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İZGAZETE
İ Z M İ R ’ İ N  G A Z E T E S İ

İYİ Parti’ye 
geçen Bayır:
‘Her șey...’  
s.4

‘Her beș 
gençten dördü
sosyal medya...’
s.6

Bakırçay Havzası Balkan ve Rumeli Göçmenleri Derneği 
Başkanı Gürol Türkmentepe’yle derneklerini ve süreci konuştuk. 

‘SAVAȘLARA HAYIR’ DİYORUZ
Balkan ve Rumenli Göçmenleri Derneği Başkanı Gü-

rol Türkmentepe ile derneklerini, memleketin ve dün-
yanın halini konuştuk. Başkan Türkmentepe, tarafsız 
olmadıklarını söyledi: “Savaş ve OHAL ortamından 
kurtulmamız gerekiyor.  Cumhuriyete, laikliğe, ülke-
mizin bölünmez bütünlüğüne, Kürt, Türk, Laz, Çerkes, 
Sünni, Alevi, Şii ayrımı yapmadan, tüm dinlerin, tüm 
ırkların bütünleştiği bir topluluk olarak, merkezine 
insanı alan bir siyaset ile dünyaya bakacağız. 

Bir insan savaştan neden kaçar? Çocuğunu, karısı-
nı, annesini yani ailesini kurtarmak için kaçar. Meseleye 
insan olarak bakmamız gerekir. 

Savaşlar insanları, insanlığı yok eder. Suriyelileri 
yok sayamayız. Onlar da savaşta ailesini kay-
betmiş insanlar. Türkiye’nin her yeri-
ne geldiği gibi İzmir’e de gelmişler-
dir. Onlara sahip çıkmalıyız. “

‘BİZE ÇOK TARAFSINIZ DİYORLAR. 
EVET TARAFIZ, HALKTAN YANAYIZ’

Bize çok tarafsınız diyenler var. Evet biz tarafız. Biz 
insandan yana, özgür haber yapan ve bu yüzden tu-
tuklanan gazetecilerden yana, adalet arayan ve ada-
let aradığı için tutuklanan avukatlardan yana, özgür 

hakkı olan Nevruz’u kutlayan Kürt kardeşlerimizden 
yana, en doğal hakkı olan eylem hakkını kullandığı 
için ağır şiddete maruz kalan, üniversiteli öğrenci-

den yana, en doğal hakkı olan 1 Mayıs’ı kutlayan işçi 
kardeşlerimizden yana, en doğal hakkı olan kadınlar-

dan yana tarafız. Bizler haktan, hukuktan, kuşlardan, 
yeşilliklerden, adaletten yanayız.  HES’lerden değil do-

ğadan yanayız. Bizler dernek olarak, Taybet Ana’dan 
yanayız. Biz Ali İsmail’lerden yanayız. Biz, 

malını mülkünü tarlaya bırakan çiftçi-
mizden yanayız.” s.8

‘Erken 
değil baskın 
seçim’
s.5

KENDİ MAAȘIYLA 
ÖĞRENCİLERİNE    
KAHVALTI YAPTIRIYOR

Bornova’da dar gelirli ailelerin yaşadığı 
semtlerinden biri olan Altındağ’da bulunan 
Şehitler Ortaokulu’nda 16 yıldır Teknoloji 
ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan 
Sevgi Sökmen, ekonomik koşulları kötü 
olan öğrenciler için okulun kantinine her ay 
para veriyor.  .s.3

HALKTAN
YANAYIZ!

BİR FOTOĞRAF 
ÜÇ KADIN

Fotoğraf karesinin 
ortasında altı aylık 
bebeği ile cezaevine 
giren Ayşe Çelik Öğ-
retmen, bir yanında 
CHP’li Zeynep Altıok 
diğer yanında HDP’li 
Feleknas Uca iki ka-
dın milletvekili... Siz 
bu fotoğrafa bakıp 
hala ne yapmanız 
gerektiğini bilmiyor-
sanız, sorunu başka 
bir yerde aramayın, 
sorun sizde, sizin 
bakışınızda...RAMİS 
SAĞLAM yazdı...   s.4

Bir kupa
iki şampiyon s.11

‘SAVAȘLARA HAYIR’ DİYORUZ
Balkan ve Rumenli Göçmenleri Derneği Başkanı Gü-

rol Türkmentepe ile derneklerini, memleketin ve dün-
yanın halini konuştuk. Başkan Türkmentepe, tarafsız 
olmadıklarını söyledi: “Savaş ve OHAL ortamından 
kurtulmamız gerekiyor.  Cumhuriyete, laikliğe, ülke-
mizin bölünmez bütünlüğüne, Kürt, Türk, Laz, Çerkes, 
Sünni, Alevi, Şii ayrımı yapmadan, tüm dinlerin, tüm 
ırkların bütünleştiği bir topluluk olarak, merkezine 
insanı alan bir siyaset ile dünyaya bakacağız. 

Bir insan savaştan neden kaçar? Çocuğunu, karısı-
nı, annesini yani ailesini kurtarmak için kaçar. Meseleye 

Savaşlar insanları, insanlığı yok eder. Suriyelileri 
yok sayamayız. Onlar da savaşta ailesini kay-

‘BİZE ÇOK TARAFSINIZ DİYORLAR. 
EVET TARAFIZ, HALKTAN YANAYIZ’

Bize çok tarafsınız diyenler var. Evet biz tarafız. Biz 
insandan yana, özgür haber yapan ve bu yüzden tu-
tuklanan gazetecilerden yana, adalet arayan ve ada-
let aradığı için tutuklanan avukatlardan yana, özgür 

hakkı olan Nevruz’u kutlayan Kürt kardeşlerimizden 
yana, en doğal hakkı olan eylem hakkını kullandığı 
için ağır şiddete maruz kalan, üniversiteli öğrenci-

den yana, en doğal hakkı olan 1 Mayıs’ı kutlayan işçi 
kardeşlerimizden yana, en doğal hakkı olan kadınlar-

dan yana tarafız. Bizler haktan, hukuktan, kuşlardan, 
yeşilliklerden, adaletten yanayız.  HES’lerden değil do-

ğadan yanayız. Bizler dernek olarak, Taybet Ana’dan 
yanayız. Biz Ali İsmail’lerden yanayız. Biz, 

malını mülkünü tarlaya bırakan çiftçi-

KADROYU 
ALANA KADAR...

Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanış-
ma Günü olan 1 Mayıs İzmir’de yine tüm sendikalarla ve 
Gündoğdu Meydanı’ndan kutlanacak. Sevilen grup Ban-
dista’nın sahne alacağı 2018 1 Mayısı’nın kitlesel geçmesi 
bekleniyor. 1 Mayıs’ a bu yıl direnişteki Ege Üniversitesi 
işçileri ve ‘baskın seçim’ damga vuracak. .s. 2
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1 MAYIS 
BU SENE DE
GüNDOĞDU’DA 
KUTLANACAK

İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK VE MÜCADELE GÜNÜ

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramına kısa süre 
kala mitingde sahne alacak sanatçı da belli oldu! 

 İzmir’de 1 Mayıs İşçi ve 
Emekçi Bayramı için hazırlıklar 
başladı. Devrimci İşçi Sendikala-
rı Konfederasyonu (DİSK), Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfede-
rasyonu (KESK), Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TM-
MOB) ve Türkiye İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (Türk-İş) 
tarafından oluşturulan 1 Mayıs 
Tertip Komitesi, İşçi Bayramı’nı 
Gündoğdu Meydanı’nda kutla-
mak için İzmir Valiliği’ne resmi 
başvuruyu yaptı. Tertip Komitesi 
ayrıca, İzmirlilerin programa ka-
tılması için afiş, broşür ve pan-
kartlarla da duyuruları yapacak. 
1 Mayıs için kentin farklı nokta-
larında toplanacak olan işçiler, 
bulundukları yerlerden Gündoğ-
du Meydanı’na gidecek. Progra-
mın sonunda Bandista adlı müzik 
gurubu, alanda bulunanlara kon-
ser verecek. 1 Mayıs’ta alanlarda 
haykıracakları talepleri açıklayan 
Tertip Komistesi Başkanı Memiş 

Sarı, işçi sınıfının 2018 yılındaki 
mücadele hattını örmek istedik-
lerini belirtirken, aynı zamanda 
2018 yılına kadar yaşanan hak 
kayıpları ile ilgili de çalışma ya-
pacaklarını söyledi. DİSK olarak 1 
Mayıs’ın daha kitlesel olması için 
çalışacaklarını ifade eden Sarı, 
şunları söyledi: 

“Ülke, yaklaşık 18 aydır hiç 
alışık olmadığı şekilde, OHAL ve 
KHK’larla yönetiliyor. KHK’larla 
yüzbinlerce emekçi, işinden ve 
aşından edildi. Kurulan komis-
yonlarda başlayan soruştur-
malar bitmek bilmiyor. Bunlar 
bitmediği için ailesiyle birlikte 
açlığa mahkum edilen yüzbinler-
ce emekçinin sesi olmak adına 1 
Mayıs’ta alanlarda olacağız. İş ci-
nayetleri hızla arttı, sadece 2017 
yılı içerisinde 2 bin 130 iş cinayeti 
yaşandı. İş cinayetlerine ‘dur’ de-
mek için alanlarda olacağız. Ka-
dın cinayetlerinin tavan yaptığı, 
cinsel istismarların ayyuka çıktı-

ğı, toplumun ahlakının bozuldu-
ğu bir dönemde tüm Türkiye’de, 
1 Mayısların daha kitlesel olması 
için İzmir 1 Mayıs bileşenleri ile 
her tülü çalışmayı yapıyoruz” 
dedi. ‘OHAL değil acil demokrasi’ 
sloganı ile alanlara çıkacaklarını 
kaydeden Sarı, “Bu 1 Mayıs’ta da  
‘OHAL emeğe zararlıdır’ diyoruz. 
OHAL’de yüzlerce grevin yasak-
landığı, yüzbinlerce işçinin işten 
atıldığı aşikar. Bu taleplerle her-
kesi 1 Mayıs’ta Gündoğdu Mey-
danı’na bekliyoruz” diye konuştu. ‘

50 BİNE YAKIN TAŞERON MAĞDUR’ 
Türk-İş 3. Bölge Temsilci-

si Süleyman Yıldırım da 1 Ma-
yıs’ta öncelikle taşerona kadro 
düzenlemesinin samimi şekilde 
bir kez daha gözden geçirilmesi 
için taleplerini açıklayacaklarını 
söyledi. Kamuda çalışan 50 bine 
yakın işçinin mağduriyetinin söz 
konusu olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, birinci önceliklerinin 

taşerona kadro olduğunu ifade 
etti. Bir diğer sorunun şeker fab-
rikalarının satılması olduğunu ve 
Türk-İş olarak, yapılan bu özel-
leştirmenin, bugüne kadar yapı-
lan özelleştirmelerden bir farkı 
olmayacağını, ayrıca burada ça-
lışan insanların mağdur olacağını 
düşündüklerini aktaran Yıldırm, 
şunları söyledi: 

“Örgütlenmelerin önünde kı-
yamet gibi engeller var. Bunların 
kaldırılması için taleplerimiz ola-
cak. İşsizlik, istihdam sorunu var. 
Gençlerimiz, üniversite mezun-
ları işsiz. Mülteci sorunu yaşa-
nıyor. Savaşın son bulmasını ve 
huzurun yeniden tesis edilmesini 
istiyoruz. Geçim ile ilgili sıkıntı-
lar yaşanıyor. İşçinin, emekçinin, 
çiftçinin sorunları var. Türk-İş 
olarak ülkemizde yaşanan bu so-
runları kamuoyu ile paylaşaca-
ğız. Kadına şiddeti de, işsizliği de 
protesto edeceğiz. Herkesi eşi ve 
çocukları ile birlikte 1 Mayıs ala-

nına davet ediyorum.” “
İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ” 

KESK Dönem Sözcüsü Hasan 
Ali Kılıç ise 1 Mayıs’ta alanlarda 
haykıracakları taleplerin başında 
OHAL’in kaldırılması ve KHK’larla 
işlerine son verilen kamu çalı-
şanlarının  geri alınması geldiğini 
belirtti. Kılıç, “Toplumun büyük 
bir kesiminde yaşanan sorunla-
rı, bizler de yaşıyoruz. OHAL’de 
çıkarılan KHK’ların yarattığı 
mağduriyetleri, KESK üyeleri de 
derinden hissetti. Biz 1 Mayıs’ta 
daha çok OHAL’in kaldırılması, 
KHK’ların geri çekilmesini iste-
yeceği. İşinden haksız, hukuksuz 
şekilde edilen kamu emekçile-
rinin işlerine geri dönmelerini 
talep edeceğiz. İş güvencesine 
yönelik mesajlarımız olacak. Bu-
nun yanı sıra; bilimsel, demokra-
tik, laik, parasız eğitim ve parasız 
sağlık konusunda taleplerimizi 
dile getireceğiz. Kadın özgürlüğü 

ve çocuk istismarlarına yöne-
lik eleştirilerimizi açıklayacağız” 
dedi. “
OHAL’İN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ” 

İnsan haklarından, emeğe 
ve çevre konusuna kadar birçok 
alana yönelik saldırıların yaşan-
dığını ileri süren TMMOB İl Koor-
dinasyon Kurulu Dönem sözcüsü 
Melih Yalçın ise yasaların rafa 
kaldırıldığını söyledi. Yalçın, şöyle 
dedi: “Meslek alanımızdan kay-
naklı olarak doğanın, çevrenin 
korunması, meslek alanlarımı-
zın genişletilmesi, sorunlarımı-
zın çözülmesi, ücret artışı, özlük 
haklarının iyileştirilmesi için mü-
cadele ediyoruz. Son yıllarda hızlı 
bir şekilde artan rant politikala-
rından kaynaklı doğanın, çevre-
nin ve kentlerin yağmalanması 
söz konusu. Öncelikli talebimiz 
ise OHAL’in kaldırılması ve her-
kesin eşit haklarda politika yap-
masıdır.” DHA

‘HAK ETTIĞIMIZ KADROYU ALANA KADAR...’
Direnişteki Ege Üniversitesi işçilerini ziyaret eden Genel-İş Genel Başkanı 
Çalışkan ‘Hak ettiğimiz kadroyu alana mücadelemizi sürdüreceğiz’ dedi

Kadro geçiş süreci ile birlikte 
haklarında başlatılan güvenlik 
ve arşiv soruşturmaları gerekçe 
gösterilerek işten çıkarılan Genel 
İş üyesi Ege Üniversite işçileri-
nin rektörlük başlatmış oldukları 
oturma eylemi devam ediyor. Di-
renişteki işçileri son olarak 

Genel-İş Genel Başkanı Rem-
zi Çalışkan, Genel-İş Örgütlenme 
Daire Başkanı Taner Şanlı ve be-
raberindeki Genel İş Şube baş-
kanları, şube yöneticileri ve işyeri 
temsilcileri ziyaret etti.Ziyaret 
esnasında ‘Direne Direne Kaza-
nacağız’, ‘Zafer Direnen Emekçi-
nin Olacak’ ve ‘Her Yer Genel İş, 
Her Yer Direniş’ sloganları atıldı. 

Direniş alanında konuşma 
yapan Genel Başkan Remzi Ça-
lışkan, ülkenin zorlu ve karanlık 
bir süreçten geçtiğini belirterek 
"Demokrasi, hak, hukuk ve adalet 
şu anda yok. Toplumun büyük bir 
kısmı sizin gibi OHAL'den etkile-

niyor. Hak ettiğimiz kadroyu KHK 
ile düzenlediler ve binlerce arka-
daşımız sizin gibi işinden edildi. 
Herhangi bir suç kaydı olmayan 
işçiler aileleri ile birlikte açlığa 
mahkum edildi. Biz kadroyu ka-
yıtsız, şartsız istedik ama Anaya-
sanın eşitlik ilkesine aykırı ucube 
bir kadro önümüze koydular. Bu 
sürece itiraz eden tek sendika 
Genel İş idi. Bu ayrımcılığı kabul 
etmedik, mağduriyetlerin gide-
rilmesini istedik. Bakanlıkla gö-
rüşmelerimiz de sürüyor. Biz hak 
ettiğimiz kadroyu alana mücade-
lemizi sürdüreceğiz. Son olarak 
baskın bir seçimle halk iradesini 
kaldırmak istiyorlar. Alın terimi-
zi ve emeğimizi savunduğumuz 
gibi aydınlık demokratik bir ülke-
yi de savunacağız" dedi. 

EMNİYET: KİMSE KİMSE DURDUK YERE 
İŞİNDEN EDİLMEZ 

Ayrıca Genel İş yöneticileri-

nin ziyareti esnasında emniyet 
ses aracının kullanılmasına en-
gel olmaya çalıştı. 7 Nolu Şube 
Başkanı Kemal Köroğlu ile konu-
şan emniyet üyeleri hukuksuzca 
işlem yaptığını ile sürdü.  Ancak 
ses aracı yine de kullanıldı. 

Emniyet yetkilisi ‘İşçilerin atıl-
ması soru işareti. Kimse durduk 
yere işinden edilmez. Sıkıntı varsa 
ediliyordur’ değerlendirmesinde 
de bulundu. Emniyetin tutumu 
alkışlarla protesto edildi. EVRENSEL

Remzi 
Çalışkan
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MAAŞIYLA ÖĞRENCILERINE 
KAHVALTI YAPTIRIYOR!

.
TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ SEVGİ SÖKMEN

İZBAN, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı etkin-
likleri çerçevesinde Çiğli’deki ana 
merkezinin bahçesinde çocuklar 
için bir koru oluşturdu. Dikilen her 
fidana ise İZBAN’da görev yapan 
personelin çocuklarının isimle-
ri verildi. “Çocuklarımız için daha 
yeşil bir dünya” temasıyla düzen-
lenen fidan dikme töreni adeta 
festival havasında yapıldı. 200’e 
yakın çocuk önce anne-babalarıy-
la birlikte fidanları dikip can suyu-
nu verdi. İp atlayıp, sek sek oyna-
yan, boyamalar yapan, ellerindeki 
23 Nisan bayraklarıyla İZBAN’ın 
bahçesinde gönüllerince koşan 
çocuklar keyifli ve coşkulu bir gün 
geçirdi.

IZBAN’da her çocuk için bir fidan
İZBAN’ın Çiğli’deki merkez binası bahçesinde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir koruluk 
oluşturuldu ve dikilen her fidana personelin çocuklarının isimleri verildi. 

KARŞIYAKA’DA ULUSLARARASI 23 NISAN COŞKUSU

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Sevgi Sökmen, maddi imkansızlıklar içerisinde okuyan 
öğrencilerin sabahları kahvaltı yapabilmeleri için okul kantinine her ay para veriyor. 

UMUT KARAKOYUN - İz-
mir'in Bornova ilçesinde, 
dar gelirli ailelerin yaşadığı 
semtlerinden biri olan Al-
tındağ'da bulunan Şehit-
ler Ortaokulu'nda 16 yıldır 
Teknoloji ve Tasarım Öğ-
retmeni olarak görev yapan 
Sevgi Sökmen, ekonomik 
koşulları kötü olan öğrenci-
ler için okulun kantinine her 
ay para veriyor. 

Öğretmen maaşının 
belli bir kısmını kantine ve-
ren Sevgi Sökmen, maddi 
durumu kötü olan, her gün 
en az 10 öğrencinin, sabah-
ları okula geldiklerinde gev-
rek ve ayran almalarını, ka-
rınlarını doyurduktan sonra 
derse girmelerini sağlıyor. 
900 öğrencisi bulunan 
okulda hem çocukların, 
hem velilerin hem de okul 
yönetiminin takdirini ka-
zanan Sevgi Sökmen'in, 8 
yıl önce başlattığı bu örnek 

davranışının ilham kaynağı 
ise lise yıllarında kendisine 
yardım eden bir öğretmen. 
O dönem maddi imkansız-
lıklar içerisinde okuduğunu 
ve lisede bir öğretmeninin 
de bu tür yardımlar yaptığı-
nı belirten Sökmen, öğren-
cilik yıllarında kendi kendi-
ne 'Ben de birilerine yardım 
edeceğim' diye söz verdiği-
ni söyledi. Sevgi öğretmen, 
gördüğü iyilikten etkilendi-
ğini, bu nedenle üniversite-
de de öğretmenliği seçtiğini 
belirtti. '
HAYATTA KAYIPLARI ÇOK FAZLA' 

16 yıldır Şehitler Or-
taokulu'nda öğretmenlik 
yaptığını ve az çok çevreyi 
tanıdığını ifade eden Sevgi 
Sökmen, "Bu çocuklar hem 
yoksul öğrenciler hem de 
hayattan yoksun öğrenci-
ler. Kayıpları çok fazla ha-
yatlarında. Kimilerinin an-
nesi yok, kimilerinin babası 

yok. Ekonomik kaygıları çok 
fazla. Benim yaptığım bi-
raz da geçmişten gelen bir 
davranış. Ben de çok sıkın-
tılar içerisinde okuyan bir 
öğrenciydim. Ve o yıllarda 
bir öğretmenim bana yar-
dım etti. Öğretmenim bana 
'Koşulların iyi olduğunda bu 
işi sen devam ettireceksin' 
demişti. Daha sonra üni-
versiteyi bitirip koşullarım 
biraz daha iyileşince ben de 
bunu yapmaya karar ver-
dim. Şimdi aynı öğüdü öğ-
rencilerime veriyorum. 'Bu 
bir bayrak yarışı, siz de eko-
nomik koşullarınız el ver-
diğinde bu tür yardımlarda 
bulunun' diyorum" dedi.  

SPONSOR DA BULUYOR
Yalnızca kendi yaptı-

ğı yardımlarla yetinmeyen 
Sevgi öğretmen, çocukla-
rı Şehitler Ortaokulu'nda 
okuyan ve maddi durumu 
iyi olan kişilerle iletişim 

kurarak, onların da öğren-
cilere destek vermeleri-
ni sağladı. Aynı zamanda 
okul kantinini işletenlerin 
de yeri geldiğinde çocuklar 
için gevrek ve ayran yar-
dımında bulunduğunu ifa-
de eden Sökmen, "Bunda 
bir tek benim payım yok. 
Eksik kaldığımız noktada, 
kantinci devreye giriyor. Bu 
sadece benim verdiğim pa-
rayla olacak iş değil. Çünkü 
ekonomik durumu yetersiz 
olan çok fazla öğrenci var. 
Hep birlikte çocuklar için 
bir şeyler yapıyoruz. Ama-
cımız, çocukların sabahları 
karnını doyurmak ve güne 
iyi başlamalarını sağlamak. 
Böylece okuldaki günleri iyi 
geçsin istedik" dedi. Öğren-
ci velileri de Sevgi 

Sökmen'in davranışın-
dan dolayı son derece mut-
lu olduklarını dile getiriyor. 

DHA

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 26’ncı 
kez düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Karşıyaka 
Çocuk Şenliği’nin coşkusu tüm ilçeyi sardı.

Almanya, Sri Lanka, 
Azerbaycan, Makedonya, 
Slovenya, Kırgızistan, KKTC, 
Kosova ve Moldova’dan 
gelen çocuklar, gösterile-
riyle kenti karnaval alanına 
dönüştürdü. 

ÜÇ NOKTADA GÖSTERİ 
Karşıyaka Belediye-

si'nin, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı 
kapsamında düzenlediği 
26. Uluslararası Karşıyaka 
Çocuk Şenliği büyük coşku 
yarattı. 200 yabancı ço-
cuk ile Ankara’dan Kuze-
yin Uşakları Halk Dansları 
Topluluğu’nun konuk oldu-
ğu şenliğin ikinci gününde; 
Karşıyaka İskele, Alaybey 

İZBAN girişi ve Mavibahçe 
AVM’de gösteriler sunul-
du. Alaybey’deki etkinlikte, 
Karşıyaka Belediyesi Halk 
Dansları Topluluğu da iz-
leyicilerle buluştu. Renkli 
gösteriler büyük alkış aldı. 

BALKAN RÜZGARI ESTİ 
Uluslararası Karşıyaka 

Çocuk Şenliği kapsamın-
da geleneksel hale gelen 
‘Balkan Gecesi’ de yoğun 
ilgi gördü. Ahmet Piriştina 
Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen etkinlik, yaklaşık 
iki saat sürdü. Kosova, Ma-
kedonya Veles, Makedon-
ya Üsküp ile Azerbaycan 
ekipleri gösterileri ile göz 
doldurdu. Gecede Make-

donya Göçmenleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği ekipleri 
de gösteri yaptı. Yöresel kı-
yafetleriyle oyunlarını ser-
gileyen çocuklar, çoğunluğu 
Balkan göçmeni olan ko-
nuklara muhteşem bir gece 
yaşattı. 

FİNAL BAYRAMDA 
Üçüncü gün Doğal Ya-

şam Parkı gezisi ve piknik 
yapılırken, şenlik 22 Nisan 
Pazar günü Evrensel Çocuk 
Müzesi’nde ‘Çocuk Gözüyle 
Evrensel Değerler’ temalı 
resim, şiir ve kompozisyon 
yarışmasının ödül töreni ve 
gösterilerle sürecek. Aynı 
gün saat 17.30’da Zübeyde 
Hanım Mahallesi KSK 100. 

Yıl Meydanı’nda etkinlikler 
gerçekleştirilecek. 23 Ni-
san’da bayram coşkusunun 
final gösterileriyle taçlana-
cağı şenlik, misafir çocukla-
rın ertesi gün Karşıyaka’dan 
ayrılmasıyla son bulacak.

HERKESİ BEKLİYORUZ 
Karşıyaka Belediye Baş-

kanı Hüseyin Mutlu Akpınar 
“Ulu Önderimiz Atatürk’ün 
dünya çocuklarına arma-
ğan ettiği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nı, 26. yıla ulaşan şen-
liğimizde, yine büyük coş-
kuyla kutluyoruz. Herkesi 
etkinliklerimize, bu büyük 
coşkuya ortak olmaya bek-
liyoruz” dedi.
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Fukunobil’imiz oluyor
Başlarının Belâda olduğu 

tehlikeli atıkları ve özellikle de 
nükleer atıkları tıkıştıracakları 
ülkeler arıyorlar. Somalili Kor-
sanlar dediğiniz, batının nükle-
er ve diğer tehlikeli atıklarının 
avlandıkları denizlerine atılması 
sonucunda aç kalan yoksul So-
malili balıkçılardır. Sırada Türki-
ye var! 

Sinir uçlarını yokladırlar; 
İskenderun açıklarında radyo-
aktivite yüklü termik santral 
atıklarıyla yedi yıl bekleyen ve 
sonunda da batırılan İspan-
yol gemisi ULLA’yı  anımsıyor 
musunuz? Ya İzmir’in orta ye-
rindeki Gaziemir’deki nükleer 
enerji santrali atığı Eu 152 ve 
Eu 154 radyoaktivite bulaşıklı 
atıklarını? 

Nükleer santrali olmayan 
Türkiye’ye bu atıklar nereden 
girdi ve kimler soktu? Devlet bi-
liyor ve yedi yıl saklanıyor! Ben-
ce gemi söküm giriş yeri olabilir. 
Nükleer enerji ile çalışan deni-
zaltı sökülmedi mi orada? Bunu 
denetlemekle görevli olan 
Bakanlığın başındaki Bakanın 
oğlu bu Gemi Geri Dönüşüm 
Derneği’nin başkanıyla Kıbrıs’ta 
kumar masasında yan yana fo-
toğraflanmadı mı? Bu konuda 
neden açıklama yapılamaz; atık 
kaynağı ve Türkiye’ye giriş yeri 
ile sorumluları hakkında bilgi 
verilemez? Yoksa devletin bilgi-
si yok mu?! Ya yoksa! O zaman 
Türkiye nükleer çöplük olarak 

kullanılıyor ve yetkili, sorum-
lu kimsenin haberi yok demek 
değil midir? Biliniyorsa neden 
açıklanmıyor? 

Şimdi de Nükleer Enerji 
Santrali temeli atıldı. Artık yasal 
olarak nükleer atıkların gömü-
lebileceği nükleer çöplüklerimiz 
olacak! 

Alternatif Nobel Ödüllü 
Fransız nükleer danışmanı ve 
Fukuşima nükleer felaketi ko-
nusunda yıllarca öncesinden 
uyarılarda bulunan Mychel 
Schneider’ı Fukuşima nükleer 
felaketinden üç ay sonra 5 Ha-
ziran 2011 Dünya Çevre Günü 
nedeniyle EGEÇEP olarak İz-
mir’de konuk etmiştik. Dünya 
basınının çok yoğun röportaj 
ve makale istekleri arasında 
EGEÇEP’in çağrılısı olarak İz-
mir’de bulunduğu sırada iki gün 
süresince evimdeki sohbetleri-
mizde, ‘Türkiye nükleer atıkla-
rın gömüleceği bir ülke olarak 
hazırlanıyor. Nükleer santrali 
çalıştırmanız mümkün değil, 
atıklarını gömecek ve nükleer 
teknolojiye yatırım yapmış za-
rar eden firmaların zararlarının 
giderilmesi için yatırımlar yap-
tırılacak Türkiye’ye’ anlamında 
konuşmuştu. 

Yani, tehlikeli atık giderme 
tesisleri, dünyanın nükleer atık-
lar çöplüğü olma yolunda hızla 
yol alıyoruz! Sessiz ve tepkisiz 
kalırsak gelecek nesillere bu-
nun hesabı nasıl verilebiliriz ki?

‘SAKIN OLA KÜSMEYİN, KIZMAYIN, DARILMAYIN!

ertugrulbarka@yahoo.com

ERTUĞRUL 
BARKA
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‘SAKIN OLA KÜSMEYİN, KIZMAYIN, DARILMAYIN!

HER ȘEY 
VATAN iÇiN
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden (CHP)  
İYİ Parti’ye geçen 
İzmir Milletvekili 
Tacettin Bayır 
seçmenlerine 
böyle seslendi: 
“Küsmeyin, 
kızmayın, 
darılmayın...”

CHP ve İYİ Parti anlaştı. 
CHP’den 15 milletvekili İYİ Par-
ti’ye katıldıç Bu şekilde İYİ Par-
ti, Meclis’te 20 milletvekilini 
sağlayarak seçime girebilecek. 
Meclis’teki sandalye dağılımı-
na göre, İYİ Parti’nin şu anda 
5 milletvekili bulunuyor. Bu 
hamle ile İYİ Parti’nin TBMM’de 
grup kurarak seçime girmesi-
nin sağlanacağı belirtildi. 

İzmir’den de CHP’li Tacettin 
Bayır CHP Genel Merkezi’nin 
önerisiyle İYİ Parti’ye geçti. 

Şu an Meclis’te bulunan İYİ 

Partili isimler şöyle: Balıkesir 
Milletvekili İsmail Ok, Gazian-
tep Milletvekili Ümit Özdağ, Is-
parta Milletvekili Nuri Okutan, 
İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 
Kayseri Milletvekili Yusuf Ha-
laçoğlu 

Seçim Kanunu’na göre, bir 
partinin seçime katılabilmesi 
için, “İllerin en az yarısında, oy 
verme gününden en az altı ay 
evvel teşkilat kurmuş ve büyük 
kongrelerini yapmış olmala-
rı veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde gruplarının bulun-
ması şartını” yerine getirmesi 
gerekiyor. 

İYİ Parti’nin, 6 ay şartına 
takılması durumunda, B For-
mülü’nün yani, TBMM’de grup 
kurmak için gerekli olan 20 

milletvekili şartının yerine ge-
tirilmesi için en az 15 milletve-
kiline daha ihtiyaç bulunuyor. 
Şu anda İYİ Parti’nin Meclis’te 
5 sandalyesi bulunuyor. Mec-
lis’te 20 sandalyeyi bulunca, İYİ 
Parti seçimlere doğrudan katıl-
ma hakkına kavuşacak.‘

GENEL BAŞKAN İSTEDİ’
CHP İzmir milletvekilliğin-

den İYİ Parti’ye geçen Tacettin 
Bayır, bir açıklama yayınlaya-
rak İYİ Parti’ye geçiş sürecini 
anlattı. 

Tacettin Bayır “Her şey va-
tan için” başlığı ile yaptığı açık-
lamada şu ifadelere yer verdi: 
“Sakın ola küsmeyin, kızmayın, 
darılmayın. Genel Başkanımız 
ve üst kadememiz böyle ol-
masını istedi. Ben de hayatımı 

CHP’ye vermiş ve öyle de kal-
maya devam edecek biri olarak 
bu karara saygı duydum. Ama-
cımız bir. 24 Haziranda aydınlık 
günler görmek umuduyla. He-
pinize saygılar duyuyorum. 

36 YILLIK CHP’LİYİM
Konu ile ilgili gazetemize 

konuşan Tacettin Bayır “Vatan 
millet için, demokrasiye kuru-
lan bu tuzağa karşı fedakarlık 
yapılması gerekiyordu. Şu anda 
seçme ve seçilme hakkı gasp 
ediliyor. Genel Başkanımızın 
isteği dahilinde biz de böyle bir 
adım attık. Ve bu kararı her-
hangi bir çıkar göz etmeksizin 
aldık. 36 yıllık CHP’liyim ve 
benim CHP’liliğimi herkes bilir. 
CHP herkes için var” dedi.

CİHAN
SAMGAR

İYİ Parti’ye geçen  
İzmir Milletvekili 

Tacettin Bayır

Bir fotoğraf üç kadın! Fotoğ-
raf karesinin ortasında altı aylık 
bebeği ile cezaevine giren Ayşe 
Çelik Öğretmen, bir yanında 
CHP'li Zeynep Altıok diğer yanın-
da HDP'li Feleknas Uca iki kadın 
milletvekili... Siz bu fotoğrafa ba-
kıp hala ne yapmanız gerektiğini 
bilmiyorsanız, sorunu başka bir 
yerde aramayın, sorun sizde, sizin 

bakışınızda... 
Bu ülkenin demokrasiye, bu 

ülkenin zincirlerinden kurtulma-
sına ihtiyaç hala yok mu? 

Var! Hem de her zamankinden 
daha fazla... Siyasi yelpazenin ne-
resinde olursanız olun, bugün bu 
fotoğrafa bakıp, içiniz acımıyor ise 
sizin demokrasiden söz etmeye 
hakkınız da yok; zaten demokrasi 
gibi bir derdiniz olmadığını da ben 
belirteyim... 

Konu malum, bir televizyon 
kanalında yayınlanan gösteri 
programına bağlanan Ayşe Öğ-
retmen, "Çocuklar Öldürülmesin" 

diyerek, evet milyonların önünde 
alenen suç (!) işledi. Ne dedi ço-
cuklar öldürülmesin dedi! Ne de-
seydi, örneğin "Çocuklar, insanlar 
öldürülsün" deseydi ya da "Oluk 
oluk kan aksın" deseydi... Ne ala 
olurdu, insanlığını kaybetmiş gü-
ruh ağızlarından salyalar saçarak 
alkışlanırdı. 

O bir öğretmen, O bir anne her 
şeyden önce O bir insan, çocuklar 
öldürülmesin feryadı ise en insani 
feryattır. 

Ceylan'lar, Uğur'lar, Berkin'ler 
öldürülmesinin feryadıdır. Bu fer-
yadı duymayanların, demokrasi-

den, medeniyetten söz etmeye 
hakları yoktur. 

Karabasan gibi yaşadığımız 
bugünleri de aşacağız. Hem de 
ayakları kırılan kırk ayaklı karınca 
gibi aşacağız... 

Zalimler, her ayağımızı kırdı-
ğında sevinçten hakaretler yağ-
dırsa da, biz her ayağımız kırıl-
dığında dağın zirvesine bir adım 
daha ulaşmış olacağız. Dağın 
zirvesine çıktığımızda zalimin ne 
kadar küçük bizim ne kadar büyük 
olduğumuzu bir kere daha göre-
ceğiz! 

Ayşe öğretmen ve yanındaki 
iki kadın vekil demokrasi karesi-
nin iki önemli öznesidir. Eksikte 
olsa bu bir demokrasi karesidir... 

Bu kareye işsiz kaldığı için inti-
har eden inşaat işçisini, atanama-
dığı için intihar eden öğretmeni, 
fabrikası kapanan şeker işçisini, 
taşerona kadro KHK'sı ile işsiz 
kalan işçiyi, KHK ile ihraç edilen 
kamu emekçisini, Teybet Ana’yı, 
ektiğini biçemeyen köylüyü de 
eklediğinizde demokrasinin ger-
çek fotoğrafı tamamlanmış ola-
caktır. 

24 Haziran'da ittifak arayı-
şında olan sol, sosyalist, sosyal 
demokrat ve AKP zulmünden 
muzdarip olanlar, demokrasiye, 
adalete, eşitliği ve hakça bölüş-
meye aç olanların gerçek bir de-
mokrasiye ihtiyaçları, gerçek bir 
demokrasi karesine ihtiyacı var! 
Bugün değilse ne zaman? 

Yarın çok geç olmadan!

BIR FOTOĞRAF ÜÇ KADIN
RAMİS
SAĞLAM
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ALTIOK VE KAFTANCIOĞLU KADININ SİYASETTEKİ YERİNİ KONUŞTU:

TUGAY
CAN

Cumhuriyet Halk Parti-
si İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet 
Halk Partisi İzmir milletvekili 
Zeynep Altıok İzmir Kitap Fu-
arının 2. gününde SODEV ve 
Tekin Yayınevi’nin düzenlediği 
‘Kadın ve Siyaset’ panelinde 
konuşmacı olarak yer aldılar. 
Türkiye'de kadınların siyaset 
sahnesinde ki yerinin konuşul-
duğu panelde ayrıca, gündeme 
dair birçok şey de tartışıldı.

Moderatörlüğünü Ege Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Öğre-
tim üyesi Gülgün Erdoğan To-
sun’un yaptığı panelden öne 
çıkanlar başlıklar şu şekilde;
“GEZİ DİRENİŞİNİ CHP BAŞLATMADI”
Seçim güvenliği ve sandı-
ğa gitmenin önemine vurgu 
yapan Kaftancıoğlu, “Bun-
dan on yıl sonra en azından 
inandığımız ve uğruna çalış-
tığımız şeyler uğruna çaba 
gösterdik diyebilelim. O za-
lim yıkıldığında 10 yıl sonra-
sı için adım atmıştık diyebil-
mek bunun bir parçası olmak 
önemli.” ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Eleştirmek çok 
kıymetli ancak ben birbirimiz 
ayna tutmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Gezi direnişin-
de ana muhalefet partisinin 
tutumunu ben eleştiriyorum. 
Ancak ana muhalefetin yap-
tıklarına ve yapmadıklarına da 
toplum güçlü bir örgütlenmey-
le dikkat çekebilir. Gezi direni-
şini CHP başlatmadı. Toplum 
öyle bir irade gösterdi ki CHP 
de oraya katılmak zorunda 
kaldı. Birbirimizin eksiklerini 

görmek önemli ancak birbiri-
mizin eksiğini, açığını kapattı-
ğımız zaman bu karanlıklardan 
kurtulmamız çok uzun zaman 
almayacaktır.”

KADINLARLA BİRLİKTE DEVRİM 
VURGUSU

“Bu topraklarda kadın olmak 
zor, ancak kadın siyasetçi ol-
mak da zor.” diyen Kaftan-
cıoğlu Cumhuriyet’in ilk kadın 
muhtarının İzmir’den çıktığını 
hatırlatarak, “Türkiye’nin ilk 
kadın muhtarı Gül Esin, ilk iş 
olarak çoklu evliliği ve kahve-
hanelerde kumar oynanama-
sını yasaklıyor. O yıllarda bile 
kadının siyaset alanında yaptı-
ğı değişimi göstermesi açısın-
dan bu örnek çok önemli. Bu-
günlerde cumhuriyet ve laiklik 
mücadelesi veriyoruz. Atatürk 
başlattığı kadın devrimini 
biz kadınlarla birlikte devri-
me dönüştürmek zorundayız.

Kaftancıoğlu’nun “Bu top-
raklarda laikliğe ihtiyaç var. 
Ancak kadınların daha çok 
laikliğe ihtiyacı var. O za-
man biz kadınlara daha bü-
yük görevler düşüyor.” ifa-
deleri salondan alkış aldı.

 ‘AHLAKLI SİYASETÇİLERE 
İHTİYAÇ VAR’

Birlerinin sinirilerini adım Ca-
nan olduğu için ya da her gün 
kırmzı giydiğim için bozmadım. 
Kadın kimliğim sinirlerini boz-
du. Parti ayrımı yapmadan er-
kek egemen siyasette bulun-
mam birlerinin sinirini bızdu. 
Erkek egemen siyasette doğru 
olduğunu düşündüğüm şeyle-
ri söylemem birlierinin sinirini 
bozdu. Şu anda türkiye top-
lumunda sahici, samimi, ah-
laklı siyasetçilere ihtiyaç var. 
Türkiye toplumu bunu istiyor.

Türkiye topluımunda kadın 
olmak ve siyasetçi olmak zor 

olamasına rağmen, Türkiye 
toplumunu ayağa kaldıracak 
ve inanç sağlayacak, Türki-
ye’de yaşamamızı sağlaya-
cak potansiyel kadınlarda 
bulunuyor. Kardeşliğin Tür-
kiye’sinde yaşamımızı sağ-
layacak olan kadınlardır.

‘İLKELİ KADINLAR AKP’DE SİYASET 
YAPSINLAR ORAYI DA 

DEĞİŞTİRİRLER’
Konuşmasını kadınlara çağrı 
yaparak sonlandıran Kaftan-
cıoğlu, “Sevgili kadınlar emin 
olun bütün dünayda olduğu 
gibi Türkiye’de de bir şeyleri 
değiştirme gücüne sahibimiz. 
Bu gücü inandığımız ilkeler-
le , doğrularla hak verilmez 
alınır diyerek sağlayabiliriz. 
Bunun için sadece kota iste-
yerek değil, inandığınız parti 
hangisi olursa siyasetin içinde 
yer almamız gerekiyor. İlkeli 
kadınlar AKP’de siyaset yap-
sın orayı da değiştirirler. Önce 
türkiyede sonrasında dünyada 
değişim bir sağlayabiliriz.” dedi.
CHP’YE CANAN HANIM VESİLESİYLE 

KATILMIŞ BİRİSİYİM
Panelin bir diğer konuşmacı-
sı Zeynep Altıok ise, kadınları 
daha çok koltuk makam ye-
rine siyaseti şekillendirmeye 
davet ettiğini ifade ederek,

Ben CHP’ye Canan hanım ve-
silesiyle katılmış birisiyim. So-
kakta siyaseti birlikte omuz 
omuza yürütürken, kadın ka-
dına omuz verdiğinde neler 
yapabildiğimizi görmemiz la-
zım.” dedi.

“SADECE TAHRİK OLMA 
ÖZGÜRLÜĞÜ VAR”

Bugün Türkiye yıkılmazlığını 
Aydınlanma devrimi ve laik-
likten alan cumhuriyetimizde, 
ötekileştiren, kendinden ol-
mayını yok sayan bir anlayışın 
rejimiyle karşı karşıyayız. Bu 
rejimin gücünü aldığı siyasal 
iktidar, kendisini özgürlük-
ler vaadeden, darbe anaya-
sasıyla yüzleşeceğiz diyerek 
pazarlasa da, yaptığı tek şey 
tahrik olma özgürlüğünü ser-
best bırakması oldu. Birisi-
nin birisini tahrik etmesinden 
dolayı 1993 yılında Sivas’ta 
aydınları diri diri yakan bir zih-
niyet bu.” şeklinde konuştu.
Altıok, “Öyle bir Türkiye’deyiz 
ki herkes sadece kendi hakkı-
nı savunurken toplumun tüm 
katmanları Gezi’de bir araya 
geldi. Gezi ise bizlere 7 Hazi-
ran’ı getirmiştir. Bu süreç 1 
Kasım da yaşanan dayatma-
yı bize açıklıyor. Ancak bu da 
referandumu bizlere getir-
miştir. Ihtiyaç duyduğumuz 
Toplumsal ittifakı kurguladı-
ğımızda bu düzeni yıkabile-
ceğimizi düşünüyorum.” dedi.

“TÜRKİYE’DE KADINSANIZ...”
“Sadece ve sadece kendin-
den olanın hakkını koruyan 
bir adalet anlayışı hakim Tür-
kiye’de. Uslu durursanız çö-
züm var. Böylesi bir nefret 
kültüründe kadın nerede du-
ruyor peki? Kürt, alev,i işsiz, 
yalnız ve kadınsanız, Türki-
ye’de yaşamanın ne kadar 
zor olduğunu anlayabilirsiniz. 
Diktatörden hesap sormanın 
ne kadar önemli olduğunu 
anlayabiliyorsunuz. Kadın ve 
siyasetçiyseniz ise bunu en 
güzel Canan hanım dik du-
ruşuyla göstermiş ve örnek 
olmuştur.” şeklinde konuştu.
Altıok sözlerini şöyle sürdür-
dü: İstihdam içerisinde kadının 
yaptığı işlerin kısıtlı olduğunu 
ifade eden Altıok, “Türkiye de 
iki kadın vali aynı anda bir kez 
var görev yapabilmiştir. Mil-
letvekilleri mecliste şiddete 
maruz kalırlar, siyasette ka-
dına nasıl bakıldığı toplumda 
nasıl bakıldığının en önemli 
örneğidir. Kadına çok çok önce 
seçme ve seçilme hakkı önce 
vermiş bir ülkeyiz, bunları ya-
şıyor olmamız çok üzücü.”
Altıok sözlerini şöyle tamam-
ladı: “AKP, Kadını sadece sem-
bolik bir şekilde meclise soka-
bilmek adına türban adı altında 
bir özgürlük daha vaadetti. Söz 
hakkı vererek değil, sadece 
görüntü üzerinden. AKP’li ka-
dın vekiller tecavüz yasısında 
hayır oyu veremediler. Akp’nin 
kadına nasıl baktığını görüyor-
sunuz. Kadın vekilin söylediği 
eğer aykırı ise, Bülent Arınç’ın 
dediği gibi bir kadın olarak sus 
denilecektir size.”

‘iLKELi KADIN SiYASETÇiLER 
AKP’Yi DE DEĞiȘTiRiR’
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet 
Halk Partisi İzmir milletvekili Zeynep Altıok İzmir Kitap Fuarının 2. gününde SODEV 
ve Tekin Yayınevi’nin düzenlediği ‘Kadın ve Siyaset’ panelinde konuşmacı olarak 
yer aldılar. Kaftancıoğlu "Türkiye'de hem kadın hem siyasetçi olmak çok zor" dedi. 

‘Erken değil baskın seçim’
CHP Parti 

Meclisi üyesi 
Sevda Erdan 
Kılıç, alınan 

erken seçim 
kararını de-
ğerlendirdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Parti Meclisi üyesi Avukat 
Sevda Erdan Kılıç, partisi 
adına denetim için gittiği 
Kahramanmaraş’ta alınan 
erken seçim kararını değer-
lendirdi. 

24Haziran yapılacak 
olan seçimin erken seçim 
değil baskın seçim olduğu-
nu ifade eden Sevda Erdan 
Kılıç, "24 Haziran seçimi er-
ken değil baskın seçimdir.  
Bu durumda hangi aday 
belirleme yönetimi uygula-

nacağının  ve kimlerin aday 
olacağı teferruattır. Yönte-
mi yetkili kurullar örgütün 
görüşünü alıp belirler. Bu 
konuyu tartışmak şu an 
için bir lüks. Hem örgütü-
müz hem vatandaşlarımız 
bilmeliler ki ülkemizi bu 
karanlıktan çıkarmak için 
hedefimiz tek adam rejimi-
ne son vermek ve kuvvetler 
ayrılığına dayalı parlamen-
ter sisteme yeniden geç-
mektir." açıklamalarında 
bulundu.
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Bilim ve teknoloji politika-
ları, bütün dünyada ülkelerin 
refah seviyelerini doğrudan 
etkilemektedir. Ülkelerin geliș-
mișlik durumlarını belirlerken 
önemli bir parametre haline ge-
len teknolojiye Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin bakıș açısı nedir?

Bugün hiçbir gelişmiş ülke-
nin katma değeri yüksek üretime 
öncelik vermeden uzun vadede 
ayakta kalamayacağı aşikar. Kü-
reselleşen dünyada hedef geliş-
miş ülkeler arasında kalıcı bir yer 
edinmek ise; üretimde, sanayide, 
eğitimde; kısacası toplumun her 
alanında bilimin öncülüğünü ka-
bul etmeli, buna uygun politika-
lar geliştirmeliyiz. Oysaki bugün 
Türkiye’nin ihracatına baktığı-
mızda, ihracatımızın büyük öl-
çüde katma değeri düşük ürün-
lere dayandığını görüyoruz. Ülke 
olarak maalesef teknolojide geri 
kaldık. Dünya Endüstri 4.0’ı, ya-
pay zekayı, sürücüsüz arabaları, 
kamyonları, akıllı tarımı, dijital 
parayı konuşurken, biz maalesef 
bu tartışmaların çok uzağındayız. 
Eğer Türkiye dünya lideri olma 
iddiasını taşıyorsa, ivedilikle gü-
nümüz teknolojisini yakalayacak, 
yüksek katma değer üretimi ar-
tıracak adımları atmalı, tartışma-
ları gündemine almalı.  Teknoloji 
artık ekmek, su gibi gündelik ha-
yatın vazgeçilmez bir parçası ve 
bir o kadar da hızlı ilerliyor. Keza, 
dünyada da siyaset artık bilişim 
teknolojilerine göre pozisyon alı-
yor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bilime ve teknolojiye her 
zaman önem verdik ve biliyoruz 
ki hiçbir siyasi oluşumun, dünya-
da hızla gelişen bilişim ve iletişim 
teknolojilerine ayak uydurmadan 
başarıyı yakalayabilmesi müm-
kün değil. Örneğin; Türkiye’de 
yalnızca 15-24 yaş arası 13 mil-
yondan fazla genç var. Bu genç-

lerin büyük çoğunluğu gelişen 
teknolojileri yakından takip edi-
yor. Her 5 gençten 4’ü internet, 
sosyal medya kullanıcısı. Bu yüz-
den, bizim 2019’a giden süreçte 
en önemli önceliklerimizden biri, 
gençliklerinin en güzel zamanını 
büyük ölçüde AKP’nin baskı ve 
sansür politikalarıyla geçirmiş bu 
gençlere ulaşmak, onlara Cum-
huriyet Halk Partisi’nin bilimi ve 
teknolojiyi kucaklayan yüzünü 
anlatmak olacak. 

Ekonomik kalkınma açısın-
dan teknolojiyi nerede görü-
yorsunuz? Ülkemizde Tekno-
parklar, Ar-Ge desteklerini göz 
önüne aldığımızda bu çalıșma-
ların uygulanabilirliği ve erișile-
bilirliği nasıldır?

Biraz önce de bahsettiğim 
gibi, dünyadaki büyük ekono-
miler artık katma değeri yüksek 
ürün üretimi ve ihracatı ile öncü 
bir rol oynuyor. Örneğin; dünya-
nın en değerli markalarına bak-
tığımız zaman ön plana çıkan 
şirketler Amazon, Google, Apple, 
Facebook gibi teknoloji devleri. 
Türkiye’nin de acil ihtiyacı olan 
katma değerli üretimi arttıra-
cak, dijital teknolojiyle uyumlu 
bir kalkınma modelidir. Türkiye, 
hapsolduğu orta gelir tuzağını 
ancak bilgi ve teknoloji üretimine 
yaptığı yatırım ile aşabilir. Ancak 
bugünkü tablo itibariyle, Türki-
ye’nin teknoloji ve Ar-Ge yatırım-
larının uluslararası pazar ile re-
kabet edecek ölçüde olmadığını 
görüyoruz. Türkiye’de teknopark 
sayısının 74’e ulaştığı söyleniyor. 
Evet, baktığımız zaman bu güzel 
bir gelişme. Fakat burada sorgu-
lanması gereken nokta sayıları 
her geçen gün artan teknopark-
ların bilgi ve teknoloji üretimine 
ne ölçüde katkı sağlayabildiği. 
Önemli olan teknoparkların ve-
rimliliğini artırabilmek.  

Milli Eğitim Bakanlığı son 
zamanlarda sık sık Eğitim sis-
temini değiștirmesiyle anılır 
hale geldi. FATİH projesi kap-
samında 2011 yılından itibaren 
dağıtılan tabletlerin ișlevsizli-

ğini sebep göstererek artık bil-
gisayar dağıtılacağı Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz tarafından 
açıklanması kamuoyunda yeni 
bir tartıșma bașlattı.  Sizin bu 
konudaki düșünceleriniz neler-
dir?

İktidarın, 2010 yılında “bir 
çağı kapatıyoruz, yeni bir çağ 
başlatıyoruz” diyerek “eğitim-
de devrim” sloganıyla başlattığı 
Fatih projesi maalesef bir seçim 
vaadinden öteye gidemedi. Pro-
jeye, 2 milyara yakın kamu kay-
nağı harcandı, sonuç ne oldu? 
Sonuç, tam bir fiyasko. Dağıtılan 
tabletlerin çoğu teknoloji dışı 
kaldı, vatandaşın parasıyla alınan 
tabletlerin birçoğu da daha dağı-
tılmadan depolarda çürümeye 
terk edildi. 8 yıl önce eğitimcile-
rin, muhalefetin tüm uyarılarına 
rağmen, hiçbir fizibilite çalışması 
yapılmadan, önü arkası düşü-
nülmeden başlatılan ve en son 
Milli Eğitim Bakanı’nın açıklama-
ları ile başarısızlığı bir kez daha 
tescillenen sözde “devrimin”in 
faturası ise yine vatandaşa ke-
sildi. Proje, ne harcanan paraya 
ne de zamana değdi. Şimdi, Ba-
kan “tablet” yerine “bilgisayar” 
dağıtacağız diyor. Bir bakıma, 8 
yıl önce yapılan hatalar yeniden 
tekrarlanıyor. Bizim ısrarla üs-
tüne basa basa söylediğimiz şey 
şu: eğitimde devrim yapabilme-
nin ön koşulu öncelikle insana 
yapılan yatırımdır. Siz istediği-
niz kadar en son teknolojiyi alın 
getirin, milyarlar harcayın onu 
verimli bir şekilde kullanacak bir 
insan kaynağınız yoksa başarısız 
olmaya mahkûmsunuzdur. Kaldı 
ki, Türkiye’nin eğitimde çok cid-
di 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.  

Peki Cumhuriyet Halk Partisi 
parti içi çalıșmalarında teknolo-
jiyi yeterince kullanabiliyor mu? 
Parti Okulu aracılığıyla üyeleri-
ne teknoloji eğitimi veriyor mu?

Özellikle Türkiye özelinde 
siyasi, kurumsal ve bürokratik 
yapılanmanın güncel teknoloji-
leri yakalama konusunda geride 
kaldığını söyleyebiliriz. Keza bu 
yalnızca teknoloji konusunda da 
değil. Türkiye’de siyaset fazla-
sıyla içe dönük bir yapıya sahip. 
Dünyadaki güncel konuları, ge-
lişmeleri takip etmekten uzağız. 
Ama uzun vadede, hiçbir siyasi 
yapının teknolojiyi yakalama-
dan, teknolojiyi kendi sistemine 
entegre etmeden ayakta kalma 
şansı yok diye düşünüyorum. 
Dünyada siyaset artık bilişim 
teknolojilerine göre pozisyon alı-
yor.

Bize gelinde, biraz önce de 
bahsettiğim gibi, Cumhuriyet 
Halk Partisi bilime ve teknolojiye 
büyük 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. 

İki büyük seçime gidi-
yoruz. Seçim güvenliği için 
gerekli görülmesi halinde 
yapay zeka kullanacağınıza 
dair açıklamalar kamuoyunda 
yandı buldu. Bu konuda nasıl 
bir çalıșma planını var?

Önümüzdeki olası, baskın 
ya da vaktinde gerçekleşebile-
cek her tür seçim için çalışma-
larımız devam ediyor. Öncelikle 
geçmiş dönemde yaptığımız 
hataların, eksikliklerin üzerine 
gidiyoruz. 

Dünyadaki gelişmeleri de 
yakından takip ederek, bu ek-
sikliklerimizi teknolojinin de 
yardımıyla nasıl bertaraf ede-

riz diye çalışıyoruz. Ve büyük 
bir inanmışlıkla iddia ediyoruz 
ki Türkiye seçim sonuçlarını ilk 
CHP’den duyacak. Bunun için 
ciddi teknolojik yatırımlar yapı-
yoruz. 

Ancak yapılan bütün tekno-
lojik yatırımlara rağmen, seçim 
güvenliğinin sağlanması nok-
tasında sandıkları takip ederek 
veri akışını sağlayacak seçmen-
lere, vatandaşlarımıza büyük 
bir rol düşünüyor. Bunun için de 
seçimlere yönelik eğitim çalış-
malarımıza ayrı bir ağırlık ver-
miş durumdayız.  

Diğer taraftan seçim güven-
liğine ilişkin siyasi partiler ve 

sivil toplum kuruluşları ile olan 
görüşmelerimiz devam ediyor, 
bu görüşmeler doğrultusunda 
ortaya çıkacak bir planlamayı 
da önümüzdeki günlerde kamu-
oyu ile paylaşacağız. 

Bizim bu noktada hedefimiz, 
sandık güvenliğini sağlamak 
üzere tüm muhalefet partilerini 
ve STK’leri kapsayacak bir “adil 
seçim seferberliği” başlatmak. 
Seçim güvenliği konusunda 
CHP’li, HDP’li, İyi Parti’li, Saa-
det Parti’li hangi partiden olur-
sa olsun ‘kazanan sandıkta belli 
olsun, sandık hileleriyle değil’ 
diyen bütün seçmenleri de bu 
sürece dahil etmek istiyoruz. 

HER BEȘ GENÇTEN DÖRDÜ 
SOSYAL MEDYA KULLANICISI 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bilim ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ile CHP Genel Merkezi’nde görüştük.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ONURSAL ADIGÜZEL:

Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ile CHP Genel Merkezi’nde görüştük.

SERCAN
YALÇINKAYA

Ülkemizde internet eri-
șimi yasaklamalar ve san-
sürler ile gündeme geliyor. 
Daha önce Youtube, Twitter 
ve Facebook gibi popüler 
sosyal medya platformları-
na erișim yasaklanmıștı. Șu 
anda hala Wikipedia’ya eri-
șilemiyor. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Uluslararası kamuoyu 
tüm dünyaya ücretsiz inter-
net erişimi sağlayacak uydu-
ları konuşurken, biz maale-
sef ülke olarak hala sansürü 
ve internet erişimine yönelik 
kısıtlamaları konuşuyoruz. 
İnternete erişim, artık tüm 
dünyada temel bir insan hak-
kı olarak kabul görüyor. Buna 
karşın, bu hak Türkiye’de 
özellikle son yıllarda, iktidar 
eliyle sistematik bir şekilde 
ihlal ediliyor. AKP iktidarı, 
ifade ve düşünce özgürlüğü-
nü, bireysel özgürlükleri her 
gün bir adım daha geriye gö-
türen bir anlayışla Türkiye’yi 
çağın gerisine hapsediyor. 
Sizin de bahsettiğiniz gibi 29 
Nisan’dan bu yana, 11 aydır 
Wikipedia’ya erişim sağlana-
mıyor. Türkiye’ye bu utancı 

yaşatan ise iktidarın ta kendi-
si. Erişim engellemeleri artık 
sıradan bir hal aldı. Yalnızca 
Wikipedia da değil, Türkiye’de 
net sayı resmi makamlarca 
paylaşılmamakla birlikte 150 
binin üzerinde web sitesi-
nin alan adı bazında erişime 
engelli olduğu ifade ediliyor. 
Yalnızca erişim engellemele-
ri de değil. Bir de buzdağının 
görünmeyen kısmı var. Ör-
neğin; iktidarın son yıllarda 
özellikle yaşanan terör saldı-
rıları sonrasında internet ya-
vaşlatmalarına başvurduğu-
nu biliyoruz. İnternete erişim 
noktasında yaşanan sıkıntılar 
daha da çoğaltılabilir, ancak 
buradaki asıl mesele şu. AKP 
iktidarı, sansür ile bilgiye eri-
şimi engelleyebileceğini sanı-
yor, 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 unutmasın ki, sansür 
arttıkça başta gençler olmak 
üzere vatandaşlar da sansürü 
delmenin yollarını bir o kadar 
çabuk keşfediyor.

Fotoğraflar: 
CHP İstanbul Milletvekili Ali Șeker 
(ȘEKER TV)

‘Sandık hileleri 
olmasın’ diyen bütün 

seçmenlere çağrı
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İlçelere mercek tutan yazı 
dizisinin üçüncüsünde Torbalı’yı 
ele alıyorum. Önceki yazılarım-
da belediye başkanlığı, Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne(CHP) 
geçen Bayındır’ı, tam tersi yönde 
değişim olan Kemalpaşa’yı yaz-
dım. Şimdi Torbalı’yı ele alırken 
karşımıza Demokratik Sol Parti 
etkisi çıkıyor. 

2009 seçimlerinde CHP’den 
yana oy kullanan seçmenler 
Belediye Başkanlığı ve Belediye 
Meclisi’nde çoğunluğu sağlamış-
lardı. 

Demokratik Sol Parti’nin bir 
anda İzmir genelinde gösterdiği 
adaylar aslında CHP’den küskün 
olarak ayrılanlar oldu. Durum 
böyle olunca seçim sonuçları-
nı analiz ederken parametreleri 
güncellemek gerekti. 

Bayındır ve Kemalpaşa’da et-
kisi görülmeyen DSP, Torbalı’da 
CHP’ye seçimi kaybettirdi der-
sem yanlış olmaz. 

DSP’nin ve HDP’nin oy top-
lamı Belediye Başkanlığı’nda 
12.112 ve Belediye Meclis Üye-
liğinde ise 11.607 olarak sandık-
lara yansımış. 

Toplam oy kullanan seçmen 
sayısına göre değerlendirdiği-
mizde CHP, oyların %31,7’sini, 
AKP ise %33,2’sini alırken DSP 
ve HDP toplamı tüm oyların 
%13’ünü oluşturuyor. 

OYLAR BÖLÜNDÜ
Sosyal demokrat ve sol eği-

limli siyasi partilerin toplam oyu 
tüm oyların %45’e kadar yükse-
lirken adayların dağılması sonu-
cu az farkla da olsa AKP’nin adayı 
Torbalı’da ipi göğüsledi. 

Torbalı’da Belediye Başkan-
lığı ve Belediye Meclis üyeliği oy 
oranları arasında büyük farklılık 
görülmüyor. 

DSP’nin başkan adayına oy 
veren seçmenler aynı zamanda 
Meclis Üyelerine de oy vermiş 
durumda. 

Torbalı, köyleri yoğun bir il-
çemiz olduğundan 2009’dan 

2014’e giderken köylerin mahal-
leye dönüşmesi de bir parametre 
olarak karşımızda. 

Öyle ki 2009’da 256 sandıkta 
oy kullanılan ilçemizde, 2014 se-
çimlerinde 362 sandık kuruldu. 

İlçe Belediye Başkanı ve Bü-
yükşehir Belediye Başkanı ile 
Meclis Üyelerine oy kullanmayan 
köyler, mahalleye dönüştükleri 
için 2014 seçimlerinde oy kul-
landılar. 

ADAY BELİRLEME YÖNTEMLERİ
Buradan hareketle 2019 ye-

rel seçimlerine giderken aday 
belirleme süreçlerinde tabanın 
sesini duymak önem taşıyor di-
yebilirim. 

İzmirlilerin yerel seçimlerde 
oy verirken adayın profiliyle il-
gilendiğini, 2009 ve 2014 seçim 
sonuçlarını yan yana getirdiği-
mizde görebiliyoruz. 

Aday belirlemek birkaç aşa-
mada yapılmalıdır. İlçe örgütü-
nün ne söylediği ana gündem 
olurken aynı zamanda üyelerin 
ve halkın nabzını iyi tutmak ge-
rekiyor. 

CHP Torbalı’da 2014’te aday 
belirlerken bir aşamayı kaçırmış 
gibi görünüyor. Amaç, yerelde 
halkın en fazla temsille yönetil-
mesini sağlayabilmek olmalıdır. 

Tüm seçmen sayısını %100 
olarak düşünürsek şu an Torba-
lı Belediye Başkanı’nın aldığı oy 
oranı %31 oluyor. Yani, Torbalı’da 
sadece 3 kişiden 1 kişinin verdiği 
oy Belediyede ve Belediye Mecli-
si’nde temsil ediliyor. 

EN YÜKSEK TEMSİL
Tüm siyasi partilerin, demok-

rasiyi işlevsel hale getirmek için 
üzerine büyük sorumluluk düşü-
yor. Yerelde, önemli olanın halkın 
en yüksek temsilinin belediye-
lerde sağlanması olmalı. 

Yerel seçimlerde politikaları 
birbirine yakın olan siyasi partiler 
hükümet-muhalefet ikilemini de 
göz önünde bulundurarak aday 
göstermeliler çünkü son tahlilde 
kaybeden yine halk oluyor.

mehmetkuzu@gmail.com

MEHMET KUZU

Torbalı

İnönü caddesi üzerinden ban-
do eşliğinde yapılan Ulusal Ege-
menlik Yürüyüşü’ne vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. Pencereler-
den, balkonlardan bayraklar ve 
alkışlarla destek veren Karabağ-
larlılar, bayram coşkusunu hep 
birlikte yaşadılar. 

Egemenlik yürüyüşü Uğur 
Mumcu Parkı’nda düzenlenen 
şenlikle devam etti.  

‘BAŞKA BİR SARAYA KAPTIRDIK’
Şenlikte bir konuşma yapan 

Başkan Ali İhsan Yıldız; “23 Ni-
san, Milli Egemenliğin sembolü 
olan Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin açılış günü. 98 yıl önce 
23 Nisanda, Milli Egemenlik 
Saray’dan alınıp kayıtsız şartsız 
millete verildi. Değerli arkadaşla-
rım, Mustafa Kemal ve arkadaş-
larının ölümü göze alarak bizlere 
kazandırdığı egemenlik hakkına 
yeterince sahip çıkamadık. 16 Ni-
san 2017’de büyük bir bölümünü 
başka bir Saray’a kaptırdık. Oysa 
Mustafa Kemal ve arkadaşları, 
onun önemini unutturmamak 
için 23 Nisanı “Milli Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı” ilan etmişlerdir. 
Dünyada çocuk bayramı olan tek 
ülkeyiz. Bunun hem mutluluğu-
nu hem sorumluluğunu duymak 
zorundayız. Çünkü, Atatürk’ün 
savaş koşullarında bile koruduğu 
Milli Egemenlik, Türk toplumu-
nun gelecek güvencesidir. De-
ğerli arkadalarım; Atatürk ve ar-
kadaşları, 29 ekim 1923’te Milli 
Egemenliği Cumhuriyetle taç-
landırdı. Cumhuriyet’in ilelebet 
payıdar kalması için de gençleri 
ve partimizi görevlendirdi. Şimdi 
bizler. Hem millet egemenliğini 
hem Cumhuriyeti hem de parti-
mizin getirdiği demokrasiyi koru-
mak zorundayız.Bugün burada, 
bir kez daha,Demokrasiyi, Milli 
Egemenliği, Cumhuriyeti koru-
mak için mücadele edeceğimize 
söz veriyoruz. Hepimizin Mil-
li Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlu olsun” dedi.  

Sonrasında tiyatro gösterisi 
ve müzik dinletisi ile eğlenen ço-
cuklara Başkan Ali İhsan Yıldız ve 
yönetim kurulu üyeleri,Belediye 
Meclis Üyeleri, Gençlik ve Kadın 
Kolları da eşlik ettiler. 

CHP Karabağlar İlçe Örgütü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı. 

ULUSAL EGEMENLIĞI SARAYDAN ALIP 
BAŞKA BIR SARAYA KAPTIRDIK
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Öncelikle sizi tanıyalım?
1980 İzmir doğumluyum. 

Çiftçi bir ailenin en büyük oğ-
luyum. Evliyim. 14 yıl boyunca 
Büyükşehir Belediyesi’nde Trafik 
bölümünde hizmette bulundum. 
Foça, Görenköylüyüm. Kurucu 
başkanı olduğum, İzmir Bakırçay 
Havzası Balkan-Rumeli Göç-
menleri Derneği Başkanlığı’nı 
2012 yılından bu yana sürdür-
mekteyim. Derneğimizin merke-
zi Foça’da. Aliağa, Menemen ve 
Bergama’da ise şubelerimiz var. 
Aynı zamanda Derneğimiz Ege 
Balkan Rumeli Dernekleri Fede-
rasyonuna Bağlı ve Türkiyedeki 
Federasyonlarımızın oluşturdu-
ğu 38 ilde örgütlü birde Konfede-
rasyonumuz var. Derneklerimiz 
ve Federasyonlarımızın tamamı 
Konfederasyonumuzun üyesidir. “

TÜRKİYE’DEN BAŞKA VATANIMIZIN 
OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

İzmir Balkan göçmenlerinin 
yoğunluklu olarak yașadığı bir 
șehir. Bașka hangi șehirlerde bu 
yoğunluk yașanıyor?

Balkan göçmenlerinin en yo-
ğun yaşadığı yerlerin başında 
İzmir geliyor. Arkasından Trakya, 
Bursa, İstanbul, Samsun, Tokat, 
Ankara, Antalya, Muğla, Uşak, 
Afyon, Urfa, Karadeniz, Kars, 
Diyarbakır ve Türkiye'nin bir çok 
ilinde hemşerilerimiz yoğunlukla 
yaşamaktadır. Mesela Diyarba-
kır’da 17 tane Sur’a bağlı Bulga-
ristan göçmeni köyü var. Muhacir 
mahalleleri var. Hemşerilerimiz 
Diyarbakır’a 1933- 1938 yılları 
arasında Mustafa Kemal Atatürk 
öncülüğünde gelmişler.

Balkan göçmenleri Make-
donya’dan göçmüş Türkler, Ko-
sova’dan göçen Arnavutlar var, 
Bulgaristan ve Yunanistan’dan 
göçenlerin bulunduğu etnik çe-
şitlilik açısından zengin bir or-
tam söz konusu. Birçok farklı 
tarihte göçen hemşerilerimiz var. 
1912’de gelenlerimiz var, müba-
dele sırasında gelenlerimiz var, 
1956 yılında, 1979’da, 1980'de 
ve daha farklı tarihlerde gelen 
hemşerilerimizde var. Gelenle-
rin 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 
birçok iline yerleşmişler ve bura-
larda yaşamaya devam etmişler.

Sonuçta ülke değiștirmek 
zor bir șey. Nasıl sıkıntılar ya-
șamıșlar? Siz aile olarak neler 
yașadınız? 

Benim dedem Balkan Savaşı 
ve Kurtuluş savaşı İle 14 yıl sa-
vaştıktan sonra gelmiş İzmir’e. 
Ardından bir süre Kosova’ya 

dönmüş fakat sonrasında İzmir’e 
yerleşmiş. Allah kimseye mem-
leket değiştirmek nasip etme-
sin. Ben size ninemin bir anısını 
anlatayım. Ninem 133 yıl önce 
İzmir’e geldiklerinde çocukmuş. 
Ancak kardeşleri ninemden Son-
ra geliyorlar. Ninem yıllar sonra 
dedemle evleniyor. Foça Gören-
köy’e yerleşiyorlar. Sonra bir gün 
dedeme diyor ki; Kalk kardeş-
lerimi bulalım, Bornova’dalar-
mış. Bornova’ya geliyorlar. Ege 
Üniversitesi’nin alanı o zaman-
lar arazi. Ninemin kardeşleri de 
orada at arabacılığı yapıyorlar, 
kum çekiyorlar dereden. Bura-
da tesadüfen bir at arabacısına 
bizi Bornova’ya götürür müsün 
diyorlar. At arabasını kullanan 
soruyor kime gidiyorsunuz ve 
ninem anlatıyor ve o at araba-
cısı ninemin yıllar önce ayrıldığı 
kardeşi çıkıyor. Ninemle orada 
ağlayarak birbirlerine sarılıyor-
lar. Bunlar büyük acılar tabi. Hiç 
kardeşlerini göremeyip, anne-
sinden, babasından ayrılmış, çok 
büyük acılar içerisinde kalmış 
Balkanlılar var. Balkan coğrafya-
sı zaten imparatorlukların kurul-
duğu, yıkıldığı, büyük savaşların 
yaşandığı, büyük katliamların da 
olduğu bir coğrafya. Bu yüzden 
de Türkiye’den başka vatanımı-
zın olmadığını da biliyoruz. Gide-
cek bir yerimizin olmadığını her-
kes biliyor. Bu yüzden savaşlara 
hayır diyoruz. 

Benzerlikleri ve farklılıkla-
rıyla Suriyeliler yoğun olarak 
bașka ülkelere ve ülkemize göç 
ediyor. İzmir’de de Suriyeli mül-
tecilerin sayısı çok fazla. Onlara 
nasıl bakıyorsunuz, nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Benzer yan-
larınızın olduğunu düșünüyor 
musunuz? 

Bir insan savaştan neden ka-
çar? Çocuğunu, karısını, annesini 
yani ailesini kurtarmak için kaçar. 
Empati yapabilirsiniz, yapma-
yanlarımız da oluyor. Ama me-
seleye insan olarak bakmamız 
gerekir. Savaşlar insanları, in-
sanlığı yok eder. Tabii savaşı çı-
karan emperyalist güçlerin, ser-
maye güçlerinin, bu savaşlardan 
kazanç ve çıkar sağladığını da 
görüyoruz. Suriyelileri yok saya-
mayız. Onlar da savaşta ailesini 
kaybetmiş insanlar. Türkiye’nin 
her yerine geldiği gibi İzmir’e de 
gelmişlerdir. Onlara sahip çık-
malıyız. Ancak sahip çıkarken de 
Cumhuriyet değerlerine de sahip 
çıkmamız gerekir. Oradaki dü-
zenle değil de, laikliğin getirdiği 
düzenle onları bu ülkeye adapte 
etmemiz gerekiyor. Görenköy’de 
de çok varlar. Bizlere pamuk ve 

domates toplamada vs. ve tarım 
işçisi olarak çok faydalılar. Bir de 
Bornova Pınarbaşı’nda Ayak-
kabıcılar sitesinde gördüm. Çok 
iyi ayakkabı yapıyorlar. İyi birer 
ayakkabı ustaları.“

DÖRT DİLDE KARDEŞLİK ÇAĞRISI 
YAPTIK”

Siz dernek olarak Diyarba-
kır, 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 gitti-
ğimizde. Çatışmaların en yoğun 
olduğu zamandı. Diyarbakır’da 
terör örgütüne Karşı Mehmetçi-
ğimizin verdiği vatan mücadelesi 
vardı. Orada bir savaş olduğunun 
bilinciyle gittik. Ancak bu savaş-
ta sivillerin çok zarar gördüğü, 
gördük savaşın kendi çıkarları-
na kullanan bir siyasi kitlenin 
olduğunu gördük. İki tır 
erzak hazırlayarak, 
çocuk ayakkabısı, 
süt, meyve sula-
rı ve kuru gıda 
hazırlayarak 
Sur’a gittik. 
B u n l a r ı 
S u r ’ d a 
ki terör 
m a ğ -
d u r u 
ailelere 
d a ğ ı t -
tık. Biz 
o r a y a 
g i t t i ğ i -
miz sıra-
da Sur’un 
meydanında 
ç a t ı ş m a l a r 
çok yoğundu. 
Biz sivil vatanda-
şın, uğradığı zararları 
gördüğümüz için gittik. 
Orada barış çağrısı yaptık. 
Ayrıca şunu da gördük ki, orada 
1933 yılından bu yana Kürtler ile 
Balkanlıların kardeşçe, birlikte 
yaşamayı öğrenmişler. Böyle bir 
sıkıntı olmadığını da kendi ara-
mızda biliyoruz biz. Ama bu sı-
kıntıyı yaratarak, bu sıkıntı üze-
rinden siyasi rant sağlayan bazı 
grupların, bazı siyasi partilerin 
olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 
gidip orada dernek olarak barış 
çağrısı yaptık. Tabi bununla ilgi-
li tepkiler aldık. Bize terörist de 
dendi. Ancak üç olumsuz tepki 
aldıysak, üç yüz tane de olum-
lu tepki aldık, Türkiye çapında 
destek aldık. Bu destekler büyük 
yankı uyandırdı. Yani kısaca biz 

orada nasıl birlikte yaşandığını 
gördük. Dört dilde kardeşlik çağ-
rısı yaptık. Makedonca, Arnavut-
ça, Kürtçe ve Yunanca…

Referandum ’da dernek ola-
rak çok ciddi bir ‘Hayır’ çalıșma-
sı yürüttünüz. Bu süreçten bah-
seder misiniz? 

Referandum sürecinde de 
başımızın üzerinde gezdirilen 
faşizm kılıcını gördük. Bu ne-
denle tek adam rejimine kar-
şı ‘Hayır’ blokunu destekledik. 
Referandum sürecinde Samsun 
Valiliği’nin Nutuk dağıtımına Ya-
sak koymasına tepki göstererek 
Dernek Yöneticilerimizle birlikte 
Samsun’a gidip 3 bin tane Nu-
tuk dağıttık. Ondan sonra kendi 
camiamızın insanlarını kapı kapı 
gezerek tek adam rejiminin ülke-
yi nasıl karanlığa sürükleyeceğini 
anlattık. Ulaşamadığımız hem-
şerilerimize Ulusal ve yerel basın 
aracılığıyla tek adam rejiminin 

nasıl bir tehlike yarattığını Ba-
sın açıklamalarıyla bilgilendirdik. 
Bize oy verin bütün problemler 
bitecek dediler, ancak baktığı-
nız zaman bütün komşularımız-
la problemliyiz, dolar ve euro 
başını almış yürüyor. Çiftçinin 
kullandığı mazot olmuş altı lira. 
Asgari ücret bin 600 lira, ev kira-
sı bin 200 lira. Bugün tek adam 
rejiminin sonuçlarını gördük ve 
görmeye de devam ediyoruz. 
Biz o gün de bunları görmüştük. 
Bu savaş ve OHAL ortamından 
kurtulmamız gerektiğini söyle-
dik. Bundan sonraki süreçte de 
‘Hayır’ bloğu ile birlikte hareket 
etmeye devam edeceğiz. Cum-
huriyete, laikliğe, ülkemizin bö-
lünmez bütünlüğüne, Kürt, Türk, 
Laz, Çerkes, Sünni, Alevi, Şii ayrı-

mı yapmadan, tüm dinlerin, tüm 
ırkların bütünleştiği bir topluluk 
olarak, merkezine insanı alan bir 
siyaset ile dünyaya bakacağız. 
Referandum sürecinde evet oyu 
verip pişman olan onlarca insan 
gördük. Referandumdan beri, 
ülkenin gün yüzü gördüğünü gö-
remedik. İşsizlik, yoksulluk had 
safhada. Gazeteciler, avukatlar 
tutuklu durumda. Öğrenciler ey-
lem yapamıyor. Her alanda savaş 
söz konusu. Komşularımızla yir-
mi dört saat kavgalıyız. Bir gün 
ona Eyy ABD, diğer gün diğerine 
Eyy Rusya diyoruz. Bunlar sade-
ce basın önünde yapılıyor. Arka 
kapılarda ise sarılıp, öpüşüyoruz.
“BİZİM TEK BAŞKOMUTANIMIZ ULU ÖN-

DER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’TÜR”
CHP Lideri Kemal Kı-
lıçdaroğlu ile yakın 

zamanda bir görüș-
meniz oldu. Bu 

görüșme nasıl 
geçti?

Genel Baş-
kanımızın ilgisi 
çok güzeldi. 
Bundan do-
layı onur ve 
gurur duy-
duk. Cum-
huriyet Halk 
Partisi’nin bu 
ülkenin em-

niyet sibobu 
olduğunu bili-

yoruz. Bu parti-
nin kurucusunun 

bizim tek başko-
mutanımız ulu önder 

Mustafa Kemal Atatürk 
olduğu bilinciyle bu ziyareti 

gerçekleştirdik. Bu konuyla ilgili 
taraf mısınız derseniz, biz ta-
rafsızlığımızı koruyacağız ancak 
gerekli yerlerde taraf olacağız. 
Çünkü biz biliyoruz ki, Cumhuri-
yet Halk Partisi bu ülkenin emni-
yet sibobu. 

Bugün bir şey ortaya çıktı ki, 
tek adam faşizmi ülkeyi artık yö-
netemez halde. Oyu yüzde 10'un 
altına düşen MHP'nin Pilli tavşa-
nına ittifakı öneren ve bu yolla 
MHP'yi meclise almaya çaba-
layan 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 etra-
fında birleşmiş olan ve Cumhu-
riyet'ten, laiklikten, Atatürk İlke 
ve İnkılaplarından yana olan ke-
simlerin yani, bizlerin bu  bildiği 

bir şey var. O da ülkeyi yönete-
mez hale gelmiş olan tek adam 
faşizmi, işi oldu bittiye getirmeye 
çabalamaktadır. Seçime her ne 
kadar az bir süre de olsa, az önce 
saymış olduğum Cumhuriyet ve 
Atatürk İlke İnkilapları'nda yana 
taraf olan insanlar Haziran'da 
tek adam rejimini alaşağı ede-
cektir. Bizler de ikinci Haziranı-
mızı kutluyor olacağız.

Foça ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?

Foça, Türkiye’nin en güzel 
sahillerine sahip, en nezih yer-
lerinden bir tanesi. Köyleri ve 
merkeziyle bir bütün. İnsanlar 
birbirini tanır. Asla yabancılık 
çekmezsiniz. Görenköy’de ya-
şayanla, Kozbeyli’de yaşayan, 
Foça’nın merkezinde yaşayan 
herkes birbirini tanır. Foça’da yıl-
ların vermiş olduğu birlik ve be-
raberlik var. Ayrıca derneğimizin 
merkezi, de Foça’da. Bu neden-
le etkinliklerimizde kimi zaman 
Foça’nın etkisi olabiliyor. Ancak 
Bergama ve Aliağa’da ve Mene-
mende şubelerimiz var, buralar-
dan da çalışmalar yürütüyoruz. 
Foça’da dernek olarak birkaç ay 
önce dört yüz kişinin katıldığı bir 
kahvaltı gerçekleştirmiştik. Bu 
kahvaltıya o dönem Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkan Yar-
dımcılığı görevini yürüten, Kamil 
Okyay Sındır, Yüksek Disiplin Ku-
rulu üyelerimiz, İl Başkanlarımız, 
il yöneticilerimiz ve Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe başkanları ve 
yöneticileri katılmıştı. 

Dernek olarak Atatürkçü Dü-
şünce Derneği, Türk Kızılay’ı ve 
benzeri derneklere ziyaretlerde 
bulunuyoruz. Birlikte çalışma-
lar ve projeler gerçekleştirmek 
için bir araya geliyoruz. Ayrıca 
belediyemizin gerçekleştirdiği 
etkinliklerde katılıp manevi des-
teğimizi vermeye çalışıyoruz. 
Foça’da bilinen bir Sivil Toplum 
Örgütüyüz. 

Dernek olarak 3 ay önce 
Foça merkezde birçok ilkoku-
la tohum kalem dağıttık. Yine 
dernek olarak İzmir merkezde 
birçok okulda Nutuk dağıttık. Ay-
rıca Diyarbakır’da sekiz tane fut-
bol kulübüne yirmi beşer tane, 
eşofman ve forma yaptırıyoruz. 
Bunları futbol toplarıyla beraber 
önümüzdeki hafta göndereceğiz. 
İlkini Diyarbakır Çüngüş Gençlik 
Spor Kulübüne yaptırdık. Bu bir 
dostluk ve kardeşlik çağrısı…
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Bakırçay Havzası Balkan ve Rumeli Göçmenleri Derneği 
Başkanı Gürol Türkmentepe’yle derneklerini ve süreci konuştuk. 

HALKTAN
YANAYIZ

MHP lideri ‘Pilli Tavşan’ın bir 
çağrısı vardı. İlla seçim diyorlar-
sa, biz hazırız, hodri meydan 
diyoruz. 

Bize çok tarafsınız diyenler 
var. Evet biz tarafız. Biz insan-
dan yana, özgür haber yapan 
ve bu yüzden tutuklanan gaze-
tecilerden yana, adalet arayan 
ve adalet aradığı için tutukla-
nan avukatlardan yana, özgür 
hakkı olan Nevruz’u kutlayan 

Kürt kardeşlerimizden yana, en 
doğal hakkı olan eylem hakkını 
kullandığı için ağır şiddete ma-
ruz kalan, üniversiteli öğrenci-
den yana, en doğal hakkı olan 
1 Mayıs’ı kutlayan işçi kardeş-
lerimizden yana, en doğal hakkı 
olan kadınlardan yana tarafız. 
Bizler haktan, hukuktan, kuş-
lardan, yeşilliklerden, adaletten 
yanayız. 

HES’lerden değil doğadan 

yanayız. Bizler dernek olarak, 
Taybet Ana’dan yanayız. Biz Ali 
İsmail’lerden yanayız. Biz, malı-
nı mülkünü tarlaya bırakan çift-
çimizden yanayız. 

Biz, pazar bittikten sonra 
çürük meyveleri toplamak için 
pazara giden emekli vatan-
daşlarımızdan yana tarafız. 6. 
Filo’nun önünde secde eden-
lerden değil, halktan, haktan, 
hukuktan yanayız.

‘6.FILONUN ÖNÜNDE SECDE EDENLERDEN DEĞILIZ’
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‘IZMIR’DEKI ZIYARETÇI, ŞEHIR MERKEZINDEKI 

KITAP FUARI’NA ÇOK ALIŞKIN’
“Biz bir ‘makina fuarı’ değiliz. Fuar alanının şehir merkezinde olması çok önemli”

TÜYAP PROJE GRUP BAŞKANI SUNAY GİRGİN:

TÜYAP proje grup başkanı Su-
nay Girgin ile 23. TÜYAP İzmir 
Kitap Fuarı devam ederken, 
kitap fuarlarının dününü, bu-
gününü ve yarınını konuştuk. 
29 yıldır bu görevde bulunan 
Girgin, röportaj sırasında unu-
tamadığı ve özlem duyduğu 
fuar ve yazarları sorduğumuz-
da ise geçen aylarda kaybet-
tiğimiz Şair ve aynı zamanda 
eski Türkiye Yazarlar Sendikası 
Başkanı Enver Ercan’ın kendi-
sine hediye ettiği fuları göste-
rirken gözyaşlarını tutmakta 
zorlandı.
İşte Sunay Girgin ile yaptığımız 
o keyifli söyleşinin tamamı:
Öncelikle sizi tanıyalım. Su-
nay Girgin kimdir ve TÜ-
YAP’taki görevi nedir?
Ben İstanbul Teknik Üniver-
sitesi İşletme Mühendisliği 
bölümü mezunuyum. 3 yıl 
mühendislik yaptıktan son-
ra TÜYAP’a girdim. Bu sene 
TÜYAP’ta 29’ı yılım. 15 yıldır 
proje grup başkanı olarak gö-
rev yapıyorum. TÜYAP’ın tüm 
Türkiye genelinde düzenlediği 
kitap fuarlarının organizas-
yonlarında çalışıyorum. 2018 
yılında Adana, Samsun, Bursa, 
İzmir, Erzurum, Diyarbakır ve 
İstanbul kitap fuarlarımız var. 
Bunun dışında yurtdışı fuarla-
rına da gözlemci olarak katıl-
mamız gerekebiliyor. Özellikle 
bu konuda sektörün büyük 
fuarlarından biri olan Bolog-
na Kitap Fuarı, çocuk kitapları 
konusunda dünyada 1 numa-
ra olarak kabul edilen bir fuar, 
Bursa Kitap Fuarı bitiminde 15 
gün kadar Bologna Kitap Fu-
arı’nı ziyaret ettik. Dünyadaki 
gelişmeleri izlemek yayıncılık 
anlamında, stand kurulumu, 
organizasyon anlamında bize 
çok şey kattığını düşünüyoruz. 
Dediğim gibi 29. yılım. İzmir 

Kitap Fuarı’nın ilk düzenlendiği 
günden beri buradayım. Bura-
ya ilk fuar alanını görmeye ge-
lişimizi hatırlıyorum. İlk sene 
yaptığımız yer şu anda yıkıldı. 
9-10-11 numaralı binalarda 
organize ediyorduk fuarları-
mızı. Ne kadar olduğunu tam 
anımsamamakla birlikte, sanı-
yorum 10-12 yıldır da burada 
fuarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Benim TÜYAP’taki görevim 
ağırlıklı olarak satış yöneti-
mi. Buraya katılan firmaların, 
derneklerin organizasyonu. 
Ama onun dışında tabi her 
şey. Özellikle İzmir’de kendi 
fuar alanımız olmadığı için, 
İZFAŞ’tan kiralama yaptığımız 
için açıkçası benim İzmir’deki 
görev tanımım çok değişiyor. 
Yıllardır her konuda, perde-
lerin asılmasından tutunda 
temizliğin, güvenliğin, sözleş-
melerin yapılmasına kadar her 
şeyi kapsıyor. Fuarın başından 
sonuna her türlü işleyişte biz 
varız. 
İzmirlilerin fuara katılımını ve 
okuyucu kitlesini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Diğer illerle 
kıyaslama yapacak olursak 
İzmir Kitap Fuarı nerede ka-
lıyor?
İzmir bizim en eski Anado-
lu fuarımız diyebilirim. Bu yıl 
23.sünü gerçekleştiriyoruz. İz-
mir ziyaretçi anlamında İstan-
bul’dan sonra en yoğun geçen 
fuarımız. Biz de bundan dolayı 
çok büyük mutluluk duyuyo-
ruz. Aynı şekilde yayınevlerinin 
katılımı anlamında da öyle. Bir 
de İzmir tüm yayıncılarımızın 
çok özenle hazırlandıkları bir 
şehir. Bunun çok önemli se-
bepleri var. Sadece ziyaretçi 
sayısının çok olması değil aynı 
zamanda İzmir iline gelmek de 
onları, herkesi çok heyecan-
landırıyor. Fuar alanının şehir 
merkezinde olması çok önem-
li. 
Kitap fuarının tașınması söz 
konusu. Bu konuda neler söy-
lemek istersiniz?
Yeni bir fuar merkezi var ve 

İZFAŞ yönetimi ‘Gelin burada 
çok daha sağlık gerçekleşti-
rebilirsiniz fuarlarınızı diyor’ 
ama İzmir’in yapısını tanıyor-
sunuz. İstanbul’da belki Bey-
likdüzü’ne gelebiliyor okurlar 
ama İzmir’deki ziyaretçi şehir 
merkezine çok alışkın. Biz bir 
‘makina fuarı’ olmadığımız 
için, buraya gelen okurları gö-
rüyor ve gözlemliyoruz, belki 
iki günde bir geliyorlar. Buraya 
ulaşım çok kolay. Dolayısıyla 
bu fuarı orada yaşamamız çok 
zor. Ziyaretin rahatlığı anla-
mında bu merkez bizim için 
çok önemli. Burada özellikle 
dikkatimizi çeken şeylerden 
biri, istatistiklerimize baktı-
ğımızda, İstanbul’dan sonra 
en fazla etkiliklerin izlendiği il 
İzmir. Etkinliklere katılım çok 
güçlü. Sivil toplum kuruluşla-
rına ilgi çok fazla. Bunlar çok 
değerli özellikler. Baktığımız-
da yaş ortalaması da birçok ile 
göre yüksek. Bunun çok olum-
lu olduğunu düşünüyorum. 
Bizim Türkiye genelinde 40 
yaş altı çok önemli bir kısmını 
oluşturuyor ziyaretçilerimizin, 
ama İzmir farklı. Bunun fuar 
merkezinin şehir merkezinde 
olmasının da sebeplerinden 
biri olduğunu düşünüyoruz. 
Ulaşım çok rahat. Belki yürü-
yerek, belki tek bir otobüs ile 
gelebiliyor. Elbette öğrencile-
rin gelişine çok önem veriyo-

ruz. Birçok evde hala büyük 
bir kitaplık yok. Evinde kitap 
bulundurmayan, bulundura-
mayan 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 ço-
cuk var. Bu da çok değerli bizim 
için. Tabi denemeden görme-
yeceğiz ama o fuar merkezine 
ulaşımın daha zor olması belki 
İzmirlilerin özellikle belirli bir 
yaş grubunun gözlerini korku-
tabilir.
Birçok ilde fuarlar düzenli-
yorsunuz. Sizin için en yorucu 
geçtiği iller ve en keyifli geç-
tiği iller hangileridir?
Az önce saydığım değerler çok 
önemli. Eğer bir fuar ilgi gö-
rüyorsa, firmalarınız, katılım-
cılarınız memnunsa, dışarıya 
çıktığınızda da böyle bir İzmir 
havası, böyle bir bahar orta-
mında hissediyorsanız tabi ki 
İzmir’in çok keyifli olduğunu 
söyleyebilirim. Çünkü bizim 
için önemli olan yaptığımız 
işi en iyi şekilde gerçekleşti-
rebilmek ve katılımcıyla, zi-
yaretçisiyle bir memnuniyet 
yaratabilmek ve sonuçlarını 
görebilmek. Bu sebeplerden 
ötürü ben şahsen İzmir’i diğer 
fuarlardan daha üst noktaya 
koyabilirim diye düşünüyo-
rum. 

Zorluklar her yere göre de-
ğişiyor. İzmir de başlangıçta 
çok kolay değildi. Belli bir süre 
sonra bütün işleyiş rayına 
oturuyor. İlk yıllarda okur gel-
diğinde daha uzak durabiliyor 
kitaptan. Yıllar geçtikçe fuara 
katılım artıyor. Fuarın çeşitliliği 
artıyor. Ziyaretçi sayısı da ona 
bağlı olarak artıyor. Ama biraz 
önce de belirttiğim gibi İzmir’in 
yeri bambaşka tüm yayıncıla-
rımızın ve bizim gözünde. 
29 yıldır TÜYAP’tasınız. Bu 29 
yıllık geçen süreçte, özlediği-
niz fuarlar, özlediğiniz yazar-
lar mutlaka vardır. 
Şu anda üzerimde olan şu fu-
lar bana Enver Ercan’ın hedi-
yesi. Yakın zaman önce kay-
bettik. Cumartesi günü burada 
bir anması vardı biliyorsunuz. 
Tabi uzun yıllar birlikte geçi-
rince 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 
fuarlarımızdan birinin onur 
konuğu Şükran Kurdakul’dur. 
Babam da onun dostuydu. 
Hala özlemle saygıyla anıyo-
rum kendilerini. Ama çok güçlü 
yapıtlar bıraktılar, anılar bırak-
tılar bize. Çok teşekkürler edi-
yorum kendilerine.

CİHAN
SAMGAR

Son olarak anonsları sormak 
istiyorum. Herkesi gülümse-
ten o sempatik anonslar do-
ğaçlama mı yoksa önceden 
bir hazırlık yapılıyor mu?

Biz TÜYAP’ta güzel, güçlü 
bir ailesiyiz, yayıncılarımızla, 
ziyaretçilerimizle hep birlikte. 
Çalışan kadrosu olarak ben 
29. yılımda olduğumu söyle-
dim. Bağlı olduğum koordi-
natörüm Deniz Kavukçuoğlu, 
kendisi 25 yıldır birlikte çalı-
şıyorum. Birlikte iş yaptığımız 

arkadaşlarımız 10 yıldır, 15 
yıldır birlikte çalışıyoruz. Biz 
mümkün olduğumuz kadar 
mümkün olduğu kadar hep 
birlikte, keyifle yapıyoruz. İf-
fet Diler hanım da bu ailenin 
bir parçası. Iffet Diler TRT 
emeklisi, kendisi spiker. Biz 
kendisine ilk iş teklif et-
tiğimizde de 
tahmin 
edi-

yorduk çok doğru sonuçlar 
alacağımızı ve kitap fuarları 
için çok doğru bir isim olduğu-
nu. Tamamen doğaçlama ya-
pıyor anonslarını ve bizde çok 
büyük sempati oluşturuyor. 
Biz de sizin aracılığınız ile çok 
teşekkür ediyoruz kendisine. 
Ayrıca bu soruyu sorduğunu 

için size de çok 
t e ş e k k ü r 

e d i y o -
ruz.

KITAP FUARI’NIN SEMPATIK ANONSLARI

TÜYAP Proje Grup 
Başkanı 

Sunay Girgin, 
röportaj 

sonrasında, İz 
Gazete- İz Dergi 

ve Biz Kitap’ın 
İzmir Kitap 

Fuarı’nda bu yıl 
ilk defa kurulan 

standını da 
ziyaret etti. 
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HODRi MEYDAN
Karşıyaka’da mahalle koordinatörleri ile yapılan toplantı sonrasında seçim startı verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 
Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur 
Yıldırım yönetiminde ilçe bi-
nasındaki Ertam Özen top-
lantı salonunda 27 mahalle-
nin koordinatörleri ile yapılan 
toplantıda önemli kararlar 
alındı. 

SEKİZ HAFTA VAR
Toplantıda konuşan Baş-

kan Uğur Yıldırım, ”Baskın 
diyebileceğimiz seçimlere 
sekiz hafta gibi çok kısa bir 
zaman var, onun için önü-
müzdeki sekiz haftayı yoğun 
bir şekilde çalışarak geçir-
memiz gerekiyor” dedi. 

SLAYTLARLA SUNUM
Toplantıda görüş alış ve-

rişinde bulunulurken, koor-
dinatörlere mahallelerinin 
demografik yapıları hakkında 
bilgiler verildi çeşitli slaytlar 
gösterildi. Toplantı sonun-
da açıklamada bulunan CHP 
İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, 
“Karşıyaka örgütü İzmir’in en 
dinamik ve en hazır örgütü… 
Geçen seçimlerde olduğu 
gibi bu seçimde de partimiz 
en yüksek oyu yine Kar-
şıyaka’dan alacak bundan 

eminim, çünkü örgütümü-
ze yürekten güveniyorum.” 
şeklinde konuştu.

‘KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMİYORUZ’
Yıldırım, “Bu seçim ger-

çekten çok önemli Cumhu-
riyetimizin Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kurduğu partimize üye olan 
her arkadaşımızın tüm gü-
cüyle seçimlerde çalışacağı-
nı biliyorum. Bizler kimseyi 
ötekileştirmiyoruz, sizlerde 
ötekileştirmeyin çünkü bu 
seçim ülkenin geleceğini 
belirleyeceği bir seçim ola-
cak.”ifadelerini kullandı.
‘SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Seçim güvenliğine dair 

de özel vurgular yapan Uğur 
Yıldırım, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

“Onun için sandıklara sa-
hip çıkacağız, omuz omuza 
vereceğiz, bir birimize des-
tek olacağız, Karşıyaka da 
girmedik ev bırakmayacağız. 

BAŞKA İLÇELERE DE GİDECEKLER
Başkan Yıldırım özellikle 

kadınlardan ve gençlerden 
oluşan gönüllü bir ekip kura-
caklarını kaydetti. 

Başkan şöyle dedi: “Ay-
rıca kadınlardan, gençlerden 
ve gönüllülerden oluşan bir 
ordu kuracağız ihtiyacı olan 
ilçelere desteğe gideceğiz ” 

CHP 
Karşıyaka 

İlçe 
Başkanı 

Uğur 
Yıldırım
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BiR KUPA iKi ȘAMPiYON
Buz sporlarının yükselen yıldızı İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, bir büyük başarıya daha imza attı

Artistik Buz Pateni Spor Toto Fe-
derasyon Kupası'nda bir ilk yaşandı. 
İki kulüp aynı puanı aldı ve şampi-
yonluğu İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi ile Vizyon Buz Sporları Kulübü 
paylaştı. Ankara'da düzenlenen or-
ganizasyonda İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi sporcuları 2 altın madalya 
kazanırken, kulübün 5 sporcusu ise 
"kupa puanı" getirdi. Yarışmada İz-
mir Büyükşehir Belediyesi sporcula-
rından Efe Cetiz "Minik Erkekler"de, 
Elifsu Erol ise "Novice Bayanlar"da 
tüm rakiplerini geçerek kürsünün zir-
vesine çıktı. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi'nin diğer sporcuları Selin Erkan 
Novice Bayanlar, Sıla Sağdıç daJunior 
Bayanlar da dördüncü oldu. 

Minik Erkekler katego-
risunde Berkant Algül, 
Junior Bayanlar ka-
tegorisinde Buse 
Bayramoğlu ve 
Senior Bayan-
lar'da Zeynep 
Yiğit ise beşinci-
liği elde etti. 

İzmir Bü-
yükşehir Bele-
diyesi Minikler, 
Yıldızlar ve Genç-
ler kategorilerinde 
topladığı 291 puan-
la Vizyon Buz Sporları 
Kulübü'yle şampiyonlu-
ğu paylaştı.

ŞAMPiYON TENiSÇiYE 
OLGUN ATiLA’DAN DESTEK
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan Bornova 
Belediyesi çalıșanı milli tenisçi Nurșen Șen, Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun düzenlediği 
Kültürpark Tenis Kulübü’ndeki Türkiye Klasman 
Turnuvası’nda tek bayanlarda ikinci olurken, çift 
bayanlarda Ebru Bulgurcu ile birlikte șampiyon oldu. 

Bornovalı tenisçi Nur-
şen Şen, Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyo-
nu’nun düzenlediği Kültür-
park Tenis Kulübü’ndeki 
Türkiye Klasman Turnuva-
sı’nda tek bayanlarda ikin-
ci olurken, çift bayanlarda 
Ebru Bulgurcu ile birlikte 
şampiyon oldu. 2020 Tok-
yo Yaz Olimpiyat Oyun-
ları’na hazırlanan Nurşen 
Şen, puanını yükseltmek 
için katıldığı Turnuva’da 
kazandığı kupalarla birlikte 
Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila’yı ziyaret etti.  
Bornova Belediyesi Sos-
yal Yardım İşleri Müdürlü-
ğü’nde çalışan milli tenisçi 
Nurşen Şen, derece aldığı 
her turnuvanın ardından 
dünya sıralamasındaki ye-

rini üst sıralara taşıdığını 
belirttti. Olimpiyat hedefi-
ne doğru ilerlerken Borno-
va Belediye Başkanı Olgun 
Atila’nın desteğini almanın 
pozitif katkısını yaşadığını 
söyleyen Şen, “Kültürpark 
Tenis Kulübü’ndeki Turnu-
va’nın ardından şampiyon-
luk sevincini Başkanımız 
Olgun Atila’yla paylaştım. 
Başkanımız turnuvala-
ra katılmam konusun-
da destek vereceklerini 
söyleyerek bir de raket 
hediye edeceğini belirtti. 
Başkanımızın hedeyi ed-
ceği raketin önümüzdeki 
turnuvalarda uğur getire-
ceğine inanıyorum” dedi. 
Bornova Belediye Başka-
nı Olgun Atila da Nurşen 
Şen’in olimpiyatlara katıl-

ma hedefine ulaşması için 
bugüne kadar hep yanın-
da olduklarını belirterek, 
“Bundan sonra da milli 
sporcumuza destek olma-
ya devam edeceğiz” dedi. 

Anadolu’da ilk tenis 
müsabakalarının Borno-
va’da yapıldığını hatırla-
tan Başkan Atila, “Nurşen 
Şen’in teniste böyle önem-
li bir tarihe sahip olan Bor-
nova’dan Tokya’ya gidip 
olimpiyat şampiyonu ola-
rak dönmesini umut edi-
yoruz” dedi. 

Nurşen Şen, 26-29 Ni-
san tarihleri arasındaki 
Litvanya Açık Tekerlekli 
Sandalye Tenis Turnuva-
sı’na Milli Takım sporcusu 
olarak katılıp Türkiye’yi 
temsil edecek.

SU TOPUNUN PERiLERi 
BUCA’DA BULUŞTU
19.Rotary Ulusal Egemenlik Kadınlar Sutopu Turnuvası, Buca 
Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesislerinde yapıldı. 

Göztepe Rotary Kulübü tarafın-
dan bu yıl 19’ncisi düzenlenen Ulus-
lararası Rotary Ulusal Egemenlik 
Kadınlar Sutopu Turnuvası 13-15 
Nisan tarihleri arasında Buca Beledi-
yesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda 
yapıldı. Buca Belediyesi ev sahipli-

ğinde gerçekleştirilen turnuva-
ya Yunanistan’ın Olympıakos, 
Chıos, Bulgaristan’ın Chernomo-

retz, Türkiye’nin ESTİ takımların-
dan toplam 75 sporcu katıldı. 

Üç gün süren turnuva zorlu ve bir 
o kadar da heyecanlı müsabakalara 
sahne oldu. Göztepe Rotary Kulü-
bü Başkanı Tolga Uskuç, 19.Rotary 
Ulusal Egemenlik Kadınlar Sutopu 
Turnuvasına her türlü desteği göste-
ren Buca Belediyesi’ne teşekkür etti. 
Turnuvayı belediye meclis üyeleri 
ile birlikte takip eden Buca Beledi-
ye Başkanı Levent Piriştina, böylesi 
zorlu bir sporun turnuvasına ev sa-

hipliği yapmaktan gurur duyduklarını 
belirtirken sporculara “Zorlu günler-
den geçerken sporu dünyaya barı-
şı getirebilecek en önemli unsurlar 
arasında görüyorum. Uluslararası bu 
turnuva ve sizlerin sayesinde uma-
rım barışa bir parça da olsa aracılık 
ederiz” sözleriyle seslendi. 

3 gün süren zorlu müsabakaların 
ardından Türk takımı ESTİ birinciliği 
elde ederek kupayı kaldırırken, Yuna-
nistan’ı temsil eden Olympiakos ikin-
ci, Chios takımı üçüncülüğü kazandı. 
Bulgaristan takımı Chernomoretz ise 
turnuvayı dördüncü olarak tamam-
ladı.
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KADIN 
DEVRİMİ 
OLACAK

Bugün eksik bildiğim bir bilgi-
yi tamamlama fırsatı buldum.

Konak’ın seçilmiş ilk kadın 
Belediye Başkanı Sema Pek-
daş’ın, mazbatasını aldığı 4 Ni-
san 2014’ün üzerinden 4 yıl geçti 
ve bugün Başkan Pekdaş bu 4 yılı 
gazetecilerle değerlendirdi. 

Çok köşeli ve nitelikli konuş-
masından, birçoğumuzun ‘kadı-
na seçme ve seçilme hakkı’nın 
tanınmasının tarihi olarak bil-
diğimiz 5 Aralık 1934 bilgisinin 

eksik olduğunu ben de öğrenmiş 
oldum. 

Şöyle ki; Türkiye’de 3 Nisan 
1930 tarihinde belediyelerde, 
26 Ekim 1933'te köy ihtiyar he-
yeti ve muhtarlık seçimlerinde, 5 
Aralık 1934'te ise Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde kadına seçme 
ve seçilme hakkı tanınmış. 

Başkan konuşmasında Cum-
huriyet’in kadına verdiği değe-
re vurgular yaparken, dinleyen 
hemen hemen herkesin aklına 
TBMM’nin 18 Mart Çanakkale 
anmasında sahneye çıkması en-
gellenen kadın tiyatrocular gel-
miştir diye düşünüyorum. 

"Kadınların görünür olma-
sının güçlenmesini sağlamaktır 

görevimiz" diyen Başkan Pek-
daş, hem gelinen noktanın ve-
hametine vurgu yaptı, hem de 
1930’dan bugüne de kadının gö-
rünürlüğünün hak ettiği seviye-
de olmadığının altını çizdi. Genç 
Cumhuriyet’in ilk belediyeler 
kanunundan bugüne seçilen 31 
bin belediye başkanının sadece 
119’unun kadın olduğunu vur-
guladı. Bu çok çarpıcı bir rakam. 
119 kadından ise –Sema Pekdaş 
dahil- İzmir’de seçilmiş sadece 
10 kadın var. Bu ise özel olarak 
İzmir için maalesef utanılacak bir 
rakam. Türkiye’de nüfusun ya-
rısını kadınların oluşturmasına 
karşın; 2014 yerel ve 2015 ge-
nel seçimlerinde, kadınlar %14 ile 

milletvekilliğinde, %10.7 ile bele-
diye meclis üyeliğinde, %4.3 ile il 
genel meclisi üyeliğinde, %3 ile 
belediye başkanlığında ve %1.2 
ile muhtarlıkta temsil ediliyor. 

*** 
30 milyon liralık kamulaştır-

ma, 10 milyon liralık iş makinası 
ve araç alımı, kamucu politika-
larla tasarruf ve tasarruflarla 
güçlendirilen sosyal belediyecilik 
hizmetleri… 2500 yıldır aynı yer-
de devam eden kent yaşamını  
‘hem korumak hem de geliştir-
mek’ üzere sıkça zorlanılsa da 
ısrarla tercih edilen katılımcı - 
demokratik bir işleyiş…  Kim ne 
derse desin, Başkan işini gayet 
iyi yapıyor. 

"Sadece hizmet etmek değil, 
bir anlayış ve bilinç yerleştirmek 
benim görevim" dedi Sema Pek-
daş. "Eleştirenler, arkadan ko-
nuşanlar, çelme takanlar oldu. 
Polemiğe girmedim, ötekileştir-
medim. İnsanın insana iyi gel-
mesi gerekiyor çünkü. Çok zor 
bir bölgede ‘Yürüyelim Konak’ 
diyerek yola çıktık 4 yıl önce. Söz 
söylemekten de sorumluluk al-
maktan da kaçınmadım” diye de 
sürdürdü konuşmasını. 

Gup toplantısında CHP Lide-
ri Kemal Kılıçdaroğlu “2019’da 
kadın devrimi olacak” demişti. 
Başkan kendisine yöneltilen “Ye-
niden aday mısınız?” sorusuna 
da net cevap verdi: “Konak’a ye-

niden adayım” 
*** 

Sema Pekdaş’ın hem beledi-
yecilik bakımından hem de politik 
olarak ezber bozduğu kanaatin-
deyim. ‘Hayal ettikleri’ni tamam-
lamak üzere de yeniden aday 
gösterileceğine inanıyorum. 

İzmir’i Pekdaş gibi kadınlarla 
koruyabiliriz.  

Bu ceberut iktidarı da ancak 
kadınların direnci, temizliği ve 
kararlılığı değiştirebiliriz. 5. yılı 
Başkan’a hayırlı olsun, ‘hayalleri’ 
için yolu da açık olsun.   

2019’da, yani 1930’dan 89 
yıl sonra dilerim kadınların İz-
mir’deki temsiliyeti şimdikinden 
çok daha iyi olacaktır.

BU CEBERUT iKTiDARDAN  
KURTULABiLiRiZ

ÜMİT
KARTAL

"Kadınların görünür olmasının güçlenmesini sağlamaktır görevimiz"


