66.
Basına....
Biliyorsunuz, T.C Turizm Bakanlığı ATAK projesi kapsamında 200 dönümlük Orman arazisinde
Kuşadası, Yeniköy adıyla çerkes köyünde katı atık depolama tesisine Belediye Başkanlığı ile birlikte
kalkışmış idi.
Yer seçimi olarak da habersizce Çerkes Köyü olan Yeni köyü seçmişlerdi.
(Çöp deposunun T.C Başbakanı'nın yazlık çiftliğine yakın olduğundan bahisle
kaydırıldığı rivayetleri bizce önem taşımamaktadır.)

Çerkes Köyüne

Bizce önem taşıyan Bergen Koneransı Bildirgesinin 16. maddesi ve Anayasamızın 56. maddesi ve
ÇED Yönetmeliğinin 15 Maddesidir.
Buna göre yöre halkının HAAYYIRRR dediği proje gerçekleştirilebilinemez.
Hatırlarsanız, Bu projeyi duyar duymaz, Çerkes Köyünün yaşlıları ek gibi hemen Kuşadası
Kaymakamlığına başvurarak 2911 sayılı yasaya uygun şekilde '' Doğanın korunması ve Kuşadası
Yeniköyde çöp deposunu engelleme hareketi '' adı altında bir komite oluşturmuşlardır.
Bu komitenin Başkanı Köy Muhtarı Mümtaz Merttir.
Üyleri de başta Köy ihtiyar heyeti üyeleri olmak üzere KÖYLÜLERDİR.
Ayrıca köy Avukat olarak Çerkes bir Avukat olan Senih Özayı
tutmuşlardır. İzmir Barosu Başkanlığına bilgi vermişlerdir.

Ücretsiz olmak üzere Avukat

Hep birlikte durumu değerlendirmişler ve imza kampanyası açarak ve Çerkes usulü eylem kararı
alarak köyde tüm çevrecileri, çerkesleri, atları halujleri toplamışlar ve ek gibi medyada fidan dikerek
ata binerek, çerkes dansları yaparak,paraşütler atlayışları ile, mücadelelerini duyurmuşlardır.
Belediye Başkanlığına başvurarak deklerasyoın vermişler, Turizm Bakanlığına Orman Bakanlığına
Dünya Bankasına uyarıcı dilekçeler vermişlerdir.Yörenin Orman bölgesi olduğunu turistik Atatürk
yolu olduğunu, kendilerine sorulmadığını, Türkiyede çöp facialarını
hatırlattıklarını, yörede ceneviz çayının olduğunu,
Yörenin Cumhuriyet Ormanı oluşunu ORTAYA KOYMUŞLAR ve yolun Atatürk yolu oluşu
yüzünden tüm Atatürkçü örgütlerin dikkati çekilebilmişlerdir.
İstanbulun Avrupa yakasında bulunan Göktürkteki çöp döküm alanının İstanbul 4. İdare Mahkemesi
kararı ile durudurulduğuna ilşkin belgeleri de ele geçiren köy halkı ve komite hukuksal mücadeleyi
yükseltme kararı almıştır.
Bu arada Kuşadası Belediye Başkanı Berberoğlunu tesisin ''yapımını engellemek isteyen kişler değerli
Yeniköy halkının arkasına sığınarak onları endişelendirip amaçlarına ulaşmak istemektedirler.''
şeklinde basına demecine rastanmıştır.
Hukuk para pul kar mafya köy halk bergen çerkeslik ortada dururken bu laflar dikkate değer
bulunmayıp cevap verilmemiştir.
Şimdi 3573 sayılı bir yasa 8 mart 1995 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girmiştir.
Bu yasanın 20. maddesi aynen '' ZEYTİNLİK SAHALARI İÇİNDE VE BU SAHALARA EN AZ 3
KM MESAFEDE ZEYTİNYAĞI FABRİKASI HARİÇ ZEYTİNLİKLERİN VEGETATİF VE

GENERATİF GELİŞMESİNE MANİ OLACAK KİMYEVİ ATIK BIRAKAN TOZ VE DUMAN
ÇIKARAN TESİS YAPILAMAZ VE İŞLETİLEMEZ.'' DEMEKTEDİR.
BUNUN ÜZERİNE ,
Bu doğrultuda, bu yasadan bahisle, Mahkemeye başvurulmuştur."
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, İyi huylu gazeteciler, yurttaş inisiyatiflerinin böylesini, gelişmesini
görmekten yazmaktan aktarmaktan haz duyacaksınız.
Görüşmek üzere....

DOĞANIN KORUNMASI VE KUŞADASI YENİKÖYDE ÇÖP DEPOSUNU ENGELLEME
HAREKETİ ÜYELERİ VE AVUKAT
BAŞKAN
MÜMTAZ MERT
NADİR UYSAL NECATİ DEMİRCİ YAŞAR SEVİM TAHİR ACAR BÜLENT SARI S. HIDIR
ŞENGÜN OSMAN SOYSAL RIFAT KÖSTEK
GALİP UÇAR SENİH ÖZAY
67.Bir mektubum daha..
Dostlar,
Ben ne yapıyorum? Yılbaşlarında, Ramazan bayramlarında, Kurban bayramlarında, sizlere garip garip
kartlar atıyorum.
Yok '' yeni yılınızı kutlayayım mı ? '' yok '' iyi şeyler dilerim.'' yok '' Bayramınızı...''
yok ''Anayasalar tarihi'' yok ''Galleria, -tamamlanan yurttaş hareketi '' yok '' Türkiye'de siyanürle
altın çıkartmak'' üzerine neler yazdım.
İyi mi ettim? Ne dediniz? Anlamadım.
Ama devam edip dururum.
Bu bayram, Kurban bayramı... Bu vesile ile bu kamusal şenlik'in koyunlara kastedilen yönüne mi
dikkat çekmeli, veya bunu başka sefere erteleyip, birlik beraberlik nutku mu çekmeli? bilmiyorum. (
Ben neden nutukçu gurubuna gireyim ki ?)
Ama en iyisi, kadın ve erkek insanların, varlığına, düşüncelerine saygı duyup, devletin mevletin,
birilerinin bu işlere fazla burnunu sokmayıp, çekilmelerini dilemek galiba...
Ben böyleyim. Sizi, siz bilir söylersiniz
Selamlar.
Senih Özay
Avukat

68.Bu arada, Katoliklerin de, Yahudilerin de Ortodoksların da, daha nicelerinin, anılmaya değer
bir olguyu belli sürelerde anmaya yönelik bu tür kamusal şenliklerine de (böylesi canlı boğazlamayı
sert şekilde eleştirmeyi bir seferliğine ertelediğimizi bir kere daha belirterek ) selam ederim.

