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

Ebru Dinçel:
Yerel Seçimler ve 
Kadınlar s.6

CHP’li Gruşçu: 
‘Köçeklerle dans 
edip, zeybekçilik 
ahkamı kesenlerin 
değil…’

Cumhuriyet Halk Partisi Konak 
İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu gazete-
mize özel açıklamalarda bulundu. 
AKP’nin Konak adayının İzmir’in 
tarihine hakim olmadığını söyle-
yen Gruşçu, AKP’nin İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkan adayı Zey-
beci’nin ise, İzmirliliğe ait olmayan 
bir anlayışla ortaya çıktığına dikkat 
çekti. s.2

Kocası AKP’den 
kendisi CHP’den 
başkanlığa talip oldu
31 Mart’ta yapılacak yerel seçim-
lerde CHP’nin Büyükşehir adayı 
olabileceği konuşulan ismin eşi de 
AKP’den aday adayı olacaktı, vaz-
geçti. s.5

Üreticiler yalnız
bırakılmamalı

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili  Mahir Polat, 
kokusuyla ünlü Karaburun nergisleri için önlem alınmasını istedi.

CHP’li Polat 

Karaburun 

nergisleri için 

Pakdemirli’ye çağrı 

yaptı 

Murat Bakan’dan 
sert çıkış s.7

Asena Güneş: 
Yapay 
tatlandırıcılar 
s.5

‘Nihat Zeybekçi 
hendeğe düşecek’

Radyo Ege, Seçim 2019 prog-
ramında, Erhan Gölbey ve 
Eylem Aslan’ın sorularını  
yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili 
Tacettin Bayır, Aday belirleme sü-
reci, İyi Parti İttifakı ve İzban ko-
nuları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. s.3

İzmir’in duvarlarına 
estetik dokunuş İz-
mir Büyükşehir Be-
lediyesi, Alsancak 
ve Konak’taki  
8 duvarı tuvale 
çevirdi. s.12

İzmir’in duvarlarına 
estetik dokunuş

‘İzmir Orta Sınıfı’nın 
demokratlık sınavı: ‘İZBAN’ s.4
Büyükşehir’den CHP’li aday 
adayına tabela cezası s.5

DİKİM ALANI GERİLEDİ
Karaburun nergislerinin dikim alanının 4 bin de-

kardan 2 bin dekara kadar gerilediğini ifade eden Po-
lat, “Üreticiler başta Nematod hastalığı olmak üzere 
çeşitli bitki hastalıklarıyla mücadele etmektedir. Ner-
gis üretiminin artırılmasına yönelik bir çalışma yapıl-
mış mıdır?” diye sordu. 

TEK GEÇİM KAYNAKLARI
Karaburun nergislerinin tohumlarının korunması 

için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının açıklan-
masını isteyen Polat, “Karaburun’daki üreticilerin 
tek geçim kaynağı olan nergis üretiminde yaşanan 
sorunların giderilmemesi halinde yaşanacak olum-
suz tablonun sorumlusu kim ya da kimler olacak-
tır?” sorularını yöneltti. s.3

Sendika 
eylem 
kararını 
erteledi
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi şirket-
lerinden biri olan 
İZENERJİ’de örgütlü 
DİSK Genel İş İzmir 
2 No’lu Şube, TİS 
yetkisine yapılan iti-
razın ardından aldığı 
eylem kararında geri 
adım attı. Belediye 
hukukçuları ile sen-
dikanın hukukçula-
rı arasında yapılan 
mutabakat sonrası 
sendika, eylemleri 
erteleme kararı aldı.

Bornova Belediyesi bez torbada da örnek
Dost Market’te ürünler de 
bez torbalar da ücretsiz

Bornova Beledi-
yesi’nin ihtiyaç sa-
hiplerinin ücretsiz 
olarak ihtiyaçlarını 
karşılaması için ku-
rup şube sayısını 4’e 
çıkardığı Dost Mar-
ket’te bez torba dö-
nemi başladı. s.7
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‘Köçeklerle dans edip, zeybekçilik 
ahkamı kesenlerin değil…’

Cumhuriyet Halk Parti-
si Konak İlçe Başkanı 
Çağrı Gruşçu yaklaşan 
yerel seçim süreci, Ko-
nak, İzmir ve AKP’nin 

İzmir’de ki belediye başkanları hak-
kında önemli açıklamalarda bulun-
du. Gruşçu, AKP’nin İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Zeybekci için, 
Nihat Zeybekci İzmir’i algılayamayan 
ve İzmirliliğe ait olmayan bir anlayışla 
ortaya çıkmış ve ne yazık ki AKP Genel 
Başkanı’nın bozuk olan ağzının bir te-
zahürü olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Yerel seçim sürecine dair önemli 
söylemlerde de bulunan Gruşçu, kişi-
ler üzerinden değil, ilkeler üzerinden 
siyaset yapacaklarını kaydederek, 
“Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin hizmetlerinden memnun olan 
İzmirliler, bu memnuniyetlerini bir kez 
daha sandıkta göstereceklerdir.” dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe 
Başkanı Çağrı Gruşçu ile gerçekleştir-
diğimiz söyleşinin tamamı şu şekilde;

31 Mart tarihinde gerçekleşecek se-
çimler için artık gün sayılıyor. Siz bu ka-
lan süreyi ve yerel seçim sürecini nasıl 
yorumluyorsunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de 
süreç çok büyük titizlik ile takip edili-
yor. Genel başkanımız Kılıçdaroğlu ve 
kurmayları yoğun bir mesai halinde 
İzmir’in ve ilçeleri için çalışma gerçek-
leştiriyorlar. Gördüğüm ölçüde Genele 
Başkanımız, İzmir’de karşılık bulacak, 
halkta karşılık bulacak ve Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin oyunu her geçen dö-
nem arttıracak bir aday için çok titiz-
likle ve hummalı bir şekilde çalışıyor. 
MYK üyelerimiz de çalışmalarını titiz-
likle sürdürüyor. Gördüğümüz şu ki 
Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem İz-
mir’de her zamankinden çok daha bü-
yük bir oy farkı ile iktidar olacak. Hal-
kın iktidarı noktasında ‘Martın sonu 
bahar’ diyeceğiz ve martın çiçeklerini 
hep birlikte açtıracağız. 

‘CHP YÖNETİMİNDEN MEMNUN 
OLAN İZMİRLİLER BUNU SANDIKTA 
GÖSTERECEKTİR’

AKP geçtiğimiz hafta sonu AKP Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da katıldığı aday tanıtım töreninde İz-
mir adaylarını açıkladı. AKP’nin Konak 
Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu 
olarak belirlendi. Bu konuda neler söy-
lemek istersiniz?

Hangi partinin hangi aday ile çık-
tığı değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
hangi ilkelerle hareket edeceğinin 
önemli olacağını düşünüyorum. Halk 
için de bu önemli. Biz halkımızdan al-
dığımız düşünceleri, halkımızın nabzını 
yoklayarak gerçekleştireceğiz. Çıkacak 
olan adayımızın çok büyük bir oy farkı 
ile kazanacağını biliyoruz. Öte yandan 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimin galibini özellikle Konak’ta ya-
şayan vatandaşlarımız belirleyecek. 
Ancak şu konuda kaniyiz ki, bugüne 
kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiz-
metlerinden memnun olan İzmirliler, 
bu memnuniyetlerini bir kez daha san-
dıkta göstereceklerdir. İzmir’in yarısın-
dan çoğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
gönül vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi 
sevdalısı insanlardan oluşmaktadır.  O 
nedenle biz Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin ve solun kalesi olarak İzmir’in bu 
yeni süreçte halka umut vadeden ve 
umudu hep birlikte yeşertebileceğini 
vadediyoruz. Şimdi yapmamız gere-
ken aydınlık güçlü yeni nesiller yetiş-
tiren istihdam sorunlarını ortadan kal-
dıran ve kent yoksulluğu konusunda 
önlemler alan ve ne yazık ki ülkemizin 
içinde bulunduğu zorlu ekonomik ko-

şullarda bölgesel gelir adaletsizlikle-
rinin öncelikle azaltıldığı bir dönemi 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarın-
da yaşayacağız. Çünkü bugüne kadar 
AKP zulmü ve baskısı altında sosyo-e-
konomik varlığını yitirmiş, kültürel ve 
sosyal anlamda insanımızın git gide 
sömürüldüğü bir ortamda ezilen yurt-
taşın hesabını sormak ve bugüne ka-
dar yandaşlara verilenlerin faturasını 
halka kesen AKP’nin halk tarafından 
artık halk tarafından faturasının kesil-
mesi gerektiğini düşünüyoruz.

‘KONAK’TA YAŞANAN OY ARTIŞI  
TÜM İZMİR’İ ETKİLER’

Ben Konak’ı 112 mahallesi ile so-
kak sokak biliyorum. O nedenle Ko-
nak’ın her sokağında, her mahallesin-
de yaşanmışlığı olan bir İlçe Başkanı 
olarak Güzelyalısı ile Gültepesi’ni, Al-
sancak’ı ile Kadifekale’sini, Basmane 
ile Eşrefpaşasını buluşturan bir anla-
yışla toplumsal bütünleştirme proje-
sini gerçekleştirerek Konak’ta yeni bir 
süreci başlatacağımıza inanıyorum. 
Bu nedenle Konak kentin kalbi olarak 
İzmir’in anatomisinde kentin birçok 
ilçesine kan pompalayan bir ilçe ola-
rak çok önemli bir noktada yer alıyor. 
Konak’ta kazanılacak ve yükseltile-
cek oylar ile birlikte biz Karabağlar’da, 
Bornova’da, Buca’da, Balçova hatta 
Narlıdere’de oy artışlarına neden ola-
cağız.  Çünkü bizim ana çeperlerimizin 
tamamı o ilçelere kan pompalamayı 
sağlıyor. Bu nedenle İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin kazanılması ve bu-
nun yüksek bir oy oranı ile yapılması 
Konak gibi hayati bir ilçeden geçiyor. 
Şu anda Konak;  finansın, kültürün ve 
çeşitli medeniyetlerin hep başkenti ol-
muş şu anda bu başkent özelliğini de 
sürdüren ve gecesi 400 bin gündüzü 
ise 2 milyon nüfustan oluşan bir ilçe. 
Ticaret Merkezleri bu ilçede sanayi 
kuruluşları ve çeşitli ticari kuruluşlar 
bu ilçede yer alıyor. Aynı şekilde, tari-
hi misyonu ile tarihi Kemeraltı Çarşısı, 
bugün ekonomiye can veren bir bölge-
de yer alıyor. Agora Smyrnası, 16 bin 
kişilik Antik Roma Tiyatrosu ve Kadi-
fekale ile turizmin kalbinin arttığı yer 
yine Konak. Tarihi asansör gibi kültürel 
bir yapı yine Konak’ta.  Sahil şeridiyle, 
kordon boyu ile en güzel gün batımının 
izlendiği ilçe yine Konak. Konak’ta her 
yapıdan insan yaşıyor. Sivaslısı, Mar-
dinlisi, Rizelisi, Konyalısı, Manisalısı 
ve İzmir’in yerleşmiş olan göçmeleri 
Konak’ta ikamet ediyor. Bu nedenle 
Konak’ın ayrı bir önemi var. Bu sade-
ce İzmir Büyükşehir Belediye seçimleri 
için değil, insan yapısıyla kentin canlı 
tutulması açısından da çok büyük bir 
önemi var Konak ilçesinin. 

‘TARİHİ YAPILARA VANDALCA 
UYGULAMALARDA BULUNAN AKP’Lİ 
BELEDİYELER DEĞİL, KENTİN TARİHİNE 
SAHİP ÇIKAN CHP ANLAYIŞI İLE…’

Konak 112 tarihi mahallesi olan 
ve 5 bin yıllık bir tarihi olan bir kent. 
Herodot bu kent için ‘Burada yaşa-
yan insanlar kentlerini bizim bildiğimiz 
gökyüzünün altında en güzel iklimde 
kurmuştur’ demiştir.  Victor Hugo bu 
kenti prenses olarak adlandırmıştır. 
Tıbbın babası Galenos bu sınırlar içe-
risinde tıp yeminini bu sınırılar içeri-
sinde etmiştir. Agora, Kadifekale gibi 
Ören yerleri ile Tilkilik, Namazgah ve 
İkiçeşmelik gibi bölgelerdeki tarihi yapı 
bütün İzmir’i ve Anadolu’yu kucaklar 
hale geldi. Bakıldığında Damlacık Ma-
hallesi’nde, İpekyolu’nun ve kervan-
ların geçtiği bir bölge olarak dünyanın 
en önemli ekonomik noktası Roma 
İpekyolu da Damlacık Mahallesi’nden 
geçiyor. Aynı şekilde bu bölgede yıllar 
yılı iç liman olan Kemeraltı’nda Ce-
nevizliler, Venedikliler ticaret noktası 
olarak burayı tercih etmişler ve burası 
hep bir liman kenti olmuş. Kemeral-
tı’nda bahsettiğimiz inanç özgürlüğü 
de karşımıza çıkıyor. Sinagoglarıyla, 
havralarıyla, kiliseleriyle ve camileriyle 
bir kemer şeklinde o bölgeyi inanç ve 

hoşgörünün simgesi haline getirmiş. 

Baktığın zaman yine 16 bin kişilik 
Roma Antik Agora Tiyatrosu’nu orta-
ya çıkarıyoruz. Restorasyonu devam 
eden bu antik tiyatroda yüzyıllar sonra 
ilk defa bir oyunun oynanması heye-
canını hep beraber taşıyoruz. Şu anda 
tarihi yapıların erozyona uğradığı ve 
vandalca yapılan uygulamalarla ta-
rihin yüzünü değiştiren bir anlayışla 
AKP’li belediyelerin olduğu kentlerde 
karşı karşıyayız. Ama biz Cumhuriyet 
Halk Partisi belediyeciliği çatısı altın-
da, orijinaline uygun kentin siluetini 
de yansıtan en doğru restorasyon 
biçimini de yansıtıyoruz. Bu nedenle 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihe ve 
kentin belleğine bakış açısı hiçbir za-
man şaşı bir anlayış olmamıştır.

‘KÜLTÜRPARK HALKIN  
NEFES ALMASINI SAĞLAYAN  
ÖENMLİ BİR NOKTA’

Aynı zamanda bu 16 bin kişilik an-
tik Tiyatro ortaya çıktığı zaman, kent 
ekonomisi de çok hızlı bir şekilde bü-
yüyecektir. Ahmed Adnan Saygun, 
Rakım Erkutlu, Damlacıklı Metin Ok-
tay, Alsancaklı Gönül Yazar, Gözte-
peli Necati Cumalı, Namazgahlı Halit 
Ziya Uşaklıgil, Gültepeli Aydın Ertem, 
Güzelyalılı Latife Hanım Konak’ın her 
zaman gurur kaynağı olmuştur. Fran-
sa’da ve dünyada nam salıncaya dek 
İzmir’e sevgilim diyen Dario Moreno 
Konak’ın her zaman gururu olmuştur. 
Atatürk Meydanı’ndan başlayarak bu 
bölgede çok önemli tarihi eserler or-
taya çıkmıştır. 8 binden fazla ağacı ve 
200 civarında bitkisi ile şehrin ciğerleri 
olan Kültürpark vardır ve bu Kültür-
park, şu anda halkımızın nefes alma-
sını sağlayan çok önemli bir noktadır. 

‘ZEYBEKÇİ AHKAMI  
KESENLERİN DEĞİL…’

Konaklılık aslında Hasan Tahsin 
demektir, Konak Meydanı’nda Ali Rıza 
Akıncı demektir, doktor Behçet Uz’dur 
Konak. Çok uluslu bir imparatorluktan, 
çağdaş laik bir ulus devletine geçişin 
temelleri Konak’tan atılmıştır.   Ko-
naklıların üç kat- dört kat daha mut-
lu olacağı bir şehirde yaşayacaklarını 
önümüzdeki dönem yine Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin iktidarında hissede-
cekler, ben buna inanıyorum. Bunu 
hissettirecek olanlar da yine bizler, 
örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik 
kollarımız ve belediye başkan adayı-
mız ile birlikte güçlü bir meclis grubu 
ile bu gerçekleşecektir. Konak’ta da 
iktidarımızın gerçekliğini, barışı, hu-
zuru ve mutluluğu, birlikte yaşamayı 
hakim kılarak bunu gerçekleştirece-
ğiz. Karşımızda AKP’nin baskısı altında 
iyice merkezileşmiş olan ve yerel yö-
netimleri görmezden gelen bir anla-
yış var. Biz bu kentte köçeklerle dans 
edip, ‘zeybekçilik ahkamı’ kesenlerin 
değil, Çatalkaya gibi keskin yürekleri 
ile başları dik, göğsü mağrur efelerin 
ve bir diz vuruşu ile yedi düveli titre-
ten zeybeklerin kenti olduğunu ve bu 
kentin Konak olduğunu her zaman 
vurguluyoruz. Şu anda yapmamız ge-
reken bu baskının üstesinden gelmek. 
O nedenle AKP’nin belirlemiş olduğu 
adaya sesleniyorum, Siz önce bu ka-
dim kentin ne kadar önemli olduğunu 
ve bu kentin tarihsel mirasının ne ka-
dar güçlü olduğunu araştırın. Ondan 
sonraki süreç Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin buranın vakur insanlarının ne 
kadar Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlı 
olduğunu ve sempatiyle Gazi Mustafa 
Kemal Paşa’nın teveccühünü sürdür-
düklerini göreceksiniz.

‘BİZ GENÇLERE TECRÜBEMİZİ 
AKTARIYORUZ, ONLAR DA BİZE 
ENERJİLERİNİ’

 Konak Gençlik Kolları ve Kadın Kol-
larının bu süreçteki çalışmaları ne yön-
de devam ediyor?

Gençlik kollarımız bizim medar-ı 

iftiharımız. Türkiye’de gerçekten çok 
özel bir gençlik hareketi başlattılar. Şu 
anda hem çalışan hem de üniversite 
okuyan gençlik kollarımızın yanında 
liselere de ulaşmayı başardık. Liseler-
de görev yapan lise komisyonumuz, 
gençlerin siyasette var olmalarını 
sağlayacak ve onların günü geldiğinde 
belirli konumda olmalarını sağlayacak 
bir çalışma içerisinde. Gençlik Kolları 
Başkanımız Orçun Altanhan ve yöne-
timi gençlere sahip çıkmaya ve onlara 
alan açmaya devam ediyor. Bugüne 
kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar ile 
gençlerin ufuklarını genişletmeye ça-
baladılar. Biz de onlara sahip çıkıyoruz. 
Çünkü biz siyaseti bireyler üzerinden 
yapmayı doğru görmüyoruz. İlkeler 
üzerinden yapılacak siyaset, bizden 
sonra gelecek arkadaşlarımızın genç 
olmasını sağlayabilmek adına. Şu ana 
kadar ülkemizde sıklıkla söylenen’ 
gençlerin önünü açalım’ , ‘gençlere yer 
verelim’ gibi hamasi sözler yerine söy-
lemleri eyleme döküyoruz. Onların da 
iyi bürokratlar, iyi siyasiler, iş hayatın-
da örnek insanlar, özel yaşamlarından 
ahlaklı ve dürüst insan olabilmeleri 
için çabalıyoruz. Biz birikimlerimizi on-
lara aktarıyoruz. Onlar da enerjilerini 
bize aktarıyorlar. Onların bir ağabeyi 
olan genç bir siyasetçi olarak onlara 
her daim sahip çıkıyorum ve sahip çık-
maya da devam edeceğim.  Temen-
nim bizden sonra onların gelmesini 
sağlayarak, gençlere daha fazla güven 
telkin edebileceğimiz ve siyasette yeni 
sözler söyleyebilecek genç oluşumu 
meydana gelmesidir. 

Kadın kollarımız ise Kadın Kollar 
Başkanı Nurten Serhadbeyi önderli-
ğinde çalışmalarını sürdürüyor. Her 
dönem olduğu gibi bu dönemde de her 
kesime kucak açan bir anlayışla hane 
hane, sokak sokak gezerek halkın 
nabzını tutmaya devam ediyor. Kadı-
nın siyasette çok daha fazla varlık sa-
hibi olmasını sağlamak ve kadın-erkek 
eşitliğini önemine değinerek kadınla-
rın sosyal ve ekonomik yaşamda daha 
fazla yer almasına yönelik çalışmalar 
oldu. Kadınların toplumsal yaşamda 
daha fazla yer alabilecek olmasına 
yönelik çalışmalara devam ediyo-
ruz. Kadın kollarımız sadece bunlarla 
yetinmeyip, kentin nabzını tutan ve 
kentteki kadınları ayağa kaldıran bir 
enerji yaratarak, bu kent için çalış-
mak isteyen, gönüllü insanların bir 
araya gelmesini sağlamaya çalışıyor. 
Şu anda yapılması gereken bizler top-
lumsal cinsiyet eşitliği noktasında, ka-
dın-erkek eşitliğine dayanan ve kadın 
hak savunuculuğu noktasında bir ara-
ya gelen ve siyasette de eşit katılım 
hakkını savunan bir siyaset yapıyoruz. 
Bu nedenle sayın Serhadbeyi’nin yö-
netiminde yapılan çalışmalar takdire 
şayandır. 

‘16 YILDIR BU HALKA ZULÜM EDEN 
BİR KASIMPAŞALI OLARAK DEĞİL, 
EŞREFPAŞALI BİR KARDEŞİNİZ OLARAK 
SÖYLÜYORUM…’

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin adı 
birçok skandalla gündeme geldi. Bu ko-
nuda ne söylemek istersiniz?

AKP’nin adayı bugüne kadar hiç-
bir zaman İzmir’i benimseyen, İzmir’i 
algılayan ve İzmirli hemşerilerimizin 
düşüncelerini yansıtabilecek insanlar 
olmamıştır. Bunun temel sebebi şu-
dur. AKP ülkeyi tek adamın elinde ve 
merkezden yönetme anlayışındadır. 
Ancak biz yerelleşmeden yanayız. Biz 
ülkenin yerelleştikçe toplumsal so-
runlarının çözüleceğini savunuyoruz. 
İzmir’e dayatılan ve İzmir’i merkezden 
yönetmeye çalışan AKP Genel Başka-
nı’nın adıyla oy verilmesini sağlaya-
rak toplumu kutuplaştıran anlayıştan 
uzaklaşmamız gerekir. Şu anda  ‘bana 
oy veren vermeyen’, ‘sadece oy ve-
rene hizmet ederim’,  ‘Oy vermeyen 
benim vatandaşım değil’ diyen yerel 
seçimlerde kayyum tehdidi ile sürek-
li sopa göstererek tam demokrasiyi 
ortadan kaldıran anlayışın tezahürü 
Nihat Zeybekci’de buluşmuştur. Ni-
hat Zeybekci İzmir’i algılayamayan ve 
İzmirliliğe ait olmayan bir anlayışla 
ortaya çıkmış ve ne yazık ki AKP Ge-
nel Başkanı’nın bozuk olan ağzının bir 
tezahürü olmuştur. Ağzı bozuk, Ana-
dolu’nun vakur insanlarını görmezden 
gelen,  işçinin rızkını sömüren, 16 yıldır 
bu halka baskı ve zulüm eden bir Ka-
sımpaşalı değil, halkın içinden gelen 
ve sizden biri olarak, ilkelerimizin ve 
Mustafa Kemal’in mücadelesini ve-
ren bir Eşrefpaşalı kardeşiniz olarak 
söylüyorum. ‘Konaklı olmaktan gurur 
duyuyorum. Mart ayında da gerçek 
zeybekleri iktidara taşıyacağımızı ve 
halaylar çekip hep beraber türkü-
ler söyleyeceğimize söz veriyorum. 
Bundan sonra Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin iktidarında ilkelerin iktidarında 
hizmetlerimizi halka yansıtacağız ve 
hedeflerimizin siyasallaşmasını sağ-
layacağız.

‘İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN TALEPLERİ 
SAĞLANMALIDIR’

Geride bıraktığımız bir aylık süreçte 
İzmir, İZBAN grevi ile birlikte yaşadı. Bu 
grev geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşka-
nı tarafından yasaklandı. İZBAN grevi 
ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Dünyanın neresinde olursa olsun, 
işçinin ve emekçinin hakkını savunmak 
ilk önce insan olarak bizim en önemli 
görevimiz. İşçimizin, emekçimiz hak-
kını görmezden gelen merkezi otori-
tenin şu anda İzmir üzerinde oynadığı 
oyun gün yüzü ile aşikârdır.  Buradaki 
işçi ve emekçi kardeşlerimizin hakla-
rını şu anda merkezi otoritenin ver-
mesi ve halkın mağduriyeti ortadan 
kaldırılmalıdır. Nerede olursa olsun 
işçi kardeşlerimizin her daim yanında 
olduğumuzu bilinmesini isterim. Bizler 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla 
işçinin ve emekçinin hakkını sömü-
ren AKP’nin geçici çözümler peşinde 
koşarak, bunu siyasi malzeme haline 
çeviren AKP’nin yanında olmayacağız. 
Özellikle mart ayından sonra işçileri-
mizin, emekçilerimizin hakkını sonuna 
kadar savunmak için gerek yerelde 
gerek genelde her türlü imkanı suna-
rak masaya yumruğumuzu vuracağız. 
Halkımızın da mağdur edilmediği, işçi 
kardeşlerimizin de hakkını sonuna ka-
dar alabildiği bir iklimi sonuna kadar 
yaratmaktır. 

TUGAY 
CAN

CHP’li Gruşçu:  Zeybekci’nin ise, İzmirliliğe ait olmayan bir anlayışla ortaya çıktığına dikkat çekti.
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Karaburun nergis-
lerinin dikim ala-
nının 4 bin dekar-
dan 2 bin dekara 
kadar gerilediğini 

ifade eden Polat, “Üreticiler 
başta Nematod hastalığı ol-
mak üzere çeşitli bitki hasta-
lıklarıyla mücadele etmektedir. 
Nergis üretiminin artırılmasına 
yönelik bir çalışma yapılmış 
mıdır?” diye sordu. Karaburun 
nergislerinin tohumlarının ko-
runması için gerekli önlemlerin 
alınıp alınmadığının açıklan-
masını isteyen Polat, “Karabu-
run’daki üreticilerin tek geçim 
kaynağı olan nergis üretiminde 
yaşanan sorunların giderilme-
mesi halinde yaşanacak olum-
suz tablonun sorumlusu kim 
ya da kimler olacaktır?” so-
rularını yöneltti. TBMM Çevre 
Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir 
Milletvekili Mahir Polat, yoğun 
ve güzel kokusuyla ünlü Ka-
raburun nergisleri için zaman 
kaybetmeden önlem alınması-
nı istedi. Karaburun nergisleri-
nin dikim alanının son yıllarda 
4 bin dekardan 2 bin dekara 
kadar düştüğünü belirten Po-
lat, “Üreticiler başta Nematod 
hastalığı olmak üzere çeşitli 
bitki hastalıklarıyla mücadele 
etmektedir. Nergis üretiminin 
artırılmasına yönelik bir çalış-
ma yapılmış mıdır? Karabu-
run’daki üreticilerin tek geçim 
kaynağı olan nergis üretiminde 

yaşanan sorunların giderilme-
mesi halinde yaşanacak olum-
suz tablonun sorumlusu kim 
ya da kimler olacaktır?” sorula-
rını yöneltti. 

NERGİS DİKİM ALANI 
YARI YARIYA AZALDI 

CHP’li Polat, Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemir-
li’nin yanıtlaması istemiyle 
verdiği soru önergesinde, İz-
mir’in Karaburun ilçesinin çe-
şitli endemik türlere ev sahip-
liği yaptığını anımsattı. Zengin 
bitki örtüsü ve berrak deniziyle 
bir doğa harikası olan Karabu-
run’un, birçok simgeyle anılsa 
da “nergis”in bunlar arasında 
en çok bilinenlerden olduğunu 
vurgulayan Polat, “Kış mevsi-
mi, ülkemizin çoğu yeri için kar 
ve soğuk anlamına gelirken, 
Ege’nin saklı cenneti Karabu-
run’da ise ‘nergis mevsimi’ ola-
rak bilinmektedir. Ancak nergis 
üretimi her geçen yıl azalmak-
tadır. Karaburun’da nergis di-
kim alanı 2005 yılında 4 bin de-
kar iken, 2018 yılında ortalama 
2 bin dekara kadar gerilemiş 
durumdadır. Üreticiler başta 
Nematod hastalığı olmak üze-
re çeşitli bitki hastalıklarıyla 
mücadele etmektedir” dedi.

 “ÜRETİCİLER YALNIZ 
BIRAKILMAMALI”

 İzmir Büyükşehir Beledi-

yesi’nin üreticiler için çeşitli 
destekleri ve yatırımları bulun-
duğunu, bu desteklerin yeter-
li olmadığının ifade edildiğini 
kaydeden Polat, “Dünyada ye-
tişen nergislerden farklı olarak 
yoğun ve güzel bir kokuya sa-
hip olan Karaburun nergisleri 
için ilgili kurumlar tarafından 
da gerekli yatırımların yapıl-
ması gerekmektedir. Karabu-
run için tarihsel öneme sahip 
olan nergis çiçeğinin üreticileri 
yalnız bırakılmamalıdır” diye 
konuştu. 

“KARABURUN NERGESİ İÇİN HANGİ 
ÇALIŞMALAR YAPILIYOR?” 

Bölgesel olarak yetişen bit-
ki türlerinin korunması için ba-
kanlık tarafından yürütülen ça-
lışmaların neler olduğunu, bu 
çalışmaların yeterli olduğunun 
düşünülüp düşünülmediğini 
soran Polat, “Bakanlığınızca 
Karaburun’da yetişen nergis 
üretiminin artırılmasına yöne-
lik olarak herhangi bir çalışma 
yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu 
çalışmanın içeriği nedir? Böy-
le bir çalışma yoksa yapılması 
düşünülmekte midir?” sorula-
rını yöneltti. 

TOHUMLARININ KORUNMASI İÇİN 
ÖNLEM ALINDI MI? 

Polat, Türkiye’de Nema-
tod hastalığı ile ilgili çalışmalar 
yapılıp yapılmadığını, bunların 

neler olduğunun açıklanma-
sını isteyerek, önergesinde şu 
sorulara yer verdi: “-Yerelde 
üretim yapan nergis üreticileri-
nin toprağın zararlılardan (ne-
matod) arındırılması, toprağın 
ve bitki tahlillerinin yapılması, 
nergis soğanı yetiştirme ve 
mücadele konusunda bilgilen-
dirilmesi vb. konularda bakan-
lığın yaptığı çalışmalar ile ver-

diği destekler var mıdır? Var 
ise içerikleri nelerdir? Yok ise 
yapılması düşünülmekte mi-
dir? -Bölgede kurulan rüzgar 
enerji santralleri (RES) ve taş 
ocağı işletmelerinin Nematod 
hastalığının yaygınlaşmasına 
herhangi bir etkisi var mıdır? 
Bu konuyla ilgili bilimsel araş-
tırmalar yapılmış mıdır, yapıl-
mış ise içerikleri ve alınacak 

önlemler nelerdir? -Karaburun 
nergislerinin tohumlarının ko-
runması için gerekli önlemler 
alınmış mıdır? Alındıysa bunlar 
nelerdir? -Karaburun’daki üre-
ticilerin tek geçim kaynağı olan 
nergis üretiminde yaşanan so-
runların giderilmemesi halinde 
yaşanacak olumsuz tablonun 
sorumlusu kim ya da kimler 
olacaktır?”

CHP’li Polat Karaburun nergisleri için 
Pakdemirli’ye çağrı yaptı 
CHP’li Polat, kokusuyla ünlü Karaburun 
nergisleri için önlem alınmasını istedi.

Ege’nin incisi İzmir’in kalbi 
olarak adlandırılan Konak,  Sema 
Pekdaş döneminde başlatılan ya-
tırım atağıyla gücüne güç katıyor. 

Konak Belediyesi’nin kente 
kazandırmaya hazırlandığı yeni 
yatırımları arasında yer alan Gül-
tepe Spor Tesisi, Beştepeler Ka-
palı Pazaryeri ile Toros Sosyal 
Tesisi’nin yapım çalışmaları tüm 
hızıyla sürüyor. Üç tesisin de çok 
kısa zamanda tamamlanarak hiz-
mete açılması planlanıyor. 

GÜLTEPE SPOR SALONU
Maliye Bakanlığı Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü’nden tahsisi alı-
nan Çınartepe Mahallesi’ndeki bin 
900 metrekarelik araziye modern 
ve çok yönlü mimarisiyle bölgeye 
yeni bir soluk getirecek bir spor 
salonu inşa ediliyor. A ve B olmak 
üzere iki bloktan oluşan tesisin 
A Bloğunda 32x20 metre boyut-
larında bir kapalı alan, soyunma 
odaları ve 300 kişilik tribün yer 
alıyor. B Blokta ise 3 adet bireysel 
spor ve atölye amaçlı kullanılacak 
salon, 24 araçlık otopark, mini 
halısaha ile 150 kişilik açıkhava 
tribünü ve kafeterya bulunuyor.

TOROS ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİS
Toros Semti’nde 11 bin 500 

metrekare alanda inşaatı süren 
Toros Sosyal Tesis bölge sakinle-
rinin daha rahat ve temiz olanak-
lar içinde pazar alışverişini yap-
masını sağlayacak. Sosyal tesiste 
meslek, hobi ve spor kurslarının 
da verileceği merkezler buluna-
cak. Ayrıca düğün ve nişan orga-
nizasyonlarına da ev sahipliği ya-
pacak. Kaliteli bir hizmet vermek 
için100 araçlık bir otopark da yer 
alacak.  

BEŞTEPELER MODERN PAZARYERİ
Beştepeler olarak adlandırı-

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

İZMİR’İN KALBİ DAHA GÜÇLÜ ATIYOR
YENİ HİZMET BİNASI

Öte yandan Konak 
Belediyesi’nin Yenişe-
hir’deki kapalı pazarye-
rinin yerine inşa edeceği 
yeni hizmet binasının 
da çok yakında teme-
li atılacak. Düzenlenen 
‹Serbest Ulusal Tek 
Kademeli Mimari Pro-
je Yarışması’na katılan 
72 adet proje arasından 
belirlenen proje çok kısa 
zamanda tamamlana-
cak. Yeni belediye hiz-
met binası Yenişehir böl-
gesinin kalkınmasını da 
sağlayacak bir prestijde 
olacak. Sembol binayla 
da bölgenin gelişmesi-
ne yönelik çalışmaları 
da gerçekleştireceğiz. 
Yarışmada güzel eserler 
var. Bu eserler arasında 
en güzel, en fonksiyonel 
ve bölgeyi tetikleyecek 
bir projenin seçilmesini 
önemli buluyorum” dedi.  

Kayıtlı nüfusu yaklaşık 390 bin 
olmasına rağmen gündüz ve gece 
ortalama 1,5 milyon kişiye hizmet 
veren Konak Belediyesi vatan-
daşlara en iyi hizmeti sunmak için 
çalışmalarını aralıksız  sürüyor. 
İnsan haklarını ön planda tutan, 
katılımcı bir yönetim anlayışıy-
la görev yaptıklarını dile getiren 
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 
“Görev süremiz boyunca ilçemi-
zin ihtiyaç duyduğu sosyal, kültü-
rel ve fiziki gelişimine katkı koyan 
hizmetlerimizi bir bir hayata ge-

çirdik. İnsan odaklı hizmet anla-
yışımız doğrultusunda her yaştan 
ve her kesimden yurttaşımızın bu 
hizmetlerden eşit şekilde yarar-
lanmasını sağladık, sağlamaya da 
devam edeceğiz. Büyük bir titiz-
likle uyguladığımız tasarruf ilke-
leri sayesinde belediyemizin gelir 
ve gider tablosunu düzene sok-
tuk. Borçsuz bir belediye olmanın 
gururuyla, güçlenen bütçemiz ile 
hem hizmet kalitemizi artırıyor 
hem de bugüne kadar gerçekleş-
tirilmemiş yatırımları yapıyoruz” 

diye konuştu.

KAMULAŞTIRMAYA 30 MİLYON TL 
Belediyenin öz kaynakların-

dan ayrılan 20 milyon TL’lik pay 
ile mevcut araç filosunu tama-
men yenilediklerini kaydeden 
Başkan Pekdaş, bunun yanı sıra 
yaklaşık 30 milyon TL’yi bulan 
kamulaştırma yatırımları ile de 
belediye adına yeni tesislerin te-
mellerini attıklarını söyledi. Ba-
şarılı performans çizgilerini  sür-
düreceklerini dile getiren Başkan 

Pekdaş, “Başarımızı sürdürmek, 
hatta beklentileri aşmak için ça-
lışmaya devam edeceğiz. Teme-
lini attığımız yatırımların açılışını 
kısa sürede yapacağız. Yakın za-
manda düzenleyeceğimiz açılış 
törenlerimizle bu tesisleri hem-
şehrilerimizin hizmetine sunaca-
ğız” diye konuştu. 

HİZMETTE KALİTE ARTTI
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Parti yönetiminin, Genel 
Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu’na, 3 büyük kentte 
aday belirleme yetkisi 
verdiğini belirten Ba-

yır, ‘’16 – 17 Ocak tarihlerinde İzmir 
adaylarının kim olduğu açıklanacak. 
Şu anda konuşulan isimler, algı oluş-
turma amaçlı, hepsi manipülasyon. 
Adayların, isimlerinin geç açıklandığı-
na dair söylentiler var. Gecikme yok. 
Geçen seçimde, seçime son 40 gün 
kala açıklanmıştı. Genel Merkez, ince 
eleyip, sık dokuyor, hata yapmak iste-
miyor’’ dedi.

“EN YÜKSEK OY KİMİNLE ALINACAKSA 
O ADAY YAPILMALI”

En fazla oy, hangi isimle alınacak-
sa, onun aday yapılması gerektiğinin 
altını çizen Bayır, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ile ilgili soruya da; ‘’35 yıllık 
bir partiliyim. Adayım demedim, aday 
değilim de demedim. Partimizin genel 
merkezini, genel başkanını, sıkıntıya 
sokmak istemem. Genel Başkandan 
yapılacak anket veya kamuoyu araş-
tırmalarında adımın konulması ile ilgili 
talebim oldu. Aday arkadaşlarımızın 
hepsi kıymetli, bu işleri yapabilecek 
bilgi ve donanıma sahip kişiler. ‘Ada-
yım’ dediğinizde insanlar kilitleniyor, 
beklenti içine giriyor. Gösterilmedi-
ğinde ise küskünlük oluyor. En yüksek 
oy kiminle alınacaksa, o aday yapıl-
malı. Çok fazla aday olması, güçlü ol-
mamızdan kaynaklı. Aday kim olursa 
olsun, Aziz Beyin tecrübelerinden fay-
dalanmalı, ona danışmalı’’ dedi.

İYİ PARTİ VE İTTİFAK
İyi Parti ile İzmir’deki ittifak görüş-

melerinden nasıl bir sonuç çıkacak, 
sorusunu yanıtlayan Bayır, ‘’Ülke ge-
nelinde, bizim için psikolojik sınır olan, 
%30 barajını aşmalıyız, aşmak zorun-
dayız. Yerel seçimlerle, genel seçimle-
ri ayıran en önemli özellik aday faktö-
rüdür. Eğer aday halka dokunmuşsa, 
iyi bir izlenim bırakmışsa, rozetinin 
İyi Parti ya da CHP olması fark etmez. 
İzmir seçmeni sağduyuya sahip. Si-
yaset, sonuç alma sanatıdır. İttifakta; 
sorun yaratan değil, sorunlara çözüm 
bulan insanlar olmalıyız. Kaybedilen, 
en az altı ilçeyi geri alacağız’’ dedi.

“NİHAT ZZEYBEKÇİ HENDEĞE DÜŞECEK”
Bayır, Nihat Zeybekçi’nin AK Par-

ti’den aday olmasını nasıl değerlen-
diriyorsunuz sorusuna, ‘’Nihat Beyle, 
mecliste aynı komisyonda çalıştık. İz-
mir’de, seviyeli ve kaliteli bir yarış ola-
cağını düşünüyorum. Nihat Bey, aday-
lığı ile ilgili soruya, ‘İzmir mahallenin 
en güzel kızı. Kim almak istemez ki?’ 
cevabını vermişti. Bende kendisine, 
‘İşte deve, işte hendek. Baktın olmaz, 
vazgeçersin. Zordur bizden almak kızı’ 
diyerek cevap vermiştim. Zarif ve naif 
bir insan ama üzülüyorum. Çünkü o 
da, aynı Binali Yıldırım gibi hendeğe 
düşecek. Zeybekçi, Denizli’den geldi. 
İzmir’e adapte olabilecek biri değil. 
Adayımız, denk aday profilinde olma-
lı. Adayın profiline uygun, aday belir-
lenmesi daha iyi olur. İş dünyası ile, 
sendikalarla barışık olacak, ticarette 
başarılı, siyasi yaşamında kanıtlamış 
birisi olmalı’’ dedi.

“İZBAN SORUNUNU BİZ ÇÖZDÜK 
DİYECEKLER”

Bayır, İzban sorununa ilişkin, ‘’Ola-

yın taraflarını doğru belirlemek lazım. 
İşin bir tarafında, emeğinin hakkını 
almak isteyen işçi kardeşlerimiz var. 
Kesinlikle mağduriyetlerinin gideril-
mesi lazım. Buna itirazımız yok. Aziz 
Bey, %25 zam oranı önermiş. İzban 
çalışanları, İstanbul’dakiler kadar üc-
ret alsa, bu orana ses çıkartmazdı. 
Greve gidilmezdi. Aziz Bey bu parayı 
cebinden vermiyor. Bizim vergileri-
mizle, halkın parasından veriyor. Aziz 
Bey, ‘Yerime gelecek belediye baş-
kanı düşünsün’ diyebilirdi. Ama bunu 
yapmadı. Bu zam oranı; iş dünyasını, 
Aziz Beye düşman eder. Bu zammı 
duyan özel sektör ve kamu çalışanları 
da doğal olarak, aynı oran üzerinden, 
işverene zam isteğinde bulunacak. 
Sanayici, işveren bunu verebilecek 
durumda değil, bu zammı veremez. 

Bunu kaldıracak bir ortam yok. Olaya 
bir de bu açıdan bakmak lazım. Bu-
rada mağdur olan halk. Bu işi siya-
seten kullanmak isteyenler var. Kaos 
yaratıp, bu sorunu, ‘Erdoğan ya da 
Zeybekçi halletti’ diyerek, kahraman 
olacaklarını sanıyorlar. İzmirli, en ba-
şından beri, bu oyunun farkında. Biz; 
bu işi, yine kendi aramızda çözeceğiz. 
Yeter ki; iyi niyetli olunsun. Ben il baş-
kanıyken de aynı durum vardı. Otur-
duk, konuştuk ve çözdük. Amacımız 
sorunu çözmek. Emekçi kardeşlerime 
sesleniyorum ve ortak formül sunu-
yorum. ‘Bunu seçim dönemine denk 
getirmeyelim. %25’i kabul edin. Ara-
daki farkı, yeni belediye başkanı ile 1 
Nisan’da, hep birlikte oturup, konuşa-
lım. İzmirliyi, mağdur etmeyelim. Ay-
rıca, bu konuda haklı oldukları halde, 

haksız durumuna düşecekler. ‘Neden 
sadece İzmir’de oluyor bu grev?’ diye 
vatandaşımız sorgulayacaktır’’ dedi.

BİNALİ YILDIRIM’IN İSTİFA ETMESİ 
GEREKİR”

Binali Yıldırım’ın, Meclis Başkan-
lığından istifa etmeden, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’na aday 
gösterilmesine tepki gösteren Bayır, 
‘’Tek adam rejimi böyle uygun gör-
müş. Meclis başkanları tarafsız olmalı. 
Kırmız plakalı araba ile herhangi bir si-
yasi toplantıya katılmazlar. Bu durum 
Anayasamızın 94. Maddesine aykırı. 
Yılmaz Ateş, bizden aday gösterildi-
ğinde istifa etmişti. Bu durum etik ve 
ahlaki değil’’ dedi.

‘Nihat Zeybekçi 
hendeğe düşecek

Radyo Ege, Seçim 2019 programında, Erhan Gölbey ve Eylem Aslan’ın sorularını  
yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Aday belirleme süreci, İyi Parti İttifakı ve İzban 

konuları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haluk Tekeli, İZBAN grevi hakkında 
yazdı. Tekeli, “CHP İzmir’de AKP ile iş-
birliği yaparak kenti yönetmek isteyen-
ler ile kendi sosyal demokrat çizgisinde 
kenti yönetmek isteyenler arasında ay-
rışmak zorundadır.” ifadelerini kullandı.

İzmir’de bir süredir tartışılan İZBAN 
grevi hakkında kapsamlı bir yazı Ha-
luk Tekeli’den geldi. Tekeli, ‘Ar Damarı 
Çatlarsa’ başlıklı yazısının tamamı şu 
şekilde; İzban grevi üzerinden yürütü-
len tartışma ilginç bir seyir izlemeye 
başladı. Kendini demokrat ve İzmir ay-
rıcalığı içinde tanımlayan önemli bir ke-
simin bu grev ile üzerindeki demokrasi 

cilası dökülmeye başladı. Orta sınıfların 
bu grev karşısında tutumu mevcut sta-
tükodan sürekli yarar görmüş olmaları 
ve rahatlarının kaçacağı kaygısı olabilir 
mi? Bir kez daha belirtelim İzban, Bü-
yükşehir Belediyesi ile TCDD ‘nin yarı 
yarıya ortak olduğu şu an için AKP/CHP 
ortak işletmesidir. İşveren AKP Genel /
CHP yerel iktidarıdır. İzban grevi üzerin-
den yerel yönetim için çıkması gereken 
bir fatura olacak ise AKP/CHP ödeme-
yi ortak yapmalıdır. Böyle olmuyorsa 
taraflardan biri diğerine teslim olmuş 
demektir. Bir süredir İzmir’in “kuşatma 
altında” olduğunu, İstanbul başta ol-

mak üzere memleketin bütün kıymetli 
kamusal müşterekleri tüketen inşaatçı, 
rantçı sermayenin kenti Bayraklı CHP’li 
belediye başkanı H. Karabağ’ın deyimiy-
le “parsel parsel satmak” üzere hazırlık 
yaptığını anlatmaya çalışıyoruz. Evet ar-
tık her çatışma ve karşı karşıya geliş bir 
yerel seçim kavgasıdır. Fakat bu kavga 
AKP ve CHP arasında değildir. AKP’nin 
İzmir’de seçim alması söz konusu değil-
dir. Zeybekçi gibi düşük profilli ve dışa-
rıdan bir aday ile kendisi de bu durumu 
kabullenmiştir. İzmir halkı yerel seçime 
kadar işe değil İzban ile, yürüyerek git-
se de AKP’nin şansı yoktur. Kavga CHP 

içindedir, Büyükşehir belediyesi bütçesi 
üzerinedir. Genel sekreterlik içindir. Kör-
fez geçişi, Basmane çukuru, Kemeraltı, 
Kuş Cenneti, Urla, Güzelbahçe, Çeşme, 
Karaburun arazileri, Aliağa termik sant-
rali, Res’ler, Bayraklı’nın sırtları içindir. 
CHP İzmir’de AKP ile işbirliği yaparak 
kenti yönetmek isteyenler ile kendi 
sosyal demokrat çizgisinde kenti yö-
netmek isteyenler arasında ayrışmak 
zorundadır. Başkan Kocaoğlu kendi hır-
sı, kapasitesiz iktidarı, yorgun bedeni 
ve yaşlanmış ruhu ile İzmir için bir tıkaç 
durumuna gelmiştir. İzban grevi fatura-
sının tamamı Kocaoğlu eliyle CHP içi ça-
tışmaya ödetilmek isteniyor. Eğer İzmir 
suyunda “arsenik muhabbeti” yapılacak 
ise bu zehir kente Kocaoğlu, M. Bakan 
gibi AKP ile kenti yönetmek isteyenler 
tarafından zerk ediliyor. İzmir kamuoyu 
İzban işçileri üzerinden emek düşmanı 
durumuna düşmemelidir. Dövizin yıllık 
artış oranının %50, bütün temel ihtiyaç 
maddelerindeki artışın bu oranın üzerin-
de olduğu bir ekonomide nasıl oluyor da 
İzban işçisinin %30 artış talebi okumuş 
insanlara “olur mu o kadar, sağcı sen-
dika grev yapar mı?” dedirtiyor. Yıllardır 
yoksulluk sınırında yaşam koşullarına 
mahkum edilen insanların örgütlenip, 
haklarını aramaları bazı okumuşları ne-
den bu kadar ürkütüyor? İzfaş binası 
bedelsiz özel bir vakfa 3 yıllığına kira-
lanınca batmayan, kente biblo gibi süs 
olarak yapılan tramvay’ın her döviz kur 
artışında yükselen maliyeti ile batma-
yan, Tarımsal kalkınma için yapılan teş-
vikler ile batmayan belediye, 350 işçinin 
%5 fazla ücret talebi ile mi batıyor? Siz 

ne zamandan beri açıklanan seçim so-
nuçlarına, enflasyon rakamlarına iman 
eder oldunuz da İzban işçisinin ücret 
artışından bu kadar rahatsızsınız? Ar 
damarını çatlatmayalım. Bunca soygu-
na, talana, yağmaya, peşkeşe rağmen 
batmayan kenti, memleketi, işçinin in-
sanca ücret artış talebi mi batıracak? Bu 
12 Eylül’den bu yana süre gelen sendi-
ka, grev, emek düşmanlığına teslim mi 
olacağız? Sendika sağcı, Başkanı Türk 
iş’li olunca işçinin hak talebi kadük mü 
oluyor? Zonguldak üzerinden bütün ül-
keyi sallayan maden işçileri sol sendika 
üyesi miydi? Daha bir kaç ay önce Sa-
karya’da sendika üyesi tarafından öldü-
rülen mafya tipi Sendika Başkanı Genel 
İş Disk üyesi değil miydi? Türkiye işçi ha-
reketinin önemli köşe taşlarından Petrol 
İş, Kristal İş Türk İş üyesi değil mi? İzban 
grevi kendisine dayatılan koşullara karşı 
üretimden gelen gücünü kullanan, ör-
gütlenen hak mücadelesi veren işçinin 
sesidir. Bu özlenen bir sestir. Çıkması 
gereken zamanda yükselmiştir, yanında 
durmak destek olmak gerekir. Başarıya 
ulaşması durumunda bütün emek ha-
reketine güç ve moral taşıyacaktır. İz-
ban işçileri kentin ortasında Alsancak’ta 
grev yapıyorlar. İyi niyetle sorusu olan 
merak edenler gitsinler ziyaret etsinler 
işçilerin yüzüne, gözlerinin içine bakarak 
sorsunlar sorularını. Ar damarı çatla-
mış, belediyelerden, başkan adayların-
dan nemalanan web gazetesi yazılarını, 
yalan yanlış bilgileri paylaşmak yerine 
grevci işçilere bir paket çay götürüp, on-
larla bu konuları yüz yüze sohbet etmek 
daha doğru değil midir?

‘İzmir Orta Sınıfı’nın demokratlık sınavı: ‘İZBAN’
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Yapay tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar, kimyasal olarak türetilebilen, 
ancak “doğal” kaynaklardan da elde edilebilen 
sentetik tatlandırıcılardır. Örneğin, sukraloz şe-

kerden elde edilir fakat aynı zamanda yüksek oranda da iş-
lenmiştir. FDA altı yapay tatlandırıcıyı onaylamıştır: sakarin, 
aspartam, asesülfam potasyum (As-K), sukraloz, neotam 
ve advantame. Bu tatlandırıcılar, şekerden 20.000 kat daha 
tatlıdır, çok az miktarda ya da hiç kalori içermemektedir. 
Yapay tatlandırıcılar, işlenmiş ve paketlenmiş birçok gıdada, 
özellikle de “şekersiz etiketli paket” yiyeceklerde bulunabi-
lir. 

YAPAY TATLANDIRICILAR VÜCUDU NASIL ETKİLER?
Yapay tatlandırıcılar hakkında bir sürü tartışma var ve 

araştırmalar bazen kafa karıştırıcı ve çelişkili olabiliyor. 
İşte bu tatlandırıcıların vücudu nasıl etkilediği hakkındaki 
bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum: İŞTAH VE KİLO VERME 
İnsanlar (ve diğer hayvanlar) kalorilere ve ağırlığa göre 
gıdaların tadı ve dokusuna dayalı olarak doğal bir kabiliyete 
sahiptir. Örneğin, bebekler için anne sütünün tatlı tadı ve 
kalın viskozitesinin gelen kalorilerin tek kaynağı oldugunu 
biliyoruz. Çalışmalar, yapay tatlandırıcıların sinyal döngü-
sünü etkileyebileceğini ve aşırı yemeye neden olabileceğini 
bulmuştur. Bir araştırmada, (sıçanlarda), tatlı olan ama 
hiçbir kalori içermeyen yiyecek veya içecekleri yediğinde, 
beyni, yemeye devam etmeleri gerektiğini ve bunun kan-
dırmaca ve hile olduğunu düşünür. Laboratuvar ortamında 
sakkarinle tatlandırılmış yoğurtla beslenen sıçanların daha 
fazla kalori aldıkları ve bir glikoz ile tatlandırılmış yoğurtla 
beslenen sıçanlardan daha fazla kilo kazandıkları bulun-
muştur. 

BEYİN FONKSİYONU 
Düzenli olarak yapay tatlandırıcılar kullanan kişiler, hem 

sakarin hem de şeker kullananlara göre, daha yüksek bir 
açlık cevabına sahipti. Bir başka çalışma, yapay tatlandırıcı-
ların yeme davranışını etkileyebilecek beyin değişiklikleri ile 
ilişkili olabileceği sonucuna varmıştır. 

İNSÜLİN VE KAN ŞEKERİ 
Kan şekerinin yapay tatlandırıcılardan da etkilenmesi 

mümkündür. İçinde şeker bulunan bir şey yediğimizde, 
vücudumuzun insülin üretmesi için sinyal verilir (ki bu da 
şeker metabolize olur veya yağ olarak depolanır). Yapay 
tatlandırıcılı bir şeyler yersek, vücut insülin salgılar ama 
aslında o an bir şeker yoktur dolayısıyla Bu da düşük kan 
şekerine yol açabilir.Buna karşılık olarak da düşük kan şe-
keri, karbonhidrat açlıklarına neden olur ve tatlı isteği artar.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI 
Bağırsak sağlığının inanılmaz derecede önemli olduğu-

nu biliyoruz, bu yüzden onu bozabilecek herhangi bir şey 
konusunda da temkinli olmak gerekir. Yapay tatlandırıcılar 
da bağırsak florasını bozarak ikinci beyin görevi yaparak 
tüm fonksiyonlarının bozulmasına sebep olur. 

DOĞAL SIFIR KALORİLİ TATLANDIRICILAR 
Doğal sıfır kalorili tatlandırıcılar (stevia, eritritol ve ksili-

tol gibi) suni değildir, ancak yine de bazı dezavantajları ola-
bilir. Örneğin, stevia tozu (bitkisel öze karşı), yüksek oranda 
işlenir ve güvenlik açısından incelenmemiştir. bu yüzden 
doğal olsa da bunların kullanımında da dikkatli olmak 
gerekir. Bu insanlar kilo almasalar bile, besleyici gıdalardan 
uzak durup düşük kalorili tatlı yiyecekler tüketirlerse muh-
temelen sağlıklarını kaybederler. Kilo sağlık belirtisi olabilir, 
ancak tek sağlık belirtecimiz kilo değildir. Bir kişi ideal kilo-
sunda olabilir ama yine de sağlıksız olabilir. Kısaca benim 
önerim ekstra yapay bir tat ilave etmeden gıdalardan zevk 
almayı öğrenmemiz gerekir. Besin içeriği yoğun gıdalar, bal 
ya da akçaağaç şurubu gibi besinler ise az miktarda doğal 
tatlandırıcılar kullanarak arada bir tercih debiliriz , fakat 
bunu minimumda tutmak en doğru tercih olacaktır.

asena-gunes@outlook.com

ASENA
GÜNEŞ

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin 
Büyükşehir adayı olabileceği konuşulan ismin eşi de 

AKP’den aday adayı olacaktı, vazgeçti.

Kocası AKP’den kendisi CHP’den 
başkanlığa talip oldu

Yerel seçimler 
yaklaşırken AKP 
geçtiğimiz hafta 
İzmir adayları ta-
nıttı. Şimdi tüm 

gözler Cumhuriyet Halk Parti-
si’nden aday olacaklara çevrildi. 
CHP’nin adaylarının Şubat başı 
gibi açıklanması beklenirken, 
geçtiğimiz hafta bir kamuoyu 
araştırmasında ismi sürpriz bir 
şekilde İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı için geçen Fi-
gen Baz dikkatleri üzerine çekti. 
“Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kan adayı olarak kimi görmek 
istersiniz?” sorusu halka so-
rulmuş ve Figen Baz’ın isminin 
ilk kez o zaman bu makam için 
geçtiği duyulmuştu.

EŞİ DE AKP’DEN ADAY ADAYI 
OLACAKTI VAZGEÇTİ

İşitme cihazları üreten bir 
firmanın genel müdürü olan 
Figen Baz’ın eşi, aynı zaman-
da EKOL Hastaneleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Baz ise AKP’den Çiğli Belediye 
Başkan aday adayı olacakken 
vazgeçti. Daha önceleri aday 
adaylığı başvurusunda buluna-

cağını ifade eden Mehmet Baz 
ani bir kararla, “Ailemle oturduk 
aday adayı olmamam gerektiği 
yönünde karar verdik. Bu ka-
rarım tüm partiler için geçerli. 
Sadece bir oyum var, onun kul-
lanacağım” demiş ve adaylıktan 
vazgeçmişti. İZGAZETE

Cumhuriyet Halk Partisi Bay-
raklı Belediye Başkan aday adayı 
Murat Haluk Öncel, ofisinin tabe-
lasına yönelik  İzmir Büyükşehir 
Belediye yetkilileri tarafından ce-
zai işlem uygulanacağı yönünde 
bir ihbarname ile karşılaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bay-
raklı Belediye Başkan aday adayı 
Murat Haluk Öncel’in, Bayraklı’da 
bulunan ofisinin tabelasına İzmir 
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 
tarafından cezai işlem uygulan-

mak üzere yasal işlem başlatıla-
cağı söylendi.

Öncel’in tabelasında Cumhu-
riyet Halk Partisi logosunun dı-
şında sadece mesleğinin yazması 
dikkat çekerken, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin ne gerekçe ile cezai 
işlem başlattığı hakkında herhan-
gi bir bilgiye ulaşılamadı.

İşte o ihbarname;

“BURADA BİR KASIT OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM”

Kendisine gelen ihbarnameyi 
gazetemize değerlendiren Öncel, 
siyasi tabelaların bu tarz ver-
gilendirmelere dahil olmadığını 
söyledi. Geçen seçim dönemin-
de de aynı hadisenin yaşandığını 

belirten Öncel, “Her de-
ğiştirilen tabelaya vergi 
isteniyor. Ancak bu doğ-
ru değil. Burada bir kasıt 
olduğunu düşünüyorum. 
İzmir Büyükşehir Beledi-
ye çalışanlarının bu işgü-
zarlıklarının doğru olma-
dığı kanaatindeyim.” diye 
konuştu

“SİYASİ TABELALARA 
TUTANAK TUTULMAZ”

Öncel ayrıca İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’ne hu-
kuki olarak itirazlarını ilet-
tiklerini belirtirken, “Tabela 
vergimi zaten ödemiş birisiyim. 
Siyasi tabelalara tutanak tutul-
maz. Ayrıca şirket tabelam için 

beyanname vermişim vergimi 
ödüyorum. Hakkımı sonuna ka-
dar arayacağım.” ifadelerini kul-
landı.

Büyükşehir’den CHP’li aday adayına 
tabela cezası

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
yetkilileri CHP’li aday adayının 

tabelasına cezai işlem uygulanmak 
üzere yasal işlem başlattı.

TUGAY 
CAN

Her semte her 
mahalleye eşit hizmet

Konak Belediyesi, her semte eşit hizmet anla-
yışıyla çalışmalarını sürdürüyor. 113 mahalleyle İz-
mir’deki metropol ilçeler arasında en fazla mahalle-
ye sahip ilçe olduklarını dile getiren Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş, her bölgenin farklı farklı ihtiyacı oldu-
ğunu, buna göre hizmet götürdüklerini vurguladı. 
Hizmette eşitliği ön planda tuttuklarını dile getiren 
Pekdaş, “Göreve geldiğiniz günden bugüne kadar 
mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda koordi-
neli bir çalışma yürütüyoruz. 113 mahallemiz var ve 
her mahallemizin kendine has sorunları var. Hiç birini 
diğerinden ayıramayız. Her bölgemiz bizden hizmet 
bekliyor ve biz de her soruna ulaşabilen bir yapıy-
la çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.   

Konak Belediyesi Çocuk Bilim 
Merkezi ve Çocuk Kitaplıklarını 
yoğun ilgi görüyor.

‘Daha güzel bir hayat müm-
kün’ sloganıyla çalışmalarını sür-
düren Konak Belediyesi’nin Çocuk 
Bilim Merkezi ile 13 semt merke-
zinde hizmet verecek olan Çocuk 
Kitaplıkları yoğun ilgi görüyor. 

LAİK, BİLİMSEL VE ÜCRETSİZ EĞİTİM
Konak Belediyesi’nin Zeytinlik 

Semt Merkezi bünyesinde hizmet 
veren  Çocuk Bilim Merkezi, 8-17 
yaş aralığındaki çocuklar için 
özel olarak tasarlandı. ODTÜ Ege 
Mezunlar Derneği ve Kültürpark 
Rotary Kulübü’nün destekleriyle 
açılan merkez sayesinde bilim-
le buluşan çocuklar, teknolojik 
gelişmeler sayesinde dönüşen 
dünyayı daha yakından tanıyor. 
Merkezden faydalanan çocuklar 
el becerilerini geliştirirken, ba-
sit elektronik, mekanik, optik ve 
robotik aletler sayesinde çeşitli 
deneyler yapabiliyor. Çocuk Bi-
lim Merkezi sayesinde çocuklar 

geleceğe dokunarak, yeni keşif-
lerde bulunabiliyor. İlgi alanlarını 
ve yeteneklerini merkezde keşfe-
decek ve geliştirme olanağı bulan 
çocuklara ayrıca insanlık tarihine 
yön vermiş bilim insanları hakkın-
da da bilgi veriliyor.

KONAKLI BİLGİNLERİN  
YENİ ADRESİ

Konak Belediye Başkanı Sema 
Pekdaş, çocukların laik ve bilim-
sel eğitim ışığında büyümesine 
katkı koymak istediklerini dile 
getirerek, Türkiye’nin kalkın-
mış, bağımsız bir ülke olabilmek 
için laik ve bilimsel eğitimin şart 
olduğunu vurguladı. Bilim Mer-

kezi’nin yanı sıra her semtte bir 
çocuk kitaplığı da açtıklarını dile 
getiren Pekdaş, “Çocuklar kitap 
okursa hayaller kurar, düşünme-
yi öğrenir, bağımsız birey olma-
nın, yurttaş olmanın farkına varır. 
Özellikle kız çocuklarının okuması 
gerekiyor. Onların bilim insanı ol-
masına, yönetici olmasına, doktor 
olmasına bu ülkenin ihtiyacı var. 
Kadınların sadece evde oturduğu 
ülkelerde hiçbir zaman kalkınma 
olmaz. Bu nedenle kız çocukları 
daha çok okumalı daha çok çalış-
malı. Dünyayı anlamak için temel 
bilimleri bilmek lazım. Bu nedenle 
bu merkezleri açtık. Buralara ge-
len çocuklarımız deneyler yapsın, 
dünyayı tanısın istiyoruz” dedi. 

Minik mucitlere özel merkez 



İZGAZETE izmir’in gazetesi G Ü N C E L6

Bornova Beledi-
yesi, son 5 yılda 
yaptığı fiziki ve 
sosyal yatırım-
larla Bornova’nın 

çehresini değiştirdi. 5 yılda 229 
milyon 731 bin liralık fiziki, kül-
türel, sağlık, ve sosyal yardım 
alanında yatırım yapıldı. Bütçe 
gerçekleşme oranlarında yüzde 
90’ları yakalayan Bornova Be-
lediyesi kamu ya da özel hiçbir 
kuruluşa vadesi gelmiş hiçbir 
borcu bulunmayan güçlü mali 
yapısıyla dikkat çekiyor. 2014 
yılında 186 milyon 962 bin lira 
olarak yüzde 83,09 oranında 
gerçekleşen Bornova Beledi-
yesi gelir bütçesi 2018 yılında 
314 milyon 35 bin lira ve yüzde 
94,01 gerçekleşme ile büyük 
bir artış gösterdi.  Şeffaflık ko-
nusunda da örnek olan Bornova 
Belediyesi 5 yıllık mali tablola-
rını belediye ait kentin değişik 
noktalarındaki led ekranlarda 
ve sosyal medyada vatandaşın 
bilgisine sundu. Sayıştay Baş-
kanlığı Müfettişlerinin Denetim 
raporunda da; Bornova Bele-
diyesi’nin mali rapor ve tablo-
larının tüm yönleriyle doğru ve 
güvenilir bilgiler içerdiği vurgu-
landı.

Bornova Belediyesi’nin yap-
tığı çalışmalarla İnsani Gelişme 
Vakfı’nın araştırmasına göre 
Türkiye’de “çok yüksek insani 
gelişme performansı” göste-
ren 30 ilçenin arasında Bornova 
da yer aldı. Bornova son 5 yıl-
da “Çok yüksek insani gelişme 
performansı” sıralamasında 7 
sıra yükseldi. Şeffaflık konu-
sunda da örnek olan Bornova 
Belediyesi 5 yıllık mali tablola-
rını belediye ait kentin değişik 
noktalarındaki led ekranlarda 
ve sosyal medyada vatanda-
şın bilgisine sundu. 2014 yılın-
dan bu yana hangi müdürlüğün 
hangi alanlara ne kadar har-
cama yaptığı kalem kalem yer 
aldı. Bornova Belediyesi güçlü 
mali yapısı, yatırımlara ayırdığı 
yüksek oran ve yüzde 90’ları 
aşan bütçe gerçekleşme oran-
ları ile dikkat çekiyor. 

Sayıştay, ”güvenilir 
bilgiler” dedi

Belediye bütçelerinde yüzde 
70 ve üstü gerçekleşme oranı 
başarı olarak kabul edilirken 

Bornova Belediyesi’nde son 5 
yılda bu oran yüzde 80’in altı-
na hiç düşmedi. 2014 yılında 
186 milyon 962 bin lira olarak 
yüzde 83,09 oranında gerçek-
leşen Bornova Belediyesi gelir 
bütçesi 2018 yılında 314 mil-
yon 35 bin lira ve yüzde 94,01 
gerçekleşme ile büyük bir artış 
gösterdi.

2014 yılında 180 milyon 
965 bin lira olarak yüzde 80,4 
oranında gerçekleşen Bornova 
Belediyesi gider bütçesi 2018 
yılında 316 milyon 28 bin lira 
ve yüzde 90,28 gerçekleşme ile 
büyük bir artış gösterdi. 

Sayıştay Başkanlığı Müfet-
tişlerinin Denetim raporunda 
da; Bornova Belediyesi’nin mali 
rapor ve tablolarının tüm yön-
leriyle doğru ve güvenilir bilgiler 
içerdiği belirtildi. 

Bornova Belediyesi, son 5 
yılda yaptığı fiziki ve sosyal ya-
tırımlarla Bornova’nın çehresini 
değiştirdi. Son 5 yılda 229 mil-
yon 731 bin liralık fiziki, kül-
türel, sağlık, ve sosyal yardım 
alanında yatırım yapıldı. Bor-
nova Stadı İzmir’in bu konudaki 
sorununu çözdü. Atatürk Spor 

Kompleksi salon sporlarının 
yeni adresi oldu. Son bir yıl için-
de Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Mer-
kezi ile Pınarbaşı Kültür Merkezi 
ve Doğanlar Kültür Merkezi’ni 
vatandaşın hizmetine sundu. 

yaşam Standardını 
yükSelten projeler hayata 
geçirildi

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz 
market alışverişi yapma imkanı 
sunan Dost Market’in sayısını 
dörde çıkarırken, dezavantajlı 
kesimlere özel kafeteryalarıyla 
desteğe ihtiyaç duyanlara omuz 
verdi. Down Kafe, Diyet Kafe, 
Çınar Kafe, Engelsiz Kafe sosyal 
belediyeciliğin Türkiye’ye örnek 
hizmetleri arasına girdi. Dost 
Kart’la üniversite öğrencileri ta-
sarruf ederken, esnafın kazancı 
arttı. Ulaşım projeleri hem Bor-
nova’nın hem de İzmir’in trafik 
yoğunluğunun azalmasında 
etkili oldu. Bornova Belediyesi, 
Hayal Bornova, Karaçam Çocuk 
Köyü, Çocuk Dünyası ve yeni 
belediye hizmet binası başta 
olmak üzere pek çok projeyi il-
çeye kazandırmak için çalışıyor.

vatandaşlar memmuniyeti 
dile getirdi

Led ekran-
lardan Bornova 
Belediyesi’nin 5 
yıllık mali yapısını 
inceleyen vatan-
daşlar hem göste-
rilen yüksek per-
formans hem de 
şeffaf belediyecilik 
anlayışı nedeniyle 
memnuniyetlerini 
dile getirdi.

Ayla Gani(49) 
Emekli İşçi: Ben bir 
Bornovalı olarak 
vergilerimizin ne-
reye gittiğini biliyo-
rum.Bu konuda içim 
çok huzurlu. Özellikle 
sosyal aktiviteler-
den çok memnunun. 

Down Kafe dolup taşıyor. Bü-
tün arkadaşlarımla sık sık gidi-
yoruz. Bornovalı olarak yıllardır 
burdayım. Neler yapıldığını led 
ekranlardan görüyorum. İçim, 
vicdanım bu yönden çok rahat

Uğur Şahin(23) EÜ Edebiyat 
Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğ-
rencisi: Bornova Belediyesi’nin 
halkın vergileriyle ne yaptığını, 
vatandaşına nasıl hizmet verdi-
ğini canlı bir şekilde gösterme-
si son derece olması gereken 
güzel bir uygulama. Demek ki 
Bornova Belediyesi’nde dört 
dörtlük işleyen bir sistem var. 
“Yarası olan gocunur” diye bir 
söz var. Bornova Belediyesi 
işini doğru yapıyor ki birşeyden 
gocunmuyor. Açık açık yaptı-
ğı işi, hizmeti, herşeyi ortaya 
döküyor. Şeffaf bir yönetim 
anlayışı sergiliyor. Bornova’da 
yaşayan bir öğrenci olarak bu 
tablo bunu çok mutlu etti.

Oğuzhan Çetin (21) 9 Eylül 
Üniversitesi, İnşaat Teknolojisi 
Bölümü Öğrencisi: Belediye-
mizden memnunun. Herşey 
ortada. Zaten tablonun açıklığı 
ve netliği belli. Başkanımıza çok 
teşekkür ediyoruz. Vergileri-
mizin nereye gittiğini, nasıl bir 
harcama yapıldığını bu tabloy-
la gözler önüne sermişler. Biz 
memnunuz. Kendilerine teşek-
kür ediyoruz. Daha iyi Bornova 
için zaten gençlerin önünü açı-
yorlar. 

Mustafa Hamit Kalkan (68) 
Emekli İşçi: Bornova’da bu ta-
bela asılarak çok güzel birşey 
yapılmış. Vergilerimizin nere-
lere gittiğini, paraların nerelere 
gittiğini, nereye harcandığını 
hepsini görüyor, biliyoruz.

 Merve Pembe Güllü(24) EÜ 
Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkile-
ri Bölümü Öğrencisi: Şeffaf bir 
şekilde nereye, ne verildiğinin 
belli olması beni memnun eden 
bir durum açıkçası. Bornova’da 
yaşamaktan memnunum. Gü-
zel bir uygulama olumlu bul-
dum.

Yerel seçimler  
ve kadınlar 

Merhaba. İzmir’de önemli bir muhalif gazeteci-
lik boşluğunu dolduran İz Gazete’de yazmaya 
başlamanın haklı gururunu yaşıyorum. Çok da 

heyecanlıyım. Öncelikle,‘Kadın köşesi’ ihtiyacını, kadınların 
sözünü söyleme zorunluluğunu hissederek bana, bize yer 
açan; ‘sen yaparsın’ diyerek beni yüreklendiren Asya ve 
Ümit başta olmak üzere tüm İz gazete emekçilerine teşek-
kür ederim. Kolektif bir yaşama ve örgütlülüğe olan inancım 
doğrultusunda, buradaki her cümlenin kadınların ortak sözü 
olmasına gayret edeceğim. (Merak edenler için, kendisini 
sosyalist-feminist olarak tarifleyen, 29 Ekim 2016 ‘da 
675 sayılı KHK ile işinden atılmış, Eğitim – Sen’de örgütlü 
bir öğretmenim.) Ülke gündemi çoğunlukla yerel ceçimle-
re kilitlendiği için, ‘Yerel Seçimler ve Kadın’ yazı dizisi ile, 
kadınların sesine, sözüne, taleplerine karşı üç maymunun 
oynandığı bir ortamda meramımızı anlatmaya çalışacağım. 
Bu ilk yazıda konu başlıklarına değinip, sırasıyla bunları de-
taylandıracağım. Özelde ‘İzmir’ de yerel seçimler ve kadın’ı 
masaya yatıracağım. Nasıl bir ortamda seçimlere gidiyoruz? 
Hilelerle, baskı ve manipülasyonlarla baş etmek zorunda 
kaldığımız - çok da başarılı olamadığımız – referandum 
ve genel seçimlerin travmalarını atlatamadık. Seçilmiş eş 
genel başkanların, milletvekillerinin, eş belediye başkan-
larının rehin alındığı, belediyelere kayyumların atandığı, 
belediyelerde kadınların çabalarıyla kurulan, kadın danışma 
merkezlerinin, sığınma evlerinin kapatıldığı, kayyumların 
yolsuzluklarının Sayıştay tarafından bizzat belgelendiği, 
ekonomi k ve siyasal krizin emekçilere ödetilmeye çalışıldı-
ğı, kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının, işçi cinayet-
lerinin, muhaliflere dönük baskıların arttığı, doğa talanının 
sermayeye altın tepside sunulmaya devam edildiği, savaşın 
tırmandırıldığı, yaşamın her alanında ‘Tek adamlık’ ın da-
yatıldığı bir ülkede yeni bir seçim süreci de başladı. Seçim 
denilince özellikle de yerel seçimlerde, akla ilk gelen adaylar 
olur. Partilerin aday belirleme süreçlerinde ‘kadının adı yok’. 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi, herkesin ‘muradı’ olan kentlerin 
adayları belli olmaya başladı. AKP kendisinden beklendiği 
üzere, kadın adaylara yer vermedi. Yok saydı. Şaşırdık mı? 
Tabii ki, hayır. Üstüne üstlük, İzmir için, ‘mahallenin kızı’ 
gibi cinsiyetçi bir söylemle işe başlayan Zeybekçi’yi aday 
gösterdi. MHP’nin ‘koltuk değneği olma’ hali malum. Genel 
başkanı bir kadın olmakla birlikte, erkek egemen zihniyetin-
den ödün vermeyen İyi Parti’den de pek ümidimiz yok. Göz-
ler şimdi CHP ve HDP de. Seçimlerde parti programlarına 
bakmak gibi bir alışkanlığı olmayan bir toplumuz. ‘Bizim için 
ne ön görüyorlar?’ ‘Ne yaptılar? Ne yapacaklarını iddia edi-
yorlar?’ ‘ Vaatleri bizim ihtiyaçlarımızla ne kadar örtüşüyor?’ 
‘Samimiler mi?’ vs. sorularının sorulmadığı; liderlerin neyi, 
nasıl söylediğine odaklanıldığı seçim süreçleri yaşıyoruz. 
Ama biz kadınlar, çocuklar, gençler, emekçiler, LGBTİ+’ lar 
için, kaile alınmak, taleplerimizin seçim programlarında kar-
şılığının olup olmadığına bakmak ve velev ki var ise, hayata 
geçirilmesi konusunda geçmiş icraatlarını gözden geçirip, 
güvenilirliklerini test etmek elzem. Şimdilik bu kadar olsun. 
Devam edeceğiz. Bu arada Öykü Arin ve tüm ilik bekleyen 
çocuklar için umut olabilmek adına, kan bağışı yapmayı ve 
kampanyayı yaygınlaştırmayı ihmal etmeyelim! 

EBRU 
DİNÇEL

Bornova şeffaf 
belediyecilikte de örnek

Bornova Belediyesi 5 yıllık 
mali tablolarını meydanlardaki 
led ekranlarda yayınladı

Bornova Belediyesi bir ilke imza atarak 2014 yılından bu yana 
gerçekleşen tüm mali tabloları meydanlardaki led ekranlardan yayınladı.
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‘Akademiyi yola dizmesi değil, 
başarısıyla gündem olsun’ 

Bakan’dan sert çıkış: 

İzmir’de aday tanıtım toplantı-
sında konuşan AKP Genel Baş-
kanı ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ege Üniversi-
tesi’nin 290 bin metrekarelik 

ormanlık alanını ‘millet bahçesi’ ya-
pacaklarını duyurdu. ‘Millet bahçe-
si’ olarak değerlendirilmek istenen 
ormanlık alan; toplam yüzölçümü 
yaklaşık 545 bin metrekare olan Ege 
Üniversitesi Lojmanlar bölgesinde 
bulunuyor. Bölgede Ege Üniversitesi 
Konuk Evi, Güneş Enerjisi Enstitü-
sü, personel lojman binaları ve fıstık 
çamı koruluğu ile zeytinlikleri içeren 
Ege Üniversitesi Ormanı yer alıyor. 
Öte yandan kampüs içinde halka açık 
olan 2 bin 200 metre uzunluğunda 
yürüyüş parkuru bulunmakta olup, 
vatandaşlar yerleşkeyi yürüyüş, koşu 
ve bisiklet parkuru olarak haftanın 
her günü aktif olarak kullanabiliyor. 
Konuyu TBMM gündemine taşıyan 
Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP Söz-
cüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay tarafından yanıtlanması istemiyle 
yazılı soru önergesi verdi. 

‘DEVLET POLİTİKASI MI? REKTÖRÜN 
GÖREVİNE DEVAM ETME ÇABASI MI?’

 CHP’li Bakan “Ege Üniversitesi 
kampüsü zaten her türlü spor tesi-
siyle, kafeteryalarıyla, yeşil alanlarıy-

la, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla halka 
açık. Ormanlık alana göz dikilmesini 
anlamak mümkün değil. ‘Millet bah-
çesi’ projeleri kapsamında otopark, 
kafeterya, okuma salonları, spor te-
sisleri, park gibi yapılaşmalar var. 
Sözü edilen ormanlık alan ise İzmir’in 
ve Bornova’nın akciğeri. Daha önce 
de Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze 
Gemisi’ni ‘millet kıraathanesi’ yapa-
caklarını asılan bir afişle öğrenmiştik. 
Şimdi de üniversite içindeki ormanı-
na göz diktiler. Kentlerin kültürünü, 
tarihini, hafızasını ve doğasını yok 
etmeye yönelik adımlar devlet politi-
kası haline geldi. Ege Üniversitesi’nin 
ormanına, Bornova’nın akciğerine 
vurulan bu hançer devlet politikası 
mı? Yoksa rektörün AKP’ye desteğini 
kanıtlama ve görevine devam etme 
çabasının ürünü mü?” diye konuştu. 

‘AKADEMİYİ YOLA DİZMESİ DEĞİL, 
BAŞARISIYLA GÜNDEM OLSUN’ 

Ege Üniversitesi’nin akademik 
başarılarından çok Rektör Budak’ın 
faaliyetleriyle gündeme geldiğini 
söyleyen Bakan, “Ege Üniversitesi, 
rektörünün Cumhurbaşkanı’nı karşı-
lamak için üniversitenin 382 akade-
mik ve idari çalışanını yola dizmesiyle 
gündeme geliyor. Ağaç kesmesiyle, 
bina yıkmasıyla, kampüsü böleceği 
iddialarıyla gündeme geliyor. Biz Ege 

Üniversitesi’nin bilimsel çalışmala-
rıyla konuşulmasını, uluslararası ba-
şarı sıralamalarında üst sıralarda yer 
almasını ve adını dünyaya akademik 
başarılarıyla duyurarak gündeme 
gelmesini istiyoruz ve bekliyoruz” 
dedi. 

CHP’Lİ BAKAN CUMHURBAŞKANI 
YARDIMCISI FUAT OKTAY’A SORDU: 

Ege Üniversitesi Ormanı’nın çev-
resel etkisi üzerine yapılan bilimsel 
araştırmanın sonuçlarının da göster-
diği üzere, ormanın ve içinde bulun-
duğu lojmanlar yerleşkesinin kentin 
temiz hava fabrikası gibi işlev 
görmesi ve Ege Üniversitesi 
kampüsünün zaten her türlü 
spor tesisiyle, kafeteryalarıy-
la, yeşil alanlarıyla, bisiklet 
ve yürüyüş yollarıyla halka 
açık olması bağlamın-
da; yapılması planlanan 
‘millet bahçesi’ proje-
sini bu alanı korumak 
amacıyla iptal edecek 
misiniz? Ege Üniver-
sitesi Rektörü Necdet 
Budak, yaptığı açıkla-
mada “Yaklaşık 290 bin 
metrekarelik alan, bakım ve 
düzenlenmesinin ardından vatan-
daşlarımızın hizmetine sunulacak” 
demiştir. ‘Millet bahçesi’ projeleri 

kapsamında otopark, kafeterya, oku-
ma salonları, spor tesisleri, park gibi 
yapılaşmalar olduğu da göz önün-
de bulundurulursa; Ege Üniversitesi 
içindeki ormanlık alanda yapılması 
planlanan ‘millet bahçesi’ projesi-
nin detayları nedir? Ormanlık alanda 
otopark, kafeterya, okuma salonları, 
spor tesisleri, park gibi yapılaşma-
lar olacak mıdır? ‘Millet Bahçesi’ 
için planlanan projeye göre 290 
bin metrekarelik ormanlık alan-

daki ağaçların ne kadarı 
kesilecektir? Ege Üni-
versitesi kampüsü 
İzmir kent kültürü ve 
hafızasında önem-

li yeri olan sembol bir yerleşkedir. 
Kampüste yeşil alanları yok etmeye 
yönelik adımlar ‘devlet politikası’ mı-
dır? Yoksa Ege Üniversitesi Rektö-

rü’nün bireysel 
tasarrufu 

mudur?

CHP İzmir Milletvekili 
Murat Bakan, Ege 

Üniversitesi’nin 290 bin 
metrekarelik ormanlık 

alanına yapılacak ‘millet 
bahçesi’ projesini TBMM 

gündemine taşıdı.

Bornova Belediyesi’nin ihtiyaç sa-
hiplerinin ücretsiz olarak ihtiyaçlarını 
karşılaması için kurup şube sayısını 
4’e çıkardığı Dost Market’te bez torba 
dönemi başladı. Bornova Belediye-
si’nin, hem çevreyi koruyan, hem bez 
torbaları üreten kadınları ekonomik 
olarak destekleyen hem de Dost Mar-
ket’ten yararlanan 5 bin 740 ailenin 
poşete ücret ödememesini sağlayan 
adımı memnuniyetle karşılandı.

1 Ocak 2019’dan itibaren Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı dü-
zenlemeyle ücretli hale gelen plastik 
poşetlerin kullanımını azaltmak için 
Bornova Belediyesi’nin siparişini ver-
diği bez torbalar Dost Market’te kul-
lanılıyor. Bornova Belediyesi’nin tek 
kullanımlık plastik poşetler yerine bez 
torbaların kullanılmasını özendirmek 
için siparişini verdiği bez torbalar Dost 
Market şubelerindeki yerlerini aldı. 

Dost Market’in 4 şubesinden ya-
rarlanan ihtiyaç sahipleri ücretsiz ola-
rak kendilerine sunulan ürünleri bez 
torbalarda evlerine götürmeye baş-
ladı. Bornova Belediyesi’nin uygula-
masıyla aileler bir kez verilen bez tor-
balarla alışverişlerini yapmaya devam 
ederken plastik poşet kullanmayarak 
hem çevreyi koruyacak hem de her 

seferinde poşetler için kartlarına yük-
lenen kredilerini düşürmeyecek.

KADIN KOOPERATİFİ ÜRETTİ
Bornova Kadın Girişimi ve İşletme 

Kooperatifi, Bornova Belediyesi tara-
fından sipariş edilen bez torbaların 2 
bin 500 tanesini Dost Market’e ulaş-
tırırken, kalan 2 bin 500 torbanın da 
kısa sürede teslim edileceği belirtildi. 
Dost Market’ten yararlanan ihtiyaç 
sahiplerinin kullandığı bez torbalar 
daha önceden poşetlerde gösterilen 
hassasiyetle üretildi. Poşetlerde ol-
duğu gibi bez torbalarda da Bornova 
Belediyesi’ne ait hiçbir logo ya da yazı 
kullanılmadı. Bez torbalarla ilk alışve-
rişlerini yapan kadınlar uygulamadan 
duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Ol-
gun Atila, bez torba kullanımının 
arttırılması için daha önce de örnek 
uygulamaları hayata geçirdiklerini 
hatırlatarak, “Plastik poşetleri hiç kul-
lanmamak en güzeli. Bu anlayışla bez 
torbalarımızı örnek teşkil etmesi için 
Dost Market şubelerinden kullanma-
ya başladık. Dost Market üyelerinin 
uygulamadan duydukları memnuni-
yet bizim açımızdan da oldukça se-
vindirici” dedi.

Bornova Belediyesi bez torbada da örnek
Dost Market’te ürünler de bez torbalar da ücretsiz

Bornova Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak ihtiyaçlarını 
karşılaması için kurup şube sayısını 4’e çıkardığı Dost Market’te bez torba 

dönemi başladı.



İZGAZETE izmir’in gazetesi G Ü N C E L8

Kornea nakli sonrası gör-
me yetisi kazanan hasta, 
doktoruna şöyle takılır:

“Hocam senin saçının 
önü kelmiş!”

“Senin yaptığın da nan/kör/lük 
değilse nedir?” diye yanıt verir doktor.

Muzip hasta şakayı şöyle devam 
ettirir: “Ben 30 yıl hiç görmedim ya; 
bu yüzden sonradan görmeyim!”

“Tamam” der doktor ve ekler: 
“Bunu sonradan görmene bağışlıyo-
rum. Görmeyi öğrenmişsin ama bun-
dan sonra görmezden gelmeyi de öğ-
reneceksin...”

***

Yukarıdaki diyaloğu bir fıkradan 
değil, kornea naklini anlatan bir kamu 
spotundan aldım.

Filmin adı “Kornea İkilisi”, Yönet-
meni Eylem Şen.

Eylem henüz öğrenciyken “Met-
ropolis” adlı bir belgesel film çekmişti. 
Dur ihtarına uymadığı için öldürülen 
gençlerin ve onların ailelerinin adalet 
çığlığıydı film.

“Kornea İkilisi”ni çekmesinde-

ki amaç ise toplumda kornea nak-
lini teşvik etmek ve bağış bekleyen 
hastaların yüzünü güldürmekti. “Bir 
insan, 1 dakika göreyim geri kalan 
ömrüm sizin olsun diyecek kadar acı 
içinde yaşamışsa; o acının başka in-
sanlar tarafından da bilinmesi gere-
kir” demişti çünkü.

Hayatın akışı bazen çok garip olu-
yor.

Eylem şimdi 3.5 yaşındaki lösemi 
hastası kızına donör arıyor!

Zaman, ters çevrildiğinde hemen 
boşalacakmış gibi duran acımasız bir 
kum saati sanki. Bizlerse yaşamsal 
öneme sahip o donörün hangimiz 
olduğunu bilmediğimiz milyonlarca 
kum tanesiyiz.

Eylem’in kızını artık birçoğumuz 
tanıyor: Çünkü Öykü Arin artık hepi-
mizin kızı, kardeşi ya da yeğeni.

İzmir’de yaşayan Eylem Şen, 
“Anne olarak donör olmanızı ve hayat 
kurtarmanızı bekliyorum” diyor, her 
birimize.

***

Dedik ya hayatın akışı bazen çok 
garip oluyor diye.

2014 yılında...

Bu kez “Asfur” filmiyle, Suriyeli 
mültecilerin dramını işlemişti Eylem.

“Asfur”, Lübnanlı Ozan Marcel 
Khalef’in bestelediği bir şiirdi.

Asfur, özgürlüğe susamış bir ku-
şun hikayesiydi. Onun özgürlük çığlığı 
bu kez Türkiye’de, bir belgesel filmde, 
kanadı kırılmış göç insanlarının sessiz 
çığlığına dönüşmüştü. Ve Aylan bebe-
nin küçük bedeni henüz Ege kıyılarına 
vurmamıştı.

O dönem...

Eylem Şen ile Evrensel Pazar eki 
için röportaj yapan arkadaşımız Ayşen 
Güven şunları kaydetmiş:

“Kucağında bebeği genç bir kadın, 
onu uyutmaya çalışıyor. Bir ninni mı-
rıldanıyor, biz onu anlamıyoruz. Dilini 
bilmiyoruz, derdini bilmiyoruz. Eylem 
Şen’in nefes almaya devam edebil-
mek için Türkiye’ye sığınan Suriyeli-
leri anlattığı belgeseli Asfur işte böyle 
başlıyor...”

Bu yüzden ben...

Ne zaman mültecileri hedefe ko-
yan bir linç kampanyası ya da histeri 
dalgası gündeme gelse...

Çevremdeki insanlara hemen 
onun filmini tavsiye ederim.

Tıpkı, yine bir linç dalgasının için-
den geçtiğimiz, bugün gibi.

***

Öykü Arin, şimdi yüreklerimizde 
sarıp sarmaladığımız minik bir kuştur, 
Asfur’dur.

‘Kornea İkilisi’ filminde geçen şu 
anekdota lütfen kulak verin:

Mısır’da bir inanışa göre, araftaki 
insanlara iki soru sorulurmuş:

- Sen bu dünyada mutluluğu ya-
kaladın mı?

- Peki, sen bu dünyada var oldun 
diye başka insanlar mutluluğu yaka-
ladı mı?

Her iki soruya da evet diyene şu 
yanıt verilirmiş: Sen zaten bu dünya-
da cenneti yakalamışsın!”

Hatırlıyorum....

Geçen yıl, lösemi hastası 5 ya-
şındaki Ela için de herkes seferber 
olmuştu. Ve Ela’ya donör bulundu-
ğunda dünyalar bizim olmuştu! Ela 
gazeteden çalışma arkadaşımız Kür-
şat Yılmaz’ın da yeğeniydi.

Şimdi sıra Öykü Arin’de...

Donör ol!

Dünyada cenneti yakalayanlar 
içinde senin de bir Öykü’n olsun.

Ercüment AKDENİZ - EVRENSEL

‘Dünyada cenneti yakalayanlar 
içinde senin de bir Öykü’n olsun’

İzmir’de yaşayan Juvenil 
Myelomonositik Lösemi 

(JMML) tanısı konulan  
3.5 yaşındaki Öykü Arin için 

destek çığ gibi büyüyor.

İzmir’in kalbi Konak’ın 
Gültepe Semti’nde yer alan 
ve halk arasında ‘Çıtak Ara-
zisi’ olarak anılan bölgede 
oturan gecekondu sahipleri 
tapularına kavuşuyor. 40 
yıllık sorunu çözdüklerini 
dile getiren Konak Belediye 
Başkanı Sema Pekdaş, ge-
cekondu sahiplerine emlak 
beyan değeri üzerinden fa-
izsiz, dört yılda eşit taksitler 
halinde ödemek koşuluy-
la tapularını vereceklerini 
söyledi.

Konak Belediye Başka-
nı Sema Pekdaş tarafından 
düzenlenen bilgilendirme 
toplantısına bölgede ya-
şayan vatandaşlar yoğun 
katılım gösterdi. Pekdaş, 
bölgede 40 yıldır yaşayan 
gecekondu sahiplerini ta-
pularına kavuşturduklarını 
söyledi. Bölge halkının yanı 
sıra, mahalle muhtarları ve 
belediye bürokratların da 
katıldığı toplantıda konuyla 
ilgili merak edilenlere açık-
lık getiren Pekdaş, tapu-
su belediyede olan araziyi 
üzerinde oturan gecekondu 
sahiplerine vereceklerini 
belirterek, “Burasının hari-
ta işlemlerini bitirdik. Artık 
sorun da kalmadı. Belediye 
meclisinden de tapuların 
dağıtımı için karar almıştık. 

1984 yılında çıkarılan imar 
affı kapsamında, 1987 yılı-
na kadar başvuru yapanlara 
tapularını vereceğiz” dedi. 

SATIŞ DEĞİL, TAPU SAHİBİ 
YAPIYORUZ

Çıtak Arazisi’nde gece-
kondusu olan vatandaşlar-
dan bu fırsatı kaçırmama-
larını isteyen Pekdaş, “İmar 
Barışı’na başvurup arsa al-
mak isteyenlere piyasa ra-
yiç değeri üzerinden ve faiz 
işletilerek satış yapılıyor. 
Biz ise Emlak Beyan Değeri 
üzerinden faizsiz, dört yılda 
taksitle ödemek imkanıyla 
tapularını veriyoruz. Böyle 
bir satış imkanı yok. Bu bir 
tapu satışı değil, tapuları 
sahiplerine kavuşturuyo-
ruz” diye konuştu. 

BEKLEMEYE BIRAKMAYIN
Başvuruların kaçırılma-

ması çağrısında bulunan 
Pekdaş, “Artık iş sizin baş-
vurunuza kaldı. Biran önce 
başvuru yapmanız gereki-
yor. 1987 yılından öncesi 
imar affına müracaatı olan-
lara tapularını hemen veri-
yoruz. Emlak Kamulaştırma 
Müdürlüğümüzdeki arka-
daşlarımız her türlü bilgi-
lendirmeyi yapmaya hazır. 
Bu fırsatı kaçırmayın. Süre 
uzadıkça Emlak Beyan De-
ğeri de artacaktık. Kimsenin 
zararı olmasın. Tapularınıza 
biran önce kavuşun. 40 yıl-
dır bekleyen sorun da böy-
lece çözülsün. Yeniden bek-
lemeye bırakmayın” dedi. 

Gecekondu sahipleri-
nin sorularını da yanıtlayan 
Başkan Pekdaş’a toplantı 
sonunda bölgenin 40 yıllık 
tapu sorununu çözdüğü için 
bölge sakinleri tarafından 
teşekkür plaketi verildi.

40 yıllık tapu sorunu çözüldü
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Bornova Belediye Baş-
kanı Olgun Atila 30 
Mart 2014 öncesi 
adaylığı sırasında ver-
diği vaatlerin tamamını 

hayata geçirdi. Vaatler arasında ol-
mayan yeni projeler de hayata geçi-
rildi. 229 milyon liralık fiziki, sosyal 
ve kültürel alandaki yatırımlarla rekor 
kıran Bornova Belediyesi ilçede ya-
şam standartlarını yükseltti. İnsani 
Gelişme Vakfı’nın araştırması’na göre 
Türkiye’de “çok yüksek insani geliş-
me performansı” gösteren 30 ilçenin 
arasında Bornova da yer aldı. Ayrıca 
dünyacı ünlü Conde Nast Traveller 
Dergisi editörleri Bornova’yı dünya 
çapında en çok ilgi çeken ve gelişme 
gösteren kentler arasında gösterdi. 

Bornova Belediyesi son 4 yıl-
da yaptığı yatırımlarla ilçede yaşam 
standartlarının yükselmesine büyük 
katkı sağladı. 229 milyon liralık fiziki, 
sosyal, sportif ve kültürel alandaki 
yatırım hayata geçirildi. 

İnsani Gelişme Vakfı’nın araştır-
ması’na gore Türkiye’de “çok yüksek 
insani gelişme performansı” göste-
ren 30 ilçenin arasında Bornova da 
yer aldı. Ayrıca dünyacı ünlü Conde 
Nast Traveller Dergisi editörleri Bor-
nova’yı dünya çapında en çok ilgi çe-
ken ve gelişme gösteren kentler ara-
sında gösterdi. 

Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila 30 Mart 2014 öncesi adaylığı 
sırasında verdiği vaatlerin tamamını 
hayata geçirdi. Vaatler arasında ol-
mayan yeni projeler de hayata geçi-
rildi.

Vaatler Ve yapılanlar
Yaşam merkezleri oluşturma va-

adi: Atatürk Mahallesi’nde Dr. Sırrı 
Aydoğan Kültür Merkezi, Doğanlar’da 
Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Mer-
kezi ve Pınarbaşı Kültür Merkezleri-
nin yapımı tamamlanarak vatandaşın 
hizmetine sunuldu. Aynı zamanda 
içindeki sosyal tesisleri ile bir yaşam 
alanı olan ve yapımı devam eden Ata-
türk Mahallesi, İnönü Mahallesi ve 
Kızılay pazaryerlerinin yapımı birkaç 
ay içinde tamamlanacak.

Meydan düzenlemeleri yapma 
vaadi: Pınarbaşı, Küçükpark ve Bü-
yükpark Meydan düzenlemeleri ya-
pıldı. Bu tarihi meydanlar görsel gü-
zellikleriyle gece gündüz bir çekim 
merkezi haline getirildi.

Kentsel Tasarım ve Dönüşüm 
Projeleri Planlamak, Kentsel Tasa-
rım Müdürlüğü Kurma Vaadi:  Kentsel 
Tasarım Müdürlüğü 4.5 yıl once ku-
rularak hemen faaliyetlerine başladı. 
Konuşan Duvarlar Projesi ile Borno-
va’da binaların sağır cepheleri Grafitti 
uygulamaları ve cephe giydirmeleri 
ile renklendi Bornova İçin Fikirler 
Projesi(BİF) hayata geçirildi. Bugüne 
kadar 4 BİF sergisi gerçekleştirildi. Bu 
fikir ve projeler kitap haline getirildi.

Tek tip muhtarlık ofisi kurma vaa-
di:  Muhtarların vatandaşlara çağdaş 
koşullarda ve daha hızlı hizmet su-
nabilmeleri için yeni muhtarlık bina-
ları hizmete açıldı. İlk etapta 16 yeni 
muhtarlık binasının yapımı tamam-
landı. Diğer tüm muhtarlık binalarının 
yenilmesi çalışmaları devam ediyor.

Yeni hizmet binası yapımı vaadi: 
Projesi yarışma ile belirlendi. Huku-
ki süreçler nedeniyle Projelendirme 
çalışmasına ait sözleşme yüklenici-
nin de onayıyla iptal edildi. İtira konu 
durum giderildi. Uygulama projeleri 
ve ihale dosyası hazırlıklarına yöne-
lik tekrar sözleşme imzalandı ve ilgili 
projeler ve ihale dosyası çalışmaları 
tamamlandı.

 Toptan çözüm ekipleri  vaadi:  
Bornova Belediyesi’nin başta yol ve 
kaldırımlar olmak üzere sorumlulu-
ğundaki kamusal alanlarda ortaya 
çıkan küçük çaplı aksaklıkları hemen 
çözmek için kurduğu ‘Acil Çözüm Eki-
bi’ sistemi önemli bir işlev üstlendi 
ve 4.5 yıldır hizmet vermeye devam 
ediyor.

Sosyal ve Spor Tesisleri Oluş-
turam v e ‘Ben de varım projesi’ni 
hayata geçirme vaadi: Doğanlar Ma-
hallesi’nde Bornova Stadı tamam-
landı. Bornova Süper Lig ve Birinci 

Lig takımlarana ev sahipliği yapmaya 
başladı. Altındağ’da açılan Atatürk 
Spor Kompleksi içinde uluslarara-
sı müsabakaların düzenlendiği bir 
salon sporları merkezi haline geldi. 
Naldökenve Işıkkent’e semt sahaları 
yapıldı. Eğridere ve Karaçam’a futbol 
sahaları yapıldı. Başta Yusuf Tırpan-
cı olmak üzere amatör maçların oy-
nandığı tüm sahalar ile kentin dört 
bir yanındaki parklar,  halı sahalar ve 
basketbol sahalarıyla zenginleştirildi.

Kadınlara özel spor merkezi vaa-
di: Kadınlar için step, aerobik, pilates, 
yoga, zumba ve yüzme kursları veri-
liyor. Ayrıca doğa yürüyüşleri düzen-
leniyor.

Temiz Bornova vaadi: Temizlik ve 
hijyen konusunda taviz verilmeden 
24 saat hizmet veriliyor. Yılda 156 
bin ton evsel atık toplanıyor. Tüm 
ibadethaneler temizlenyior. Ayrıca 
moloz toplama hizmeti de veriliyor. 
Atık Getirme Merkezi kuruldu. Bahar 
Temizliği kampanyası düzenlendi. 

Hayvan haklarını koruma vaadi: 
Pınarbaşı’nda Kedi Köpek Rehabili-
tasyon Merkezi hayata geçirildi. Hay-
vanseverlerle birlikte kedi, öpek ve 
kuşlara, özellikle soğuk havalardan 
olumsuz etkilenmemeleri için özel 
kutukulübeler tasarlandı ve uygun 
yerlere konuldu. Bornova Belediyesi, 
Sokak hayvanlarının tedavi ve kısır-
laştırma işlemlerinin yanısıra yaralı 
ya da acil tedaviye ihtiyaç duyan can 
dostları için Hayvan Ambulansı ile de 
hizmet veriyor. Her hafta “satın alma 
sahiplen” kampanyası düzenleniyor. 

Sosyal Belediyecilik vaadi: Dost 
Market Projesi hayata geçirildi. Ma-
ğaza sayısı değişik mahallerde(Mer-
kez, Doğanlar, Altındağ ve Çamdibi) 
4’e ulaştı. 5500 aile bu mağaztalar-
dan gıdadan temizliğe, kırtasiyeden 
temel gereksinim maddelerine kadar 
tüm istediklerini  karşılıyor. 

Evka 4’te Sağlıklı Anne Sağlıklı 
Aile Merkezi kuruldu. Yaşlı, gebe ve 
çoçuklara evde sağlık ve bakım hiz-
meti veriliyor. 

Mutfak Atölyesi Evka-3’te hayata 
geçirildi. Bornova Konfeksiyon Eğitim 
Merkezi(BORKEM) ev kadınları için 
açıldı. Proje sayesinde 300’e yakın 
kadın meslek sahibi oldu ve büyük bir 
kısmı iş hayatına atıldı. Bornova Ka-
dın Girişimi Üretim ve İşletme Koope-
ratifi ile Bornova Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi kuruldu. İstihdam buluş-
maları ile işveren ve iş arayanlar bu-
luşturuldu. Öğrencilere yarı zamanlı 
iş imkanı sağlandı.

Bornova’yı “engelsiz kent” yapma 
vaadi: Büyükpark içinde Down Kafe, 
Dramalılar Köşkü’nde Diyet Kafe ve 
Çamdibi’nde de Engelsiz Yaşam Mer-
kezi’ni açtık. Bu çalışmalar tüm Tür-
kiye’ye örnek oldu. Yaptığımız çalış-
malarla engelli vatandaşların yaşam 
kalitesinin yükselmesine katkıda bu-
lunduk. Fiziksel çevre düzenlemeleri 
yanında, engelli nakil aracı hizmeti, 
akülü ve manuel tekerlekli sandal-
ye yardımı, danışmanlık hizmetleri, 
sosyal aktiviteler, hasta yatağı ve bez 
yardımı gibi pek çok konuda destek 
sağladık. Son iki yıl içinde ilçede yaşa-
yan 3 bin 220 engelli vatandaşımıza 
hizmet verildi. Engelli aracı şarj istas-
yonları kurduldu.

Bornova’yı “çocuk dostu kent” 
yapma vaadi:  UNICEF, Bornova’yı 
Çocuk Dostu Şehirler Projesi’ne seçti. 
Projenin kapanış toplantısının yapıl-
dığı İstanbul’da Bornova Belediye-
si’ne başarılarından dolayı teşekkür 
plaketi verildi. 

Çocuk Kulubü kuruldu. Mevlana 
ve Evka-3’te Yağmur Çocuk Oyun 
ve Aktivite Merkezleri açıldı. BEL-

GEM’de her yıl ortalama 7 bin çocuk 
ve gence eğitim desteği veren Bor-
nova Belediyesi, çocuklara yönelik bir 
başka eğitim projesi olarak  2017 yı-
lında Dost Bilim Evi’ni kurdu. Dost Bi-
lim Evi’nde, dokunarak, keşfederek, 
gözlemleyerek ve eğlenerek öğren-
me fırsatı sunuluyor. Çocuklar, Dost 
Bilim Evi’nde “Akıl ve Zeka Oyunları”, 
“Fen ve Teknoloji”, “Dil Etkinlikleri” 
ve “Sosyal Kültürel Etkinlikler” gibi 
başlıklarda açılan atölye çalışmaları-
na katılıyor. 

Kazım Dirik Mahallesi’nde Çocuk 
Dünyası Projesi’nin inşaatı devame-
diyor. Karaçam Çocuk Köyü ve Hayal 
Bornova Projeleri de hazırlandı.

Öğrenci konukevi açmak ve Dost 
Kart uygulamasını hayata geçirmek: 
Gençlere yönelik Dost Kart uygula-
ması ile 6 bin öğrenciye ulaştık. Bü-
yükpark içindeki Gençlik Merkezi’nde 
üniversite öğrencilerine ücretsiz ye-
mek, çay, kütüphane ve çamaşırhane 
hizmete veriliiyor. Ayrıca Kız Öğrenci 
Konukevi açıldı.

Kültür, Sanat ve tarih Kenti Bor-
nova vaadi: Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 9 Eylül 1922’de kurtuluş 
öncesi İzmir’i ilk kez group kahve 
içtiği nokta olan Belkahve’de Ata Anı 
Evi’ne açtık. Burada Atatürk’e ve kur-
tuluşa ait eşya ve kitaplarla kurtuluş 
ruhu yaşatılıyor.

Kaymakamlık Binası arkasındaki 
1 Sokakta Bornova Anı Evi’ni açıldı.

Kültür turları ile 8500 yıllık bir 
geçmişe sahip Bornovamızın tanıtı-
mını sağlandı.

Kiraz Festivali, Uçurtma Şenliği, 
Uluslararası Suluboya Festivali ve 
Gençlik Festivali  Bornova’nın ilkleri 
oldu. 

Her yıl geleneksel olarak yapılan 
Homeros Kısa Öykü Yarışması’nın 
yanı sıra 2014 yılı itibariyle Borno-
va’nın tanıtımına yönelik yine ilk 
kez Instagram Fotoğraf Yarışması, 
Bornova Şarkıları Yarışması ve Bor-
nova’yı anlatan Şiir Yarışması ger-
çekleştirildi. Yine bir ilk olan Bornova 
TV kentimizin tanıtımına büyük katkı 
sağlıyor.

Bornova Şehir Tiyatrosu(BBŞT) 
oyunları Büyükpark içindeki Uğur 
Mumcu Sahnesi’nin yanı sıra Çamdi-
bi Kapalı Pazaryeri üzerindeki Nedret 
Güvenç Sahnesi ve Altındağ Atatürk 
Kültür Merkezi Sahnesi’nde de ser-
gilenmeye başladı. BBŞT oyunları 
Yakaköy ve Çiçekliköy gibi 2014 ye-
rel seçimlerinden sonra mahalle olan 
yerleşim birimlerinde de tiyatro se-
verlerle buluşturuldu. 

Bornova’da vaatleri aşan yatırım

Bornova’da  5 yıl önce vaat edilen tüm proje ve hizmetler hayata geçirildi.
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Ceren Duman’ın hazırla-
yıp sunduğu ve İz Web 
TV’de yayınlanan ‘Ye-
rel Gündem’ programı-
nın konuğu Cumhuriyet 

Halk Partisi Foça Belediye Başkan 
aday adayı Gürol Türkmentepe oldu. 
Yerel seçim gündemine dair önemli 
açıklamalarda bulunan Türkmentepe, 
“Cumhuriyet Halk Partisi belediyecili-
ğinde siyasi parti 
ayırt et-

meksizin herkesi çalıştıracağız.” dedi.

Balkan ve Rumeli Göçmenleri 
Federasyonu yaptığı süreçte sosyal 
anlamda başarılı projelere imza attı-
ğını söyleyen Türkmentepe, bu süreç 
içerisinde edindiği bilginin belediye 
başkan adaylığı süresi içerisinde ken-
disine olumlu anlamda etkide bu-
lunduğunun altını çizdi. Türkmetepe, 
“Türkiye’nin 81 ilinden Engelli Halk 
Dansları ile ilgili çalışmalar gerçek-

leştirdik. Bu konuda dünyada ilk ve 
tekiz.” diye konuştu. 

‘ÜRETİMDEN YANAYIZ’ 
Dernek olarak gerçek-

leştirdiği başarılı işleri Be-
lediye Başkanı olarak sür-
dürmek istediği için aday 
olduğunu kaydeden Türk-
mentepe, “CHP terbiyesi 
gereği ilk önce diğer aday 
adaylarını ziyaret ettim. Bi-
zim amacımız iyiyi daha iyi 
bir noktaya taşımak. Biz 

Foça’yı beraber yönetmek-
ten yanayız. Foça ile ilgili çok 

önemli projelere sahibim. Biz 
Foça’da üretim üzerinden siya-

set yapacağız. Önümüzde Tire Süt 
Kooperatifi, Seferihisar’da bulu-

nan yerli tohum ile üretilen 
buğday ile ekmek yapılıp 

satılması gibi başarılı 
örnekler var.” ifadele-
rini kullandı. 

Foça’nın 16 ma-
hallesinde halk 

komiteleri ku-
racaklarını ve 

bu komiteler 
doğrultu-

s u n d a 

Foça’yı yöneteceklerini aktaran Türk-
mentepe, “Bu komiteler üzerinden 
halkın talepleri bize ulaşacak. Komi-
telerin, Belediye Meclis toplantılarına 
katılmalarını zorunlu kılmak gibi bir 
düşüncemiz var.” dedi.

‘HER MAHALLEDE BİR KREŞ’ 
Foça’da gençler ve çalışan kadın-

lar için projelere sahip olduğunun altı-
nı çizen Türkmentepe, her mahallede 
bir kreş açılacağını söyledi. Gençlik 
Merkezleri’nde gençlerin kendilerini 
geliştirmeleri için birçok sosyal faali-
yeti gerçekleştireceklerini vurguladı. 
Türkmentepe, “Projelerimizin çoğu 
hazır. Savaşa hayır diyebilen, laik ve 
demokratik bireyler yetiştireceğiz.” 
şeklinde konuştu. 

‘FOÇA’DA TÜM SEÇMENE ULAŞMAYA 
ÇALIŞIYORUZ’ 

Foça turizmi 12 aya çıkaracakla-
rını ve Foça’da tarihi köyleri ekoloji 
ve tarih turizmi ile birleştireceklerini 
söyleyen Türkmentepe sözlerini şöy-
le sürdürdü; 

“Balıkçılık ile ilgili de önemli pro-
jelere sahibiz. Balıkçılık üzerine ko-
operatif projeleri gerçekleştirerek 
bu üretim dalını da Foça’da yukarıya 
çekmek istiyoruz. Biz 21 bin seçmeni 
aradık taleplerini teker teker dinle-
dik. Bunun dışında 14 bin seçmenin 
tek tek ellerini sıktık ve nasıl bir Foça 
talep ettikleri üzerine onlarla konuş-
tuk. İnsanlardan bize çok güzel geri 
dönüşler oldu. Biz sadece Cumhuriyet 
Halk Partililere değil, tüm seçmene 

ulaşamaya çabalıyoruz. Cumhuriyet 
Halk Partisi önemlidir. Omurgamızı 
da buraya yaslıyoruz. Ancak bizim Fo-
ça’da yaşayan herkes ile kucaklaşma-
mız gerekiyor. Biz Foça’nın tamamı-
nın oyuna talibiz. Ayrıca Cumhuriyet 
Halk Partisi belediyeciliğinde siyasi 
parti ayırt etmeksizin herkesi çalıştı-
racağız.”  Kimin aday gösterileceğinin 
önemli olmadığını, aday olacak kişinin 
etrafında kenetlenerek Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin seçimi kazanması 
için elinden gelen tüm çabayı sergi-
leyeceklerini söyleyen Türkmentepe, 
“Ben uzun yıllardır Cumhuriyet Halk 
Partiliyim. Ahmet geldi, Mehmet 
geldi diyerek partiye küsüp gitmem. 
Ben değil bir başka arkadaşımız aday 
olursa da elimden gelen desteği sağ-
larım.” diye konuştu.

Gürol Türkmentepe: ‘Foça’yı  
beraber yönetmekten yanayız’ 

İz Web TV’de gerçekleşen Yerel 
Gündem programının canlı yayın 
konuğu CHP Bornova Belediye 

Başkan aday adayı Ethem İnal yerel se-
çim sürecini değerlendirdi. İnal, “ Yoğun 
istek ve talep doğrultusunda Bornova 
Belediye başkan aday adayı oldum.” 
dedi.

Bornova Belediye aday adayı Ethem 
İnal seçim sürecine dikkat çekerek, “Par-
timiz, en azından izmir için konuşacak 
olursak, 30’da 30 yapacak bir aday kad-
rosuyla yer alacaktır.” açıklamalarında 

bulundu. Mevcut belediye meclis üyeliği 
ve grup başkan vekilliği görevlerinde yer 
alan İnal, örgütlü mücadelenin içerisinde 
yer almak için CHP’de aktif siyaset yap-
ma kararı aldığını vurguladı. 

Yerel Gündem programında Ceren 
Duman’ın sorularını yanıtlayan başkan 
aday adayı İnal, aday olma sürecini “ 
Hep işin mutfağında oldum. Mahalle 
temsilcilikleri, mahalle çalışma grupları, 
delegasyonla... Bir bütünlüğün temsil-
cisi olarak öne çıktım. Aldığımız sorum-
luluklar etrafımızdaki vatandaşlarımız, 

partimiz ve ailemizden de takdir görün-
ce yoğun istek ve talep doğrultusunda 
Bornova Belediye başkan aday adayı 
oldum” olarak açıkladı. 

CHP KÜLTÜRÜNDEN GELEN BİR SİYASETÇİ
Bornova’nın birçok farklı kesimden 

insanı barındıran bir yerleşim yeri ol-
duğunu belirten İnal, bölgenin birçok 
ön ada sahip olduğunu vurguladı. “Bir 
öğrenci, emekli, sanayi, tarih, göçmen 
kentidir Bornova. Hepsine de kafa yor-
muşluğumuz var. İhtiyaç haritasından 
yola çıkarak ve lokal sorunları baz alarak 
tasarladığımız projelerimiz Bornovanın 
bütünseline hitap ederek, Bornovaya 
vizyon kazandıracaktır.” dedi. 

Sosyal projelere örnek olarak gös-
terilen BELGEM, Gençlik Merkezi, Dost 
Market, ibadethanelerin temizliği ve 
sokak hayvanlarının bakımı uygulama-
larına değinen Ethem İnal, CHP kültü-
ründen yetişen bir siyasetçi ve bele-
diyecilikten gelen bir aday olarak çıkış 
noktasının Geleceğin Bornovası olduğu-
nu vurguladı. İnal, lokal ihtiyaçların ma-
halleden mahalleye göre farklılık göste-
rebileceğini açıklarken, hedeflerinin en 
mükemmele ulaşmak olduğunu belirtti. 

Ekimde belediye başkan aday aday-
lığı için dosya teslim ettiğinden beri bir-
çok seçmen, STKlarla bir araya geldiğini 
İnal, Bornova Belediyesinin hizmet bina-
sı problemine değindi. “Yeni bir problem 
değil bu. Bornova Belediyesi 4-5 fark-
lı binada müdürlük hizmetleri veriyor. 
Bunu tek bir çatı altında brileştireceğiz 
ki vatadaşlarımızın hem iletişimini hem 

de ulaşımını kolaylaştırabilelim. Mevcut 
binalar ise örnek olarak kreş gibi, öğren-
ci yurdu gibi, Levanten Ana Müzesi gibi 
yeniden hizmete sunulabilir.” ifadelerine 
yer verdi.

MEVLANA VE DOĞANLAR MAHALLELERİNE 
GENÇLİK MERKEZİ SÖZÜ

Aday adayı İnal, 31 Martta gerçek-
leşecek olan yerel seçimin sürecini de-
ğerlendirirken CHP’nin Bornova aday 
listesinin kalabalık olmasının göreceli bir 
tartışma olduğunu belirtti. İnal, “Borno-
va adına hizmet etmek isteyen yoldaş-
larımız da bu konuda bir iddia sahibi olup 
sokakta oluyorlar. Bu da, gayet tatmin 
edici ve sevindirici bir durum. Aday lis-
tesinin belirlenmesi çok titiz bir çalışma 
gerektiren bir araştırma sonucu belir-
leniyor. Partimiz, en azından İzmir için 

konuşacak olursak, 30’da 30 yapacak 
bir aday kadrosuyla yer alacaktır.” diye 
konuştu. 

Kentte yaşayan 80 bin öğrenciye ev 
sahipliği yapan Bornova’daki sıkıntılara 
yönelik, “Öğrenciyle kentin bir olduğu-
nu ve birbirini koruduğunu görüyoruz. 
Kazım Dirik, Erzene, Ergene Mahalleleri 
kampüsü çevreleyen mahallelerden bir-
kaçı. Mevlana ve Doğanlar Mahalleleri-
miz ise üniversiteyi çevrelese de öğrenci 
ve kentli vatandaş ilişkisinin tam kurul-
madığını düşünüyorum. Öğrencilerin bu 
mahallelerde sosyal zaman geçirecek-
leri alan mevcut değil. Bu bölgelere de 
gençlik merkezi düşünüyorum. Öğrenci 
buranın kirası düşük diye sadece oraya 
uyumaya gitmemeli, çıkıp sokaklarında 
gezebilmeli, sosyal hayatın içinde yer 
alabilmeli.” ifadelerini kullandı. 

İnal: ‘Yoğun istek ve talep üzerine aday oldum’ 

Bornova’nın birçok farklı kesimden insanı barındıran bir 
yerleşim yeri olduğunu belirten İnal, bölgenin birçok ön ada 

sahip olduğunu vurguladı. “Bir öğrenci, emekli, sanayi, tarih, 
göçmen kentidir Bornova.
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Bugün 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler 
Günü. 4 Ocak 1961 
yılında kabul edilen, 
basın çalışanları-

nın hak ve yasal özgürlüklerini 
güvence altına alan “212 sayılı 
kanun” adlı düzenlemenin Res-
mi gazetede yayınlanması ile 10 
Ocak, çalışan gazeteciler için kut-
lama günü ilan edildi.

Fakat veriler bugünün pek de 
‘çalışan gazeteciler’ günü olma-
dığını gösteriyor. Uluslararası Ba-
sın Enstitüsü (IPI) verilerine göre 
Türkiye’de 157 gazeteci tutsak. 
İki yıllık OHAL Türkiye’sinde yedi 
Kanun Hükmünde Kararname ile 
toplamda 166 medya kuruluşu 
kapandı.

Türkiye Gazeteciler Sendika-
sı (TGS) verilerine göre Türkiye 
basın özgürlüğü sıralamasında 
180 ülke arasında 156. sırada. 
2018’in son 7 ayında ise 700 ga-
zeteci işsiz kaldı. İş kolları arasın-
daki işsizlik rakamlarına baktığı-
mızda da, basın sektörü %30’luk 
rakamla birinci sırada.

Veriler bunu gösterirken 
mesleğe yeni başlayan gazete-
ciler için durum gelecek vaat et-
miyor. Birçok gazeteci asgari üc-
retin altında ve güvencesiz olarak 
çalışıyor ya da birkaç ay çalıştırı-
lıp işten çıkarılıyor.

İktidar ve yargı yoluyla sin-
dirme politikaları ile karşı karşıya 
kalan gazeteciler yaptıkları ha-
berlerden dolayı adliye koridorla-
rında mesai harcıyor.

10 Ocak Gazeteciler Günün-
de yerelde çalışan gazetecilerin 
mesleğe bakışını ve meslekten 
beklentilerini konuştuk.

HALİDE DEMİR 
(EGE POSTASI): BASIN 
EMEKÇİLERİ TUTUKLANMA 
KORKUSU YAŞIYOR

Basın emekçileri yaptıkları 
haberler nedeniyle sık sık Cum-
huriyet savcılarına ifade ver-
me, gözaltına alınma ya da tu-
tuklanma korkusunu yaşamak 
durumunda kalıyor. Bana göre 
ülkemizde neredeyse tüm ba-
sın-yayın kurumları yakın dur-
dukları görüş ya da tarafa göre 
haber yapmaya başladıkları, ta-
rafsızlık ve objektif bir haber dili 
kullanma noktasından giderek 
uzaklaştıkları için toplum nezdin-
de güvenilirliklerini giderek daha 
fazla kaybediyor.

Ulusal ve uluslararası meslek 
etik ilkelerine riayet eden, bu il-
keleri dikkate alarak haber yazan, 
hazırlayan ve yayınlayan kurum 
ve gazetecilerin sayısı da gide-
rek azalıyor. Bu durum toplumun 
tarafsız ve objektif haber alma 
hakkından olmasına neden oldu-
ğu gibi, toplumdaki kutuplaşmayı 
da arttırıyor.

Hala çalışabilen bir gazete-
ci olarak, daha geçen gün bile 
meslek ilkelerinin tümüne riayet 
etmeme karşın savcılığa ifade 
verdim, bir başka durumda bir si-
yasetçinin haksız hakaretine ma-
ruz kaldım. Neyse ki bugün elime 
geçen savcılık kararında kovuş-

turmaya gerek olmadığı 
kararını görme fırsatım 
oldu. Hakaretine ma-
ruz kaldığım siyasetçi 
de meslektaşlarımın ve 
meslek örgütlerimizin 

de açıklamalarının ardından özür 
dileyebildi. Bu son iki örneğin 
sonucunun olumlu olmasında 
tarafsız, objektif ve meslek il-
kelerine uyan habercilik yapma 
çabamın da etkili olduğunu düşü-
nüyorum. 

ERMAN UZUN 
(EGEDE BİRGÜN): GAZETECİLER 
BİRLEŞMELİ

2002 sürecinden itibaren, 
AKP iktidarının ülkemizdeki hâ-
kimiyetinin getirdiği birçok neden 
gündelik yaşamımıza etki etmek-
te ve bunun sonucu doğrudan bir 
müdahale ile karşı karşıyayız. 
Çeşitli nedenlerle mesleğin iti-
barsızlaştırılması önceki dönem-
lerde ülkemizin ve dünyanın en 
saygın mesleklerinden olan ga-
zeteciliğin neredeyse tamamen 
itibarını kaybetmesini sağlamış-
tır. İktidar eliyle medya sahiple-
rine uygulanan baskılar, muhalif 
gazetecilerin akreditasyonlarının 
iptal edilmesi, patronlarına uygu-
lanan baskı ile birlikte gazetecile-
re mobing uygulanması, yargı eli 
ile baskı kurularak tutuklanması, 
işi ile tehdit edilmesi, iş ve siyasi 
nedenlerle gazetecinin kendisine 
oto sansür uygulaması, iktidarın 
sansür uygulamaları, muhabirin 
eşik bekçisinin artık sadece gaze-
tenin ideolojisi ile paralel hareket 
etmemesi mesleğin doğrudan 
itibar kaybına neden olan belli 
başlı sorunlarıdır. Bu sorunların 
üstesinden gelebilmek için, bü-
tün gazetecilerin birleşmesi ge-
rekmektedir. Tüm meslektaşla-
rımın çalışan gazeteciler gününü 
kutluyorum.

BELMA YÜCEL 
(TGS İZMİR ŞUBE YÖNETİCİSİ): 
KAÇ GENÇ GAZETECİNİN MESLEK 
AŞKI ÇALINDI?

Öncelikle bütün meslektaşla-
rımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutlarım. Ancak Türki-
ye’de Çalışan Gazeteciler Günü, 
çalıştırılmayan gazeteciler günü-
ne dönüşmüştür. 30 yaşındayım 
ve üniversite yıllarımdan beri 
sahada görev alıyorum. Benimle 
gazeteciliğe başlayan arkadaş-
larımın pek çoğu iş kolu değiş-
tirmek durumunda kaldı. Sansür, 
baskı, meslektaşlarımızın yargı-
lanması tabii önemli etkenlerden 
ancak “gazetecilik” stratejik ola-
rak ülkemizde bitirilmeye çalışan 
bir meslek dalı olmuştur.

Şuan birçok arkadaşımız as-
gari ücrete mahkûm bırakılıyor. 
Yani yoksulluk sınırının altında 
habercilik yapmaları isteniyor. 
Üstelik haber kaynaklarına ba-
kın. Ülkenin kaymak tabakası. Bir 
ölçü, sınır yok buralarda kısacası.

Bu yıl kaç genç gazeteci işsiz, 
geleceksiz, umutsuz bırakıldı, kaç 
genç gazetecinin meslek aşkı ça-
lındı diye sorsak, sizce yanıt bula-
bilir miyiz? Sanmıyorum...

Tabi iş güvencesi başlı başına 
sorun mesleğimizde. Düşünün 
sabah ödül alıp akşam kovulan 
gazeteciler var. Kıdem tazminatı-
nı bırakın maaşını tam alamamış 

pek çok yetenekli arkadaşımız 
bu mesleği bırakmak zorunda 
bırakıldı. Tüm bunlar yaşanırken 
yurttaşlara doğru haberi aktar-
mayı görev edinen gazeteciler 
haklarını savunacak örgütlen-
meyi sağlayabiliyor mu? Tabiî ki 
hayır! Çeşitli yollarla sendikalaş-
manın önüne engeller çıkartıla-
rak örgütlenmenin önü kapatı-
lıyor. Ben tüm meslektaşlarıma 
gazeteniz aracılığıyla seslenmek 
istiyorum. Sendikalı olmak Ana-
yasal hak. Zaten pek çok hakkı-
mız bu ölçüde budanmışken faz-
lasına izin vermeyelim. İnsanca 
koşulları talep ediyoruz fazlasını 
istemiyoruz. Korkmayalım. TGS 
çatısında örgütlenelim. Türkiye 
Gazeteciler Sendikası her geçen 
gün büyüyor. Biz güçlüyüz. Geç-
mişe değil geleceğe odaklanarak 
sendikalaşmanın önünde duran 
engelleri bir bir aşıyoruz.

Tek başına mücadele etme-
ye zorlanan meslektaşlarımız, 
yalnız değilsiniz. Sendika yoluyla 
bütün sorunlarımızı hep birlikte 
aşacağız.

EREN SARAN
(GAZETE POYRAZ): KUTLANACAK 
BİR GÜN YOK

Çalışan Gazeteciler Gününde 
Türkiye’de gazeteci olmanın artık 
neredeyse imkânsız hale geldi-
ğini düşünüyorum… Toplam 157 
arkadaşımız hapiste, muhalif 
basın iktidarın sopası ile her gün 
tehdit edilmekte, mevcut ha-
vuz medyası tek bir ağızdan ko-
nuşmaktayken bizlerin özgürce 
meslek ettiğine uygun anlamda 
çalışmamız mümkün olmuyor… 
Üstelik ücretlerimiz düşük, çalış-
ma saatlerimiz esnek ve yazma 
özgürlüğümüz tutuklanma en-
dişesi ya da patronlarımızın an-
laşmalı olduğu siyasi partiler ve 
işletmeler ile sınırlandırılıyor. Ben 
bu mesleğin yerellerde gerekli 
birikime sahip olmayan kişilerce 
de değersizleştirildiğine, yaptığı-
mız haberlerin şimdi onunla ters 
düşemeyiz diyerek yayımlanma-
dığına da tanık oldum. 

GÖKÇE ADAR
(DOKUZ EYLÜL): SEÇME ŞANSIM 
OLSA YİNE BU MESLEĞİ SEÇERDİM

Meslek büyüklerimiz anlattığı 
kadarı ile şuan günümüz koşul-
larında gazetecilik yapmak çok 
kolay fakat her geçen gün yeni 
medya kavramı işlevselliğini art-
tırdıkça geleneksel gazetecilik 
yapmak da bir o kadar zorlaşıyor. 
Günümüzde internetin ve sosyal 
medyanın işin içine girmesi ile 
artık haber yazmada hız önem 
kazanıyor. Haber atlatma artık 
internet üzerinden anlaşılıyor. 
Üstüne üstelik erkek egemen 
olan bir meslek kolunda kadın 
olarak ayakta kalmaya çalışıyor-
sanız işiniz daha da zorlaşıyor. 
Haber kaynakları ile kurmanız 
gereken diyalog, telefonlaşma-
lar, görüşmeler size farklı niyet-
ler ile dönebiliyor. Tüm zorluklara 
rağmen işimi severek yapıyorum 
ve tekrar seçme şansım olsa tek-
rar bu mesleği seçerim.

Meslekten beklentim ise, 
bana yeni kapılar açacağını umut 
ediyorum, çevremi geliştirerek 
beni istediğim noktaya ulaştıra-
cağından eminim. Açıkçası mad-
di olarak bir beklentim yok ama 

manevi olarak her geçen gün 
aldığım haz ve mutluluk artıyor. 
Özellikle yaptığım haberler hak-
kında yorumların olması bana 
geri dönüşlerin yapılması beni 
inanılmaz mutlu ediyor.

MEHMET İŞLER 
(EGE’DE SONSÖZ): HER ŞEY 
‘GÖRÜŞ AL, İNTERNETTEN 
FOTOĞRAF BUL, YAPIŞTIR’ 
SİSTEMİNE DÖNDÜ

Meslekte karşılaştığımız so-
runları iki başlık altında ifade 
edebiliriz. Birincisi mesleği saf bir 
şekilde haber temeline oturta-
rak yapma ihtimali günden güne 
azalıyor. Yani gerçek haberden 
söz ediyorum. ‘Kim, ne dedi? O, 
şunu dedi’ noktasında sıkışıp 
kalmış bir düzen var. Bunu özel-
likle İzmir özelinde biz yerel basın 
temsilcileri çok daha iyi hissedi-
yoruz. Dosya haber, araştırma 
haber, röportaj dizileri vs… Bun-
lar azalmadı mı? Fotoğraf ma-
kinesiyle dolaşan kaç muhabir 
kaldı? Çünkü artık her şey, ara, 
görüş al, internetten fotoğraf bul, 
yapıştır sistemine döndü. Bunu 
çoğu zaman kendim de yapıyo-
rum. Bu bir öz eleştiridir. Bu ha-
bercilik hazzı da vermez, günden 
güne haber olgusunu da öldürür. 
Haberciliğin ölmesini sadece bu 
sebebe bağlamıyorum, bu sade-
ce bir örnek. Nedenlerden birisi. 
Mesela rutin bir haber yokken 
dışarı çıkan muhabire ‘otur şunu 
ara, bunu ara, oturduğun yerden 
haber yap’ demek nasıl bir man-
tıktır?

Ayrıca artık medyada yönetici 
ya da patron olanların kurum-
lardan gelen bültenler dışında 
haber kullanmak istemediklerini 
düşünüyorum. Herkes konu açı-
lınca ‘muhabir yok’ diye yakınıyor 
ama bunun samimi olmadığını 
düşünüyorum. Muhabir çalıştır-
mak istenmemesinin temelinde 
sadece maddi kaygı yok. ‘Bir mu-
habirin maaşı, sigortası bana yük 
olur’ diye düşünen ticaret erbap-
ları da var. 

İkinci konu ise sosyal ve eko-
nomik şartlar… İddia ediyorum; 
bu kadar çok aktiflik isteyen 
ama bu kadar az maddi karşılık 
veren başka bir meslek yok. Al-
tını çizmek istiyorum, bugünün 
şartlarında bu mesleği gönülden 
yapıp zengin olmak isteyen za-
ten olamaz. En azından benim 
etrafımda yok böyle bir insan. 

Ama insani şartlarda yaşamak 
için almamız gerekli maaş nokta-
sı hiçbir zaman ulaşılabilir olmu-
yor. Her gün sonlanırken ‘yarına 
ne haberi verebilirim?’ düşün-
cesi bizim artık iliğimize işlemiş 
durumda. Bir yandan ‘yeni nesil 
yetişmiyor’ eleştirisinin sami-
miyetsizliği de ortada. Kimse 
hakkını maddi ve manevi olarak 
alamadığı bir ortamda durmaz. 
Sektör değiştirenler olmadı mı 
etrafımızda? Oldu. Haksız di-
yebilir miyiz? Hayır. İşsiz kalan 
gazeteciler konusu kanayan bir 
yaradır ayrıca!

NAZMİCAN ARSLAN 
(İHA): MESLEĞİMİ GÖNÜL 
RAHATLIĞIYLA YAPMAK 
İSTİYORUM

Öncelikle meslek ile ilgili bir-
çok sorun ile karşılaşıyorum. Ön-
celikle ücret konusunda ve daha 
sonra çalışma koşulları olarak 
birçok problem ile karşılaşıyo-
rum. Ama en önemlisi ise gele-
cek kaygısı diyebilirim. 

Meslekten beklentilerim ise 
bir an önce durumun iyiye gitme-
si sadece kendim için değil, sek-
törün genel hali için bir an önce 
iyi bir duruma gelmeli. En önem-
lisi de mesleğimi gönül rahatlı-
ğıyla ve kaygı içinde kalmadan 
yapmak istiyorum. 

NİL KAHRAMANOĞLU 
(YURT GAZETESİ): KÖTÜ 
KOŞULLARIN AZALTILMASINI 
TALEP EDİYORUZ

Öncelikle bir iletişim fakül-
tesi mezunu olarak çok net bir 
şekilde söyleyebilirim ki İletişim 
fakültelerinden mezun olan öğ-
renciler çaresiz ve ‘yarın’ kaygısı 
taşımaktalar. Basın sektöründe 
işsizlik ve düşük ücretle çalışma 
gibi sorunlar özellikle bizim gibi 
mesleğe yeni başlayanlar için 
büyük bir soru işareti yaratıyor. 
İş bulabilen birçok arkadaşları-
mız da çalıştıkları kurumda ‘İşten 
atılır mıyım?’ korkusu yaşıyor. 

Bugün baktığımızda med-
yanın yüzde 90’ı tek bir elden 
kontrol ediliyor. Ülkenin en bü-
yük sorunlarından biri haline ge-
len ‘basın özgürlüğü’ de anlamını 
yitirmiş bir kavrama dönüşmüş 
durumda. Böyle bir ortamda öz-
gürce haber yapmakta ne yazık ki 
pek mümkün değil. 

İzmir’in gazetecileri 
10 Ocak’ı değerlendirdi 
Basın çalışanlarının hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü olarak kutlanan bu günü yerel basında çalışan gazeteciler ile konuştuk.
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Uluslararası 
İzmir Duvar 
R e s i m l e -
ri Çalıştayı’ 
ç e r ç e v e -

sinde işlenen birbirinden 
renkli motifler, herkesin 
büyük beğenisini topladı. 
İzmir Belediyesi’nin ku-
ruluşunun 150. yılı nede-
niyle farklı kültür-sanat 
etkinliklerine imza atan 
Büyükşehir Belediyesi, ilk 
kez düzenlediği “Uluslara-
rası İzmir Duvar Resimle-
ri Çalıştayı” ile büyük ses 
getirdi. Alsancak ve Ko-
nak’ta Mural (duvar boya-
ma) sanatının uygulandığı 
8 duvar, bu alanda büyük 
deneyimi olan yerli ve ya-
bancı sanatçılar tarafından 

adeta tuvale dönüştü-
rüldü. 23 ülke 92 sanatçı 
arasından seçilen ve 4’ü 
Türkiye’den, diğer 4 ise 
Fransa, Sırbistan, Kolom-
biya ve Ekvator’dan katılan 
sanatçılar, duvarlardaki si-
hirli dokunuşlarıyla  İzmir 
sokaklarına yeni bir renk 
getirdi.

Sevil-1/ Sevil-2 İş 
merkezleri ile başlayıp Alp 
Apartmanı, Şehnaz Apart-
manı, Dokuz Eylül ve En-
ver apartmanları ile Özel 
İtalyan Ana ve İlkokulu du-
varlarına yapılan çizimler, 
sosyal medya aracılığıyla 
geniş kesimlere ulaşırken, 
fotoğraf tutkunları için de 
yeni bir heyecan kaynağı 
oldu. 

İzmir’in duvarlarına estetik dokunuş
İzmir’in duvarlarına 

estetik dokunuş 
İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, Alsancak 
ve Konak’taki  

8 duvarı tuvale 
çevirdi.

Yaklaşık 3 bin tescilli yapının 
bulunduğu Konak’ta başlatılan 
restorasyon çalışmaları yeni yapı-
larla sürüyor. Konak Belediyesi’nin 
mülkiyetini satın aldığı Alanyalı 
Konağı ve Halil Rıfat Paşa Sem-
ti’ndeki tarihi İkiz Evler’de başla-
tılan restorasyon çalışmalarında 
sona yaklaşıldı. Büyük bir titizlikle 
süren yenilemeler kısa sürede ta-
mamlayarak her iki tarihi yapı da 
çok yakında İzmirlilerin hizmetine 
açılacak. 

İzmir’in kalbi Konak’ta kent ta-
rihine ışık tutan tarihi yapıların ye-
niden ayağa kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ko-
nak Belediye Başkanı Sema Pek-
daş’ın göreve gelmesiyle birlikte 
tarihi yapıların kurtarılmasına dö-
nük çalışmalar sonucunda bugüne 
kadar birçok tarihi binayı restore 
edilip, kent yaşamına kazandırıldı. 
Tarihi yapılara sahip çıkan Konak 
Belediyesi’nin yürüttüğü resto-
rasyon çalışmaları kapsamında iki 
tarihi yapı da kurtarılarak kente ka-
zandırılacak.

İKİZ EVLER KURTARILDI
Restorasyon çalışmalarının bü-

yük bir titizlikle yürüdüğü projeler 
arasında Mecidiye Mahallesi’nde 
yer alan ve geçmişte İzmir’in kök-
lü ailelerine yuva olan günümüzde 
İkiz Evler olarak anılan tarihi yapı 
yer alıyor. Zamanla gerekli özenin 
gösterilmemesi nedeniyle büyük 
bölümü yıkılan tarihi bina, Konak 
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın 
çabaları sonucu yeniden kent kül-
türüne katkı koyacak bir mekana 
dönüşüyor. Görkemli mimarisiy-
le inşa edilmiş olan ve yan yana 
iki köşkten oluştuğu için İkiz Evler 

olarak anılan tescilli yapı hazırla-
nan plan doğrultusunda aslına sa-
dık kalınarak yeniden inşa ediliyor. 
. Yıkılma tehlikesi yüzünden uzun 
yıllar mahalleliye korku salan Halil-
rıfatpaşa Caddesi üzerindeki 56 ve 
58 kapı numaralı tarihi yapılar yep-
yeni bir görünüme kavuşturulacak. 
Sadece binalar değil, binaların ar-
kasında yer alan iki arsayı da ka-
mulaştıran Konak Belediyesi, tarihi 
yapının onarım ve yeniden düzen-
leme çalışmalarını tamamlandık-
tan sonra 2019 yılı içinde hizmete 
açmayı planlıyor. 

RESTORASYON ATAĞI
Öte yandan Konak Belediye-

si’nin restorasyonunu sürdürdüğü 
bir diğer tarihi yapı ise Kestelli ola-
rak bilinen semtte yer alan Alanyalı 
Konağı. Eskiden Yemişçizade aile-
sine ait olan tescilli yapı kuruldan 
onaylanan proje doğrultusunda 
restore ediliyor. ‘Konak Belediyesi 
Sosyal Tesisi’ olarak kullanılması 
planlanan yapı, tavan süslemeleri 
ile dikkat çekiyor. Öte yandan Adile 
Naşit Parkı içerisinde bulunan Aya 
Peras Kavi Kilisesi’nin müştemi-
latı da Koruma Kurulu onaylı proje 
doğrultusunda restore edildi. Yıl-
lardır atıl vaziyette duran ve yıkıl-
maya yüz tutan bu önemli yapının 
parkla bütünleşecek şekilde ‘Konak 
Belediyesi Kent Kütüphanesi’ ola-
rak işlevlendirildi. 

SIRADA DAHA ÇOK YAPI VAR
Mülkiyeti Konak Belediyesi’ne 

ait olan İkiçeşmelik Caddesi üze-
rindeki tarihi İstiklal İlkokulu da 
hazırlanan proje tarafından res-
tore edilerek kente kazandırılacak 
yerler arasında bulunuyor. Kentin 

belleğinde önemli yer tutan tari-
hi yapı İzmir Kalkınma Ajansı’nca 
kabul edilen proje kapsamında 
yeniden ayağa kaldırılacak. İZKA 
destekli yapının restorasyonu 
sonrasında ‘Bilim ve Tasarım Mer-
kezi’  olarak kullanılması amaç-
lanıyor. Konak Belediyesi ayrıca 
Roman vatandaşların yoğunlukta 
olduğu Tepecik Semti’ndeki tarihi 
bir binayı da satın aldı. Bir dönem 
İzmir’i işgal eden Yunan askerle-
rinin karakol olarak da kullandığı 
tarihi yapı hazırlanan restorasyon 
projesi sonrası ‘Roman Kültür Sa-
nat Merkezi’ olarak bölge halkının 
hizmetine açılacak. Ayrıca, Anafar-
talar Caddesi’ndeki Tarihi Kıllıoğlu 
Hamamı da Vakıflar Bölge Müdür-
lüğü ile protokol kapsamında ki-
ralanarak restorasyonuna yönelik 
projelerinin hazırlanmasına baş-
lanıldı.  Öte yandan Kemeraltı’nda 
kaderine terk edilmiş eski Adliye 
Arşivi de restorasyonu yapılmak 
üzere Maliye Bakanlığı’ndan talep 
edildi. Bunlara ek olarak Pazarye-
ri Mahallesi’nde Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü’ne ait tarihi bina ile 
Mektupçu Konağı da restorasyonu 
yapılmak için talep edildi. Tarihi bi-
nalar Konak Belediyesi’ne geçmesi 
halinde restore edilerek yeniden 
kente kazandırılacak.

Konak tarihine sahip çıkıyor


