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İZMİR DE BETONLAŞMAYA 
DOĞRU GİDİYOR

KOMÜNİST BAŞKAN ŞİRİNCE’DE
Bana İzmir’le ilgili herhangi bir şey sorulduğunda aklıma, yeşilliğiyle 

denize serpilmiş güzel bir köy aklıma geliyor. Her zaman ‘ne zaman 

giderim’ diye bakardım. Ancak, sanıyorum ki sermayenin de İzmir’e 

girmesiyle birlikte, İzmir’de betonlaşmaya doğru gidiyor.  

YEŞİLLİĞİYLE DENİZE SERPİLMİŞ 
GÜZEL BİR KÖYDÜ İZMİR...

RÖPORTAJ: TUGAY CAN - FOTOĞRAFLAR: CEYLAN SAM
GAR
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KOOPERATİFLEŞME 
ÜZERİNE FİKİR ALIŞVERİŞİ

BOL BOL  FOTOĞRAF
   ÇEKTİRDİLER

Geçtiğimiz aylarda Ovacık’a giden Şirince Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi yetkilisi ve Şirince Türetim 
Derneği Başkanı Mehmet Kuzu, ‘Komünist Başkan’ 
Fatih Mehmet Maçoğlu ile fikir alışverişinde 
bulunmuştu. Şirincelilere iade-i ziyaret yapan 
‘Komünist Başkan’ da ortak çalışmaları planlamak 
üzere Şirince Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 
misafiri oldu. Şirince’de ‘fenomen’ gibi 
karşılanan Fatih Mehmet Maçoğlu hem esnafı 
gezdi hem de kooperatif üyeleriyle sohbet etti. 

Şirince’de yurttaşlarla sohbet 
eden Başkan Maçoğlu, 
Şirincelilerle bol bol fotoğraf 
çektirdi. 

Erdoğan’ın ‘Komünistleri 
üniversitelerde barındır-
mayacağız’ açıklaması 

için Komünist bir Belediye 
Başkanı olarak neler söylersi-
niz?

Bir kişinin söylemiyle bu ülkede 
kimin yaşayıp yaşamayacağı 
kurgulanamaz. Ben bu coğraf-
yada bütün canlıların yaşaya-
bileceğini düşünüyorum. Buna 
kim müdahale ederse 

Sizi Cumhurbaşkanı adayı 
olarak öneren sol-sosyalist 
yapılar oldu. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? 

Benim Cumhurbaşkanı olmak 
gibi bir niyetim yok. Biz küçü-
cük şeylerle mutlu olan, küçük 
hayallerle mutlu olan ve adı 
devrimcilik olan siyasal hareketin 
belediyecilik anlamında uygula-
malarını ortaya koymaya çalışan 
insanlarız. Belediyecilik anlamın-
da insanlara daha güzel şeyler 
katabildiğimizi düşünüyorum. 

Bir tarafta komünist bir koo-
peratifleşme örneği var ancak 
diğer yandan da Çiftlik Bank adı 
altında din-kitap sömürüsü var. 
Çiftlik Bank konusuna dair gö-
rüşleriniz ne yönde?

Dünyanın bütün bankaları 
kapitalisttir. Kapitalizmi var 
eden bankalardır, tekelleş-
miş şirketlerdir. Bankalar, 
kapitalizmi büyüten, onlara 
destek veren yapılardır. Biz 
bu durumu Çiftlik Bank ya da 
bir başkası, kim olursa olsun, 
yoksullara zarar verdiğini 
düşünüyorum. Bir ikincisi de 
bu ülkede çok ‘tosuncuk’ var. 
Geçmiş yıllara baktığımız za-
man Banker Kastelli, Jet Fadıl 
olayları var. Birçok iş adam-



İZDERGİ8

larıyla döviz şirketi kurup, toplumu dolandıran 
tosuncuklar var. Bu onlardan biridir. Ne ilktir ne 
de son. Bu düzen, bu sistem onların gelişme-
sini, yoksulların ise daha da yoksullaşmasına 
neden oluyor. Tosuncuklar çok. Bundan sonra 
da olacak. Toplumu kendisine bağlayan, top-
lumun biat ettirilmesini sağlayanlar, toplumu 
yoksullaştırdığı sürece, herkes de bir ağa bulup 
işin içinden kurtulmaya çabalayacaktır. Sistem 
böyledir. 

Sosyal medyayı çok etkili kullanan siyasiler-
den bir tanesisiniz. AKP’nin troll bir eski Bele-
diye Başkanı var. Melih Gökçek’in görevinden 
alınması hakkında ne söylemek istersiniz?

(Gülerek) Özlüyorum. Melih Gökçek ile aramız-
da zaman zaman atışmalar yaşanıyordu. Ama 
şunu söylemeliyim ki, hiçbir zaman herhangi 
bir belediye başkanına laf söyleyerek, onu aşa-
ğılayan bir tavrımız hiç olmadı. Biz de gidenin 
arkasından da konuşulmaz. Gitmiş artık. 

Peki son olarak İzmir’le ilgili görüşleriniz ne 
yönde? İzmir’e sık geliyor musunuz? Beğendi-
ğiniz yerler nereler?

Bana İzmir’le ilgili herhangi bir şey sorulduğun-
da aklıma, yeşilliğiyle denize serpilmiş güzel bir 
köy aklıma geliyor. Her zaman ‘ne zaman gide-
rim’ diye bakardım. Ancak, sanıyorum ki ser-
mayenin de İzmir’e girmesiyle birlikte, İzmir’de 
betonlaşmaya doğru gidiyor.  

Futbolla aranız nasıl? Hangi takımı tutu-
yorsunuz? 

Futbolla aram iyidir. İyi bir Trabzonspor 
taraftarıyım.



İZDERGİ 9



İZDERGİ10

ONURSAL ADIGÜZEL:

HER BEŞ GENÇTEN 
DÖRDÜ SOSYAL MEDYA 

KULLANICISI 
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Hiçbir siyasi oluşumun, dünyada hızla gelişen 
bilişim ve iletişim teknolojilerine ayak uydur-
madan başarıyı yakalayabilmesi mümkün değil!

Arkadaşımız Sercan Yal-
çınkaya, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Bilim ve İletişim 

Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve İstanbul 
Milletvekili Onursal Adıgüzel ile 
CHP Genel Merkezi’nde görüştü.

SERCAN YALÇINKAYA: Bilim ve 
teknoloji politikaları, bütün dün-
yada ülkelerin refah seviyelerini 
doğrudan etkilemektedir. Ülke-
lerin gelişmişlik durumlarını be-
lirlerken önemli bir parametre 
haline gelen teknolojiye Cumhu-
riyet Halk Partisi'nin bakış açısı 
nedir?

ONURSAL ADIGÜZEL: Bugün hiç-
bir gelişmiş ülkenin katma değeri 
yüksek üretime öncelik vermeden 
uzun vadede ayakta kalamayaca-
ğı aşikar. Küreselleşen dünyada 
hedef gelişmiş ülkeler arasında 
kalıcı bir yer edinmek ise; üretim-
de, sanayide, eğitimde; kısacası 
toplumun her alanında bilimin ön-
cülüğünü kabul etmeli, buna uy-
gun politikalar geliştirmeliyiz. Oy-
saki bugün Türkiye’nin ihracatına 
baktığımızda, ihracatımızın büyük 
ölçüde katma değeri düşük ürün-
lere dayandığını görüyoruz. Ülke 
olarak maalesef teknolojide geri 
kaldık. Dünya Endüstri 4.0’ı, yapay 
zekayı, sürücüsüz arabaları, kam-
yonları, akıllı tarımı, dijital parayı 
konuşurken, biz maalesef bu tar-
tışmaların çok uzağındayız. Eğer 

Türkiye dünya lideri olma iddiası-
nı taşıyorsa, ivedilikle günümüz 
teknolojisini yakalayacak, yüksek 
katma değer üretimi artıracak 
adımları atmalı, tartışmaları gün-
demine almalı.  Teknoloji artık ek-
mek, su gibi gündelik hayatın vaz-
geçilmez bir parçası ve bir o kadar 
da hızlı ilerliyor. Keza, dünyada da 
siyaset artık bilişim teknolojileri-
ne göre pozisyon alıyor. Biz Cum-
huriyet Halk Partisi olarak bilime 
ve teknolojiye her zaman önem 
verdik ve biliyoruz ki hiçbir siyasi 
oluşumun, dünyada hızla gelişen 
bilişim ve iletişim teknolojilerine 
ayak uydurmadan başarıyı yaka-
layabilmesi mümkün değil. Örne-
ğin; Türkiye’de yalnızca 15-24 yaş 
arası 13 milyondan fazla genç var. 
Bu gençlerin büyük çoğunluğu ge-
lişen teknolojileri yakından takip 
ediyor. Her 5 gençten 4’ü internet, 
sosyal medya kullanıcısı. Bu yüz-
den, bizim 2019’a giden süreçte 
en önemli önceliklerimizden biri, 
gençliklerinin en güzel zamanı-
nı büyük ölçüde AKP’nin baskı ve 
sansür politikalarıyla geçirmiş bu 
gençlere ulaşmak, onlara Cum-
huriyet Halk Partisi’nin bilimi ve 
teknolojiyi kucaklayan yüzünü an-
latmak olacak. 

SERCAN YALÇINKAYA: Ekonomik 
kalkınma açısından teknolojiyi 
nerede görüyorsunuz? Ülkemiz-
de Teknoparklar, Ar-Ge destek-
lerini göz önüne aldığımızda bu 
çalışmaların uygulanabilirliği ve 
erişilebilirliği nasıldır?

ONURSAL ADIGÜZEL: Biraz önce 
de bahsettiğim gibi, dünyadaki bü-
yük ekonomiler artık katma değe-
ri yüksek ürün üretimi ve ihracatı 
ile öncü bir rol oynuyor. Örneğin; 
dünyanın en değerli markalarına 
baktığımız zaman ön plana çıkan 
şirketler Amazon, Google, App-
le, Facebook gibi teknoloji devle-
ri. Türkiye’nin de acil ihtiyacı olan 
katma değerli üretimi arttıracak, 
dijital teknolojiyle uyumlu bir kal-
kınma modelidir. Türkiye, hap-
solduğu orta gelir tuzağını ancak 
bilgi ve teknoloji üretimine yaptığı 
yatırım ile aşabilir. Ancak bugünkü 
tablo itibariyle, Türkiye’nin tekno-
loji ve Ar-Ge yatırımlarının ulus-
lararası pazar ile rekabet edecek 
ölçüde olmadığını görüyoruz. Tür-
kiye’de teknopark sayısının 74’e 
ulaştığı söyleniyor. Evet, baktı-
ğımız zaman bu güzel bir geliş-
me. Fakat burada sorgulanması 
gereken nokta sayıları her geçen 
gün artan teknoparkların bilgi ve 
teknoloji üretimine ne ölçüde katkı 
sağlayabildiği. Önemli olan tekno-
parkların verimliliğini artırabilmek.  

SERCAN YALÇINKAYA: Milli Eği-
tim Bakanlığı son zamanlarda 
sık sık Eğitim sistemini değiştir-
mesiyle anılır hale geldi. FATİH 
projesi kapsamında 2011 yılın-
dan itibaren dağıtılan tabletlerin 
işlevsizliğini sebep göstererek 
artık bilgisayar dağıtılacağı Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tara-
fından açıklanması kamuoyunda 
yeni bir tartışma baş-



lattı.  Sizin bu konudaki düşün-
celeriniz nelerdir?

ONURSAL ADIGÜZEL: İktidarın, 
2010 yılında “bir çağı kapatıyo-
ruz, yeni bir çağ başlatıyoruz” 
diyerek “eğitimde devrim” sloga-
nıyla başlattığı Fatih projesi ma-
alesef bir seçim vaadinden öte-
ye gidemedi. Projeye, 2 milyara 
yakın kamu kaynağı harcandı, 
sonuç ne oldu? Sonuç, tam bir fi-
yasko. Dağıtılan tabletlerin çoğu 
teknoloji dışı kaldı, vatandaşın 
parasıyla alınan tabletlerin birço-
ğu da daha dağıtılmadan depo-
larda çürümeye terk edildi. 8 yıl 
önce eğitimcilerin, muhalefetin 
tüm uyarılarına rağmen, hiçbir 
fizibilite çalışması yapılmadan, 
önü arkası düşünülmeden baş-
latılan ve en son Milli Eğitim 
Bakanı’nın açıklamaları ile başa-
rısızlığı bir kez daha tescillenen 
sözde “devrimin”in faturası ise 
yine vatandaşa kesildi. Proje, ne 
harcanan paraya ne de zamana 
değdi. Şimdi, Bakan “tablet” yeri-
ne “bilgisayar” dağıtacağız diyor. 
Bir bakıma, 8 yıl önce yapılan ha-
talar yeniden tekrarlanıyor. Bizim 
ısrarla üstüne basa basa söyle-
diğimiz şey şu: eğitimde devrim 
yapabilmenin ön koşulu öncelikle 
insana yapılan yatırımdır. Siz is-
tediğiniz kadar en son teknoloji-
yi alın getirin, milyarlar harcayın 
onu verimli bir şekilde kullanacak 
bir insan kaynağınız yoksa başa-
rısız olmaya mahkûmsunuzdur. 
Kaldı ki, Türkiye’nin eğitimde çok 
ciddi sorunları var. PISA sonuçları 
ortada. Matematiği, fen bilimle-
rini bırakın, Türkiye’deki çocuk-
ların bir kısmı daha okuduğunu 
bile anlayamıyor. İktidara geldi-
ği günden bugüne, sayısız defa 
eğitim sisteminde değişikliğe 
gitmiş olmasına rağmen başa-
rıyı bir türlü yakalayamayan ik-
tidar, bugün yine üniversitelere, 
sivil topluma, muhalefete kulak 
vermeden kendi bildiğini okuyor. 
‘Yaptım, oldu’ zihniyetinin fatu-
rası ise, yine ne yazık ki bu ülke-
nin eğitimcilerine, çocuklarına ve 
gençlerine ödetilecek.  

SERCAN YALÇINKAYA: Ülkemiz-
de internet erişimi yasaklama-
lar ve sansürler ile gündeme 
geliyor. Daha önce Youtube, 
Twitter ve Facebook gibi popü-
ler sosyal medya platformlarına 
erişim yasaklanmıştı. Şu anda 
hala Wikipedia'ya erişilemiyor. 
Bu durumu nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

ONURSAL ADIGÜZEL: Uluslara-
rası kamuoyu tüm dünyaya üc-
retsiz internet erişimi sağlayacak 
uyduları konuşurken, biz maale-
sef ülke olarak hala sansürü ve 
internet erişimine yönelik kısıt-
lamaları konuşuyoruz. İnternete 
erişim, artık tüm dünyada temel 
bir insan hakkı olarak kabul gö-
rüyor. Buna karşın, bu hak Tür-
kiye’de özellikle son yıllarda, ik-
tidar eliyle sistematik bir şekilde 
ihlal ediliyor. AKP iktidarı, ifade 
ve düşünce özgürlüğünü, birey-
sel özgürlükleri her gün bir adım 
daha geriye götüren bir anlayışla 
Türkiye’yi çağın gerisine hapse-
diyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi 
29 Nisan’dan bu yana, 11 aydır 
Wikipedia’ya erişim sağlanamı-
yor. Türkiye’ye bu utancı yaşatan 
ise iktidarın ta kendisi. Erişim 
engellemeleri artık sıradan bir 
hal aldı. Yalnızca Wikipedia da 
değil, Türkiye’de net sayı resmi 
makamlarca paylaşılmamakla 
birlikte 150 binin üzerinde web 
sitesinin alan adı bazında erişime 
engelli olduğu ifade ediliyor. Yal-
nızca erişim engellemeleri de de-
ğil. Bir de buzdağının görünme-
yen kısmı var. Örneğin; iktidarın 
son yıllarda özellikle yaşanan te-
rör saldırıları sonrasında internet 
yavaşlatmalarına başvurduğunu 
biliyoruz. İnternete erişim nokta-
sında yaşanan sıkıntılar daha da 
çoğaltılabilir, ancak buradaki asıl 
mesele şu. AKP iktidarı, sansür 
ile bilgiye erişimi engelleyebile-
ceğini sanıyor, yanılıyor. İnternet 
uçsuz bucaksız bir bilgi havuzu 
ve sınırları olmayan sonsuz bir 
iletişim ağı. İktidar, bu çağda hala 
yasaklardan, sansürden medet 
umuyor. Ancak iktidar şunu unut-
masın ki, sansür arttıkça başta 

gençler olmak üzere vatandaşlar 
da sansürü delmenin yollarını bir 
o kadar çabuk keşfediyor.

SERCAN YALÇINKAYA: Peki 
Cumhuriyet Halk Partisi parti içi 
çalışmalarında teknolojiyi yete-
rince kullanabiliyor mu? Parti 
Okulu aracılığıyla üyelerine tek-
noloji eğitimi veriyor mu?

ONURSAL ADIGÜZEL: Özellikle 
Türkiye özelinde siyasi, kurumsal 
ve bürokratik yapılanmanın gün-
cel teknolojileri yakalama konu-
sunda geride kaldığını söyleye-
biliriz. Keza bu yalnızca teknoloji 
konusunda da değil. Türkiye’de 
siyaset fazlasıyla içe dönük bir 
yapıya sahip. Dünyadaki güncel 
konuları, gelişmeleri takip et-
mekten uzağız. Ama uzun va-
dede, hiçbir siyasi yapının tek-
nolojiyi yakalamadan, teknolojiyi 
kendi sistemine entegre etme-
den ayakta kalma şansı yok diye 
düşünüyorum. Dünyada siyaset 
artık bilişim teknolojilerine göre 
pozisyon alıyor.

Bize gelinde, biraz önce de bah-
settiğim gibi, Cumhuriyet Halk 
Partisi bilime ve teknolojiye bü-
yük önem veren kurumsal bir 
kimliğe sahip. Elbette uygulama-
da eksiklikler olabilir. Ancak tek-
nolojinin bu kadar hızlı ilerlediği 
bir çağda, teknolojiden kopuk bir 
Cumhuriyet Halk Partisi düşünü-
lemez. Yeni dönemde, partimizin 
dijitalleşen dünyaya ayak uydur-
ması konusunda politikalar ge-
liştiriyoruz. Dünyadaki teknolojik 
gelişmeleri çok yakından takip 
ediyoruz. Gelişen teknolojileri 
parti içi çalışmalarımıza entegre 
etmek için özel bir çalışma yürü-
tüyoruz. 81 il ve ilçelerimizdeki 
bilişim sorumlularımız, teknik 
altyapı hizmetlerimizin parti ör-
gütümüz tarafından daha rahat 
kullanılması noktasında büyük 
emek harcıyor. Yine önümüzdeki 
süreçte parti içi eğitimlerimiz-
de de, teknolojinin daha fazla 
kullanılmasının teşvik edilmesi 
konusunda yeni çalışmalarımız 
olacaktır. 



SERCAN YALÇINKAYA: 
2019'da iki büyük seçime gi-
diyoruz. Seçim güvenliği için 
gerekli görülmesi halinde 
yapay zeka kullanacağınıza 
dair açıklamalar kamuoyun-
da yandı buldu. Bu konuda 
nasıl bir çalışma planını var?

ONURSAL ADIGÜZEL: Önü-
müzdeki olası, baskın ya da 
vaktinde gerçekleşebilecek 
her tür seçim için çalışmala-
rımız devam ediyor. Öncelikle 
geçmiş dönemde yaptığımız 
hataların, eksikliklerin üzeri-
ne gidiyoruz. Dünyadaki ge-
lişmeleri de yakından takip 
ederek, bu eksikliklerimizi 
teknolojinin de yardımıyla na-

sıl bertaraf ederiz diye çalışı-
yoruz. Ve büyük bir inanmış-
lıkla iddia ediyoruz ki Türkiye 
seçim sonuçlarını ilk CHP’den 
duyacak. Bunun için ciddi tek-
nolojik yatırımlar yapıyoruz. 
Ancak yapılan bütün tekno-
lojik yatırımlara rağmen, se-
çim güvenliğinin sağlanması 
noktasında sandıkları takip 
ederek veri akışını sağlayacak 
seçmenlere, vatandaşlarımı-
za büyük bir rol düşünüyor. 
Bunun için de seçimlere yö-
nelik eğitim çalışmalarımıza 
ayrı bir ağırlık vermiş durum-
dayız. 

Diğer taraftan seçim güven-
liğine ilişkin siyasi partiler 

ve sivil toplum kuruluşları ile 
olan görüşmelerimiz devam 
ediyor, bu görüşmeler doğ-
rultusunda ortaya çıkacak bir 
planlamayı da önümüzdeki 
günlerde kamuoyu ile pay-
laşacağız. Bizim bu noktada 
hedefimiz, sandık güvenliğini 
sağlamak üzere tüm muhale-
fet partilerini ve STK’leri kap-
sayacak bir “adil seçim se-
ferberliği” başlatmak. Seçim 
güvenliği konusunda CHP’li, 
HDP’li, İyi Parti’li, Saadet 
Parti’li hangi partiden olursa 
olsun ‘kazanan sandıkta belli 
olsun, sandık hileleriyle değil’ 
diyen bütün seçmenleri de bu 
sürece dahil etmek istiyoruz. 

Arkadaşımız Sercan Yal-
çınkaya, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin Bilim ve 
İletişim Teknolojilerin-
den Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı ve İstan-
bul Milletvekili Onursal 
Adıgüzel ile CHP Genel 

Merkezi’nde görüştü.
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YOKSULLUK

AZALAN KüRESELAZALAN KüRESEL
REKABET GüCü

YOKSULLUK

AZALAN KüRESELAZALAN KüRESEL
iŞSiZLiK

BÖKE’DEN OHAL RAPORU

Cumhuriyet Halk Partisi 
İzmir Milletvekili ve Parti 
Meclis üyesi Doç. Dr. Selin 
Sayek Böke, “OHAL Reji-
minde Ekonomi” raporu 
hazırladı. CHP İzmir mil-
letvekili Doç. Dr. Selin 
Sayek Böke, OHAL’in 7. kez 
uzatılmasını talep eden 
tezkerenin TBMM Başkan-
lığı’na sunulduğu  günlerde, 
sözkonusu raporda, OHAL 
rejiminin ekonomimize 
etkilerini ortaya koymayı ve 
“Tek adamlık devam eder, 
OHAL kalkmaz ve Türkiye 
2019’da güçlendirilmiş 
parlamenter demokrasiye 
dönmezse ekonomide ne 
olacak?” sorusuna, devle-
tin resmi göstergeleri ve 
uluslararası karşılaştırma-
lar ışığında yanıt vermeyi 
hedefliyor.
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Böke, grafiklerle ekono-
mik rakamları ortaya 
koyduğu raporunda, 

OHAL rejiminde yoksullaş-
ma, işsizlik ve güvencesiz 
çalışma, ücretler, grev ya-
sakları, enflasyon, ekonomik 
adaletsizlik, artan borçulu-
luk, küresel rekabet gücünde 
azalma, mülkiyet hakları ve 
istikrarsızlığa değindi. 
AKP iktidarının OHAL'i bir 
rejim olarak kalıcı hale ge-
tirmesine eleştiride bulunan 
Selin Sayek Böke, bunun or-
tak demokratik cumhuriyete 
sahip çıkma fırsatı olduğunu 
belirterek "Refah için, zen-
ginlik için, ekonomik adalet 
için, üretim için, bağımsız 
bir Türkiye ekonomisi için, 
emeğin hakları için, hayat 
pahalılığının sonlanması 
için, faizlerin düşmesi için 
OHAL rejimini sonlandırıp 
Demokrasi’ye sahip çıkma-
mız ve yeniden demokratik 
Cumhuriyet’i ayağa kaldır-
mamız gerekiyor." ifadelerini 
kullandı.
Böke raporun “Tek adamlık 
devam eder, OHAL kalkmaz 
ve Türkiye 2019’da güçlendi-
rilmiş parlamenter demok-
rasiye dönmezse ne olacak?” 
sorusuna, devletin resmi 
göstergeleri ve uluslararası 

karşılaştırmalar ışığında 
yanıt vermeyi hedeflediğini 
belirti.
Doç. Dr. Selin Sayek Böke, 
"OHAL Rejiminde Ekonomi" 
başlıklı raporu:
OHAL REJİMİ: 80 MİLYONUN 
YOKSULLAŞMASI

2014’den bu yana her biri-
mizin ortalama geliri 1516 
dolar azaldı.
80 milyon hep beraber fa-
kirleştik. 2014 yılında 12 bin 
112 dolar olan kişi başına 
milli gelir 2016 yılında 10 
bin 883 dolara, 2017 yılında 
10 bin 597 dolara düştü. 
Hukukun yerine keyfiyet 
geçtikçe, devlet kurumları 
yerine şahsileşmiş yöne-
tim biçimi geçtikçe üretim 
duraksar, üretim durak-
sadıkça gelirler azalmaya 
başlar. Türkiye’de de böyle 
oldu. Türkiye’de son 4 yıldır 
yaşananlar uluslararası 
deneyimlerle de uyumlu. 
Tüm uluslararası veriler, 
demokrasilerde gelir düzeyi-
nin tek adam yönetimi olan 
ülkelerden çok daha yüksek 
olduğunu gösteriyor. 
Demokrasilerde, 1990 – 
2015 yılları arasına bakıldı-
ğında, yıllık ortalama kişi ba-
şına milli gelir 35 bin dolar. 

Otoriter rejimlerde ise 4.700 
dolar. Yani, demokrasilerde 
gelir otoriter rejimlerden 7,4 
kat daha fazla. 
OHAL REJİMİ: İŞSİZLİK, 
GÜVENCESİZ ÇALIŞMA

İşsizlik zirve yaptı. 1990-
2017 arasında yıllık orta-
lama işsizlik oranı yüzde 
8,8 iken 2014-2017 yılları 
arasında bu oran yüzde 10,5 
oldu. 
AKP döneminde işsizlik 
arttığı gibi Fiili Başkanlık ve 
OHAL döneminde en yüksek 
oranlarına ulaştı.
İşsiz sayısı 586 bin kişi arttı. 
İşsiz kalanların yaklaşık üçte 
ikisi kadın. 
TÜİK Hanehalkı İşgücü An-
keti verilerine göre sigorta-
sız çalışan sayısı 2014’ten 
2017’ye 1 milyon 70 bin kişi 
arttı.  
Tek adam rejimi siyasi ve 
ekonomik belirsizlik yara-
tıyor. Belirsizlik olunca yeni 
yatırım olmuyor; işler aza-
lıyor, istihdam yaratan KO-
Bİ’ler zor durumda kalıyor. 
Birçok KOBİ ya kapanıyor, ya 
da işçi çıkarmak zorunda ka-
lıyor. Sonuçta işsizlik artıyor. 
Demokrasilerde işsizlik 
otoriter rejimlere oranla çok 
daha düşük. Demokrasiler-
de işsizlik yüzde 7, otoriter 
rejimlerde ise yıllık ortalama 
yüzde 10.
OHAL REJİMİ: ÜCRETLER VE 
EMEK HAKLARI ERİYOR

OHAL’le birlikte reel ücret-
lerin var olan azalma eğilimi 
daha da arttı. Ücretlerin milli 
gelir içerisindeki payı azaldı.
2017 yılında asgari ücretliye 
yapılan yüzde 8 oranındaki 
zam yüzde 11,92 düzeyin-
deki enflasyonun çok altında 
kaldı. 2010 sonrasında 
reel zam alamayan kamu 
emekçileri için kayıp daha da 
büyük. 
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Emek haklarına yönelik kısıtlayıcı 
önlemler alındı. KHK’lar vasıtasıyla 
emekçilerin yasal hakkı olan grev-
ler ertelendi.
Hükümetin verdiği açık taahhütlere 
rağmen,  “taşeron işçilerine kadro 
uygulaması” göstermelik olmaktan 
öteye gidemedi ve kadroya ge-
çişlerde çok büyük eşitsizlikler ve 
haksızlıklar ortaya çıktı. “Taşeron 
işçileri kadroya alacağız" denilerek 
başlatılan uygulama, iktidar partisi 
adına yeni bir kadrolaşmanın aracı 
haline getirildi.
OHAL GREV YASAĞI DEMEKTİR

Demokrasilerde emekçilerin örgüt-
lenme hakkı, grev hakkı gibi temel 
hakları daha geniştir. Bu sayede 
demokratik rejimlerde, otoriter 
rejimlerin aksine emekçiler hak 
arayabilirler. Oysa otoriter rejim-
lerde bütün ‘haklar’ gibi emeğin 
hakları da tek adamın iki dudağı 
arasına bırakılmıştır. 
Demokrasilerde ücretler otoriter 
rejimle yönetilen ülkelere göre çok 
daha yüksektir. Yapılan uluslararası 
çalışmalar demokratikleşmenin işçi 
ücretlerini yüzde 10 ila yüzde 40 
arasında arttırdığını göstermekte-
dir. 
Bunun yanı sıra demokrasilerde 
emeğin hak arama olanakları ve 
sendikal özgürlükler/sendikalaşma 
oranı otoriter rejimlere oranla çok 
daha yüksektir. 2016 yılı itibariy-
le, sendikal hakların en güvence 
altında olduğu 13 ülkenin 11’i 
parlamenter demokrasi ile yönetil-

mekte, sendikal hakla-

rın en az güvencede olduğu ülkeler 
ise daha çok başkanlık, tek parti 
rejimi, monarşi ve diktatörlükle 
yönetilmektedir.
OHAL REJİMİ: ENFLASYON ZİRVE-
DE

Enflasyon zirve yaptı. OHAL’den 
önceki 22 ayda ortalama enflasyon 
yüzde 7.8 iken, fiili başkanlık ve 
sürekli OHAL döneminde bu oran 
yüzde 10’u geçti. 
Enflasyonun düşmesi için bağımsız 
bir Merkez Bankası’na ihtiyaç var-
dır. Tek adam rejimi, bütün ekono-
mik kurumlar gibi Merkez Banka-
sı’na da siyasi baskı kurduğu için 
Merkez Bankası elindeki araçları 
doğru kullanamaz. Merkez Bankası 
bağımsız olmayıp, siyasi baskıya 
maruz kalınca enflasyon yükselir. 
Tek adam rejimleri, siyasi gerek-
çelerle ve kendi siyasi hesapları ve 
beklentileri doğrultusunda harca-
maları arttırır, bütçe disiplinini yok 
eder. Bunun sonucunda enflasyon 

artar, tek adam rejiminin keyfiliği 
hayat pahalılığı olarak hepimize 
yansır. 
Demokrasilerde enflasyon otoriter 
rejimlere göre çok daha düşük. 
Demokrasilerde 1991-2015 yılları 
arasında ortalama yıllık enflasyon 
yüzde 3, otoriter rejimlerde ise 
yüzde 57. 
OHAL REJİMİ: EKONOMİK ADALET-
SİZLİK

Gelir eşitsizliği arttı. 2014’de 
en zengin yüzde 20’nin geliri en 
yoksul yüzde 20’den 7.4 kat daha 
fazlaydı. 2015’de bu fark 7.6 kata, 
2016’da 7.7 kata çıktı. 
“Ciddi Maddi Yoksunluk” arttı. İn-
sanca yaşam için gereken çamaşır 
makinesi, renkli televizyon, telefon 
ve otomobil sahipliği ile beklenme-
dik harcamalar, evden uzakta bir 
haftalık tatil, kira, konut kredisi, 
borç ödemeleri, iki günde bir et, 
tavuk, balık içeren yemek ve evin 
ısınma ihtiyacının ekonomik olarak 
karşılanamama durumunu ifade 
eden Ciddi Maddi Yoksunluk oranı 
yüzde 32.9’a çıktı. 
Demokrasi olmayınca orta ve alt 
gelir gruplarının, emekçilerin hak 
aramaları zorlaşır, siyaset halkın 
alın teriyle geçimini sağlayan geniş 
kesimlerinin taleplerine duyarsız-
laşır. Eşitsizlik de, gelir dağılımında 
adalet de bozulur. 
Demokrasilerde gelir dağılımı daha 
adil. Otoriter rejimlerde gelir eşit-
sizliği parlamenter sisteme kıyasla 
yüzde 16 ile 20 puan daha yüksek. 
OHAL REJİMİ: ARTAN BORÇULUK
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Türkiye’nin “net” dış borcu artarak, 
borcun GSYH’a oranı yükseldi ve 
borçlanma maliyetleri arttı.
OHAL sürecinde Türkiye’nin net dış 
borcuna 47 Milyar dolar eklendi. 
2014 yılı sonunda 244.2 milyar do-
larla GSYH’nın yüzde 26,5’u düze-
yinde olan net dış borç  sürekli hale 
getirilen OHAL dönemi boyunca 
düzenli olarak arttı. 2017 yılı sonu 
itibariyle, net dış borç 291.2 milyar 
dolarla GSYH’nın yüzde 34,2’sine 
kadar yükseldi.
Brüt dış borcu ise GSYH’nın yarısını 
da aşarak yüzde 53,3 oranına çıktı 
ve borç tutarı 453.2 milyar dolara 
yükseldi.
OHAL REJİMİ: KÜRESEL REKABET 
GÜCÜ AZALIYOR

Küresel rekabet gücümüz azaldı. 
Küresel rekabet gücü endeksinde 
2014’de Türkiye 144 ülke arasında 
45. sıradayken, 2017’de 137 ülke 
arasında 53. sıraya geriledi. Fiili 
başkanlık sebebiyle Türkiye küresel 
rekabet gücünde gerilere düşüyor. 
Tek adam rejimleri doğaları gereği 
dünya ile ilişkilerinde daha ça-
tışmacı, daha kapalı olma eğilimi 
gösterir. Demokrasinin gerilemesi, 
ülkenin uluslararası ilişkilerde 
yalnızlaşmasına, bu da ülkenin 
firmalarının küresel pazarlarda 
dezavantajlı hale gelmesine neden 
olur. Ülkenin rekabet gücü azalır. 
Tek adam rejimleri, demokrasile-
rin aksine kamu kaynaklarını en 
verimli kullanana değil, iktidara 
en yakın olana kullandırır. Bunun 
sonucunda verimlilik düşer, ülke 
küresel rekabette zayıflar. Tek 

adam rejimleri özgür aklı, özgür 
düşünceyi ve bilimi baskı altına alır. 
Bunun sonucunda yüksek tekno-
loji üretim yapma, üretimi çağın 
gerekleri doğrultusunda daha ve-
rimli hale getirme olanakları azalır. 
Ülkenin rekabet etme gücü azalır. 
Demokrasilerin küresel rekabet 
gücü otoriter rejimlere göre daha 
yüksek. Demokrasilerde küresel 
rekabet gücü ortalama 5,2 iken, 
otoriter rejimlerde ortalama 3,6 ile 
çok daha düşük.
OHAL REJİMİNDE MÜLKİYET HAK-
LARI ERİDİ

Türkiye’nin yatırım ortamı zayıfladı. 
Mülkiyet hakları ve mal güvenliği 
zedelendi. Bir gece yarısı KHK’sıyla 
şirketlere el konuldu. Kurumlar, 
dernekler kapatıldı. Bakanlar Ku-
rulu'na istediği kamu kurumuna el 
koyup özel bir yapı olarak kurulan 
Varlık Fonu'na devretme yetkisi 
verildi. 80 milyonun ortak kurumu 
olan Ziraat Bankası'na, PTT'ye, 
ÇAYKUR'a ve daha birçok kamu 
kurumuna bu yetkiyle el konuldu. 
Mülkiyet hakkını güvence altına 

alan yargının bağımsız olması, 
hukukun üstünlüğü ve hükümetin 
gücünün vatandaşlar lehine hukuk 
tarafından kısıtlanmasıdır. Demok-
rasilerde yargı bağımsız olduğu 
için, ne devlet ne de başka bir 
kurum/kuruluş/kişi hiç kimsenin 
mülkiyet hakkını haksız biçimde 
ihlal edemez. Ancak tek adam re-
jimlerinde yargı iktidarı denetleme 
gücüne sahip olmadığından, hukuk 
güvencesi ve dolayısıyla mülkiyet 
hakkı ortadan kalkar. 
Demokrasilerde mülkiyet hakları 
ve mal güvenliği vardır, otoriter 
rejimlerde bu haklar ve güvenceler 
ortadan kalkar. Uluslararası Mül-
kiyet Hakları Endeksi’nde mülkiyet 
hakları en kuvvetli 20 ülkenin 15’i 
parlamenter demokrasi iken, en 
zayıf 20 ülkenin 8’i otoriter rejim-
lerle yönetiliyor.
OHAL REJİMİ: İSTİKRARSIZLIKTIR!

TL hızla değer kaybetti. Ekonomik 
istikrarsızlık derinleşti. 
Türk Lirası, Ağustos 2014’ten 
bugüne yaklaşık yüzde 90 oranında 
değer kaybetti. 20 Temmuz sivil 
darbesinden beri yaklaşık yüzde 35 
oranında değer kaybetti. Sadece 
geçtiğimiz hafta TL 10 kuruş değer 
kaybına uğradı. 
Tek adam rejiminde kararlar 
tek kişi tarafından verildiği için 
ekonominin aktörleri ekonomiye 
dair alınan kararların ekonomik 
gerçekler doğrultusunda mı, yoksa 
tek adamın siyasi çıkarlarına göre 
mi şekilleneceğini öngöremezler. 
Demokratik denge/denetleme or-
tadan kalktığından siyasi belirsizlik 
oluşur. Bu belirsizlikler öngörü-
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lebilirliğin azalmasına, ekonomik 
aktörlerin önünü görememesine, 
yani istikrarsızlığa yol açar. 
Tek adam rejimleri katılımcı olma-
dığı için toplumun geniş kesimlerini 
siyasi, ekonomik karar süreçlerin-
den dışlar, toplumsal istikrarsızlık 
artar. Toplumsal istikrarın olmadığı, 
yani huzurun ve güvenin olmadığı 
yerde ekonomik istikrar olmaz. 
Büyümede, enflasyonda, döviz 
kurlarında dalgalanmalar demok-
rasilerde otoriter rejimlere kıyasla 
çok daha düşüktür. Yani ekono-
mik istikrar demokrasilerde daha 
sağlamdır. 
OHAL REJİMİ DEVAM EDER, 
DEMOKRASİYE GEÇMEZSEK NE 
OLACAK?

Saray’ın dayandığı OHAL Rejimi’nin 
sonlanması için verilecek siyasi 
mücadelenin, aynı zamanda bir 
ekonomi mücadelesi olduğu da 
açıktır. İşsizliğin kalıcı çözümü, 
enflasyonun düşmesi, TL’deki 

değer kaybının dur-

durulabilmesi, faizlerin düşmesi, 
borçluluğun azalabilmesi, emeğin 
haklarının korunabilmesi, yoksul-
luğun azaltılması ve gelir dağılımı-
nın daha eşit hale getirilebilmesi 
için OHAL kalkmalı, Saray Rejimi 
bitmeli, eksikleri giderilmiş bir 
parlamenter demokrasi kurulmalı-
dır.  Yoksa kişi başına milli gelirimiz 
erimeye, 80 milyon beraber yok-
sullaşmaya devam edecek. 
Tek adam rejiminin getirdiği belir-
sizliğin çarşıda, pazarda, piyasa-
larda yarattığı durgunluk derinle-
şeceği için Türkiye yüksek işsizliğe 
mahkum hale gelecek. 
Tek adam rejimi KHK’larla yönetimi 
normalleştireceği, “sürekli OHAL’ i” 
getireceği için iş güvencesi giderek 
daha geniş kesimler için ortadan 
kalkacak. Bir gecede işini kaybetme 
korkusu hepimiz için derinleşecek. 
Tek adam rejimi gerçekleşirse enf-
lasyon yükselmeye devam edecek, 
fiyatlar pahalanacak, alım gücümüz 
giderek azalacak. 

Zaten adaletsiz olan gelir dağılımı 
daha da bozulacak, ekonomik eşit-
sizlikler artacak.
Siyasi temsil yüzde 50’ye düşeceği 
için, toplumun çok geniş bir kesimi 
kendisinin siyasi sistemden dışlan-
mış hissedecek, bu da toplumsal ve 
dolayısıyla ekonomik istikrarsızlı-
ğın kökleşmesine neden olacak.
Türkiye'nin küresel rekabet gücü 
zayıflamaya devam edecek, dün-
yanın güçlü ekonomileri arasında 
yer alamayacak.Türkiye ekonomisi 
daha da borçlu bir ekonomi haline 
gelecek.  Yargı bağımsızlığı tama-
men ortadan kalkacağı, tek adamın 
gücünü denetleyen hiçbir fren 
mekanizması kalmayacağı, karar-
namelerle karar alınan OHAL rejimi 
sürekli hale geleceği için hiçbirimi-
zin mülkiyet hakkı ve mal güvenliği 
kalmayacak. 
Bütün siyasi ve ekonomik kararları 
alma yetkisi tek kişide toplanacağı 
için hem ekonomik, hem de siyasi 
belirsizlik derinleşecek. Ekonomik 
istikrarsızlık artacak. 
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Umuda en çok ihtiyaç du-
yulan zamanlarda yapıla-
cak en iyi şey yüzünü işçi 

sınıfına dönmektir. İşçi sınıfını 
bütün detaylarıyla ve en dolay-
sız şekilde anlatan kaynaklar-
dan biri ise işçi edebiyatı.

Yazıldığı dönemin sınıfsal özel-
liklerini sonraki kuşaklara akta-
rırken; yaşanmışlıkların ruhunu 
da hissetmemizi sağlıyor. 

Örneğin Prof. Dr. Ahmet Makal, 
sosyal yaşam konusunda edebi 

İnsan olmanın her halini 
yaşıyorsunuz AHRAZ’ı okurken

metinlerde yer alan birçok detayın 
bilimsel çalışmalarda yer alamadı-
ğını, kimi zaman almasının mümkün 
de olmadığını belirtiyor. Edebiyatın 
ortaya çıkardığı ‘sahicilik’ duygusunu 
ve bu duygunun ona ayrı bir değer 
kattığını anlatıyor.

 İşçi öykülerindeki sahicilik ise ka-
pitalizmin metalaştırmasına inat 
sınıfın özlemlerini, mutluluğunu, 
korkularını, acı, endişe ve öfkesini 
görünür kılmaktan kaynaklanıyor. 
Sınıfın gündelik pratiklerini ortaya 
koymanın yanısıra, çarkın dişlisinden 

Doç. Dr. Nilgün Ongan *

Fotoğraf, Ülker fabrikası 
direnişinden... (İSTANBUL)



İZDERGİ20

ibaret olmayan bir potansiyeli açığa 
çıkaran veya etkisizleştiren tutum 
ve bakış açılarına mercek tutuyor.

Bu öykülerin yazarının sınıf mücade-
lesinden gelip bir de edebiyat eğitimi 
almış olması halinde ise aktarılan 
yaşam kesitleri ete kemiğe bürünür-
ken, akıcı bir dil ve harika bir uslupla 
da zenginleşiyor. 

Ümit Kartal’ın Biz Kitap’tan çıkan 
“Ahraz” isimli kitabı işte böylesi öy-
külerden oluşuyor. Okuduğunuz her 
öyküde fabrika yaşamını gözünüzde 
canlandırmakla kalmıyor, havasını 

da tenefüs ediyorsunuz. 

Bir Halim oluyorsunuz, bir Ahraz 
Oğlan. Bazen Tekin Abi, bazen Hani-
fe Abla... 

İşçilerin beklenti ve özlemlerine ta-
nıklık ederken, bunlara ulaşmak ko-
nusundaki çelişki ve pişmanlıklarıyla 
yüzleşiyorsunuz. Bazen iliklerinize 
kadar hissettiğiniz çaresizlik karşı-
sında boğazınıza bir yumruk tıka-
nıyor, bazense gülümsüyorsunuz. 
Kısacası insan olmanın her halini ya-
şıyorsunuz Ahraz’ı okurken. 

Ama dahası da var.

Kapitalizmin sahaya sürdüğü tüm 

teknik ve bürokratik denetim me-
kanizmalarının işçinin zihnini ku-
şatmak konusundaki yetersizliğini 
de görüyorsunuz öyküleri okurken. 
Öldürücü mesai saatlerinin işçinin 
düşünmesine nasıl mani olamadı-
ğını. Ve ideolojik denetimin amaç ve 
işleviyle de bir kez daha yüzleşiyor-
sunuz.

İdeolojik hegemonyayı kırabilmenin, 
sınıfın sesi soluğu olabilmenin yolu 
da bu yüzleşmeden geçmiyor mu 
zaten?  

*16 Nisan 2018 tarihli Evrensel’den 
alıntıdır.
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Biz Kitap’tan çıkan ‘Yoksulluk 
En Çok Çocuklara Değer’ ki-
tabının yazarı, psikolog Taha 

Ramazan Üresin ile, kitabı üzerine 
konuştuk. 
Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1974 Yılında Tarsus’ta doğdum. İl-
kokul, ortaokul ve liseyi burada ta-
mamladım. Yükseköğrenimimi Ege 
Üniversitesi psikoloji bölümünde 
yaptım. 23 yıldır da kamu okulların-
da Psikolojik Danışman olarak çalı-
şıyorum.
Lisede okuduğum kitaplardan etki-
lenerek psikoloji bölümüne girdim. 
Burada Amacım insan davranışları-
nın nedenlerinin cevaplarını almak-
tı. Fakat bitirdiğimde bu cevapların 
öyle kolay olmadığını gördüm. İnsan 
düşüncesi, tutum ve davranışları 
gerçekten bir deryaydı. Çok katman-
lı çok nedenli çok daha karmaşık ol-
duğunu öğrenmiş bulundum. Bitir-
diğimde öğrendiğim tek şey buydu 
aslında. Bu, insanı tanıma yolunda 
henüz bir başlangıçtı. Gerçekten de 
insan biyolojik, psikolojik, sosyal bir 
varlık olarak hem de bunun bir har-
manı çıktı karşıma. Şimdi işler daha 
da karışmıştı.
Neden yazarlık, yazarlığa nasıl 
başladınız?
Bunu birkaç nedenle açıklayabilirim 
sanırım. İlkin Böyle bir heves Üniver-
site yıllarında başlamıştı; fakat buna 

otuzlu yaşlara kadar hiç cesaret 
edemedim. Yazarlık belli bir kültürel 
birikim ve yaşam tecrübesi gerekti-
riyor. Birçok konuda duygularınızın 
birikip taşması gerekiyor. Daha son-
ra zihnimde insan davranışına iliş-
kin küçük betimlemeler düşünme-
ye başladım. Betimlemeleri kâğıda 
döktüm. Bu küçük 
antrenmanlar-
dan sonra bir 
olaydan etki-
lenip birden 
bire bir kur-
gu yarattım. 
Ve ilk öyküm 
ortaya çıktı. 
Zihinsel 
ola-

rak hazır olduktan sonra öyküler 
gelip size çarpmaya başlıyor za-
ten. Ben buradayım deyiveriyorlar. 
Bunların içinden ayıklayıp yeniden 
kurgulayabildiğiniz ölçüde yazabi-
liyorsunuz. Bu arada dergilere yol-
lamaya başladım ve ikisi kabul etti. 
Dergilerde yazmaya başladım. Yak-
laşık yedi yıl bunları yayınlayacak bir 
yayın evi bulamadığım için uzun bir 
sessizlik döneminden sonra da kitap 
çıkarmaya karar verdim.
İkinci olarak da şunu söyleyebilirim. 
Gençlik çağlarında daha doğrusu 
Üniversite yıllarında dünya görüşü 
belirginleştikten sonra o dünya gö-

rüşüne uygun bir yaşam istiyor-
sunuz ve sürdürülen ya-

şam buna uymazsa bu 
sizde bir hayal kırıklığı 

yaratıyor. Eşit olu-
nan bir dünyayı 

hayal ederken 
her türlü 

h i y e r a r-
şinin ve 
eş its iz-
liğin kol 
g e z d i ğ i 
d ü n y a 

sizi rahat-
sız eder. Adaleti 

isterken adaletsiz 
bir dünya duygula-
rımızı iyice bozma-
ya başlar. Bu çeliş-
k i d e n 

‘Her yazar döner dolaşır 
mutlaka kendi bildiği 

dünyayı yazar!’Tugay Can

‘YOKSULLUK EN ÇOK ÇOCUKLARA DEĞER’İN YAZARI TAHA RAMAZAN ÜRESİN:
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rahatsız olduğunuz için bir şeyler 
yapmak zorundasınızdır. Artık edil-
gen değil de etken bir varlık olarak 
kendini tanımlamak. Bu bir eylem 
biçimi aslında. Tabi okuma sürecin-
de bu gibi benzer rahatsızlıkların 
aslında birçok yazarda olduğunu 
fark ediyorsunuz ve onlarla aslında 
dertleşmeye, hemhal olmaya başlı-
yorsunuz. 
Yine yazarlık için beni etkileyen en 
temel nedenlerden biri, psikolog ol-
duğum için belki de, algılayabildiğim 
kadarıyla edebiyatla psikolojinin çok 
sıkı ilişkisi oldu. Edebi eserlerde yo-
ğunluklu olarak psikolojinin varlığını 
fark ettim. İnsan ruhunun, tutumla-
rının, davranışlarının, düşüncelerinin 
en ince ayrıntılarını, en beklenmedik 
yönlerini yakalayan yazarlara yine 
hayranlık beslemeye, büyülenmeye 
başladım. Eserlerde karakterlerin 
duyguları, düşünceleri, davranışla-
rı en ince ayrıntılarıyla işleniyordu. 
Daha sonra klasik eserlerdeki insa-
nı kendine çeken o büyük başarının 
nedeninin insanı insana yeniden 
anlatma. Yaşamı ve insanla ilgili her 
şeyi anlaşılır kılma becerisinin oldu-
ğu gördüm.
Öykülerinizdeki olaylar, mekânlar 
ve kişilerle yaşamınız arasında iliş-
ki var mı?
Okuyucuların en çok merak ettiği 
cevap bu aslında. Elbette var. Aslın-
da her yazar döner dolaşır mutlaka 
kendi bildiği dünyayı yazar. ama bu 
ilişki birebir bir ilişki değil. Yani eliniz-
de hamur var ve bu hamuru yoğurup 
çok çeşitli şeyler yaratabilirsiniz. Bir 
mekânı tarif ederken birçok mekânı 

birleştirmişimdir veya bir toplumda 
sık görülen karakterleri tarif ederken 
birkaç kişinin birleşiminden yeni-
den kurmuşumdur. Ama bu hamu-
run mayası elbette toplumdan gelir. 
Yaşamdan çıkarılır ve tekrar benim 
bakış açımla yaşama aktarılır. Kısa-
cası birçok kişinin davranışlarından 
tek bir karakter. Birçok mekândan 
tek bir mekân. Birçok olaydan tek bir 
olay veya tek bir olay bütün bir kurgu 
dünyasını harekete geçirip, bir anda 
bir öykünün başlayıp bitirilmesine 
yetiyor.
İlk kitabınız ‘Yoksulluk En Çok Ço-
cuklara Değer’ de sıklıkla çocuk te-
ması üzerinde durmanızın nedeni 
dedir?
Galiba sürekli vicdanımda kanayan 

bir yarayı yeniden, yeniden işlemi-
şim. Çocuk bir vicdan, toplum, ahlak 
sorunu. Çocuk kendini koruyamaz, 
çocuğu korumak gerekir. Bu güya 
uluslararası sözleşmeler de de var 
ama bunu umursayan kim. Bir ül-
kenin bir toplumun çocuğu. Çöpten 
beslenmeye çalışıyorsa. Ve hiç kim-
se buna dur demiyorsa toplum ah-
laki açıdan çökmüş demektir. Çünkü 
bu o ülkede yaşayan her yetişkinin 
sorunudur.
Bu çocuklarla kendi çocukluğunu-
zun ilgisi var mı?
Kısmen evet diyebilirim ancak; fakat 
başkalarının çocukluklarıyla daha 
çok ilgisi var. İnsan toplumsal varlık 
olarak en çok insanlaştığı an, ken-
dinden başkasını düşündüğü andır. 
Sadece kendisi için eylemde bulun-
mayı değil bütün doğa bütün canlılar 
için bir kurtuluştur bu.
Kitabınızın beğenildiğini görüyo-
ruz, bir okur kitlesi yakaladığınızı 
düşünüyor musunuz?
Şu an için yakaladığımı düşünmü-
yorum; fakat yakın bir gelecekte 
gerçekten bir okur kitlesinden söz 
edebileceğiz sanırım. Kitaba yönelik 
olumlu tepkiler bunu gösteriyor. Za-
ten şu an ikinci basımı yapılıyor. Hali 
hazırda bir şöhretiniz veya büyük bir 
medya desteği olmadan bunu bile 
başarmak benim için geleceğe dair 
bir umuttur.
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TÜYAP proje grup başkanı Sunay 
Girgin ile 23. TÜYAP İzmir Kitap Fu-
arı devam ederken, kitap fuarlarının 
dününü, bugününü ve yarınını ko-
nuştuk. 29 yıldır bu görevde bulu-
nan Girgin, röportaj sırasında unu-
tamadığı ve özlem duyduğu fuar ve 
yazarları sorduğumuzda ise geçen 
aylarda kaybettiğimiz Şair ve aynı 
zamanda eski Türkiye Yazarlar Sen-
dikası Başkanı Enver Ercan’ın kendi-
sine hediye ettiği fuları gösterirken 
gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
İşte Sunay Girgin ile yaptığımı o ke-
yifli söyleşinin tamamı:
Öncelikle sizi tanıyalım. Sunay Gir-
gin kimdir ve TÜYAP’taki görevi 
nedir?
Ben İstanbul Teknik Üniversitesi 
İşletme Mühendisliği bölümü me-

zunuyum. 3 yıl mühendislik yaptık-
tan sonra TÜYAP’a girdim. Bu sene 
TÜYAP’ta 29’ı yılım. 15 yıldır proje 
grup başkanı olarak görev yapıyo-
rum. TÜYAP’ın tüm Türkiye gene-
linde düzenlediği kitap fuarlarının 
organizasyonlarında çalışıyorum. 
2018 yılında Adana, Samsun, Bursa, 
İzmir, Erzurum, Diyarbakır ve İstan-
bul kitap fuarlarımız var. Bunun dı-
şında yurtdışı fuarlarına da gözlemci 
olarak katılmamız gerekebiliyor. 
Özellikle bu konuda sektörün büyük 
fuarlarından biri olan Bologna Ki-
tap Fuarı, çocuk kitapları konusun-
da dünyada 1 numara olarak kabul 
edilen bir fuar, Bursa Kitap Fuarı 
bitiminde 15 gün kadar Bologna Ki-
tap Fuarı’nı ziyaret ettik. Dünyadaki 
gelişmeleri izlemek yayıncılık anla-
mında, stand kurulumu, organizas-

yon anlamında bize çok şey kattığını 
düşünüyoruz. 
Dediğim gibi 29. yılım. İzmir Kitap 
Fuarı’nın ilk düzenlendiği günden 
beri buradayım. Buraya ilk fuar ala-
nını görmeye gelişimizi hatırlıyo-
rum. İlk sene yaptığımız yer şu anda 
yıkıldı. 9-10-11 numaralı binalarda 
organize ediyorduk fuarlarımızı. Ne 
kadar olduğunu tam anımsama-
makla birlikte, sanıyorum 10-12 
yıldır da burada fuarımızı gerçekleş-
tiriyoruz. Benim TÜYAP’taki görevim 
ağırlıklı olarak satış yönetimi. Bura-
ya katılan firmaların, derneklerin or-
ganizasyonu. Ama onun dışında tabi 
her şey. Özellikle İzmir’de kendi fuar 
alanımız olmadığı için, İZFAŞ’tan ki-
ralama yaptığımız için açıkçası be-
nim İzmir’deki görev tanımım çok 
değişiyor. Yıllardır her 

'İZMİR’DEKİ ZİYARETÇİ ŞEHİR 

MERKEZİNDEKİ FUARA ÇOK ALIŞKIN'

Cihan Samgar

“Biz bir ‘makina fuarı’ değiliz. 
Fuar alanının şehir merkezinde 

olması çok önemli”

TÜYAP proje grup 
başkanı Sunay Girgin:
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konuda, perdelerin asılmasından tu-
tunda temizliğin, güvenliğin, sözleş-
melerin yapılmasına kadar her şeyi 
kapsıyor. Fuarın başından sonuna 
her türlü işleyişte biz varız. 
İzmirlilerin fuara katılımını ve oku-
yucu kitlesini nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Diğer illerle kıyaslama 
yapacak olursak İzmir Kitap Fuarı 
nerede kalıyor?
İzmir bizim en eski Anadolu fuarı-
mız diyebilirim. Bu yıl 23.sünü ger-
çekleştiriyoruz. İzmir ziyaretçi anla-
mında İstanbul’dan sonra en yoğun 
geçen fuarımız. Biz de bundan do-
layı çok büyük mutluluk duyuyoruz. 
Aynı şekilde yayınevlerinin katılımı 
anlamında da öyle. Bir de İzmir tüm 
yayıncılarımızın çok özenle hazırlan-
dıkları bir şehir. Bunun çok önemli 
sebepleri var. Sadece ziyaretçi sayı-
sının çok olması değil aynı zamanda 
İzmir iline gelmek de onları, herkesi 
çok heyecanlandırıyor. Fuar alanının 
şehir merkezinde olması çok önemli. 
Kitap fuarının taşınması söz ko-
nusu. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?
Yeni bir fuar merkezi var ve İZFAŞ 
yönetimi ‘Gelin burada çok daha 
sağlık gerçekleştirebilirsiniz fuar-
larınızı diyor’ ama İzmir’in yapısını 
tanıyorsunuz. İstanbul’da belki Bey-
likdüzü’ne gelebiliyor okurlar ama 
İzmir’deki ziyaretçi şehir merkezine 
çok alışkın. Biz bir ‘makina fuarı’ ol-
madığımız için, buraya gelen okurları 

görüyor ve gözlemliyoruz, belki iki 
günde bir geliyorlar. Buraya ulaşım 
çok kolay. Dolayısıyla bu fuarı orada 
yaşamamız çok zor. Ziyaretin rahat-
lığı anlamında bu merkez bizim için 
çok önemli. Burada özellikle dikkati-
mizi çeken şeylerden biri, istatistik-
lerimize baktığımızda, İstanbul’dan 
sonra en fazla etkiliklerin izlendiği 
il İzmir. Etkinliklere katılım çok güç-
lü. Sivil toplum kuruluşlarına ilgi çok 
fazla. Bunlar çok değerli özellikler. 
Baktığımızda yaş ortalaması da 
birçok ile göre yüksek. Bunun çok 
olumlu olduğunu düşünüyorum. Bi-
zim Türkiye genelinde 40 yaş altı çok 
önemli bir kısmını oluşturuyor ziya-
retçilerimizin, ama İzmir farklı. Bu-
nun fuar merkezinin şehir merkezin-
de olmasının da sebeplerinden biri 
olduğunu düşünüyoruz. Ulaşım çok 
rahat. Belki yürüyerek, belki tek bir 
otobüs ile gelebiliyor. Elbette öğren-
cilerin gelişine çok önem veriyoruz. 
Birçok evde hala büyük bir kitaplık 
yok. Evinde kitap bulundurmayan, 
bulunduramayan çok sayıda aile var. 
O yüzden buraya ilk geliş çok önemli. 
Bir çok kitaba ilk kez dokunuyorlar. 
Ailesi ile gelen, okulu ile gelen çok 
sayıda çocuk var. Bu da çok değerli 
bizim için. Tabi denemeden görme-
yeceğiz ama o fuar merkezine ulaşı-
mın daha zor olması belki İzmirlilerin 
özellikle belirli bir yaş grubunun göz-
lerini korkutabilir.
Birçok ilde fuarlar düzenliyorsu-
nuz. Sizin için en yorucu geçtiği iller 

ve en keyifli geçtiği iller hangileri-
dir?
Az önce saydığım değerler çok 
önemli. Eğer bir fuar ilgi görüyorsa, 
firmalarınız, katılımcılarınız mem-
nunsa, dışarıya çıktığınızda da böy-
le bir İzmir havası, böyle bir bahar 
ortamında hissediyorsanız tabi ki 
İzmir’in çok keyifli olduğunu söyle-
yebilirim. Çünkü bizim için önem-
li olan yaptığımız işi en iyi şekilde 
gerçekleştirebilmek ve katılımcıyla, 
ziyaretçisiyle bir memnuniyet yara-
tabilmek ve sonuçlarını görebilmek. 
Bu sebeplerden ötürü ben şahsen 
İzmir’i diğer fuarlardan daha üst 
noktaya koyabilirim diye düşünüyo-
rum. 
Zorluklar her yere göre değişiyor. 
İzmir de başlangıçta çok kolay değil-
di. Belli bir süre sonra bütün işleyiş 
rayına oturuyor. İlk yıllarda okur gel-
diğinde daha uzak durabiliyor kitap-
tan. Yıllar geçtikçe fuara katılım artı-
yor. Fuarın çeşitliliği artıyor. Ziyaretçi 
sayısı da ona bağlı olarak artıyor. 
Ama biraz önce de belirttiğim gibi 
İzmir’in yeri bambaşka tüm yayıncı-
larımızın ve bizim gözünde. 
29 yıldır TÜYAP’tasınız. Bu 29 yıllık 
geçen süreçte, özlediğiniz fuarlar, 
özlediğiniz yazarlar mutlaka vardır. 
Şu anda üzerimde olan şu fular 
bana Enver Ercan’ın hediyesi. Yakın 
zaman önce kaybettik. Cumartesi 
günü burada bir anması vardı bili-
yorsunuz. Tabi uzun yıllar birlikte 
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Birçok ilde fuarlar düzenliyorsu-
nuz. Sizin için en yorucu geçtiği iller 

bana Enver Ercan’ın hediyesi. Yakın 
zaman önce kaybettik. Cumartesi 
günü burada bir anması vardı bili-
yorsunuz. Tabi uzun yıllar birlikte 



İZDERGİ 25

geçirince yayıncılarınızla, mutlaka 
özlüyorsunuz. Yitirdiğimiz tabi çok 
yazar var. Ben de bir yazar kızıyım. 
Benim babam da çok genç vefat etti. 
Örneğin İzmir’deki ilk kitap fuarları-
mızdan birinin onur konuğu Şükran 
Kurdakul’dur. Babam da onun dos-
tuydu. Hala özlemle saygıyla anı-
yorum kendilerini. Ama çok güçlü 
yapıtlar bıraktılar, anılar bıraktılar 
bize. Çok teşekkürler ediyorum ken-
dilerine.
Son olarak anonsları sormak isti-

yorum. Herkesi gülümseten o sem-
patik anonslar doğaçlama mı yoksa 
önceden bir hazırlık yapılıyor mu?
Biz TÜYAP’ta güzel, güçlü bir aile-
siyiz, yayıncılarımızla, ziyaretçileri-
mizle hep birlikte. Çalışan kadrosu 
olarak ben 29. yılımda olduğumu 
söyledim. Bağlı olduğum koordina-
törüm Deniz Kavukçuoğlu, kendisi 
25 yıldır birlikte çalışıyorum. Birlikte 
iş yaptığımız arkadaşlarımız 10 yıl-
dır, 15 yıldır birlikte çalışıyoruz. Biz 
mümkün olduğumuz kadar müm-

kün olduğu kadar hep birlikte, ke-
yifle yapıyoruz. İffet Diler hanım da 
bu ailenin bir parçası. Iffet Diler TRT 
emeklisi, kendisi spiker. Biz kendisi-
ne ilk iş teklif ettiğimizde de tahmin 
ediyorduk çok doğru sonuçlar alaca-
ğımızı ve kitap fuarları için çok doğru 
bir isim olduğunu. Tamamen doğaç-
lama yapıyor anonslarını ve bizde 
çok büyük sempati oluşturuyor. Biz 
de sizin aracılığınız ile çok teşekkür 
ediyoruz kendisine. Ayrıca bu soru-
yu sorduğunu için size de çok teşek-
kür ediyoruz.

Sunay Girgin, fuarın 
sempatik anonsları ile 

ilgili de konuştu:  
Iffet Diler TRT emeklisi, kendisi 
spiker. Biz kendisine ilk iş teklif 
ettiğimizde de tahmin ediyorduk 

çok doğru sonuçlar alacağımızı ve 
kitap fuarları için çok doğru bir 

isim olduğunu. Tamamen doğaçla-
ma yapıyor anonslarını ve bizde 
çok büyük sempati oluşturuyor.

Bu güzel söyleşi 
sonrası Sunay Girgin 

fuarda A-1 711 nolu 
alanda bulunan İz 
Gazete, İz Dergi ve 
Biz Kitap standını 

ziyaret etti ve 
başarılar diledi.
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23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı yine 
coşku ile gerçekleşti. Yoğun bir 
kalabalığa ev sahipliği yapan fuar 
alanını bu sene de birbirinden ünlü 
isimleri ağırladı. İlk günün öne çı-
kan isimleri Cem Yılmaz, Can Yıl-
maz ve Zafer Algöz, ikinci günün-
de de hayranlarıyla buluştu.
Fuarda yoğun geçen ilk iki günün 
ardından birçok yazar ve şair, ki-
tap fuarını dergimize değerlen-
dirdi. İşte yazarların gözünden 23. 
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı:
Yazar Yunus Bekir Yurdakul “Alı-
şılmış bir kitap fuarı yaşıyoruz 
gene. Özellikle girişte iki gündür 
çok büyük kuyruklar var. Bugün 
pazar. Çok derece olağan. Ancak 
şu da var; İzmirliler hava biraz iyi 
oldu mu kaçıyorlar. Kitap fuarı öz-
lenmiş, bekleniyor. Onun için giriş 
kapıların tamamında, ana kapıda 
ise iki ayrı kuyruk var. Bu çok hoş. 
Kitapla bir şekilde ilgili insanlar; 
yazanlar, çizenler, hazırlayanlar, 
okurlar için bir bayram gerçekten. 
İzmir’in en büyük sanat fuarı İzmir 
Kitap Fuarı’dır. Bu yirmi üç senedir 
böyle. Daha gelenekselleşmiş ve 

büyük etkinlikler var. Ama hepsi-
nin önüne geçti. Bir sanat etkinliği 
tasarlarken, -mesela kitap fua-
rı- o günlerin dışına çıkarmak ge-
rekiyor. Çünkü bu bayramı hiçbir 
şey ile paylaşmak olası değil. Yeni 
kitaplarla karşılaşmak son de-
rece güzel. Meraklısı olduğun bir 
kitabın yazarıyla karşılaşmak çok 
güzel. Çocuklarla karşılaşmak çok 
güzel. Az önce Tire’den bir çocuk 

Tugay Can

‘KİTAP FUARI BİZLERE SOLUK 
ALMA FIRSATI VERİYOR’

Fuarda yoğun 
geçen ilk 
iki günün 
ardından 
birçok yazar 
ve şair, 
kitap fuarını 
dergimize 
değerlendirdi. 

Yunus Bekir Yurdakul
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geldi. Anasınıfından bu yana şiir ya-
zan bir çocuk. Yani okuma-yazmayı 
daha öğrenmeden doğaçlama şiirler 
söyleyen bir çocuk. Rıfat Ilgaz’ı ta-
nıyan bir çocuk ve bu çocuk 4. sınıf 
öğrencisi. Tire’den buraya gelmiş an-
nesiyle. Son derece hoş. Şiiri biliyor, 
şairleri biliyor. Ne okuyacağını, ne ya-
pacağını biliyor. Bu çocuklarla tanış-
mak çok güzel bir şey. Burada olmak 
çok güzel.” ifadelerini kullandı. Yurda-
kul sözlerini şöyle sürdürdü:
“Suriye’nin bombalandığı şu günler-
de, ahlaksız kapitalizmin dünyanın 
her yerine saldırdığı bugünlerde, bu 
fuar bizlere soluk alma fırsatı tanıyor. 
Tabi buraya dalıp gitmemek gereki-
yor. Bir de her zaman karşılaşama-
dığımız dostlarımızla burada karşıla-
şıyoruz. Birlikte çalıştığımız ama yan 
yana gelemediğimiz dostlarımızla bir 
arada olmak çok güzel. Ama en gü-
zeli meraklı okurlarla birlikte olmak. 
Buraya renk katan herkese teşekkür 
ederim.”
Şair ve öykücü Fergun Özelli ise “Ki-
tap fuarlarını seviyorum. Buralarda 
insanlarla iletişim kurma şansınız 
oluyor. Sizi tanımayanlarla tanışıyor-
sunuz. Sizi tanımayanlarla tanışıyor-
sunuz. Benim en çok sevdiğim yanı 
bu. Kitap imzalarken, hiç tanımadı-
ğınız insanlarla tanışıyorsunuz. Okur 
genellikle çok satan yazarları biliyor. 
Onların dışındaki insanları tanımı-
yor. Ne yazık ki tanıtma imkânları da 
çok kısıtlı. Yazarı kişilerle, toplumla 
buluşturma araçları çok kısıtlı hele 
günümüz medyasında iyice zor hale 
geldi. Ama o insanlarla buluştuğu-
muzda sizin okurunuz olarak kalıyor-
lar. Çünkü geçen sene yaşadığım bir 
olay var. Benim ‘Sarhoş Kafa’ diye bir 
öykü kitabım var. Onu okuyan okur-
larım bir sene sonra geldiler ve kitabı 
başucu kitabı yaptıklarını söyledi-
ler. Yeni kitabımı istediler. Yani şunu 
anlatmaya çalışıyorum. Burası yazar 
ve okurun tanışma yeri artık. Ama 
en önemlisi yazarların, okurdan çe-
kinmemesi gerekiyor. Onlarla sürekli 
iletişim kurması gerekiyor. Önünüz-
den geçen insanlarla konuşun demek 
lazım yazara. Öyle durup da insanları 
beklememek lazım. Bulamazlar sizi. 
Çünkü yazar örtülü. Yazarı tanımları 

için ya okuldan ev ödevi 

vermeleri lazım ya da çok sevdiğiniz 
bir tanıdığınızın sizi okuması gereki-
yor.” şeklinde konuştu.
KALABALIKTAN ZİYADE KALABALIĞIN İLGİSİ GÜZEL

Yitik Ülke Yayınlarının standında oku-
yucuyla buluşan Erol Arslan “Fuar 
çok güzel gidiyor. Özellikle gençlerin 
ilgisi sevindirici. Kalabalıktan ziyade 
kalabalığın ilgisi çok güzel. Bazen 
kalabalık oluyor ama daha çok seyir-
ci tarzında oluyor. Şu an ki kalabalık 
içeriğe de önem veren, bakan bir ka-
labalık. Burada özellikle gençleri gör-
mek gerçekten memnun edici.”dedi.
Yitik Ülke Yayınları’nın bir diğer yazarı 
Serkan Türk ise İzmir fuarının Türki-
ye’nin en büyük ikinci fuarı olduğu-
nun altını çizdi. Türk, “Bütün yazarlar 
ve yayıncıların benimsediği bir fuar. 
İzmir fuarı bahar aylarına denk gel-
diği için coşkulu geçiyor. Burada in-
sanlarla buluşmak çok keyifli. Hem 
yeni insanlarla tanışıyoruz hem de 
daha önceki yıllardan bizi takip eden 
okurlarla bir araya geliyoruz. Kitapla-
rı paylaşmak, okurla bir araya gelmek 
de bizi yazar olarak daha iyi hissetti-
riyor. İzmir’de çok genç bir nüfus var 
ve bu genç nüfus Türkiye’nin diğer 
kentlerine oranla daha fazla kültür 
ve edebiyatla alakadar. İzmirliler fuar 
boyunca bunu hissettiriyor.” ifadele-
rini kullandı. 
Fuarın ikinci gününde okurlarıyla Yi-
tik Ülke Yayınları standında buluşan 
Veysel Eryürek, fuara olan ilgiden 
memnun olduğunu dile getirdi. 
“OKUYUCU KİTLESİNİ ÇOK SEVİYORUM”

Top Yayıncılık’ın çocuk kitabı yazarla-
rı Eşref Karadağ ve Fidan Çobanoğ-
lu Kaplan çocuk okurlarıyla buluştu. 
Kaplan, “İzmir fuarına geçen sene 
gelmemiştim ve çok özlemiştim. İz-
mir fuarını özellikle çok seviyorum. 
Okuyucu kitlesini, okuyucunun kitap-
la ilişkisini çok seviyorum. Umarım 
fuar hep böyle devam eder.” şeklinde 
konuşurken, Karadağ ise “ Burada-
ki katılım çok iyi. İzmir halkı kitaba 
önem veriyor. Ancak diğer yıllara 
oranla satışlar biraz zayıf gibi. Bunun 
da ekonomik nedenli olduğunu dü-
şünüyorum. Organizasyona gelince 
havalandırmada bir sıkıntı var sade-
ce.” ifadelerini kullandı. 

Fergun Özelli

Serkan Türk

Veysel Eryürek ve okurları

Fidan Çobanoğlu

Eşref Karadağ
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ATİNA’DAN SMYRNA’YA

Delidolu Yayınları standında İzmirli 
kitapseverlerle buluşan Dmitris 
Sotakis aynı zamanda “Atina’dan 
Smyrna’ya Edebiyatın İzinde” 
söyleşisinde konuşmacı olarak 
yer aldı. Gazetemize fuardan ve 
İzmir’den gözlemlerini anlatan 
Sotakis, , “Bu kitap fuarına ilk ge-
lişim, büyük bir kalabalık var ve 
bu beni çok mutlu ediyor. İşimin 
Türk insanları tarafından bu kadar 
sevilmesi beni çok mutlu etti şim-
diye kadar. Genel olarak kitap fua-
rıyla ilgili olumlu şeyler söylemek 
mümkün. İzmir’i çok fazla gezme 
şansım olmadı ancak İstanbul’a 
kıyasla huzur verici bir yer. Çok 
daha yeşil ve insanı çok daha sa-
kinleştirebiliyor.” dedi.
YAKIN KİTABEVİ’NİN ÇOCUK KİTABI YAZARLARI

‘Muti’nin maceraları’ , ‘Hayalbaz-
lar Geçidi’, ‘Annemin Çocukluğu 
Nerede?’, ‘Peribacasının İçinde Ne 
Var’ çocuk kitaplarının yazarı Dilge 
Güney “Epey bir kalabalık. Kapılar-
da ciddi kuyruklar var. Ama okurla 
doğrudan temas kurmada sınırlı 
gibi... Ancak insanların pazar günü 
kuyrukta bekleyip buraya gelme-

leri çok kıymetli,” şeklinde konu-
şurken, Yakın Kitabevi’nin bir diğer 
yazarı Özlem Tezcan Dertsiz’de 
çocuk okurları için kitaplarını im-
zaladı. ‘Siyah Pelerinli Dev’, ‘Çiko-
lata Ağacı’, ‘Alkım’ın Renkleri’ isim-
li çocuk kitaplarının yazarı olan 
Dertsiz, İzmirli olmadığını ancak 
uzun süredir İzmir’de yaşadığı için 
kendisini İzmirli olarak nitelendir-
diğini belirtti. Dertsiz, “Kitaplarla 
ilgili olan her şeyi çok olumlu bu-
luyorum. Nazilli’den, Balıkesir’den 
sadece kitap fuarı için gelenler 
var. Bu beni çok mutlu etti. Herkes 
çocuğu için kitap alıyor. İnsanların 
kendileri için kitap aldıklarına şahit 
olamıyoruz pek fazla.” ifadelerini 
kullandı. 
Bir diğer çocuk kitabı yazarı Gü-
zin Öztürk ise Tudem Yayıncık’ta 
kitaplarını imzaladı. Fuara olan 
ilgiden dolayı memnun olduğunu 
dile getiren Öztürk, “Çocuklar çok 
hevesliler, ellerinde listelerle gel-
mişler. Daha öncesinden alacakla-
rı kitapları belirlemişler. Bu durum 
sevindirici. Geçen sene de yoğun 
bir ilgi vardı. Gün geçtikçe bu ilgi-
nin arttığını düşünüyorum.” dedi

Dmitris Sotakis

Erol Aslan
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TOHUMUN BANKASI 
TOPRAKTIR
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Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 
sekizincisi düzenlenen “Yerel Tohumu 
Yaşatıyoruz” etkinliği Türkiye’nin dört 
bir yanından katılımla gerçekleşti. Para 
geçmeyen pazarda yüzbinlerce yerli to-
hum birbirleriyle takas edildi. Seferihisar 
Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘Tohumun 
Bankası topraktır’ dedi.
Ürkmez Mahallesi’nde gerçekleşen et-
kinlik Seferihisar Belediyesi Bando Ta-
kımı’nın gösterisi ile başladı. Seferihisar 
Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun 
Zeybek gösterisi yaptığı etkinlikte Se-
ferihisar Çocuk Belediyesi Çocuk Koro-
su da sahne aldı. Etkinlik kapsamında 
pazarda 100’ün üzerinde stant kurul-
du. Pazarın bir tarafında bölge sakinleri 
kendi ürettikleri ürünleri sattı bir tarafta 
ise yerli tohumlara ilişkin bilgilerin veril-
diği stantlar kuruldu. Etkinlik kapsamın-
da Türkiye’nin farklı şehirlerinden 13 
belediye de gelerek yetiştirdikleri yerli 
tohumları dağıttı.
‘TOHUM BİRİNİN TEKELİNE SOKULMAMALI’

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer 
etkinlikte yaptığı konuşmada ‘Türkiye’de 
yürütülen tarım politikası dışa bağımlılı-
ğı tarımsal gelişmenin ön koşulu olarak 
görmektedir. Gübreyi ithal eden, tohu-
mu ithal eden, dünyanın en pahalı ma-

zotunu kullanan üreticilerimiz, sayısı ve 
tarihi değişen ama içeriğinde hep mağ-
duriyet yaratan  kanunlarla ne yapaca-
ğını bilemez hale gelmiştir’ dedi. Çiftçi-
nin belini büken kanunlardan birinin de; 
5553 sayılı Tohumculuk Kanunu oldu-
ğunu belirten Soyer şöyle devam etti:
‘Çıkarılan bu kanun ile ortaya konulan 
niyet asla üreticiden yana değildir. To-
humculuk Kanunu ülke geleceğini am-
bargo altına almaktan başka bir sonuç 
doğurmayacaktır.  Tohum asla birilerinin 
tekeline sokulmamalıdır. Tohumda te-
kelleşme, herhangi bir sektördeki her-
hangi bir mal ve hizmetten farklı olarak, 
ulusun geleceğini karartır, tohumdaki 
dışa bağımlılık meydanlarda kaybedile-
cek savaşlardan çok daha ağır sonuçlar 
doğurur, ekosistemdeki çarkı tersine 
döndürür. Tohum Bankası adı ile kuru-
lan tesisler ne üreticiye ne de tüketiciye, 
sadece daha çok kar peşinde koşanlara 
fayda getirecektir. Köy, köktür ve to-
humdur.’
Soyer köylerin yok olduğu bir Türkiye’nin 
kısırlaşmış, çoraklaşmış ve umudu tü-
kenmiş bir yurt demek olduğunu ifade 
ederek ‘Küçük üreticinin yok edildiği bir 
yurttaysa, sadece endüstriyel tarım ve 
hayvancılık yapılabilir, bu, yerel lezzet-
lerin kaybolması, tohum çeşitliliğinin 
yok edilmesi, GDO’lu ürünlerden başka 
seçenek kalmaması ve kentler için yeni 
bir potansiyel işsiz ve gecekondu nüfu-
su yaratılması  demektir’ diye konuştu.
‘YASA İPTAL EDİLMELİ’

‘Çağdaş batı “üretici birlikleriyle” küçük 
ve yerli üreticiyi  yaşatmanın ve böyle-
ce geleceğini kurtarmanın  yolunu bul-
muştur’ diyen Soyer özetle konuşmasını 
şöyle sonlandırdı:
‘Bu yol Batı kadar  Anadolu için de açık-
tır.  Çünkü Anadolu insanı, toprağın ne 
düşmanı ne sahibi ne de patronu olmuş, 
onun evladı olmayı başarmış ve  binler-
ce yıldır barış  içinde birbirlerini besle-
mişlerdir. “Kurda Kuşa, aşa” denilerek 
serpilen tohumlar, binlerce yıl boyunca 
bu kadim toprakların bereketi olmuştur. 
Köylere en son ve belki de en büyük dar-
beyi yeni kabul edilen Büyükşehir Yasası 
vurdu. Büyükşehirlerdeki 16 bin köyün 
tüzel kişiliği tek bir cümleyle kaldırıldı. 
Yeryüzünün ilk köyünün kurulduğu bir 
coğrafyada binlerce köyün üzeri tek bir 
cümleyle çiziliverdi. Bu ya-

Seferihisar Belediye 
Başkanı Tunç Soyer



İZDERGİ32

sasıyla birlikte tüzel kişiliklerini yiti-
ren, bir gecede mahalle haline gelen 
köylerimizde durum içler acısıdır. 
İmece usulüyle edindikleri mallar 
dağıtılmış, çiftçilikle, hayvancılıkla  
geçimlerini sağlamaları neredeyse 
imkansız hale getirilmiştir. Yakın-
da köylerin, herhangi bir mahalle 
gibi, emlak vergisi mükellefi haline 
gelmeleri, çöp ve temizlik vergisi 
ödemeleri gerekecektir. Söz konusu 
yasanın iptali ve yeni düzenleme-
lerin yapılması zorunludur. En kısa 
zamanda en küçük demokratik birim 
olarak varlığını sürdürebilecek yetki-
lerle  donatılmış  yerinden yönetim 
modeli hayata geçirilmelidir.’
100 ÇOCUĞA 100 TOHUM

Soner Değerli İlkokulu bahçesine 
Seferihisar Belediyesi’ne ait 2 stant 
kuruldu. Stantların birinde Can Yücel 
Tohum Merkezi’nde yetişen 80 çe-
şit tohum ve fide ücretsiz dağıtıldı. 
Tohum takasına yurttaşlar yoğun 
ilgi gösterdi. Binlerce yurttaş tohum 

alabilmek için sırada bekledi. Diğer 
tarafta ise Seferihisar Çocuk Beledi-
yesi tarafından çocuklara önce fide 
dikimi öğretildi daha sonra çocuk-
lara fideleri diktikleri saksılar hedi-
ye edildi.  Çocuklara bir de diktikleri 
tohumun hikayesini yazması için 
bir defter hediye edildi. Çocukların 
fidelerden elde ettikleri tohumlar, 
tohumbaralarda birikecek. Daha 
sonra bu tohumlar dokuzuncu ‘Ye-
rel Tohumu Yaşatıyoruz’ etkinliğinde 
dağıtılacak. Etkinliğe CHP Bursa Mil-
letvekili Orhan Sarıbal ve CHP İzmir 
Zeynep Altıok katıldı. Ayrıca etkinliğe 
Tekirdağ Büyükşehir, Muğla Büyük-
şehir, Çanakkale, Mecitözü, İncirli-
ova, Menteşe, Çine, Gerze, Nilüfer, 
Tepebaşı, Bafra, Bornova, Güzel-
bahçe belediyeleri, kent konseyleri, 
sivil toplum kuruluşları da şenlikte 
yer aldı.  Takas şenliği sanatçı Suzan 
Kardeş’in konseriyle sona erdi. 
SEFERİHİSAR MODELİ NEDİR?

2011 yılında kurduğumuz Can Yü-

cel Tohum Merkezi, atalık tohum 
üretmekte ve ihtiyacı olan köylülere 
ücretsiz dağıtmaktadır. “Tohumun 
bankası topraktır” anlayışıyla çıkılan 
yolda her geçen gün daha fazla üre-
ticiye ulaşılmaktadır. 
Yalnızca etkinliklerle değil, gelişti-
rilen, Dört Mevsim Yaşayan Takas 
yöntemi ile ihtiyacı olanlara  ücretsiz 
yerel tohum verilmeye başlanmış-
tır. Seferihisar Belediyesi sekiz yıldır 
“Yerelde Kalkınma” hedefiyle; Sefe-
rihisar’ı küçük üreticinin, köylünün 
ve aile çiftçiliği ile geçimini sağla-
yanların, ülkemizde uygulanan tarım 
politikalarına inat, kendi ekmeğini 
pişiren, sebzesini yetiştiren, birlik-
ler ve kooperatifler kuran, aracısız 
pazara çıkan, ürettiğini kendi paza-
rında, kendi tezgahında  satabilen 
ve her şeyden önemlisi nasırlı elle-
rinden utanmayan ve alın teri ku-
rumadan karşılığını alan insanların 
yaşadığı bir yer haline getirmek için 
çalışmaktadır.
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 ÖMÜR BOYU ELEKTRİK FATURASI DERDİNE SON

ENERJİ DEVRİMİ BAŞLADI!ENERJİ DEVRİMİ BAŞLADI!

Seferihisar Yenilebilir Enerji Koo-
peratifi Seferihisarlılarla buluştu ve 
ortaklık ön kayıtları alınmaya baş-
landı. Seferihisar Ulamış Köyü’nde 
kurulacak Güneş Enerjisi Santra-
li'nde güneşten elektrik üretilecek. 
Üretilen enerji ile ortakların elektrik 
tüketimleri karşılanacak. Fazla 
enerjinin satışından gelen gelir ise 
ortaklara dağıtılacak.
Yaklaşık bir yıl önce Seferihisar 
Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin 
(SEYEKO) kurulmasıyla başlanılan 
süreç, halkı bilgilendirme ve ortaklık 
ön kayıtlarının alınmaya başlama-
sıyla devam etti.  Belediye Düğün 
Salonu'nda yapılan bilgilendirme ve 
kayıt toplantısı, vatandaşların yo-
ğun ilgisiyle gerçekleşti. Toplantıda 
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, SEYEKO Başkan Yardımcısı 
Umur Ozanoğlulları ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Adil Alper Coşkun 
konuşma ve sunumlarıyla proje 
hakkında bilgiler verdi. İlk olarak Se-

ferihisar Belediyesi tarafından Ula-
mış Köyü'nde kooperatife kiralanan 
arazide kurulacak güneş tarlasında 
temiz enerji üretimi başlayacak. 
SEYEKO Yönetim Kurulu tarafından 
yapılan açıklamaya göre, koopera-
tife ortak olacak ilk 50 kişi, ömür 
boyu 100 Liralık elektrik faturasını 
artık ödemeyecek, ayrıca koopera-
tif gelirlerine ortak olacak. Üstelik 
kooperatif ortaklığını miras yoluyla 
aktarabilecek. Bundan sonraki 
projelerde öncelikli ortak olacak. 
Kooperatifimiz sayesinde halkı-
mızın sahibi olduğu bir yatırım ile 
yerel kaynaklar kullanılarak elektrik 
üretilecek. Kooperatifçilik ile yerelde 
kalkınmanın önünü açacak bu giri-
şim ile Türkiye’de örnek bir model 
oluşturulacak.
BELEDİYE TÜM GÜCÜYLE KOOPERATİFİN ARKASINDA

Konuyla ilgili açıklamalar yapan 
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç 
Soyer; "SEYEKO Yö-

Üstüne bir 
de kooperatif 
gelirine ortak 
olup para ka-
zanacaksınız.
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netim Kurulu'ndaki arkadaşlarım 
dağları delen Ferhat gibi mücadele 
verdiler. Birçok yasal mevzuatla 
ilgili sıkıntıları aşmak kolay olmadı. 
Kendi şahsi menfaatleri için bu 
projeyi yapmış olsalar, çoktan ha-
yata geçirirlerdi. Ama Seferihisar’a 
ve kooperatifçiliğe olan inançları 
nedeniyle birçok sorunla boğuştu-
lar. Sonunda başardık. Artık temiz 
enerji üreteceğiz ve kooperatif 
ortakları bu işten para kazanacak. 
Belediye olarak tüm gücümüzle 
kooperatifimizin arkasında ola-
cağız. Vatandaşlarımız bilmeli 
ki koydukları paranın karşılığını 
fazlasıyla alacaklar. Özel firmalar, 
parası olanlar bu işi yapıyor ve 
daha çok para kazanıyor. Bu benim 
içime sinmiyor. Biz de Belediye ve 
Kooperatif ortaklığıyla bir güneş 
enerjisi santrali kurabilir ve hem 
vatandaşlarımıza para kazandırır 

hem de temiz enerji 

üretebiliriz. Biz enerji cen-
netinde yaşıyoruz. Yapılan 
ölçümlere göre Türkiye'nin yıl-
lık enerji ihtiyacının 10 katını 
sadece güneşten karşılamak 
mümkün. Biz bunu başaraca-
ğız ve yine Türkiye'ye örnek 
olacağız." dedi. 
İLGİ ÇOK YÜKSEK

SEYEKO Yönetim Kurulu'ndan 
yapılan açıklamada koope-
ratife vatandaşların yoğun 
ilgisiyle karşılaştıklarını ve şu 
anda ortaklık için ön kayıt al-
dıklarını belirttiler. Kooperatif 
ayrıca web sitesi vasıtasıyla 
da ön kayıt alıyor. Temsilciler, 
bu sürecinin tamamlanması-
nın ardından çağrı mektubu 
başvurusu yapacaklarını bil-
dirdiler. Sonrasında ise, ihale, 
yapım ve onay süreci gibi aşa-

malar bekliyor kooperatifi. 
Halktan gelen yoğun ilgiden 
memnun olan yönetim 
kurulu üyeleri ön kayıt sü-
recini beklediklerinden daha 
erken tamamlayabilecek-
lerini düşünüyorlar.Günden 
güne artan başvurular ile 
enerji kooperatifi girişimi ilk 
düzlüğe hızlı girdi. Görünü-
şe göre çevreci enerjiden 
elektrik üretmek isteyen 
vatandaşların bu kooperatife 
ortak olmak için elini çabuk 
tutması gerekecek.
Kooperatifin resmi internet 
sitesi olan www.seyeko.web.
tr adresinden projeyle ilgili 
detaylar, hesaplama araç 
ve tablolarıyla, kooperatif 
üyeliği başvuru formuna 
ulaşabilirsiniz.
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6. Filo’nun önünde secdeye yatanlardan değil, 

HALKTAN YANAYIZ

GÜROL
TÜRKMENTEPE

Ümit Kartal
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Bakırçay Havzası Balkan ve 
Rumeli Göçmenleri Derneği 
Başkanı Gürol Türkmente-

pe’yle derneklerini ve süreci ko-
nuştuk. Türkmentepe, “Bize taraflı 
olduğumuzu söylüyorlar. Evet, biz 
tarafız. 6 Filo’nun önünde secde-
ye yatanlardan değil, halktan yana 
tarafız.” dedi.
Röportajda Balkan ve Rumeli Göç-
menleri’nin tarih boyunca yaşadı-
ğı sıkıntılar ve Türkiye’de var olan 
mülteci sorunu, ‘Hayır’ bloku çer-
çevesinde referandum çalışmaları 
öne çıkarken ayrıca erken seçim 
ve merkezi Foça’da olan Bakırçay 
Havzası Balkan ve Rumeli Göç-
menleri Derneği’nin başta Foça ol-
mak üzere tüm Türkiye’ye yayılan 
faaliyetleri konuşuldu. 
Öncelikle sizi tanıyalım?
1980 İzmir doğumluyum. Çiftçi 
bir ailenin en büyük oğluyum. Ev-
liyim. 14 yıl boyunca Büyükşehir 
Belediyesi’nde Trafik bölümünde 
hizmette bulundum. Foça, Gören-
köylüyüm. Kurucu başkanı oldu-
ğum, İzmir Bakırçay Havzası Bal-
kan-Rumeli Göçmenleri Derneği 
Başkanlığını 2012 yılından bu yana 
sürdürmekteyim. Derneğimizin 
merkezi Foça’da. Aliağa, Menemen 
ve Bergama’da ise şubelerimiz var. 
Aynı zamanda Derneğimiz Ege 
Balkan Rumeli Dernekleri Fede-
rasyonuna Bağlı ve Türkiyedeki 
Federasyonlarımızın oluşturduğu 
38 ilde örgütlü birde Konfederas-
yonumuz var. Derneklerimiz ve 
Federasyonlarımızın tamamı Kon-
federasyonumuzun üyesidir. 

“TÜRKİYE’DEN BAŞKA VATANI-
MIZIN OLMADIĞINI BİLİYORUZ”
İzmir Balkan göçmenlerinin yo-
ğunluklu olarak yaşadığı bir şehir. 
Başka hangi şehirlerde bu yoğun-
luk yaşanıyor?
Balkan göçmenlerinin en yoğun 
yaşadığı yerlerin başında İzmir 
geliyor. Arkasından Trakya, Bursa, 
İstanbul, Samsun, Tokat, Anka-
ra, Antalya, Muğla, Uşak, Afyon, 
Urfa, Karadeniz, Kars, Diyarbakır 
ve Türkiye'nin bir çok ilinde hem-

şerilerimiz yoğunlukla yaşamakta-
dır. Mesela Diyarbakır’da 17 tane 
Sur’a bağlı Bulgaristan göçmeni 
köyü var. Muhacir mahalleleri var. 
Hemşerilerimiz Diyarbakır’a 1933- 
1938 yılları arasında Mustafa Ke-
mal Atatürk öncülüğünde gelmiş-
ler.
Balkan göçmenleri Makedon-
ya’dan göçmüş Türkler, Kosova’dan 
göçen Arnavutlar var, Bulgaristan 
ve Yunanistan’dan göçenlerin bu-
lunduğu etnik çeşitlilik açısından 
zengin bir ortam söz konusu. Bir-
çok farklı tarihte göçen hemşeri-
lerimiz var. 1912’de gelenlerimiz 
var, mübadele sırasında gelenle-
rimiz var, 1956 yılında, 1979’da, 
1980'de ve daha farklı tarihlerde 
gelen hemşerilerimizde var. Ge-
lenlerin kimi İzmir’e, kimi Bursa’ya, 
kimi Trakya’ya, İstanbul’a, kimi 
Samsun'a, kimileri Konya'ya yer-
leşmiş, kimileri Diyarbakır'a, To-
kat’a, Karadeniz'e ve ülkemizin bir-
çok iline yerleşmişler ve buralarda 
yaşamaya devam etmişler.
Sonuçta ülke değiştirmek zor bir 
şey. Nasıl sıkıntılar yaşamışlar? 
Siz aile olarak neler yaşadınız? 
Benim dedem Balkan Savaşı ve 
Kurtuluş savaşı İle 14 yıl savaştık-
tan sonra gelmiş İzmir’e. Ardından 
bir süre Kosova’ya dönmüş fakat 
sonrasında İzmir’e yerleşmiş. Allah 
kimseye memleket değiştirmek 
nasip etmesin. Ben size ninemin 
bir anısını anlatayım. Ninem 133 
yıl önce İzmir’e geldiklerinde ço-
cukmuş. Ancak kardeşleri ninem-
den Sonra geliyorlar. Ninem yıllar 
sonra dedemle evleniyor. Foça 
Görenköy’e yerleşiyorlar. Sonra bir 
gün dedeme diyor ki; Kalk kardeş-
lerimi bulalım, Bornova’dalarmış. 
Bornova’ya geliyorlar. Ege Üniver-
sitesi’nin alanı o zamanlar arazi. 
Ninemin kardeşleri de orada at 
arabacılığı yapıyorlar, kum çekiyor-
lar dereden. Burada tesadüfen bir 
at arabacısına bizi Bornova’ya gö-
türür müsün diyorlar. At arabasını 
kullanan soruyor kime gidiyorsu-
nuz ve ninem anlatıyor ve o at ara-
bacısı ninemin yıllar önce ayrıldığı 
kardeşi çıkıyor. Ninemle orada ağ-
layarak birbirlerine sa-
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GÜROL 
TÜRKMENTEPE

rılıyorlar. Bunlar büyük acılar tabi. Hiç kardeşlerini gö-
remeyip, annesinden, babasından ayrılmış, çok büyük 
acılar içerisinde kalmış Balkanlılar var. Balkan coğraf-
yası zaten imparatorlukların kurulduğu, yıkıldığı, büyük 
savaşların yaşandığı, büyük katliamların da olduğu bir 
coğrafya. Bu yüzden de Türkiye’den başka vatanımızın 
olmadığını da biliyoruz. Gidecek bir yerimizin olmadığını 
herkes biliyor. Bu yüzden savaşlara hayır diyoruz. 
Benzerlikleri ve farklılıklarıyla Suriyeliler yoğun ola-
rak başka ülkelere ve ülkemize göç ediyor. İzmir’de 
de Suriyeli mültecilerin sayısı çok fazla. Onlara nasıl 
bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Empati 
kuruyor musunuz? Benzer yanlarınızın olduğunu dü-
şünüyor musunuz? 
Bir insan savaştan neden kaçar? Çocuğunu, karısını, 
annesini yani ailesini kurtarmak için kaçar. Empati ya-
pabilirsiniz, yapmayanlarımız da oluyor. Ama meseleye 
insan olarak bakmamız gerekir. Savaşlar insanları, in-
sanlığı yok eder. Tabii savaşı çıkaran emperyalist güçle-
rin, sermaye güçlerinin, bu savaşlardan kazanç ve çıkar 
sağladığını da görüyoruz. Suriyelileri yok sayamayız. 
Onlarda savaşta ailesini kaybetmiş insanlar. Türkiye’nin 
her yerine geldiği gibi İzmir’e de gelmişlerdir. Onlara 
sahip çıkmalıyız. Ancak sahip çıkarken de Cumhuriyet 
değerlerine de sahip çıkmamız gerekir. Oradaki düzen-
le değil de, laikliğin getirdiği düzenle onları bu ülkeye 
adapte etmemiz gerekiyor. Görenköy’de de çok varlar. 
Bizlere pamuk ve domates toplamada vs. ve tarım iş-

çisi olarak çok faydalılar. Bir de Bornova Pı-
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narbaşı’nda Ayakkabıcılar sitesinde gördüm. Çok iyi 
ayakkabı yapıyorlar. İyi birer ayakkabı ustaları.
“DÖRT DİLDE KARDEŞLİK ÇAĞRISI YAPTIK”
Siz dernek olarak Diyarbakır, Sur’a gittiniz aynı 
zamanda. Suriyelilerden bağımsız olarak iç göç ile 
Türkiye’nin her yerine yayılan Kürtler var bir de. 
Sur’a niye gittiniz? Size gelen tepkiler ne yönde 
oldu?
Sur’da ki çatışmalar başlayalı 25 gün olmuştu biz 
oraya gittiğimizde. Çatışmaların en yoğun olduğu 
zamandı. Diyarbakır’da PKK terör örgütüne Karşı 
Mehmetçiğimizin verdiği vatan mücadelesi vardı. 
Orada bir savaş olduğunun bilinciyle gittik. Ancak 
bu savaşta sivillerin çok zarar gördüğü, gördük sa-
vaşın kendi çıkarlarına kullanan bir siyasi kitlenin 
olduğunu gördük. İki tır erzak hazırlayarak, çocuk 
ayakkabısı, süt, meyve suları ve kuru gıda hazırla-
yarak Sur’a gittik. Bunları Sur’da ki terör mağduru 
ailelere dağıttık. Biz oraya gittiğimiz sırada Sur’un 
meydanında çatışmalar çok yoğundu. Biz sivil va-
tandaşın, uğradığı zararları gördüğümüz için gittik. 
Orada barış çağrısı yaptık. Ayrıca şunu da gördük ki, 
orada 1933 yılından bu yana Kürtler ile Balkanlıla-
rın kardeşçe, birlikte yaşamayı öğrenmişler. Böyle 
bir sıkıntı olmadığını da kendi aramızda biliyoruz 
biz. Ama bu sıkıntıyı yaratarak, bu sıkıntı üzerinden 
siyasi rant sağlayan bazı grupların, bazı siyasi parti-
lerin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle gi-
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dip orada dernek olarak barış çağrısı 
yaptık. Tabi bununla ilgili tepkiler al-
dık. Bize terörist de dendi. Ancak üç 
olumsuz tepki aldıysak, üç yüz tane 
de olumlu tepki aldık, Türkiye çapın-
da destek aldık. Bu destekler büyük 
yankı uyandırdı. Biz oraya giderken 
federasyonlarımızda da yanımız-
daydı. Oradaki Balkan köylerini ziya-
ret ettik. Bu ziyaretleri, oradaki Kürt 
kardeşlerimizle gerçekleştirdik. Yani 
kısaca biz orada nasıl birlikte yaşan-
dığını gördük. Dört dilde kardeşlik 
çağrısı yaptık. Makedonca, Arnavut-
ça, Kürtçe ve Yunanca…
“ARKA KAPILARDA SİYASET YAPI-
YORLAR”
Referandum ’da dernek olarak çok 
ciddi bir ‘Hayır’ çalışması yürüttü-

nüz. Bu süreçten bahseder misiniz? 
Biz referandum sürecinde de başı-
mızın üzerinde gezdirilen faşizm kı-
lıcını gördük. Bu nedenle tek adam 
rejimine karşı ‘Hayır’ blokunu des-
tekledik. Referandum sürecinde 
Samsun Valiliğinin Nutuk dağıtımı-
na Yasak koymasına tepki göstere-
rek Dernek Yöneticilerimizle birlikte 
Samsun’a gidip 3 bin tane Nutuk da-
ğıttık. Ondan sonra kendi camiamı-
zın insanlarını kapı kapı gezerek tek 
adam rejiminin ülkeyi nasıl karanlı-
ğa sürükleyeceğini anlattık. Ulaşa-
madığımız hemşerilerimize Ulusal 
ve yerel basın aracılığıyla tek adam 
rejiminin nasıl bir tehlike yarattığını 
Basın açıklamalarıyla bilgilendirdik. 
Bize oy verin bütün problemler bi-

tecek dediler, ancak baktığınız za-
man bütün komşularımızla prob-
lemliyiz, dolar ve euro başını almış 
yürüyor. Çiftçinin kullandığı mazot 
olmuş altı lira. Asgari ücret bin 600 
lira, ev kirası bin 200 lira. Bugün tek 
adam rejiminin sonuçlarını gördük 
ve görmeye de devam ediyoruz. Biz 
o gün de bunları görmüştük. Bu ne-
denle çeşitli yerlerde ve süreçlerde 
basın açıklamaları yaptık. Bu savaş 
ve OHAL ortamından kurtulmamız 
gerektiğini söyledik. Bundan son-
raki süreçte de ‘Hayır’ bloğu ile bir-
likte hareket etmeye devam edece-
ğiz. Cumhuriyete, laikliğe, ülkemizin 
bölünmez bütünlüğüne, Kürt, Türk, 
Laz, Çerkes, Sünni, Alevi, Şii ayrımı 
yapmadan, tüm dinlerin, tüm ırkla-

Türkmentepe, 23.’sü düzenlenen İzmir Kitap 
Fuarı’nda Ahmet Günbaş’ın ‘Foça’da Aşkla’ 

kitabını imzalattı.
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rın bütünleştiği bir topluluk olarak, 
merkezine insanı alan bir siyaset ile 
dünyaya bakacağız. Hayır bloğunun 
da merkezine insanı aldığını görü-
yoruz. Referandum sürecinde evet 
oyu verip pişman olan onlarca insan 
gördük. Referandumdan beri, ülke-
nin gün yüzü gördüğünü göremedik. 
İşsizlik, yoksulluk had safhada. Ga-
zeteciler, avukatlar tutuklu durum-
da. Öğrenciler eylem yapamıyor. Her 
alanda savaş söz konusu. Komşula-
rımızla yirmi dört saat kavgalıyız. Bir 
gün ona Eyy ABD, diğer gün diğerine 
Eyy Rusya diyoruz. Bunlar sadece 

basın önünde yapılıyor. Arka kapı-
larda ise sarılıp, öpüşüyoruz.
Dernek olarak gerçekleştirdiğiniz 
faaliyetler neler? Vatandaşların 
derneğe üye olmalarının ne gibi 
olumlu yanları var?
Biz dernek olarak maddi durumu 
çocuğunu okutmaya elverişli olma-
yan ailelere maddi destek, çocuklara 
burs sağlıyoruz. Derneğimize üye 
olan ya da olmayan arkadaşları-
mızla her konuda ilgilenmeye çaba 
gösteriyoruz. Sivil Toplum Örgütü 
olduğumuzdan dolayı, resmi kuru-

luşlarla, derneklerle görüşüp, insan-
lara çözüm sağlıyoruz. Derneğimize 
üye olanlarla Balkan turları gerçek-
leştiriyoruz. Birlikte kahvaltılar dü-
zenliyor, tanışıyoruz. Bu tanışmala-
rın ardından daha fazla birbirimize 
kenetleniyoruz. Derneğimiz olarak 
Pir Sultan Abdal ve Alevi Bektaşi 
derneklerini davet ederek. Ovacık 
Belediye Gençlik Spor’u davet ettik 
ve Foça’da dostluk turnuvasında üç 
gün boyunca ağırladık. Tüm bunların 
dışında dernek olarak Türkiye'de ilk 
defa Uluslararası İşitme Engelliler 
Halk Dansları Festivali 
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Balkan göçmenlerine karşı ilgisi daha bir fark-
lıydı. Biz bundan dolayı onur ve gurur duyduk. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu ülkenin emniyet 
sibobu olduğunu biliyoruz. Bu partinin 

kurucusunun bizim tek başkomu-
tanımız ulu önder Mustafa Kemal 

Atatürk olduğu bilinciyle bu ziyareti 
gerçekleştirdik. 

yaptık. On üç ülkeden ve Türkiye’den 
on ilden İşitme Engelliler Halk Dans-
ları ekipleri üç gün boyunca Foça’da 
Leon Hotelde festivalde buluştuk.
“BİZİM TEK BAŞKOMUTANIMIZ 
ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATA-
TÜRK’TÜR”
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 
bir görüşmeniz oldu. Bu görüşme 
nasıl geçti?
Bundan bir hafta önce Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Ke-
mal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Genel 
Başkanımızın ilgisi çok güzeldi. Bal-
kan göçmenlerine karşı ilgisi daha 
bir farklıydı. Biz bundan dolayı onur 

ve gurur duyduk. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin bu ülkenin emniyet sibo-
bu olduğunu biliyoruz. Bu partinin 
kurucusunun bizim tek başkomuta-
nımız ulu önder Mustafa Kemal Ata-
türk olduğu bilinciyle bu ziyareti ger-
çekleştirdik. Bu konuyla ilgili taraf 
mısınız derseniz, biz tarafsızlığımızı 
koruyacağız ancak gerekli yerlerde 
taraf olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki, 
Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin 
emniyet sibobu. Hele böyle bu dö-
nem Cumhuriyet Halk Partisi’ne çok 
ihtiyaç duyulan bir dönem. 
Bugün bir şey ortaya çıktı ki, tek 
adam faşizmi ülkeyi artık yönete-
mez halde. Oyu yüzde 10'un altına 

düşen MHP'nin Pilli tavşanına ittifa-
kı öneren ve bu yolla MHP'yi meclise 
almaya çabalayan kafa yapısı aynı 
zamanda bugün aynı MHP'ye erken 
seçim çağrısını yaptırıyor. Ardından 
da kafasına göre erken seçim ilan 
ediyor. Ama onların bilmedikleri 
bir şey var, o da 'Hayır' ın etrafında 
birleşmiş olan ve Cumhuriyet'ten, 
laiklikten, Atatürk İlke ve İnkılapla-
rından yana olan kesimlerin yani, 
bizlerin bu  bildiği bir şey var. O da 
ülkeyi yönetemez hale gelmiş olan 
tek adam faşizmi, işi oldu bittiye 
getirmeye çabalamaktadır. Yani bu 
bir erken seçim değil, baskın seçim 
aslında. Seçime her ne kadar az bir 
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süre de olsa, az önce saymış oldu-
ğum Cumhuriyet ve Atatürk İlke İn-
kilapları'nda yana taraf olan insanlar 
Haziran'da tek adam rejimini alaşağı 
edecektir. Bizler de ikinci Haziranı-
mızı kutluyor olacağız.
Foça ile ilgili neler söylemek ister-
siniz?
Foça, Türkiye’nin en güzel sahillerine 
sahip, en nezih yerlerinden bir tane-
si. Köyleri ve merkeziyle bir bütün. 
İnsanlar birbirini tanır. Asla yabancı-
lık çekmezsiniz. Görenköy’de yaşa-
yanla, Kozbeyli’de yaşayan, Foça’nın 
merkezinde yaşayan herkes birbirini 
tanır. Foça’da yılların vermiş olduğu 
birlik ve beraberlik var. Ayrıca derne-
ğimizin merkezi, de Foça’da. Bu ne-
denle etkinliklerimizde kimi zaman 
Foça’nın etkisi olabiliyor. Ancak Ber-
gama ve Aliağa’da ve Menemende 
şubelerimiz var, buralardan da ça-
lışmalar yürütüyoruz. Foça’da der-
nek olarak birkaç ay önce dört yüz 
kişinin katıldığı bir kahvaltı gerçek-
leştirmiştik. Bu kahvaltıya o dönem 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş-
kan Yardımcılığı görevini yürüten, 
Kamil Okyay Sındır, Yüksek Disiplin 
Kurulu üyelerimiz, İl Başkanlarımız, 
il yöneticilerimiz ve Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe başkanları ve yöneticileri 
katılmıştı. 

Dernek olarak Atatürkçü Düşün-
ce Derneği, Türk Kızılay’ı ve benzeri 
derneklere ziyaretlerde bulunuyo-
ruz. Birlikte çalışmalar ve projeler 
gerçekleştirmek için bir araya geli-
yoruz. Ayrıca belediyemizin gerçek-
leştirdiği etkinliklerde katılıp manevi 
desteğimizi vermeye çalışıyoruz. 
Foça’da bilinen bir Sivil Toplum Ör-
gütüyüz. 
Dernek olarak 3 ay önce Foça mer-
kezde birçok ilkokula tohum kalem 
dağıttık. Yine dernek olarak İzmir 
merkezde birçok okulda Nutuk da-
ğıttık. Ayrıca Diyarbakır’da sekiz 
tane futbol kulübüne yirmi beşer 
tane, eşofman ve forma yaptırıyo-
ruz. Bunları futbol toplarıyla beraber 
önümüzdeki hafta göndereceğiz. İl-
kini Diyarbakır Çüngüş Gençlik Spor 
Kulübüne yaptırdık. Bu bir dostluk 
ve kardeşlik çağrısı…
“6.FİLONUN ÖNÜNDE SECDE 
EDENLERDEN DEĞİL, HALKTAN 
YANA TARAFIZ”
MHP lideri ‘Pilli Tavşan’ın bir çağ-
rısı vardı. Kendi kafalarına göre ta-
rih yazmaya çalışıyorlar.26 Ağus-
tos büyük taarruzun başladığı 
tarih. Mustafa Kemal büyük taarru-
zu gerçekleştirirken onların dedele-
ri, İstanbul’da, İzmir’de işgalcilerin 
potinlerini cilalıyordu. Bu savaşı de-

delerimiz kazanırken, öyle kafaları-
na göre tarih yazdırmayız. İlla seçim 
diyorlarsa, biz Cumhuriyet’ten, laik-
likten, ülkemizin bölünmez bütünlü-
ğünden yana taraf alacağız. Hazırız, 
hodri meydan diyoruz. 
Bize çok tarafsınız diyenler var. Evet 
biz tarafız. Biz insandan yana, özgür 
haber yapan ve bu yüzden tutuk-
lanan gazetecilerden yana, adalet 
arayan ve adalet aradığı için tu-
tuklanan avukatlardan yana, özgür 
hakkı olan Nevruz’u kutlayan Kürt 
kardeşlerimizden yana, en doğal 
hakkı olan eylem hakkını kullandığı 
için ağır şiddete maruz kalan, üni-
versiteli öğrenciden yana, en doğal 
hakkı olan 1 Mayıs’ı kutlayan işçi 
kardeşlerimizden yana, en doğal 
hakkı olan kadınlardan yana tarafız. 
Bizler haktan, hukuktan, kuşlardan, 
yeşilliklerden, adaletten yanayız. 
HES’lerden değil doğadan yanayız. 
Bizler dernek olarak, Taybet Ana’dan 
yanayız. Biz Ali İsmail’lerden yana-
yız. Biz, malını mülkünü tarlaya bı-
rakan çiftçimizden yanayız. Biz, pa-
zar bittikten sonra çürük meyveleri 
toplamak için pazara giden emekli 
vatandaşlarımızdan yana tarafız. 6. 
Filo’nun önünde secde edenlerden 
değil, halktan, haktan, hukuktan ya-
nayız.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı nedeniyle ön-
celikle; uyku bilmez düşünce 

denizi gecelerinde, uykuyu kendi-
ne haram sayan, ufku sınırlardan 
çok uzaklarda yüce insan, Mus-
tafa Kemal Atatürk ve mücadele 
arkadaşlarını sevgi ve saygı ile yâd 
ediyorum. 
"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu 
devletin ve bu milletin başında hiç-
bir kuvvet yoktur. Yalnız bir kuvvet 
vardır o da milli egemenliktir. Yalnız 
bir makam vardır o da milletin kalbi, 
vicdanı ve mevcudiyetidir" diyen 
Mustafa Kemal Atatürk..."Bir sabah 
perdesinin ilk ışığıdır" 
23 Nisan 1920’de Ankara’da kuru-
lan TBMM ile “egemenliğin kayıtsız 
şartsız milletin olduğu” ilkesinin 
ilanının ardından, 29 Ekim 1923’te 
bu ilkeye dayalı olarak Cumhuriyet 
kabul edilmiş, böylece halka dayalı 
ve laiklik ilkesine yönelen yeni bir 
yönetim biçimi oluşturulmuştur. 
Atatürk “Türk Milletinin karakterine 
ve adaletine en uygun olan idare, 
Cumhuriyet idaresidir, Cumhuriyet; 
düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı 
hür nesiller ister” demek sureti ile 
ancak temel hak ve özgürlüklerinin 
esas alınıp hayata geçirildiği de-
mokratik hukuk devletinde cum-
huriyetin ve ulusal egemenliğin var 
olacağını işaret etmiştir. Demokrasi 
ve Cumhuriyet anlayışı birbirini 
tamamlayıcı ve birbirinden ayrılmaz 
iki unsur olarak, hem toplumun 
hem de toplumu oluşturan bireyle-
rin temel güvencesi biçiminde yakın 
tarihe kadar gelişimini sürdürmüş-
tür. 

Geçmişini çok iyi bilmeyen top-
lumların geleceğine çok güçlü ve 
güvenli bir biçimde bakması müm-
kün değildir. Bu topraklarda barış 
ve kardeşlik duygusu içerisinde 
asırlardır birlikte yaşayan, ülkenin 
bağımsızlığı ve kurtuluşu için birlik-
te omuz omuza kanı, canı pahasına 
mücadele ederek bir millet oluştu-
ran yurttaşlar, yine aynı duygularla, 
çok zor koşullarda kurulmuş bulu-
nan Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
koruyup, kollayarak, ülkenin birlik 
ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde 
tutmasını bileceklerdir. 
Cumhuriyetimiz’in kurucusu, büyük 
devlet adamı, Mustafa Kemal 
Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nı ilan ede-
rek dünyaya çocukların önemini 
vurgulamıştır. Bağımsız olmadan 
egemenliğin kullanılamayacağı 
bilinci oluşabilsin ve Türk Milleti bir 
daha bağımsızlığını ve egemenliğini 
kaybetmesin diye ulusal egemenlik 
çocuklara bayram olarak hediye 
edilmiştir. Çünkü bireyler de devlet-
ler gibi bağımsız (özgür) olmadan 
egemenliklerini (iradelerini) kulla-
namazlar. Bu bilinçle; Anadolu’da 
gerçekleşmiş bu 
müstesna tarihi olayın simgesi 23 
Nisan günü, nesillerden nesille-
re aktarılmak üzere, tüm Dünya 
çocuklarına M. Kemal Atatürk’ün 
bayram armağanıdır. 
Bütün çocuklar anne babalarının 
olduğu kadar toplumun da göz-
bebeğidir.  Türkiye'nin belirlediği 
temel hedeflere ulaşılabilmesi, 
ancak çocuklarımızın daha sağlıklı 
ortamlarda yetiştirilmesi ve fiziksel, 
ruhsal, sosyal gereksinimlerinin 
çağdaş ölçütlerde karşılanmasıyla 
mümkün olacaktır. 
Bu nedenle Türkiye de çocuklara 
yönelik her türlü şiddet, cinsel 

istismar, taciz ve çocuğa yönelik 
her türlü ticari cinsel sömürünün 
ortadan kaldırılmasını sağlamaya 
yönelik çalışmalara destek verilerek 
etkin şekilde mücadele edilmesi, 
Ülkemizde erken ve zorla çocuk 
evliliklerinin önüne geçilmesi, 
Fiziksel istismarın, geleneksel 
disiplin yöntemi olarak eğitim ku-
rumlarında yaygın şekilde uygulan-
masının önüne geçilmesi, 
Çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasının 
önlenmesi, 
Çocukların silahlı çatışmalardan ve 
bu ortamlardan uzak tutulmalarının 
sağlanması, 
Eğitim hakkının bir bütün olarak 
eğitime erişim, kaliteli eğitim ve 
öğrenme ortamında saygı gör-
me hakları ile birlikte sağlanması 
gerekmektedir. Çocuklarla ilgili tüm 
işlemlerde gerek ulusal yasalarla 
gerekse BM Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşmesi, Çocuk Haklarının Kul-
lanılmasına İlişkin Avrupa Sözleş-
mesi gibi uluslararası mevzuatlarla 
güvence altına alınmış olan çocu-
ğun yüksek yararı ve her konuda 
çocuğun ayrıcalıklı yararının göze-
tilmesi ilkelerinin dikkate alınarak 
tüm dünya çocuklarının doğuştan 
sahip olduğu, eğitim, sağlık, barın-
ma, fiziksel, psikolojik veya cinsel 
sömürüye karşı korunması temel 
hedef olmalıdır. 
Bu nedenledir ki; Cumhuriyet'in 
temel ilkelerinden ödün vermeden, 
hukukun üstünlüğünü savunan, 
tam bağımsız, laik ve demokrat bir 
Türkiye için ulusal egemenliğe sahip 
çıkmak, temel hak ve özgürlüklerin 
değerini çok iyi bilmek mücadelemi-
zin temel hedefidir. 
Saygılarımla. 
*İzmir Barosu Başkanı

BİR SABAH PERDESİNİN İLK IŞIĞI 
Av. Aydın Özcan
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TERZİ FİKRİ’Yİ 
ÖRNEK ALIYORUM

Serdar Aksoy: 
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TERZİ FİKRİ’Yİ 
ÖRNEK ALIYORUM

Serdar Aksoy: 

‘Belediye bașkan 
adayları üye 

bazlı ön seçim ile 
belirlenmeli’

Röportaj: CİHAN SAMGAR 

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Menemen 
Belediye Başkanlığı için aday adaylığını du-
yuran Serdar Aksoy ile adaylık sürecini ve 
Menemen’e dair projelerini konuştuk. Fikri 
Sönmez’i(Terzi Fikri) örnek aldığını söyle-
yen Aksoy, ‘Biz bozuk düzen içerisine girip o 
çarklardan birisi değil, o düzeni baştan aşa-
ğıya değiştirmeyi hedefleyen bir partiyiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin iddiası budur’ 
ifadelerini kullandı.
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İşte Serdar Aksoy ile yaptığımız 
röportaj:
-Öncelikle sizi tanımayanlar için 
sizi tanıyalım. Kimdir Serdar Ak-
soy?
Ben 16 Nisan 1974 İzmir Mene-
men doğumluyum. İki kardeşiz. 
İlkokulu Menemen’de okudum. 
Daha sonra babamın milletve-
kili seçilmesinin ardından liseyi 
Ankara’da Çankaya Lisesi’nde 
okudum. Akabinde Selçuk Üni-
versitesi Kamu Yönetimi Bölü-
münü bitirdim. Onun ardından da 
Hacettepe Üniversitesi Sermaye 
Piyasaları Bölümünü bitirdim. 
Aslen SPK uzmanıyım. Babam 
inşaat mühendisiydi, biz de baba 
mesleğini devraldık müteahhit 
mesleğini icra ediyoruz. Evliyim, 
2 oğlum bir de kızım var. 
-Babanızdan bahsettiniz. Ba-
banız 3 dönem milletvekilliği 
yaptı. Bunun ne gibi avantaj ve 
dezavantajları var? 
Tanınırlık anlamında avantajları 
var tabi. Sonuç itibariyle partinin 
içerisinde yoğrulmuş olmamız, 
partiyle özdeşleşmiş olmamız 
bir avantaj. Babam iyi izlenim-
ler bırakmış siyasetle uğraştığı 
dönemde. Bizim görevimiz de o 
bayrağı daha yukarılara taşımak-
tır. 
-Adaylığınıza nasıl karar verdi-
niz? Neden Menemen?
Zaten Menemenliyiz. Yani doğ-
duk büyüdük Menemen’deyiz, 
şu an ekmeğimizi yiyoruz Me-
nemen’deyiz. Çalışıyoruz Me-
nemen’deyiz. Köyünden kahve-
hanesine kadar, sokaklarından 
caddelerine kadar Menemen’i 
biliriz. 
‘HEM PARTİMİZ HEM MENE-
MEN HEM DE TÜRKİYE İÇİN’
Aday olmamın ise tek sebebi yok, 
pek çok sebebi var. Ama şu var ki, 
kenarda oturup eleştirmekten-
se içine girip değiştirmeyi iddia 
etmenin daha doğru olduğunu 
düşünüyorum. Bizzat genç in-
sanların girmesi gerekiyor. Biz de 
zaten siyasetin içerisinden hiçbir 

zaman çıkmadık. Faal 

olarak, aktif olarak bu işin içerisi-
ne girme gerektiğini düşündük. 
Hem partimiz hem Menemen 
hem de Türkiye açısından bunun 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Belli bir olgunluk çağına gelmiş 
genç insanların, herhangi bir si-
yasi parti ismi söylemeden ifa-
de ediyorum, siyasetin içerisine 
girip siyasetin içinde kendilerini 
tanımlamalarını isterim. Böyle 
olmadığı vakit siyasetin kendisi 
dinozorlaşmaya başlıyor. Eski-
meye başlıyor. Siyaset dışı kul-
varlara yöneliniyor. Bu yüzden 
genç insanların siyasetin içeri-
sinde var olması için yola çıktık 
ve adaylığımızı açıkladık. 
-Peki yerelden genele dönecek 
olursak ülkenin gündemi hak-
kındaki görüşleriniz nelerdir?
Genel siyaset anlamında sıkıntılı 
bir sürece girdik. 2019 seçimleri 
çok özel bir seçim olacak. Fark-
lı bir seçim olacak, bundan ön-
cekiler gibi olmayacak. 2019’a 
doğru giderken de Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin kendi içerisinde 
bir yenilenmeye ihtiyacı var. Hem 
isimler bazında, hem de ideolojik 
anlamda… Siyasette farklı bakış 
tarzlarının var olması gerekiyor. 
Süreç de bunu dayatıyor aslında. 
Çünkü artık %50 + 1’den bahsedi-
yoruz. Yani sadece İzmir’in oyunu 
alayım, Trakya’nın, kıyı şeridinin 
oyunu alayım mantığı artık ege-
men değil. Bu diğer partiler için 
de geçerli. Yani siyasetin empati 
yapmayı öğrenmesi gerekiyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ye-
nilenmesi ile kastettiğim odur. 
Empati yapabilecek, her kesime 
hitap edebilecek ve her kesimin 
sıkıntılarını anlayabilecek kişile-
rin siyasetin içerisinde var olması 
gerekiyor. Tabanı genişletmek 
gerekiyor. Bunu da mümkün ol-
duğunca yeni isimlerle, yeni si-
malarla, yeni iddialarla yapma-
mız gerekiyor. 
-Birçok aday adayı çıkacak, bu 
sürecin nasıl geçmesini umu-
yorsunuz? Sizce aday CHP’nin 
adayı nasıl belirlenmeli?
Aday adayı olmak insanların de-
mokratik tercihidir. Herkes aday 

Dergimizin Genel Koordinatörü 
Cihan Samgar, Serdar Aksoy’a eski 

sayılarımızdan hediye etti.

“Siyasette farklı 
bakış tarzlarının 

var olması 
gerekiyor. Süreç 

de bunu dayatıyor 
aslında. Çünkü 

artık %50 + 1’den 
bahsediyoruz“
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adayı olabilir. CHP için söylüyorum, 
kendisini partili olarak tanımlayan 
herkes aday adayı olabilir. Fakat 
bunun da üzerine basarak söylü-
yorum, aday adaylığını meslek ha-
line getirmemek gerekiyor. Sürekli 
her dönem aday adayı olanlar var. 
Aday adayı olmak için aday adayı 
olunmaz. Orada bir iddia koymak 
gerekiyor ortaya, belediyeyi nasıl 
yöneteceksiniz, iddianız, projeleri-
niz nelerdir, bunları anlatmak gere-
kiyor. Bunlar elbette demokratik bir 
haktır ama siyaset aynı zamanda bir 
iddiadır. Proje üretmektir. Alterna-
tifler üretmektir. Biz bu alternatifle-
ri, projeleri Menemen’de üretiyoruz. 
Üretmeye de devam edeceğiz. Şu 
aşamada da projelerimizi anlatıyo-
ruz. 
‘ÜYE BAZLI ÖN SEÇİM OLMALI’
Adaylık belirleme süreci üye baz-
lı ön seçimle olmalı. Delege bazlı 
değil üye bazlı ön seçimle olmalı, 
normali budur. Çünkü delege bazlı 
ön seçim demek mevcut belediye 
başkanının yeniden atanması de-
mek. Belediyelerle örgüt arasındaki 
ilişkiler sıkıntılı. Belediye çalışanla-
rının ciddi bir kısmı aynı zamanda 
delege. Delege ağlarının oradan 
kaldırılması gerekiyor. Üye bazlı ön 
seçime hemen dönülebilir mi, tabi 
buna genel merkez karar verecek. 
Şunu özellikle belirtmek istiyorum; 
Kamunun gücünü kullanarak örgü-
tü zapturapt altına almanın doğru 
bir siyaset yapma tarzı olduğuna 
inanmıyorum. Madem biz Cum-
hurbaşkanını eleştiriyoruz, otoriter 
bir anlayış var diyoruz. Bu otoriter 
anlayışın yıkılması, kırılması gerekir 
diyoruz. Aynı otoriterliği kendi par-
timizin içinde yaşatmayalım. Bunu 
siyasal etik açısından da doğru 
bulmuyorum. Ama zannediyorum 
ki merkez yoklaması daha ağır ba-
sacak gibi parti meclisinde. Burada 
da STK’larla, orada yaşayan insan-
lara kulak vererek genel merkezin 
doğruyu yanlışı ayırt etmesini bekli-
yorum. Artık eskimiş isimlerle, aynı 
isimlerle yol yürünmemesi gerekti-
ğine inanıyorum. 
-Projelerden bahsetmişken, Me-
nemen ile ilgili projeleriniz neler-
dir? Seçilmeniz durumunda Mene-

men’de neler değişecek?
Pir Sultan Abdal’ın bir sözü vardır, 
“Bozuk düzende sağlam çark ol-
maz, o düzeni baştan aşağı değiş-
tirmek lazım” diye. Biz bozuk düzen 
içerisine girip o çarklardan birisi 
değil, o düzeni baştan aşağıya de-
ğiştirmeyi hedefleyen bir partiyiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin iddiası 
budur. Partimizin en önemli ilkesi 
devrimciliktir, halkçılıktır. Bu dev-
rimciliği, halkçılığı Menemen’de biz 
var edeceğiz. Halktan kopuk değil, 
halkla yönetme iddiasındayız. O 
yüzden yönetsel devrim dediğimiz 
‘Halk Meclislerini’ kuracağız. Halk 
Meclislerinin içerisinde STK’ların 
temsilcileri, partilerin temsilcileri, 
muhtarlar ve mahallelerden seçil-
miş olan üyeler olacak. Bunlar üze-
rinden de halkı işin içerisine dahil 
ederek yönetimi gerçekleştireceğiz. 
Menemen 10 bin, 20 bin nüfuslu bir 
yer değil. Menemeni bir klik ile yö-
netemezsiniz. Profesyonel bir yö-
netim oluşturmak ve o profesyonel 
yönetime halkı dahil etmek gere-
kiyor. Bugün Ovacık neden Ovacık 
oldu? Geçmişte Fatsa neden Fatsa 
oldu? Fikri Sönmez ‘Terzi Fikri’ tara-
fından oradaki insanlar oraya dahil 
edildi. Bunu biz de yapacağız. Bu zor 
bir şey değil. ‘Daha fazla yol, bina 
yapacağım’ demekle değil, elbette 
bunlar yapılacak ama beni diğerle-
rinden ayıran en önemli mevzulara 
benim değinmem gerekiyor. 
‘PROFESYONEL KADRO İLE HALK-
LA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ’
Halk meclisleri kurulduktan sonra 
gelecek diğer belediye başkanları-
nın ‘halk meclislerini kaldırıyorum’ 
deme şansı yok. Çünkü halk bunun 
tadını bir kere aldı mı bu sizden her 
zaman talep edecektir. Artık akra-
bayla, eşle, dostla belediye yönet-
mek yok. Halkla birlikte, profesyo-
nel insanlarla belediye yönetilecek. 
Mimarı, mühendisi, çevre mühen-
disi, gıda mühendisi, ziraat mühen-
disi, bunların olduğu bir kadro ile 
yönetilecek. Halk meclisleri de dışa-
rıdan belediyeye destek ve hizmet 
edecek. Bire bir iletecek. 
Menemen Tarım ve Hayvancılık Ko-
operatifi projemiz var. Menemen 
bir tarım ve hayvancılık şehri. Ama 

maalesef uzun zamandır bu konu-
ya değinilmedi. Menemen denince 
akla ilk yoğurt, peynir, süt, ıspanak, 
çilek, nar, bal gelir. Bunların hepsi 
var Menemen’de. Menemen Tarım 
ve Hayvancılık Kooperatifi’ni kurup, 
köylülerin hepsini o kooperatifin 
içerisinde var ederek kendi malını 
kendisinin değerlendirmesini sağla-
yacağız. 2 tane Pazar kuracağız. Bir 
tanesi Menemen’in içerisinde, diğe-
ri ise Kent-2’de. Bunlar açık pazar 
olacak. Yılın 365 günü, malını sata-
cak köylülerden oluşacak pazar ola-
cak. Yani köylü üretecek, satacak, 
kooperatif de buna aracılık edecek. 
Aynı zamanda kooperatif bu malla-
rı şehrin dışına da satacak. Tire Süt 
Kooperatifi güzel bir örnek, Foça 
Yoğurdu güzel bir örnektir. Mene-
men Ovası Türkiye’nin en güzel ova-
larından birisidir. Ama maalesef bir 
sıkıntı var ve biz bu sıkıntıyı belediye 
olarak çözeceğiz. Menemen deyin-
ce insanların aklına yeniden süt, yo-
ğurt gibi, testi gibi ürünler gelmeye 
başlayacak. Doğru düzgün bir hay-
van pazarımız yok, hayvan pazarını 
da buna ekleyeceğiz. Aynı zamanda 
bu hayvan pazarında hijyen kuralla-
rına uygun bir kesimhane de olacak.
‘BUTİK KÖY PROJESİ’
Yine bu proje ile ilgili ‘Butik Köy’ 
projesini hayata geçireceğiz. Bu 
proje nedir? Menemen’deki köy-
leri, köylerdeki evlerin tamamını 
yeniden elden geçirip, yıkık, dökük 
olan, kullanılamaz durumda olan 
köy evlerini düzenleyeceğiz. Belen, 
Çukurköy, Bozalan ve Kesikköy gibi 
4 tane köyümüzde biz bunu ger-
çekleştirmiş olacağız. Buralarda 
yapacağımız şey şudur; köylü pazarı 
oluşturmak. Sadece kendi ürünlerini 
satmakla kalmayacak, kültür-sanat 
etkinlikleri de olacak o köylerde. Yaz 
sinemasından, tiyatrosuna konser-
lerine kadar… Konserler derken de 
para verilerek getirilecek sanatçı-
lardan bahsetmiyorum. Yerel sa-
natçılardan bahsediyorum. Burala-
ra gelen insanlar yemeğini yiyecek, 
çayını içecek buraya para bırakacak. 
Bu sayede turizmi de canlandırmış 
olacağız. Yani menemen bir üst lige 
çıkmaya belediyecilik anlamında 
hazır. 
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Asya Yaşarikiz

KABUL ETMİYORUZ

‘Gazetecilik 
mesleğinden ötürü 
olan tutuklamaları 

6 Nisan 1907 yılında Serbesti Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Hasan Fehmi’nin, Galata Köprüsü’nde vu-
rularak öldürülmesinden bu yana 6 Nisan Öldürülen 
Gazeteciler Günü olarak kabul ediliyor. O tarihten bu 
yana Türkiye’de 100’ü aşkın gazeteci öldürüldü ve 
çoğunun faili bulunamadı. Çağdaş Gazeteciler Ce-
miyeti’nin verilerine göre 17 Mart 2018’e kadar 135 
gazeteci cezaevinde. Birleşmiş Milletler 1993 yılında 
Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü ilan ettiğinde Türki-
ye’de aynı yıl 8 gazeteci öldürüldü. 

İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 

Misket Dikmen



İZDERGİ 51

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Misket Dikmen ile 6 Nisan Öldü-
rülen Gazeteciler Günü nedeniy-
le Türkiye’de son yıllarda en zorlu 
mesleklerden biri haline gelen ga-
zeteciliği ve gazeteciliğin sorunla-
rına dair çözümleri konuştuk.
İzmir’in bir televizyon kanalı yok 
ve gazetecilik internet habercili-
ğine sıkışmış durumda. Bu durum 
hakkında ne düşünüyorsunuz, bu 
döngü aşılabilir mi?
İzmir medyası çok uzun yıllardan 
bu yana Türkiye’deki medya için 
örnek teşkil etmiş, çok önemli ga-
zetecilerin yetiştiği ve medyaya 
yön veren kişiler olarak merkez 
medyada çok önemli bir kent. Ama 
ne yazık ki bugün baktığımızda bir 
televizyon kanalının olmaması ve 
çok sayıda işsiz gazeteciyi barın-
dırması gazeteciliğin ve gazeteci-
lerin tüm sorunlarının hissedildiği 
bir kent görünümünde. 
Sadece İzmir medyasının ne yaptı-
ğına bakmamak gerekiyor. Eksikler 
var gibi görünüyor ama buna biraz 
da İzmir’in sahip çıkması önemli. 
Örneğin İzmir’de marka olmuş ulu-
sal yayına kadar çıkan televizyon 
kanalı varken İzmir’in bunu gözden 
çıkarmış olmasını kabullenemiyo-
rum. Diğer kanallar için de bu söz 
konusu. Bunlar iki önemli sorunu 

beraberinde getiriyor televizyon-
lar açısından. Hem İzmir’in kendi 
sesini duyurabileceği mecralarını 
yitirmesi hem de burada çalışan 
ve yetişen meslektaşlarımızın da 
iş sorunları. Hala da bunun sıkın-
tıları hissediliyor.
İzmir’in mutlaka bu anlamda yeni 
bir örnekle bu eksikliğini giderme 
yoluna gitmesi gerekiyor.
Gazeteci arkadaşlarımız zor ko-
şullarda çalışıyorlar. Yasal dü-
zenlemeler bu konuda henüz 
tamamlanamadı. Özellikle inter-
net medyası açısından hem web 
TV’ler hem haber portallar için 
söz konusu. Yasal düzenlemeler 
tamamlanmadığı takdirde sıkıntı-
lar daha da büyüyecek. 
Ama bunlar sadece İzmir’in derdi 
değil değil mi?
Tabi ki bunlar sadece İzmir’in der-
di değil. Ama internet gazeteciliği 
açısından baktığımızda hem web 
televizyonları hem haber portal-
ları içinde son derece nitelikli işler 
yapan gazeteciler var.
Bu konuda İzmir Gazeteciler Ce-
miyeti’nin çalışmaları var mı?
Biz bu alanda İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti olarak çalışmalar yapı-
yoruz. Gereken yasal düzenle-
meler için bir güç yaratmak, arka-
daşlarımızın yoluna daha sağlıklı 
devam etmesi için gerekli bağlan-
tıları yapmak ve mesleki anlamda 
buna katkı koymak için çalışmalar 
yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde 
de hayata geçireceğiz.
Yazılı basına gelecek olursak?
7 gazetemiz ve yaygın medyanın 
ekleri var. Bu anlamda da yine bu 
mecralar yeni arkadaşların yetiş-
mesine olanak tanıyor. Ama yerel 
medyada sorun biraz daha fazla. 

Bazı düzenlemelerle yerel med-
yada basın yasasına tabi belli sa-
yıda kadronun çalışma koşulu var. 
Yaygın medyanın bürolarında öyle 
bir keskin koşul yok. Yerel medya-
da çalışan, basın yasasıyla çalışan 
arkadaşlar çoğunlukta. Basın ilan 
kurumundan çıkan karara göre İz-
mir’de 3 bin gazete satış zorunlu-
luğu var. Burada zorlanan bir yerel 
medya ile karşı karşıyayız. Çünkü 
İzmirlinin yerel medyaya çok da 
sarıldığını göremiyoruz ne yazık ki. 
İzmir’de aslında her şey yerel med-
yadan takip edilir. Bir ülkeyi tanı-
mak için yerel medyaya bakmak 
lazım. 3 bin satış zorunluluğunu 
ne yazık ki çalışmalarımız olsa da 
çözemedik. Bu konuda adaletsiz 
bir dağılım var. İstanbul’da yerel 
gazetelerin satış şartı 5 bin, Anka-
ra ve İzmir’de 3 bin. Adana, Bursa 
gibi nüfusu daha az olan kentlerde 
500 satış zorunluluğu var. Böyle 
bir dengesizlik söz konusu. Fakat 
bu bir şekilde düzene koyulamadı. 
İletişim Fakültelerinde yeter-
li eğitim veriliyor mu sizce? Ve 
buradan mezun olan arkadaşlar 
İzmir’de iş bulmakta çok zorlanı-
yor.
Bu Türkiye’nin sıkıntısı. Çok fazla 
iletişim fakültesi ve çok fazla yeni 
mezun var. Üstelik bu yeni mezun-
lar, Türkiye’deki işsizlik oranın en 
yüksek olduğu sektörün yenile-
ri. Dolayısıyla zaten bir sıfır yenik 
başlamak gibi bir şey bu. Onlara 
çok inanıyorum, bana göre dünya-
nın en güzel en cazip mesleklerin-
den birini tercih ediyorlar. Örneğin 
ben mesleğim için son nefesimi 
verirken hayat sana minnettarım 
diyecek olanlardanım. Bu, mesle-
ğin bir kıdemlisi olarak ölüp gider-
ken söyleyeceğim bir şey. Binlerce 
umut dolu ve hayalleri olan genç 
arkadaşımız mezun oluyor. Ben bir 
süre Ege Üniversitesi’nde görev 
yaptım ve bu sürede iyi gözlemle-
me fırsatı buldum. Oradaki arka-
daşların bir iş bulabilmek mesleğe 
tutunabilmek için nasıl çaba sarf 
ettiğini biliyorum. Peki, bu insan-
lar nasıl iş bulacak? Çok fazla kaygı 
taşıyorlar. Bir medya kurumunda 
staj bulabilmek bile çok 
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zor. Ama bir işe sarılmak onun mut-
fağından yetişmektir en doğru şey. 
Gerçekten mesleğe dair içinde ateş 
olan arkadaşlarımızı gördüğümüz 
zaman çok mutlu oluyoruz, elinden 
tutmaya çalışıyoruz ama bunu geçici 
koşul ve kurallarla yapmak çok sağ-
lıklı değil. Sektörde yeni mezunlara 
alan sağlamak için oturup tartışma-
mız lazım. 
Sarı basın kartı olmayan Gazete-
ciler Cemiyeti’ne üye olamıyor. Bu 
konuda herhangi bir düzenleme 
getirilecek mi?

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 1946 yı-
lında kuruldu ve bir tüzüğümüz var. 
Üye olmak için sarı basın kartı zo-
runluluğumuz var. Bu çok göreceli 
bir kavram. Basın yasasına tabi ol-
mayanların basın kartı edinme hakkı 
yok. Çünkü o yasaya göre çalıştırıl-
mıyorlar. Bu bir patron sorunu. O ar-
kadaşlar için yapabileceğimiz bir şey 
yok. Biz basın kartı veremiyoruz. Bu 
tamamen işverenle, kurumla ilgili bir 
sorun. Basın kartına sahip olmayan 
arkadaşların birlikte bir direnç gös-
termeleri gerekiyor. Onlar direnirse 
biz cemiyet olarak arkalarındayız. 
Prosedür olarak yapabileceğimiz bir 
şey yok. Biz daha önce basın kart-
ları komisyonunda yer aldık ve daha 
sonra yönetmelik değişti. Basın 

kartları komisyonunda 

yer almak için en çok üyeye sahip üç 
cemiyet yerine en çok üyeye sahip 
iki cemiyet tanımı konuldu. Bu da 
Ankara ve İstanbul’la sınırlandı. Biz 
bu konuyla ilgili dava açtık, dava de-
vam ediyor. Ayrıca sektörde o kadar 
çok değişim var ki. Yani o kadar çok 
iş, kurumsal, meslek değiştirme var 
ki. Kim kimdir, ne kadar bu mesle-
ği yapıyordur tartışılır. Tüm bunlara 
rağmen cemiyetimize tüzük gereği 
üye olamayan meslekte olan arka-
daşlarımıza cemiyetimizin bazı ola-
naklarını açıyoruz. Örneğin Hasan 
Tahsin Teşvik Ödülleri cemiyetimize 
üye olamayan gazetecilere açıktır. 
Başvuru yaparak arkadaşlarımız Gü-
müldür sosyal tesislerinden yarar-
lanabiliyor. Meslek platformumuza 
üye olan arkadaşlarımızın hepsi ba-
sın kartına sahip değiller. Genç arka-
daşlarımızın da sorunlarına çözüm 
arıyoruz. 
9 Eylül gazetesi ne durumda?
9 Eylül, sosyal amaçla hayata geç-
miş bir projedir. Başat amacı örnek 
bir gazete olmaktır. Gazetecilerin 
gazetesi olması, genç meslektaşla-
rımıza kucak açması, işsiz meslek-
taşlarımıza olanak sağlaması gibi 
görevleri vardır. Örneğin emekliliği-
ne az zaman kalmış arkadaşlarımı-
zın emekli olmalarını sağlamak da 
görevlerimizden. Ama en önemlisi 

gazetecilik gibi gazetecilik yapma 
amacı olan bir gazetedir.
6 yılda burada 120’yi aşkın arkada-
şımız çalışmış. Bu arkadaşlarımız 
geldikleri günden itibaren basın ya-
sasına tabi çalışmışlardır. Yeni me-
zun arkadaşlarımız da derhal basın 
yasasına tabi çalışan, mutlaka sen-
dikaya üye olmalarını talep ettiğimiz 
ve derhal sarı basın kartına başvu-
racak şekilde işe başlayan deneyimli 
gazetecilerle çalışan arkadaşları-
mızdır. 
9 Eylül Gazetesi, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti’nin gururudur ve çok daha 
iyi bir kent gazetesi olacağına inanı-
yorum. 
Politika ile uğraşan çok sayıda ga-
zeteci var. Çalışmalarını takip edi-
yor musunuz?
Senatörlük yapan, siyasetle uğra-
şan arkadaşlarımız var. Gazeteciler 
aydın kişilerdir. Toplumu iyi tanırlar 
çünkü mesleklerini halkla iç içe ya-
parlar. Hem donanımlı aydın kişilik-
leri hem de ülkenin siyasi tarihini çok 
iyi bildikleri için böyle bir seçim ya-
pabiliyorlar. Üyelerimizden, geçmiş 
dönem başkanlarımızdan siyasetçi 
olarak yaşamını sürdüren önemli 
arkadaşlarımız var. Şu an Meclis’te 
İzmir Gazeteciler üyesi 2 milletve-
kilimiz var. Kendi çizdikleri yolda 
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meslekleri çerçevesinde önemli işler 
yürütüyorlar. Medya çalışanlarının 
sıkıntılarını Meclis’te dile getiriyor 
oluşları çok önemli. Gazetecilik açı-
sından çok zorlu, haksızlığa uğra-
dığımız, baskı altında kaldığımız bir 
süreçte gazetecinin hakkını savu-
nan gazetecinin Meclis’te olması 
çok önemli. 
Son yıllarda gazetecilik çok itibar-
sızlaştırıldı. Bu konu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Gazetecilik çok karanlık, çok zorlu 
bir süreçten geçiyor Türkiye’de. 10 
yılı aşkındır cezaevi yollarında gidip 
geliyoruz. İddianamesi hazırlanma-
mış ne davalar izledik ne kararlar 
gördük. Gazetecilik mesleğinden 
dolayı tutuklamaları kabul etmiyo-
ruz. Anayasal dayanağımız var oysa. 
Gazeteci, halkın bilgi edinme hakkı-
na hizmet eder. Bu hizmet doğrultu-
sunda çalışan gazetecilerin de özgür 
olması gerekir. Ama ne yazık ki son 
on yılda, her geçen yıl bir önceki-
ni aratır hale geldi. Çok karanlık bir 
tablo var. Onlarca gazeteci tutuklu. 

Bu anlamda yapılan hukuksuzluk-
lardan büyük rahatsızlık duyuyoruz. 
6 Nisan Öldürülen Gazeteciler 
Günü. Son olarak bu konuda de-
ğerlendirmenizi de alabilir miyim?
1909 yılında Hasan Fehmi’nin Ga-
lata Köprüsü’nde vurularak öldü-
rülmesiyle 6 Nisan Basın Şehitleri 
Günü ilan edildi. Bu, son dönemde 
Öldürülen Gazeteciler Günü’ne dö-
nüştü. 1909’dan bu yana yüzü aşkın 
gazeteci öldürüldü. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ve-
rilerine göre 66, Çağdaş Gazeteciler 
Cemiyeti’ne göre ise 78 gazeteci öl-
dürülmüş…
Bunların içinde yazarlar, aydınlar, 
düşüncelerini kaleme alanlar var. O 
nedenle bu sayıyı net belirtmek de 
mümkün değil. Neyi neye göre be-
lirlediğiniz çok önemli. Ama 100’ü 
aşkın olduğunu kabullenmemiz ge-
rekiyor. Bütün bunlardan sonra ga-
zetecilerin öldürülmesi, suikastler 
azalmış gibi görünse de gazeteciler 
artık, hazır olmayan iddianameler-

le varsayımlar üzerine hücrelerde 
tutulup işsizlikle tehdit ediliyor. Te-
kelleşme karşımıza çıkıyor örneğin. 
Onun da iki farklı boyutu var. Biri 
hem medyanın tek sesliliğe doğru 
gidişi biri de yüzlerce meslektaşımı-
zın işsizlik, baskı ve tehditlerle karşı 
karşıya kalması.
Ama gazetecilik insanın içindeki fi-
lizdir. Yapılan her araştırma, edinilen 
her haber  gazetecilerin içinde farklı 
bir şeylerin filizlenmesini sağlıyor ve 
onların asla boyun eğmeyecekleri-
ni gösteriyor. Ne ironiktir ki kalem, 
dünyanın en güçlü silahı olarak gö-
rülüyor. 
Gazetecilik çok önemli bir görev. 
Etik değerler çerçevesinde halkın 
bilgi edinme hakkına hizmet eder. 
Yükümlülüğü budur. Ve tarafsızlık-
la değil objektiflikle sürdürülmesi 
gereken çok önemli bir görevdir. Ve 
gazetecilere atılan her kurşun bana 
göre halkın özgürlüğüne atılmış bir 
kurşundur. Halkın da özgürlüğü için 
gazetecilere, gazetelere sahip çık-
ması gerektiğini düşünüyorum.
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2010 yılında adaylık çalışma-
larını başlatarak, 2014 yılında 
Bergama’nın UNESCO Dünya 

Mirası Listesi’ne girmesine öncülük 
eden Bergama Belediyesi tarihsel 
kimliğini korumak, ilçenin iç ve dış 
turizmini canlandırmak, Bergama’yı 
geçmişine yakışır bir geleceğe ha-
zırlamak için tarihi kültürel mirasına 
sahip çıkmaya devam ediyor.
İzmir’in ilk, Türkiye’nin 13. ve dün-
yanın ise 999. alanı olarak UNES-
CO Dünya Mirası Listesi ’ne giren 
Bergama’da başta Osmanlı dönemi 
olmak üzere miras kalan yapılar 
Bergama Belediyesi tarafından res-
tore edilerek korunuyor ve turizme 
kazandırılıyor. Bergama Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç’in ön-
derliğinde Rölöve ve Restorasyon 
Bürosu ile UNESCO Dünya Mirası 
Birimi tarafından hazırlanan pro-
jeler doğrultusunda 2009 yılından 
günümüze 6 kamulaştırma yapıldı, 
11 restorasyon projesi hazırlandı, 2 

alanda sokak sağlıklaştırma uygu-
lamaları ve 11 binanın restorasyon 
çalışmaları tamamlandı. Kamulaş-
tırması önceden yapılan 3 binanın 
ise temizlik çalışmaları tamamlandı 
ve projeleri hazırlanmaya başlan-
dı. Önümüzdeki günlerde Koruma 
Bölge Kurulunun onayına sunula-
cak. Üç Kemer Köprüsü yakınında ki 
tabakhane binalarının projeleri ise 
onaylandı. Restorasyon çalışmaları 
ise kısa sürede başlayacak. 

BERGAMA’YI GEÇMİŞİNE 
YAKIŞIR BİR GELECEĞE HAZIR-

LIYORUZ
2009 yılından bu yana Bergama 
Belediyesi tarafından restore 
edilen yapılarla ve kentin geçmi-
şinden önemli isimlere ait hey-
keller ile ilgili olarak amaçlarının 
Bergama’yı geçmişine yakışır bir 
geleceğe hazırlamak olduğunu 
belirten Başkan Gönenç; “Bize 
bırakılan mirası gelecek nesil-
lere sağlıklı bir şekilde aktara-

bilmenin sorumluluğuyla hareket 
ediyoruz. 2500 yıldır yaşamın her 
daim var olduğu, krallık başkenti 
bu kadim şehre olan borcumuzu, 
Bergama'yı geçmişine yakışır bir 
geleceğe hazırlayarak ödeyebiliriz. 
Bu çalışmaları yaparken öncelikle 
yapıları ve mirasımızı korumayı 
bununla paralel olarak ilçenin iç 
ve dış turizmini canlandırmayı da 
hedefliyoruz” dedi.

BERGAMA KüLTüREL 
MiRASINI KORUYOR
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Başkan Mehmet Gönenç 

‘YENi BERGAMA’NIN
GENÇ ‘MiMARI’! 



İZDERGİ 57

Bergama Belediye Başkanı
Mehmet Gönenç, yarının 

Bergama’sının sahipleriyle...

İzmir’in en geniş coğrafyasında bulunan ve 
çok katmanlı kültüre ve tarihe sahip olan 
UNESCO Dünya Mirası Bergama, yapılan, 

başlanılan ve başlanılacak olan projeleriyle 
dikkatleri üzerine çekiyor.
Sosyal yaşama sağladığı kazanım ve ta-
mamladığı projeleriyle sıkça gündeme gelen 
Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 
yeni projelerin düğmesine bastı. 
Başkan Gönenç, 2009 yılında belediye 
başkanı olmasının ardından Bergama Kültür 
Merkezi (BerKM), 350 araç kapasiteli çok 
katlı otopark, Taziye Evi, Aquapark, Futbol 
Akademi Tesisleri, Erdal Önder Kapalı Spor 
Salonu ve Tenis Kortları gibi birçok eseri 
ilçeye kazandırmıştı. Bu projelerden özellikle 
Bergama Kültür Merkezi adından çok bah-
settirdi. Kısa zamanda Bakırçay’ın sanat ma-
bedi haline gelerek açıldığı 8 Ekim 2016’dan 
buyana etkinlikleriyle 30 bin sanatseveri 
ağırladı. 8 bin çocuğun tiyatro ile buluşması-
na aracılık etti.
2017’DE 3 YENİ PROJEYE BAŞLANDI

HASTA YAKINI KONUK EVİ: 2017’nin son ay-
larında ise yepyeni projelerin temelleri atıldı. 
Ağustos ayında ilçedeki devlet hastanesine 
gelen yüzlerce vatandaşın uzun süren tedavi 
süreçlerinde barınma ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek ve hasta yakınlarına destek olabilmek 

amacıyla “Hasta Yakını Konuk Evi” 
projesi başlatıldı. 
MODERN HAYVAN PAZARI: Proje 
Haziran ayında tamamlanacak. 
Eylül ayında ise 900 küçükbaş ve 
300 büyükbaş hayvan kapasitesine 
sahip olacak olan “Modern Hayvan 
Pazarı” başlatıldı. 11 bin metre-
karelik alana yapılacak olan proje 
Mayıs ayında tamamlanacak. 
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU: 
Ekim ayında ise yüzme sporunun da 
yapılabileceği “Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu” yapımına başlanıldı. Bin 
500 metrekarelik alana yapılacak 
olan proje yine Ekim ayında ta-
mamlanarak Bergamalıların hizme-
tine girecek.
2018’DE 2 YENİ PROJE 

BERGAMA TİCARET MERKEZİ: Ber-
gama Belediyesi, Çamlıpark karşı-
sında, Bergama Orman Müdürlüğü 
yanında ki alanda inşa edilecek olan 
Bergama Ticaret Merkezi Proje-
si için start verdi. Bergama’da ki 
ticari hayatı canlandırmak amacıyla 
yapımına başlanacak olan Bergama 
Ticaret Merkezi 4 kat olacak. Yak-
laşık Bin 415 metrekarelik inşaat 
alanına sahip olacak olan merkezin 
bir yıl içinde bitirilmesi düşünülüyor. 
Bergama Ticaret Merkezi ile ilçeye 
yeni bir ticari ünite kazandıracak-
larını ifade eden Bergama Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç, yapının 
aynı zamanda Bergama Belediyesi 
için gelir getirici bir proje olduğunu 
ifade etti.
ÇAMLIPARK PROJESİ: Bergama 
Belediyesi, Bergama Ticaret Mer-
kezi'nin ardından Çamlıpark Projesi 
içinde kolları sıvadı. Yakın zamanda 
yapımına başlanacak olan ve bir 
yıl içerisinde bitirilmesi planlanan 
projenin tanıtım ve bilgilendirme 
toplantısı Bergama Belediye Başka-
nı Mehmet Gönenç tarafından Ber-
gama Kültür Merkezi'nde (BerKM) 
yapıldı. Çamlıpark'ın herkezsin çok 
önemsediği Bergama ilçe merke-
zindeki korunabilmiş tek yeşil alan 
olduğuna dikkati çeken Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç, "Çamlı-
park, hepimizin hatıralarının olduğu 
bir yer. Ne yazık ki son yıllarda eskisi 
kadar verimli kullanılamı-
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yordu. Burayı daha verimli kullana-
bilmek ve kentimize yakışır bir hale 
getirmek için projelendirdik" dedi. 
Proje kapsamında yaşlılar için asan-
sörlü geçiş sistemi yapacaklarını 
kaydeden Başkan Gönenç, "Çamlı 
Park'ın içi bir geçiş güzergahı olarak 
da kullanılıyor. 99 merdiveni çıkmak 
özellikle yaşlılarımız için oldukça zor. 
Asansörlü bir geçiş sistemi ile bu 
ulaşım zorluğu da ortadan kalka-
cak" dedi. Projede yer alan yapılar 
için imar yönetmeliğinin rekreas-
yon alanlarında verdiği yapılaşma 
hakkının yüzde 5 olduğunu vur-
gulayan Başkan Gönenç, "Toplam 
proje alanı 14 bin 124 metrekare, 
yönetmeliğe göre yapılaşma hakkı 
ise 706 metrekare. Ancak biz bu 
hakkın sadece 546 metrekaresini 
kullanacağız" dedi. Toplantı sonun-
da katılan vatandaşların sorularını 
yanıtlayan Başkan Gönenç, projenin 
yaklaşık 1yıl içinde tamamlanacağı-
nı kaydetti. 
KUZEY EGENİN EN MODERN MEZ-
BAHASI AÇILDI

Avrupa Birliği standartlarındaki yeni 
donanımıyla yepyeni bir kimliğe 
büründürülen Bergama Mezbahası 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla 17 
Mart Cumartesi günü gerçekleşti-
rildi.
Bergama Belediye Başkanı Mehmet 

Gönenç’in ev sahipli-

ğinde ve İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılı-
mıyla gerçekleştirilen açılış töre-
ninde eğitimlerini tamamlayan 122 
üreticiye ise 476 adet koyun ve keçi 
dağıtıldı. Böylece Bergama’da top-
lamda 677 üreticiye 2539 küçükbaş 
hayvan desteği sağlanmış oldu. 
UMARIM BU HAMLELERİ ÜLKEYİ 
YÖNETENLERDE ÖRNEK ALACAK-
TIR

Bergama Mezbahası’nın açılış töre-
ninde konuşan Bergama Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç, köyleriyle 
birlikte 137 mahalleden oluşan Ber-
gama'da kırsala yapılan yatırımların 
başka bir önem taşıdığını belirtti. 
Başkan Gönenç; “Bergama deyin-
ce aklımıza iki şey geliyor. Birincisi 
burası kültürel birikime sahip çok 
önemli bir tarih kenti. 2500 yılı aşan 
tarihiyle UNESCO Dünya Mirası olan 
bir şehir. İkinci bir özelliğiyse, burası 
çok önemli bir tarım kenti. Bere-
ketli Bakırçay Ovası’nın toprakları 
üzerinde kurulu 114 köyümüz, 5 
beldemiz ve 18 merkez mahallemiz 
var. Bunların en büyük geçim kay-
nağı tarım ve hayvancılık. Dolayı-
sıyla böyle önemli bir kentte kırsala 
yapılan, tarıma yapılan, çiftçiye, 
üreticiye yapılan yatırımların değeri 
bir başka. Sadece Bergama’nın değil 
ülkemizin en önemli potansiyelle-
rinden ve ekonominin en önemli 
kaldıraçlarından biri olan tarım uzun 
yıllar sağlıklı politikalar üretilmediği 

için kısır kaldı. Bu bereketli top-
raklarda birçok ürünü ithal etmeye 
başladık. Böyle bir coğrafyada bir 
belediye başkanı çıkıp, tarımı asli 
işi olarak gördü. Üretim yollarından 
başlayıp onların doğduğu yerde 
doymasını sağlayacak desteklere 
girişti. Bugün örneğini gördüğümüz 
koyun, keçi dağıtımı, kooperatiflere 
destekler belediyecilik literatürüne 
İzmir modeli olarak geçti. Bütün 
üreticiler adına Başkan Kocaoğlu'na 
teşekkür ediyorum. Umarım ki bu 
örnek hamleleri ülkeyi yönetenler 
de örnek alacaktır” dedi.
CANLI HAYVAN PAZARI VE HAL 
MÜJDESİ

Başkan Gönenç konuşmasında 
ayrıca; “Bugün burada modernize 
edilen bu tesis, bölgede çok önemli 
bir açığı da kapatacak. Biz Bergama 
Belediyesi olarak hemen bu binanın 
arkasında canlı hayvan pazarı 
yapımına da başladık. Yaklaşık 
Temmuz, Ağustos aylarında açılışını 
yapmış olacağız. Bu tesisimizin çok 
yakınında Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bir hal projesi yaşama 
geçirilmesi için projelendiriliyor. 
Dolayısıyla bunlar bittiğinde içinde 
bulunduğumuz bu bölgede hem AB 
standartlarında modern bir mezba-
hamız, hem canlı hayvan pazarımız, 
hem de hal tesisimiz olacak. Bu 
Bakırçay’da ki üretici ve çiftçileri-
mizin hepsini çok önemli bir şekilde 
destekleyecek” dedi.
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‘YENi BERGAMA’NIN
BiTiRiLEN PROJELERi

BERGAMA KÜLTÜR MER-

KEZİ (BerKM)

Geçmişten bugüne “kültür, 

bilim, sanat” kenti kimli-

ğini sürdüre gelen Berga-

ma yeni kültür merkezine 

8 Ekim 2016 yılında ka-

vuştu. Dünyaca ünlü Türk 

Mimar Emre Arolat (EAA/

Emre Arolat Architectu-

re) tarafından tasarlanan 

proje UNESCO Dünya Mi-

rası Bergama’nın kültürel 

birikiminden ve görkemli 

anıtsal eserlerinden izler 

taşıyor. İçerisinde; tiyat-

ro, müzik, sahne sanatları, 

söyleşi ve bilimsel top-

lantılar gibi etkinliklerin 

düzenlenebileceği 350 

kişilik salonu, 120 kişilik 

2 adet cep sineması, açık 

hava sineması, sergileme 

alanları ve kütüphanesi ile 

Bergama’nın aydınlık gele-

ceğini şekillendiren önemli 

bir eser. İçinde bulunduğu 

bölgenin saklı tuttuğu bel-

lekten türetilen bu yapı, 

bugünün Bergama’sının 

sanatsal ve kültürel zemi-

nini genişleterek önemli bir 

kamusal rol üstleniyor. Sa-

dece 2017 yılında düzenle-

nen etkinliklerde 8 bin ço-

cuk tiyatro izledi. Baleden 

operaya, panel ve söyleşi-

lerden konserlere, sinema-

dan resim sergilerine kadar 

düzenlenen etkinlikleri 30 

binden fazla kişi takip etti.

 

ZAFER KATLI OTOPARK

Görselliği ve estetiğiyle öne çıkan, 350 araç kapasiteye sahip çok katlı oto-

parkın açılışı 20 Kasım 2016 tarihinde yapıldı. Bergama’da ki trafik ve park 

yeri sıkıntısına bir nebze çözüm getirmesi amacıyla tasarlanan yapının top-

lam kullanım alanı 13 bin metre kare olup, zemin katında 9 adet iş yeri ile 

bir alışveriş merkezi yer alıyor. 
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ERDAL ÖNDER KAPALI 

SPOR SALONU

8 Ocak 2016’da yaşamı-

nı kaybeden, 217 kez Milli 

Takım formasını giyen, 11 

yıl Türkiye’de, 1 yıl ise Av-

rupa’da en iyi oyuncu un-

vanlarını kazanan Berga-

malı Erdal Önder’in ismini 

taşıyan salon 19 Mayıs 

2014 yılında hizmete açıldı. 

FIBA standartlarına uygun 

basketbol ve voleybol saha-

sına sahip olan salon sportif 

organizasyonlara ev sahipli-

ği de yapıyor. 

FUTBOL AKADEMİ TESİSLERİ

Bergama’nın ilk ve tek ‘FIFA Star 2’ 

belgeli tesisi olan Bergama Beledi-

yespor Futbol Akademi Altyapı Te-

sisleri 9 Mayıs 2015 tarihinde açıl-

dı. Uluslararası standartlara uygun 

şekilde inşa edilen tesis 9 bin 500 

metrekarelik sentetik çim sahasının 

yanı sıra, ileri teknoloji aydınlatma 

sistemine sahip. Sporun insanları 

kaynaştıran bir organizasyon oldu-

ğu felsefesiyle oluşturulan tesis-

te yüzlerce Bergamalı çocuğumuz 

spor yapma olanağı buluyor. 

*ESKİ SÜMERBANK TEKSTİL FAB-

RİKASININ EĞİTİM KAMPÜSÜNE 

DÖNÜŞTÜRÜLME PROJESİ

1960’lı yıllarda Bergama Pamuk 

İpliği Dokuma Sanayi A.Ş adıyla 

Sümerbank’ın önemli dokuma fab-

rikası olan ve hisseleri Bergama Be-

lediyesi’ne devredilen

35 dönümü kapalı, 210 dönüm alan 

üzerindeki eski Sümerbank Tekstil 

Fabrikası’nın üniversiteye dönüş-

türülmesi için Dokuz Eylül Üniver-

sitesi ile 2009 yılında protokol im-

zalandı. Eski fabrikanın ekonomik 

ömrünü tamamlamış ve hurdaya 

ayrılma durumuna gelmiş maki-

neleri 2011 yılında gerçekleşen 

ihalelerle satıldı. Elde edilen gelirle 

yaklaşık 3 milyon lira harcanıp idari 

binanın yapımı eski kimliği ve doku-

su hiç bozulmadan gerçekleştirildi. 

Fabrika çalışanları için lojman ola-

rak düşünülmüş binalar ise öğren-

ci yurduna dönüştürüldü. 

Derslikleri, kantini, yemekhanesi 

ve yurtlarıyla yeni bir yaşam alanı 

haline getirildi ve 2013/2014 yılın-

da Bergama Meslek Yüksekokulu 

olarak kapılarını açtı. Gençlere is-

tihdam sağlamayı hedefleyen mes-

lek yüksekokulunda İş Makineleri 

Operatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Uzmanlığı ile Bilgisayar Teknolojisi 

Programcılığı bölümleri bulunuyor.  

TAZİYE EVİ

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma-

nın en güzel örneklerinden biri olan 

proje 31 Mayıs 2016 tarihinde ya-

şama geçirildi. Cenaze yakınlarına 

güç vermek, onları teselli etmek, 

acılarına ortak olmak amacıyla açı-

lan ve Anadolu’nun en eski gele-

neklerinden biri olan taziye evi bizi 

biz yapan özelliklerimize bir örnek-

tir. İlçemiz Fevzipaşa Mahallesinde 

bulunan ve 320 metrekare kullanım 

alanına sahip olan yapının zemin 

katında ofis, mescit ve çok amaçlı 

salon ile üst katta mutfak ve ye-

mekhane bulunmaktadır.
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KESTEL KÖPRÜSÜ

Bergama Belediyesi tarafından projelendirilen 

Kestel Köprüsü, İzmir Büyükşehir Belediye-

si Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube 

Müdürlüğü tarafından eski köprünün ömrünü 

tamamlamış olması nedeniyle trafiği rahatlat-

mak amacıyla yapılıp 2017 yılında kullanıma 

açılmıştır.

DURSUNBEY KÖPRÜSÜ

Üçkemer Mevkiinde Selinos deresi üzerine iki 

gözlü, menfez tarzı köprü inşa edilmiştir. Tura-

bey ve İslamsaray Mahallelerini birbirine bağ-

lamak amacıyla köprüye ek olarak bağlantı yolu 

yapılmıştır. Köprünün maliyeti 550 bin TL’dir.

AQUAPARK

Bergama Belediyesi Güzellik Ilıcası içinde yer 

alan ve 2012 yılında hizmete giren Aquapark, 

yaz aylarında serinlemek ve eğlenmek isteyen 

vatandaşlarımızın buluşma noktası oldu. Havu-

zu ve atlama kuleleri ile keyifli saatler geçirmek 

isteyenlerin vazgeçilmezi haline gelen tesiste 

150 metrekarelik düşme havuzu ve 525 met-

rekarelik yüzme havuzu ile çocuk havuzu, ani-

masyon oyuncak grupları, kafeterya, snack bar, 

güneşlenme terası, soyunma odaları ile duşlar 

yer alıyor.

TENİS KORTLARI

‘Her yaşta her branşta spor’ anlayışıyla hareket eden Ber-

gama Belediyesi, biri açık, biri kapalı olmak üzere iki te-

nis kortunu sporseverlerin hizmetine sundu. 2014 yılında 

olimpik ölçülerde ve Avrupa standartlarında yapılarak faa-

liyete geçen tenis kortları, Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesis-

lerinin yanında yer almaktadır.

PAZAR YERİ ÇATISI KAPATILMASI PROJESİ

Bergama Belediyesi, pazartesi günleri binlerce 

vatandaşın faydalandığı, İslamsaray Mahallesi’n-

de bulunan Pazar yerinde yenileme ve koridorla-

rın üzerini kapatma projesini Ekim 2017 tarihinde 

tamamladı. Yağmurlu ve güneşli havalarda pazar-

cıların şemsiye ve çadırla kapattığı kuzey, güney 

ve ana koridorlar çelik konstrüksiyon membran 

ile kapatıldı. Böylece hem Pazar esnafının, hem 

de vatandaşların olumsuz hava şartlarından etki-

lenmeyerek pazarda rahatça alışveriş yapmaları 

sağlandı.

BERGAMA ARAŞTIRMALARI KÜTÜPHANESİ

Antik dönemin en önemli bilim ve kültür merkez-

lerinden biri olan Bergama’da, 8 Ekim 2018 tari-

hinde BerKM’nin açılışıyla birlikte hizmete giren 

‘Bergama Araştırmaları Kütüphanesi’ 160 met-

rekarelik alanda yerini aldı. Bergama’yla ilgili tüm 

yazılı yayınların bir araya getirilmesi amaçlanan 

kütüphane içinde, dijital araştırma ve arşiv tara-

ması, internet bağlantısına sahip bilgisayarlarda 

yapılabiliyor.

YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ

Bergama Belediyesi’nin toplumsal ihtiyaçları dik-

kate alarak düzenlediği kursları tek çatı altında 

sunabilmek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlaya-

bilmek amacıyla 2013 yılında yaşama geçirdiği 

‘Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ her yaştan Bergamalıya 

eğitim olanağı sağlıyor. Merkez bünyesinde mesleki 

eğitim kursları, hobi kursları, resim, görsel sanatlar, 

enstrüman ve müzik kursları, halk oyunları ve koro 

çalışmaları ile üniversiteye hazırlık kursları yer alıyor. 

(Kaynakçılık, arıcılık, sepetçilik, halı kilim dokuma,  evde 

çocuk bakımı, evde hasta ve yaşlı bakımı, iğne oyası, 

tel kırma, file işi, el nakışları, çeyiz ürünleri hazırlama, 

telkâri, seramik biçimlendirme, çini işlemeciliği, ebru 

yapımı gibi) 
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İş yemekleri, açılış kokteylleri, 
partiler, seyahatler... İş hayatının, 
açılış kokteyllerinin, partilerin ve 
seyahatlerin getirdiği sosyallik çer-
çevesinde zayıf kalmak ne kadar zor 
gelir öyle değil mi? Düzenlenen da-
vetler ve çeşit çeşit iştah açıcı leziz 
yemeklere karşı koymaya çalışmak 
da cabası!.. Ama yapacağınız küçük 
fakat yerinde değişimler ve alacağı-
nız birkaç önlemle sosyal hayattan 
zevk alırken kilo kontrolünü sağla-
mak da o kadar da zor değil. 
 UZUN SÜREN AKŞAM YEMEKLERİ 

Bir akşam yemeğine davetli 
olduğunuzu düşünelim. Önceliğiniz 
oraya kesinlikle uzun saatlerinizi 
alan bir açlık süresinin ardından 
adım atmamak olsun. Mutlaka 
kendinize küçük, pratik ve az kalorili 
fakat uzun süre tok sağlayacak bir 
atıştırmalık için vakit ayırın. Küçük 
pratik bir meyve, 1 kutu süt, birkaç 
kepekli sade kraker, küçük boy 
şekersiz sütlü bir kahve, birkaç kuru 
meyve, fındık, yer fıstığı, kaju, ceviz, 
badem gibi bir atıştırmalık davet-
li olduğunuz akşam yemeğinde 
iştahınızı kontrol etmenize büyük 
oranda yardımcı olacaktır. Müm-
künse davetli olduğunuz restoranın 
menüsünü gözden geçirin ve akşam 
için herkesten önce bir plan ve 
stratejiniz olsun. Menüyü şöyle bir 
taradığınızda en çok sakınmanız ge-
rekenlerin kızartmalar ve şarküteri 
ürünleri içeren yiyecekler olduğunu 
unutmayın. Kızartmalar maalesef 
artık tüm tabakların bir köşesinin 

vazgeçilmez süsü gibi. Ama hiç 
düşünmeden eleyin. Mümkünse 
sipariş verirken kızarmış patates 
yerine daha fazla haşlanmış sebze 
veya salata isteyin. Çünkü tabağı-
nızla buluştuğunuzda karşı koyma-
nız çok zor olabilir. Bunun dışında 
yemeğin yanında dışarıda asla pilav 
ve makarnaya yer vermeyin çünkü 
eklenen sos ve yağ miktarlarıyla 
birlikte gizli birer kalori bombası 
haline gelebilirler. Alkollü bir da-
vetse o akşam yemeğinizde tatlıya 
yer vermeyin. Alkollü davetlerin 
ertesi günü mutlaka daha fazla su 
tüketmeye ve ekstradan egzersiz 
yapmaya çalışın. 
HAFTA SONU BRUNCH KEYFİ 

Hafta sonları aile ve arkadaşlar-
la yapılan saatlerce süren çeşit çeşit 
kahvaltıları kim sevmez ki? Tüm 
hafta çalışmış ve kısa bir süre de 
olsa stres atabileceğimiz ve güzel 
vakit geçirebileceğimiz bir fırsat 
yakalamışken kim düşünür fazla 
kalorileri! Tamam sabah kahval-
tısı günün en çok protein içeren 
en kaliteli öğünü fakat dikkatsiz-
ce oluşturduğumuz örüntü bir o 
kadar da tehlikeli! Kızarmış sigara 
börekleri, sucuklu yumurta, tahin 
pekmez, reçel, bal, tereyağı, mis gibi 
sıcacık ekmek derken 1500 kaloriyi 
bulabilen bir öğün bizi hiç farketme-
den yakalayabilir. Şarküteri ürün-
lerinden ve kızartmalardan uzak 
durduğunuz sürece gün içerisinde 
aldığınız fazla kaloriyi egzersizle 
dengeleme şansınız çok yüksek 

fakat tabi ki besin gruplarına dikkat 
etmekte fayda var. Börek, ekmek, 
reçel, bal, pekmez gibi karbonhid-
rat kaynaklarının hepsini bir arada 
tercih etmemeli örneğin; o sabah 
için böreğe yer veriyorsanız ekmeğe 
yer vermemeye özen göstermeliisi-
niz.  KAHVE MOLALARI Çok yoğun 
çalıştığınız bir gün ve arkadaşları-
nızla mola vererek ufak bir kahve 
kaçamağı yapmak istediniz. Yıllardır 
anlattıklarımızı dikkate aldığınızı ve 
artık şeker kullanmadığınızı varsa-
yarak şekersiz tercih konusuna hiç 
girmiyorum bile. Büyük boy  tercih-
leri de en baştan eleyip bir kenara 
atıyorum. Ekstra krema, şurup, süt 
tozu ilavesi ise yine gizli kalori bom-
balarından birkaçı. En iyisi küçük 
boy krema yerine sütlü bir tercih. 
Günlük en az 200 kalori tasarruf 
sağlayarak senede sizi 10 kg lık bir 
artış riskinden koruyor.  
KONGRE SEMİNER VE EĞİTİMLER 

Kongreler, seminerler, eğitimler, 
uzun saatler süren toplantılar ve 
molalarda karşılaştığımız pastane 
ürünleri o gün için enerji dengenizi 
bozabilir. Bu durumda başvuraca-
ğınız en pratik çözüm tüketeceğiniz 
besinleri kendiniz belirliyor olmanız-
dır. Çanta ya da cebinizde bulun-
duracağınız taze veya kuru meyve, 
leblebi, galeta, meyveli ve yağlı 
tohumlu barlar, küçük peynirli bir 
sandviç veya kuruyemişler düşük 
kalorili ve tok tutan kaçış yollarınız 
olabilir.   DİYETİSYEN : 
ASENA GÜNEŞ

Diyete dair
SOSYAL HAYAT  

TÜYOLARI
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