
ler peşinde olduğunu savundu. 
Sarı konuşmasını şöyle sürdür-
dü;

“Kalıcı çözüm çiftçinin des-
teklenmesinden geçiyor. Çift-
çiye mazotu gemilere verildiği 
gibi iki buçuk liradan verilmesi 
şart. Üretici desteklenerek, ko-
talar ortadan kaldırılarak, gıda 
sektörü içerisinde çiftçinin eli-
nin güçlenmesi gerekiyor.” 

‘KÖPRÜLERDEN GEÇİŞLERE 
YAPILAN ZAMLAR FİYATLARI 
ETKİLİYOR’

İstanbul ve Ankara’ya mey-

ve sebzenin uzak illerden geti-
rildiğini hatırlatan Sarı, “Zaten 
tüketici ve üreticinin belini bü-
ken de nakliye ücretinin fiyatla-
ra bindirilmesidir.” dedi. Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve Os-
mangazi Köprüsü’nde geçişlere 
yapılan zamların meyve sebze 
fiyatlarına yansıdığına dikkat 
çeken Sarı, AKP tarafından ku-
rulan tezgahların 50-60 kişiden 
öteye hizmet veremeyeceğini 
dolayısıyla göstermelik olduğu-
nu söyledi.

‘YEREL YÖNETİMLERDE 
KOOPERATİFÇİLİK 
DESTEKLENMELİ’

Doğru tarım politikalarına 
sahip olmayan bir iktidarın itha-
lata bağlı hale geleceğinin altını 
çizen Sarı, “Yerel yönetimlerde 
kooperatifçilik desteklenmediği 
sürece biz iç savaş durumunda 
bulunan Suriye’den bile soğan 
ithal etmek zorunda kalıyoruz. 
Ama tarımda çiftçi desteklenir-
se bunların ortadan kalkacağını 
düşünüyoruz. AKP’nin yapmış 
olduğu bu çalışma 31 Mart ye-
rel seçimlerine yönelik bir göz 
boyamadır.” dedi. 

AKP’nin aynı uygulamayı Et 
ve Balık Kurumu’nda gerçek-
leştirdiğini söyleyen Sarı, Et ve 
Balık Kurumu’nda da fiyatların 
düşük olmasına rağmen sade-
ce 40-50 ailenin bu fiyatlardan 
yararlanabildiğine dikkat çekti. 
Sarı, “Biz doğru tarım politika-
larının yerel seçimler öncesinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’n-
den geçerek çiftçinin ve üretici-

nin desteklenmesinin ve çiftçi-
nin mazotu, doğalgazı ve suyu 
indirimli kullanmasının teşvik 
edilmesini, çiftçinin borcunun 
silinmesini talep ediyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

Sarı sözlerini şöyle sürdür-
dü;“Siz bu ülkedeki özelleştir-
melerin önünü açmışsanız, ne 
yaparsanız yapın 46 yıl önceki 
Tanzim satışlarına dönüyorsa-
nız, aslında tarım politikalarını 
bugüne kadar doğru yapma-
dınız demektir. Sadece yerel 
seçim öncesi makyaj yaparak 
halkın gözünü boyuyorsunuz.”

‘MADEM İNSANLARI 
KUYRUKTA BEKLETECEKTİNİZ 
ÖNCEKİ İKTİDARLARI NEDEN 
ELEŞTİRDİNİZ?’

AKP’nin 16 yıllık iktidarında 
eski iktidarları karnelerle ek-
mek vermekten, tüp kuyruk-
larından, ilaç kuyruklarından 
ya da hastane kuyruklarından 
bahsederek eleştirdiğini hatır-
latan Sarı . “İstanbul’da açmış 
olduğu ‘Tanzim Satış’ noktala-
rında artık insanlar tüp, ekmek 
ya da ilaç kuyruklarında değil, 
hayatlarını devam ettirebilmek 
için, mutfaklarına girecek gıda 
kuyruklarına girmeye başladı. 
31 Mart’tan sonra ekonomik 
krizin daha da derinleşmesiyle 
bu kuyrukların artacağını bili-
yoruz.” dedi. Sarı ayrıca iktidara 
“Madem siz de insanları kuy-
ruklara getirmeye başladınız. 
16 yıllık iktidarınızda neden 
kendinizden önceki dönemler-
de görev alan iktidarları eleştir-
diniz? diye sordu. 

Türkiye’nin güttüğü eko-
nomi politikalarının ekonomiyi 
olumsuz etkilediğini kaydeden 
Sarı “Bugün sıkılan her kurşun, 
atılan her bomba bizim gıda 
ürünlerimize yansıyor. Biz o 
yüzden savaşa hayır diyoruz. 
Biz o yüzden savaşın fatura-
sının yoksul halk kitlelerine ve 
emekçi kesimlerine kesildiğini 
düşünüyoruz. O nedenle Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta 
Sulh Cihanda Sulh’ politikala-
rıyla tüm dünyada barış politi-
kalarını tesis etmek için savaş 
politikalarından uzak durmak 
için ve meyve sebze fiyatlarının 
düşmesi için gerçeğimize, kendi 
kimliğimize dönmemiz gerekti-
ğini düşünüyorum.” ifadelerini 
kullandı.

AKP’nin geçici çözümü ‘Tanzim’: 
‘Madem insanları kuyrukta 
bekletecektiniz...’

AKP yerel seçimler öncesinde İstanbul ve Ankara’da ‘Tanzim Satış’ noktaları 
oluşturdu. İktidarın sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için açtığı bu noktaları 
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı değerlendirdi. Sarı, AKP’nin yerel seçim 
öncesinde geçici çözümler peşinde koştuğunu dile getirirken kalıcı çözümün 

çiftçiye destek olmaktan geçtiğine işaret etti.

İzmir’de Evrensel ile 
dayanışma şenliği 

düzenlendi 

İzmir’de Evrensel Gazetesi ile 
dayanışma şenliğinde konuşan 
İzmir Temsilcisi Özer Akdemir: 
İktidara karşı kalemimizi yere 
düşürmemek için çabalıyoruz.
Evrensel Gazetesi ile dayanışma şenliği düzenlendi. Kül-

türpark İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde konsere aralarında 
DİSK’e, Türk-İş’e ve KESK’e bağlı sendikalar ile TMMOB’a 
bağlı odaların temsilcileri, çeşitli kitle örgütlerinin temsilcileri 
katıldı. 100 günü aşkın süredir sendikalı, güvenceli çalışmak 
için direnişte olan Gıda-İş üyesi Tariş işçileri, KHK işlerine 
son verilen, mücadele ile işlerine geri dönen Ege Üniversitesi 
işçileri, gasbedilen toplu sözleşme haklarını gösterdikleri di-
reniş ile geri alan İZENERJİ işçileri salona ‘Sesimiz sözümüz 
olan Evrensel Gazetesi’nin yanındayız’ pankartı ile girdi. 

Etkinliğin açılışında konuşan Evrensel Gazetesi İzmir 
Temsilcisi Özer Akdemir, Evrensel’in her türlü baskıya, sö-
mürüye, şiddete, tekçi anlayışa, savaş yanlılığına, ayrım-
cılığa, kadın düşmanlığına, doğa talanına karşı yürütülen 
mücadelelerin sesi olma ve gerçekleri emeğin-emekçinin 
gözünden verme çabasında olduğunu belirtti. Evrensel’in 
ezilenden yana olmanın bedelini çok geçmeden Metin Gök-
tepe’nin polis tarafından öldürülmesi ile ödediğini belirterek 
“Evrenseli, muhabirini döverek öldürdüler susturamadılar. 
Haberlerine, karikatürlerine yüzlerce yılı bulan ceza davaları 
açtılar susturamadılar. Gazeteyi kapattılar, susturamadılar. 
Yüz binlerce liralık para cezası verdiler, veriyorlar sustura-
madılar. Susmadık, susmayacağız” dedi.  

‘İKTİDARA KARŞI KALEMİMİZİ YERE DÜŞÜRMEMEK İÇİN 
ÇABALIYORUZ’

İktidarın hiçbir muhalif sese tahammül göstermediği, 
ülkedeki medyanın neredeyse tamamının tek bir havuz-
da toplandığı bir ortamda Evrensel’in gazetecilik yapmaya 
devam ettiğini ifade eden Akdemir şunları söyledi “150’ye 
yakın gazetecinin şu ya da bu gerekçelerle hapsedildiği gü-
nümüzde, dünyada basın özgürlüğü alanında listenin son-
larında olma geleneğini yıllardır kimseye bırakmayan bir 
iktidarın her türlü baskısına karşı kalemimizi yere düşürme-
mek için çabalıyoruz. Bizim, bugünlere kadar gelebilmemi-
zin, yaşayabilmemizin en önemli dayanağı işte bu salonda 
bulunan okurlarımız, yani sizlersiniz. Bizim, en karanlık, en 
çetin günlerde içimizi dolduran “güneşli güzel günlere” olan 
umudumuz, işçi sınıfının o büyük düşüne, savaşsız, sömü-
rüsüz, barış içinde bir dünya yaratma mücadelesine olan 
inancımızdır.”

‘AKP İŞÇİ SINIFININ SESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR’ 
EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da siyasi iktidarların 

toplumu zapturapt altına alabilmek için halkın haber alma 
hakkını engellemeye çalıştığını dile getirerek “AKP’de öncel-
lerinden aldığı bu görevi en geri noktadan uygulamaya de-
vam ediyor. Sadece siyasal özgürlükleri, demokratik hakları 
engelleme değil işçi sınıfının da sesinin, demokrasi ve barış 
taleplerinin görünür olmaması için de haber hakkını engelle-
meye çalışıyor. Bugünler sadece dayanışmanın değil, ortak 
mücadelenin de öneminin öne çıktığı günlerdir. Halkın haber 
alma hakkının, basın ve ifade özgürlüğünün, demokrasi mü-
cadelesinden ayrı düşünmüyoruz. Hükümetin politikalarının 
emekçiler nezdinde görünür kılınması için basının önemli bir 
işlevi olduğunu biliyoruz. İşçi sınıfının, demokrasi güçlerinin, 
barış talebinin kürsüsü olan Evrensel’e sahip çıkmaya de-
vam edeceğiz. Siyasi iktidar ne kadar baskı uygularsa uy-
gulasın gerçeğin kanallarını açık tutmaya devam edeceğiz. 
Siyasi iktidara bir kez daha hatırlatıyoruz, sizin geçmişiniz de 
baskı, zorbalık varsa bizim de geçmişimiz de direniş, müca-
dele ve kararlılık var” dedi. 

‘İKTİDARIN SAVAŞÇI POLİTİKALARINA KARŞI BARIŞI 
SAVUNCAĞIZ’ 

İktidarın patlıcanın biberini fiyatını söylerken merminin 
de fiyatını hatırlatması yakın zamanda savaşçı politikaları-
nın artacağının göstergesi olduğunu belirten Gürkan şunları 
söyledi “Bu savaşçı politikalarının karşısında da barışı, halk-
ların kardeşliğini savunacağız. Barışı savunmanın da yolu 
açık. Yerel seçimler için göstermiş olduğumuz çaba aynı 
zamanda demokrasi mücadelesinin birleşmesi için verdiği-
miz bir çabadır. 31 Marta kadar olan ortaklıklarımız seçim 
sürecini demokrasi mücadelesine çevirme aynı zamanda 31 
Marttan sonra da bu iktidarın ekonomik krizin faturasının 
işçi sınıfının üzerine yıkmasına karşı, savaşçı politikalarına 
karşı baskıcı politikalarına da karşı demokrasi mücadelesini 
birleştirme çabalarıdır. Demokrasi mücadelesinin kazana-
cağına inanıyoruz. Bunu da yapacak tek güç halkın örgütlü 
mücadelesidir. İşçisiyle, emekçisiyle, üretici köylüsü ile kü-
çük esnafı bu gerici ablukayı dağıtacağız, demokrasi, barış 
ve özgürlük kazanacak ve Evrensel ile nice yaşlara.”  Konuş-
maların ardından işçilerden, sendikacılardan ve meslek oda-
larının temsilcilerinin Evrensel’le dayanışma mesajlarının 
olduğu bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından Grup Yel-
değirmeni ve Abdal Haluk Tolga İlhan sahne aldı. EVRENSEL
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Bağışçı adayı olan her 400  
kişiden biri donör olabiliyor

TUGAY 
CAN

kişiden biri donör 

Juvenil Myelomonositik Lö-
semi (JMML) teşhisi konulan 
3 buçuk yaşındaki Öykü Arin 
için 2018’in Kasım ayında 
başlatılan kampanya hızla 

büyüdü ve tüm Türkiye’ye yayıldı.
Sanat camiası başta olmak üze-

re Türkiye’de bulunan pek çok STK, 
meslek odalarının destek verdiği 
kampanya büyümeye devam ediyor.

Kızılay yetkililerinin verdiği ra-
kamlara göre Türkiye genelinde şu 
ana kadar 460 bin bağışçı var. Bin 
50’den fazla ise nakil gerçekleşti. Yani 
400 kişi bağışçı olmak için kan örneği 
verirse bir nakil gerçekleşebiliyor.

‘SADECE İZMİR’DE DEĞİL TÜM 
TÜRKİYE’DE KÖK HÜCRE BAĞIŞI ARTTI’

Gazetemize değerlendirme yapan 
yetkililer, Öykü Arin için başlatılan 
kök hücre kampanyasının bağışlara 
doğrudan etkide bulunduğunu dile 
getirerek “Şu anda normalin üzerinde 
çalışıyoruz. Kasım ayından bu yana 
sadece İzmir’de değil tüm Türkiye’de 
normalin çok daha üzerinde kök hüc-
re bağışı alınıyor.” ifadelerini kullandı.

Kemik iliği bağışı sürecine dair bi-
linmeyenleri, yanlış bilinenleri ve ön-
yargıları Kızılay yetkilileri gazetemize 
değerlendirdi.

KİMLER BAĞIŞÇI OLABİLİR?
18-50 yaş arasındaki Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olan, herhangi 
bir kronik rahatsızlığı bulunmayan(-
yani herhangi bir ilacı sürekli kullan-
mak durumunda olmayan), Hepatit 
B, Hepatit C tanısı konulmamış, kan-
ser tanısı veya tedavisi almamış her-
kes bağışçı olabiliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Bağışçı olmak isteyen vatan-

daşların öncelikle Kızılay merkezine 
gelip bir kan örneği vermeleri gere-
kiyor.

Kök Hücre Bağışçısı adayı ol-
mak için ilk adımı atmak için 3 tüp 
kan örneği veriliyor. Kan örneğinin 
verilmesinin ardından eşleşme ger-
çekleşirse Sağlık Bakanlığı Kızılay’a 
durumu bildiriyor. Bağışçı da kök 
hücre bağışında bulunmayı kabul 
ederse, süreçten vazgeçmediyse 
kendisinden tekrar bir kan örneği 
alınıyor.

İkinci seferde bağışçıdan yak-
laşık 20-25 ml.(5 tüp) kan örneği 
alınıp Sağlık Bakanlığı’na yollanı-
yor ve bir testten daha geçiriliyor. 
Laboratuvarda uyumun devam 
edip etmediği araştırıldıktan sonra 
bu uyum devam ediyorsa ve hasta-
nın doktorları kemik iliği nakline karar 
verirse bağışçı Sağlık Bakanlığı’nın 
Kemik İliği Nakil Merkezi’ne yönlen-
diriliyor.

Ege Bölgesi’nde nakil merke-
zi olarak bulunan iki merkez ise Ege 
Üniversitesi Hastanesi ve Medical 
Park Hastanesi.

İKİ FARKLI YÖNTEM İLE KEMİK İLİĞİ 
BAĞIŞI GERÇEKLEŞEBİLİYOR

Kemik iliği bağışı iki farklı şekilde 
gerçekleştirilirken bunlardan ilki ke-
mik iliği nakli denilince ilk akla gelen 
ve bağışçıların gözünü korkutan yön-
tem olan kalçadan örnek ile bağışın 

gerçekleşmesi. Ancak 
genel olarak bilinenin 
aksine bu Türkiye’de 
ve dünyada çok daha 
az kullanılan bir yön-
tem.

Bu yöntem ile kal-
ça bölgesinde bulunan 
kemik iliğinden kan 
toplanıyor. Bağışçı-
nın kalça bölgesine 
ince iğneler vasıtasıy-
la yaklaşık bir litre kan 
toplanıyor. Toplanan 
bu kan kök hücre ba-
kımınca zengin olduğu 
için hastalar açısında 
çok değerli. Toplanan bu 
kan hastaya nakledildiği 
zaman kemik iliği nakli 
gerçekleşmiş oluyor.

İKİNCİ YÖNTEM  
DAHA YAYGIN

Türkiye’de ve dünya-
da doktorlar ve hasta-
lar tarafından kemik iliği 
naklinde daha sık kulla-
nılan ikinci yöntemde ise 
kan bağışına benzeyen bir 
yol izleniyor. Kızılay yet-
kililerinin de aktardığına 

göre bu yöntem daha sık kullanıyor.
Bu yöntem ile bağışçı sağlık kont-

rollerinden sonra, kök hücre bağışına 
engel olacak bir durumda değilse beş 
gün sürecek bir aşı takvimine alınıyor. 
Bağışçı beş gün boyunca sabah ve ak-
şam olmak üzere kolundan grip aşısı 
gibi bir aşı oluyor. Bu aşıların amacı 

normalde kemik iliğinde yaşayan ve 
kanın elemanlarını oluşturan alyu-
varlar ve akyuvarlar gibi kök hücreleri 
oradan çıkarmak ve bağışçının damar 
yolunda ve kan dolaşımında serbest 
hale getirebilmek. Bağışçı beş gün 
boyunca bu aşıyı olduktan sonra kan 
verir gibi kol damarlarından iğne yar-
dımı ile özel bir cihaza bağlanıyor. Ci-
haz bağışçımızdan kanı alıyor. Kanın 
içinden aşı yardımı ile çıkmış olan kök 
hücreyi süzüyor ve topluyor. Kanın 
geri kalan kısmını ise diğer kol dama-
rından ise bağışçıya geri veriyor. Bu 
işlem iki ile dört saat sürüyor. Sonra-
sında kök hücre hastaya nakledildiği 
zaman kök hücre nakli gerçekleşmiş 
oluyor.

‘SÜREÇ BOYUNCA KARARLI 
OLABİLMEK ÖNEMLİ’

Türkiye’de bağışçının kemik iliği 
naklinden vazgeçme oranının Avru-
pa’ya kıyasla daha düşük bir seviyede 
olduğunu aktaran Kızılay çalışanları 
şu ifadeleri kullandı;

“Bağışçının kişisel bir sebep ile ba-
ğıştan vazgeçmesi bütün süreci boşa 
çıkaran bir durum. Sadece ilk örneği 
vermek değil, süreç boyunca kararlı 
olabilmek önemli. Çünkü hastaya kök 
hücre nakli gerçekleşmezse hastanın 
ilk verilen kan örneğinin hiçbir anlamı 
kalmıyor. O nedenle bağışçının kök 
hücre bakımından kararlı olması bi-
zim için çok önemli.”

‘İNSANLARIN KAYGILI  
OLMASI GAYET NORMAL’

Kemik iliği bağışı noktasında in-
sanların kendi sağlığı ile kaygıları 
olduğunu anlatan yetkililer ‘Kemik 
iliği bağışından sonra ben kansere 
yakalanır mıyım?’ ‘Bunu verdim be-
nim kök hücrem biter mi bitmez mi?’ 
gibi soruların insanların kafasını kur-
caladığını belirttiler. Kök hücre bağı-
şının toplum tarafından az bilinmesi 
sebebiyle konuya korku ve şüphe ile 
yaklaşmasının olağan olduğunu kay-
deden yetkililer “Elbette bağışçının 
sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yaşata-
cak bir durum söz konusu değil. Eğer 
böyle durum varsa Sağlık Bakanlı-
ğı’nın testleri sırasında bu anlaşılıyor 
ve işlem zaten iptal ediliyor.” ifadele-
rini kullandı.

‘SAĞLIK BAKANLIĞI GEREKLİ  
İZİNLERİ ALIYOR’

İş durumunda yaşanan kaygılar 
hakkında da konuşan Kızılay yetkili-
leri, “Bağışçımız bir firmada çalışırken 
onu bırakıp gelmesi iş kaybına neden 
olacak noktalarda bağışçının ya da 
bağışçının iş sahibin bazı sorunları 
ve soru işaretleri ortaya çıkabiliyor. 
Aslında bağışçının kendi işi değil-
se ve SGK’lı olarak çalışıyorsa Sağlık 
Bakanlığı bunun için gerekli bütün 
izinleri alıyor. Bağışçı kök hücre ba-
ğışı sürecinde raporlu sayılıyor.” diye 
konuştu

Kemik iliği bağışı sürecine dair 
bilinmeyenleri, yanlış bilinenleri 
ve önyargıları Kızılay yetkilileri 

gazetemize değerlendirdi. 
Yetkililerin aktardığına göre 

Türkiye’de şu anda 460 bin bağışçı 
ve bin 50 nakil mevcut. Yetkililerin 
aktardığı rakamlara göre bağışçı 
adayı olan her 400 kişiden biri 

donör olabiliyor.
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31 Mart’ta yapılacak ye-
rel seçimler için geri sa-
yım başladı. Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde adaylar 
sahaya inmeye başla-

dı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde hafta 
sonu gerçekleşen aday tanıtım top-
lantısının ardından Bayraklı Belediye 
Başkan adayı Serdar Sandal Bayrak-
lılar ile buluştu. 

HALK SANDAL’A YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Bayraklıların hınca hınç doldurdu-

ğu miting alanında çok sayıda Bayrak-
lılı Sandal’a destek olmak için alanda 
bulunurken, kalabalık sık sık ‘Faşizme 
Karşı Omuz Omuza’ sloganları attı. 

Halk, 31 Mart’ta gerçekleşecek 
yerel seçimlerde CHP’nin Bayraklı 
adayı olan Serdar Sandal’a yoğun ilgi 
gösterirken, mitinge ayrıca Cumhuri-
yet Halk Partisi Bayraklı İlçe Başkanı 
Cemalettin Alper, İzmir milletvekille-
ri Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel ve 
Sevda Erdan Kılıç da katıldı. Mitingde 
ayrıca İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı 
Murat Karacan ve CHP’nin Bayraklı 
aday adayları da hazır bulundu.

Serdar Sandal’ın konuşması önce-

sinde konuşan CHP Bayraklı İlçe Baş-
kanı Cemalettin Alper, Bayraklı’nın ilk 
belediye başkanı olan mevcut başkan 
Hasan Karabağ’a selam gönderirken, 

“Kimseyi ötekileştirmedik. Herkes 
ile kucaklaştık seçilen Belediye Baş-
kan adayı CHP’nin ideolojisini temsil 
eder. Ancak Bayraklı’nın tamamına 
eşit mesafede yurttaş bilinci ile de-
mokrasi anlayışı ile hizmet eder.” dedi. 

‘BİZ İZMİR’İN KALBİYİZ’
Konuşmasında ithal adaya kar-

şı direnen on dokuz aday adayına da 
teşekkür eden Bayraklı CHP Belediye 
Başkan adayı Sandal, “Bayraklılar ola-
rak Bayraklı’nın hakkını savunacağız. 
Gerek adaylık süreci gerekse meclis 
üyeliklerinde aynı tavrı sürdüreceğiz. 
Biz Bayraklı olarak kendi kent kim-
liğimiz ile ayakta durmak istiyoruz. 
Biz Karşıyaka ile Bornova ile anılmak 
istemiyoruz. Biz Bayraklı’yız. İzmir’in 
kalbiyiz” diye konuştu..

‘BAYRAKLI’DA SANDIKLARI 
PATLATMAK ZORUNDAYIZ’

Sandal, “Ne söylerlerse ne itham-
larda bulunurlarsa bulunsunlar, bizim 
duruşumuz net. Tüm çalışan arkadaş-
larımızın ekmeğini büyütmeye geli-
yoruz. Kimsenin ekmeğinde, aşında, 
koltuğunda gözümüz yok. Herkesin 
ekmeğini büyütmeye talibiz.” dedi.

Centilmence bir seçim kampanya-
sı yürütmek istediğini ifade eden San-
dal, “Şunu  biliyorum ki biz bu dönem 
Bayraklı’da ki bütün sandıkları patlat-
mak zorundayız. Tüm mahallelerimiz-
de sandıkları patlatmak zorundayız. 
Hedefimiz yüzde 60.” ifadelerini kul-
landı. 

Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne 
seslenen Sandal, “Sofrasındaki ek-
meği bizimle bir olan arkadaşlara ses-
leniyorum. Kimseyi ötekileştirmeye 
gelmiyoruz.. Sizden aldığımız güç ile 
bu kenti İzmir’in kalesi yapalım.” 

‘BU KENTTE BİR ADAM  
YATAĞA AÇ GİRİYORSA…’

Sandal sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizim öncelikli projemiz açlıkla 

yoksulluk ile mücadele olacaktır. Bi-
zim tercihimiz yoksuldan emekçiden 
yana. Belediye Başkanı olduğumda bu 
kentte bir adam daha yatağa aç giri-
yorsa o koltuk bize haram olsun. Tüm 
çocuklarımız, okula gidemeyen ihti-
yaçları karşılanmayan bütün çocuk-
larımıza ihtiyaçlarını sağlamak bizim 
boynumuzun borcudur. Bizim adaylık 
sürecimiz biraz gecikti. Ama bütün 
hazırlıklarımız tamamladık. En yüksek 
oy almak için örgütün tüm üyeleri, yü-
reğinde hak hukuk adalet sevgisi olan 
herkesi bu bayrağın altına bekliyoruz.” 

FOTOĞRAFLAR: Yağız Barut

Sandal’dan Bayraklılılara teminat: 

‘Bir kişi dahi aç kalırsa...’
Cumhuriyet Halk Partisi 

Bayraklı Belediye Başkan adayı 
Serdar Sandal, Bayraklılar ile 
buluştu. Bayraklıların yoğun 
katılım gösterdiği mitingde 

konuşan Sandal, “ Bayraklı’da 
sandıkları patlatmak 

zorundayız.” dedi.
Centilmence bir seçim kampanya

‘Bir kişi dahi aç kalırsa...’
Bayraklı Belediye Başkan adayı 

TUGAY 
CAN

31 Mart yerel seçimleri için Cum-
huriyet Halk Partisi Foça Belediye 
Başkan Aday Adaylığı başvurusunda 
bulunan ve çalışmalarıyla dikkatleri 
üzerine çeken İzmir Bakırçay Hav-
zası Balkan ve Rumeli Göçmenleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Gürol Türkmentepe aday gös-
terilmemesine rağmen aday gibi 
çalışıyor.

‘MÜHİM OLAN KİŞİLER DEĞİL 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ’ 

Foça’da kendisine destek veren 
vatandaşlara teşekkür ziyaretleri 
gerçekleştiren Türkmentepe, “Aday 
Adaylık sürecimde nasıl çalışıp par-
tim için kapı kapı oy istediysem aynı 
şekilde çalışmaya devam ediyorum. 
Aday adaylığı sürecimde Foça’da 
dokunmadık bir kişi bırakmadan 
karış karış gezerek, tek tek tüm 
seçmene ulaşarak partimi anlattım. 
Genel Başkanımız ve parti yönetici-

lerimiz tarafından takdir edilen aday 
olan kardeşim Fatih Gürbüz’e de 
ilk günden desteklerimi açıkladım. 
Çünkü mühim olan kişiler isimler de-
ğil Cumhuriyet Halk Partisidir” dedi.

‘DERDİM MEMLEKET’
Türkmentepe adayların açık-

lanması ile birlikte bu kez Foça’daki 
dernekleri ve vatandaşları teşekkür 
etmek için ziyaret etti, partisi için oy 
istedi. Bağarası Alevi Kültür Derne-
ği, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça 
Şubesi, Muhtarlar, Foça İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Foça Sokakta 
topluluğunu da ekibi ile birlikte zi-
yaret ederek her zaman alanlarda 
olacağı mesajı veren Türkmentepe, 
“Aday olma talebim sadece mem-
leket için bir derdim olmasındandı. 
Koltuk sevdasına düşmedim. Ata-
türk’ün kurduğu ülkemizin kurtu-
luşunun yine Atatürk’ün partisinde 
olduğunu bildiğim için, bu kötü gidi-

şata dur demek için elimi taşın altı-
na koymak istedim. Bu yüzden aday 
gösterilmeyince partisinin kaybet-
mesi için çalışanlar, kişisel hırsları 
için parti disiplinini terk edenlerden 
olmadım. Çünkü derdim memleket. 
Koltuk, makam, mevki değil. Derdi 
koltuk olanlar her türlü ahlaksızlı-
ğı yapmaya müsait oluyorlar. Ben 
sadece partimin iktidarı için, ülke-
min kurtuluşu için çalışmaya devam 
edeceğim. Yürekten inanıyorum ki 
Foça da ve tüm Türkiye’de millettin 
zaferiyle martın sonu bahar olacak. 
Yeter ki bahane üretmeyip siyaset 
üretelim. Çalışalım çok çalışalım. 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi 
sorumluluğunu unutmadan sadece 
ülkemizin geleceği için çalışalım. Bu 
parti Atatürk’ün partisi ve Cumhu-
riyet Halk Partisi koltuğu hep Ata-
mızın. Unutmayalım koltuk sadece 
Atamız için kalıcı olacak, onun dışın-
daki herkes gelip geçici olacak” dedi.

Türkmentepe: ‘Bahane değil siyaset üretelim’ 
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Programa CHP İzmir Mil-
letvekili Özcan Purçu, 
Buca Belediye Başkan 
aday adayları Levent 
Bendeş, Buca İlçe Baş-

kanı Kasım Özkan, Mehmet Süne, 
Konak İlçe eski Başkanı Şakir Ba-
şak, Güzelbahçe Belediye Başkan 
Aday Adayı Uğur Yelekli, Karabağlar 
Belediye Başkan Aday Adayı Polat 
Manduz,Konak İlçe Başkanı Çağrı 
Gruşçu, meclis üyeleri ve sivil top-
lum örgütleri de katıldı. İlçe binasın-
dan partililer ile Kasaplar meydanına 
yürüyerek giden Nezir’i Buca halkı 
tarafından coşkuyla karşılandı. Suat 
Nezir alana eşi İlkay Nezir ve çocuk-
ları ile birlikte geldi. Nezir’in alana gi-
rişinde kurban kesildi. İşyerlerinden 
ve evlerinden Suat Nezir’i karşılayan 
vatadandaşlar, bulundukları yerler-
den karanfiller attılar.

Nezir adaylık konuşmasına baş-
larkenşunları söyledi: «Birleştirici 
güç diye yola çıktık. Bu sözümüzün 
arkasındayız ve Martın sonu bahar 
olacak. Daha önce de söylediğim gibi 
Buca’daki oy hedefimiz en az 150 
bin bunu da sizlerle birlikte başara-
cağız.» 

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Ak-
dağ şunları söyledi: “Bizlerde Cum-
huriyet’in bütün değerlerine sahip 
çıkan bu yürek, ışık ve sevda devam 
ettiği sürece biz iktidarımızı kaybet-
meden yolumuzda yürüyeceğiz. Bu 
adaylık açıklaması bayram yerine 
döndüren sizlere teşekkür ederim. 
Kardeşin kardeşe devrettiği bir nöbet 
değişimi için burada hep birlikteyiz. 
Birlik beraberlik içinde olmamız ge-
reken hallerde bütün sosyal demok-
ratlar tek yürek oluruz. Belediyecilik 
CHP’nin işi geçmişten günümüze, 
Aydın Ertenler, Yüksel Çakmurlar, 
Ahmet Sarışınlar, Aziz Kocaoğlu ve 
daha niceleri. İzmir’i İzmir yaptılar. 
Şimdi bu nöbet değişiminde hizmet 
sırası Suat Nezir’e geldi.Kendisi de iyi 

işlere imza atacaktır.” dedi.

“BUCA ŞANSLI, YİNE GENÇ BİR ADAYI 
VAR”

CHP İzmir Milletvekili Özcan 
Purçu şunları söyledi: “Yüreklerinde 
sevgi olan umut olan vatan aşkı olan 
güzel Bucalılar hepinize selam olsun. 
Bu bir nöbet değişimidir, giden de 
gelende bizim kardeşimizdir. Burada 
bir Belediye Başkan adayı görmüyo-
rum alanı dolduran herkesi belediye 
başkanı olarak görüyorum. Ülkemiz 
ekonomik olarak kötü durumda onun 
içinde burada sizlere ve bizlere gö-
revler düşüyor. Ülkemizi çocukları-
mıza en iyi şekilde emanet edeceğiz. 
Buca şanslı, yine genç bir Belediye 
Başkanınız olacak. Suat Nezir’e hep 
birlikte destek veriniz ki kardeşim 
verdiği 150 bin oyu yakalasın ve geç-
sin.” dedi. 

Buca Belediye Başkan Adayı Suat 
Nezir coşkulu kalabalığa seslenirken 
şunları söyledi: “Mustafa Kemal Ata-
türk ve ailah arkadaşlarına çok büyük 
teşekkür ediyorum. Bizlere böyle gü-
zel bir vatan bıraktıkları için. Mustafa 
Kemal Atatürk ne demişti: ‘Benim iki 
büyük eserim var. Biri Türkiye Cum-
huriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Par-
tisi’. Atamızın bizlere emanet ettiği 
bu iki güzel eseri ilelebet koruyaca-
ğız ve daha da yükselteceğiz. Girdi-
ğimiz bu mücadelede gece gündüz 
çalışan bütün parti üyelerine çok te-
şekkür ediyorum. On yıldır Buca’dan 
CHP bayrağını indirmeyen Belediye 
Başkanlarımıza çok teşekkür edi-
yorum. Belediye Başkan aday adayı 
arkadaşlarımızla yarıştık, yarışırken 
de hiç birbirimizi kırmadık Aday adayı 
arkadaşlarıma da çok teşekkür edi-
yorum.” dedi.

“ESKİ YEŞİL BUCA’YI YENİDEN 
YARATMAK”

Nezir,  adaylık açıklamasında 
güzel bir Buca hayal ettiğinin altını 
çizerek, seçim sürecindeki görevin 
herkese düştüğünü söyledi.” Dışarı-
dan müdahalelere asla izin vermeye-
ceğiz. Aldığımız görevi en iyi şekilde 
yerine getirmek için çalışacağıma 
sizlere söz veriyorum. Buca da kar-
deşliğimizin bozulmasına asla izin 

vermeyeceğim. Ben çok güzel bir 
Buca hayal ediyorum. Çocukluğu-
mun Buca’sını hayal ediyorum. Bağ-
larında koştuğum, Rıza hocanın 
havuzunda yüzdüğüm ve yeşil alan-
larında yuvarlandığım Buca’yı hayal 
ediyorum. Eski Yeşil Buca’yı yeniden 
yaratmak için yapacağımız projelere 
sizleri dahil edeceğiz. İktidarın kadın-
ları evlerine kapatmak için mücadele 
ederken, biz ısrarla diyoruz ki,  ka-
dınlarımızı sosyal ve ticari hayata 
entegre etmek için projeler üretece-
ğiz. Çünkü biz halk partisiyiz. Halkın 
partisiyiz, kadınla erkek eşittir.” dedi.

“İZMİR’E BAHARI BİRLİKTE 
GETİRECEĞİZ”

Buca Belediye Başkan Adayı 
Suat Nezir, “ Buca’yı ve Bucalıyı çok 
iyi bilen birisiyim. Doğduğum büyü-
düğüm bu kente borcum var. Beni 
otobüslerde, dolmuşlarda, pazarda, 
markette kısacası her yerde göre-
ceksiniz. Buca’da kırkyedi Mahalle 
var ben bu kırkyedi mahalleye eşit 
hizmet vereceğim Muhtarlarımızın 
mahallelerinde ki sorunları bize yan-
sıtmasının ardından çözüm üretece-
ğiz. Siyaseti iddia işi dedik, bizde bir 
iddia ortaya koyduk. Biz Buca’dan 
150 bin oy alacağız dedik. Şimdi ben 
sizlerden bir söz istiyorum. En az 
150 bin oy alabilmemiz için sizlerin 
de bizim gibi kollarınızı sıvamanı-
zı istiyorum. İzmir’e baharı birlikte 
getireceğiz. Buca halkından onur 
duyuyorum. İyi ki Buca’da doğmu-
şum ve burada oturuyorum. Bu onur 
bizlere yeter. Buca sporun formasını 
giyen birisi olarak Buca Sporumuzu 
hakettiği yere getirmek için elimiz-
den geleni yapacağız bunun sözünü 
sizlere veriyorum” dedi.

Nezir’den adaylık açıklaması: 

‘En az 150 bin oy’

vermeyeceğim. Ben çok güzel bir 

‘En az 150 bin oy’
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Buca Belediye Başkan Adayı 
Suat Nezir, adaylık açıklaması 
yapmak için partililer ve Buca 

halkı ile buluştu.

TUGAY 
CAN

Hurdaya dönen treni baştan yarattılar
Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım şirketi İzmir Metrosu’nun atölyelerinde 

görev yapan deneyimli personel, hurda haldeki treni yeniledi. 
3 yıl önce üzerine konteyner 

devrilen tren, sadece onarıl-
makla kalmadı, yeni teknolojiyle 
de donatılarak eskisinden daha 
modern hale getirildi. Yaklaşık 
12 milyon TL değerindeki tren, 1 
milyon 430 bin 800 TL maliyetle 
İzmir Metrosu filosuna kazandı-
rıldı. 

 İzmir Metro A.Ş.’nin 19 yıl-
lık deneyimli ekibi, kullanılamaz 
haldeki metro aracını özverili bir 
çalışma sonrası yeniledi, sisteme 
yeni bir araç kazandırdı. Metro 
araçlarının bakım, onarım ve te-
mizlik çalışmalarını gerçekleşti-
ren ‘Araçlar Departmanı’, hurda 
gözüyle bakılan aracı ayağa kal-
dırırken, aynı zamanda sıfırdan 
metro aracı monte edebilme 
deneyimi de kazandı. Sistemde 
‘518 numaralı tren’ olarak kayıt-

lı aracın tekrar kullanılabilmesi 
için gösterilen çaba, çalışanlar 
arasında ‘518’in hikayesi’ olarak 
anılmaya başlandı.

HEP BİRLİKTE KUTLADILAR 
Hizmet vermeye hazır hale 

getirilen aracı incelemek ve eki-
bin başarısını kutlamak için tüm 
personel İzmir Metrosu’nun 
atölye binasında toplandı. Emeği 
geçen herkesi başarısı nedeniyle 
tek tek tebrik eden İzmir Metro 
A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, 
bu bilgi birikiminin İzmir Metro-
su’nu daha büyük teknik hedef-
lere taşıyacağını belirtti.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ
Ekip, 3 yıl önce, hat dışındaki 

bir işletmeden taşınan kontey-
nerin metro vagonu ile teması 

sonucu kullanılmaz hale ge-
len trendeki hasarı inceleyerek 
başladı. Hasar kayıtları çıkarıldı. 
Bakım ve onarımdan çok daha 
fazlasına ihtiyaç duyulduğu, 
neredeyse sıfırdan yapmak ge-
rektiği ortaya çıktı. Ancak İzmir 
Metro A.Ş. ekibi, çalışma için 
büyük bir istekle seferber oldu. 
İlk olarak vagonun düzeltilme işi 
için aracın iç ve dış ekipmanları 
tamamen söküldü. Süreç, kapor-
tanın düzeltilmesiyle devam etti. 
Ardından aracın iç ekipmanları, 
kompresör, bölümler arası sin-
yal kablo demetleri, klimalar, iç 
ve dış kaplamalar, koltuklar ve 
boyama işlemleri tamamlanarak 
araç yenilenen bogiler üzerine 
indirildi. Burada tüm mekanik ve 
elektrik bağlantıları tamamlandı; 
cer motoru, körük ve klima bağ-

lantıları yapıldı. Aylar süren bu 
zorlu sürecin sonunda  araç, test 
aşamasına hazır hale geldi. 

Bu arada iç ve dış yapısı ta-
mamen yenilenen ve İzmir Met-
ro A.Ş.’nin ilk nesil ABB araçla-
rından olan 518 numaralı aracın 
kapı ve camlarının tasarımındaki 
yenilik de dikkatlerden kaçmadı. 
Titizlikle yürütülen, atölyede ve 
işletim dışındaki saatlerde ise 
uzman ekiplerce hat üzerinde 
yapılan statik ve dinamik test-
lerin sonunda araç, yolculu sefer 
yapabilecek duruma geldi. Yak-
laşık 12 milyon TL (2.2 milyon 
dolar) değerindeki tren, 1 milyon 
430 bin 800 TL maliyet ve 2 bin 
877 adam/saatlik çalışma sonu-
cu yepyeni bir araç olarak İzmir 
Metrosu filosuna kazandırıldı. 
DHA
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CHP İzmir eski Milletvekili 
Zeynep Altıok, Birgün’e 
AKP hükümetinin iktidarı 
boyunca kadınların top-
lumdaki yerini ele aldığı 

bir yazı kaleme aldı.  İşte o yazı; 
Her üç kadından birinin en az bir 

kez cinsel istismara uğradığı, kadına 
yönelik şiddetin %1400 arttığı bu şid-
det rejiminde kadının satılabilir olma-
sı ve domates, biber ve patlıcandan 
daha az kâr getirmesi normal olandır. 

Her geçen gün yoksullaşan ül-
kemizde ekonomik krizin artık her 
evde ağırlığınca hissedildiği günlerde 
iktidarın adeta can havliyle seçim ön-
cesi için iyi düşünülmüş Tanzim satış 
hamlesi gündemde. Üretimi olmayan 
bir ekonominin büyüme getirmeyece-
ği aşikâr. Nihayetinde bugüne kadar 
tarım politikaları başta olmak üzere 
yanlış tercihlerle yürütülen sürdürüle-
bilir rant hayali çıkmaza girdi. İktidarın 
maharetli ekonomistlere düzenlettiği 
afili grafik tablolarla algıda büyütülen 
ancak sadece inşaat sektörüne ba-
ğımlı çökertilen Türkiyesi yokuş aşağı 
her gün daha fazla emekçiyi, çiftçiyi, 
işsizi, yoksulu öğüterek, yutarak yu-
varlanıyor. Büyük kriz kapıda değil 
çocuğumuzun odasında onun yata-
ğında yerleşik bir arsızlıkla yatmakta. 
Bu hal iktidardakiler için de bir sorun 
elbette ama çıkmaza girmesiyle de-
ğil de o çıkmazın çaktırılmaması ve 
rantın sekteye uğraması endişesiyle. 
Hal böyleyken siyaset mühendisleri 
devreye sokularak -satın alınmış sa-
atlerle- iktidarın medyasında bir se-
çim kampanyası olarak büyük tanzim 
satış buluşu pompalanıyor. Bu pro-
jenin sergilediği gerçekse bambaşka. 
İnsanlar perişan! 2 TL ucuz sebze için 
oluşan  uzun kuyruklar kimsenin sa-
hici gündeminde değil. 

Tarımda kendine yeten 7 ülkeden 
biri konumundan yoksulluk kuyruk-
larına evirilen ülkede çitçinin, geldiği 
durum içler acısı. İpoteksiz arazi yok, 
çiftçini kredi borçları %190 artmış, 
Mazot %85, gübre %110, tohum %95, 
zirai ilaç %100 ün üzerinde zamlan-
mışken gıda enflasyonu durmak bil-
meden artıyor. Bir yıl içinde sadece 
soğanın fiyatı %231 artmış. Vatandaş 
kuru soğana dahi talim edemiyor. Bu 
vahim tablo karşısında çözüm teşvik 
politikaları üretmek yerine iktidarın 
zararına satış formülünü öven ya-
yınlardan ibaret. CHP’li belediyelerin 
tanzim satış uygulamalarının sağ ik-
tidarlar tarafından sonlandırılması, Et 
Balık Kurumu başta olmak üzere tüm 
halkçı kurumların bir bir satılması, ka-
patılması, sömürülüp yok edilmesi, 
özelleştirmeler, Şeker Fabrikaları sa-
tışı ve bugün yoksulluk kuyrukları ya-
ratan “büyük hizmet” ayrı bir yazının 
konusu olacak kadar çok katmanlı ve 
mühim. Ancak ben işin başka bir yö-
nüne dikkat çekmek istiyorum. 

Ülkenin başta ekonomi olmak 
üzere eğitim, bilim, hukuk, ahlak, mo-
ral ve nice yönden çöküşü daha büyük 
bir farkındalık gerektiriyor. Bu ise ne 
yazık ki düşünen ve üreten toplum-
la mümkün. Büyük çöküşün sebebi 
kalkınmanın baş düşmanı gerici poli-
tikaların geldiği yere de bu bağlamda 
bakalım.  

Bu aşamada daha evvel ‘asgari 
ücret artışının enflasyonu tetikleye-
ceği’, ‘ekonominin futbol kulüpleri 
sayesinde kurtulacağı’ gibi bilimsel ve 
dahiyane çözümleri olan Abdurrah-
man Yıldırım iktidarın sesi olma göre-
vini ekranlarda başarıyla sürdürüyor. 
Yıldırım sebze ve meyvenin “kadın 
fiyatından fazla” kâr getirmesine tep-
kili! Neresinden tutalım şimdi bunun? 
İlk aklına gelen kıyas “metasının” ka-
dın satışı olması kendisinin bu alanda 
hayli vakıf olduğunu göstermekte. 
Ancak bunun konuşulması bu basit-
miş gibi görünen cümlenin ardındaki 
bin bir sorunun görünmez olmasını 
getirecek popüler bir tartışma konusu 
olarak kalır ki bu tam da bugün yara-
tılmak istenen eril, gerici, yoz toplu-
mun doğal refleksidir.  

Kurulan cümle çok ama çok ağır 

bir sosyolojik ve toplumsal gerçek-
liğin özetidir. Cumhuriyet’in kurulu-
şundan bu yana aydınlanmayı, iler-
lemeyi hazmedemeyen bağnaz ve 
erkek egemen aklın adım adım dö-
nüştürdüğü rejimin hâkim kimliğini 
ifşa etmektedir. Bu noktaya bilinçli 
bir tercihle adım adım getirildik. Önce 
düşünce hedef alındı, eğitim çökertil-
di. Sonra özgürlük adı altında yapılan 
düzenlemelerle gerici ve baskıcı da-
yatmalar odağına kadını alarak tahrik 
olma güvencesiyle şiddeti, cinayeti, 
tecavüzü, kadınları yaşamın içinde 
kopartmayı, metalaştırmayı getir-
di. Sonuçta kadını mal olarak gören, 
“aile”, “namus” kriterlerinin itiraz edi-
lemez olmasını sağlayan hukuki dü-
zenlemeler gerçekleştirildi. Ama daha 
da vahim olan kadına yönelik her tür-
lü ayrımın yüce Türk liderinin  “fıtrat” 
buyruğu altında meşrulaştırılmasıyla 
yerleşen tutumdur. O tutum, o bakış 
olanca netliğiyle ekranda modern gö-
rünümlü, ekonomi değerlendirmeleri 
yapan bir çapsızın uzmanlığıyla yöne-
tilen bir ülkenin hâkim tutumdur. Bu 
sığlık en masum ama tehlikeli haliyle 
konformist yazılarıyla tanınan köşe 
yazarının; tarımın çiftçinin getirildiği 
durumu yok sayarak tanzim satış için 
kurduğu “bu sayede manav, kabzı-
mal, pazarcı kendine çeki düzen ve-
rir” aymazlığından, en korkunç haliyle 
yandaş ve tetikçi gazetenin “Erdoğan 
patlıcanı ellerine verdi” manşetine 
uzanan derin bir umarsızlık ve ben-
cillik halinin yayılıp kalıcılaşmasını 
getirmektedir. Yerleştirilen toplum 
kodlarının neden ve nasıl oluşturul-
duğunu, bu kodların yerleşmesinde 
görevli ve işbirlikçi aydınların rolünü, 
muhakemesini ve reflekslerini yitiren 
birey ve toplum tasarımının nasıl yer-
leştirildiğini ‘İçi Boşaltılan Cumhuri-
yet ve Laiklik’ kitabımda çok boyutlu 
olarak göstermeye çalıştım. Mamafih 
“bu kadar kâr kadın ticaretinde yok” 
cümlesinin nasıl kurulabildiğini, gös-
terilecek tepkinin sadece bu cümlenin 
“münferit”liğine hapsolmaması ve 
sonuç alıcı bir farkındalığa dönüşmesi 
adına birkaç tespit ve veri üzerinden 
düşündürmek isterim. 

TÜİK tarafından açıklanan 2018 
verilerine göre ülkemizde okuma 
yazma bilmeyen kadınların oranı 
%15. Yüksek okul mezunu kadınların 
oranı 2017’de %14’ken %5’e gerile-
miş. Lise mezunu kadınlar %20’den 
%16’ya, orta okul mezunluğu %11’den 
%4’e düşmüş. Eğitimde bilimsellikten 
uzaklaşma ve müfredat sorunu bir 
yana total nüfusun eğitim oranlarında 
gerileme söz konusuyken kadınlarda 
bu oranlar iktidarın dayattığı görev 
tanımlarıyla da uyumlu olarak za-
ten problemli bir konumdan daha da 
problemli bir duruma eviriliyor. Kadın-
ların iş gücüne katılımı %30, bu %30’un 
yarıdan fazlası güvencesiz çalışıyor. 
Çünkü kadının yeri evdir, çalışma ala-
nı temizlik, bakıcılık, yemek pişirme 
yani eve ek gelir sağlayıcı kölelik kap-
samında kalır. Her üç kadından birinin 
en az bir kez cinsel istismara uğradığı, 
kadına yönelik şiddetin %1400 arttığı 
bu şiddet rejiminde kadının satılabilir 
olması ve domates, biber ve patlı-
candan daha az kâr getirmesi normal 
olandır. Tecavüzü meşrulaştıracak 
çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak 
yasal düzenlemeler kadın bakan tara-
fından “bir kereden bir şey olmaz” af-
fediciliğindeyken, çocuk yaşta “kendi 
rızası” ile evlendirilenlerin, onları bu 
rızaya zorlayan ailelerin ve suçlu bu-
lunan/hüküm giyenlerin mağduriye-
tinin savunulması da ana muhalefetin 
erkek vekiline düşüyorsa büyük eril 
aklı hücrelerimize kadar hissettiğimi-
zi söylemeliyim. Bu “mağduriyetin” 
dile getirilmesiyle iktidarın TBMM’de 
emek emek geri çektirilen yasanın 
yeniden gündeme getirilmesi için 
hem de “CHP de istiyor” diyerek ha-
rekete geçmesi bir oldu. Bu durum 
eleştirildiğinde erkek kibri ile hatasını 
dahi kabul etmeyerek “ben partimizin 
bilgisiyle açıklamamı yaptım” diyen 
vekilimize sitem etmek ne yazık ki 
kadının giderek gerileten konumu-

nu kurtarmıyor. Bu durum can acıtıcı 
olmanın çok ötesinde kadına bakışı, 
kadının yerini belirleyen yerleşik aklın 
kendine edindiği güçlü konum ve bu 
bakışın sözde laik kesimlerde dahi er-
kekler nezdinde yerleştiği yer açısın-
dan önemli bir göstergedir. 

Özetle bu cümle kadına biçilen 
rolü olanca iğrençliğiyle ve açıkça ifşa 
etmekte. Cumhurbaşkanı, okumuşu, 
profesörü, rektörü, eğitimcisi, baka-
nı, vekili tarafından sarfedilen benzer 
akıl almazlıkta cümleler çok. Ancak 
hiç biri ekonomiden demokrasiye, 
eğitimden seviyeye kadar kapsamlı 
kodlar içermiyor sanırım. Bu cümle 
bize diyor ki; 

-Kadın satışı gayet doğal günde-
me getirilebilecek bir olgudur ve ül-
kemizde kıyas için gerekli kâr/zarar 
analizi içinde veri sağlayabilecek ka-
dar takip edilmektedir. 

-Kadına biçilen fiyat domates, bi-
ber kadar ucuz olmalıdır. Tabi tersten 
de okuyabiliriz yani ülke o kadar hazin 
durumda ki sebze artık her şeyin üze-
rinde bir değerde. Yani artık borsalar-
da TL ile değil biberle yer alabiliriz. 

-Çiftçinin yoksulluğu, muhtaçlığı 
kimsenin umurunda değildir. Çiftçinin 
“biber sektörü”nde kâr oranı ancak 
uyuşturucu sektörü ile kıyaslanabile-
cek kadar yüksek algısı yerleştirilme-
lidir.  

Yani ülkede tarım sorunu yoktur. 
Yoksulluk yoktur. Gerileme yoktur. 
Sadece ucuz kadın ve iktidarın bah-
şettiği ucuz ürün vardır.  

KADIN VE SİYASET 
Gelelim kadının siyasetteki yerine. 

Önümüzde bir yerel seçim var. Her 
seçim öncesinde olduğu gibi tüm par-
tiler kadın adaylara her zamankinden 
çok yer verileceği yönünde açıkla-
malar yaptılar.  Bugün mevcut kadın 
milletvekili sayısı 600 de 96 yani %16. 
Ülkemiz kadın vekil oranı ile 186 ülke 
arasında 132. sırada. Oysa Atatürk’ün 
Türkiyesi’nde kadına seçme ve seçil-
me hakkı, örneğin kadın milletvekili 
oranı %47,7 olan kuzey ülkelerinden 
on yıllar evvel tanınmıştı. Bürokrasi 
üst yönetiminde kadın oranı yalnızca 
%11. Türkiye’de erkek vali sayısı 79 
iken, yalnızca 2 kadın vali var. 943 
erkek kaymakam varken sadece 14 
kadın kaymakam mevcut. Kadın savcı 
oranı % 9. 4 bin 406 erkek savcı bu-
lunurken, kadın savcı sayısı sadece 
448. Kadın büyükelçi oranı da yüzde 
1.7 düzeyinde. 2 bin 356 erkek büyü-
kelçiye karşın, sadece 43 kadın büyü-
kelçi görev yapıyor. Devlet üniversite 
rektörlerinde de durum pek farklı 
değil. Kadın akademisyen oranı yüz-
de 43 olmasına rağmen kadın rektör 
oranı sadece yüzde 3. (108 erkek) 
50.000den fazla muhtar içinde 674 
kadın var. Hal böyleyken RTE gururla 
sunar: «Kamuda, eğitimde, bürokra-
side kadın, en büyük sıçramayı bizim 
dönemimizde gerçekleştirmiştir.» 

Bizi bekleyen yerel seçimler ön-

cesinde kadın temsiline yerel yöne-
timler açısından da bakmakta fayda 
var. Türkiye’de kadın belediye başkan 
oranı %2.86. Nüfusun yüzde 50’sini 
oluşturan kadınların yerel yönetim-
lerdeki yeri düşündürücü değil hazin. 
30 büyükşehirde 3, 51 ilde sadece 1 
ve 919 ilçede 33 ilçe belediye başka-
nı kadın. Gösterilen kadın aday sayısı 
bunun bile yakınından geçmiyor. 

Bu seçimlerde aday adayı olma-
sına rağmen listelerde kendisine yer 
verilmeyen, geçmişte Menemen’e 
bağlı Seyrek’te başarılı bir beledi-
ye başkanlığı tecrübesi de bulunan 
Nurgül Uçar’ın paylaştığı veriye göre 
1930 ile 2018 yılları arasında üç bü-
yük şehre baktığımızda İstanbul’da 5, 
Ankara’da 2 ve İzmir’de ise 10 kadın 
belediye başkanı seçilebilmiş. 

Siyasette kadın temsili için liyakat 
kriteri “kadın olmak” olamaz. 

İktidarın kadına bakışı net. Bu tablo 
karşısında ana muhalefetin ilerleyen 
çağdaş Türkiye için ortaya koyduğu 
parti programının güvenilir olabilmesi 
için kadınlara verdiği değerin de gö-
rünür olması gerekir. Üstelik ortada 
kamuoyu önünde verilmiş sözler var-
ken. Ancak tıpkı yazının ana konusu 
olan cümle kadar tehlikeli “kadınlar 
kadınları istemiyor” cümlesi tüm du-
rumun izahını tek başına verebilecek 
niteliktedir. Bu cümlenin de alt oku-
ması yapılmalıdır. Zira bu bakış salt 
kadın temsilini değil genel bir durum 
saptama, vizyon ve çözüm getirme, 
eyleme geçme zaafını açıkça ortaya 
koyuyor. Siyasette kadının temsi-
li için liyakat kriteri “kadınlık” olduğu 
sürece ne elimizden alınmak istenen 
Cumhuriyet rejimine sahip çıkmak, ne 
de mevcut iktidarın karşısında güçlü 
bir alternatif sunmak mümkündür. 
Kadınların belediye başkanlığı için 
nerelerde ve ne şekilde adının geç-
tiğine baktığımızda ağırlıklı olarak ya 
niteliğe bakılmaksızın küçük ilçelerde, 
ya da alınması mümkün görülmeyen, 
kaybı asla mümkün olmayan yerlerde 
kadınlara alan açıldığını görüyoruz. 
Hatta kaybı asla mümkün olmayan 
kimi yerlerde yeniden aday gösteril-
meyen kadınların yerine erkeklerin 
atandığını, kimi yerlerde nitelikli kadın 
adaylar varken yok sayıldıklarını, son 
dakikada çizilerek kim bilir hangi ne-
denlerle yerlerine eşit liyakat ölçütü 
olmaksızın erkek adaylar yerleştiril-
diğini görüyoruz. Adayı çok güçlü olan 
ve İzmir için büyük bir vizyonla deği-
şim sağlayacağına emin olduğum İz-
mir büyükşehir adayımız Tunç Soyer 
yerine yine başarılı ve meclis çalışma-
larından çekildiğinde görev alanı için 
büyük eksiklik doğuracak bir kadın 
milletvekili arkadaşımızın adının salt 
popülerlik üzerinden gündeme getiri-
lip tartıştırılması da bu genel bakışın 
bir başka anlamlı örneği. Bu kadın 
aday yoksunluğu içinde zaten kotanın 
altında ve çok az sayıda kadın temsili 
olan Meclis’ten, üstelik parlamentoda 
ilk kez çoğunluğunu da yitirmiş iktidar 

karşısında koltuk kaybetmeyi göze 
alan tuhaf düşünce sistematiği ka-
dınların siyaset içinde var olmasının 
önündeki en büyük engeldir. İktidar 
partisinin İzmir’i “mahallenin en güzel 
kızı” olarak tanımlayan adayına kadın 
ve erkek milletvekillerinden yükselen 
itirazın hatta savunmanın gerekçesi 
de çarpıcıdır. Genel başkan yardımcısı 
düzeyinde İzmir’in delikanlı bir kent 
olması ve delikanlı tokadı gönderme-
sinden daha üzücü olan kadın ya da 
kız benzetmesinden rencide olunma-
sıdır. Kanımca Zeybekci belki de katıl-
dığım tek cümleyi sarfetmiştir. Evet, 
İzmir mahallenin en güzel kızıdır. Bı-
rakın istesinler. Sahi kim istemez? 

Milletvekili seçildiğimde bana ilk 
yöneltilen soru “Kadınlar için ne ya-
pacaksınız?” olduğunda elbette ka-
dınların hakları için de çalışacağımı 
belirtmiş ama kadın milletvekili ola-
rak asıl görevimin kadın hakları ola-
rak görülmesine de açıkça tepki dile 
getirmiştim. Ana muhalefet liderinin 
“Kadın aday istiyoruz, kadın arkadaş-
lar da erkek aday öneriyorlar” açıkla-
ması akla “hangi kriterle, hangi ilçeye, 
hangi kadın öneriliyor?” sorusunu 
getirmelidir. Parti dışından üye dahi 
olmayan, iş dünyasından sırf ismi bi-
liniyor diye önerilen kadınlar varsa; 
örneğin onların yerine liyakat kriter-
lerine göre, üstelik çoktan hak eden 
bir erkeğin önerilmesi kadın haklarına 
ters mi düşer? Kanımca asla. Bu ye-
rel seçim, ülkemiz için birçok anlamda 
önemli değişim ve gelişim için nefes 
alanları yaratacak olan belediyeleri-
mizin belirlenecek olması nedeni ile 
çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle 
aday belirleme süreç ve kriterleri be-
lirlenirken – kadın aday temsili dahil- 
siyasi gerçeklikler, bilimsel veriler ve 
liyakat ışığında karar verilmesi esas 
olmalıdır. Şüphesiz ki sosyal demok-
rat belediye hizmetleri yani sürdürü-
lebilir başarı için solun eşitlik, özgür-
lük ve vicdan ilkelerini benimsemiş 
olmak, siyasi ahlak ve temiz beledi-
yecilik anlayışı cinsiyetin önündedir. 
Cinsiyet kriteri, asla tutturulmayan 
ama belirleyici olan kota kriterleri ile 
değil az önce saydığım değerlerle bir-
likte belirleyici olmalıdır. Son günlerde 
tartışma konusu olan “kadın il başkanı 
kadınları istemedi” algısının kadınlar 
tarafından kamuoyu önünde (birçok 
başka yaşanmışlık ve örnek ortaday-
ken) bu yalınlıkla ve kadınlık üzerin-
den tartışılması da kurulan cümleler 
kadar analize muhtaçtır. Haklı ya da 
haksız sebeplerden bağımsız olarak 
sonuçta istediği erkek adayları her 
itiraza rağmen (!) getirebilen sistem 
kadınları da -ihtiyaç varsa- kadınlara 
karşı dahi koruyabilecek erke sahip 
değil mi? Bu durum kadına yönelik 
bilinçli olarak yerleştirilen bakışın ka-
dınlar tarafından da kabul gördüğü 
ve benimsendiğini işaret ediyor ki bu 
hepsinden vahim.  

Martın sonu ancak kadınlarla ba-
har olacak.

Mart’ın sonu kadınlarla bahar olacak 

bir sosyolojik ve toplumsal gerçek-
liğin özetidir. Cumhuriyet’in kurulu-
şundan bu yana aydınlanmayı, iler-
lemeyi hazmedemeyen bağnaz ve 
erkek egemen aklın adım adım dö-
nüştürdüğü rejimin hâkim kimliğini 
ifşa etmektedir. Bu noktaya bilinçli 
bir tercihle adım adım getirildik. Önce 
düşünce hedef alındı, eğitim çökertil-
di. Sonra özgürlük adı altında yapılan 
düzenlemelerle gerici ve baskıcı da-
yatmalar odağına kadını alarak tahrik 
olma güvencesiyle şiddeti, cinayeti, 
tecavüzü, kadınları yaşamın içinde 
kopartmayı, metalaştırmayı getir-
di. Sonuçta kadını mal olarak gören, 
“aile”, “namus” kriterlerinin itiraz edi-
lemez olmasını sağlayan hukuki dü-
zenlemeler gerçekleştirildi. Ama daha 
da vahim olan kadına yönelik her tür-
lü ayrımın yüce Türk liderinin  “fıtrat” 
buyruğu altında meşrulaştırılmasıyla 
yerleşen tutumdur. O tutum, o bakış 
olanca netliğiyle ekranda modern gö-
rünümlü, ekonomi değerlendirmeleri 
yapan bir çapsızın uzmanlığıyla yöne-
tilen bir ülkenin hâkim tutumdur. Bu 
sığlık en masum ama tehlikeli haliyle 

‘TÜİK tarafından açıklanan 2018 verilerine göre ülkemizde okuma yazma bilmeyen 
kadınların oranı %15. Yüksek okul mezunu kadınların oranı 2017’de %14’ken %5’e gerilemiş. 

Lise mezunu kadınlar %20’den %16’ya, orta okul mezunluğu %11’den %4’e düşmüş. ‘ 
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Sebzedeki fahiş fi-
yatlarının düşmesi 
için uygulanan tan-
zim satışlar henüz 
İzmir’de başlama-

dı. Pazardaki meyve ve sebze 
fiyatlarının bir nebze de olsa 
düşmeye başladığını belirten 
pazar esnaflarından Ünal Şen, 
bu düşüşün tanzim satışla bir il-
gisi olmadığını, hava koşullarının 
bunda etkili olduğunu öne sürdü. 
Yağmur nedeniyle bir süre tar-
laya girilemediğini belirten Şen, 
“Yağmur nedeniyle ıspanak, 
lahana, pırasa, kereviz, pancar 
gibi ürünleri kesmek için tarla-
ya giremedik. Yağmur ağaçtaki 
elmayı etkilemedi ama toprak-
taki ürünlerin azalmasına neden 
oldu. Yağış miktarı azalıp soğuk 
hava ılınmaya başlayınca ürün-
ler de büyümeye başladı. Şimdi 
fiyatlar da normale dönmeye 
başladı” dedi. 

‘TANZİM GELİRSE HAL ORTADAN 
KALKAR’

Tanzim satışın pazarcıları 
etkilemeyeceğini savunan Ata 
Yakut ise, “Marketler aynı do-
matesi tarladan 2, halden 6 li-
raya alıyor ama kendisi 9 liraya 
satıyor. Tanzim pazarcıyı etkile-
mez, haldekileri etkiler. Müşteri 
pazara hep gelir. Çünkü burada 
bulduğu tazelikteki ürünü hiçbir 
yerde bulamayacağını biliyor. 
Tanzim gelirse hal ortadan kal-
kar. O zaman herkes domatesi 
aynı fiyata satar” diye konuştu. 
Marketlerdeki ürün fiyatları-
nın düşmeye başlayacağını dile 
getiren Yakut, şunları söyledi: 

“Pazardaki meyve sebzeler za-
ten ucuz. Saat 17.00’den sonra 
nerdeyse tarla fiyatına hatta 
tarladan da ucuza ürün satıyo-
ruz. Akşam saatlerinde pazarcı 1 
liraya aldığı salatalığı 50 kuruşa 
satıyor. Market 1 kasa salatalığı 
1 hafta satar, ‘istersen al’ der. 
Kredi kartıyla almak cazip ge-
lirse vatandaş gidip oradan alır 
ama ben hiçbir zaman vatanda-
şın pazardan vazgeçeceğini san-
mıyorum.”

‘GİDERLER DÜŞSÜN, İNDİRİM 
ZATEN GELİR’ 

Pazardaki soğan, patates sa-
tıcısı Suat Özcan ise bir dönem 
pazarda yanına yaklaşılmayan 
soğanda fiyatların düştüğü-
nü söyleyerek, “Yurt dışından 
soğan getirilmesi çiftçinin geri 
adım atmasına neden oldu. Hem 
patateste hem soğanda fiyatlar 
düştü. Soğanın kilosunu 4-5 li-
radan satıyorum. Tanzim bizi et-
kilemez, halcileri etkiler. Arala-
rında rekabet oluşur, ellerindeki 
malı çıkarmak için uğraşırlar. 
Vatandaş pazara gelmez diye 
bir korkumuz hiçbir zaman yok” 
dedi. Pazardan alışveriş yapan 
Şadiye Durum da fiyatları dü-
şürmek için devletin önce mazot 
ve gübre fiyatlarını düşürmesi 
gerektiğini söyleyerek, “Tanzim 
olsun, emekliyiz zor geçiniyoruz, 
daha ucuza ürün alalım. Ama za-
manında İzmir’de vardı tanzim 
satış. Önce bizim tarımımız kal-
kınsın. Çiftçinin temel giderleri 
düşsün, indirim zaten gelir” diye 
konuştu. 
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Pazarda tanzim yorumu: 
‘Önce bizim tarımımız kalkınsın’ 

Tanzim satışların İzmir’de de başlayabileceğini söyleyen pazar 
esnafı “Biz değil halciler düşünsün” dedi.

Konak ilçesi Konak 
Mahallesi’nde, mül-
kiyeti Vakıflar Mü-
dürlüğü’ne ait 120 
yıllık Kaptan Mus-

tafa Paşa İş Merkezi için yap-iş-
let-devret modeliyle 2016’da 
ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan 
firma 12 Haziran 2016’da çalış-
malara başladı. İş makineleriyle 
yapılan kazı çalışmaları sırasında, 
binanın zemininde tarihi kalıntı-
lara rastlandı ve bölgede inşaat 
çalışmaları durduruldu. İzmir 1 
Numaralı Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu kararıyla böl-

gede sondaj yapılarak, kalıntılar 
incelendi. Yapılan incelemelerin 
ardından, ortaya çıkan yapıların 
Antik Roma dönemi-
ne ait liman hamam 
kalıntısı ve impara-
torluk salonu olduğu 
belirlendi. Kültür Var-
lıklarını Koruma Bölge 
Kurulu, alanın mutlak 
korunması gerekli yer-
lerden biri olduğunu 
belirleyerek, mevcut 
zemin suyunun gide-
rilmesine ve önlenmesine ilişkin 
ilgili uzmanlarca rapor hazırlan-

dığı bildirildi. Ancak aradan ge-
çen zamana rağmen, bölgede 
herhangi bir çalışma yapılmadı.

‘KALINTILAR HALA 
SU ALTINDA’ 

Tarihi kalıntılar 
gün yüzüne çıktık-
tan sonra bölge ile 
yakından ilgilenen 
Avukat Arif Ali Can-
gı, geçen yıl ekim 
ayında kalıntıla-
rın tespit edildiği-

ni, aradan geçen 4 aya rağmen 
herhangi bir çalışma yapılmadı-

ğını belirterek, bölgenin sulara 
gömüldüğünü söyledi. Arif Ali 
Cangı, “3 Ekim’de Koruma Ku-
rulu, buranın mutlak korunma-
sı gereken bir alan olduğunu, 
Antik Roma döneminden kalan 
bir liman olduğunu belirlemişti. 
Ayrıca SİT derecelendirmesi ve 
koruma statüsünün belirlen-
mesi açısından, zemin suyunun 
çekilmesi için çalışma yapılma-
sına karar vermişti. Bilgi edinme 
çerçevesinde yazdığım yazıya 1 
Şubat’ta yanıt verildi. Cevapta 
Konak Belediyesi’nin bu konuda, 
Koruma Kurulu’na bir değerlen-
dirme gönderdiği belirtildi. Bura-
sı su içerisinde kalmış bir yer ve 
3 Ekim’den bu yana herhangi bir 
şey yapılmadı” dedi.

‘GELECEK KUŞAKLARA 
AKTARILMASI GEREKİYOR’ 

Anayasa’nın 63’üncü mad-
desine göre bu tür varlıkların 
korunmasının, devletin görevleri 
arasında olduğunu anımsatan 
Cangı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
imzaladığı uluslararası sözleş-
meleri de hatırlatarak, “Ulus-
lararası sözleşmeler gereğince 
bu tür varlıklar, evrensel değer-
lerdir. İnsanların ortak kültürel 
mirasıdır. Devletin bunları tespit 
etmek, korumak, gelecek kuşak-
lara aktarma gibi sorumluluğu 
var” diye konuştu. Tarihi yapıla-
rın gelecek kuşaklara aktarılma-
sının hem hukuki, hem de tarihi 

bir sorumluluk olduğunun altını 
çizen Cangı, “Ancak ekim ayında 
yapılan tespitten sonra herhangi 
bir işlem yapılmadı. Zemin suyu-
nun çekilmesi için hiçbir araştır-
ma yapılmadı. Gelen giden yok. 
Burası suya gömülmüş vaziyet-
te” dedi.

‘İZMİR’İN KİMLİĞİNİN 
TAMAMLANMASI AÇISINDAN 
ÖNEMLİ’ 

Bu duruma ‘dur’ denilmesini 
isteyen Arif Ali Cangı, bölgedeki 
çalışmaların bir an önce başla-
ması gerektiğine değindi. Bunun 
için de İzmirlinin duyarlı olmasını 
isteyen Cangı, “İzmirliler tarihine 
sahip çıkarlarsa, kurumlar da ha-
rekete geçer diye düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı.

Bu yapı ile ilgili olarak ilgili ku-
rumlarda sessizliğin hakim oldu-
ğunu savunan Cangı, “Korkarım 
bu bölge unutturulmaya çalışılı-
yor. Biz bir taraftan unutturma-

maya çalışıyoruz ama bir şeyle-
rin yapılması gerekiyor; çünkü 
geçtiğimiz yaz aylarında burada 
ciddi bir çalışma oldu. Buluntu-
lar tek tek tespit edildi. Bulunan 
eserler düzgünce yerleştirilmiş-
ti. Şimdi o tarihi yapıların hepsi 
su altında kalmış durumda” diye 
konuştu.

Bölgenin İzmir’in bilinen ta-
rihini de değiştirecek niteliğe 
sahip olduğunu söyleyen Cangı, 
şöyle konuştu: “1900-2000 yıl 
öncesinin bir limanından bahse-
diyoruz. 1900-2000 yıl önce İz-
mir limanı nerede varsayılıyordu, 
şimdi bu kalıntılar ile nereye ge-
liyor? Buna baktığımızda İzmir’in 
tarihini değiştirecek bir varlıkla 
karşı karşıyayız. İzmir’in kültürü-
nün, turizminin gelişmesi açısın-
da çok önemli. Kentin kimliğinin 
tamamlanması açısından son 
derece önemli. O nedenle sahip 
çıkmak gerekiyor.” 

DHA

‘İzmir’in tarihini değiştirecek yapı’ çürüyor 
İş hanı yapılmak üzere yıkılan binanın zemininde, Antik Roma dönemine ait  

liman hamam kalıntısı ve imparatorluk salonu kalıntılarının ortaya çıkmasının 
ardından, bölgede herhangi bir çalışma yapılmadı. 
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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim 
Vakfı (İKSEV) bünyesinde Alsan-
cak’ta bulunan özgün Türk çal-
gılarının sergilendiği Müziksev 
Müzik Müzesi, Yaşar Üniversitesi 
Dijital İletişim Tasarımı Bölümü 
öğretim görevlileri Ceren Kayalar 
ve Daniele Savasta’nın yürüttü-
ğü müziği dijitalle birleştiren An-
notating Museum 2.2 isimli inte-
raktif sergiye ev sahipliği yapıyor. 
25 Şubat’a kadar görülebilecek 
olan sergi, Yaşar Üniversitesi Et-
kileşim Tasarımı Laboratuvarı’n-
da yürütülen araştırma projesi 
‘Exhibits Which Seem To Think’in 
sonuçlarını içeriyor. Orta Asya’da 
kullanılagelmiş enstrümanlar-
dan oluşan Müziksev koleksiyo-
nuna deneysel etkileşimli öğele-
rin yerleştirildiği sergide, müze 
ziyaretçilerinin izleyici rolünde 

olduğu geleneksel müze dene-
yiminin ötesinde yapan ve öğ-
renen rolüne geçtiği bir deneyim 
sunmak amaçlanıyor. Mekanik, 
elektronik, yazılım ve tasarım 
bileşenlerinden oluşan etkile-
şimli sergide enstalasyonlar için 
rehber niteliği taşıyan bir mobil 
uygulama, müze koleksiyonu-
nun etkileşimli görselleştirmesi, 
ses ve gürültü üreten elektronik 
devreler, ‘çok boyutlu’ bir sayısal 
theremin ve beden etkileşimi ile 
müzik yapmayı sağlayan, hedef 
kitlesi çocuklar olan iki enstalas-
yon bulunuyor.

‘MÜZEYE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI 
GETİRMEK İSTEDİK’ 

Sergi sahiplerinden Ceren 
Kayalar, müzedeki eserler üze-

rinden müze deneyimine farklı 
bir bakış açısı getirmek istedikle-
rini söyleyerek, “Buradaki eser-
lerle müzenin deneyimine farklı 
bir bakış açısı getirmek istedik. 
Müzedeki eserlere, vitrinler ar-
kasında oldukları için dokuna-
mıyorsunuz. Onları dinlemeniz 
bir cep telefonu uygulamasıyla 
mümkün oluyor ama hepsinin 
bilgisine erişmek mümkün değil. 
Biz ziyaretçilerin hem seslere 
erişimini sağlamak, hem de etki-
leşimli yerleştirmelerle müzede 
izleyici olmak yerine yapan ve 
öğrenen olmalarını istedik. Ziya-
retçiler özellikle çocuk odasında-
ki kinetik etkileşimli enstalasyo-
nu çok beğendiler. Orada ekranın 
önüne geçtiğinizde vücudunuz 
ayaklı bir enstrümana dönüşü-
yor. Onun dışında, İzmir müzele-

rinde bu tarz yerleştirmeler çok 
yapılmadığı için herkese farklı 
geldi. Yerleştirmelerde elektrik 
bağlantısı olduğu için, bazı in-
sanlar çekindiğini söyledi. Fakat 
çoğunlukla merak uyandırdı” 
diye konuştu.

Sergideki enstalasyonla-
rı anlatan Daniele Savasta ise, 
“Farklı dijital teknolojiler kulla-
narak müzenin içeriğiyle nasıl 
iletişim kurabiliriz diye düşün-
dük. Ziyaretçilere veri görselleş-
tirmeden deneysel dijital müzik 
enstrümanlarına doğru giden bir 
panorama vaadediyoruz. Bura-
da bedeni kullanarak da müzik 
üretebiliyoruz. Müziksev müze-
sine bu teknolojileri uygulayarak 
farklı bir sergi yarattık” dedi. 

DHA

Müzik Müzesi’ndeki interaktif sergi beğeni topladı
Özgün Türk çalgılarının bulunduğu Müziksev Müzik Müzesi’nde sergilenmeye 

başlayan Annotating Museum 2.2 adlı interaktif sergi, özgün Türk çalgılarını dijitalle 
birleştirip ziyaretçiye aktif rol vererek, farklı bir deneyim sunuyor.

Yeşil-beyazlılar Bolu’da düzenlenen Trampolin Cimnastik 
Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’ndan takım halinde Türkiye 
ikincisi oldu. Elde ettiği ulusal ve uluslararası dereceler ile tram-
polin cimnastikte başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 
Yeşil-beyazlı sporcular Bolu’da düzenlenen Trampolin Cimnastik 
Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’ndan kupa ve madalyalarla 
döndü. 10 - 12 yaş sporcuları takım halinde Türkiye ikincisi oldu. 
8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Şampiyona’da aynı 
başarı bireysel kategorilerde de geldi.10- 12 yaş grubunda Yaren 
Gül Türkiye 3. sü, 15-16 yaş grubunda ise Yaren Cesur Türkiye 
2. si oldu.

Faaliyetlerini kızlar ve erkekler kategorisinde sürdüren Bor-
nova Belediyespor Cimnastik Şubesi, spor okullarında çok sayıda 
çocuğu cimnastik ile tanıştırıyor. Yaş gruplarındaki yaz spor oku-
lunda 2012-2013 ve 2014 doğumlu minikler eğitim alıyor. Bor-
nova Spor Salonu’nda verilen cimnastik kursuları 80 sporcunun 
katımıyla gerçekleşiyor. Salı ve Perşembe olmak üzere haftada 
iki gün, birer saat olarak gerçekleştirilen kurslar, öğrencilerin 
hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Dene-
yimli antrenörlerin gözetimindeki kurslar, Kış ve Yaz dönemi ol-
mak üzere yılın 12 ayı devam ediyor. 

Trampolin 
cimnastikçiler Bolu’da 

da kürsüye çıktı


