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

Tüm Türkiye ve İzmir kamuoyu 31 Mart’ta 
yapılacak yerel seçimleri konuşuyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nde İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, siyasette 

ötekileştirmeyen üslubuyla sadece İzmir’de 
değil tüm Türkiye’de ön plana çıkarken, 

Soyer’in gittiği hemen hemen her yerde 
yanında bulunan ve ona destek veren eşi 

Neptün Soyer’in kooperatifçilik çalışmaları da 
bir hayli dikkat çekiyor. 

Uluslararası 
İzmir Tiyatro Günleri

‘ZEYBEKCİ’NİN EMEĞE 
BAKIŞ AÇISI ORTADA’ 

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili  
Kani Beko önemli açıklamalarda bulundu.  

Beko, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı Nihat Zeybekci’nin Denizli’de Belediye 
Başkanı olduğu dönemde işçileri sendikasız 

çalıştırdığını söyledi. s.9

‘Mart’ı bahara çevireceğiz, 
baharın ışığını kadınlara…’

‘İZMİR’DE HER BAŞARILI KADININ ARKASINDA BİR ERKEK VARDIR’
Neptün Soyer’in başkanlığı sonrasında eşi Tunç Soyer’in kendisini  ‘İzmir’de her başarılı 
kadının arkasında başarılı bir erkek var’ şeklinde kutlayan Tunç Soyer şu ifadeleri kullan-
mıştı: “Kimleri devirerek seçildi, inanılmaz bir şey.  Ciddi bir başarı… Yani onların elinden 
söküp almak çok cabbar olmayı gerektirir. Çok dirayetli, çok güçlü olmayı gerektirir. O 
yüzden diyorum her başarılı kadının arkasında başarılı bir erkek vardır diye.” s.8

Allianoi yeniden gündemde
AİHM Türkiye aleyhinde karar verdi s.3

Alternatif Bir Bağımsız Kitapçı:

‘Yerdeniz Kitapçısı’ 
Yerdeniz Kitapçısı’nın 
sahiplerinden Nuray 
Önoğlu ile ‘Yerdeniz 
Kitapçısı’nı açma serü-
venlerini, günümüzde 
bağımsız kitapçıların 
yerini ve ‘Çok Satması 
Gereken’ kitapları ko-
nuştuk. s.4

‘İzmir mahallenin en güzel kadını değil; 

Türkiye’de kadın mücadelesinde önemli çalışmalar 
yürüten Kadın Meclislerinden Hilal Susuz ile 
Türkiye’de ve İzmir’de kadının yerini konuştuk.  s.5

İzmir mücadele 
eden kadın’

İzmir, tam 21 gün 
sürecek tiyatro 

şenliği için hazır. 
Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
düzenlenen  

37. Uluslararası İzmir 
Tiyatro Günleri,  

8 Mart’tan itibaren 
21 gün boyunca 

kentte sanat rüzgarı 
estirecek.

CHP’li Uzun: 

‘Gençliğin 
dinamizmini  
kentlere 
taşıyacağız’ 

Cumhuriyet Halk 
Partisi Narlıdere Be-
lediye Meclis üyesi 
adayı Erman Uzun, 
31 Mart’ta yapılacak 
yerel seçimler başta 
olmak üzere açıkla-

malarda bulundu. AKP’nin Narlıdere’den 
silindiğini kaydeden Uzun, “Genel iktidara 
giden yol, yerel iktidardan geçer. Bundan 
dolayı AKP’nin sadece yerel eksikliklerini 
anlatmak yeterli değil.” diye konuştu. s.2
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CHP’li Uzun: 

‘Gençliğin dinamizmini  
kentlere taşıyacağız’ 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Narlıdere Meclis üyesi 
adayı Erman Uzun yerel 
seçim süreci, Narlıdere, 
gençlerin politikadaki ve 

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki yeri 
üzerine önemli açıklamalarda bulun-
du. 10 Aralık 1991 İzmir doğumlu olan 
Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi içeri-
sinde Narlıdere’de iki dönem Gençlik 
Kolları yöneticiliği görevinde bulun-
du. CHP Narlıdere Kongre Delegeliği 
ve Narlıdere Öğrenci Temsilciliği gibi 
görevlerde bulunan Uzun, öğrenimini 
ise yine İzmir’de gerçekleştirdi. Ege 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gaze-
tecilik Bölümü mezunu olan Uzun, 
ayrıca İletişim Fakültesi içerisinde ak-
tif olarak siyasetin içerisinde yer aldı. 
Ege’de Birgün gazetesinin kurucusu 
olan Uzun, 31 Mart’ta yapılacak ye-
rel seçimlerde Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nden Narlıdere Belediye Meclis 
üyesi adayı oldu ve 8. sıradan aday 
gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisi’n-
de genç bir meclis üyesi adayı olarak 
gençlerin aldığı sorumluluklar hak-
kında konuşan Uzun, “Bizim gençler 
olarak kavga etmemiz gerekiyor. Bu 
kavga bedenen bir kavga değil; fikren 
bir kavga olmalı, dedikodu değil poli-
tika üretmeliyiz.” ifadelerini kullandı. 
Uzun, tutuklu durumda bulunan CHP 
Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in 29 
yaşında milletvekili olduğunu, Genel 
Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in 
de kendisiyle yaşıt olduğunu hatır-
latarak, Cumhuriyet Halk Partisi içe-
risinde gençlerin siyasette aktif rol 
aldığını aktardı. Uzun, “31 Mart yerel 
seçimleri özelinde konuşacak olur-
sak eğer, gençlerin mutlaka listelerde 
daha fazla yer bulmaları gerekirdi. En 
azından ilçelerimizde yaş kontenjanı-
na uyulabilirdi. Bu noktada bir eksiklik 
görüyorum. Fakat bu durumda tek 
suçlu listeleri yazan büyüklerimiz ve 
gençleri listelere taşıyamayan gençlik 
liderleri değildir. Biz gençlerinde ken-
dimizde hata aramamız gerekmekte-
dir.” şeklinde konuştu. İşte o söyleşi:

 ‘LİSTEYE YAZILABİLMENİN TEK KOŞULU 
GENÇ OLMAK OLMAMALI’ 

Genç bir meclis üyesi adayı olarak 
gençlerin siyasetteki varlığı hakkında 
neler söylemek istersiniz? 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 31 
Mart yerel seçimlerinde gençlere 
yeteri kadar yer verdiğini düşünü-
yor musunuz? Ulu Önderimiz, ebedi 
komutanımız Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk diyor ki: “Biz her şeyi genç-

liğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, 
ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim 
gençliktedir.” Gençler olarak halkımı-
za, geleceğimize ümit olmalıyız, ümit 
olmak zorundayız. Geçmişten bugüne 
gençlerin yer aldığı siyasi oluşumlar, 
eylemler ve hatta söyleşiler, panel-
ler her zaman alışılagelmişin dışında 
daha dinamik, monotonluktan uzak, 
akıcı, heyecanlı ve fedakarlık dolu 
olmuştur. Gençler halkı için hep be-
del ödemiştir. Tarihsel sürecimize 
baktığımız zaman gerek Çanakkale 
savaşındaki on beşlilerden, gerek 68 
kuşağının devrimci gençleri Deniz-
lerden, gerekse Y kuşağının daha çok 
politikleştiği Gezi Parkı eylemlerinden 
bunu daha somut bir şekilde görebili-
yoruz. Gençlik dinamizm ve heyecan 
demektir. Ancak gençliği sadece bu 
kavramların içerisinde sıkıştırırsak 
hata ederiz. Gençlik çağa ayak uydur-
mak ve teknoloji de demektir. Kısacası 
tüm siyasal hareketler daha dinamik, 
heyecanlı, çağdaş ve teknolojik olmak 
istiyorsa gençlerden faydalanma-
lı, gençlere iktidar alanları açmalıdır. 
Partim ve evveliyatı geçmişten günü-
müze gençlere iktidar alanı açmakta 
başarılı bir parti olmuştur. Örneğin 
değerli büyüğümüz Sayın Yüksel Çak-
mur 1971 yılında, 29 yaşında Buca 
Belediye Başkanı olmuştur. Şu an 
tutukluluğu devam eden Parti Meclisi 
Üyemiz Sayın Eren Erdem 2015 Genel 
Seçimlerinde 29 yaşında Milletvekili 
olmuştur. Şu an ki mevcut MYK’mız-
da 1991 doğumlu, benimle aynı yaşta 
olan Sayın Genel Başkan Yardımcımız 
Gökçe Gökçen yer almaktadır. Bu ör-
nekleri çoğaltabiliriz. 31 Mart yerel 
seçimleri özelinde konuşacak olur-
sak eğer, gençlerin mutlaka listelerde 
daha fazla yer bulmaları gerekirdi. En 
azından ilçelerimizde yaş kontenjanı-
na uyulabilirdi. Bu noktada bir eksiklik 
görüyorum. Fakat bu durumda tek 
suçlu listeleri yazan büyüklerimiz ve 
gençleri listelere taşıyamayan gençlik 
liderleri değildir. Biz gençlerinde ken-
dimizde hata aramamız gerekmek-
tedir. Birileri bizi durduk yere neden 
listeye yazsın? Listeye yazılabilmenin 
tek koşulu genç olmak olmamalı diye 
düşünüyorum. Sonuç itibari ile bir 

kamu görevine talip olduk. Başarıda 
da başarısızlıkta da partimiz hesabını 
halka verecek. Bizim gençler olarak 
kavga etmemiz gerekiyor. Bu kavga 
bedenen bir kavga değil; fikren bir 
kavga olmalı, dedikodu değil politika 
üretmeliyiz. 

‘GENEL İKTİDARA GİDEN YOL YEREL 
İKTİDARDAN GEÇİYOR’

31 Mart’ta yapılacak yerel se-
çimler pek çok açıdan kritik unsurları 
içerisinde barındırıyor. Bu kapsamda 
toplumun farklı gruplarından isimler 
belediye başkanlığına ya da belediye 
meclis üyeliğine adaylığını koyuyor. Bir 
gazeteci olarak 8. sıradan aday göste-
rildiniz. Yerel seçimleri medyanın içeri-
sinden gelen biri olarak nasıl yorumlu-
yorsunuz? 

Öncelikle haklı mücadelemde hak-
kımı teslim eden ilçe başkanım Sayın 
Şahin Fırat’a ve değerli ilçe yönetim 
kurulu üyelerine doğup, büyüdüğüm 
ilçem Narlıdere’ye hizmet etme onu-
runu bana yaşattıkları için teşekkür 
ediyorum. Söylediğiniz gibi yerel se-
çimler pek çok açıdan içerisinde kritik 
unsurlar barındırıyor. Bu seçime sa-
dece bir yerel seçim gözü ile bakma-
nın yanlış olduğunu düşünüyorum. 
Önümüzde bir genel seçim görünmü-
yor. Bu bağlamda AKP saltanatının 
son bulması yerel seçimlerle başlaya-
cak. Her zaman ne deriz: “Genel ikti-
dara giden yol, yerel iktidardan geçer” 
bundan dolayı AKP’nin sadece yerel 
eksikliklerini anlatmak yeterli değil. 
AKP’nin dövizi nasıl tavan yaptırdı-
ğını, işsiz sayısının ülkemizde nasıl 
arttığını, insanların seçilme haklarını 
nasıl gasp ettiğini, gündelik hayatı-
mızda tükettiğimiz neredeyse tüm 
ürünlerin ithal ve döviz bazlı olduğu-
nu da anlatmalıyız. Burada Sayın Mil-
letvekillerimize büyük görev düşüyor. 
Vekillerimizi takip ediyorum, onlarla 
gurur duyuyorum. Tüm ilçelerimizde 
arı gibi çalışıyor, gerçekleri halkımıza 

anlatıyorlar.

Meclis üyesi olarak mecliste yeri-
nizi aldığınız zaman mesleğinizin bu 
sürece katkısı ne yönde olacak? 

Göreve geldiğiniz zaman ne tip 
çalışmalar yürüteceksiniz? Cumhuri-
yet Halk Partili belediyelerimiz ger-
çekten çok çalışıyor, üretiyor. Fakat 
bu çalışmaları halka yeterince duyu-
ramadıktan sonra geri dönüş zayıf 
kalıyor. Sağlıklı iletişim sürecinin ger-
çekleşmesi, bunun sonucunca hal-
kımızın çalışmalarımızdan haberdar 
olması ve belediye ile halkın sürekli 
etkileşim içerisinde olabilmesi için 
bazı projeler hazırladım. Bu projeleri-
mi seçimlerden sonra mutlaka uygu-
lamak için çalışacağım. Mesleki duru-
mumun dışında biliyorsunuz ki CHP 
gençlik örgütlerinde yetiştim. Gençlik 
örgütleri partinin mutfağıdır. Parti-
mizin mutfağında aldığımız ahlakla 
ketlere hizmet vermek vatandaşlık, 
gençliğin dinamizmini kentlere taşı-
mak boynumuzun borcudur. 

‘AKP’Yİ NARLIDERE’DEN SİLDİĞİMİZİ 
DÜŞÜNÜYORUM’ 

Narlıdere’de Abdül Batur 4 dönem-
lik görevinin ardından Konak için aday 
oldu. Ali Engin ise Narlıdere Belediye 
Başkan adayınız. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Narlıdere’de kazanmaktan 
ziyade oylarını arttıracağı fikrine katı-
lır mısınız? Neden? 

Öncelikle 4 dönemdir Narlıde-
remiz için gece – gündüz demeden 
çalışan, halkına, gençlere ve örgü-
te hak ettiği değeri veren Belediye 
Başkanımız Sayın Abdül Batur’a çok 
teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. 
Konak halkının çok şanslı olduğunu 
düşünüyorum. Başkanımızın söyle-
diği gibi “Konak’a mimar eli değdiği 
belli olacak”. Batur başkanımız yerine 
Narlıderemize Sayın Ali Engin başka-
nımız genel merkezimizin teveccühü 
ile aday olarak atandı. Kendisi parti-

mizin tabanından gelen, il başkanlığı-
mızı yapmış değerli bir insan, değerli 
bir siyasetçi. Seçim çalışmalarımızda 
görüyoruz ki Sayın Engin’in iletişim 
becerileri çok yüksek. Halkla güzel 
bir elektrik yakaladı. Zaten İl Başkan-
lığı yaptığı için İzmir’in birçok yerine 
olduğu gibi Narlıdere’ye de oldukça 
hakim. Elbette Narlıdere’yi kazanaca-
ğız. Oylarımızı kesinlikle arttıracağız. 
AKP’yi Narlıdere’den tamamen sildi-
ğimizi düşünüyorum. Öyle ki AKP de-
ğil MHP aday çıkarttı. İyi Parti ile yap-
tığımız ittifak ile birlikte Narlıdere’de 
yüzde 80 bandını aşarak bir rekora 
imza atacağız.

‘TUNÇ SOYER KÜÇÜK BÜTÇELER İLE 
BÜYÜK İŞLER YAPTI, DAHA BÜYÜK İŞLE-
Rİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Meclis üyesi olduğunuz zaman 
Narlıdere’de çözme gayreti içerisinde 
bulunacağınız en önemli sorun ne ola-
cak? 

Benim şahsen bir çözüm üret-
mem çok mümkün değil. Mecliste 
yer alacak olan arkadaşlarımızın hep-
si birbirinden kıymetli ve meziyetli. 
Güzel bir uyum sağlayacağımız aşi-
kar. Yalnız taştan duvar olmaz diye 
boşuna söylememişler. Hep birlikte 
kuvveti doğuracağız. Omuz omuza 
Narlıderemize hizmet etmek için mü-
cadele edeceğiz. Narlıdere’de çözül-
meyi bekleyen sorunlar mutlaka var. 
Öncelik olarak bir hizmeti göstermek 
doğru olmaz. Narlıdere’nin ve Narlı-
dereli’nin her sorunu önceliklidir. Tüm 
sorunları çözmek için mücadele ede-
ceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de 
büyük bir değişime gitti. Siz, bu değişi-
min içerisinde yer alan genç bir politi-
kacı olarak bu değişim temelinde İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkan adayınız 
Tunç Soyer hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

İzmir’e katacakları ne olacaktır? 
Heraklietos’un söylediği gibi; “Değiş-
meyen tek şey değişimin kendisidir”. 
Değişim her zaman, sürekli olacak-
tır. Bu değişimin İzmir’e ve tüm İzmir 
halkına hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. Adayımız Sayın Tunç Soyer 
değerli bir insan, değerli bir politi-
kacı, değerli bir belediyeci ve değerli 
bir aktivisttir. Başkanımızın enerjisi 
yüksek, dinamik bir kişiliğe sahip. Bu 
enerjisi kentimizin enerjisi olacaktır. 
Seferihisar’da yaptıkları İzmir’de ya-
pacaklarının teminatıdır. Küçük büt-
çelerle büyük işler yaptı. Şimdi daha 
büyük bir bütçe ile daha büyük işler 
yapacağını düşünüyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Narlıdere 
Belediye Meclis üyesi adayı Erman 
Uzun, 31 Mart’ta yapılacak yerel 
seçimler başta olmak üzere 
açıklamalarda bulundu. AKP’nin 
Narlıdere’den silindiğini kaydeden 
Uzun, “Genel iktidara giden yol, yerel 
iktidardan geçer. Bundan dolayı 
AKP’nin sadece yerel eksikliklerini 
anlatmak yeterli değil.” diye konuştu.

TUGAY 
CAN
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İzmir Bergama’da bulunan ve 
2011 yılında ömrü en fazla 
50-60 yıl olan Bergama Yor-
tanlı Barajının suları altında 
kalan dönemin şifa merke-

zi 2000 yıllık antik kent Allianoi, 
AİHM’in kararı ile yeniden gündeme 
geldi. 2004 yılında Allianio müca-
delesi için kurulan Allianio Girişim 
Grubu adına konuşan sözcü Üstün 
Reinart AİHM’in verdiği ihlal kararı 
hakkında bilgi verdi. 29 Ocak tarihin-
de açıklanan karara göre Allianio’n 
sular altında kalmasına neden olan 
Koruma Kurulu’nun kararı öncesinde 
Kurul’un konuyla ilgili çalışmalarına 
ve olası olumlu kararlarına müdahale 
niteliğindeki toplantının tutanağına 
erişimin engellemesi AİHM tarafın-
dan ihlal olarak karara bağlandı. 

AİHM, TÜRKİYE CUMHURİYETİ ALEYHİNE 
KARAR VERDİ

 AİHM konuyla ilgili yapılan şika-
yeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si’nin 10. maddesinin Türkiye Cum-
huriyeti tarafından ihlal edildiğine 
karar verdi. Mahkeme, davacı eko-
lojist avukat Arif Ali Cangı’nın hü-
kümet dışı grubun (Allianoi Girişim 
Grubu) aktivisti olduğunu, yargılama 
dosyasına resmi toplantı tutanağını 
sunmamış olması nedeniyle olmadı-
ğını, toplantıdaki bilgiyi yayma nok-
tasında aktivist hareketin de gereğini 

yerine getirmediği gerçeğine not dü-
şerek ihlal kararı verdi. Allianoi Giri-
şim Grubu Dönem Sözcüsü Reinart, 
kararla ilgili “Yıllar süren hukuk mü-
cadelemizin sonunda AİHM, birkaç 
hafta önce çalışmalarımızın değerini 
tanıyan kararını açıkladı. Bu bizim 
için buruk da olsa bir zaferdir. Çünkü, 
Allianoi yok oldu. Ancak unutulması-
nı istemiyoruz. Allianoi çok önemli bir 
mücadeleydi. Aktivizmin hak olduğu-
nu ve toplum aktivistinin bilgiye eri-
şiminin hak olduğunu vurgulayan bu 
karar oldukça önemli bir karar. 2004 
yılında bir araya gelerek oluşturdu-
ğuz Allianoi Girişim Grubu’nun mü-
cadelesinde ne derece haklı olduğu, 
AİHM tarafından 2019 yılında verilen 
kararla bir kez daha tescillenmiştir” 
dedi.

“KARAR GELECEEĞE BIRAKILAN BİR MİRAS”
 Toplantıda konuşan avukat Arif 

Ali Cangı “Bu karar Allianoi’un nasıl bir 
hukuksuzlukla suya gömüldüğünün 
göstergesidir. Gayri resmi tutanağın 
bize verilmesinin gizlenmiş olması 
açısından karar çok önemli. Koruma 
Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
temsilcileriyle DSİ yetkilileri tarafın-
dan baskı altına alınmış ve bu yön-
de karar verilmiştir. Biz bu tutanağa 
ulaşmak istedik çünkü mahkemede 
bu kanıt bizim için çok önemliydi. En-
gellenmişti. Bu yüzden bu AİHM’in 
verdiği bu karar çok önemli” ifade-
lerini kullandı. Baro Başkanı Özkan 
Yücel, AİHM kararının geleceğe bir 
miras olduğunu ifade ederek şöy-
le konuştu; “Bu mücadele, bir miras, 

aynı zamanda yaşadığımız dünyayı 
toplumu korumanın mücadelesi. Çok 
güzel bir örnek. Farklı meslek alanla-
rından birçok arkadaşımız ‘Bu dünya 
bizim, yağmalatmayacağız’ dedi. Hâlâ 
devam ediyorlar. Bu mücadeleyi sür-
dürenler unutulmayacak ama o tari-
hi dokuyu suyun altına gömenler de 
unutulmayacak. Tarih onları mahkum 
edecek. Mücadeleyi yürüten arkadaş-
larımız önümüzü açacaklar; biz Baro 
olarak elimizden gelen desteği vere-
ceğiz. Sonuna kadar bu mücadelenin 
bir parçası olarak devam edeceğiz.

Allianoi yeniden gündemde, AİHM 
Türkiye aleyhinde karar verdi 

Allianoi Girişim Grubu, İzmir Barosu’nda bir basın toplantısı düzenleyerek 
AİHM’in kararını kamuoyu ile paylaştı.

Bornova’da kadınlara özel çalışmalar
Bornova’da kadına pozitif ayrıcalık

Kadınların hayatın her alanın-
da yer alması ve söz sahibi ola-
bilmeleri için birçok proje üreten 
Bornova Belediyesi, düzenlediği 
etkinlikler, eğitimler ve sağladığı 
olanaklarla da örnek oluyor.  Ka-
dın Kulübünden Kadın Koopera-
tifine, kadınlara özel kurslardan 
meslek edindirme kurslarına ka-
dar her konuda çalışma yapılır-
ken, kadınlar için özel olan günler 
de unutulmuyor. Bornova Bele-
diyesi’nde 2 kadın Başkan Yar-
dımcılığı ile birim müdürlüklerinin 
16’sını da kadınlar yürütüyor.

Bornova Belediyesi, kadının 
sosyal yaşamda hak ettiği yeri 
alması için düzenlediği etkinlikler, 
eğitimler ve sağladığı olanaklarla 
önemli adımlar atıyor. Kadınların 
kültürel, sosyal, ekonomik, spor-
tif ve eğitime dayalı faaliyetle-
re katılımını arttırmak, hayatın 
içinde daha fazla söz sahibi ol-
masını sağlamak amacıyla da bir 
çok proje hayata geçiriyor. Kadın 
Kulübünden Kadın Kooperatifine, 
kadılar için spor ve hobi kursların-
dan meslek edindirme kurslarına 
kadar birçok konuda çalışmalar 
yapılıyor.  Ayrıca  Bornova Bele-
diyesi Anneler Günü’nden yeni yıl 
kutlamalarına,   kadınlar için özel 
olan, “25 Kasım Kadına Karşı Şid-
detle Mücadele Günü”, “8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü” ve 
“5 Aralık Kadın Hakları Günü” gibi 
zamanlarda da etkinlikler düzen-
leyerek farkındalığı arttırmayı he-
defliyor. 

BoRNoVA’DA KADINLAR ÜRETİYoR
Bornova Belediyesi’nin ön-

cülüğünde 2015 yılında faaliyete 
geçen ve kadınların üretimlerinin 
değerlendirilmesini hedef edinen 
Bornova Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi faaliyetlerini 
sürdürüyor. Bornovalı kadınları 
üretime teşvik ederek aile büt-
çelerine katkı sağlamak amacıyla 

kurulan kooperatifin bu gün 56 
üyesi bulunuyor.

KADIN KULÜBÜ
Bornova Belediyesi, Bornovalı 

kadınlara destek olmak için Ka-
dınlar Kulübü’nü kurdu. İlçede ya-
şayan kadınların kültürel, sosyal, 
ekonomik, sportif ve eğitime da-
yalı faaliyetlere katılımını daha da 
arttırmak amacıyla kurulan Kulüp, 
bünyesindeki çalışma grupları ile 
hayatın her alanında kadınların 
yanında olacak.

PozİTİf AYRIMCILIK
Bornova’da kadınların istihda-

mına yönelik “Bornova Konfeksi-
yon Eğitim Merkezi” (BOR-KEM) 
ve Mutfak Atölyesi gibi proje-
ler hayata geçirilerek kadınların 
meslek sahibi olmalarını sağlanı-
yor. Ayrıca Kadın Hakları ve ka-
dınların yaşadıkları sorunlara yö-
nelik panel, söyleşi ve eğitimlerle 
Bornovalı kadınların bilinçlenmesi 
için çalışmalar yapılıyor. Çamdi-
bi’nde bulunan Kadın Danışma 
Merkezi ile de kadınlara destek 
sağlanıyor. Uzman psikologlar 
tarafından kadınların yaşadıkları 
sorunlar dinlenirken sosyal yaşa-
mın içinde daha fazla var olabil-

meleri için de çalışmalar yapılıyor. 

GEBE VE LoHUSA BAKIMI 
Bornova Belediyesi, anne 

adaylarını doğum ve bebek bakı-
mına hazırlamak amacıyla açtığı 
Gebe Eğitim kursları ile belirli pe-
riyotta düzenlediği kadın sağlığı 
eğitimleri sayesinde Bornovalı 
kadınları bilinçlendiriyor. Evde 
bakım hizmetleri kapsamında da 
gebe ve lohusa bakımları da ev-
lerde yapılıyor. İhtiyaçlı kesimler-
de yaşayan kadınlara ulaşan hiz-
met ile görevli ebe ve hemşireler 
gebe ve lohusaların rutin kontrol-
lerini gerçekleştiriyor. Gebelerin 
açlık kan şekeri ve kolesterol öl-
çümleri yapılırken yeni anne ol-
muş kadınlara da bebek emzirme 
eğitimi veriliyor.

ÇoCUK AKTİVİTE MERKEzLERİ
Bornova Belediyesi’nin, an-

nelerin çocuklarını yarım günlü-
ğüne bırakıp kendilerine zaman 
ayırabilmeleri için projelendirdiği 
ücretsiz Çocuk Oyun ve Aktivi-
te Merkezleri büyük ilgi görüyor. 
Mevlana Mahallesi’nde bulunan 
Mevlana Çocuk Oyun ve Aktivite 
Merkezi ile Evka 3 Mahallesinde 
bulunan Yağmur Çocuk Oyun ve 

Aktivite Merkezi sayesinde 3-6 
yaş arası çocukları olan kadınlar 
hem gündelik işlerini rahat yapı-
yor, hem de sosyal hayatın içinde 
daha fazla yer alabiliyor.

BoRNoVA’DA KADINLAR YöNETİMDE 
5 Aralık 1934’te Büyük Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün girişi-
miyle pek çok Avrupa ülkesinden 
bile önce seçme ve seçilme hak-
kını kazanan kadınlar, Bornova’da 
da söz sahibi oluyor. Bornova Be-
lediyesi’nde 2 kadın Başkan Yar-
dımcılığı ile birim müdürlüklerinin 
16’sını da kadınlar yürütüyor.

‘HER KARE BİN KADIN’ 
Kadın dostu proje ve çalışmala-

rıyla örnek olan Bornova Belediye-
si,  ‘Her Kare Bin Kadın’ adı altında 
hazırlanan yeni bir çalışmaya imza 
attı. Kasım ayında başlayan proje 
kapsamında İzmirli 35 kadın fo-
toğraf sanatçısı bir araya gelerek 
hayatın içinde yer alan kadınla-
rı foğrafladı. Fotoğraf sanatçıları 
Ayşegül Çetinalp ve Aylin Telef  
koordinatörlüğünde gerçekleşen 
projede yer alan çalışmalar ise Bor-
nova Belediyesi’nin  8 Mart Emekçi 
Kdınlar Günü için hazırlanan etkin-
likleri kapsamında sergilendi. 

ASYA 
YAŞARİKİZ

Kadınların 
hayatın her 
alanında yer 
alması ve 
söz sahini 
olabilmeleri 
için bir çok 
proje üreterek, 
çalışmalar 
yapan Bornova 
Belediyesi, 
örnek olmaya 
devam ediyor.
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Günümüzde bağımsız ki-
tapçıların sayısı giderek 
azalıyor. Piyasada içeri-
sinde varlıklarını devam 
ettirenler ise sistem 

içinde nefes almaya çalışıyorlar. İnter-
net kitapçıları ve mağaza zincirlerinin 
günümüzdeki politikaları, bağımsız 
kitapçıların seslerini azaltıyor gibi gö-
zükse de bu şartlar içerisinde ayakta 
kalanlar seçici okurları umutlandırıyor. 
Piyasa içerisinde farklı bir nefes  olan 
bağımsız kitapçılardan biri de 3 buçuk 
yıl önce Alsancak’ta açıldı. Adını, Ur-
sula K. le Guin’in ‘Yerdeniz’ adlı seri-
sinden alan kitabevine girdiğinizde; 
çevirmen Nuray Önoğlu ve eşi şair Er-
gun Tavlan’ın yarattığı başka bir dün-
yaya girmiş oluyorsunuz. Sizi oldukça 
sıcak ve samimi bir ortam karşılıyor. 
Dikkatinizi çeken ilk şey ‘Çok Satması 
Gerekenler’ masası oluyor. Buradan 
sonrasını sohbetimizi gerçekleştirdi-
ğimiz Nuray Önoğlu ile çaylarımızı yu-
dumlarken yapıyoruz. 

Kitapevi açmadan önce ne iş ile ilgi-
leniyordunuz? 

Jeoloji mühendisliği mezunuyum, 
paleontolojide uzmanlaştım. Aka-
demide 12 yıl çalıştıktan sonra MTA 
Ege Bölge Müdürlüğü’nde mühendis 
olarak görev yaptım. Sonra emekli ol-
dum. Okuma yazmayı öğrendiğimden 
beri iyi bir okur oldum. Eğitim ve çalış-
ma hayatım boyunca da okumayı tut-
kuyla sürdürdüm. Edebiyatla bağım 
hiç kopmadı. Emekli olduktan sonra, 
edebiyatla okurluk dışında, daha ya-
kın bir bağ kurmanın yollarını aradım 
ve bu yolu çeviri yapmakta buldum. İlk 
çevirim Zihinsel Tuzaklar 2008’in ocak 
ayında yayınlandı ve o zamandan bu 
yana beşi roman olmak üzere 30 civa-
rında çevirim yayınlandı.

Yerdeniz Kitapçısı’nı açmaya nasıl 
karar verdiniz?

 Emekli olduktan sonra küçük bir 
kitapçı açma hayali kurardım zaman 
zaman. Ancak emekli olduktan son-
ra buna tek başıma bir türlü cesaret 
edemedim. Bir ara bir kadın arkada-
şımla birlikte yapmaya kalkıştık ama 
etraftan batarsınız, iş yapamazsınız 
diyen çok oldu, bizi caydırdılar. Daha 
sonra Ergun’la tanıştık ve ikimizin 
böyle ortak bir hayali olduğu ortaya 
çıktı. Neden birlikte yapmayalım dedik 
ve uzunca bir maceranın sonunda, 3 
Ekim 2015’de Yerdeniz Kitapçısı’nın 
kapılarını okurlara açtık. Kitabevi’nin 
ismi ‘Yerdeniz Serisi’nden mi geliyor? 
İsime nasıl karar verdiniz? Ursula Le 
Guin’in Yerdeniz Serisi’nden geliyor. 

Benim taparcasına sevdiğim bir ya-
zardır. İnsan olarak, kadın ve yazar 
olarak ayrı ayrı çok beğendiğim biridir. 
Ergun’un da çok sevdiği bir yazardır. 
Bir ara ‘Baykuş Kitabevi’ demek geçti 
aklımızdan, ancak araştırınca İzmir’de 
bu adla bir kitabevinin olduğunu gör-
dük. Sonra bir gün Ergun, “Yerdeniz’e 
ne dersin?” dedi, “Allah!” derim de-
dim; nasıl olup da ilkin benim aklıma 
gelmediğine hâlâ şaşarım. Harika bir 
isimdi. Böylece adını bulmuş olduk.

Bağımsız kitapçı olarak zincir ki-
tapçıların hakim olduğu bir piyasada 
ayakta durmak zor olsa gerek? 

Hakikaten zor. Fakat bağımsız ki-
tapçıların da kimi üstünlükleri var ve 
giderek artan sayıdaki okur bunun 
farkına varıyor. Ayrıca ikimizin de 
emekli olması ve geçimimizin buraya 
bağlı olmaması işimizi hayli kolaylaş-
tırıyor doğrusu. Zincir kitapçılara gi-
den okurlarımız, çalışanların öneride 
bulunmak, seçenek sunmak bir yana, 
kitaplar ve yazarlar hakkında fazla bil-
gisi olmadığından sıkça yakınır. Böyle 
olması gayet anlaşılır bir durum as-
lında. Muhtemelen asgari ücretle ça-
lışan, uzun çalışma saatlerinin dışında 
belki okula giden, kendisi ekonomik 
sorunlarla boğuşan genç arkadaşların 
kitap okumaya, kitap almaya ne ka-
dar olanağı olabilir, tahmin edebiliriz. 
Bağımsız kitapçıların zincir kitapçı-
lardan farkı kitaplardan/yazarlardan 
haberdar olması ve okura seçenek-
ler sunmasıdır. Bu hal birçok okurun 
bağımsız kitapçılara yönelmesinin 
temel sebebidir. Okur bağımsız ki-
tapçıya gelmeye başladıktan itibaren, 
kitapçısının kendisine uygun, yerinde, 
beklentilerini karşılayacak önerilerde 
bulunacağını anlıyor, deneyimliyor. 
Ama zincir mağazalarda böyle kişisel 
bir ilişki kurmanın pek olanağı yok, in-
ternet kitapçılarında ise imkansız. Ay-
rıca kitap tanıtımı işi sosyal, görsel ve 
yazılı medyada çok başka dinamiklerle 
işliyor. Kimi kitapların tanıtımı, muh-
telif sebeplerle, ziyadesiyle yapılıyor; 
keller körler sağırlar birbirini ağırlıyor; 
sen, ben bizim oğlan kendi aralarında 
paslaşıyor ama kimi çok iyi kitaplar-
dan, kimi çok iyi yazarlardan hiç söz 
edilmeyebiliyor. Üstüne, sosyal med-
yada afili kitap fotoğraflarıyla takipçi 
toplayan ama o kitapları okuduğu çok 
şüpheli pek çok hesap boy gösteriyor. 
İyi bir bağımsız kitapçı, yayınlanan ki-
tapları mümkün mertebe izleyen ve 
iyi kitapları okurunun dikkatine sunan 
bir yerdir, öyle olmalıdır, öylece fark 
yaratabilir ve okurun ilgisini çekebilir 
diye düşünüyoruz. Bizim “Çok Sat-
ması Gerekenler” köşemiz bu amaca 

hizmet ediyor. Ama oradaki kitaplar, 
raflarımızı dolduran çok satması ge-
reken kitaplardan bir seçkidir yalnızca. 
Esasen burası çok satması gereken-
lerin kitapçısı. Öte yandan iyi bir okur 
olarak şu kaygıyı derinden yaşıyorum: 
Son bağımsız kitapçı kapandığında 
hepimiz zincir mağazaların ve inter-
net kitapçılarının insafına kalacağız. 
Onlar bize neyi gösterirse, göstermek 
isterse onu göreceğiz. Küçük yayıncı-
ları, iyi işleri ve kitapları arayan, bu-
lan, görünür kılmaya çalışan mecralar 
kalmayacak. Kitap satmayı salt ticari 
bir faaliyet olarak görenlerin insafına 
terk edileceğiz. Bunu korkunç bir ihti-
mal olarak görüyorum ve bu korkunç 
ihtimalin gerçekleşmemesi için elbirli-
ğiyle gayret göstermemiz, bedel öde-
memiz gerektiğine inanıyorum. 

Kitaplara verilen paraya acıyama-
yız tabii ki ama kitap seçimi de önemli 
değil mi?

 Bence bazı kitaplara verdiğimiz 
paraya acıyabiliriz ve acımalıyız da. 
Yordam Yayınları’nın genel yayın yö-
netmeni Hayri Erdoğan bir söyleşisin-
de şu mealde sözler etmişti:“Kitaba 
sadece kitap olduğu için bir kutsallık 
atfedemeyiz. Bir kitabı içeriğinden 
bağımsız düşünemeyiz.” Ben de aynı 
kanıdayım; kötü bir Türkçeyle yazıl-
mış, kötü çevrilmiş, insanları boş şey-
lere yönelten, saçma sapan şeylere 
inandırmaya çalışan kitaplara, şarla-
tanlara güçlükle kazandığımız parayı 
neden verelim? O yüzden kitap seçimi 
önemli ve güvenilir rehberlere olan ih-
tiyaç her zamankinden fazla.

Bağımsız kitapçı olmanın zor yanla-
rının yanında sizi mutlu eden ve zevk 
aldığınız yanları da olsa gerek? 

Hiç şüphesiz. Aksi halde yapmaz, 
yapmaya devam etmezdik. Bizi mutlu 
eden ve zevk aldığımız bir işi yapıyo-
ruz. Beğenmediğimiz, iyi bulmadı-
ğımız hiçbir kitabı satmıyoruz ve bu 
güzel kitaplarla çevrili şekilde geçiyor 
günümüz. Ayrıca buraya gelen okur-
larla çok güzel bağlar kuruyoruz. Ki-
tap sevgisi ve okuma tutkusu güzel 
sohbetlerin ve tanışıklıkların kapısını 
açıyor. Yeni dostlar ediniyoruz. Ayrıca 
okurlarımız bizi gözden kaçırdığımız 

iyi kitaplardan da haberdar ediyor. 

Yerdeniz Kitapçısı’nın nasıl bir okur 
kitlesi var?

 Müdavimlerimiz, kolay okumalar 
peşinde olmayan, iyi kitaplar okuyan 
ve okuma konusunda kendini daha da 
geliştirmek isteyenlerin çoğunlukta 
olduğu bir kitle. Biz de onlardan çok 
şey öğreniyoruz. Karşılıklı besleme 
ve beslenme söz konusu aramızda.  
Sıkı okurlarımızın çoğunluğu hukukçu, 
öğretmen, öğrenci veya doktor. Okur-
larımız arasında bu dört gruptan çok 
kimse var. Ama iyi okurlar bu gruplar-
la sınırlı değil. Ev kadını, hemşire, diş 
hekimi, eczacı, esnaf vb. çok değişik 
meslek gruplarından ve emeklilerden 
okurumuz da var. Sonra bizi sosyal 
medyadan takip eden ve İzmir dışında 
yaşayan ama yolu İzmir’e düştüğünde 
muhakkak buraya uğrayan, bizden ki-
tap alan arkadaşlarımız var. Ben şaka 
yollu şöyle diyorum: “Yerdeniz İzmir’e 
gelmişken gezilip görülecek yerler 
arasına girdi!”. Ayrıca yurt içinden ve 
dışından isteyen okurlarımıza kargoy-
la kitap gönderdiğimiz oluyor.

Kitabevi’nde ağırlıklı olarak hangi 
türler yer alıyor? Okurlarınızın tercihi 
ne oluyor? 

Yerdeniz’de esasen şiir, öykü ve 
edebiyat var. Daha önce de dediğim 
gibi burası bir edebiyat kitapçısı. Ede-
biyatın dışında küçük ama çok sağlam 
bir popüler bilim bölümümüz var, be-
nim okur olarak da düşkün olduğum 
bir kitap grubu bu. Bunların dışında 
sanat, araştırma inceleme, düşün-
ce felsefe, bölümlerimiz de var. Okur 
tercihine gelince, buraya gelen okur-
ları iki gruba ayırabiliriz sanırım: Bi-
rinci grup ne istediğini bilerek, elinde 
bir kitap adı yahut listesiyle gelenler. 
Onlar kitapçıdan yardım istemez, is-
tedikleri kitabı/kitapları bulursa alır 
gider, bulamazsa sipariş edebilir (eli-
mizde bulunmayan kitapları sipariş 
edip getirtiyor, okura bildiriyoruz çün-
kü) İkincisi ise; hangi kitabı/kitapları 
alacağını karar vermeden gelen, ki-
tapçıdan öneride bulunmasını iste-
yenler. Onlara rehberlik edip öneride 
bulunuyor, okumaktan hoşlanabile-
ceklerini düşündüğümüz seçenekler 

sunuyoruz. 

Yerdeniz Kitapevi’nde dikkat çeken 
önemli şeylerden biri de ‘çok satması 
gerekenler’ masasının olması. Bu fikir 
nasıl ve okurlarınızı geri dönüşleri nasıl 
oluyor?

 Bu masa okurlarımız tarafından 
olağanüstü bir ilgiyle karşılandı ve 
karşılanıyor. Şimdilerde biraz sakinle-
di ama ilk başlarda sosyal medyadan 
çok sık ve büyük ilgi görerek paylaşıl-
dı. Bizim yahut bilgimiz dışında tanı-
madığımız kimselerin yaptığı ilişkin 
paylaşımlar binlerce kez paylaşıldı 
bazen. “Çok satması gereken kitap-
lar” cümlesini, Ahmet Büke’nin bir 
imza etkinliği sırasında, Cook&Book 
adlı mekan da çekilmiş bir fotoğrafta 
gördük ve çok beğendik. Ama onlar o 
cümleyi bir tek kitabın dizili olduğu ra-
fın altına yazmışlardı. Biz bu güzel fik-
ri biraz geliştirdik; başka bir öz, ruh ve 
içerik kazandırdık. Şimdi Yerdeniz’in 
simgesi haline geldi. Okurlarımızın o 
masadan alıp da memnun kalmadığı 
kitap olmadı. En azından bize böyle bir 
geri bildirimde bulunan yok şimdiye 
kadar.

Çevirmensiniz ama bunun dışında 
‘Okuma koçluğu’da yapıyorsunuz 
bundan bahseder misiniz? Aslında bu 
bir şaka olarak başladı. Buraya gelen 
ve okuma önerileri isteyen pek çok 
okurumuz olduğunu söylemiştim. Bu-
nun yanı sıra, okuma alışkanlığı kaza-
namamış ya da okuma alışkanlığını bir 
noktada bırakmış ve dönmekte güç-
lük çeken arkadaşlarımıza, okuması 
görece kolay, olay örgüsü sürükleyici 
kitaplar önererek bu alışkanlığı geri 
kazanmalarına yardımcı olmaya çalı-
şıyorum. Burada bunu gönüllü olarak 
yapıyoruz. Fakat talep gelirse, bunu 
daha sistemli ve sürekli bir şekilde 
yapmaya hazırım. Bana kalırsa oku-
mayı sevmeyen insan olamaz, olsa 
olsa uygun kitaplarla karşılaşmamış 
insan vardır. Okuma alışkanlığı kazan-
mak isteyenlere yardımcı olmaya ha-
zırım ve bu konuda iddialıyım.

Şuan Çok Satması Gerekenler ma-
sasından önereceğiniz ilk 3 kitap ne 
olur? 

Şu anda aklıma gelenlerFran-
sız Teğmenin Karısı, Asimetri ve Son 
Adım olur. Bunu söylerken zorlandım, 
çünkü bir saat sonra sorsanız başka 
bir kitap ve yazar ismi veririm. Yarın, 
bir hafta sonra, bir ay sonra sorsanız 
bambaşka kitaplar. Çünkü iyi kitapla-
rın sayısı öyle çok ve onları birbirinden 
ayırmak öyle zor ki.

‘Yerdeniz İzmir’e 
gelmişken gezilip 
görülecek yerler 

arasına girdi!’

Alternatif Bir Bağımsız Kitapçı:

‘Yerdeniz Kitapçısı’ 
Yerdeniz Kitapçısı’nın sahiplerinden 
Nuray Önoğlu ile ‘Yerdeniz Kitapçısı’nı 
açma serüvenlerini, günümüzde 
bağımsız kitapçıların yerini ve ‘Çok 
Satması Gereken’ kitapları konuştuk.

‘Kitap seçimi önemli ve güvenilir rehberlere 
olan ihtiyaç fazla’
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‘İzmir mahallenin en güzel kadını değil; 
İzmir mücadele eden kadın’

8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü bir kutla-
madan çok bir 
mücadelenin tari-

hi. Kadın mücadelesi Türkiye’de 
son yıllarda dayanışmayla bü-
yüyor. Toplumsal cinsiyet eşit-
liği için mücadele eden kadınlar 
yaşanan kadın cinayetlerinde 
tek bir yumruk olup gündeme 
oturuyor. 

Buna rağmen 2018 Mart 
ayından 2019 Mart ayına Tür-
kiye’de 339 kadın öldürüldü. 
Öldürülen kadınların büyük bir 
bölümü 15-25 yaş arasındaki 
kadınlardan oluşuyor. 

Kadın Meclisleri Türkiye’de 
kadın mücadelesinin önemli bir 
bölümünü oluşturuyor. İzmir’de 
de çalışmalar yürüten Kadın 
Meclislerinden Hilal Susuz ile 
kadın mücadelesini konuştuk. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü, kadınlar için neyi ifade 
ediyor?

8 Mart kadınlar için müca-
deleyi ifade ediyor. Kadınların 
fabrikada yanmasıyla başlayan 
ve biten bir mücadele değil 8 
Mart. Kadınlar hayatın her ala-
nında; evde, işte, ilişkisinde, 
çocuğunu büyütürken emeğin 
içinde yer alıyor. Yani müca-
delemiz büyüyor. Bu yüzden 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü, sadece çalışan kadınları 
değil emek veren tüm kadınları 
kapsıyor. Kadın Meclisleri için 
8 Mart her gün bir mücadele 
günü. 

8 Mart’ın ortaya çıkışıyla gü-
nümüzde ‘kutlanan’ 8 Mart aynı 
bilinçle mi ilerliyor?

Maalesef bizi en çok kızdı-
ran noktalardan biri bu. Kadın-
lar günü sadece tüketim günü 
değildir. Çiçekçilerde güller 
daha pahalı oluyor, çünkü bili-
yor ki o gül satın alınacak. Tabiki 
kadınlara hediye alınabilir ama 
bunu 8 Mart özelinde yapmak 
günün anlamıyla örtüşmüyor. 
Bu bir kutlama günü değil. Bu 
yönde basında, reklamlarda yer 
almak, bunu satış günü olarak 
ele almak yanlış. Bu bir açıdan 
kadınlar gününün üstünün ör-
tülmesidir. Biz Kadın Meclisleri 
olarak bunun kutlama günün-
den ziyade, kadın cinayetlerine, 
kadına yönelik her türlü suça, 
işçi kadınların emeğinin sömü-
rülmesine karşı kadın sesinin 
en yüksek çıktığı gün olarak 
görüyoruz. Biz gerek açtığımız 
stantlarda gerek insanlarla gö-
rüştüğümüzde gerek adliyeler-
de bunu vurguluyoruz. 8 Mart 
ve 25 Kasım’da biz ne söylersek 
yazılacak. Bu yüzden mücade-
lemizi büyütmeye yönelik çalış-
malar yapıyoruz. 

Kadın cinayetleri neden artı-
yor?

Kadınlar öldürülüyor. Yeni 
açıklanan rapora göre öldü-
rülme şekilleri arasında en çok 
görülen ateşli silahla cinayet. 
Bireysel silahlanmanın önünü 
açarsanız, davada ‘yanlışlıkla 
öldürdüm, silahımı temizlerken 
öldürdüm’ diyenlere indirim ve-
rirseniz kadın cinayetleri artar.

Özellikle politikacıların ka-
dına yönelik cinsiyetçi, ayrımcı 
söylemleri devam ederse ka-
dın cinayetleri elbette artar. 
Politik dilin sokaktaki etkisinin 
farkındayız. Aynı zamanda adli-
yelerde de bunun mücadelesini 
veriyoruz çünkü o indirimlerle 
cinayetin üstü örtülmeye çalı-
şılıyor. Kadın cinayetlerindeki 
en küçük bir indirim, kadın cina-
yetlerini meşrulaştırmaktır. 

Devletin bu konuda gö-
revi cinsiyetçi söylemlerden 
vazgeçmek olmalı. 6284’ü çı-
karıyorsanız, İstanbul Sözleş-
mesi’ni imzalıyorsanız bunu 
uygulamak zorundasınız. 
6284’ü yuva yakan yasa olarak 
ifade ediyorsanız tabiki kadın 
cinayetleri artar. Kadınlar kendi 
hayatlarında karar almak iste-
dikleri için, iş dünyasında var 
oldukları için öldürülüyor. Biz 
de durmayıp mücadelemize 
devam ediyoruz. 

Politikacıların kadın üzerine 
olan söylemlerini nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Ataerkil bir toplumuz ve bu 
bakış açısıyla büyüyen politika-
cılara sahibiz. Erkek kadın ayırt 
etmeden feminist düşünceye 
sahip politikacı çok nadir. Ka-
dınlar çiçektir demekle kadına 
sahip çıkmıyorsunuz. Toplum-
da bir İzmir kızı algısı var ve 
bunu yerel seçim çalışmasına 
alet eden eski bir bakan var. 
İzmir mahallenin en güzel ka-
dını dediği yetmiyormuş gibi bir 
de kadını kıza çevirdi. Bu top-
lumsal cinsiyetçi söylemin en 

üst noktasıydı. Biz bu söylem-
lerden sıkıldık. Önce bakanlık 
yapan sonra İzmir’e belediye 
başkan adayı olan birinin bu tür 
söylemlerin farkında olması la-
zım. İzmir mahallenin en güzel, 
dış görünüşüne en çok önem 
veren kadını değil. İzmir’de ka-
dınlar sokakta mücadele edi-
yor. İzmirli kadınlar bu cinsiyet-
çi söylemlerin farkında. İzmir 
gibi bir yerde böyle yerel seçim 
politikası yürütmek çok yanlış. 
Parti gözetmeksizin, sözde hoş 
sözlerle yapılan bu yorumlarla 
İzmirli kadınlardan oy almayı 
düşünüyorlarsa çok yanılıyor-
lar. Kadınların haklarını gasp 
etmeyerek, yerelde kadınları 
saf dışı bırakmayarak ancak 
İzmirli kadınlardan oy alabilir-
ler. Kadınları aday gösterme-
yip, Meclis’e girecek ilk sıralara 
koymayıp ve kadın adayları da 
seçilmesi en düşük yerlerden 
aday gösterip kadınlardan oy 
istiyorsunuz. Kadınların top-
lumun yarısını oluşturmasına 
rağmen bizi saf dışı bırakırsanız 
oy alamazsınız. 

Kadınlar ne istiyor?

Öldürülmediğimiz şehirler 
istiyoruz. İzmir’de 2019 yılında 
19 kadın öldürüldü. Bu sade-
ce medyaya yansıyan rakam. 
Bakanlık verileri tutmuyor bu 
konuda. Kadınlar arkasına bak-
ma endişesi olmadan rahatça 
yürümek istiyor. Kadınlar kendi 
geçimlerini sağlamak istiyor. 
Kadınlar sahip oldukları hakla-
rın bilincinde ve ayrımcılık is-
temiyor.  Kadınlar hayatın her 
alanında eşit şekilde yer almak 
istiyor. 

Türkiye’deki kadın mücade-
lesini nasıl yorumluyorsun?

Türkiye’deki kadın müca-
delesi çok dinamik ve büyüyor. 
Kadınlar farklı ideolojilerde yer 
alsa da kadın olmak değerin-
de buluşuyoruz; AKP’li, CHP’li 

hangi düşünceden olursa olsun 
ayrımcılığa uğruyor. Kadınlar 
ortak hakları nafaka için birlik-
te mücadele ediyor. Şule Çet, 
Aysun Yıldırım gibi üstü örtül-
meye çalışılan davalarda sosyal 
medyada örgütlendik. Görünür 
olmak mücadeleyi büyütmek 
için olan adımlardan bir tane-
si. Kadınlar duruşma salonuna, 
adliye, sokaklara sığmıyor bir 
araya gelince. Yasa çıkarıcıları 
birlikte mücadele ederek baskı-
lamaya devam edeceğiz. Sahip 
olduğumuz tüm haklarımız için 
mücadele ediyoruz ve etmeye 
devam edeceğiz. 1940’la kadın 
mücadelesinin politik olmadığı 
yönünde bir söylem vardı. Ama 
kadınlar bu toplumun yarısını 
oluşturduğu gibi siyasetin de 
yarısında yer almalı. 

Kadın Meclisleri İzmir’de ne-
ler yapıyor? 

Kadın Meclisleri olarak ayda 
bir toplantı yapıyoruz. 40’dan 
fazla ilde ve üniversitelerde de 
varız. Geçmişte tacize, tecavüze 
uğramış kadınlar toplantılarda 
yaşadıklarını bizimle paylaşıyor. 
Genellikle de hayatlarında ilk 
kez bir toplulukta bunu dillendi-
rebiliyorlar. Kadınlar bu toplan-
tılarda güçleniyor. Bu toplantı-
larda gündemi, takip ettiğimiz 
davaları konuşuyoruz. Gönüllü 
avukatlarımızla, Baro’nun Ka-
dın Hakları Merkezleri’nle da-
valarda yer alıyoruz. Davalara 
katılmayı önemsiyoruz çünkü 
orada kadın mücadelesini göz-
ler önüne seriyoruz. Bizim da-
valarda varlığımız hem ailelere 
hem de mahkeme heyetinde 
kadın mücadelesinin var olduğu 
farkındalığını gösteriyor. Yasa-
ların uygulanmasında etkin rol 
almak için çalışıyoruz. Kadınlara 
asla yalnız değilsin dediğimiz 
gibi çocuk istismarı davaları-
nı da takip ediyoruz. Kamuoyu 
oluşturup birlikte mücadele için 
Kadın Meclisleri olarak varız ve 
var olacağız. 

İzmir mahallenin 
en güzel, dış 
görünüşüne en 
çok önem veren 
kadını değil. 
İzmir’de kadınlar 
sokakta mücadele 
ediyor.

Türkiye’de kadın mücadelesinde önemli çalışmalar 
yürüten Kadın Meclislerinden Hilal Susuz ile Türkiye’de ve 

İzmir’de kadının yerini konuştuk. 

Bornova 
Belediyesi’nden  
kız öğrencilere 

yurt desteği
Bornova Belediyesi’nin hizmete hazır hale getirdiği 

Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, kayıt yaptıran üniver-
site öğrencilerinin de katılımıyla açıldı. 76 yatak kapasiteli 
olarak tefrişi yapılan Kızılay Mahallesi’ndeki Kız Öğrenci 
Yurdu’nda öğrenciler, kahvaltı ve akşam yemeğinden spor 
salonuna, kütüphaneden konferans salonu ve sınırsız in-
ternete pek çok imkandan yararlanabilecek. 

Dost Kart ve Gençlik Merkezi gibi örnek projelerle eğiti-
me önemli destekler veren Bornova Belediyesi, üniversite 
öğrencilerinin kalacak yer sorunlarını çözmelerine destek 
olmak için de dört dörtlük bir kız öğrenci yurdunu hizmete 
açtı. Kızılay Mahallesi’ndeki Bornova Belediyesi Yükseköğ-
retim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılış kurdelesini, Bornova Be-
lediye Başkanı Olgun Atila, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Genel 
Sekreteri Şule Keskiner, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali 
Çalışkan, belediye meclis üyeleri ve yurttan yararlanmaya 
başlayan üniversite öğrencileri birlikte kesti.

Hİzmet vermeye başladı
Öğrencilerin yararlanmaya başladığı, 76 yatak kapa-

siteli olan Bornova Belediyesi Yükseköğretim Kız Öğrenci 
Yurdu 1 Eylül- 1 Temmuz tarihleri arasında hizmet vere-
cek.  Yurt’ta, içinde kendine ait banyo ve tuvalet bulunan 
1, 2 ve 3 kişilik odalar ile engelli vatandaşlar için hazırlanan 
özel odalar da bulunuyor. Kahvaltı ve akşam yemeğinin ya-
nısıra sınırsız internet, dinlenme salonu, kütüphane, spor 
salonu, konferans salonu ve mescit imkanlarının sunul-
duğu Yurt’ta 7 gün 24 saat güvenlik görevlisi ve güvenlik 
kameraları bulunuyor. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 
başvurularını kizyurdu.bornova.bel.tr adresindeki formu 
doldurarak yapabilecekler. Bornova Belediyesi’nin santral 
numarası 0 232 999 29 29 dahili 3200-3204’ü arayarak 
ayrıntılı bilgi edinilebilecek.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Şule Keskiner, 
Bornova Belediyesi’yle eğitim alanında pek çok işbirliği 
yaptıklarını hatırlatarak “Bu nedenle bu kız öğrenci yurdu-
nun açılışına davet edilmekten büyük bir mutluluk duydum” 
dedi. Eğitim hakkının en temel haklardan biri olduğunun al-
tını çizen Keskiner, “Özellikle kız öğrencilerimize güvenli ve 
çağdaş koşullarda barınma imkanı sunmak eğitime verile-
cebilecek en güzel desteklerden bir tanesi. Bornova Beledi-
ye Başkanı Olgun Atila’nın şahsında Bornova Belediyesi’nin 
bu çok değerli girişimini yürekten kutluyorum” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da Bornovalı ço-
cukların geleceği için eğitime önemli destekler verdiklerini 
hatırlatarak, “Geçtiğimiz 5 yıllık süre içinde 7 gün 24 saat 
bu kente hizmet etmenin gayreti içinde olduk. BELGEM’den 
eğitim alan öğrencilerimizin sayısını üç katına çıkardık. Üni-
versiteli öğrencilerimize Dost Kart ve Gençlik Merkezi ile 
destek olduk. Bugün de üniversite eğitimi gören kız öğren-
cilerimiz için yurt açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

başkanlıktan sonra burs
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, görev süresinin 

son günlerinde olduğunu belirterek, “Bornova benim için 
çok özel. Belediye başkanlığından sonra da Bornova’ya hiz-
met etmek için elimden geleni yapmaya, çalışmaya devam 
edeceğim” dedi. Başkan Atila, 1 Nisan’dan sonra da bir va-
tandaş olarak hayırseverlerle birlikte üniversite öğrencile-
rine burs sağlamak için çalışmalar yapacağını söyledi.

Bornova Belediyesi’nin hizmete hazır hale getirdiği Yükse-
köğretim Kız Öğrenci Yurdu, kayıt yaptıran üniversite öğrenci-

lerinin de katılımıyla açıldı.
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Bornova Belediye 
Başkanı Olgun 
Atila, saygıyla 
anılacak bir 5 yıl 
geçirdiklerini be-

lirterek emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Bornova’da ya-
şam standartlarını yükseltme 
hedefiyle 229 milyon liralık 
yatırımı hayata geçirdiklerini 
hatırlatan Başkan Atila, “İnsani 
Gelişme Vakfı’nın araştırmasına 
göre Türkiye’de çok yüksek in-
sani gelişme performansı gös-
teren 30 ilçenin arasında Bor-
nova da yer aldı. 4 Nisan 2014 
itibariyle 2245 olan Bornova 
Belediyesi toplam çalışan sayısı 
1 Mart 2019 itibariyle 2035’e 
düştü. Vatandaşlarımıza hiz-
met verdiğimiz tesis sayımızda 
önemli ölçüde artış olmasına 
rağmen çalışan sayımız 210 
kişi azaldı. Mevcut personelimiz 
ile verimli bir çalışma temposu 
sergileyerek daha fazla yatı-
rım yapma ve vatandaşımıza 
hizmet etme onurunu yaşadık. 
Bornova Belediyesi’nin kasa-
sında şu anda 15 milyon lira na-
kit mevcut. Vadesi gelmiş borç-
lar ise 9 milyon lira” dedi.

Bornova Belediyesi’nde 31 
Mart yerel seçimleri öncesinde 
son meclis toplantısı yapıldı. 
Toplantıda 5 yıl boyunca yapı-
lan proje ve hizmetleri içeren 
film gösterimi de gerçekleşti-
rildi.

Zor bir dönemde Borno-
va’da yaşam standartlarını 
yükseltme hedefiyle çalıştıkla-
rını hatırlatan Bornova Belediye 
Belediye Başkanı Olgun Atila, 
“Göreve geldikten sadece 4 ay 
sonra 2014 yılı Ağustos Ayı’nda 
Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. 
Görev süremiz boyunca; 2015 
Haziran, 2015 Kasım ve 2018 
Haziran olmak üzere 3 genel 
seçim yaşadık. 2017 yılı Nisan 
Ayı’nda parlamenter sistemden 
Cumhurbaşkanlığı Hüküme-
ti sistemine geçişin oylandığı 
referandum yapıldı. 2016 yılı 
Temmuz Ayı’nda hain bir darbe 
girişimi meydana geldi. Sonuçta 
hizmetlerimizi 4 genel seçim, 2 
Cumhurbaşkanlığı seçimi, 1 re-
ferandum ve bir de darbe giri-
şimi arasında vermeye çalıştık. 
225 milyon lira olarak devraldı-
ğımız Bornova Belediye Bütçe-
si’ni 393 milyon liraya çıkardık. 
Belediye bütçelerinde yüzde 70 
ve üstü gerçekleşmeler başa-
rı olarak kabul edilirken bizim 
bütçe gerçekleşme oranlarımız 
yüzde 80’in altına hiç düşmedi. 
2018 yılı gelir bütçemiz yüzde 
94.26 olarak gerçekleşti” dedi. 

229 milyon liralık yatırım
Mecliste hep birlikte alınan 

kararlarla 229 milyon liralık fi-
ziki, sosyal ve kültürel alandaki 
yatırımı hayata geçirdiklerini 
vurgulayan Başkan Atila şöyle 
konuştu:

“Doğanlar’da Aziz Kocaoğ-
lu Stadımızı açtık. Kentimizin 
stat sorunu Bornova’da çözül-

dü. Süper Lig ve Birinci Lig’de 
mücadele eden İzmir takımları 
bizim stadımızı kullanıyor. Al-
tındağ’da hizmete açtığımız 
Atatürk Spor Salonumuz salon 
sporlarında ulusal ve uluslara-
rası müsabakalara ev sahipliği 
yapıyor.  Büyükşehir Belediye-
mizle birlikte Topçu Tugayı Yo-
lu’nu açarak Bornova ve İzmir’e 
alternatif bir ana arter kazan-
dırdık. Ayrıca Bornova’nın 16 
değişik noktasında gerçekleş-
tirdiğimiz kavşak ya da yol dü-
zenlemeleri ile trafiği rahatlat-
tık. Geride bıraktığımız 5 yılda; 
spor tesisi sayımızı 7’den 14’e, 
kültür merkezi sayımızı 9’dan 
15’e, çocuk ve gençlik merkezi 
sayımızı 1’den 4’e, sosyal te-
sis sayımızı 14’den 19’a, sağ-
lık merkezi sayımızı 3’den 5’e, 
kütüphane sayımızı 2’den 7’ye, 
eğitim Merkezi sayımızı 2’den 
4’e, toplum merkezi sayımızı 
5’den 13’e çıkardık. Ayrıca bele-
diyemiz bünyesinde daha önce 
bulunmayan bir Kız Yurdu ile 
Sokak Hayvanları Rehabilitas-
yon Merkezi’ni de tamamladık.”

yeşil alanda dünya 
ortalaması geçildi

Geride kalan 5 yıl içinde 74 
adet yeni park ve ağaçlandırma 
sahası yapıldığını vurgulayan 
Başkan Atila şu bilgileri verdi: 
“2014’te 466 olan park ve ağaç-
landırma sahası sayımız 2019 
yılı başı itibariyle 540’a yüksel-
di. Büyükşehir Belediyemizin 
sorumluluğunda bulunan alan-
larla birlikte kentimizdeki yeşil 
alan miktarı 4 milyon 124 bin 
114 metrekareye ulaştı. Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 
kişi başına 9 metrekare yeşil 
alan kriterini aşarak 9.3 met-
rekareye ulaştık. 2014-2019 
yılları arasında 23 milyon 223 
bin 446 liralık kamulaştırma 
yaptık. 25 bin 116 metrekarelik 
alanı kamulaştırdık. Kentsel Ta-
sarım Projeleri kapsamında 16 

adet muhtarlık binası yaptık, 25 
adet kör cepheli binayı Konuşan 
Duvarlar Projemizi uygulayarak 
renklendirdik.”

çok yüksek insani gelişme
Bornova Belediyesi’nin sağ-

lık hizmetlerimizden yararla-
nanların sayısını 53 binden 82 
bine çıkardıklarını 11 bin 808 
yurttaşa ambulans hizmeti 
verdiklerini ifade eden Başkan 
Atila, “Hobi ve Beceri Edindirme 
kurslarından yararlananların 
sayısını 24 bin 194’ten 69 bin 
733’e çıkardık. 2014 yılında ha-
yata geçirdiğimiz Dost Marke-
timizin 4 şubesinden 5870 aile 
yararlanıyor. Dost Kart sahibi 
üniversiteli sayısı da 4976’ya 
ulaştı. Kurduğumuz Kadın Ku-
lübü’nde üye sayımız 1571, Ço-
cuk Kulübü’nde ise 10 bin 124’e 
ulaştı. İnsani Gelişme Vakfı’nın 
araştırmasına göre Türkiye’de 
“çok yüksek insani gelişme per-
formansı” gösteren 30 ilçenin 
arasında Bornova da yer aldı” 
diye konuştu.

tesisler ve hizmetler arttı 
çalışan sayısı azaldı

Tüm bu proje ve hizmetleri 
verirken, çok sayıda yeni tesisin 
hizmete açıldığını ve buralarda 
da personel görevlendirmele-
rine rağmen çalışan sayısının 
azaldığına dikkat çeken Atila,  
4 Nisan 2014 itibariyle 2245 
olan Bornova Belediyesi top-
lam çalışan sayısı 1 Mart 2019 
itibariyle 2035’e düştü. Vatan-
daşlarımıza hizmet verdiğimiz 
tesis sayımız önemli ölçüde 
artmasına rağmen çalışan sayı-
mız 210 kişi azaldı. Mevcut per-
sonelimiz ile verimli bir çalışma 
temposu sergileyerek daha 
fazla yatırım yapma ve vatan-
daşımıza hizmet etme onurunu 
yaşadık. Bornova Belediyesi’nin 
kasasında şu anda 15 milyon 
lira nakit mevcut. Vadesi gelmiş 
borçlar ise 9 milyon lira” dedi.

Başkan Atila tüm hizmetle-
rin verilmesinde büyük katkısı 
olan Bornova Belediye Meclisi 
üyelerine, belediye çalışanla-
rına, muhtarlara, sivil toplum 
örgütlerine ve Bornova halkına 
teşekkür ederek helallik istedi.

Bornova Belediyesi’nin 
seçimler öncesi son meclis 

toplantısı yapıldı.

Başkan Atila 5 yılı son meclis 
toplantısında değerlendirdi

Başkan Atila 
mahalle 

ziyaretleriyle 
veda ediyor

Yönetim anlaşıyının ilk sırasına koyduğu “Ortak Akıl” il-
kesiyle ile gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini bir gelenek 
haline getiren Bornova Belediye Olgun Atila,  5 yıllık hizmet 
döneminin sonu yaklaşırken veda turlarına başladı. Olgun 
Atila, bir kez daha ziyaret ettiği mahallelerde muhtarlarla 
helalleşiyor, esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor. Son olarak 
Kavaklıdere, Doğanlar ve Zafer Mahallesi’ni ziyaret eden 
Başkan Atila, vatandaşların en önemli taleplerinden olan ta-
ziye evlerinin temellerini de attı.      

kavaklıdere mahallesi muhtarı Ömer kaça: her 
aradığımızda ulaştık 

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, veda turları 
kapsamında ilk olarak eski köy yerleşimi Kavaklıdere Ma-
hallesi’ndeydi. Beş yıl boyunca verdikleri destek nedeniyle 
Kavaklıderelilere teşekkür ederek Başkan Atila, hep birlikte 
çalışarak ve üreterek yaşam standartlarını yükseltmeye ça-
lıştıklarını söyledi. Bornova’nın diğer mahallelerinde olduğu 
gibi Kavaklıdere Mahallesi’ndeki vatandaşların da her za-
man yanında olmaya devam edeceğini belirten Başkan Atila, 
“Yine geleceğiz. İletişimimiz devam edecek” dedi. Kavaklıde-
re Mahallesi Muhtarı Ömer Kaça da günün hangi saati olursa 
olsun Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’yı her aradığın-
da ulaştığını belirterek, “Hizmetleriniz için Kavaklıdere hal-
kı adına size teşekkür ediyorum. Hakkımız helal olsun. Size 
kapımız her zaman açık” diye konuştu.

doğanlar mahallesi muhtarı Ömer küçük: Büyük 
yatırımlar aldık

 İkinci veda ziyareti ise Doğanlar Mahallesi’ndeydi. Son 
beş yılda bölgeye çok önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan 
Başkan Olgun Atila, “Doğanlar Mahallesi bizim gözbebeği-
miz. Elimizden gelen ne varsa burası için yapmaya çalıştık. 
Bu görevler bir askerlik görevi gibidir. Bayrak değişimidir. 
Doğanlar için Bornova için bundan sonra da elimden ne 
geliyorsa yapacağım. Hizmet yolunda bizlere kattı koyan 
herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınınızı helal edin” diye 
konuştu. Muhtar Eyüp Küçük ise “Mahalle sınırlarımızda in-
şaa edilen Bornova Stadı sayesinde Doğanların adını bütün 
Türkiye duydu. Yollarımız yapıldı. İçerisinde Dost Market, 
Düğün Salonu, Kadın Danışma Merkezi ve hobi kursları için 
bölümlerin yer aldığı Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Mer-
kezi en büyük ihtiyaçlarımızdan biriydi. Açılışını hep birlikte, 
coşkuyla gerçekleştirdik. Son olarak taziye evimizin temelini 
de attık. Mahallemize yapılan tüm yatırımlar için Başkanımız 
Olgun Atila çok teşekkür ediyorum. Hakkımız helal olsun” 
dedi.

zafer mahallesi muhtarı ali tek:  
verimli Bir dÖnem oldu

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila üçüncü ziyaretini 
Zafer Mahallesi’ne yaptı. Zafer Mahallesi ve Altındağ Bölge-
si’ne önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkanı Atila, 
“ Devlette devamlılık esastır. Bu anlamda ortaya koyduğu-
muz projeler devam edecektir. Ben de bir Bornovalı olarak 
her zaman sizlerle olmaya devam edeceğim” diye konuştu. 
Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek de, Başkan Atila ile her za-
man iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirterek, “Verimli bir 
dönem oldu. 5 yıllık süreçte mahallemize pek çok yatırım ve 
hizmet geldi. Yeni projelerde hazırdı. Umarım yeni hizmet 
döneminde hayata geçer. Yaptığınız hizmet için mahalle 
sakinlerim adına sizlere teşekkür ediyorum. Hakkımız helal 
olsun” dedi.

Ziyaret ettiği ma-
hallelerde yapılan 
yatırımları inceleyip, 
vatandaşların son is-
teklerini alan Borno-
va Belediye Başkanı 
Olgun Atila, muhtarlar 
ve mahalle sakinleri ile 
birlikte 3 taziye evinin 
temelini de attı.
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Karşıyaka’nın Anıtı’na
‘Dünya’ ödülü!
Karşıyaka Belediyesi tarafından baş-

tan sona yenilenen Atatürk, Annesi 
ve Kadın Hakları Anıtı ile alt kısmın-
da oluşturulan Kadına Saygı Müze-
si, İngiltere’de verilen Uluslararası 

Gayrimenkul Ödülleri kapsamında ‘Çok Amaçlı 
Kullanım Mekanlarının Geliştirilmesi’ ve ‘Kamu 
Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi’ kategorile-
rinde ‘Dünya Ödülü’nün sahibi oldu. 

 İngiltere’nin başkenti Londra’da, 1995 yılın-
dan bu yana verilen Uluslararası Gayrimenkul 
Ödülleri’nde daha önce Avrupa kategorisinde 
iki büyük ödülün sahibi olan ‘Atatürk, Annesi ve 
Kadın Hakları Anıtı’ ile alt kısmında oluşturulan 
‘Kadına Saygı Müzesi’, bu kez de ‘Dünya Ödü-
lü’ne layık görüldü. Finale kalan onlarca ülke ve 
şehir arasında tek kamu yönetimi olan Karşıya-
ka Belediyesi, ödüle ulaşarak İzmir’e ve Türki-
ye’ye yine bir onuru yaşattı.

TEK KAMU KURUMU KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Afrika, Amerika ve Avrupa ülkelerinden 157 

farklı projenin yarıştığı Dünya Finalleri, İn-
giltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşti. 
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu 
Akpınar’ın da katıldığı törende, Anıt ve Müze, 
En İyi Kamu Kullanım Alanları Geliştirilmesi 
Ödülü ile En iyi Uluslararası Dünya Ödülü’ne 
layık görüldü. 65 uluslararası jüri üyesinin de-
ğerlendirmeleri sonucu, farklı kategorilerde 
sadece 84 proje ödüle ulaştı. Karşıyaka Bele-
diyesi, ödüle ulaşan tek kamu kurumu olarak 
da dikkat çekti.

 BU GURUR HEPİMİZİN
Ödülü Londra’da alan Karşıyaka Belediye 

Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Atatürk, An-
nesi ve Kadın Hakları Anıtımız, Avrupa Ödü-
lü’nden sonra, Dünya Ödülü’nün de sahibi oldu. 
Biz bu projeyi hayata geçirirken, değerli bir iş 
yaptığımızı biliyorduk. Artık dünya bu güzel ve 
anlamlı Anıtımızı tanıyor, Kadına Saygı Müze-
mizi tanıyor. Dünya Ödülü, Karşıyakamıza ha-
yırlı olsun. Ödülü tüm Karşıyakalılar adına al-
dım. Bu gurur hepimizin” dedi.

Hayaller, cesaret ve emek ister
Hayallerimle geldim, emeğimle ve ce-

saretimle çalıştım, gerçeklerimle mutlu 
ve onur doluyum. Beş yılın özeti benim 
için budur. Altında başta sevgili ailem ol-
mak üzere, Karşıyaka Belediyesi emek-
çilerinin, yol arkadaşlarımın, çocuğuyla 
genciyle, kadınıyla erkeğiyle hemşerile-
rimin çalışkanlığı, güveni, yurtseverliği ve 
dayanışma ruhu vardır. Bilim, akıl, ülkeyi 
ve kenti doğru okuma, şeffaflık ve tartı-
şılamaz bir Karşıyaka aşkı vardır. Bunlar 
olmasaydı, duruşumu göstermez, hayal-
lerimi eserlere ve sosyal sorumluluk pro-

jesi mucizelerine dönüştüremezdim.

Hayatın hiçbir alanını ihmal etmeden, 
ötekileştirmeyi ve ayrımcılığı tümüyle 
reddederek, düne saygıyı, bugünü sahip-
lenmeyi ve yarına sorumluluğu unutma-
mak her zaman birinci ilkem oldu. Yaşa-
dığım her zorlukta, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yol göstericiliğine, Türkiye 
Cumhuriyeti değerlerine ve Cumhuriyet 
Halk Partisinin var oluş nedenlerine sığın-
dım. Enerjisi yüksek, haksızlık karşısın-
da susmayan, eşitlik ve adaletten ödün 

vermeyen, içi dışı bir belediye başkanı 
olmak, kuşkusuz kimilerince yadırgandı. 
Ama bundan Karşıyaka kazandı. Hepsini 
kentime ve gelecek kuşaklara emanet ve 
armağan ediyorum. Hepsi, bundan son-
raki yolculuğum için dersler, mutluluklar, 
deneyimler toplamıdır. Ülkeme hizmet 
etmekten kendimi, ben bile alıkoyamam. 
Nöbeti coşkuyla ve büyük sorumlulukla 
aldım, sürdürdüm, şimdi de iç huzuru ile 
devrediyorum. Yaşayan ve yaşatan Karşı-
yaka’ya yürekten teşekkür ederim. O her 
şeyin en iyisine layıktır.   

Karşıyaka Belediyesi tarafından 
hizmete açılan, Türkiye’nin ilk ‘Evren-
sel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’ 
250 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. İzmir 
ve farklı kentlerden yüzlerce okul mü-
zeye geziler düzenledi. 

Eylül 2017’de kapılarını açan Kar-
şıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk 
Müzesi ve Eğitim Kampüsü, bölge-
nin yeni çekim merkezi haline geldi. 
Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı 
üzerinde yer alan müze; dev dinozor 
maketleri, çeşitli hayvan replikaları, 
bilimle eğlenceyi buluşturan sergi ve 
eğitim alanlarıyla büyük beğeni ka-
zandı. Haftanın her günü açık olan 

müzeyi bugüne kadar yaklaşık 250 
bin kişi ziyaret etti.

MUĞLA’DAN SAMSUN’A
Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim 

Kampüsü, aileler ve bireysel ziyaret-
çilerin yanı sıra, okullardan da yoğun 
talep gördü. Urla’dan Bergama’ya, 
Torbalı’dan Kemalpaşa’ya kadar İz-
mir’in dört bir yanındaki okullar ile 
Balıkesir, Muğla, Samsun, Ordu ve 
Aydın gibi kentlerdeki çeşitli eğitim 
kurumları da müzeye geziler düzenle-
di. Müzeyi ziyaret etmek isteyenlerin, 
0 232 324 63 43 numaralı telefondan 
detaylı bilgi alabileceği belirtildi. 

AYDINLIK NESİLLER İÇİN
Karşıyaka Belediye Başkanı Hü-

seyin Mutlu Akpınar, “Bizim temel 
hedefimiz; üretken, farkındalığı geliş-
miş, değer sahibi, soran-sorgulayan, 
aydınlık nesiller yetişmesine hizmet 
edebilmektir. Türkiye’de ilk olan Kar-
şıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve 
Eğitim Kampüsü de bu anlayışımızın 
en güzel eseridir. Gösterilen ilgiden, 
binlerce çocuğumuzu burada bilim, 
eğitim ve eğlence ile buluşturmaktan 
büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

BİLİM, EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA

· 7 bin 200 metrekare arazi üze-
rinde inşa edilen Evrensel Çocuk Mü-
zesi ve Eğitim Kampüsü; çocukların 
yaşayarak ve keşfederek, ‘anlamlı 
öğrenme’ imkanı bulacağı bir proje 
olarak tasarlandı.

· Paleontoloji adasında 15 adet di-
nozor replikası ve fosil kazı alanı, en-
tomoloji adasında böcek replikaları ve 
böcek otelleri, biyolojik gölet, sineviz-
yon salonu, küçültülmüş inşaat maki-
neleri ve eğitim alanları oluşturuldu.

· Yardımseverlik, dostluk, doğru-
luk, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoş-
görü gibi evrensel değerlerin anlatıl-
dığı sergi alanları hazırlandı. 

· Kampüs içerisinde ayrıca okul 
grupları için piknik alanı, etkinlik, ti-
yatro ve gösteriler için bir sahne, res-
toran, büfe, hediyelik eşya ve fotoğ-
rafçı dükkanları da yer aldı.

· Kampüsün kadrosuna; disiplinler 
arası eğitimin sağlanabilmesi ama-
cıyla, paleontologlar, biyologlar, fizik 
pedagogları, sosyologlar, aile-çocuk 
danışma rehberi, müze rehberleri gibi 
birçok alandan eğitmen dahil edildi. 
Akademisyenlerin yer aldığı bir de Bi-
lim Kurulu oluşturuldu.

Evrensel Çocuk Müzesi’ne 250 bin ziyaretçi

Katılımcı demokrasi anlayışıyla 
insan haklarına saygılı projeler üre-
ten Karşıyaka Belediyesi; Avrupa 
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi tarafından verilen “12 Yıldız 
Şehri” unvanına 5. kez layık görüldü. 
Karşıyaka Belediyesi, bugüne kadar 
hayata geçirdiği örnek hizmetleri göz 
önünde bulundurularak ödüle ulaştı. 
Fransa’nın Strazburg kentindeki ödül 

törenine Karşıyaka Belediyesi’nin 
yanı sıra, aday kentlerin temsilcileri 
de katıldı. Karşıyaka Belediye Başka-
nı Hüseyin Mutlu Akpınar da törende 
örnek proje ve hizmetlerini anlatan 
bir sunum yaptı.

“MUTLUYUZ, GURURLUYUZ”
Avrupa’nın en prestijli ödülünü 

5. kez Karşıyaka’ya getirdikleri için 

mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen 
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Ak-
pınar “Avrupa Konseyi’nin “12 Yıldız 
Şehri” unvanını 5. kez almanın gu-
rurunu yaşıyoruz. Katılımcı yönetim 
anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdi-
ğimiz çalışmalar nedeniyle verilen bu 
ödül, Karşıyakamıza yeni proje ortak-
lıkları ve stratejik işbirliklerinin kapıla-
rını açacaktır” dedi.

Avrupa’nın ‘12 Yıldız Şehri Ödülü’ 5. kez Karşıyaka’nın!

Karşıyaka’nın 
Filizleri, 

Türkiye’yi sardı

Karşıyaka Belediyesi tarafından eğitim-
de fırsat eşitliği sağlamak ve dar gelirli üni-
versite öğrencilerine destek olmak amacıyla 
hayata geçirilen “Karşıyaka’nın Filizleri’ni 
Geleceğe Hazırlıyoruz - Her Apartman ile Bir 
Öğrenci Okutuyoruz” projesi, yüzlerce gencin 
geleceğine ışık oldu. 

Karşıyaka’nın Filizleri Projesi, 2015 yılın-
da, belediyelerin yasal olarak üniversite öğ-
rencilerine burs verememesine çözüm ola-
rak uygulamaya başlandı. Proje için özel bir 
ekip kuran Karşıyaka Belediyesi; ilk etapta, 
ilçedeki apartmanların aidatlara yapılan kü-
çük katkılarla, bir üniversite öğrencisine burs 
vermesini sağladı. Apartman yöneticileriyle, 
ihtiyaç sahibi üniversiteliler bir araya getiril-
di. Belediyenin organizasyon gücü ve duyarlı 
vatandaşların örgütlenme becerisiyle çığ gibi 
büyüyen proje, farklı kesimlerin de desteğini 
aldı. Taksi durakları, muhtarlar, esnaf, mini-
büs şoförleri, meslek odaları, dernekler  ve 
belediye çalışanları da kendi aralarında ör-
gütlenerek, öğrenci okutmaya başladı. Aylık 
300 lira burs verilen üniversiteli gençlerin 
sayısı 826’ya ulaştı. 

AVRUPA’DAN BÜYÜK ÖDÜL 
Örnek sosyal sorumluluk projesinin ba-

şarısı, ulusal ve uluslararası ödüllerle de taç-
landı. Karşıyaka’nın Filizleri, Avrupa Kamu 
Yönetimi Enstitüsü (EIPA) tarafından iki yılda 
bir düzenlenen Avrupa Kamu Sektörü Ödül-
leri’nde Avrupa’nın ‘En İyi Uygulanan Sosyal 
Sorumluluk Projesi’ ödülüne layık görüldü. 

Karşıyaka’nın Filizleri Projesi ayrıca, Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kü-
resel Dernekler Forumu (ORUFOGAR) ta-
rafından da 5 kıta, 30 ülke ve 150 şehre 
‘Uygulanabilir Örnek Proje’ olarak gösterildi. 

Karşıyaka’nın 
gururu KODA

Sanat yolculuğunda 4 yılı geride bırakan 
Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), 
hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği 
muhteşem konserlerle klasik müzik dünya-
sının yükselen yıldızı oldu. Türkiye’de bir ilçe 
belediyesi tarafından kadrolu sanatçılar ile 
kurulan ilk oda orkestrası olan KODA, bugü-
ne kadar 200’ün üzerinde konsere imza attı. 
Süpervizörlüğünü Rengim Gökmen, Sanat 
Yönetmenliğini Hakan Şensoy, Müzik Da-
nışmanlığını Oğuzhan Kavruk ve Sanat Ko-
ordinatörlüğünü Teyfik Rodos’un yaptığı or-
kestra, konserlerinde on binlerce dinleyiciye 
ulaştı. 

KARŞIYAKA’NIN GURURU 
Atakent’teki Karşıyaka Belediyesi Hikmet 

Şimşek Sanat Merkezi’nde ayda iki kez dün-
yaca ünlü şef ve solistlerle birlikte konserler 
veren orkestra, yurdun dört bir yanındaki or-
ganizasyonlarda ve uluslararası festivallerde 
de Karşıyaka’yı gururla temsil ediyor. Sosyal 
projelerde de yer alan orkestra, huzurevi ve 
cezaevi gibi kurumlarda da konserler veriyor. 

DÜNYA MARKASI
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin 

Mutlu Akpınar, “Göreve geldiğimizde, Türki-
ye’nin aydınlık yüzü Karşıyakamızı her alanda 
olduğu gibi sanatta da bir dünya markası ha-
line getirmek için yola çıktık. Ulu Önderimiz 
Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat 
damarlarından biri kopmuş demektir’ anlayı-
şını rehber edinerek sınırları aştık; her yerde, 
herkes için sanat dedik. Bu ülkeye, ulusla-
rarası organizasyonlarda adımızı başarıyla 
temsil eden bir Oda Orkestrası kazandırdık. 
Masterclass Programları sayesinde genç sa-
natçıları ustalarıyla buluşturduk” dedi. 
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CEREN DUMAN 
İZ GAZETE 

Tüm Türkiye ve İzmir ka-
muoyu 31 Mart’ta ya-
pılacak yerel seçimleri 
konuşuyor. Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
Tunç Soyer, siyasette ötekileştirme-
yen üslubuyla sadece İzmir’de değil 
tüm Türkiye’de ön plana çıkarken, So-
yer’in gittiği hemen hemen her yerde 
yanında bulunan ve ona destek veren 
eşi Neptün Soyer’in kooperatifçilik ça-
lışmaları da bir hayli dikkat çekiyor.  

‘İZMİR’DE HER BAŞARILI KADININ 
ARKASINDA BİR ERKEK VARDIR’

İzmir Köy Koop’da 47 yıl sonra ilk 
kez kadın başkan olarak görevi üst-
lenen Soyer, kooperatifçilik çalışma-
larını ülkenin lokomotifi olarak nite-
lendirdi.  Neptün Soyer’in başkanlığı 
sonrasında eşi Tunç Soyer’in kendi-
sini  ‘İzmir’de her başarılı kadının ar-
kasında başarılı bir erkek var’ şeklinde 
kutlayan Tunç Soyer şu ifadeleri kul-
lanmıştı:

“Kimleri devirerek seçildi, inanıl-
maz bir şey.  Ciddi bir başarı… Yani 
onların elinden söküp almak çok cab-
bar olmayı gerektirir. Çok dirayetli, 
çok güçlü olmayı gerektirir. O yüzden 
diyorum her başarılı kadının arkasında 
başarılı bir erkek vardır diye.”

Seçildiği dönem yaptığı konuşma-
sında İzmir Köy Koop hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan Köy Koop 

İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, 
Köy Koop’un şanlı tarihine ve itibarı-
na saygılı davranacaklarını kaydetti. 
Soyer, “Kuruluşundan bugüne emek 
veren, içinde yer alan herkesi kucak-
layarak, tüm teşkilat yapısını canlan-
dıracağız ve bu tarihi kurumsal yapıyı, 
bilimin, teknolojinin yeni olanaklarıyla 
buluşturacağız. Hem ortaklarımızın 
yüzünü güldürecek hem de tüm Tür-
kiye’nin iftihar edeceği bir yapı haline 
geleceğiz. Durmayacağız, yorulmaya-
cağız, her zamankinden daha çok çalı-
şacağız.” ifadelerini kullandı.

 ‘EVDE NASILSA BÜYÜKŞEHİR 
REİSLİĞİNDE DE ÖYLE OLACAK’

Üniversite yıllarında tiyatroya gö-
nül veren Soyer, Hürriyet’e verdiği 
röportajında eşi Tunç Soyer’le bu şe-
kilde tanıştıklarını belirterek aile ha-
yatını şu şekilde anlattı:

“Tunç’un evde sesi hiç yükselmez. 
Mesleki deformasyondan olacak, be-
nim sesim daha yüksek çıkar. Bir kere 
su istememiştir çocuklarından. Ama 
mutfağa giderken “Bir şey istiyor mu-
sunuz?” diye sorar. Bizlere çok düş-
kün ve paylaşımcıdır. Evde nasılsa bü-
yükşehir belediye reisliğinde de öyle 
olacak. Evet; belki zarafeti, sakinliği, 
dinginliği alıştığımız Türk siyaset ya-
pısından farklı... Ama o, bu özellikle-
riyle fark katacak, fark yaratacak.” 

‘DÜNYADA İZMİRLİ OLMAK DİYE BİR 
ŞEY VAR’

Yerel seçim sürecinde İzmir hak-
kında değerlendirmelerde bulunan 
Neptün Soyer,  “İzmir ruhu olan şehir-
lerden... İzmir’i çok seviyoruz. Kökleri-
ni, geçmişini... Ona gelen, ona sığınan 
herkesi kucaklayışını, kalbine ve bağ-
rına basışını... Kalbinin büyüklüğünü 
seviyorum. İzmir’e gelen hemen İz-
mirli olur. Yabancılık, yalnızlık çekmez. 
Dünyada “İzmirli olmak” diye bir şey 
var.” ifadelerini kullandı. 

‘ELE ELE VERMEZSEK BAŞARILI 
OLAMAYIZ’

Halk TV’nin ‘Medya Mahallesi’ 
programına katılan Soyer, kadınların 
kendine güvenmesi gerekliliğine vur-
gu yaparak, “El ele vermezsek başarılı 
olamayız. Birbirimize kas gücümüzü, 
beyin gücümüzü vereceğiz, kendimizi 
güçlendireceğiz. Okuyun, çalışın, din-
leyin, insanın kendini güçlendirmesi 
lazım, kendinizi ne kadar güçlendirir-
seniz o kadar karşı tarafa bir cevap 
verebiliyorsunuz, karşı tarafla uğraş-
manızın bir manası yok, kendinizi güç-
lendirin.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920 
yılında çıkarttığı Ticaret Kooperatif-
leri Kanunu’na önemine dikkat çeken 
Köy Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün 

Soyer, kooperatifleri “tam, küçük kü-
çük bir araya getirmektir” ifadesiyle 
tanımladı. Ekonomi ve kooperatifçilik 
ilişkisine vurgu yapan Soyer, “Cum-
huriyet döneminde burada kurulan 
birlikler, köylüyü desteklediler sonra 
demir ağlar ördüler. Bu demir ağlarla 
üretilen bütün ürünler İzmir Limanı’n-
dan dünyaya yayılıyor. O dönemler 
çok büyük ekonomik kalkınma sağ-
lanmış, bunların hepsi planlı, prog-
ramlı küçük üretici desteklenmiş ama 
kooperatifleşerek ve birlikler kurarak 
olmuş. Geldiğimiz noktada tekel işçi-
leri ne oldu? İşsizlik ordusu, Sümer-
bank işsizler ordusu, TARİŞ var ama 
hala kendi içinde zorluklar yaşıyor. 
Yağımıza, incirimize, pamuğumuza 
sahip çıkmak zorundayız.” dedi.

ÇİĞLİ’DE YOĞUN İLGİ İLE KARŞILANDI
Neptün Soyer, 8 Mart etkinlikle-

ri kapsamında Çiğli’de 300 kadının 
katıldığı ‘Kadın Dayanışma Kahval-
tısı’nda’ da büyük ilgi gördü. Burada 
konuşan Soyer, sivil toplumun katı-
lımcı demokrasideki önemine vurgu 
yaparak, kadınların örgütlemesinin 
öneminden bahsetti.

‘MARTI BAHARA ÇEVİRECEĞİZ, 
BAHARIN IŞIĞINI KADINLARA…’

Yerel seçimler hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Soyer,  “Tunç’un 
fanatik seçmeniyim, Cumhuriyet Halk 
Partisi’ni çok seviyorum, Atatürk’ün 
partiyi kurduğu dönemde yaşasay-
dım, Atatürk’ün yanındaki en güçlü 
kadınlardan olmak isterdim. Martı ba-
hara çevireceğiz. Baharın ışığını, ısısını 
kadınlara…” ifadelerini kullandı. 

Soyer sözlerini şöyle tamamladı:

“AKP vaatleri yerine getiremedi, 
gönüller kırık.” ifadelerini kullandı. 
Yerel siyasette ise yapılan ittifakların 
önemine dikkat çekerek, “Bizim İyi 
Parti’yle olan ittifakımız gerçekten iyi 
bir ittifak oldu. İzmir’de meydanlarda, 
seçim ofislerinde bayraklarımızı çok 
rahat asıyoruz, bize çok ciddi destek 
veriyorlar, İyi Parti İlçe başkanlarıyla 
bir araya geliyoruz, hiçbir siyasal çe-
kişme içine girmiyoruz.”

İzmir Köy Koop’da 47 yıl 
sonra ilk kez kadın başkan 

olarak görevi üstlenen 
Soyer, kooperatifçilik 
çalışmalarını ülkenin 

lokomotifi olarak 
nitelendirdi.  

“Mart’ı bahara çevireceğiz, 
baharın ışığını kadınlara…”

Bornova’da 7000 metrekarelik Ye-
şilçam Rekreasyon alanı İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
da katıldığı törenle açıldı. Bornova Be-
lediye Başkanı Olgun Atila’nın geçmiş 
dönemlerdeki başkanlar da dahil, 5 yıllık 
hizmeti ile 30 ilçe arasında en başarılı 
belediye Başkanı olduğunu vurgulayan 
Kocaoğlu; “Doğrunun kalesi yıkılmaz, 
doğru sallanır ama devrilmez” sözleri ile 
veda konuşması yaparak Bornovalılarla 
helalleşti.

Bornova Belediyesi, ilçenin 45 ma-
hallesinde de yaşam standartlarını 
yükselten projeleri hayata geçirmeye 
devam ediyor. Yeşilçam Mahallesi’nde 
de vatandaşların en büyük isteklerin-
den biri olan rekreasyon alanının yapımı 
tamamladı. İçerisinde çocuk oyun alanı, 
etkinlik alanı, taziye evi ile halı saha-

nın yanında ağaçlandırma alanı ve spor 
aletlerinin de yer aldığı 7 bin metreka-
relik Yeşilçam Rekreasyon Alanı törenle 
hizmete açıldı.  İzmir manzarasına ha-
kim bir noktada bulunan alanın açılışına 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atila, Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç, Belediye Meclis üye-
leri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

DOĞRUNUN KALESİ YIKILMAZ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Baş-
kanı Olgun Atila’nın yaptığı çalışmalarda 
başarılı olduğuna vurgu yaparak, “Ber-
gama Belediye Başkanımız Mehmet 
Gönenç 2 dönem boyunca 10 yıldır çok 
başarılı bir Belediye Başkanlığı yapmış-

tır. Geçmişte ve son 5 yılda İzmir’deki 
30 Belediye Başkanı arasında en başarılı 
olan Olgun Atila’dır. Kendisi dürüst, na-
muslu, şerefli ve başarılı bir başkandır. 
Bu dönem iki başkanımız için de bir mola 
dönemi olacak. Ama bizler partimiz için 
çalışmaya devam edeceğiz. ‘Doğrunun 
kalesi yıkılmaz’ ve ‘Doğru sallanır ama 
devrilmez’ bu iki sözü asla unutmayın” 
dedi. 

BAŞKAN ATİLA’DAN TEŞEKKÜR
Bornova Belediye Başkanı Olgun 

Atila, rekreasyon alanının 7 bin metre-
kare alana sahip olduğunu ifade ederek, 
“Alanın içinde halı saha, taziye evi, et-
kinlik alanı ve çocuk oyun alanı da bulu-
nuyor” diyerek alan hakkında bilgi verdi. 
5 yıllık çalışma süresinde yanında olan 
herkese de teşekkür eden Başkan Atila, 

“ 45 mahallemizin muhtarlarına, Meclis 
üyelerimize, Spor Kulüplerine, üniversi-
telerimize, STK’lara ve hizmete geçen 
herkese  çok teşekkür ederim. Ama en 
büyük teşekkürü İzmir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na ederim. 
Kendisiyle 10 yıl boyunca çalışma imka-
nına sahip oldum. Hem Bornova’da hem 
İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde 
birlikte hizmet etmenin onurunu yaşa-
dım. Hayatımın en güzel dönemlerini 
birlikte yaşadık. Kendisi çok büyük bir 
devlet adamı. Bizler kendisinden çok şey 
öğrendik ve öğrenmeye devam edece-
ğiz”diye konuştu. 

Rekreasyon alanı açılışına Zeybek 
gösterisi renk katarken, Yeşilçam Spor 
Kulübü ile Pınargücü Spor Kulübü’nün 
minik sporcuları da dostluk maçı yaptı. 

Yeşilçam Mahallesin’de 7 bin metrekarelik rekreasyon alanı hizmete açıldı

Bornova’da miting gibi açılış
7 bin metrekarelik Yeşilçam Mahallesi 

Rekreasyon Alanı törenle hizmete açıldı.
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Cumhuriyet Halk Par-
tisi İzmir milletvekili 
Kani Beko, yerel seçim 
gündemine dair önemli 
değerlendirmelerde bu-

lundu. Beko, AKP’nin İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkan adayı Nihat 
Zeybekci’nin Denizli’de Belediye Baş-
kanlığı yaptığı döneme ilişkin önemli 
açıklamalarda bulundu. Beko, ayrıca 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Buca’da 
yaşadığı aday değişiminin ardından 
herkesin Genel Merkezin aldığı karara 
saygı duyması gerektiğini belirtti. 

‘İŞÇİLERİ SENDİKASIZ ÇALIŞTIRAN BİR 
BELEDİYE BAŞKANIYDI’ 

Beko, AKP’nin İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Nihat Zey-
bekci’nin Denizli’de Belediye Baş-
kanlığı yaptığı dönemde işçilere bas-
kı uygulayarak Hak-İş Sendikasına 
üye yaptığını anlattı. DİSK Ege Bölge 
Başkanlığı görevini yürüttüğü süreç 
içerisinde Denizli’de Cumhuriyet Halk 
Partili Belediye ile herhangi bir sıkıntı 
yaşamadıklarını kaydeden Beko, Ni-
hat Zeybekci ile birlikte durumun tam 
tersine döndüğünü ifade etti. Beko, 
“Denizli’de DİSK olarak yetkili sendi-
kaydık. Denizli Belediyesi’nde çalışan 
işçilerin tamamı DİSK’e bağlı Genel-İş 
Sendikası’na üyeydi. Orada AKP’nin 
Belediye Başkanı Nihat Zeybekci 
gelene kadar çok güzel sözleşmeler 
yapmıştık. Zeybekci geldikten sonra, 
orada işçilerin tamamını zorla, bas-
kıyla Hak-İş’e geçirdi. O da yetmedi, 

oradaki kadrolu işçilerin tamamını 
tasfiye etti. Denizli Belediyesini 
özelleştiren ve taşeronlaştıran işçi-
leri sendikasız çalıştıran bir belediye 
başkanıydı.” şeklinde konuştu. 

‘BUNLAR SENDİKA DEĞİL’
 AKP’li belediyelerin işçileri her 

daim işçileri sendikasızlaştırma yo-
luna gittiğini söyleyen Beko, “Kamu-
da çalışan memurları Memur-Sen’e 
üye yaptılar. Dünyanın hiçbir yerinde 
bu şekilde büyüyen bir sendika yok. 
Ancak Uluslararası Sendika Kon-
federasyonları düzenledikleri top-
lantılarda Memur-Sen’e katılmayın 
çağrısı yaptı. Neden? Çünkü bunlar 
sendikacı değil!” diye konuştu. 

‘ZEYBEKCİ’NİN EMEĞE BAKIŞ AÇISI 
ORTADA’ 

Zeybekci sözlerini şöyle sürdür-
dü: “İzmir’de kazanacaklarını san-
mıyorum ama Nihat Zeybekci İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı olursa, 
sendikalı olan hem çalışan işçi arka-
daşlarımıza hem de kamuda çalışan 
arkadaşlarımıza çok büyük sorunlar 
yaratacağını düşünüyorum. Zeybekci, 
İzmir ile ilgili sorunları anlatırken ‘Yedi 
tane marina yapılması gerekir’, dedi. 
Marinalarda, yatlar var. Yat sahiple-
ri yatlar için vergi vermiyorlar. Ancak 
asgari ücret ile çalışan işçiden yıllık 30 
bin lira vergi alınıyor. Dolayısıyla Zey-
bekci’nin emeğe bakış açısı ortada. 

‘ÖN SEÇİM DAHA DOĞRU OLURDU’ 
Cumhuriyet Halk Partisi’nde ya-

şanan Buca Belediye Başkan adayı-
nın değiştirilmesi hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Beko, “Belediye 
Başkanı aday adayları gerçekten An-
kara’ya gelerek zaman zaman bize 
gelerek, MYK’ya ve Genel Başkan’a 

kendilerini anlattılar. Ancak yapılması 
gereken şey, keşke ön seçim yapılmış 
olsaydı da bu noktaya gelmiş olma-
saydık. Partiye üye olan arkadaşla-
rımız hangi ilçede kimi istiyorsa onu 
seçmeleri daha doğru olurdu.” dedi. 

‘PARTİNİN ALDIĞI KARARA SAYGI 
DUYMAK GEREKİR’

Suat Nezir aday gösterildikten 
sonra, Genel Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu tarafından İzmir’de de tanıtıl-
dığını ancak adayın Erhan Kılıç ola-
rak değiştirildiğini hatırlatan Beko, 
“Burada partinin almış olduğu karara 
saygı duymak gerekir. Bu sadece Bu-
ca’da değil, Selçuk’ta da böyle bir olay 

yaşandı. Güzelbahçe’de de Mustafa 
arkadaşımız tekrar tartışıldı. Bunlar 
yaşandı. MYK’nın aldığı son karar hep 
birlikte saygı duyacağız. Buca kenti 
göç almış bir kent. Başkan göçmen-
lerinin de yoğunlukta olduğu bir ken-
timiz. Bugüne kadar birlikte kardeşçe 
barış içerisinde bir arada yaşama be-
ceresini gösterdiler.” ifadelerini kul-
landı. 

‘CHP’Lİ BELEDİYELER TÜM TOPLUMU 
KUCAKLIYOR’ 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu-
lunduğu belediyelerde kardeşlik or-
tamının hakim olduğunun altını çizen 
Beko, “Ben bugüne kadar Cumhuriyet 

Halk Partisi’nin bu birliği yaşadığını 
ve yaşattığını düşünüyorum. Başta 
Levent Piriştina ve ekibi olmak üzere, 
Buca’da hiç ayrım yapmadan Buca’da 
yaşayan herkese eşit mesafede hiz-
met götürdüler.” dedi. Bucalılar bu-
güne kaar kardeşçe yaşadıklarını ak-
taran Beko sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ancak AKP’li belediyelerde bu duru-
mun söz konusu olmadığını düşünü-
yorum. Üç gün önce Menderes’tey-
dim. AKP’li Belediye Başkanı’ndan 
herkes şikayetçi. Bu sadece hizmet-
ler ile alakalı değil. AKP’li Belediye 
Başkanı sadece AKP’li olan yerlere 
hizmet götürmüş. Ancak Cumhuriyet 
Halk Partili belediyeler tüm toplumu 
kucaklıyor.”

Beko’dan Zeybekci yorumu: 

‘İşçileri sendikasız çalıştıran 
bir belediye başkanıydı’
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Kani Beko önemli açıklamalarda bulundu. 

Beko, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin Denizli’de 
Belediye Başkanı olduğu dönemde işçileri sendikasız çalıştırdığını söyledi.

TUGAY 
CAN

Hem engelli bireylerin hem de ai-
lelerinin yaşamını kolaylaştırmak için 
çalışan Karşıyaka Belediyesi, Musta-
fa Kemal Mahallesi’nde ‘Kısa Süreli 
Engelli Dinlenme Merkezi’ projesini 
hayata geçirdi. Aralık 2017’de törenle 
kapılarını açan merkez, kısa zamanda 
yüzlerce misafirini ağırladı. Proje en-
gelli bireyler kadar; bakmakla yüküm-
lü olduklarını engelli yakınlarını yalnız 
bırakıp evden çıkamayın ailelerin de 
büyük beğenisini kazandı. 

ÇÖZÜMÜN ADRESİ
Engelli yakınlarını merkeze bıra-

kan aileler, kendilerine vakit ayırıp 
dışarıdaki işlerini halletme imkanı 
bulurken, tesisten faydalanan engel-
li bireyler de farklı branşlardaki kurs, 
eğitim ve aktivitelerle güzel zaman 
geçirmenin formülünü keşfetti. 

KISA SÜRELİ ENGELLİ DİNLENME 
MERKEZİ’NDE NELER VAR?

Aynı anda onlarca engelliye hiz-
met edebilecek şekilde tasarlanan ve 
22 kişilik misafirhanesi de bulunan 
Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merke-
zi’nde; dinlenme odası, etkinlik odası, 
çok amaçlı salon, yemekhane, ida-
ri birimler yer alıyor. Karşıyakalılar, 
bakıma ihtiyaç duyan fiziksel ya da 
zihinsel engelli yakınlarını, gün içe-
risinde belirli saatlerde bu merkeze 
bırakabiliyor. Engelli vatandaşlar, te-
siste düzenlenen çeşitli kurs ve et-
kinliklerle keyifli vakit geçirme imkanı 
buluyor. Aileler de gönül rahatlığıyla 
kendilerine zaman ayırıp dışarıdaki 
işlerini halledebiliyor, sosyal yaşama 
katılabiliyor. Merkeze 0232 370 00 
15 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Engelsiz yatırım
Türkiye gündeminde ‘tanzim 

satış’ modeli tartışılırken, Karşı-
yaka Belediyesi tarafından 3 yıl 
önce hayata geçirilen Kent Koop 
Gıda Marketler projesi hem üre-
tici kooperatiflerin hem de aile-
lerin yüzünü güldürmeye devam 
ediyor. Kent A.Ş. bünyesindeki 
marketlerin ilki, Nisan 2016’da 
Mavişehir’de hizmete girdi. Koo-
peratiflerden temin edilen doğal 
ve kaliteli gıdalar başta olmak 
üzere, onlarca kalemde ürünün 
çok uygun fiyatlarla halka sunul-
duğu market büyük ilgi gördü ve 
şube sayısı kısa sürede 4’e yük-
seldi. Hem üreticinin hem de tü-
keticinin yüzünü güldüren mar-
ketlerde bugüne kadar toplam 2 

milyon kişiye hizmet verildi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ
Karşıyaka Belediye Başkanı 

Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bundan 
3 yıl önce hem üreticiye hem de 
tüketiciye hizmet niteliğindeki 
Kent Koop Gıda Market proje-
siyle, sosyal belediyecilik adına 
örnek bir uygulamaya imza attık. 
Üreticimizin emeğinin değer bul-
masını sağlarken, halkımızın da 
doğal ve sağlıklı gıdalara uygun 
fiyatlarla ulaşmasını mümkün 
hale getirdik. Bugün tanzim sa-
tış modeli tartışılırken, biz bunu 
Karşıyaka’da 3 yıl önce başarmış 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” 
dedi. 

Karşıyaka ‘tanzim 
satışta’ 3. yılını yaşıyor

Okul öncesi 
eğitime yatırım 

yağmuru

Çocukları çağdaş ve sağlıklı ortamlarda ge-
leceğe hazırlamak için çalışan Karşıyaka Bele-
diyesi, okul öncesi eğitim kurumlarının sayısını 
7’ye çıkardı. Belediyenin yatırım hamlesi kapsa-
mında ilk olarak, Şemikler Mahallesi’nde ‘Ahmet 
Piriştina Anaokulu’ hizmete sunuldu. Ardından, 
Örnekköy Mahallesi’nde ‘Kardelenler Anaokulu’, 
Yalı Mahallesi’nde ‘Karşıyaka’nın Filizleri Anao-
kulu’ açıldı. 

Kasım 2017’de Mustafa Kemal Mahallesi’n-
de kurulan ‘Muzaffer İzgü Anaokulu’ da hem 
ailelerin hem de çocukların büyük beğenisini 
kazandı. Karşıyaka Belediyesi tarafından geçti-
ğimiz yıl Mavişehir’de faaliyete geçirilen Mavi-
bahçe Anaokulu ise alanında kentin en modern 
eğitim yuvası oldu. Belediye ayrıca, İsmail Cem 
Kültür Merkezi ve Bülent Ecevit Kültür Merke-
zi’ndeki oyun odalarında da çocuklara yarım hiz-
met sunuyor. 
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AKP Genel Başkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, 
Trabzon’da yaptığı bir 
konuşmada HDP’lilere 
yönelik ‘Sizin bu ülkede 

yeriniz yok’ söylemine Halkların De-
mokratik Partisi İzmir milletvekili Mu-
rat Çepni’den sert bir tepki geldi. Çep-
ni, “Bu ülkeden gitmesi gerekenler 
Man Adaları’nda, İsviçre Bankalarında 
paraları olanlardır.” diye konuştu.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Trabzon’da Bizim Doğu 
Anadolu’muz, Güneydoğu Anadolu 
Bölge’miz, Karadeniz’imiz, Akdeniz’i-
miz, Orta Anadolu’muz, Ege’miz var, 
Marmara’mız var. Ama bizde Kürdis-
tan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan 
Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah 
oraya git, Kürdistan’a. Sizin bu ülke-
de yeriniz yok söylemine Halkların 
Demokratik Partisi İzmir milletvekili 
Murat Çepni’den sert tepki geldi.

Çepni, “AKP Genel Başkanı Tayyip 
Erdoğan yine akıllara zarar bir açık-
lama yaptı. Bunu Trabzon’da yaptı. 
Aslında Kardeniz’i yaşanmaz hale 
getiren, Karadeniz halkını göç etmek 

zorunda bırakan, oraları inşaat çöp-
lüğüne dönüştüren, yaylarını yabancı 
sermayeye peşkeş çeken iktidar, yine 
aynı Karadeniz’de milliyetçilik, vatan-
severlik üzerinden halkları düşman-
laştırmak için bir söylem kurdu. Aslın-
da biz bu söylemelere alışığız.” dedi.

Çepni, “Erdoğan, tıpkı Hitler’in 
yaptığı gibi, tıpkı İsrail’in Filistinlilere 
yaptığı gibi, tıpkı Türkiye’de 80 önce-
sinde ‘Komünistler Moskova’ya’ di-
yenler gibi Tayyip Erdoğan’ın çocuğu 
katledilmiş anneyi yuhalatması gibi, 
işçiye ‘haddini bil’ demesi, gençlere 
‘ananı da al git’ demesi gibi bugün 
de bir akıl tutulması ile bir düşmanlık 
siyasetiyle halkları birbirine düşman-
laştıran, Kürt halkını öcüleştiren bir 
siyaset güdüyor.” diye konuştu. 

‘MAN ADALARI’NDA PARALARI 
OLANLAR GİTMELİDİR’

HDP’nin 6 milyon oy almış oldu-
ğunu belirten, Çepni, “Aslında bütün 
siyaset, AKP’li olmayan herkesin düş-
manlaştırıldığı bir siyaset. Bu siyaset 
türüne alışmıyoruz. Bu siyaset türünü 
her yerde teşhir edeceğiz. Bu ülkeden 

gitmesi gerekenler var. Onlar da Man 
Adaları’nda, İsviçre Bankalarında pa-
raları olanlardır. HDP’liler bu ülkenin 
işçisi, emekçisi ve kadim insanlarıdır. 
Bu toprakların üreten emekçileridir. 
Dolayısıyla bu topraklardan gitmemiz 
söz konusu olamaz. Ama kurtuluşunu 
yabancı sermaye ile kurduğu ilişkide 
arayanlar, vatanperverlik adına ya-
bancı sermaye ile ülkeyi parsel parsel 
satanlar gitmelidir. Bu ülkenin işçisi, 
emeklisi, demokratı, bu ülkede, bu 

topraklarda yaşamaya devam ede-
ceklerdir.” 

‘ERDOĞAN MERMİ ÜZERİNDEN 
SİYASET YAPIYOR’

AKP’li seçmene de çağrıda bulunan 
Çepni, “Tayyip Erdoğan’ın bu halkaları, 
insanları siyasetine karşı biz bu ülkede 
bir arada yaşamı insanların birbirine 
düşmanlaşmadan, kamplaşmadan, 
birbirini severek birbirlerinin farklılık-

larına saygı duymalarını esas alıyoruz. 
Biz aynı zamanda AKP’ye oy veren 
yurttaşlara sesleniyoruz. AKP sizin aç-
lığınız üzerinden siyaset yapıyor. AKP, 
bizi yoksullaştırıyor. Merminin fiyatı 
üzerinden siyaset yapıyor. AKP, ‘mer-
minin fiyatını biliyor musunuz’ diyerek 
siyaset yapıyor. Biz savaş siyaseti uy-
gulanıyor derken bunu kast ediyoruz. 
Savaş politikalarına hayır demeden, 
Demokrasi, kardeşlik ve eşitlik müm-
kün değildir.” şeklinde konuştu.

Çepni’den Erdoğan’a tepki: 

‘Asıl Man Adaları’nda paraları 
olanlar bu ülkeden gitmelidir’

Halkların Demokratik Partisi İzmir 
milletvekili Murat Çepni, AKP Genel 

Başkanı Erdoğan’ın HDP’lilere yönelik 
Trabzon’da kullandığı ‘Sizin bu ülkede 
yeriniz yok’ ifadelerine tepki gösterdi.
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Kadınları üretime teşvik etmek, hem sosyal 
hem de ekonomik olarak güçlenmelerini sağ-
lamak amacıyla kurulan Karşıyaka Belediyesi 
Üretici Kadın Kooperatifi, Türkiye’nin en büyük 
kadın kooperatiflerinden biri haline geldi. Ko-
operatif sayesinde, yaklaşık 600 Karşıyakalı 
kadının el emeği değer buldu.

KADINLAR HER YERDE
Belediye tarafından tahsis edilen, Demir-

köprü Mahallesi’ndeki binada faaliyetlerini 
sürdüren kadınlar, yiyecekten takıya, giyim 
eşyalarından nikah şekerine kadar onlarca 
farklı kalemde üretim yapıyor. El emeği göz 
nuru ile hazırlanan ürünler; fuarlar, festivaller, 
kermesler ve çeşitli organizasyonlarda satışa 
sunuluyor. Kadınlar ayrıca, örgü, takı ve dikiş 

gibi çeşitli alanlarda verilen kurslarla becerile-
rini geliştiriyor. Liderlik, girişimcilik eğitimleri 
alıyor.

BALA KADIN ELİ DEĞDİ
Öte yandan Üretici Kadın Kooperatifi, San-

caklı Mahallesi’nde uzun süredir atıl durumda 
olan bal ambalajlama tesisine yeniden hayat 
verdi. Tesiste hazırlanıp ‘Balköy’ markasıyla 
satışa sunulan doğal bal ürünleri, hem uygun 
fiyatları hem de kalitesiyle büyük beğeni ka-
zandı.

Yaklaşık bir yıllık süreçte; Karşıyaka Beledi-
yesi Kent AŞ tesisleri, Kent Koop Gıda Market-
ler, festivaller, fuarlar, çeşitli firma ve kafeler 
aracılığıyla 2,5 ton çiçek ve çam balı sofralara 
ulaştı. 

Kadınlar artık daha güçlü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ula-
şımından sorumlu şirketi İZDENİZ’de görev 
yapan Kamile Koç, İzmir Körfezi’ndeki “tek 
kadın kaptan” olmanın haklı gururunu yaşıyor. 
18 yıllık uzun yol kaptanlığı sonrasında, 7 aydır 
İZDENİZ’in gözde gemisi 1881 Atatürk’te kap-
tanlık yapan Koç, mesai arkadaşları arasında 
“Körfezin Sultanı” olarak tanınıyor.

İzmirliler’in sıcaklığı ve samimiyetinden 
fazlasıyla memnun olan kadın kaptan, “İn-
sanlar gemiden inerken veya binerken beni 
görünce el sallıyorlar; alkışlayanlar bile var. 
İzmir’de yaşamaktan ve İZDENİZ’de olmaktan 
çok memnunum” diyor. 

FIRTINADA YAŞANAN DEHŞET 
İzmir Körfezi’ndeki görevinden önce ok-

yanusları da aşındıran Kamile Kaptan, türlü 
maceralara da göğüs germiş. İlk uzun yol za-
biti olarak çıktığı yolculukta Atlas Okyanusu’nu 
geçerken yakalandıkları Harikeyn Fırtınası, hiç 
unutamadığı anıları arasında ilk sırada yer alı-
yor: “İngiltere Liverpool Limanı’ndan Amerika 
Charleston Limanı’na Titanik rotasıyla gittik. 
Ocak-Şubat gibi kış dönemiydi. Kuzeye doğru 
gittikçe fırtınaya yakalandık. İkinci kaptanın 
vardiyasıydı; ben de kendi vardiyam olmadığı 
için köprü üstünde değildim. Beni arıyorlar, iyi 
misin diye.. Dalgalar o kadar kötü ki, telefonu 
bile zor tutuyorum elimde. Her şey havada 
uçuşuyordu. Ama korktuğumu belli etmek is-
temedim. Bu yüzden en güvenli yer olan köprü 
üstüne çıkmadım. Herkes korkudan köprü üs-
tündeyken, ben aşağıda kaldım.” 

“O BATIL İNANCI YENDİK ATTIK” 
Denizi çocukluktan itibaren çok sevdiğini ve 

bu yüzden kaptan olmaya karar verdiğini söy-
leyen Kamile Koç, bir kadının isterse her şeyi 
yapabileceğini özellikle vurguluyor: “Bu işi ya-
pabilmek için yüksek gayret, sabır tabi ki inanç 
ve sevmek çok önemli. Vücut anatomisi ola-
rak da güçlü olmak lazım. Bir zamanlar ‘kadı-

nın gemide uğursuzluk getirdiğine’ inanırlardı 
ama kadın kaptanların çoğalmasıyla bu inancı 
yendik. Fiziksel olarak çok efor gerektiren bir 
iş bu.. Tankerde çok çalıştım; pompa dairesine 
inip pompaları söküp taktığım olmuştur. Mes-
leğim boyunca yapabileceğim her şeyi yaptım. 
B u mesleği seçecek olan kadın arkadaşlarıma 
tavsiyem şudur: Kesinlikle kaptanlığa odakla-
nın. İnanırsanız ve çalışırsanız mutlaka başa-
rırsınız.” 

BAŞARININ FORMULÜ 
Kamile Koç, erkeklerin egemen olduğu 

kaptanlık mesleğinde kadın olmanın verdiği 
dezavantajları ise şöyle anlatıyor: “Köprü üstü 
bizim gemiyi yönettiğimiz yer ve uzun yol kap-
tanlığında burada kılavuz kaptanlar gelerek 
bizim çeşitli limanlarda yanaşmamıza yardım-
cı olurlar. Maalesef kılavuz kaptalar her liman 
yanaşmamda köprü üstüne çıktıkları zaman 
kaptan aradılar. Yanımızda bulunan başmü-
hendis erkek olduğundan, kaptanlığı onlara 
yakıştırdılar ve ilk onlara ‘merhaba’ dediler. 
Başmühendislerin, ‘kaptanımız burada’ uyarı-
sından sonra bana doğru döndüler ve çok şa-
şırdılar. Bunu çok yaşadım. Okulda da bitirme 
tezimizi alırken öğretmenler bize ‘siz zaten 
denizde değil karada çalışacaksınız, ona göre 
ödev verelim’ diyordu. Bunları hiçbir zaman 
dert etmedim. Her zaman çalıştım, çabaladım. 
Kendime inandım ve bulunduğum noktaya 
geldim.” 

7 AYDIR KÖRFEZDE 
Üniversitede okurken bir kongre için İz-

mir’e geldiğini ve o tarihten itibaren İzmir’i çok 
sevdiğini söyleyen Koç, “İZDENİZ’de 7 aydır 
çalışıyorum. İzmir’i ve İzmir halkını çok seviyo-
rum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz taşı 
macılığında çok başarılı olduğunu gördüm. Bu 
gemiler sınıfında dünyanın en büyük gemile-
ri.. Seferleri tamamlama oranımız yüzde 99,5. 
Her türlü kalite yönetim belgesine de sahibiz” 
şeklinde konuştu.

Körfez'in sultanı: 'Beni 
görünce alkışlayanlar var' 

İzmir Büyükşehir Belediyesi filosunun gözde gemisi 
"1881 Atatürk"te kaptanlık yapan Kamile Koç, "erkek işi" 

olarak bilinen mesleğinin zorluklarını bir kenara bırakıp 
hemcinsleri adına iyi bir rol modeli oldu.
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Şubadap Çocuk’  6 yıl-
dır çocuklarla müzik 
temelli çalışmalarını 
devam ettiriyor. Tüm 
şarkıların çocuklar 
tarafından seslendi-
rildiği ve 5. albümle-

ri olan ‘Hayal Et’’ bugün internet 
üzerinden yayına girdi. Albüm, 
Şubadap Çocuk’un önceki al-
bümleri gibi, tematik şarkılardan 
oluşuyor. Müzik gurubu yapmış 
olduğu albümü,‘gökyüzü lisansı’ 
ile yayınladığını da duyurdu. Ayrı-
ca şarkılar, ticari amaçlı olmadığı 
sürece, dinlemek ve paylaşmak 
isteyen herkesin kullanımına açık 
olacak. ‘Hayal Et’ ,www.suba-
dapcocuk.org’dan ve Şubadap 
Çocuk’un sosyal medya hesapla-
rından ücretsiz olarak dinlenebilir. 

‘Hayal Et’ albümü içerisinde 
yer alan tematik şarkılar şu şekil-
de: 

Fasa Fiso, toplumsal cinsiyet 
safsatalarını listeliyor 

Makine Çocuk, makineleşmek 
istemeyen çocuklardan yetişkin-
lere bir sitem şarkısı 

Serçe, 9/8’lik bir hayvan öz-
gürlüğü şarkısı; 

Çocuk Hakları, varlığını duydu-
ğumuz ancak günlük hayatımızda 
pek de göremediğimiz çocuk hak-
larının şarkısı 

Hayal Et, içinde yaşamak iste-
diğimiz dünyanın şarkısı 

Gökyüzünü İten Kuş, birlikteli-
ğin zaferinin öyküsü

Şubadap Çocuk kimdir? 
6 yıldır, çocuklarla müzik te-

melli çalışmalar yürüten Şuba-
dap Çocuk müzik grubu, şimdiye 
kadar, ‘Bilmiş Çocuğun Şarkıları’, 
‘Dino’nun Şarkıları’, ‘Gökyüzü Ki-
min’ ve ‘Dersler Uzun Teneffüsler 
Kısa’ adlı 4 albüm çıkardı. Bu al-
bümlerde bulunan dostluk, barış, 
bilim, sorgulamak, birlik olmak, 
doğa, ekoloji, farklılıklar gibi ko-
nulardaki şarkıların hepsi çocuk-
lar tarafından seslendirildi. Özel-
likle Çekirdeksiz Domates, Neşeli 
Bi’ Gün, Gökyüzü Kimin, Özgürlük, 

Her Yer Park Olsa gibi şarkı-
larıyla birlikte, çocukların ve 
hatta yetişkinlerin dilinden 
düşmeyen Şubadap Çocuk, 
Türkiye, Kıbrıs, Almanya ve 
Hollanda’nın pek çok ye-
rinde yaptığı turnelerde, on 
binlerce çocukla buluştu. Bu 
turneler boyunca okullarda, 
köylerde, kültür merkezle-
rinde, parklarda, sokaklarda 
konserler verdi; çocuklarla 
ve yetişkinlerle söyleşiler 
yaptı. 

Şarkılarını, tüm dünya 
çocuklarıyla tanıştırmak için 
Arapça, İngilizce, İspanyol-
ca ve Kürtçe dillerine çevirdi. 
Ayrıca şarkıların içeriklerini 
daha bütünlüklü hale ge-
tirmek için, hikayelerinden 
hareketle, şimdiye kadar 5 
çocuk kitabı çıkardı ve çok sa-
yıda klip yayınladı. Ekip hala 
İzmir’in çeşitli ilçelerinde ço-

cuklarla çalışmalarını sür-
dürüyor ve Türkiye’nin 
her yerinde, öncelikli 
olarak kültür-sanat 
etkinliklerinin pek uğ-
ramadığı yerlerde kon-
serler vermeye devam 
ediyor. 

Şubadap Çocuk’un yeni albümü yayında 
Tematik şarkılarla çocuklar ile buluşan ‘Şubadap Çocuk’ grubu  

5. albümünü dinleyicileriyle paylaştı. 


