Levent Kırca’ya veda
Ödülü’ne layık görülen Kırca hastalığı sebebiyle
törene katılamamıştı. Kırca’yı temsilen törene
katılan oğlu Oğulcan Kırca, babasının tören için
yazdığı mektubu okudu. Kırca veda ettiği satırlarla, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.
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Yakalandığı karaciğer kanseri sebebiyle geçtiğimiz
ay tiyatro oyuncusu Levent Kırca, 67 yaşında
hayatını kaybetti. Yıllarca yüzleri güldüren usta
oyuncu, bu kez sevenlerini ağlattı. Bodrum Türk
Filmleri Haftası kapsamında Ömür Boyu Yaşam

U17 İzmir
2016 UEFA 17 Yaş
Kadınlar Avrupa
Şampiyonası Eleme Turu
1.grup maçları, 15-20 Ekim
2015 tarihleri arasında
Altınordu Selçuk-Efes
tesisleri’nde gerçekleşti.
Grubu İrlanda Cumhuriyeti
ilk sırada tamamlarken,
milli takım eleme turuna
üçüncü sırada veda etti.

Türkiye yeniden
sandığa gidiyor

> 11. sayfada

Teleferik açıldı
İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin yıprandığı gerekçesiyle 2007’de
kapattığı İzmir’in önemli
turizm merkezlerinden biri
olan Balçova’daki Teleferik
Tesisleri, 8 yıl aradan sonra
yeniden hizmete açıldı.
Tamamen yenilenen tesise
ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

> 3. sayfada

Yolun adı yeşil
Doğu Karadeniz’de turizm ve
bölgesel kalkınma hedefiyle
Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı (DOKA) tarafından
başlatılan Yeşil Yol projesi,
yöre halkı ve yaşam savunucuları tarafından tepki görmeye
devam ediyor. Yeşil Yol’un
bölgeyi imara açma planı
olduğunu vurgulayan Fırtına
İnisiyatifi, projenin çevresel
etkilerini ve Yeşil Yol’a karşı
verilen direnişi anlatıyor.
> 2. sayfada

Baskı, şiddet ve
Türkiye
Türkiye’de son aylardaki şiddet
ortamından basın ve basın emekçileri de nasibini aldı. Medya,
fiziksel ve ekonomik olarak şiddet
görmeye devam ediyor. Azınlık
gazeteleri ekonomik baskılarla uğraşırken; dergiler toplatılıyor, gazeteciler saldırıya uğruyor. BİA’nın
bazı raporları medyaya karşı bu
şiddeti gözler önüne serdi.

7 Haziran’da yapılan genel seçimlerden sonra, hükümetin kurulamamasından
dolayı 1 Kasım’da Türkiye tekrar seçime gitti. Haziran seçimlerinde %40,87 oy alan
AKP, 1 Kasım seçiminde %49,5 oy oranıyla tek başına iktidar oldu
7 Haziran’da, 2002 genel
seçimlerinden bu yana ilk
defa bir parti tek başına
iktidar olamadı. Koalisyon
görüşmelerinin ardından
hükümet kurulamayınca
YSK, karar alınması
durumunda 1 Kasım’ da
seçimlerin yapılabileceğini
açıkladı. Böylece, Türkiye
5 ay sonra yeniden seçime
gitti. 54 milyon seçmen oy
kullandı. Halk, 13 yıllık
iktidarla devam etme

kararı aldı. AKP % 49,5 ile
birinci parti olurken, CHP
% 25,3 ile ikinci, MHP
% 11,9 ile üçüncü, HDP
ise % 10,8 ile dördüncü
parti olarak mecliste
yerini aldı. 1 Kasım genel
seçimlerine katılım oranıysa
% 85.18 oldu. Meclise
giren milletvekili sayısı ise
şöyle: Ak Parti 317, CHP
134, HDP 59,MHP ise 40.
Haziran seçimlerinde kadın
temsiline en az yeri veren

MHP, Kasım seçimlerinde
yerini AKP’ye bıraktı. Her
iki seçimde de meclise giren
4 partiden en çok kadın
aday oranı HDP’den çıktı.
Oy ve Ötesi, seçim sonuç
değerlendirmelerine yönelik
bir rapor yayımladı. 776
sandıkta uyuşmazlık tespit
edilmesine rağmen, seçim
sonuçlarını etkilemeyecek
bir oran olduğu belirtildi.
7 Haziran seçimlerine göre
1 Kasım’da AKP 4.188.100

Medya

fazla oy alırken, milletvekili
sayısını 58 kişi arttırdı.
CHP oy alımında 348.715
kişi arttırdı.Meclise giren
milletvekili sayısında sadece
2 kişilik bir artış oldu.
MHP ise geçen seçimlere
göre oy alımında büyük bir
düşüş yaşadı. 1.927.590‘lik
oy kaybederken, 39
milletvekili de kaybetti.
HDP 1.167.213’lük oy
kaybetti, 21 milletvekili
meclise giremedi.

> 5. sayfada
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Teleferik yeniden hizmette
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sekiz yıllık yenileme çalışmalarından sonra kente tekrar kazandırılan Balçova
Teleferik Tesisi, 31 Temmuz’da hizmete açıldı. Hattın eski olmasından dolayı yıllar önce bakıma alınan Balçova
Teleferiği tamamen yenilendi. İşletme sorumlusu Gökhan Cengiz sorularımızı yanıtladı
Tuğçe Vural
Ece Orus
alçova Teleferik Tesisi,
dönemin Balçova Belediye Başkanı Ercüment
Uysal tarafından 1973
yılında yaptırıldı. Uzun yıllar
belediye bünyesinde hizmet veren
tesisin işletmesi, bir süre sonra
ESHOT Genel Müdürlüğü’ne
devredilmişti. Ulaşım sisteminin
güvenliğinde sakınca bulunması
sebebiyle 2007 yılında kapatılan ve bakıma alınan tesis, 30
Temmuz 2015’de tekrar hizmete
açıldı. Ağustos ayında 55 bin,
eylül ayında 95 bin kişi tarafından
ziyaret edilerek yoğun ilgi gördü.
Eskiden 4 kişi taşıma kapasiteli
olan kabinler değiştirildi ve
kabin taşıma kapasitesi 8 kişiye
çıkarıldı.

B

Saatte bin 200 yolcu

Ulaşım sistemi İZULAŞ'a
ait olan ve saatte bin 200 kişi
taşıma kapasitesine sahip olan
tesiste, iniş çıkışlar 2 dakika 42
saniye sürüyor. Pazartesi günleri
hariç, haftanın her günü 10:00
ile 22.00 arası hizmet verilen
tesiste iniş ve çıkışların ücreti
yetişkinler için 6 TL olarak
belirlendi. .5 yaş altı çocuklar
ise teleferikten ücretsiz olarak
faydalanacak.

Sunulan imkanlar

Vatandaşa, Teleferik Tesisi ile
birlikte, yeni bir piknik alanı da
kazandırıldı. Tesisin zirvesinde
bulunan Et Evi'nde, et ve şarküteri satışı yapılıyor. Ayrıca, tesiste
çeşitli ızgara menüsüyle Grand
Cafe de yer alıyor. Tesiste yer alan
bir başka kafe olan Park Cafe ise
çocuklu aileler tarafından tercih
ediliyor. Çünkü burada haşlanmış
mısır, pamuk helva ve dondurma
gibi çocukların gözde yiyecekleri
satılıyor. Fastfood gibi yiyecekleri
tercih edenlerin yeri ise Budak
Cafe. Ayrıca, tesisin huzurlu havasında dinlenmek isteyenler için
iki katlı kır kahvesi bulunmakta.
Teleferik'te bulunan market
ise ziyaretçilerin tüm ihtiyacını
karşılıyor. Tesiste yer alan kafe,
restoran ve marketin işletmesi
Grand Plaza’ya ait. İşletme sorumlusu Gökhan Cengiz, yenilenen
Teleferik’i şu sözleriyle anlattı; ‘’
Piknik alanlarını, güvenliğin daha
sıkı olması açısından daralttık.
Buna rağmen piknik alanlarında
6-8 kişilik masalar yer alıyor.
Toplamda 600 kişilik oturma kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Satışı
yapılan yiyeceklerin kalite ve kontrolüne çok önem veriyoruz. Alkol
ve tütün ruhsatı henüz alınmadığı
için satışları yapılmıyor. Üniversite
öğrencilerine yönelik indirimli

menüler hazırlamayı planlıyoruz.’’

Halkın görüşü ne oldu?

Teleferik'e ilk defa çıkan vatandaşlardan biri olan Sevil Elmas
’’ Çocuklu ailelerin de rahat
edebileceği bir ortam var. Sakin ve
huzurlu ortamı ile hafta sonunun
vazgeçilmez yerlerinden olacağını
düşünüyorum. Kabinler yeterince

güvenli ulaşım sırasında bir sorun
yaşamadım. Temiz ve bakımlı bir
tesis gördüm" dedi. Ayrıca Elmas,
Teleferik'in tekrardan Balçova'ya
kazandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Öte
yandan, Teleferik'in eski halini de
bildiğini söyleyen Zehra Dergin; ''Teleferik'in önceki haliyle
şimdiki durumu arasında pek bir

fark göremedim. Mangal alanının
daraldığını fark ettim. Döner
restoran olarak hizmete açılmasını
beklediğim bina yıkılmış, beklediğimi bulamadım. Tesis, ziyaretçi
kapasitesini karşılayamayacak
gibi duruyor. Sadece kabinlerin
eskisine göre daha güvenli ve
sağlam olduğunu fark ettim.’’ diye
konuştu.

İzmirliler sahile kesintisiz ulaşıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "Mithatpaşa sahiline yeni bir soluk geliyor" sloganıyla duyurduğu Mithatpaşa
Parkı Projesi’nin yapım çalışmaları Eylül ayında başladı. Çalışmalar, Mavişehir-İnciraltı sahilini kapsayan
"İzmirdeniz – Kıyı Tasarım Projesi" kapsamında gerçekleştiriliyor
Arda Aydın
Mert İpekoğlu

İ

zmir Büyükşehir Belediyesi,
İzmirdeniz- Kıyı Tasarım
projesiyle yapacağı bu proje
ile Mustafa Kemal Sahil
Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğunu azaltmayı, aynı zamanda da

yayaların sahil kısmına güvenli
geçişini amaçlıyor. Trafiğin yer
altına alınmasından sonra ortaya
çıkacak 4 yüz metrelik alan ve
Mithatpaşa Endüstri Meslek
Lisesi önündeki arazi yayalaştırılacak. Bu bölge, denize doğru
genişletilerek, İzmir’e yeni bir
yeşil alan kazandırılacak. Proje

kapsamında, Mustafa Kemal
Sahil Bulvarı’nın trafiğini rahatlatmak amacıyla, Mithatpaşa
Parkını da kapsayacak şekilde,
yol yer altına alınacak. Böylelikle,
yayaların yolun üst tarafından
sahile kesintisiz geçebilecek. Eylül
ayı içerisinde başlayan çalışmalarda, trafiğin aksamaması için

daha önce İZELMAN’a bağlı
bulunan otoparklara, 3 gidiş 3 de
geliş şeridi olmak üzere yolun her
iki tarafına servis yolları yapılması planlandı. Ancak sadece kara
tarafındaki servis yolları oluşturuldu. Proje çalışması süresince
trafik, karşılıklı olarak bu servis
yollarından verilecek. Yapıla-

cak projeyle yeni bir görünüme
kavuşacak olan Mithatpaşa
Parkı, Konak Alt Geçidi gibi bir
meydana sahip olacak. Projenin
ilk etabının, trafik alt geçidini
bitirmek olduğunu açıklayan
yetkililer, daha sonra meydanın
peyzaj çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Proje alanındaki ağaçların
ne olacağı merak konusu

Servis yolları üzerindeki 40 farklı
türden ağacın, Buca’da bulunan
belediyeye ait Fırat Fidanlığı’na
taşındığını ve orada rehabilitasyona alındığını açıklayan
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
projenin uygulanacağı alan
üzerindeki orta refüjde bulunan
44 palmiye ağacınınsa İnciraltı
Kent Ormanı’nda özel olarak
hazırlanan alana taşınacağını
açıklamıştı. Söz konusu ağaçların
de taşınma işlemine başlayan
Büyükşehir Belediyesi, proje
bitiminde ağaçların yerlerine geri
getirileceğini duyurdu.

Kasım2015 Sayı48

Trafikte yeni dönem
Akıllı Trafik Sistemi 2016 yılının Ağustos ayında devreye giriyor. Bornova ve Bayraklı'nın pilot bölge
seçilmesiyle, sistem bazı kavşaklarda şimdiden kullanılmaya başlandı. Uygulama, yeşil ışık sürelerini sensörler
yardımıyla trafik yoğunluğuna göre otomatik ayarlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube
Müdürü Mehmet Ali Bodur, sistemi Ünivers'e anlattı
Mert İpekoğlu

Akıllı trafik sistemi nedir ve
bu sistem ne gibi yenilikler
getiriyor?

Tam adaptif (uyarlayıcı) sistem,
kavşak kollarındaki araç yoğunluğunu sensörlerle ölçerek, o kavşak
kollarının yeşil ışık sürelerini
otomatik olarak ayarlayan bir sistem. Neredeyse her dakika yeni
ölçümler gerçekleştiriyor ve yeşil
ışık sürelerini bu verilere göre tekrar
ayarlıyor. Tamamen canlı olan
trafiği yoğunluğa göre kollara dağıtıyor. Bu sistem dünyada sadece
belli başlı şehirlerde kullanılıyor.
Projenin içerisinde sadece kavşaklar
değil, trafik izleme kameralarının
yerleştirilmesi, kırmızı ışık ihlal, hız
ihlal, park ihlal tespit ve gabari ihlal
tespit sistemi de bulunuyor. Bu sistemle İzmir'deki bütün otoparklar
akıllı hale getiriliyor. Ana bulvarlar
için kurulması öngörülen 48 LED
ekranın bir kısmı kuruldu. Sistemle
birlikte İzmir'de bulunan bin 500
otobüse kameralar kuruluyor. Bu

kameralar sayesinde yolcular canlı
olarak otobüsün içi ve güzergahını
izleyebilecek. Kontrol merkezinden
istenildiği zaman otobüslerle sesli
iletişime geçilebilecek. Otobüsler,
ambulanslar ve itfaiye araçları
kavşaklara yaklaştıklarında sistem
otomatik olarak araçları tanımlayacak ve kavşaklardan minimum
bekleme süresi ile geçmeleri sağlanacak, kavşağın diğer kollarında
trafiğin yoğunlaşmasına da izin
vermeyecek. Kamera sistemi;
Kemeraltı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi,
Karşıyaka Çarşı gibi yayalaştırılmış birçok yerin tek merkezden
kontrolünü mantar bariyer ve
kameralar vasıtasıyla sağlayacak.
O bölgelere sadece belirli saatlerde
plakaları onaylanmış araçlar giriş
çıkış yapabilecek. Ağustos sonunda
merkez ilçelerde proje bitmiş olacak. Bundan sonra diğer bölgelerde
de çalışmalar başlayacak.

Sistemin, trafiği rahatlatacağını düşünüyor musunuz?
Çok rahatlatacak. Herhangi bir

kaza veya olumsuz bir değişim
olduğunda bazı kollarda, trafik
yoğunluğu oluşuyor. Bu trafik
sisteminde İzmir'deki 410 kavşağın hepsi tek kontrol merkezinden kontrol ediliyor. Yani tüm
İzmir'i tek bir trafik polisiyle
yönetme imkânı sunuyor.
Projenin ihalesi yapıldı ve pilot
bölge olarak seçilen Bornova ve
Bayraklı’daki bazı kavşaklarda
uygulamaya konuldu. Verileri
toplamaya başladık. Bazı
kavşaklarda yüzde 80-90
arası iyileşmeler gözlemledik. Bornova ve Bayraklı
haricindeki bölgelerde de
altyapı çalışmaları bitmek
üzere.

Kameralar sayesinde trafik,
internet üzerinden canlı izlenebilecek. Kameralar kırmızı
ışık ihlal sistemi, hız koridoru
ihlal tespit sistemi ve trafik
ölçüm sistemi ile ilgili olacak.

Kameralar MOBESE görevi görecek mi?
MOBESE sistemi, valiliğin
kurduğu ve emniyetin işlettiği
bir sistemdir. MOBESE, top-

lumsal olayları ve kişileri izler.
Bizim işimiz trafiği izlemek.
Tamamen birbirinden ayrı
sistemler olacaklar.

Proje nasıl finanse ediliyor?

Bir kısmını kendi öz kaynağımızla, bir kısmını da Dünya
Bankası’ndan alınan kredi ile
finanse ediyoruz. Bu proje için
hükümetten para alınmıyor.

Akıllı trafik sisteminin
içinde kameralar nasıl
bir görev üstlenecek?

Bu proje için bine yakın
kamera yerleştiriliyor; fakat
kameraların birbirinden bazı
farklılıkları var. 110 trafik
izleme kamerası yerleştirildi.

8 yıldır beklenen adalet
19 Ocak 2007'de öldürülen Agos Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in soruşturmasında sekiz
yıl geride kaldı. Gazeteden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Dink için hâlâ adalet
bekleniyor. Soruşturmanın bu kadar uzun sürmesi, ihmaller olduğu şüphelerini gündeme getirirken, geçtiğimiz
Eylül ayında yeni gelişmeler yaşandı
Arda Aydın

C

umhuriyet Başsavcılığı Terör
ve Örgütlü Suçlar Birimi Savcısı Gökalp Kökçü tarafından
6 Ekim 2015 ‘de yürütülen
soruşturmada, 'kamu görevlilerinin
ihmali olduğu' iddiasıyla dokuz emniyet
görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ardından Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, şüphelilerin tamamının il dışında bulunduğunu tespit etmişti. Şube
ekipleri, Emniyet görevlilerinden Faruk
S., Onur K., Osman G. gibi isimleri
göz altına almıştı. Daha önce, Trabzon
Emniyeti İstihbarat Şube eski Müdürü
Faruk Sarı, Dink'in öldürülmesinde
kamu görevlilerinin ihmaline ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Sevk
yazısında, Sarı'nın cinayeti önlemekle
yükümlü olduğu, buna rağmen Dink'in
yaşam hakkını korumadığı savunulmuştu. Sarı'nın "Cinayet öncesi neden bilgi
almadınız" sorusuna karşılık "Benim
bilgim yoktu" dediği öğrenilmişti. Sarı,
yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest
bırakılmıştı.
Gözaltına alınanlar 8 Ekim’de serbest
bırakıldı
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği,

gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla
örgüte üye olma ve tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklama istemiyle
mahkemeye sevk edilen 5 kişiyi serbest
bıraktı. Hakimlik, Trabzon İstihbarat Şubesi eski Müdürü Faruk Sarı,
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C-2 Büro
eski Amiri Yılmaz Angın, İstihbarat
Daire Başkanlığı C Şube Müdür
Yardımcısı Osman Gülbel ile polis
memurları Mehmet Ayhan ve Onur
Karakaya'nın 'üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil
durumunu dikkate alarak 'tutuklama
tedbirinin mağduriyete sebep olacağı'
gerekçesiyle serbest bırakılmalarına
karar verdi.
"Cerrah ve Güler de tutuklanmalı"
Daha önceki süreçte ortaya çıkan
ifadelerle beraber gözaltıları değerlendiren Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, “Celalettin
Cerrah ve Ahmet İlhan Güler, Hrant
Dink hakkında yaşanan gelişmelerle
ilgili bilgi sahibi olmalarının yanı
sıra, Hrant Dink’in öldürüleceği
bilgisine de sahiptirler. Ali Fuat
Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muhittin Zenit, Özkan Mumcu ve Ercan
Demir, Dink cinayeti nedeniyle

tutuklandılar. Haklarındaki davanın
da TCK 83 madde uyarınca açılması
gerekliliği bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.
Savcı Kökçü’den Güler, Altay ve
Dinç Hakkında 25 Yıl Hapis istemi
Dink cinayeti soruşturmasının kamu
görevlileri ile ilgili ayağını yürüten
savcı Gökalp Kökçü, hazırladığı
iddianameyi 25 Ekim’de İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.
İddianamede, dönemin Trabzon
Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve
günümüzde İstihbarat Daire Başkanı olarak gören yapan Engin Dinç,
dönemin Trabzon İl Emniyet
Müdürü Reşat Altay ve dönemin
İstanbul İl Emniyet İstihbarat Müdürü Ahmet İlhan Güler
hakkında, tasarlayarak bir kişiyi
öldürmeye yardım etmek iddiasıyla,
Ceza Kanunu'nun 83. maddesinden
dava açılması isteniyor. İddianame
kabul edilirse, üç isim 20 yıldan 25
yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. İddianamede dönemin Emniyet
İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan
Akyürek ve C Şube Müdürü Ali Fuat
Yılmazer hakkında, kasten öldürme
iddiasıyla, Ceza Kanunu'nun 82.
maddesi uyarınca ağırlaştırılmış mü-

ebbet hapis cezası istendi. Dönemin
İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Emniyet İstihbarat
Daire Başkanı Sabri Uzun ise görevi
kötüye kullanma suçundan hakim
karşısına çıkacak.

dünya
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“Türkiye’nin derdi bağımlılık”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) su ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan Su Temin Projesi’nde
sona gelindi. Yapımına Mart 2011’de başlanan, Mersin’in Alaköprü Barajı’ndaki suyu KKTC’deki Geçitköy
Barajı’na ulaştıracak proje, dört yıl sonra 17 Ekim’de tamamlandı. Asrın Projesi olarak tanımlanan projeye
yönelik tepkiler var
Öznur Uşaklılar

O

rman ve Su İşleri
Bakanlığı'nca
yapılan açıklamaya göre, deniz
yüzeyinin 250 metre altından
borularla su taşınmasını
sağlayacak 'Su Temin Projesi', dünyada bir ilk. Deniz
dibindeki basınç düzeyinin
borularla su aktarımını
imkânsız kılması nedeniyle
106 kilometre uzunluğundaki
hattın 66,5 kilometresi askılı
boru sistemiyle tasarlandı. 4
bölümden oluşan projenin
bu bölümü, 80 kilometrelik
Deniz Geçişi Hattı'nda yer
alıyor.
Bir yıl geç, 470 milyon fazla
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu’nun yaptığı açıklamalarda 782,5
milyona mal edilmesi beklenen proje, bir
milyar 255 milyon liraya tamamlandı.
Proje kapsamında Türkiye’de AnamurDragon Çayı üzerinde, Alaköprü Barajı
ve HES tesisi kurulurken, KKTC’de de
Güzelyalı Terfi Merkezi ve Düktil Demir
Boru Terfi Hattı kurulmuştu. Alaköprü
Barajı'ndan alınan suyun önce Ören

Beldesi TOKİ evleri yanında inşa edilen
tahliye deposu, sonra da KKTC’deki
Geçitköy Barajı’na pompalanacağı
planlanmıştı. Eroğlu, projenin bitimiyle
ilgili Eylül 2014 tarihini işaret ederken,
beklenen olmadı. 2014 yılının ardından
Eroğlu bu kez de "En geç Kıbrıs Barış
Harekâtı’nın yıldönümü olan 20 Temmuz
2015’te Kıbrıs’a su akacak" dedi; ancak
proje 2015 Ekim'inde kullanıma açıldı.
Emlak fiyatları arttı
KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşı-

layacağı belirtilen proje, Türkiye tarafı
23, deniz geçişi 80 ve KKTC tarafı 3
kilometre olmak üzere 106 kilometre
uzunluğundaki boru hattından oluşuyor.
Aktarılan suyun yüzde 50,3'ü içme suyu
olarak kullanılırken 49,7'si sulama suyu
olarak değerlendirilecek. Böylece, 4 bin
824 hektarlık bir alanda tarımsal sulama
yapılabilecek. Sabah Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, projenin kapsadığı
alandaki tarım arazilerinin kullanıma
geçtiği, bu nedenle de imar ve arazi fiyatlarında artış yaşandığı öğrenildi.

"Getirdiğin su, götürdüğün
canları temizleyemez"
17 Ekim'de yapılan açılışa
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,
Başbakan Ahmet Davutoğlu,
KKTC Başbakanı Ömer
Soyer Kalyoncu ve Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
katıldı. Mersin'de yapılan
açılışta Erdoğan, talep edilmesi halinde isminin 'barış
suyu' olması şartıyla Güney
Kıbrıs'a da su verilebileceğini
söyledi. Mersin'deki açılışın
ardından Kıbrıs açılışına
giden Davutoğlu ve Erdoğan,
açılışın yapıldığı sırada Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği
önünde düzenlenen bir eylemle protesto
edildi. Sendika.org internet sitesindeki
habere göre, "Getirdiğin su, götürdüğün canları temizleyemez" yazılı bir
pankart taşıyan bir grup, tamamlanan
projenin seçime yönelik bir çalışma olduğunu belirtti. Ankara'daki patlamada hayatını kaybedenleri anan eylemciler, yapılan projenin Kuzey Kıbrıs'ın
Türkiye’ye olan bağımlılığını arttırma
amaçlı olduğunu vurguladı.

Rusya Suriye’de hava
operasyonlarına başladı
Soğuk savaştan bu yana müttefiki olan Şam rejimine iç savaş boyunca silah yardımını kesmeyen Rusya, her
koşulda Şam rejiminin arkasında durmuştu. Nitekim gelişen süreçte, Esed’in muhalifler ve IŞİD karşısında
giderek güç kaybedip gerilemesiyle Rusya, Suriye’de daha çok aktif rol almak ve rejime daha çok destek
vermek için sahaya inme kararı aldı.
Çağrı Çınar

D

aha çok Işid'le
mücadele odağında başlayan
destek sürecinde Rusya Rejime tank,ağır
silah,savaş jetleri ve insansız
hava araçları temin etmeye
başladı. Bununla birlikte bir
çok Rus askeri personeli de
Lazkiye'ye geldi.Lazkiye'de
bir hava üssünün inşaasına
başlandı. Rus parlamentosu da Rus askerlerinin ülke
dışında operasyon yapmalarını onaylayan tezkereyi kabul
etti.
30 Eylül'de başlayan Rus
hava operasyonlarında
Suriye'de Işid hedef leri vuruldu. Operasyon sonrası ko-

nuşan Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, rejime sadece
hava desteği sağlıyacaklarını
söylerken Rusya'nın olası bir
kara müdahelesinde bulunmayacağını
belirtti. İlerleyen günlerde operasyonlar muhalif grupların bulunduğu
Lazkiye,İdlib,Hama üçgenine
yoğunlaştı.Operasyonların
bu bölgelere kaymasından
sonra konuşan ABD Başkanı
Obama ''Rusya'nın Esed karşıtı tüm muhalif leri 'terörist'
olarak gördüğünü IŞİD ve
daha ılımlı muhalif ler arasında ayrım yapmadığını belirtti
ve bu felaketin tarifidir" diye
konuştu. Çeşitli kaynaklara
konuşan muhalif grupların
liderleri de Rus saldırılarında

en büyük zararın sivil halkın
ve kendilerinin kontrol ettiği
bölgelerin gördüğünü söyledi.

Türkiye ile ilişkiler

Rusya'nın Türk hava sahasını
3 ve 4 Ekim tarihlerinde iki
kez ihlal etmesi ve Türk jetlerini taciz etmesiyle iki ülke
arasındaki ilişkiler gerildi.
Genelkurmay Başkanlığından
yapılan açıklamada ''Türkiye
Suriye hudut hattı boyunca
devriye uçuşu yapan sekiz
adet f-16 uçağı, milliyeti
tespit edilemeyen MIG-29
uçağı tarafından dört dakika 30 saniye süre ile radar
kilidini muhafaza etmek
suretiyle taciz edildi'' denildi.
Gelişen bu olaylar üzerine
Rus Büyükelçisi, Dışişle-

ri Bakanlığı’na çağırılarak
Rusya'ya nota verildi. Rusya
ise, sınır ihlalinin navigasyon
hatasından kaynaklandığını
söyledi. ABD Dışişleri Bakanı
John Kerry, Türkiye sınırı
ihlal eden Rus jetini düşürebilirdi ifadelerini kullandı.
Nato genel sekreteri Jens
Stolenberg’de NATO'nun,
Türkiye'ye asker göndermeye
hazır olduğunu belirtti.

Artan gerilimde ekonomi

Türkiye'nin en büyük ticaret
ortaklarından biri olan
Rusya'nın Suriye politikası,
Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin
de sorgulanmasına yol açtı.
Türkiye kullandığı doğalgazın %60'ını Rusya'dan temin

ederken, Akkuyu'da inşa
edilecek ilk nükleer santral
için Rusya ile anlaşmıştı.
Gelişmeler üzerine konuşan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi
'Akkuyu’yu Ruslar yapmaz ise
bir başkası gelir yapar.Doğalgaz konusunda ise Türkiye’yi
kaybetmek Rusya için ciddi
bir kayıp olur.
Türkiye, gerektiğinde doğalgazı çok farklı yerlerden
temin yoluna da gidebilir.
İcabında farklı alternatif lere
yönelir.'' ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Rus doğalgaz firması
Gazprom Türk Akımı'nın
başlangıçta belirlenen kapasitesinin yarı yarıya azaltılmasını karar verdiklerini
açıkladı.
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Medyaya karşı şiddet yükseliyor
Türkiye topraklarında ilk gazete basımının başladığı günden bu yana sansür, baskı ve şiddet hep var
oldu, günümüzde de farklı yöntemlerle var olmaya devam ediyor. İşte ana akım medyaya yansıyanlar ve
yansımayanlar
Mert İpekoğlu

Ö

zgür Gün TV muhabiri Murat Demir’in
kafasına, özel harekât
polisi tarafından dayanan
silah, medyaya yönelik şiddeti bir kez
daha, bütün çıplaklığıyla gün yüzüne
çıkardı. Hürriyet’e ve Ahmet Hakan’a
saldırı gerçekleşti. Nokta Dergisi
toplatıldı, Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı(TİB) tarafından bazı yayın
kuruluşlarına erişim engeli konuldu.
BİA Medya Gözlem Raporu’na göre
Ekim-Aralık 2014 döneminde 13
sansür olayı meydana geldi: 6 gazeteci, 2 site, 2 Facebook sayfası, 1 kitap,
1 film, 1 piyano eseri sansüre uğradı.
Yine BİA’nın bir başka raporuna göre
2012’de 49, 2013’te 186, 2014’te 145
ve 2015’in ilk dokuz ayında 53 haberci saldırya uğradı. 2015’in ilk dokuz
ayında da 9 medya kuruluşu saldırıya
maruz kaldı. Azınlık gazetelerinin
üstlerindeki ekonomik baskı, Basın
İlan Kurumu’nun desteğini çekmesiyle daha da arttı.
Hürriyet Gazetesi’ne saldırı
Doğan Yayın Grubu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girdiği
tartışma, 7 Eylül günü Hürriyet’e
yapılan saldırıyla doruk noktasına
ulaştı. Cumhurbaşkanının ATV’de
katıldığı bir programda söylediği “400
vekili elde edebilecek sayıyı bir siyasi
partiyi yakalasaydı, durum bugün çok
farklı olurdu” açıklamasını Hürriyet
Gazetesi resmi Twitter adresinden
“Erdoğan’dan Dağlıca açıklaması:
“400 milletvekili alınsaydı bunlar
olmazdı” diye duyurmuştu. Bu haberden sonra başını AKP Gençlik Kolları
Başkanı İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın’ın çektiği 200 kişilik bir grup, Hürriyet binasına tekbir
sesleriyle saldırdı. Güvenliği aşarak
Hürriyet’in girişine ulaşan grup
binada bazı maddi zararlara yol açtı
ve Hürriyet Gazetesi bayrağını yaktı.
Hürriyet’in resmi Twitter adresinden
atılan bu tweetten sonra Hürriyet’e
algı yönetimi soruşturması açıldı.
Ayrıca Hürriyet, 8 Eylül günü yine
bir grup tarafından tekbir getirilerek
saldırıya uğradı.
Nokta Dergisi’ne polis baskını
13 Eylül gecesi polis, Nokta
Dergisi’ne baskın düzenledi. Dergi
kapağında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın şehit cenazelerine
karşı selfie yaptığı bir kapak betimlenmişti. 18. sayısı olan dergi, basımının hemen ardından gerçekleştirilen
polis baskınında toplatıldı ve Nokta
Dergisi Yazı İşleri Müdürü Murat
Çapan gözaltına alındı. Savcılıktaki
sorgusunun ardından “cumhurbaşkanına hakaret” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarıyla, tutuklanması talebi ile nöbetçi mahkemeye
sevk edildi. Murat Çapan, verdiği

ifade doğrultusunda “adli kontrol”
şartıyla serbest bırakıldı. Baskından
dört gün sonra Cumhurbaşkanı Nokta Dergisi’ni hedef göstererek “Hiçbir
zaman yazılı ve görsel medya özgürlük
adı altında bir başkasının özgürlük
alanını işgal edemez. Bu bir defa şahsıma, inancıma, ilkelerime saldırıdır.
Bedelini de bunlar ödeyecekler.” dedi.
İkinci Toplatma Vakası
Kapağında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu bir
fotoğraf ve “2 Kasım Pazartesi Türkiye İç Savaşı’nın başlangıcı” yazısı
bulunan Nokta Dergisi’nin 24. sayısı
hakkında toplatma kararı verildi.
Derginin Genel Yayın Yönetmeni
Cevheri Güven ve Yazı İşleri Müdürü
Murat Çapan “ suç işlemeye tahrik
etme” suçundan savcılığa sevk edildi
ve “Halkı, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ne karşı silahlı bir isyana
tahrik” suçundan tutuklandı.
Ahmet Hakan’a saldırı
Ahmet Hakan, CNN Türk’te sunduğu Tarafsız Bölge programından
sonra evine dönerken dört kişinin
fiziksel saldırısına uğradı. Ahmet
Hakan, burnunda ve kaburgasında
oluşan kırıklarla bu saldırıyı atlatabildi. Saldırı gecesinden tam bir ay
öncesine bakıldığında; MHP Genel
Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
yaptığı açıklamayla Ahmet Hakan’ı
açıkça tehdit etmiş ve 48 saat içerisinde özür dilemesini yoksa ülkücülerin “hasmı” olarak ilan edileceğini
belirtmişti. Saldırıdan sonra Ahmet
Hakan, Hürriyet Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Sedat Ergin aracılığıyla gönderdiği mesajda “Bu tür saldırılardan hiç bir şekilde yılmayacağız. Korkmuyoruz. Bildiğimiz yolda

yürümeye devam edeceğiz” dedi.
Polisten muhabire tehdit
4 Ekim’de Diyarbakır Silvan’da
özel harekât polislerinin operasyonunu çekmeye çalışan Özgür Gün
TV muhabiri Murat Demir ve Dicle
Haber Ajansı muhabiri Serhat Yüce,
ekipmanlarına el konulduktan sonra
gözaltına alındı. Gözaltı işleminden
hemen önce bir özel harekât polisi
Özgür Gün TV muhabiri Murat
Demir’in başına silah dayadı ve tehditler savurmaya başladı. Polis ”çekmeyeceksin dediysem çekmeyeceksin,
kapat!” ve “bana dayılanmayacaksın
tamam mı?” gibi sözlerle Murat
Demir’i gözaltına alınması için resmi
bir ekip arabasına götürdü. Gözaltından sonra DİHA muhabiri Serhat
Yüce ve Özgür Gün TV muhabiri
Murat Demir serbest bırakıldı.
TİB’den erişim engeli
TİB engeline takılanlar arasında
DİHA dikkat çekiyor. Sadece Eylül
ayı içinde DİHA, 21 kez TİB tarafından sansüre maruz kaldı. DİHA
dışında Dokuz8haber de içinde kendilerinin de dahil olduğu birçok haber
sitesinin Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından TİB’den gelen talep
doğrultusunda erişime engellendiğini
duyurdu. Konuyla ilgili Dokuz8haber
Twitter adresinden yapılan açıklamada “Mahkemenin Twitter’dan engelleme istediği somut içerik “Dağlıca’da
sivillerin asker cenazelerini alması”
ile ilgili haber/paylaşımlar olmuş”
denildi.
Koza-İpek Grubu’na operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar
Soruşturma Bürosu’nun başlattığı

soruşturma kapsamında, “Fethullah
Gülen Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye
olduğu ve finans desteği sağladığı”
gerekçesiyle Bugün ve Kanaltürk
televizyonları ile Bugün gazetesinin
de sahibi olan Koza İpek Holding’in
patronu Akın İpek ve şirketlerine
operasyon gerçekleştirildi. Operasyon
Mali Suçları Araştırma Kurulu ile
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı raporlarına
dayandırıldı.
Azınlık gazetelerine destek yok
2011 yılından beri Basın İlan Kurumu tarafından azınlık gazetelerinde
uygulanan “ilan vermeksizin mali
destek” bu sene son buldu. 2011 yılından beri azalarak devam eden mali
desteğe bu sene son verilerek, azınlık
gazetelerinin uğraştığı maddi sorunlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. 2011
yılında alınan genel kurul kararınca
azınlık gazetelerine 250bin TL’lik
mali destek sağlanması kararlaştırılmıştı. Bu destekten Agos, Apoyevmatini, Jamanak, Nor Marmara, Şalom
ve İho gazeteleri yararlanmaktaydı.
Agos Gazetesi’nin görüşlerini aldığı
Rum gazetesi İho’nun Genel Yayın
Yönetmeni Andrea Rombopulos,
yasal düzenleme yapılması çağrısında
bulunarak “En başından beri bunun
bir yasal düzenlemeyle yapılmasından yanaydık. Kanunda bir yeri
olmayınca, bu şekilde kesilebildi. Bir
düzene konması gerekiyor. Özellikle
Rum toplumunun gazeteleri, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca,
madem Basın İlan Kurumu gazeteleri ilanlarla desteklemek için var,
o zaman ‘cemaat gazetesi’ diye bir
ayrım yapmaya gerek yok. Bir düzen
içinde, ayrım gözetilmeksizin yardım
yapılmalı.” dedi.

İki seçim arasında Türkiye
Temmuz
Çağrı
Çınar
9-15 Temmuz'da
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hükümeti kurmakla görevlendirdi. İlk görüşme AKP-CHP arasında
gerçekleşti. Böylece 16 yıl sonra hükümet
kurmak için bir koalisyon görüşmesi ilk defa
gerçekleştirilmiş oldu. Ahmet Davutoğlu
daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanları Selahattin
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüştü.

11-20 Temmuz’da KCK'den üst üste açıklamalar geldi. KCK, 2012 sonunda fiilen
başlatılan 2013 yılı Nevruz'nda ise kamuoyuna duyurulan ateşkesin bitirildiğini
açıkladı. Sebep olarak kalekolların ve barajların yapımının devam etmesi gösterildi. KCK eş başkanı Bese Hozat, ‘Yeni süreç
devrimci halk savaşı sürecidir’ adlı bir yazı
kaleme aldı. KCK eş başkanı Cemil Bayık,
bir açıklama yaparak halkı silahlanlanmaya, tünel ve siper kazmaya çağırdı.

20 Temmuz'da Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SDGF) üyesi 300 kişi,
Kobanê’ye yardım götürmek için Suruç'ta
Amara Kültür Merkezi’nde toplanmıştı.
IŞİD üyesi Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün
toplananların arasına girerek düzenlediği
bombalı saldırı sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.
AKP-CHP arasında 'istikşafi' görüşmeler
başladı. İki parti arasındaki görüşmeler beş
farklı oturumda toplam 35 saat sürdü. Görüşmelerde yapısal reformlar, toplumsal uzlaşı, mali disiplin, sosyal dengeler, büyüme
strajetisi gibi konular konuşuldu.
22-24 Temmuz'da iki polis Şanlıurfa'da
PKK tarafından öldürüldü. Kilis sınırında
bir astsubay IŞİD'in açtığı ateş sonucunda
hayatını kaybetti. Artan terör tehditleri ve
Suruç Saldırısı sonrasında ülke genelinde
geniş çaplı bir terör operasyonu başlatıldı. IŞİD, PKK, DHKP-C gibi örgütlere
yönelik operasyonda birçok kişi gözaltına alındı. PKK ve IŞİD tehditlerine karşı Diyarbakır'dan havalanan TSK jetleri
Suriye’de IŞİD ve Kuzey Irak’taki PKK
hedeflerini vurdu. 3 yıl aradan sonra TSK
ilk defa PKK kamplarını bombaladı.

Ağustos

10-12 Ağustos'ta Şırnak Halk Meclisi
toplanarak Silopi'deki çatışmaları ve
olayları neden göstererek 'özyönetim'
ilan etti. Özyönetim ilanları üzerine
KCK bir açıklama yayınladı. Açıklamada 'Kürdistan halkı için özyönetimden başka bir seçenek kalmamıştır. Bundan sonra devlet kurumları
tanınmayacaktır' ifadeleri kullanıldı.
İlerleyen günlerde Nusaybin, Cizre,
Yüksekova, Bulanık, Varto, Bağlar,
Erdemit, Doğubayazıt, Sur, Silvan
ve Lice ilçelerinde özyönetim ilan
edildi.

Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. İki liderin koalisyon görüşmesi olumsuz sonuçlandı.
Olumsuz sonuçlanan görüşmelerin
ardından teamüller gereği hükümeti kurma görevinin Kılıçdaroğlu’na
verilmesi bekleniyordu. Fakat, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kurma
yetkisini Kılıçdaroğlu’na vermedi ve
böylece erken seçime gidildi.

23 Ağustos’ta ise, ‘özyönetim’ açıklamaları nedeniyle DBP’li Sur ve Silvan
Belediye’si eşbaşkanları tutuklandı.

11 Ağustos'ta eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in Tevcih Töreni’nde
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Çözüm süreci artık
buzdolabında’ ifadelerini kullandı. 17
Ağustos’ta yapılan kritik buluşmada

Kadının adı yine yok
Yüksek Seçim Kurulu, 1 Kasım’da yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayların cinsiyet dağılımına yönelik
liste açıklamıştı. 25. döneme oranla kadın aday sayısındaki azalma dikkat çekti. Kadın Adayları Destekleme Derneği
(Ankara Şube Başkanı Hatice Kapusuz ve İzmir Şube Başkanı Sema Övgün, meclisteki kadın temsili ve temsildeki
azalma üzerine görüşlerini paylaştı
Öznur Uşaklılar
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, (TBMM)
1934’ten 2007’ye kadar yüzde 5’in üzerine
çıkamayan kadın temsili, 7 Haziran’da yapılan seçim sonucu 98 kadın milletvekilinin
meclise girmesi üzerine, bir önceki döneme
oranla yüzde 23’lük bir artış göstermişti. Türkiye tarihindeki en fazla kadın temsili, 26.
Dönem listesinin açıklanmasıyla sona erdi. 7
Haziran seçiminde yüzde 27 olan kadın aday
oranı, 1 Kasım aday listesinin açıklanmasıyla
23,7’ye geriledi. Bianet’te yer alan habere göre,
7 Haziran seçiminde yüzde 100 kadın aday
oranıyla ilgi gören Komünist Parti (KP), 1

Kasım seçimi aday listesinde de yüzde 55,64
kadın aday oranıyla yerini korudu. Bir kadın
aday göstererek listede en az kadın temsiline
yer veren Bağımsızlar da 4,76 oranıyla dikkat
çekti. Meclise giren 4 partiden en çok kadın
aday oranı Halkların Demokratik Partisi
(HDP)’den çıkmıştı. Yüzde 45’ten yüzde 41’e
düşen aday oranına rağmen sıra önceliği değişmedi. 7 Haziran seçimi için MHP 67, AKP de
101 kadın aday göstermişti; ancak 1 Kasım öncesi MHP bu sayıyı 77’ye çekerken AKP sayıyı
71’e düşürdü. Böylece, Haziran seçiminde en
az kadın temsiline yer veren MHP’nin yerini,
Kasım Genel Seçimi’nde AKP aldı.

“Kadınlar, oy isteme aracı olarak kullanılıyor”
İzmir Ka-Der Şube Başkanı Sema Övgün,
“Kadınlar aday adayı olabiliyorlar; ama aday
olamıyorlar. Aday olarak gösterilenler de partiler tarafından evlere girme ve oy isteme aracı
olarak kullanılmaya çalışılıyor. Kadın siyasette yoksa siyaset, rant ve çıkar kapısı olmaktan
kurtulamıyor. Meclisteki toplumsal cinsiyet
eşitsizliği, yasa değişiklikleriyle giderilmeli.
Siyasetin sadece erkeğin girebileceği bir alan
olarak lanse edilmesi, kadın aday oranının
yükselmesinin önündeki en büyük engellerden biri.”
“Oy kaybının faturası kadınlara kesiliyor”
Ankara Ka-Der Şube Başkanı
Hatice Kapusuz, “Temsiliyet
için yüzde 33’lük bir sınırın altını çiziyoruz; ancak bu sayıyı
seçim sonuçlarında değil, aday
listelerinde bile göremiyoruz.
7 Haziran’da kadın vekili olmayan şehir sayısı 37 iken, yapılacak seçim sonrası bu sayı
artış gösterdi. Bu konuda en
dramatik değişikliğin AKP listelerinde olduğunu söylemek
mümkün. 7 Haziran seçiminde
44 olan kadın aday sayısının,
1 Kasım seçiminde 30 sınırlarında olduğu görünüyor. Yani,
oy kaybının faturası kadınlara
kesiliyor. Zira, büyük oy kaybı

yaşanan illerde neredeyse hiç kadın aday gösterilmiyor. Kadınların önünde seçmenlerin
yaşadıkları zorluklara ek engeller var. Erkeklerden beklenmeyen yetkinlikler kadınlara
dayatılıyor. Hem ekonomik hem de akademik
beklentiler, kadınların siyasette yol almalarını
daha da güçleştiriyor. Mecliste cinsiyet eşitliği
şart; demokrasinin gerçekleşebilmesi için eşit
temsillere ihtiyacımız var. Hatta bu da yeterli
değil. Temsil kadınların da biyolojik ve kültürel anlamda farklılıkları yansıtması gerekiyor.
Özellikle yasal zeminin eşit temsili sağlayacak
şekilde değişmesi gerekiyor.”
Meclisteki en fazla kadın milletvekili AKP’den
çıkarken, en yüksek kadın temsil oranını
HDP sağladı
25. dönem seçimi sonrası meclise 98 kadın
milletvekili girerken, meclisteki kadın milletvekili 26. dönem sonuçlarının açılmasıyla
82’ye geriledi. 1 Kasım’da yapılan genel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre AKP 35,
CHP 21, HDP 23 ve MHP 3 kadın milletvekili çıkardı. 7 Haziran’da yapılan seçim
sonucu AKP 41, CHP 21, HDP 32, MHP
ise 4 kadın milletvekiline sahipti. 316 vekille
meclis çoğunluğunu sağlayan AKP, meclisteki en fazla kadın sayısını sağlarken, meclisteki
en yüksek kadın temsil oranı yüzde 38,98 ile
HDP’nin oldu. Önceki seçim sonrası 98 kadının meclise girmesiyle meclisteki kadın oranı
yüzde 17,6’ya çıkmıştı. 1 Kasım seçimiyle bu
oran yüzde 14,90’ı görerek, 24. dönem genel
seçimine benzer bir sonuç ortaya çıkardı.

7 Haziran Genel Seçimi’nde HDP’nin seçim barajını aşmasıyla mevcut dengeler değişti. AKP, tek başına hükümet
kurabilecek çoğunluğu sağlayamadı ve koalisyon görüşmeleri başladı. Suruç saldırısının ardından çözüm süreci
durdu, çatışmaların ardı arkası kesilmedi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı Ankara’da meydana geldi

Eylül
4 Eylül’de Cizre’de valilik tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 6 Eylül’de ise
PKK tarafından askeri unsurlara yönelik en
büyük saldırılardan biri geçekleştirildi. 16
Asker Dağlıca'da şehit oldu. Dağlıca saldırısı
sonrası bir TV programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çözüm süreci bunlar
tarafından bir ihanetle değerlendirildi. Çözüm Süreci'ni bunlar adeta Güneydoğu'da
kısmen, Doğu'da tamamen kendileri için
silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler.
Çok ciddi bir silah stoklaması yaptılar'' dedi.

Altınok'un ver diği bilgilere göre Cizre’deki
operasyonlarda 30 PKK’li ve 3 sivil
vatandaşın öldüğü söylendi. HDP’li
eski Avrupa Bakanı Haydar Konca
ise operasyonlarda 20 sivil vatandaşın
öldüğünü söyledi.

9 Eylül'de, PKK’nin Doğu’da ve
Güneydoğu’da eylemlerini arttırmasının
ardından da 15 ilde yüzü aşkın bölgede
‘Geçici Askeri Güvenlik Bölgeleri‘ ilan edildi.
Bazı bölgelerde uygulamanın süresi dolarken
çoğu bölgede uygulama hala devam ediyor.
HDP’li vekiller bu bölgelerin artmasına tepki
göstererek böyle bir uygulamanın ‘90’lardaki
OHAL uygulamasına benzer olduğunu ve
kabul edilemez olduğunu iddia ettiler.

16 Eylül'de Hür Dava Partisi (HüdaPar), Cizre’deki sokağa çıkma yasağıyla
ilgili kapsamlı bir rapor yayımlandı.
Raporda 17 sivilin hayatını kaybettiği,
PKK’nin çatışmaları sivillerin yaşadığı
alanlara taşıyarak sivillerin ölmesine
sebep olduğu belirtildi. Ayrıca PKK’nin
şehirlere soktuğu silahların ve patlayıcıların çözüm süreci boyunca süreç zarar
görmesin diyerek görmezden gelindiği
ve güvenlik güçlerinin yeterli önlemler almadan operasyonlar yaptığı ileri
sürüldü. İlerleyen günlerde Diyarbakır
Sur, Lice ve Hani’de Mardin Dargeçit ve
Nusaybin’de, Hakkari Yüsekova’da sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

11 Eylül’de Cizre'de ilan edilen sokağa
çıkma yasağı sona erdi. 8 günlük bu yasak
sürecinde ilçede birçok sivil yerleşim yeri
zarar görmüş, bazı işyerleri kullanılamaz
hale ge lmişti. İçişleri Bakanı Selami

Ekim
10 Ekim'de DİSK, TTB, TMMOB,
KESK, HDP ve pek çok sivil örgütün
katılımıyla düzenlenen barış mitingine Ankara Garı kavşağında bombalı
saldırı düzenlendi. Türk Cumhuriyet
tarihindeki en büyük terör saldırısında 102 kişi öldü 500'den fazla kişi
yaralandı. Saldırı sonrası açıklama
yapan İçişleri Bakanı Selami Altınok,
herhangi bir güvenlik zaafiyetinin olmadığını söyledi. İlerleyen saatlerde
RTÜK tarafından yayıncı kuruluşlara geçici yayın yasağı getirildi. Sosyal
medyaya erişim engeli uygulandı.
Saldırıyı DHKP-C, MLKP, PKK ve
IŞİD gibi gruplardan birinin yaptığı
öne sürüldü. Başbakan Davutoğlu
yaptığı açıklamada öncelik olarak
IŞİD'in üstünde durduklarını belirtti. İlerleyen günlerde yapılan DNA
testinin sonucunda saldırının faillerinin Yunus Emre Alagöz ve Ömer Deniz Dündar olduğu belirlendi. Ömer
Dündar'ın daha önce gözaltına alınıp
serbest bırakıldığı, Yunus Emre
Alagözün de Suruç Saldırısı’nın faili
olan Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün
kardeşi olduğu belirlendi. İki ismin
de istihbaratın takibinde olan isimler
olduğu ve yaklaşık 4 aydır arandık-

ları ifade edildi. Saldırıya ilişkin
yürütülen soruşturma kapsamında
gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı
tutuklama istemiyle mahkemeye sevk
edildi.

Terör olayları nedeniyle gündeme gelen
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sandık taşıma kararları YSK tarafından reddedildi. Ancak bazı yerlerde kış şartları
gerekçe gösterilerek sandıkların taşınmasına karar verildi.

Seçim güvenliği
Oy ve Ötesi, seçimlerde oy kullanmayı teşvik etmek,
sandık gözetmenliğini kolaylaştırmak ve güvenli hale
getirmek amacıyla gönüllüler tarafından kuruldu. 7
Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde daha önceki
seçimlere oranla daha fazla bölgede yer alan Oy ve
Ötesi, 1 Kasım Genel Seçimi için çalışmalar yaptı
Tuğçe Vural
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Bulutların ülkesinde
Yeşil Yol kâbusu
Doğu Karadeniz’de bölgesel kalkınma ve turizmin geliştirilmesi söylemleriyle hayata geçirilmek istenen
‘Yeşil Yol’ projesi, kamuoyunda büyük tepki yaratıyor. Proje kapsamında yapılacak çalışmaları eleştiren
Fırtına İnisiyatifi, ‘Yeşil Yol’un bir rant ve imar planından ibaret olduğu, konusunda ısrarlı

Öznur Uşaklılar
Yeşil Yol Samsun, Ordu, Giresun,
Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Artvin
ve Rize illerini yaklaşık 2 bin 600
kilometrelik bir yolla birleştirmeyi
planlıyor. 2014'te başlatılan projenin
sekiz ili kapsayacak şekilde 2018'de tamamlanması bekleniyor. Proje, bölgede
çalışma yürüten birçok sivil toplum
kuruluşunu harekete geçirdi. Turizme kazandırma adı altında bölgenin
özelleştirmeye açılacağını ve emlak
piyasasının amaçları doğrultusunda yok
edileceğini iddia eden çevre örgütlerinin yanı sıra yöre halkı da çalışmaların
son bulması için yoğun bir mücadeleye
girişti. Dünyada korunması öncelikli
2 yüz ekosistemden biri olan, Rize'nin
Çamlıhemşin ilçesi sınırlarındaki Fırtına Vadisi, projenin en önemli bağlantı
noktaları konumundaki yaylalarıyla
dikkat çekiyor. 2015 yazında başlayan ve Fırtına İnisiyatifi'nin önemli
rol aldığı çevre direnişinde Türkiye,
muhalif hareketler tarafından sembol
olarak kavranan Rabia Özcan ile
tanışmıştı. 'Havva Ana' olarak da
bilinen Özcan'ın "Kimdir devlet?
Devlet bizim sayemizde devlettir.
Ben halkım" sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış ve
proje bu sözlerin yarattığı rüzgarın
da katkısıyla Türkiye gündemine
taşınmıştı. Yöre halkının, özellikle kadınların yoğun katılımı ve
genç aktivistlerin çabalarıyla önemli
başarılar elde eden Yeşil Yol direnişi,
İnisiyatif bileşenleri ve yaşam savunucularının da desteğiyle bugün de
çeşitli yoğunluklarda devam ediyor.
Ülke çapında farkındalık yaratan eylemler, bölgede yürütülmeye çalışılan
diğer talan projelerini de hatırlattı.
20 yıllık mücadeleye rağmen tam
anlamıyla sona erdirilmeyen Art-

vin Cerattepe maden çalışmaları ve
HES'lere karşı verilen demokratik
mücadele, Hopa'da meydana gelen
selin yol açtığı yıkım bağlamında
bir kez daha kamuoyunda meşruiyet
kazandı. "Doğal afet değil; rant,
talan cinayet!" sloganıyla İstanbul ve
İzmir'de eylemler yapıldı. Direnişin
medyada görünür olması, doğanın
talan edilmesi riskini barındıran
hukuksuz inşa rejiminin yanı sıra
bölgede faal olarak çalışan sivil
toplum hareketlerine de dikkat çekti.
Fırtına İnisiyatifi üyesi Celal Birkan
Yüksel ile sürecin ana hatlarını ve
direnişin geldiği noktayı konuştuk.
Yüksel, Yeşil Yol’un hayata geçmesi
halinde gerek Türkiye, gerekse dünya
açısından son derece büyük öneme
sahip bir ekosistemin, geri döndürülemez bir düzeyde yok edileceğini
söyledi. “Projenin temel motivasyonu, el değmemiş vadilerin, kadim
sakinlerinden arındırılarak sermayenin kullanımına açılmasıdır” diyen
Yüksel’in konuyla ilgili görüşlerini
paylaştı.

Biz TOMA ya da polis
aracı görmedik, sürekli
dozer gördük

"HES'lerin ilk hedefi
Çamlıhemşin’di”
Karadeniz Bölgesi bundan önce de
çeşitli vesilelerle tehdit edildi. Fırtına
İnisiyatifi’nin kuruluşunu bu bağlamda Çamlıhemşin'de verilen HES
karşıtı mücadeleye yani '90'ların
ortalarına kadar götürmek mümkün.
Önceki kuşaklar, HES’lere karşı

başarılı bir mücadele verdi ve Çamlıhemşin ölçeğinde başarıya ulaştılar.
Aslında inisiyatif orada kuruldu.
"Hopa’daki sel, olacakların habercisidir"
Artvin'in Hopa ilçesinde sekiz kişinin
hayatını kaybettiği sel felaketi, bölgenin
yıllardır uğradığı inşaat zulmünün net
bir kanıtı oldu. Devletin asli görevi,
toplum hayatını iyileştirmektir; ama
devlet, topluma iyiliği dokunmayacak
projeler için o kadar enerji harcıyor ki,
asıl görevler yerine getirilmiyor. Yeşil
Yol, bu zihniyetin yaylaları da içine alan
çok daha karanlık bir tasarrufa niyetlenişinin adıdır. Proje, Karadeniz’in
dokunulmamış son parçası olan yaylaları
da yıkıcı inşaat faaliyetlerinin konusu
yapacak, bu eşsiz ekosistemi sonsuza dek
yok edecek.
"Yok edersen yok oluruz"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul'da
Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin açıklamalar
yapmıştı. Açıklamada sarf ettiği, "Kesilen
ağaçların fazla bir kıymeti harbiyesi yok"
sözü, ülke çapında tepkiyle karşılanmıştı.
Projenin uygulanacağı bazı bölgeler ağaç
yetişme üst sınırını aştığı için Eroğlu,
"Yolun yüzde 85'i ormanın dışında ve
kesilen bir ağaç da yok" demişti. Açıklamayı büyük bir skandal olarak yorumlayan Yüksel şöyle konuştu; “Her şeyden
önce iki noktayı tespit etmeliyiz. Bir; ağaç
kesilmediği yalan. Bu denli hassas bir
coğrafyada asla olmaması gereken büyük
ağaç katliamları gerçekleşiyor. İki; Milli
Park ve SİT alanının üst üste tanımlandığı, geleceğimiz için böylesine değerli bir
bölgede bir ağaç dahi kesilmesi, ‘kıymeti
harbiye’ içerir. Adının önünde Orman
Bakanı yazan bir şahsın bu demeci, ya
müthiş bir cehalete ya da son derece kötü
bir niyete dayanıyor olmalı. Yaylalar-

da yapılan çalışmalar, yağmur ve kar
sularını ormana taşımasıyla bilinen Alpin
Çayırlarını ölüme mahkum edecek. Bu
durumda tabii ağaç kesmenin bir önemi
kalmayacak.
"En büyük kamu yararı, doğanın
korunmasıdır"
Öte yandan yol yapım çalışmalarını kapsaması nedeniyle Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu gerektiren Yeşil Yol
projesi, 'hile' tartışmalarını da beraberinde getirdi. ÇED raporu gereğini ortadan
kaldırmak için bölgeyi 20 kilometre yerine 19 kilometrelik parçalar haline bölmek
gibi hukuk dışı eylemler yapıldığını söyleyen Yüksel, "AKP, Cumhuriyet tarihinde
hukuk anlayışının manipüle edilmesinin
bir zirve anını temsil ediyor" dedi.
Durdurma kararı, büyük umut
Fırtına İnisiyatifi’nin, mücadelenin etki
alanını artırmasının yanı sıra bir diğer
başarısı hukuki anlamda oldu. Yeşil Yol
Projesi'ni sona erdirmek için yürütülen Samistal, Kavrun ve Avusor-Huser
davaları, İnisiyatif bileşeni hukukçular
tarafından açıldı. Henüz bu davaların
hiçbiri tamamlanmadı; ancak Avusor'da
yürütmeyi durdurma kararı verilmesi,
diğer davalar için de büyük umut oldu.
Kararın içtihat niteliği taşıdığını ifade
eden ve mücadeleye devam edeceklerini
belirten Yüksel, “Kalkınma söylemleri,
hiçbir geçerli veriye dayanmayan turizmi
geliştirme hedefleri, yerel halka dönük
iş ve refah vaatleri gerçekler karşısında
hiçbir değer taşımıyor. Bu projelerden
kazançlı çıkacak tek kesim, varlıklı
müşteriler ve doğanın kendilerine peşkeş
çekilmesiyle daha da büyüyecek olan sermaye olacaktır. Bir an için bu iddiaların
gerçek olduğunu farz edelim. O zaman,
bizim söyleyecek tek sözümüz var. En
büyük kamu yararı, doğanın korunmasıdır” şeklinde konuştu.

spor

Kasım2015 Sayı48

9

Kadınlar U17 Milli Takımı İzmir’de

2016 UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1.Grup maçlarına Altınordu Selçuk-Efes Tesisleri ev
sahipliği yaptı. 15-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen turnuvada Türkiye Kadın U17 Milli Takımı’nın rakipleri
İrlanda Cumhuriyeti, Ukrayna ve Andorra oldu
Ece Orus

A

ltınordu Selçuk Efes
Tesisleri 4 Nolu
sahada düzenlenen
2016 UEFA U17
Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu, İrlanda
Cumhuriyeti ve Ukrayna
Milli Takımları’nın Elit Tur’a
yükselmesiyle sonuçlandı.
Maçlara Andorra karşısında
5-0’lık galibiyetle başlayan
Türkiye Milli Takımı, geri
kalan maçlarını kaybederek
turnuvaya erken veda etti.
Türkiye Kadın U17 Milli
Takımı, 15-20 Ekim 2015
tarihlerinde İzmir'de oynadığı 2016 UEFA U17 Kadınlar
Avrupa Şampiyonası Eleme

Turu için 10 Ekim 2015
Cumartesi günü saat 12.00’de
Kuşadası Aqua Fantasy
Otel’de toplandı. 44 takımın
dörderli 11 grupta mücadele ettiği 2016 UEFA U17
Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Eleme Turu maçları sonunda,
grubu ilk iki sırada tamamlayan İrlanda Cumhuriyeti
ve Ukrayna Milli Takımları
Elit Tur'a yükseldi. U17
Kadınlar Ülke Sıralaması'nda
ilk iki sırada bulunan Almanya ve Fransa'nın direkt
olarak katılacağı Elit Tur'da
ise 24 takım dörderli olarak
6 grupta mücadele edecek.
Mart 2016'da oynanacak Elit
Tur maçlarında gruplarını
lider bitiren 6 takım ile tüm

gruplar arasındaki en iyi
ikinci finallere katılmaya hak
kazanacak. Şampiyonaya ev
sahipliği yapacak Belarus,
4-16 Mayıs 2016 tarihleri
arasında yapılacak finallere
direkt katılacak.
Okulumuz öğrencilerinden
Egemen Savran’ın da mihmandar olarak görev aldığı
turnuvaya, çevre ilçelerden
çok sayıda izleyici katıldı.
Genç yaştaki kadınların futbola dahil olması ve turnuva
süresince gösterdikleri iyi
performans izleyicilerden
takdir topladı.

Futbola cinsiyetçi bir
yaklaşımla bakmıyoruz
U17 Türkiye Kadın Futbol

Takımı Teknik Direktörü
Necla Güngör Kırağası,
kadınların futbolla daha çok
ilgilenmesi ve turnuva hakkında şunları söyledi: ‘’Biz
futbola sadece erkek oyunu
olarak bakmıyoruz. Kadın
ve erkek diye cinsiyet ayrımı
gözetmiyoruz. Kadınların da
erkekler kadar futbola meraklı olması ve başarılı olması
çok doğal, bu yüzden futbola
ilgisi olan kadınları destekliyoruz. Yurtdışında futbol eğitimi 5 yaşında aile desteğiyle
başlarken, bizim ülkemizde
aile, okul ve çevre baskısıyla
birlikte çocuklar bu işi devam
ettirmeye çalışıyorlar. Bizler
de burada çocuklarımıza her
anlamda destek olmaya ça-

lışıyoruz. Turnuva süresince
karşımızda güçlü rakiplerimiz
olmasına rağmen oldukça iyi
bir şekilde mücadele ettik.
Bizim açımızdan iyi başlayan bir turnuva oldu. Fakat
Ukrayna ile oynadığımızın
maçın 78.dakikasında talihsiz
bir şekilde gol yedik. Son
maçımızı İrlanda ile oynadık.
İrlanda’nın gruptan birinci
çıkacak olması, bizim takımda stres yarattı ve 3-0’lık
yenilgiyle turnuvaya veda
ettik. 68 dakika boyunca
on kişi oynamamıza rağmen
elimizden gelen mücadeleyi
verdiğimizi düşünüyorum.
Bize destek veren herkese ve
oyunculara teşekkür ediyorum.’’

Hakem olmak Tribün devrimi

Merkez Hakem Kurulu(MHK), her sene artan
takım sayıları sebebiyle gençleri hakemlik branşına
yönlendirmeye çalışıyor. Bu haberde, hakem olmanın
süreçlerini derledik.

8 Kasım 2015’de oynanan Karşıyaka-Göztepe maçı
için iki kulübün yöneticileri bir araya geldi. Tarihi bir
adım atarak, kontenjan kısıtlamasını kaldıran kulüp
yöneticileri, tribünleri yarı yarıya paylaşma kararı aldı.

Yağız Baştürk

Ece Orus

Son dönemde Türkiye Futbol
Federasyonu’nun hakem eksiği sebebiyle hakemlik başvuruları gündeme
geldi. Gençlerin ilgi gösterdiği bu
meslekte, sporcular kendi meslekleri
dışında hakemlikte de başarılı olabilirler ve bu alanda yükselebilirler.
Eskiden hakem olabilmek için aday
hakemlik kursları açılırdı; ama bu
kurslar artık kaldırıldı. Hakemliğe
başlayabilmenin tek yolu Herkes İçin
Futbol (HİF) hakemliği kursları.
Eğitim sistemi
Her ilde yılın belirli dönemlerde
açılan hakemlik kursları, birçok genç
sporcunun hakem olması için büyük
olanaklar sağlıyor. Türkiye Futbol
Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi
arasında hazırlanan Hakem Eğitimi
programı ile online eğitime tâbi tutulan hakem adayları, bu eğitimde başarılı olması durumunda sınıf eğitimine
yönlendiriliyor. Sertifika programına
başvuracak olan adayların, en az 18
yaşında olması ve lise diplomasına

sahip olması şart. Hakem Eğitim
programı 12 haftalık öğretim sürecini
kapsıyor. Burada, futbol oyun kuralları genç hakem adaylarına öğretildikten sonra yapılan yazılı sınavın
geçilmesi halinde, saha çalışmalarına
geçiş yapılıyor. Saha çalışmaları ise
sırasıyla disiplin uygulamaları, sahada
yer alma, elle oynama değerlendirmesi ve ofsayt değerlendirmesinden
oluşuyor.

PTT 1.Lig’de 8 Kasım Pazar günü oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka ve Göztepe
taraftarlarına eşit sayıda yer ayrıldı. Kale arkalarının açılmadığı derbide, ev sahibi takım
Karşıyaka’ya kapalı tribün tahsis edilirken,
Göztepe taraftarı açık tribünde yer aldı. Derbi
için bir araya gelen Karşıyaka Başkanı Ali
Erten ile Göztepe İdari CEO’su Kerem Ertan,
toplantıda 5 maddelik bir protokol belirledi.
İlk derbiye ev sahipliği yapan Karşıyaka bu
Hakemlik kademeleri
protokolü resmi sitesinden duyurdu. Protokole
Futbolda başrol oynayan hakemler,
göre olabildiğince fazla taraftarın maçı seyreteğitim sistemlerini başarıyla geçtikleri mesi ve fair-play sürecinin kesintisiz devam
takdirde toplamda 6 kademenin en
etmesi için açık tribünde konuk takım seyiraltından kariyerlerine başlarlar. Bun- cisinin, kapalı tribünde ise ev sahibi takımın
lar sırasıyla HIF (Herkes İçin Futbol) taraftarlarının yer alması kararlaştırıldı.
Hakemi, Bölgesel Hakem, İl Hakemi,
Ulusal Hakem, Üst Klasman Hakemi Alınan Kararlar Neler Oldu?
ve Fifa Hakemi şeklindedir. Kade1. Kulüpler, yerel ve ulusal bazda geniş destek
me arası geçişler ise Merkez Hakem
gören fair-play sürecinin kesintisiz olarak ve
Kurulu’nun görevlendirdiği gözlemgeliştirilerek sürdürülebilmesi için gereken
ciler sayesinde çıkmış olunan her
özen ve özveriyi göstereceklerdir.
maçta belirli kriterlere göre puanlama 2. Maçın oynanma saatinin aynı gün
yapılır. Bu puanlama Türkiye Futbol
saat 13.30’a alınması için Türkiye Futbol
Federasyonu tarafından değerlendirFederasyonu’na gerekli müracaat yapılacaktır.
meye alınır.
Bu konuda yayın hakkı sahibi olan TRT’nin

de anlayış göstereceğini ümit ediyoruz.
3. Tribün paylaşımında açık tribünün rakip
takıma, kapalı tribünün ise ev sahibi takıma
verilmesi uygun bulunmuştur. Bu şekilde, gerek ilk maç ve gerekse ikinci yarıda
Göztepe’nin ev sahipliği yapacağı maçta, her
iki takımdan da mümkün olduğunca fazla
taraftarın maçı izleyebilmesi amaçlanmıştır.
Ancak bu konuda İl Güvenlik Kurulu’nun
nihai kararları esas olacaktır.
4. Rakip takım tribün bilet fiyatı 20 TL
olarak belirlenmiştir.
5. Karşıyaka’nın ev sahibi olduğu ilk maç
için alınan bu kararlar ve bilet fiyatları, ikinci
yarıda Göztepe’nin ev sahibi olacağı maçta da
Karşıyaka için aynen uygulanacaktır.
İki Camia Arasında Sıcak Rüzgar Esiyor
Geçmişteki olaylı derbileri ile gündeme
gelen Karşıyaka ile Göztepe, son yıllarda
birbirine destek olmaya başladı. 2008
yılında cinayet sebebiyle yaşamını yitiren Karşıyaka taraftarı Özgür Soylu’nun
cenazesine Göztepeli taraftarlar da katılarak
karşı tarafı yalnız bırakmadı. 2011’de ise
Göztepe’nin kalecisi Serhat Çağlar rahatsızlanıp hastaneye kaldırılınca, yardıma ilk
koşanlar Karşıyakalılar oldu.
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Film Ekimi 14. tohumlarını serpti
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 14. Film Ekimi, 9-12 Ekim tarihleri arasında İzmir Karaca
Sineması’nda sinemaseverlerle buluştu. Film Ekimi’nde bu sene Sundance, Berlin, Cannes, Venedik, Toronto gibi
uluslararası festivallerde ödüller almış filmler gösterime girdi
Ecem Çokan

B

u sene 14’üncüsü gerçekleşen festivale
İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Biletlerin çoğu satışa çıktığı ilk gün tükendi.
Yoğun talep üzerine 8 Ekim'de The
Witch ve Knight Of Cups için ek seans konuldu.
68. Cannes Film Festivali’nde "Yönetmenlerin
15 Günü" adlı bağımsız yan bölümüne seçilen ve
diğer festivallerden de birçok ödül toplayan ve
yönetmenliğini Deniz Gamze Ergüven'in yaptığı
Mustang ise dikkatleri üzerine topladı.
Özgürlük çığlığı bu kez duyuldu
Fransa’yı 88. Oscar Ödülleri’nde En İyi Yabancı
Film dalında temsil edecek olan, ismini Amerikan çayırlarının yabani ve özgür atlarından alan
Mustang, İnebolu yakınlarında yaşayan, yetim
5 kız kardeşin başına gelen olaylara bir başkaldırının öyküsü. Deniz Gamze Ergüven’in ilk
uzun metraj filminin İzmir’de gösterimi 14. Film
Ekimi’nde gerçekleşti. Türkiye, Fransa, Almanya
ve Katar ortak yapımı olan Mustang 1959’dan
beri ilk kez Fransızca olmayan fakat Fransa’yı
temsil edecek bir film niteliğinde. Aynı zamanda
Yılmaz Güney’in Yol filminden sonra Fransa’da
en çok izlenen ikinci film olma özelliği taşıyor.
En küçük kız kardeş olan Lale’nin ‘’Her şey göz
açıp kapayana kadar değişti. Önce rahattık ve
birden her şey boka sardı’’ sözleriyle başlayan film
Türkiye’de kadın olmanın ne demek olduğunu,
kadınlar üzerindeki toplum baskısının ne kadar

ileri gidebileceğinin bir örneği. Film, olay örgüsü
ile vurgulanan temaların yanı sıra içinde siyasi
göndermeler de barındırıyor. Örneğin; yasaklı
eşyaların bulunduğu dolapta bizi #direngezi basılı
bir t-shirt karşılıyor. Bunun dışında belki de en
yankı uyandıracak olan örnek ise, televizyondaki
haberlerde uzun bir süre dinlediğimiz, Türkiye
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, gülmemesi
gereken örnek kadını tanımladığı konuşması...
Filmin bitişinde yapılan izleyici röportajlarında
hem olumlu hem de olumsuz birçok eleştiri yapıldı. Bir kısım "gerçeklik arayışı içinde fakat gerçeklikten tamamen uzak" dese de filmi "Türkiye
gerçekleri çok net bir şekilde ifade edilmiş" ya da
"iyi gözlemlenememiş Türkiye gerçekleri" olarak
yorumlayanlar da var. Asıl sorulması gereken
belki de Türkiye’nin bu filme neden sahip çıkmadığı. Çok daha önemlisi Türkiye’nin gerçeklerine
veya çarpıtılmış gerçeklerine ayna tutan eleştirel
bir filmin, Fransa tarafından Oscar’da Türkiye’yi
tanıtacak olmasının ne denli yararlı olduğu bir
tartışma konusu.
Sinemaya farklı bakış: Başka Sinema
Bağımsız filmlerin dağıtımcısı M3 Film ve Kariyo & Ababay Vakfı işbirliğiyle oluşturulan Başka
Sinema, izleyicisine farklı bir film izleme deneyimi sunuyor. İzmir'de Karaca Sineması'nda gerçekleştirilen Başka Sinema, birçok festivalin yanı sıra
kendini bir hafta veya bir ay ile kısıtlamıyor ve yıl
boyu sinemaseverleri bağımsız sinema filmleriyle
buluşturuyor.

Festivalde gösterilen diğer filmler ise şöyle:
Dheepan, Bayan Amerika (Mistress America), İnsanın Değeri (La Loi Du Marche), En Güzel Günlerim (Trois Souvenirs De Ma Jeunesse), Mustang, Son Efsane (The Program), Bir Varmış Bir Yokmuş (Il Racconto Dei Racconti), Marguerite, Ben, Earl & Ölen Kız (Me And Earl And The Dying Girl), İnatçılar (Hrútar), Carol, The Lobster, The
Club( El Club), Annem (Mia Madre), Saul’un Oğlu (Saul Fia), Gençlik (La Giovinezza), Uzaktan (Desde Allá)

Nobel Kimya Ödülü
Prof. Dr. Aziz Sancar’a verildi
2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan kişilerden biri Prof. Dr. Aziz Sancar oldu. Türkiye’de büyük yankı uyandıran bu haber, Türkiye’deki etnik ayrımcılık ve beyin göçü gibi konuların bir kez daha gündeme gelmesine sebep
oldu
Ceylin Gür

M

ardin'in Savur İlçesinde,
okuma yazma bilmeyen,
sekiz çocuklu bir anne-babanın çocuğu olarak doğan
Aziz Sancar İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi.
Ardından yurtdışında yaptığı çalışmalarla
Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kabul edildi.Prof. Dr. Aziz Sancar 2014 yılında
AA'ya kanser tedavisindeki 'sirkadiyen saat'
(Ritmik saat) buluşunu anlatmıştı. Kanserin
nasıl olduğunu çözümlemenin onu tedavi
etmek anlamına gelmediğini söyleyen Sancar,
tedavi konusunda bir şey söylemek için erken
olduğunu ancak kanser mekanizmasının 10
yıl içinde çözüleceğine inandığını söylemişti.
Prof. Dr. Aziz Sancar, kazandığı Nobel
ödülünün ardından başarılarından ziyade
HDP milletvekili Mithat Sancar'ın da akrabası olmasıyla gündeme geldi. Çeşitli medya
organlarında, haber başlıklarında Sancar'ın
Mardinli olması vurguladı. Kökenine yapılan

eleştiriler sonucunda Kürt olmadığına dair
açıklamalarda bulundu. Basına verdiği birçok
röportajda anavatanına minnet duyduğunu
dile getirdi. Nobel'i almasının ardından
kendisini arayan BBC muhabirinin ilk sorusu
"Kürt müsünüz, Arap mısınız?" oldu. Bunu
saygısızlık olarak algılayan Sancar, "Kızıyorum ona, çünkü bunlar Allah’ın gavuru, orayı
karıştırdılar yüz yıl önce, hâlâ karıştırıyorlar.
İngiltere’de kaç çeşit etnik grup var,
ben sana soruyor muyum?" şeklinde
konuştu. Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kazandığı Nobel Ödülü ile sadece etnik
ayrımcılık sorunu değil, aynı zamanda
da beyin göçü sorunu tekrar gündeme
gelmiş oldu. Türkiye’deki akademisyenlerimiz arasında yaygın olan
yurt dışında çalışma ihtiyaçlarının
nedenleri çeşitli medya organlarında
tartışma konusu oldu. Bilim insanları,
daha iyi çalışma ve daha iyi yaşam
koşullarına sahip olmak için yurt
dışında çalışma ihtiyacı hissederler.

Her iki sebep de ekonomiktir. Yabancı
dilde eğitim de beyin göçünü arttıran
nedenlerden biridir. Prof. Dr. Aziz
Sancar’ın ABD’de bulduğu olanaklarla, Türkiye’nin ona sağladığı olanaklar
elbette karşılaştırılamazdı. Sancar da
Türkiye’ye dönmeme gerekçelerini
böyle açıkladı. Sancar, Milliyet'ten
Sema Emiroğlu'nun sorduğu 3 milyon
TL'lik Nobel para ödülünü nasıl kullanacağı sorusuna "ABD’deki Türkevi’ni
sağlam bir temele
koymak istiyoruz. Bu
parayı o vakfa yatıracağız.” diye cevap
verdi. Sancar, kanserle ilgili olarak yaptığı
DNA çalışmalarını
şu sözlerle ifade etti:
''Kanser tedavisinde
kullanılan ilaçların
çoğu DNA'yı tahrip
ediyor ve vücutta

bulunan DNA onarım mekanizmaları,
o kanser hücrelerinin yaşamasını sağlıyor. Biz bu mekanizmayı anlamak,
aydınlatmak için bir çalışma başlattık.
Bu mekanizmayı anlayınca onu "inhibe" edip, kanser hücrelerinin normal
hücrelerden daha önce öldürülmesini
sağlamaya çalışacağız. DNA onarımı
mekanizmasını aydınlatmak, kanser
tedavisi noktasında çok önemli. Gayemiz bu mekanizmayı açıklamak.''
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında yaptırılan Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi yeni sezona hazır

Ceylin Gür
İzmir’in kültür sanat ihtiyacını karşılamaya
yönelik kurulan, Avrupa’nın birçok konser
salonuyla yarışabilecek düzeyde olduğu
söylenen ve her sezon önemli isimleri
ağırlayan AASSM, yeni sezona kapılarını
açıyor. Sanat merkezinin gelişimi hakkında
AASSM Halkla İlişkiler Departmanı'ndan
Seda Çeliktaş ile konuştuk.
AASSM’nin kuruluş aşamasından biraz
bahseder misiniz?
Ahmet Priştina’nın projesi. Burası eski bir
troleybüs garajı, büyük bir alan. AVM gibi
bir projeyle de değerlendirilebilirdi ama
Priştina’nın burada bir sanat merkezi yapma
hayali vardı. Bir proje yarışması yapıldı.
Yarışmayı Tevfik Tozkoparan Mimarlık
kazandı. Ahmet Priştina’nın vefatı üzerine
projeyi Aziz Kocaoğlu devraldı ve projenin yapımı 2008 yılında tamamlandı. 23
Aralık 2008’de onursal bir orkestrayla açılış
yaptık.
Burayı diğer kültür merkezlerinden
ayıran nedir?
Kapasitesi diyebilirim. Sergi alanları diğer
yerlerden çok farklı, buranın beş farklı
galerisi var. Bunun dışında çok geniş fuaye
alanları var. Örneğin, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül geldi, bin kişilik resepsiyon
yaptı burada. Dış alanda Sinematek yaptık,
yani çok fonksiyonlu bir salon burası.
Fazıl Say burada albüm kaydı yaptı
Salondaki imkanlarımız çok iyi, mesela
Fazıl Say burada albüm kaydı yaptı. Yeri
geldiğinde buraya opera için devasa dekorlar geliyor.
Salonun teknik özelliklerinden
bahsedebilir misiniz?
Buranın akustiğini Sydney Opera

Binası’nın da akustiğini yapan Arup şirketi
yaptı. Buranın akustiğini o şirketin yapması
bizim için zaten çok güzel bir referans.
Akustik anlamında İzmir’deki diğer
yerlerden ayrılıyor. Buranın Türkiye’deki
sayılı yerlerden olduğunu ve Avrupa’daki
salonlarla yarışabilir düzeyde olduğunu
biliyoruz. Onun dışında, salon kapasitesi
anlamında İzmir’deki en büyük yer. bin
136 kişilik büyük salon, 2 yüz 43 kişilik de
küçük salonumuz var.
Buranın genel sanat yönetmeni kim?
İbrahim Yazıcıhem buranın hem Aziz
Kocaoğlu’nun sanat danışmanı, bizim
programımızı temelde şekillendiren o.
Emre Girgin ve Çağlar Yıldırım da burada
konser verilmesi istenen kişilere ulaşmakla
yükümlü.
Getirilen prodüksiyon neye göre
seçiliyor?
Hem talebe göre hem yaptığı sanatın kalitesine göre. Mesela Fazıl Say ve İdil Biret
kalitesi su götürmeyen kişiler.
Daha çok hangi tür konserler ilgi görüyor?
Caz konserleri büyük ilgi görüyor. Cuma
günleri senfoninin kemik kitlesi var. Onun
dışında festivalde NY Filarmoni Orkestrası
gelmişti. Klasik müzikten ziyade caz müzik
ve sahne şovları ilgi çekiyor. Ayrıca Fazıl
Say, İlhan Şeşen, Güler Süher gibi ünlü
isimler ilgi çekiyor.
Yeniliklere açık mısınız? Mesela
bir Küba bandı getirmeyi düşünür
müsünüz?
Tabii gelsin ama şuna dikkat ediyoruz.
Biz belediyenin tek sanat merkezi değiliz,
İzmir Sanat ve İsmet İnönü de var, oralarda
da etkinlik olması lazım. Bu yüzden diğer
salonların ağırlayabileceği tarzda etkinlik-

leri oralara yönlendiriyoruz. Bu salon daha
özellikli bir salon olduğu için bu salona
anlam katabilecek etkinlikleri burada yapmaya çalışıyoruz.
Duyuruları nasıl lanse ediyorsunuz?
Burada oluşturduğumuz bir e-posta
grubumuz var. Her ay sonu, bir sonraki
ayın etkinliklerini bu gruba gönderiyoruz.
Facebook grubumuz (yaklaşık 10 bin kişi),
Twitter hesabımız var ve bu sene Instagram
hesabı açtık. Instagram hesabında sadece
afişlere yer vermiyoruz, ayrıntılı bilgi de
veriyoruz. Aynı zamanda, buradan gelen
soruları da aktif olarak cevaplıyoruz. Kendi
web sayfamızdan duyuru yapıyoruz. Ayrıca
afiş çalışmamız var, afişlerimizi toplu taşıma araçlarına bırakıyoruz.
Buraya gelen insanların profillerini nasıl
tanımlarsınız?
İzmir’in tamamına yayılan homojen bir
yapısı var. Öğrencisi de emeklisi de hepsi
buraya geliyor. Buraya gelen kitle etkinliklerin tarzına göre değişiyor. Mesela senfoni
konserleri için gelen izleyicinin yaş ortalaması daha yüksektir, caz konserlerinde de
gençleri ağırlıyoruz.
Buraya gelen en genç ve en yaşlı izleyici
kitlesini nasıl tanımlarsınız?
Aslında sekiz yaşından küçük çocukları
klasik müzik konserlerine almıyoruz çünkü sıkıntı oluyor ama caz konserlerine ya
da sahne şovlarına geliyorlar. Üç yaşında
çocuk gördüm ama sıkıntı çıkarttı. Yaşlı
olarak 70-80’i görüyoruz, özellikle klasik
müzik konserleri genelde yaşlı izleyicileri
ağırlıyor.
Burada konserleri İstanbul’a kıyasla çok
daha uygun fiyatlara izleyebiliyoruz.
Ücret politikasını neye göre
belirliyorsunuz?

Tamamen belediye politikasıyla alakalı.
Bizim ücretlendirmedeki politikamız
sosyal belediyecilik anlayışı. Bu anlayış
kapsamında halkın her kesimine ulaşmaya
çalışıyoruz. Mesela Fazıl Say buraya kendi
özel etkinliğiyle geldiği zaman daha pahalı
ama biz daha ucuza getirttik. Biletler on
beş liraydı, hemen tükenince biletleri kendimiz için ayırdığımıza dair dedikodular
dönmeye başladı. Sonra fiyatı yükseltmek
zorunda kaldık. Belediyenin kâr amacı
yok, bunu belediyenin kültür sanat konusundaki hizmeti olarak algılayabiliriz.
Peki, burada çalıştığınız süre zarfında
klasik müziğin gelişimine tanık
oldunuz mu?
Gelişimine tanık olmadım açıkçası. Bir
önyargı var, bunu kırmak çok zor. Ödevleri için buradan broşür isteyen ama konsere
gelmeyen öğrenciler var. Opera için bir
geyik dönüyor ama operada Türkçe üst
yazı var, insanlar anlayabilir.
İnsanlarımız yanlış yerlerde alkışlıyorlar,
telefonlarını kapatmayı hala öğrenemediler, su şişeleriyle gürültü çıkarıyorlar. Bu
bir adap meselesi ve bunların söylenmeden
dikkate alınması gerekir. Ayrıca içinde bulunduğumuz gündem korkunç. Kimsenin
hiçbir şey yapası yok. Kafamızı en kolay
dağıtma yöntemi dizi açıp izlemek ya da
popüler kültüre yönelmek.
Klasik müziğin sevdirilmesi için neler
yapılabilir?
Bu biraz da ailelere düşen bir görev. Bunun
dışında okulların müzik derslerinde öğrencilere flüt çalmasını öğretmek yerine onları
klasik müzik konserlerine götürmek gerek.
Burada kasım ayında eğitim konserleri
yapılacak, ayda iki kez olacak. Enstrümanlar tanıtılıyor, sevilen parçalar çalınıyor. Bu
bir eğitim süreci, insanların buna düzenli
katılması lazım.
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Salgado Rüzgarı
Dünyanın yaşayan en büyük fotoğrafçılarından biri
olarak anılan, belgesel fotoğrafın duayeni olarak
kabul edilen, Brezilyalı ünlü fotoğrafçı Sebastiao
Salgado'nun 'İşçiler' (Workers) adlı koleksiyonu
Folkart Gallery’de sanatseverlerle buluştu
Ceylin Gür

Türk Rock müziğinin başarılı gruplarından Duman’ın solisti
Kaan Tangöze’nin ilk solo albümü olan "Gölge Etme" piyasaya çıktı. Hürriyet’ten Sinem Vural’ın haberine göre Tangöze, albüm hazırlıklarına Nisan ayında başlamıştı. Bundan
kısa bir süre sonra şarkıcı, resmi Facebook sayfasında albümden Taksim Meydanı adlı şarkıyı 31 Mayıs tarihinde "Solo
albümüm hazır, sonbaharda çıkacak. Albümden ilk parça
burada’’ diye duyurmuştu
Arda Aydın
Taksim Meydanı şarkısıyla sosyal
medyada büyük merak uyandıran
albüm, geçtiğimiz Eylül ortasında
yayınlandı. Taksim Meydanı şarkısının sözleri, 2013 yılı Haziran ayında
Taksim Gezi Parkı'nda başlayıp bütün
Türkiye’ye yayılan protestolara bir
selam niteliğindeydi. Şarkı, protestolar sırasında polis şiddeti yüzünden
hayatını kaybeden Ethem Sarısülük,
Ali İsmal Korkmaz ve Berkin Elvan’ı
selamlarken Gezi ruhunu da es geçmiyor. Kaan Tangöze, 15 yıldır süregelen
Duman grubu ile olan birliktelikleri-

nin çok iyi gittiğini ve grup konserlerinin yoğun bir şekilde devam edeceğini
belirtirken, bu albümün altyapısı itibariyle bambaşka bir müzikal çalışma
olduğunun altını çiziyor. Albümde ki
''Bekle Dedi Gitti' şarkısının nakaratında Özdemir Asaf'ın "Çizik" şiirine
yer veren Kaan Tangöze, yine Özdemir Asaf'ın "O yolda kalmak türküsü;
Aşık Mahzuni Şerif'in 'Tersname' ve
Karacaoğlan'ın ''Bir kız bana emmi
dedi neyleyim" şiirlerini besteleyip
düzenleyerek albümünde yer verdi. Albümde ki diğer tüm eserlerin
söz-beste ve düzenlemeleri Tangöze
tarafından yapıldı.

İşçiler, sanatçının 1986 ile 1992 yılları
arasında 26 ülkede çektiği fotoğraflardan oluşan 3. projesidir. Çalışmasının
genel yapısına bakıldığında bu albümün üç temel bölüm üzerine kurulu
olduğu görülür. Çalışmalarda Fransa
gibi sanayisi gelişmiş ülkelerdeki
işçilik, Rusya gibi eski doğu bloğu ülkelerindeki sanayileşmiş ancak görece
olarak eski teknolojiye dayalı işçilik ve
üçüncü dünya ülkelerinde genellikle
tarıma dayalı işçilik anlatılır. Bu koleksiyon, sınıf profilini ortaya koyması
bakımından dünyanın en başarılı
çalışmalarından sayılır.Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak,
serginin açılış kokteylinde uluslararası
standartlardaki
bu galeriyi yaparken amaçlarının
dünya sanatçılarını İzmirli
sanatseverlerle
buluşturmak
olduğunu söyledi.
Sancak, sözlerine
"Çağımızın en
popüler sanatı
fotoğrafçılıktır.
Çünkü cep telefonu taşıyan herkes
artık potansiyel
bir fotoğraf
sanatçısıdır. Biz

de bu duygu ve bilinçle bu sezonun üç
sergisinden ikisini fotoğraf sanatına
ayırmak istedik ve çalışmalarımızı da
bu yönde yürüttük. Fotoğraf sanatı
dendiğinde iki dev isim karşımıza
çıkar. Birisi Sabastiao Salgado diğeri
de Robert Capa'dır. İşte bu dev isimlerden biri olan Salgado ile açıyoruz
bu sezonu. Robert Capa'nın sergisi de
bu sezonun üçüncü sergisi olarak 1
Mart 2016'da yine burada açılacak. 10
Aralık tarihinde açılacak olan ve Sayın
Hıfzı Topuz'a ait 'Kara Afrika Sanatı' adlı dünyanın en büyük mask ve
heykel sergisinin haberini de sizlere verelim" diye devam etti. Küratörlüğünü
Lelia Wanick Salgado’nun üstlendiği
sergi, 1 Ekim - 29 Kasım 2015 tarihleri
arasında ziyaretçilere açık olacak.

Levent Kırca’ya veda ettik
Türk mizahının önde gelen, güldürürken didaktik ögelerden kaçınmayan ünlü tiyatro sanatçısı Levent Kırca’yı
geçtiğimiz Ekim ayında kaybettik. Kırca, sevenlerine şu sözlerle veda etti. ''Dik durun... Adil olun, sabırlı olun.
Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk’le kalın, cumhuriyetle kalın, hoşçakalın.''
Ceylin Gür
Ece Orus
Temmuz ayından beri karaciğer kanseri sebebiyle Pendik
Marmara Araştırma ve Eğitim
Hastanesi'nde kemoterapi
gören usta oyuncu Leven Kırca,
hayatını kaybetti. ''Olacak O
Kadar'' programı ve tiyatrodaki
tiplemeleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş usta oyuncu
Levent Kırca son yolculuğuna
uğurlanırken, sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı. ''Olacak
O Kadar'' programıyla 22 yıl
boyunca televizyon karşısında
sevenleriyle buluştu. Skeçlerinde sadece güldürmezdi, aynı
zamanda politikayı ve politi-

kacıları da eleştirirdi. Halkın
sorunlarını ekrana yansıttı ve
sansürle mücadele etti. Kırca,
hiçbir insanı hakir görmezdi.
Skeçlerinde sağlık sisteminin
çarpıklığı, ekonomik kriz,
adaletin yerini geç bulması gibi
konuları işledi. Oyunlarında
kullandığı makyaj teknikleri
istediği karakterlere hayat vermesine yardımcı oldu. Sanatçı
kimliğinin yanı sıra politik duruşunu da her zaman korudu.
1998 senesinde RTÜK'ün yayın
durdurma kararına tepki
göstermek adına yaptığı
açlık grevi, hafızalarda
yerini koruyor. Ankara
Devlet Tiyatrosu’nda
başlayan yol-

culuğu, karaciğer kanserine
yakalandığı zamana dek devam
etti. Hürriyet’te Ayşe Arman’a
verdiği röportajda ''Aniden
hayata veda etmek yerine
böyle bir süreçten geçmenin
daha iyi olduğunu'' söyledi.
Böylece hayat arkadaşının ve

dostlarının sevgisine tanık
olduğunu ve bundan duyduğu
mutluluğu anlattı.
Veda mektubu Bodrum Türk
Filmleri Haftası kapsamında
Ömür Boyu Yaşam Ödülü alan
Kırca’yı temsilen yerine törene
katılan oğlu Oğulcan Kırca,
babasının tören için yazdığı
mektubu okudu.
“1974’te TRT ile girdim
hayatınıza. O günden bu yana bayağı bir zamanınızı aldım. 41
yıl... Teşekkür
ederim size, anılarınızda bana yer
açtığınız için” cümle-

leriyle mektubuna başlayan Kırca‘iki kardeşin çorap için kavga
etmesi, komşu çocuğu kardeşlerden birine saldırınca bitmesini’ anlatarak ülkede yaşanan
sorunların elbet biteceğini
hatırlattı. ‘Güzellikler paylaştıkça değerlenir, kötüler çoğaldıkça kanıksanır’ diye devam eden
Kırca, “İnsan olarak birbirimizi
sahiplenmek, birleşebilmek için
uzaylıların dünyayı istila etmesi
mi gerekir?” diyerek birlikte
barış içinde yaşama dileğini
paylaştı. Kırca mektubunu,
“Dik durun.. Adil olun, sabırlı
olun. Daha iyi bir dünyada
görüşmek ümidiyle. Atatürk’le
kalın, cumhuriyetle kalın, hoşça
kalın!!” diyerek bitirdi.

