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Gazi Bulvarı’ndan geçen tramvay 
hattı üzerindeki asırlık çınar ağa-
cının 1 Haziran 2018 tarihinde kö-
künden yoldan geçen aracın üstüne 
devrilmesi üzerine TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu (İKK), aynı 
gün basın açıklaması gerçekleşti-
rerek, bir yıl önce yapılan uyarıları 
hatırlattı. 

TMMOB İzmir İKK tarafından 9 
Haziran 2017 tarihinde konuya iliş-
kin basın açıklaması yapılarak, uyarı 
yapıldığının hatırlatıldığı açıklama-
da, konuya ilişkin hazırlanan teknik 
raporların da çeşitli tarihlerde İzmir 

Sivas Katliamı'nın 25. yıl dönü-
münde Alevi Bektaşi Federasyonu 
(ABF) İzmir Bileşenlerinin çağrısıyla 2 
Temmuz 2018 Pazartesi günü 19:00da 
Konak Eski Sümerbank önünde anma 
düzenlendi.

ABF İzmir Bileşenleri adına oku-
nan basın açıklamasında, Sivas 
Katliamı’nın üzerinden 25 yıl geçtiği 
ve sorumluların yargılanmak yerine 
ödüllendirildiği vurgulandı. Sivas’ta 
33 insanın yakılarak öldürüldüğü ve 
davanın zaman aşımına uğratılarak 

Büyükşehir Belediyesi’ne iletildiğine  
dikkat çekildi. TMMOB’un uyarılarının 
dikkate alınmadığının ifade edildiği 
açıklamada, “Geçen bu sürede bazı 
ağaçların kuruduğu ve bugün itiba-
riyle de asırlık bir çınar ağacının dev-
rildiği acı bir tabloyla karşı karşıya 
kaldık. Ayrıca bugün bir can kaybı da 
yaşanabilirdi. Yaşanan durum açıkça; 
yapılması gereken bilimsel çalışmala-
rın yapılmayıp ihmal edilmesinin bir 
sonucudur. Dolayısıyla bu ihmal ile 
yaptığımız basın açıklamalarında da 
belirttiğimiz gibi bulvarın yapım tarihi 
ile aynı geçmişe sahip çınar ağaçları 
göz ardı edilmiştir” denildi. 

katillerin aklandığına dikkat çekildi. 
Açıklamada ; “Binlerce kamu emek-
çisinin ihraç edildiği, ilerici, demokrat 
derneklerin kapatıldığı, binlerce insa-
nın gözaltına alındığı ve yüzlercesinin 
tutuklandığı belirtilerek “OHAL’in kal-
dırılması ve demokrasiye her zaman-
kinden çok ihtiyaç var” dendi.

İzmir emek ve demokrasi güçleri-
nin katıldığı anmada “Sivas'ı unutma 
unutturma!”, “Sivas’ın ışığı sönmeye-
cek!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, 
“Katillerden hesabı emekçiler sora-

Uyarılara rağmen gerçekleştirilen 
kazı çalışmalarında ağaçların yüzeysel 
olan ve toprağa tutunmasını sağlayan 
köklerine zarar verildiğine vurgu yapı-
lan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:  

“Zaten dolgu alanı olduğu için 
ağaçların derin kök yapma şansı yok-
tur ve bu yüzden toprağa yüzeysel 
köklerle bağlıydılar. Tramvay inşaatın-
da yapılan kazma işlemlerinden sonra 
kazılan bölgelere gevşek bahçe top-
rağı ile dolgu yapılmış ve bu ağaçlar 
adeta saksı içerisinde gibi tüm etkile-
re açık hale getirilmiştir. Bu süre için-
de bazı ağaçlar kurumuştur. Bununla 
birlikte köklere zarar verilirken taç 
budaması da yapılmadığından, ağaç-
lar yapraklanınca ağırlıkları artmış ve 
köklerinin bu yükü taşıma şansı kal-
mamıştır. Sonuç itibariyle bu kuruma 
ve devrilme olayları gerçekleşmiş ve 
gerçekleşmeye devam edecektir.”

Asırlık ağaçlara verilen zarardan 
bilimsel uyarılara kulak vermeyen tüm 
kamu idarecilerinin sorumlu olduğuna 
vurgu yapılan açıklamada, “Yapılması 
gereken acil olarak mevcut durumun 
tespit edilmesi, kalan ağaçların kurta-
rılması için bilimsel çalışmaların baş-
latılmasıdır” denildi. 

cak!”, “Dün Maraş’ta bugün Sivas’ta çö-
züm faşizme karşı savaşta!” sloganları 
dile getirildi.

“Çınarlar İçin Bilimsel Çalışma Başlatılmalı”

Sivas’ta yitirdiklerimiz anıldı


