
n İz Bırakanlar Ödülleri Töreni’n-
de Kovid-19 salgını sürecinde can-
ları pahasına mücadele eden tüm 
sağlıkçılar adına İzmir Tabip Oda-
sı’na ödül verildi. Oda Başkanı 
Dr. Lütfi Çamlı, onca mücadeleye 
ve kayıplara rağmen Kovid 19’un 

meslek 
has-
talığı 
sayıl-
ma-
masına 
isyan 
etti. 
w 8-9’da

n İzmir Depremi sonrasında 
arama kurtarma faaliyetlerin-
deki özverilerinden dolayı tüm 
ekipler adına İzmir İtfaiyesi’ne İz 
Bırakanlar Ödülü verildi. İtfaiye 
Başkanı İsmail Derse, afetlere 
hazırlıklı olmak için canla başla 
çalıştıklarını kaydetti. w 8-9’da

Sağlıkçıların izi
tarihten silinmez Özveri neymiş

o gün gördük

‘Bu ödül, toplumcu bir
belediyeciliğin anlamı’

n İBB Başkanı Tunç Soyer’in pan-
deminin başında ihtiyaç sahiplerine 
gıda yardımı amacıyla başlattığı Biz 
Varız kampanyasına İz Gazete, 7 
saatlik Dayanışmayı Canlandıralım 
Yayını düzenleyerek katkı koymuş ve 
25 bin 695 gıda kolisinin satılmasına 
vesile olmuştu. Bu yayını düzenleyen 
komite adına ödülü Önceki Dönem 
CHP İzmir Milletvekili Zeynep Al-
tıok aldı. Altıok, ödülün aslında eşit-
likçi ve toplumcu belediyeciliğin bir 
anlamı olduğunu kaydetti. w 8-9’da

İz Gazete, 6’ncı yaşını okurlarının büyük bir teveccühü ile kutladı. Genç kadrosuyla kısa sürede İzmir’de bıraktıkları izin 
öyküsünü, 6 yaşındaki minik kızı Öykü’yü örnek vererek anlatan İz Medya İmtiyaz Sahibi Ümit Kartal, “Önce emekle-
meyi, yürümeyi, düşüp de kalkmayı öğrendik. Şimdi ise koşma vaktimiz geldi; çünkü geleceğe çok daha hazırız” dedi

ARTIK KOSMA
VAKTiMiZ GELDi
İZ Gazete’nin 6’ncı kuruluş yıl dönümü 
ve 2020-2021 yılı İz Bırakanlar Ödülleri 
Töreni, geçtiğimiz Cumartesi akşamı 
Alsancak Tarihi Havagazı Fabrika-
sı’nda yoğun ve coşkulu bir katılımla 
gerçekleşti. Törene; siyaset, sivil 
toplum, medya, kültür sanat, 
ekonomi camiasından ve İz 
Gazete okurlarından oluşan 
pek çok isim katıldı.

İZ Medya Yayın Yönetme-
ni Ümit Kartal’ın ve ödül 
sahiplerinin konuşmaları 
‘Gelecek adına her alanda umut 
var’ dedirtti. Kartal, İz Medya’nın 
dünü, bugünü ve geleceği adına 
önemli mesajlar verdi; daha çok 
yerelleşme vurgusu yaparak 
‘artık koşma vakitlerinin’ gel-
diğini ifade etti. w 6-7-8-9’da

TEŞEKKÜRLER İZMİR

UMUT TAZELEDİK

6 YILDA EMEKLEMEYİ, YÜRÜMEYİ, DÜŞÜP KALKMAYI ÖĞRENDİK…

n İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, iklim kriziyle mücadele 
temasıyla belirlenen İz Bırakanlar 
Ödülleri’ne layık görüldü. Soyer’e 
ödülünü İz Gazete Yazı İşleri Müdürü 
Yağız Barut takdim etti. İklim krizine 
karşı mücadeleden dolayı ödüle layık 
görülmekten gurur duyduğunu ifade 

eden Soyer, “Bu çağın sonunu biz 
belirleyeceğiz. Ya iklim devrimini 
yapıp doğadaki tüm canlılarla birlikte 
yaşamaya devam edeceğiz ya da 
gezegenimizin yangın yerine dönme-
sine seyirci kalacağız” diye konuştu. 
Soyer, İz Gazete’nin çabasının önemli 
olduğunu vurguladı. w 6-7’de

n İklim kriziyle mücadelede iz bıraktı-
ğına inanılan isimlerden biri parlamen-
toda ve sahada verdiği mücadelelerden 
dolayı CHP İzmir Milletvekili Murat 
Bakan oldu. Bakan’a ödülünü İz Gazete 
editörü Tuğçe Kaş takdim etti. Çarpıcı 
bir ödül konuşması yapan ve iktidara 
seslenen CHP’li Murat Bakan, rant 
adına bir ağaç yaprağının bile incitil-
memesi gerektiğini söyledi. Bakan, 
Türkiye’deki ekoloji mücadelesinin İz-
mir’den yükseleceğini kaydetti. w 6-7’de ‘Bu çağın sonunu

biz belirleyeceğiz’İZMİR’İN GAZETESİ
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Derneği’nin (BAMAD) katkılarıyla hazırlanmıştır
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Filiz Ceritoğlu Sengel, Murat Bakan Özgür-Hüseyin Aslan

Gökmen Küçüktaşdemir, 
Özde Koca, Doğancan KocaAydın Özcan, Turgay Bozoğlu

İZ Gazete Ekibi

Aydın Mutlu, Murat Koçak, İsmail Derse, Pelin Haktanır, Şenol Dereköy, Serkan Korkmaz, Yaşar Korkmaz

Halil Aslan, Ferhan Ademhan, Dilek Takımcı, Yiğit Açık

CHP Konak İlçe Örgütü

Yılmaz Özlahlan, Fırat Yavuz, Behçet Şenözhür, Lemi Ölçer, Okşan Attila

Serdar Sandal, Abdül Batur, Akın Küçükoğullarından

Levent Bimen, Bora Uçar, Murat Attila

Özgür Coşkun, Abdül Batur, Murat Attila, Mustafa Kayalar, Ümit Kartal

Teşekkürler
iZMiR

Yayın hayatına 21 Ocak 
2016 tarihinde internet gaze-
tesi olarak başlayan İz Ga-
zete, bünyesine 26 Ağustos 
2019’da günlük matbu gaze-
teyi, 30 Ağustos 2020’de ise İz 
Televizyonu’nu katmıştı. Ta-
mamı gençlerden, çoğu ka-
dınlardan oluşan İz Gazete, 
çiçeği burnunda bir gazete 
olmasına ve henüz resmi ilan 
alamamasına rağmen geçti-
ğimiz yıl Türkiye Gazeteciler 
Sendikası ile toplu sözleşme 
imzalayarak da basın sektö-

rüne örnek olmuştu. İz 
Gazete, yaptığı çalış-
maların okur nezdin-
deki karşılığını, geçti-
ğimiz Cumartesi günü 
çok yoğun katılımlı 
6’ncı kuruluş yıl dönümü 
ve İz Bırakanlar Ödülleri 
Töreni’yle bir kez daha 
görmüş oldu. İzmir’in 
basın, sanat, siyaset, spor 
ve iş dünyasından pek 
çok isim İz Gazete’nin 
bu özel gününde bir 
araya geldi. 

Deniz 
Olgun
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Onur Temiz, Ümit Kartal

Sultan İpekli, Ekincan Aksoy, Aydan Tor, Ayşen Egeli, Mehmet Türkbay, 
Murat Koçak, Bülent Sözüpek, Atilla Sencan, Anıl Karaca

Hacer Taş Gültepe, Köksal Yıldırım

Seçkin Öner, Jale Karasu

Mevlüt Dağdeviren, Fatih Özkılınç, Didar Demirci, Murat Attila, Beyza Öztürk, Feyyaz Tatar

Cannur Akdemir, Hicret Çetin

Filiz Ceritoğlu Sengel
Can Günay, Tuna Günay, Özlem Günay, Dilaver Günay, Irmak Kaynarca, 
Gül Atalar, Ümit Kartal, Murat Kırca, Aylin Kırca, Arzu Kızmaz Serhat Tanyeri, Helil Kınay, Zeynep İlayda Karadağ

Serkan Seringil, Hüsniye Seval Acun,  Volkan Gündüz Zerrin Sürenkök, Necip-Nilüfer Mutlu, Fatih Sürenkök

Dilek Gappi, Dilek Takımcı Tuncay Uğantaş Yetkin Er, Kadir Kızıltepe

Cemil TugayAhmet Özbek, Gül Atalar, Gülbahar Özbek, Yaprak Özbek, Irmak Kaynarca, Aylin-Murat Kırca

Okşan-Murat Attila Duygu Yayman, Reşat Yörük, Meltem Seyis, Misket Dikmen

Lütfi-Sema Çamlı Kemal Sevinç, Nejdet Durmuş

Mehmet Aykırı, Medat Şenay, Semra İğtaç, Orhan Aslan, Şafak İnce Ümit Kartal, Tunç Soyer, Murat Attila
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Mübeccel Hürmen

Deniz-Özgür Coşkun Yasemin Mirahmetoğlu, Bora Uçar Volkan-Serap Özöktem Nihan-Şafak İnce Mehmet İnmez, Süleyman Gülen

Gökçe Bilgesu AkkuşAkın Küçükoğullarından, Sema Pekdaş, Mehmet Şerif Demir

Fatoş Öztürk, Zülal İpek Pula, Pınar Teke

Büşra Muratdağı, Mehmet Muratdağı

Birol Özkardeşler Nilay KökkılınçAycan Karadağ, Nil Kahramanoğlu, Berkay Sağol, Kenan Yeşil

Cengiz Kuçhan, Aytekin Sözen Ayça Daşkın, Barış Özdil Murat Büyükyılmaz, Orçun Masatçı
Cemal Özkan, Berat Bayrakdar, 
Eren Ihlamur

Aybars Uygur, Hülya Erirgin, Sadi Akbulut
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Gazetemizin 6’ncı 
kuruluş yıl dönümü 
kutlamasına ve İz 
Bırakanlar Ödülleri 
Töreni’ne katılım 
sağlayan misafirlere 
İz Gazete editörü 
Nil Kahramanoğ-
lu mikrofon uzattı. 
“İz Gazete, İzmir 
için ne ifade ediyor 
sorusuna” aldığımız 
cevaplar şöyle:

en önemli ihtiyacımız’
‘Bağımsız, özgür basın

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: 
“İz Gazete’nin bizim gönlümüzdeki yeri 

ayrı. İki nedenden ayrı; bir tanesi Ümit zaten 
benim dostum, bir diğeri de gerçekten İzmir’e 
kazandırılmış önemli basın kurumlarından 
bir tanesi. Sesimiz oluyor, soluğumuz oluyor, 
daima gerçeklerin yanında, daima doğruların 
yanında duruyor. Tam da ihtiyaç duyduğumuz 
bağımsız ve özgür habercilik hizmetini İz Gaze-
te sayesinde alabiliyoruz. Bu bizim için büyük 
bir mutluluk, bu yüzden bugün sizlerle beraber 
olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.”

Efes Selçuk 
Belediye Başkanı 
Filiz Ceritoğlu 
Sengel:

“İz Gazete esa-
sen İzmir’in bütün 
izlerini ifade 
ediyor. Bugünkü 
‘Biraz Çılgın Çokça 
Cesur’ manşeti 
gibi 6 yıldan beri 
fazlasıyla cesur 
ve aynı zamanda 
birazcık da çılgın 
olarak yoluna de-

vam ediyor. Böylesi karanlık bir gidişata dur 
diyebilecek, yalanlardan değil doğrulardan 
yana olan, dik duruşunu sergileyen ve ser-
gilemeye de devam eden, insanların ihtiyaç 
duyduğu o gerçek haberciliği birebir halkla 
buluşturan stili ile gümbür gümbür gidiyor. 
Nice yılları olsun.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail 
Yetişkin:

“İz Gazete bizim evimiz gibi artık, ne 
zaman istersek her zaman yanımızda. 
Yerelden haber almakta zorlandığımız ve 
baskılandığımız bugünlerde biliyorsunuz 
yerel basının önemi çok arttı, onun için 
İz Gazete’ye her zaman destek vermeliyiz, 
vermeye de devam edeceğiz. İz Gazete’nin 
6’ncı yaşını değil inşallah 60’ıncı yaşını da 
kutlarız hep beraber.”

Konak Belediye 
Başkanı Abdül 
Batur:

İz Gazete kurul-
duğu günden beri, 
belli bir çizgide dur-
mayı becerebilen, en 
önemlisi de İzmir’in 
problemlerini, 
bölgenin problem-
lerini gerek yerelde 
gerek genelde etkili 
şekilde aktarabilen, 
genel siyasetin ve 
kamuoyunun nab-
zını gayet iyi tutan 
bir gazete. Bugünkü 
“Biraz Çılgın Çokça Cesur” manşeti de çok 
güzel. Cesur gazeteciliğin, kararlı gazeteci-
liğin nasıl yapıldığını ve kent için duruşun 
nasıl olması gerektiğini en iyi şekilde anlatan 
bir gazetedir. Nice 6 yıllar diliyorum.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil 
Tugay:

“İz Gazete benim 
için basın özgürlü-
ğünü, basın adına 
umudu ifade ediyor. 
İyi ki varsınız. 
Zamanla çok daha 
başarılı olacağınıza 
eminim. İz Gaze-
te’nin varlığı ile de 
gurur duyuyoruz ve 
desteklemek için 
üzerimize düşeni de 
yapmaya her zaman 
hazırız.”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyesi Şamil 

Sinan An:
İz Gazete’yi yayın 

hayatına başladığı ilk 
günden beri yakinen 
takip ediyorum. 
Özellikle son dö-
nemlerde İz Televiz-
yonu’nda çok güzel 
programlar, projeler 
yapıldığını düşünü-
yorum. Spor, yerel 
yönetimler, kültür 
sanat alanlarında 
yaptığınız çalışmalar bize çok büyük bir onur 
veriyor. Bu başarılarınızın devamını diliyoruz.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni:
İz Gazete, İzmir 

için çok önemli bir 
ses. Sadece İzmir 
için de değil, ülke 
için çok önemli işler 
yapıyorlar. Basının 
bu derece baskı içeri-
sinde olduğu, halkın 
haber alma özgür-
lüğünün tamamen 
ortadan kaldırıldığı 
koşullarda İz Gazete 
gibi basın yayın organlarına her boyutuyla 
ihtiyacın arttığı günlerdeyiz. İz Gazete kendi 
cephesinden İzmir’de önemli bir rol oynuyor 
ama diğer illerimize de örnek oluyor. Daha da 
büyüyen, gelişen bir İz Gazete olmasını istiyor 
ve umuyoruz. Nice 6 yaşlara.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 

Dilek Takımcı: 
İz Gazete, İzmir’in 

sesi olan bir gazete. 
Gerçekten genç bir 
gazete olmasına 
rağmen kısa zaman-
da köklü bir gazete 
haline geldi. Başarılı 
yayınlar yapıyorlar. 
Gazete’nin 6’ncı yılını kutluyorum.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık:
İz Gazete gerçek-

ten yerel basını ifade 
ediyor. Onurlu ve dik 
duruşu ifade ediyor. 
Temiz ve dürüst ha-
berciliği ifade ediyor. 
Son olarak da bizden 
olmayı ifade ediyor, 
sizden olmayı ifade 
ediyor. İz Gazete, 
Türkiye için güzel şeyler vaat ediyor.

CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş 
Gültepe:
“İz Gazete, benim 

6 senedir takip 
ettiğim, özellikle 
çalışanlarını, basın 
emekçilerini çok 
sevdiğim ve değer 
verdiğim bir basın 
kuruluşu. Ben bütün 
basın emekçilerini 
tebrik ediyor, sizleri 
de kutluyorum. 
Kalemler ve yürek-
ler susturulamaz, 
bunun en güzel 
örneğini veriyor İz 
Gazete, sizleri yürekten kutluyorum.”

Menderes Belediye Başkanı 
Mustafa Kayalar:
İz Gazete’nin 6’ncı yılını yürekten kutla-

maya geldik. İz Gazete, İzmir için çok önemli 
bir faktör. Çünkü İzmir’deki olayları İzmir’le 
yansıtan ve gerçek bir şekilde yansıtan gazete. 
Bu yüzden çok önem verdiğimiz bir medya 
grubu. Ulusal gazetelerin ve bizim belediye-
lerimizin bu kadar baskılandığı bir dönemde 
yerel gazetelerin ve tabii ki İz Gazete’nin ger-
çekleri halka yansıtmak açısından çok önemli 
bir aktör olduğunu düşünüyorum.

Önceki Dönem CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok:

“Basının çok zor bir sınavdan geçtiği bu gün-
lerde bizlere gerçek haberi aktarmaya çalışan 
basın emekçilerinin çok kıymetli çabalarıyla 
ayakta duran İz Gazete’nin 6’ncı yılını kutlu-
yorum. Bugün çok anlamlı bir gün çünkü her 
şeyden önce ifade özgürlüğümüzü, haber alma 
hakkımızı savunan, ülkemizde ne olup bittiğini 
bilmemize sebep olan İz Gazete, yereldeki 
zorluklara rağmen genç bir ekiple ve özverili bir 
çalışma ile ayakta duruyor. 6 yıl hiç azımsana-
cak bir zaman değil. Tebrik ediyorum, sonuna 
kadar destekçiniziz ve yanınızdayız.”

Önceki Dönem Konak Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş: 

İz Gazete’nin kurucusu Ümit Kartal ile İzmir’e 
ayak basar basmaz bu projeyi hayata geçirmek 
için ilk adımlarını atarken karşılaştım. Onunla 
ilk söyleşilerden birini de ben yaptım zannedi-
yorum. Keyifli bir sohbetti. Ümit’in yolunun açık 
olacağı o kadar belliydi ki o zamandan beri İzmir 
için iyi şeyler yapmaya, iyi bir rüzgâr estirme-
ye, İzmir’in sesi olmaya adaydı bunu çok güzel 
yerine getirdi. Çok çabuk geçen bir 6 yıl oldu ve 
İzmir’de izi kaldı İz Gazete’nin; en güzel yanı da 
bu zaten. Yolunuzun açık olmasını, uzun yıllar 
bu başarıyı sürdürmenizi istiyorum. Böyle sesle-

re çok ihtiyaç var. Ülkenin bu zor günlerinde dik 
duruşlu medyanın olması bize soluk aldırıyor.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı:
İz Gazete, pandemi sürecinde sağlık çalışanla-

rının sesi oldu. Özellikle şeffaf olmayan ve doğru 
bilgilerin paylaşılmadığı bir ortamda; kamuo-
yunu gerçek habere ulaştırmak, doğru verileri 
paylaşmak adına İzmir Tabip Odamıza büyük 
bir desteği oldu. Gerçekten böylesi süreçlerin 
hep beraber aşılmasında bağımsız basının, özgür 
basının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha 
gördük. İz Gazete’ye sağlık emekçilerinin, toplu-
mun sağlık hakkının, sağlık çalışanlarının özlük 
haklarının, ekonomik haklarının ve diğer tüm 
taleplerinin duyurusunda verdiği destek için çok 
teşekkür ediyorum. Nice 6 yıllar, 10 yıllar, 60 yıl-

lar diliyorum. Birlikte dayanışma içinde çok daha 
güzel işlere imza atabilmek için iyi ki varsınız.
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KENDiMiZi GELECEGE
HAZIR HiSSEDiYORUZ

İz Gazete’nin ge-
lenekselleşen İz 
Bırakanlar Ödülleri 
sahiplerini yoğun 
katılımlı coşkulu bir 
törenle buldu. 2021 
yılı ödülleri ‘iklim kri-
ziyle mücadele’ te-
masıyla belirlenirken 
aynı törende 2020 
yılının ödülleri de 
sahiplerine takdim 
edildi. Hem ödülle-
rini alanların hem İz 
Medya Yayın Yönet-
meni Ümit Kartal’ın 
konuşmaları geceye 
damga vururken 
geleceğe dair de 
umutları tazeledi

İz Gazete’nin 6’ncı 
kuruluş yıl dönümü 
ve 2020-2021 yılı İz 
Bırakanlar Ödül Töreni, 
geçtiğimiz cumartesi 

akşamı Alsancak Tarihi 
Havagazı Fabrikası’nda 
yoğun bir katılımla gerçek-
leşti. Törene; siyaset, sivil toplum, medya, 
kültür sanat, ekonomi camiasından ve İz 
Gazete okurlarından oluşan pek çok farklı 
alandan isimler katıldı.

İz Gazete’nin geleneksel hale getirdiği 
ve İzmir’in toplumsal değerlerine gün-
cel bir hafıza olmak, bu değerlerin altını 
çizmek amacıyla başlattığı İz Bırakanlar 
Ödülleri, bu yıl ‘iklim krizine karşı mü-
cadele’ temasıyla ve bu küresel sorunun 
ancak yerelden çözülebileceği bilin-
ciyle belirlendi. Geçen yıl pandemi 
kısıtlamaları nedeniyle verileme-
yen ödüller de bu yıl sahiplerine 
takdim edildi. Törende verilen 
mesajlar geceye damga vurur-
ken geleceğe dair umutları da 
yineledi.

Törende sunuculuğu Haber 
Spikeri ve TV Program Yapımcısı 
Deniz Olgun üstlendi.

‘GELECEĞE HAZIRIZ’ 
Törenin açılış konuşmasını 

yapan İz Medya Genel Yayın 
Yönetmeni Ümit 
Kartal; İzmir’e 
şu an 6 yaşı-
na basmak 
üzere olan 
kızı Öykü 
vesilesiyle 
taşındığını 
söylerken 
İz Ga-
zete’nin 
gelişimi-
nin çoğu 
kez bir 
bebeğin 
gelişi-
mini 
hatırlattı-
ğını ifade 
etti. Kartal 
bu hatırlatma 
üzerinden; “Emek-
lemeyi, yürümeyi, 
konuşmayı öğrendik 

önce. Düştük kalktık, hatalar yaptık belki 
de. Şimdi 6 yılımızı doldurmuşken tam da 
büyüyen ve gelişen bir çocuk gibi, ken-
dimizi geleceğe daha hazır hissediyoruz. 
Heyecanımızla, umutlarımızla hayatımıza 
yeni başlıyoruz” diye konuştu. 

‘AÇLIĞIMIZ BAĞIMSIZ MEDYAYA’
Şair Şükrü Erbaş’ın ‘Büyümenin ölümü, 

yetinme duygusudur’ sözüne atıf yaparak 
konuşmasını sürdüren Kartal, İz Gazete’ye 
dair çok önemli mesajlar verdi. “Yetinme 
duygusunda değiliz ve açlığımız büyüme-
ye değil ama bağımsız, güçlü bir medya 
yapılanması ile hakikatin, iyinin, güzelin 
daha görünür ve hakim olması için yan-
gınları söndüremeyeceğini bildiği halde, 

taşıdığı suyla tarafını belli etmek iste-
yen karınca duygusundayız” 

diyen Ümit Kartal, İzmir’e 
layık bir gazete olmak için 

her türlü engellere hazır 
olduklarını ve iddiaları 
ile umutlarından asla 
vazgeçmeyeceklerini 
vurguladı. 

‘İHTİYACIMIZ 
YERELLEŞMEK’
Geleneksel ve 
evrensel gazetecilik 
ilke ve kuralları ile 

modern ve dijital-
leşen dün-

yanın 
olanak-
larını 

bir-
leşti-

ren 

bir arayışı deneye yanıla olsa da sürdür-
düklerini kaydeden Kartal, bir taraftan 
dijital alanı geliştirmeye çalışırken diğer 
yanda kapı kapı motosikletle abonelere 
gazete götüren kurye sistemini diri tut-
maya çabaladıklarını açıkladı. Misyonla-
rının sadece ‘gazete hazırlamak’ olmadı-
ğının bilinmesini isteyen Kartal; söyleşiler 
ve paneller düzenlediklerini, dayanışma 
kampanyaları ile ödül törenleri organize 
ettiklerini ve bunları büyüterek sürdüre-
ceklerini açıkladı. Ayrıca Kartal, okur-
larla birlikte kurmak istedikleri bisiklet, 
dağcılık, tiyatro, çocuk gibi pek çok farklı 
kulüplerin de olduğunu hayatın her alanı-
na, yerel olanın her noktasına ulaşmak 
istediklerini söyledi.

6 yıldır çıkan İz Dergi’nin sloganının 
‘İzmirli ama yerel değil’ olduğunu hatırla-
tarak bugün bu sloganı mahkum ettikle-
rini ve bir daha kullanmayacaklarını ilan 
eden Ümit Kartal, “6 yılda şunu daha iyi 
anladık ki; hepimiz için ihtiyaç olan daha 
fazla yerelleşmektir. Gazetemiz de Şükrü 
Erbaş’ın söylediği gibi yetinmeyecek ve 
büyüyecekse; dikey değil, yatay olarak bü-
yüyecektir. Ulusal olma peşinde koşmaya-
cak, aksine mahallelere kadar, sokaklara 
kadar nüfuz etmeye, yerel olmaya, kök 
salmaya, İzmir’de ve Ege Bölgesi’nde daha 
çok iz bırakmaya gayret edecektir.” diye 
konuştu.

‘GAZETENİZİN SAHİBİ OLUN’
Kartal, vatandaşın gazetelere deste-

ğinin önemini ise şu sözlerle hatırlattı: 
“Yerelde ya da ulusalda; özgür, sözünü 
dudaktan gözünü budaktan esirgemeyen 
gazeteler olsun istiyorsanız, lütfen kendi-
nize en yakın hissettiğiniz bir yerel ve bir 

ulusal gazeteden 
her gün 
mutlaka bi-

rer tane alın. 
Okurların 

doğ-
ru-
dan 

ba-
yiden 

almadığı 
hiçbir gazete 

tam anlamıyla 
özgür olamaz. Lütfen 
bizim gazetemize de 

abone olun, 
önümüzdeki 

aylarda başlatacağımız dijital kitlesel 
fonlama çalışmamıza gücünüz oranında 
katılın ki okuduğunuz gazetenin sahibi 
olun. Okuduğunuz gazeteden ‘şu haberi 
neden yapmıyorsunuz’ diye hesap sorun. 
Bunu hep beraber başarırsak, ülkemizin 
demokratikleşmesine katkı koymuş ola-
cağız. Bundan önce olduğu gibi, bundan 
sonra da bizi yalnız bırakmazsanız, biz de 
İzmir’i geçmişte olduğu gibi; bağımsız, 
güçlü bir yerel medyası olan şehir haline 
getirmek için elimizden geleni yapacağız.” 

ÖRGÜTLÜ TOPLUMUN SESİ
Fikir emekçiliğiyle bağımsız bir model 

yaratma gayretinde olduklarını açıklayan, 
tüpçü, müteahhit patronaj modelinin ak-
sine gelirlerini yayınlarıyla çeşitlendiren, 
ne kazanıyorsa yayıncılıktan kazanan, 
kazandığını yeniden kent medyasının bü-
yümesi için kullanan bir modeli yaratma-
yı başaracaklarını kaydeden Ümit Kartal, 
“Tam da bu yüzden Türkiye Gazeteciler 
Sendikamız ile Toplu İş Sözleşmesi 
imzaladık. Tam da bu yüzden, 
bu yıldan itibaren İz Bırakanlar 
Ödülleri’ni Basın Özgürlüğü ve 
Medya Araştırmaları Der-
neği (BAMAD) ile beraber 
düzenliyoruz. Tam da bu 
yüzden İzmir Gazeteciler 
Cemiyetimizi çok kıymetli 
görüyoruz. Bu yüzden 
Basın Konseyi’ne kurum-
sal olarak üye olduk. 
İşte bu yüzden İzmir’in 
örgütlü dinamiklerine, 
sendikalarına, odaları-
na, meslek örgütlerine 
değer veriyoruz. Örgütlü 
toplumun sesi olmaya gayret 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

6 yılda onlarca yeni genci 
mesleğe kazandırdıklarını ve 
bundan sonra da bir okul gibi 
devam edeceklerinin mesa-
jını veren Kartal; demokra-
si, eşitlik, barış, kardeşlik, 
hoşgörü kazansın diye bu 
değerlerden tarafta durmaya 
ve tarafsızlık yalanını bertaraf 
etmeye kararlı olduklarını da 
vurguladı. Kartal konuşması-
nı şair Murathan Mungan’ın 
şiirindeki “Her çağın hurafe-
leri vardır, kurban alır, kurban 
verir. Geçer devran, takvimler 

el değiştirir. Gün gelir zulüm de göçer” 
sözleriyle tamamladı. 

‘SONUNU BELİRLEYECEĞİZ’
Açılış konuşmalarının ardından İz 

Bırakanlar Ödülleri’nin 2021 yılındaki 
sahiplerine ödülleri takdim edildi. İklim 
krizine karşı mücadele temasıyla belirle-
nen ödüllerin ilk sahibi İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Doğa 
haklarını ve iklim kriziyle mücadeleyi 

gündemden 
düşür-

mediği, bu hassasiyetle; ‘dirençli kent’ 
yaratmak, Sakin Şehir olmak, tarımda su 
tüketimini azaltmak, iklim dostu ulaşım 
modeli uygulamak, bisiklet kullanımını 
özendirmek, atık yönetiminde lider kent 
olmak gibi pek çok konuda Türkiye’deki 
tüm yerel yönetimlere örnek olan Başkan 
Tunç Soyer’e İz Bırakanlar Ödülü’nü İz 
Gazete Yazı İşleri Müdürü Yağız Barut 
takdim etti.

“İz Gazete’nin ne kadar çok dostu oldu-
ğunu görmekten kıvanç duydum. Tebrik 
ediyorum” diyerek salondaki kalabalığa 

seslenen Başkan Soyer, iklim krizine karşı 
mücadeleden dolayı ödüle layık görül-
mekten gurur duyduğunu ifade etti.

Başkan Soyer konuşmasında şunları 
söyledi: “Bu çağın sonunu biz belirleye-
ceğiz. Ya iklim devrimini yapıp doğadaki 
tüm canlılarla birlikte yaşamaya devam 
edeceğiz ya da gezegenimizin yangın 
yerine dönmesine seyirci kalacağız. 
Gezegenimiz ortak kaderimiz. Burası mil-
yarlarca cümlenin aynı anda söylenip tek 
bir hikâyeye dönüştüğü yer. Bu nedenle 
her birimizin nasıl cümleler kurduğu çok 
önemli. Ortak hikayemizin mi cümleleri-
ni kuruyoruz yoksa kendi hırsımızın mı? 
Gezegenimizin bu harap hali bize çok 
açık anlatıyor ki dünyanın artık insanın 
doymak bilmez hırsının cümlelerini 
tahammülü yok. Bu yüzden biz İzmir’de 
‘başka cümleler’ kurarak başladık işe. 
Sanıyorum ki böyle bir ödüle layık görül-
memiz de bu başka cümlelerin işitildi-
ğinin kanıtı. Örneğin, ‘başka bir tarım 
mümkün’ diyoruz. İklim kriziyle yüzleşen 
çağımızda en eksilen varlığımız su ve bi-

yolojik çeşitlilik. Bilim insanlarına 
göre her ikisinde de ana neden 
yanlış tarım politikaları. Tarımı 
değiştirmeden ne kuraklıkla 
ne de yoksullukla mücadele 
edebiliriz. Bu nedenle tarım-
da kullanılan suyu yüzde 
50 azaltacak İzmir tarım 
politikamızı uyguluyoruz. 
Çiftçimizin ekonomik 
geleceğini, şehrimizdeki 
4,5 milyon insanın gıda 
ihtiyacını aynı anda güven-
ce altına almaya çalışıyo-
ruz. İzmir’de pandemiyle 
birlikte hemen hemen her 

felaketi yaşadık. Şunu öğ-
rendik ki afetlere ve salgınlara 

karşı dirençli olmanın tek yolu 
dayanışma içinde olmak. Sadece 
birbirimizle değil, doğayla da 
uyumlu olmak. Kasım ayında 
gittiğim Dünya İklim Zirvesi’n-
de tam olarak şunu gördüm; 
insanlık iklim devrimine 
hazırlanıyor ve bundan sonra 
ne siyaset ne tarım ne ticaret 
ne de turizm hiçbir şey iklim 
kriziyle mücadeleden azade 
değil. Doğa artık insanlık 

için tali bir konu değil, tüm 
diğer başlıkların eklemlendiği 

kültürel ve ekonomik bir omurga. Bu 
değişim sürecinde yerel yönetimlerin 
önemli bir rol alacağı aşikar. Bu yüzden de 
geleceğin şehirleri doğasıyla uyumlu, dön-
güsel şehirler olacak. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi olarak en temel odak noktamız 
gelecek nesillere yaşam kalitesi yüksek, 
doğanın muazzam çeşitliliğini yaşatan 
bir İzmir bırakmak. O yüzden gündelik 
problemlerin çok ötesinde iklim kriziyle 
küresel mücadeledeki ortaklaşan kalıcı 
çözümlere yatırım yapıyoruz. İzmir için 
ortaya koyduğumuz bu evrensel vizyonda 
özgür ve tarafsız medyanın çok ihtiyacı-
mız var. İz Gazete’nin bu çabası da çok 
büyük bir değer taşıyor. Bu akşam İzmir’in 
iklim devriminin İz Bırakanlar Ödülü ile 
buluşmasının gururunu yaşıyor ve bir kez 
daha şükranlarımızı sunuyorum. İzmir’de 
doğayla uyumlu bir yaşam için attığımız 
adımların ülkemize ve dünyamıza ilham 
vermesini diliyorum ve mutlaka kazana-
cağız diyorum.”

‘İZMİR’DEN YÜKSELECEK’
İklim kriziyle mücadelede iz bıraktı-

ğına inanılan ikinci isim; parlamentoda 
ve sahada verdiği mücadelelerden dolayı 
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. 
Bakan’a ödülünü İz Gazete editörü Tuğçe 
Kaş tak-
dim etti. 
TBMM 
Çevre 
Komisyo-
nu CHP 
Sözcüsü de 
olan Murat 
Bakan ödül 
konuşması-
na İz Gaze-
te’yi tebrik 
ederek baş-
ladı ve “İz 
Gazete’nin 
küçücük 
bir ofiste, 
iki masa ile 
başlayan 
hikayesine 
en başından 
beri tanığım. 
Dolayısıyla 
İz Gazete’nin 
geldiği yeri 
ve buradaki 
kalabalığı 

görmek beni duygulandırıyor. Çok büyük 
iş başardılar” dedi.

2007 yılında milletvekili adayı iken 
CHP Genel Merkezi’ne kendisini anlat-
mak için gittiğinde “Küreselleşme karşıt-
larının mücadele alanı nasıl Portalegre ise 
İzmir de küresel ısınmaya karşı bir müca-
dele alanı olmalı” dediğini anlatan CHP’li 
Murat Bakan, “Bugün İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ardın-
dan benim ödül almak için bu sahneye 
çıkmam, sanıyorum bu bahsettiğim 
hedefe çok yaklaştığımızı gösteriyor. İzmir 
Türkiye’de iklim krizine karşı rol model 
olacak ve mücadele buradan yükselecek” 
ifadelerini kullandı.

‘BİR YAPRAK İNCİNMEMELİ’
Tören sırasında, sahadaki çalışmala-

rından bazı fotoğraflar sahneye yansıtı-
lan Murat Bakan, o fotoğrafları örnek 
vererek konuşmasını sürdürdü. Bakan, 
“Meke Gölü 10 bin yıldır var ve buraya 
‘Dünya’nın nazar boncuğu’ deniyor. 
Ancak bu göl AKP iktidarı döne-
minde yok oldu. Seyfe Gölü ise yüz 
binlerce flamingonun havalandığın-
da gökyüzünün karardığı bir göldü. 
Artık o da yok! Kaz Dağları, Cer-

rattepe’yi de örnek verebiliriz. Bu dağlar, 
dereler, göller bize 49 yıllığına kiralanma-
dı. Bize birileri teslim etti bunu ve biz de 
aldığımız şekilde teslim etmek zorundayız. 
Bunun mücadelesini veriyoruz. Milyarca 
gezegen arasında canlı yaşamının oldu-
ğu belki de tek gezegendeyiz ve bu mavi 
gezegene sahip çıkmak zorundayız. Dünya 
bir varoluş bir problemi yaşıyor. Bu varoluş 
problemi; sokakta aç yaşayan, evine ekmek 
götüremeyen, hayatını zaten idame ettire-
meyen insanlar için bir şey ifade etme-
yebilir çünkü o kendi varoluş problemini 
yaşıyor. Ancak devlet aklı bununla ilgili bir 
şey yapmalı. Bizler, ‘Bu ülkenin madenleri 
çıkarılmasın’ demiyoruz ancak çıkarılacak-
sa bir ağaç yaprağını incitmemek şartıyla 
çıkarılmalı. Biz bu ülkenin doğasına ve ge-

zegenimize böyle bakıyoruz. 
Dolayısıyla iktidarın 

ormanlarımızı, 
derelerimizi koru-
mak gibi bir derdi 
olmayabilir ama biz 
bunu korumak için 
mücadele etmeye 
devam edeceğiz” 
diyerek çok önemli 

mesajlar verdi.

İZ GAZETE 6 YAŞINA BASTI… İZ BIRAKANLAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ COŞKULU BİR TÖRENLE BULDU

BBC GREVCİLERİNDEN SELAM
Türkiye’deki tüm yerel gazeteler ara-

sında Toplu İş Sözleşmesi imzaladıkları 
ikinci gazete olan İz Gazete’yi ve üyeleri-
ni yalnız bırakmayan Türkiye Gazeteciler 
Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş 
da anlamlı bir konuşma yaptı. “Parçası 
olmaktan ve parçaları olmalarından 
onur duyduğumuz İz Gazete’nin 6’ncı 
yılı kutlu, yolları açık olsun” ifadeleriyle 
konuşmasına başlayan Başkan Durmuş, 
misafirlere 2009’dan sonra ilk kez medya 
sektöründe bir grev gerçekleştiren BBC 
çalışanlarının selamlarını da iletti. Türki-

ye’de medyanın özgürlük ve sendikal ör-
gütlenmeler anlamında çok ağır baskılar 
altında olduğunu, gazetecilerin itibar-
larının yok edilmeye çalışıldığını ifade 
eden Durmuş, her şeye rağmen mücade-
le eden gazeteler ve gazeteciler olduğunu 
vurguladı. Türkiye’nin ısrarla sürük-
lendiği karanlığa karşı ısrarla aydınlığı 
savunacaklarını çünkü gazeteciliğin 
bunu gerektirdiğini ifade eden Durmuş, 
İz Gazete emekçilerine ise “Birlikte yürü-
meye devam edeceğiz. Yolunuz, yolumuz 
açık olsun” diye seslendi.

Gökhan
Durmuş

Törende İzmir Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Dilek 
Gappi de bir konuşma yaptı. 
“Çok zorlu bir mesleğin yol-
cularıyız biz” diyerek sözleri-
ne başlayan Dilek Gappi, bu 
yıl 32 gazetecinin cezaevinde 
olduğunu, 12 bin basın ça-
lışanının ise işsiz olduğunu 
hatırlattı. “Fikir özgürlüğünü 
yok etmek isterseniz önce 
basın özgürlüğünden baş-
larsınız” ifadelerini kullanan 

Dilek Gappi, tören anında 
gelen, ‘Sedef Kabaş, AKP’li 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
hakaret ettiği iddiasıyla tu-
tuklandı’ haberine ise “Sedef 
Kabaş yalnız değildir” sözle-
riyle tepki gösterdi. Başkan 
Dilek Gappi, “Elbette Türk 
basını üzerindeki tozları 
silkeleyecektir. Tek ihtiyacı-
mız olan İz Gazete gibi cesur 
gazeteciler” diyerek konuş-
masına nokta koydu.

DİLEK GAPPİ: 
‘ELBET BU TOZ 
SİLKELENECEK’

Dilek
Gappi
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Yağız BARUT

“Gazetemiz, Şükrü Erbaş’ın söylediği 
gibi yetinmeyecek ve büyüyecekse; 

dikey değil, yatay olarak büyüyecektir. 
Ulusal olma peşinde koşmayacak, 

aksine mahallelere kadar, sokaklara 
kadar nüfuz etmeye, yerel olmaya, kök 
salmaya, İzmir’de ve Ege Bölgesi’nde 

daha çok iz bırakmaya gayret edecektir.”

“Bu çağın sonunu biz 
belirleyeceğiz. Ya iklim 

devrimini yapıp doğadaki tüm 
canlılarla birlikte yaşamaya 

devam edeceğiz ya da 
gezegenimizin yangın yerine 

dönmesine seyirci kalacağız.”

Tunç
Soyer

Tuğçe
Kaş

Ümit
Kartal

Yağız
Barut

“Bizler, ‘Bu ülkenin madenleri 
çıkarılmasın’ demiyoruz ancak 

çıkarılacaksa bir ağaç yaprağını 
incitmemek şartıyla çıkarılmalı. 

Biz bu ülkenin doğasına ve 
gezegenimize böyle bakıyoruz. 

Dolayısıyla iktidarın ormanlarımızı, 
derelerimizi korumak gibi bir derdi 

olmayabilir ama biz bunu korumak için 
mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Murat
Bakan

Haberin devamı 
sayfa 8-9’da
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İz Bırakanlar Ödül 
Töreni’nde çok 
önemli mesajlar ve-
rildi. İklim krizinin çok 
daha önemli sorunlar 
yaratacağına dikkat 
çekilen konuşmalar-
da, çocuklar adına 
mücadele edilmesi 
gerektiği aksi takdir-
de güzel bir dünyada 
yaşayamayacakları-
na vurgu yapıldı2021 yılında iz bıraktığına inanılan 

üçüncü isim ise çevre ve ekoloji 
haberciliği denildiğinde akla ilk 
gelen isimlerden biri olan ve 20 
yılı aşkın süredir yazdığı haber-

lerle halkı aydınlatan Evrensel Gazetesi 
İzmir Temsilcisi Gazeteci ve Yazar Özer 
Akdemir oldu. Gazetecilik faaliyetiy-
le sınırlı kalmayıp halihazırda ekoloji 
mücadelesi veren insanların, toprağın, 
suyun içinden Doğa ve Direniş Öyküleri 
yaratarak Türkiye edebiyatına katkı sağ-
layan Özer Akdemir’e ödülünü İz Gazete 
Editörü ve Türkiye Gazeteciler Sendikası 
İş Yeri Temsilcisi Nil Kahramanoğlu verdi.

İklim krizi konusunun, şu anda tüm 
dünyanın yaşadığı pandemi felaketinden 
bile önemli bir konu haline geleceğini 
kaydeden Özer Akdemir, kuraklığın iklim 
krizi ve yanlış su politikaları nedeniyle 
ciddi biçimde arttığını vurguladı. Efem-
çukuru’ndaki altın madeni işletmeciliğini, 
Aliağa’daki demir çelik fabrikalarını ve 
termik santrallerini, farklı bölgelerdeki taş 
ocaklarını hatırlayan Akdemir, İzmir’in 
çok güzel bir kent olduğunu ancak eko-
lojik anlamda şansız olduğunu vurguladı. 
Akdemir, “İzmirliler bu sorunların üste-
sinden gelecek mücadele gücünü bula-
caktır” diyerek sözlerini tamamladı.

DOĞAYLA UYUMLU YAŞAM
Pek çok çevre katliamına karşı halkın 

gönüllü avukatlığını yapan Av. Özlem 
Altıparmak ve Av. Cem Altıparmak çifti 
de iklim krizine karşı mücadelede iz 
bıraktığına inanılan isimler oldu. Altıpar-
mak çifti, iklim kriziyle ilgili uluslararası 
alandaki akademik ve hukuki araştırmala-
rı takip edip bunları da dava dosyalarında 
kullandıkları ve mücadeleye önemli bir 
hukuki katkı sundukları için ödüle layık 
görüldü. Ancak Özlem Altıparmak’ın 
Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve Cem 
Altıparmak’ın da temaslı olmasından 
dolayı törende yer alamadı. Altıparmak 
çiftinin ödüllerini stajyer avukatlar İpek 
Sezgin ve Ceren Naz Büyükgebiz alırken 
ödülü İz Gazete Haber Müdürü Şermin 
Çolak takdim etti.

Altıparmak çifti ise tören için misafile-
re şu mesajı iletti: “Doğal yaşam alanla-
rının ve yaban hayatının yok edilmesi, 
biyoçeşitlilik kaybı, ormansızlaşma, 
sağlıklı gıdaya erişim zincirlerinin kırıl-
ması, atık sorunu ve insan eliyle gerçek-
leşen iklim değişikliğinin sonuçlarını çok 
ağır bir biçimde yaşıyoruz. Bu konuda 
sorumluluğumuzun farkına varmamız 
ve daha fazla vakit kaybetmeden doğa ve 
tüm varlıklarla uyumlu bir yaşamı tesis 
etmemiz gerekiyor. Çabamızı ödüle layık 
gören herkese çok teşekkür ediyoruz. 
Ödülü bizim adımıza almayı kabul eden 
sevgili stajyer avukatlarımız, verdiğimiz bu 
mücadelenin kolektif bir çaba ve emeğin 
ürünü olduğunu göstermeye vesile oldu. 
Bu değerli ödülü, doğanın hakları için mü-
cadele eden tüm hukukçular, sivil toplum 
örgütleri ve halklar adına alıyoruz. Çünkü 
bizi bu ödüle layık kılan, onların kararlı 
mücadeleleridir.”

‘ADALETİ ARIYORUZ’
İz Gazete bu yıl özel bir ismi günde-

mine alarak 31 Mayıs 2011 yılında Artvin 
Hopa’da basın açıklaması yaparken polisin 
sert müdahalesi ve atılan çok sayıda kim-
yasal gaz sonucunda kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybeden, Karadeniz’in derelerini 
kurutan HES’lere karşı mücadelesiyle 
tanınan Metin Lokumcu’ya ödül verdi. 
Ödülü Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lo-
kumcu’ya İz Gazete Yazarı Çelik Özdemir 
takdim etti.

Ödül konuşmasını kucağında minik 
kızı Deren Doğa ile birlikte yapan Ulaş 
Lokumcu, “Eğer biz bu mücadeleyi kaza-
namazsak benim kızım da sizin çocukları-
nız da güzel bir dünyada yaşayamayacak. 
Benim babam 2011 yılında HES’lere karşı 
mücadele ederken benim için mücadele 

etti. Şimdi mücadele sırası bizde. Biz Me-
tin Lokumcu için adalet istiyoruz, davayı 
10 yıldır gündemde tutmaya çalışıyoruz. 
Bugün adalet ne yazık ki sosyal med-
yada sağlanıyor. O yüzden sizlerden de 
destek bekliyoruz. Eğer Metin Lokumcu 
Davası’ndan biber gazının bir kimyasal 
silah olduğu sonucunu çıkarırsak belki 
de 2013 yılındaki Gezi Direnişi’nde vefat 
eden arkadaşlarımız gibi bir daha insanlar 
ölmeyecek.” diye konuştu.

CANLARINI RİSKE ATTILAR
2021 yılı İz Bırakanlar Ödülleri’nin 

ardından pandemi kısıtlamalarıyla verile-
meyen 2020 yılı ödülleri de aynı törende 
sahiplerine ulaştırıldı.

Kovid-19 salgını sürecinde canları 
pahasına mücadele eden, ‘tükenseler’ dahi 
bir adım geri atmayan ancak ülkemizde 
ne yazık ki kıymetleri hâlâ bilinmeyen 
sağlık çalışanları da ödüle layık görüldü. 
Mücadeleleriyle tarihe asla silinmeyecek 
bir iz bırakan tüm sağlıkçılar adına ödülü 
İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı 
alırken ödülü İz Gazete Sayfa Sekreteri 
Selda Meşe takdim etti.

Dr. Lütfi Çamlı şu mesajları verdi: “Tüm 
sağlık emekçileri pandemide canlarını 

riske atarak toplum sağlığı için hizmet 
sundular. Bu dönemde, halkın doğru bilgi 
alması adına çalışan İz Gazete başta olmak 
üzere tüm basın emekçilerine de şükran-
larımızı sunuyoruz. Bu süreçte bizler pek 
çok arkadaşımızı kaybettik ancak Kovid 
19 hâlâ meslek hastalığı sayılmamakta. 
Buna karşı mücadelemiz sürerken de 
desteklerinizi bekliyoruz. Hemşiresinden 
temizlik personeline, hekiminden teknike-
rine kadar tüm sağlıkçılar adına bu ödülü 
alıyoruz. Bize bu ödülü layık gören herkese 
çok teşekkür ediyoruz.”

ÖZVERİNİN İZİNİ BIRAKTILAR
30 Ekim 2020 tarihinde İzmir Bayrak-

lı’da 117 yurttaşın vefatına ve büyük bir 
yıkıma neden olan 6,9 büyüklüğündeki 
deprem sonrasında enkazların üstünde 
günlerce aç, susuz, uykusuz çalışan ve 
gösterdikleri özveriyle tarihe iz bırakan 
tüm arama kurtarma ekipleri adına İzmir 
İtfaiyesi de ödüle layık görüldü. İBB İtfaiye 
Dairesi Başkanı İsmail Derse’ye ödülü İz 
Televizyonu Sorumlusu ve programcısı 
Pınar Teke takdim etti. Derse, sahneye 
itfaiye çalışanlarıyla birlikte çıktı. 

İzmir İtfaiyesi Başkanı İsmail Derse, 
şunları söyledi: “İzmir Depremi sonrasın-

da Başkanımız Tunç Soyer’in önderliğinde 
gerçekleştirilen kriz belediyeciliğinin 
çok büyük bir örneğini gördük. Hem 
bizim hem de diğer sivil toplum ve kamu 
kurumlarının birlikte yaptığı çalışmala-
rın sonuçlarını gördük. Bu ödül, İzmir 
için çalışan herkes adına alınmıştır. Biz, 
özellikle iklim kriziyle birlikte afetlerin 
artacağını düşünerek ve bunlara hazır 
olabilmek amacıyla çalışmalarımızı canla 
başla sürdürüyoruz. Bu anlamda da hem 
İz Gazete’nin 6’ncı yılını kutluyor hem de 
herkese afetsiz, yangınsız günler geçirme-
yi diliyorum.”

SPORUN EVRENSELLİĞİ
2020 Uluslararası Yüzme Ligi’ndeki 

başarılarıyla tüm Türkiye’ye büyük mutlu-
luklar yaşatan İzmirli milli yüzücü Emre 
Sakçı; kırdığı rekorların ve elde ettiği şam-
piyonlukların yanı sıra ‘İzmir Depremi’nin 
en acı dolu günlerinde memleketi İzmir’i 
unutmayarak herkesi gururlandırmıştı. 
Deprem sonrasında katıldığı yarışlarda 
göğsüne yazdığı ‘İzmir’ yazısından güç 
alan Emre Sakçı’ya en kötü zamanlarda 
bile fark yaratma iradesini gösterdiği için 
İz Bırakanlar Ödülü layık görüldü. Genç 
yüzücü Sakçı’ya ödülünü İz Gazete Genel 

Koordinatörü Özgür Coşkun takdim 
etti.

Emre Sakçı şunları söyledi: “Biz 
sporcular olarak ne yazık ki ülke 
gündemi çok yoğun olduğu için pek 
süre bulamıyoruz. Böyle günlerde yer 
almak da bize çok farklı bir motivas-
yon sağlıyor. Bu ödülün başarısını 
depremi yaşamasaydık daha farklı 
anlatmak isterdim ama ne yazık ki 
böyle bir felaketle karşılaştık. Orada 
da sporun evrenselliğini kullanarak 
dünya basınının dikkatini İzmir Dep-
remi’ne çekmeye çalıştık. Elimizden 
gelen bu kadardı bunu yaptık. Ödüle 
layık gören herkese çok teşekkür 
ediyorum.”

KATKI SUNANLARA ÖDÜL
İz Bırakanlar Ödülleri’nin ardın-

dan organizasyona katkı sunanlara da 
bir teşekkür ödülü verildi. Sann Ajans 
kurucusu Didem Çelen’e ödülünü İz 
Medya Yayınlar Koordinatörü Murat 
Attila verdi. Organizasyondaki büyük 
emeklerinden dolayı ve tüm teknik 
sistemi gönüllü şekilde kuran Medya-
tek’in ve 94.5 frekasından yayın yapan 
Radyo İzmir’in kurucusu aynı zaman-

da İz Gazete yazarı Seçkin Öner’in 
teşekkür ödülünü ise İz Medya Genel 
Yayın Yönetmeni Ümit Kartal verdi.

Eski gazetecilik ruhunu İz Gaze-
te’de gördüğünü ifade eden Seçkin 
Öner, “Aynı ruhla yürüdükleri süre 
boyunca yanlarında olmaya çalı-
şacağız, sizler de yanlarında olun. 
İnşallah daha güzel yerlere gele-
cekler” diye konuştu. Ümit Kartal 
ise “Seçkin ağabey bize çok büyük 
yoldaşlıklar etti. Bugün de bundan 
önce de nerede mesleki anlamda bir 
şey yapılmak isteniyorsa gönüllüce 
koşturdu. Herkesin önünde teşekkür 
ediyorum kendisine; bir gazeteci daha 
ekmek yiyebilsin bir televizyon daha 
kurulsun diye canla başla mücadele 
ediyor. Etkinlik başlarken gazeteci 
Sedef Kabaş gözaltına alındı diyorduk 
ama etkinlik sırasında tutuklandığını 
öğrendik. Böylesi karanlık bir dönem-
den geçiyoruz ve o yüzden gerçeğe 
olan ihtiyacımız ekmek kadar, su ka-
dar önemli diyoruz. Sedef Kabaş’a da 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz 
ve acilen serbest bırakılmasını istiyo-
ruz. Seçkin ağabeye de tekrardan çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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TOPLUMCU BELEDİYECİLİK
İZMİR Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tunç Soyer’in pande-
minin ilk günlerinden itibaren 
ihtiyaç sahiplerine gıda yardı-
mı amacıyla başlattığı Biz Varız 
kampanyasına destek için İz 
Gazete; 2 Mayıs 2020 tarihinde 
7 saatlik sosyal medya canlı 
yayını yapmış ve Büyükşehir’in 
halkinbakkali.com üzerinden 
sattığı gıda paketlerinden 25 
bin 695 tane alınmasına vesile 
olmuştu. 2020 yılına tarihi 
bir iz bırakan ‘Dayanışmayı 
Canlandıralım’ isimli canlı 
yayının organizasyonunu 
yapan Yayın Komitesi’ne de 
İz Bırakanlar Ödülü layık 
görüldü. Tüm Yayın Komitesi 
adına ödülü Önceki Dönem 
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve İzmir Milletvekili Zeynep 
Altıok alırken ödülü Biz Kitap 
Yayıncılık Sorumlusu Selda 
Kartal takdim etti.

Zeynep Altıok şunları söy-
ledi: “Bu ödül töreni, sahneye 
çıkan isimlerle birlikte yakın 
dönemde yaşadığımız pek çok 
şeyi yeniden hatırlattı. İzmirli 
şair Metin Altıok, ‘Hapishane-
ler insan dolu kum gibi, dışarı-
da bir buruk özgürlük zakkum 
gibi’ demişti. Bugün gazeteci 
Sedef Kabaş tutuklandı, keza 
sanatçıların dilini koparmak 
isteyenlerin mesajlarıyla güne 
başladık. Sanatın ve gerçek ha-
berlerin susturulmak istendiği 
bu dönemde yerelin sesi bir 
kez daha öne çıkıyor. Çünkü 
kılcaldan haber almak, ana akı-
mın bu kadar baskılandığı bir 
ortamda neredeyse imkansız-
laşıyor. Az sayıda direnen basın 
emekçilerinin yanında gencecik 
bir kadroyla direnen İz Gaze-
te’ye gerçeğin izinde yürüdük-
leri yolda başarılar diliyorum. 
Halkın Bakkalı dayanışmasına 

da vurgu yaparsam; aslında ye-
rel yönetimlerin, ‘sadece kendi 
taraftarlarına hizmet etmek’ 
demek olmadığını gördük. De-
ğerli başkanımız Tunç Soyer’in 
ve yine genç bir gazete kad-
rosunun dayanışma amacıyla 
aklına gelen canlı yayın fikriyle 
de etkileyici ve birçok eve ula-
şan dayanışma hattını örebildi-
ğimizi, belediye anlamında da 
fark yaratabildiğimizi bir kez 
daha deneyimledik. Yerelde ve 
ulusalda biz daha çok yazaca-
ğız ki bu fark insanlara erişsin. 
Ancak bu fark, en çok da evine 
hizmet giren insanlar tarafın-
dan fark ediliyor. Bu ödülü, 
birlikte çalıştığımız Yayın 
Komitemiz dışında dayanış-
maya katkı sunan herkes adına 
alırken ödülün aslında herkese 
eşit toplumcu belediyecilik 
sunmanın anlamı olduğunu da 
ifade etmek istiyorum.”
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Karşıyaka Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 
Planı’nı anlatan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bir felake-
tin ortasındayız. Herkes üzerine düşeni yapmalı” diye konuştu

KARŞIYAKA Belediyesi, TMMOB 
Çevre Mühendisleri Odası ve Solarmena 
Enerji ve Çevre Teknolojileri Şirketi iş bir-
liği ile Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda 
‘Karşıyaka Sürdürülebilir Enerji ve İklim 
Eylem Planı’ toplantısı gerçekleştirildi. 
İklim değişikliğinin olumsuz etkileri, 
kuraklık, sıcaklık ve soğukluk artışı, yağış 
değişiklikleri, afet sayılarının artışı, oluşan 
hasar ve kayıplar ile ilgili film gösterimi ile 
başlayan etkinlik, Nebahat Alparslan Ka-
radavut İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Öykü 
Çiftçi’nin okuduğu iklim krizi temalı şiir 
ile devam etti. 10 yaşındaki Öykü’nün 
başarılı performansı, salona duygu dolu 
anlar yaşattı. 

‘FELAKETİN ORTASINDAYIZ’
Karşıyaka Sürdürülebilir Enerji ve 

İklim Eylem Planı’nın detaylarını ve 
yapılan çalışmaları katılımcı-
lara aktaran Karşıyaka Bele-
diye Başkanı Cemil Tugay, 
“İlk defa bir ilçe beledi-
yesi, çevre mühendisleri 
odası gibi yetkin bir 
kurum ile alanında çok 
yetkin akademisyenlerin 
kurduğu bir özel sektör 
kuruluşuyla ortak olarak 
uzun süreli, çok paydaşlı, 1 
yıl içerisinde 30 çalıştay yaparak, 
bilim kurulu oluşturarak ‘Karşıyaka Sür-
dürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı 
yaptı. Bildiğim kadarıyla bu birliktelik 
Türkiye’de bir ilk oldu. Yaşadığımız iklim 
ve çevre sorununun çok ağır bir sorun 
olduğunu, hayatımızı yakın gelecekte 
tehdit edeceğinin bilinciyle, bu konuyu 

birinci sıraya koyduk” diye konuştu.  
İklim eylem planına Karşıyaka Bele-

diyesi’nin web sayfasından ulaşılabilece-
ğini belirten Tugay, şunları söyledi: “Bir 

felaketin içindeyiz. Bunun farkına 
varmak zorundayız. Çocuk-

larımızın ölmesine sebep 
olacak bir krizle karşı 
karşıyayız. Her bireyin 
çaba göstermesi gereken 
bir sorun bu. İnanın gün 
içinde küçük önlemlerle 
her türlü israfa karşı bir 

şeyler yaparsanız bu bile 
fark yaratır. 2030 yılına ka-

dar 32 eylem kararı aldık. Bun-
ların 18 tanesi karbon emisyonu 

ve iklime zarar veren etkilerini azaltmayı, 
9 tanesi uyum sağlamayı amaçlayan, 5 
tanesi hem uyum ve hem azaltmayı sağ-
layan eylemler. Kendi yaptığımız eylem 
planının burada yetersiz olduğunu açıkça 
söylüyorum. Paris Anlaşması, ‘2038 yılına 
kadar dünyanın ısınması durursa sorunu 

çözebiliriz’ diyordu, bu sene Birleşmiş 
Milletler’in raporu ise ‘Paris Anlaşması’nı 
unutun’ diyor. 2038’e kadar zamanımız 
yok, 2030 yılında dünyanın ısınması 
durmamışsa geri dönüşsüz bir sürece giri-
lecek. İklim ve çevre sorunları konusunda 
bilinçli olmalıyız. Çünkü hiç kimse bu 
sorundan ayrı değildir.” 

‘BİRLİKTE BAŞARALIM’
Plandaki temel hedefler hak-

kında bilgi veren Tugay şöyle 
devam etti: “İklim krizine 
sebep olan şey karbon 
salınımı. Şehrimizde 
oluşan %54 karbon 
emisyonunun sorumlu-
su ulaşım. Toplu taşıma 
ve şahsi araçlarımız 
bundan sorumlu. %40 
ısıtma ve soğutma amaçlı 
sistemler, %6 atılan çöplerin 
gazları. Karşıyaka’nın bütün İzmir 
içerisindeki payı %9,5. Hiç ağaç olmayan 

bir yere Kent Ormanı yapıyoruz. Bu sene 
30 bin civarında o bölgeye ağaç dikeceğiz, 
250 dönümlük bir alan. Bu veya benzeri 
yöntemlerle Kentsel Isı Adası etkisini 
azaltmak istiyoruz. İzmir ilçeleri arasında 
en fazla güneş enerjisi yatırımı olan ilçe 
Karşıyaka. Bunun için bilim insanların-
dan destek aldık.” 

‘HER ZAMAN DESTEKÇİYİZ’ 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan 

Vekili Mustafa Özuslu da, “Farkında 
olmak yetmiyor. Üzerimize gelen yıkın-
tının ve felaketin karşısında nasıl tavır 
alabileceğimizi konuşacağız. İnsanoğlu 
olarak doğa karşısında ne kadar güç-
süz olduğumuzu anladığımız süreçten 
geçiyoruz. İzmir Sürdürülebilir Enerji 
ve İklim Eylem Planı ile bu konularda 
önemli adımlar attığımızın ve atacağı-
mızın teminatını vermiş bulunuyoruz. 
Büyükşehir olarak Başkanımız Tunç 
Soyer’in önderliğinde böylesi çalışmalara 
her zaman destek vereceğimizi belirtmek 
istiyoruz” dedi.

Çevre Mühendisleri Odası 
İzmir Şube Başkanı Helil 

İnay Kınay da Karşıyaka 
Belediyesi ve Solermana 
ile birlikte imzalanan iş 
birliği protokolü kapsa-
mında tarafların kentin 
yönetilmesi sürecinde 
sağlıklı, sürdürülebilir, 

tüm kentte yaşayanların 
eşit, adil, ulaşılabilir ve daha 

iyi bir yaşam mücadelesinde 
kendi paylarına düşen çalışmaları 

yapacaklarını söyledi. 

‘Herkes üzerine 
düşeni yapmalı’ Cemil

Tugay
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İZGAZETE

Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık A.Ş. Kısık 
Sanayi Metal İşleri 2. Cad. Kısıkköy/İzmir

Turkuvaz Dağıtım A.Ş.

Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Özel haberler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

İz Gazete Basın Konseyi üyesidir. 
Basın Meslek İlkelerine 
uymaya söz vermiştir.

İz Gazete, Demirören Haber Ajansı (DHA), İhlas Haber 
Ajansı (İHA) ve Anadolu Ajansı (AA) abonesidir.

Ege İz Gazete Basın Yayın Reklamcılık 
San. ve Tic. A.Ş adına 

Ümit Kartal

Ümit Kartal
Genel Yayın Yönetmeni

Murat Attila
İz Medya Yayınlar Koordinatörü

Şermin Çolak
Haber Müdürü

Nil Kahramanoğlu
Pınar Teke 
Ömer Dinç
Tuğçe Kaş

Gizem Taban 
Duygu Kaya

Haber Merkezi

Av. Pınar Gürsoy Kılınç
Hukuk Danışmanı

Selda Meşe
Sayfa Sekreteri

Basım Yeri

Dağıtım
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Yönetim Yeri Adresi
Alsancak Mahallesi, 1478 Sk., Maliki İşhanı, Kat:5 

Daire: 503 (35220) Konak-İzmir Tel: 0232 502 44 88

Günlük yerel süreli yayın
(Pazar günleri ve dini bayramlarda çıkmaz)
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Yağız Barut

Yazı İşleri 
Müdürü (Sorumlu)

Özgür Coşkun
Genel Koordinatör

Mustafa
Özuslu

Helil
İnay

Kınay
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GAZETEMİZİN KURULUŞUNUN 6. YIL DÖNÜMÜNDE
BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYAN 

SİZ DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ BAŞTA OLMAK ÜZERE,
ETKİNLİK DAVETİMİZE KATILARAK BİZLERİ 

ONURLANDIRAN TÜM DOSTLARIMIZA,
GECEMİZİN KUSURSUZ GEÇMESİ İÇİN ÖZVERİYLE 

ÇALIŞAN TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI
YÖNETİMİNE VE EMEKÇİLERİNE,

SES, SAHNE DÜZENİ, TEKNİK EKİP ÇALIŞANLARINA,
GAZETECİ DOSTLARIMIZA,

ETKİNLİĞİMİZİ HALKIMIZLA PAYLAŞAN, 
HABERLERİNDE KURULUŞ YIL DÖNÜMÜMÜZE

YER VEREN TÜM YAYIN KURULUŞLARINA
İZ GAZETE AİLESİ OLARAK

TÜM İÇTENLİĞİMİZLE 

TEŞEKKÜR EDERİZ


