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‘İyi ki Halil 
Arda’ya kefil 
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Cumhuriyet hiç bu 
kadar tehlikede 
olmamıştı!

Ateş İlyas Başsoy:
Damıtılmış 
iletişim: 
Müzik

Çevre 
dostu 
kağıt

Gaziemir  

Belediye Başkanı

Halil
Arda

D
ik

 d
ur

an
35
SORUDA

Barış
 İnce

iNATÇI 
BASKAN





Kü
N

YE IZDERGI

‘!natçılık’ genelde olumsuz bir yakı"tırma olarak 
dü"ünülür insana… 

Ancak halkın faydasına çalı"an bir siyasetçiye, 
belediye ba"kanına da en çok ‘içinde kibir olmayan inat’ 
yakı"ır "üphesiz…

Halil Arda da !zmir’de bu dönemde gördü#ümüz en 
inatçı ba"kan… Kibirsiz halkın içinde… 

O yüzden çokça yıpratılmak istendi, hedefe alındı, 
yalnız bırakıldı ama o hiç geri adım atmadı… 

Yaptı#ı çok önemli i"ler oldu… Ama !zmir’in 
Çernobili’ne kar"ı dik durmasıyla hafızalara kazındı, 
ismini Türkiye’ye duyurdu…

Bunu da öyle popülist bir yakla"ımla oy toplayayım, 
dikkat çekeyim diye yapmadı… Gaziemir’in ve !zmir’in 
gelece#ini dü"ündü… Herkes bu alan için üç maymunu 
oynarken o ‘temizlensin’ diye inat etti…

‘Nükleer santrali olmayan bir ülkede nükleer atı#ın 
ne i"i var’ dedi… ‘Nereden geldi bu atık, kimler getirdi, 
niye temizlemiyorsunuz?’ diye sordu… Elini ta"ın altına 
koydu…

!natçılık çok yakı"tı ba"kana… 
***

Biz de !z Dergi olarak bu sayıda, çok yönlü yapısıyla 
kentin en geli"mi" ve geli"imini sürdürmeye devam 
eden ilçesi Gaziemir’i ele alırken !zmir’in Çernobili’ni 
unutmadık, özel bir dosya hazırladık…

Bu sorunun halk sa#lı#ına etkilerini Ali Osman 

Karababa, hukuki de#erlendirmesini Arif Ali Cangı, 
çevresel ve siyasi boyutunu Ertu#rul Barka, 
dünyadaki benzer örneklerini Emre Döker ve alanın 
temizlenmesinin gelece#imiz için önemini ise Zeynep 
Cangı yazdı…

***
Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi ESBA$ da yer 

aldı sayfalarımızda, yeni bir yolculu#un ba"langıç ya da 
biti" noktası olan Adnan Menderes Havalimanı da…

Dergimizin ilgiyle takip edilen ‘35 Soru’ kö"esinin 
bu sayıdaki konu#u ise yazdı#ı romanlarla Türk 
edebiyatına iz bırakan !zmirli yazar Barı" !nce oldu.

CHP !zmir Milletvekili 
Mahir Polat ile güncel 
siyaseti, seçimlerin önemini 
konu"tuk…

!leti"imci Yazar Ate" 
!lyas Ba"soy da müzik ve 
siyasal ileti"im arasındaki 
ba#ın önemini yazdı…

Özetle yine dolu dolu 
bir sayı oldu…

Emek verenlerin 
eline, güzel günler 
için inat eden 
okurların 
yüre#ine 
sa#lık…

İçinde kibir olmayan inat
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GAZ!EM!R BELED!YE BA"KANI
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Gaziemir’in Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 
Belediye Ba"kanı Halil Arda, görevde 
oldu#u 3 yıl boyunca hayata geçirdi#i 

çalı"maları ve önümüzdeki süreçte yapaca-
#ı projeleri anlattı. Gaziemir halkına verdi#i 
sözleri tutmanın gururunu ya"adı#ını belirten 
Ba"kan Halil Arda, “Gaziemirlilerin emanetine 
sahip çıktık, çıkmaya devam ediyoruz” dedi. 
Arda, ikinci dönem göreve devam etmek iste-
di#ini de dile getirdi.

‘BİZ İYİ İNSANLARIZ’
Belediyedeki yönetim anlayı"ına ili"kin 

açıklamalarda bulunan Ba"kan Arda, hayatı 
boyunca hep i" odaklı çalı"an birisi oldu#unu 
ve bulundu#u her mevkiye de di"ini tırna#ına 
takarak geldi#ini söyledi. Ba"kan Arda, “Bah-
setti#im bu anlayı"la, belediyemizde de iyi 
bir kadro kurduk. O kadroyla birlikte i" 
odaklı çalı"ıyoruz. Herkes i"ini düz-
gün yaparsa bu belediyeyi biz de 
iyi bir "ekilde yönetiriz, halk 
da memnun olur. Çalı"kan 
insanlarız, düzgün in-
sanlarız, dürüst in-

Haber: Gizem TABAN

Gururluyum… 
                    Verdiğimiz tüm
        sözleri tutuyor,

“Gaziemir’in sokaklarında tek başına yürüyen, bisikletle gezen, vatandaşın 
sorunlarını dinleyen, onlara asla yalan söylemeyen bir belediye başkanıyım. 
Yapamayacağım şeylerin sözünü asla vermedim. Verdiğim sözleri ise tuttum 

ve tutmaya devam ediyorum. Bu yüzden gurur duyuyorum.”

emanete sahip çıkıyoruz
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“Mali yapısı güçlü bir belediye yarattık.
 Uyguladığımız mali disiplin ve ekonomik tedbirlerle 
piyasaya bir kuruş borcumuz kalmadı. Gaziemir Belediyesi 
ayakları yere sağlam basan bir belediye konumunda. Taşerona 
son verdik, bu sayede bugüne kadar 10-12 milyon tasarruf 
sağladık. Bu tasarruftan yarattığımız kaynakla, asgari ücret 
alan temizlik işçilerimizin ücretlerine yüzde 100 zam yaptık.”

sanlarız, temiz insanlarız, ada-
letli insanlarız, biz iyi insanlarız. 
Kimseyle ki"isel bir derdimiz 
yok, olamaz” dedi.

‘ASLA YALAN 
SÖYLEMEM’

“Gaziemir halkı, bu 3 yılda 
daima kendilerinin arasında olan 
bir belediye ba"kanı gördü” di-
yerek sözlerini sürdüren Ba"kan 
Arda, “Sokaklarda tek ba"ına yü-
rüyen, bisikletle gezen, vatanda-
"ın sorunlarını dinleyen, onlara 
asla yalan söylemeyen bir bele-
diye ba"kanıyım. E#er insanlara 
yalan söylerseniz bir daha onla-
rın kar"ısına çıkamazsınız, yüzü-
ne bakamazsınız. Yapılamayacak 
"eylerle ilgili asla ‘yaparız’ da 
demedim. Kimseye yalan söy-
lemedim. Bir ki"iye dahi i" sözü 
vermedim. Belki ilk ba"ta, bun-
ları duymak insanların ho"una 
gitmiyor ama 3-5 gün sonra, 
‘Ba"kan bize gerçekleri söyledi’ 
diyorlar. Gaziemirliler yalan söy-
lemeyen, çalı"kan, do#ru düzgün 
bir belediye ba"kanını kar"ısında 
görüyor” diye konu"tu.

‘TASARRUF 
ETTİK, İŞÇİYE 
ZAM YAPTIK’

Göreve geldi#inde !lk hedef-
lerinin tasarruf, kamula"tırma 

ve kamusal alanları geni"-
letme oldu#una dikkat çeken 
Ba"kan Arda, bu kapsamda 
da ilk olarak ta"eron sistemi-
ni kaldırarak 19 yeni temizlik 
aracı aldıklarını belirtti. Ba"-
kan Arda, “Biz bu süreçte mali 
yapısı güçlü bir belediye ya-
rattık. Uyguladı#ımız mali di-
siplin ve ekonomik tedbirlerle 
piyasaya bir kuru" borcumuz 
kalmadı. Bugün geldi#imiz 
noktada Gaziemir Belediyesi 
ayakları yere sa#lam basan 
bir belediye konumunda. Ta-
"erona son verdik, bu sayede 
bugüne kadar 10-12 milyon 
tasarruf sa#ladık. Bu tasar-
rufla yarattı#ımız kaynakla, 
asgari ücret alan temizlik i"-
çilerimizin ücretlerine yüzde 
100 zam yaptık” dedi.

‘HERKES 
BÜYÜLENECEK’

!zmir Büyük"ehir Belediye-
si’yle birlikte ya"ama geçirecek-
leri 100. Yıl Sanat Merkezi’nin 
!zmir’in kültür sanat ya"antısına 
yön verece#ini dile getiren Ba"-
kan Arda, “Gaziemir kültürle sa-
natla büyüyen bir ilçe. 100. Yıl 
Sanat Merkezi projemizin kendisi 
de mimari bir sanat eseri olacak. 
Projemizi, Gaziemir’in merke-
zi konumunda toplam 3 bin 500 
metrekare büyüklü#ündeki alan-
da ya"ama geçirece#iz. Beni çok 
heyecanlandıran bir proje. Önün-
den geçerken herkesin görüp bü-
yülenece#i bir sanat eseri olacak. 
Temelini birlikte atıp, gelecek dö-
nemde de açılı"ını birlikte yapa-
ca#ız” ifadelerini kullandı.
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‘KAMUSAL ALANLAR 
GENİŞLİYOR’

Öte yandan kamusal alanları geni"letmek için kira 
süresi dolan belediye mülklerini belediye eliyle i"lettikle-
rini de söyleyen Ba"kan Halil Arda, bu noktada hem yurt-
ta"ları sa#lıklı ve ucuz gıdayla bulu"turan hem de kadın 
istihdamına katkı koyan sosyal projeleri Porta Gaziemir 
kafeleri hatırlattı.

‘TÜM SOKAKLARIN 
İHTİYACINI BİLİYORUZ’

!lçeye modern görünüm kazandırmak ve yurtta"la-
rın ya"am standartlarını artırmak için 16 mahallede yol 
yapım ve onarım çalı"malarını hızla sürdürdüklerini ifade 
eden Belediye Ba"kanı Halil Arda, “Gaziemir’in tüm so-
kaklarındaki eksikleri ve ihtiyaçlarını biliyoruz. !mkânla-
rımız ölçüsünde Fen !"leri Müdürlü#ü ekiplerimiz tara-
fından yürütülen çalı"malar kapsamında bozulan yollar 
yenileniyor. Sarnıç’ta otobüs güzergâhı, Vatan Caddesi 
tamamen yenilendi. Seçim döneminde söz verdi#imiz ve 
ilk yaptı#ımız i"lerden biri de Sevgi Mahallesi Pazar Ye-
ri’nin çatısını yenilemek oldu. Ayrıca Dokuz Eylül ile Men-
deres Mahallelerinin muhtarlık binalarını belediyenin im-
kânlarıyla yeniden yaptık” açıklamalarında bulundu.

‘SOSYAL PROJELERE DEVAM’
Gaziemir’de ya"ayan yurtta"lar için hayata geçir-

dikleri sosyal proje ve destekleri de dile getiren Ba"kan 
Arda, “Seçim döneminde belli mahallelerimizde en çok 
aldı#ımız taleplerden biri de taziye eviydi. Aktepe-Em-
rez ve Binba"ı Re"at Bey Mahallelerine taziye evi açtık. 
Taziye ve cenaze hizmetlerimizle yakla"ık 2 bin ailenin 
bu zorlu günlerinde yanlarında olduk. Yurtta"larımızın 
geleneklerini ya"atmaları için yaptı#ımız di#er projemiz 
de tandır fırınları. Yurtta"larımızın kendi imkânlarıyla 
yaptıkları tandırların yerine yeni bir fırın ve meydan ya-
pıyoruz. Ekonomik zorluk ya"ayan yurtta"larımıza erzak 
ve beyaz e"ya yardımı; çocuklarımıza kırtasiye, ayakkabı, 
çanta yardımında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘EN BÜYÜK CEVABIMIZ 
SOSYAL MARKET’

Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi aile-
lerin yanında olduklarını vurgulayan 

Ba"kan Arda, burada verilen puan 
yüklü bir kartla ailelerin her ay 

düzenli ve bedelsiz olarak 
ihtiyaçlarını kar"ıladık-

larını söyledi. Ba"kan 
Arda, Gaziemir’in 

‘iyilik ve daya-
nı"ma mer-

kezi’ olan 
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“Ülkenin ekonomik koşulları 
malum. İşsizlik artıyor. 

Ülkemizin kanayan yarası olan 
bu soruna çözüm üretmeye 
çalışıyoruz. Özellikle Sarnıç 
ve Ege Serbest Bölgesi’ndeki 
firmalarla kurduğumuz yakın 

ilişkiler sayesinde, birçok 
vatandaşımıza CV Bank 

aracılığıyla yeni iş kapısı 
açılmasına vesile oluyoruz.”

Sosyal Market’ten 732 ailenin yararlandı#ını ifa-
de etti. Sosyal Market’in birçok belediyeye örnek 
oldu#unun altını çizen Ba"kan Arda, “Seçim dö-
nemlerinde ‘Sosyal demokrat belediyeler yöne-
time geldiklerinde yardımları kesecekler’ diyerek 
algı yaratmaya çalı"anlara en büyük cevap bu 
projedir” dedi.

CV BANK’LA YÜZLER 
GÜLÜYOR

Arda ayrıca, CV Bank projesi kapsamında 
verdikleri hizmetle her ay ortalama 100 ki"inin 
i" sahibi olmasına aracılık ettiklerini sözlerine 
ekledi. Personel arayan "irketlerle i" arayanlar 
arasında CV Bank biriminde verdikleri hizmet-
le köprü görevi yaptıklarını ve bu "ekilde i"sizlik 
sorunu ya"ayan yurtta"lara destek olduklarını 
kaydeden Ba"kan Arda, “Ülkenin ekonomik ko-
"ulları malum. !"sizlik artıyor. Ülkemizin kanayan 
yarası olan bu soruna çözüm üretmeye çalı"ıyo-
ruz. Özellikle Sarnıç ve Ege Serbest Bölgesi’ndeki 
firmalarla kurdu#umuz yakın ili"kiler sayesinde, 
birçok vatanda"ımıza yeni i" kapısı açılmasına 
vesile oluyoruz.” diye konu"tu.

‘SAĞLIĞA BÜYÜK 
YATIRIM’

Gaziemir Belediyesi olarak sa#lık hizmet-
leri için yakla"ık 20 milyon lira harcadıklarını 
söyleyen Ba"kan Halil Arda, “Sa#lık alanındaki 
hizmetlerimizle fark yaratıyoruz. Evde hasta ve 
ya"lı bakım, ücretsiz nakil ambulansı, Ho" Geldin 
Bebek, psikolojik destek ve danı"manlık hizmeti, 
diyetisyen hizmeti, fizik tedavi hizmeti, hasta na-
kil ambulansı, cenaze hizmetlerimizle hayatın her 
a"amasında vatanda"a sa#lık hizmeti sunuyoruz. 
Gaziemirli vatanda"lar biliyor ki her sa#lık sorun-
larında belediye yanlarında” açıklamalarında bu-
lundu. Ba"kan Arda, Veteriner !"leri Müdürlü#ü 
bünyesinde yürütülen çalı"malarla sokak havya-
larının bakım ve rehabilitasyonunu yaptıklarını da 
kaydetti.

‘DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR’
!zmir Büyük"ehir Belediyesi tarafından ha-

yata geçirilecek olan Aktepe-Emrez kentsel dö-
nü"üm projesinin önemine de#inen Ba"kan Arda, 
“Tunç Ba"kanımızdan rica etmi"tik, !ZBETON ile 
yola çıkarak kentsel dönü"ümü ba"latalım diye… 
Çok büyük yol aldık. Hukuksal problemler hallol-
du. Çok yakın bir zamanda 600 konutun in"aatına 
ba"lıyoruz. Aktepe- Emrezli vatanda"larımız !z-
mir’in en iyi mahallelerinden birinde ya"ayacak” 
diye konu"tu.
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“Sarnıç’ta yaşayan yurttaşlarımızın tapu sorunu vardı. Hepsinin sorunu benim 
sorunumdur. Çözüm için toplantılar yaptık ve bunda başarılı da olduk. Ben 

vatandaşın her türlü sorunu çözülene kadar onlarla mücadele etmeye hazırım.”

‘YENİ PARKLAR 
KAZANDIRDIK’

!lçenin eskiyen parklarını yenilediklerini, kente yeni 
parklar kazandırdıklarını belirten Ba"kan Arda, park ve ye-
"il alanlara 25 milyon lira harcadıklarını belirterek, “Evcil 
hayvanlar için özel bir çalı"maya da imza attık. Köpeklerin 
enerjilerini atabilece#i ve di#er hayvanlarla sosyalle"ebile-
ce#i Köpek Parkı’nı hizmete açtık ve Gaziemirliler tarafın-
dan çok sevildi” diyen Ba"kan Arda, “Çocuklarımızın ben-
den ısrarla istedi#i Gaziemir’in ilk kaykay parkını da Atıfbey 
Mahallemizde ya"ama geçirdik” açıklamalarında bulundu.

‘AKM’Yİ YENİLEDİK’
Gaziemir’in kültür sanat etkinliklerine ev sahipli#i 

yapan Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) ba"tan sona 
yenileyerek modern ve daha i"levsel bir hale getirdikle-
rini anlatan Ba"kan Arda, “AKM’yi günümüz ko"ullarına 
uygun hale getirmek için 7 milyon bedelle yeniledik. Yeni 
teknolojik cihazlarla donattı#ımız kültür merkezimizde, 
sanatçıları ve sanatseverleri daha modern ve i"levsel 
bir salonda a#ırlıyoruz. AKM 1998 yılından beri ilçenin 
kültür sanat etkinliklerine ev sahipli#i yapıyor. !zmir Bü-
yük"ehir Belediyemizin katkılarıyla yaptı#ımız yenileme 
çalı"malarıyla engelli yurtta"larımızın da sahneye çık-
malarını kolayla"tıracak özel asansör sistemiyle engelsiz 
bir kültür merkezi yarattık. Ayrıca kursların düzenlendi#i 
kültür merkezinin dersliklerinde de tadilat yapıldı. Müzik 
atölyesi ve dans atölyesi 
de olu"turduk.” 
diye ko-
nu"tu.

‘VATANDAŞIN YANINDAYIZ’

Gaziemirlilerin sorunlarının çözümü için 
her zaman onlara destek olduklarını vurgula-
yan Arda, “Sarnıç’ta ya"ayan yurtta"larımızın 
tapu sorunu vardı. Hepsinin sorunu benim so-
runum. Bu sorunun çözümü için onlarla top-
lantılar yaptık ve sorunları çözülmeye ba"ladı. 
15 yıldır duyarsız olanlar bugün bu arazileri 
uygun bedellerle vatanda"a satmaya ba"la-
dılar” dedi. Sarnıçlı yurtta"ların, $ehircilik Ba-
kanlı#ı’nın daha önce 800 lira olarak belirledi#i 
rayiç bedelleri iki ay sonra 3 bin liraya yük-
seltmesine kar"ı ‘sessiz eylem’ yaptı#ını ve bu 
eyleme destek verdi#i hatırlatan Ba"kan Arda, 
“O eylemde ‘!ki ayda ne de#i"ti de rayiçler yüz-
de 300 arttı?’ diye sorduk. 2005 yılından beri 
17 yıldır bu sorun nasıl çözülmez! Gaziemirliler 
niye ma#dur olsun! Ben vatanda"ın her türlü 
sorunu çözülene kadar onlarla mücadele et-
meye hazırım.” diye konu"tu.
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METROYA 
ADIM ADIM

Gaziemir Metrosu Projesi’nin !zmir’de 
ilk kez kendi seçim bildirgesinde yer aldı#ı-
na dikkat çeken Ba"kan Arda, “Büyük"ehir 
Belediyesi’nin master planında 15-20 yıl 
sonra yapılması dü"ünülüyordu. Tunç Ba"-
kanımız ‘Projeniz nedir?’ diye sordu#unda 
Gaziemir Metrosu dedim. Çok kısa sürede 
bu noktaya gelece#imizi tahmin etmedim. 
Tunç Ba"kanımız talebimizi yerine getir-
di ve ihalesi yapıldı. Projesi çiziliyor. Tunç 
Ba"kanımıza çok te"ekkür ediyorum. Belki 
bundan 5 yıl sonra bu meydanın altından 
metro geçecek ve !zmir merkeze ula"acak. 
Ba"kanımız Tunç Soyer’e çok te"ekkür edi-
yorum” diye konu"tu.

‘GÜÇLÜYÜZ, 
KARARLIYIZ’

Abdullah Arda Meydanı’nı yenileyerek 
modern bir görünüme kavu"turacaklarını 
dile getiren Ba"kan Arda, “Abdullah Arda 
meydanı yıprandı. Bu meydanı yenileye-
ce#iz. Gülcemal Vapuru’nu anlatan bir anıtı 
yenileyece#iz. Gaziemir’in tarihinde çok 

önemli bir yeri var. Bu yazın sonunda mey-
danla ilgili çalı"mamıza ba"layaca#ız. Dile 
getirmedi#imiz daha çok projemiz var, ça-
lı"malarımız devam ediyor. Yolumuz uzun 
ama genciz, güçlüyüz, kararlıyız. CHP ikti-
darında çok güçlü bir belediye ile hizmetle-
rimize devam edece#iz” dedi.

‘ADAYLIK 
GAZİEMİRLİNİN 
İSTEĞİ’

!kinci dönem için aday olup olmaya-
ca#ına dair soruya da yanıt veren Ba"kan 
Arda, "unları söyledi: “Adaylı#ı dü"ünü-
yorum tabi... Bu kadar emek vermi"iz. Bir 
süre sonra çocu#unuz gibi oluyor ilçeniz. 
Yeniden adaylı#ı neden dü"ünüyorum, 
çünkü sokakta olan birisiyim... Gaziemir-
liler bunu söylüyor, onların is- te#i bu… 
Bunu vatanda" açıkça dile 
getirdi#i için ben de bu-
rada açıkça söyleye-
biliyorum.”

Gaziemir Belediyesi, 
gençlerin kaykay yapaca#ı 
özel parkurların yer aldı#ı 
800 metrekare büyüklü#ün-
deki Kaykay Parkı’nın yapı-
mını da tamamlayarak hiz-
mete sundu. Sa#lıklı nesiller 
yeti"mesi için yurtta"ların 
spor yapabilece#i alanları 
arttırmak istediklerini söy-
leyen Ba"kan Arda, genç-
lerden yo#un olarak gelen 
kaykay parkı taleplerine de 
kayıtsız kalmadıklarını vur-
guladı. Gazikent Mahalle-
si’ndeki Kaykay Parkı’nda 
özel tasarımlı parkurlar 
olu"turuldu. Gençlerin spor 
yapaca#ı parkurlara rampa, 
bench ve boxların montajı 
yapıldı. Spor yapabilmeleri 
için gençleri destekledikleri-
ni ifade eden Arda, “Gençle-
rimizden gelen özel bir talebi 
yerine getirmenin, ilçemizin 
ilk kaykay parkını ya"ama 
geçirmenin mutlulu#unu ya-
"ıyorum. Rampa, bench ve 
boxın yer aldı#ı parkımızda, 
kaykay sevdalısı gençlerimiz, 
özgürce spor yapabilecek ve 
keyifle zaman geçirecekler. 
Gençlerimize iyi e#lenceler 
diliyorum.” diye konu"tu.

GENÇLER 
İSTEDİ, 
BAŞKAN 
ARDA YAPTI
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CV Bank, Geleceğini Kuran Genç 
Kadınlar Projesi’ne dâhil oldu

Türkiye’de ne e#itimde ne istihdamda yer alan genç 
kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılım-
larını artırmayı hedefleyen ‘Gelece#ini Kuran Genç 

Kadınlar Projesi’ne Gaziemir Belediyesi de CV Bank Biri-
mi ile dâhil oldu. 

‘!nsana yara"ır i" ve ekonomik büyüme’ hedefiy-
le yola çıkılan, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen 
‘Gelece#ini Kuran Genç Kadınlar Projesi, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlı#ı ile Çalı"ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlı#ı i" birli#inde, Birle"mi" Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor. 
Proje kapsamında Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, !stanbul, Konya, Mardin, Trabzon, Van ve !z-
mir pilot il seçildi.

Projenin !zmir aya#ını yürüten BM Kalkınma Prog-
ramı !zmir Saha Program Yetkilisi Güvenç Küçüktok, BM 
Kalkınma Programı Projeler Müdürü Arzu Karaarslan, 
Çalı"ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı#ı !stihdam Politika-
ları Birim Uzmanı Esra Sermin Ata, Sabancı Vakfı Proje 
Yöneticisi Simla Yava"’ın yer aldı#ı ekip, Gaziemir Be-
lediyesi CV Bank çalı"malarını yerinde incelemek üzere 
Gaziemir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla !li"kiler Mü-
dürü ve CV Bank Sorumlusu Oktay Bilgin ile görü"tü. 
Görü"menin ardından Gaziemir Belediye Ba"kanı Halil 
Arda’nın da onay vermesiyle Gaziemir Belediyesi CV 
Bank Birimi, projeye dahil oldu.

‘KADIN İSTİHDAMI 
ÖNCELİĞİMİZ’

Projeyi de#erlendiren Gaziemir Belediye Ba"kanı 
Halil Arda da, kadının toplumsal hayatın her alanında 
bulunması için çalı"malar yürüttüklerini, CV Bank’ın da 

özellikle bu konuya yo#unla"tı#ını belirterek, “Çalı"ma-
larımızın Birle"mi" Milletler, Sabancı Vakfı gibi önemli 
kurumlar tarafından da görülmü" olmasından büyük 
memnuniyet duyuyoruz. !stihdamda yenilikçi geli"me-
ler için CV Bank çalı"malarını sonuna kadar destekliyo-
rum. Bu proje ile daha çok kadının e#itim ve i" olana#ı-
na kavu"aca#ına inanıyorum” diye konu"tu. 

Gaziemir Belediyesi CV Bank Birimi Sorumlusu Ok-
tay Bilgin de, bu projede yer almaktan onur duyduklarını 
söyleyerek, “CV Bank Birimi, her geçen gün daha çok va-
tanda"ımızın i" sahibi olması için önemli bir aracılık gö-
revi görüyor. Hem i" verenle hem de i" arayan yurtta"lar-
la empati kuran bir kurum olduk. Belediyedeki ekibimizin 
de özverili çalı"masıyla ortalama her ay 100 vatanda"ı-
mızın, son 16 ay içinde bin 620 vatanda"ımızın i" sahibi 
olmasına aracılık ettik. Bu çalı"malarımızın BM Progra-
mı tarafından da görülmü" olmasından büyük mutluluk 
duyuyoruz. Gelece#ini Kuran Genç Kadınlar Projesi’ne 
önemli katkılar sunaca#ımıza inanıyoruz” dedi.

PROJE NASIL İŞLİYOR
Proje kapsamında; ne istihdamda ne de 

e#itimde yer alamayan kadınlarla ilgili saha 
ara"tırmaları yapılacak ve do#ru verilere ula"ı-
lıp çıkan sonuçlara göre ya"adıkları zorlukların 
nasıl a"ılabilece#i üzerinde çalı"ma yapılacak. 
Gaziemir Belediyesi CV Bank ile de hem veri 
akı"ı sa#lanırken hem de belirlenen genç ka-
dınların istihdama yönelmesi için de çalı"ma-
lar yürütülecek. Projeyle ilgili ayrıntılı bilgiye 
www.geleceginikurangenckadinlar.org adre-
sinden ula"ılabilecek.
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               CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel:

‘İyi ki Halil Arda’ya    

kefil olm
uşum

’

‘İyi ki Halil Arda’ya    

kefil olm
uşum

’
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Haber: Gizem Taban

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grup Ba"kan Vekili ve 
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gaziemir Belediyesi tara-
fından tamamlanan Sarnıç Toplum Merkezi’nin açılı"ına ve 

Gaziemir Belediye Ba"kanı Halil Arda’nın 3 yıllık hizmet sunumu 
toplantısına katıldı. CHP’li Özel, belediyedeki yönetim anlayı"ın-
dan ve yapılan çalı"malardan övgü dolu sözlerle bahsetti. Öte 
yandan CHP’li Özel, Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atık alanını, 
Porta Gaziemir’deki kadın üreticileri ve Gaziemirli esnafları da 
ziyaret ederek yurtta"larla temas kurdu. Özel, Türkiye’nin gele-
ce#i adına da çok önemli mesajlar payla"tı.

“Belediyelerimizin ne yaptıkları sorumluluk ve ilgi alanımızda. Özellikle meydanda 
kefil olup oy istediğimiz belediye başkanlarının ne yaptıklarına ister istemez 

daha yakından bakıyoruz. Gaziemir’de yapılan işleri de yerinde gördüm. Sosyal 
Market’ten Sarnıç Toplum Merkezi’ne kadar tüm çalışmalardan heyecan duydum. 

İyi ki ben Halil Arda’ya kefil olmuşum, Gaziemirliler de iyi ki destek olmuşlar.”

BELEDİYECİLİK SOSYAL
DEMOKRATLARIN İŞİ

Ba"kan Halil Arda’nın hizmet sunumu 
sonrası konu"an Özgür Özel belediyenin hiz-
metlerine dikkat çekti. Özel "öyle konu"tu: 
“2019 yerel seçiminde Türkiye’de 60 günde 
41 ilde 249 aday tanıttım. Onlardan biri de 
Sayın Halil Arda’ydı. Bu 249 adaydan seçilen-
ler oldu, seçilemeyenler oldu. Tüm belediye-
lerimizin ne yaptıkları elbette ilgi alanımızda, 
sorumluluk alanımızda. Bilhassa gidip mey-
danda kefil oldu#umuz, oy istedi#imiz bele-
diye ba"kanlarının ne yaptıklarına insan ister 
istemez daha yakından bakıyor. Gaziemir’de 
yapılan bazı i"leri de yerinde gördüm. En çok 
Sosyal Market olmak üzere di#er projelerden 
de heyecan duydum. Dezavantajlı kesimlere 
sahip çıkılacak, destek olunacak ve kamunun 
"efkatli elini onların sırtında hissettirecek 
Sarnıç Toplum Merkezi’nin açılı"ına da katıl-
dım. $unu belirtmeliyim; iyi ki ben Halil Ar-
da’ya kefil olmu"um, sizler de destek olmu"-
sunuz. Belediyecilik sosyal demokratların i"i. 
Burada mütevazı olmaya gerek yok. Sadece 
kendi oylarımızla bu belediyeyi kazanmadık. 
!ttifak ortaklarımızın deste#ini de gördük. 
Ayrıca seçildikten sonra belediye ba"kanları 
ne kadar partili olsa da di#er partilerden de 
seçilmi" belediye meclis üyeleriyle birlikte 
çalı"ıyorlar. Bu projelerde elbette kar"ı çıktık-
ları olmu"tur. Tartı"tıkları olmu"tur ama olan 
katkıları nispetinde AK Parti’nin ve MHP’nin 
de meclis üyelerine te"ekkür ediyoruz.”

‘100 YIL ÖNCEKİ GİBİ
BİRLİKTE 
BAŞARACAĞIZ’

Özgür Özel konu"masına 
"öyle devam etti: “Kamu 
hizmeti, particilikle yü-
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“Türkiye, bugünkü gibi bir ekonomik, sosyal ve siyasal krizi 
hiçbir zaman yaşamadı. Bütün dünya deneyimlemiştir ki eğer 

siz yetkileri bir yerde toplarsanız, ‘Tek başına her şeyi ben bilirim’ 
derseniz, aklınıza gelebilecek tüm alanlarda atamaları tek başına 

yaparsanız, hele hele devlet ile parti işini birbirine karıştırır, sabahleyin il 
başkanı atadığınız kalemle öğleden sonra vali atarsanız o ülkede işler iyiye gitmez.”

rüyecek bir i" de#il. Türkiye Cumhuriyeti yıllardır iyi 
günler gördü, kötü günler gördü. Zorluklarla kar-
"ıla"tı, atlattı. Bütün dünyaya kafa tuttu#u günler 
oldu; Kıbrıs Barı" Harekâtı gibi… Bütün dünyanın 
ambargolarına muhatap oldu#u günler oldu ama 
bugünkü gibi bir ekonomik, sosyal, siyasal krizi hiç-
bir zaman ya"amadı. Bütün dünya deneyimlemi"tir 
ki e#er siz yetkileri bir yerde toplarsanız, ‘Tek ba-
"ına her "eyi ben bilirim’ derseniz, bakanlarınızdan 
rektörlere, validen genel müdüre aklınıza gelebile-
cek tüm alanlarda atamaları tek ba"ına yaparsanız, 
hele hele devlet ile parti i"ini birbirine karı"tırır, sa-
bahleyin il ba"kanı atadı#ınız kalemle ö#leden son-
ra vali atarsanız o ülkede i"ler iyiye gitmez. Bunu 
250-280 yıl önce söylemi"ler. Kuvvetler ayrılı#ı 
varsa devlet güçlenir, toplum zenginle"ir, kuvvetler 
bir yerde toplanırsa i"ler kötüye gider. Bugün eko-
nomik sıkıntılarla bo#u"an, ‘biz bu cendereden nasıl 
kurtuluruz’ diye dü"ünen ve umutsuzlu#a kapılan-
lar; 100 yıl önce nasıl bir tek adam yönetiminden 
demokrasiye geçti#imizi, nasıl bu ülkeyi hep birlik-
te kimseyi ayırmadan önce kurtarıp sonra yeniden 
kurdu#umuzu dü"ünsün. Hep beraber bunu bir kez 
daha ba"araca#ız.”

‘SÖZÜMÜZ SÖZ;
ÜLKEMİZİ ADALETLE
YÖNETECEĞİZ’

Seçim süreci ile ilgili de de#erlendirmeler ya-
pan Özgür Özel "unları söyledi: “Türkiye artık seçim 
atmosferinde. Hepiniz takip ediyorsunuz ki iktidar 
partisi ve ona destek veren parti artık muhalefete 
geçtiler. Yani iktidarda yapacaklarını anlatmak ye-
rine muhalefet partilerini ele"tirmeyi, muhalefete 
muhalefet etmeyi tercih ediyorlar. CHP olarak bu 
psikolojik iktidar de#i"ikli#inin farkındayız. Bundan 
memnununuz. Siyasi iktidarı devralaca#ımız gün 
için adeta gün sayıyoruz, sabır çekiyoruz. $undan 
emin olun ki CHP’nin içinde bulundu#u önümüzdeki 

iktidar sürecinde hiçbir AK Partili, hiçbir MHP’li, bize geçmi"-
te oy vermemi" hatta bu seçimde oy vermeyecek hiç kimse 
kendini öteki olarak hissetmeyecek. Kimsenin çocu#u parti-
zanlı#a göre i"e alınıp tayini terfisi ona göre yapılmayacak. 
Kapımıza gelip talepte bulunana ‘Sen CHP’ye önce üye ol, 
sonra yanımıza gel’ denmeyecek. Yoldan gelene ‘Seni bura-
ya kim yolladı, bir kart yazan yok mu, senin referansın kim?’ 
denmeyecek. Nasıl Türkiye’deki 11 büyük"ehri, il, ilçe ve belde 
belediyelerini namusla, dürüstlükle ve adaletle yönetiyorsak 
sözümüz söz Türkiye’yi de öyle yönetece#iz.”

‘CUMHURİYET
SİZE GÜVENİYOR’

Millet !ttifakı’nın cumhurba"kanı adayının kim olaca#ı 
konusuna da de#inen Özgür Özel sözlerini "öyle tamamladı: 
“Cumhuriyeti seven, a"ındırılmasından rahatsız olan insanlar 
var. Onlar seçimin mutlaka kazanılmasını istiyorlar. O yüzden 
sürekli soruyorlar ‘Aday kim?’ diye. Bunu soran herkese ce-
vabım "udur. Aday sensin karde"im. E#er bir seçim kazanıl-
sın istiyorsanız, adayı merak etmeyin. Aday olarak partinizin 



1
3

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

hatta bu ülkenin, milletin sizi aday 
gösterdi#ini ve sizden beklentisi 
oldu#unu biliniz. Aday, Süpermen 
de#ildir. Senin kapı kom"unun 
derdini de bilmez, o eve de gire-
mez. Senin tarla kom"unla 30 
yıldır kurdu#un hudut hukuku-
nu, o hudut hakkını bilmez. Onun 
mezun etti#i ö#rencileri yok Ga-
ziemir’de oturan. Onun yanında 
yeti"mi" çırakları yok. Asker ar-
kada"ları yok. Dükkan kom"uları 
yok. Kahve kom"uları yok. Ca-
mide namaz beklerken yan yana 
oturdu#u kimse yok. Aday bura-
yı bilmez ama siz bilirsiniz. E#er 
cumhuriyeti, rejimi, evlatlarımızın 
gelece#ini kurtaracak yarınlarda 
o 50+1’lik sistemde i" belki bir 

oya kalacaksa görev size dü"üyor. 
Kapı kom"unuzdan bir oyu almak 
sadece kadın kollarının de#il, Ga-
ziemir’de ülkesini vatanını seven, 
artık bu yokluk ve yoksulluk bitsin 
isteyen herkesin görevidir. Bütün 
ö#retmenlerin ö#rencilerinden 
hocalık hakkı için o bir oyu iste-
me vakti çoktan gelmi"tir. Tarla 
kom"uları kom"ularından, 
kahvedeki arkada"lar 
birbirlerinden, as-
ker arkada"ları 
yıllardır gör-
mediklerin-
den belki de 
telefonla 
o bir oyu 
is temek 
d u r u -
munda -
dır. E#er 
siz bunu 
yaparsa-
nız adayı 
hiç merak 
etmeyin. Ada-
yı duyunca sizin 
de yüzünüz gü-
lecek, Türkiye’nin de 
yüzü gülecek. Önemli olan 
"u; siz yarın sabah yataktan bu 
seçimi almak üzere cumhur-
ba"kanı adayı olarak kalk-
maya hazır mısınız? O 
zaman kalkın aya#a 
alın bu seçimi. 
Bu seçimi 
b e n i m 

adaylarım, sizler kazanacaksınız. 
Biz size güveniyoruz. Cumhuriyet 
size güveniyor. Yoksulun karnını 
doyuracak da mazluma sahip çı-
kacak da asıl suratları güldürecek 
de sizlersiniz. Yarın sabah yatak-
tan kalkın ve bu seçimi kazanın. 
Ya"asın bizim cumhurba"kanı   

adaylarımız.”
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Bir arada yaşamayı 
             artık başarmak 

ZORUNDAYIZ

SARNIÇ TOPLUM MERKEZİ YOLA ÇIKTI

Gaziemir Belediyesi’nin toplumun demografik, 
ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan 
kar"ılanmamı" gereksinimlerinin tespit edil-

mesi ve bu sosyal sorunlara çözüm üretmek ama-
cıyla hayata geçirdi#i Sarnıç Toplum Merkezi 
hizmete açıldı. Sosyal hizmet uzmanları, 
psikologlar ve çocuk geli"im uzman-
larının görev yapaca#ı; engelliler, 
kadınlar ve çocuklar ba"ta olmak 
üzere toplumun her kesimine hiz-
met sunulacak merkez, Gaziemir 
Belediye Ba"kanı Halil Arda’nın ev 
sahipli#inde düzenlenen ve CHP 
Grup Ba"kan Vekili Özgür Özel, 
CHP !zmir !l Ba"kanı Deniz Yücel, 
!zmir milletvekilleri Atila Sertel, Ed-
nan Arslan, Kani Beko, Manisa Millet-
vekili Bekir Ba"evirgen, CHP Gaziemir !lçe 
Ba"kanı Kasım Özkan, !Y! Parti Gaziemir !lçe 
Ba"kanı Sedat Da# ve yurtta"ların katıldı#ı törenle 
hizmete açıldı.

‘İLK VE ÖRNEK OLACAK’
Açılı" töreninde konu"an Ba"kan Arda, hayata ge-

çirdikleri sosyal projeleriyle hayatın her a"amasında 
yurtta"ların yanında olduklarının altını çizdi. Toplum 

merkezinde yurtta"ların sorunlarına çözüm üretecek-
lerini ifade eden Ba"kan Halil Arda, “Sosyal hizmet 
bakı" açısıyla hayata geçirdi#imiz projemizi açmanın 
mutlulu#unu ya"ıyorum. Bundan iki yıl önce sosyal 

marketi açmı"tık. Sosyal market, dezavantajlı 
vatanda"larımızın fiziki ihtiyaçlarını kar-

"ılamaya yönelik bir projeydi. Bu te-
sisimizle de sosyal ihtiyaçlarını kar-

"ılayaca#ız. Bölgemiz son 40 yılda 
büyüyen, geli"en bir yer; dört ma-
halleden olu"uyor. Sosyal hizmet 
uzmanlarımız sokak sokak, ev 
ev gezerek tespitlerde bulundu. 
Saha çalı"masında emek veren 

tüm arkada"larımı kutluyorum. Te-
sisimizde, sosyal hizmet uzmanları, 

psikologlar, çocuk geli"imi uzmanları 
vatanda"ımıza hizmet edecekler. Bugüne 

kadar toplumumuz çok ayrı"tırıldı. Bu toplum 
merkezi ile toplumu bir araya getirmeye çalı"ıyoruz. 
Kadın, erkek, çocuk, engelli, ya"lı, genç ayrımı yapmak 
yok. Tüm yurtta"larımız, uzmanlarımızla bu merkezde 
bir arada olacaklar. Bir arada ya"amayı artık ba"ar-
mak istiyoruz. Gaziemir’de bir ilk ve örnek olaca#ını 
dü"ündü#ümüz bu projeyi önümüzdeki süreçte di#er 
mahallelerimizde de hayata geçirmeyi dü"ünüyoruz. 

Gaziemir Belediyesi’nin, yurttaşlara çok yönlü hizmet sunmak amacıyla 
yaşama geçirdiği Sarnıç Toplum Merkezi hizmete açıldı. Açılışta konuşan 

Başkan Halil Arda, “İlk ve örnek olacak bu merkezimizle, ayrıştırılan toplumu 
bir araya getirecek, yurttaşlarımızın sorunlarına çözüm üreteceğiz” dedi. 
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Merkezimizin hayırlı olmasını diliyor, emek 
veren çalı"ma arkada"larıma te"ekkür edi-
yorum” diye konu"tu.

ARDA’YA VE CHP’Lİ 
BELEDİYELERE ÖVGÜ

CHP Grup Ba"kan Vekili Özgür Özel ise 
CHP’li belediyelerin hayata geçirdikleri ve 
yurtta"ların sorunlarına çözüm olan sos-
yal projelerin öneminin altını çizerek "un-
ları söyledi: “Seçim zamanı herkes sosyal 
belediyecilikten söz ediyor, dezavantajlı 
kesimlere sahip çıkmaktan, hizmetlerin 
tabana, halka yayılmasından, bir zümreye 
de#il herkese hizmet etmekten bahsediyor. 
Ancak seçim gelip geçiyor bir dahaki seçim 
geldi#inde aynı vaatler konu"uluyor. Bugün 
büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz ki 
iyi bir örne#ini Gaziemir’de gördü#ümüz 
bu toplum merkezi gibi CHP’li belediye 
ba"kanları, Genel Ba"kanımızın üzerinde 
en önemle durdu#u hususlar olan kre"ler, 
ö#renci yurtları ve ba"ta engelli ve yok-
sul çocuklar olmak üzere dezavantaj-
lı grupların hizmet alaca#ı böyle 
merkezleri topluma kazandır-
makta adeta yarı"ıyorlar. Bu 
anlamda Gaziemir Bele-
diye Ba"kanımız Halil 
Arda’ya ve ekibine 
yürekten te"ek-
kür ediyorum, 
eme#inize 
sa#lık.”

DANIŞMANLIK VE 
REHBERLİK HİZMETLERİ

Toplumun her kesimi için hizmetlerin sunulaca#ı Sarnıç Toplum 
Merkezi’nde, aileye ve kadına yönelik koruyucu önleyici, geli"tirici, 
rehberlik ve danı"manlık hizmetleri sunulacak. Özel hizmetlerle, 
dezavantajlı yurtta"ların sorunlarıyla ba" etmeleri ve ya"amın her 
a"amasında daha fazla yer almaları sa#lanacak. Merkezde; hızlı 
toplumsal de#i"im, kentle"me ve göçün yarattı#ı sorunların çözümü 
ve yurtta"ların bu sürece rahat bir "ekilde uyum sa#lamalarını des-
tekleyici hizmetler verilecek. Bu hizmetlerle bireylerin, grupların 
ve ailelerin sorunlarla ba" edebilmeleri ve katılımcı, üretken ve 
kendine yeterli hale gelmelerine katkı koyulacak. 

Merkezde verilecek e#itimlerle, düzenlenecek sosyal ve kültürel 
faaliyetlerle, sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı olan bireylerin 
e#itim seviyelerinin ve kültürel geli"imlerinin artması sa#lanacak. 
Sosyal uyumu sa#lamak amacıyla verilecek hizmetlerle, yurtta"ların 
kültürel geli"imlerine katkı sa#lanacak.

Merkezde görev yapan ekipler düzenli olarak saha taraması 
yaparak yurtta"ların sorunlarını tespit edecek, bu sorunlara kar"ı 
çözümler üretecek. Ev ziyaretleri yapacak ekipler, elde ettikleri 
veriler ı"ı#ında toplumun ihtiyaçlarını belirleyecek ve kentin 
ihtiyaçlarına ili"kin sosyal projeler geli"tirecek.

EĞİTİMLER VE 
KÜLTÜREL FAALİYETLER
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SERinn PARK

Aliminyum do!ramalar l
4’lü ankastre set l

Müstakil sauna l
320 m% brüt l

5+1 l

Ortak açık yüzme havuzu l
Özel tasarım mutfak ve banyolar l

Kapı ve pencerelerde otomatik panjur l
80 m% ile 200 m% arasında de!i$en bahçe kullanımı l

Kasım Pa$a mah.  Atatürk cad. no:85/1a Menderes-"zmir9
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V"LLALARI

l Tüm odalarda klima
l Lake iç kapılar
l Yerden ısıtma
l 260 m% net
l Asansör

l 8 adet müstakil bahçeli villa
l Özel tasarım dı$ cephe kaplama

l Bahçe ve terasta özel tasarım barbekü
l ’Her villa için 3 araçlık kapalı otopark

m Murat Serin-0532 371 79 63
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Atatürk devrimlerine sahip 

GA
GE

M
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 
Gaziemir Belediyesi iş birliğinde 

hayata geçecek olan 5 katlı 
gençlik merkezinin temel atma 
töreni gerçekleşti. Törende İBB 
Başkanı Tunç Soyer, gençliğe 

hizmetin geleceğe hizmet 
olduğunu söylerken Başkan Halil 
Arda ise temelini attıkları gençlik 

merkezinin, ülkesine faydalı, 
Atatürk devrimlerine sahip çıkan 
nesiller yaratacağını ifade etti.

Haber: Gizem TABAN

! zmir Büyük"ehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi i" birli#iy-
le kente kazandırılacak Gaziemir Gençlik Merkezi’nin (GAGEM) 
temeli atıldı. Gençlerin ki"isel ve entelektüel geli"imlerini des-

teklemenin yanı sıra beceri kazanmalarına katkı sunacak merke-
zin temel atma törenine; !zmir Büyük"ehir Belediye Ba"kanı Tunç 
Soyer ile e"i Neptün Soyer, !zmir Büyük"ehir Belediyesi Ba"kan 
Vekili Mustafa Özuslu, Gaziemir Belediye Ba"kanı Halil Arda ile 
e"i Deniz Arda, Menderes Belediye Ba"kan Vekili Erkan Özkan, 
Güzelbahçe Belediye Ba"kanı Mustafa !nce, belediye meclis üye-
leri, muhtarlar ve çok sayıda yurtta" katıldı.

‘ÇOKLUK İÇİNDE BİRLİK 
OLMALIYIZ’

!zmir Büyük"ehir Belediye Ba"kanı adaylı#ı döneminde, kent 
için “Gelece#in Türkiye’sinin öncüsü !zmir” tarifinde bulundu#unu 
anımsatan Ba"kan Tunç Soyer, “Bugün bu ufka do#ru 4,5 milyon 
!zmirli ile birlikte emin adımlarla yürüyoruz. Geçti#imiz 9 Eylül 
ak"amı tüm farklı renklerimizle birlikte, ülkemiz ve "ehrimiz için 

çıkan nesiller yetiştirecek
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“Görevimiz artık 
eskisinden de fazla, 

sorumluluğumuz 
eskisinden de büyük. 

Gaziemir Gençlik 
Merkezi’nin temelini işte 

böyle büyük bir heyecan ve 
inançla atıyoruz.”

yüzbinlerle bir arada olduk. $imdi 
milyonların bir araya gelerek söyle-
di#i o çokluk içerisinde birlik sözünü 
ölümsüz kılmak zorundayız” dedi.

‘GENÇLERİMİZ 
HİÇ BİR YERE 
GİTMESİN’

Konu"masında “Görevimiz 
artık eskisinden de fazla, sorum-
lulu#umuz eskisinden de büyük” 
ifadelerini kullanan Ba"kan Tunç 
Soyer, ülkede ya"anan beyin gö-
çüne de#indi.

Soyer, “Gaziemir Gençlik Mer-
kezi’nin temelini i"te böyle büyük 
bir heyecan ve inançla atıyoruz. 
Ancak bu heyecanı gölgeleyen bü-
yük bir kriz ya"ıyoruz. Bu kriz en 
çok çocukları ve gençleri vuruyor. 
Onun için gençlerimizin büyük bir 
ço#unlu#u bu memleketi terk edip 
gitmek ve gelece#ini yurt dı"ında 

‘GAZ!EM!R’DE B!R 
ÖRNE#! DAHA YOK’

Gaziemir Belediye Ba$kanı 
Halil Arda da Gençlik Merkezi’nin 
seçim vaatleri arasında yer alan 
bir proje oldu!unu ve Gaziemir’de 
örne!inin olmadı!ını belirtti. Ba$-
kan Arda, “Merkezin zemin ka-
tında inovasyon merkezi, kafe, 
kütüphane olacak, bir katı da dil 
merkezi olacak. Gaziemir; fuar, 
havaalanı, serbest bölge ile "z-
mir’in dünyaya açılan kapısı du-
rumunda. O nedenle dil e!itimini 
çok önemsiyorum. Merkezin bir 
katında ö!rencilerin çalı$abilece-
!i sınıfların olacak, çok amaçlı sa-
lonların yer aldı!ı bir kat olacak. 
Di!er katta, e-spor, fen bilimleri 
laboratuvarı, ses odaları olacak. 
En üst kat ise gençlerin kendini 
ifade edece!i, konferans salonu 
ve açık alandan olu$acak” diyerek 
merkezin detaylarını anlattı.

Halil Arda, bölgenin tarihine 
de de!inerek, $unları söyledi: “En 
önemli hikâyelerden birisi eski-
den burası bir tütüncü köyüydü 
ancak $ehre yakınlı!ı, serbest böl-
genin buraya yakınlı!ı ile 150 bin 
nüfuslu kente dönü$tü. Anılarımı-
zı ve hikâyelerimizi unutmuyoruz. 
Ben hatırlıyorum burası 50 yıl 
önce demircilerin, arabacıların ol-
du!u bir bölgeydi. Tütüne giden at 
arabalarının tamiri yapılırdı, de-

mirci ustaları vardı burada, ate$ 
ile demire $ekil verilirdi. #imdi 
ise bu Gençlik Merkezimiz genç-
lerimizi $ekillendirecek, ülkesine 
faydalı, Atatürk devrimlerine sa-
hip çıkan nesiller yaratacak” diye 
konu$tu.

“Hatırlıyorum burası 50 
yıl önce demircilerin, 
arabacıların olduğu 
bir bölgeydi. Tütüne 

giden at arabalarının 
tamiri yapılırdı, demirci 

ustaları vardı ateş ile 
demire şekil verilirdi. 
Şimdi ise bu Gençlik 

Merkezimiz gençlerimizi 
şekillendirecek, 
ülkesine faydalı, 

Atatürk devrimlerine 
sahip çıkan nesiller 

yaratacak.”
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kurmak istiyor. Tek bir gencimizin dahi 
bu ülkeyi terk etmesine izin vermeye-
ce#iz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, yüz 
akları, çalı"kan ruhlarını hiç bir yere gön-
dermeyece#iz” diye konu"tu.

‘BU VATAN HERKESİ 
SARMAYALACAK 
BİR GÜCE SAHİP’

Farklı ülkelere gidenlere ça#rıda bu-
lunan Tunç Soyer, "unları söyledi: “Bili-
yorum ki bu vatan yeryüzünün en mutlu 
ve en üretken nesillerini sarıp sarmala-
yacak bir güce sahip. Fakat bu onun de-
relerini satarak olmaz. Onun topraklarını 
kurakla"tırarak olmaz. Tüm renkleri sol-
durarak, sanatçıları küstürerek, köylüleri 
yoksulla"tırarak, meraları yok ederek, 
i"çileri ezerek, kadınları öldürerek ol-
maz. Bir millet insanlarını ‘bizlerden ve 
onlardan’ diye ayırarak sevilmez. Bu ne-
denle tekrarlıyorum; hiç kimse bir yere 
gitmesin. Gidenler geri dönsün. Çünkü 
bu güzelim topraklarda güle oynaya, hep 
beraber sa#lıkla huzurla ya"ayaca#ız.” 

‘GENÇLİĞE HİZMET 
GELECEĞE HİZMET’

Üç bin metrekare kapalı alana sahip 
olacak 5 katlı gençlik merkezinin, gençler 
için e"siz bir ya"am alanına dönü"ece#i-

3 bin metrekare kapalı alana sahip 
merkez; yabancı dil eğitimi, robotik 

kodlama, e-spor, sanal gerçeklik 
uygulamaları ile kütüphaneden 

oluşacak. Zengin basılı kaynaklarıyla 
kütüphane ve yabancı dil eğitimleri 
için kullanılacak dersliklerin olduğu 

ikinci katta bir de revir yer 
alacak. Gençlik Merkezi’nin 
24 saat boyunca hizmet 
vermesi planlanıyor.

ni belirten Ba"kan Soyer, “Robo-
tik kodlamadan sanata, çok farklı 
alanda çalı"mak için imkânlar su-
nacak. Bu mekân, gençlerimiz gibi 
24 saat ya"ayacak ve gece gündüz 
hizmet verecek. Gaziemir Gençlik 
Merkezi’ni, Gaziemir Belediyesi ile 
i" birli#i içerisinde gerçekle"tirmek 
üzere dü#meye basıyoruz. Genç-
lerimizin içinden geçti#i bu zor 
günlerde onların ya"am kalitesini 
iyile"tirmek için çok sayıda adım 
atmaya devam ediyoruz. Biliyo-

ruz ki, bir ülkeyi korumak yalnızca 
onun sınır çizgisini korumaktan 
ibaret de#il. Nasıl ki ülkemizin "e-
hitlerimizin kanıyla çizilmi" sınırla-
rını canımız pahasına koruyorsak, 
o sınırın içinde olan her bir de#eri 
de korumak zorundayız. Ve hiç 
"üphesiz, bu de#erlerin en ba"ında 
gençlerimiz, gelecek nesillerimiz 
geliyor. !"te bu nedenle diyorum 
ki, gençli#e hizmet, gelece#e ve 
ba#ımsızlı#ımıza hizmettir.” ifade-
lerini kullandı.



2
1

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

CHP’li Mahir Polat, “Cumhuriyet’in ve değerlerinin yok olma tehlikesi hiç bu kadar 
yakın olmamıştı!” diyerek cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yaparken, 

“Umutsuzluğa kapılmanın hiç gereği yok, cumhuriyetin kuruluşundaki olumsuzlukları 
düşündüğümüzde, bugün o günlerden daha zor değil” sözleriyle de umut aşıladı. Öte 
yandan Polat, CHP’li belediyelerin sürdürdüğü sosyal belediyecilik anlayışının pozitif 

sonuçlarını önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde alacaklarını ifade etti.

pozitif sonuçlarını
seçimde alacağız

Sosyal 
         belediyeciliğin

Söyle"i: Ya#ız Barut

CHP Yüksek Disiplin Kurulu 
Üyesi ve !zmir Milletvekili Ma-
hir Polat ile CHP’nin !kinci Yüz-

yıla Ça#rı Beyannamesi’nde geçen 
‘Yeni bir merkez-yerel dengesi kuru-
lacak’ maddesini, yerel yönetimler-
deki ba"arının önemini ve cumhur-
ba"kanlı#ı seçimine yönelik güncel 
geli"meleri konu"tuk… 

YEREL DEMOKRASİ 
GENELE KATKI 
SUNAR

Söyle"imize, !kinci Yüzyıla Ça#rı 
Beyannamesi’ndeki ‘Yeni bir merkez 
ve yerel dengesi kurulacak’ madde-
sini sorarak ba"lamak istiyorum… Ne 
anlama geliyor bu?

Mahir
Polat
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Türkiye’de bir yerel yönetim, bir de merkezi yönetim 
sistemi var ancak AKP döneminde gördü#ümüz "ey; yerel 
yönetimler merkezi yönetimin hiyerar"ik olarak altınday-
mı" gibi de#erlendiriliyor. Kayyum atamaları, hukuksuz 
uygulamalar, keyfi olarak maddi imkânların kısıtlanması, 
!ller Bankası ile Belediyeler Birli#i’nin keyfi davranı"ı ve 
CHP’li belediyelere daha az kaynak aktarması gibi pek çok 
örnek gösteriyor ki yerel yönetimlerin tahakküm altında 
tutuldu#u bir yerel yönetim sistemi var. 

CHP ise buna kar"ı !kinci Yüzyıla Ça#rı Beyanname-
si’nde yeni bir merkez/yerel dengesi kurulaca#ını söylü-
yor. Buradaki kasıt; gerçekten bir denge kurulacak, yerel 
yönetimler merkezi yönetimin altında de#il birbirlerinin 
tamamlayıcısı olarak de#erlendirilecek. Yerel yönetimler 
güçlendirilmi" olacak, mali özerklikleri sa#lanacak. Huku-
ki çerçeve çizilecek ve mutlaka hukuk i"letilecek. Bir ki"i 
Belediye Ba"kanı adayı oluyor, Seçim Kurulu’nca buna izin 
veriliyor, Belediye Ba"kanı olduktan sonra hakkında ke-
sinle"mi" mahkeme kararı olmasa da görevden alınıyor. 
Bu uygulamalar ortadan kaldırılacak. Biz güçlü yerel yöne-
timler ile halkın daha fazla yönetime katılaca#ı bir sistem 
kuraca#ız. Yerelden ba"layan demokrasi de genele katkı 
sunacak.

İZMİR DAHA FARKLI 
OLABİLİRDİ!

Peki bahsetti#iniz bu denge olsaydı, örne#in !zmir 
bugün çok daha farklı bir kent mi olurdu?

Evet denge olsaydı !zmir çok daha farklı bir kent olur-
du. !ktidar mensuplarının !zmir’e kar"ı husumetlerinin ol-
du#u yadsınamaz bir gerçek. ‘Burnu sümüklü çocuk, gavur 
!zmir, !zmir i"gal altında’ söylemleri bu husumeti açıkça 
ortaya koyuyor. Mevcut merkez/yerel yönetim hiyerar"ik 
yapısında !zmir’in bu zihniyet tarafından engellenmedi#ini 
dü"ünmek mümkün mü! Keyfi olarak maddi imkânların kı-
sıtlanması, kent tarihinin en büyük yatırımı olma özelli#ini 
ta"ıyan Buca Metrosu projesi sürecinde ya"ananlar, hatta 
!zmir’in UNESCO Dünya Mirası 2022 adaylı#ı için Kültür ve 
Turizm Bakanlı#ı’nın !zmir Tarihi Liman Kenti’ni aday olarak 
iletmemesi bile bize !zmir’in cezalandırıldı#ını gösteriyor.

‘YERELDEKİ BAŞARI İŞARET 
FİŞEĞİYDİ’

Her ne kadar tartı"malı bir referandumla da olsa Tür-
kiye, 2017’den itibaren tek adam rejimini yani merkezi 
otoriteyi olabildi#ine güçlendirirken, yerel yönetimler-
de ise sosyal demokratları güçlendirdi… Bu durum, 
otoriter rejimlerin de kaybedebilece#ine dair 
önemli bir foto#raf sunuyor hepimize… Siz 
bu ba#lamda; yerel yönetimlerin, demok-
rasiye dönü" için önemli bir ta"ıyıcı 
olaca#ı tezine ve CHP’nin yereldeki 
ba"arıyla iktidar olaca#ı söylem-
lerine nasıl bakıyorsunuz?

Bir kişi Belediye Başkanı 
adayı oluyor, Seçim 
Kurulu’nca buna izin 

veriliyor, Belediye Başkanı 
olduktan sonra hakkında 

kesinleşmiş mahkeme kararı 
olmasa da görevden alınıyor. 

Bu uygulamalar ortadan 
kaldırılacak. Biz güçlü yerel 
yönetimler ile halkın daha 

fazla yönetime katılacağı bir 
sistem kuracağız. Yerelden 

başlayan demokrasi de 
genele katkı sunacak.
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Önümüzdeki seçimlerde sosyal belediyecilik anlayışının pozitif etkisini 
açıkça göreceğimizi düşünüyorum ve yerel seçimlerde kazanılan büyük 
başarıyı da genel seçimler için işaret fişeği olarak değerlendiriyorum.

Hiç ku"ku yok ki siyasi partilerin topluma 
en çok temas eden unsurları yerel yönetim-
lerdir. Yerel yönetimlerin kentin payda"larıyla 
ortak karar alma mekanizmalarını harekete 
geçirerek kent yoksullarına dokunması, ö#-
rencilere yurt ve burs imkânı sunması, ya"am 
kalitesini artırıcı düzenlemeleri hayata geçir-
mesi, kent rantını bir kesime ya da birilerine 
de#il de halkın çıkarına kanalize etmesi; tüm 
bunlar do#al olarak o yerel yönetimin men-
subu oldu#u siyasi partiye bir ivme kazandırır. 
Önümüzdeki seçimlerde sosyal belediyecilik 
anlayı"ının pozitif etkisini açıkça görece#imizi 
dü"ünüyorum. Karar alma sürecinde halkını 
dinleyen belediye ba"kanlarımızın partimizin 
de önünü açtı#ını dü"ünüyorum üstelik ikti-
darın belediyelerimizi engellemeye yönelik 
her türlü giri"imine ra#men. Yerel seçimlerde 
kazanılan büyük ba"arıyı genel seçimler için 
i"aret fi"e#i olarak de#erlendiriyorum.

‘BU ŞARTLARDA 
BAĞIMSIZLIK 
SÜRDÜRÜLEMEZ’

Konuyu biraz da genel siyasete ba#la-
mak adına "unu sormak isterim… Bu söy-
le"ide bahsetti#iniz sorunlar ve dahası eko-
nomik kriz, dı" politika hataları, toplumun 
kutupla"ması, devlet/tarikat/mafya üçgeni, 
kalitesiz e#itim ve benzeri pek çok sorun as-
lında yıllardır gündemimizdeydi, peki o za-
man cumhurba"kanlı#ı seçimi bu kez neden 
bu kadar önemli hale geldi?

Çünkü Cumhuriyet’in ve de#erlerinin yok 
olma tehlikesi hiç bu kadar yakın olmamı"-
tı! Cumhuriyet de#erlerinin içerisinde üniter 
yapı, toplumsal barı", laikli#in yok olması, 
ça#dı"ı bir anlayı"ın hakim olması ve ekono-
mik ba#ımsızlı#ın yok olması sayılabilir.  

Tek adam rejimiyle yani çok fazla yetkiy-
le ve üstelik kötü yönetimle savrulan Türki-
ye’nin, bu anlayı" ve sistemle devam etti#i 
sürece, bu girdi#i dar ve karanlık bo#azdan 
çıkamayaca#ı, ya"anan tahribatın kalıcı hale 

gelece#i, ülkenin geri döndürülmesi zor bir noktaya sürüklene-
ce#i apaçık görülüyor. ‘Devleti "irket gibi yönetece#iz’ dediler, 
devlet ciddiyetinden uzakla"mı" bir yönetim anlayı"ıyla hü-
küm sürdüler. Genel Ba"kanımız Sayın Kemal Kılıçdaro#lu’nun 
da dedi#i gibi ‘Bütün vidaları gev"emi" bir devlet yapısı’ var 
kar"ımızda ve bu yapının yeniden do#ru temeller üzerinde in-
"ası bir zorunluluk. Liyakatsizlik her yerde. Yozla"ma her yerde. 
Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, baskı her yerde. Yargı ba#ımsız-
lı#ından, adaletten bahsetmek mümkün de#il. Bu yoku" a"ı#ı 
gidi"e acilen dur demek gerekiyor. Türkiye bu "artlar altında 
ba#ımsızlı#ını sürdüremez, tehlike büyük. CHP ve ittifak pay-
da"ları tehlikenin de sorunun da farkında, çözüm çalı"malarını 
kararlılıkla sürdürüyor.

‘KILIÇDAROĞLU BU SÜRECİN 
DOĞAL LİDERİ’

‘!ttifak’ demi"ken; cumhurba"kanı adayı için liderler hep 
6’lı masayı i"aret ediyor… Siz adayın belirlenmesinin geç ka-

lındı#ı yönündeki ele"tirileri ve Kılıç-
daro#lu’nun bu süreci yö-

netme stratejisini nasıl 
de#erlendiriyorsu-

nuz?
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Genel Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu, gerek Adalet 

Yürüyüşü ile başlayan 
süreçte toplumsal 

bütünleşmeyi sağlayıcı 
adımlarıyla gerekse 

dışlanmış kesimleri dahil 
ederek toplumsal barışa 

yönelik çabalarıyla sürecin 
doğal lideri konumundadır. 

Gerek Adalet Yürüyü"ü ile ba"layan süreçte toplumsal bü-
tünle"meyi sa#layıcı adımlarıyla gerekse dı"lanmı" kesimleri 
dahil ederek toplumsal barı"a yönelik çabalarıyla sürecin do#al 
lideri konumundadır Genel Ba"kanımız. Yerel seçimlerde filizle-
nen, birçok büyük"ehri ve kenti içine alan yeni bir i"birli#i modeli 
geli"ti !yi Parti ile partimiz CHP arasında. Bu uzla"macı yakla"ım-
la büyük bir ba"arı elde edildi. !ttifakın ba"arısı görüldükten sonra 
toplumun di#er kesimlerine de dokunma ihtiyacı do#du#undan 
Genel Ba"kanımız olayı ki"iselle"tirmeksizin, egodan uzak bir 
yakla"ımla, kucaklayıcı bir anlayı"la Türkiye demokrasisi açısın-
dan umut vadeden giri"imlerde bulundu. Türkiye’nin gelece#i için 
kaygı duyan, dünya görü"leri ve parti programları arasında ciddi 
farklar bulunan siyasi partiler neticede 6’lı masayı olu"turdu. 

Adaylık konusunda geç kalındı#ını da dü"ünmüyorum. Geç 
kalındı#ına dair yakla"ımların; ‘muktedirin’ ve onun e"rafının, 
ekonomik ve siyasi gelece#ini mevcut saray rejimine ba#layan-
ların dayatması oldu#unu dü"ünüyorum. Millet !ttifakı’nın Cum-
hurba"kanı adayını 6’lı masa belirleyecek ancak benim adayım; 
toplumsal muhalefeti ören ve bugüne kadar güçlü bir "ekilde 
getiren Genel Ba"kanımız Kılıçdaro#lu’dur. Dilerim ve umarım ki 
Kılıçdaro#lu 6’lı masadan da ittifakla aday olarak çıkar. Bu tab-
loda fark atarak seçimi kazanaca#ını de#erlendiriyorum. Türkiye 
için, demokrasi için, aydınlık bir gelecek için Genel Ba"kanımızın 
adaylı#ını ve Cumhurba"kanlı#ı’nı önemsiyorum.

‘KOŞULLARIMIZ O GÜNLERDEN 
DAHA ZOR DEĞİL!’

Adayın kim olaca#ının ötesinde, seçim sonrası için tüm 
yurtta"lara, ‘Türkiye gerçekten de#i"ecek, herkes refaha kavu-
"acak’ güveninin verilmesi gerekir diye dü"ünüyorum… Ancak 
zaman zaman toplumda bir umutsuzluk da görüyorum. Siz sü-
rekli sahada olan bir milletvekili olarak bu de#erlendirmeme ne 
dersiniz?

Her "eyden önce Cumhuriyet’i kuran bir partinin kadroları 
olarak, Cumhuriyet’in kurulu" sürecindeki olumsuzlukları dü"ün-
dü#ümüzde, bugün dünden daha zor ko"ullar içerisinde de#iliz. 

Evet iktidar, devletin bütün ideolojik aygıtlarıyla, sosyal 
medya ve yanda" medya üzerinden kendi propagandasını, kendi 
algısını dayatıyor. Halkımız da CHP de Millet !ttifakı’nın bile"enleri 
de farkında ki bu ülke, bu ekonomik modelle, bu siyasi anlayı"la 
daha fazla mesafe kat edemez.

Sokakta, saha çalı"malarında bazen umutsuzlukla kar"ıla"a-
biliyoruz evet. !nsanlar tereddüt ediyor; acaba sandı#ı koyarlar mı 
yoksa kaçırırlar mı, bir oyun oynarlar mı diye. Bu kaygı anla"ılabilir 
çünkü kar"ımızda kazanmak için her yolu mubah sayan bir zihni-
yet var. Daha üç yıl önce !stanbul’da kazandı#ımız seçimi çalmaya 
çalı"tılar. Ama unutulmamalı ki bu halk da feraset sahibidir. Biz 
umudu örgütlemeye devam etti#imizde, ba"arısız olduklarını çok 
defa gördük. 

Örne#in !zmir’de 9 Eylül’ün 100’üncü yılı muhte"em kutlandı. 
Tüm Türkiye o co"kuyu iliklerine kadar hissetti. Bu ülke yasaksız, 
özgürce e#lenmeyi bile özledi. !zmir yine umut oldu. Seçimlerde 
de bu umudu zaferle taçlandıraca#ız. Umutsuzlu#a kapılmanın 
hiç gere#i yok, geliyor gelmekte olan!
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Gaziemir Belediye Meclisi’nin 2022 
Yılı A#ustos Ayı Toplantısı’nda 
gençler için özel bir karara imza 

atıldı. Gençlerin karar alma ve uygulama 
süreçlerine katılarak ya"adıkları kentin 
yönetiminde aktif rol almaları, gönül-
lülü#ü ve yerel katılımı te"vik etmek 
amacıyla Gaziemir Belediyesi Gençlik 
Meclisi’nin kurulmasına karar verildi. 
Gaziemir’de ya"ayan, 16-29 ya" ara-
lı#ındaki gençler, Gaziemir Belediyesi 
Gençlik Meclisi’ne katılabiliyor.

BAŞKAN ARDA 
HER GENCİ DAVET 
EDİYOR

Halil Arda, “Gelece#in akıllı, çevre-
ci ve sürdürülebilir kentlerini yaratacak 
gençlerimizin, ya"adıkları kentin yöneti-
mine bugünden ortak olmalarını istiyo-
ruz. Gençlerimizin taleplerini dile getir-
meleri, fikirlerini hayata geçirmeleri için 
Gençlik Meclisi’ni kurduk. Gençlik Meclisi 
aracılı#ıyla, gençlerimizin kendilerini ve 
ya"adıkları kenti ilgilendiren konulara 
katılımını sa#layacak; vatanda"lık, de-
mokrasi, ço#ulculuk, gönüllülük kav-
ramlarını içselle"tirmelerine ve yerel fa-
aliyetlerde sorumluluk almalarına imkân 

tanıyaca#ız. 16-29 ya" aralı#ındaki her 
gençlerimizi, meclisimizde görev almaya 
davet ediyorum” diye konu"tu.

‘ÇOCUK MECLİSİ 
İÇİN HEYECAN 
DUYUYORUM’

Öte yandan çocukların da kentin yö-
netimine katılarak sorunlarını, ihtiyaçla-
rını ve önerilerini dile getirebilmeleri 
amacıyla Çocuk Meclisi hayata geçirildi. 
Meclise katılan çocuklarla sohbet eden 
Ba"kan Arda, çocukların Gaziemir’e ve 
hayata dair fikirlerini dinledi. Göreve gel-
di#i günden bu yana çocuk meclisini kur-
mayı hayal etti#inin altını çizen Ba"kan 
Arda, “Çocuk Meclisi’ni kurmak beni çok 
heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Sizin 
hayatı nasıl algıladı#ınızı bizim bilmemiz 
mümkün de#il. O yüzden sizi ve ya"a-
dı#ınız kenti ilgilendiren meselelerde 
söz sahibi olmalısınız. Bu meclis de bu 
görevi üstlenecek; çocukların taleplerini 
belirleyecek, çalı"malar yapacak. Çocuk 
Meclisi’nin üyeleri olarak çok "anslısı-
nız ama artık hepinizin bir sorumlulu#u 
da var. Hep birlikte ilçemizi çocuklar için 
daha da güzelle"tirece#iz” dedi.

Gaziemir 
Belediyesi, 

gençlerin ve 
çocukların 

yaşadıkları kentin 
yönetimine ortak 
olmalarını, karar 
alma ve uygulama 

süreçlerinde 
söz sahibi 

olabilmelerini 
sağlamak için 

Gençlik Meclisi’ni 
ve Çocuk Meclisi’ni 

kurdu. Başkan 
Arda, gönüllülüğün 

içselleştirilmesi 
ve kent için 
sorumluluk 

alınmasının çok 
önemli olduğunu 

vurguladı.

Çocuklar ve gençler 
Gaziemir’de 
               söz sahibi
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Gaziemirli vatanda"lar, uzun zamandır Beyazevler 
ile Dokuz Eylül mahallelerinin tam ortasındaki bo" 
arazide kendilerinin olu"turdu#u çamurdan fırınları 

kullanarak geleneklerine uygun ekmek üretiyordu. Hijyenik 
olmayan ve görüntü kirlili#i yarattı#ı için ele"tirilen bu tandır 
fırınları, bazı vatanda"lar tarafından "ikâyet konusu da yapı-
lıyordu. Bunun önüne geçmek isteyen Gaziemir Belediyesi 
de eski fırınları yıkarak görsel anlamda mahallenin doku-
suna uygun, vatanda"ların geleneklerini de ya"atabilece#i 
modern tandır fırınlarını ya"ama geçirdi. Kullanımı herkese 
açık ve ücretsiz olan tandır fırınlarından herkes istedi#i sa-
atte yararlanabilecek.

Özellikle Dokuz Eylül ve Beyazevler mahallelerinde ya-
"ayan vatanda"ların Mardin ve çevresinden göç etmi" ol-
ması nedeniyle Mardin mimarisinin tercih edildi#i ve içinde 
aynı anda 4 ki"inin pi"irme i"lemi yapabilece#i tandır fırını 
in"aatında Ankara’ya özgü andazit ta"ları kullanıldı.

Sarnıç Vatan Caddesi’ndeki yol yenileme çalı"maları 
sırasında sökülen ve hasar görmemi" ta"lar ayrı"tırılarak 
tandır fırınının çevresine dö"endi. Bu "ekilde bölge tandır fı-
rınlarının yanında yeni bir meydana da kavu"mu" oldu.

Tandır fırınlarının tamamlanmasının ardından ilk ate"in 
yakılması "erefine Gaziemir Belediye Ba"kanı Halil Arda, 
alanda mahalle sakinleriyle bir araya geldi. CHP Gaziemir 
!lçe Ba"kanı Kasım Özkan’ın da yer aldı#ı etkinlik, davul - 
zurna ile "enlenirken, halk dansları ekibi gösterisi büyük 
be#eni topladı. Mahalleliler tarafından pi"irilen tandır ek-
mekleriyle ikindi kahvaltısı yapan mahalleliler, ba"ta Mardin 

olmak üzere geldikleri bölgelerdeki kültürlerini ya"attıkları 
için çok mutlu olduklarını söyledi.

ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK
Mahalle halkının isteklerine uygun "ekilde tandır fırınını 

tamamladıklarını belirten Ba"kan Arda, “Çok kültürlülük Ga-
ziemir için önemli bir zenginlik. Göçle ilçemize gelen vatan-
da"larımızın hem kültürlerini kaybetmemeleri hem de yeni 
ya"ama alı"maları için özen gösteriyoruz. Geldikleri bölge-
deki kültürel zenginliklerini bir nebze olsun ya"atmak adı-
na çamurdan kendilerinin yaptıkları fırınların yerine yenisini 

in"a ettik. Ülkemizde ya-
"anan ekonomik kriz ne-
deniyle ekmek fiyatları da 
a"ırı arttı. Hem bu zamlar 
hem de geldikleri bölge-
den getirilen kültürler va-
tanda"larımızı bu gibi tan-
dırlarda kendi ekmeklerini 
yapmaya itiyor. Biz de bu 
ihtiyacın kar"ılı#ı olarak bu 
hizmetimizi ya"ama geçir-
dik.” diye konu"tu.

Gaziemir’de dikkat çeken hizmet:  
Gelenekler ve kültürler korunuyor

Türkiye’nin farklı noktalarından aldığı göçlerle birçok kültüre ev sahipliği yapan 
Gaziemir’de, geleneklerin yaşaması için dikkat çeken bir çalışma yaşama geçirildi. 

Anadolu’nun doğusundan göç ile ilçeye gelen ve yaşamlarını burada sürdüren vatandaşların 
tandır ekmeği geleneklerinin korunması için Gaziemir Belediyesi modern tandır fırını kurdu.
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Üretici kadınların  

ikinci ailesi; 
PORTA KAFEPORTA KAFE

“Porta Kafe sayesinde hayatım 
çok güzel yönde değişti. Buradan 

aldığım parayla çocuklarımın 
eğitimini karşılıyorum. Bu çok 
güzel bir şey… Çalışırken de 
çok mutluyum. Porta, benim 

ikinci ailem oldu.”
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Kamusal alanları geni"leterek halkın kalite-
li ve ucuz hizmet alabilece#i tesisler açma 
hedefiyle çalı"malarını sürdüren Gaziemir 

Belediye Ba"kanı Halil Arda’nın bu anlayı"la ya-
"ama geçirdi#i Porta Kafe, dezavantajlı kadınlar 
için de istihdam merkezi oldu. Proje içerisinde yer 
alan Mutfak Sanatları Atölyesi’nde kadınlar, uz-
man e#itmenlerden gastronomi e#itimi alırken 
Gaziemir Üretici Kadınlar Kooperatifi’ne ortak ka-
dınlar da kendi ürünlerini Porta Gaziemir’in mut-
fa#ında üretip kafede ve yine aynı proje içinde yer 
alan Zeytin Evi’nde satı"ını yapıyor. Porta Kafe’de 
çalı"an kooperatif üyeleri Hülya Sezgin, Oya Çalı-
"ır ve Gül Karaka", sosyal belediyecilik kapsamın-
da kurulan belediyeye ait kafenin hayatlarını nasıl 
de#i"tirdi#ini !z Dergi’ye anlattı.

‘HAYATIM DEĞİŞTİ’
Porta Kafe’de çalı"an Hülya Sezgin, mutfa#a 

ilgisinin çocukluk döneminde ba"ladı#ını belirte-
rek Porta Kafe’deki hikâyesini "u sözlerle anlattı: 
“!"imle ilgili hiçbir e#itim almadım, aileden ö#ren-
di#im "eyler oldu. Sonrasında da hep kendimi ge-
li"tirdim. Arkada"larım yemeklerimi çok be#enir-
lerdi, neden a"çılık e#itimi almadı#ımı sorarlardı. 
Ancak ben çok erken ya"ta anne olmu"tum; ço-
cu#uma vakit ayırmam gerekiyordu. Sonra ikinci 
çocu#um dünyaya geldi. Hep çalı"mak istemi"tim 
ama nereye ba"vursam 8 saatten fazla çalı"mam 
gerekiyordu, bir türlü i"e ba"layamadım. Son-
ra, Gaziemir Belediye Ba"kanımız Halil Arda’nın 
e"i Deniz Arda hanımın aracılı#ıyla Porta Kafe’yi 
ö#rendim. Ba"kanımızın da Deniz Hanım’ın da 
çok deste#i oldu. $u an hem Porta’da çalı"ıyo-
rum hem çocuklarımla ilgileniyorum. Evimden 
de i"imden de geri kalmıyorum. Diyelim ki bugün 
bana 08.00- 12.00 mesaisi uygun, geliyorum, ça-
lı"ıyorum. Burada saat ücreti var… Sigortamız da 
yatıyor, bu en güzel yanı… Porta Kafe sayesinde 
hayatım çok güzel yönde de#i"ti. Buradan aldı#ım 
parayla çocuklarımın e#itimini kar"ılıyorum. Bu 
çok güzel bir "ey… Çalı"ırken de çok mutluyum. 
Porta, benim ikinci ailem oldu. Tabi, kooperatif ol-
masaydı biz burada olamazdık. Bu projeden önce, 
kooperatifte de üretim yapardık. Kooperatifimize 
minnettarız” diye konu"tu.

‘KADINLAR ÇEKİNMESİN’
Ya"amında zor süreçlerden geçti#ini belirten 

Hülya Sezgin, Porta Kafe’de çalı"manın hayatı-
nı de#i"tirdi#ini de söyledi. Sezgin, “E"imin i"siz 
kaldı#ı, çocu#umuza önlük alamadı#ımız zaman-
larımız oldu. Mesela ben çocuklarımı hiç servi-
se veremedim, hep içimde kaldı, anaokuluna da 
gönderemedim. Durumumuz yoktu ki. Ama "imdi 

Haber: Gizem Taban
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Porta’dan kazandı#ım parayı çocuklarımın e#i-
timine harcıyorum. Onların cebine para koyuyo-
rum. Bu benim için çok kıymetli… Bu mutluluk 
paha biçilmez. Kadınlar güçlüdür, istedikten 
sonra her "eyi yaparlar. Kadınlara önerim mut-
laka kooperatiflere gitsinler, ortak olsunlar, hiç 
kimseden çekinmesinler. Kadınlar, kendi ayak-
larının üstünde durabilir” ifadelerini kullandı.

‘EMEĞİMİZİN 
KARŞILIĞINI ALIYORUZ’

Porta Kafe’nin bir di#er personeli Oya Çalı"ır 
ise kooperatif ve Porta Kafe ile tanı"ma sürecini 
"öyle anlattı: “Aslında meslek yüksekokulu me-
zunuyum ama evlendikten sonra hiç çalı"madım. 
Bran"ım el sanatları, kooperatifle de o vesile ile 
tanı"tım. Kooperatifteyken ba"kanımızın e"i De-
niz Hanım, Porta Kafe’den bahsetti, ben de yer 
almak istedi#imi söyledim. Zaten çocuklarımızın 
rahatsızlı#ından dolayı, sa#lıklı beslenebilsinler 
diye mutfakla hep ilgiliydim. Ardından burada 
çalı"maya ba"ladım. Sa# olsun Belediye Ba"-
kanımız çok destek verdi. Aslında her gün evde 
yaptı#ınız "eyler, çok bir farkı yok gibi ama bu-
rada hem takdir görüyorsunuz hem eme#inizin 
kar"ılı#ını alıyorsunuz. Burada çalı"maktan çok 
keyif alıyorum. Çalı"ırken bazen zamanın nasıl 
geçti#ini bile fark etmiyorum. Burada e#itim de 
alıyoruz, çok "ey ö#rendik, hâlâ daha ö#renmeye 
devam ediyoruz.”

‘GÜVEN DUYUYORUM’
Porta Kafe’de çalı"ırken evine ve ailesine 

vakit ayırabildi#ini belirten Oya Çalı"ır, 
“Gidip ba"ka i"yerinde çalı"mak 
istesem büyük ihtimalle Gazie-
mir dı"ında olurdu, çocukları-
mın rahatsızlı#ı nedeniyle 
onu yapamazdım. $u 
an çocuklarım okul 
çıkı"ı yanıma ge-
liyorlar, be-
raber eve 
dönü-

“Normalde ev hanımıyım. Ama burada çalışmam ev düzenini bozmuyor. 
Muhtemelen birçok kadının o alıştıkları ev düzeni, çocuklar, yemek, 

temizlik vesaire vaktinin büyük kısmını alıyor. Ben de öyleydim ama bunu 
da hayatınızın bir parçası haline getirince taşlar yerine oturuyor…”

Hülya Sezgin

Oya Çalışır 
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yoruz, Saatle ilgili sıkıntım olmuyor 
ama ba"ka bir i"yerinde çalı"ıyor 
olsam bu "ekilde rahat bir ortam 
sa#lanmaz. Sigortam var, paramı 
alıyorum. Normalde ev hanımıyım. 
Ama burada çalı"mam ev düzenini 
bozmuyor. Muhtemelen birçok 
kadının o alı"tıkları ev düzeni, 
çocuklar, yemek, temizlik vesaire 
vaktinin büyük kısmını alıyor. Ben 
de öyleydim ama bunu da haya-
tınızın bir parçası haline getirince 
ta"lar yerine oturuyor… Bu i"i Ga-
ziemir Belediyesi’nin ortaklı#ında 
yapılaca#ını bildi#im için daha da 
güvenerek geldim. Yani bu kapıdan 
içeri girdi#im zaman güven duya-
rak giriyorum. Güvenmi" olmaktan 
dolayı da memnunum” açıklamala-
rında bulundu.

‘BURADA BAKIŞ 
AÇIM DEĞİŞTİ’

Yakla"ık 20 yıldır profesyonel 
olarak a"çılık ve pastacılık mesle#ini 
yaptı#ını söyleyen bir ba"ka Porta 
Kafe çalı"anı Gül Karaka", “Porta 
Kafe ile ilgili bilgi aldım ve kooperatif 
ile tanı"tım. Daha sonra burada ça-
lı"maya ba"ladım. Burada gerçek-
ten mutluyuz. Huzurumuz yerinde, 
ekip olarak "ahane çalı"ıyoruz. E#i-
timli olanlar var, e#itimsiz olanlar 
var, birbirimizin eksiklerini tamam-
lıyoruz. Porta Kafe benim hayata ve 
mesle#ime bakı" açımı de#i"tirdi. 
Çünkü restoran sektöründe daha 
a#ır "artlarda çalı"ıyorsunuz, 12 
saat olarak giriyorsunuz ama 18 
saat olarak devam ediyorsunuz. So-
nuç itibarıyla almı" oldu#unuz maa" 
ile vermi" oldu#unuz performansı 
kıyaslarsanız aslında adaleti göre-
miyorsunuz… Ama Porta Kafe’de 
böyle bir durum söz konusu de#il. 
Zaman belli, bununla ilgili çıkarta-
ca#ınız ürün belli, sa#lıklı, hijyenik 
bir ortam var. Kesinlikle güvenli bir 
ortam” dedi.

‘SAYISI 
ARTIRILMALI’

Burada çalı"maktan büyük bir 
mutluluk duydu#unu kaydeden Ka-
raka", Porta Kafe gibi yerlerin her 

yerde sayısının artması gerekti#ini 
belirterek "unları söyledi: “Çevrem-
de o kadar çok bu mesle#i yapmak 
isteyen kadın var ki; ailesine, ev 
ekonomisine katkı sa#lamak, ken-
di ihtiyaçlarını kar"ılamak adına… 
Porta Kafe gibi yerler daha fazla 
olmaya ba"larsa daha hızlı hareket 

edebilirler diye dü"ünüyorum. Porta 
gibi çok daha fazla yere ihtiyacımız 
var gerçekten... Ben restoranda ça-
lı"ıyorken kendime zaman ayıramı-
yordum. $imdi kendime de aileme 
de zaman ayırabiliyorum. Burada 
çalı"tı#ım için kendimi de "anslı his-
sediyorum.”

PORTA 2 DE HİZMETE ALINDI
Gaziemir Belediyesi, ilçede yaya 

trafi#inin en yo#un oldu#u alanların 
ba"ında gelen Sevgi Yolu’nda Porta 
Kafe’nin ikinci "ubesini açtı. “Halkın 
yararını gözeterek hizmet verecek 
belediye i"letmeleri açıyoruz” diyen 
Ba"kan Halil Arda, "öyle konu"tu: “Ka-
musal alanları geni"leterek halkın kali-
teli hizmet alabilece#i ve sa#lıklı gıdaya 
ula"abilece#i tesisler açma hedefiyle 
çıktı#ımız yolda emin adımlarla yürü-
menin gururunu ya"ıyorum. Çok yo#un 
ilgi gören Porta Gaziemir, kısa sürede 
yurtta"larımızın vazgeçilmez mekân-
larından biri oldu. Porta Gaziemir 2’nin 
de yo#un ilgi görece#ine inanıyorum.”

Belediye tesisleriyle yurtta"la-
ra kaliteli hizmet ve sa#lıklı gıdaya 

ula"ma imkânı sunduklarının altını 
çizen Ba"kan Arda, “Yurtta"larımızın 
sosyalle"ebilecekleri kamusal alanları 
ço#altmak amacıyla ya"ama geçir-
di#imiz projelerimizle aynı zamanda 
kadın istihdamına da katkı sa#lıyoruz. 
Porta Gaziemir 2’nin çalı"anlarının 
neredeyse tamamı kadın. Gaziemir 
Üretici Kadınlar Kooperatifi’ne ortak 
kadınların ürettikleri gıdaların, Porta 
Gaziemir 2’de de satı"ı yapılacak. Bu 
"ekilde hem kadınlarımızın ekonomi-
lerine katkı sa#lıyor hem de yurtta"-
larımıza nefes alabilecekleri alanlar 
yaratıyoruz. Proje çalı"maları devam 
eden Porta Gaziemir 3’ü ise Sarnıç 
Cumhuriyet Meydanı’nda hayata ge-
çirece#iz” diye konu"tu.
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Yabancı yatırımcının 
 gözdesi  

Görece Park
Yabancı yatırımcıların yeni adresi 

İzmir’in parlayan yıldızı “Görece” oldu.  
Yabancı yatırımcılar Forbest Yapı’nın 
Görece Park projesine ilgi gösteriyor. 

!zmir’de ya"amak isteyen yabancı yatırımcıların, özellikle de Alman-
ların ilk tercihi Görece oldu. Görece’yi ziyaret eden birçok yatırımcı, 
bölgeyi tanıdıktan sonra konut alma giri"iminde bulundu. 

ŞEHRİN KALBİNDE DOĞAL YAŞAM
Alı"veri"lerinde organik sebze ve meyvelere, süt ürünlerine, yöre-

sel ekmek çe"itlerine ula"abilme imkanıyla Görece, organik ve sa#lıklı 
bir ya"am vaad ediyor. Aynı zamanda "ehrin kalbinde do#al bir ya"a-
mın kapısını aralıyor. Çatalkaya Korusu’nda do#a yürüyü"ü, ba#ların 
arasında bisiklet turu, Ege’nin en güzel plajlarında deniz, kum 
ve güne"in keyfi, mesire alanları ve nazar boncuklarının 
üretildi#i Boncuk Köy’de rengarenk bir gün geçirme 
fırsatlarını bir arada sunuyor.

“FORBEST GÖRECE PARK”
Görece’de prestijli ve modern konutlar üret-

tiklerini söyleyen Forbest Yapı Satı" Direktörü 
Deniz Erdo#an “Yabancı yatırımcılar modern ol-
du#u kadar do#al, içerisinde sosyal alanlar olan, 
güvenlikli konutlara ilgi gösteriyor. Biz Görece’de 
tam da böyle konutlar in"a ediyoruz” dedi. Forbest 
Görece PARK projesinin yeni bir ya"am konsepti 
sundu#unu söyleyen Erdo#an, 

“Bu projede biz yatırımcılarımıza temiz havası, ye"il 
do#ası, tarihi dokuları, yürüyü" rotaları ile organik ve müsta-
kil ev tadında ya"am fırsatının kapılarını aralıyoruz. Do#ayla iç içe, 
huzur dolu bir hayat sunuyoruz” diye konu"tu.
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l Konum Özellikleri
l Adnan Menderes Havaalanı’na 5 dakika

l Alı$veri$ Merkezlerine 5 dakika
l Hastanelere 5 dakika

l Kolejlere 5 dakika
l Aydın Çevre Yolu ve Çe$me otoban 

ba!lantısına 5 dakika
l #ehir Merkezi’ne 20 dakika

l Mavi Bayraklı Plajlara 20 dakika

“HER YER” YAKIN

ALMANLARDAN 
ÇOK TALEP VAR

Yatay mimariyle hayata geçirilecek proje, !zmir’in özledi#i “ör-
nek” kentle"me modeli ile huzurun yanında,  güvenli bir ya"amın 
da adresi olacak. Projedeki tüm dairelerin akıllı bina teknolojisi ile 
donatılacak. Yatırımcılar bir konutta aradı#ı her özelli#i bu projede 
bulacak. Erdo#an, özellikle Alman yatırımcılardan çok fazla talep 
oldu#una dikkat çekti. 

HAVA TEMİZ, OKSİJEN BOL
Görece’yi tercih etmek için onlarca sebep oldu#unu belirten 

Erdo#an, Görece’deki hava kalitesi de#erlerinin !zmir’deki birçok 
yerle"im yerine göre temiz düzeyde çıktı#ını söyledi. Erdo#an 
“$ehir genelinde karbon monoksit oranı bir çok noktada 60 ile 77 
ppb arasında de#i"irken Görece’nin 16 ppb gibi çok dü"ük de#er-
lere sahip” diye konu"tu.

“HER ŞEY” VAR
8 bin 500 metrekare alan üzerine konumlandırılan Forbest 

Görece PARK, 74 daire ve 16 ticari ünite olmak üzere 90 ba#ımsız 
bölümden olu"acak. 100 ile 260 metrekare arasında 2+1, 3+1 ve 
dubleks daireleri sahip konut alanı dı"ında 5 bin 100 metrekare-
de fitness, yoga, pilates salonu, kafe, e#lence odası, çocuk oyun 
alanları, kapalı otopark ve çar"ı ma#azaları gibi sosyal ya"am 
alanları da projede yer alacak. Aynı zamanda !zmir Büyük"ehir 
Belediyesi, !nciraltı Kent Ormanı gibi rekreasyon alanının bir 
benzerini Görece’de hayata geçirecek. 50 bin metrekareyi bulan 
Görece Do#al Ya"am ve Rekreasyon Alanında spor tesisi binası, 
yüzme havuzu, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, tenis kort-
ları, bisiklet-yürüyü" yolları ile açık sergi alanları yer alacak.
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Gaziemir Aktepe Emrez’de   kentsel dönüşüm başladı

DÖNÜŞÜM

OLACAK
MUHTEŞEM
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Gaziemir Aktepe Emrez’de   kentsel dönüşüm başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘yüzde 100 uzlaşı’ ve ‘yerinde dönüşüm’ ilkeleriyle sürdürdüğü 
kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Gaziemir Aktepe Emrez’de birinci etabın temeli atıldı. 
CHP lideri Kılıçdaroğlu törende, “İktidarın yapamadığını belediye başkanlarımız yapıyor” dedi. 

İBB Başkanı Tunç Soyer, genç bir İzmir inşa etmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. 
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 15 yıllık sorunun çözüldüğünü ifade etti. İş İnsanları 

Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Serdar Deniz ise dayanışma içerisinde şehrin 
yenilendiğini vurguladı ve dönüşümdeki kooperatif modelinin önemine işaret etti.

Dirençli kent hedefi do#rultusunda, belediye i"ti-
raki !ZBETON’u ve kooperatifleri projelere dâhil 
ederek kentsel dönü"üm sürecine hız kazandıran 

!zmir Büyük"ehir Belediye Ba"kanı Tunç Soyer, Gaziemir 
Aktepe Emrez Kentsel Dönü"üm Alanı’nda birinci etabın 
temelini, CHP Genel Ba"kanı Kemal Kılıçdaro#lu’nun da 
katıldı#ı co"kulu bir törenle attı. Yakla"ık 151 milyon lira-
lık bedelle ve 39 bin metrekare alanda yapılacak dönü"ü-
mün temel atma törenine CHP liderinin e"i Selvi Kılıçda-
ro#lu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Ba"kan 
Yardımcısı Seyit Torun, TBMM CHP Grup Ba"kan Vekili 

Engin Altay, CHP Parti Meclis Üyesi Rıfat Nalbanto#lu, 
CHP !zmir !l Ba"kanı Deniz Yücel, ilçe belediye ba"kanları, 
i" insanları, muhtarlar ve yurtta"lar da katıldı.

‘DÖNÜŞÜMDE GÜVEN, 
EN TEMEL MESELEDİR’

CHP Genel Ba"kanı Kemal Kılıçdaro#lu, törende yap-
tı#ı konu"mada Büyük"ehir’in kentsel dönü"ümdeki en 
önemli ilkeleri olan yerinde dönü"ümün ve güvencenin 
önemine de#inerek, “Herkes daha iyi ko"ullarda ya"amak 
ister. Oturdu#umuz evlerin ya"anabilir olması lazım. Bir 

Haber: Gizem Taban
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kente 
y a k ı -
"ır ya"am 
s t a n d a rd ı n ı 
y a k a l a m a m ı z 
lazım. Evlerin dep-
reme dayanıklı olması 
lazım. Mahalle kültürünün 
ya"atılması lazım. !nsanları 
bir yere göndererek, bir yere sü-
rerek, onlara farklı yerlerde konut 
vererek kültürlerini yok edemezsiniz. O kültürün, o 
mahallede ya"aması lazım. Ayrıca kentsel dönü"üm 
yapılırken bir güvencenin de olması lazım. Evi yıkıla-
cak olan hak sahibinin ‘Evet benim evim yıkılıyor ama 
ben güven içerisinde daha güzel bir konuta sahip 
olaca#ım’ demesi lazım. Geçmi"te bunlar yapılma-
dı#ı için acılar ya"andı. !stanbul Fikirtepe, Türkiye’de 
kolay unutulacak bir olay de#il. !nsanların evleri yıkıl-
dı, beton ormanları yapıldı, vatanda"la müteahhitler 
kar"ı kar"ıya getirildi, insanlar peri"an oldu, hâlâ da 
peri"an ya"ıyorlar. Ama bizim belediye ba"kanlarımız 
böyle bir atmosfere izin vermediler. Sizin muhatabı-
nız do#rudan belediyedir, müteahhit ile muhatap ol-
mayacaksınız. Belediye yapacak, garantörü de bele-
diye olacak. Güven bu i"in temel noktalarından biridir. 
Güven içerisinde evleriniz zamanında ba"layacak ve 
bitecek” diye konu"tu.

‘ASLA VE ASLA 
MAZERET YOK!’

Temeli atılan birinci etabın anahtar 
teslim törenine de katılmak istedi#ini 
belirten CHP lideri Kemal Kılıçda-
ro#lu, konu"masının devamında 
CHP’li belediye ba"kanlarına 
engeller çıkarıldı#ını belirterek, 
“Belediye ba"kanı arkada"larıma 
söyledim. Asla ve asla mazeret 
üretmeyeceksiniz. Nitekim !zmir 
Büyük"ehir Belediye Ba"kanımız 
da bunu söyledi. ‘Biz 
mazeret makamı 
de#iliz’ dedi. Bu 
çerçevede çalı-
"ıyorlar. Bütün 
belediye ba"ka-
nı arkada"ları-
ma yürekten 
te"ekkür 
ediyorum. 
!ktidarın 
yapamadı-
#ını belediye 
ba"kanları-

‘SEÇİM ÖNCESİ 
SÖZ VERMİŞTİK’

“Bugünün en heyecanlısı, en mutlusu benim” 
sözleriyle konu"masına ba"layan Gaziemir Bele-
diye Ba"kanı Halil Arda, dönü"ümün yapılaca#ı 
arazinin hazineden Büyük"ehir’e devredilmemesi 
nedeniyle 15 yıldır bu mahallede çile ya"andı#ını 
hatırlattı. Ba"kan Arda, “Yurtta"larımız 15 yıldır 
evlerine çivi çakamadılar, 15 yıldır do#algaz kul-
lanamadılar. Aktepe Emrez’de sadece 1 tane oku-
lumuz var, bir sınıfta 44 yavrumuz e#itim almaya 
çalı"ıyor. Sorunlar büyük! Ama bundan 3 buçuk 
yıl önce 29 Mart ak"amı, Tunç Ba"kanım da çok 
iyi hatırlıyordur, bu mahallede buz gibi bir havada 

toplantı yapmı"tık. Vatanda"larımıza o so#uk 
havada sımsıcak bir söz verdik; ‘Bu kentsel 

dönü"ümü biz yaparız’ dedik. Bugün bu 
mutlulu#u ve heyecanı ya"ıyorum. Tunç 

Ba"kanımıza, eme#i geçen herkese 
çok te"ekkür ediyorum. Ben de 

yurtta"larımız da çok mutlu-
yuz ve baharı ya"ıyoruz. 

CHP Genel Ba"kanımızın 
önderli#inde bütün 

Türkiye de baharı 
ya"ayacak” 

diye konu"-
tu.

Kemal
Kılıçdaroğlu
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mız yapıyor. AK Partili vatanda"-
larımızın ya"adı#ı yerlerde büyük 
sıkıntılar var. Göreceksiniz iktidarı 
aldı#ımızda Türkiye’nin neresinde 
olursa olsun bütün yurtta"larımı-
zın sorunlarına kilitlenip, bunları 
çözece#iz” dedi. 

‘HALİL BAŞKAN 
DEFALARCA 
SÖYLEDİ’

Kılıçdaro#lu konu"masını 
"öyle noktaladı: “!zmir milletvekili 
oldu#um için gurur duyuyorum. 
Sizlere hizmet etmek, sizlerin so-
runlarını parlamentoda dile ge-
tirmek benim görevlerimden biri. 
Burada tapuda bazı sorunların 
ya"andı#ını biliyoruz. Hazine mik-
tar fazlalıkları ile ilgili sorunu Halil 
Ba"kan defalarca bana aktarmı"tı. 

Grup Ba"kan Vekilimiz Engin 
Altay’dan sorunu çözmesini 

istedim. Sorun parlamento-
da görü"ülürken !zmirliler 
de o görü"meleri izlesin is-
tiyoruz. Bu sorunu çözece-
#iz. Bu güzel evlerde hu-
zur içerisinde oturmanızı 
diliyorum.”

GAZİEMİR’DE 
YENİ BİR YAŞAM

!zmir Büyük"ehir Belediyesi i"tiraki !ZBETON’un Genel Müdü-
rü Heval Sava" Kaya ile !" !nsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi 
yetkilileri arasında 28 $ubat 2022’de birinci etabın yapımını ba"lata-
cak protokol imzalanmı"tı. Buna göre; 7 bloktan olu"an birinci etap-
ta 275 konut ve 15 i"yeri in"a edilecek. Yakla"ık 151 milyon liralık 
bedelle, 39 bin metrekare alanda yapılacak olan çalı"ma tamamlan-
dı#ında yurtta"lar depreme dayanıklı ve sa#lıklı konutlara kavu"mu" 
olacak. !kinci etapta ise yakla"ık 300 ba#ımsız birim in"a edilecek. 
Proje tamamlandı#ında bölgede yakla"ık 10 bin konut, i"yeri, tu-
rizm ve ticaret birimi in"a edilecek. Ba"kan Tunç Soyer, 27 Temmuz 
2022’de ikinci etabın yapım ihalesini kazanan Grand Petrol Ürünleri 
!n"aat Hazır Beton Özel E#itim Hizmetleri Turizm Oto Sanayi ve Tica-
ret Limited $irketi ile in"aat çalı"malarını ba"latacak imzayı atmı"tı.

Heval 
Savaş 
Kaya
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‘BU PLANSIZLIĞI 
DÜZENLEMEK 
HİÇ KOLAY DEĞİL’

!zmir Büyük"ehir Belediye Ba"kanı Tunç Soyer ise 
yaptı#ı konu"mada; !zmir’in insanca ve do#ayla uyum-
lu dönü"ümünde yepyeni bir sayfa daha açtıklarını 
söyledi. !zmir’in en güzel mahallelerinden birini kura-
caklarını vurgulayan Ba"kan Soyer, “!zmir’in ya"lı yapı 
stoku "ehrimizin en temel sorunlarından biri. Bunu çok 
iyi biliyoruz. Yarım yüzyılı a"an bir sürede olu"mu" bu 
plansızlı#ı düzenlemek hiç kolay de#il. Biz bu sorunu 
çözmek, her !zmirlinin hak etti#i güvenli ve sa#lıklı ko-
nutlara kavu"masını sa#lamak için altı bölgede, 248 
hektarlık alanda çalı"malarımıza ba"ladık” dedi.

‘GENÇ BİR İZMİR İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ’

Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çi#li 
Güzeltepe ve Örnekköy’de !zmir’in dönü"ümünü adım 
adım gerçekle"tirdiklerini anlatan Ba"kan Soyer, genç 
bir !zmir in"a etmek için var güçleriyle çalı"tıklarını be-
lirtti. Ba"kan Soyer, kentsel dönü"üm çalı"malarında 
yerinde ve yüzde 100 uzla"ıyı esas aldıklarını ifade 
ederek projeleri !zmir Büyük"ehir Belediyesi güvencesi 
ve garantörlü#ü ile yürüttüklerini de hatırlattı.

“Biz kendimizi hiçbir zaman mazeret makamı ola-
rak görmedik. Ko"ullar ne olursa olsun bizim görevimiz 
icraat makamı olmaktır. Hele hele konu anayasal gü-
vence altında olan konut ve barınma hakkı ise mesele-
yi elimiz kolumuz ba#lı seyredemezdik” diyerek birçok 

alanda uyguladıkları kooperatifçilik modelini 30 Ekim 
depreminden sonra zor durumda kalan depremzede-
ler için de devreye aldıklarını anımsatan Ba"kan Soyer, 
“Gördük ki insanlarımız güvenebilece#i, sırtını dayaya-
bilece#i bir kamu yönetimi anlayı"ına susamı". Koope-
ratifçilik modeliyle vatanda"larımız kendi binalarının 
müteahhidi oldu, biz de Büyük"ehir Belediyesi olarak 
tüm a"amalarda onların yanında durduk. Bir araya 
geldi#imizde her "eyin üstesinden gelebilece#imizi bir 
kez daha hep birlikte göstermi" olduk. Biz Türkiye’nin 
gelece#ini hep birlikte, ortak akılla in"a edece#imize 
inanıyoruz” diye konu"tu.

Ba"kan Soyer, konu"masını "u ifadelerle tamam-
ladı: “!zmir’in gelece#ini in"a etmede elini ta"ın altına 
koymaktan geri durmayan !" !nsanları Gaziemir Konut 
Yapı Kooperatifine, belediye "irketimiz !ZBETON’a ve 
bu u#urda alın teri döken tüm çalı"ma arkada"larıma 
te"ekkür ediyorum. Ayrıca bizlere güç veren, cesa-
retiyle hepimizi yüreklendiren, !zmir’in ve tüm Türki-
ye’nin umudunu ye"erten Genel Ba"kanımız Kemal 
Kılıçdaro#lu’na da "ükranlarımı sunuyorum.”
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!" !nsanları Gaziemir Konut Yapı 
Kooperatifi Ba"kanı Serdar Deniz de 
kentsel dönü"üm çalı"maları saye-
sinde "ehrin dayanı"ma içerisinde 
modern bir "ekilde yenilenece#ini 
ifade ederek “!zmir, kurtulu" müca-
delesinin zaferle sonuçlandı#ı "ehir, 
Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilke-
lerine ba#lılı#ını ispat etmi" bir "ehir. 
Bu "ehrin yerel lideri Tunç Soyer’in 
vizyonu ile !ZBETON’un yönetici-
lerinin ortaya koydu#u kentsel dö-
nü"ümde ‘!zmir modeli’ yeni ve çok 
önemli bir modeldir. Bu, "ehrimizin, 
dayanı"ma içinde ça#da" bir anla-
yı"la yenilenmesidir. Ne zaman ki !z-
mir’in bir sorunu olsa !zmirli geri dur-
maz. Kentsel dönü"ümde de ‘!zmir 
modeli’ bu yüzden çok önemli-
dir. Yıllardır bekleyen, ilerle-
meyen dönü"üm projelerini 
dayanı"ma ile birlikte çöz-
dü#ümüz bir model 
bu. Yani !zmir’in 

kendi göbe#ini kendi kesti#i model. 
Ba"kanımız Tunç Soyer’den ba"laya-
rak her !zmirlinin yüre#inin !zmir için 
attı#ı bir model. Bu, ekonomik krizde 
aya#a kalkan bir "ehrin hikâyesidir. 
Kentsel dönü"ümde de tam olarak 
böyle oldu. Ba"kanımız Tunç Soyer 
i" dünyasına ça#rıda bulunarak, ‘Yıl-
lardır bekleyen kentsel dönü"ümü 
hızlandıralım, kooperatifler kurulsun, 
yıllardır evini bekleyen yurtta"lara ev 
olsun’ dedi. !zmirli i" insanları olarak 
biz de elimizi ta"ın altına koyduk. !z-
mirli bize güvendi, biz de bu güvene 
layık olaca#ız. Hızlıca ve kaliteli ola-
rak konutlarımızı 28 ayda tamamla-

yıp teslim edece-
#iz” dedi.

dayanışmayla 
        çözüyoruz’

‘Yıllardır bekleyen sorunları 

Serdar
Deniz
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BİVA DOC’S CITY   KAZANDIRACAK 
Gaziemir’in Yeni Dev Projesi 
Biva Doc’s CITY Mükemmel 

Konumuyla İlgi Çekiyor!
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Biva GYO Yönetim Kurulu üyeleri Mimar Vahap Yılmaz ve Birim 
Yılmaz, yeni projeleri Doc’s CITY hakkında bilgiler verdi. Başarılı 

ikiliye göre; tamamlandığında bölgedeki en büyük yatırım 
olacak Doc’s CITY, Gaziemir’in en prestijli noktası haline gelecek.

BİVA DOC’S CITY   KAZANDIRACAK 
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Biva GYO tarafından hayata geçirilecek ve Gazi-
emir’in ula"ımı en kolay noktasında, alı"veri" 
merkezleri, çevreyolu ba#lantısı, !zban gibi ya-

"am konforunu artırıcı noktalarına kom"u; okullar, i" 
merkezleri, ana "ehir arterleri, havalimanı gibi çevre 
birimlere yakın konumuyla daha ilk günden yüksek 
de#ere sahip bir arazide yer alacak projede 500 adet 
1+1 konut, yatırımcılarını bekliyor. 

Düşük Risk, Maksimum 
Kazanç

Biva GYO Yönetim Kurulu Ba"kanı Vahap Yılmaz, 
“Topraktan girerek ilk günden kazanmaya ba"layaca-
#ınız bu e"siz proje, lansman öncesi maksimum ka-
zanca sahip olma fırsatı sunuyor. Satı" fiyatı lansman 
öncesi, lansman ve lansman sonrası kademeli olarak 
artacak Doc’s CITY’de ilk alanlar en çok kazananlar 
olacak.” dedi.

Ulaşım ve Lokasyon
Projeden, !zmir Fuar Alanı, Adnan Menderes 

Havalimanı, Alsancak, Konak gibi merkezi noktalara 
araçla 5-10 dakika gibi kısa zamanda hızla ula"ılabi-
lece#ini dile getiren Biva GYO Ba"kan Yardımcısı Birim 
YILMAZ da alı"veri" merkezleri, çevreyolu ba#lantısı, 
!zban gibi noktalara ise yürüme mesafesinde olacak 
Doc’s CITY’nin hayatı kolayla"tıran lokasyonuyla kalıcı 
bir de#ere sahip olaca#ını vurguladı. 

1+1’de Residence Konforu
Birim Yılmaz, projenin detaylarını aktarırken, 

“Lüks otel konseptinde yapılacak proje, açık ve kapalı 
yüzme havuzları, çocuk havuzu, SPA, sauna, fitness, 
cafe, kapalı-açık otopark alanları gibi lüks sosyal ola-
naklar ve donatılara sahip olacak. Tamamlandı#ında 
bölgedeki en büyük yatırım olacak Doc’s CITY Gazie-
mir’in en prestijli noktası haline gelecek. Mimari tasa-
rımda lüks otelleri ve residenceleri örnek aldık. Böyle 
bir projeyi !zmir’e ve Gaziemir’e kazandıraca#ımız için 
büyük bir heyecan duyuyoruz.” dedi.

Biva GYO Güvencesiyle 
!zmir "ehir merkezinde kalan en büyük proje ara-

zisi üzerinde yapımına ba"lanan proje, gerek kira ge-
liri gerekse gayrimenkul de#er artı"ıyla yatırımcısının 
yüzünü güldürecek. Bölgenin en büyük projesi olan 
Doc’s CITY, arkasındaki Biva Gayrimenkul Yatı-
rım Ortaklı#ı’nın gücüyle hayata geçiriliyor. 

Detaylı Bilgi ve Satı":
Proje ile ilgili detaylı bilgiyi 

Mimar Ece YILMAZ’dan alabi-
lirsiniz.

(0541 803 29 95)

Vahap
Yılmaz
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GAZİEMİR’İN DOĞAYA YAKIN
EN İHTİŞAMLI PROJESİ 

40 YILLIK TECRÜBE
GAZİEMİR SARNIÇ’TA YÜKSELİYOR!

m�asarn�c.com

Yen� hayatınıza başlamak �ç�n, M�a Sarnıç 2 tam s�ze göre!
Benzers�z b�r konum, ayrıcalıklı sosyal alanları, �nce detaylara sah�p 11 dönüm arsa �le

yaşayacağınız yüksek yaşam kal�tes� s�z� bekl�yor...

M�a Sarnıç 2, 3+1’, 4+1, 4+1 Dublex ve 4+1 Tr�blex seçenekler� �le toplamda
3 kattan oluşan yatay m�mar� ve en son deprem yönetmel�ğ�ne sah�p 102 el�t da�re.

40 yıllık M�a Yapı Koç İnşaat kal�tes� �le M�a Sarnıç’ta 1.etap dan sonra 2.etap avantajlarını kaçırmayın.

MIA SARNIÇ 2 DOĞA İLE ŞEHRİN ARASINDA!
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Çamlık Cad. No:75/B (Sarnıç Piknik Alanı Giri!i Sol Taraf ), Gaziemir - "ZM"R

info@silvatown.com

0537 520 43 23

Steakhouse Deneyimi

Silvatown, do#anın kalbindeki 
konumu ile dingin ve huzur 
dolu bir atmosferde kendinizi 

do#anın bir parçası olarak hissede-
bilece#iniz bir et restoranı deneyimi 
sunuyor. Silvatown olarak eksiksiz 
hizmet anlayı!ı ve huzurlu atmos-
feri ile özellikle ailelerin son derece 
keyif alabilece#i geni! bir alana sa-
hiptir. Silvatown’da çocukların da 
rahat edece#i bir ortam sa#lanabil-
mekte ve bütün ailenin keyif alaca#ı 
bir atmosfer sa#lıyor. Silvatown’da 
özel davet organizasyonları, !ir-
ket grup yemekleri ve daha birçok 
özel etkinlikleri gerçekle!tirebi-
lece#iniz eksiksiz hizmet kalitesini 
bulabilirsiniz. Silvatown, do#anın 
içerisindeki yemye!il atmosferi ve 
özel dekorasyonu ile benzersiz bir 
ortama sahiptir. "zmir et restoranı 
seçenekleri arasında konumu ve 

hizmet kalitesi ile ön plana çıkmayı 
kısa sürede ba!aran Silvatown’da, 
aileniz ya da sevdiklerinizle keyi$i 
anlar ya!ayabilirsiniz. Silvatown’da 
et yemeklerinin key%ni çıkarabi-
lece#iniz restoran bölümüne ek 
olarak, cafe ve bar bölümü de yer 
almaktadır. Silvatown’da cafe ve bar, 
tesis içerisinde fakat ayrı bölüm-
lerde yer almaktadır. Tesis içerisinde 
ayrı bölümlerde yer alan cafe ve bar, 
kendi özel alanları ile herkes için 
keyi$i bir ortam sunuyor. Do#anın 
kalbinde yer alan Silvatown’da e!-
siz lezzetlerin yer aldı et menüsü ile 
birbirinden özel yemeklerin key%ni 
çıkarabilirsiniz. Deneyimli ve pro-
fesyonel a!çıların hazırlamı! oldu#u 
et yemekleri menüsü ile her tabakta 
ayrı bir lezzet bulabileceksiniz. 

"ZM"R
S"LVATOWN

izmir’de Adnan Menderes Hav-
alimanı’na 5 dakika mesafede 
yer alan Silvatown, sahip oldu#u 

özel otopark alanı ile misa%rler-
ine park sorunu ya!amasının da 
önüne geçiyor. &irket yemekleri, 
çe!itli organizasyonları ve davetleri 
gerçekle!tirebilece#iniz Silva-
town’da, özel etkinlikler planlaya-
bilirsiniz. Grup organizasyonları için 
de tam donanımlı hizmet kalitesi 
sunan Silvatown’da etkinli#iniz ya 
da davetiniz için bizlerle ileti!ime 
geçebilir, detaylı bilgi alabilirsin-
iz. Gaziemir’de orman içerisindeki 
konumu ile dört mevsimde dört 
farklı atmosferi sunan Silvatown, 
benzersiz bir et restoranı deney-
iminin kapılarını açıyor. Resto-
ran bölümü, cafe bölümü ve bar 
bölümünün tesis içerisinde ayrı ye-
rlerde olması ile herkese hitap ede-

bilen ve herkesin zevkine uygun 
olabilen bir ortamı, Silvatown’da 
bulabilirsiniz. Aileniz, dostlarınız ve 
sevdiklerinizle birlikte unutulmaz 
lezzetlerin tadına bakarak, kendi-
nizi Silvatown’ın keyi$i ortamında 
bırakabilirsiniz. Silvatown, do#anın 
huzurunu benzersiz lezzetlerle si-
zler için bulu!turuyor.

DO'ANIN KALB"NDE

Gurme Lezzetler
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Kalite ile uygun fiyatın 
bir arada olduğu tek adres: 

ÜLKÜ GRUP DEPPO

‘TAKSİTLİ’
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

EGE’NİN EN BÜYÜK 
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Ümit
Ülkü

Mobilyadan beyaz 
eşyaya, züccaciyeden ev 
tekstiline, elektronikten 

bahçe mobilyasına, perde 
çeşitlerinden kişisel bakım 

eşyalarına ve küçük ev 
aletlerine kadar eviniz için 
aradığınız her şey tek bir 
adreste. Ülkü Grup Deppo 

Alışveriş Merkezi, Menderes’te 
10 bin metrekarelik açık, 7 bin 
metrekarelik kapalı dev alanda 

İzmirlilere ve Ege Bölgesi’ne 
hizmet veriyor. Aynı zamanda 

online olarak da tüm 
Türkiye’ye hizmet götürüyor.
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Temellerinin atıldı#ı 1965 yılından bu yana kaliteli mar-
kaları mü"terilerine en iyi fiyatla sunan, bünyesinde 
bulundurdu#u ma#azalarla !zmir ba"ta olmak üze-

re tüm Ege Bölgesi’ne hizmet veren Ülkü Grup, “Ülkü Grup 
DEPPO” projesiyle perakende sektörüne yeni bir soluk ka-
zandırdı. Bölgenin en büyük fabrikadan halka alı"veri" mer-
kezini Menderes Kısıkköy yolu üzerinde açtıklarını belirten 
Ülkü Grup Yönetim Kurulu Ba"kanı Ümit Ülkü ile Ülkü Grup 
Deppo’yu konu"tuk.

9 METREKARELİK 
DÜKKÂNDA BAŞLAYAN 
YOLCULUK

56 yıllık perakende tecrübenizi, Menderes’te bulunan 
dev alanda sürdürüyorsunuz. Ülkü Grup Deppo’dan bahse-
der misiniz?

Kuruldu#umuz 1965 yılından bu yana mü"terilerimize 
en iyi hizmeti sunmak için çalı"ıyoruz. !yi hizmet, büyüme-
yi ve ilerlemeyi getiriyor. Faaliyet gösterdi#imiz her alanda 
‘marka olma’ hedefimizi, inandı#ımız de#erlerimiz ve ilkele-
rimiz do#rultusunda çok çalı"arak gerçekle"tirdik. $imdi !z-
mirlilerin hizmetine sundu#umuz Ülkü Grup DEPPO için çok 
çalı"ıyoruz. Burayı tamamen mü"terilerimizin iste#i do#rul-
tusunda hazırladık. 10 bin metrekarelik dev alanda evlerinin 
ihtiyacı olan her "eyi bulabilecekler. Mobilya, yatak, beyaz 
e"ya, ev tekstili, züccaciye, küçük ev aletleri, elektronik, halı, 
aksesuar, kilim, perde, bahçe mobilyası, ev ve ya"am ürün-
leri, elektronik olmak üzere mü"terilerimizin evlerinin tüm 
ihtiyaçlarını tek bir yerden kar"ılayabilecekleri bir konsept 
olu"turduk.

Ülkü Grup DEPPO’da hangi marka çe"itleri mevcut? Ol-
dukça geni" bir portföye sahipsiniz marka konusunda…

Ülkü Grup DEPPO’nun misyonu; mü"terilerine kaliteyi 
uygun fiyata sunmak... Ülkemizin en büyük markalarıyla ça-
lı"ıyoruz. Bu sebeple bizim farkımız burada ortaya çıkıyor ve 
büyük bir avantajımız var. Gerçekten fabrikadan halka satı" 
yapıyoruz. Tabelamızdaki ‘fabrikadan halka taksitli alı"veri" 
merkezi’ dü"üncesi, ticaret anlayı"ımıza yansımı" durumda. 
Bizler, hem"erilerimize kaliteyi uygun fiyata sunmak için ça-
lı"ıyoruz. Ülkü Grup DEPPO da bu dü"ünceyle ortaya çıktı.

Profilo, Philips, Altus, Arnica, Tefal, Arzum, Simfer, Fa-
kir, Remington, Apple, Samsung, Sunny, Xiaomi, Oppo, TAÇ, 
Özdilek, Apricitas, Royal Home, Hanzade, Kütahya Porse-
len, Pierre Cardin, !negöl Mobilya, Demirsan Mobilya, Arreda 
Mobilya, Tarık Karaca, Ekol Mobilya, Flexy Garden, Novussi, 
Bensimo, Elizan Mobilya, Vespero Yatak, Vino Yatak gibi daha 
onlarca markayı mü"terilerimize sunuyoruz. Ülkü Grup DEP-
PO’da 60 bin çe"it ürün var. Bu markaların içinde her bütçeye 
uygun ürün bulabiliyorsunuz. Burası ayrıca onlarca markanın 
tek bir yerde bulundu#u adeta bir mobilya dünyası… Ülkü 
Grup DEPPO ayrıcalı#ı burada ortaya çıkıyor. Kalite, her bütçe 
ve zevke göre model, bir de fiyat avantajı…

Özel ölçü mobilya, iç mimari tasarım deste#i
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Mü"terilerimizin isteklerini kar"ılayabilmek için özel 
ölçü mobilya imkanı da sunuyoruz. Özel üretim mobilya 
ürünleri, tamamen ki"inin zevkine ve isteklerine göre "e-
killeniyor. Ayrıca, hayallerindeki evde ya"amak isteyenler 
için mimar ve iç mimar deste#i de sa#lıyoruz. Tüm bu hiz-
metleri; hem"ehrilerimizin evine, ofisine, villasına, yazlı-
#ına, makam odalarına ve malikanelere ne"e ve keyif kat-
mak için hazırladık.

Vade imkanı da sunuyor
Mü"terilerimize fabrikadan halka anlayı"ıyla ürün 

satıyoruz... !zmir’in en büyük fabrikadan halka alı"veri" 
merkezi Ülkü Grup DEPPO’da on binlerce ürün çe"idini, 
kaliteyi ve avantajlı fiyatları aynı anda sunuyoruz. Alı"veri" 
yaparken aradı#ınız seçeneklerin hepsini Ülkü Grup DEP-
PO’da topladık. Ben buradan yeni evleneceklere ya da evi-
ni yenileyecek hem"ehrilerimize sesleniyorum, Ülkü Grup 
DEPPO’ya u#ramadan alı"veri" yapmasınlar, burada her 
bütçeye ve her zevke ürün bulabilecekleri bir !kea benzeri 
yerli bir alı"veri" merkezi konsepti hazırladık.

HANZADE MARKAMIZ 
SÜREKLİ GELİŞİYOR

Kendi markanız olan ‘Hanzade Konsept’ ürünlerini 
biliyoruz. Yeni eklenen ürünler var mı? 

Hanzade markasıyla ürün çe"idini artırarak çalı"ma-
larımız devam ediyor. Dünyaya ihracat yapmak ve Türk 
markalarını dünyaya duyurmak zorundayız. 2005 yılından 
bu yana Hanzade markamızı sürekli olarak geli"tiriyor ve 
yüzlerce ürün gamına ula"tırıyoruz. Ev tekstili sektörün-
de büyük bir bo"lu#u Hanzade markamızla doldurmayı 
ba"ardık. Üretti#imiz tencere/tava modelleriyle, mutfak 
gereçleri ihtiyaçlarına da cevap verebiliyoruz. ‘Her evde 
en az bir Hanzade markalı ürün’ hedefimiz var. Bu yolda 
ilerlemeye devam edece#iz.

POZİTİF AYRIMCILIĞA 
DESTEĞİMİZ VAR

Dünyada her evde Hanzade markasının bir ürünü ol-
sun istiyoruz. Çalı"malarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Üre-
timde de mutlaka pozitif ayrımcılı#ı destekliyoruz. Genç 
hanımefendilerden olu"an moda tasarımcı kadrosuna 
sahibiz. Günümüzün modern çizgilerini kadınlarımızın 
zarafetiyle olu"tururken, aynı zamanda kadınlarımızın i" 
hayatındaki istihdamını her zaman destekliyoruz.

l Mobilya: Oturma Odası, Salon Takımı, Yatak Odası, Yemek Odası, Mutfak Masası, Çocuk Odası, TV Ünitesi, Bahçe Mobilyası, Sandalyeler, Konsollar, Ya"am Ünite-leri, Dekorasyon Ürünleri
l Beyaz E"ya: Buzdolabı, Derin Dondurucu, Çama"ır Makinesi, Bula"ık Makinesi, Fırın, Set Üstü Ocak, Ankas-tre Ürünler, Mini Fırın, Mikrodalga Fırın, Aspiratör, Klima
l Elektronik: Televizyon, Tablet, Cep Telefonu, Bilgi-sayar, Robot Süpürge, Akıllı Saat, Ses Sistemi
l Küçük Ev Aletleri: Ütü, Blendır, Mikser, Fritöz, Tost Mak., Çay/Kahve Mak., Meyve Sıkaca#ı, Isıtıcı, Su Sebili, Hava Nemlendirici, Elektrik Süpürgesi, $arjlı El Süpürge-si, Saç Düzle"tirici, Saç Kurutma Mak., Kettle, Isıtıcı, Tra" Makinesi, Epilasyon Aleti
l Ev Tekstili: Çar"af/Nevresim Takımı, Çeyiz Takımı, Battaniye, Yatak Örtüsü, Masa Örtüsü, Havlu, Bornoz, Banyo Halısı, Koltuk Örtüsü, Pike, Yastık/Yorgan Kılıfı, Perde 
l Yatak çe"itleri: Visco, yaylı, ortopedik yataklar

ÜLKÜ GRUP DEPPO’DA 
NELER VAR?
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11 Türkiye 
şampiyonluğu ile

rekortmen milli sporcu

ÜMIT ÜLKÜ  ÜMIT ÜLKÜ  
Menderes’te faaliyet gösteren 

Ülkü Grup Deppo Avm’nin ve 
Ege Bölgesi’nde Galerix Avm’nin 

sahibi Ümit Ülkü, aynı zamanda Milli 
Sporcu ve !leri Sürü" E#itmeni… !" adamı 
kimli#inin yanı sıra Ümit Ülkü 11 Türkiye 
$ampiyonlu#uyla ba"arılması güç bir re-
kora da imza atmı"tı.

11 "ampiyonlu#un hepsi pistte mi 
gerçekle"ti? 11 kez $ampiyon olmak, 
nasıl bir duygu? Neler hissettiriyor?

“Bunun 9 tanesi TP$ "ampiyonlu#u, 
2’si de Türkiye Tırmanma $ampiyonlu-
#u. Türkiye $ampiyonlu#u çok anlamlı ve 
güzel bir unvan. Hangi kategoride olursa 
olsun, bir "ampiyonluk kolay elde edilmi-
yor. Rakiplerinizin hepsi "ampiyon olmak 
ister. Mekanik sorunlar ya"anıyor. Farklı 
kurallar, farklı cezalar, farklı bir mücadele 
içine giriliyor. Bu süre içerisinde istikrarla 
ba"arıyı yakalayabilir ve iyi neticeler alır-
san, sonunda en yüksek puanı elde ede-
rek kazanmak bence çok güzel bir duygu. 
Ayrıca Avrupa’da birçok birincilik aldım. 
Avrupa Porsche Sports Cup, Porsche 
Carrera Cup, Ferrari Challenge Europe 

gibi yarı"larda Avrupa’da 
ülkemizi temsil ettim. 

Bayra#ımızla birlikte 
istiklal mar"ımızı 

okumak ol-
dukça gu-

rur ve-
rici…

‘11 kez Türkiye $ampiyonlu#una 
eri"mi" bir sporcu olarak yeni hedefiniz 
nedir?’ diye sorulsa, yanıtınız ne olur?

11 Türkiye $ampiyonlu#u kazan-
mı" bir sporcu olarak, bu sayıyı imkânım 
ve sa#lı#ım yetti#i sürece en yukarıdaki 
sayılara çıkarmak isterim. 20-25 Türki-
ye $ampiyonlu#u elde etmek, bugünkü 
rakamı ikiye katlamak gibi bir hedefim 
elbette var. Bu yüzden 2023 sezonunda 
da daha önce oldu#u gibi bir sezonda 2-3 
Türkiye $ampiyonlu#u için hem pistte 
hem tırmanmada ve dü"ündü#üm ba"ka 
kategorileri kovalamak istiyorum. Zaten 
bu sporu çok seviyorum. Benim için ileri 
sürü" e#itmenli#i çok kıymetli. Trafik ka-
zalarının azalması amacıyla bu e#itimleri 
düzenliyorum. Önümüzdeki sezonlarda 
da bu spora devam edece#im…

Biliyorsunuz, !zmir’deki yarı"lar he-
pimiz için çok e#lenceli ve mücadele dolu 
oluyor. Hem sporcular, hem de !zmirli 
sporseverler buradaki yarı"lara büyük 
ilgi gösteriyor. Federasyonlarımız ve biz-
ler yarı"ların en iyi "ekilde düzenlenmesi 
için elimizden geleni yapıyoruz. TOS-
FED’in taslak takvimi belirlendi. 26-27 
Kasım Türkiye Pist $ampiyonası, yine !z-
mir Ülkü Park’ta gerçekle"ecek. !n"allah 
kazasız, belasız, sorunların az ya"andı#ı 
bir yıl olur hepimiz için.

Yakın zamanda Kınık’ta bir tırman-
ma yarı"ınız oldu nasıl geçti? Neler söy-
lemek istersiniz?

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma $am-
piyonası’nın Kınık halkı tarafından büyük 
bir ilgi ve heyecanla izlenmesi beni ol-
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dukça mutlu etti. 2022 AVIS Türkiye Tırmanma $am-
piyonası’nı 4 kategoride toplamda ‘8 kupa’ kazanarak 
en ba"arılı takım seçilmek bizleri ayrıca gururlandırdı. 
Güzel bir organizasyon oldu eme#i geçen herkese te-
"ekkür ediyorum.

Ülkü Park ile ilgili neler söylemek istersiniz? 
$ampiyonlar pisti diyebiliriz…

Türkiye’nin adını spor tarihine yazdıran "ampi-
yonlar bu pistte yarı"tı. Supersport Dünya $ampiyo-
nu Kenan Sofuo#lu, Superbike tarihinde ilk türk Dün-
ya "ampiyonu ünvanlı Toprak  Razgatlıo#lu, Porsche 
Super Cup yarı"larındaki birinciliklerle adından söz 
ettiren Ayhancan Güven, Deniz-Can Öncü, Ya#ız Ge-
dik, Berkay Besler, Galip Atar, !brahim Okyay gibi Ülkü 
Park Yarı" Pisti’nde antrenman yapan milli sporcular 
her yıl Avrupa $ampiyonalarında kürsüye çıkarak Türk 
Bayra#ını dalgalandırdı.

Ülkü Park Türkiye’nin dört yanından binlerce 
sporcu ile yüzbinlerce sporseveri a#ırlıyor.

!zmir Park, öncelikle Türk otomobil sporlarına her 
yıl yüzlerce sporcu kazandırıyor. Yurtdı"ında mücadele 
eden birçok sporcumuzun yeti"mesinde büyük rol oy-
nuyor. Milli sporcularımızın yarı"lara hazırlandı#ı tek 
aktif yarı" pistiyiz.

‘!zmir, pist için uygun bir "ehir’
!zmir’in böyle bir piste sahip olmak için sayısız 

avantajı var. Turizm altyapımız tamam. Konaklama 
potansiyelimiz yüksek. Havalimanımız en iyilerinden. 
A#ır kı" "artlarımız yok, 12 ay pisti kullanabiliyoruz. 
Dünyada birçok ülkede iklim "artları nedeniyle en fazla 
3-4 ay pistler açık oluyor. !"te bu yüzden uluslararası 
nitelikteki bir motor sporları kompleksi için en uygun 
"ehiriz. Gelin adımızı dünyaya duyuralım, bu sporu !z-
mir’de parlatalım. 

l 9 Türkiye Pist $ampiyonlu#u

l 2 Türkiye Tırmanma $ampiyonlu#u 

l 6 Türkiye Takımlar  $ampiyonlu#u 

l ETCC Avrupa $ampiyonası 3’üncülü#ü

l Ferrari Challenge 1’incisi

l Porsche Sports Cup 1’incisi

l Porsche GT3 Cup 1’incisi

ÜMİT ÜLKÜ’NÜN 
PİSTTEKİ BAŞARILARI
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İZMİR’İN İSTİHDAM DEPOSU: 

EGE SERBEST BÖLGESİ
Pandemi sonrası yakaladı#ı hızlı büyüme ivmesini 

sürdüren Ege Serbest Bölgesi, istihdam, ticaret hac-
mi ve ihracat rakamlarında sa#ladı#ı artı"la, kent ve 

ülke ekonomisine güç kazandırmaya devam ediyor. Bölge 
bu yıl 2 bin 70 ki"iye yeni i" alanı açarak toplam istihdam 
sayısını 23 bin 370 ki"iye çıkardı. Ege Serbest Bölgesi tica-
ret hacmini ise yılın 7 ayında yüzde 12.4 artırarak 2 milyar 
977 milyon doların üzerine çıkardı.   

!stihdam sa#layan ve ihracata dönük üretim merkezi 
olan Ege Serbest Bölgesi (ESBA$), yılın 7 ayında sa#ladı#ı 
ekonomik büyüme ile ülke ekonomisine sundu#u katkıyı 
arttırmaya devam ediyor. Bölgede bu yıl 16 yeni firma faa-
liyete geçerken, mevcut firmaların da büyümesi ile birlikte 
toplamda 2 bin 70 ki"iye yeni istihdam sa#landı ve bölge-
deki toplam çalı"an sayısı 23 bin 370 ki"iye ula"tı. Tem-
muz ayında ticaret hacminde yüzde 23.4 artı" kaydeden 
Ege Serbest Bölgesi, yılın 7 ayındaki ticaret hacmini ise 2 
milyar 977 milyon doların üzerine çıkardı. Türkiye’nin en 
büyük serbest bölgesi olma unvanını uzun yıllardır elinde 

tutan Ege Serbest Bölgesi aynı dönemde bir milyar 365 
milyon doların üzerinde ihracat gerçekle"tirdi. 

Ege Serbest Bölgesi’nin 2021 yılında 4.7 milyar dolar-
lık ticaret hacmi, 2.3 milyar dolarlık ihracat ve 21 bin 300 
ki"ilik istihdam rakamına ula"arak son 10 yıldaki en iyi 
büyümeyi yakaladı#ını hatırlatan ESBA$ Yürütme Kurulu 
Ba"kanı Dr. Faruk Güler, yakalanan bu ivmenin bu yıl daha 
da üst noktalara ta"ındı#ını vurguladı. Ege Serbest Bölge-
si’nde bu yıl 2 bin 70 ki"inin i"e alındı#ını belirten Dr. Fa-
ruk Güler, tüm dünyada i"sizli#in ve ekonomik sorunların 
büyüdü#ü bir dönemde insanlara yeni i" alanları sa#lıyor 
olmaktan duydu#u mutlulu#u dile getirdi. 

Dr. Faruk Güler, Ege Serbest Bölgesi’nin Türkiye eko-
nomisinin yüz akı endüstri merkezlerinden biri oldu#unu 
vurgulayarak, “Biz ba"ından beri Ege Serbest Bölgesi’nde 
yüksek katma de#erli ürünleri üreten ve istihdam sa#layan 
firmaların kümelenmesini hedefledik ve çalı"malarımızı bu 
yönde gerçekle"tirdik. Uyguladı#ımız bu do#ru strateji sa-
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yesinde bölgemiz birim bazında en 
de#erli ürünlerin üretildi#i bir en-
düstri merkezi haline geldi. Bir kı-
yaslama yapacak olursak; !zmir’de 
yakla"ık 6 bin 500 firma toplamda 
12.2 milyar dolarlık ihracat yapar-
ken, 181 firmanın bulundu#u ESB’de 
bunun yüzde 18.5’i kadar ihracat 
yapılabiliyor. Geçti#imiz yılın rakam-
ları ile hesaplandı#ında, !zmir’de 
ihracatçı firma ba"ına 1.8 milyon 
dolarlık ihracat dü"erken, bölge-
mizde 13.7 milyon dolarlık ihracat 
dü"üyor. Bölgemizden gerçekle"en 
ihracatın ortalama kilogram de#eri 
9 dolar seviyesinde. Bu de#er 3,5 
dolar seviyesinde olan Almanya’nın 
ihracatının kilogram bazındaki de-
#erinden yakla"ık 3 kat daha fazla. 
Ege Serbest Bölgesi, geçti#imiz yılın 
en çok ihracat yapan illeri sıralama-
sına girecek olsaydı Adana’dan son-
ra gelerek, 15. sırada yer alacaktı. 
!zmir’in Gaziemir ilçesinin herhangi 
bir mahallesinden daha küçük bir 
alandan, 37 ilin toplam ihracatından 
fazla ihracat yapma ba"arısını gös-
terebilmi"iz” diye konu"tu.

GAZİEMİR’DEKİ 
BAŞARILI MODEL 
BERGAMA’YA 
TAŞINIYOR

Dr. Faruk Güler, ESBA$’ın Gazi-
emir’de 1990 yılında kurdu#u Ege 
Serbest Bölgesi’nin, günümüze 
kadar 90.5 milyar dolarlık ticaret 
hacmi gerçekle"tirdi#ini, bölgenin 
do#rudan ve dolaylı olarak sa#la-
dı#ı ekonomik faydaların Gaziemir’i 
!zmir’in en geli"mi" ilçesi haline ge-
tirirken kent ve ülke ekonomisinin 
kalkınmasında da öncü rol oynadı-
#ını belirterek, “Ancak Ege Serbest 
Bölgesi, büyümesini tamamladı. 
Burada serbest bölgecilik konusun-
da sadece ülkemiz için de#il, dün-
yada birçok ülkenin model aldı#ı bir 
uygulamayı gerçekle"tirdik. Kenti-
mize ve ülkemize büyük ekonomik 
fayda sa#layan bu modeli "imdi 
BASBA$ tüzel ki"ili#i ile Bergama’da 
Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak 
hayata geçiriyoruz” dedi.

Dr. Faruk Güler
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İzmir’in Çernobili
Başkan Arda’nın
eylemleriyle tüm

Türkiye’ye duyuruldu
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Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’in Çernobili olarak bilinen Emrez 
Mahallesi’ndeki eski kurşun fabrikasında 14 yıldır gömülü olan nükleer atıklara 
dikkat çekmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve alanın temizlenmesinde 

öncü olmak için İzmir’in çevre mücadeleleri tarihine adını yazdıracak çok önemli 
bir eylem dizisine imza attı. Başkan Arda, halk sağlığı adına sürdürdüğü 13 

haftalık ‘Duran Adam’ eylemlerinde vatandaşlardan büyük bir teveccüh gördü.



5
8

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

“Bu eyleme başlarken hedefimiz şuydu; herkes tehlikenin 
farkında olsun. Bir kamuoyu baskısı yaratalım ve hükümet burayı 
temizlesin. O yüzden siyasi bir dil hiç kullanmadık. Çok masum bir 
isteğimiz var. İzmir’in Çernobili temizlensin. Çocuklarımızın sağlığı 

ve geleceği bizim için çok önemli, onları kimse yok sayamaz!”

Turist olarak !zmir’e gelen Ukraynalı Olga 
Kotik de eyleme destek oldu. Ülkesinde 36 yıl 
önce ya"anan Çernobil Nükleer Felaketi’nin 
acılarını ya"ayan Olga Kotik, farkındalı#a 
destek olmak adına eyleme katıldı#ını 
açıkladı. Olga Kotik, “Bu protesto eylemi 
dikkatimi çekti çünkü benim ülkem nükleer 
konusunda dünyada en büyük acıyı ya"ayan 
ülke. Bu Ukrayna’nın tüm vatanda"ları için 
önemli bir konu. Çünkü tüm vatanda"larımızın 
üzerindeki etkisinin ne kadar büyük oldu#unu 
biliyoruz. Birinci öncelik her zaman insan 
hayatı olmalıdır. Hükümetin 14 yıl 
boyunca hiçbir "ey yapmadı#ını 
duydu#umda "ok oldum ve 
deh"ete dü"tüm. Öylece geçip 
gidemezdim” diye konu"tu.

‘NÜKLEERİN ETKİSİNİ 
EN İYİ BİZ BİLİYORUZ’

Gaziemir Belediye Ba"kanı Halil Arda, !zmir’in Çer-
nobili olarak bilinen ve normal de#erin 7 bin 291 
katı oranında radyasyon yayan, 500 bin tondan 

fazla oldu#u tahmin edilen Emrez Mahallesi’ndeki rad-
yoaktif atıkların alandan kaldırılması için kamuoyunda 
büyük bir farkındalık olu"turdu.

Nükleer atıkların temizlenmesi adına Çevre $ehirci-

lik ve !klim De#i"ikli#i Bakanlı#ı’na birçok kez ça#rı yapan 
Ba"kan Halil Arda, sorunun çözümü için 13 hafta bo-
yunca her cuma günü saat 11.00’da atıkların bulundu#u 
alanda 10 dakikalık “Duran Adam” eylemlerine imza attı. 
Ba"kan Arda’ya da halk sa#lı#ı adına yaptı#ı bu eylemler-
den dolayı vatanda"lardan, sivil toplum kurulu"larından 
ve siyasi temsilcilerden anlamlı destekler geldi.
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SÖZ BİTTİ, EYLEM ZAMANI
Ba"kan Arda, ilk eylemini “Söz bitti, "imdi eylem 

zamanı” diyerek düzenledi. Çok sayıda yurtta"ın omuz 
verdi#i eylemde katılımcılar, nükleer tehlikesini belirten 
alarm sesi e"li#inde 11 dakika boyunca durma eylemi 
yaptı. Nükleer atık probleminden dolayı bölgede ya-
"ayan insanların sa#lı#ının tehdit altında oldu#una ve 
buna ra#men hiçbir çözüm üretilmedi#ine vurgu yapan 
Ba"kan Halil Arda; devletin, alanın temizlenmesi için 

zaman kaybetmeden harekete geç-
mesi gerekti#ini söyledi.

93’LÜK DİRENİŞÇİ
Eylemlere katılanlar arasında en 

çok dikkat çeken isimlerden biri 93 
ya"ındaki Mehmet Öner oldu. Cıla-
vuz Köy Entitüsü’nde 1948 yılında 
mezun olduktan sonra 40 yıl ö#ret-
menlik yapan Mehmet Öner, halkı 

nükleerden korumak için mücadele eden Ba"kan Ar-
da’ya te"ekkür etti ve devletin ilgili tüm kurumlarının 
birle"ip bir çare bulmasını istedi. Alanın temizlendikten 
sonra park yapılmasını ve bölgede ya"ayan insanların 
kullanımına sunulmasını istedi#ini de ifade eden Öner, 
“Her türlü mücadeleye ben de destek vermeye devam 
edece#im” dedi.

EYLEME ANNE DESTEĞİ
Eylemin ikinci haftasına Ba"kan Arda’nın 96 ya-

"ındaki annesi Fatma Arda da destek oldu. Eylemin ar-
dından yapılan açık kürsüde ise bilim insanları ve sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri Emrez Mahallesi’ndeki 
nükleer atıklar hakkında bilgi verdi. Türkiye’de nükle-
er santral olmamasına ve ülkeye giri"i yasak olması-
na ra#men Europium 152 izotoplarının kaçak yollarla 
getirilerek bu alana gömüldü#üne vurgu yapan konu"-
macılar; nükleer atıkların insan sa#lı#ına, canlılara ve 
do#aya etkilerini detaylı olarak anlattı.

!zmir Büyük"ehir Belediye Ba"kanı 
Tunç Soyer de Ba"kan Arda’nın eylemine 
destek verenler arasındaydı. Hükümetin 
ilgili kurumlarına seslenen, bu ala-
nın temizlenmesinin onların 
sorumlulu#u oldu#unu ifa-
de eden Soyer; pandemi, 
deprem, sel felaketleri gibi 
çe"itli felaketleri hatırla-
tıp yerel yöneticilerinin en 
öncelikli meselesinin bu 
sorunlar kar"ısında vatan-
da"ın ya"am hakkını korumak 
oldu#unu vurguladı.

“Gaziemir Belediye Ba"kanımız Halil 
Arda’ya, 3 aydır bu farkındalı#ı büyütmek 
için gerçekle"tirdi#i eylemden dolayı te-
"ekkür ediyorum” diyen Ba"kan Tunç So-
yer, hükümete de "öyle seslendi: “Bizim 

vergilerimizle, bizim vatanda" olma hakkı-
mızla, ya"am hakkımızla ilgili bir tercihi bi-
zim adımıza yapmak mecburiyetindesiniz. 

Buranın temizlenmesi için gereken 
bütçeyi ayırmak mecburiyetin-

desiniz. Bu bizim ya"am hak-
kımızla ilgili bir "ey. Öncelikli 
mesele burada ya"ayan va-
tanda"larımızın sa#lıklı ya-
"ama hakkı. Burayı temiz-
leyin. Ne gerekiyorsa yapın. 

Bizim ya"am hakkımız sizin 
tercihlerinizle unutturula-

maz, bir kenara bırakılamaz. Biz 
ya"am hakkımızı ve sa#lıklı bir gele-

cek istiyoruz. Sesimizi kısmayaca#ız; hep 
birlikte mücadeleye devam edece#iz. Bu 
atıklar temizlenene kadar da vazgeçme-
yece#iz.”

SOYER’DEN ARDA’YA ‘FARKINDALIK’ TEŞEKKÜRÜ

Tunç 
Soyer
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VALİ’YE ‘ŞOV’ YANITI
Ba"kan Arda, eylemin üçüncü haftasında !zmir Valisi Yavuz Selim 

Kö"ger’in ‘Belediye ba"kanı "ov yapıyor’ sözlerine ironik bir açıkla-
mayla te"ekkür etti. $ov kelimesinin !ngilizce’de ‘göstermek’ anlamına 
geldi#ini kaydeden Ba"kan Arda, “Biz, buradaki tehlikeyi göstermeye 
çalı"ıyoruz. Vali Bey anlamı" bizim ne yapmak iste#imizi. Kendisine 
te"ekkür ediyorum. 14-15 yıldır bir "eyler yapılsaydı, burası temiz-
lenseydi bizim "ov yapmamıza da gerek kalmayacaktı. Ama biz hep 
birlikte burası temizlenene kadar "ov yapmaya devam edece#iz” diye 
konu"tu.

ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK DA ANILDI
Ba"kan Halil Arda, be"inci “Duran Adam” eyleminde ise Çernobil 

Nükleer Felaketi’nin ardından ortaya çıkan radyoaktif maddeden et-
kilenerek akci#er kanseri olan ve bu nedenle 16 yıl önce hayata veda 
eden ünlü müzisyen Kazım Koyuncu’yu andı. Çevreciler, Kazım Koyun-
cu’nun foto#rafının basılı oldu#u “!zmir’in Çernobili Temizlensin” yazılı 
ti"örtleri de giydi. Ba"kan Arda, “$air Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu 
henüz 33 ya"ındayken akci#er kanseri nedeniyle ya"amını yitirdi. Çer-
nobil çevre felaketi nedeniyle ya"amını yitiren Koyuncu’yu anıyorum. 
Emrez Mahallemizdeki nükleer kirlili#in önüne geçmek hepimizin 
mücadelesiyle mümkün. Bu memleket, bu !zmir, bu Emrez Mahallesi 
bizim; bu alan temizlenene kadar mücadeleye devam edece#iz” diye 
konu"tu.

‘SİYASİ DİL KULLANMADIK’
‘Duran Adam’ eylemimin son gününde çok önemli mesajlar veren 

Ba"kan Arda, "öyle konu"tu: “Bu eyleme ba"larken hedefimiz "uydu; 
herkes tehlikenin farkında olsun. Bir kamuoyu baskısı yaratalım. Bu 
baskıyla hükümet buraya el atsın, burayı temizlesin. Siyasi, bir dil kul-
lanmadık. Çok masum bir iste#imiz var. Burası temizlensin. Buradaki 
çocukların sa#lı#ı ve gelece#i bizim için çok önemli. 14 yıl önce ortaya 
çıkan bir sorun. 14 yıldır burası için mücadele eden insanlar var. Onları 
yok sayamayız. Burası temizlensin istiyoruz. Sessiz bir çı#lık olarak 
burada durup, burayı Türkiye’ye, dünyaya duyurma hedefiyle yola çık-

tık. Geldi#imiz noktada amacımıza ula"tık. Burayı artık tüm Türki-
ye biliyor. Bu sessiz çı#lı#ımıza Çevre ve $ehircilik Bakanlı#ı’nın 
artık duyarlılık göstermesini istiyoruz. Bir hayalimiz var. Akte-

pe-Emrez Mahalleleri !zmir’in tek parçada en büyük kentsel 
dönü"üm alanı. Çok yakın bir zamanda burada kentsel dö-

nü"üm ba"lıyor. !zmir’in en güzel mahallesi olacak. Aktepe-
Emrez, nükleer atıklardan temizlenmi", ça#da" ve modern 
bir mahalle olacak. Bakanlı#a bir kez daha haykırıyorum. 
Burayı bilimsel yöntemlerle temizleyin. Burayı nükleer te-

malı bir park haline dönü"türün.”

KİRLİLİK 
YAĞMURLARLA 
HER YERE TAŞINIYOR!

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre 
Mühendisli#i Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim 
Dalı’ndan emekli Ö#retim Üyesi Dr. Enver 
Yaser Küçükgül, Gaziemir Belediye Meclis 
üyeleri, Gaziemir Kent Konseyi üyeleri, ba"kan 
yardımcıları, müdürler ve belediyenin teknik 
çalı"anlarının yer aldı#ı bir etkinlikte nükleer 
atıkların insan sa#lı#ına, canlılara ve do#aya 
etkilerini anlattı.

Gaziemir’in bir nükleer kaynak oldu#unu ve 
bu nedenle bir an önce bölgenin temizlenmesi 
gerekti#ini ifade eden Dr. Küçükgül, kirlili#in 
ya#murlar aracılı#ıyla her yere ta"ındı#ını, su 
kuyularına ve Ege Denizi’ne ula"tı#ını kaydetti.

Radyoaktif kirlili#in sa#lık üzerindeki 
etkilerine ili"kin yeni çalı"maların oldukça 
sınırlı oldu#unu da ifade eden Dr. Küçükgül, 
“Radyasyon kemiklerde, ciltte, üreme 
organlarında, tiroit ve gözlerde etki yaratır. En 
çabuk gözleri tahrip eder bu sebeple katarakt 
dünyada ve ülkemizde hızla artıyor. Radyoaktif 
madde DNA’yı bozar, dolayısıyla gen 
bozulmalarına sebep olur. Belki kolu omuzunda 
de#il de sırtında olan bebekler do#ar. Bunlara 
dair ölü bebekleri üniversitelerin pataloji 
bölümlerinde bir gidip görün, kanınız donar. 
Bizden sonraki nesle etkileri ise 120 yıl 
sonra belli olur. Sakat do#umlar, zihinsel 
bozukluklar gözlemlenir. Yapısal bir de#i"im 
zaten izleyebiliyoruz. Bunları izleyen insanların 
psikolojileri bozulur, kaygılara, intiharlara yol 
açar. Japonya gibi.” dedi. Küçükgül, 
fabrika sahibi ile 27 ya"ındaki 
o#lunun kanserden öldü#ünü 
de sözlerine ekledi.

Dr. Küçükgül, alandaki 
atıkların bertaraf edilmesi için 
belirlenen maliyetin 
2008 yılında Türkiye 
Atom Enerjisi 
Kurumu ve !zmir 
Çevre ve $ehircilik 
Müdürlü#ü 
tarafından 
yapılan 
ara"tırmaya 
göre 65 milyon 
610 bin lira 
oldu#unu da 
vurguladı.

Enver
Yaser

Küükgül
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“Kentin bilimsel kurallara uygun planlanmadığı, toplumsal risklerin artmasına 
göz yumulduğu, Anayasal hakların ihlal edildiği burada gözlenmiştir. Bu çerçevede 
fabrika ile ilgili gerçek durumun ortaya çıkarılabilmesi için; tarafsız kurumlarca 
atık envanterinin çıkarılması ve radyoaktif bulaşıklı atık miktarının belirlenmesi, 

geçmiş dönemde fabrikada çalışanların ve yörede yaşayanların sağlık durumlarının 
değerlendirilerek toplumsal etkilenme düzeyinin saptanması gereklidir.”

İzmir’in Çernobili 
ve halk sağlığındaki 

RİSKLER!
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Prof. Dr. 
Ali Osman 
Karababa 

Halk Sa!lı!ı Uzmanı

Gaziemir’de yarım asırdan fazla bir süre çalı"ıp, 
kur"un üreten ve 2010 yılında sahipleri tara-
fından üretimine son verilen bir fabrika söz 

konusu…
Fabrika, hurda kur"undan külçe kur"un üretmek 

üzere kurulmu"tur. Piyasadan toplanan ve kur"un içe-
ren hurdalardan (özellikle aküler) temizlenen kur"un 
parçaları potada eritilmi", safla"tırma i"lemleri uygu-
lanmı" ve kalıplara dökülerek külçe haline getirilip pi-
yasaya sürülmü"tür. 

Hurdalar içinde bulunan kur"un dı"ındaki malze-
melerden i"e yarayabilir olanların de#erlendirilmesi, 
atık niteli#inde olanların bir bölümünün fabrika bahçe-
sine gömülmesi (özellikle akü asitleri) di#erlerinin de-
polarda bekletilmesi yoluna gidilmi"tir.

Kur"unun potalarda eritilmesiyle ortaya çıkan teh-
likeli atık niteli#indeki cürufun da a#ırlıklı olarak topra-
#a gömülmesi yolu tercih edilmi"tir.

Yine bu i"lem sonucu olu"an metallerin, özellikle 
kur"unun, fabrikanın bacasından atmosfere verildi#i 
ve çevre halkı ile hâkim rüzgâr yönünde ya"ayanların 
bundan etkilendi#i de unutulmamalıdır.

Tesis çevre mevzuatına göre “1. Sınıf Gayri Sıhhi 
Müessese” olarak nitelenen i"letmeler arasında yer al-
maktadır. Yani insan ve çevre sa#lı#ı açısından en risk-
li i"letmeler arasında sayılmaktadır. Bu nedenle insan 
ya"am alanlarından belirli uzaklıkta fabrikanın çalı"tı#ı 
sürece dair ilginç noktalardan bahsetmek gerekir: 

l Fabrikaya 1969 yılında "zmir Merkez Hükümet 
Tabipli!i tarafından ‘1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese’ ruh-
satı verilmi" ve çevresinde 500 metre geni"li#inde bir 
koruma bandı olu"turulması istenmi". Ancak bu zorun-
lu kurala kar#ın fabrikanın çevresi süreç içinde konutlar-
la ve i#yerleriyle ku#atılmı#, bu da yetmemi# bir de okul 
yapılmı#. Bu söz konusu yapıla"ma hem de fabrikanın 
bahçesinin bitti#i yerde gerçekle"mi". Yani konutlar-
da ya"ayanlar, çevresindeki i"yerlerinde çalı"anlar ve 
okulda e#itim gören ö#renciler (ki bunların ço#u böl-
gedeki konutlarda ya"ayan ailelerin çocukları) sürekli 

olarak fabrikadan kaynaklanan çevresel risklerle 
yüz yüze ya"amı"lardır. 

l Fabrikaya 2007 yılında !zmir Büyük"ehir Bele-
diyesi tarafından yeniden ‘1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese’ 
ruhsatı verilmi". Hem de önceki 500 metrelik koruma 
bandı yok edildi#i, yerle"imin yo#unla"tı#ı ko"ullarda! 
Burada dikkat çekici nokta ise fabrikanın, etrafında 
gerçekle"en yerle"im nedeniyle, mevzuatta yer alan 
yer seçimi kurallarına aykırı bir konuma gelmi" olma-
sına kar"ın bu ruhsatın verilmi" olmasıdır… Yapılması 
gereken ise ruhsatın yenilenmeyip fabrikanın kapatıl-
masıydı... 

l Fabrikada üretim sürecinde ortaya çıkan atık-
ların tehlikeli atık bertaraf tesisine ta"ınabilmesi için 
2007 yılında !zmir !l Çevre ve Orman Müdürlü#ü tara-
fından tehlikeli atık ta"ıma ruhsatı verilmi"tir.

l 2007 yılında bir ihbar nedeniyle Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu (TAEK) ekipleri fabrikada denetim 
yapmı" ve denetimde radyoaktivite düzeyi insan ve 
çevre açısından tehlike olu"turacak derecede yüksek 
atıkların (cüruf) bulundu#u saptanmı"tır.

l 2008 yılında TAEK tarafından yapılan denetim-

!"letmeyle ilgili adı geçen çevre riskleri olan radyasyon ve metallerin (kur"un, çinko, arsenik, demir) uzun erimli et-kilenmede olu"turabilece#i sa#lık riskleri de a"a#ıdaki gibi özetlenebilir. Bu etkilerin alınan doz ve etkilenme zamanın uzunlu#u ile ili"kili olarak artaca#ı unutulmamalıdır. 
Radyasyon: Europium izotoplarından kaynaklanan rad-yasyonun genetik etkileri (DNA’da nokta mutasyonu, kromo-zom kollarında kırıklar sonucu eksilme, ço#alma, yer de#i"tir-me, ters dönme) sonucu olarak do#umsal anomaliler ve bazı organlarda i"lev bozuklukları ortaya çıkabilece#i gibi kanser olu"umu e#iliminde de artma söz konusudur. Ayrıca farklı doku ve organlarda kansere neden olur.

Kur"un: Uzun erimli etkilenmede sinir sistemi sorunla-rı ön plandadır. Hafıza kaybı ve konsantrasyon problemleri parmaklar, el ve ayak bileklerinde güçsüzlük görülebilir. Yük-

Bölgedeki çevre kirliliğinin       oluşturabileceği sağlık riskleri:
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lerde fabrikada ve kapalı istif alanlarında radyasyon 
ölçümü yapılmı" ve incelemeler sonucunda; fabrikanın 
farklı bölümlerinde radyoaktif madde bula"mı" cüruf 
ve atıklar saptanmı"tır. Bu bula"manın kayna#ı olarak 
fabrika ergitme potalarında ve fırınlarında radyoaktif 
malzemelerin sehven eritilmesi gösterilmi"tir. Bu bul-
gular üzerine TAEK fabrika giri"ine radyasyon ölçüm 
aygıtlarının yerle"tirilmesini, bütün hammadde ve 
atıkların radyasyon kontrolünden geçirilmesini, fabri-
ka alanının karantinaya alınmasını önermi"tir.

l 2010 yılında TAEK yetkililerince fabrika atıkla-
rından örnekler alınıp etiketlenmi" ve gerekli önlemler 
alınarak atıklar Çekmece Nükleer Ara"tırma Merkezi’ne 
(CNAM) götürülmü"tür. Örneklerin CNAM laboratuvar-
larında analizi sonucunda kirlenmenin radyoaktif bir 
kaynak tarafından olu"turuldu#u ve radyoaktif kirle-
tici kayna#ın ancak nükleer santral yakıt çubuklarında 

bulunabilen Europium 152 

(Eu 152) oldu#u saptanmı"tır.
l 2013 yılında fabrika bahçesinde gerçekle"tiri-

len bir ara"tırma sonucunda topra#a gömülü yakla"ık 
olarak 10 bin 125 m% atık içerikli bir kirlenmenin oldu#u 
saptanmı"tır. Söz konusu atıkta kur"un, çinko ve arse-
nik gibi toksik elementlerin bulundu#u saptanmı"tır. 
Atık sahası içinde ve çevresinde açılan gözlem kuyu-
larında atıkların alandaki sı# akiferlerde bulunan su 
kaynaklarını etkiledi#i ve sularda yüksek konsantras-
yonlarda toksik elementlerin (arsenik, kur"un ve çinko) 
oldu#u görülmü"tür. Alınan örneklerin Türkiye Atom 
Enerjisi Çekmece Nükleer Ara"tırma ve E#itim Merke-
zi’nde yapılan analizlerine göre inceleme alanında Eu-
152 bulundu#u gözlenmi"tir.

l 10 Nisan 2013 günü ya#an yo#un bir ya#mur 
sonrasında fabrika bahçesinde atık gömülü çukurdan 
çıkan sulardan alınan örne#in Çevre ve $ehircilik Ba-
kanlı#ı laboratuvarında analizi sonucunda yüksek dü-
zeyde demir, kur"un, çinko, mangan ve magnezyum 
bulunmu"tur. 

!"letmeyle ilgili sorulması gereken sorular ise 
"unlardır:

l Europium 152 ve olası di#er radyoaktif madde-
ler nereden ve nasıl geldi/getirildi?

l Fabrikada çalı"anların etkilenme düzeyleri ile il-
gili çalı"ma yapıldı mı/sonuçlar nedir?

l Yörede do#up büyüyen yeni bir ku"ak var, onla-
rın ve ailelerinin etkilenme düzeyleri nedir, ne gibi sa#lık 
sorunları bulunmaktadır?

l Fabrika bahçesinde gömülü olan ve sürekli çev-
reyi kirleten radyoaktif madde bula"mı" atıklar ne ola-
cak bu konuda neden sonuç alıcı bir adım atılmamakta?

Sonuç ve öneriler:
Olgunun de#erlendirilmesinde konuyla ilgili mev-

zuata uyulmadı#ı, kentin bilimsel kurallara uygun plan-
lanmadı#ı, ciddi risklerin oldu#u bilinmesine kar"ın top-
lumun fabrika çevresine yerle"mesinin önlenmedi#i, 
koruma bandının ihlal edildi#i, toplumsal risklerin art-
masına göz yumuldu#u, Anayasal hakların ihlal edildi#i 
gözlenmi"tir.

Bu çerçevede fabrika ile ilgili gerçek durumun or-
taya çıkarılabilmesi için tarafsız kurumlarca atık envan-
terinin çıkarılması ve radyoaktif bula"ıklı atık miktarının 
belirlenmesi, radyoaktif bula"ıklı atıkların bilimsel ku-
rallar çerçevesinde en kısa zamanda fabrika alanından 
çıkarılarak bertarafı, fabrika çevresindeki ya"am alan-
larında radyoaktivite ve yukarıda sayılan metallerle 
ili"kili düzeylerin belirlenmesi, ula"ılabilir ise geçmi" 
dönemde fabrikada çalı"anların ve yörede ya"ayanla-
rın sa#lık durumlarının de#erlendirilmesi bir ara"tırma 
kapsamında konuyla ilgili verilerin toplanarak toplum-
sal etkilenme düzeyinin saptanması gereklidir. 

sek düzeyde etkilenmede beyin ve böbrekler ve erkeklerde sperm yapımında bozulma gözlenebilir. Kan basıncında yük-selme (hipertansiyon) ve kan yapım sürecinin bozulması so-nucu anemi (kansızlık) görülmesi de söz konusudur.
Arsenik: Uzun erimli etkilenmede ciltte renk de#i"imi ve kalınla"ma, kılcal damar dola"ımının etkilenmesi sonucu si-yah ayak hastalı#ı, diyabet, ölü do#um ve dü"ükler, çocuklar-da sinir sisteminin etkilenmesine ba#lı davranı" bozuklukları ve kanserlere (cilt, akci#er ve solunum yolları, karaci#er, böb-rek, mesane, prostat) neden olur.

Çinko: Çe"itli deri hastalıkları, nefes almada zorluk, so-lunum yollarında tahri" ve zatürre, farklı doku ve organlarda kanser gibi sorunlara neden olur.
Demir: Metabolik asidoz, karaci#er ve böbreklerde i"lev bozuklukları ve solunum yolu kanserlerine neden olur.

Bölgedeki çevre kirliliğinin       oluşturabileceği sağlık riskleri:
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! zmir’in Çernobili’ni hepiniz duymu"-
sunuzdur.
Gaziemir-Karaba#lar sınırları içinde-

ki Aslan Avcı Kur"un Fabrikası atıkları 
içinde çıkan atıklardan söz ediyorum. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK), kirlili#in Europium 152 (EU 
152) radyoaktif kaynaklı, nükleer yakıt 
çubuklarının ergitilmesiyle olu"tu#unu 
tespit etti.

Radyoaktif atıkların Türkiye’ye it-
hali ve ticareti yasak. Yani yasadı"ı yol-
larla getirilmi"… Gaziemir’deki nükleer 
atıkların varlı#ı Nisan 2007’de tesadü-
fen ortaya çıktı, Aralık 2012’ye kadar 
kamuoyundan gizlendi.

Radikal Gazetesi’nin 3 Aralık 2012 
tarihli sayısında Serkan Ocak imzası ile 
man"etten duyurulması üzerine ciddi 
bir tepki oldu. !lk tepkiyi henüz bir aylık 
olan Ye"iller ve Sol Gelecek Partisi gös-
terdi. Ardından olay, fabrika sahasında 
oturan mahalle sakinlerinin, Ege Çevre 
Ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ba"ta 
olmak üzere !zmir’deki ekoloji hare-
ketlerinin, sivil toplum örgütlerinin, 
Çevre Mühendisleri Odası, !zmir Tabip 
Odası ve di#er demokratik kitle örgüt-
lerinin gündemini olu"turdu. ABD’den 

nükleer fizikçi Prof. Dr Hayrettin Kılıç, 
Almanya’dan Nükleer Kar"ıtı Hekimler 
Birli#i’nden Dr.Angelika Claussen Alex 
Rosen ile Dr. Alper Öktem ile birlikte 
uluslararası düzeyde ciddi bir çalı"ma 
yürütüldü ve halen Türkiye Nükleer 
Kar"ıtı Hareket’in gündeminde.

Geçti#imiz yıl içinde Gaziemir Be-
lediye Ba"kanı Halil Arda’nın gerçek-
le"tirdi#i “Duran Adam” eylemi ile olay 
!zmirlilerin ve kamuoyunun gündemini 
epeyce me"gul etti. On üç haftalık ey-
lemin sonunda Belediye Ba"kanı Halil 
Arda’nın giri"imiyle Büyük"ehir Bele-
diyesi, Gaziemir Belediyesi, Kent Kon-
seyi, TMMOB !zmir !l Koordinasyon 
Kurulu, TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odası !zmir $ubesi, !zmir Tabip Odası 
ve EGEÇEP, !zmir Dü"ünce Toplulu#u 
temsilcilerinden olu"an bir komisyon 
olu"turuldu, komisyon 3-4 kez top-
lantı yaptı, konuyla ilgili ulusal ve ulus-
lararası düzeyde çalı"malar yapmayı 
önüne i" olarak koydu. Ancak, o arada 
arsa sahiplerinin bir temizleme projesi 
ile !zmir Büyük"ehir Belediye Ba"kanı 
Tunç Soyer ile görü"tü#ü haberi bası-
na yansıdı. Komisyon somut hiçbir "ey 
yapmadı "u ana kadar.

Arif Ali         
Cangı    

Avukat 
arifcangi@gmail.com 

uyku haram 

OLMALI!
İZMİRLİLERE 

İzmirlilere 
çok büyük iş 

düşüyor, nükleer 
atıklar oradan 
taşınmadan, 

nerede muhafaza 
edilecekse en 

az zararlı halde 
kontrol altına 

alınmadan, failleri 
ortaya çıkartılıp 

cezalandırılmadan 
bize uyku haram 

olmalı.
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İzmir’in Çernobil’i olarak anılan 
Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki 

arazide radyasyon cihazı ile ölçüm 
yapan Gaziemir Belediye Başkanı 

Halil Arda ile çevreci avukat Arif Ali 
Cangı, normal değerin 7 bin 291 katı 
radyasyon tespit ettiklerini açıkladı.

Gaziemir Belediyesi’nin yazdı#ı yazılara verilen ya-
nıtlar da evlere "enlik. Kurulu" KHK’sini Anayasa Mah-
kemesi’nin iptal etti#i Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) 
Ba"kanı Dr. Zafer Do#rucan; “!zmir Gaziemir’in gün-
demimizden çıkması mümkün de#il. O bizim için yakın 
takibimizde olan bir alan. Radyasyonla alakalı hususları 
çok yakından takip ediyoruz, bizim kurumumuz o alanın 
radyasyonuna ili"kin sorunlarla yetkili bir kurum. Rad-
yasyonla ilgili süreçleri biz burada takip ediyoruz, yakın 
takipteyiz” diyor.

Herkes takip ediliyor da somut hiçbir "ey yapılmıyor, 
yakla"ık 70 dönümlük eski kur"un fabrikası sahasında 
yer alan radyoaktif bula"ıklı tehlikeli atıklar halen orada 
duruyor. Çevresinde ya"ayanların ve !zmirlilerin sa#lı#ını 
tehdit ediyor.

!zmir’in göbe#inde yer alan bu atıklar, temizlen-
medi#i gibi bu atıkların, henüz nükleer santrali olmayan 
ülkemize nereden, hangi yollarla, kimler tarafından geti-
rildi#i ortaya çıkartılmı" de#il.

Bu olayla ilgili  TAEK- NDK, Çevre Bakanlı#ı, Sa#lık 
Bakanlı#ı, !zmir Valili#i, !zmir Büyük"ehir Belediyesi ve 
ilgili tüm kurumlar bence sınıfta kaldı.

Nükleer santrallerin pek çok tehlikesinin yanı sıra 
bertaraf edilemeyen atıklarının insanlı#ın ba"ına bela 
oldu#unu biliyorduk, nükleer santral kurulmaması için 
mücadele ederken, ba"ka yerlerdeki santrallerin atıkla-
rının !zmir’in ba"ına bela olaca#ı hiç aklımıza gelmemi"ti.

Gaziemir’deki atıklarla ba" edemeyen bu ülkede 
nükleer santral yapılmaya çalı"ılıyor. Bir de nükleer san-
tral kurulursa ne halde oluruz, varın onu da siz dü"ünün.

Sözün özü, !zmirlilere çok büyük i" dü"üyor, o atıklar 
oradan ta"ınmadan, nerede muhafaza edilecekse, en az 
zararlı halde kontrol altına alınmadan, failleri ortaya çı-
kartılıp cezalandırılmadan bize uyku haram olmalı.

Hepimizin sorumlulu#u da nükleersiz bir gelece#i 
kurmaktır.

A!ustos/2022
uyku haram 

OLMALI!
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Kimler getirdi, 
neden 

korunuyor?
Kimya MühendisiErtuğrul Barka
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Bile bile getirdiler! Yedi yıl sakladılar… Nereden getirildi bu 
radyasyonlu atıklar Gaziemir’e? Kimler getirdi? Kimler bu işlerden 

milyonlar kazanıyor? Daha başka nerelere gömdüler radyoaktif 
atıkları? Neden hiçbir açıklama yapılmadı hâlâ? Sorumluları 

kimlerdir? Arkalarındaki veya başlarındaki siyasallar kimlerdir?

Bile bile getirdiler! Yedi yıl sakladılar da.
Devletin bilgisi olmadan radyasyon saçan 
atık ülkeye sokulamaz. Çok büyük bir si-

yasal güç arkasında de#ilse hele...
‘Ama devlet bilmiyordu’ diyorsanız, o za-

man tehlike daha da büyüktür! !stihbarat örgüt-
lerimizin hiçbiri çalı"mıyor demektir. Ya da içer-
deki muhalifleri izlemekten bu tür tehlikelerden 
habersizdirler.

!ZAYDA$, tehlikeli atık kabulünde saptı-
yor radyoaktiviteyi. Çevre Bakanlı#ı’na, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), !zmir Valili#i’ne 
ve !zmir Çevre !l Müdürlü#ü’ne bildiriliyor rad-
yasyon saçan bu atık. Onlar biliyorlar ve örtbas 
ediyorlar. Ama mızrak sı#mıyor çuvala...

Nereden getirildi bu radyasyonlu atıklar 
Gaziemir’e? Kimler getirdi? Kimler bu i"lerden 
milyonlar kazanıyor? Daha ba"ka nerelere göm-
düler radyoaktif atıkları? Neden hiçbir açıklama 
yapılmadı hâlâ? Sorumluları kimlerdir? Arkala-
rındaki veya ba"larındaki siyasallar kimlerdir?

Europium 152-154 atıkları ancak nükleer 
enerji santrallerinden çıkar. Türkiye’nin nükleer 
enerji santrali (NES) olmadı#ına göre ülke dı-
"ından sokuldu#u muhakkak. Öyle arabanızın 
arkasına atıp getirebilece#iniz bir yük de#il bu. 
Havayoluyla da mümkün de#il. Denizyoluyla ko-
layca sokulabilir ülkeye… Zaten ‘mafya babası’ 
da uyu"turucu için !zmir’i ve sökülecek gemileri 
i"aret etmedi mi?

Dört ile altı metre arasında uzunlukta çu-
buklar. Nükleer enerji santralindeki reaksiyon-
ların denetiminde kullanılırlar. Yüzde 80’i gü-
mü"tür. Kalan yüzdesi de en az o kadar kıymetli 
metallerdir. Öyle kaldırılıp atılacak bir mal de#il-

dir yani. Geri kazanılabilir. Türkiye uygun ülkedir 
bu i" için. !zmir’de kur"un hurdaları geri kazanan 
fabrikada yapılır bu i"lem. Radyoaktif atıklar da 
fabrikanın arazisine gömülür. Öyle hemen elli 
yüz metrede konutlar varmı", okulla kom"uy-
mu", çocuklar, insanlar kimin umurundadır ki? 
Sermaye nelere kıymadı bu dünyada ve ülke-
mizde?

Fabrika sahiplerine sembolik bir ceza veril-
di. Sanki radyoaktivite sorunu çözülürmü" gibi! 
Üstelik bu cezaya da !dari Yargıda itiraz ettiler.

Sa#lık taraması yapılmıyor. Denetleme yok, 
izleme yok, önlem yok!

Fabrika yeni bir alana ta"ınıyor; orada de-
vam edecek artık i"ine. Arazisinde TOK! konut 
yapmak istiyor. Halk iyice radyoaktiviteye bu-
lansın; toprak gibi, hava ve sular gibi...

!"te bir Belediye Ba"kanı çıkıyor ve haykı-
rıyor tehlikeyi. ‘Duran Adam’ eylemi örgütlüyor. 
Halkını, ama sadece Belediye Ba"kanı oldu#u 
Gaziemir’in halkını de#il, tüm kenttekileri ko-
ruma#a çalı"ıyor. Halk, sivil toplum, mühendis 
odaları, ekolojistler, çevreciler hemen destek-
liyorlar Ba"kanı. Sorumsuz yetkililer, yasal so-
rumlu görevliler sus puslar! Ama Ba"kan, onurlu 
bir sorumlulukla dimdik duruyor.

Çözüm, fabrika arazisine el konularak Ya-
"am Parkı olarak kullanılacak "ekilde radyoakti-
viteden arıtılmasının sa#lanmasıdır. Finansmanı 
da fabrika sahiplerinden ve mutlaka bilinen suç 
ortaklarından hukuksal süreç sonunda zorla 
alınmalıdır.

Yeter mi? Bence kocaman bir hayır!!! Hapis-
haneler i"te gerçek bu suçlular için var de#il mi?
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   Direnişi     
              Gaziemir’e  

    Nevada  

örnek olmalı!
Gaziemir Belediyesi Basın Danı#manı

Emre Döker 

Gaziemir’de bilinen tarihiyle 14 yıldır gömülü olan 
nükleer yakıt çubukları, sorumlular tarafından 
-nedendir bilinmez- bir türlü temizlenmiyor. 

Yerel yönetimlerin ve çevre örgütlerinin ça#rıları hiçbir 
sonuca ula"mıyor. !zmir halkı, isyanları kar"ısında derin 
bir sessizlik ile kar"ıla"ıyor.

Dünyadaki nükleer atıklarla ilgili ya"anan örnekler 
inceledi#inde tehlikenin boyutunun aslında dü"ünüldü-
#ünden daha fazla oldu#u anla"ılıyor.

Avrupa nükleer atıklarla bo#u"uyor!
Nükleer ça#ın ba"langıcından bu yana 70 yıldan 

uzun bir süre geçmi" olmasına ra#men dünyada kulla-
nılmı" nükleer yakıtların saklandı#ı, kullanılır durumda 
derin jeolojik bir depoya sahip ülke yok. Hâlihazırda 
Finlandiya, nükleer atı#ın bu en tehlikeli türü için kalıcı 
depo in"a eden tek ülke. Finlandiya dı"ında sadece !s-
veç ve Fransa, ilk yalıtım sürecinde yüksek seviyeli rad-
yoaktif atıkların kalıcı bir "ekilde saklanması için belli 
bir yer belirlemi".

Alman siyasetçi Rebecca Harms öncülü#ünde ha-
zırlanan Dünya Nükleer Atık Raporu 2019’a göre; Avru-
pa’daki nükleer santral filosunun kullanım ömrü boyun-
ca yakla"ık 6,6 milyon metreküp nükleer atık üretece#i 
tahmin ediliyor. Raporda, “E#er bu atıklar bir futbol sa-
hasında istiflenseydi; bu atık miktarı bu futbol sahası-
nın üstünde 919 metreye kadar yükselirdi ki dünyanın 
en yüksek binası Dubai’deki Burj Khalifa’dan 90 metre 

daha yüksek olurdu” tespiti ise çok dikkat çekici.
Geçici depolamada yer kalmadı
Avrupa’da "u anda 142 nükleer reaktör çalı"ır du-

rumda. Nükleer atıkları saklama tesislerindeki dolulu#a 
da dikkat çekilen raporda "u ifadelere yer veriliyor:

“Nükleer atı#ın devam eden üretimi, nükleer tesis-
lerin söküm i"lemleri giderek büyüyen zorlu bir i" or-
taya koymaktadır. Çünkü kullanılmı" nükleer yakıtların 
depolandı#ı Avrupa’daki saklama tesisleri yava" yava" 
kapasitelerini doldurmaktadır. Örne#in, Finlandiya’da 
yakıt saklama kapasitesinin yüzde 93’ü "imdiden kulla-
nılmı"tır. !sveç’in merkezi saklama tesisi CLAB’da dolu-
luk oranı yüzde 80 seviyesindedir. Fakat bütün ülkeler 
saklama kapasitelerinin doluluk oranını bildirmemekte, 
bu nedenle tam bir de#erlendirme yapmak mümkün ol-
mamaktadır.”

Irak’tan gelen tehlike!
Öte yandan Türkiye’nin hemen sınırında birçok 

nükleer kaçakçılık da rapor edilmi" durumda. 2002 
yılından Gaziemir’deki nükleer atıkların tespit edildi#i 
2007 yılına kadar Türk makamları 48 kaçakçılık ola-
yı kaydetmi"; bunların bir tanesi hariç hepsi, ülkenin 
Gürcistan ve Irak sınırlarındaki yeni donanımlı kontrol 
noktalarındaki radyasyon kontrollerinde tespit edilmi". 
Türk makamları, 1991’deki Birinci Körfez Sava"ı’nın 
ardından, metal sektöründe faaliyet gösteren özel 
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Türk "irketlerinin ve tüccarların, çe"itli kullanım amaçla-
rı ve uygulamalar için Irak’tan önemli miktarlarda hurda 
metal ithal ettiklerini, ithal edilen hurda metalin bir kıs-
mının, bir "ekilde radyolojik madde ile kirlenmi" durum-
da oldu#unu açıklamı"tı. Örne#in, Saddam döneminde 
nükleer tesislerde kullanılan çelik kaplar, uranyum ile 
kirlenmi"tir. Benzer "ekilde, Irak’ın cephaneli#inde bu-
lunan -sava" sırasında tahrip edilen, sava" sonrasında 
IAEA ve UNSCOM31 denetçileri tarafından sökülen ya da 
ülkedeki kaos sırasında insanlar tarafından ya#malanan- 
füzelerin motorları, kirlenmi" madde ile bir "ekilde ka-
rı"mı"tır. Bu nedenle Irak’tan gelen ve radyolojik madde 
ile kirlenmi" olan bazı hurda metal sevkiyatları, nükleer 
kaçakçılık vakası olarak kategorize edilebilecek kadar 
önemli miktarlarda radyolojik madde içerip içermedikleri 
tespit edilmek üzere kapsamlı muayene için Türk-Irak sı-
nırındaki gümrük yetkilileri tarafından incelenmi"tir. Yıl-
lar içinde bu tür vakaların sayısının artması ve Birle"mi" 
Milletler’in silahların yayılmasına ili"kin endi"eleri nede-
niyle Türkiye, 2005 yılında Irak’tan hurda metal ithalatını 
yasaklamı"tır. Bunun yanı sıra Irak men"eli hurda metal-
lerin Türkiye yoluyla di#er ülkelere geçi"i ve Irak men"eli 
hurda metallerin üçüncü ülkelerden dolaylı ithalatı da 
yasaklanmı"tır. 

Bu yasa#a kar"ın nükleer atıkların !zmir’in göbe#ine, 
Gaziemir’e kadar ta"ınıp kur"un fabrikasının bahçesine 
gömülmesine hiçbir kurumun engel olamaması ve bu 
atıkların temizlenmesi için 14 yıldır hiçbir giri"imde bu-
lunmaması da dikkat çekici.

Nevada’dan Gaziemir’e…
Amerika’da ise nükleer atıklardan muz-

darip yerlerin ba"ında Nevada Eyaleti ge-
liyor. 1987 yılında 10 yıllık bir inceleme 

ve milyarlarca dolarlık maliyetten son-
ra Nevada’daki Yucca Da#ı, ABD’nin 

mevcut nükleer atıkları için son 
atık depolama sahası olarak bu 

ülkenin parlamentosu tarafın-
dan seçilmi"ti. Nevadalıların 

ço#unlu#u, Las Vegas’ın 
yalnızca 160 kilometre 

kuzeybatısında yer alan 
bu projeye bugüne dek 

kar"ı çıktı ve müca-

dele ba"lattı. Nevada’nın kararlı direni"ini temsil eden 
Senatör Richard H. Bryan senatoda yaptı#ı konu"mada 
"öyle demi"ti: “Bu, Nevada eyaletine uygulanan nükleer 
tecavüzdür.” 

Bu bölgeye yönelik giri"im ABD Ba"kanı George 
Bush döneminde önemli ivme kazanmı"tı. ABD Kongresi 
tarafından hazırlanan tasarıyı onaylayan Bush yönetimi, 
Nükleer Düzenleme Komitesi’nden resmi izin almak için 
çok u#ra"mı"tı. Bugün henüz tam olarak sonuçlanmayan 
bu çalı"ma sonucunda, Yucca Da#ı’nın altında kazılmı" 
tünellerde 77 bin ton radyoaktif atı#ın depolanaca#ı be-
lirtiliyor.

Bu tehlikeli maddeleri arka bahçelerine ithal etmek 
istemeyen Nevadalıların muhalefeti nedeniyle federal 
hükümetin 20 yılı a"kın süredir sürdürdü#ü bu proje bu-
güne kadar sonuca ula"amadı. Federal hükümet ile Ne-
vada Eyaleti halen daha davalık.  

Planın ele"tirmenleri, erozyon ve deprem gibi çe"itli 
do#al güçlerin bölgeyi dengesiz hale getirebilece#ini, do-
layısıyla yüzlerce yıl boyunca insanlar için tehlikeli olabi-
lecek nükleer izotopları depolamak için bölgenin uygun 
bulunmadı#ını da belirtiyor.

$u anda ABD’de üretilen nükleer atık, herhangi bir 
merkezi depo olmadan ülke genelindeki 121 tesiste veya 
yakınında depolanıyor. 

Ayrıca 20 eyalette nükleer santral i"leten "irketler, 
reaktörlerdeki so#utma havuzlarında atık yakıt çubuk-
ları için yer kalmaması ve nükleer santralle çevresinde 
bunların konulaca#ı yerlerin olmaması nedeniyle yasal 
anlamda sorunlar ya"ıyor.

Geli"mi" ülkelerin ya"adı#ı bu sorunların ı"ı#ında Dr. 
Hayrettin Kılıç’a kulak verelim:

“Günümüzde nükleer atıkların güvenli bir biçimde 
uzakla"tırılması ve yüz binlerce yıl boyunca depolanması 
için kalıcı bir çözüm sunan hiçbir teknoloji yoktur.”

Türkiye ise dünyanın terk etmeye ba"ladı#ı nükleer 
santral konusunu tekrar dü"ünmeli ve buradan çıkacak 
atıklarla ilgili de önemli bir çalı"ma yapmalıdır. 

Ezcümle !zmir’in Çernobili temizlensin!
Temmuz/2021

(Kısaltılarak alıntılanmı"tır)

Nevada’daki Yucca Dağı, ABD Parlamentosu tarafından mevcut nükleer atıklar 
için son atık depolama sahası olarak seçilmişti. Bu tehlikeli maddeleri arka 

bahçelerine ithal etmek istemeyen Nevadalılar, bu projeye karşı çıktı ve 
mücadele başlattı. Hükümet ise 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü projede bugüne 
kadar sonuca ulaşamadı. Federal hükümet ile Nevada Eyaleti halen daha davalık.  
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İzmir Şoförler

ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı /izsofoda

CELİL

Biz
30 bin kişilik
bir aileyiz..

ANIK

Gaziemir’i yazdı, dünya birincisi oldu...

Zeynep Cangı                          Öğrenci

Chernobyl of !zmir; hayatımı de#i"ti-
ren, bana onlarca deneyim kazandı-
ran, hayata ve çevreye bakı" açımı 

de#i"tiren projemin adıydı. Geçen sene 
Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası 
Genç Sosyal Bilimciler Konferansı (ICYSS) 
için bir proje konusu seçmem gerekiyor-
du. Küçüklükten beri çevreye ve çevre 
sorunlarına olan ilgime dayanarak Gazi-
emir’deki radyoaktif alanı proje konum 
yapmak istedim. Projemi yaparken fark 
etti#im en büyük "ey çevre sorunlarının 
birkaç laftan ibaret olmamasıydı… Bu far-
kındalı#ın olu"masını sa#layan en önemli 
faktör; o alana gidip oradaki ya"am ala-
nını, çocukları, hayvanları görürken bir 
yandan da o pis havayı solumak, ölçüm 
yaptı#ımız Geiger’daki yüksek radyasyon 
de#erlerini görmek, orada birikmi" sular-
daki a#ır metal atıklarını gözlerimle bile 
hissedebilmek, aynı zamanda gördü#üm 
her "eyi foto#raflamak oldu.

12 SAYFALIK 
MAKALE YAZDIM

Yapılan tüm çalı"malara, okudu#um 
tüm makalelere, yaptı#ım tüm konu"-
malara dayanarak edindi#im bilgilerle 12 
sayfalık bir makale yazdım. Makalemde 
kur"un atıklarının ve nükleer atıkların 
etkilerini ve bu etkilerin çevreye, hayvan 
sa#lı#ına, havaya, topra#a, "ehirle"me-
ye, kentsel sulara, insan sa#lı#ına yarat-
tı#ını sorunları inceledim; belirli çözüm 
önerileri sundum.

Geiger ile yaptı#ımız radyasyon öl-
çümlerini ve onların insan sa#lı#ına olan 
zararlarını, a#ır metallerin toprakta ve 

suda bulunma oranlarını hesapladım. 
Yetkililerin bakı" açılarını, "u ana kadar 
alınmı" tüm kararları ve daha resmi öl-
çümlerin bile olmadı#ını anlattım. Akti-
vistlerin kendi çapında olan ölçümlerini 
belirli ara"tırma periyodlarıyla kullanılan 
birimlere çevirerek yurt dı"ında bu de#er-
lere maruz kalan insanların ya"adı#ı sa#-
lık sorunlarına ula"tım. Daha sonra jüri 
üyelerini çok etkileyen bir sunum yaptım. 
Sunumumun devamında bana birçok 
soru yönelttiler ve Türkiye gibi bir ülkenin, 
!zmir gibi güzel bir "ehrinde böyle bir so-
runun olmasına kar"ın "a"kınlıklarını dile 
getirdiler. O süreçte yo#un çalı"malarım, 
ara"tırmalarım sayesinde edindi#im bilgi 
birikimim sonucunda konferansta Dünya 
birincisi oldum.

MÜCADELELER 
UMUDU ARTIRIYOR

Ben 17 ya"ında bir genç olarak böyle 
bir sorunun farkında olup bu farkında-
lıkla ya"adı#ım için ve çevremdeki tüm 
gençleri bilgilendirme imkânına sahip 
oldu#um için kendimi çok "anslı hissedi-
yorum. Bu alanla ilgili mücadeleleri gö-
rünce çözümlere dair umutlarım artıyor. 
Bu mücadelelerin belli bir kısmında yer 
almak da beni çok gururlandırıyor. Bir 
liseli olarak en büyük umudum benim 
gördüklerimi yetkili insanların da görmesi 
ve orda ya"ayan insanların seslerinin du-
yulabilmesi. Biz gençlere ve sonraki ne-
sillere daha güzel bir Dünya kalabilmesi 
için tüm çevre sorunlarının ve ya"adı#ım 
"ehir !zmir’in en büyük sorunlarından biri 
olan radyoaktif atıkların en kısa zamanda 
çözülmesini diliyorum.

“Ben 17 yaşında bir 
genç olarak böyle 

bir sorunun farkında 
olup bu farkındalıkla 

yaşadığım ve 
çevremdeki 
tüm gençleri 
bilgilendirme 

imkânına sahip 
olduğum için 

kendimi çok şanslı 
hissediyorum. 
Bu alanla ilgili 
mücadeleleri 

görünce çözümlere 
dair umutlarım 
da artıyor. Bu 

mücadelelerin belli 
bir kısmında yer 

almak da beni çok 
gururlandırıyor.”

Gençlere güzel bir 
Dünya bırakın
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Gaziemir Üretici Kadınlar Koope-
ratifi Ba"kanı Dilek Kaner, koo-
peratif faaliyetlerini ve koope-

ratifçili#in önemini !z Dergi’ye anlattı. 
Gaziemirli üretici kadınlara kooperatife 
katılmaları yönünde ça#rıda bulunan 
Kaner, “Kooperatifçilikte yoksullukla 
mücadele ediyorsunuz, kadınları güç-
lendirmeyle ilgili çalı"ıyorsunuz, hayat-
larını dönü"türüyorsunuz, binlerce ka-
dının hayatına dokunuyorsunuz” dedi.

‘ÇOK GÜZEL 
ÖRNEKLER VAR’

Piyasa "artlarında çalı"ma imkanı 
bulamayan payda"ların kooperatif ça-
tısı altında kendi kabiliyetleri ölçüsün-
de üretimler yaptıklarını belirten Ba"-
kan Dilek Kaner; kooperatiflerin, üretici 

kadınların hayatına dokundu#unun al-
tını çizdi. Kaner, “Bizim 155 orta#ımız 
var. Ortaklarımızın kimisi örgü örüyor, 
kimisi diki" yapıyor, kimisi tekstilde, 
kimisi mutfakta… Her kadının yapabil-
di#i bir i" vardır. O yapabildikleri i"le-
rini, hobilerini burada biraz da mesle-
#e dönü"türüp gelir de elde ediyorlar. 
Kooperatifçilik basit bir "ey gibi görü-
nebiliyor ama kooperatifçilikte yoksul-
lukla mücadele ediyorsunuz, kadınları 
güçlendirmeyle ilgili çalı"ıyorsunuz, 
hayatlarını dönü"türüyorsunuz, bin-
lerce kadının hayatına dokunuyorsu-
nuz. Dayanı"ma ekonomisi, ülke eko-
nomisine entegre ediliyor. Aslında çok 
geni" kapsamlı bir yapılanma… Bizim 
amacımız; ortaklarımıza, üreten pay-
da"larımıza her daim maddi ve manevi 
destek olmak. Ortaklarımızdan birço#u 
ilk kez kendi paralarını kazandılar ve 
bundan çok mutlu oldular. Biz de bunu 

Haber: Gizem Taban

Kooperatifçilik 

‘yoksullukla 
mücadele’ 

demektir 

“Kooperatifçilik 
basit bir şey gibi 

görünebiliyor ama 
kooperatifçilikte 

yoksullukla 
mücadele 

ediyorsunuz, 
kadınları 

güçlendirmeyle 
ilgili çalışıyorsunuz, 

hayatlarını 
dönüştürüyorsunuz, 

binlerce kadının 
hayatına 

dokunuyorsunuz.”
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görünce çok çok mutlu olduk. !sim 
vermeyece#im ancak mesela bir 
arkada"ımız hayatında ilk defa yal-
nız ba"ına dı"arı çıkıp, burada çalı"-
ma hayatına girip kendi ayaklarının 
üstünde durabildi, kendi maa"ını 
kazandı. Bunun gibi pek çok güzel 
örnek var” diye konu"tu.

‘ÖRNEK BİR 
SOSYAL PROJE’

Gaziemir Belediyesi’nin haya-
ta geçirdi#i Porta Kafe’de çalı"an 
üretici kadınların hayatlarının nasıl 
de#i"ti#ine dair de açıklamalar-
da bulunan Ba"kan Dilek Kaner, 
“Burada çalı"arak hem kendilerini 
geli"tiriyorlar hem de emeklerini 
icraata döküp kazanç elde edi-
yorlar. Aynı zamanda evlerine ve 
kendilerine vakit ayırabiliyorlar. 
Porta Kafe, Belediye Ba"kanımız 
Halil Arda’nın seçim projesiydi, bir 
sosyal sorumluluk projesiydi. Se-
çildikten sonra Porta Kafe’yi açtı, 
kadın kooperatifimizle hizmet alım 
sözle"mesi imzaladı. Ve ortakla-
rımıza burada bir çalı"ma ortamı 
yarattı. Önemli sayıda orta#ımız 
burada sigortalı olarak çalı"ıyor. Bu 
da belediye ba"kanımızın sosyal 

sorumluluk projesi 
sayesinde… Ger-

çekten örnek 
bir proje… 

Burada 
çok 

güzel bir ortamda, çok samimi bir 
ortamda çalı"ıyorlar. Hepsi çok 
memnunlar… Sayın Ba"kan’a da 
bu konuda te"ekkür ediyorlar” 
ifadelerini kullandı. 

Kooperatif çalı"malarından da 
bahseden Ba"kan Kaner, “Sosyal 
sorumluluk projelerimizde ortak-
larımızdan gelen taleplere göre 
çalı"malar yapıyoruz. Mesela or-
taklarımızla, LÖSEV’in Seferihi-
sar’daki mandalina, portakal fabri-
kasına gidip gönüllü olarak çalı"tık. 
Dezavantajlı mahallemizdeki ço-
cuklara; el emekleriyle kı"lık "ap-
kalar, örgüler örüldü ve da#ıtıldı. 
Biz sipari" üzerine çalı"ıyoruz. Ve 
bizlere gelen i"leri ortaklarımızın 
kabiliyetlerine göre da#ıtıyoruz. 
Bunlar; tekstil, diki", örgü, na-

kı" gibi el eme#i i"ler oluyor. 

Payda"larımızın yapamayaca#ı el 
ürünü yok diyebilirim, bu konuda 
iddialıyız” dedi. 

‘FARKINDALIK 
ARTIRILMALI’

Do#al, organik ve el ürünlerine 
yeterince önem gösterilmedi#ine 
dikkat çeken Dilek Kaner, “Bu ko-
nudaki farkındalı#ın daha çok artı-
rılması gerekti#ini dü"ünüyorum. 
$u anda yeterince ilgi ve talep yok 
ama bu farkındalı#ın artaca#ını 
dü"ünüyorum.  Mesela bizim, or-
ganik kuma"lardan üretilmi" orga-
nik bebeklerimiz var. !çinde hiçbir 
kimyasal katkı maddesi olmayan, 
tamamen el i"çili#iyle üretilmi". 
Çocu#un sa#lı#ına hiçbir zarar 
vermeyecek ürünlerden üretiliyor. 

Porta Kafe, Gaziemir Belediye Başkanımız Halil Arda’nın seçim 
projesiydi, bir sosyal sorumluluk projesiydi… Seçildikten sonra Porta 

Kafe’yi açtı ve kooperatifimizle de hizmet alım sözleşmesi imzaladı. 
Ortaklarımıza burada bir çalışma ortamı yarattı. Önemli sayıda 

ortağımız burada sigortalı olarak çalışıyor. Gerçekten örnek bir proje…

Dilek
Kaner
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Yine organik ürünlerden ördü#ümüz giysiler var; bebek 
tulumları, patikler, atkılar… Bunlar da tamamen organik 
iplerden örülüyor. Ortaklarımızın evlerinde kendi üretti-
#i organik gıdalar var. Organik, tamamen katkısız gıdalar 
üretiyorlar. Bunlara daha çok ilgi gösterilmesi gerekti#i-
ni dü"ünüyorum” açıklamalarında bulundu.

‘HEDEFİMİZ BÜYÜMEK’
Gaziemir Üretici Kadın Kooperatifi’nin hedeflerinden 

de bahseden Ba"kan Kaner, “Birçok hedefimiz var. Mese-
la bizim 13-14 tane tekstil makinamız var ve hepsini aynı 
anda kullanamıyoruz. Onların hepsini içine alabilecek bir 
tekstil atölyemiz olmasını isteriz. Bir diki" atölyemizin 
olmasını, bir mutfak atölyemizin olmasını isteriz. Farklı 
farklı yetene#i olan ortaklarımız var. Bu farklı yetenekleri 
de#erlendirebilece#imiz mekanlarımız olmasını isteriz. 
Yani fiziksel anlamda büyümeyi istiyoruz” dedi. 

‘POZİTİF AYRIMCILIK 
İSTİYORUZ’

Yerel yönetimler ve hükümetten beklentilerine dair 
de açıklamalarda bulunan Kaner, "unları söyledi: “Biz bir 
kooperatifiz ama anonim "irket gibi kazandıklarımızın 
her kuru"uyla ilgili yükümlülüklerimiz var. Aynı vergileri 
ödüyoruz. Bu anlamda hem yerel yönetimlerden hem 
de merkezi yönetimden; kooperatiflere, özellikle kadın 
kooperatiflerine pozitif ayrımcılık istiyoruz. Merkezi 
yönetimden ve yerel yönetimlerden bir pay, bir ödenek 
ayrılmasını istiyoruz. Yani yerel yönetimlerden ve mer-
kezi yönetimlerden her ay kooperatife gelecek bir gelir 
ayrılmasını talep ediyoruz. Bunu her yerde dile getiriyo-
ruz. Maalesef Türkiye’de kooperatifçilik anlamında çok 
eksiklikler var. Kooperatifler aslında üretimin önemli bir 
damarı. Daha da büyümesi gereken kurulu"lar. Özellik-
le pandemi ve ekonomik kriz üretimin önemini aslında 
daha da ön plana çıkardı. Üretimin ne kadar önemli ol-
du#u bir kez daha görüldü. Pandemi ve ekonomik krizde 

birçok insan i"inden oldu, enflasyon arttı, birçok "eye 
ula"ımımız kısıtlandı. Ama biz kooperatif üyeleri olarak 
hijyen ko"ullarında evlerimizde üretimler yaptık. Bu sa-
yede ev ekonomisine destek olduk.”

‘KADINLARA ÇAĞRI’
Üretici kadınlara seslenen Kaner, “E#er gerçekten 

el becerileri ve kabiliyetleri varsa, ‘Ben bu ürünü çok iyi 
üretiyorum, bunda ba"arılıyım, bunu gelire çevirebilmek 
istiyorum’ diyorlarsa gelsinler kooperatifimize ortak ol-
sunlar. Bizim stantlarımız, pazarlarımız, aktivitelerimiz 
oluyor. Buralarda ürettikleri ürünlerin satı"ını yapabilir-
ler. Biz E-ticarette de varız. E-ticaret sayfalarımız üze-
rinden de ürünlerin satı"ını yapabilirler” dedi.

‘GAZİEMİR ŞANSLI’
Gaziemirli kadınların belediye hizmetleri ba#la-

mında çok "anslı olduklarını da vurgulayan Dilek Kaner, 
Gaziemir halkına da ça#rıda bulunarak, “Belediye ba"-
kanımız, ‘kadın dostu’ oldu#u için kadın kooperatifine 
de ayrıca bir önem gösteriyor. Bu konuda çok "anslı ol-
du#umuzu dü"ünüyorum. Gaziemir’de tek üretici kadın 
kooperatifiz. Halkımızdan, esnafımızdan, bürokratları-
mızdan yaptıracakları herhangi bir i" oldu#u 
zaman kooperatifimize gelip bizden fikir 
almalarını talep ediyoruz. Biz üretebi-
lece#imiz her konuda kendilerine 
yardımcı olabiliriz. Kadınlarımı-
za destek olsunlar. Çünkü 
burada her para kazanan 
kadın ev ekonomisine 
katkıda bulunu-
yor” diye ko-
nu"tu.

“Üretici kadınlar, eğer gerçekten 
el becerileri ve kabiliyetleri varsa, 

‘Ben bu ürünü iyi üretiyorum ve 
bunu gelire çevirmek istiyorum’ 

diyorsa gelsinler kooperatifimize 
ortak olsunlar. Bizim stantlarımız, 

pazarlarımız, aktivitelerimiz oluyor. 
Buralarda ürettikleri ürünlerin 
satışını yapabilirler. E-ticaret 

sayfalarımız üzerinden de ürünlerin 
satışını yapabilirler.”
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İKİNCİ EL 
OTOMOBİLDE 

GÜVENİN ADRESİ

OTOKENT GALER!C!LER S!TES!
"nönü Mah. 677/19 Sok. No: 123 Buca Otokent Galericiler Sit. Otokule K:2 Gediz, Buca, "zmir

E / izmirotokent m (0232) 282 22 22

YÖNET"M KURULU BA#KANI

Feyzi Demir
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35 SORUDA BARIŞ İNCE: 

BBG 2 SİYAH   MAVİ    KIRMIZI  SARI

 Aktif
Hızlı
Güvenilir
Müşteri Odaklı
Doğru ve Zamanında Çözümler

Taşımacılık Hizmetleri
Dağıtım Hizmetleri

Komple ve Parsiyel Nakliye
Kurumsal Çözümler

Sektörel Çözümler
Sigorta Hizmetleri

444 63 43      www.egeulasim.com.tr
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İzmir’in sistem ve piyasa tarafından 
değişmeye/değiştirilmeye başlamasına üzülüyorum.

1Kendinizi huzurlu hissetti!iniz bir 
yer söyler misiniz?

Dostlarımla, ailemle oldu#um her yerde 
huzurluyum, mekân fark etmiyor.

2Sevdi!iniz birini Ege’de a!ırlaya-
cak olsanız nereye götürürdünüz?

$üphesiz en iyi bildi#im yere !zmir’e gö-
türürüm, !zmir’de de Foça’ya davet ederim.

3 "zmir’in en sevdi!iniz özelli!i ne-
dir?

Bu kentin insanı de#i"tirip kendine ben-
zetebilme özelli#ini seviyorum.

4 "zmir’in en sevmedi!iniz özelli!i 
nedir?

Sevmemek demeyeyim ama !zmir’in 
sistem ve piyasa tarafından de#i"meye/de-
#i"tirilmeye ba"lamasına üzülüyorum. 

5 "lham aldı!ınız kimse var mı?
Okudu#um herkes bana bir 

biçimde ilham vermi"tir. Vedat Türkali’den 
uzun yıllar etkilendi#imi biliyorum. 

6Favori sanatçınız kim?
Buna favori mi denir 

bilmiyorum ama sanatın farklı 
dallarındaki ba"arısı ve bunca 
ba"arıya ilave olarak ente-
lektüel duru"unu hep 
koruması nedeniyle 
Zülfü Livaneli.

35 SORUDA BARIŞ İNCE: 

İzmir
insanı degistirip  

kendine benzetiyor
.

BBG 2 SİYAH   MAVİ    KIRMIZI  SARI

 Aktif
Hızlı
Güvenilir
Müşteri Odaklı
Doğru ve Zamanında Çözümler

Taşımacılık Hizmetleri
Dağıtım Hizmetleri

Komple ve Parsiyel Nakliye
Kurumsal Çözümler

Sektörel Çözümler
Sigorta Hizmetleri

444 63 43      www.egeulasim.com.tr
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İnsandan umudumu kesmem. Her yeni 
doğan bebek bir umut taşır içinde. 

7Hatırladı!ınız en kötü anınız nedir?
Annemin kanser oldu#unu ö#renmi"tim. 

8Defalarca izleyebilece!iniz film var mı?
 Baba filmini defalarca kez izledim.

9En son hangi kitabı okudunuz?
Roman olarak Douglas Stuart’ın Shuggie 

Bain (Can Yay.), kurgu dı"ı olarak Kılıç Ali’nin Anıları 
(!" Bankası Yay.)

10Hayvan besliyor musunuz?
Bir kedimiz var. Sabahları koklaya-

rak, adeta öperek uyandırdı#ı oluyor. O zaman çok 
iyi hissediyorum. Kafasının arkasında hiçbir kurgu 
olmayan saf bir sevgiyi ça#rı"tırıyor. 

11Uzun romanlar mı kısa öyküler mi?
Uzun romanlar, kısa öyküler veya iki-

sinin ortasında yüzen novellalar yani edebiyata dair 
her "ey… 

12Kö$e yazılarını takip ediyor musunuz?
Ediyorum ama giderek kö"e yazısın-

da bilgi veren yazılara yöneldim. Gençken okudu#um 
duygusal, propaganda yönü de olan yazıları artık 
okumuyorum. !çinde topluma, siyasete, teknolojiye 
ya da gelece#e dair bir "eyler varsa okuyorum. !smail 
Saymaz, Bekir A#ırdır, Ümit Alan, Hayri Kozano#lu, 
Barı" Pehlivan gibi… Ve ku"kusuz kitap eklerindeki 
yazarlar… 

13Kötü bir özelli!inizi söyler misi-
niz?

Unutmuyorum, ke"ke unutabilsem…

14Parasız kaldı!ınız oldu mu?
Gazetecilik yaptı#ım dönemlerde 

çok uzun süreli parasız kaldık arkada"larımla be-
raber. O dönemlerde borçlandım, belki ek gelir olur 
diye yanlı" giri"imler yaptım, i"ler daha beter oldu. 
Zor dönemlerdi ama pi"man de#ilim.

15Ba$ınız hiç kanunlarla belaya girdi mi?
12 yıl muhalif bir gazeteyi yönetir-

seniz ve ba"ınız belaya girmiyorsa bir problem vardır. 
Ba"ınızın belaya girmemesi için kanunların da adil ol-
ması gerekir. 

16Okulu sever miydiniz?
!stanbul Üniversitesi’ni sevemedim 

belki kampüs hayatından dolayı belki derslerin çok 
ilgimi çekmemesinden… Ama Yıldız Teknik Üniversi-
tesi’ni sevdim çünkü yüksek lisans çok daha katılım-
cı, okumaya yazmaya açık bir ortamda geçiyordu. 

17Ba!ımlılıklarınız var mı?
Telefondaki Candy Crush oyunu… 

Oynarken kar"ımdakini daha iyi dinleyebiliyorum 
ama insanlar dinlemedi#imi zannediyor.  

18En sevdi!iniz yemek nedir?
Etli yemekleri seviyorum ama bu 
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yeme alı"kanlı#ımı de#i"tirmem ge-
rekiyor. 

19En büyük korkunuz ne-
dir?

Böceklerden korkuyorum.

20Gün içerisinde en çok 
neye zaman ayırıyorsu-

nuz?
Twitter’ın beni yönlendirdi#i 

"eylere çok zaman harcıyorum. Yani 
Twitter’ın kendisine de#il ama ora-
dan yönlendirildi#im siteler, haberler, 
Youtube yayınları çok zaman alıyor. 

21Takip etti!iniz dergiler-
gazeteler var mı?

BirGün ve Oksijen gazetelerini 
alıyorum. Di#er gazeteleri (yanda" 
olmayan) internetten takip ediyorum. 
Edebiyat dergilerinden Notos’u uzun 
süre düzenli takip ettim. Salgın son-
rası bu alı"kanlı#ımı biraz kaybettim.  

22Takip etti!iniz twitter 
fenomenleri, facebook 

hesapları var mı?
Tabii gazeteci/yazar arkada"la-

rımın ve büyüklerimin, sanatçıların, 
müzisyenlerin hesaplarını takip edi-
yorum. Yeni, genç stand-up komed-
yenlerini de takip ediyorum. Son za-
manlarda Deniz Gökta" favorim. 

23Ba$ka bir ça!da dünya-
ya gelme $ansınız ol-

saydı ne seçim yapardınız?
Her dönemin zorlukları var el-

bette ama 60’lı ve 70’li yılların ruhu-
ma daha uygun oldu#unu dü"ünüyo-
rum, o dönemde ya"amak isterdim.

24Dünyadan ümidiniz var 
mı?

!nsandan umudumu kesmem. 
Her yeni do#an bebek bir umut ta"ır 
içinde. 

25Memleket nasıl kurtu-
lur?

!nsanların belli de#erler u#ru-
na birle"mesi ve mücadele et-

mesiyle kurtulur. Bu da ken-
dili#inden olmaz, bunu 

hedefleyen bilinçli bir 
azınlı#ın, do#ru za-

manda do#ru bir eylem ve söylemle 
irade göstermesi gerekir.

26Dünyayı yönetseydiniz 
ilk neyi de!i$tirirdiniz?

E"itsizli#i yok etmek isterim, ge-
risinin kendili#inden gelece#ini dü"ü-
nürüm.  

27 "zmir’i yönetseydiniz ilk 
neyi de!i$tirirdiniz?

Kent yoksullularının, yoksullu#u-
nu ortadan kaldıracak "eyler yapmak 
isterdim. Bu kentin güzelliklerinden 
herkesin e"it yararlanması için u#ra-
"ırdım. 

28Tam 35 mi, 35 buçuk 
mu?

Kar"ıyaka’da ya"adık, Kar"ıyaka 
Anadolu Lisesi’nden mezun olduk, 
tabii ki buçuk. 

29Yüklü miktarda kaybol-
mu$ para bulsanız ne 

yaparsınız?
Polise giderim. 

30#anslı mısınız yoksa 
$anssız mı?

Büyük meselelerde "anslıyım 
(kariyer, arkada"lıklar, a"k, evlat 
vb…), gündelik ya"am içinde çok "an-
sızım. Her saçma "ey beni bulur. 

31En be!endi!iniz foto!-
rafınız hangisi?

BirGün’ün Mecidiyeköy’deki ilk 
yerindeki bahçede çektirdi#im foto#-
rafı çok severim. Arkasında grafiti var. 
Güzel günler aklıma gelir. !fademde 
gençli#in özgüveni, o ya"larda mem-
leketi için iyi "eyler yapmanın gururu 
ve bir iç huzuru var.

32Bizimle bir çocukluk 
foto!rafınızı 

payla$ır mısınız?
Annemle bir foto#rafımı 

payla"abilirim. 

33En sevdi!iniz 
kelime?

Özgürlük.

34En nefret etti!iniz 
kelime?

Haset.

35Ya$amınızdaki son 
sözünüz bu olacak 

olsa, ne demek isterdiniz?
Her "eye ra#men güzeldi.
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Gaziemir Belediyesi, 30 A#ustos Zafer Bay-
ramı’nın 100’üncü yılı kutlamaları kapsa-
mında çok özel bir panel düzenledi. Festival 

Alanı’nda düzenlenen “Zafere giden yol” paneline 
tarihçi ve yazar Prof. Dr. !lber Ortaylı konu"macı 
olarak katıldı. Moderatörlü#ünü Prof. Dr. Hasan 
Mert’in yaptı#ı panelde !lber Ortaylı, çok önemli 
tarihi anekdotlar anlattı.

DÜNYA’DA ÖRNEĞİ YOK!
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkada"la-

rının itidali kaybetmedi#i için Anadolu toprakla-
rını koruyabildiklerinin altını çizen !lber Ortaylı, 
“!smet Pa"a, Fevzi Pa"a ve Sakallı Nurettin Pa"a 
Atatürk’ün yüksek riskli planını desteklediler ve 
‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir’ hedefi konuldu. 
26 A#ustos öncesi hareket planı ona göre yapıldı. 
!stiklal Harbi’nde görev yapan komutanlarımız, 
Avrupa ordusuyla her alanda yarı"acak kurmay-
lardır. Hepsi pek çok cephede görev yaparak pi"-
mi" insanlardır. O yüzden yalan yanlı" bilgilerle, 
kahvehane sohbetlerinde bu insanları ele"tirmek 
do#ru de#ildir. Ayrıca bizim askerlerimiz ortaokul-
dan ba"layarak askeri e#itim görüyor. Bizim or-
dunun niteli#i budur. Bu yüzden de askeri okulları 
kapatmak do#ru de#ildir. Bu olmaz, bunu unutun. 
Bunun örne#i yok dünyada!” diye konu"tu.

Türk milletinin, Mustafa Kemal Pa"a ve silah 
arkada"larının etrafında örgütlenmesi nedeniyle 

‘Atatürk mucizesi için 
şükretmemiz gerekir’

İLBER ORTAYLI, GAZİEMİR’DEN SESLENDİ:

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları 
kapsamında çok etkili bir panel düzenledi. ‘Zafere giden yol’ başlıklı panelde 

ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Atatürk mucizesi için şükretmemiz gerekir. 
Böyle insanlar kolay kolay gelmez” sözleriyle duygu dolu anlar yaşatırken 
tarihimizi bilmenin ve yalancı insanları teşhir etmenin önemine de değindi.

"lber
Ortaylı
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zafere ula"tı#ına vurgu yapan Prof. Dr. Ortaylı konu"-
masına "öyle devam etti: “Mustafa Kemal Pa"a’nın a, 
b, c planları hep hazır... Örne#in ‘Geldikleri gibi giderler’ 
sözü hınçla söylenmi", bo" bir laf de#il. Yeter ki örgüt-
len. Örgütlenirsen kafayı toplarsan her "eyi yaparsın. Biz 
Türklerin en büyük özelli#i de zaten örgütlenmemizdir. 
E#er örgütlenmeseydik !stanbul’da turist olarak gezer-
dik. Bu vatanın kurtulması, kurulması örgütlenmeyle 
ilgilidir. Mustafa Kemal Pa"a co#rafyayı çok iyi, haritayı 
ezbere bilen biridir. Harekât planı da buna ba#lıdır. Bu bir 
kabiliyettir. Kocatepe’den muharebeyi an be an yöneten 
Mustafa Kemal’dir. 25 A#ustos’ta ba"lıyor, 26 A#ustos, 
27 A#ustos sabahı bitmi" artık. Yunan siperleri parçalan-
mı", bizimkiler hücum ediyor, da#ılma ve ricat ba"lıyor. 
30 A#ustos’ta Yunan ordusu teslim oluyor.”

‘KOLAY KOLAY GELMEZ!’
“30 A#ustos çok büyük komutanların sava"ı ve bun-

ların ba"ındaki adamda hakikaten bir mucize. Mustafa 
Kemal Pa"a bir mucizedir ve kolay kolay gelmez. Bu mu-
cizeyi takdir etmemiz, "ükretmemiz, üzerinde durmamız 
lazım. Bir sürü hasta insanın Mustafa Kemal ve Kema-
lizm üzerinde söylediklerini dinlememek lazım. Savcılar-
dan evvel sizlerin böyle insanları dı"lamanız lazım” diyen 
Ortaylı, tarihin gelecek ku"aklara aktarılmasının önemi-
ne de de#indi.

Ortaylı, “Tarihimizi bilmemiz, yalancı insanları te"hir 
edip, itibar etmememiz gerekiyor. Bunu yapmazsak toplum 
olarak de#erlerinizi koruyamazsınız. Toplum olarak çocuk-
larınıza kültürel iyi bir tarih ö#retimi, kültürel miras bıraka-
mazsınız. Saçma sapan "eylerle geçer gider ömür” dedi.

Panel sonunda, Mu#la’da yanan ormanlık alanın ye-
niden a#açlandırılması için !lber Ortaylı ve Hasan Mert 
adına TEMA Vakfı’na yaptıkları ba#ı" sertifikasını takdim 
eden Gaziemir Belediye Ba"kanı Halil Arda, “!lber hoca-
mızı büyük zaferin 100’üncü yılında Gaziemir’de a#ır-
lamaktan çok mutluyum. Gençlere tarihi sevdiren, 
bize her zaman umudu a"ılayan ve aydınlık yolu 
gösteren, hocaların hocası !lber hocamıza 
ve Hasan Mert hocamıza 100’üncü yılda 
çok te"ekkür ederim. Büyük zaferimi-
zi her yıl daha büyük bir co"kuyla 
kutlayaca#ız” diye konu"tu.
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Bir havalimanından 

ne bekler insan?

Batıgün 
SARIKAYA

Sinema Ele#tirmeni ve Yazar

Havalimanı her şeyden önce bir geçiş mekânı sayılır. 
Heyecanla çıkılan bir yolculuğun başlangıç ya da bitiş 
noktası... Fakat aslında buralar bir yanıyla nefes alıp veren, 

yaşayan, kendine has özellikler taşıyan mekânlardır da. Hasret dolu uzun 
ayrılıkların, kavuşmaların, bazen kaçışların, kurtuluşların bazen de yeniden 

buluşların yaşandığı bitmek bilmez bir yolculuklar dünyası...



8
3

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

Dünyayı yakla"ık 35 bin fitten, yani pilotların gü-
venlik yastı!ı dedikleri 10 km yükseklikten izleyen 
uçaklar, !zmir’e yakla"tıklarında sırf havalimanına 

ula"mak için de#il körfezin yayıldı#ı havzayı daha yakın-
dan görmek amacıyla da alçalırlar. Çünkü bu güzel kente 
yakın uçmanın ayrı bir cazibesi var. Atmosferi yarıp ge-
tirdikleri tarifsiz homurtu, gö#ün derinliklerinden çıkıp 
"ehrin sokaklarına yava" yava" sızar. Gündelik ya"amın 
döngüsüne kapılıp gitmi" kent insanı pek de farkında de-
#ildir ama bu görkemli an her gün yüzlerce kez ya"anır. 
Her seferinde bamba"ka öykülerle dolu bir uçak, "ehrin 
14 kilometre güneyinde konu"lanmı" Adnan Menderes 
Havalimanı’na iner. !çinde ba"ka "ehirlerin, ülkelerin ha-
vasını, hayatlarını ta"ıyarak…

Havalimanı her "eyden önce bir geçi" mekânı sayı-
lır. Heyecanla çıkılan bir yolculu#un ba"langıç ya da biti" 
noktası... Fakat aslında buralar bir yanıyla nefes alıp ve-
ren, ya"ayan, kendine has özellikler ta"ıyan mekânlardır 
da. Hasret dolu uzun ayrılıkların, kavu"maların, bazen 
kaçı"ların, kurtulu"ların bazen de yeniden bulu#ların ya-
"andı#ı bitmek bilmez bir yolculuklar dünyası... Yepyeni 
maceralara açılan insan, havaalanında ba"layan yolculu-
#un heyecanıyla beklerken, co"kuyla devinen, geni"leyen 
bir zamanın içine dü"er. Ço#u zaman gösteri"li modern 
terminal binalarına, içinden geçip gitti#imiz, kendimizi 
farklı bir ülkede ya da "ehirde bulmadan önce bir tür ha-
zırlık duygusu ya"adı#ımız bir ara mekân olarak bakarız. 
Oysa havayolu ula"ımının giderek geli"ti#i dönemlerden 
bu yana gündelik ya"amın kuytularında kendine vazge-
çilmez bir yer edinmi"tir bu mekânlar. Yolculu#un hızı, 
yapıların kalitesi, güvenli#i gibi tüm unsurlar bir yana, 
havaalanında olmanın kendine has, ayrıksı bir tadı var-
dır. Kimi zaman yo#un tedbirler yolcuyu bıktırabilir, ge-

cikmeler, aksaklıklar olur, çalı"ma ko"ullarının yarattı#ı 
yorgunluk sebebiyle görevliler ileti"im kurmakta zorla-
nabilir ama içerilerde bir yerde dikkatli yolcular için yine 
de özel bir deneyim beklemektedir. Do#rusu yolum ne 
zaman havalimanına dü"se oradaki ya"amın gündelik 
kaydını tutmak, etrafı bütün dikkatimle gözlemek arzusu 
duyarım. Belki bunda !sviçreli yazar Alain de Botton’un 
“Havaalanında Bir Hafta” adlı kitabının da etkisi var. 
Botton bu yapıtı kaleme almak için dünyanın en büyük 
havaalanlarından biri olan Heathrow’da bir hafta geçirir 
ve buradaki ya"antıya dair gözlemlerini alametifarikası 
olan felsefi yorumlarla zenginle"tirerek aktarır.

!zmir’de havayolunun geçmi"i aslında çok uza#a git-
miyor. 1987’de uluslararası hava trafi#ine açılan Adnan 
Menderes Havalimanı, Heathrow kadar i"lek ve büyük 
de#il ama en az onun kadar görkemli ve etkili. Son derece 
özenle planlanmı" bir yolculu#a çıkmadan önce buraya 
varmanın, bilet ve pasaport kontrollerinden geçmenin, 
büyük bekleme salonlarında zaman geçirmenin insanı 
yenile"tiren, ya"ama farklı bakmasını sa#layan bir yanı 
oldu#unu dü"ünürüm. Sanırım bunda bir havalimanında 
oldu#unu fark etmenin tuhaf gerçekli#i kadar mimarinin 
de etkisi var. Havalimanlarını modern yapılar olarak ya-
"amımıza ba#layan, orada gerçekle"en yolculu#a ayrı bir 
büyü katan bir derinlik ve büyüklük söz konusu. Özellik-
le !ç Hatlar Terminalinin devasa salonunda bir tür hu"u 
duygusuyla yolculu#un ve elbette ya"amın gizemli yan-
ları üzerine dü"ünmek mümkün. Üstelik bunun için ille de 
gezgin olmaya gerek yok. Bir i" yolculu#u ya da akraba-
ları ziyaret de aynı duyguları uyandırabilir pekâlâ. Hatta 
herhangi bir yolculuk amacıyla de#il, son derece geni" 
ve ferah giri"inde uçu" kapılarına gitmeden bir kenarda 
oturup gelip geçen hayatı izlemek için bile gidilebilir bu-
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raya. Ayrıca yakla"an bir uçu"u beklerken apronları gören 
kafelerden birinde uçakların ini" kalkı"larını izlemek de 
ba"lı ba"ına ilginç bir seyir deneyimi sunar. Belki yazmayı, 
okumayı, üretmeyi seven zihinler için güzel bir egzersiz 
alanı olur.

Bu duygular aslında havaalanına gidi" sırasında ya-
"anmaya ba"lıyor. Oraya ister özel araç, taksi ya da Hava" 
otobüsleriyle Akçay Caddesi üzerinden ister banliyö treni 
!zban’la (ki trenle ula"ım hem daha hızlıdır hem de kendine 
has bir lezzet barındırır) varın bu kısa yolculu#un ko"ulları 
de#i"se de ya"attı#ı heyecan pek de#i"miyor. Gaziemir’le 
Menderes ilçeleri arasındaki havalimanı, geni"leyen "eh-
rin dı"ına, ya"amın hayhuyundan uzakla"mak için kurul-
mu" gibi, yolcuyu ait oldu#u rutinden çıkarıp ba"ka bir du-
ruma, ba"ka kavrayı"lara götürüyor. Bunun için mutlaka 
yurt dı"ına gitmek de gerekmiyor üstelik. Havalimanının 
tıkır tıkır i"leyen bir makine gibi, kendine has bir çekimi 
var. Seyahat etme arzusunun bu mekânda cisimle"ti#ini, 
ete kemi#e büründü#ünü söylemek bile mümkün.

Burası Devlet Hava Meydanları !"letmesi Genel Mü-
dürlü#ü verilerine göre yılda yakla"ık 12 milyonluk yolcu 
trafi#i ile Türkiye’nin be"inci büyük havalimanı. Salgın 
sonrası sürece kar"ın 2022’nin ilk sekiz ayında da 6.5 
milyon yolcuya hizmet vermi". 2006’da in"a edilen Dı" 
Hatlar Terminalinin yolcu kapasitesi yılda 10 milyon. !ç 
Hatlar Terminalinin ise 20 milyona ula"ıyor. Bu kadar çok 
insanın gelip geçti#i, iz bıraktı#ı devasa mekânın bu yüz-

den mimari özellikleri yanında insan unsuru açısından 
da dikkat çekici bir a#ırlı#ı var. Bavullar yalnızca ki-

"isel e"yaları de#il birlikte geldikleri insanların 
öykülerini de ta"ıyor. Kurmacaya da meraklı 

iyi bir gözlemciyseniz Adnan Menderes 
Havalimanında birbirinden farklı öy-

küler arasında dola"abilirsiniz. Tabii 
bu öyküleri görmek için sadece 

çantaları, bavulları, çekçekle-
riyle gelip geçenlere de#il 

havalimanı çalı"an-
larına da bakmak 

gerek. Check-in 
kontuarında, 

gümrük muayene bankolarında, pasaport kontrol nok-
talarındaki görevlileri, büyük salonun kö"e buca#ında te-
mizlik yapan i"çileri, bina içinde özel kurulu"lara ait kafe 
ve dükkânlarda çalı"anları izlemek bu kocaman dünyayı 
anlamak isteyenler için ku"kusuz daha çok bilgi veriyor. 
Havalimanlarından bahsederken ba"vurulan sayıların ve 
istatistiksel verilerin özellikle de bu sebeple çok da önemi 
yok çünkü havalimanında 9 adet yolcu köprüsü oldu#unu 
bilmek, o köprülerin her birinde kontrolü ve güvenli#i sa#-
layan insanları görüp çalı"ma disiplinlerini, i"e bakı"larını 
izlemekten daha anlamlı de#il. 

Tabii standart yolcular için, gayet anla"ılabilir güven-
lik sebepleriyle, havalimanının farklı bölümlerini görme 
"ansı yok. Bagaj konveyörlerini, nakliye ve kargo kısım-
larını, pistleri, aprondaki çalı"maları, personelin kullanı-
mına izin verilen çalı"ma alanlarını izlemek, yani büyük 
bir mekanizmanın nasıl çalı"tı#ını anlamak için yakından 
bakmak pek mümkün de#il. Belki bu tip bilgilerin gündelik 
ya"amda i"lerli#i olmadı#ı dü"ünülebilir ama böylesi bir 
yapının i"leyi"ine hayranlıkla bakmak, saat gibi çalı"an 
düzenine tanık olmak, ya"amın yo#un temposunda insa-
na özel bir bakı" açısı kazandırabilir, neden olmasın. Bir 
yandan o ünlü Terminal filminde Tom Hanks’in oynadı#ı, 
bir havalimanında sıkı"ıp kalan karakter geliyor aklıma. 
1988’den 2006’ya kadar tam 18 yıl Paris’in Charles de 
Gaulle Havalimanı’nda ya"ayan Mehran Nasseri’nin hikâ-
yesinden esinlenerek çekilmi" bu keyifli filmde, ülkeye gi-
ri"ine izin verilmeyen Victor Navorski, New York’un ünlü 
John F. Kennedy havalimanında ya"amak zorunda kalıyor. 
Herhalde Terminal’i (2004) izleyip de bir havalimanında 
ya"ama olasılı#ının nasıl bir "ey oldu#unu dü"ünmeyen 
yoktur. 

Terminal’deki küçük ayrıntılar gibi bu devasa yapının 
içinde kaybolmak, çalı"anlarla günlük ili"kiler kurmak, 
sabah sohbetlerinde bulunmak, hayat dı" dünyada sü-
rüp giderken zamanın adeta kayboldu#u bir akı"ın için-
de kalmak ku"kusuz çok ilginç bir deneyim olurdu. Gece 
yolculukları sırasında bekleme salonlarındaki sandalyeler 
üzerinde sabahlayanlar, bu deneyimi az çok bilirler. Ev ka-
dar rahat bulunmasa da bir havalimanında uzun zaman 
geçirmenin tuhaf bir duygu yarattı#ı söylenebilir. Ama 

Bavullar yalnızca kişisel eşyaları değil birlikte geldikleri insanların 
öykülerini de taşıyor. Kurmacaya da meraklı iyi bir gözlemciyseniz Adnan 

Menderes Havalimanında birbirinden farklı öyküler arasında dolaşabilirsiniz. 
Tabii bu öyküleri görmek için sadece çantaları, bavulları, çekçekleriyle gelip 

geçenlere değil havalimanı çalışanlarına da bakmak gerek.
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elbette özellikle de yurt içi seyahatle-
re çıkan biz yolcuların böyle uzun süreli 
deneyimler ya"ama olasılı#ı yok. Kimi 
gerçek olaylara ra#men belki de bu tip 
serüvenler yalnızca filmlerde oluyordur.

Bu arada Adnan Menderes Havali-
manı’nın eski adı Cumaovası Havaala-
nı. Bulundu#u bölgenin bu oldukça ho" 
adı, bir yandan cuma gününün yarattı#ı 
tatil ça#rı"ımını da içinde ta"ıyor. Her 
biri yakla"ık üç kilometre uzunlu#un-
daki pistlere inip kalkan uçaklar da 
muhtemelen bunun farkında. Yolcula-
rını kâh güzel bir yaz tatili için kâh aile 
yanına dönü"ün getirdi#i rahatlı#a ta-
"ıdıklarını bir biçimde hissediyor olma-
lılar. Cumaovası’nın bir ba"ka özelli#i 
de ilk havacılık müzesinin 1971-1978 
arasında bu bölgede kurulmu" olması. 
Bu bereketli toprakların gözünü gök-
lere dikerek hava ula"ımıyla kurdu#u 
ba# o günlerde ba"lamı" demek. Müze 
daha sonra !stanbul’a ta"ınmı". Aslında 
80’lerin ba"ında havalimanının adının 
9 Eylül olması önerilmi" ama bu öneri 
nedense dönemin kendine has siyasi 
ba#lamı içinde kabul görmemi". 

Gaziemir’de bir havaalanı faaliyet 
göstermeden önce !zmir’e yapılan sivil 
uçu"lar Çi#li Havaalanı’nda gerçekle"-
tiriliyormu". Bu anlamda havaalanının 
sadece Gaziemir’e de#il !zmir’e büyük 
bir de#er kattı#ı söylenebilir. 1987’den 
sonra çok uzun bir süre "ehrin ihtiya-
cını kar"ılamaktan uzak bulunan, !s-

tanbul ve Ankara’daki uçak yolculu#u 
imkânlarının biraz gerisinde kalan ama 
terminal binalarının yenilenmesiyle bir 
büyük "ehre yakı"an bir havalimanına 
dönü"mü". 2009’da Doha Havacılık 
Zirvesi’nde Yılın Çevreci Havalimanı se-
çilmesi, 2010’da da ACI (Airports Coun-
cil International) tarafından ilk kez ve-
rilen Eko-Yenilik Ödülünü alması hava 
ta"ımacılı#ı alanındaki giri"imin olumlu 
sonuçları olmu".

Gaziemir’le giderek özde"le"en 
havaalanının bir güzelli#i de özellikle 
geceleri kuzey-güney yönlü rotalar-
dan gelen uçaklar "ehre do#ru alçalır-
ken sa# yanda uzanan !zmir körfezini 
ve ardından gittikçe büyüyen Gazie-
mir’i ı"ıklar içinde izlemek olsa gerek. 
Bu ı"ıklara her yıl giderek geli"en bir 
bölgenin endüstriyel büyümesini sim-
geleyen i"aretler gözüyle de bakmak 
mümkün. Zira havayolu ta"ımacılı#ı 
hem yolcu hem de kargo trafi#i anla-
mında bu büyümenin önemli bir parça-
sı. Ama dahası "ehre katkı sunan öy-
külerin de gelip gitti#i, yer de#i"tirdi#i 
bir büyük varolu" mekânı. !"te bu yüz-
den sık sık seyahate çıkamasak da o 
hareketlili#e tanık olmak, iki terminali 
birle"tiren yarım silindir cam tavanın 
altında oturup hız ça#ını ya"ayan dün-
yayı idrak etmeyi denemek için fırsat 
buldukça gidilmeli. Gaziemir’de bekle-
yen havalimanı da bu fırsatı seve seve 
sunacak rahatlıkta bir yer.

1987’den sonra 
çok uzun bir süre 
şehrin ihtiyacını 

karşılamaktan uzak 
bulunan, İstanbul 

ve Ankara’daki 
uçak yolculuğu 

imkânlarının biraz 
gerisinde kalan 

Adnan Menderes 
Havalimanı

 terminal 
binalarının 

yenilenmesiyle 
bir büyük şehre 

yakışır hale 
dönüşmüş.
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Ateş İlyas 
Başsoy

İletişimci ve yazar
atesilyasbassoy@gmail.com

Müzik
Damıtılmış iletişim: 

Günümüzde Ezhel’in üç "ar-
kısını ezbere bilmeyen ki"i 
reklamcı olamaz. 

Reklam be" disiplinle çok ya-
kından ilgili: Müzik, video, edebi-
yat, grafik tasarım ve foto#raf… 
Bu listeyi yirmi yıl önce yapsam 
foto#raf ikinci sırada olurdu ama 
artık donmu" görüntü ça#ı eski 
parlaklı#ını yitirdi, "imdi varsa 
yoksa video var.

Müzik kitleleri etkilemenin en 
kestirme yolu. Hiçbir görüntü mü-
zik kadar yüksek etki vermez ama 
do#ru müzik, do#ru görüntüyle 
birlikte bomba etkisi yaratır. Bir 
sürü vasat filmin ba" tacı edilme-
sinin nedeni görüntüyle müzi#in 
kesi"me anlarında ya"attı#ı hisler. 
Bazı filmlerden müzi#i çıkartırsa-
nız geriye hiçbir "ey kalmaz. Bazı 

filmlerdeki gürültü ve sessizlik 
kontrastları da bu etkiyi yaratır. 
Sinemanın büyüsü göz ve kula#ın 
beyne aynı anda ‘like’ atmasıyla 
gerçekle"ir. 

Miting alanları, siyasi bu-
lu"malar, be#endi#imiz lideri bir 
kürsüde canlı olarak gördü#ümüz 
anlar müzikle bulu"ursa kulak 
beyne büyülü sinyaller iletir. Sırf 
müzi#ini sevdi#imiz için bir lidere 
hayran olabilir, liderin daha sonra 
söyledi#i sözler aleyhimize bile 
olsa ona oy verebiliriz. 

Bunun sebebi beynimizde 
aynı anda iki sistemin çalı"ması. 
Birinci sistem hızlı, sezgilere ve 
ezberlere dayanıyor. Örne#in dı"kı 
görünce yüzümüze buru"turma-
mız, akrep görünce korkmamız, 
“Naber” dendi#inde “!yidir” de-

Müzik kitleleri 
etkilemenin en kestirme 

yolu. Hiçbir görüntü 
müzik kadar yüksek 

etki vermez ama 
doğru müzik, doğru 
görüntüyle birlikte 

bomba etkisi yaratır. İyi 
müzik, siyasal iletişimin 
en önemli ayağı olabilir. 
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memiz gibi…  !kinci sistemse 
ölçüyor biçiyor, daha yava" 
çalı"ıyor, hangi otomobili ala-
ca#ımıza karar verirken veya 
yöneticimize bir fikrimizi açık-
larken yaptı#ımız gibi. 

Daniel Kahneman ona 
Nobel Ekonomi Ödülü getiren 
hayli psikolojik kitabı “Hızlı ve 
Yava" Dü"ünme”de, birinci 
sistemin hayatımızdaki tah-
minlerin çok ötesinde belirle-
yicili#inden bahsediyor. Beynin 
fiziksel görünümü ceviz gibi iki 
bölümlü oldu#u için sezgisel 
zeka (EQ) ve mantıksal zeka 
(IQ) oranlarının %50 - %50 ol-
du#unu dü"ünüyoruz. Daniel 
Kahneaman’a göre bu oran, 
en mantıklı insanda bile %95’e 
%5 oranında. %95 olan kısım 
sezgisel zekamız, yani hisle-
rimiz. Garip oldu#u kadar ger-
çek, bizi yönlendiren etkenler 
çok büyük oranda hislerimize 
dayanıyor. Üç ya"ındayken 
arkada"ımızla bir oyunca#ı 
payla"mamız ve arkada"ımı-
zın bizi öpmesi, bir ömür boyu 
payla"ımcı ve iyi kalpli bir insan 
olmamıza yol açabiliyor. Her 
"ey bu kadar basit de#il demek 
isterdim ama neredeyse bu 
kadar basit.

!"te müzik burada birinci 
sistem için müthi" bir anahtar. 

Ezhel’in pek me"hur ol-
mayan "arkılarından Benim 
Derdim önce iki hikâye ile ba"-
lar: 

Ezhel bir barda birasını 
içerken bir adam yakla"ır ve 
“Genç, hayat ne kadar adil” 
der. Muhabbetin gidece#i yeri 
sezen Ezhel, “Hiç ba"lama abi, 
benim derdim bana yeter” der.

Ba"ka bir ak"am, yine bir 
barda, hafif de sarho"ken bir 
kadın yanına gelir ve “Sevgi-
limden ayrıldım, onu unutmak 
istiyorum. Takılalım mı?” der. 
!ntikam seksinden hayır gel-
meyece#ini bilen Ezheli, kadı-
na “Hiç yakla"ma” der ve ekler 
“Benim derdim bana yeter”.

Benim Derdim 
"arkısını 

dinlemek için QR 
kdunu okutun.

Ezhel
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$arkının bundan sonraki bölümünde Türkçe rapin en güzel 
monologlarından biri ba"lar:

“Benim derdim bitmez, aç kalırım, benim derdim midem
Kimse yardım etmez dert kendi derdi de!ilken.
Benim derdim giyinmem de!il,
Giyinmedi!inden sokak çocukları giysi, giyim derdin i!renç!
Benim derdim ülkem, boktan hep #u gündem
Her bi’ yer tecavüz hep bomba dü#tü!ünden.
Benim derdim dünya, yok olur bizimlen
Bo# kibirimizden dolayı kirli bir yer.
Benim derdim insan, delirten bi’ cins 
Tövbe edip durur zanneder temizlendi vicdan.
Benim derdim isyan, edemedi!im bi’ türlü 
Büründüremedi!im ete kemi!e de belki…
Senin derdin bombo#, kerizler bi’ ho# 
Derdi #uymu# ki eldivenle eli terliyormu#,
Saçma sapan #eyler, televizyon korkunç
Dizilerin sahteli!ini, derdin belliyorsun.
Benim derdim bilmen, bilmen gerekti!inden
Anlatırım istersen elimden geldi!inden.
Benim derdim bir ben de!il de hepimizken, elin bencilli!inden 
Benim derdim gitsem #ehirlerinden birden
Derim ‘dert bi’ bitsen’ gelirken tripler
Delircem delirtcem derinlerde kinler
Yerim yer de!il her #eyin derdi bir.”

Bu sözler o kadar hızlı söylenir ki, söyleneni anlamak için 
ya sözleri okumak ya da "arkıyı defalarca dinlemek gerekir. 
Yine de ilk dinleyi"te bile cümlelerin gücü sezilir ve müzi#in 
ritmi sözlerle birle"ip dinleyeni hayran bırakır. Derken "arkının 
üçüncü dakika kırk ikinci saniyesi gelir ve az önce sözlerle to-
katlanan kula#ınıza kusursuz bir elektrogitar solosu dolar ve 
müzik zirveye çıkar. Tüm bunlar olurken dü"ük tempo beat hiç 
kesilmez.

Ezhel’in Benim Derdim "arkısının son bir dakikasında ya-
"adı#ınız bu vecde gelme anı, ancak dahi bir müzisyenin yapa-
ca#ı bir kurgudur. Ezhel dört dakikalık bir "arkı içinde dinleyiciyi 
iki hikâye, bir siyasi söylev ve bir müzikal zirve ya"atır. Gitar 
solo ba"ladı#ı anda tüyleriniz ürperir ama bundan önceki üç 
dakikada ya"adı#ınız epik "ölen olmasa bu ürperme olmaz. 

Müzikte zirve deneyimleri ya"atmanın her zaman geçerli 
sabit bir formülü yok. Genellikle davulun giri"i, akordun de#i"-
mesi gibi atak anlarında yükseliriz ama her "ey bu kadar ba-
sit olsa, her atakta aynı hisleri duyardık. Oysa duymayız, ço#u 
"arkıyı sevmeyiz. Güzel "arkı kendili#inden öne çıkar, yeter ki 
dinlenmesine fırsat verilsin.

Gazapizm’in “Sanki Bir Halkın” "arkısında 
“Bir insanın bir insana duydu#u "u a"ka bakın, 
Sanki bir halkın tüm özgürlük umutları ba"ka bir 
baharda tekrar filizlenir” dedi#i kısımda 1:42 sa-
niyede…

No Land’in !stanbul "arkısında 4:27’ye kadar 
yükselen müzi#in, o saniyeden itibaren duyulan 
iki ney üflemesinin kalbimize akması,

Athena’nın Pis’te “Koysan koysan, a#zımın 
ortasına koysan, sonra bana sarılsan, sevi"sek 
aylar susar” çı#lı#ında,

Yıldız Tilbe’nin “Kalbim duraksız haykırı"-
larda, ne yapsan ayrılamam senden asla, hafife 
alma, a"k vurur insana, bu kadar kolay sanma de-
likanlım” nakartında,

David Bowie’nin Thursday’s Child’ında “Th-
row me tomorrow, now that I really got a chance, 
throw me tomorrow, everything’s falling into pla-
ce” sözlerini duydu#umuz anda,

Metallica’nın Death Magnetic albümündeki 
The Day That Never Comes’da baygın bir dok-
sanlar Metallica’sı gibi ba"layıp 5:44’den itibaren 
seksenlerdeki haline selam duru"unda,

Leftfield’ın Afro Left "arkısında o ana kadar 
kendini tutup hafifçe sallanmakla yetinsen de al-
tıncı dakikadan itibaren dans etmeye ba"ladı#ın-
da, 

U2’nun Bosna Sava"ı’nı bitiren unutulmaz 
"arkısı Miss Sarajevo’da Pavarotti’nin 3:10’da 
karnımıza, 3:20’de kafamıza vurdu#u iki yumruk-
ta.

Beethoven’ın Yedinci Senfonisi’nin Allegreto 
bölümünde.

Türler farklı da olsa, güzel müzik güzel mü-
ziktir ve ço#u zaman (hatta belki her zaman) bir 
"arkıyı neden güzel buldu#umuzu formülle"ti-
remeyiz. Bunun bir formülü olsa herkes uygular 
ve her "arkı çok be#enilirdi ama milyonlarca "arkı 
içinde pek azı be#eniliyor.

!yi müzik, siyasal ileti"imin en önemli aya#ı 
olabilir. Ondan daha güçlü 
tek bir his var: Koku... 
Ama onu payla"abi-
lece#imiz mecra 
pek yok.
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