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Çok  acil ... 
 

Kısaca  aktarırsam; 

 

Bergama ve Sivrihisar‟da Siyanürle altın çıkarılmak 

istendi. Bilim insanları   ikiye ayrıldılar. Halk haliyle 

yaĢama hakkı adına endiĢe  duydu. Hukuk  ve sivil 

itaatsizlik baĢlattı. Yüksek Mahkeme DanıĢtay‟dan 

yörelerinde bu iĢletmenin  Çevre  Etki Değerlendirme  

yönünden uygun olmadığı, yaĢama hakkını ihlal eder 

olduğu yolunda karar elde ettiler. Ve  hüküm kesinleĢti.   

Beğenmediğimiz Anayasamızda  138/4. maddede,  „‟ yargı 

kararlarına direniĢe ; değil Valilik, Bakanlık, Hükümet,  

TBMM bile direnemez „‟ denmesine rağmen  Devlet,   

TÜBĠTAK isimli bilimsel  kuruluĢlardan birine  „‟ yörede   

DanıĢtay kararından sonra   değiĢiklik var mı   „‟dedi. 

Onlar da „‟  2  kuyu,  2 cihaz ve  istinad duvarı  ilaveten 

yapmıĢlar. Böylece  tehlike kalkmıĢ „‟ dediler.  Bu rapora 

karĢı 9 eylül Üniversitesi Profesörleri itiraz ettilĢer. Ege 

Üniversitesi Profesörleri itiraz ettiler. Tabipler Birliği bu 

kurulda doktor yok ki? Ġnsan sağlığından anlarlar mı 

onlar ? dediler. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği 

bütün odaları adına, bilime aykırıdır, hukuka aykırıdır, 

olmaz bu iĢletme dedi. Barolar 3999 Avukat tahsis ettiler. 

Avrupa Parlamentosu çağrıda bulundu. 

 



Ġsveç Parlamentosu bu uğurda alternatif nobel ödülü 

verdi. 

 

Amerikan çevre koruma örgütü _ EPA „„ Yöre halkı 

istemiyorsa iĢ bitmiĢtir. Maden iĢletilemez.‟‟ dedi. 

 

BUNA RAĞMEN; 

 

Mahkeme  kararının arkasına dolanıldı. 
Ve BaĢbakanlık  tüm  Devlet birimlerine „‟ izin 

verebilirsiniz „‟ yollu yazı  yolladı. Bunun aleyhine  Ġzmir 

1. Ġdare Mahkemesinde  2000 /896   esasta dava 

sürmektedir. Bu davaya Müdahil olmalısınız. 

 
BaĢbakanlığın iĢlemine  ilk  balıklama atlayan   Orman 

Bakanlığı oldu. Aleyhine dava  açtık.  Ġzmir 3. Ġdare  

Mahkemesi  -  2000/963       esasta dava sürmektedir. Bu 

davaya  herkes kiĢiler örgütler  müdahil 

olmalıdır. 
 

Ardından Çevre Bakanlığı  „‟Ben bu iĢte  pek yokum. 

BaĢbakanlık çözdü iĢi. Yeniden Çed   filan da  yok „‟ yollu 

iĢlem üretti. ve Aleyhine daha dün  dava  açtık. 

Müdahale  etmelisiniz. Ġzmir 4. Ġdare  

Mahkemesi  2001/74 
 

ġimdi de  bir , iki gün önce Sağlık Bakanlığı‟nın da  iĢlem 

tesis ettiği    öğrenildi. Henüz iĢlem bize tebliğ edilmedi. 

Dava  açmadık.  Açacağız. Açınca , sizler  uygun 

görürseniz Müdahil olmalısınız. 



 

Hukumet Endüstri Bölgeleri Kanununu meclise sevk etti. 

Bu kanunda  ne yazıyor biliyormusunuz ? Yabancı Firma 

Devlete bir iĢletme izni, ruhsatı için  baĢvurduğunda  

Devlet dairesi 15 gün içinde CEVAP VERMEZSE  ĠZĠN 

VERMĠġ SAYILACAKTIR. Bunun ne anlama geldiğini 

açıklayacak değiliz. Herhalde  bu kanunun çıkmaması için 

meĢru bütün yollar denenmelidir. 

 

Ardından bir  ĢaĢırtıcı  geliĢme oldu. Salihli Sardes 

yakınında  POMZA isimli bir Ģirtketin ,   „‟Ben Eurogold 

gibi yabancı Ģirket  değilim.  Ve de  siyanür 

kullanmayacağım  „‟diyerek Enerji Bakanlığından izin 

aldığı diğer izinleri de tamamlamak  üzere olduğu  

öğrenildi.  

ġimdi  Türk ġirketi - Yabancı Ģirket   yaĢama hakkını 

tehditte farkeder mi farketmez mi?... Türk ġirketi olsun 

da canımı alsın‟‟   dermiyiz demezmiyiz ?  „‟sorunu 

tartıĢılacak...   

„‟Bir de   siyanürü biz  önce kullanmayacağız. Önce su 

kullanacağız „‟  denilerek daha sonrasında  ine mecburen  

siyanür kullanılacağının gizlenmesi   yöntemini   Kimya 

Profesörlerinden irdeletmeyecekmiyiz? Bu iĢte  çok su 

kullanılır. Yörede zaten su yok...   Su bitecek mi  ne 

olacak?  Bunu Hidro  Jeologlara       soracakmıyız ? 

Sormayacakmıyız? 

 

Artemis  tapınağına 500 metre mesafede bu iĢ olur mu 

allahaĢkına? Anıtlar Kurulu uyuyormu ? diyecekmiyiz 

demeyecekmiyiz? 

 

Bu Toprak kazılırken, Arsenik çıkacak mı ?  Çıkmayacak 

mı Kanserojen mi ? değil mi ? TartıĢmayalım mı ? 



 

Burada 4 T var  ; Tarım + turizm+termal+tarih ... ne 

yapıyorsunuz diyecekmiyiz demeyecekmiyiz? 

 

Medya, bu  sefer  ne alemde? bakacak mıyız 

bakmayacakmıyız? 

 

Çok müvekkil, çok davacılı davalar açacakmıyız  

açmayacakmıyız? 

 

 

TMMOB , TTB, TBB, vs tüm kiĢi , kuruluĢ, oda dernek, 

köylü, kentli, kadın, çocukları ağırlayacakmıyız ? 

ağırlamayacakmıyız? 

 

Altın takıya düĢkünlüğü  gözden geçirecekmiyiz? 

Geçirmeyecekmiyiz? 

 

Salihli‟de Belediye  Tiyatro salonunda  

23 ġ u b a t    2001   t a r i h i n d e,  

akĢamüstü  17. 00 „de    h e r k e s i n 

katılacağı d e v   bir toplantı‟da bilimsel 

hukuksal   olarak herĢeyi  tartıĢmalıyız. 

Bilgilenmeliyiz. Kararlar vermeliyiz.   

U y g u l a m a l ı y ı  z . 

 

Dostlar, var mısınız ?  

---------------------------- 



 
Av.Senih ÖZAY Bergama  ve Salihlililerin Avukatı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĠYANÜRLE DE, SUYLA DA ALTIN 

ÇIKARMAYA HAYIR ! 

 

             Salihli Sart Harabeleri yakınındaki Altın Madeni tarihin ilk 

dönemlerinden bu yana krallara, tarihçilere esin kaynağı olurken; 

günümüzde de ülkemizi yağmalama sevdasına düĢen Ģirketlerin doymak 

bilmeyen iĢtahını kabartmıĢ olmalı ki bu yörede altın madeni çıkarma 

çalıĢmalarına giriĢtiler.  
             Kral Gides'le en görkemli dönemini yaĢayan, Gediz ve Küçük 

Menderes Vadisini içine alan bölgede ortaya çıkan Lidya Uygarlığı, 

zenginliğin ve kültürel etkinliklerin doruğa ulaĢtığı bir uygarlık olarak 

tarih sayfalarında yerini aldı. Lida Krallığının BaĢkenti Sart Antik 

Dünyanın en zengin kenti olarak ünlendi. Altın; ġiir, Tiyatro, Müzik baĢta 

olmak üzere "HerĢey ilk kez Sart'ta baĢladı." denilen BaĢkent Sardes 

kenarından geçen Sart Çayının (Paktolos) sürüklediği kumlarda bulundu.  

             Bugün aç gözlü yağmacıların gözlerini iĢte tarihteki bu zenginlik 

kamaĢtırıyor olmalı. Tonlarca toprağı alt-üst ederek sahip olacakları 

ALTIN ! 

             AMA NELER PAHASINA ? 

             Güzelliklerle dolu bir Doğa'yı katletme, binlerce yılda oluĢan 

verimli  topraklarımız talan edip yok etme pahasına; 

             Doğa örtüsünü, yıllarla yetiĢen ağaclarımızı ortadan kaldırarak 

Türkiye'yi biraz daha çöl haline getirme pahasına; 

             Bugün artık yalnız bizim değil dünyanın "Uygarlık Mirası" olarak 

değerlendirdiği Antik Sart Harabelerini yok etme pahasına; 

             Su konusunda büyük sıkıntıların yaĢandığını, toprağın suya hasret 

kaldığını, barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylere indiğini, kuraklık 



tehlikesinin endiĢe verici boyutlara ulaĢtığını, hele hele günümüzde 

savaĢların "Su SavaĢları" olacağı tezini görmezden gelerek Bir Gram Altın 

için  tonlarca suyu heba etme pahasına; 

             Ġçinde Altın  ve GümüĢ olan Kayalar çözülünce bu kayaların 

içerisindeki  ARSENĠK'in doğaya karıĢmasının insan sağlığını, trajik 

boyutlarda tehdit etmesi pahasına ; 

             Salihli'mize önemli ölçüde kazanç sağlayan Termal  Turizmi 

olumsuz etkileme pahasına; 

             Geçimini  Tarımla sağlayan yöre halkını gelecekte daha da 

fakirleĢtirme pahasına.... 
             Bir Avuç Altın için değer mi bütün bunlara ? 

             Unutmayalım "Bu Ülke Bize Atalarımızdan Miras Değil; 

Çocuklarımızdan Emanettir."  
             Emanete ihanet olur mu ? 

             Doğası yok olmuĢ, suları Arsenikle kirlenmiĢ bir ülkenin hesabını 

gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl vereceğiz? 

             Günlük hesapların, günlük kazançların acılarını yıllarca yaĢadık. 

Bugün de aynı yanlıĢa düĢmeyelim. Birkaç kiĢiye vadedilen iĢ olanağı için 

geleceğimizi yok etmeye inanın değmez.  
             Bergamalıların gösterdiği direnmeyi biz niye göstermeyelim ? 

             GloballeĢen dünyada, büyük Ģirketlerin  Ülkemizi   yağmalamasına 

izin vermeyelim. 
             Tehdit yalnızca Siyanürle  Altın çıkarmada değil; daha büyük bir  

tehdit Altın Madenciliği yapılırken ortaya  çıkan Arseniktedir. Bunun  

ölümcül etkileri Kütahya'nın Dulkadir Ġlçesinde yaĢanmıĢtır.  
             "Tuttuğu her Ģeyin Altın'a dönüĢmesi Kral Midas'ı mutlu etmeye 

yetmedi." Efsanesi gerçeği de anlatmıyor mu ? 

             Bergama, Sivrihisar, EĢme, Efem Çukuru, GümüĢhane, Artvin, 

Saimbeyli'ye Sart'ıda eklemelerine izin vermeyelim; Altın Madeni ĠĢletme 

Faaliyetlerine DUR ! diyelim. 

             Endüstri Bölgeleri  hakkında kanun tasarısı ile Ormanlık Arazi Sit 

Alanı  gözetmeksizin bütün ülkeyi yağmaya açmayı hedefleyen Yasa 

Tasarısının uygulamaya geçirilmesine Salihli Halkı olarak biz de tepki 

gösterelim. 
             Bir Avuç Altın mı ? 

            Tarihi, doğası, sağlığı yok olma tehdidi altında kalan Salihli  mi ? 

            23 ġubat 2001 Cuma günü Saat 17.00 de Belediye Tiyatro 

Salonunda, bilim adamlarımız ve hukukçularımızla birlikte tartıĢalım. 

Bilgilenelim. Karar verip Uygulayalım. 

Av. Senih ÖZAY-Av.Eren İlhan GÜNEY-Av.Cem NEMUTLU 
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Sevgili dostlarım, 

 

Bayramınızı kutlar,  iyi Ģeyler dileriz. 

 

GörüĢmek umuduyla... 

Senih ÖZAY Avukat / 

 

Bu vesile ile yine  en son üzerinde durduğum, dosyayı aktarıp destek isteyebilirmiyim? 

 

 

DĠKKAT... 

 

Bergama'dan sonra.... SALĠHLĠ  dosyası açılıyor... açıldı.... 

 

Manisa, Salihli, Sardes yakınında  POMZA  isimli bir Ģirketin ,   „‟Ben Eurogold gibi 

yabancı Ģirket  değilim.  Ve de  siyanür kullanmayacağım  „‟diyerek Enerji 

Bakanlığından izin aldığı diğer izinleri de tamamlamak  üzere olduğu  öğrenildi.  

ġimdi  Türk ġirketi - Yabancı Ģirket   yaĢama hakkını tehditte farkeder mi farketmez 

mi?... Türk ġirketi olsun da canımı alsın‟‟   dermiyiz demezmiyiz ?  „‟sorunu 

tartıĢılacak...   

„‟Bir de   siyanürü biz  önce kullanmayacağız. Önce su kullanacağız „‟  denilerek daha 

sonrasında  ine mecburen  siyanür kullanılacağının gizlenmesi   yöntemini   Kimya 

Profesörlerinden irdeletmeyecekmiyiz? Bu iĢte  çok su kullanılır. Yörede zaten su yok...   

Su bitecek mi  ne olacak?  Bunu Hidro  Jeologlara       soracakmıyız ? 

Sormayacakmıyız? 

Artemis  tapınağına 500 metre mesafede bu iĢ olur mu allahaĢkına? Anıtlar Kurulu 

uyuyormu ? diyecekmiyiz demeyecekmiyiz? 

Bu Toprak kazılırken, Arsenik çıkacak mı ?  Çıkmayacak mı Kanserojen mi ? değil mi ? 

TartıĢmayalım mı ? 

Burada 4 T var  ; Tarım + turizm+termal+tarih ... ne yapıyorsunuz diyecekmiyiz 

demeyecekmiyiz? 

Medya, bu  sefer  ne alemde? bakacak mıyız bakmayacakmıyız? 

Çok müvekkil, çok davacılı davalar açacakmıyız  açmayacakmıyız? 

 

TMMOB , TTB, TBB, vs tüm kiĢi , kuruluĢ, oda dernek, köylü, kentli, kadın, çocukları 

ağırlayacakmıyız ? ağırlamayacakmıyız? 

Altın takıya düĢkünlüğü  gözden geçirecekmiyiz? Geçirmeyecekmiyiz? „‟  deyip ; 

 

Salihli‟de Belediye  Tiyatro salonunda  23 ġ u b a t    2001   t a r i h i n d e,  akĢamüstü  

17. 00 „de     2000 kiĢinin katıldığı   d e v   bir toplantı‟da bilimsel hukuksal   olarak 

herĢeyi  tartıĢtık.   Bilgilere belgelere  ulaĢma ve  zararı tesbit ve  hukuk düğmesine 

basma kararı  alındı.  

Ve  bu iĢi kotaracak  meĢru  örgüt kurma kararı alındı. 

 



Desteğiniz makbule geçecek... 

 

Av.Senih ÖZAY Bergama  ve Salihlililerin Avukatı. 

 
 

Av. Senih ÖZAY-Av.Eren İlhan GÜNEY-Av.Cem NEMUTLU 
1.Beyler Sok.51/306 Konak Ġzmir Türkiye 

Tel: 0 232 484 89 73 – 446 70 70 Fax: 0 232 425 64 20 

e-mail: avsenih@hotmail.com 

web    : www.cepecevre.com 
 

Çok  acil ... 
 
Kısaca  aktarırsam; 

 

Bergama ve Sivrihisar‟da Siyanürle altın çıkarılmak istendi. Bilim 

insanları   ikiye ayrıldılar. Halk haliyle yaĢama hakkı adına endiĢe  

duydu. Hukuk  ve sivil itaatsizlik baĢlattı. Yüksek Mahkeme 

DanıĢtay‟dan “yörelerinde bu iĢletmenin  Çevre  Etki 

Değerlendirme  yönünden uygun olmadığı, yaĢama hakkını ihlal 

eder olduğu yolunda” karar elde ettiler. Ve  hüküm kesinleĢti.   

Beğenmediğimiz Anayasamızda  138/4. maddede,  „‟ yargı 

kararlarına; değil Valilik, Bakanlık, Hükümet,  TBMM bile 

direnemez „‟ denmesine rağmen  Devlet,   TÜBĠTAK isimli 

bilimsel  kuruluĢlardan birine  „‟ yörede   DanıĢtay kararından 

sonra   değiĢiklik var mı?   „‟dedi. Onlar da „‟  2  kuyu,  2 cihaz ve  

istinad duvarı  ilaveten yapmıĢlar. Böylece  tehlike kalkmıĢ „‟ 

dediler.  Bu rapora karĢı 9 Eylül Üniversitesi Profesörleri itiraz 

ettiler. Ege Üniversitesi Profesörleri itiraz ettiler. Tabipler Birliği 

bu kurulda doktor yok ki? Ġnsan sağlığından anlarlar mı onlar ? 

dedi. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği bütün odaları adına, 

“bilime aykırıdır, hukuka aykırıdır, olmaz bu iĢletme” dedi. 

Barolar 3999 Avukat tahsis ettiler. 

Avrupa Parlamentosu çağrıda bulundu. 

 

Ġsveç Parlamentosu bu uğurda Alternatif Nobel ödülü verdi. 

 



Amerikan Çevre Koruma Örgütü _ EPA „„ Yöre halkı istemiyorsa 

iĢ bitmiĢtir. Maden iĢletilemez.‟‟ dedi. 

 

BUNA RAĞMEN; 

Mahkeme  kararının arkasına dolanıldı. 

Ve BaĢbakanlık  tüm  Devlet birimlerine „‟ izin verebilirsiniz „‟ 

yollu yazı  yolladı. Bunun aleyhine  Ġzmir 1. Ġdare Mahkemesinde  

2000 /896   esasta dava sürmektedir. Bu davaya Müdahil 

olmalısınız. 

 

BaĢbakanlığın iĢlemine  ilk  balıklama atlayan   Orman Bakanlığı 

oldu. Aleyhine dava  açtık.  Ġzmir 3. Ġdare  Mahkemesi  -  

2000/963       esasta dava sürmektedir. Bu davaya  herkes, kiĢiler, 

örgütler  müdahil olmalıdır. 

 

Ardından Çevre Bakanlığı  „‟Ben bu iĢte  pek yokum. BaĢbakanlık 

çözdü iĢi. Yeniden Çed   filan da  yok „‟ yollu iĢlem üretti. ve 

Aleyhine daha dün  dava  açtık. Müdahale  etmelisiniz. (Ġzmir 4. 

Ġdare  Mahkemesi  2001/74) 

 

ġimdi de  bir , iki gün önce Sağlık Bakanlığı‟nın da  iĢlem tesis 

ettiği    öğrenildi. Henüz iĢlem bize tebliğ edilmedi. Dava  

açmadık.  Açacağız. Açınca , sizler  uygun görürseniz Müdahil 

olmalısınız. 

 

Hukumet Endüstri Bölgeleri Kanununu meclise sevk etti. Bu 

kanunda  ne yazıyor biliyormusunuz ? Yabancı Firma Devlete bir 

iĢletme izni, ruhsatı için  baĢvurduğunda  Devlet dairesi 15 gün 

içinde CEVAP VERMEZSE  ĠZĠN VERMĠġ SAYILACAKTIR. 

Bunun ne anlama geldiğini açıklayacak değiliz. Herhalde  bu 

kanunun çıkmaması için meĢru bütün yollar denenmelidir. 

 

Ardından bir  ĢaĢırtıcı  geliĢme oldu. Salihli Sardes yakınında  

POMZA ve de K isimli bir Ģirketin ,   „‟Ben Eurogold gibi yabancı 

Ģirket  değilim.  Ve de  siyanür kullanmayacağım  „‟diyerek Enerji 

Bakanlığından izin aldığı diğer izinleri de tamamlamak  üzere 

olduğu  öğrenildi.  



ġimdi  Türk ġirketi - Yabancı Ģirket   yaĢama hakkını tehditte 

farkeder mi farketmez mi?... Türk ġirketi olsun da canımı alsın‟‟   

dermiyiz demezmiyiz ?  „‟sorunu tartıĢılacak...   

„‟Bir de   siyanürü biz  önce kullanmayacağız. Önce su 

kullanacağız „‟  denilerek daha sonrasında  ine mecburen  siyanür 

kullanılacağının gizlenmesi   yöntemini   Kimya Profesörlerinden 

irdeletmeyecekmiyiz? Bu iĢte  çok su kullanılır. Yörede zaten su 

yok...   Su bitecek mi  ne olacak?  Bunu Hidro  Jeologlara       

soracakmıyız ? Sormayacakmıyız? 

 

Artemis  tapınağına 500 metre mesafede bu iĢ olur mu 

allahaĢkına? Anıtlar Kurulu uyuyormu ? diyecekmiyiz 

demeyecekmiyiz? 

 

Bu Toprak kazılırken, Arsenik çıkacak mı ?  Çıkmayacak mı 

Kanserojen mi ? değil mi ? TartıĢmayalım mı ? 

 

Burada 4 T var  ; Tarım + turizm+termal+tarih ... ne 

yapıyorsunuz? diyecekmiyiz demeyecekmiyiz? 

 

Medya, bu  sefer  ne alemde? bakacak mıyız bakmayacakmıyız? 

 

Çok müvekkil, çok davacılı, çok avukatlı davalar açacakmıyız  

açmayacakmıyız? 

 

TMMOB , TTB, TBB, vs tüm kiĢi , kuruluĢ, oda dernek, köylü, 

kentli, kadın, çocukları ağırlayacakmıyız ? ağırlamayacakmıyız? 

 

Altın takıya düĢkünlüğü  gözden geçirecekmiyiz? 

Geçirmeyecekmiyiz? 

 

Salihli‟de Belediye  Tiyatro salonunda  23 ġ u b a t    2001   t a r i 

h i n d e,  akĢamüstü  17. 00 „de    h e r k e s i n katılacağı d e v   

bir toplantı‟da bilimsel hukuksal   olarak herĢeyi  tartıĢmalıyız. 

Bilgilenmeliyiz. Kararlar vermeliyiz.   

U y g u l a m a l ı y ı  z . 

 

Dostlar, var mısınız ?  



 

Av.Senih ÖZAY Bergama  ve Salihlililerin Avukatı. 

 

 

SĠYANÜRLE DE, SUYLA DA ALTIN 

ÇIKARMAYA HAYIR ! 

 

             Salihli Sart Harabeleri yakınındaki Altın Madeni tarihin ilk 

dönemlerinden bu yana krallara, tarihçilere esin kaynağı olurken; 

günümüzde de ülkemizi yağmalama sevdasına düĢen Ģirketlerin doymak 

bilmeyen iĢtahını kabartmıĢ olmalı ki bu yörede altın madeni çıkarma 

çalıĢmalarına giriĢtiler.  
             Kral Gides'le en görkemli dönemini yaĢayan, Gediz ve Küçük 

Menderes Vadisini içine alan bölgede ortaya çıkan Lidya Uygarlığı, 

zenginliğin ve kültürel etkinliklerin doruğa ulaĢtığı bir uygarlık olarak 

tarih sayfalarında yerini aldı. Lida Krallığının BaĢkenti Sart Antik 

Dünyanın en zengin kenti olarak ünlendi. Altın; ġiir, Tiyatro, Müzik baĢta 

olmak üzere "HerĢey ilk kez Sart'ta baĢladı." denilen BaĢkent Sardes 

kenarından geçen Sart Çayının (Paktolos) sürüklediği kumlarda bulundu.  

             Bugün aç gözlü yağmacıların gözlerini iĢte tarihteki bu zenginlik 

kamaĢtırıyor olmalı. Tonlarca toprağı alt-üst ederek sahip olacakları 

ALTIN ! 

             AMA NELER PAHASINA ? 

             Güzelliklerle dolu bir Doğa'yı katletme, binlerce yılda oluĢan 

verimli  topraklarımız talan edip yok etme pahasına; 

             Doğa örtüsünü, yıllarla yetiĢen ağaclarımızı ortadan kaldırarak 

Türkiye'yi biraz daha çöl haline getirme pahasına; 

             Bugün artık yalnız bizim değil dünyanın "Uygarlık Mirası" olarak 

değerlendirdiği Antik Sart Harabelerini yok etme pahasına; 

             Su konusunda büyük sıkıntıların yaĢandığını, toprağın suya hasret 

kaldığını, barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylere indiğini, kuraklık 

tehlikesinin endiĢe verici boyutlara ulaĢtığını, hele hele günümüzde 

savaĢların "Su SavaĢları" olacağı tezini görmezden gelerek Bir gram Altın 

için  tonlarca suyu heba etme pahasına; 

             Ġçinde Altın  ve GümüĢ olan Kayalar çözülünce bu kayaların 

içerisindeki  ARSENĠK'in doğaya karıĢmasının insan sağlığını, trajik 

boyutlarda tehdit etmesi pahasına ; 

             Salihli'mize önemli ölçüde kazanç sağlayan Termal  Turizmi 

olumsuz etkileme pahasına; 

             Geçimini  Tarımla sağlayan yöre halkını gelecekte daha da 

fakirleĢtirme pahasına.... 



             Bir Avuç Altın için değer mi bütün bunlara ? 

             Unutmayalım "Bu Ülke Bize Atalarımızdan Miras Değil; 

Çocuklarımızdan Emanettir."  
             Emanete ihanet olur mu ? 

             Doğası yok olmuĢ, suları Arsenikle, ve siyanürle  kirlenmiĢ bir 

ülkenin hesabını gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl vereceğiz? 

             Günlük hesapların, günlük kazançların acılarını yıllarca yaĢadık. 

Bugün de aynı yanlıĢa düĢmeyelim. Birkaç kiĢiye vadedilen iĢ olanağı için 

geleceğimizi yok etmeye inanın değmez.  
             Bergamalıların gösterdiği direnmeyi biz niye göstermeyelim ? 

             GloballeĢen dünyada, büyük Ģirketlerin  Ülkemizi   yağmalamasına 

izin vermeyelim. 
             Tehdit yalnızca Siyanürle  Altın çıkarmada değil; daha büyük bir  

tehdit Altın Madenciliği yapılırken ortaya  çıkan Arseniktedir. Bunun  

ölümcül etkileri Kütahya'nın Dulkadir Ġlçesinde yaĢanmıĢtır.  

             "Tuttuğu her Ģeyin Altın'a dönüĢmesi Kral Midas'ı mutlu etmeye 

yetmedi." Efsanesi gerçeği de anlatmıyor mu ? 

             Bergama, Sivrihisar, EĢme, Efem Çukuru, GümüĢhane, Artvin, 

Saimbeyli'ye Sart'ıda eklemelerine izin vermeyelim; Altın Madeni ĠĢletme 

Faaliyetlerine DUR ! diyelim. 

             Endüstri Bölgeleri  hakkında kanun tasarısı ile Ormanlık Arazi Sit 

Alanı  gözetmeksizin bütün ülkeyi yağmaya açmayı hedefleyen Yasa 

Tasarısının uygulamaya geçirilmesine Salihli Halkı olarak biz de tepki 

gösterelim. 
             Bir Avuç Altın mı ? 

            Tarihi, doğası, sağlığı yok olma tehdidi altında kalan Salihli  mi ? 

            23 ġubat 2001 Cuma günü Saat 17.00 de Belediye Tiyatro 

Salonunda, bilim adamlarımız ve hukukçularımızla birlikte tartıĢalım. 

Bilgilenelim. Karar verip Uygulayalım. 

Zafer Keskiner Salihli Belediye BaĢkanı  

 

BĠR AVUÇ ALTIN MI? 

DOĞASI-TARĠHĠ YOK OLMA 

TEHDĠDĠ ALTINDA BIRAKILMAK 

ĠSTENEN 

SALĠHLĠ MĠ? 
 

Prof.Dr.Ümit Erdem 

Prof.Dr.ġevki  Filiz 



Prof.Dr.Fethi  Doğan 

Prof.Dr.Emür  Henden 

Prof.Dr.Ünal AltınbaĢ 

Prof.Dr.Gürel NiĢli 

Prof.Dr. Zuhal Okuyan 

Prof.Dr. Ercan Tatlıdil 

Av.Senih Özay'la 
BĠLGĠLENELĠM. 

 

Tarih:23 ġubat 2001 CUMA 

Saat:17:00 

Yer:SALĠHLĠ BELEDĠYESĠ TĠYATRO SALONU 

 
 

 

 

DEĞER MĠ ? 
DOĞAMIZIN, 

TARIM ARAZİLERİMİZİN, 

TARİHİN YOK EDİLMESİ, 
TONLARCA SUYUN HEBA EDİLMESİ, 

SAĞLIĞIMIZIN TEHLİKEYE SOKULMASI 
PAHASINA 

 
BİR AVUÇ ALTIN 

ELDE ETMEYE 
DEĞER MĠ ? 

                  BİLGİLENELİM. 
KARAR VERİP UYGULAYALIM. 

Tarih: 23 Şubat 2001 CUMA 
Saat: 17:00 
 Yer: SALİHLİ BELEDİYESİ TİYATRO SALONU 



 

 

HAYIR ! 
 

DOĞAMIZI – TARĠHĠ – 

ĠNSAN SAĞLIĞINI 

 
KISACA GELECEĞĠMĠZĠ 

 
TEHLİKEYE SOKARAK 

SĠYANÜRLE DE – SUYLA DA 

ALTIN ÇIKARILMASINA 

 
BĠLĠM – HUKUK ve BĠZ 

 

HAYIR DĠYORUZ! 

 

BERGAMA – SĠVRĠHĠSAR – EġME EFEM 

ÇUKURU – GÜMÜġHANE – ARTVĠN – 

SAĠMBEYLĠ‟deki TALANA  

 

SART’I DA EKLEMELERİNE 

 

HAYIR! 



 

 

   TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI’NA 

                    

 ANKARA 
 

 

 Türkiye; 9. CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‟in 

ikinci kez cumhurbaĢkanlığına seçilmesine olanak verecek 

Anayasa değiĢikliği teklifinin reddedilmesi ile birlikte; 10. 

CumhurbaĢkanının kim olacağı tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. 
 

 Bu konuda hepimizin artık ezbere bildiği Anayasa’nın 101. maddesi, kırk yaşını 

doldurmak, yüksek öğrenim yapmış olmak ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak 

koşullarını taşıyan her Türk vatandaşının Cumhurbaşkanı seçilebileceğini öngörmektedir. 

 

 Cumhurbaşkanlığı görevine değişik biçimde talip olan, genç, aydın, iyi, güleryüzlü, 

yansız, insancıl, sivil, içten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak; bu göreve aday olmayı 

uzun süredir düşünmekteydim. Hatta söylemeliyim ki; Süleyman Demirel’in ikinci kez 

seçilmesine olanak verecek Anayasa değişikliği gerçekleşseydi dahi, cumhurbaşkanlığına 

aday olacaktım. (Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e de İzmir Efes otelinde kendisinin 

ölüm, istifa, vb. nedenlerle makamı boşaltması halinde o yere talip olduğumu herkesin 

huzurunda yüzüne söylemiştim.)   

 

 Yalnız Anayasa’nın 101. maddesinin ikinci fıkrası benim gibi,  milletvekili olmayan 

Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için, -bir milletvekilinin aday 

olmasından farklı olarak -110 milletvekili beyefendi veya hanımefendinin yazılı önerisiyle 

aday gösterilmek gerekmektedir. 

 

 Bu nedenle seçilmem için gerekli oydan önce, aday olabilmem için gerekli imza olan 

110 milletvekilinin oyunu-olurunu almam gerekmektedir. Sayın milletvekillerimizden bu 

imzaları alabilmem için; Cumhurbaşkanlığı adaylığım konusunda hazırladığım ve kamuoyuna 

sunduğum bildirinin milletvekillerine ulaştırılmasının önemli bir başlangıç olduğunu 

düşünüyorum. Bu konuda aracılık etmesi amacıyla sayın Meclis Başkanlığınıza da başvuru 

bildirimi sunuyorum.  

 

 Cumhurbaşkanlığına aday olabilme konusundaki Anayasal özgürlüğüm çerçevesinde, 

önüme çıkan ve ön koşul olan milletvekili imza sayısı konusunda, milletvekillerine ve 

kamuoyuna başkanlığınız aracılığıyla sesleniyorum. Hatta bu konuda –TBMM içtüzüğünde 

bir hüküm bulunmamasına rağmen- TBMM Genel Kurulu’nda, siyasi parti grup 

toplantılarında konuşma olanağını bana tanımanız gerektiğini düşünüyorum, talep ediyorum. 

 

 Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığımı kamuoyuna açıklayan bildiriye geçelim:            

 

- Baba değil, ağabey dahil, kardeş-bacı da değil, sevimli  Cumhurbaşkanı olmak 

üzere talibim. 

 



- Aile fotoğrafına, pek oturmayı da düşünmediğim Çankaya köşkünün bahçesine 

rağbet etmeyeceğim. 

 

- Anayasa’nın 7 yıllık bir süre öngördüğü Cumhurbaşkanlığı görevi tarafımızdan bir 

veya en fazla iki yıl içinde sona erdirilecektir. Bu istifamız Türkiye’de istikrarı da 

bozmayacaktır. 

 

- Görev sırasında sürekli Anayasa’yı değiştirme çabası içinde olunacaktır. Bu 

doğrultuda vatana ihanet gibi tüm söz ve fiillerimden dolayı dokunulmazlık 

zırhının kalkması savunulacaktır. 

 

 

 

 

 

- Anayasa’nın 103. md.sindeki andımı Meclis önünden –sonra, halka yapacağım. 

Taşıyacağım. 

 

- Yargıç atamalarında, bilim adamlarının seçilmesinde, seçim yetkisini kendilerine; 

yargıçlara ve profesörlere bırakacağım 

 

- Milli Güvenlik Kurulu’nu tamamen askeri unsurlara terk eden bir tutum içine 

gireceğim, 

 

- Devlet Denetleme Kurulu gibi Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların hantallığı 

sona erdireceğim. 

 

- Örtülü ödenek kullanımı reddedilecektir.  

 

- Kentlerin ziyaretlerinde karmaşa yaratılmayacak, trafik sıkışıklığına neden 

olunmayacaktır. Yer değiştirmelerim, bisikletle de olsa kargaşa yaratmayacak ve 

hissedilmeyecektir. 

 

- Mecliste halkı bıktıran sıkıcı kilitlenmeler durumunda, seçimlerin yenilenmesi 

yetkisinin kullanılmasından çekinilmeyecektir. 

 

- Referandum düğmesine, alt yapısı iyi çalışılarak  sıklıkla basılacaktır. 

 

- Devlet işleyişinde kötü yönetim ve  siyasetten  gözlemci olarak halka 

yakınılacaktır.  

 

- Yerel yönetimlerde atanmışların da seçimle gelmeleri için çaba gösterilecektir. 

 

- TRT, üniversiteler, Barolar Birliği gibi örgütlerin bağımsız-özerk olmaları 

savunulacaktır. 

 

- Anayasaya aykırılık iddia edebilecek kurum ve tüzel kişilerin özellikle kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendi alanlarında ( Barolar Birliği’nin 

her alanda) Anayasaya aykırılık iddiasında bulunmalarını sağlayacak genişlik 

yönünde çalışma yapmak savunulacaktır. 



 

- Savunma ve savunma makamının  Anayasa’da özel olarak düzenlenmesi ve engel 

tanınmaması savunulacaktır. 

 

- Bir kereye özgü bir genel af çıkarılması, ondan sonra uzun süre af konusunun 

gündeme bile alınmaması savunulacaktır. 

 

- Düşünce özgürlüğü önündeki engeller ve bu konudaki ceza hükümleri 

kaldırılacaktır. 

 

- Çevre sorunları konusunda doğa, insan ve canlılar safında yer alınacaktır. 

 

- Seçim Yasası’nın ve hukukunun değiştirilmesine çalışılacaktır. 

 

- Anayasamızda sınırlamalar değil özgürlükler esas olacaktır. 

 

- Tüm çalışanlar için sendika hakkı savunulacaktır tanınacaktır. 

 

- Memurların yargılanmasındaki özel yargılama usulleri kaldırlacaktır. 

 

- Siyasi partilerin kapatılması tercih edilmeyecektir. 

 

- Bir yandan lisan için kursa gidilecektir.  

 

- Spor dalları hakkında bilgimiz geliştirilecek, dağda yürüyüşler, kaynım, 

bacanağım olmayan  arkadaşım jilet Ali ve çocuklarla sürdürülecektir.  

 

- Türkçe Ecevit’ten daha iyi konuşulmaya çalışılacak “binaenaleyh” sözcüğü 

kullanılmayacaktır.  

 

- Korumaları atlatmada başarılı olunacaktır. 

 

- Şapka kullanılmayacaktır. 

 

- Evren, Dünya, Türkiye, Avrupa, Asya’da her şey ufkumuz dahilindedir.  

 

- Şarkı söyleyebilememek kusurumuz sayılmamalıdır. 

 

- Çerkez dansı başta olmak üzere tüm danslar edebilmeye devam edilecektir.  

 

- Otomobil kullanmaya sık başvurmadan kaçınılmayacaktır.  

 

... 

 

Saygılarımla, 

 

Sevgilerimle, 

 

Senih ÖZAY - Avukat 

 



 

 

Senih ÖZAY - Avukat 

1.Beyler Sok.51/306 Konak İzmir Türkiye 

Tel: 0 232 484 89 73 – 446 70 70 Fax: 0 232 425 64 20 

e-mail: avsenih@hotmail.com - senihcumhurbaskani@yahoo.com 

 

 

 

Sayın: 
 
Sart Artemis Tapınağı’nın çok yakınındaki bir alanda, altın 

madeni çıkarma çalıĢmalarının baĢladığı duyumunu aldık. 

 

Bütün Dünya’da güncelliğini koruyan bu konuyla ilgili olarak 

aĢağıda isimlerini görececeğiniz uzman bir kadronun düĢüncelerini 

almak ve bu konuda isimlerini göreceğiniz uman bir kadronun 

düĢüncelerini almak ve bukonuda halkımızı bilgielndirmek amacıyla 

bir toplantı düzenlemiĢ bulunuyoruz. 

 

Katılmanızı diler, saygılırımız sunarız.  
 

 

         Zafer KESKĠNER 

 

         Belediye BaĢkanı 

 

 

Prof.Dr. Ümit Erdem 

Prof.Dr. ġevki Filiz  

Prof.Dr. Fethi Doğan 

Prof.Dr. Emür Henden 

Prof.Dr. Ünal AltınbaĢlı 

Prof.Dr. Gürel NiĢli 

Prof.Dr. Zuhal Okuyan 

Prof.Dr. Ercan Tatlıdil 

Av. Senih özay 

 
Yer: SALĠHLĠ BELEDĠYESĠ TĠYATRO SALONUU 

Tarih: 23 ġubat 2001 CUMA, Saat: 17.00 

 

mailto:avsenih@hotmail.com
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66. 

Basına.... 

 

Biliyorsunuz, T.C Turizm Bakanlığı ATAK projesi kapsamında 200 dönümlük Orman arazisinde  

KuĢadası, Yeniköy adıyla çerkes köyünde  katı atık depolama tesisine Belediye BaĢkanlığı ile birlikte 

kalkıĢmıĢ idi. 

 

Yer seçimi olarak da  habersizce Çerkes Köyü olan Yeni köyü seçmiĢlerdi. 

 

(Çöp deposunun T.C BaĢbakanı'nın yazlık çiftliğine yakın olduğundan bahisle  Çerkes Köyüne  

kaydırıldığı rivayetleri bizce önem taĢımamaktadır.) 

 

Bizce önem taĢıyan Bergen Koneransı Bildirgesinin 16. maddesi ve Anayasamızın 56. maddesi ve 

ÇED Yönetmeliğinin 15 Maddesidir. 

 

Buna göre yöre halkının HAAYYIRRR dediği  proje gerçekleĢtirilebilinemez. 

 

Hatırlarsanız, Bu projeyi duyar duymaz, Çerkes Köyünün yaĢlıları ek gibi hemen KuĢadası 

Kaymakamlığına baĢvurarak 2911 sayılı yasaya uygun Ģekilde '' Doğanın korunması ve KuĢadası 

Yeniköyde çöp deposunu engelleme hareketi '' adı altında bir komite oluĢturmuĢlardır. 

 

Bu komitenin BaĢkanı Köy Muhtarı  Mümtaz Merttir. 

 

Üyleri de baĢta Köy ihtiyar heyeti üyeleri olmak üzere KÖYLÜLERDĠR. 

 

Ayrıca köy Avukat olarak Çerkes bir Avukat olan Senih Özayı  Ücretsiz olmak üzere  Avukat  

tutmuĢlardır. Ġzmir Barosu BaĢkanlığına   bilgi vermiĢlerdir. 

 

Hep birlikte  durumu değerlendirmiĢler ve imza  kampanyası açarak ve  Çerkes usulü eylem kararı  

alarak köyde tüm çevrecileri, çerkesleri, atları halujleri toplamıĢlar  ve  ek gibi medyada fidan dikerek  

ata binerek, çerkes dansları yaparak,paraĢütler atlayıĢları ile, mücadelelerini duyurmuĢlardır. 

 

Belediye BaĢkanlığına baĢvurarak deklerasyoın vermiĢler,  Turizm Bakanlığına  Orman Bakanlığına 

Dünya Bankasına uyarıcı dilekçeler vermiĢlerdir.Yörenin Orman  bölgesi olduğunu turistik Atatürk 

yolu olduğunu, kendilerine sorulmadığını, Türkiyede  çöp facialarını 

hatırlattıklarını, yörede ceneviz çayının olduğunu, 

Yörenin Cumhuriyet Ormanı oluĢunu  ORTAYA KOYMUġLAR ve yolun Atatürk yolu oluĢu 

yüzünden tüm Atatürkçü örgütlerin dikkati çekilebilmiĢlerdir. 

 

Ġstanbulun Avrupa yakasında bulunan Göktürkteki çöp döküm alanının Ġstanbul 4. Ġdare Mahkemesi 

kararı ile durudurulduğuna ilĢkin  belgeleri de ele geçiren köy halkı ve komite hukuksal mücadeleyi 

yükseltme kararı almıĢtır. 

 

Bu arada KuĢadası Belediye BaĢkanı Berberoğlunu  tesisin ''yapımını engellemek isteyen kiĢler değerli 

Yeniköy halkının arkasına sığınarak onları endiĢelendirip amaçlarına ulaĢmak istemektedirler.'' 

Ģeklinde basına demecine rastanmıĢtır. 

 

Hukuk  para pul kar mafya  köy halk  bergen çerkeslik ortada dururken bu  laflar dikkate değer 

bulunmayıp   cevap verilmemiĢtir. 

 

ġimdi 3573 sayılı bir yasa 8 mart 1995 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girmiĢtir. 

 

Bu yasanın 20. maddesi aynen '' ZEYTĠNLĠK SAHALARI ĠÇĠNDE VE BU SAHALARA EN AZ 3 

KM MESAFEDE ZEYTĠNYAĞI  FABRĠKASI HARĠÇ ZEYTĠNLĠKLERĠN VEGETATĠF VE 



GENERATĠF GELĠġMESĠNE MANĠ OLACAK KĠMYEVĠ ATIK BIRAKAN TOZ VE DUMAN 

ÇIKARAN TESĠS YAPILAMAZ VE ĠġLETĠLEMEZ.'' DEMEKTEDĠR. 

 

BUNUN  ÜZERĠNE , 

Bu doğrultuda, bu yasadan bahisle, Mahkemeye baĢvurulmuĢtur." 

 

İşte, Yeniköy  Çerkes halkı, köylüler  yasal komite İzmir'de '' 1. Beyler Katipzade İşhanı 51 /306 Konak 

, İzmir  adresinde basına bütün bu gelişmeleri açıklayacak ve tabii ki bu son Zeytin Kanunu ile ilgili  

Kuşadası  Sulh Hukuk Mahkemesince  1995/94 esas ile  yapılan keşif ve 17.7.1995 tarihli  Profesör 

bilirkişi raporunu  ve  dosyayı ve eklerini  basına dağıtacak ve çerkes  usulü  HAYIR ' ı  bir kere daha 

basına ve  kamuoyuna  aktaracaktır. 

 

Ve siz  sevgili gazeteciler, Ġyi huylu gazeteciler, yurttaĢ inisiyatiflerinin böylesini, geliĢmesini 

görmekten yazmaktan aktarmaktan  haz duyacaksınız. 

 

GörüĢmek üzere.... 

 

 

 

DOĞANIN KORUNMASI VE KUġADASI YENĠKÖYDE ÇÖP DEPOSUNU ENGELLEME 

HAREKETĠ ÜYELERĠ VE AVUKAT 

 

BAġKAN 

MÜMTAZ MERT  

NADĠR UYSAL NECATĠ DEMĠRCĠ YAġAR SEVĠM TAHĠR ACAR BÜLENT SARI  S. HIDIR 

ġENGÜN  OSMAN  SOYSAL RIFAT KÖSTEK  

GALĠP UÇAR SENĠH ÖZAY  

 
                                18 NĠSAN YEREL VE GENEL SEÇĠMLERĠ ÖNCESĠNDE 
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                                                        50 SORU 

1) Kordon'da Karayolları-Bayındır A.ġ ortak giriĢimi ile baĢlatılan otoyol 

inĢaatını durduracakmısınız? 

Mevcut dolguyu  yalnızca yayaların kullanacağı bir rekreasyon alanı haline 

getirmeyi ve kordonboyunu trafiğe kapatmayı düĢünüyormusunuz? Sizce Ġzmir 

kentinin kıyılarının çeĢitli amaçlarla doldurulması doğrumudur?Körfez 

çevresinde tüm dolguları önlemeyi düĢünüyor musunuz? 

 

 2)Seçim kampanyası bütçesini seçimden en az 2 ay önce (18ġubat'a  

kadar)açıklamayı düĢünüyor musunuz? 

Seçim kampanyası harcamalarınızı hangi kurum ve kiĢiler  

karĢılıyacaktır?Seçimler yapıldıktan sonra en geç 1 hafta içnde kesinleĢmiĢ 

seçim bütçenizi açıklar mısınız?  

 

3)Yasa dıĢı yapılaĢma ve özel imar izinleri ile büyük tahribat gören Ġzmir 

kentinde sizden önceki baĢkanların ve millet vekillerinin büyük bir 

kısmının bu kent katliamından sorumlu olduğunu  biliyor musunuz? Yasa dıĢı 

yapılaĢmayı önlemek için hangi önlemleri alacaksınız?Resmi mühürlere karĢın 

zabıtanın gözü önünde yükselen kaçak inĢaatlar hakkında ne yapacaksınız? 

 

4)Hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca mahkeme kararlarını geciktirmeksizin  

uygulayacakmısınız? Sizden önceki dönemlerde mahkeme kararları çiğnenmek ve 

aĢılmak suretiyle inĢatına devam edilen KarĢıyaka Katlı Otopark ,Susuzdede 

inĢaatları ,Orduevi Ek Tesisleri,Maksim Gazinosu Tadilatı hakkında nasıl 



bir karar vereceksiniz?Kaçak yapıların yıkılması ve yıkım masraflarının 

sorumlulardan tahsili için bir plan,program ve projeniz mevcut mudur? 

 

5)Dünyanın en önemli  kuĢ cennetlerinden  birisi olan Ġzmir kuĢ 

cennetlerinden birisi olan Ġzmir kuĢ cenneti çevresinde belediyelerin / 

kooperatiflerin toplu konut giriĢimleri ,Ġzmir Ticaret Odasının liman 

giriĢimi  hakkında ne düĢünüyor sunuz? Ġzmir kuĢ cenneti ve çevresinin bu 

tip doğa düĢmanı saldırılardan korunması için bir giriĢiminiz olacak  

mıdır?   

 

 6)Altın madeni giriĢimcileri Bergama'da ,Havran'da ,EskiĢehir 'de  yurttaĢ 

hareketleri  ve yargı kararlarıyla  engellendi,Ġzmir kentinin  hemen 

çatısında EFEM çukurunda Tüprag tarafından  baĢlatılan  altın madenciliği 

 ve doğa kıyımı icraatı karĢısında ne yapacaksınız? 

 

7)Kent içi ulaĢımda halen otobüsler ağırlıktadır.Gürültü ve  hava 

kirliliğinin baĢlıca kaynağını  teĢkil etmektedirler. Kent içindeki 

araçları  kent  dıĢına çıkarmak ,yaya  alanlarını geniĢletmek ,tramvay ve 

trleybüs  gibi raylı  sistemleri geliĢtirmek , metro  hatlarını arttırmak 

için projeleriniz mevcut mudur? 

 

8)Kent içinde kanunsuzluk adeta kural haline gelmiĢtir.Bir çok iĢletme 

,katı ve sıvı atıklarını hiç bir önlem almadan ve arıtmaya tabi tutmadan  

körfeze ve akarsulara  göndermektedir.YaklaĢık 200 adet LPG   istasyonunun 

ruhsatı yoktur.Sizde ,bu kanun dıĢı iĢlemler karĢısında  sizden önceki  

baĢkanlar gibi  yalnızca Ģikayetçi  mi olacaksınız?Çevre kanunu ve 

Yönetmeliklerini ,Belediye veKent mevzuatını  uygulamayı düĢünüyor 

musunuz?Seçildiğiniz taktirde  sizden önceki kanun dıĢı icraat ve 

iĢlemlerin sorumluları hakkında ne yapacaksınız? 

 

9)Ġzmir kentinin tarihi  kimliğini yansıtan Agora ,Kadifekale(Pagos), 

Tepekule(Symrna) gibi antik sitlerle Forbes KöĢkü , Löchner KöĢkü, 

KarĢıyaka Latife Hanım Evi gibi tarihi binaları korumak ve yağmacıların 

elinden kurtarmak için ne yapacaksınız? Sizden önceki dönemlerde yıkılmak 

istenen Cumhuriyet dönemi yapılarından itfaiye binası hakkında ne düĢünüyor 

sunuz? 

 

10) YaklaĢık 10 yıldır kaçak olarak çalıĢan ,haklarında mahkemelerin 

durdurma kararı bulunan taĢ ocakları tüm  kamu görevlilerinin gözü önünde   

çalıĢmaya devam etmektedir.TaĢ ocaklarının yasa dıĢı faaliyetleri hakkında 

ne yapacaksınız?  

 

11)KarĢıyaka kıyısında ayrıcalıklı yapılaĢma izniyle baĢlatıulmak istenen 

yaklaĢık 40 katlı KSK  rant tesisi ile çevresindeki fidanlığı tehdit eder. 

Stadyum projesi hakkında ne düĢünüyorsunuz? Sizce,birtakım çıkar lobilerine 

ayrıcalıklı yapılaĢma izni ve rant sağlamayı amaçlayan bu proje kent 

planlama ilkelerine uygun mudur? 

 

12)Kent planla ilkeleri ve kent hukukunu savunan 24 meslek ortasının 

demokratik kitle örgütlerinin görüĢlerini, uyarılarını ve önerilerini 

dikkate alacak mısınız? Yoksa,seçildikten sonra 'Ben yaptım oldu' 

politikasını mı uygulayaksınız.? 

 

13)Ġzmir'in yeĢil alan fakirliği ve giderek betonlaĢması olgusu karĢısında 

ne yapacaksınız?Ġnciraltı bölgesinde Narlıdere,Balçova ilçelerinde mevcut 

yeĢil alanlara konulması için önlem almayı düĢünüyor musunz? Yurtların 

yanında Hüseyin Özdilek'e verilen ayrıcalıklı gökdelen yapısını durduracak  

mısınız? 

 

14)Ege Üniversitesi kampüs alanında Rektörlük- Belediye-Sabancı (carturre) 

ortak giriĢimi ile süper market yapılaĢmasını önlemeyi düĢünüyor musunuz 



?Üniversite kampüsünde iki kez fuhuĢtan kapatılan  kaçak otel ve kaçak 

benzin istasyonlarını sözde yasalaĢtıran Bornova ve BüyükĢehir Belediyesi  

kararlarının iptali için Mimarlar Odası ve Çevre Avukatları tarafından 

açılan davada kimin tarafında müdahil olmak istersiniz? 

 

15)Ġzmir kentinde yaĢanan hava kirliliğini önlemek için bir projeniz mevcut 

mudur? Hava kirliliği sınır değerlerinin yurttaĢlara bildiriminde ilkel 

Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliği mi yoksa Dünya Sağlık TeĢkilatı 

değerlerini kullanacaksınız? 

 

16)Her yoğun yağıĢ sonucunda meydana gelen sel baskınları kent yaĢamını 

felce uğratmaktadır. Sizce ,her Ģiddetli yağıĢtan sonra yaĢanan rezillik ve 

sefaletin sorumlusu yurttĢlar mıdır yoksa kent yönetimi midir? 

 

17)Kent içinde dayanılmaz  boyutlara ulaĢan gürültü kirlilğini önlemek için 

bir plan ve projeniz var mıdır? 

 

18)Çakalburnu sulak alanının katledilmesi ve dolgu alanların rant 

çevrelerine peĢkeĢ çekilmesi önlemek niyetiniz var mıdır? 

 

19)Alsancak Limanı arkasındaki eski Havagazı Fabrikası ve termik santral 

alanında gökdelenler yapılmak isteniyor.Bu geniĢ alanların yeĢil alan 

ağırlıklı bir kültür ve sanat kompleksi olarak hakkında ne düĢünüyor sunuz? 

 

20)KuĢ cenneti kıyısından baĢlayarak  Çiğli-KarĢıyaka -Alsancak- Güzelyalı 

-Ġnciraltı hattında kesintisiz bir bisiklet yolu projesine ne dersiniz? Bu  

projeyi nasıl ve ne kadar   zamanda gerçekleĢtirirsiniz? 

 

21)Kültür Park içindeki yasa dıĢı yapıları yıkmayı düĢünüyor musunuz? 

Kültür Park içinde park eden araçların eksoz gazları ve gürültü kirliliği 

katlanılamaz boyutlara ulaĢmıĢtır.Otopark yasağını getirmeyi düĢünüyor 

musunuz?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        YEREL SEÇĠM ÖNCESĠNDE BARO ÇEVRE KOMĠSYONU AVUKATLARININ  

        BELEDĠYE BAġKAN ADAYLARINDAN BEKLENTĠ VE AÇIKLAMALAR: 

 

Körfez Temizliği 

 



1)ġu anda uygulamakta olan büyük kanal projesini  geleceğe yönelik olarak 

yeterli görüyor musunuz? 

 

Bazı çevre gruplarına göre bu proje sadece evsel atıkları arıtacak 

özelliktedir ve ancak sanayi tesislerinin kendi arıtma sistemlerini kurması 

ile baĢarıya ulaĢabilecektir.Tüm sanayi tesislerinin arıtma sistemine sahip 

olacağına inanıyor musunuz,bunu nasıl sağlayabilecekmisiniz? 

 

Yine çevre gruplarına göre bu proje iç körfezde geçici bir rahatlama 

oluĢturacak buna karĢın dıĢ körfezde daha büyük bir kirlenmeye yol 

açacaktır.Bu konudaki görüĢleriniz nelerdir? 

 

Kanal projesini tamamlamak için satılan TansaĢ'tan elde edilen gelir 

amacına uygun olarak kullanılmıĢ mıdır? 

 

 

2) Trafik ve Otopark Sorunu 

 

Önce Mustafa Kemal Sahil Bulvarının oluĢturulması,ardından KarĢıyaka sahil 

yolunun altı Ģeride çıkarılması trafiğe bir rahatlama getirmemiĢtir. 

Buradan yola çıkarak, kordon dolgu yolunun trafiğin rahatlatılmasında köklü 

bir çözüm oluĢturacağına inanıyor musunuz? 

 

3)Trafik sorununun çözülebilmesi için kent içi ulaĢımdaki karayolu payının 

azaltılması gerektiğine inanıyor musunuz? 

 

Eğer bu soruya cevabınız samimi olarak EVET ise,deniz ve demir yollarının 

ulaĢımdaki etkinliğinin arttırılması için projeleriniz nelerdir? 

 

Yapılmakta olan metro/hafif raylı sistem çalıĢmasını uzun dönemde Ġzmir 

için yeterli buluyor musunuz?Bulmuyorsanız,projeleriniz nelerdir ve bu 

projeler için nasıl kaynak yaratmayı düĢünüyorsunuz? 

 

4)Yıllardan beri devam etmekte olan ,yeni binaların projesindeki otopark 

kısımlarını Belediyeye bir ücret ödeme karĢılığında dükkan ya da konuta 

çevrilmesi uygulanmasını  daha ne kadar  

devam ettirmeyi  düĢünüyorsunuz.? 

 

  Bir anlamda kentlilerin bu Ģekilde otpark ücretlerini 'peĢinen 

'BelediyeyeödemiĢ olmalarına rağmen özellikle Konak ve Alsancak civarında 

yine Belediyenin sokaklarda park eden araçlardan otopark ücreti alınmasını 

nasıl karĢılıyorsunuz. 

 

Belediye görevlilerin olmadığı kamuya açık yerlerde resmi niteliği olmayan 

kiĢilerin otopark ücreti tahsil etmesini nasıl kontrol etmeyi 

düĢünüyorsunuz? 

 

  Otopark ücretleri ile ilgili sorunlar bir yana ,Ġzmir'de ciddi olarak 

yaĢanan otopark sorununa nasıl çözüm önerileri getiriyorsunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Çevre /Hava kirliliği 

 



5) Kentteki çöp 

topl***********************************************************************

***************************************************************************

********************** 

 

***************************************************************************

***************************************************************************

******************************************************************* 

 

***************************************************************************

************************************************de hiç bir zaman 

rastlanmayan toz ve çamur ile nasıl mücadele etmeyi düĢünüyorsunuz? 

 

Özellikle kıĢ aylarında hava kirliliği dayanılmaz boyutlara 

ulaĢmaktadır.Bunun önlenmesi için  projeleriniz  nelerdir? 

 

Bu çerçevede ,doğal gazın Ġzmir'e getirilmesi için merkezi Hükümet ile 

iĢbirliği planlarınız                 var mı? 

 

Doğal gaz Ġzmir'e geldiği  taktirde gazın sadece belli semtlerde değil, tüm 

Ģehirde  ve etkin olarak kullanılabilmesi  için gerekli alt yapının  

oluĢturulması için bir proje hazırlatmayı düĢünüyor musunuz? 

 

Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin daha etkin hale getirilmesi için Valilik 

ile iĢbirliğine gitmeyi düĢünüyor  musunuz? 

 

 

Su Baskınları  

 

8)Ġzmir son yıllarda bir sel kenti haline gelmiĢtir. Normal yağıĢlarda bile 

ölümlere varan felaketlerin önlenmesi için  ne gibi önlemler 

düĢünüyorsunuz? Ġzmir körfezine akan 14 derenin ıslah çalıĢmaları 

yapılmakta mıdır? 1970 li yıllarda baĢlayan Ġzmir TaĢkın Projesi hayata 

geçirilmiĢ  midir? 

 

9)Dere yataklarında izinsiz yapılaĢmaya ve politik çıkarlar uğruna 

gecekondulaĢmaya  göz yumulmamalıdır.Ġzinsiz  yapılar affedilerek  ya da 

yol ,su,elektrik götürülerek teĢvik edilmemelidir. Bu konudaki uygulamalar 

nasıl olacaktır? 

 

10)Körfez  kenarında doldurularak yapılan yollar drenajı iyi yapılmadığı 

için  set iĢlevi görmektedir.Bu nedenle Güzelyalı ,Alsancak ,KarĢıyaka 

,Bostanlı gibi bölgelerde derin birikintiler oluĢmaktadır.Kentin su 

tahliyesi için ne gibi önlemler alınmaktadır?Bu önlemler proje safhasında 

kalmyıp,uygulamaya geçilmekte 'midir?Sonuna  kadar bu iĢlemlerin 

tamamlanabilmesi  için iĢin takipçisi olunacak mıdır? 

 

Ġzmir ve çevresi tepelerde ağaçlandırma çalıĢması yapmak için bir projeniz 

var mı?Bu konuda Orman Bakanlığı ile iĢbirliğine gitmeyi düĢünür müsünüz? 

 

 

Kent /YaĢam /Ġnsan    

 

 Kenti ve orada yaĢayan  insanları ilgilendiren değiĢiklikler  yaparken 

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ilkesine inanıyor musunuz?Yoksa Ģimdiye kadar ki 

dönemlerde rastladığımız gibi hukuku ve yargı kararlarını iĢlerinizi 

engelleyen gereksiz kurumlar olarak mı görüyorsunuz? 

 

Ġçinden çıkılmaz  hale gelen kordon dolgu yolu konusundaki düĢünceleriniz 

nedir? 

 



11)'Kent silüeti ' kavramına inanıyor musunuz?Eğer inanıyorsanız  geliĢen 

bir kentte ''Kent silüeti'nin değiĢmesi kaçınılmaz ise bunu kontrollü ve 

belirli bir plan çerçevesinde yapılmasının gerekliliğine inanıyor musunuz? 

Örneğin Alsancak'da Ege Palas ,Ġnciraltı'nda 25 katlı bir Özdilek  

binasının yapılmaya baĢlanması,Basmane'deki eski garaj alanında  da yine 

Dünya Ticaret Merkezi adı altında büyük binaların inĢaası sözkonusudur.Bu 

Ģekilde kentin değiĢik yerlerinde geilĢigüzel gökdelenler yapmak yerine 

,çağdaĢ batı kentlerinde rastlandığı gibi gökdelenlerin  yoğun olarak 

bulunacağı bir ticaret alanı kurulması konusunda düĢünceniz nedir? 

 

12)Ġzmir son yıllarda giderek yeĢilden uzaklaĢmaktadır.Bir kentin 

modernliği binaları kadar,barındırdığı yeĢillik ile de değerlendirilir.Kent 

içindeki yeĢil alanların ve ağaç sayısının arttırılması için projeleriniz 

nelerdir? 

 

Kentin elde kalan son  büyük yeĢil alanı Ġnciraltı'nın imara açılması 

konusundaki düĢünceleriniz nedir?Buradaki narenciye bahçeleri  

içinde'koruma'adı altında lüks villalar  yapılmasına izin verilmesi 

konusunda ne düĢünüyorsunuz? 

 

13)Önceki dönemlerde yapılmıĢ olan çocuk bahçelerinin sayısında son 

yıllarda herhangi bir artıĢ olmadığı gibi , yapılmıĢ olanlar da 

bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelmiĢtir.Çocuklarımızın can güvenliğini 

rizikoya atacak nitelikte olanları vardır. Bu konuda tüm kenti kapsayan 

yeni oyun alanları ve parklar yapmak , mevcut olanların ıslahını içeren bir 

projeniz var mı? 

 

14) Demokratik ülkelerde kentlilerin kent yönetimine aktif katkısı 

sağlanmıĢtır.Özellikle kent planında yapılacak önemli değiĢikliklerde o 

bölgede yaĢayan insanların fikirlerinin alınması yerleĢmiĢ bir gelenektir. 

BaĢkan seçildiğiniz taktirde bu konuda bir adım atmayı düĢünüyor musunuz?  

 

Yine bu bağlamda kent ve kentlilik bilincini oluĢturmak ve geliĢtirmek 

yerel yönetimlerin sorumluluğundadır.Kentlilerin sorunlar konusunda 

bilgilendirilmeleri ve çözümlerinde demokratik katılımlarının ne Ģekilde 

sağlanacağı hakkında düĢünceleriniz nelerdir? 

 

15)Kültür hizmetleri konusunda neler düĢünülüyor?Çocuklarımızın 

yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik  güzal sanatlar ile ilgili kursların 

sayısı arttırılıp ücretsiz yada çok cüz'i ücretli olabilme olanağı 

yaratılamaz mı?Sinema ,tiyatro,bale günleri düzenlenip, halkın katılımı 

teĢvik edilemez mi?Yine yaĢ gruplarına göre hoby kursları ve en önemlisi 

okuma-yazma seferberliği il çapında gerçakleĢtirilemez mi? 

 

 

 

BELEDĠYE BAġKANLIĞI VE BELEDĠYE MECLĠS ÜYELĠĞĠ  

 ADAYLARINA SORULAR 

 

         1)Belediye BaĢkanlarının tek baĢına kontrol ettiği ve üyelerinin 

Belediyede iĢ takibi ,Belediye Ģirketlerinde yönetim kurulu üyeliği  ve 

çoğunlukla protol faaliyetleri ile uğraĢır göründüğü,kötü bir yerel 

demokratik kurum niteliğindeki Belediye Meclisini ,demokratik ve yurttaĢ 

katılımına açık bir kurum hale getirmek için neler yapacaksınız? 

 

         2)Belediye'nin ve bağlı Ģirketlerinin bütçe ve harcamalarının 

denetimi konusunda mevcut iĢleyiĢ  dıĢında  ne gibi önerileriniz var? 

 

         3)Seçilirseniz ,medya ile iliĢkilerinizi nasıl  düzenlemeyi 

düĢünüyorsunuz? 

 



         4)ĠnĢaat sermayesi ve müteahhitlerin kentsel rant yaratma 

konusundaki programları hakkında neler düĢünüyorsunuz?Konut inĢaatının bir 

yatırım aracı olmaktan çıkarılması için bir öneriniz var mı? 

 

        5)Merkezi hükümetin Ġzmir'i ilgilendiren her türlü projesini 

,yatırım yatırımdır deyip hemen kabullenecek ve bu yatırımların 

savunulmasını vazifeniz bilecek misiniz? 

 

       6)Belediye'ye gelir kaynağı yaratmak için yeni imar izni ve inĢaat 

ruhsatı vermek dıĢında ne gibi yeni düĢünceleriniz var? 

 

      7)Belediyeye ait açık alanlarda Belediyenize inĢaat yasağı getirmeyi 

düĢündünüz mü? 

Ġzmir'de hangi yerlerde açık alanlar -sosyal  mekanlar yaratacaksınız? 

 

    8)Belediye olarak enerji tasarruf politikanız olacak mı? 

 

    9)Kent içindeki iĢyerlerinin ,bu iĢyerlerinde çalıĢanların sağlık ve 

güvenlikleri açısından taĢımaları gereken standartların yükseltilmesini ve 

etkin bir denetimini sağlayacak mısınız? 

 

   10)Kent içindeki Belediye dıĢında yapılan 

 

11.Otomobiller için   kent  içi hız sınırını düĢürmeyi düĢünürmüsünüz? 

 

12.Ġzmir'de Ģehir içinde yaya olarak dolaĢmanın giderek imkansız  hale 

gelip-gelmediği hakkında neler düĢünüyorsunuz? Avrupa ġehircilik SözleĢmesi 

ve Yaya hakları bildirgelerini rica etsek okurmusunuz.? 

 

13.Sokak hayvanları ile ilgili neler düĢünüyorsunuz? 

 

14.Ġzmir'deki çimento fabrikalarının Ģehir dıĢına çıkarılması konusunda bir 

programınız varmı? 

 


