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TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu, 12 Şubat 2018 tarihinde 
İZBAN’da mesafeye göre ücretlen-
dirmeyi öngören tarifeye ilişkin ya-
zılı bir açıklama yaptı. 

TCDD ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'nin yönetiminde olan 
İZBAN'ın toplu ulaşımın yükünü çek-
tiğine vurgu yapılan açıklamada, "Yeni 
tarifeyle, 136 kilometre uzunluğunda-
ki ve 40 istasyondan oluşan hatta 25 
kilometre üzerindeki yolculuklar için 
standart ücretlendirme haricinde, gi-
dilen her bir kilometre için 7 kuruş-
luk bir ödeme öngörülüyor" bilgisine 
yer verildi. Ulaşımın belediyeler için 
ise kamusal bir görev olduğuna vur-
gu yapılan açıklamada, bu hizmetle-
rinden kâr beklenmemesi gerektiği 

ifade edildi. Gerektiğinde toplu ula-
şımın kamu kaynaklarından sübvanse 
edilmesi istenen açıklamada, özellikle 
raylı sistemde mesafeye göre ücret-
lendirmenin sosyal belediyecilik an-
layışıyla bağdaşmayacağı vurgulandı. 
Sosyal belediyecilik iddiası olmayan 

kentlerdeki uygulamaların İzmir'e ta-
şınmaması istenilen açıklamada, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi'ne "öğrenciler, 
işçiler, iktidarın politikalarıyla zaten 
ziyadesiyle yoksullaştırılmış kitlele-
rin üzerindeki ekonomik baskıya katkı 
sunmama" çağırısı yapıldı. 

TMMOB İKK: İZBAN Zammı Geri Alınsın

İhraç Edilen Akademisyen Dilek Karabulut’a Destek...
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü Araştırma 
Görevlisi ve TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın 
Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü 
Dilek Karabulut’un görevine son ve-
rilmesi, TMMOB İzmir İKK ve İzmir 
Kadın Platformu tarafından protes-
to edildi. 

TMMOB İzmir İKK'nın 2 Şubat 
2018 tarihinde gerçekleştirdiği açık-
lamada, 27 Haziran 2017 tarihinde 10 
akademisyen ile birlikte açığa alınan 
Karabulut’un görevine son verildi-
ği bildirildi. Tez danışmanı, Anabilim 
Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan 
ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun yeni-
den atamaya ilişkin olumlu görüşleri-
ne karşın, Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal 
Çelik’in inisiyatifiyle Karabulut’un 
görevinin sonlandırıldığına dikkat çe-

kilen açıklamada, "Kendisini bilim in-
sanlığından uzak bu duruşu nedeniyle 
kınıyoruz" denildi. 

Öte yandan Karabulut'un ih-
raç edilmesi, aynı gün İzmir Kadın 
Platformu tarafından Rektörlük binası 
önünde protesto edildi. TMMOB İzmir 
İKK Kadın Çalışma Grubu üyelerinin de 
katıldığı basın açıklamasında konuşan 
Dilek Karabulut barıştan bahsetmenin 

bile yasak olduğu koşullarda milita-
rist, kadın düşmanı ve muhafazakâr 
söylemlerin yükseldiğini dile getire-
rek, "Üniversiteler, özgür düşüncenin 
ve bilimin yerleri değil, emirlere biat 
eden yöneticileriyle siyasi iktidarın iş-
levlerini yerine getiren kurumları hali-
ne getirildi. Hakikati aramak ve bunu 
biat etmeden duyurmak akademinin 
görevidir” diye konuştu. 


