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Görev süresi bitince, ilçesinin so-
kaklarında rahatça gezme, eserle-
riyle anılma isteği;  başkanı görev 

süresince yolundan şaşırtmayacak bir rota 
sunabilir. 

Mustafa Kayalar göreve geldiğinde, kim-
senin birlikte çalışmak istemediği belediyeyi; 
şimdi borç yükünden kurtulmuş, önüne bü-
yük hedefler koyan bir kuruluş haline getirdi.

Muhabir arkadaşlarımız, hedeflerini sor-
duğunda, başlıktaki cümle ile cevap verdi Ka-
yalar. Biz de dergimizin kapağına taşıdık.

Menderes; İzmir’in parlayan yıldızı olabi-
lir mi, göreceğiz. Ancak Başkan Kayalar, rota-
sından şaşmamakta kararlı.

Özdere’si, Gümüldür’ü ile hali hazırda çe-
kim merkezi olan Menderes için; ilçesi adına 
iddialı olduğu kadar şahsı bakımından müte-
vazi bir görüntü sergileyen ‘Mustafa Başkan’ 
büyük şans olsa gerek…

*

Dergimizin bu sayısında; İzmir’in güzel 
ilçelerinden Menderes ile birlikte, Murat Ba-
kan’ı, Gamze İlgezdi’yi, Ateş İlyas Başsoy’u, 
Özer Akdemir’i de okuyacaksınız. 

Yeni sayıda buluşmak üzere…

‘BIZIM MUSTAFA YAPTI’ 
DESINLER…

Ümit Kartal
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MENDERES BELEDİYE BAŞKANI

Menderesliler, 

‘Bizim 
Mustafa 
yaptı’ 
desin…
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2022’DE DÖRT  
MEGA PROJE

Pandemi sonrası normalleşmenin 
başlamasıyla beraber projelere hız ver-
diklerini ifade eden Başkan Mustafa Ka-
yalar, 2022 yılı için Görece Rekreasyon 
Alanı, Menderes Meydan Düzenlemesi, 
Özdere Gençlik ve Kamp Merkezi ile Te-
keli Soğuk Hava Deposu gibi 4 tane bü-
yük projeleri olduğunu belirtti. Kayalar; 
"Görece Rekreasyon Alanı 80 dönümlük 
bir alan, yeşilin bol olduğu, spor alanla-
rının ve macera parkının olduğu bir rek-
reasyon alanı yaratıyoruz. Projelerini 
bitirdik, ihaleye çıkılacak, Büyükşehir’le 
beraber yapılacak. Bunun yanında Men-
deres Meydan Düzenlemesi var, giriş-
ten çıkışa kadar asfaltlama, ışıklandır-
ma, kaldırım düzenlemesinin olduğu bir 
proje, bu da hazır, ihaleye çıkacak. Tekeli 
Soğuk Hava Deposu’nun da her şeyi bit-
ti, ihaleye çıkacak. Soğuk Hava Depo-
sunda, paketleme tesisi olacak. Buraya 
kooperatiflerin, köylünün, vatandaşların 
ürünleri konulacak. Bunun yanında Bü-
yükşehir buraya gelen ürünlerde satış 
garantisi verecek. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Tunç So-
yer’in ‘Başka Bir Tarım Müm-
kün’ politikasıyla, bizim ve 
ilçemiz için çok önemli 
bir proje olduğunu 
düşünüyorum. 

“Başkanlık bittikten sonra Menderes’te rahatça gezmek istiyorum. 
İstediğim yere gidip oturmak, istediğim yerde hemşehrilerimle buluşup 

konuşmak istiyorum. Rahatça çarşıda gezebilmek ve Menderes’e bir şeyler 
kazandırmış başkan olarak anılmak istiyorum. Kentin ve halkın refahını 
büyüten her şeyin arkasından ‘Bizim Mustafa yaptı’ densin istiyorum.

Gizem TABAN
İZGAZETE

Menderes Belediye Başkanı Cumhuriyet 
Halk Partili (CHP) Mustafa Kayalar, görev-
de olduğu 2 buçuk yıl boyunca yaptıkları 

çalışmaları ve önümüzdeki süreçte hayata geçireceği 
projeleri İz Dergi’ye anlattı. Yönetim anlayışı, beledi-
yenin mali yapısı ve vizyonuna dair de samimi açıkla-
malarda bulunan Başkan Kayalar, Menderes’i İzmir’in 
parlayan yıldızı yapmayı hedeflediğini belirtirken ikinci 
dönem için de göreve talip olduğunu söyledi.
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“Menderes 
Belediyesi’ne 

ilk geldiğimizde 
kimse mal 

vermek 
istemiyordu. 

Şimdi 
alabiliyoruz. 

Vergi borcumuzu 
taksitlendirdik 

ödüyoruz. Bütün 
kredilerimizi, 
maaşlarımızı 

ödüyoruz. 
Menderes 

Belediyesi, daha 
önce güven 

duyulmayan 
belediyeydi, şu 
anda ihalelere 

giren, güven 
duyulan, mal 

verilen bir 
belediye oldu.”

Özdere Gençlik ve Kamp Mer-
kezimizin inşaatı da başladı; burada 
kamp merkezi, kafeterya, spor alan-
ları, amfi tiyatrolar var. Gençlerimizin 
vakit geçireceği, kamp yapabileceği, 
deniz kenarında bir alan. Üniversite-
den, yurt dışından öğrencilerin ge-
lip değiş tokuş yapabileceği bir alan. 
Büyükşehir Belediyemizle beraber 4 
tane mega projeyi, ilçemize kazandı-
racağız. Bunların yanında bizim kendi 
belediye olarak da yapacağımız pro-
jeler var. Şu ana kadar söz verdiğimiz 
projelerimizin yüzde 50’sini yaptık. 
Projeler konusunda benim hedefim 5 
yılın sonunda yüzde 80-90’lara ulaş-
mak. Geçen dönemden yarım kalan 
projeler vardı, onları da tamamlıyo-
ruz” açıklamalarında bulundu.

‘İZMİR’İN 
PARLAYAN YILDIZI 
YAPACAĞIZ’

Menderes’i, İzmir’in parlayan 
yıldızı yapmak için çalıştıklarını 
söyleyen Başkan Kayalar, “Şu anda 
Menderes hızla gelişiyor. İzmir’e 
çok yakın bir ilçe. Yarım saate deni-
ze giriyorsunuz, yarım saate mer-
kezdesiniz. Talep gören bir ilçe. Biz 
de Menderes’i İzmir’in parlayan yıl-
dızı yapmak için uğraşıyoruz. Daha 
yaşanabilir, daha konforlu bir ilçe 
yapmaya çalışıyoruz. 5 sene so-
nunda bunu başarmış olacağız diye 
düşünüyorum. Bir dahaki dönem 
için de mega projelerimiz var” dedi.
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‘MENDERESLİ 
CEZALANDIRILIYOR’

Menderes’e yapacakları yatırımlar için Milli Emlak’a 
yapılan yer tahsisi talepleri konusunda merkezi hüküme-
te çağrıda bulunan Başkan Kayalar, “İki buçuk yıldır hiçbir 
tahsis alamadık. Havuz, kapalı pazaryeri, otopark gibi bir-
çok projemiz var. Bu konularda Çevre Şehircilik Bakanlığı 
ve İl Müdürlüğü ile birçok yazışma yaptık ama hiçbirini 
alamadık. Bunların yanında bazı köylerde düğün salonu, 
spor alanı projelerimiz var, onlarda da tahsis sorunu ya-
şıyoruz. Hep bekliyoruz. Süreç geçiyor, vatandaşa hizmet 
etmek zorundayız. Bu projeler benim projem olsa da ilçeye 
kalıyor. Yani hükümet de yapsa, Büyükşehir de yapsa biz 
de yapsak sonuçta projeler ilçeye kalıyor. O yüzden ben 
tahsis konusunda daha duyarlı olunmasını istiyorum. Bir 
an önce tahsisleri verirlerse bu yatırımları yapıp ilçemize 
kazandıracağız. Tahsisleri vermeyerek Menderes halkı ce-
zalandırılıyor” ifadelerini kullandı. 

‘HEM BORÇ ÖDÜYOR 
HEM ÇALIŞIYORUZ’

Göreve geldiğinde borçlu bir belediye 
devraldıklarından dolayı mali disiplini sağ-
lamaya ağırlık verdiklerini söyleyen Kaya-
lar, “İlk amacımız sürdürülebilir bir belediye 
yaratmak. Bugüne kadar, borç olsa da onu 
azaltarak ama işleri de gevşetmeden, ya-
vaşlatmadan çalışmalar yaptık. Borcumuzu 
çok düşünmeden çalışmalarımızı devam 
ettirdik, bu süreçte borcumuzu 30 milyon 
TL de aşağıya indirdik. Hem çalışıyoruz hem 
borcumuzu ödüyoruz. Belediyenin mali ya-
pısını düzeltmeye çalışıyoruz. İlk hedefimiz 
öncelikle esnafa olan borcumuzu ödemekti. 
İlk geldiğimizde esnafa 40 milyon TL borç 
vardı, bu borcu şu anda 20 milyonlara kadar 
düşürdük” dedi.
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‘GÜVEN DUYULAN 
BİR BELEDİYEYİZ’

Menderes Belediyesi’nin şeffaf bir 
yönetim anlayışı sergilediğini vurgulayan 
ve bu yüzden de güven duyulan bir be-
lediye haline geldiklerinin altını çizen Ka-
yalar, “Bütün ihalelerimizi açık yapıyoruz. 
Her şey göz önünde. Bütün ihalelerimize 
katılım sayıları arttı. Şeffaf bir belediyeyiz. 
Bütün meclis toplantılarımızı yayınlıyoruz, 
herkese açık, her kişiye açık. Biz burada 
rant değil halk belediyeciliği yapıyoruz. 
Menderes Belediyesi’ne ilk geldiğimizde 
kimse mal vermek istemiyordu. Şimdi ala-
biliyoruz. Vergi borcumuzu taksitlendirdik 
ödüyoruz. Bütün kredilerimizi, maaşları-
mızı ödüyoruz. Menderes Belediyesi, daha 
önce güven duyulmayan belediyeydi, şu 
anda ihalelere giren, güven duyulan, mal 
verilen bir belediye oldu” diye konuştu.

“İşçiye ne kadar para yatırıyorsak 
kendim de o kadar alıyorum” diyen Kaya-
lar, “Mesela işçiye, memura 5 bin lira ya-
tıyorsa bana da 5 bin lira yatıyor. Bu 2,5 
yıldır böyle. İşçiye yoksa bana da yok” ifa-
delerini kullandı.

‘BİRÇOK KONU OY 
BİRLİĞİYLE GEÇİYOR’

Menderes Belediye Meclisi’nin ça-
lışmalarını oldukça uyumlu bir şekilde 
sürdürdüğünü ifade eden Başkan Kaya-
lar, “Biz Menderes için çalışıyoruz. AKP’li 
olsun, MHP’li olsun, İYİ Partili olsun, tüm 
meclis üyelerimiz Menderes için çalıştığı-
mızı anlıyor, görüyor ve bize destek veri-
yor. Beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. 
Onlar da ilçelerine bir şeyler yapılsın is-
tiyorlar. Bu yüzden bütün arkadaşlarımız 
Menderes’e hizmet etmek için ellerinden 
gelen bütün katkıyı koyuyorlar. Birçok ko-
numuz oy birliği ile geçiyor. Menderes’in 
daha iyi olması için çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz” dedi.

‘İLÇE VE İTTİFAKLA 
UYUMLUYUZ’

Kasım ayında yapılan CHP Menderes 
Olağanüstü İlçe Kongresi’ne ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Başkan Kayalar, 
önceki başkanlarla olduğu gibi yeni İlçe 
Başkanı Ahmet İşler ile de uyumlu çalışa-
cağını vurguladı.

Kayalar, şöyle konuştu: “Benim bütün ilçe baş-
kanlarıyla uyumum iyiydi. Şu anda 3’üncü başka-
nımızla çalışıyoruz. Ben beraber uyumlu bir şekilde 
çalıştığımızı düşünüyorum, zaten kongrede de söy-
lemiştim; 3 aday vardı, kim olursa olsun biz emrin-
deyiz, her zaman beraber uyumlu olacağız demiştim. 
Geçenlerde grup toplantımızı ilçe binamızda yaptık. 
İlçe yöneticilerimizi ve meclis üyelerimizi kaynaştır-
dık. Bundan sonra her ay toplantı yapmaya karar ver-
dik. Ayda 1 defa olsun 2 defa olsun, meclis üyelerimiz 
ve ilçe yöneticilerimizle beraber toplantı yapacağız. 
Menderes’in sorunlarını masaya yatıracağız, neler 
yapabiliriz ne gibi çözümler bulabiliriz diye çalışmalar 
yapacağız. Uyumlu bir şekilde genel ve yerel seçim-
lere hazırlanacağımızı düşünüyorum. Şimdiye kadar-
ki başkanlarımızla hiçbir sorun yaşamadım, bundan 
sonra da yaşayacağımı düşünmüyorum. Parti içi mu-
halefet her zaman var ve olacaktır ama biz bunu ken-
di içimizde çözüyoruz, dışarıda konuşmuyoruz.”

Kayalar, ilçede Millet İttifakı olarak da gayet 
uyumlu çalıştıklarının altını çizdi. 

‘KİMSE HOBİ  
BAHÇESİ ALMASIN’

İlçede oldukça gündem olan hobi bahçeleri soru-
nuna da değinen Başkan Kayalar, vatandaşları hobi 
bahçesi almamaları konusunda uyardı. Kayalar, “Hobi 
bahçeleri konusunda mahkeme süreçleri var, sonuç-
lanınca yıkacağız. Tarım arazilerinin yok olmasını is-
temiyoruz. Menderes gerçekten tarımın, sanayinin, 
turizmin iç içe olduğu bir ilçe. Hobi bahçeleri biraz 
maksadını aştı. Tarımdan ziyade ikinci ev, yazlık, ha-
vuzlu villa gibi boyutlara ulaştı. Bunlar tarımı mahve-
diyor, bunlara engel olacağız. Mahkemesi sonuçlana-
nı yıkacağız, o konuda kararlıyız. Kimse hobi bahçesi 
almasın” diye konuştu.
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Gümüldür’deki depremzedelerin sorunlarını çöz-
düklerini ifade eden Başkan Kayalar, Gümüldür’ün 
1998’den bu yana olan imar sorununu çözmek için 
çalıştıklarını da kaydetti. Kayalar, şöyle konuştu: “Biz 
göreve gelince hemen imar sorununa ilişkin çalışma-
ya başlamıştık, projelerimizi hayata geçirmiştik ama 
bunun üstüne deprem oldu. Depremde biz bu planları 
Büyükşehir Meclisi’ne getirdik, getirdik çünkü planla-
rımızın hepsini bitirmiştik. Bu planları meclise bütün 
olarak soktuk ama Büyükşehir’de sadece depremde 
zarar gören bölgelerin planları geçti, diğer planlar kal-
dı. Yani planlarımız değişiklikle kabul edildi. Deprem-
de sıkıntı görenlerin, yani ağır ve orta hasarlı evlerin 
sıkıntıları ortadan kalktı. Planları bitirdik ama Gümül-
dür’ün daha bir geri kalan planı var, biz bu işi burada 
bırakmayacağız. Gümüldür’ün 1998’den beri olan so-
rununu çözeceğiz. O yıllarda Gümüldür Belediyesi’nin 
yaptığı planlar varmış, bunlara imar durumu verilmiş, 
binalar yapılmış ve oturma raporları, yapı kullanma 
belgeleri verilmiş. 

Daha sonra bu planlar Bakanlıklara 
bildirilmediği için geçmemiş. Yani onlar 
sadece belediyenin yaptığı planlar olarak 
geçmiş ama insanlar orada ev yapmışlar, 
apartman yapmışlar, oturma raporunu 
almışlar ve şu anda da biz bu bölgelere 
imar durumu veremiyoruz. Yani burayı 
yıksanız yapamıyorsunuz ve depremde 
birçok binamız ağır hasar görmüştü. Dep-
remde hasar gören binalarımızı kurtardık 
onda sıkıntı yok ama bu bölgenin devamı 
var. Burada birçok bina var, bu binaları da 
kurtarmamız gerekiyor. Biz bu planların 
çalışmalarını devam ettireceğiz. Hede-
fimiz Gümüldür’ün planlarını bitirmek. 
Yani bizim amacımız burada Gümüldür’ü 
imara açmak değil. Bunun altını çiziyoruz, 
hiçbir şekilde mandalina bahçelerini ima-
ra açmıyoruz. Sadece daha önce yapılan 
planlarda ana cadde üzerindeki alanları 
tekrar gündeme getiriyoruz, ilave bir alan 
koymuyoruz, ilave plan yapmıyoruz, ila-
ve bir yeri ranta açmıyoruz. Sadece eski 
yapılan planları yenileyeceğiz. Çünkü bu-
rada birçok mağdur insan var. Gümüldür 
mandalina bahçeleri tarım alanıdır, biz 
bu mandalina bahçelerini kesinlikle ima-
ra açmıyoruz. Sadece daha önce yapılan 
ve işlenen planları daha sonra yürürlüğe 
girmeyen planları uyguluyoruz. Yani bu 
20-25 yıllık sorunu ortadan kaldırmayı 
düşünüyoruz.”

‘DEPREMZEDELERİN SORUNUNU ÇÖZDÜK’

“Şu anda Menderes hızla 

gelişiyor. İzmir’e çok yakın 

bir ilçe. Yarım saate denize 

giriyorsunuz, yarım saate 

merkezdesiniz. Biz de Menderes’i 

İzmir’in parlayan yıldızı 

yapmak için uğraşıyoruz. Daha 

yaşanabilir, daha konforlu bir 

ilçe yapmaya çalışıyoruz. 5 sene 

sonunda bunu başarmış olacağız.”
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 ‘ÖZDERE VE 
GÜMÜLDÜR’Ü 
ÖNEMSİYORUZ’

Özdere ve Gümüldür’de turizmin gelişmesi için 
yaptıkları çalışmaları da aktaran Başkan Kayalar, 
“Özdere’de turizm planlarımız bitti ve Özdere Cum-
huriyet Mahallemizde son bir itirazlar oldu onları da 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tekrar gönderdik. Şu 
anda planlarımız geçtikten sonra Özdere’de bir otel-
ler bölgesi oluşacak. Bu bölgede birçok alan turizm 
bölgesi olacak, birçok yatırımcı gelecek, birçok otel 
yapılacak, birçok vatandaşımıza iş imkânı sağlaya-
cağız. Şu planları bitirmek üzereyiz, sadece Bakan-
lığa gidip askıya çıkması kaldı. Bittikten sonra Öz-
dere’de çok büyük sıkıntımız kalmıyor. Gümüldür’de 
bazı sıkıntılarımız var. Arap Yeri denen bir bölge var. 
Burada da turizm planları yapıldı bitti ama burada en 
büyük sıkıntı çok ufak ufak evler arsalar var. Burada 
da biz planlarımızı yaptık. Bunu da bitirirsek Gümül-
dür’ü de hak ettiği yere kavuşturacağız diye düşü-
nüyorum. Çünkü 20 yıldır kimse Gümüldür’e önem 
vermemiş, hep ikinci plana atılmış. Gümüldür daha 
önce İzmir’in tatil cennetiyken arka sıraya düşmüş. 
Biz, Gümüldür’e çok önem veriyoruz. İnşallah Gü-
müldür’ü eski hak ettiği turizm cenneti haline geti-
receğiz ama rant için değil halk için” açıklamalarında 
bulundu.

‘BİRÇOK TARIM ÜRÜNÜ 
YETİŞİYOR’

Menderes’in tarım bakımından da çok zengin bir 
ilçe olduğunun altını çizen Başkan Kayalar, “Gümül-
dür mandalinasının patentini biz aldık; coğrafi işare-
ti şu anda bizde. Seferihisar’dan Selçuk’a kadar olan 
bütün bölgedeki mandalina Gümüldür mandalinası 
olarak adlandırıldı. Bunun yanında Efemçukuru Al-
fons üzümü için coğrafi işaret almak amacıyla baş-
vuruda bulunduk, bunun da çalışmasını yapıyoruz. 
Daha önceden Görece Boncukköy’de de patent alın-
mış. İlçemizde ayrıca ciddi bir kesme çiçek üretimi 
var. Türkiye’nin yaklaşık yüzde 50 üretimi bizim il-
çemizde oluyor. Bunun yanında salatalıkta da Antal-
ya’dan sonra üretimde ikinci olan bir ilçeyiz. Birçok 
tarım ürün yetişiyor, ilçemiz çok özel bir ilçe” dedi.

‘TUNÇ BAŞKANIMIZ 
HEP YANIMIZDA’

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğini her daim yanlarında hissettik-
lerini belirten Başkan Mustafa Kayalar, 
“Sağ olsun Tunç Başkanımız her zaman 
yanımızda, her türlü desteği veriyor. Çok 
uyumlu bir ilişkimiz var. Bütün sorunlu 
zamanlarımızda yardımda bulundu. 

Biz de başkanımızın her zaman 
yanındayız, arkasındayız. Başkanımız 
destek konusunda ayrım da yapmıyor, 
‘Burası AKP’li, burası CHP’li’ diye düşün-
müyor. Her ilçeye eşit hizmet anlayışıyla 
devam ediyor” dedi.

“Sağ olsun Tunç Başkanımız her zaman yanımızda, her türlü desteği veriyor. 
Çok uyumlu bir ilişkimiz var. Bütün sorunlu zamanlarımızda yardımda 

bulundu. Biz de başkanımızın her zaman yanındayız, arkasındayız. 
Başkanımız destek konusunda asla ayrım da yapmıyor, ‘Burası AKP’li, burası 

CHP’li’ diye düşünmüyor. Her ilçeye eşit hizmet anlayışıyla devam ediyor”
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‘HER ŞEY 
MENDERES 
İÇİN DİYORUZ’

“Kendimize vakit ayıramı-
yoruz. Gecemiz, gündüzümüz 
yok ama bunu bilerek başkan 
olduk” diyerek özel yaşamına 
dair de anekdotlar paylaşan 
Başkan Kayalar, “Aday olma-
dan önce eşimle de ailemle de 
konuşmuştum. Bunun böyle 
olacağını onlar da biliyordu. 
Çünkü gerçekten fedakârlık 
yapmak zorundasınız. Ancak 
ben bu fedakârlığı yaparken 
gerçekten mutluyum. Çün-
kü ilçem için bir şeyler yapı-
yorum. Doğup büyüdüğüm, 
yaşadığım yer için bir şeyler 
yapmak, oraya bir proje ka-
zandırmak, bir eser bırakmak 
müthiş bir şey. Bu yüzden ai-
lem de bu konuda bana des-
tek oluyor. Her şey Menderes 
için diyoruz” açıklamalarında 
bulundu.

‘EN BÜYÜK 
HAYALİM 
METROYU 
GETİRMEK’

İkinci dönem için de başkanlık 
görevine talip olduğunun mesajını 
veren Başkan Kayalar, en büyük 
hayalinin Menderes’e metroyu ge-
tirmek olduğunu söyledi. Kayalar, 
“Şu anda Menderes’te İZBAN var, 
metro gibi kullanılıyor ama metro 
değil. En büyük hayalim Mende-
res’e metroyu getirmek, beledi-
yenin önünden metroya binmek. 
Bunu başarabilirsek çok mutlu 
olacağım. Daha birçok projemiz 
var, bunları da inşallah bu döne-
me yetiştiremezsek ikinci dönem 
yapacağız” dedi. ‘Başkanlık konu-
sunda sizin için ideal süre var mı?’ 
sorusunu da yanıtlayan Kayalar, 
“Öyle bir hedef koymadık önümü-
ze ama 2 dönemde yapabildiğimi-
zi yapacağız, ondan sonra da halk 
takdir edecek” diye konuştu. 

“Gümüldür’ü hak ettiği 
yere kavuşturacağız. 
Çünkü 20 yıldır kimse 
Gümüldür’e önem 
vermemiş, hep ikinci 
plana atılmış. Gümüldür 
daha önce İzmir’in tatil 
cennetiyken arka  
sıraya düşmüş. Biz,  
Gümüldür’e çok önem 
veriyoruz.”
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‘HEDEFİMİZ 
YÜZDE 58’İ 
GEÇMEK’

Hizmetleri ayrım yapmak-
sızın sürdürdüklerini vurgula-
yan Kayalar, bir sonraki dönem 
oy hedefinin yüzde 58’i geçmek 
olduğunu söyledi. “Çalışmaları-
mızı, bize oy çıksın çıkmasın 
bütün mahallelere eşit hizmet 
anlayışıyla devam ettiriyoruz. 
Oy çıkan mahalleye de gidiyo-
ruz çıkmayana da gidiyoruz. 
Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Ben 
her zaman söylüyorum; yüzde 
56’ya yakın oy aldık, Mende-
res’te bugüne kadar en fazla 
yüzde 58 oy alınmış. Hedefimiz 
bir dahaki seçimde bu oranı da 
geçip rekor oyla seçilmek” ifa-
delerini kullandı. 

‘BİZİM 
MUSTAFA YAPTI 
DESİNLER’

“Başkanlık bittikten sonra 
Menderes’te rahatça gezmek 
istiyorum” diyerek son sözlerini 
söyleyen Başkan Kayalar, “İs-
tediğim yere gidip oturmak, is-
tediğim yerde hemşehrilerimle 
buluşup konuşmak istiyorum. 
Rahatça çarşıda gezebilmek ve 
Menderes’e bir şeyler kazan-
dırmış başkan olarak anılmak 
istiyorum. Kentin ve halkın re-
fahını büyüten her şeyin arka-
sından ‘Bizim Mustafa yaptı’ 
densin istiyorum.” ifadeleriyle 
konuşmasını noktaladı.

‘HÜKÜMETİN YAPMADIĞINI 
BİZLER YAPTIK’

Pandemi sürecinde sonuna kadar Menderes halkının yanın-
da olduklarını ve canla başla çalıştıklarını kaydeden Başkan Ka-
yalar, “Pandemiyle beraber hiç beklemediğimiz bir süreç yaşadık. 
Ancak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi; 
‘İlçemizde hiç kimse yatağa aç girmeyecek’ diye bir anlayışımız 
vardı. Onu sürdürdük. Sosyal yardımlara ağırlık verdik. Zor bir sü-
reç oldu, belediyelerin gelirleri düştü, İller Bankası’ndan aldığımız 
paylar düştü. İnsanlar vergilerini ödeyemedi, kapanmalarda işlet-
melerin kiralarını almadık. Ancak pandemi sürecinde iş yapmadık 
da değil. Bu süreçte kadın danışma merkezi, giyim bankası, kreş, 
sosyal tesisler açtık. Kaldırım-yol-asfaltlama çalışmaları yaptık. 
Bunun yanında her sene ilçemize 10 tane yeni park kazandırıyo-
ruz. 2022’de de 14 park projemiz var. Temel işlerden de geri kal-
madık; Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri müdürlüklerimiz 
çok yoğun çalıştı. İlaçlamalar, dezenfektan tünelleri, dezenfektan 
üniteleri yaptık. Sosyal yardımlar konusunda bütün Türkiye’de ol-
duğu gibi Menderes’te de gerçekten iyi işler başardık. Pandemi 
sürecinde hükümetin yapmadığı ve yapamadığı şeyleri yaptık, 
100 bin nüfuslu bir ilçede yarım milyon maske dağıttık ki maskeyi 
bulamadığımız bir zamandı” diye konuştu.

“Tarım arazisinin yok olmasını istemiyoruz. Menderes gerçekten tarımın, 
sanayinin, turizmin iç içe olduğu bir ilçe. Hobi bahçeleri biraz maksadını 
aştı. Tarımdan ziyade ikinci ev, yazlık, havuzlu villa gibi boyutlara ulaştı. 

Bunlar tarımı mahvediyor, bunlara engel olacağız. Mahkemesi sonuçlananı 
yıkacağız, o konuda kararlıyız. Kimse hobi bahçesi almasın.”
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‘GÜN YÜZÜNE 
ÇIKARILMALI’

İlçedeki antik kentlerin 
daha çok gün yüzüne çıkması 
konusunda da hükümete çağrı-
da bulunan Kayalar, “Bizim bir-
çok antik kentimiz var; Klaros, 
Notion, Lebedos, Kolophon… 
Roma hamamımız var, Malta 
Şelalemiz var. Birçok güzel ye-
rimiz var. Şu anda Klaros’ta kazı 
çalışmaları yapılıyor, Roma ha-
mamında da Valilikle beraber 
ortak çalışma yapıyoruz. İyon-
lardan kalan Notion kenti var, 
Ahmetbeyli’de. Burada tiyatro 
alanları ve birçok antik alanın 
bulunduğu söyleniyor. Burala-
rın, daha çok gün yüzüne çıka-
rılması lazım. Bunlar gün yüzü-
ne çıkarılsa müthiş olur. İlçenin 
turist sayısını arttırır, çehresini 
de değiştirir” açıklamalarında 
bulundu. 

‘ÇED NE DERSE BİZ DE 
ONU DİYECEĞİZ’

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Menderes’e yapılmak istenen Katı Atık Ber-
taraf Tesisi konusunda da değerlendirmeler-
de bulunan Başkan Kayalar, şunları söyledi: 
“Bizim için önemli olan Menderes’in daha iyi 
yerlere gelmesi. Bu tesisin yeri, bizden önce, 
Bakanlık’tan tahsis edilmiş. Proje benim 
başkanlığım zamanında çıktı ve Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) süreci devam ediyor. 
Yani doğaya, tarım alanlarına bir zararı yok-
sa ÇED süreci geçecek. Bu proje birçok yer-
de yapıldı, İzmir’de planlanan 4 tane vardı. 
Ödemiş’te yapıldı, Bergama’da inşaatı sürü-
yor, Menderes’te ÇED sürecinde, Urla’da var. 
Ödemiş’tekini Genel Başkanımız açtı, Berga-
ma’da şu anda yapılıyor ve hiçbir tepki yok, 
Menderes’te bunun tartışma konusu yapıl-
masının biraz siyasi olduğunu düşünüyorum. 
Bunun bir çevreye, tarıma zararı yoksa Men-
deres’e katkı sağlayacağını düşünüyorum. 
Bir zararı olacaksa zaten biz yapılmaması 
için elimizden gelen mücadeleyi veririz. Bu-
rada sorumlu ÇED Raporu. ÇED ne derse biz 
de onu diyeceğiz.”

Roma Hamamı

Malta Şelalesi 

Tunç Soyer - Mustafa Kayalar 
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‘HALK, SAHİLİNDEN 
ÇOK MEMNUN’

Menderes halkının sahiller ve kafeteryala-
rın işletmeleriyle ilgili memnun olduğunu dile 
getiren Başkan Kayalar, “Biz ilk geldiğimizde 
kumun üstünde bir kafeterya vardı, ilk işimiz 
onu yıkmak oldu, sahili kafeteryadan kurtar-
dık. Kumu, kumsalı vatandaşlarımızın hiz-
metine açtık. Beton ve demir yığınıydı, sahili 
kurtarmış olduk. Bunun sonucunda kiralı olan 
kafeteryalarımızı, parklarımızı kiracıların süre-
leri bittikten sonra çıkardık ve bunları beledi-
yenin işletmesi olarak çalıştırmaya başladık. 
Şu anda 5 tane kafeteryamız çalışıyor, bunun 
4 tanesine şezlong atıyoruz, 400-500 metre 
alanı kullanıyoruz. Bizim 45 kilometre sahi-
limiz var, yani 44,5 kilometre alan halka açık. 
Bu şezlongları da istendiği için, halk tarafından 
talep edildiği için koyuyoruz. Ben bu kafeter-
yaları yazın gezdiğimde 1 tane bile olumsuz 
düşünceyle karşılaşmadım. Herkes daha çok 
memnun, fiyattan memnun, ranttan kurtul-
duğundan memnun. Halk, ‘Daha önce burada 
mafya vardı rahatça oturamıyorduk’ diyorlar, 
bundan kurtulduklarından çok memnunlar. 
Bunun yanında biz kafeteryalarımızda yazın 
sezonluk personel çalıştırıyoruz, bunların çoğu 
da üniversite ve lise öğrencisi. Yani orada çalı-
şıp hem hayatı öğreniyorlar hem de ailelerine 
katkıda bulunuyorlar. Bu da çok önemli. Bunun 
yanında sosyal belediyecilik ilkemizi uygulu-
yoruz, fiyatlarımız çok uygun. 2020’de ne ise 
2021’de de aynı fiyatları geçerli kıldık. Hiç zam 
yapmadık” açıklamalarında bulundu.

EĞİTİM İÇİN  
ÖNEMLİ ADIM

Başkan Kayalar ilçeye kazandırmak istedikleri 
kreşlerle kadınların iş hayatında aktif rol almasının 
önü açmak istediklerini de belirterek, “Annelerin 
gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri 
kreşimizde bütün detaylar düşünülürken çağdaş 
eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 
dersler de verilecek. Kreşlerimiz çocuklarımızın 
gelişimine uygun, iyi bir eğitim alarak keyifli 
vakit geçirmelerine yardımcı olacak donanımda 
hazırlanacak” ifadelerini kullandı.
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‘FESTİVALLER ARTACAK’
İlçenin tanıtımından ekonomisine kadar pek çok 

alanda faydalı olan festivallerin 2022 yılında arta-
cağını söyleyen Başkan Kayalar, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Biz 2019 yılında Gümüldür Mandalina 
Festivali’ni başlattık. Daha önce sadece bir konser 
olarak veriliyormuş ama biz burada stantlar kurduk. 
2019’da 1 gün olarak yaptık, çok güzel oldu. 2020’de 
pandemiden dolayı yapamadık ama 2021’de 2 gün 
olarak yaptık. Müthiş bir kalabalık vardı, İzmir’den, 
İstanbul’dan, birçok ilden vatandaşımız geldi. Orada 
yöresel ürünlerin satışı yapıldı. Stantların genelini yö-
resel üreticilere verdik. Onlar da mandalinadan yapı-
lan çeşit çeşit ürünlerin satışını yaptı. Çok güzel geri 
dönüşler aldık. Daha birçok festivalimiz var.
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Üzüm Festivalimiz, Yörük Şenliğimiz 
var, Deve Güreşimiz var. Birçok festivali-
miz var ama pandemide bunların birçoğu-
nu ertelemek zorunda kaldık. 2022 yılında 
bu festivallere devam edeceğiz. Tarihinde 
ilk defa Menderes’te Off Road Oyunları 
yaptık. Güzel bir katılım oldu. Vatandaşlar 
çok memnun kaldı. İkinci yılında da daha 
profesyonel şekilde yapmayı planlıyoruz. 
Yeni etkinlikler de sağlıyoruz. Önümüzdeki 
yıl da Özdere’de Kültür ve Turizm Festivali 
yapacağız. Yaklaşık 12 ülke ile anlaş-
tık, uluslararası bir festival olacak. 
Dans grupları gelecek, göste-
riler yapacaklar. Hem kül-
tür alışverişi olacak hem 
onlar bizim dansımızı 
görecek biz onların 
danslarını göre-
ceğiz.”
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YAĞIZ BARUT

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstan-
bul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi 
ile Türkiye’nin kültür sanat alanındaki 

mevcut tablosunu ve CHP’nin iktidarında atıla-
cak adımları konuştuk. Sanat üreticilerinin her 
türlü sorun ve ihtiyacına yönelik somut öneri-
ler getiren İlgezdi; ‘özgür, özgün ve özerk sanat’ 
anlayışıyla hareket ettiklerini vurgularken kül-
tür, sanat ve eğitim üçgeninde kurulacak güçlü 
bir yapı ile Türkiye’de zihniyet devriminin sağla-
nabileceğinin altını çizdi.

‘BİR ÇIKIŞ YOLU ARADIK’
Kültür ve sanat, siyasal partilerin kamu-

oyunda en az bilinen program başlıkların-
dan… Oysa kültürel gelişme; siyasi, ekonomik 
ve sosyal gelişme ile bir bütünün parçalarını 
oluşturuyor. Bu kapsamda CHP olarak kültür 
sanat alanında bütünlüklü bir politikayı nasıl 
geliştireceksiniz?

“Biz insan onuruna yakışır çağdaş bir yönetim anlayışının gelmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Daha özgür ve bağımsız bir kültür sanat ortamı 

yaratabilirsek, ülkeyi aydınlığa taşıyabiliriz. Bu bakımdan sanat politikamızın 
ana teması ‘Özgür, Özerk ve Özgün Sanat’tır. Sanatçının özgün yapıtlar 
verebilmesi için özgürlük önemlidir. Özgürlük ise sanatçıların özerk 

kurumlarca desteklenmesi halinde güvence altına alınabilir.”

Özgür, özerk ve özgün sanat, 

ülkeyi aydınlığa 
taşıyacak

Bu soru bırakın saatleri üzerinde haftalarca ko-
nuşursak yol alabileceğimiz, farklı disiplinleri ve kül-
tür sanat endüstrilerini içinde barındıran bir mesele-
ye işaret ediyor. Şunu ifade etmeliyim ki, CHP; büyük 
önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyetin 
temeli kültürdür” felsefesine yürekten bağlı bir si-
yasi harekettir. Bu bakımdan cumhuriyetimizin ikinci 
yüzyılında kültür politikalarına temel teşkil edecek 
stratejik bir belge oluşturmak için 8 Ekim’de 125 kül-
tür ve sanat insanının katılımıyla İstanbul’da Türkiye 
Kültür Stratejisi Forumu’nu düzenledik.

Öncelikli amacımız kültür ve sanat alanında ev-
rensel ölçütlerde, yön gösterici ve kapsamlı bir ku-
rucu belge hazırlamaktı. Akademisyen, yazar, sanatçı 
ve kültür kuramcılarının katılımıyla kurulan 10 ayrı 
masada “Yayıncılık ve Edebiyat”, “Görsel Sanatlar”, 
“Tiyatro ve Gösteri Sanatları”, “Müzik”, “Film”, “Yara-
tıcı Endüstriler/tasarım, reklâm, halkla ilişkiler, moda 
ve mimarlık”, “Kültürel, Doğal Miras ve Müzecilik”, 
“Sanatın Statüsü”, “Festivaller”, “Kültür ve Kent” ko-
nularında sorun ve çözüm önerilerini topladık.
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“Bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Bunun için de kültür alanını turizmin 
gölgesinden kurtaracağız. Zengin kültürel sermayeye sahip olan ülkemizde Kültür 

Bakanlığı’nı tek başına bir bakanlık olarak yeniden örgütleyeceğiz. Böylece hem kültür 
ve sanat alanındaki gelişimi destekleyecek hem de sanatın hiçbir dalını ötelemeyecek 

bir bakanlık bütçesini garanti altına alacağız.”
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Bu forum aynı zamanda ik-
tidarın kuşatma siyaseti altında 
kalan ve baskı gören kültür-sanat 
alanına da bir çıkış yolu göster-
mesi bakımından çok önemliydi. 
Bu forumun sonuç bildirgesini 
ve strateji belgemizi de yakında 
açıklayacağız. Kapsamlı çözüm 
önerilerimizle “geliyor gelmekte 
olan” diyebilirim.

‘KÜLTÜR HAKKI 
İŞLERLİK 
KAZANACAK’

Ancak temel talebimiz ve 
hedefimizden de ana hatlarıyla 
kısaca bahsedeyim. CHP olarak 
biz, kültürün Türkiye’deki dev-
let sisteminin temel bileşenleri 
arasında yer alması gerektiğini 
savunuyoruz. Bunun için iktida-
ra geldiğimiz gün Anayasa’dan 
başlayarak ‘kültür hakkını’ temel 
haklar arasında kabul edeceğiz. 
Yani, Anayasanın 64. Maddesin-
de yer alan kültür ve sanata dair 
maddeye işlerlik kazandıracağız.

‘DEVRİME 
İHTİYACIMIZ VAR’

Tabii ki bu başlı başına ye-
terli değil. Bir zihniyet devrimine 
de ihtiyacımız var. Bunun için de 
kültür alanını turizmin gölgesin-
den kurtaracağız. Zengin kültürel 
sermayeye sahip olan ülkemizde 
Kültür Bakanlığı’nı tek başına bir 
bakanlık olarak yeniden örgütle-
yeceğiz. Böylece hem kültür ve 
sanat alanındaki gelişimi des-
tekleyecek hem de sanatın hiçbir 
dalını ötelemeyecek bir bakanlık 
bütçesini garanti altına alacağız.

Sanat emekçilerinin sosyal 
güvenceleri, telif hakları, sendikal 
örgütlenmeleri vb. sorunlara karşı 
somut hangi adımları atacak CHP?

Öncelikle Saray rejimi bir Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kül-
tür ve Politika Kurulu oluşturdu. 
Böylece kültür ve sanat alanına dair 
kamusal alanda mali ve idari özerk-
lik ortadan kaldırıldı. 

Bu konuya hâlihazırda kül-
tür ve sanat camiasının doğrudan 
kendi içinden gelen güçlü bir itiraz 
mekanizması var. Biz de CHP olarak 
tüm sesleri ve renkleriyle bu alanın 
mümkün olduğunca iktidar müda-
halesinin dışında kalması için çalı-
şacağız. Kısacası kültür ve sanatın 
tek tipleştirilmesine izin vermeye-
ceğiz. Kültür sanat alanını siyasetin 
gölgesinden kurtaracağız ve özerk-
leştireceğiz. 

Toplumsal canlılığın ve barışın 
vazgeçilmez bir öğesi haline geti-
receğiz.

Öte taraftan sanat hayatının 
öznesi olan sanatçının ekonomik ve 
sosyal konumunun güçlendirilmesi 
devletin görevleri arasındadır. Oysa 
bugün sanatçılar “sıfır noktası”nda 
yaşıyorlar. Geliri 2 bin liranın altında 
olan binlerce kültür sanat emekçisi 
var.

“Biz iktidarımızda 
öncelikle güçlü 

bir kültür bütçesi 
oluşturacağız.  
Böylece her yıl 

personel gideri ve 
sosyal güvenlik 

ödemeleri çıktıktan 
sonra elde kalan 

göstermelik merkezi 
bütçe usulüne son 
vereceğiz. Ayrıca 

derhal Özel Kopyalama 
Harcı Fonunda biriken 
paradan dara düşen 

tüm sanatçılarımızın ve 
kültür emekçilerimizin 

yararlanmasını 
sağlayacağız.”

‘SANATI ÖZERKLEŞTİRECEĞİZ’
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Öncelikle sanatçılara statülerini vereceğiz.  
Kültür- Sanat alanının her dalında çalışanların sos-
yal ve ekonomik haklarını güvence altına alacağız.

Sanatçı gelirlerinin vergilendirilmesi ticari 
kurumlarla aynı olmamalıdır. Sanatçılar için yeni 
vergi düzenlemeleri yapacağız ve stopaj oranlarını 
düşüreceğiz.

Kültür endüstrileri, yani yayıncılık, müzik, film 
sektörleri, festivaller ve müzikaller doğru bir yö-
netim yaklaşımıyla desteklendiğinde, istihdam, 
milli gelire katkı ve ihracat bakımından da büyük 
önem taşımaktadır. Yaratıcı ekonomiyi destek-
leyeceğiz ve geliştireceğiz. Doğrudan teşviklerin 
yanı sıra vergi kolaylıkları sağlayacak, KOBİ’ler ile 
bağımsız ve küçük girişimleri destekleyeceğiz. Bu 
bakımdan 5225 Sayılı Kültür Girişimleri ve Yatı-
rımları Kanununa günün ihtiyaçlarına göre işlerlik 
kazandıracağız.

Telif haklarının sanat ve kültür hayatının itici 
gücü olduğu dikkate alınarak ihlal ve korsandan 
korunması için her türlü yasal, idari, ekonomik ve 
cezai tedbirleri alacağız.

Kültür ve sanat emekçilerinin yaratım ve ifade 
alanını her türlü iktidar odağından özerk olabilecek 
biçimde güçlendireceğiz ve özerkliği yasal olarak 
garanti altına alacağız.

FONDAKİ PARAYA  
NE OLDU?

Kültür sanat üreticileri de her yurttaş gibi 
ağır ekonomik koşullardan yakınıyor. Özgür sa-
nat yapamama şikâyetleri bile ikinci plana geç-
miş durumda.

Bildiğiniz üzere 2020’nin başından beri gün-
deme getirdiğim ve defalarca Kültür ve Turizm Ba-
kanına yönelttiğim bir soru var: “Özel Kopyalama 
Harcı Fonu’nda biriken paraya ne oldu?”

Burayı biraz açmak isterim zira önemli. Türki-
ye’de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, üreti-
len, ithal veya ihraç edilen kaset, CD, DVD, matbaa 
makinesi, fotokopi makinesi gibi ürünlerden yapı-
lan yüzde 3 oranında kesinti ‘telif tazmin bedeli’ ya 
da bilinen şekliyle ‘özel kopyalama harcı’ adı altın-
da bir fonda toplanıyor.

2017 yılı itibariyle 320 milyon lira-
ya ulaşan bu fon aslında sanatçıları-

mızın kendi maddi varlıklarından 
oluşuyor. Dolayısıyla iktidar 

fonda biriken bu paranın 
sahibi değil sadece hak-

kaniyetli biçimde da-
ğıtımında bir aracı 

konumunda.
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Sosyal demokrat bir anlayış, sanatı ve 
sanatçıyı desteklemekle yetinmez halkın 
tamamının sanat ve kültür etkinliklerine 
ulaşabilme koşullarının yaratılmasını da 
görev bilir değil mi?

Türkiye’nin neresinde CHP’li bir beledi-
ye varsa, burada müzik, tiyatro, gösteri ve 
performans sanatçıları için gerekli sahne ve 
gösteri şartlarını sağlıyoruz. Örneğin sanat-
çıları desteklemek için, nüfus yoğunluğu ve 
belediye bütçesi oranında oyun alımı yaptık, 
yapıyoruz. Mesleğin saygınlığını korumak 
için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ayrıca yerel yönetimlerimizin sahip ol-
dukları açık hava gösteri merkezleri, amfiler 
vb. mekânları, ekonomik koşulları ve pande-
mi kısıtlamalarını da gözeterek; müzik, sah-
ne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçıla-
rına sembolik ücretlerle veya ücretsiz tahsis 
ettik. 

Müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve perfor-
mans sanatçılarının dijital mecralarda bilet 
ücreti karşılığında etkinlik yapmalarını sağ-
ladık. Parklarımızı, bahçelerimizi, amfi ve ta-
rihi mekânlarımızı hem sanatçılarla hem de 
halkımızla buluşturduk.

Bu süreci yürütürken de içerisinde sa-
natçıların da yer aldığı katılımcı komiteler 
kurmaya özen gösterdik.

 Ama ne yazık ki, her alanda olduğu gibi 
burada da bilinmezlikler var: Paranın yasal 
faiziyle bugün hangi büyüklüğe ulaştığını 
bilmiyoruz! Eğer harcandıysa kimlere ve ne-
relere verildiğini de bilmiyoruz.

Biz iktidarımızda öncelikle güçlü bir kül-
tür bütçesi oluşturacağız. Böylece her yıl 
personel gideri ve sosyal güvenlik ödeme-
leri çıktıktan sonra elde kalan göstermelik 
merkezi bütçe usulüne son vereceğiz. Ayrıca 
derhal Özel Kopyalama Harcı Fonunda biri-
ken paradan dara düşen tüm sanatçılarımı-
zın ve kültür emekçilerimizin yararlanmasını 
sağlayacağız.

YEREL İDARELER  
VE SANAT

Yerel yönetimlerin kültür sanat çalış-
malarına popülist yaklaştığı çokça söyle-
nir. Size göre CHP’li belediyelerinin kültür-
sanat çalışmaları nasıl?

Biz CHP olarak kültür ve sanatın birleşti-
rici, iyileştirici ve yaratıcı gücüne inanıyoruz. 
Sosyal belediyecilik anlayışımız gereğince; 
kültür-sanat üreticilerini ve her gün alın teri 
döken emekçileri ticari kişi ve kurumlar ola-
rak değil halkın sanata ulaşmasını sağlayan 
elçiler olarak görüyoruz. Bu bağlamda Ge-
nel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 
yurttaşlarımızın sanata ve kültürel faaliyet-
lere eşit biçimde erişimini sağlamanın yanı 
sıra binlerce sanatçının mesleklerini sürdü-
rebilmeleri için yerel yönetimlerimize hita-
ben bir çağrıda bulundu. Tüm imkânlarımızla 
kültür ve sanatı ayakta tutmak, kültür ve 
sanat emekçilerini desteklemek ve kültür-
sanat camiamıza can suyu olmaya gayret 
ettik. CHP’li yerel yönetimlerin üzerine dü-
şen görevi eksiksiz biçimde yerine getirdiğini 
düşünüyorum.
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YA TURİZM  
YA KÜLTÜR!

Kültür ve Turizm Bakanlığının, 
kültür-sanat emekçilerinin durumun-
dan bihaber olmasını nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Özellikle pandemide bu 
gerçek çok daha acı bir şekilde gözler 
önüne serildi.

Kültür ve Turizm Bakanı, turizm 
sektöründen geldiği için olsa gerek, 
“kültür ve sanata” fazla vakit ayıramıyor 
sanırım. Bunu bütçe görüşmelerinde de 
net biçimde gördük. Zira pandemiye 
rağmen bütün kültür-sanat endüstrile-
rine üvey evlat muamelesi yapıldı.

Aslında tuhaflık, kültür ve turizmin 
aynı bakanlığın yetki alanı altında olma-
sından başlıyor. Zira turizm tüketime, 
kültür üretime dönüktür. Birbirine zıt bu 
iki yapıyı aynı çatı altında örgütlemeye 
çalışırsanız, binlerce yıllık tarihi ve kül-
türel birikimi böyle âtıl bırakırsınız.

ÖZGÜR, ÖZERK, 
ÖZGÜN SANAT

Türkiye’de birçok iktidarın bazen 
gizlice bazen açıkça kültür sanat alanı-
na düşmanlık yaptığını görüyoruz. An-
cak bir aydınlanma yaşanacaksa bu hiç 
şüphe yok ki önce sanatla başlayacak.

Kültürel gelişme en az siyasi, eko-
nomik ve sosyal gelişme kadar önemli-
dir. Çünkü bütün bu saydıklarım bir bü-
tünün parçalarını oluşturur. Zira kültür; 
okumak, anlamak, görebilmek, göre-
bildiğinden anlam çıkarmak ve düşün-
mektir.

Elbette siyasi iktidar da toplumu 
kutuplaştırma siyasetini kültür ve sanat 
alanını dönüştürerek gerçekleştirmek 
istiyor. Bundan dolayı sanat ve sanatçı 
sürekli hedef gösteriliyor. Burada ama-
cın öncelikle sanatın özgürce icra edi-
lebileceği koşulları ortadan kaldırılması 
olduğunu biliyoruz. Böylece toplumsal 
ilerlemeyi sağlam zemin üzerine inşa 
edecek olan kültürel hayatı erozyona 
uğratacaklarına inanıyorlar.

Devletin görevi, sanatçısını kısıtla-
yarak, kültür-sanat politikalarını çağdaş 
ve evrensel değerlerden uzaklaştırmak 
olmamalıdır.

Bu bakımdan biz insan 
onuruna yakışır çağdaş bir yö-
netim anlayışının gelmesi gerekti-
ğine inanıyoruz. Daha özgür ve bağım-
sız bir kültür sanat ortamı yaratabilirsek, 
ülkeyi aydınlığa taşıyabiliriz.

Bu bakımdan sanat politikamızın ana 
teması ‘Özgür, Özerk ve Özgün Sanat’tır. 
Sanatçının özgün yapıtlar verebilmesi için 
özgürlük önemlidir. Özgürlük ise sanatçı-
ların özerk kurumlarca desteklenmesi ha-
linde güvence altına alınabilir.

Dolayısıyla bizim kültür ve sanat po-
litikamız; bireysel kültürel hakları, kültürel 
çoğulculuğu, özgürlüğü ve demokratikleş-
meyi temel alıyor. Çoğulculuğu ve ifade 
özgürlüğünü savunma kararlılığımız, sa-
nat alanını vesayet altına alma çabalarının 
bir ürünü olan baskı ve sansür uygula-
malarıyla mücadele azmimizin de en açık 
göstergesidir.

DÖNÜŞÜM 
BURADAN BAŞLAR

Son 10-15 yılda kültür sanat tüke-
ticilerinin zevkleri ve seçimleri de kültür 
endüstrisinin piyasa kuralları tarafından 
yönlendiriliyor. İnsanların estetik algısı 
gitgide sığlaşıyor. Bu konularda da ça-
lışmalar üretmek gerekiyor ve sanırım 
eğitim politikaları, müfredatlar bu nok-
tada çok önemli bir hale geliyor. Siz ne 
dersiniz?

Görünen köy kılavuz istemiyor. Kültür 
ve sanatın bütçesini en yükseğe koyabilen 
iktidarlar, kültür ve sanatın önemini eği-
time katabilen iktidarlar çok daha başarılı 
olacaktır. Kültür ve sanat yönetimi ciddiye 
alınırsa, eğitim eğer devlet tarafından cid-
diye alınırsa o zaman Türkiye’de bir zihni-
yet dönüşümü de kendiliğinden başlaya-
caktır.

Öncelikle üniversite öncesinde oku-
tulan sanat ve kültür ile ilişkili dersleri, 
öğrencinin “kolay geçer not alabileceği” 
dersler gibi gösteren bugünkü anlayışı da 
terk etmeliyiz.

İş eğitim olunca okuma kültürünü ve 
edebiyat müfredatını geliştirmeliyiz. Bunu 
yaparken ezbere dayanan bugünkü yönte-
mi terk edip, bilime ve akılcılığa yönelmeli, 
öğrencileri alanın aktörleriyle bir araya ge-
tirebilmeliyiz. Örneğin, edebiyat müzeleri 
oluşturmalıyız.

“Görünen köy 
kılavuz istemiyor. 
Kültür ve sanatın 

bütçesini en 
yükseğe koyabilen 
iktidarlar, kültür 

ve sanatın önemini 
eğitime katabilen 

iktidarlar çok 
daha başarılı 

olacaktır. Kültür 
ve sanat yönetimi 
ciddiye alınırsa, 

eğitim eğer devlet 
tarafından ciddiye 
alınırsa o zaman 

Türkiye’de bir 
zihniyet dönüşümü 

de kendiliğinden 
başlayacaktır.”
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TBMM Çevre Komisyonu 
CHP Sözcüsü 

İzmir Milletvekili 
Murat Bakan 

İz Dergi için yazdı...
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‘Memleketin 
gerçek beka sorunu; 

İKLİM KRİZİ’
Bu topraklar; bu göllerle, ormanlarla, dağlarla, derelerle, nehirlerle vatan. Biz buraları kimseden 
49 yıllığına kiralamadık. Bu topraklara sahip çıkmak zorundayız. İklim krizi hem ulusal güvenlik 

hem de memleketin gerçek beka sorunu... Radikal kararlar alarak ülkemizin geleceğini kurtarmak 
zorundayız. Gerçekten uzak hedefler belirleyip, ‘çılgın’ projeler üretmeyi öncelemek yerine; 

Paris Anlaşması çerçevesinde dünyanın gittiği yeri de göz önünde bulundurup, gerçek hedefler 
belirleyerek iklim dostu projeler üretip hayata geçirmek zorundayız. Başka bir yol yok.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’NDEN ‘İKLİM KRİZİ’NE…

Küresel ısınma, dönüşü olmayan bir yolda 
ilerlerken iklim krizinin artık insanlık ve 
içinde yaşadığımız mavi gezegen için acil 

bir durum olduğu yakın zamana kadar hep göz ardı 
edildi. Ya bir avuç insanın yersiz kaygısı diye yorum-
landı ya da o ikonik fotoğraftaki gibi ‘kopmuş bir 
buzulun üzerindeki kutup ayısının sorunu’ olarak 
görüldü.

Avrupa yüzyılın sel felaketini, dünya kıyamet 
yangınlarını yaşarken; ülkemizde daha önce yaşa-
madığımız kasırga, şiddetli dolu yağışları gibi doğa 
felaketlerinin sayısı ve şiddeti her geçen gün artıyor. 
İklim krizinin sadece bir çevre krizi değil, insanlığın 
varoluş krizi olduğu gerçeği artık yadsınmıyor. Ge-
zegenimizin karşılaştığı en büyük tehditler arasında 
başı çeken iklim değişikliği, bilim insanlarına göre, 
acil adım atılması gereken bir “kriz” halini aldı. Dün-
yanın içinde bulunduğu bu durumun vahametini iyi 
ve doğru ifade etmek amacıyla “İklim krizi”, “İklim 
acil durumu”, “İklim felaketi”, “İklim yıkımı”, “ik-
lim soykırımı” terimleri kullanılıyor. Ancak 
AKP iktidarı dünyadaki terminoloji deği-
şimini dahi takip edemiyor ve ‘iklim 
değişikliği’ olarak tanımlayan bir 
anlayışla süreci yönetmeye 
çalışıyor.
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ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU’NDA 
NELER OLDU?

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
özellikle son 6 yıldır bilfiil doğa ve çevre 
haklarıyla ilgili konulara ağırlık veren, ik-
lim krizine dikkat çeken, iktidarı iklim kri-
zinden dolayı ülkemizi bekleyen tehditler 
konusunda uyaran ve çözüm önerilerini 
dile getiren bir politika izledik. İklim kri-
ziyle mücadelede en önemli adım olan 
Paris İklim Anlaşması’nı 2015’te imza-
lamamıza rağmen parlamentomuzda 
onaylanmamasını Meclis gündemine ta-
şıyan siyasi parti grubu biziz.

Sonunda Meclis’te bir araştırma 
komisyonu kuruldu. Her siyasi partiden 
milletvekilinin konuyla ilgili verdiği top-
lam 43 meclis araştırma önergesinin 
23’ünü CHP olarak biz vermişiz.

Komisyonun ilk toplantısında; bizler, ko-
misyon başkanının seçilmesine katkı vereceği-
mizi ancak hem siyasi etik gereği hem de tüm 
toplumu ilgilendiren ulusal bir konuda herke-
sin objektif davranabilmesi ve partiler üstü 
tavır sergilenmesi amacıyla başkanın iktidar, 
başkanvekilinin de ana muhalefet partisinden 
seçilmesi gerektiği yönündeki talebimizi ilettik. 
Fakat Cumhur İttifakı (AKP-MHP) uzlaşıyı ter-
cih etmedi.

Bu tercih aslında komisyonun tüm çalış-
malarını etkiledi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, komisyon çalışmalarında yapıcı bir po-
zisyonda konumlandık, elimizden gelen tüm 
katkıyı sunduk ve hem Meclis’teki toplantılara 
hem saha çalışmalarına eksiksiz katıldık.

Komisyonun AKP’li ve MHP’li üyeleri dev-
let organizasyonunda yer alan kurumlardan 
görüş alma eğiliminde oldular. Bu yüzden ma-
alesef, görüşlerine başvuracağımız kurum, ku-
ruluş ve uzman kişilerin belirlenmesi sürecinde 
de uzlaşı sağlanamadı.

Biz, komisyon çalışma-
larına katkısı olacağını dü-
şündüğümüz, alanında etkin 
ve yetkin olan sivil toplum 
kuruluşları ve bilim insanla-
rından oluşan bir davet lis-
tesi hazırlayıp talep etsek de 
olmadı. Ulusal ve uluslarara-
sı alanda önemli çalışmalar 
yürüten çoğu kişi, kurum ve 
kuruluş komisyon başkanlığı 
tarafından davet edilmedi. Bu 
da iklim acil durumuyla ilgi-
li ihtiyaç, görüş ve önerilerin 
rapora yansımamasına ne-
den oldu.

Dünyada iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı yeni bir anlayış 
gelişiyor. Daha önce savaşların çıkmasına, sınırların değişmesine 

neden olan enerji politikalarını dahi artık iklim belirliyor. 
Gezegenimizden başka gidecek yerimiz olmadığı gerçeği, ülkeler ve 
toplumlar arasındaki klasik fay hatlarının kırılmasına ve yeniden 
şekillenmesine yol açtı. Ülkeler, kuzey-güney, zengin-fakir ayrımı 

yapmadan COP26’da bir araya geldiler.
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Gezegenimizin karşılaştığı en büyük tehditler arasında başı çeken iklim değişikliği, bilim insanlarına göre, 
acil adım atılması gereken bir “kriz” halini aldı. Dünyanın içinde bulunduğu bu durumun vahametini iyi 

ve doğru ifade etmek amacıyla “İklim krizi”, “İklim acil durumu”, “İklim felaketi”, “İklim yıkımı”, “iklim 
soykırımı” terimleri kullanılıyor. Ancak AKP iktidarı dünyadaki terminoloji değişimini dahi takip edemiyor 

ve ‘iklim değişikliği’ olarak tanımlayan bir anlayışla süreci yönetmeye çalışıyor.

NASRETTİN HOCA’NIN MAYA 
ÇALDIĞI GÖL ARTIK YOK

Araştırma komisyonu olarak yaptığımız saha çalış-
ması kuraklığın ve karşı karşıya olduğumuz tehlikenin bo-
yutunu kavramamız açısından çok önemliydi. Seyfe Gölü, 
Kayseri Sultansazlığı Milli Parkı, Ereğli Sazlıkları, Meke 
Gölü, Burdur Gölü ve Eber Gölü’nde yaptığımız inceleme-
lerde yaşanan büyük ekolojik yıkımı yerinde gördük.

Dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan Sey-
fe Gölü, artık Seyfe Çölü... 70’li yıllarda 320 bin flamingo-
nun, pelikanın ve 250 kuş türünün yaşadığı sazlıklarda 
kuşlar havalandığında gökyüzünün karardığı bu sulak 
alanda artık bir damla su yok. Tarımsal sulama için bu-
rayı bitirmişler ama artık tarım da yapılamaz halde. Go-
ogle’da ‘Dünyanın nazar boncuğu’ diye aradığınızda ina-
nılmaz manzarasını gördüğünüz, 5 milyon önce oluşmuş 
Meke Gölü de artık yok... Nasrettin Hoca’nın maya çaldığı 
o tarihi Akşehir Gölü de…

Bizce çok önemli olan ve ko-
misyonun adında da yer alan ‘su 
kaynaklarının verimli kullanılma-
sı’ konusunda İstanbul, Ankara ve 
İzmir’in yerel yönetimlerinin (İSKİ, 
ASKİ ve İZSU) komisyona katkılarını 
iletmesi talebimiz de karşılanmadı.

Komisyon raporunun yazımın-
da görevlendirilen uzmanların ta-
mamının Bakanlık personeli olması 
da bir diğer sorundu. Çünkü aynı 
zamanda bürokrat olan raportörler 
bağlı bulundukları Bakanlığın politi-
kalarını koruma refleksiyle hareket 
ettiler. Bu durum; raporda hem ik-
tidar partisinin görüşlerinin ağırlıklı 
olmasına hem de muhalif görüşleri 
ve hatta gerçekleri yazmak konu-
sunda çekingen davranmalarına 
neden oldu.
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Bu topraklar, bu göllerle, ormanlarla, dağ-
larla, derelerle, nehirlerle vatan. Siz bu vatanı 
koruyamıyorsanız, buraya vatan diyemezsiniz. 
Biz buraları kimseden 49 yıllığına kiralamadık. 
Buralar bizim, bizim olmaya devam edecek. Bu 
topraklara sahip çıkmak zorundayız.

İklim krizi hem ulusal güvenlik sorunu hem 
de memleketin gerçek beka sorunu... Radikal 
kararlar alarak ülkemizin geleceğini kurtarmak 
zorundayız.

COP26’DA  
NASIL ANILDIK?

Dünyada iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı 
yeni bir anlayış gelişiyor. Daha önce savaşların 
çıkmasına, sınırların değişmesine neden olan 
enerji politikalarını dahi artık iklim belirliyor. Ge-
zegenimizden başka gidecek yerimiz olmadığı 
gerçeği, ülkeler ve toplumlar arasındaki klasik 
fay hatlarının kırılmasına ve yeniden şekillen-
mesine yol açtı. Ülkeler, kuzey-güney, zengin-
fakir ayrımı yapmadan COP26’da bir araya gel-
diler. Krizden en çok etkilenecek olan Z kuşağı, 
Amazonlarda yaşayan yerliler, Afrika’dan gelen 
delegasyonlar, sivil toplum ve aktivistleri bir ara-
ya geldiler. Karbonsuz düzene doğru yol alırken; 
farklı ülkelerin, farklı metotlarla ve ciddi planla-
malarla küresel ölçekte iklim krizine karşı veri-
len mücadeleye destek sunma çabasına şahit 
olduk. İklim krizi ile mücadelede yeni teknolojiler 
ve üretim biçimleri ortaya çıkarken, COP26’da 
bir yanda iklim krizine karşı önlem alan ülkeleri, 
diğer yanda iklim krizine karşı edilgen tutum iz-
leyen teknoloji takipçisi ülkeleri gördük.

200 ülkenin Devlet Başkanı ve Bakan düze-
yinde katılım gösterdiği, 123 devlet başkanının 
geleceğini bildirdiği, 122’sinin geldiği bu tarihi 
zirvede biz nasıl anıldık biliyor musunuz? Devlet 
Başkanı düzeyinde temsil edilmedik. Geleceği 

bildirilen ama gelmeyen o bir devlet başka-
nı Tayyip Erdoğan’dı. Erdoğan, ‘güvenlik’ 

gerekçesi ile COP26’ya katılmadı. O 
günlerde tek derdi ABD Başka-

nı ile görüşmek olan Erdoğan, 
G20’de Biden ile görüşünce, 

İklim Zirvesi’ne katılmayı 
gereksiz buldu. Çünkü 

iklim krizi hiçbir za-
man Erdoğan’ın 

gündeminde 
olmadı. 

İklim krizi, tüm dünya için yaşam-
sal bir konu olsa da Erdoğan için değil. 
Çünkü iklim krizi, onun iktidarını pekiş-
tirmesi, iç politikada esip gürlemesi, 
toplumsal parçalanma yaratması ya da 
tabanını konsolide etmesi için uygun bir 
konu değil. Erdoğan’ın COP26’ya katıl-
maması hem ülkemizin saygınlığını ze-
deledi hem Glasgow’da ülkemizi temsi-
len müzakereleri yürüten bürokratların 
çabasına zeval getirdi.

BAŞKA  
BİR YOL YOK!

Dünyanın gelecek yüzyılın sonunda 
ateş topuna dönme ihtimali; kaynak-
ların giderek azalmasının beraberinde 
getireceği mahsul azlığı, açlık, kıtlık, su-
suzluk ve hastalıkların dünyayı kaosa 
sürükleyeceği açık. İnsanlık, doğanın ve 
tabiatın cömertçe sunduğu kaynakla-
rı sınırsızca tüketmesiyle birlikte çoklu 
tehditlerle karşı karşıya...

Geçtiğimiz yaz yaşadığımız yangın-
lar, seller iklim yıkımının birer fragma-
nıydı. Kuraklık, aşırı ve ani yağışlar sa-
dece kentlerimizi vurarak maddi manevi 
kayba sebep olmayacak; aynı zamanda 
toprağa ve dolayısıyla üretime etki ede-
rek gıda krizini, su kaynaklarımızdaki 
tükeniş ise temiz su krizini doğuracak.

Yaklaşık 20 yıldır ülkeyi tek başı-
na yöneten siyasi parti, kendisine rant 
alanı olarak görmediği için iklim krizine 
karşı duyarsız kaldı. Bu yüzden her ge-
çen gün hızla hayatımıza etki eden iklim 
krizini de yapılan uyarıları da görmez-
den, duymazdan gelmeyi tercih etti. 
Evet, bu bir ‘tercih.’

İklim yıkımıyla mücadelede; en 
önce tüm Bakanlıkların ‘iklim krizi’ has-
sasiyetini önceleyerek koordine olmala-
rı gerekiyor. Zira bir yandan iklim kriziyle 
mücadele ederken diğer yandan dün-
yanın çöp sömürgesi haline gelmemiz 
kabul edilemez. Bir yandan ‘2053 net 
sıfır emisyon’ hedeflerken, diğer yandan 
karbon yutak alanlarımız olan ormanla-
rımız maden uğruna katledilemez. Bir 
yandan kuraklıktan dem vurup diğer 
yandan vahşi tarımsal sulamada ısrar 
edilemez. Ve ‘yeşil kalkınma devrimi’ 
hedefinden bahsederken, kömürden 
elektrik üretmeye devam edilemez!
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Gerçekten uzak hedefler belir-
leyip, ‘çılgın’ projeler üretmeyi önce-
lemek yerine; Paris Anlaşması çerçeve-
sinde dünyanın gittiği yeri de göz önünde 
bulundurup, gerçek hedefler belirleyerek iklim 
dostu projeler üretip hayata geçirmek zorunda-
yız. Başka bir yol yok.

İKLİM KRİZİYLE 
MÜCADELEDE  
İZMİR ÖRNEĞİ

Yıkıcı etkilerini her geçen gün daha da kuvvetli bir 
şekilde yaşadığımız iklim kriziyle mücadele ederken 
diğer yandan doğaya zarar veren, ekosistemi bozan 
iktidar politikalarıyla da mücadele etmek zorundasınız.

Gezi’den Cerattepe’ye, Efemçukuru’ndan Hasan-
keyf’e, Salda’dan Munzur’a, Kadıralak Yaylası’ndan 
Kazdağları’na, Gökçealan’dan Karakuyu’ya uzanan, 
Türkiye’nin dört bir yanında; incirlerin, zeytinlerin, or-
kinosların, yüz yıllık ağaçların çığlıklarının yükseldiği, 
AKP’nin talan, yağma ve rant düzenine karşı mücadele 
her geçen gün katlanarak sürüyor…

Bu noktada kafamızı İzmir’e ve İzmirlilere çevir-
mek gerekiyor.

Menderes Karakuyu, Efemçukuru, Selçuk Gökçe-
alan, Seferihisar Orhanlı, Bayındır Sarıyurt, Kızıloba… 
İzmirliler kentin dört bir yanında köyünü, toprağını, ha-
vasını, doğasını, ürününü savunuyor. Bu savunmanın 
öncülüğünü ise İzmirli kadınlar yapıyor ve o ÇED top-
lantılarını yaptırmıyorlar. Biz de hem seçilmiş milletve-
kili hem bu ülkeyi seven yurttaşlar desteğe gidiyoruz. 
En son Menderes Karakuyu’da yapılmak istenen ma-
den ocağına karşı eyleme gittik. Sadece Meclis’te ya-
sama ve denetim görevleri kapsamında çalışmıyoruz, 
İzmir’in ve Türkiye’nin her yerindeki çevre ve iklim ey-
lemlerine de katılıyor, halkın yanında oluyoruz.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Tunç Soyer, doğa haklarını ve iklim kriziyle mücadele-
yi sık sık dile getiren ve hizmetlerini de bu hassasiyet 
ve bilinçle yapan bir belediye başkanı. Dirençli kent 
yaratmak, Cittaslow Metropol olmak, tarımda su tü-
ketimini azaltacak ürün desenini yaymak, iklim dostu 
ulaşım modeli uygulamak, bisiklet kullanımını özendir-
mek, etkili ve doğru atık yönetimi sağlamak gibi pek 
çok konuda vizyoner bir duruş ve yönetim sergileyerek 
İzmir’in geleceğine yatırım yapıyor.

Bizim mücadelemiz, her alanda ve mecrada de-
vam edecek. Bu memleketin doğasını hiçbir yurttaşın 
geçim kaynağını ve atalarımızdan dedelerimizden ka-
lan mirası hiçbir sermayedara, hiçbir iktidara yedirme-
yeceğiz. Çünkü yaşayabileceğimiz başka bir ülke, baş-
ka bir gezegen yok.
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Demir çelik sektörünün 
gündemi ve yaşadığı sorunlar

Türkiye’deki demir çelik kapasitesi maalesef ki 
yeterli değil. Ülke olarak dünyada yerimiz demir çe-
lik kapasitesinde %2’lere anca ulaşıyor. %58 civarında 
üretimi olan Çin demir çelik sektöründe lider konum-
da. Çin’den sonra Hindistan, Rusya ve Avrupa gelmek-
tedir. Sıralamada biz de yerimizi almış bulunmaktayız. 
Geçen sene pandemiden dolayı üst sıralara ilerleye-
rek Avrupa’nın da önüne geçtik. Almanya’yı, ihracatta 
ve üretimde 0,1 - 0,5 artış göstererek gerimize almış 
bulunmaktayız. Bu büyük bir başarı. Ülkemizin demir 
çelik sektöründe var olması ve üretim yapması lazım. 

Evrensel olarak demir çelik tüketiminin fazlalaş-
tığı 2020 yılında, ülkemizde de gözle görülür bir artış 
seyretmektedir. Eş zamanlı olarak da demir çelik tüc-
carlarının ticari ve maddi kazanımları olmuştur. Nite-
kim bu kazanımların çoğunu tüccarlar sanayi yatırımı 
olarak değerlendirdi. 2023 – 2024 yıllarında ülkemiz 
bu yatırımlardan verim alacaktır.

Tüketimin fazlalaşmasıyla, 
ihtiyaçların gündengüne artmasını,
üretici karşılayamamaktadır

Ülke olarak ithal ettiğimiz demir çelik ciddi rakamlara 
ulaşmış bulunmaktadır. Akabinde diğer yan ürünler de des-
teklemektedir. Türkiye’de yaklaşık 30 tane sandviç panel te-
sisi bulunmaktadır. Yılda 600-700 bin ton eko diye tabir etti-
ğimiz ince sac, sandviç panellerde kullanılmak için ülkemize 
giriyor. Bu üzücü bir durum. Bu konuda çalışmalarımız bulun-
maktadır. Ekonomi konusunda devletimizden yardım bekli-
yoruz, demek yanlış olur. Devletimiz yatırıma destek verdiği 
takdirde bu konuyla ilgili projemizi yakın zamanda hayata 
geçirme planlarımız bulunmaktadır. 

Yaklaşık olarak 2 milyon ton civarında ihtiyacı karşılaya-
cak, yıllık 750 – 800 milyon dolarlık ithalatın önünü kesmeyi 
hedefleyen yatırım düşüncelerimiz ve AR-GE çalışmalarımız 
mevcut. Türkiye ve Ortadoğu’da yılda 2 milyon ton civarında 
bu ürüne ihtiyaç var. Maalesef ki ülkemizde çok az denebilecek 
kadarı rica minnet, hatıra binaen %10’larda karşılanmaktadır. 

‘İzmir’in gururu, Türkiye’nin demir çelik 
distribütörü şirketler grubumuz, üretimde 

söz sahibi konumuna geçiyor’

Suphi TOROS
 Ege Toros Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Hedefimiz, daima çalışmak 
 ve zirve olmalı

Bizler bu ülkede, bu topraklarda yaşıyorsak çok ça-
lışmamız lazım. Üretime ve ihracata önem vermemiz la-
zım. Bu bizim asli görevimiz. Düşüncemiz ve hedefimiz 
kazancımızı yatırıma istihdama yönlendirmek, gelecek 
nesillerimize de bunları öğüt ediyoruz. Öğüt ederken de 
kurumsal yapıya önem veriyoruz. Çalışmaktan başka ça-
remiz yok, hedef hep yukarı ve daima zirve.

Dolara endeksli harcamalarımızı 
bireyselden başlayarak 
düzenlememiz gerekir

Ülkemiz insanının fıtratında lüks merakı var maale-
sef. Doların yükseleceği beklenen bir durumken dolara 
endeksli harcamalarımızı bireyselden başlayarak düzen-
lememiz gerekir. Akabinde aile olarak bu duruma karşı 
tedbirli olmalıyız. Bu durum silsile ile ülkeye sirayet ede-
cektir.

Merkez-Menderes

Şube-Kemalpaşa

Fabrika-Torbalı

Üretim tesisimiz



3
4

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

‘Türkiye, Avrupa ve 
Ortadoğu’nun en uzun ve 
teknolojik sandviç panel hattı’

Ege Toros Şirketler Grubu kuruluşu olan Egepa-
nel Endüstri A.Ş. Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’nun 
en uzun ve teknolojik sandviç panel hattına sahiptir. 
Tam kapasite üretime geçtiğimiz tarihten itibaren 
200 personele istihdam sağlamaktayız. Dolaylı yol-
dan 2000 personele ulaşmaktayız. Yıllık 6 milyon 
metrekare panel üretimi, 250 bin ton trapez sac 
üretimi ve tamamlayıcı ürün grupları ile birlikte Tür-
kiye’nin ve Ortadoğu’nun en önemli endüstri tesisle-
rinden biri konumundadır. 8 kimyasal bileşenli ıslak 
grup ünitesine sahip tek sandviç panel fabrikasıyız. 
Bölgemize ve ülke ekonomisine kattığımız değerle, 
kaliteli hizmeti vizyon edinmiş bulunmaktayız. 300 
metre uzunluğundaki son teknoloji sistem üretim 
bandımızla, 55 bin metrekare alanda hizmet sunu-
yoruz.

Geniş ürün yelpazemiz ve üretim ağımızla, demir 
çelik ve yapı sektöründeki ihtiyaçları doğru analiz ile 
kaliteden ödün vermeden en iyi hizmetle sağlamak 
için çıktığımız bu yolda Egepanel Endüstri A.Ş.’yi ku-
rarak; çatı paneli, cephe paneli, soğuk depo paneli, 
akustik panel ve özel paneller dışında tamamlayıcı 
ürün grupları diye tabir ettiğimiz, trapez sac, mahya 
ve semer üretimlerimiz de mevcuttur.

Katma değer yaratmak 
esasımız

Ülke ekonomisine katma değer sağlamayı amaç 
edinerek yapmakta olduğumuz yatırımlar ile sürekli 
büyümekte ve küresel başarı odaklı uluslararası piya-
sada yer almayı hedeflemekteyiz.

2021 yılının son ayına girerken, sene içerisinde 
yüzde 50’lik büyüme gösterdik. Sandviç panel üretici-
si konumuna geçtiğimiz bu günlerde sektörün küresel 
rekabetinin de gücünü arttırmak ve tedariğini sağla-
mak amacımız. Türkiye ve dünya üzerine gerçekleş-
tireceğimiz satış ağını, çalışanlarımız ile kurduğumuz 
bağı güçlendirme üzerine kuruyor, birlikte büyümeyi 
hedefliyoruz.

Yüzde 50 ihracat,  
yüzde 50 iç piyasa

2020 yılında temellerini attığımız Egepanel, 
2021’in 3’üncü çeyreğinde üretime start vermiş bu-
lunmaktadır. Kaliteyi yakaladığımız noktada, kalite 
standartları ve İSO sertifikalarını alarak ürün grupları-
mızın güvenilirliğini sağladık. Şuan yüzde 50 iç piyasa, 
yüzde 50 ihracat hedefi ile üretim yapmaktayız. İhra-
catta bu rakamı arttırmak en temel düşüncelerimiz 
arasındadır. Sektörel fuarların ve gelişmelerin yakın-
dan takipçisiyiz. Üretmeye, istihdama ve en önemli-
si ticarette dürüstlük ilkesine sadık kalarak, çalışma 
hayatını sürdürmeye devam ediyoruz.

Cem TOROS
Ege Toros Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Üyesi
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‘Şirketler grubunun  
geleceği emin ellerde’

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Suphi Toros 
tarafından 1996 yılında 100 metrekare alanda ku-
rulan Toroslar Boru Profil, 2021 yılında Ege Toros 
Şirketler Grubu olarak 36 ülkeye ihracat yapan dev 
bir şirkete dönüştü. Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun 
sandviç panel üretim hattı olan Ege Panel’i kurarak 
İzmir'e haklı bir gurur yaşatan firmamız, sektörde 
büyümesini çok müşteri, az kâr prensibiyle sürdürü-
yor. Yönetim Kurulu Başkanımız Suphi Toros'un tır-
naklarıyla kazıya kazıya kurduğu şirketler grubunun 
geleceği, eğitimlerimizi tamamladıktan sonra şirket 
yönetimde söz sahibi olmamıza tanıdığı imkânla 
emin ellerde.

Demir çelik sektöründe  
depo ne kadar büyükse  
o kadar iyi iş yapabiliyorsun

Genç yaşlarda atıldığı çalışma hayatına yumurta 
satmaktan ayakkabı boyacılığına birçok alanda çalış-
ma tecrübesine sahip olan Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Sayın Suphi Toros; askerlik için Muş'tan İzmir'e 
gelmiş bulunmaktadır. Askerlik sonrası İzmir'de kalıp 
yaklaşık 5 yıl çalışan olarak demir çelik sektörüne 
hizmet vermiş ve sektörü tecrübe edinmiştir.

Daha sonra 1. Sanayi Sitesinde 100 metrekare alanda iki yük-
lemeci ve bir satış temsilcisi ile Ege Toros Boru Profil’i kurmuştur. 
Rekabetin çok olduğunu sektörde farkındalık kılacak hamleler yap-
ma stratejisiyle Ege Serbest Bölge karşısında bir yer kiralayıp, hur-
da demir satmaya başlamıştır. Kiralık olan yerde yapısal inşaat izni 
çıkması üzerine, şuan merkezimiz olan Menderes’e 2010 yılında ta-
şınmıştır.

O günleri şöyle anlatabilirim; Menderes'e ilk taşındığımızda ‘Biz 
burayı doldurabilirsek ne mutlu bize’ diyen Başkanımız Sayın Suphi 
Toros birkaç yıl içerisinde büyümeyi ön görerek yan tarafta bulunan 15 
bin metrekarelik alanı da satın aldı. 5 bin metre karelik alanın yetmeye-
ceğini düşünerek yaptığı hamlede bir kez daha yanılmadığını görmüş 
olduk. Ayrıca Belkahve'de bir depo daha tutmuş olup, İzmir’in kuze-
yi kadar güney bölgesine de hizmet vermeyi planlamıştır. Demir çelik 
sektöründe depo ne kadar büyükse o kadar iyi iş yapabiliyorsunuz.

‘Geçmişten geleceğe’
Bizler de eğitimlerimizin yanı sıra işi göğüslediğimiz noktaya gel-

meden önce Yönetim Kurulu Başkanımızın eğitiminden geçtik ve her 
geçen gün tecrübelerinden faydalanmaya devam ediyoruz. İlk olarak 
şirket içerisinde her departmanda görevlendirildik. Tulum giyip, de-
mir tozu yutmaktan tutun demir taşıyıp, temizlik yapmaya, çay ik-
ramı, muhasebe, satış temsilciliğine kadar her noktasında bulunduk. 
Bugün geldiğimiz noktada ürünlerin teknik özelliklerinden üretim 
sürecine kadar bilgi ve fikir sahibi olmanın yanı sıra şirket işleyiş di-
namiklerine de hakimiz. Hâlâ öğrenmeye devam ettiğimiz Yönetim 
Kurulu Başkanımızın öz disiplini ve lider vasfı, bizlere iyi ki dedirttiri-
yor. Unutmadan söylemek isterim; ‘az müşterim olup çok kârım ola-
cağına çok müşterim olup az kârım olsun’ sözü bizler için öğüt niteliği 
taşımakta olup prensip haline getirmemize vesile olmuştur.

Son olarak sözü bağlayacağımız noktada, insanların aklına de-
mir çelik sektöründe öncü olarak gelmek, dünden bugüne taşıdığı-
mız değerleri “Geçmişten Geleceğe” sloganımızla bağlaştırmak ka-
çınılmaz olmuştur.

6 Milyon Metrekare  
Sandviç Panel Üretim Kapasitesi

Uzun yıllar üretici firmalarla bayi olarak çalıştık. Bayisi olduğumuz 
firmaların ciro birinciliklerinin yanı sıra yıllık üretimlerinin yarısını biz 
alıp, satıyorduk. Bu potansiyelimizin gücüne göre kendi üretim te-
sislerimizi açmaya karar verdik. Gerekli saha analizleri, fizibiliteler ve 
arge çalışmaları sonrası Torbalı’da sandviç panel üretimine Ege Panel 
markasıyla başladık. Güney Kore ve İtalyan yapımı olan üretim hat-
tımız 300 metre uzunluğu ile Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun ve en 
teknolojik hattı seçildi. Dakikada 15 metrekare, yılda 6 milyon metre-
kare sandviç panel üretim kapasitemiz var. Ege Panel’i 36 ülkeye ihraç 
ediyoruz.

Şu anda tesisimiz 55 bin metrekaredir. 25 bin metrekare stok 
yükleme sahası, 30 bin metrekare üretim alanımız bulunmaktadır. 
Ciddi bir kapasiteye sahibiz. Sandviç Panel üretiminin yanı sıra tra-
pez sac üretiyoruz. Yılda 250 bin ton üretim kapasitemiz var. Bunun 
yanında trapez ve sandviç panelden çıkan hurda sacları tekrar geri 
dönüşüme kazandırıyoruz. Geri kalan hurda saçları (trapez, sandviç 
panel) mahyası, (trapez, sandviç panel) semeri yaparak, kendi bün-
yemizde geri dönüşüme tabi tutuyoruz. 

Cihan TOROS
 Ege Toros Şirketler Grubu 

Yönetim Kurulu Üyesi
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Perakende zincir mağaza-
ları, mobilya, elektronik, 
ev tekstili, elektrikli ev 

aletleri, züccaciye ve beyaz eşya 
ile sektörün lideri konumunda bu-
lunan Ülkü Grup, yeni projesi ‘Ülkü 
Grup DEPPO’ ile Menderes’te 10 
bin metrekarelik açık, 7 bin metre-
karelik kapalı dev alanda müşteri-
lerine hizmet vermeye başladı.

Temellerinin atıldığı 1965 yı-
lından bu yana kaliteli markaları 
müşterilerine en iyi fiyatla sunan, 
bünyesinde bulundurduğu mağa-
zalarla Ege Bölgesi’nde İzmir başta 
olmak üzere Manisa ve Aydın’da 
hizmet veren Ülkü Grup, “Ülkü 
Grup DEPPO” projesiyle perakende 
sektörüne yeni bir soluk kazandır-
dı. Bölgenin en büyük fabrikadan 
halka alışveriş merkezini Mende-
res Kısıkköy yolu üzerinde açtık-
larını belirten Ülkü Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Ümit Ülkü ile yeni 
projesi üzerine konuştuk.

Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden küçük ev aletlerine, elektronikten 
züccaciyeye eviniz için aradığınız her şey artık tek bir adreste.  

Perakende sektörünün yıldızı, Kısıkköy yolu üzeri Menderes’te hizmete girdi.

Ege’nin en büyük fabrikadan halka 
	 ‘taksitli’	alışveriş	merkezi	açıldı

kalite ile uygun fiyatın 
buluştuğu adres:

ÜLKÜ GRUP DEPPO

BURADA  
YOK YOK

56 yıllık perakende tec-
rübenizi, Menderes’te bulu-
nan dev alanda yeni proje-
nizle sürdürüyorsunuz. Ülkü 
Grup DEPPO müşterilerine 
ne vaat ediyor?

Kurulduğumuz 1965 yı-
lından bu yana müşterilerimi-
ze en iyi hizmeti sunmak için 
çalışıyoruz. Başarı, büyümeyi 
ve ilerlemeyi getiriyor. Faa-
liyet gösterdiğimiz her alan-
da ‘marka olma’ hedefimizi, 
inandığımız değerlerimiz ve 
ilkelerimiz doğrultusunda 
çok çalışarak gerçekleştir-
dik. Bizim yolculuğumuz Ke-
meraltı’nda 9 metrekarelik 
bir dükkânda toptan satışla 
başladı. Toptan satış kültü-
rümüzü bugüne kadar hep 
geliştirdik.

Ülkü Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ümit Ülkü
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Şimdi İzmirlilerin hizmetine sunduğu-
muz yeni projemiz Ülkü Grup DEPPO için 
yine en kaliteli ürünü, en uygun fiyata nasıl 
verebiliriz diye çalışıyoruz. Burayı tamamen 
müşterilerimizin isteği doğrultusunda hazır-
ladık. 7 bin metrekarelik dev alanda evlerinin 
ihtiyacı olan her şeyi bulabilecekler.

‘HER BÜTÇEYE UYGUN’
Uzun yıllardır farklı markalarla çalışı-

yorsunuz. Ülkü Grup DEPPO’ya gelen müş-
teriler hangi markaları bulacak? Ürün yel-
pazeniz oldukça geniş…

Ülkü Grup DEPPO’nun felsefesi; müşte-
rilerine kaliteyi uygun fiyata sunmak. Bildiği-
niz üzere bizim bir işimiz de toptancılık. Ülke-
mizin en büyük markalarıyla çalışıyoruz. Bu 
sebeple bizim farkımız burada ortaya çıkıyor 
ve büyük bir avantajımız var. Gerçekten fab-
rikadan halka satış yapıyoruz. Tabelamızdaki 
‘fabrikadan halka taksitli alışveriş merkezi’ 
düşüncesi, ticaret anlayışımıza yansımış du-
rumda. Bizler, hemşerilerimize kaliteyi uy-
gun fiyata sunmak için çalışıyoruz.

Ülkü Grup DEPPO’da bu düşünceyle or-
taya çıktı. Profilo, Philips, Altus, Arnica, Ar-
zum, Simfer, Fakir, Remington, Apple, Sam-
sung, Sunny, Xiaomi, TAÇ, Hanzade, Kütahya 
Porselen, İnegöl Mobilya, Demirsan Mobilya, 
Vespero Mobilya, Ekol Mobilya, Lammons 
Mobilya, Vespero Yatak, Vino Yatak gibi daha 
onlarca markayı müşterilerimize sunuyoruz. 
Ülkü Grup DEPPO’da 60 bin çeşit ürün var. 
Bu markaların içinde her bütçeye uygun ürün 
bulabiliyorsunuz. Ülkü Grup DEPPO ayrıcalığı 
burada ortaya çıkıyor. Kalite, her bütçeye ve 
zevke göre model ve fiyat avantajı. Üstelik 
ödeme kolaylığı da bizlerden. Ayrıca ücretsiz 
teslimat imkanımız da mevcut.

“Taksitli alışveriş merkezi” derken, 
ödeme seçeneklerinden bahseder misiniz? 
Diğerlerinden ayrılan bir özelliğiniz var mı?

Biz aslında Türkiye’de eşi benzeri olma-
yan bir projeye karar verdik. Hem fabrikadan 
halka doğrudan ürün satalım hem de vatan-
daşlarımız bu ürünleri alırken mağazaları-
mızdaki ödeme koşullarından yararlansınlar. 
Ülkü Grup DEPPO’dan alışveriş yapan müş-
terilerimiz; kredi kartsız elden taksit avan-
tajıyla da ürün alabiliyorlar. Üstelik 36 aya 
varan vade imkânları sunuyoruz. Bu konsep-
ti; her zaman ilklerin kenti olmuş İzmir’den 
ortaya çıkarmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. 

60 bin zengin ürün çeşidi, kalite, uygun fiyat… Alış-
veriş yaparken aradığınız seçeneklerin hepsini bir ara-
ya topladık. Ben buradan yeni evleneceklere ya da evi-
ni yenileyeceklere sesleniyorum, Ülkü Grup DEPPO’ya 
uğramadan alışveriş yapmasınlar, burada her bütçeye 
ve her zevke ürün bulabileceklerine inanıyoruz.

Kendi markanız olan ‘Hanzade Konsept’ ürün-
lerini biliyoruz. Orası nasıl gidiyor? Yeni eklenen 
ürünler var mı?

Hanzade markasıyla ürün çeşidini artırarak ça-
lışmalarımız devam ediyor. Dünyaya ihracat yapmak 
ve Türk markalarını dünyaya duyurmak zorundayız. 
2005 yılından bu yana Hanzade markamızı sürekli 
olarak geliştiriyor ve yüzlerce ürün gamına ulaştırıyo-
ruz. Ev tekstili sektöründe büyük bir boşluğu Hanza-
de markamızla doldurmayı başardık. Yakın zamanda 
ürettiğimiz tencere/tava modelleriyle, mutfak gereç-
leri ihtiyaçlarına da cevap verebiliyoruz. ‘Her evde en 
az bir Hanzade markalı ürün’ hedefimiz var. Bu yolda 
ilerlemeye devam edeceğiz. 

Sosyal medya adresleri: www.ulkugrupdeppo.com , Instagram ve Facebook: @ulkugrupdeppo WhatsApp Danışma Hattı: 0538 041 21 39
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Menderes’te faaliyet gösteren 
Ülkü Grup DEPPO AVM’nin sa-
hibi Ümit Ülkü, aynı zamanda 

Milli Sporcu ve İleri Sürüş Eğitmeni... İşadamı 
kimliğinin yanında sporcu kimliğiyle Avrupa 
arenasında da tanınan Ümit Ülkü, 2021 Tür-
kiye Pist Şampiyonası Super Grup katego-
risinde 11’inci Türkiye Şampiyonluğunu ka-
zandı. Ülkü, başarılması güç bir rekoru kırdı.

9 Pist, 2 Tırmanma 
Şampiyonluğu

Bugüne kadar 8’i pist, 2’si tırmanma ol-
mak üzere 10 Türkiye Şampiyonluğu kaza-
nan Milli Sporcu Ümit Ülkü, bu yıl 11’inci kez 
Türkiye Şampiyonu olarak kendi rekorunu 
geliştirdi. İzmir Park ve Kocaeli Körfez Yarış 
Pistlerinde gerçekleşen şampiyonada onlar-
ca sporcuyu geride bırakarak şampiyonluk 
ipini göğüsleyen Ümit Ülkü, aynı zamanda 
Avrupa’daki pistlerde de mücadele ediyor. 

Avrupa pistlerinin 
gediklisi

Bugüne kadar Avrupa pistlerinde ya-
rışan birçok sporcumuzda emeği bulunan 
Milli Sporcu Ümit Ülkü, Avrupa pistlerinin 
gedikli isimlerinden. 2015 yılından itiba-
ren Avrupa’da E.T.C.C. (Avrupa Binek Oto-
mobiller Şampiyonası), Porsche Sports Cup, 
Porsche Carrera Cup, Benelux Şampiyonası, 
GT Markalar Şampiyonası, Ferrari Challenge 
Cup, Lamborghini Roma 6 Saat Yarışları gibi 
uluslararası alanda birçok birincilik ve kupa 
kazandı. Ülkü, ülkemizi Avrupa’da birçok or-
ganizasyonda temsil etmeye, bayrağımızı 
dalgalandırmaya devam ediyor… 

Ümit Ülkü Academy’de  
eğitimler devam ediyor

Onlarca şampiyonluğunun yanında, eğitici kimliğiyle de 
bilinen Ümit Ülkü, şimdiye kadar Türk motor sporlarının Avru-
pa’da gelişmesi için büyük emekler de veriyor. Sporcular yetiş-
tiren ve yarış pilotu olmak isteyenler için ya da bilinçli araç kul-
lanmak isteyenler için Ümit Ülkü Academy’i kuran Milli Sporcu 
Ümit Ülkü, “İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi, Güvenli Sürüş Eğitimi 
gibi birçok branşta eğitimlerimiz devam ediyor. Burada hem 
sporcular yetiştiriyoruz, hem de güvenli araç kullanmanın tek-
niklerini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz” dedi.

MİLLİ SPORCU 11’İNCİ TÜRKİYE 
ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Menderes’in 
										Rekortmen	Şampiyonu:	

           ÜMİT ÜLKÜ
Ümit Ülkü 

Milli Sporcu ve 
İleri Sürüş 

Eğitmeni
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şampiyonlar	pisti
             6 AYDA 98 KUPA

İzmir Park Yarış Pisti’nde antrenman 
yapan Türk sporcular, son 6 ayda 
dünya şampiyonlarında 98 kupa 

alarak bir rekora imza attı. Milli sporcu ve 
ileri sürüş eğitmeni Ümit Ülkü, “İzmir Park, 
Türkiye’nin adını spor tarihine altın harflerle 
yazdırdı” dedi.

Altın harfle tarihe 
geçtiler

Superbike tarihinde ilk Türk Dünya 
Şampiyonu ünvanlı Toprak Razgatlıoğlu, 
Porsche Super Cup yarışlarındaki birincilik-
lerle adından söz ettiren Ayhancan Güven, 
Cem Bölükbaşı, Deniz – Can Öncü, Yağız 
Gedik, Berkay Besler, Galip Atar, İbrahim 
Okyay gibi İzmir Park Yarış Pisti’nde 
antrenman yapan milli sporcular, her yıl 
Avrupa Şampiyonalarında kürsüye çıkarak 
Türk Bayrağını dalgalandırdı.

‘Bu gururu hep 
yaşayalım’

Milli Sporcu ve İleri Sürüş Eğit-
meni Ümit Ülkü, İzmir Park›ta yetişen 
sporcuların, Balkan, Avrupa ve Dünya 
şampiyonalarından zaferle döndüğünü 
söyledi. Ülkü “Bu başarıların Bakanlık 
ve sporseverler tarafından gururla takip 
edildiğini biliyoruz. Biz bu gururu sürekli 
kılmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya 
hazırız” dedi. Ülkü, şöyle devam etti: 

Tek pist
“İzmir Park, öncelikle Türk otomobil sporlarına her yıl yüz-

lerce sporcu kazandırıyor. Yurtdışında mücadele eden birçok 
sporcumuzun yetişmesinde büyük rol oynuyor. Milli sporcu-
larımızın yarışlara hazırlandığı tek aktif yarış pistiyiz. Türkiye 
Otomobil Sporları ile Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafın-
dan oluşturulan 2022 ve 2023 yarış takvimi belirlendi. İzmir 
Park, her ay yine en önemli yarışlara ev sahipliği yapmaya de-
vam edecek.”

İzmir’de bu sporu şahlandıralım”
“İzmir’in böyle bir piste sahip olmak için sayısız avanta-

jı var. Turizm altyapımız tamam. Konaklama potansiyelimiz 
yüksek. Havalimanımız en iyilerinden. Ağır kış şartlarımız yok, 
12 ay pisti kullanabiliriz. Dünyada birçok ülkede iklim şartları 
nedeniyle en fazla 3, 4 ay pistler açık oluyor. İşte bu yüzden 
uluslararası nitelikteki bir motor sporları kompleksi için en uy-
gun şehiriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlerle 
yapılacak güç birlikleriyle çok daha büyük organizasyonlara 
imza atacağımıza inanıyoruz. Gelin adımızı dünyaya duyura-
lım, bu sporu İzmir’de şahlandıralım.”

İzmir Park, 
Türkiye’nin 
dört 
yanından 
binlerce 
sporcu ile 
yüzbinlerce 
sporseveri 
ağırlıyor.

İzmir Park Yarış Pisti’nde antrenman yapan Türk sporcular, son 6 ayda dünya 
şampiyonalarında 98 kupa alarak rekora imza attı.



4
0

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

Lovebombing diye bir kav-
ram var. Erkeğin hediyelere, 
iltifatlara boğarak kadının 

üzerinde iktidar kurması, daha sonra 
sıkılıp gittiğinde kadının depresyon 
yaşaması. Lovebombing mağduru 
kadınlar genellikle yeni yetmeler, sev-
gisiz büyümüşler, erkek soyunun soy-
suzluğuna pek tanık olmamış acemi-
ler arasından çıkıyor.

CHP seçmeni ne acemi ne yeni 
yetme ne de sevgisiz büyümüş. Buna 
rağmen lovebombing mağduru olabi-
lir mi?

 Tayyip Erdoğan, “Huzur İslamda” 
sözünün otomobillere yapıştırıldı-
ğı günlerde hayatımıza girdi. Köyden 
kente göç eden çaresiz insanların ağa-
beyi, rol modeli ve babası oldu. Mil-
yonlarca insanın güvensiz şartlarda 
göçe zorlandığı çalkantılı elli yıl, Tayyip 
Erdoğan gibi bir karakteri doğurdu. 

 Kamu arazisine kondu diken, 
yağmacı, hırsız, eşkıya diye tanım-
lanan; kentte yaşayanların göçmen, 
kıro, maganda, lahmacuncu, makar-
nacı, kömürcü diye aşağıladığı milyon-
lar, Tayyip Erdoğan’la tapuya ve say-

gıya kavuştu. Toplumlar tütsü kokulu 
temiz odalarda, büyük kâğıtlara gra-
fikler çizerek evirilmiyor; kavga ede-
rek, hatalar yaparak, bazen haksızlık-
lar yaparak eviriliyor. Evrim adaletiyle 
ünlü bir kavram sayılmaz.

 Bu kitapta “çarpık ülkeleşme”nin 
sonucu olan “çarpık kentleşme”nin 
yarattığı bir siyasal oluşumu analiz 
etmeye ve çözüm yolları bulmaya ça-
lıştım. Bu siyasal oluşum, dahice bir 
reklam kampanyası yaptığım veya bir 
aday müthiş performans sergilediği 
için değil, sosyolojik altyapısını yitirdi-
ğinden etkisizleşiyor.

 Bildiğimiz AKP’nin çağı bitti ve 
bunun sebebi ülkede gecekondudan 
çok TOKİ apartmanı olması. AKP’nin 
çağı bitti; çünkü gençler babaları gibi 
hemşeri derneğine üye olmuyorlar ve 
yaz tatilinde “memleket”e gitmekten-
se Bodrum’a gitmeyi tercih ediyorlar.

 Ben ve benim gibi düşünen bir 
grup insanın bir başka grup insanla 
derin bir fikir ayrılığı var. Bu iki grup da 
yerel seçimler kazanılsın diye çalıştı; 
bu iki grup birçok konuda hemfikir de 
olabilir.

Ateş İlyas 
Başsoy

İletişimci ve yazar
atesilyasbassoy@gmail.com

KiSiLER YERiNE
FiKiRLER

.

Belediye	başkanlarına		
										umut	bağlayanlara:	

Büyük kentlerde 
yaşayan elli milyon 
insan kaçınılmaz 
dönüşümü 31 Mart 
2019’da başlattı. 
Bu müthiş pası 
hep birlikte gole 
çevirebiliriz veya taca 
atabiliriz. Çözüm 
bir kişide değil, 
hepimizde… Kişiler 
değişebilir ama 
fikirler değişmez. 
Türkiye’yi koşulsuz 
itaate dayalı bir 
“huzur toplumu”na 
dönüştürmeye 
kimsenin gücü yetmez 
ama uyuma dayalı 
bir “sevinç toplumu” 
olmaya gücümüz 
belki yeter.
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 Ama şurada anlaşamıyoruz: Ben 
yeni bir Tayyip Erdoğan istemiyorum. Ben 

yeni bir otoriter lider istemiyorum. Muhar-
rem İnce bu kalıba girmeye can attıkça, ben 
ve benim gibiler “Yağmurdan kaçarken do-
luya mı tutuluyoruz?” diye sorguladı. Şimdi 
aynı kalıba yeni başkanlarımızı sokmaya 
çalışmanın, en başta bu insanlara haksızlık 
olduğunu düşünüyorum. 

 Bunu hem istemiyorum hem de ge-
rekli görmüyorum. Toplumsal evrimin, 
sosyolojik şartların bu modeli geride bırak-
tığını düşünüyorum. “Doğu sorunu”, “oto-
riter lider isteği” gibi kadim tartışmaların 
bile ezberden uzaklaşıp, tekrar masaya 
yatırılması gerekiyor.

“Yıkılan demokrasi”, “yeni tip otorite” 
gibi kavramları açıklamak veya ayrıştırmak 
için pusula her geçen gün daha yetersiz bir 
araç oluyor, çünkü artık “Doğu” bir sorunun 
değil, aksine çözümün parçası ve yapılan 
tahlillerde pusulanın sık sık şaşması da bu 
yüzden. 

 Bir goygoycular takımı ve onların 
yaratmaya çalıştığı mitler var. Ömrümün 
yirmi beş yılı bu şişinmeleri, balkon nutuk-
larını ve cilalı destanları duymakla geçti. 
Bu konuda çok şerbetlendik, bu durumla 
yaşama ve bu durumu aşma konularında 
belki de dünyaya örnek olabilecek kadar 
çok tecrübe edindik.

 Geçmişte birçok hata yapıldı, hâlâ da 
yapılıyor. Bu hataları bir süper kahraman 
iyileştirmeyecek, hep beraber iyileştirece-
ğiz. Bizi bizden başkası kurtarmayacak, o 
halde seçimden seçime sandığa gitmekle 
kurtulmayı beklemeyeceğiz.

 Herkesin hesap verebildiği, herkesin 
denetlenebildiği, herkesin özgürce konu-
şabildiği bir ülke oluşsun istiyorum.

 Belediye başkanı belediye başkanlı-
ğını yapsın, halkın onayını ve duasını alsın, 
işini beceriyorsa tekrar seçilsin, daha iyisi 
gelirse de kenara çekilsin. Koltuğa bağlan-
mamak, kenara çekilmeyi bilmek, gençlere 
fırsat vermek, bazen istifa edebilmek ge-
lişmiş demokrasilerin gelenekleri. Türkiye 
bu olgunluğa erişmeli artık.

 Kişilerin üzerine bu kadar yüklenme-
yelim. Çünkü bir kişiye bütün ümidini bağ-
lamak, bizi bir kez daha lovebombing mağ-
duru yapabilir.

 Her jüri üyesinin kendi dostuna oy 
verdiği, hazır kanaatler, miras sevgiler, şi-
keci hakemler ve kan davalı düşmanlardan 
ibaret bir hayattan bıkmadık mı?

 Aklımızı kaçıran, terazimizi bozan, 
dengemizi yok eden “taraftarlık”, “partici-
lik”, “kamplaşma” dönemini yavaş yavaş 
sonlandırma zamanı geldi. Türkiye değişti, 
Türkiye değiştiği için yerel yönetimler de 
değişti. Bu değişimin simgesi olan değerli 
isimleri “eski” taleplere göre mi; yoksa yeni 
bir Türkiye hayaliyle mi destekleyeceğiz? 

 Büyük kentlerde yaşayan elli mil-
yon insan kaçınılmaz dönüşümü 31 Mart 
2019’da başlattı. Bu müthiş pası hep bir-
likte gole çevirebiliriz veya taca atabiliriz. 
Çözüm bir kişide değil, hepimizde. 

 Belediye başkanlarına nasıl destek 
olabiliriz? “Aslansın, kaplansın, yürü be ko-
çum” diyerek mi, vatandaş sorumluluğuyla 
görev alıp üzerimize düşenleri yaparak mı?

 Kişiler değişebilir ama fikirler değiş-
mez. Türkiye’yi koşulsuz itaate dayalı bir 
“huzur toplumu”na dönüştürmeye kim-
senin gücü yetmez ama uyuma dayalı bir 
“sevinç toplumu” olmaya gücümüz belki 
yeter.

(Ateş İlyas Başsoy’un ‘Hepimiz Aynı 
Belediye Otobüsündeyiz’ kitabından der-
gimizin bu sayısı için editlenerek alıntılan-
mıştır)

Bildiğimiz AKP’nin çağı bitti ve bunun sebebi ülkede gecekondudan çok TOKİ 
apartmanı olması. AKP’nin çağı bitti; çünkü gençler babaları gibi hemşeri 

derneğine üye olmuyorlar ve yaz tatilinde “memleket”e gitmektense 
Bodrum’a gitmeyi tercih ediyorlar.
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Üç bin yıllık zanaat

BONCUKKÖY’de
yasıyor.

Gizem Taban

Kişinin dünyaya açılan penceresi olan 
göz, iyi ve kötü düşüncelerin ilk çıkış 
noktası olarak kabul edilir. Bu yüzden 

kötü gözlerden korunmak amacıyla emici özelliği 
olduğuna inanılan mavi renkli taşlar eskiden beri 
kullanılagelmiştir. Tarih boyunca, çoğu kültürde 
ve dinsel inançta, göz figürü kötülükleri savan 
güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Bunun 
son hali de günümüzdeki nazar boncuklarıdır. 
Nazara inananların başucundan ayırmadığı, ki-
mimizin evini süsleyen birer aksesuar olarak 
kullandığı nazar boncuklarının, İzmir’deki en 
önemli üretim merkezlerden biri de Menderes’in 
Görece beldesinde yer alan Boncukköy’dür. 

“Nazar boncuğunun, geçmiş olarak 3 bin yıl 
evvele dayandığı biliniyor. Türkiye’deki geçmişi de 
Osmanlı’nın son dönemlerinde Suriyeli iki ustanın 
Kemeraltı’nda bulunan Arap Hanı’na gelmesi ve 
orada ocak kurmasıyla başlıyor.”

Nazar boncuğunun anavatanı olarak nitelendirilen Menderes’in Görece beldesinde yer alan 
Boncukköy, birbirinden özel ürünlerle meraklılarına görsel bir şölen sunarken alışverişe 

gelen ziyaretçilere ocakta yapılan imalatı da izleme imkânı sağlıyor. Nazar boncuğu  
sanatının yaşatılması gerektiğini belirten işletme sahibi Murat Kayan, en büyük gayelerinin 

bu mesleğin kaybolmaması olduğunu ifade ediyor.
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1976’dan beri var olan Boncukköy, 
aslında bir köy değil, doğa ve boncuk 
tutkunu olan bir baba ve oğlunun yarat-
tığı adeta bir zanaat merkezi… Baba Ke-
mal Kayan ile oğlu Murat Kayan’ın 1990 
yılından bu yana nazar boncuğu ürettiği 
ve ticari faaliyetini yaptığı işletme, bah-
çesinde yer alan tavus kuşu, horoz ve 
tavuklarla da küçük bir çiftliği andırıyor. 
Birbirinden özel ürünlerle meraklılarına 
görsel bir şölen sunan işletme, toptan 
ve perakende satış usulüyle çalışıyor. 
Aynı zamanda alışverişe gelen ziyaretçi-
ler ocakta yapılan imalatı da izleme im-
kânı buluyor. Babasının yıllar önce hobi 
gerekçesiyle satın aldığı Boncukköy’de 
bir süre sonra nazar boncuğu üretimi-
ni meslek haline getiren Murat Kayan, 
nazar boncuğunun tarihçesini, Boncuk-
köy’ü ve ideallerini anlattı. 

‘ÜÇ BİN YILA 
DAYANIYOR’

Nazar boncuğunun tarihçesine iliş-
kin açıklamalarda bulunan Murat Kayan, 
“Nazar boncuğunun, geçmiş olarak 3 bin 
yıl evvele dayandığı biliniyor. Türkiye’deki 
geçmişi de Osmanlı’nın son dönemlerinde 
Suriyeli iki ustanın Kemeraltı’nda bulunan 
Arap Hanı’na gelmesi ve orada ocak kur-
masıyla başlıyor. Daha sonra birkaç sefer 
yangın tehlikesi atlatılıyor, Kemeraltı’nda 
ustalar pek istenmediği için Kadifeka-
le eteklerine doğru göçüyorlar. Orada bir 
süre devam ettikten sonra orası yerleşik 
alan haline geliyor. Oradan da buraya, yani 
Görece’ye geçiyorlar. 1950’lerin sonunda 
buradan bir ustanın Kemalpaşa’da Nazar 
Köy’e gitmesiyle orada da başlamış oluyor. 
Coğrafi işaret tescil belgesi verilen nazar 
boncuğunun ana vatanı olarak bilinen yer 
Görece...” diye konuştu. 

‘İMALATI DA 
İZLEYEBİLİRSİNİZ’

Boncukköy ile ilgili bilgiler veren Kayan, 
“El imalatından artan camları renkli ise o 
renkte boncuğa çevirerek, renksiz ise içe-
risine kobalt oksit ya da bakır oksit koyup 
mavi ve lacivertin tonlarını elde ederek ve 
çelik çubuklara sararak erimiş camı nazar 
boncuğu olarak imal ediyoruz. Geleneksel 
nazar boncuğu yapım tekniğiyle yapıyoruz, 
her türlü modeli yapmaya çalışıyoruz. Haf-
tanın belli günleri ocağımızı yakıyoruz, ima-
latı izleyebiliyorsunuz. Mağazamızı gezip 
isterseniz alışveriş yapabiliyorsunuz. Çeşitli 
hayvanlarımızın olduğu bu bahçe aynı za-
manda bizim yaşam tarzımız. Halkla pay-
laşıyoruz ama bizim özel bahçemiz aslında. 
Burada da hayatımız geçiyor” dedi. 

“Yedi gün işimizin başındayız. Aslında günümüzde kaybolmakta olan bir meslek. 
Çünkü bugün çoğu hediyelik eşya satan dükkânlara baktığınızda büyük bir oranı 

ucuz-yabancı malları satmaya başlamıştır. Kar marjları daha yüksektir, emek 
çekmezsiniz belki ama bu meslek yaşamalı. Herkesin yapabileceği bir iş değil, 

kaybolmaması için yerli üretime, el sanatlarına sahip çıkmak lazım.”

Murat Kayan
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‘ZOR BİR ZANAAT’
Zor bir zanaat olsa da daha çok 

ilgi gösterilmesi gerektiğini dile ge-
tiren Kayan, “800 bin derecede camı 
eritiyorsunuz, onun karşısına oturup 
oradan parçalar halinde camı alıp iş-
leyip şekil vermek herkesin yapabi-
leceği bir şey değil. Hem sabır hem 
yetenek hem de eğitim olması gere-
kiyor. Zor zanaat ama bu işin tanıtı-
mını ne kadar sağlarsak o kadar bu 
işi merak eden ve yapmak isteyen 
insanlar çıkacaktır” dedi.

BONCUK MÜZESİ 
HEDEFİ

Boncuk Müzesi açmayı hedef-
lediklerini söyleyen Kayan, “Son dö-
nemlerde yaşayan müze örnekleri 
var. Boncukköy de o ismi almasa da 
aslında yaşayan müze gibi bir anlam-
da. Yakın gelecekte de inşallah öyle 
bir hedefimiz var. Eski rahmetli usta-
ların boncukları var, hepsini bir kıyıda 
saklıyoruz. Türkiye’de belki de ilk ola-
cak Boncuk Müzesi açma niyetimiz 
de var. Bir de farklı el sanatlarını da 
ekleyerek el sanatları köyü oluşturma 
gibi bir projemiz de var” ifadelerini 
kullandı.

‘KAYBOLMAKTA OLAN BİR MESLEK’
İşlerini severek yaptıklarının altını çizen Kayan, “Yedi gün işimizin 

başındayız. Aslında günümüzde kaybolmakta olan bir meslek. En bü-
yük gayemiz, bu mesleğin kaybolmaması. Çünkü bugün çoğu hediyelik 
eşya satan mekanlara dükkanlara baktığınızda büyük bir oranı ucuz-
yabancı malları satmaya başlamıştır. Kar marjları daha yüksektir, emek 
çekmezsiniz, alırsınız satarsınız belki… Ama bu meslek yaşamalı. Her-
kesin yapabileceği bir iş değil, kaybolmaması için yerli üretime, el sa-
natlarına sahip çıkmak lazım” açıklamalarında bulundu.  
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“Yaşamı savunmanın, direnmenin lafla olmayacağının canlı tanığıdır 
Yalnız Efe. Bu yönüyle de ülkedeki ekoloji mücadelelerine önemli bir mesaj 

taşımaktadır; tek başınıza da kalsanız direniş olduğu müddetçe umut 
dimdik ayaktadır! Ayağına taş değmesin, yolun açık olsun Yalnız Efe...”

Özer Akdemir   Gazeteci - Yazar

					Bir	doğa	ve	direniş	
     güzellemesi

YALNIZ EFE
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Ay bulutta henüz. Ak-
şam çoktan çöktü 
tepenin başına. Köy 

aşağıda. Biraz ötemizde. Evler-
den, sokaklardaki elektrik di-
reklerinden sarışın, titrek bir ışık 
yayılıyor. Belli belirsiz insan ses-
leri, köpek havlamaları, rüzgârın 
uğultusu geliyor kulaklarımıza 
kadar. Köyün doğusundaki tepe-
den soğuk bir yel esiyor bulun-
duğumuz yere. Tam tersi yönden, 
deniz tarafından gelen ıslak yel 
de ondan aşağı değil hani. 

Arabanın dışında kalıp köyü, 
arkasında İzmir Körfezi’nin gece 
böcekleri gibi ıpıldayıp duran ışık-
larını çekmeye çalışıyoruz iki kişi. 
Açıkta kalan ellerimiz, yüzlerimiz 
on dakikada buza kesiyor. Henüz 
sonbahardayız ama bu gece baş-
ka bir soğuk var Efemçukuru’nun 
tepesinde.

Yalnız Efe’yi ve sürüsünü 
bekliyoruz. Köyün kuzey taraf-
larında, madenle köy arasında 
bağlara ve oradan çamlarla kaplı 
dağa doğru uzanan yolun kıyı-
sındaki küçük bir tepecikteyiz. 

Tepenin altından köye kadar 
olan 200-300 metrelik alanın 
hemen hepsi üzüm bağları. 
Bağların çoğu bozuldu artık. 
Gündüz vakti olsa doyulmaz bir 
kırmızılık, sarılık cümbüşünü 
seyre dalardık bulunduğumuz 
yerden. O akşam ise koyu bir 
boşluk ve sadece rüzgârın fı-
sıltıları vardı. İki ayı bulan bel-
gesel çekimlerimiz boyunca bu 
görsel şölenin her hafta faklı-
laştığını, yeşilden kızıla doğru 
değiştiğini izlemiştik.

Üzüm bağlarını made-
ne satmayan tek Efemçuku-
ru köylüsü Ahmet Karaçam’ın 
belgeselini çekmeye girişmiş-
tik. Kanadalı altın madeninin 
milyonları bulan tekliflerini 
elinin tersiyle itip, “Para bana 
işlemez, ben de cavura verecek 
toprak yok” diyecek kadar gönlü 
zengin, ancak gelin görün ki kıt 
kanaat geçinebilmek için keçi 
çobanlığı yapmak zorunda olan 
bir yalnız adamın, ‘Yalnız Efe’nin 
öyküsünü anlatmaya çalışa-
caktık. 

“Üzüm bağlarını 
madene satmayan 
tek Efemçukuru 
köylüsü Ahmet Karaçam’ın 
belgeselini çekmeye girişmiştik. 
Kanadalı altın madeninin 
milyonları bulan tekliflerini elinin tersiyle 
itip, “Para bana işlemez, ben de cavura 
verecek toprak yok” diyecek kadar gönlü 
zengin, ancak gelin görün ki kıt kanaat 
geçinebilmek için keçi çobanlığı yapmak 
zorunda olan bir yalnız adamın, ‘Yalnız 
Efe’nin öyküsünü anlatmaya çalışacaktık.”
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“Yalnız Efe” diyorlardı 60’lara 
merdiven dayamış bu kara yağız 
keçi çobanına. Lakabı ona biçilmiş 
kaftan gibi uyuyordu. Bir su kadar 
sessiz hareket ediyordu çoğu za-
man. Durgun, sakin, hep düşünceli 
bir edası vardı. Bütün gün dağlar-
da sürüsünün başında yalnız kal-
masının bir etkisi gibi geliyordu bu 
bize ama köylülerden kime sorsak 
‘O hep öyleydi’ diyorlardı. 

Sadece, sabahları yaylıma 
çıkardığı acıkmış keçilerin köyün 
üzüm bağlarına girmeye kalkma-
sına hiddetleniyor, bağırıp, çağırıp, 
önlerine taş fırlatarak sürünün 
bağlara zarar vermemesi için koş-
turup duruyordu. Zaten maden 
nedeniyle limoni olduğu köylüle-
rinden laf söz gelsin istemiyordu. 

Son çekimlerimizden birisi 
olacaktı o akşamki. O gece, 21. 
yüzyılın dünyaya en yakın dolu-
nayı doğacaktı. Bu, çekimlerimiz 
için çok büyük bir fırsattı, yüzyılın 
fırsatı! Gece çekimleri için son de-
rece yetersiz olan kameralarımız 

ancak bu yüzyılın en parlak ayının 
altında işe yarayabilirdi. Ama gelin 
görün ki ay bulutların ardından bir 
türlü çıkmak, laciverte çalan ka-
ranlığın ötesinde görünen daha 
koyu renkteki tepelerin ardından 
doğmak bilmiyordu.

Sabırla bekledik. Hem ayın 
yükselmesini hem Yalnız Efe’nin 
gelmesini. Bu arada dışarıdaki 
rüzgârın sesine biraz ötemizde 
madenin hiç durmadan çalışan 
iş makinelerinin homurtusu, geri 
geri giderken çıkardığı uyarı sireni 
eşlik ediyordu.

Nihayet, ay hiç de acele etme-
den bulutların ardından nazlı nazlı 
çıkmaya başladı. Onu daha iyi gö-
rebilmek için bulunduğumuz yer-
den yüksekçe, üzeri deve dikenleri, 
kuşburnu çalıları ile kaplı bir tepe-
ciğe çıktık. Boyumuza kadar gelen 
dikenlerin ardından gördüğümüz 
ayın, yüz yılın değil yüz bin yılın 
en yakın ayı da olsa bu teknik araç 
gerecimizle bir işe yaramayacağını 
o zaman anladık.

“Sadece, sabahları yaylıma 
çıkardığı acıkmış keçilerin 

köyün üzüm bağlarına 
girmeye kalkmasına 

hiddetleniyor, bağırıp, 
çağırıp, önlerine taş 

fırlatarak sürünün bağlara 
zarar vermemesi için 

koşturup duruyordu. Zaten 
maden nedeniyle limoni 

olduğu köylülerinden laf söz 
gelsin istemiyordu.”
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Çaresiz, tepeden aşağıya inip 
Yalnız Efe’nin sürüsünün gelme-
sini bekledik. Artık tek amacımız 
sürü gelirken sesini duymak, ara-
bamıza binip köyün içine girmek 
ve sokak lambalarının altında 
sürünün köye girişini çekmekti. 
Sokak lambasının bizim gerek-
sindiğimiz ışığı sağlayacağını um-
maktan başka bir seçeneğimiz 
yoktu.

Neyse ki ay ışığı hüsranının 
ardından çok beklemedik. Bir süre 
sonra, gecenin koyu karanlığının 
çöktüğü tepelerden köye doğru 
uzanan yolun başında önce ko-
yunların boynundaki çıngırakların 
sesini, sonra küçük çoban köpeği 
Tonik’in havlamalarını duyduk. 
Sürü geliyordu! 

Arabamızı köyün içinde, Yal-
nız Efe’nin evine giden yolun ba-
şına çekip beklemeye başladık. 
Şansımız dönmüştü sanki, bu-
radaki iki sokak lambası işimizi 

görecek gibi duruyordu. Sapsarı 
yoğun bir ışık toprak yolu, civarın-
daki evleri ve sokağı kaplıyordu.

Önce Tonik’in sesi geldi. Bizi 
hissetmiş havlıyordu. Ardından 
koyunların aceleyle yürümesi, 
çıngırakları ve onların eve dönüş 
heyecanına ayak uydurmaya ça-
lışan Yalnız Efe’nin yorgun ses-
lenişlerini işittik. Tonik yanımıza 
geldiğinde havlamayı kesti. Belki 
bizi tanıdığından belki zaten baş-
kaca yapacağı bir şey olmadığını 
bildiğinden. Havlamış, uyarmış, 
korkutmaya çalışmış, görevini 
yapmıştı. Gerisini umursamıyor-
muşçasına döndü Yalnız Efe’nin 
yanına gitti. Keçiler, koyunlar alış-
kın bir şekilde hemen yanı başı-
mızdaki yokuştan inip eve doğru 
koşturdular. 

Yalnız Efe bizi gördüğünde 
şaşırdı. O güne kadar hep gündüz 
yapmıştık çekimleri. Üstelik gece 
çekimi yapacağımızı ona haber 

verememiştik. Cep telefonunu 
çoğu zaman kullanmıyordu. Kul-
lansa da dağda pek işe yaramadı-
ğını biliyorduk. 

Günlerdir süren çekimlerin 
getirdiği bir alışkanlıkla yanımıza 
gelip ‘hoş geldiniz’ dedi. Kısa bir 
süre durakladı yanımızda, üç beş 
cümle konuştuk. İyi akşamlar di-
leyip sürünün ardı sıra yokuştan 
aşağı inmeden önce “İşte Ahmet 
Abinizin durumu bu” dedi ve evi-
nin yolunu tuttu.

Ay tepemizdeydi artık. Sokak 
lambalarının sarı ışığına ayın ışı-
ğı da karışıyordu. Akşama kadar 
dağlarda gezmiş, karnını doyur-
muş sürüde yavrusu ağılda olan-
lar en önde koşuyorlardı. Yaşlı 
çınar ağacının yanından geçip 
sokağa giren sürünün en arkasın-
da, omuzlarına ve tüfeğinin ucu-
na yüz yılın en büyük ayının ışığı 
vuran yorgun argın yalnız bir efe 
yürüyordu.

Belgesel ekibi

“Tüfeğini ve kıl örgü heybesini kurumaya yüz tutmuş bir delice zeytinin dalına asan o yalnız adam, dizinin dibine 
oturan, bazen başını kucağına koyup uyuyan kuzusunun sarı tüylerini okşayarak dinlenirken, sığındığı çalının yüz 

metre gerisinde, tel örgülerin içerisinde harıl harıl çalışan altın madeninin sesini duymamaya çalışacak!”
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Sizler bu satır-
ları okurken İzmir’in 

dağlarında yalnız bir 
adam, ilerlemiş yaşına 

rağmen her gün kilometre-
lerce dere tepe gezmeye artık 

isyan eden yaralı ayağının ağrısına 
dayanmaya çalışarak keçilerini güdü-

yor olacak. Sizler, bir tatil günü mahmur-
luğu ile geç kalktığınız yatağınızdan kahvaltı 
sofralarınıza oturup gazetenizi elinize aldı-
ğınızda yaşı 60’ları geçmiş o yalnız adam bir 
tespih çalısının cılız gölgesine sığınacak, sır-
tındaki teri kurutabilmek için ilk molasını ve-
recek. Tüfeğini ve kıl örgü heybesini kuruma-
ya yüz tutmuş bir delice zeytinin dalına asan 
o yalnız adam, dizinin dibine oturan, bazen 
başını kucağına koyup uyuyan kuzusunun 
sarı tüylerini okşayarak dinlenirken, sığındığı 
çalının yüz metre gerisinde, tel örgülerin içe-

risinde harıl harıl çalışan altın madeninin 
sesini duymamaya çalışacak!

Sürüsü yazı-yabanın bir avuç kalmış 
otları ile karnını doyururken, tespih çalı-
sının gölgesinden yer yer turkuaza çalan 
deniziyle üzerinde ince bir buğunun tüttü-
ğü İzmir Körfezi’ne bakacak yalnız adam.

Sizler, kahvaltı çayınızın ikinci bar-
dağını doldurduğunuzda, o yalnız ada-
mın molası da bitmiş olacak. Yayıla yayıla 
epeyce kendisinden uzaklaşan sürüsünü 
toparlayıp, artık neredeyse tepeye çıkmış 
olan güneşin yakıcı sıcağından korunmak 
için iğne yapraklı kızılçamların arasına 
doğru yönelecek. Sarp kayalıkların, yere 
dökülmüş ince çam yaprakları ile adeta 
karın-buzun üzerinde yürüyormuşçasına 
kayan dimdik yamaçların, önünde tozu 
dumana katarak ilerleyen sürüsünün peşi 
sıra vadinin dibindeki dereye ulaşmaya 
çabalayacak.

İnce belli cam bardaklarda, rengarenk 
desenli fincanlarda yudumladığınız çayın 
suyunda o yalnız adamın direnişinin, sır-
tında kuruyan terin emeği olduğunu kaç 
İzmirli biliyor ki acaba? Koca kentin burnu-
nun dibinde, 700 metre yükseklikteki bir 
ormanın içinde, milyonlarca insana içme 
suyu sağlayan barajların havzasında işle-
tilen altın madenine karşı tek başına di-
renen bu adam, Efemçukuru köylüsü Keçi 
Çobanı Ahmet Karaçam’dır. Namıdiğer 
“Yalnız Efe”...

İşte, İzmirli gazeteci arkadaşım Sevgi 
Halime Özçelik ile bu yalnız adamın, Yal-
nız Efe’nin öyküsünü çektik aylar boyunca. 
Onun direnişini, mücadelesini, yoksul ya-
şamını, direnişinde tek başınalığını görün-
tülerle belgelemeye çalıştık.

Yaşamı savunmanın, direnmenin laf-
la olmayacağının canlı tanığıdır Yalnız Efe. 
Bu yönüyle de ülkedeki ekoloji mücadele-
lerine önemli bir mesaj taşımaktadır; tek 
başınıza da kalsanız direniş olduğu müd-
detçe umut dimdik ayaktadır!

Ayağına taş değmesin, yolun açık ol-
sun Yalnız Efe...

“İnce belli cam bardaklarda, rengârenk desenli fincanlarda yudumladığınız çayın suyunda o yalnız adamın direnişinin, 
sırtında kuruyan terin emeği olduğunu kaç İzmirli biliyor ki acaba? Koca kentin burnunun dibinde, 700 metre yükseklikteki 
bir ormanın içinde, milyonlarca insana içme suyu sağlayan barajların havzasında işletilen altın madenine karşı tek başına 

direnen bu adam, Efemçukuru köylüsü Keçi Çobanı Ahmet Karaçam’dır. Namıdiğer “Yalnız Efe”...”
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‘10 YIL SONRA 
ÖNGÖRÜLEN 

KİRLİLİK 
2 YILDA 

ORTAYA ÇIKTI’

Efemçukuru Altın Madeni alanında 2007 yılında 
yapılan ve bilirkişiye su dahi verilmeyen ilk keşif... 

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel
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GİZEM TABAN

İzmir’in en önemli su havzaları arasında yer alan 
Menderes’e bağlı Efemçukuru’nda TÜPRAG şir-
keti tarafından yıllardır faaliyet gösteren altın 

madeni, doğayı ve su kaynaklarını tehdit ediyor. Yak-
laşık 20 yıldır madenin faaliyetini sona erdirmek için 
yurttaşların, meslek odalarının ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) 
Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü dava süreçlerini 
anlatan Avukat Arif Ali Cangı, yapılan hukuk ihlalleri-
ne ve madenin yarattığı kirliliğe ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Maden faaliyetinin gündeme geldiği ilk gün-
den bu yana mücadelenin içinde yer alan Cangı, yerel 
yönetimlerin Efemçukuru için toplumun da desteğini 
alarak siyasi bir irade ortaya koyması ve mücadele et-
mesi gerektiğini söyledi.

İZNİ BAKANLIK VERİYOR
İzmir’in tepe noktasında bulunan Efemçuku-

ru’nun etrafındaki Balçova, Karabağlar, Seferihisar 
ve Güzelbahçe ilçelerine olan etkisi nedeniyle İzmir’in 
damı olarak nitelendirildiğini, bu yüzden Efemçu-
kuru’nda olan her şeyin İzmir’i etkilediğini söyleyen 
Cangı, altın madenine karşı davaların nasıl başladığını 
anlattı. Cangı, “2002 yılında İzmir Barosu’nda Kent ve 
Çevre Komisyonu’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi 
iken Efemçukuru’nda altın madeni işletilmek istendi-
ğine dair bilgi geldi. Bunun üzerine biz İZSU’ya bir yazı 
yazarak bilgi istedik. İZSU’dan özet olarak; ‘Efemçu-
kuru, Tahtalı Barajı’nın uzak mesafe koruma alanının 
sınırında olan bir yer. Ayrıca İzmir’in gelecekteki içme 
suyu kaynağı projelendiren Çamlı Barajı’nın dere mut-
lak alanının içinde. O nedenle biz havzayı koruyoruz, 
pek çok sınırlama getirdik ama Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı tarafından verilmiş bir maden işletme izni 
var. Biz buna karşı çıktığımız halde engel olamıyoruz, 
süreç devam ediyor’ şeklinde bir bilgi geldi. O dönem; 
İzmir-Bergama-Eşme-Sivrihisar-Havran-Küçükdere 
El Ele Hareketi adında bir platformumuz vardı. 

İzmir Barosu da bu platformun bir bileşeniydi. Daha 
sonra bu konunun gündeme alınması ve dava konusu 
yapılması kararlaştırıldı. Ardından 2003 yılında, madenin 
işletme izninin iptali için dava açıldı. Davalar süreci böyle 
başladı” diye konuştu. 

‘DOSYA ŞU AN AİHM’DE’
Doğayı ve su kaynaklarını korumak adına verilen 

hukuki mücadeleyi anlatan Cangı, “Köy halkı ikiye bölün-
müştü, bir tarafta maden karşıtları bir tarafta da maden 
yanlıları vardı. O dönem köyde Kalkınma Kooperatifi vardı, 
üzümlerin pazarlanmasında ve bir de üzüm üreticisinin 
ihtiyacı olan kükürt konusunda aracı oluyordu. Koope-
ratifin de muhalefetiyle birlikte köyde madene karşı bir 
direniş oluştu ve bu bir süre devam etti. Hatta o dönem 
Efemçukuru’ndan ve İzmir’den yurttaşlar dava süreçleri 
yürütmeye başladılar. 2005 yılında maden için Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı çıktı. Hem bizler 
hem İZSU iptal davası açtık. Davalarla ilgili yıpratıcı bir 
süreç yaşandı. İlk açtığımız, Bakanlığın verdiği işletme 
izninin iptali davasının ilk aşamasını kazandık, Danıştay 
bozdu ve sonrasında kaybettik. 

“İzmir’deki üniversitelerden bilirkişiler belirlendi, talebimiz 
üzerine sudan, topraktan örnekler alındı ve tahlilleri İzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) yapıldı. O 
tahliller sonucunda; daha 2 buçuk yılı aşmayan işletme 

neticesinde ağır metal kirliliğinin başladığı ortaya çıktı ki bu 
zaten baştan tahmin edilen, risk olarak öngörülen bir konuydu. 

Bilim insanları bunun 10 yıl sonra olabileceğini öngörmüştü ancak 
bu 2 buçuk yıl içinde ortaya çıktı. Bu da oradaki madenin İzmir’in 

geleceği için ciddi bir tehlike olduğunu gösteriyor.”

Arif Ali Cangı
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Tekrardan Danıştay’a gittik, Danıştay yine bozdu, 
sonra tekrar kaybettik. Kaybetmemizin nedeni de bi-
raz trajikomik; bilirkişilerden biri Bergama Altın Ma-
deni sürecine karşı çıkmış, davalı şirket bilirkişinin bu 
görüşünü dosyaya koyarak tarafsızlığı yitirdiğini ge-
rekçesiyle itirazda bulunmuş ve bu yüzden Danıştay 
kazandığımız davayı bozdu. Dosya Danıştay’dan geldi 
onun yerine gelen bilirkişi de Efemçukuru Altın Ma-
deninin yaratacağı olumsuz etkileri tespit etti. Ancak 
daha önce ziraat mühendisi bizim lehimize rapor ver-
mişken yeni gelen ziraat mühendisi aleyhimize rapor 
verdi, maden mühendisi de zaten maden lehine ka-
rar verdi. Dolayısıyla biz kaybettik. Daha sonra dos-
ya yeniden Danıştay’a gitti geldi ve retle sonuçlandı. 
Tuhaf bir bilirkişi incelemesi oldu. Bölgeyi bilmeyen 
kişilerin verdiği raporlarla dava reddedildi. Anayasa 
mahkemesi de reddetti. Dosya 2018 yılında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gönderildi. Şu an 
AİHM numarası verilmiş durumda bekliyor. AİHM’den 
bir ihlal kararı çıkma olasılığı var. Eğer çıkarsa en başa 
döneceğiz. Bu süreçte tabi ÇED olumlu kararı üzeri-
ne işletme açıldı. Ardından bir sürü davalar açıldı, bir 
kısmını kazandık, bir kısmını kaybettik. 2008 yılında 
acele kamulaştırma yapıldı, 35 parsel kamulaştırıldı, 
20 parsel için sahipleri dava açtılar. Davanın ilk aşa-
masında yürütmeyi durdurma reddedildi, sonra ka-
bul edildi” açıklamalarında bulundu. 

‘İZMİR’İN GELECEĞİ 
TEHLİKEDE’

Şirketin faaliyetinden dolayı Efemçukuru’nda 
meydana gelen kirliliği ve bunun yarattığı tehlikeyi 
vurgulayan Cangı, süreçte yaşanan hukuk ihlallerine 
de değindi. Cangı, şunları söyledi: “Şirket, 2011 yılın-
da deneme izniyle başladı ve 1 yıl sonra yani 2012’de 
işletmeye başladı. İşletmeye başlamasının üzerinden 
1 yıl geçmeden kapasite artırımına gitti. Ve 2012 yı-
lında buna da ÇED olumlu kararı verildi.

“İzmir’in 
üniversitelerinden 

seçilen bilirkişilerin 
tarafsız olamayacağı iddiası 
çok büyük bir saygısızlık ve 

haksızlık. Sonuç olarak İzmir 
dışından bilirkişiler belirlendi. O 

bilirkişiler de turistik seyahate gelmiş 
gibi keşfe geldiler. Numune alınmadı. Ve maden 

işletmesini öven bir raporla dava reddedildi.”

 Onun davasında da anlaşılamayan gelişmeler ya-
şandı. İzmir’deki üniversitelerden bilirkişiler belirlendi, 
talebimiz üzerine sudan, topraktan örnekler alındı ve 
tahlilleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) 
yapıldı. Ve o tahliller sonucunda; daha 2 buçuk yılı aş-
mayan işletme neticesinde ağır metal kirliliğinin başla-
dığı ortaya çıktı. Ki bu zaten baştan tahmin edilen, risk 
olarak öngörülen bir konuydu. Bilim insanları bunun 10 
yıl sonra olabileceğini öngörmüştü ancak bu 2 buçuk yıl 
içinde ortaya çıktı. Bu da oradaki madenin İzmir’in gele-
ceği için ciddi bir tehlike olduğunu gösteriyor. 
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Davayı kazandık, temyiz üzerine dosya Da-
nıştay’a gitti. Danıştay 2 nedenle kararı bozdu. 
Biri; İYTE’nin laboratuvarının akredite olmadığı, 
diğeri de bilirkişilerin İzmir üniversitelerinden 
seçilmiş olması nedeniyle tarafsızlıklarını koru-
yamayacakları. Bu iki gerekçe aslında yargı pra-
tiğinde karşılaşmadığımız gerekçelerdi. Çünkü 
İYTE’nin laboratuvarı akredite değilse, üniversite 
için müthiş bir eksiklik. Bu nedenle üniversitenin 
tahlilleri dikkate alınmadı. İzmir’in üniversitele-
rinden seçilen bilirkişilerin tarafsız olamayacağı 
iddiası ise İzmir’in üniversitelerine yapılmış çok 
büyük bir saygısızlık ve haksızlık. Sonuç olarak 
İzmir dışından bilirkişiler belirlendi. O bilirkişiler 
de turistik seyahate gelmiş gibi keşfe geldiler. 
Numune alınmadı. Ve maden işletmesini öven 
bir raporla dava reddedildi. Biz temyize götür-
dük, Danıştay bu kez numune alınması gerektiği-
ne karar verdi. Yine aynı kişiler vardı. Bir de şirket 
çalışanlarının müdahalesi olmaya başlamıştı. İs-
tediğimiz yerlerden numune aldıramadık. O keş-
fin sonucunda da davayı kaybettik.”

‘İŞ İŞTEN GEÇMİŞ 
OLACAK’

“Şu an maden 10 yıldır çalışıyor ve ne kadar 
bir kirlilik yarattığını bilemiyoruz. Çünkü bölge-
nin korunması için sorumlu olan İZSU’nun bile 
numune almasına izin verilmiyor. Biz bu davayı 
kazanacağız ama iş işten geçmiş olacak” diyen 
Cangı, maden faaliyete başladıktan sonra Efem-
çukuru köyünün içme suyu kuyularında ağır me-
tal kirliliğinin yükseldiğini ve İZSU’nun bölgeye 
tankerlerle su taşıdığını kaydetti. Cangı, “İzmir’in 
su havzasında olan bir köyün suyu başka bir yer-
den taşınmak zorunda kaldı. Bu, madenin faali-
yetinin ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunun 
göstergelerinden biri...” ifadelerini kullandı.

‘ALFONS ÜZÜMÜ 
ÜRETİMİ AZALDI’

Bölgenin meşhur olan alfons üzü-
münün üretiminde de maden faaliyeti 
nedeniyle azalma olduğunu söyleyen 
Cangı, aynı nedenden dolayı su kaynakla-
rının da riskte olduğunu vurguladı. Cangı, 
şöyle konuştu: “Madenin alan ihtiyacı için 
ormanın içinde bir vadi kapatıldı, şimdi o 
alanda hiçbir ağaç yok, sadece atıklar yı-
ğılı. Bu arada bir kısım bağlar da kesildi. 
Dolayısıyla alfons üretiminde de azalma 
oldu. Şu an Efemçukuru köylüleri üzüm-
lerinden geçim sağlama beklentisini bir 
kenara bıraktı. Bu kadar özel bir ürün olan 
alfons üzümünün üretiminden de bir nevi 
vazgeçilmiş oldu.”

İZMİRLİLERE ÇAĞRI
“Şirket kâr elde etsin diye İzmir ge-

lecekte susuz kalma riskiyle de karşı 
karşıya” diyerek açıklamalarını sürdüren 
Cangı, yerel yönetimlere ve İzmirlilere 
çağrıda bulundu. Cangı, “Bunun önüne 
geçebilmenin tek yolu var; İzmir’i seven 
herkesin konuya duyarlı olması lazım. 
Biz 20 yıldır mücadele ediyoruz ama yet-
miyor. Bu, davalarla çözülecek bir sorun 
olmaktan çıktı. Çünkü bizi oyalıyorlar. O 
nedenle başka türlü bir duruş sergilemek 
lazım. Bu sorun toplumsal ve siyasal ola-
rak çözülür. Yerel yönetimler toplumun 
da desteğini alarak bir siyasi irade orta-
ya koymalı. Özellikle, iklim krizi gibi bir 
gerçekle karşı karşıya olduğumuz bu dö-
nemde var olan su kaynaklarımızı çok iyi 
korumamız gerekiyor” diye konuştu. 

“Maden 10 yıldır çalışıyor ve ne kadar 
kirlilik yarattığını bilemiyoruz. Çünkü 
İZSU’nun numune almasına dahi izin 
verilmiyor. İZSU bölgenin korunması için 
sorumlu iken altın madeninin içine girip 
örnek alıp tahlil yapamıyor. Sonuçta biz bu 
davayı kazanacağız ama iş işten geçmiş 
olacak. Orası kirlenmiş olacak.”



5
6

 |
 İ

Z
 D

e
rg

i

en büyük kehanet

İzmir’in kuruluşu
Klaros’taki 

en büyük kehanet

İzmir’in kuruluşu
Klaros’taki 

en büyük kehanet

İzmir’in kuruluşu

Giriş
 Binası
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Büyük İskender, İzmir’i aldıktan sonra bugünkü Kadifekale’de (Pagos) uykuya dalar. Rüyasında, kendisine uyuduğu yerde bir 
kent kurulması söylenir. İskender, bu rüyayı 
yorumlatmak ve yeni kuracağı kentin yerini 

danışmak üzere Klaros’taki Apollon kâhinine 
başvurmaya karar verir. Tanrı, Meles çayının 

dışındaki Pagos’ta oturacak olan halkın, üç hatta dört kat daha mutlu olacağı kehanetini verir. Sonrasında İskender Kadifekale eteklerinde yeni kenti kurar.
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ÖNEMLİ BİR İNANÇ MERKEZİ
Antik çağın en eski kehanet merkezi olarak bilinen 

Klaros, tarihsel ve arkeolojik anlamda neyi ifade ediyor?

İzmir Menderes’te yer alan Klaros, pagan inancın (çok 
tanrılı) sadece İonia için değil antik dünyanın da en önemli 
kutsal alanlarından biri ve şu ana kadar yapılan kazı çalış-
malarının gösterdiği üzere en eski kehanet merkezidir. Aydın 
ilinde yer alan Didyma ve Yunanistan’da yer alan Delphi’den 
daha önce kurulduğu arkeolojik veriler ile kanıtlanmıştır. Kla-
ros aynı zamanda bir kent dışı kutsal alandır, bağlı olduğu 
ana kentleri Kolophon ve Notion bugün Menderes ilçesi sı-
nırlarında olup antik dönemde İonia olarak adlandırılan böl-
genin en önemli kentleri arasında yer alır. 

Hem bir kutsal alan hem de bir kehanet merkezi olan 
Klaros’ta; Apollon, Artemis ve Leto’ya adanmış tapınak ve 
sunaklar, onurlandırma anıtları, giriş binası ve konaklama 

Hellenistik Dönem 
Apollon Klarios 

Tapınağı

YAĞIZ BARUT

Menderes’te 1907 yılında keşfedilen ve antik çağın 
en eski kehanet merkezi olarak bilinen Klaros’u, 
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve 

Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı Dr. Onur Zunal’dan dinledik. Kla-
ros’un İzmir için kültürel ve turistik öneminden bahseden Zunal, 
antik dünyanın bilinen sınırlarının neredeyse tümünden ziyaretçi 
gelen bir kutsal alanın, o dönemki önemine ve bilinirliliğine kavuş-
maması için neden olmadığını kaydetti. Zunal, Klaros’ta gerçek-
leştirilen en büyük kehanetin Büyük İskender tarafından İzmir’in 
(Smyrna) kuruluşu olduğunu da ifade etti.

alanları yer almaktadır. Hellenistik 
Dönemin İonia’daki tek Dor dü-
zenli tapınağı Klaros’ta bulunan 
Apollon tapınağıdır. Tapınağın hem 
basamakları hem de tamburları 
yazıtlar ile kaplıdır. Bu yazıtlar ge-
nel olarak Klaros’a gelenlerin hangi 
şehirlerden geldiği, ne gibi sorunlar 
nedeniyle, kaç kişi ve hangi tarihte 
geldikleri ile ilgili bir tür kayıt siste-
midir. 

Klaros’un kuruluşu hem an-
tik yazarlardan edindiğimiz bilgiler 
hem arkeolojik veriler ışığında İÖ. 
13. yüzyılda olmuştur. En parlak 
çağını Roma imparatorluk döne-
minde İS 1. ve 3. yüzyıllar arasında 
yaşayan Klaros’a farklı coğrafyalar-
dan pek çok ziyaretçinin geldiğini 
yazıtlardan biliyoruz. İS. 4. yüzyılda 
Hristiyanlığın resmi din ilan edilme-
si sonrasında Klaros önemini kay-
betmeye başlasa da hemen terk 
edilmemiş ve işlevini sürdürmüştür. 
Hatta özellikle kutsal alanın çevresi 
bir süre daha yerleşim görmüş olup 
farklı atölyeler (metal-pişmiş top-
rak tuğla-kiremit üretimi) burada 
faaliyet göstermiştir. Özetle Klaros 
döneminin önemli bir inanç merke-
zi konumunu çok uzun yıllar boyun-
ca koruyabilmiştir. 
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Nasıl ve kimler kurmuş Kla-
ros’u?

Klaros’un da içinde bulunduğu 
coğrafyanın o dönemde Kolophon 
Ülkesi olarak anıldığı ve bu toprak-
lara Karialılar’ın egemen olduklarını 
antik yazarlardan biliyoruz. Buraya 
deniz aşırı ilk göçlerle Girit köken-
li olan Rhakios liderliğinde bir grup 
gelir. Doğal olarak yeni gelenler 
burada yaşayan yerli halk tarafın-
dan kabul görmez ve iç kesimlere 
girmeleri engellenir. Ancak bir süre 
sonra ikinci bir göç dalgasıyla Yuna-
nistan’ın Thebai şehrinden Manto 
ve beraberindekiler gelirler. Yurt-
larından kaçmak zorunda olan bu 
yeni gelenlerden Manto burada bir 
kehanet merkezi kurmak için görev-

lendirilmiştir. Dolayısıyla Klaros’un 
kuruluşu onunla gerçekleşir. Hatta 
Klaros, kutsal olarak kabul edilen bir 
su kaynağının etrafına kurulmuştur. 
O su kaynağının da yurdundan atı-
lan Manto’nun gözyaşları ile oluştu-
ğuna inanılır. Aslında bu kuruluş bize 
Klaros’u kuran ve burada ilk keha-
neti veren kişinin Manto olduğunu 
gösterir. Klaros’un asıl ününe ka-
vuşması ise Rhakios ve Manto’nun 
evliliğinden doğan Mopsos ile ger-
çekleşir. Böylelikle kehanet verme 
işi de bir erkek figüre geçer. Mopsos 
kâhin olarak çok ünlenir, hatta Tro-
ia Savaşı’nın ünlü kâhini Kalkhas, 
Klaros’a gelir ve Mopsos ile bir ya-
rışmaya girer. Yarışmayı kaybeden 
Kalkhas aynı zamanda hayatını da 

kaybeder. Tüm bu anlatılar aslında 
mitsel bilgiler gibi görünse de özel-
likle de Mopsos’un tarihsel bir ka-
rakter olduğu ve yaşadığı dönemin 
İÖ 1220-1170 yılları arasında oldu-
ğu kabul edilmektedir. Mopsos aynı 
zamanda dini yayan bir misyoner ve 
kent kurucusudur. Kurduğu kentler 
arasında Hierapolis, ve Perge gibi 
ismi bilindik kentler yanı sıra ken-
di ismiyle kurduğu Mopsouhestia 
(Mopsos’un Oca¬ğı) ve Mopsoukre-
ne (Mopsos’un çeşmesi) sayılabilir.

Klaros’un serüveni antik yazar-
lardan da bildiğimiz kadarıyla bu şe-
kilde olmuştur. Özellikle son yıllarda 
yapılan kazılardan sağlanan veriler 
de kuruluş tarihini destekler nitelik-
te olmuştur. 

ASIL ÜNÜNÜ MOPSOS’LA KAZANIR

Dr. Onur Zunal 
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İzmir’in kuruluşu en büyük 
kehanetlerden biriymiş. 

Klaros’ta gerçekleştirilen en 
büyük kehanet sizin de söylediğiniz 
gibi İzmir’in (Smyrna) kuruluşudur. 
Büyük İskender, İzmir’i aldıktan son-
ra bugünkü Kadifekale’de (Pagos) 
uykuya dalar. Rüyasında, kendisine 
uyuduğu yerde bir kent kurulması 
söylenir. İskender, bu rüyayı yorum-
latmak ve yeni kuracağı kentin yerini 
danışmak üzere Klaros’taki Apollon 
kâhinine başvurmaya karar verir. 
Ancak, Klaros’a kendisi gelmez, ko-
mutanı Lysimakhos’u gönderir. Bu 
başvuru Klaros’a yapılan ilk kişisel 
başvurudur. Tanrı, Lysimakhos’a 
Meles çayının dışındaki Pagos’ta 
oturacak olan halkın, üç hatta dört 
kat daha mutlu olacağı kehanetini 
verir. Sonrasında İskender Kadifeka-
le eteklerinde yeni kenti kurar.

TANRILARI 
KIZDIRMAMA 
İSTEĞİ

Bugün insanların fallar baktırıp 
gelecekten haber almak isteme-
si ya da türbelere gidip dileklerde 
bulunmalarını düşündüğümüzde, 
aslında genlerimizde kadim bir ge-
leneğin devam ettiğini söyleyebi-
lir miyiz? İnsanlar neden böyle bir 
şeye ihtiyaç duyuyor?

Sizin de söylediğiniz gibi aslında 
bunu bir geleneğin uzantısı olarak 
tanımlamak yanlış olmaz. O dönem 
insanı ile günümüz insanı arasında 
düşünsel olarak çok farkın olmadığı-
nı söyleyebiliriz. Sadece bu da değil 
tabii ihtiyaçlar ve beklentiler de ben-
zerdi. İnsanların düşünce yapısının 
temelinde yatan duygular; kaygı, 
korku ve umut hep vardı. 

Klaros, her ne kadar bir Yunan 
kutsal alanı olsa da öncesinde hem 
Klaros’ta hem de bu coğrafyada Ana 
Tanrıça kültünün varlığı bilinmek-
tedir. Bu bizim bildiğimiz Kybele ya 
da Kubaba denilen Anadolulu bir 
tanrıçadır. Bu kült sonrasında yeri-
ni paganizm yani çok tanrılı bir dine 
bırakmıştır. Ardından ise monote-
ist yani tek tanrılı dinler yayılmaya 

başlamıştır. Özetle zaman içerisinde 
dinlerin ve kültlerin bir evrim geçirdi-
ği görülmektedir. 

Eski dönemlerde yaşayan, çok 
tanrılı olan insanların inanma olgu-
sunun altında yatan şeyin korunma 
beklentileri, gelecekle ilgili kaygıları 
ve korkuları olduğunu söyleyebiliriz. 
İbadet ritüelindeki niyet ise Tanrı-
ları kızdırmamak ve onları hoşnut 
etme isteğiydi. Bunu özellikle Kla-
ros’u ziyaret eden kişilerin gelme 
amaçlarından anlamaktayız ki bun-
lar burada bulunan yazıtlar ile tespit 
edilmiş durumdadır. Deprem ya da 
veba sonrasında bunun nasıl sona 
ereceği ya da bir daha olup olma-
yacağı, kentlerin nerede kurulacağı, 
sonunun ne olacağı, kişisel birtakım 
sorunlar ya da istenilen bir şeyin ol-
masının ardından yapılanlar bize yu-
karıda bahsettiğim olguları açıklayan 
somut örneklerdir. 

Doğaldır ki sizin sorduğunuz so-
ruda olduğu gibi türbelere gitmek, 
dilekler, adaklar adamak ve fallardan 
medet ummak insanın içinde olan 
inanma isteği, korkuları ve beklen-
tileriyle var olmuş ve olmaya da de-
vam edecektir.  

Tabi burada ayrı bir parantez aç-
mak gereklidir. Fal ve kehanet arasın-
da hiç şüphesiz bazı farklılıklar vardı. 
Kehanet işi aslında o dönem inanılan 
dinin bir parçası yani dinsel bir olgu 
olarak karşımıza çıkar. Yani siz bir 
kent kurmak istediğinizde ya da bir 
savaşa gireceğiniz zaman mutlaka 
Tanrıya yani Apollon’a danışmanız 
gerekirdi. Bu özelliği ile günümüz 
falcılığından aslında tamamen farklı 
olduğu ortaya çıkmaktadır.

TURİZM SADECE 
DENİZ, KUM, 
GÜNEŞ DEĞİLDİR

Klaros, İzmir için neyi ifade 
ediyor bugün ve önemi nedir? İnanç 
turizmi ya da tarihi bir değer ola-
rak düşündüğümüzde Kla-
ros’un İzmir’e nasıl fayda-
ları olur, siz neler hayal 
ediyorsunuz bu tarihi 
alanla ilgili?

Klaros sadece aslında İzmir için 
değil Türkiye ölçeğinde düşündü-
ğümüz zaman çok önemli bir kül-
türel miras. Antik dünyanın bilinen 
sınırlarının neredeyse tümünden 
ziyaretçi gelen bir kutsal alandan 
bahsediyoruz. O dönemki önemine 
ve bilinirliğine kavuşmaması için bir 
neden yok. Klaros’un tanıtımı, bi-
linirliğinin arttırılması gibi konular 
kısa vadeli çözümler ile halledilebilir 
bir durumdan ziyade ülkenin kültür 
politikasının değişmesiyle alakalı. Bu 
tabi Klaros özelinden konuşuyoruz 
ama ülkemizde tüm kentler, ören 
yerleri kısacası tüm kültürel miras 
noktaları için geçerli. Turizmin sade-
ce deniz, güneş ve kum olmadığı, her 
şey dâhil otelciliğin yanında kültürün 
ve kültürel mirasının da bir turizm 
potansiyeline sahip olduğunun ve 
bunun maddi bir getirisinin de oldu-
ğunun fark edildiği anda bir şeyler 
değişmeye başlayacaktır. Özellikle 
bunu eğitimin ilk basamaklarında 
çocuklarımıza henüz çok daha kü-
çükken aşılamalıyız; hem aile hem 
de eğitim kurumları olarak. Kentlili-
ğin, kent bilincinin ne olduğu, kültür 
ve kültürel mirasın ne olduğu, neden 
önemli olduğu ve neden korunması 
gerektiği tamamen bir kültür politi-
kası sonucunda olacak uzun vade-
li şeylerdir. Bununla ilgili derslerin 
olması, çocuklara/gençlere yönelik 
kültürel gezilerin yaptırılması çok 
önemlidir. Her şey bireyin henüz çok 
küçüklükten itibaren yaşadığı çevre-
yi ve doğasını tanımayla ve merak 
duymasıyla başlar. 

Klaros ile ilgili hayalim 
burada disiplinler arası 
çalışmaların yıl bo-
yunca devam et-
mesi. 
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DAHA İYİSİ İÇİN  
DAHA ÇOK YOL  
KAT EDİLMELİ

Peki, Klaros ve ülkemizdeki diğer kültürel 
miraslar hak ettiği değeri görüyor mu sizce? 

Aslında Klaros’u bir kültürel miras olarak 
resmin tümüyle karşılaştırmak daha doğru olur. 
Ülkemiz mirasına son dönemlerde daha çok 
sahip çıktığımız bir gerçek. Yurt dışına kaçırılan 
pek çok eserin geri getirilmesi, yeni kazıların 
başlaması, yeni müzelerin açılması, arkeolog 
istihdamına önem verilmesi güzel haberler. 
Ama uygarlıkların beşiği olarak nitelendirebile-
ceğimiz ülkemiz için daha çok yol kat edilmesi 
gerekiyor. Bu da daha önce konuştuğumuz üze-
re bir kültür politikası ve eğitim sonucunda ola-
bilecek uzun vadeli işler. Tabi özellikle Ayasofya, 
Ephesos, Patara ve Göbeklitepe gibi yerlerin ilgi 
çekmesi buna paralel olarak yoğun ziyaretçi al-
maları çok önemli. Bunların sayılarının artması 
ve özellikle de müzelerin ziyaretçiyi çekebilme-
leri önemli. Burada hem yabancı hem de özel-
likle yerli turiste hitap edilmesi gerekir. 

İlgiden bahsetmişken Klaros özeline dö-
necek olursak tekrar, özellikle Klaros’un 2014 
yılında ören yeri olma süreci ve farklı parsellerin 
kamulaştırılıp kazı alanı ve ören yeri sınırı içeri-
sine dahil olmaları oldukça önemli. Şu anda Kla-
ros’ta ikisi güvenlik görevlisi, bir temizlik görev-
lisi olmak üzere üç personel haftanın her günü 
görev yapmakta. Alanın daha temiz, düzenli 
olması, ziyaretçilerin kullanabileceği 
tuvaletlerin olması, bilgilendirme ve 
yönlendirme panolarının olması 
bir yerin daha fazla ziyaret edi-
lebilir olmasına da imkân 
sağlıyor. 

Kazı, araştırma, çevre düzenlemesi, koruma, restorasyon, arkeo-
jeofizik, jeoarkeoloji ve analiz çalışmalarının yapılması yönünde. Artık 
geleneksel çalışma metotları geride kaldı. Kazı ekiplerinde artık sadece 
arkeologlar yok. Restoratörler, konservatörler, mimarlar, coğrafyacılar, 
tarihçiler, antropologlar, mühendisliğin farklı dallarından uzmanlar hep 
birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Tabi bunların dışında özellikle 
Klaros’ta bulunmuş eserlerin sergilendiği sadece buraya özgü bir mü-
zenin yapılması, ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek farklı sergileme tek-
niklerinin burada uygulanması ve tüm bunların sürdürülebilir olması 
çok önemli. Özetle Klaros’un yıl boyu yaşayan bir yer olması, bir gelen 
ziyaretçinin buraya bir daha gelme isteğini yaratabilmek en büyük ha-
yalimiz. 

Apollon Klarios Tapınağı ve Sunakları

Apollon Klarios Tapınağı, Sunağı ve Hayvan Bağlama Blokları Maketi
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Arka Adyton ve Kutsal Su Kaynağı

Artemis Heykeli

Havadan Ön ve Arka Adyton

Burada özellikle Klaros’un ziyaretçi potansiyelini 
somut rakamlar ile ortaya koyarsak iyi olabilir. Klaros 
kutsal alanına gelen ziyaretçi sayısı, Efes Müzesi’ne 
bildirilen rakamlara göre; 2016 yılında 4 bin 154 iken 
2019 yılında ise 11 bin 45’e ulaşmıştır. Öte yandan 
pandemiye rağmen 2021 yılının sadece temmuz 
ayında 2 bin 303 kişilik bir ziyaret sayısı çok önemlidir. 
Bu hem ziyaretçi potansiyelini göstermesi açısından 
önemli hem de burada sürdürülen projelerin, yapılan 
faaliyetlerin ziyaretçiyi çektiğini göstermesi açısından 
önemlidir.  

BÜYÜKŞEHİR,  
TÜRKİYE’YE MODEL OLDU

Klaros’a belediyeler ya da Kültür Bakanlığı’nın 
ilgisi nasıl? Talepleriniz ya da önerileriniz var mı?

Bakanlık, kazılara belirli bir ödenek göndererek 
onları maddi olarak desteklemektedir. Ancak ne yazık 
ki Klaros’a ayrılan ödeneklerde son yıllarda bir azalma 
olduğunu söylemeliyim. Bunun yanı sıra İzmir Büyük-
şehir Belediyesi 2016 yılından bu yana yapılan pro-
tokol ile Klaros kazısına maddi destek sağlamaktadır. 
Bu destek sadece Klaros’a değil İzmir il sınırlarında yer 
alan 14 kazıyı da kapsamaktadır. Bu proje Türkiye’de 
örnek bir model olmuştur. Büyükşehir’in aktardığı 
bütçe Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdür-
lüğü aracılığıyla bizlere gelmektedir. Bu kurumda aynı 
zamanda pek çok arkeolog istihdam edilmektedir. Bu 
kişiler destek verilen kazılardan sorumlu olup kazılar 
ile kurum arasında iletişimi kurmaktadır. Aynı zaman-
da kazıların tanıtımına destek olmak için toplantılar 
yapılmakta, broşürler ve kitaplar basılmaktadır. Bu-
nun yanı sıra kent arkeolojisine katkı sağlamak adına 
çeşitli etkinlikler yapılmakta ve planlanmaktadır. 

Yerel yönetimlerin kazılara ve kültürel mirasları-
na sahip çıkmaları son derece önemlidir. Kazılar için 
sadece maddi destek değil ayni ya da teknik destek 
de çok önemlidir. Bunun yanı sıra yerel yönetimlerin 
kazılara sponsorluk yapabilecek potansiyel özel sek-
tör ile de köprü kurmaları gereklidir.

Klaros kazısına vermiş oldukları izin ve maddi 
destekten dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanlığına 
teşekkür ederim. 2016 yılından bu yana ana destek-
çimiz konumunda olan İzmir Büyükşehir Belediyesine 
ve Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü 
yöneticilerine, arkeolog temsilcilerine ve diğer tüm 
çalışanlarına teşekkür ederim. Klaros kazısı için ula-
şım desteği veren aynı zamanda Edebiyat Fakültesin-
de kazılara laboratuvar ve çalışma alanları sağlayan 
Ege Üniversitesi’ne son olarak da ayni destekleri için 
Menderes Belediyesi’ne teşekkür ederim. Temen-
nimiz projelerimizin son dönemlerde arttığı gibi bize 
verilen desteklerin da artması yönünde. 
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Satsuma’nın 
     	Japonya’dan	
      Gümüldür’e uzanan

GİZEM TABAN

Menderes’te 2019 yılından 
bu yana faaliyet gösteren 
Gümüldür Gümöz Mandarin 

Kadın Girişimci Üretim ve İşletme 
Kooperatifi’nin kurucu başkanı Gürsel 
Appa, Gümüldür’ün coğrafi işaret tescilli 
mandalinasını ve kooperatif olarak yaptıkları 
çalışmaları anlattı. Kooperatifçiliğin önemi ve 
Menderes Belediyesi’nin kooperatiflere bakış 
açısına dair de değerlendirmelerde bulunan 
Appa, hükümetin iyi tarım için çiftçiye daha 
çok destek olması gerektiğini kaydetti.

COĞRAFİ  
İŞARETLİ ÜRÜN

Gümüldür Gümöz Mandarin Kadın 
Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin 
kuruluşuyla birlikte hemen üretime 
başladıklarını belirten Kurucu Başkan Gürsel 
Appa, “Mandalina reçeli, mandalina tatlısı, 
turunç reçeli olmak üzere 3 çeşit ürünle 
yola çıktık. Akabinde fuarlara katıldık, 
ürünlerimizi tanıtmaya başladık. Bu arada 
pandemi nedeniyle pazarlara katılışımız 
durdu. Ancak bu dönemde biz çalışmalara 
ağırlık verdik. Şu anda yaklaşık 13-14 kalem 
ürünlerimiz var. En önemli ürünlerimizden 
birisi mandalina sirkesi. Mandalinalı 
zerdeçallı erişte, turunç kabuğu reçeli de var. 
Menderes sınırlarında kalan ana ürünümüz 
mandalina, coğrafi işaretli” ifadelerini 
kullandı.

“Gümüldür Satsumasını 
diğer bölgelerde yetişen 

mandalinalardan ayıran en 
büyük özellik; şeker oranı, 

içindeki dilimin ince zarı ve dış 
kabuğunun ince olması”

  öyküsü
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SATSUMA’NIN 
YOLCULUĞU

Gümüldür Satsuması ile diğer bölgelerde ye-
tişen satsuma mandalina arasındaki farkları ta-
rihçesiyle birlikte anlatan Gürsel Appa, “Satsuma 
beldesi Japonya’nın Kyushu adasında bulunan 
bir belde ve dünyada satsuma mandalinasıyla 
meşhur bir bölge. Yıllar önce bu satsuma man-
dalinasının fidesi Japonya’nın Satsuma beldesin-
den, Japon İmparatorluğu tarafından bu ürünün 
tohumları ya da fidanına yurt dışına çıkış yasağı 
getirildiği dönemde bir Türkmen tarafından gizli-
ce Gürcistan’a getiriliyor. Gürcistan ile biz de bir-
birimize yakın olduğumuz için, Gürcüler tarafında 
bir şekilde Rize’ye kadar satsumanın yolcuğu 
devam ediyor. Rize’de yetiştirilmeye başlanıyor, 
oradakiler de değişik meyve olduğunu görüyor-
lar. Rize’den Gümüldür’e göç eden Hacı Nusret 
Şener adındaki, benim de yaşlılık döneminde 
tanıdığım saygıdeğer bir üreticimiz, bu bölgeye 
geliyor ve Rize’ye geliş gidişlerinde oradan 2-3 
tane satsuma mandalina fidanı getiriyor. Ken-
disi o dönemde henüz toprak satın almadığı için 
komşularının bahçesine dikiyorlar. Meyve ürün 
verdiğinde Rize’den daha farklı bir lezzeti ol-
duğunu, çok değişik bir aroması olduğunu fark 
edince Hacı Nusret Şener, yakındaki komşularına 
bu meyvenin fidanını satıyor. Zaman içerisinde 
Gümüldür’den İzmir’e derken yayılmaya başlıyor. 
Çünkü üretilen diğer mandalinalardan daha fark-
lı bir ürün. Dünyanın sadece iki bölgesinde aynı 
lezzette, aynı şeker oranında ve aynı elementleri 
taşıyan ürün olduğu gözleniyor. Japonya’nın Sat-
suma beldesinde yetişen mandalina ile Gümül-
dür ovasında yetişen mandalinanın tüm özellik-
leri bire bir aynı” diye konuştu. 

EN BÜYÜK  
FARKI NE?

Gümüldür mandalinasının lezzetinin 
diğer yerlerde yetişen mandalinalardan 
farklı olduğuna dikkat çeken Appa, “Bu-
nun sebebi Gümüldür ovasının güneyinin 
deniz, kuzeyinin de sıra dağlarla çevrili ol-
ması. Denizden kalkan buharın kuzeydeki 
dağlar tarafından kesilen soğukla burada 
bir klima etkisi yaratması. Gümüldür Sat-
sumasını diğer bölgelerde yetişen man-
dalinalardan ayıran en büyük özellik; şe-
ker oranı, içindeki dilimin ince zarı ve dış 
kabuğunun ince olması” dedi.

Gürsel Appa
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‘BELEDİYE  
HER TÜRLÜ  
DESTEĞİ VERİYOR’

Menderes Belediyesi’nin kooperatiflere ba-
kış açısının oldukça olumlu olduğunu dile geti-
ren Appa, kooperatiflerinin desteklenmesinin 
çok önemli olduğunu da söyledi. Appa, “Bele-
diyemiz bize oldukça iyi niyetli yaklaşıyor ve 
her türlü desteği vermeye çalışıyor. Gümüldür 
Mandalina Festivali’nde de açıkça belli oluyor-
du; Belediyemiz, sadece Menderes bölgesin-
deki kooperatiflere değil, çevre ilçelerdeki kadın 
kooperatiflerine bakışı da farklı. Değişik ürünler 
üreten kooperatifleri de festivalde misafir ola-
rak davet etti” ifadelerini kullandı.

‘BAKANLIK  
YANLIŞI GÖRMELİ’

Kooperatifçiliği, ‘ben kavramının ortadan 
kalkıp biz kavramının merkeze alınma siste-
mi’ olarak tanımlayan Appa, ilgili bakanlığın da 
tarıma destek konusundaki eksikliklerini fark 
etmesi gerektiğini belirterek konuşmasını şöy-
le sürdürdü: “Biz de zaten bu ilke ile yola çıktık. 
Bizim ön koşul olarak ilk koyduğumuz özel mad-
delerden biri; ortak olmak isteyen her üretici 
çiftçi kadın, mutlaka çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 
olmalı. Yani Tarım Orman Bakanlığının sistemin-
de kayıtlı olmalı. Bu; sizin ürününüz Bakanlık ta-
rafından denetleniyor demektir. Bunu yanı sıra, 
bizim hedeflerimizden biri de sıfır atık çalışmak 
üzerine kurulu. Kooperatifimizin 3 ana koşulu 
var. İyi tarım uygulaması yapmanız, çiftçi kayıt 
sistemine kayıtlı olmanız ve en kötü ihtimalle 
entegre ve kontrollü tarım yapmanız gerekiyor. 
Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan her çiftçinin 
baktığı bahçesinin bir karnesi vardır, kullandığı-
mız tüm ilaçlar ve gübreler bu deftere kaydedilir. 
Asla ruhsatsız, kalıntı bırakan ilaç kullanılmaz. 
Bu otokontrolü sağlamak amaçlı koyduğumuz 
bir ön koşul. Entegre ve kontrollü tarım ise iyi 
tarıma ulaşmanın yoludur, amaç iyi tarım yap-
maktır. İyi tarım da sağlıklı toprak, sağlıklı gıda 
demektir. Burada yönetimlerin de bazı eksileri 
var, Bakanlık da bunun farkına varacaktır ve iyi 
tarım uygulaması yapan çiftçiye destek vere-
cektir. Ancak 3 yıl teşvik alan çiftçi dördüncü yıl 
bu teşviklerden yararlanamıyor, nadasa ayrılı-
yor. Bu hangi mantıkla yapılmıştır bilmiyorum 
ama bunun yanlışlarını Bakanlık da görecektir. 
Çünkü iyi tarım yapmaya alışmış olan bir çiftçi 
asla nadasa ayrılmamalı, teşviklerden yararlan-
maya devam etmeli.”
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devlet de destek

   olmalı

Sadece yerel 
yönetimle olmaz 

Gizem TABAN

Menderes’te 2020 yılında 
kurulan ve o tarihten bu 
yana faaliyet gösteren 

Menderes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi’nin (MENKA- Koop) Başkanı 
Urkiye İnal, kadın kooperatiflerinin, tarımın 
ve üretimin önemini anlattı. Kooperatif 
olarak yaptıkları çalışmaları aktaran 
İnal, İzmir ve Menderes’in bu anlamda 
şanslı olduğunu, yerel yönetimlerin 
tarıma ve kooperatifçiliğe destek 
olduğunu söyledi. İnal, devletin 
de aynı desteği vermesi 
gerektiğini dile getirdi.

“Biz şanslıyız ki İzmir’de de Menderes’te de üretim var ve yerel yönetimlerden ciddi destek 
görüyoruz. Ama sadece yerel yönetimlerle de olmuyor. Yerel yönetimler ne kadar destek 

verse de girdiler pahalı olduğu için üreticinin işi yine zorlaşıyor. Bu, sadece yerel yönetimlerin 
çözebileceği bir şey değil. Devletin tarıma ve kooperatiflere destek vermesi gerekiyor.”

Urkiye İnal
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devlet de destek

   olmalı

“Kırsalda ve tarımda 
çalışan kadınlara 

yönelik, örgütlenme 
başta olmak üzere 

pozitif ayrımcılık içeren 
politikalar geliştirilmeli 
ve uygulanmalı; sosyal 

ve ekonomik şartlarının 
iyileştirilmesine 

dair uygulamalar 
artırılmalıdır. Tarımsal 

üretimin esas unsurları 
olan kadınların üretimde 

yer alması, kırsaldan 
kente doğru yaygınlaşan 

göç sorununun çözümüne 
katkı sunacaktır.”

‘TOPLUMSAL GÜÇLENME’
“Bulunduğumuz coğrafyada, üreten kadın 

olmak çok zor” diyerek açıklamalarına başlayan 
MENKA-Koop Başkanı Urkiye İnal, “Dünya nüfu-
sunun yarısını oluşturan kadınlar, dünyadaki top-
lam üretimin ciddi bir yüzdeliğinde yer almalarına 
rağmen toplam gelirin çok küçük bir kısmını alabili-
yor. Ülkemizde de kırsal alanda yaşayan ve çalışan 
kadınlar da girişimci olmakta zorlanmaktadır. Kır-
salda ve tarımda çalışan kadınlara yönelik, örgüt-
lenme başta olmak üzere, pozitif ayrımcılık içeren 
politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Kırsalda 
yaşan ve çalışan kadınların sosyal ve ekonomik 
şartlarının iyileştirilmesine dair uygulamalar artı-
rılmalıdır. Tarımsal üretimin esas unsurları olan ka-
dının kırsal ve üretimde yer alması, kırsaldan kente 
doğru yaygınlaşan göç sorununun çözümünde kat-
kı sunacaktır. Kadın kooperatifleri, kadınların hiçbir 
maddi yükümlülük altına girmeyeceği küçük bir 
ortaklık payı ile dahil olabilecekleri bir yapılaşma. 
Biz de ayakları yere sağlam basan işler yapıyoruz. 
Dayanışma kültürüyle, gerçek ihtiyaç sahibi kadın-
ların ortaklığı ile büyümek istiyoruz. Menderesli 
kadınların hayatında farkındalık yaratmak ve tüm 
kadınlara umut olmak için var gücümüzle mücade-
le ediyoruz. Kooperatifçilik sadece kazanmak değil, 
kadınların el ele vererek birlikte toplumsal yönden 
güçlenmesi demektir” diye konuştu.

EL EMEĞİ GÖZ NURU 
Tekstil ürünlerinden, salça, reçel, sirke, zeytinyağı 

gibi gıda ürünlerine kadar pek çok alanda el emeği göz 
nuru işler yaptıklarını belirten MENKA-Koop Başkanı 
İnal, tarımsal faaliyetlerde de bulunduklarını söyledi. 
Kooperatifçiliğin önemine vurgu yapan İnal, “Yaptığı-
mız ürünleri Özdere Kültür Sokağı’ndaki stantlarımız-
da satışa sunuyoruz. Ürünlerimizin hepsi el emeği… 
Tarımsal faaliyetlerde de bulunuyoruz. Belediyemize 
ait bir zeytinlik vardı, ihaleye girdik ve zeytinliği kira-
ladık. Karakılçık buğdayı aldık, onu da ekeceğiz. Meyve 
bahçelerimizden reçel, sirke yapıyoruz. Kooperatifimiz 
şu anda 10 kişiden oluşuyor. Kooperatiflerde çok fazla 
açılıp kapanma durumu yaşandığı için özellikle kadın-
lar bir yere üye olmaktan dahi imtina ediyorlar. Haksız 
da değiller, bir kooperatifi yürütmek kolay bir iş değil. 
Kooperatifler birer işletme olarak görülüyor ve tüm iş-
letmeler gibi her şeyin vergisini veriyor. Türkiye’de zor 
ilerlese de kooperatifçilik çok önemli. Üreticinin ürettiği 
doğrudan tüketiciye ulaştırması çok kıymetli. Koopera-
tiflerin güzel tarafı bu. İzmir bu anlamda çok şanslı bir 
kent. Çok sayıda aktif kooperatif var. Gerek Büyükşehir 
Belediyemiz gerek ilçe belediyelerimiz de kooperatif-
çiliği önemsiyor ve destek oluyor. Mesela biz yerimizi 
Belediyemizden kiraladık. Ancak kadın kooperatifleri-
nin bir sıkıntısı var, bir satış işi olacaksa ihaleye girmek 
zorundalar. Ancak birçok ilçede belediye ve kooperatif-
ler protokol yapıyor. İnşallah biz de yapacağız. Beledi-
yemizden bu yönde bir talebimiz var.” açıklamalarında 
bulundu.

‘TÜRKİYE’DE ÜRETMEK ZOR!’
İzmir’de yerel yönetimlerin tarıma ve kooperatif-

lere verdiği desteği devletin de vermesi gerektiğinin 
altını çizen İnal, “Tarım konusunda Menderes, İzmir’in 
coğrafi anlamda en geniş ilçelerinden biri. Her türlü 
tarım yapılabiliyor, topraklarımız çok verimli. Özellikle 
seracılık çok yaygın. Kışlık-yazlık sebzeler üretilebiliyor, 
çiçekçilik çok yaygın. Dağlarımızın her tarafı zeytin. Gü-
müldür’ün zaten coğrafi işaretli mandalinası var. Ancak 
ülkemizde tarım öyle bir hale geldi ki artık insanlar üret-
mekten imtina ediyorlar. Şu an Türkiye’de üretmek ger-
çekten zor. Çünkü üretmek için gübre, mazot, ilaç gibi 
birçok girdi maliyeti var. Her şey bu kadar pahalıyken 
üretici nasıl üretsin? Tüketici ürünün sofrasına pahalı 
gelmesinden yakınıyor. İşte kooperatifler bu anlamda 
çok önemli. Çünkü kooperatiflerle, aracı olmadan ürün 
direkt tüketiciye sunulabiliyor. Biz şanslıyız ki İzmir’de 
de Menderes’te de üretim var ve yerel yönetimlerden 
ciddi destek görüyoruz. Ama sadece yerel yönetimlerle 
de olmuyor. Yerel yönetimler ne kadar destek verse de 
girdiler pahalı olduğu için üreticinin işi yine zorlaşıyor. 
Bu, sadece yerel yönetimlerin çözebileceği bir şey de-
ğil. Devletin tarıma ve kooperatiflere destek vermesi 
gerekiyor” ifadelerini kullandı. 
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        Doğallığı	ve	sakinliği    
      sevenler için
   en uygun adres: 

MENDERES
“Bölgemiz çok bakir bir bölge. Emlak ve arsa fiyatları başka bölgelere 
göre daha uygun. Aynı zamanda talep de gören bir bölge. Bu yüzden 

hem yatırımcı açısından hem de sakin yaşamı sevenler açısından tercih 
edilmesi gereken bir bölge. Doğallığı sevenler de burayı tercih etmeli.”
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GİZEM TABAN

Tarihi ve doğal güzellikleriyle İzmir’in 
önemli turizm merkezlerinden olan 
Menderes’i anlatan Turizmci Erdal 

Özkan, ilçenin; göz alıcı sahillerinden bol ok-
sijenli havasına, tarihte önemli yer tutan antik 
kentlerinden iklimine ve Gümüldür’ün coğrafi 
işaretli meşhur mandalinasına kadar pek çok 
özelliğe dair açıklamalarda bulundu. Mende-
resli Turizmci Erdal Özkan, ilçedeki turizmin 
gelişmesi için önerilerini sıralarken bölgenin 
hem yatırımcı hem misafirler tarafından ne-
den tercih edilmesi gerektiğine ilişkin de de-
ğerlendirmelerini aktardı. 

GÖZ ALICI SAHİL  
VE PLAJLAR

Menderes’in iki güzel sahil kasabası olan 
Gümüldür ve Özdere’yi anlatan Turizmci Erdal 
Özkan, “Gümüldür ve Özdere’nin, toplamda 
20 kilometreyi aşan bir sahili vardır. Tüm sa-
hilleri kum ve plajdır, denize girilebilir ve Mavi 
Bayraklıdır. İnsanlar bu plajlara rahatlıkla ai-
lesiyle gelip denizi kullanabilir. Belediyemizin 
bu konuda da insanlara yardımcı olduğu yerler 
vardır. Kafeteryaları olan, insanların şezlong 
ihtiyacını giderebileceği, duşunu alabileceği, 
günlük yiyecek içeceğini karşılayacağı bölgeler 
vardır. Özdere’de büyük otel olarak 8 tesisimiz 
bulunmaktadır. Bu tesisler 4 yıldız ve 5 yıldız 
ayarındadır, buna ilave olarak da irili ufaklı bir-
çok pansiyonumuz ve günlük kullanılabilecek 
tesislerimiz bulunmaktadır. Her bütçeye her 
konfora da uygundur. Gümüldür bölgesinde de 
yine 4 ve 5 yıldızlı olmak üzere 5 büyük tesi-
simiz vardır. Pansiyonlarımız da vardır. Bunlar 
da her bütçeye uygundur” diye konuştu. 

ANTİK KENTLERİN 
ÖNEMİ

İlçedeki antik kentlerin önemine dikkat 
çeken Özkan, Kahin Tanrı Apollon’un Anado-
lu’daki 2 önemli kehanet merkezinden birisi 
olan Klaros Antik Kenti, yine tarihi önemiyle 
bilinen Notion Antik Kenti ve bir İyon yerle-
şimi olan Kolophon Antik Kenti’nin daha çok 
gün yüzüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. 
Özkan, “Buralar gün yüzüne çıkartılıp ziyaretçi 
sayısı arttırılabilir ve bölge turizmine daha çok 
katkı sunabilir. Bölgenin hem yaz ve kış turiz-
minin arttırılması gerekiyorsa antik kentleri-
miz daha öne çıkarılmalı. Bu, 12 aylık turizm 
için çok önemli” dedi.

‘TURİZM GELİŞTİRİLMELİ’
Bölgenin turizminin değerlenmesi ve ge-

lişmesi için yapılması gerekenlere dair öneri-
lerini sunan Menderesli Turizmci Özkan, “Böl-
ge zaten turizme yatkın. Boşta olan turizm 
parsellerimiz de var. Bu parsellerin yatırımcılar 
tarafından alınıp tercih edilmesi gerekiyor. Bu 
noktada yerel yönetimlerin yardımcı olması 
gerekiyor. Bir Master Planı çıkarılarak sahille-
rin düzenlenmesi gerekiyor. Biraz bu bölgele-
rin reklamı yapılması gerekiyor. Sosyal ve eğ-
lence alanlarımız kısıtlı. İnsanların sosyalliğini 
yaşayabileceği bölgeler oluşturması gereki-
yor. Yazın bölge nüfusu 200 binlere yaklaşıyor, 
belki de daha da üzerine çıkıyor. Yani, şu an 
bulunan tesisler buna yeterli gelmiyor. Bura-
nın daha çok tercih edilmesi reklam ve plan-
lama konusu ağırlık vermesi etkili olacaktır. 
Ayrıca, turizmin gelişmesi için, İzmir, Gümül-
dür ve Özdere bağlantısının karayolları olarak 
duble yol yapılması gerekir. Böylece, güvenli 
bir şekilde insanların gelip gitmesi sağlanabi-
lir” dedi. İç turizmin geliştirilmesi için balıkçılı-
ğın da desteklenmesi gerektiğinin altını çizen 
Özkan, “Bunun için bir hal kurulabilir, balıkçı-
lar tuttukları balığı burada, kendi yöremizdeki 
halka sunmak üzere pazarlayabilirler. Bu da iç 
turizmin desteklenmesini sağlar ve insanların 
bu bölgeyi balık yemek için, gezmek için daha 
çok tercih etmesini sağlayabilir” açıklamala-
rında bulundu. 

ERDAL
ÖZKAN
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İklim olarak; kışın, etrafındaki diğer böl-
gelere göre 3-5 derece sıcaktır, yazın ise etra-
fındaki ilçelere göre 3-5 derece daha serindir. 
Yani buranın doğal bir kliması vardır. Ayrıca bu 
bölgenin diğer bölgelere göre oksijen oranı 
yüksektir. Bu da buranın tercih sebeplerinden 
biridir. Özellikle doğallığı ve sakinliği sevenler, 
Özdere ve Gümüldür bölgesini tercih etmeli” 
ifadelerini kullandı.

‘MANDALİNA  
ÇOK ÖZEL’

Gümüldür’ün coğrafi işaretli, meşhur 
mandalinasına değinen Turizmci Özkan, “Kış 
dönemi bu bölgede mandalina yetiştiririz. 
Mandalinamız Türkiye’de en iyi, en kaliteli 
mandalinalardandır. Bunun da sebebi iklim ve 
toprakla ilgilidir. Ayrıca Gümüldür Satsuması 
coğrafi işaretlidir. Belediyemiz bu ürünümü-
zün coğrafi işaretini aldı. Gümüldür-Özdere 
mandalinasının başka bölgelere göre tat ora-
nı, rengi ve yapısı farklıdır. Özel bir mandali-
nadır” dedi.

‘BAKİR BİR BÖLGE’
Yatırımcıların ve misafirlerin neden Men-

deres’i tercih etmesi gerektiğine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunan Turizmci Özkan, 
“Bölgemiz çok bakir bir bölge. Emlak ve arsa 
fiyatları başka bölgelere göre daha uygun. Aynı 
zamanda talep de gören bir bölge. Bu yüzden 
hem yatırımcı açısından hem de sakin yaşamı 
sevenler açısında tercih edilmesi gereken bir 
bölgedir. Mandalinanın olması, bana göre bü-
tün turizm yörelerinden burayı ayırıyor. Ayrıca 
bölgenin iklimi, tüm sahillerinin kumsal olması 
ve daha bakir olması da çok kıymetli.

“İç turizmin geliştirilmesi adına balıkçılık da 
desteklenmeli. Bunun için bir hâl kurulabilir, 

balıkçılar tuttukları balığı burada, kendi yöremizdeki 
halka sunmak üzere pazarlayabilirler. Bu da iç 

turizmin desteklenmesini sağlar ve insanların bu 
bölgeyi balık yemek ve gezmek için daha çok tercih 

etmesini sağlayabilir.”

KLAROS

NOTİON

KOLOPHON “Antik kentler gün yüzüne  
çıkartılıp ziyaretçi sayısı 

arttırılabilir ve bölge turizmine 
daha çok katkı sunabilir. Bölgenin 
yaz ve kış turizminin arttırılması 

gerekiyorsa antik kentlerimiz  
daha çok öne çıkarılmalı. 

Bu, 12 aylık turizm için çok önemli.”
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