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Yolsuzluk ve israf iddiaları ile gün-
demden düşmeyen Kızılay’ın İzmir’de 
de “kızıl” dan çok AK olduğu ortaya çıktı. 
AKP’den seçilemeyen ya da görev süresi 

biten yöneticilerin yeni istirahatgahları 
Kızılay imiş. İzmir’in ilçelerinde canla 
başla çalışan tekaüt AKPliler :

"Deprem kuşağındaki ülkemiz" diye 
başlayıp ancak 15 dakika sürebilen teh-
like veya tedbir içeren nutuklar sonra-
sında gelen bilmem kaçıncı imar affının 
ilk sonuçları açıklandı. 81 ilde yapılan 

Kerem Baykalmış   Kızılay İzmir Şube Başkanı   (2014 Gaziemir Belediye Başkanı adayı)
Abdurrahman Badem  Kızılay Ödemiş Şube Başkanı  (2019 AKP aday göstermedi)
Cemil Kurkut   Kızılay Bornova Şube Başkanı  (Bayraklı AKP İlçe Başkan Adayı)
Kamil Karadeniz   Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı  (Karşıyaka AKP Seçim İşleri Başkanı)
Ömür Şanlı   Kızılay Konak Şube Başkanı   (AKP'den milletvekili adayı, seçilemedi)
Davut Dinçel   Kızılay Gaziemir Şube Başkanı  (Gaziemir AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi)
Erkan Orun   Kızılay Menemen Şube Başkanı  (Menemen AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi) 

Onlar için kaybetmek yok. Yola devam. Siyasette olmazsa Kızılay’da!

“incelemeler” sonrası mevzuata aykırı 
olduğu tespit edilen 20 bin, bedelini ya-
tırmayan 10 bin kayıt belgesi iptal edil-
di. 8 Haziran 2018’de başlayıp yeterli 
başvuru (para) gelmeyince uzatılarak 31 
Aralık 2019’da sona erdirilen affa 7 mil-
yon 400 bin başvuru yapıldı. İlginç olan 
ise İzmir’in başvuru sayısında Ankara’yı 
geçip İstanbul’un ardından ikinci olması. 
Para yatırmayanlar sayılmazsa inceleme 
sonrası iptal başvurusu yalnızca binde 

üç. Keşke yoğun incelemeyle yorulma-
salarmış. Ortalama hane başı nüfusun 
5 kişi olduğu düşünülürse 40 milyona 
yakın yurttaşın yaşadığı yapıların yasa-
dışı dolayısıyla denetimsiz ve güvensiz 
olduğu belgelendi. 24 milyar 750 bin 
TL’ye ulaşan ödemelerin ise nereye ve 
nasıl harcandığı ya da harcanacağı ve 
bu yapıların bir “kayıt belgesi" ile nasıl 
“yasal olacağı” belirsiz. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 
personele yönelik “Biz İzmiriz” projesi 
kapsamında verdiği seminerde terörist 
tanımına uluslararası bir katkıda bu-
lundu. Emniyetin terörist olmaya yatkın 
bulduğu kişilerin özeliklerine dikkat 
çekti. İlki; hayvan, insan, çevre konuları-
na aşırı duyarlı olanlar. İkincisi ise dine 
inanmayanlar. Birçok parti ve sivil top-
lum örgütleri tarafından tepki gösterilip, 

tespitlerin bilimsel karşılığı sorgulanır-
ken, CHP İzmir özür bekliyor! Bir yanda 
Ortadoğu ve Afrika başta olmak üzere 
İslam adına radikallerin işlediği cinayet 
ve bombalı saldırılar diğer yanda toplu-
mun %63’ünün “dini inancım yok” dedi-
ği ve polisin silah taşımadığı İngiltere. 
Seminer, isminden başlayarak gözden 
geçirilmeli; ya biz İzmir’de değiliz, ya da 
bu tanımlamayı yapanlar bu dünyadan 
değil.

Belediye Meclis’i kararlarıyla muha-
lif belediye başkanlarını engellemeye 
çalışan AKP, çoğunluğunun bulunmadığı 
yerlerde ise merkezi hükümet onayları-

nı “engelleme” aracı haline getirdi. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geliş-
tirdiği ve düşük faizli uluslararası kre-
di bulduğu büyük alt yapı projelerinin 
“imza” beklediği ortaya çıktı. Cumhuriyet 
Gazetesi’ne konuşan Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’nın kredi sağlayacağı Buca-
Üçyol metrosu, Çiğli tramvay hattı pro-
jeleri için tüm hazırlıkların tamamlandı-

ğına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı’nın 

onayı gerekmekte. Ancak ne hikmetse 

bu onaylar bir türlü gelmiyor” ifadele-

rini kullandı. Toplu ulaşımda kullanılan 

feribotların için Ulaştırma Bakanlığı’nın 

izin vermesi nedeniyle barınak projesi 

yapılamadığını hatırlatan Soyer, Elektrik 

Fabrikası’nın devri için de “imza” bekle-

nildiğini kaydetti. 


