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Gazeteciler Cemiyeti 9. Köy e-dergisi, 
kurumun Avrupa Birliği finansmanıyla 
yürüttüğü Demokrasi için Medya, 
Medya için Demokrasi (M4D) 
Projesi Serbest Çalışan Gazetecileri 
Güçlendirme Destek Aracı ve Norveç 
Büyükelçiliği'nin finansmanıyla 
yürüttüğü 9. Köy Haber Merkezi 
Projesi desteğiyle yayımlanan haberleri 
aylık olarak sizlere sunuyor. 

Meslek yaşamında onuncu bir köyü 
olmayan birçok gazeteci dizi, araştırma 
ve haber yazılarını 9. Köy’de paylaşıyor.

Yıllarca yazılarını “Dokuzuncu Köy” 
isimli köşesinde okurla buluşturan ve 
bu ismi kullanma iznini Gazeteciler 
Cemiyeti’ne veren merhum Gazeteci-
Yazar Bekir Coşkun’u saygıyla anıyoruz.

Yazılar tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti 
sorumluluğu altındadır. Avrupa 
Birliğinin ve Norveç Büyükelçiliğinin  
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da gazeteciler 
Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, 
Adil Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak Mene-
mencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş 
amacı, basın organlarındaki gazetecileri bir araya 
toplamak, mesleki ve sosyal hakları geliştirmek, 
mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savun-
mak olarak belirlendi.

Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-1956 yılları arasın-
da Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nı yürüten Mek-
ki Sait Esen’in ardından 1956-1957 döneminde eski 
kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet 
başkanlığını üstlendi.

Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 
1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık 
yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar 
Atilla Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletveki-
li Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini 1961 yılında 
İbrahim Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici ve 
yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında yedi ay 53 gün ha-
pis yatmasının ardından 1962 yılında Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanlığı’na getirildi.

Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan 
Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT 
Genel Müdürlüğüne atandı.

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara Ekspres, Dün-
ya gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü, yazarlık, 
başyazarlık ve Genel Yayın Yönetmenliği yapan Bey-
han Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca Gaze-

teciler Sendikası başkanı olarak görev aldı. 1960 yılı 
öncesi bir buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslek-
taşları ile birlikte cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılın-
da Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına 
kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevini 
sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı sırasında Cum-
huriyet Senatosu Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.

1971 yılında Son Havadis gazetesinde mesleğe 
başlayan Nazmi Bilgin, Güneş gazetesi sahipliği ve 
Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi, daha son-
ra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak görev 
yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento 
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de 
yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer aldıktan sonra 
TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür 
Danışmanı” olarak hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında 
ittifakla cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında 
kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Feder-
asyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu 
görevi 2009 yılına kadar sürdürdü. 

BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de 
yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve 
Denetçiliği görevinde de bulundu. Basın İlan Kuru-
mu Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele 
Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve 
Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor. 

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçişiyle, daha 
açık bir deyimle, çoğulcu demokrasi dönemiyle yaşıt 
ve koşut olan Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gaze-
teci üye ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki dayanışma 
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve bağımsız 
mali gücü ile bugün, Türkiye’nin en eski, en büyük 
ve saygın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum 
örgütlerinden birisidir.

Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana 
her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade 
ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlükler-
in yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti üyeler-
ine aşıladığı bu güvenle ülkemizin mesleki ve diğer 
önemli kurumları arasında hak ettiği yeri aldı.

Gazeteciler Cemiyeti



Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından Nor-
veç Büyükelçiliği desteğiyle 1 Eylül 2022 – 1 Eylül 
2023 tarihleri arasında yürütülecek olan “9. Köy 
Haber Merkezi” projesinin amacı; 2022 yılında İn-
giltere Büyükelçiliği desteğiyle hayata geçirilen ve 
bağımsız bir haber platformu olarak yayın hayatı-
na başlayan 9. Köy haber portalını güçlendirmektir. 

9. Köy Haber Merkezi projesi aynı zamanda eği-
tim misyonu da üstlenmekte, bu yönüyle medya 
örgütleri tarafından yürütülen diğer projelerden 
ayrılmaktadır. Proje kapsamında üçer aylık periyot-
larla seçilecek toplam 30 genç gazeteciye projede 
görev alan Editörler tarafından mesleki eğitim ver-
ilecektir. Usta-çırak ilişkisiyle ilerlemesi planlanan 
bu eğitim süreci boyunca her bir gazetecinin 9. 
Köy web sitesi ve 24 Saat gazetesinde yayınlanmak 
üzere toplam 12 haber/yayın hazırlaması beklen-
mektedir. Proje boyunca genç gazeteciler tarafın-
dan 360 haber/yayın hazırlanacaktır. Gazetecilerin 
haber takibi için şehir dışına çıkmaları adına seya-
hat ve konaklama bütçesi ayrılmıştır. Her gazeteci 
ortalama 3 kez şehir dışı seyahate çıkabilecektir. 
Genç gazetecilere haber/yayın başına 600 kron te-
lif ödemesi yapılacaktır. 

Proje kapsamında Gazeteciler Cemiyeti’nin uzak-
tan eğitim platformu olan GC Akademi’ye (https://
egitim.gc-tr.org/) yüklenmek üzere 5 farklı konu 
başlığında eğitim videosu çekilecek, videoyu çek-
en uzmanlar ile ayrıca birer oturumluk (hibrit) 
atölye çalışmaları düzenlenecektir. Eğitim video-
larının ikişer aylık periyotlar ile çekilmesi beklen-
mektedir. Proje kapsamında ayrıca, 150 haber/
yayın için 750 kron telif ödemesi de yapılacaktır. 
Bu haber/yayınların; yaş sınırlaması olmaksızın, 
yurt çapında çalışan serbest gazeteciler tarafından 
hazırlanması planlanmıştır. 150 haber/yayın; 5 eği-
tim programı kapsamında hazırlanacak ve her eği-
tim programına (mümkün olduğunca farklı) 30’ar 
gazeteci seçilecektir. 

Eğitim konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

- Dezenformasyon ve azınlıklar
- Hak odaklı gazetecilik 
- Gazeteci hakları – yasal boyutuyla gazetecilik 
- Medya ve engelliler
- Toplumsal cinsiyet ve medya

Eğitim misyonuyla öne çıkan ve yeni mezun 
gazeteci adaylarını sektöre hazırlamayı hedefley-
en proje kapsamında aylık söyleşi/seminerler de 
düzenlenecektir. Bu söyleşilere yurt çapından 
kıdemli gazeteciler davet edilerek, genç gazete-
cilerin ağ oluşturmalarına katkıda bulunulacaktır. 
Proje boyunca 9 söyleşi/seminer düzenlenecektir. 
Pandemi koşulları el verdiği sürece fiziki olarak An-
kara’daki Basın Evi’nde düzenlenecek söyleşileri 
çevrim içi takip etmek de mümkün olacak. Söyleşi 
konuları gündem bağlantılı olabileceği gibi; yeni 
medya, hak odaklı gazetecilik veya uluslararası il-
işkiler üzerine de olmaktadır. 

9. Köy Haber Merkezi Projesi



Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avrupa Birliği (AB) 
finansmanıyla, demokrasinin güvencesi olarak Tür-
kiye'de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendir-
ilmesi için ilk defa Ocak 2019’da hayata geçirildi ve 
Nisan 2022’ye kadar devam etti. Demokrasi için Me-
dya/ Medya için Demokrasi projesinin yeni dönemi 
ise 1 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Projenin yeni 
dönemi 2025 yılının Temmuz ayına kadar sürecek.

Projenin genel hedefi: Demokrasinin güvencesi 
olarak Türkiye'de çoğulcu medya ve özgür basının 
güçlendirilmesidir. 

Projenin özel hedefleri: Birinci hedef toplumda 
çoğulcu ve özgür medyanın toplum tarafından 
destek gördüğü ve farkındalığın arttığı bir zemin 
oluşturulması, ikinci hedef ise, gazeteciler arasında 
dayanışmanın güçlendiği ve gazetecilerin kendini 
güvende hissettiği bir zeminin oluşturulmasıdır.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler genel hatları 
ile aşağıdaki gibidir:

Proje kapsamında yıllık Basın Özgürlüğü İzleme 
Raporları ve altı ayda bir Medya Ortamının İzlenmesi 
Raporları yayınlanmaktadır. Bu raporlar üniversitel-
ere, medya kuruluşlarına, devlet kurumlarına, ilgili 
tüm sivil toplum örgütlerine, AB Komisyonlarına, 
Türkiye'deki AB ülkelerinin elçiliklerine ve gazetecil-
ere dağıtılmaktadır.

Sivil izleme kapsamında veri toplama ve bilgi 
ağlarının geliştirilmesi için Türkiye’nin her bölge-
sinde durum değerlendirme toplantıları yapılmak-
tadır.  Değerlendirme toplantıları, fiziki ve çevrim-
içi katılım olanaklarının sağlandığı hibrit yöntem 
ile düzenlenmektedir. Toplantılar, mevcut ağların 
birleştirilmesi, iş birliği fırsatlarının arttırılması, gö-
zlem kapasitelerinin genişletilmesi ve yerel me-
dya sivil toplum örgütleri ile gazetecilere ulusal ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunma-
ları için değerli fırsatlar sunmaktadır. Bu toplantılar 
yerel basının katkılarıyla basın ve ifade özgürlüğü 
raporlarına içerik sağlamaktadır.

Proje kapsamında yazılan yıllık medya izleme rapor-
ları ve yıllık konferanslarda yayınlanan mütalaa bel-
gelere dayanarak, medya ortamının iyileştirilmesi 
ve ifade özgürlüğü için kulis faaliyetlerinin yapılması 

amacıyla Ankara'daki devlet kurumlarına düzenli zi-
yaretler yapılmaktadır.

Önceki dönemde, uluslararası savunuculuk eylem-
lerinin yürütülmesi kapsamında Avrupa Birliği, Avru-
pa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve ilgili sivil toplum 
örgütlerine ziyaretler düzenlenmiş, bu kurumlarla 
projenin “Medya İzleme Raporları” paylaşılmıştır 
ve yeni proje döneminde de paylaşılmaya devam 
edilmektedir.

Proje her yılının sonunda belirlenen bir tema ile ulu-
sal bir konferans düzenlemektedir. Yıllık konferanslar 
sektör temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler, 
gazetecilik öğrencileri ve destek programları fayda-
lanıcılarının katılımına açıktır. Katılımcılar doğrudan 
davet ve açık çağrı yoluyla seçilmektedir.

Proje kapsamında her sene bir tane “Gazetecilik 
Mesleği Onur Ödülü” verilmektedir. Bu ödül, Türk 
basınına senelerce kendini adamış, ifade ve basın 
özgürlüğüne önemli katkılar sağlamış, uzun yıllar 
boyunca başarılı bir şekilde mesleğini yapmış gaze-
teci veya medya kuruluşlarına emeklerini takdir et-
mek amacıyla verilmektedir.

Gazeteciler Cemiyeti’nde bir Basın Evi oluşturulmuş-
tur. Bu Basın Evi, program hedef grubunun bir araya 
gelebileceği, stüdyo ve toplantı salonu ile birlikte bil-
gisayarlardan, yazılımdan ve uzmanlık desteğinden 
faydalanabileceği bir ortak çalışma alanı içermek-
tedir. Gazeteciler Cemiyeti-Basın Evi’nde “Stüdyo 
Cemiyet” isimli tam teçhizatlı bir stüdyo alanı bu-
lunmaktadır. Stüdyo Cemiyet, gazetecilere çalışabi-
lecekleri ses geçirmez bir alan, kamera, yeşil ekran, 
prompter, görsel stüdyo mekânından bağımsız bir 
radyo/podcast alanı sağlamaktadır. Stüdyo Cemiyet 
gazeteciler için tamamıyla ücretsiz hizmet vermek-
tedir.

Basın Evi'nde gazetecilere yönelik bir dizi kapa-
site geliştirme eğitimleri verilmektedir. M4D Proje-
si aynı zamanda medya alanında faaliyet gösteren 
sivil toplum örgütleriyle iş birliğini güçlendirmek 
ve gazetecilerin kapasitelerini arttırmak için yerel 
eğitimler de düzenlemiştir. COVID-19 salgını öncesi 
fiziki gerçekleştirilen bu kapasite geliştirme eğitim-
leri artık Gazeteciler Cemiyeti’nin “GC Akademi” isi-
mli çevrimiçi eğitim platformundan verilmektedir. 
Bu eğitimlere 7 gün 24 saat ulaşılmakta ve herkesin 
erişimine ücretsiz açıktır. Eğitim platformuna ulaş-
mak için tıklayınız.

Sektördeki gazetecilerin dayanışma içerisinde ola-
bilmeleri, ağ kurabilmeleri ve paylaşım yapabilmeleri 
için Basın Evi’nde haftalık olarak gazeteci buluşma-
ları gerçekleştirilmektedir. Buluşmalar hibrit yön-
temler kullanılarak düzenlenmektedir.

Demokrasi için Medya, Medya 
için Demokrasi Projesi

https://egitim.gc-tr.org/
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Üniversitelerin uygulama birimlerinden radyo atölyeleri, radyo stüdyolarında 
öğrencilerin radyo derslerinin uygulamalarını yaptığı; konuşma teknikleri, ses kayıt ve 
kurgu, program yazımı gibi eğitimleri aldıkları atölyeler olarak karşımıza çıkıyor.

Radyoculuğa ilk adım: 

Üniversitelerin 
radyo uygulama birimleri

İletişim fakültelerinin lisans prog-
ramlarında, iletişim ve sosyal bilim-
ler formasyonu kazandırmaya yönelik 
derslerin yanı sıra, radyo, televizyon, 
gazetecilik alanlarının her birine yö-
nelik dersler yer alıyor. Bunun yanı 
sıra, öğrencilerin üreterek öğrenme-
lerini sağlamak amacıyla, ilgili ders-
lerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, 
radyo stüdyosu, haber atölyesi film 

Atiye Eren

20 Eylül 2022

atölyesi gibi uygulama birimleri de 
bulunuyor. Üniversitelerin uygulama 
birimlerinden radyo atölyeleri, radyo 
stüdyolarında öğrencilerin radyo ders-
lerinin uygulamalarını yaptığı; konuş-
ma teknikleri, ses kayıt ve kurgu, prog-
ram yazımı gibi eğitimleri aldıkları 
atölyeler olarak karşımıza çıkıyor.

İletişim fakültelerinin radyo atölye-
leri öğrencileri profesyonel radyocu-
lukla tanıştırıyor mu, mesleğe geçişte 
nasıl bir katkı sağlıyor ve yeni medya-
nın ihtiyaçlarına cevap olabiliyor mu? 
İletişim fakültelerinin radyo atölyele-
rinde bulunmuş öğrenciler ve mezun-
larla radyo uygulama birimlerindeki 

deneyimlerini, bu birimlerin avantaj-
ları, dezavantajları ve yeni medyadaki 
rolünü konuştuk.

“Radyo atölyesinde bulunmak”
Mustafa Berk Bacaksız 22 yaşın-

da, Galatasaray Üniversitesi İletişim 
Fakültesi son sınıf öğrencisi. Galata-
saray Üniversitesi radyo atölyesinde 
radyoculuğa dair uygulama edinmiş.
Bacaksız, hocalar ve atölyede bulunan 
öğrencilerin belirli aralıklarla toplantı 
aldıklarını ve radyo program yapımına 
dair teknik konuları pekiştirdiklerini 
söylüyor. Atölyede stüdyo ekipmanları 
ile çalışılıyor ve okulun sunduğu kay-

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/radyoculuga-ilk-adim-niversitelerin-radyo-uygulama-birimleri
http://media4democracy.org/news/radyoculuga-ilk-adim-niversitelerin-radyo-uygulama-birimleri
http://media4democracy.org/news/radyoculuga-ilk-adim-niversitelerin-radyo-uygulama-birimleri
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naklar kullanılıyor. Bu noktada stüdyo 
ekipmanlarını ve ses kayıt, yayın prog-
ramlarını etkili kullanabilme kabili-
yetini öğreten çeşitli atölyeler ve pod-
castler yaptıklarını söyleyen Bacaksız, 
yaptıkları podcastleri Spotify ve Soun-
dcloud’ta yayınladıklarını ifade ediyor.

Ses kurgusundan konuşma 
tekniklerine bir dizi deneyim

Rojbin Karakaş, Ankara Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi son sınıf öğ-
rencisi. Birinci sınıftan itibaren rad-
yoculuğu Radyo İlef’te deneyimleme 
fırsatı edinmiş. Karakaş öğrencilerin 
ve hocaların burada haftalık toplantı-
lar aldıklarını, ses kaydı, ses kurgusu 
ve konuşma tekniklerine dair eğitim-
lerle çalışmalarını sürdüklerini söylü-
yor. Aynı zamanda Solea denen radyo 
otomasyon sisteminin radyo modülü 
üzerinden yayın yaptıklarını ve misa-
fir öğrencilere de seslerin temizlen-
mesinde ve kurgulanmasında destek 
olduklarının altını çiziyor.

“Radyo atölyesi farklı konularda 
kendinizi geliştirebileceğiniz bir 
atölye”

Bununla birlikte radyo atölyesin-
de stüdyo ekipmanları ile çalışmanın 
ve atölyede bulunanlarla birlikte fikir 
üretmenin mesleki ve kişisel ilişkileri 
geliştirdiğini şöyle aktarıyor:

“Radyo atölyesi farklı konularda ken-
dimizi geliştirebileceğimiz bir atölye. 
Daha sektöre girmeden okurken sek-
törün içindeymiş gibi tüm sürece dahil 
olabiliyorsunuz ve buda mezun olduğu-
nuzda bir çok fayda sağlıyor. Atölyede 
olduğunuz süre zarfında insan ilişkile-
riniz gelişiyor, daha fazla insanla ileti-
şim halinde olabiliyorsunuz. Radyo İlef 
sayesinde ses kurgusu konusunda hız 
kazandığımı da söyleyebiliirm.”

Profesyonel anlamda 
radyoculuğu deneyimlemek

Ankara Üniverstesi Radyo, Televiz-
yon, Sinema bölümü Öğretim Görevli-
si Önder Çağlar, Radyo İlef’i koordine 
eden hocalar arasında. Çağlar, Radyo 
İlef’te öğrencilerin sektörde bir ses ve 
radyo kuruluşunda çalışıyormuş gibi 
yayıncılığın bir çok aşamasını dene-
yimlediğini şöyle aktarıyor:

“Radyo atölyesinde bulunan öğren-
cilerimiz ders programlarına göre 
belirlediğimiz saatlerde atölyede bu-
lunuyor. Atölyede bir yandan lisans 

düzeyinde radyo dersleri veriliyor, bir 
yandan da radyoyla ilgilenen öğren-
cilere ses kaydı ve montajı, program 
metni yazma ve seslendirme üzerine 
eğitimlerimiz devam ediyor. Öğrenci-
lerin gerek yarışmalar gerekse sosyal 
medya ortamında içerik geliştirmele-
rine destek oluyoruz. Aynı zamanda 
diğer atölyelerle iş birliği içinde yapı-
lan projelerin seslendirme ve kurgu 
aşamalarını da atölyemizde gerçek-
leştiriyoruz. Yayına verilecek müzik 
parçalarının seçimi ve üniversite du-
yurularını da yine atölyede hazırlaya-
rak yayın programına ekliyoruz. Pro-
fesyonel anlamda bir radyo nasılsa, 
radyo atölyesi de öyle çalışıyor.

Yeni medyada radyoculuk
Öte yandan yeni medyada bir dizi 

değişiklikler yaşanıyor. Radyo yayın-
cılığının yanı sıra podcastler de önem-
li ölçüde yaygınlaşıyor. Peki iletişim 
fakülteleri bunun neresinde kalıyor?

Mazlum Günhan, Konya Üniversi-
tesi Radyo, Televizyon Sinema me-
zunu. Üniversitenin radyo uygulama 
atölyesi Radyo Üniversite’de yer al-
mış.Şu anda sosyal medya danışman-
lığı ve podcaster olarak çalışmalar yü-
rüten Günhan, üniversite döneminde 
faaliyet yürüttüğü atölyeden edindiği 
eğitimin geleneksel medyaya yönelik 
olduğunu fakat podcast gibi yeni diji-
tal mecralara uyarlamakta aldığı eği-
timin etkisini şöyle anlatıyor:

“Radyo atölyesinde radyoculuğun 
temel prensipleri ve ses tekniklerine 
dair birçok pratik edindik. Yürüttü-
ğümüz çalışmalar geleneksel medya-
ya dönüktü. Fakat radyoculuk da yeni 
medyada yaşanan gelişmelerle dönü-
şüme uğradı. Bu dönüşüm podcast 
gibi mecralarda kendini gösterdi. 
Kişisel olarak radyoculuğun podcast 
gibi mecralarda kendisini gösterme-
sine ayak uydurmada zorlanmadım. 
Radyoculuğun temeline dair altyapı-
yı aldıktan sonra yaşanan değişim ve 
dönüşümleri yakalamak zor olmuyor. 
Sadece platformların kendisi değişi-
yor. Örneğin ses teknikleri, konuşma 
teknikleri ve diksiyon ölçütlerini kav-
ramadan iyi bir podcast zaten ortaya 
çıkmayacaktır.”

“Dijital medya uygulamalarına 
da yer veriyoruz”

Öğretim Görevlisi Çağlar, radyocu-
luğun yeni medyadaki dönüşümüne 

dair izledikleri yöntemi şöyle değer-
lendiriyor:

“Elbette üniversiteler de yaşanan 
bu gelişmeleri takip etmekle sorum-
lu. Bu bağlamda hem ders içerikleri 
hem de uygulama pratiklerimiz de-
ğişim gösteriyor. Örneğin derslerde 
karasal yayıncılığın yanında artık 
dijital medyaya yönelik uygulama-
lara da yer veriyor, podcast yapım 
süreç ve pratiklerini anlatarak öğ-
rencilerimizin deneyimlemesini 
sağlıyoruz. Aynı zamanda öğrencile-
rimizin dinleme alışkanlıklarındaki 
değişimleri gözlemleme ve üretimi-
mize o yönde devam etme şansı elde  
ediyoruz.”

Teknik malzeme ve öğretim 
görevlisi eksikliği

İletişim fakültelerinin eksik olduğu 
ya da dezavantajlı olduğu durumlar 
var mı? Çağlar, şöyle değerlendiriyor:

“Atölyede çalışan yayıncılık de-
neyimine sahip personel eksikliği 
önemli bir sorun oluşturuyor.  Bunun 
yanında en büyük eksiklik ise mad-
di yetersizlikler. Teknik malzeme 
sağlanmasında yaşanan gecikmeler 
ve zorluklar atölyenin sürdürülme-
sinde önemli bir eksiklik. Ne yazık 
ki tüm bunlar öğrenci ilgisinde azal-
ma olarak geri dönüyor ki bu da bi-
zim açımızdan önemli sorunlardan  
biri.”

“Diğer uygulama birimlerine 
oranla radyo atölyelerine ilgisiz 
yaklaşılıyor”

Mazlum Günhan ise üniversite-
lerin, diğer uygulama birimlerine 
oranla radyo atölyelerine daha ilgisiz 
yaklaşıldığını, radyo atölyelerde bu-
lunan öğretim üyelerinin sayısının 
yetersiz olduğunu şöyle anlatıyor:

“Radyo atölyeleri diğer atölyele-
re oranla üniversitelerde üvey evlat 
muamelesi görüyor. Mesleğe geçişte 
önemli bir aşama olan atölyeler öğ-
rencilerin pratik becerilerini gelişti-
rebilmeleri için bir uzmana ihtiyaç 
duyuyor. Bu anlamda biz de Radyo 
Üniversite’de çalışma yürütürken öğ-
retim üyesi sıkıntısı yaşıyorduk.Her 
ne kadar stüdyo ekipmanlarından 
yararlansak da öğretim üyesi eksik-
liği çalışmalarımızı planlarken ek-
siklik yaratıyordu. Çalışmalarımızın 
çıktıları daha özverili olabilecekken 
acemice kalabiliyordu.” 
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Baklavanın, bizzat üretenler tara-
fından bile tüketilemez hale gelme-
sinin ana nedeni, yağ, fıstık, şeker ve 
unda son dönemde meydana gelen 
fahiş fiyat artışları. Fıstık Komis-
yoncusu Tahir Güngören, çiftçilerin 
üretim maliyetlerine gelen zamların, 
fıstık fiyatlarına da yansıdığını an-
lattı. Güngören, 9. Köy'ün sorularını 
yanıtlarken, fıstıkta taban fiyatın ol-
mamasının üretime olumsuz yansı-
maları olduğunu da söyleyerek, şöyle 

 Fıstık, şeker ve yağ fiyatlarının artması, Gaziantep halkıyla baklavanın arasını 
açtı. Türkiye'de artan hayat pahalılığı baklavayı da vurdu. Baklavanın "merkezi" 
konumundaki Gaziantep'te yaşayanlar baklava yiyemez hale geldi.

konuştu; “Mazot fiyatları 4-5 kat arttı. 
Geçen yıl gübrenin tonu 150 TL iken 
bu yıl 750’den başlıyor. Çiftçi de tüm 
bu koşulları göz önünde bulundura-
rak ürününü satmak istiyor. Bizim 
sattığımız fıstık işlenmemiş fıstık. İş-
lenip tüketiciye hazır hale gelebilmesi 
için mutlaka fiyat farkı oluşuyor. Fi-
yatlarda arz-talep bir de o yılki rekolte 
belirleyici oluyor."

İklim koşulları da etkili oldu
 Bölgede yaşanan olumsuz iklim ko-

şullarının da fıstık üretimini etkilediği-
ni kaydeden Güngören, “Bu yılın fıstık 
yılı olması gerekirken olumsuz hava 
koşulları hasat verimini etkiledi" dedi. 

Baklavadaki fiyat artışının sadece fıstık 
fiyatlarına bağlanmasından da rahat-
sızlığını dile getiren Güngören ‘’Şeker, 
un, yağ fiyatları konusunda neden bir 
şey demiyorlar? Maliyet sadece fıstık 
fiyatlarında mı arttı? Fıstıkta zam ora-
nı yüzde 100’ken, diğer ürünlerde artış 
daha yüksek oranda. Serbest piyasa 
ekonomisinde herkes ürününün değer-
lenmesini ister. Üretici de artık maliye-
tine, emeğine göre fıstıktan gelir elde 
etmek istiyor.” diye konuştu.

"Baklava pahalı değil, halkın 
gücü yetmiyor"

Baklava üreticilerine göre de, bak-
lavada fiyat artışının nedenini sa-

Kinem Hazal Tanyeri
7 Ekim 2022

Baklava yapıyorlar ama 
yiyemiyorlar

Fotoğraflar: Kinem Hazal Tanyeri

https://9koy.org/9.-koy-haber-merkezi-yeni-bir-yolculuga-cikiyor-0710220841.html
https://9koy.org/9.-koy-haber-merkezi-yeni-bir-yolculuga-cikiyor-0710220841.html
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dece fıstık fiyatlarındaki artışa yük-
lemek yanlış. Baklava ustası İrfan 
Erdem, durumu ‘’Fıstıkçılara yükle-
niyorlar ama son 3 senede en az zam 
gelen ürün fıstık. Ama bizim bakla-
vacılar hep fıstıkçıları suçluyorlar. 
Fıstık çok pahalı değil. Yağ fiyatı 
çıkmış beş katına, fıstık çıkmış üç 
katına" diye anlattı.

Gaziantep halkının baklavayı iyi bil-
diğini söyleyen Erdem, "Bizim Antep'te 
kalitesiz mal yenmez. Ucuz baklava-
lar da var, ama hileli malı burada kim-
se alıp evine götürmez. Antep’te bak-
lavanın en ufak bir hilesi olmaması 
lazım. Yani fiyat bundan yüksek" diye  
konuştu.

Baklava üreticilerinin kaliteden 
taviz vermedikleri için fiyatların art-
tığını söyleyen Erdem’e göre Gazian-
tep’te yaşayanların baklava almaya 
gücü yetmiyor.

"Aslında baklava pahalı mı? Nor-
malde bu fiyata baklava pahalı değil. 

Baklavanın 
kilosu olmuş 300 

lira, kimse alamaz 
bu fiyata. 

Kim alıyor? 
Gelen yabancılar 

alıyor. 

Halkın gücü yetmiyor. Baklavanın 
kilosu olmuş 300 lira, kimse alamaz 
bu fiyata. Kim alıyor? Gelen yabancı-
lar alıyor, hediye gönderiyorlar. İnan 
bizim Antep’in yerlisi evine götüre-
miyor. Ama hediye gönderiyor. Niye 
gönderiyor? Mecbur adam, çünkü ti-
caret yapıyor. Dışarıdaki zannediyor 
ki Antep’te baklava bedava. Bana 3 
kilo, 4 kilo gönder diyorlar. Antep’in 
yerlisi bile yiyemiyor nasıl gönder-
sin?"

"Antepli baklava değil kadayıf 
yiyor"

Erdem'e göre baklava fiyatların-
daki artış nedeniyle Antep'in yerlisi 
artık baklava yerine kadayıf yemeye 
başlamış. "Antep’in yerlisi ne yiyor? 
Sade yağ alıyor kadayıf yapıyor, ka-
dayıf yiyor. Evine götürme şansı yok, 
baklavaya 300 lira verip götürmez" 
dedi.

Baklava üreticilerinin de satışla-
rının düştüğünü kaydeden Erdem, 
bu durumdan kimsenin memnun 
olmadığını da şöyle anlattı; "Bu iş-
ten memnun değiller. Adam mesela 
günde 1 ton baklava satıyordu şimdi 
300-400 kilo satıyor. İş yarıya düş-
müş. Elemanları çıkarmışlar. Asgari 
ücret arttı. Şimdi yine zam gelecek 
diyorlar. Esnaf ne yapacak, bunun 
maliyetini nasıl karşılayacak?’’

"Baklava alırken düşünerek 
alıyoruz"

Baklava fiyatlarındaki artıştan 
baklavanın merkezi konumundaki 
Gaziantep'te yaşayan halk da şika-
yetçi. Fiyatların çok yüksek olmasın-
dan yakınan Fatma Akyıldız ‘’Bakla-

Ucuz baklavaya 
dikkat!

Antep'teki baklava üreticilerine 
göre, kaliteli malzemeyle 

yapılan baklavanın 
maliyetindeki artış nedeniyle, 

sahtecilik de yaygınlaştı. 
Erdem, özellikle Gaziantep 

dışındaki baklava üreticileri 
arasında fıstık yerine bezelye 

tozu, şeker yerine glikoz 
şurubu kullanımının da 
arttığına dikkat çekerek, 

‘’Antep’te bezelyeli baklava 
yok. Zaten Antep’teki Tarım 
Müdürlüğü bu işin üstünde 

çok duruyor. Antep’te yapma 
şansları yok. Cezaları çok ağır, 

denetim çok sık yapılıyor" dedi.

va alırken düşünerek alıyoruz. Çok 
zor yiyoruz. Çok pahalı. 50-60 TL’ye 
satılan baklava da var ama onlardan 
da tat alamıyoruz. O yüzden onları 
da tercih etmiyoruz. Yılda 2-3 kere 
misafir geldiğinde daha kaliteli lez-
zetli baklavalar yemeyi tercih ediyo-
ruz.

‘’Fıstığı fıstık değil, yağı yağ 
değil"

9. Köy'ün sorularını yanıtlayan bir 
başka Gaziantepli Mehmet Erdal ise, 
evlerine artık yılda bir iki kez bakla-
va girdiğini anlattı. Erdal, ’Orta gelir 
seviyesinin üstünde bir insanım ona 
rağmen belki yılda iki defa baklava 
evimize giriyordur. 50-60 TL’ye de 
baklava var. Onu yiyeceğime hiç ye-
mem evde ekmek kızartır şekere ba-
tırır yerim, onu yemem. Çünkü fıstı-
ğı fıstık değil, yağı yağ değil" dedi.
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Hastalar ilaç arıyor, 
eczacılar 
çözüm
Türk Eczacıları Birliği sokağa 
çıkıyor. Eczacılar, 16 Ekim 
Pazar günü Ankara’da miting 
meydanında buluşacak. İlaç krizi 
derinleşiyor: Parası olan ilaç 
bulamıyor, ilaç bulanın almaya 
gücü yetmiyor.

Kaan Taşkın
8  Ekim 2022

İlaç sanayisinde yurt dışına ba-
ğımlı olan Türkiye’de, yüksek döviz 
kurları nedeniyle ilaç ithalatı tehli-
keye girdi. Özellikle kanser ve hor-
mon tedavilerinde kullanılan ilaçlar 
oldukça zor bulunuyor. Yaşanan kriz 
karşısında eylem planı hazırlayan 
Türk Eczacıları Birliği ve 54 ecza-
cı odası, Ankara’da 16 Ekim Pazar 
günü Tandoğan Meydanında miting 
düzenleyecek. 

Ankara Eczacı Odası Genel Sekre-
teri Ali Fuat Gül, “Dolar ve Euro kuru 
çok ciddi rakamlarda. Bu sebeple 
ilaç firmaları da üretim yapmıyorlar. 
Daha önce üretmiş oldukları ilaçları 
sınırlı miktarda gönderiyorlar. Bu da 
tabii ilaç yokluklarına sebep oluyor.” 
şeklinde konuştu. Gül, bu sene ilaç 
kurlarında 3 defa düzenleme yapıl-
dığını, buna rağmen ilaç kıtlığındaki 
artışın miting için en büyük sebeple-
ri olduğunu söyledi. 

“Sağlık Bakanlığının 
uyguladığı ilaç alım politikası 
çöktü”

Ali Fuat Gül, ilaç yokluğunun top-
lum sağlığını etkilediğini söyledi. 
Gül şöyle konuştu: “Hasta doktora 
gidiyor, doktor gerekli tetkikleri ya-
pıyor. En sonunda da hastaya reçe-
te yazıyor. Eczanede reçetede yazan 

ilaç olmayınca ne olacak? Vatandaş 
sağlığına kavuşamayacak. Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlı-
ğının uyguladığı ilaç alım politikası 
ne yazık ki çökmüş vaziyette. Döviz 
kuru 18’i geçti. Bizim şu anda geçer-
li olan Avro kurumuz 7.83. Arasında 
ciddi fark var. İlaçların çoğu yurtdı-
şından tedarik ediliyor.”

Gül, yurtdışındaki ilaç firmalarını 
mevcut kurlar tatmin etmediği için 
Türkiye’ye ilaç göndermek isteme-
diklerini belirtti. Eczacı Odası Genel 
Sekreteri şöyle konuştu: “Avrupa'da 
üretilen ilaçların önemli bir bölümü 
Türkiye'ye gelmiyor. Şu anda sabit 
kur ve fiyat düzenlemeleri yurtdışın-
daki ilaç firmalarını tatmin etmediği 
için bir çok ürün bulunamıyor. Şimdi 
bu güncellemeler yapıldı. Halkımı-
zın eczanelere ödediği fiyatlar, reçete 
muayene ücretleri ilaç katılım payla-
rı artmaya başladı. Hasta ilaca para 
yetiştiremiyor. Eczanelerimizdeki 
veresiye defterleri artıyor.”

Eczanelerin mali açıdan sarsıldı-
ğını, bunun sağlık sistemini de etki-
lediğini ifade eden Gül, 16 Ekim’deki 
mitingin hedefi konusunda “Amacı-
mız eczanelerin sıkıntılarının gide-
rilmesi, halkın ilaca olan erişiminin 
sağlanması” dedi. 

“Yetişkinler çocuklarının 
ilaçlarını alamıyorlar”

Eczacı Çağla Çukurgöynük, hasta-
ların reçete paylarını ödemekte güç-
lük çektiklerini söyledi ve “Hastala-

rın çoğu ilaçlarını alamıyor. Hatta 
çocuklarının ilaçlarını dahi alama-
dıkları oluyor.” dedi.

Çoğu ilaca yok dediklerini söyle-
yen Çukurgöynük, kanser ve hor-
mon ilaçlarının yurt dışından getiri-
lemediğini, zam bekleyen firmaların 
ilaçları geri çektiğini belirtti. Çukur-
göynük, “Özellikle şu anda hormon 
ilaçlarına ihtiyaç duyan hastalar çok 
mağdurlar. İlaçta sıkıntı çekiyoruz 
ve şu an birçok antibiyotik dahi de-
polarda yok.” şeklinde konuştu.

“O iki kutu ilacı dört hastaya 
nasıl paylaştırayım?”

Eczacı Emel Türkmen, insanların 
eczane eczane dolaşıp ilaç aradığını, 
hatta şehir dışından arayan hastala-
rının olduğunu ifade etti. İlaçların 
sayılı geldiğini vurgulayan Türk-
men, “Bir ilaçtan sadece bir veya iki 
kutu geliyor. Ama onu kullanan dört 
hastam var. O iki kutu ilacı dört has-
taya nasıl paylaştırayım. Hastayı da 
çok kötü etkiliyor, bizi de çok kötü et-
kiliyor.” dedi.

“Kapı kapı eczane geziyorum”
Tablo hasta cephesinden de hiç iç 

açıcı değil. Hacettepe Üniversitesi’n-
de tedavi gören Emine Alkaş, yıllar-
dır kullandığı romatizma iğnesine 
son zamanlarda ulaşamadığını bu 
yüzden ağrılarının arttığını ifade 
etti. Alkaş, “Zaten zor yürüyorum, 
şu ara bir de kapı kapı eczane dolaşıp 
ilaç arıyorum.” dedi.

Fotoğraf: DepoPhotos

https://9koy.org/hastalar-ilac-ariyor-eczacilar-cozum--0810221258.html
https://9koy.org/hastalar-ilac-ariyor-eczacilar-cozum--0810221258.html
https://9koy.org/hastalar-ilac-ariyor-eczacilar-cozum--0810221258.html
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Süt hayvancılığında 
damızlık inek 
azalıyor
Akaryakıt, yem, elektrik başta olmak üzere girdi 
maliyetlerinin yükselmesi üreticinin belini bükerken 
hayvancılığın geleceğini de tehlikeye sokuyor. Küçük ve 
orta ölçekli çiftliklerdeki süt hayvanları geçen yıl yediği 
yemi yiyemiyor.

Buğra Barış Yalınkılınç
11 Ekim 2022

Türkiye'de damızlık büyükbaş hay-
van sayısı alarm veriyor, damızık nite-
liği azalıyor. Üretici varlık mücadelesi 
verirken, hayvancılığın geleceği için 
tehlike çanları çalıyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığının ya-
yınladığı Eylül 2022 raporuna göre 
2002’de 10 milyona yaklaşan büyük-
baş hayvan sayıları, 2021’de 18 milyo-
na ulaşmıştı, ancak son bir yıl içinde 
200 bine yakın damızlık hayvan kesi-
me ayrıldı.

Uzmanlara göre, damızlık hayvan 
sayısındaki bu düşüşte, son dönem-
deki yem ve yakıt maliyetlerinin 
ciddi bir şekilde artmasının etkisi 
büyük. 

Et ve süt fiyatlarının bu artışı ya-
kalayamadığını vurgulayan uzman-
lar, fiyatların hükümet tarafından 
baskılandığını düşünüyorlar.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Baş-
kanı Şemsi Bayraktar üreticilerin 
hayvanlarını yeteri kadar besleye-
mediğini duyurmuş, tehlikeye dik-
kat çekmişti:

“Damızlıklar ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle bir bir elden gidiyor, elde 
kalanlar ise damızlık vasfını kaybe-
diyor. Maalesef yılların emeği olan 

damızlık hayvanlardan vazgeçmek 
zorunda kalıyoruz. İlerleyen zaman-
larda üreticinin damızlık hayvan ih-
tiyacı karşılanamayabilir.”

“Hayvanlarımızın yüzüne 
bakamaz hale geldik”

Ankara’da 50 ineği ile hayvancılık 
yapan Eren Belge, yerel süt firmala-
rının sütü Ulusal Süt Konseyi’nin 
belirlediği taban fiyatın altında al-
dığını ve bu konuda konseye ulaşa-
madıklarını anlattı. “Değil çözüm 
bulacak, derdimizi anlatacak bile 
kimsemiz yok” diyen Belge sözlerine 
şöyle devam etti:

“Artık hayvanlarımızı dengeli bes-
leyecek yemi veremez hale geldik. 
Ahırımıza giremiyoruz. Hayvanları-
mızın yüzüne bakamaz hale geldik. 
Sonuçta onlarla duygusal bir bağı-
mız var, hayvanlarımızdan utanır 
olduk. Gözümüzün içine bakıyorlar, 
açlar ve biz onlara geçen yıl verdiği-
miz yemi veremiyoruz”

Belge bunların yanında artık ye-
tersiz beslenmeden kaynaklı üreme 
ve ayak hastalıklarının da baş gös-
terdiğini belirterek, “Artık inekle-
rimiz kızışmaya dahi gelemez oldu. 
Doğum olmayınca süt çok daha az 
oluyor elbette” dedi.

“Damızlıklar bizim 
geleceğimizdir”

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan 
Güneş  ise  “Damızlık demek ana 
demek yani verimli köken hayvanı, 
bunları korumak ve geliştirmek ge-
rekir” dedi.

“Damızlıklar bizim geleceğimiz-
dir” ifadesini kullanan Güneş, Tür-
kiye’nin hayvancılıkta kendi ken-
dine yetebilecek ve damızlıklarını 
üretebilecek kabiliyette olduğunun 
altını çizdi. Güneş "Araştırma ku-
rumlarının bu alandaki çalışmaları-
nı artırmalıyız” dedi.

Desteklerin artırılması ve kurum-
ların güçlendirilmesi gerektiğinden 
bahseden Güneş sözlerine şöyle de-
vam etti:

“Geleceğimize dair sorunları çöz-
mek istiyorsak daha da önemlisi 
ithalata başvurmadan tarımsal üre-
timimizi güçlendirmek istiyorsak, 
yerel ancak adaptasyon gücü yüksek 
olan damızlıkların yetiştirilmesine 
büyük önem vermeliyiz” dedi.

Fotoğraf: Buğra Barış Yalınkılınç

Video haberi izlemek için tıklayınız.

https://9koy.org/sut-hayvanciliginda-damizlik-inek-azaliyor-1110220424.html
https://9koy.org/sut-hayvanciliginda-damizlik-inek-azaliyor-1110220424.html
https://9koy.org/sut-hayvanciliginda-damizlik-inek-azaliyor-1110220424.html
https://www.youtube.com/watch?v=TOBPoLKIBY4
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Kadın gazeteciler 
daha çok dijital tehdit altında

Dijital platformlar ve sosyal medyadaki, taciz, tehdidin birinci hedefi kadın haberciler... 
Melis Alphan: “Günde 3 saatim bu hesapları engellemekle geçiyor.”

Beril Çanakçı
9 Ekim 2022

Dijital platformlarda zorbalık, is-
tismar ve tehdidin birincil hedefi olan 
kadınlar yaptıkları bir haber, söyle-
dikleri bir söz ya da özel hayatları ile 
hedef haline getiriliyorlar.

Gazeteci Melis Alphan ve Canan 
Kaya yaşadıklarını ve dijital saldırılar 
karşısında ne yaptıklarını anlattılar.

TGS İstanbul Şube Başkanı Banu 
Tuna, “Örgütlü olmak her durum-
da tek başına mücadeleden etkilidir. 
Saldırılara karşı manevi destekle, 
terapist desteği ile hukuki destekle 
sendikamız bütün kadın meslektaşla-
rımızın yanındadır”  diye konuştu.

Türkiye’de kadına yönelik artan şid-
det, sosyal medyaya da yansıdı. Sosyal 
medyada kadınlar son dönemde orga-
nize trol saldırıları, direkt mesaj aracı-
lığı ile tehdit ve taciz, kişisel bilgilerin 
ifşası gibi çeşitli biçimlerde saldırıla-
ra maruz kalmaya başladılar. Kadın 

gazeteciler ise, özellikle ürettikleri ha-
berler, yönelttikleri eleştiriler  ve kimi 
zaman da özel hayatları sebebi ile si-
ber zorbalığa maruz kalıyorlar.

“Bazen günde 3 saatim bu 
hesapları engellemek ile 
geçiyor”

9. Köy’e uğradığı siber saldırılar 
konusunda bilgi veren gazeteci Me-
lis Alphan’a göre dijitalde yaşanan 
bu zorbalık ve tehdit dili, gündelik 
hayatın bir yansıması olarak orta-

ya çıkıyor. Gerçek hayatta erkeklere 
göre daha çok ayrımcılığa ve şidde-
te  uğrayan kadınların, internet veya 
sosyal medyada da aynı durumu ya-
şadığına dikkat çeken Alphan, şöyle 
konuştu:

“Başlarda her şeye tamam, kim-
seyi dava etmem, herkes istediğini 
söyleyebilsin yeter ki ben de iste-
diğimi söyleyebileyim düşüncesin-
deydim. Sonra insan fark ediyor ki, 
bunların birçoğu zaten organize bir 
şekilde yapılıyor, kişinin bir ifadesi 
söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar 
dava edilebilir ve ceza alabilirler.” 

Alphan, genellikle toplum ve din 
ile ilgili tabu olarak adlandırılabi-
lecek konularda hassasiyetin daha 
fazla olduğunu da kaydederek, bun-
lara dokunulması halinde tepkiyle 
karşılaşıldığını söyledi. “İyi niyetli 
bir ortam yok” diyen Alphan, şöyle 
konuştu:

“İlk zamanlarda kendimi açıkla-
maya çalışıyordum. Gördüm ki bu 
meseleyi daha da  alevlendiriyor ve 
kimse zaten sizin ne dediğinizle il-

Fotoğraf: DepoPhotos

Melis Alphan

https://9koy.org/kadin-gazeteciler-daha-cok-dijital-tehdit-altinda..-0910221152.html
https://9koy.org/kadin-gazeteciler-daha-cok-dijital-tehdit-altinda..-0910221152.html
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gilenmiyor. Sonradan hiçbir şey de-
meyip, yazmamaya karar verdim. 
Bazen günde 3 saatim bu hesapları 
engellemek ile geçiyor. Psikolojimin 
de çok bozulduğunu fark  ettim. ‘Bu 
durum kişiyi otosansüre itmiyor’ di-
yen biri varsa da yalan söylüyordur.”

Gazetecilikte Kadın Koalisyo-
nu’nun (CFWIJ) 2021 yılı raporuna 
göre Türkiye, kadın  gazetecilere 
yönelik şiddet, taciz ve ihlaller ko-
nusunda ilk sırada yer alıyor. Ocak 
2019-Aralık  2021 tarihleri arasında 
kaydedilen toplam tehdit ve şiddet 
vakaları arasında taciz, fiziksel sal-
dırı, gözaltı, tutuklama ve organize 
trol saldırıları üst sıralarda yerini 
koruyor.

“Düşmanınız da olsa birinden 
destek bekliyorsunuz”

Gazeteci Canan Kaya ise hedef 
gösterme, linç ve trol saldırılarının 
hiçbir paylaşım yapılmasa dahi ger-
çekleştiğini, bu nedenle psikolojik 
olarak yıprandığını kaydetti. Kaya, 

“Ne yazık ki bizler de bunu kabul 
edip alıştık biraz. Aslında trol denen 
bir  ordu olmamalı, birilerinin ma-
aşla beslediği sosyal medya müpte-
zelleri olmamalı etrafımızda” diye 
konuştu.

Sektördeki kamplaşmanın artma-
sına dair genel bir eleştiri de yapan 
Kaya, birçok kadın gazetecinin si-
ber zorbalığa maruz kaldığını ancak 
meslektaşların  ve meslek örgütle-
rinin desteğinin yetersiz olduğun-
dan yakındı. Kaya şöyle dedi; “Yal-
nız bırakıldığınızda, düşmanınız 
da olsa birinin size destek olmasını 
bekliyorsunuz çünkü size psikolojik 
olarak güç veriyor. Görüşlerime ka-
tılmıyor ya da yaptığım haberleri be-
ğenmiyor olabilirler, ama ne olursa 
olsun biz meslektaşız ve bu şahısla-
ra değil mesleğe yapılan bir saldırı.”

"Desteği sağlamak için 
elimizden geleni yapıyoruz

Öte yandan Türkiye Gazeteciler 
Sendikası (TGS) İstanbul Şube Baş-
kanı Banu Tuna ise kendilerine 
ulaşan her bildirim ve şikayeti eşit 
biçimde değerlendirip tepki verdik-
lerini, ancak maruz kaldığı saldırı-
nın dillendirilmemesini talep eden 
gazetecilerin isimlerinin açıklanma-
dığını belirtti. 

Tuna “Ama bu arka planda destek 
vermediğimiz anlamına gelmiyor. 
Avukatlarımız ve terapistimizle ih-
tiyaç duyduğu, talep ettiği desteği 
sağlamak için elimizden geleni yapı-
yoruz” dedi.

Banu Tuna, dayanışmanın bu tip 
saldırılara karşı koymaktaki önemi-
ni  vurgulayarak, sendikanın kadro-
lu veya serbest çalışan fark etmeksi-

zin tüm gazetecilere açık olduğunu 
belirtti ve şöyle dedi;

“Manevi destek, terapist desteği, 
hukuki destek sendikamızın sağla-
dığı  olanaklar arasında bulunuyor. 
Örgütlü olmak her durumda tek ba-
şına mücadele etmekten  daha etki-
lidir.”

Siber zorbalık ile 
karşılaşıldığında ne yapılmalı?

Birçok gazeteci, saldırıyı yapan he-
sapların genellikle anonim olması 
sebebi ile tespit edilmesinin güçleş-
tiğini, böylelikle de dijital saldırılara 
yönelik açılan davaların zor ilerledi-
ğini düşünüyor. 

Bu durumda gazeteciler çareyi il-
gili hesapları engellemekte buluyor. 
Ancak bir sonuç alınamayacağını 
düşünerek hukuki bir yola gidilme-
mesi durumunda, kitlesel bir kabul-
lenişin ortaya çıkması ile başvur-
mayı düşünenlerin de motivasyonu 
etkileniyor ve böylelikle yapılan sal-
dırılar cezasız kalıyor. 

Avukat Duygu Gedikoğlu hukuki 
sürecin nasıl ilerlediğini açıklaya-
rak, saldırıya konu olan  görselin 
veya yazışmanın ekran görüntüsü-
nün alınması gerektiğini vurguladı.

Gedikoğlu, “Türkiye Noterler Birli-
ği’nin online ortamda erişime açtığı 
bir tespit hizmeti mevcut. Dijital şid-
det  mağduru kadın gazeteciler, bu-
radan şiddete konu içeriklerin anlık 
olarak tespitini  yaptırdıktan sonra 
yakınlarındaki bir notere gidip bu 
tespitleri belgelendirebilir. Daha 
sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
yapacakları bir şikayet başvurusu ile 
yasal süreçleri başlatabilirler” dedi. 

Gedikoğlu, şikayete konu olan 
içeriğin kamuya açık bir paylaşım 
olması halinde derhal erişimden 
kaldırılması gerektiğini söyleyerek, 
ilgili yasaya başvurulabileceğini de 
kaydederek, şöyle konuştu;

  “Dijital şiddete konu eyleme 
ilişkin olarak 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların  Dü-
zenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun  kapsamında, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 
başvurulabilir. Ayrıca 6284 sayılı Ai-
lenin  Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
kapsamında koruyucu tedbirlerin 
alınması da istenebilir.”

‘Bu durum 
kişiyi otosansüre 

itmiyor’ diyen 
biri varsa da 

yalan 
söylüyordur.”

Canan Kaya

Banu Tuna
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Evi Eskişehir’de Evi Eskişehir’de 

 okulu Ankara’da okulu Ankara’da

“Her gün Eskişehir-Ankara treni ev kirasından 
hesaplı” Gençlerin neşesi yok. Kampüslerde kimse 
ders konuşmuyor, sadece barınma ve beslenme. 
Ücretsiz yemek kuyruklarında, 6 yataklı yurt 
odalarında öğrenciliğin tadını çıkarıyorlar.

Ceren Bala Teke
10 Ekim 2022

Ekonomik krizle birlikte gelen 
zamlar üniversite öğrencilerinin 
eğitim hayatını çileye dönüştürdü.  
Üniversitelerin açılmasının ardın-
dan kalacak yer problemi yeniden 
gündeme geldi. Devlet yurtların-
da kapasitenin yetersiz olması, ev, 
apart ve özel yurt fiyatlarının katlan-
ması barınma sorununu geçen yılın 
da üzerine taşıdı. 2022-2023 eğitim 
dönemi başlarken gençlerin dikkati 
sadece yaşamsal ihtiyaçlarında. Ba-
rınma ve yemeğe  çözüm aramaktan 
kimse okuduğu bölüme konsantre 
olup, geleceğini konuşamıyor. Hatta 
bazen öğrencilere şehirlerarası yol-
culuk  yeni bir eve ya da yurda yer-
leşmekten daha uygun geliyor. 

İstanbul ve Ankara’daki öğrenci 
eylemlerinin ardından sorununun 
çözüleceği yönünde açıklamalar ya-
pılmıştı. Kredi Yurtlar Kurumuna 
bağlı yurtların kapasitesi 750 bin ci-
varında. Yalnızca 2022-2023 eğitim 
yılında örgün yükseköğretim prog-
ramlarına yerleşen öğrenci sayısı 
839 bin. Örgün yükseköğretim prog-
ramlarında bulunan toplam öğrenci 
sayısı ise 4 milyon. Yani  sadece bu 

yıl eğitime başlayacak öğrenciler 
için bile devlet yurduna yerleşmesi 
çok zor. Birçok öğrenci açıkta. KYK 
yurtlarındaki yatak kapasitesi “ran-
za” sistemiyle arttırıldığı halde ihti-
yacı karşılamıyor.

Ankara Üniversitesi öğrencisi 
olan Alperen Özkan da barınamayan 
öğrencilerden biri. Özkan, sürecin 
nasıl başladığını şu şekilde aktardı:

“Bir ay arkadaşlarımın evinde ko-
nakladım. Sonra Büyükşehir Beledi-
yesinin sağladığı barınma desteğine 
başvurdum. Bu süreçte ben Gölba-
şı’nda okuyordum ve Mamak’ta bir 
yurda yerleştirildim. Aralarındaki 
ulaşım süresi iki saat kadar. Daha 

sonra başvurduğum Ankara Üniver-
sitesi Yıldırım Beyazıt Erkek Öğren-
ci Evi’nden dönüş geldi ancak yine 
ulaşım sorunu yaşayacaktım. Yine 
de yerleştim yurda.”

Özkan, öğrenci evinde konakladığı 
süreçte hijyen şartlarının kötü oldu-
ğunu ve akşam yemeklerine gelen 
ekmeklerin küflü olduğunu söyledi.

“Gökyüzünü göremiyorduk 
resmen”

Odada dört kişi kaldıklarını be-
lirten Özkan, “Alanımız çok dardı. 
Resmen üst üste kalıyorduk. En çok 
şaşırdığım şey de odadaki camların 
yukarıda olmasıydı. Ben 1.80 boyun-

Yıldırım Beyazıt Erkek öğrenci evi

https://9koy.org/evi-eskisehirde-okulu-ankarada-1010220409.html
https://9koy.org/evi-eskisehirde-okulu-ankarada-1010220409.html
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dayım düşünün ona rağmen boyum 
cama yetişmiyordu. Gökyüzünü gö-
remiyorduk resmen” dedi.

“Her gün  Eskişehir-Ankara 
arasında gidip geliyorum”

Artık Eskişehir’den Ankara’ya gi-
dip gelerek eğitim hayatını devam 
ettirdiğini ve maddi olarak daha 
karlı olduğunu söyleyen Özkan, 
“Yakın zamanda yayılan haberleri 
biliyorsunuz. Yatağında yılan so-
kan öğrenciler var. Hijyen şartları ve 
yüksek ücreti nedeniyle yurttan ay-
rıldım. Yaptığım maddi hesaplarla 
da Eskişehir’den gidip gelmeyi daha 
mantıklı buldum” şeklinde konuştu. 
Özkan, barınma sorunun yaşadığı 
dönemde eğitim hayatının da olum-
suz etkilendiğini ekledi.

KYK yurtlarında yer bulamayan 
birçok öğrencinin zorunluluğu ev, 
apart veya özel yurt oluyor. Öğrenci-
ler, bu seçenekleri değerlendirmek 
istediğinde ise yüksek fiyatlarla kar-
şılaşıyor. Fiyatları karşılayabilenler 
şanslı, karşılayamayan öğrenciler ise 
ya cemaat yurtlarına mecbur kalıyor 
ya da eğitim hakkından vazgeçiyor.

Eskişehir’de apart işletmeciliği 
yapan Serpil Gedik ile barınma so-
rununu ve ekonomik krizin fiyatlara 
etkilerini konuştuk. Gedik, “Pande-
mi sürecinin uzayacağı belli olunca 

birçok öğrenci apartları boşalttı. Ge-
lirler durdu, giderler devam etti. Bi-
rikimler kullanıldı veya kredi çeken-
ler oldu. Bu süreçte mülk sahibiyle 
mahkemelik olan oldu. Devlet des-
tek olmadı zaten. Sadece bir dönem 
KDV düşürdüler ama apartlar boş 
olduğu ve bu süreçte fatura kesme-
diğimiz için bir faydası olmadı” dedi.

“Şartlar herkes için ağırlaştı”
Gider kalemlerinin çok yönlü oldu-

ğunun altını çizen Gedik, “Eskişehir 
çok soğuk oluyor. Yaklaşık 7 ay kalo-
rifer yanıyor, yakıt giderleri çok art-
tı. Kira giderleri, personel maaşları, 
bakım ve revize işlerimiz oluyor. Bü-
tün bu giderler yükseldi. Gelirleri-
miz giderleri yakalayamadı. Ayakta 
kalmaya çalışıyoruz artık” dedi.

Üniversite öğrencilerinin büyük bir 
çoğunluğu temel gıda fiyatlarına gelen 
zamlar yüzünden öğünlerini okulları-
nın yemekhanesinden veya belediyele-
rin sunduğu desteklerle sağlayabiliyor. 
Yani öğrenciler, barınma sorununu 
çözseler bile bu kez de “nitelikli beslen-
me” sorunuyla karşılaşıyorlar.

“Bir tavuk döner 45-50 lira”
Gazi Üniversitesi son sınıf öğ-

rencisi olan Ebru Kılıçarslan, be-
lediyenin sağladığı ücretsiz yemek 
seçeneğinden faydalanıyor. Yemek 

kuyruğunda beklemekten şikayet 
dahi etmeyen son sınıf öğrencisi, 
“keşke haftasonları da yemek veril-
se” diyor. Kılıçarslan, sözlerine şu 
şekilde devam etti:

“Eğer ekonomik olarak iyi olsaydık 
veya yemekler daha uygun fiyata ol-
saydı okula söylerdim. Ama uygun 
değil. Şu an bir tavuk döner bile 45-
50 lira oldu. Ben haftanın 4-5 günü 
kütüphanede kalan bir insanım. Her 
gün dışarıdan yersem; bunu aylığa 
vurduğumuzda çok büyük meblağ-
lar yapıyor. Bu yüzden de mecburen 
buraya gelmek zorunda kalıyorum.”

Yemeğini belediyede yiyen Ankara 
Üniversitesi öğrencisi Mert Koçak 
ise temel gıda fiyatlarına gelen zam-
lar sebebiyle evde yemek yapamadı-
ğını ve belediyenin imkânından fay-
dalandığını söyledi.

Belediye önünde sıra bekleyen öğrenciler
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Artık çiftçiler de yurt dışına gitmenin yollarını arıyor 

Sadece gençler gitmiyor 
Ekonomik zorluklar, Türkiye'den göç edenler kervanına çiftçilerin de katılmasının Ekonomik zorluklar, Türkiye'den göç edenler kervanına çiftçilerin de katılmasının 
önünü açtı. Son yıllarda yüzlerce doktor, mühendis ve öğrenci, daha iyi çalışma önünü açtı. Son yıllarda yüzlerce doktor, mühendis ve öğrenci, daha iyi çalışma 
koşulları için, ekonomik sorunları, fırsat eşitsizliği ve adaletsiz uygulamaları gerekçe koşulları için, ekonomik sorunları, fırsat eşitsizliği ve adaletsiz uygulamaları gerekçe 
göstererek Türkiye'den farklı ülkelere göç ederken, şimdi de çiftçiler yurt dışına göstererek Türkiye'den farklı ülkelere göç ederken, şimdi de çiftçiler yurt dışına 
gitmenin yollarını aramaya başladı.gitmenin yollarını aramaya başladı.

Elif Ataysın
12 Ekim 2022

Konya’nın Cihanbeyli ilçesi Bulduk 
Mahallesinde genç çiftçiler vize ve çe-
şitli avrupa ülkelerinden onay bekli-
yor. Anadolu'nun ortasındaki bu bel-
dede yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 
çok sayıda kişi, yem, gübre, mazot 
fiyatları ve su sıkıntısı nedeniyle yurt 
dışına göç etmeye çalışıyor.

Gençler Evlenerek Yurt Dışına 
Gidiyor

Tek geçim kaynağı tarım ve hay-
vancılık olan bölge halkının büyük 
çoğunluğu yurt dışına gidebilmek 
için fırsat kolluyor. Artık sadece 
gençler değil, köyün orta yaşlı sakin-
leri de "ekmeği yurt dışında arama" 
mecburiyetinde olduklarını düşünü-
yorlar.

Mahalle sakinleri onlarca yıldır 
çeşitli Avrupa ülkelerine göç ediyor. 
Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren 

göçmenler, Türkiye’de yeni evlilikler 
gerçekleştirerek, mahallede kalan az 
sayıda kişinin de yurt dışına gitmesi 
için imkan sağlıyor.

Gelecek Görülmediği İçin 
Herkes Yurt Dışına Kaçıyor

Bulduk Mahallesinde yaşayan 
Mehmet Kırkan tabloyu “Bizim bü-
tün işimiz hayvancılık ve tarım üze-
rine kurulu. Sulamada kullanılan 
suyumuz yakında bitecek. O yüzden  
buradaki vatandaşlarımız yurt dışı-

https://9koy.org/sadece-gencler-gitmiyor-artik-ciftciler-de-yurt-disina-gitmenin-yollarini-ariyor-1210220225.html
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gede görev yapan ziraat uzmanlarına 
göre, kıraç alanlarda alınan verimin 
ve sulak alanlarda yer altı sularının 
yetersizliği,  tarım faaliyetlerini teh-
likeye sokuyor. Özellikle su kaynak-
larının kıtlığı, endişe verici durumda.

Tarımın yanı sıra hayvancılığın 
da zor bir döneme girdiğini belirten 
mahalle sakini Musa Kırkan ise ya-
şananları "Şu anda 50-60 kuzum var 
ama alan yok. Tarım gibi hayvancılık 
da sıkıntıda. Bu nedenle iki çocuğu-
mu da yurt dışına gönderdim. Ben 
emekli olmadığım için çalışmak du-
rumundayım. Hayat devam ediyor, 
çiftçiliğe devam etmek zorundayım" 
sözleriyle özetledi.

Genç Nüfusun Göç Etmeye 
Başlaması İşçi Bulma 
Problemini Doğuruyor

Bölgede görev yapan ziraat uzman-
larına göre, göç dalgası bölgedeki iş 
gücünü de olumsuz etkilemiş. Uz-
manlar, işçi de bulunamadığını bölge-
nin demografik yapısının değiştiğini 
yabancı işçilerin sayısının her geçen 
gün arttığına dikkat çekiyorlar.

Fotoğraflar: ANKA Haber Ajansı

na göç ediyor. Gelecek görülmediği 
için herkes yurt dışına kaçıyor” söz-
leriyle özetedi.

Bir başka mahalle sakini Seyit 
Kırkan ise, bu yaz evlenerek İsveç’e 
gideceğini ve orada gıda sektöründe 
çalışacağını anlattı.   Mahalle muh-
tarı Kemal Gülen’in verdiği rakam 
çarpıcı. Gülen, “Burada nüfusa kayıt-
lı 7 bin kişi var. Ama 2023’te oy kul-

lanacak seçmen sayısı sadece 350.  
Benim 4 çocuğum da yurt dışında. 
Şu anda vize müraacatına onay bek-
leyen en az 12 kişi var bizim burada”  
şeklinde konuşu.

Çiftçinin çözülmeyen sorunları 
göçe mecbur kılıyor

Geçmişte ayçiçeği, arpa, buğday, 
mısır ve şeker pancarı üretilen böl-

600 yıllık geçmişi 600 yıllık geçmişi 
olan ayakkabı:olan ayakkabı:
"Reşik""Reşik"
Tarihi asırlara dayanan bir 

ayakkabı, Reşik. Hikayesi 

Anadolu'da başladı şimdi 

ise tüm dünyada biliniyor. 

Ekonomik kriz ayakkabı 

fiyatlarını arttırıken Reşik'e 

olan ilgi ise azalmıyor.

Şenol Balı
12 Ekim 2022

Tarihi asırlar öncesine dayanan ve 
keçi kılından üretilen ‘reşik’, gelen 
talepler üzerine dünyanın birçok ül-
kesine gönderiliyor. Daha önce çifti 

150-300 TL arasında satılan ayakka-
bının fiyatları ise ekonomideki dal-
galanmalarla beraber oldukça artmış 
durumda. Ayakkabılarının fiyatları 
iki katına çıksa da taleplerdeki artış 
devam ediyor. Ayakkabılar için şu 
sıralar Almanya, Avustralya, Kana-

da ve Amerika gibi birçok ülkeden 
siparişler alınıyor. Bu yüzden işleri 
oldukça yoğunlaşan Mecit Usta, ta-
leplere cevap olmak için kadınların 
çalıştığı yeni atölyeler kurmuş ve her 
geçen gün yeni ustalar yetiştiriyor.

Video haberi izlemek için tıklayınız.

Video haberi izlemek için tıklayınız.

http://media4democracy.org/news/600-yillik-gemisi-olan-ayakkabi
http://media4democracy.org/news/600-yillik-gemisi-olan-ayakkabi
http://media4democracy.org/news/600-yillik-gemisi-olan-ayakkabi
https://www.youtube.com/watch?v=_OoyFruwo8g
https://www.youtube.com/watch?v=ds6N82jIcP8
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Namık Kemal Üniversitesi’nden 
Tekstil Mühendisi Prof. Rıza Atav: 
“Kaliteli yünü tüm dünya Avusturya 
Merinosundan elde ediyor. Araştır-
dık, buna en yakın ırkın Tekirdağ ve 
Edirne’de de bulunan Karacabey ko-
yun türü olduğunu gördük.”

 Hayvan hakları tartışması genel-
likle zehirlenen sokak hayvanları, 
taşımacılıkta kullanılan atlar, şiddet 
ve istismar başlıklarıyla gündeme 
geliyor. Bu kez tartışılan merinos 
koyunu kumaşı. TÜBİTAK’ın teşvik 
ettiği “Karacabey Merinosu Başlan-

gıç Sürüsü ile Kaliteli Yün” projesi 
de “istismar” tartışmasının kapısını 
araladı.

Kaliteli kumaş Avrupa'dan 
geliyor

Tekstil sanayisi ve hazır giyimde 
ihracat rekorları kıran Türkiye, yük-
sek kalite kumaşı Avrupa’dan ithal 
ediyor. Türkiye’nin kendi kaynakla-
rından değer yaratmak için çalışan 
tekstil mühendisleri şu sıralar özel 
bir koyun sürüsünden elde edilen 
yünlerle birinci sınıf kumaş üretme-
yi planlıyorlar. Projenin öncülerin-
den Namık Kemal Üniversitesi öğre-
tim üyesi Prof. Rıza Atav; şehir şehir, 
bölge bölge gezerek Türkiye’deki 
koyun türlerini incelediklerini söy-

ledi ve projenin hareket noktasını 
anlattı:

“Kaliteli yün tüm dünyaya Avus-
turya’dan geliyor. Biz de koyun ırk-
larını araştırdık ve en kaliteli yü-
nün Avusturya'dan gelen merinos 
yününe yakın olan Karacabey Me-
rinosu türünün olduğunu gördük. 
Bu koyunlar da genellikle Tekirdağ 
ve Edirne’de. Yünleri 24 mikronun 
altında olan koyunları bulup satın 
aldık.”

Atav’ın verdiği bilgiye göre, proje 
kapsamında satın alınan 33 hayvan, 
Namık Kemal Üniversitesi bün-
yesinde faaliyet gösteren Eğitim, 
Araştırma ve Uygulama Çiftliğine 
getirilerek sürü oluşturuldu. Atav, 
“Böylelikle ilk defa Türkiye’de üre-

İyi yün ve daha kaliteli 
kumaş, hayvan hakları 
tartışmasını alevlendirdi
Türkiye’de hayvan hakları genellikle sokak hayvanları üzerinden 
gündeme gelirken, TÜBİTAK’ın desteklediği “Karacabey Merinosu 
Başlangıç Sürüsü” projesi de “istismar” ve “kötü muamele” eleştirilerine 
hedef oldu. Üniversite ve TÜBİTAK kumaş sanayisine katma değer 
yaratmak için büyük bir Karacabey Merinosu sürüsü oluşturmaya 
çalışıyor.

Fatma Boz
13 Ekim 2022

https://9koy.org/iyi-yun-ve-daha-kaliteli-kumas-hayvan-haklari-tartismasini-alevlendirdi-1310220523.html
https://9koy.org/iyi-yun-ve-daha-kaliteli-kumas-hayvan-haklari-tartismasini-alevlendirdi-1310220523.html
https://9koy.org/iyi-yun-ve-daha-kaliteli-kumas-hayvan-haklari-tartismasini-alevlendirdi-1310220523.html
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tilen yün ile katma değeri yüksek 
kumaş yapıldı. Tekstil alanında yün 
önemli bir yere sahip ama kaliteli 
yün üretilmediği için genellikle yurt 
dışından alınıyor. Bu proje ile bunu 
değiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. 

"Hayvanların yaşam şartları 
kumaş kadar hesaba 
katılmıyor"

Hayvan hakları savunucuları her 
yıl 50 milyondan fazla hayvanın 
“beden dokunulmazlığı ihlali” ve 
“işkence” ile yün ve tiftik için kırpıl-
dığını öne sürüyor. Hayvan Hakları 
Komitesi üyesi Avukat Gizem Kara-
taş, giyim endüstrisinde kullanılan 
hayvanların koşullarına yönelik de-
netimlerin yetersiz olduğunu vurgu-
ladı. “Onların yaşama koşulları ku-
maş kadar hesaba katılmıyor” dedi 
ve şöyle konuştu: 

“Bu hayvanların haklarını savun-

mak için kanunlar yeterli olsaydı, 
hayvanların giyim endüstrisinde kul-
lanılmasının yasaklanması gerekirdi. 
Biz hep fiiliyattaki durumu ‘hayvan 
hakları’ adı altında tartışsak da yapı-
lan düzenlemeler daha az acı çektire-
rek öldürme, daha geniş kafeslerde 
hapsedilme üzerine. Bu durum derile-
ri, kürkleri, yünleri, tüyleri kullanılan 
hayvanlar için de geçerli. Daha büyük 
bir sorun ise denetimin hiçbir şekilde 
sağlanamaması, bu yetersiz ve hay-
vanların haklarını korumak bir yana 
yalnızca işkence dozunu azaltan mev-
zuatı bile uygulatabilmeniz ve şirket-
lerin ceza alabilmeleri için denetim 
gerekiyor.”

"Çevreye de tehdit"
Hayvansal tekstil ürünlerinin üre-

timi sırasında çevrenin de zarar gör-
düğünü belirten Hukukçu Karataş 
şunları söyledi:

Diyanet ne diyor?
9. Köy Haber Merkezi bu tartışmayı  Diyanet İşleri Başkanlığı’na da 

sordu. Alo Fetva 190 hattından “deney hayvanları” konusundaki soruya, 
şu yanıt verildi:

“Hayvan kullanımının yerine daha doğru sonuçlar verecek alterna-
tifler var mı buna bakılmalı, başka alternatifler mevcut ise hayvanların 
kullanılmaması gerekiyor. Diğer bir seçenek mümkün olduğu kadar az 
hayvanın üzerinde çalışılması gerekiyor. Deneylerde aşırıya kaçmamak 
gerekiyor. Hayvanlara zarar vermemek gerekiyor. Keyif için hayvanların 
deneyde kullanılması doğru değil. Başka alternatif yoksa ve deneyin in-
sanlara faydası olacaksa sayıyı en aza indirerek hayvanlar deneylerde 
kullanılabilir."

Yapılan 
düzenlemeler 

daha az acı 
çektirerek 

öldürme, daha 
geniş kafeslerde 

hapsedilme 
üzerine”

"Şirketlerin
ceza alabilmeleri 

için denetim 
gerekiyor.”

“Giyim endüstrisinin ekolojik za-
rarları üzerine de konuşmak gere-
kiyor. Örneğin Ergene Nehri, deri 
endüstrisi sebebiyle çok kötü bir 
durumda. Deri sanayisinin ve tekstil 
atıklarının bu kirlilikte payı çok bü-
yük” dedi.

“Eşyadan farksız görüyorlar"
Vegan aktivist Funda Uğraş ise, 

tekstil sanayisinde kullanılan hay-
vanların yün ve derilerinin kullanı-
mı “rızaya dayalı” olmadığı için sö-
mürüye girdiğini savundu. Uğraş, 
“Yayınlanan son raporlar Dünyada 
her yıl 100 milyondan fazla hayva-
nın kürk; 1.5 milyar hayvanın ise 
deri için öldürüldüklerini gösteri-
yor. Tekstil sektöründe de gıda sek-
töründe de hayvanlar insanlar için, 
insanlar tarafından dilenildiği gibi 
kullanılabilecek eşyalardan farksız 
görülüyorlar” dedi.

Fotoğraf: ANKA Haber Ajansı
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Hukuk fakültesinde 
hukuk 
mücadelesi
Gaziantep Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğrencileri “savunmaya” 
erken başladı. Dekanlığın parmak 
iziyle yoklama uygulamasına, 
öğrenciler kişisel verileri koruyan 
yasaları öne sürerek karşı 
çıkıyorlar.

Kinem Hazal Tanyeri
15 Ekim 2022

Dekanlık tarafından başlatılan 
yeni uygulamaya tepki gösteren öğ-
renciler, dönem başında yönetimin 
kendilerine “isteyen parmak izi ver-
mek yerine imza atabilir” dediği hal-
de herkesin parmak izi vermeye zor-
landığını ileri sürdüler. 

9. Köy’e konuşan öğrenciler, “Ani-
den karar değiştirdiler, ‘ya parmak 
iziyle yoklama vereceksin ya da sı-
navlara giremezsin’ dediler” şeklin-
de tepki gösterdiler.

"Parmak izi uygulaması kanun 
ihlali"

Parmak izi sisteminin kişisel veri-
leri koruma kanununu ihlal ettiğini 
söyleyen hukuk fakültesi öğrencisi 
Burak Şahin, “Parmak izi yoklama 
sistemi ile kişisel verileri koruma 
kanunu ihlal ediliyor. Bunun teknik 
altyapısının sağladık diyorlar. Bu ve-
rinin güvenliğini nasıl sağlayacak-
lar?” dedi. 

Parmak izi vermek istemeyen hu-
kuk fakültesi öğrencileri, kişisel ve-
rilerini korumaya çalışırken muhte-
mel tehlikelere de dikkat çekiyorlar. 
2011 yılında İnönü Üniversitesinin 
veri tabanının çökertildiğini hatır-
latan hukuk öğrencisi Şahin şöyle 
konuştu:

“Bizim parmak izimiz kullanılarak 

e-devlet dahil birçok platforma giriş 
yapılabilir. Uygulama pilotaj bir uy-
gulama, zaten daha önce de Kocaeli 
Üniversitesinde uygulanmış. Veri-
lerimizin korunacağına dair garanti 
var mı? Verileri depolayacak sunu-
cular güvenli mi?’’ 

“Derslere katılıyoruz ama 
parmak izimizi okutmuyoruz’’

Parmak izi vermeyen ve bu uygu-
lamaya tepki gösteren öğrenciler, 9. 
Köy’e yaptıkları ortak açıklamada, 
150’yi aşkın hukuk fakültesi öğren-
cisinin uygulamaya karşı çıktıkları-
nı belirttiler ve şöyle dediler:

“Dersler başladıktan 3 hafta sonra 
bu sistemi uygulamaya başladılar. 
Şimdi parmak iziyle yoklama siste-
mi tamamen başladı. Derslere ka-
tılıyoruz ama parmak izimizi okut-
muyoruz. Sistemde gözükmüyoruz, 
yok yazılıyoruz. Böyle devam ederse 
sınavlara katılamayacağız.’’

“Verilerimizin paylaşılmasını 
istemiyoruz ve bu kanunen 
hakkımız’’

Yaklaşık 1000 kişinin öğrenim 
gördüğü hukuk fakültesinde uygu-
lamaya tepki gösteren öğrenciler, or-
tak görüşlerini şöyle dile getirdiler:

“Burası bir hukuk fakültesi, biz 
bazı şeylere öncü olmalı ve hukuki 
dayanağı olmayan bu uygulamayı 
kabul etmemeliyiz. Parmak izinin, 
güvenilir bir cihaz olmadıkça pay-
laşılmaması gerekiyor ve bunu bir 

hukuk fakültesi yapmamalı. Biz ka-
nuni hakkımızı savunuyoruz.’’

‘’Parmak izinin alınması aykırı 
bir durum’’

Hukuk fakültesi öğrencilerinin bu 
mücadelesini Kişisel Verileri Koru-
ma Kanunu komisyon üyelerine de 
sorduk. Komisyon, parmak izi yön-
teminin hukuka aykırı olduğunu sa-
vundu. Komisyon sorularımızı, “Ke-
sinlikle hukuka aykırıdır. Kişilerin 
parmak izleri özel nitelikli kişisel 
veri olup, biyometrik veri tanımına 
girmektedir. 6698 sayılı yasa, kişisel 
verileri koruyan en önemli kanun-
dur. Üniversitenin böyle bir işlem 
yapma yetkisinin olmadığı kanaa-
tindeyiz. Yapılırsa hukuka aykırı bir 
işlemdir diye düşünüyoruz. Kanun 
açıkça başka türlü bir şekilde kişisel 
veri elde etme imkânın varken özel 
nitelikli kişisel veri alamazsın der” 
şeklinde cevapladı.

Parmak izi okuyucu

https://9koy.org/hukuk-fakultesinde-hukuk-mucadelesi-1510220111.html
https://9koy.org/hukuk-fakultesinde-hukuk-mucadelesi-1510220111.html
https://9koy.org/hukuk-fakultesinde-hukuk-mucadelesi-1510220111.html
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Yaz bitti, 
aktar mevsimi başladı
İlaç ve vitamin fiyatlarındaki artış, şifalı otlara ilgiyi 
artırdı. Eczaneler ve hastalar ilaç peşinde koşarken, 
aktarlar raflarını şifalı otlarla doldurarak kışa 
hazırlanıyor.

Eda Koç
14 Ekim 2022

Döviz kurunun artmasıyla zirve-
ye çıkan ilaç ve vitamin fiyatları şifalı 
otlara ilgiyi artırdı. İthal ürünlerin fi-
yatı ve ilaç politikası nedeniyle ecza-
cılar ve hastalar zor bir dönem geçi-
rirken, işleri açılan aktarlar raflarını 
doldurarak kışa hazırlanıyor. Neredey-
se tamamı yerli ve doğal ürünlerden 
oluşan şifalı bitkiler, son dönemde enf-
lasyon artışından en az etkilenen ürünler  
arasında.

Havaların soğumasıyla hastalık-
lardan korunmak isteyenler yeniden 
doğal bitkilere yöneldi. Bartın’da ak-
tarlık yapan Çetin Özmaden vatan-
daşların en çok tercih ettiği bitkileri ve 
bu bitkilerin faydalarını anlattı. 

Çetin Özmaden, müşterilerin özel-
likle kış çaylarına ilgi gösterdiğini 
söyledi. Özmaden, “Müşteri memnu-
niyeti çok iyi, vatandaşların talep-
lerini karşılamak için ürünleri tam 
zamanında dükkanıma getiriyorum. 
Ürünlerin hem organik hem taze ol-

ması vatandaşın memnuniyetini art-
tırıyor, bu dönemde taze olan bitkiler 
zencefil, zerdeçal, kuşburnu ve kesta-
ne” dedi.

“Ayva Yaprağı Öksürüğü 
Kesiyor”

Grip, öksürük ve soğuk algınlığı gibi 
hastalıklara karşı hazır bitki çayları-
na yoğun bir talep olduğunu söyleyen 
Özmaden, öksürüğe karşı en etkili 
ürünlerin karabiber, karabaş otu, arı 
sütü, zencefil, zerdeçal ve ayva yapra-
ğı olduğunu belirtti. Aktar Özmaden, 

“Özellikle ayva yaprağı demlenip içil-
diğinde öksürüğü kesiyor” dedi. 

“İşler Duracak Sandık Ama İyi 
Gidiyor”

Türkiye genelindeki zamların ar-
dından, aktarlarda da çoğu ürünün 
fiyatı en az iki kat arttı. 

Geçen sene 60 liraya satılan zerde-
çal, bu sene 150 liradan alıcı buluyor. 
Yine geçtiğimiz sene 80 liradan müş-
teriye sunulan zencefil bu sene 200 
lira, 200 liradan satışa sunulan tarçın 
bu sene 300 lira. Kışın en çok tercih 
edilen bitkilerden biri olan ve geçtiği-
miz sene 100 liradan satılan kuşbur-
nu, bu yıl 150 liradan alıcı buluyor. 
Yine geçtiğimiz sene 150 liradan alıcı 
bulan adaçayı 200 liraya yükselirken, 
hibisküsün fiyatı 200 liradan 250 lira-
ya çıktı. 

Aktar Çetin Özmaden, vatandaşla-
rın zamlara rağmen aktarlardan vaz-
geçmediğini, aldıkları miktarı azalt-
tıklarını belirtti. Özmaden, “Fiyatlar 
artınca işler duracak sandık ama dur-
muyor. Kimileri bütçesi ölçüsünde sa-
tın alıyor, kimileri de daha da zamla-
nacağı düşüncesiyle fazla alıyor” dedi.

Dr. Bayrak: “Aktarlar 
Konusunda Yönlendirme 
Yapamam”

Aile hekimi Dr. Emine Bayrak,  has-
talıklara yakalanmamak için bol su 
tüketimi, dengeli beslenme ve egzer-
sizin önemine işaret etti. Bayrak, şifa-
lı bitkilerle ilgili olarak da “İlaçlar da 
bitkilerden elde ediliyor fakat bunun 
bir dozajı, belli bir miktarı var. Her 
şeyin fazlası zarar. Aktardaki bitki-
ler faydalı-faydasız diyemem. Burada 
önemli olan kişinin bitkilere alerji-
sinin olup olmadığı ve vücut yapısı” 
şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Eda Koç

https://9koy.org/yaz-bitti-aktar-mevsimi-basladi-1510220132.html
https://9koy.org/yaz-bitti-aktar-mevsimi-basladi-1510220132.html
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Basın meslek örgütlerinin 
“sansürü yasalaştırdığı” 

gerekçesiyle karşı çıktığı, 
sosyal medya ve internet 

haberciliğine dönük 
düzenlemeleri içeren 

“Dezenformasyon Yasası”, 
Meclis’ten geçti…

İletişim alanında çalışma 
yüreten akademisyenleri, 

medya değerlendiricileri 
ve basın meslek örgütü 
temsilcileriyle, yasanın 

neler getirdiğini, hem 
gazetecileri hem de 

toplumu nelerin beklediği 
konuşuldu.

“Dezenformasyon” değil, 
“Sansür Yasası!” -1

AK Parti ve MHP tarafından hazırla-
nan ve kamuoyunda “Sansür Yasası” 
olarak adlandırılan 40 maddelik “De-
zenformasyon Yasası”, basın meslek 
örgütlerinin “sansürü yasalaştırdı-
ğı” gerekçesiyle eleştirmesine kar-
şın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
(TBMM) görüşülmesinin ardından, 
kabul edildi. Gazeteciler ve gazeteci-
lik örgütleri, yasanın basın ve ifade 
özgürlüğüne ağır bir darbe vuracağı-
na dikkat çekiyor. Söz konusu yasay-
la, Türk Ceza Yasası’na (TCK) “halkı 
yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu 
eklenirken “endişe, korku veya panik 
yaratmaya” yönelik yayın yapanlara 1 
yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veril-
mesi öngörülüyor.

Esra Tokat

14 Ekim 2022

Sosyal medya ve internet haberci-
liğine dönük düzenlemeleri içeren 
yasa teklifine ilişkin hazırladığımız 
yazı dizisinde ilgilerle konuştuk. Yazı 
dizimizin ilk bölümünde, Medya Om-
budsmanı Faruk Bildirici ve Ankara 
Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Bulut 
yasayı değerlendirdi.

Medya Ombudsmanı Bildirici, 
yasa ile güçlendirilecek Basın İlan 
Kurumu’nun (BİK), internet med-
yasına da ceza vereceği ve kontrol 
amiri haline geleceğine işaret eder-
ken AÜ İletişim Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Dr. Bulut, “Abdülhamit’in 
istibdat dönemi ve düzenlemeleri-
nin suretini taşıyor” vurgusu yaptığı 
yasanın, siyasi iktidarın kontrol al-
tına alınamamış yerel medya, dijital 
medyalarda yapılan yayınlar ile bi-
reysel sosyal medya paylaşımlarını 
engellemeye dönük ileri adımlardan 
biri olduğunu belirtti.

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/dezenformasyon-degil-sansr-yasasi-blm-1
http://media4democracy.org/news/dezenformasyon-degil-sansr-yasasi-blm-1
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“Siyasi iktidarın bizzat kendisi 
dezenformasyon üretiyor”

Açıklamalarına, “Dezenformasyon 
olgusu Türkiye’de değil dünyanın her 
yerinde var” diyerek başlayan Bildirici, 
“Ancak Türkiye’de bu sorunları ağırlaş-
tıran temel etmenlerden birisi, siyasi 
iktidarın bizzat kendisinin dezenfor-
masyon üretmesi” dedi.

Bu yasa ile birlikte iktidarın Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bil-
gi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) ve Basın İlan Kurumu’nu (BİK) 
güçlendirmeyi amaçladığını vurgula-
yan Bildirici, “BİK, internet medyasına 
da artık ceza verebilecek, kontrol amiri 
haline getirilecek. Gazeteciliği daha zor 
bir dönem bekliyor ama gazetecilik yine 
de yapılmaya çalışılacak çaresi yok. Ga-
zetecilik tek parti döneminde de yapıldı, 
Demokrat Parti döneminde de yapıldı, 
askeri dönemlerde de yapıldı” diye ko-
nuştu.

Basın kartlarını gazetecilik örgütleri-
nin vermesi gerektiğini belirten Bildiri-
ci, “Bu yasa ile birlikte basın kartlarının 
iptali konusunda İletişim Başkanlı-
ğı’nın yetkisi son derece artırılmış ola-
cak. Kısacası mevcut durumdan daha 
geriye gidecek” uyarısında bulundu.

Dr. Bulut: Abdülhamit 
gibi Erdoğan da kanun ve 
kurumlarla aynı çizgiyi takip 
etti

Yasa konusunda, “Abdülhamit’in 
istibdat dönemi ve düzenlemelerinin 
suretini taşıyor” ifadesini kullanan 
Öğretim Görevlisi Dr. Bulut, şu değer-
lendirmeyi yaptı:

“Sansür denince akla ‘istibdat’ dö-
neminin gelmesi doğal. Fakat gü-
nümüzde bu hatırlamanın özel bir 
önemi ve sıradan bir çağrışımdan öte 
anlamı var diye düşünüyorum. Erdo-
ğan da Abdülhamit gibi kendisinden 
önce güçsüz iktidarın ardından yöne-
time geldi ve yine aynı şekilde geniş 
demokratikleşme sözleri verdi. Top-
lumdaki değişim arzusu yeni iktidara 
desteğe dönüştü ama halkın elinde, 
1876’daki gibi, sözler dışında bir şey 
yoktu. Erdoğan da Abdülhamit gibi 
değişim talebiyle geldiği iktidarda 
mutlak hükümranlığını kurduktan 
sonra basını zapturapt altına almaya 
ve kendisini iktidara taşıyan kadro-
ları, hareketleri ve vaatleri tasfiyeye 
girişti. Kendinden önce (1864) yayım-
lanan Matbuat Nizamnamesi’nin, 
kurulan Matbuat Müdürlüğü’nün ve 
1867 Ali Kararname’nin geniş san-
sürcü işlevlerini kendi yararına kulla-
nıp sonra kısmi değişimlerle ilerleten 

Abdülhamit gibi Erdoğan da kanun ve 
kurumlarla aynı çizgiyi takip etti.”

“Bugün parlamentonun 
üzerine bir monarşi/monark 
tesis edilerek yetkileri elinden 
alınıyor”

“2017’de ‘güçler ayrılığı’ ilkesi iptal 
ediliyor. Yasama organı işlevsizleşti-
riliyor, yürütme organı, tek yetkili ola-
cak şekilde Cumhurbaşkanı’na bağla-
nıyor ve birbirlerine karşı bağımsızlık 
ve denetlenebilir/denetleyebilirlik 
ilişkisi lağvediliyor” diyen Dr. Bulut, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özetle, parlamenter demokra-
tik yapı tasfiye ediliyor ve devlette, 
1876’da Kanun-i Esasi ile kurulan 
‘Meşruti Monarşi’ yapılanması inşa 
ediliyor. Mutlak monarşinin ve mut-
lak monarkın yetkilerini sınırlandır-
ması itibariyle demokratikleşmeye 
doğru ilerici bir adım olarak görüle-
bilecek Meşruti Monarşi’nin kurulu-
şunun, bugün itibariyle parlamenter 
demokrasiden geriye doğru bir adım 
anlamına geldiği açık.

1876’da yanına bir parlamento tesis 
edilerek monarşinin/monarkın yet-
kileri kısıtlanırken bugün parlamen-
tonun üzerine bir monarşi/monark 
tesis edilerek halkın seçtiği parla-
mentonun yetkileri elinden alınıyor. O 
günlerde Padişah’ın elinden alınarak 
parlamentoya verilen kimi yetkiler 
ve hatta daha fazlası, bugün parla-
mentonun elinden alınarak Cumhur-
başkanı’na veriliyor. Parlamenter 
demokrasinin özellikle de 2017 Tür-
kiye’sinde halk egemenliği ilkesini 
ne kadar gerçekleştirdiği sorusu bir 
yana, bu düzenleme, halk egemenli-

BİK, internet 
medyasına 

da artık ceza 
verebilecek, 

kontrol amiri 
haline 

getirilecek.

Parlamenter 
demokratik yapı 
tasfiye ediliyor 

ve devlette, 
1876’da Kanun-i 
Esasi ile kurulan 
‘Meşruti Monarşi’ 
yapılanması inşa 

ediliyor. 

Faruk Bildirici
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ğinin gaspı anlamına da geliyor. Cum-
hurbaşkanı’nın Padişah’ın aksine, 
halk tarafından seçiliyor olması bu 
gerçeği değiştirmez.”

Engellemeye dönük en ileri 
adımlarından biri…

Dr. Bulut konuşmasını, “Sansür Ya-
sası” ile amaçlanılana değinerek son-
landırdı:

“Anti-demokratik bir rejimin ku-
rulabilmesi için basının da zap-
turapt altına alınması gerek. Ge-
leneksel ulusal medya kurumları 
zaten büyük ölçüde kontrol altına 
alınmış ve taraftarlaştırılmış du-
rumda. Geriye kalan üç unsurun da 
engellenmesi, en azından kontrol 
altına alınması gerekmektedir. Bun-
lar; yerel medyanın bir kısmı, çeşitli 
dijital mecralarda yapılan yayınlar 
ve bireysel düşüncelerin kamusal 

2017’deki Anayasa değişikliği, 1876 Kanun-i 
Esasi’sinin neredeyse aynısı…

Dr. Bulut, “2017’de kabul edilen Anayasa değişikliği-
nin teklif maddelerinde şekil verilen temel devlet yapı-
lanması ve ilişkileri, I. Meşrutiyet’in ilanı olan Kanun-i 

Esasi’nden alınmıştı. Referandumla, 16 Nisan 2017’de 
kabul edilen 18 maddelik Anayasa değişikliği, Abdülha-
mit’in, ilan etmesi için tahta çıkarıldığı 1876 Kanun-i 
Esasi’sinin ‘benzeri’ bile değil neredeyse aynısıydı” açık-
lamasının ardından karşılaştırmalı olarak şu tabloyu 
sundu:

16 Nisan 2017 öncesi 16 Nisan 2017 sonrası 1876 Kanun-i Esasi (Meşruti 

Monarşi)

Yürütmenin belirlenmesi

Hükümet kuracak oyu alan 

parti veya partilerce oluşturulan 

kabine. Cumhurbaşkanının 

onayıyla göreve başlar.

Cumhurbaşkanının atayacağı 

bakanlar

Padişahın atayacağı bakanlar

Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 

Kurulu

Cumhurbaşkanı Padişah

Cumhurbaşkanı'na vekalet TBMM Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Taht naibi

Bakanlık görevi sırasında Milletvekilliği Sürer Milletvekilliği biter Milletvekilliği biter

Bakanlar kime karşı sorumlu? TBMM'ne Cumhurbaşkanı'na Padişah'a

Bakanlıkların sayılarının 

belirlenmesi

TBMM'nin yetkisnide Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde Padişah'ın yetksinde

Seçimlerin yenilenmesi

Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu 

kurulamadğı veya güvenoyu 

alamadığı takdirde, TBMM 

Başkanına danışarak.

Cumhurbaşkanı, şarta gerek 

kalmaksızın tek başına.TBMM 

üye sayısının 5'de 3'nün (360 

Milletvekili) kabulüyle

Padişah

Bütçenin belirlenmesi Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Padişah

Kararname çıkartma yetkisi Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Padişah

tartışmaya doğrudan katılabilmesi-
ni, böylece de kümülatif olarak çoğa-
labilmesini sağlayan sosyal medya 

paylaşımları. Bu yasa, siyasi iktida-
rın bunları engellemeye dönük en 
ileri adımlarından biridir.”

Dr. Gökhan Bulut
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“Dezenformasyon” değil, 
“Sansür Yasası!” -2
Sosyal medya ve internet haberciliğine dönük düzenlemeleri içeren yasa teklifine 
ilişkin hazırladığımız yazı dizisinde ilgilerle konuştuk. Yazı dizimizin ikinci 
bölümünde, gazeteciler Çiğdem Toker ve Alican Uludağ’ın değerlendirmelerine yer 
veriyoruz.

AK Parti ve MHP tarafından hazırla-
nan ve kamuoyunda “Sansür Yasası” 
olarak adlandırılan 40 maddelik “De-
zenformasyon Yasası”, basın meslek 
örgütlerinin “sansürü yasalaştırdığı” 
gerekçesiyle eleştirmesine karşın Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 
görüşülmesinin ardından, kabul edil-
di. Sosyal medya ve internet habercili-
ğine dönük düzenlemeleri içeren yasa 
teklifine ilişkin hazırladığımız yazı 
dizisinde ilgilerle konuştuk. Yazı di-
zimizin ikinci bölümünde, gazeteciler 
Çiğdem Toker ve Alican Uludağ’ın de-
ğerlendirmelerine yer veriyoruz.

Gazeteci Toker, “Kanun teklifinde-
ki maddeler, yaygın medya ve sosyal 
üzerinde bir korku iklimi ve zapturapt 
yaratmaya dönük” derken Uludağ, 
“İktidarı eleştiren veya iktidarın sak-
lamaya çalıştığı bir gerçeği dile getir-
mek isteyen her kesim, sansür yasa-
sıyla tanışacak” uyarısında bulundu.

“Halkın haber hakkı iyice 
ortadan kalkacak”

Mesleğini yaparken karşılaştığı zor-
luklara değinen Gazeteci Toker “Taz-
minat davaları ve erişime engelleme 
kararları, gazetecilik önünde en çok 
yaşadığım iki güçlük. Dört tazminat 
davam üst mahkemelerde devam edi-
yor. Son zamanlarda erişim engeli art-
tı” dedi.

Bu yasa yürürlüğe girdiğinde eri-
şim engelleme kararlarının artacağı-
na işaret eden Toker, “Zaten bu yasa 
yokken bile Sulh Ceza Hâkimlikleri, 
erişim yasağı isteyen şirket ve diğer 
gerçek kişi/tüzel kurumları genel-
likle ‘kırmıyor.’ Bu kanun, gazetecilik 
üzerindeki baskıları çok ağırlaştıra-

Esra Tokat

15 Ekim 2022

cak. Halkın haber hakkı iyice ortadan 
kalkacak. Hem kurumlar hem de tek 
tek muhabirler, gazeteciler açısından. 
Ayrıca bu kanun; seçime giderken ik-
tidar yanında yer alan bütün kişi ve 
kurumlara; haberciler, gazeteciler ve 
iktidar uygulamalarına itiraz eden 
farklı görüşteki insanları ‘ispiyon’ 
etme fırsatı verecektir” uyarısında bu-
lundu.

“AK Parti iktidarı, kendisi için var-
lık meselesine dönüşen 2023 seçimi-
ne dikensiz gül bahçesi içinde gitmek 
istiyor” diyen Toker, AK Parti’nin 
“Sansür Yasası” ile hedeflediklerine 
dair şunları söyledi:

“Kanun teklifindeki maddeler, 
yaygın medya ve sosyal üzerinde bir 
korku iklimi ve zapturapt yaratmaya 
dönük. ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen 
yayma’ diye bir suç ekleniyor Ceza Ya-
sası’na. Hapis cezası getirilecek suç-
la ilgili, endişe, korku, panik yayma, 
kamu barışını bozma gibi kavramlar 
yazılmış. ‘Dezenformasyon’ ile müca-
dele görünümü altında getirilen yeni 
suç tipi, iktidar uygulamalarını eleş-
tirip itiraz eden herkesi susturmaya 

dönük. Tweet atmak ciddi cesaret is-
teyen bir meseleye dönüşebilir.”

“Zaten mevcut düzende 
gazeteciler zor şartlar altında 
çalışıyor”

Gazeteci Alican Uludağ da meslekte 
yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

“Şu an bir yargı muhabiri olarak za-
ten yeterince dava ve soruşturmalar 
ile karşı karşıya kalıyorum. ‘Sansür 
Yasası’ndaki 29. Madde bile çıkma-
dan bugüne kadar hakkımda 20’nin 
üzerinde soruşturma, 10’un üzerinde 
dava var. Savcılar, eskiden gizliliği ih-
lal, hakaret gibi daha basit ceza mad-
delerinden soruşturma açarken, şimdi 
çıtayı yükselterek artık Terörle Müca-
dele Kanunu’na muhalefetten soruş-
turma başlatıyor. Yargı, ceza huku-
kunu, baskı aracı olarak kullanıyor ve 
dozunu da her geçen yıl artırıyor. Yine 
son dönemde haberlere erişim engeli 
kararlarında ciddi artış var. Bunun dı-
şında en sık karşılaştığım zorun, ak-
reditasyon. İçişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Yargıtay, şu an fili olarak 
akredite gazeteciler arasına almadığı 

Çiğdem Toker
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için programlarını takip etmem müm-
kün değil. Tabi ki bu durum, daha önce 
yaptığım eleştirel haberlere karşılık 
verilen yanıttı. Özetle, zaten mevcut 
düzende gazeteciler zor şartlar altında 
çalışıyor. Şimdi üzerinde bir da ‘Sansür 
Yasası’ sopası getiriliyor. Artık günlük 
mesaimizin bir bölümünü karakollar-
da veya adliye koridorlarında ifade ver-
mek için ayıracağız.”

“1984 romanındaki gibi 
bir düzen, fiilen bu yasayla 
uygulamaya girecek”

“Bu yasanın çıkmasını dört gözle 
bekleyen bir kurum var. O da İletişim 
Başkanlığı” diyen Uludağ, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Geçen ağustos ayında İletişim Baş-
kanlığı’na bağlı ‘Dezenformasyonla 
Mücadele Merkezi’ oluşturulmuştu. 
Bu merkez, ‘Sansür Yasası’ için ku-
ruldu ve hazırda bekletiliyor. Merkez, 
basın yayın organlarını ve gazetecile-
rin sosyal medya hesaplarını yakın-
dan takip edecek. Bir anlamda fişleme 
merkezi gibi çalışacak. Kendince “ya-
lan haber” dediği haberleri not edip, 
gerekirse savcılığa ihbarlarda bulu-
nabilecek. Yine Emniyet’e bağlı ‘Siber 
Daire’ de zaten rutin olarak sosyal 
ağları özel programlarla yakından iz-
liyor. Her hükümet eleştirisini not edi-
yor ve savcılıklara suç ihbarında bulu-
nuyor. Bir anlamda George Orwell’ın 
1984 romanındaki gibi bir düzen, fii-
len bu yasayla uygulamaya girecek.

Ancak sanılmasın ki biz gazeteciler 
bu yasadan korkacak. Bizim işimiz, 
gazetecilik ve gerçekleri yazmak. Ger-
çek olduğuna inandığımız, güvenilir 
kaynaklardan teyit ettiğimiz her bil-
giyi, belgeyi haber olarak yazmaktan, 
halkı bilgilendirmekten, iktidarın uy-
gulamalarını eleştirmekten vazgeç-
meyeceğiz. Sonu davaysa dava, cezay-
sa ceza, hapisse hapis.”

“Gazeteciler, bir süre 
sonra kendisine otosansür 
uygulayabilir”

“Sansür Yasası”yla getirilmek iste-
nen düzende, “AK Parti, ülkeyi çok iyi 
yönetiyor, çıkan sorunlar ise dış güç-
ler kaynaklı” propagandasını her yere 

yerleştirmenin istendiğini kaydeden 
Uludağ sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir anlamda ülkeyi, aHaber’e çe-
virmek amaçlanıyor. Bunun dışında 
bir gerçeği dile getirmek yasak olacak. 
Her iktidarı eleştiren haber, ‘Halk ara-
sında panik yarattı, ülkenin güvenli-
ğini, kamu düzenini, kamu barışını 
bozdu’ iddiasıyla hapis cezasıyla karşı 
karşıya kalacak. Haber yapacağı sı-
rada 3 yıla kadar hapisle yargılanma 
riskini düşünen gazeteciler, bir süre 
sonra kendisine otosansür uygulaya-
bilir. Otosansür mekanizmasının iç-
selleşmesiyle birlikte polise, savcıya 
gerek kalmadan gazeteciler gerçeği 
yazmaktan vazgeçme durumuyla kar-
şı karşıya kalabilecek.”

Alican Uludağ

Fotoğraf: Damla Kırmızıtaş (Evrensel Gazetesi)
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“Dezenformasyon” değil, 
“Sansür Yasası!” - 3
Sosyal medya ve internet haberciliğine dönük düzenlemeleri içeren yasa teklifine 
ilişkin hazırladığımız yazı dizisinde ilgilerle konuştuk. Yazı dizimizin üçüncü 
bölümünde, basın meslek örgütü temsilcilerinin değerlendirmelerine yer veriyoruz.

AK Parti ve MHP tarafından hazırla-
nan ve kamuoyunda “Sansür Yasası” 
olarak adlandırılan 40 maddelik “De-
zenformasyon Yasası”, basın meslek 
örgütlerinin “sansürü yasalaştırdığı” 
gerekçesiyle eleştirmesine karşın Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 
görüşülüyor. Sosyal medya ve internet 
haberciliğine dönük düzenlemeleri içe-
ren yasa teklifine ilişkin hazırladığımız 
yazı dizisinde ilgilerle konuştuk. Yazı 
dizimizin üçüncü bölümünde, basın 
meslek örgütü temsilcilerinin değer-
lendirmelerine yer veriyoruz.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 
Genel Başkanı Can Güleryüzlü, mes-
lektaşlarıyla dayanışarak bu yasanın 
üstesinden gelmeye çalışacaklarını 
vurgularken Gazeteciler Cemiyeti Genel 
Sekreteri Kenan Şener, basın meslek ör-
gütlerini yeni bir mücadele döneminin 
beklediğine işaret etti. Türkiye Gazete-
ciler Sendikası (TGS) İstanbul Şube Baş-
kanı Banu Tuna ise, yasanın bu haliyle 
Meclis’ten geçmesi halinde, iptali için 
Anayasa Mahkemesi’nde dava açılma-
sına ilişkin siyasi partilerle görüşecek-
lerini belirtti.

Güleryüzlü: "Toplumu da baskı 
altına almak için yapılıyor" 

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 
“Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli-
fi”ne ilişkin ÇGD Genel Başkanı Güler-
yüzlü, şu değerlendirmede bulundu:

“Yasa teklifi, antidemokratik ve basın 
özgürlüğüne tamamen aykırıdır. Yasa-
nın uygulanması ve hayata geçirilmesi 
durumunda Türkiye’de düşünce ve ba-
sın özgürlüğüne büyük bir darbe vuru-
lacak. Bu yasa, sadece gazetecileri değil 
toplumu da baskı altına almak için ya-

Esra Tokat

17 Ekim 2022

pılıyor; tamamen korkulardan beslen-
miş ve seçim endeksli düzenleme. An-
cak hatırlatmakta fayda var, gazetecilik 
bir mücadele alanı ve zaten dikensiz 
bir gül bahçesinde yapılan bir iş değil. 
Gazetecilik iktidar eleştirisidir. Otorite-
lerin eleştirisini halk adına yapma mis-
yonuyla hareket edilen bir meslektir.”

Basın kanunu yeni baştan 
yazılmalı…

“Sansür Yasası”na karşı tepkilerin 
daha nitelikli ve daha büyük olması 
konusunda eksikliklerini gördük-
lerini belirten Güleryüzlü, basın 
meslek örgütleri olarak ders alın-
ması gerektiğine işaret ederek, “Sü-
reç, gerçekten demokratik, emek-
ten yana bir basın kanunu ve basın 
emekçilerinin haklarını düzenleyen 
kanunların yeni baştan yazılma-
sı gerekliliğini önümüze koyuyor” 
dedi.

Güleryüzlü, sözlerini yasanın ge-
tireceği her bir zorluğu gündeme ta-
şıyarak kamuoyunu bilgilendirecek-
lerini, meslektaşlarıyla dayanışarak 
üstesinden gelmenin yolunu bula-
caklarını belirterek bitirdi.

Şener: Haber kaynakları üzerinde 
güçlü bir denetim oluşturmak 
amaçlanıyor”

Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekrete-
ri Şener, yasanın amaçlarına ilişkin şu 
açıklamayı yaptı:

“Yasa, seçim öncesinde toplumun 
haber kaynakları üzerinde çok güçlü bir 
denetim oluşturmayı amaçlıyor. Yasay-
la amaçlananları şöyle sıralayabilirim. 
Basın İlan Kurumu’nu (BİK) Radyo, Te-

Can Güleryüzlü

Yasa 
teklifi, 

antidemokratik 
ve basın 

özgürlüğüne 
tamamen 
aykırıdır.

http://media4democracy.org/news/dezenformasyon-degil-sansr-yasasi-blm-3
http://media4democracy.org/news/dezenformasyon-degil-sansr-yasasi-blm-3
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levizyon Üst Kurulu (RTÜK) gibi dene-
tim ve ceza odaklı bir kurum haline ge-
tirmek. Anadolu’ya yayılmış yazılı yerel 
basını, internet medyasına dönüştür-
mek. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun, 
kapalı anlık mesajlaşma uygulamaları 
ve sosyal medya üzerinde çok daha güç-
lü bir denetim kurmasını sağlamak. Ve, 
hukuk dışı ‘basın kartı yönetmeliği’ hü-
kümlerini yasa, içine koyarak idari yar-
gı denetiminden uzaklaştırmak.”

“Her türlü hak ihlalinde 
meslektaşlarımızın yanında 
olacağız”

Yasanın kısa sürede Meclis’te kabul 
edilmesini beklediğini bildiren Şener, 
sözlerine şöyle sürdürdü:

“29. Madde’de gazetecilerin kapsam 
dışında olduğunun belirtilmesi ve ha-
pis cezasının kaldırılması gibi taleple-
rimizin yerine getirilip getirilmediğini 
göreceğiz. Şayet bu yöndeki talepler yine 

yerine getirilmezse Gazeteciler Cemiye-
ti olarak verdiğimiz sözün arkasında 
duracağız ve yasanın uygulanması sı-
rasında karşı karşıya kalacağımız her 
türlü hak ihlalinde meslektaşlarımızın 
yanında olacağız. Diğer basın meslek 
örgütleriyle oluşturduğumuz Medya 
Dayanışma Grubu içinde yeni bir basın 
kanunu üzerine zaten bir süredir çalı-
şıyorduk, bu çalışmaları hızlandıraca-
ğız. Seçim öncesinde partilerin seçim 
beyannamelerine basın ve ifade öz-
gürlüğünü güçlü vurgularla sokmaya  
çalışacağız.”

Yasa, sosyal medyayı kullanan, bil-
gi üreten herkes için büyük bir tehlike 
“Sansür Yasası”nın basın ve ifade öz-
gürlüğüne etkilerine değinen TGS İs-
tanbul Şube Başkanı Tuna da “Elimizde 
kalan son bağımsız ve eleştirel haber 
alma kanallarını da kapatacak, ifade 
özgürlüğü alanını boğup yok edecek. Bu 

meseleyi hep basın özgürlüğü üzerin-
den tartışıyoruz ancak bu yasa, sosyal 
medyayı kullanan, bilgi üreten (özellik-
le de iktidarın iddialarının aksini söyle-
yen bilgi üreten) herkes için büyük bir 
tehlike” uyarısında bulundu.

“Yasa teklifinin kabul edilmesi du-
rumunda sosyal medya cendereye alı-
nacak, anlık mesajlaşma uygulamaları 
bundan sonra görüşmelere ilişkin bilgi-
leri BTK’ya verecek” diyen Tuna, gaze-
tecilerin basın kartı taşımasının hiçbir 
anlamı kalmayacağını belirtip dernek 
ve vakıf yöneticilerinin basın kartı ala-
bilmesi için medya alanında faaliyet 
göstermesi yeterli olacağını söyledi.

“İktidarın yarattığı baskı-korku 
iklimini deşifre edeceğiz”

Tuna, sözlerini şöyle tamamladı:
“BİK, gazetelere ve internet haber 

sitelerine hem para hem ceza veren 
bir kurum olarak geniş yetkilerle do-
natılacak. Tıpkı, televizyon ve radyolar 
üzerinde kılıcını sallayan RTÜK gibi 
yazılı ve dijital medyanın eli sopalı po-
lisi hâline gelecek. BTK ile BİK, basılı ve 
dijital medyanın yanı sıra sosyal medya 
ile Whatsapp gibi haberleşme uygula-
malarını da çok sıkı bir denetim ve ceza 
tehdidi altına alacak. Yerel gazetelerin 
ana yaşam kaynağı olan resmi ilân ge-
lirinin yüzde 75’i buharlaşacak, matba-
alar çalışamaz hâle gelecek. Yasa bu ha-
liyle Meclis’ten geçerse, iptali için TGS 
olarak AYM’de dava açılması için siyasi 
partilerle görüşmelere başlayacağız. 
Ayrıca yasanın olumsuz sonuçlarıyla 
karşılaştığımız her örneği kamuoyu 
ile paylaşarak, iktidarın yarattığı bas-
kı-korku iklimini deşifre edeceğiz.”

Seçim öncesinde 
partilerin seçim 

beyannamelerine 
basın ve ifade 
özgürlüğünü 

güçlü vurgularla 
sokmaya  

çalışacağız

Banu Tuna
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Üniversitelilerin 

Yurt ve ev bulma arayışı…
Yeni eğitim dönemini, üniversite öğrencileri yine barınma sorunuyla karşıladı. Artan 

ev kiraları ve özel yurt fiyatları, öğrenci ve ailelerini çaresiz bırakıyor. Dicle Üniversitesi 

öğrencisi Fırat, şartların bir an önce iyileştirilmesini istiyor.

İlk ve orta öğretimin ardından üni-
versitelerde de 2022/2023 eğitim 
yılı, başladı. 2002’de 93 olan üniver-
site sayısı, 2020’de 203’e yükseldi. 
Yükseöğretim Kurulu’nun (YÖK) Ni-
san ayında yaptığı açıklamaya göre, 
Türkiye’de, üniversitelerde yükse-
köğrenimde yaklaşık 8,3 milyon 
öğrenci eğitim görürken bu yıl için 
1 milyon 61 bin yeni öğrenci kon-
tenjanı açılandı. Özellikle üniversi-
te tercihlerine yerleşen öğrenciler, 
gittikleri yerlerde kayıt heyecanı ile 
birlikte barınma derdine düştü, yurt 
ve ev bulma arayışına girdi.

Ağustos ortasında Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu başkanlığında 81 il valisi ve 
gençlik spor il müdürleriyle yapılan 
toplantıda alınan kararlar valilik-
lere “Üniversitelerde Güvenlik ve 
Barınma Tedbirleri” konulu genelge 
ile gönderildi. Genelgeye göre; eği-
tim-öğretim dönemi boyunca üni-
versite öğrencilerinin konaklayaca-

Vesile Kardaş
18 Ekim 2022

ğı yurt, pansiyon, apart vb. yerlerde 
olası fahiş fiyat uygulamalarına mü-
saade edilmeyecek, maddi durumu 
yetersiz olan öğrencilere kamu ku-
rumları, sivil toplum kuruluşları 
vasıtasıyla burs ve konaklama ko-
nularında yardımcı olunacak. Kredi 
ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Mü-
dürlüğü’ne bağlı 776 yurdun ise top-
lamda 760 bin öğrencilik kapasitesi 
bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı 
Kasapoğlu, önceki açıklamalarında 
yurt kapasitenin 800 bin olduğunu 
duyurmuştu.

Söz konusu genelge ve yetkililerce 
yapılan açıklamalara rağmen KYK 
yurt kapasiteleri yetersiz kalırken 
öğrenciler, hâlâ barınma sorunu ya-
şıyor. Önceki yıllarla karşılaştırıldı-
ğında çoğu aile için ulaşılmaz boyut-
larda artan ev kiraları ve özel yurt 
fiyatları, öğrenci ve ailelerini çaresiz 
bırakıyor. Öncelikle büyükşehirlerde 
yüzde 100 artması, öğrencileri kara 
kara düşündürüyor. Hem ev fiyatla-
rının yükselmesi hem de kiralık ev 
sayısının azalması nedeniyle öğren-
ciler, özel yurt aramaya başladı. Yurt 
fiyatları ise ortalama 30 ile 120 bin 
lira arasında değişiyor.

Öğrencinin eve 
çıkması hayal 
oldu…

Dicle Üniversitesi öğrencisi Fı-
rat da barınma sıkıntısı yaşayan 
öğrencilerden biri. Fırat, KYK 
yurtlarına yedek listesinden gir-
di ve dersler başladıktan sonra 
yurduna yerleşti. 2 yıldır yurtta 
kalan Fırat, sıkıntılarını şöyle 
anlattı:

“Kaldığım yurt okuluma çok 
uzak. Okula gidip gelmem gün-
de birkaç saatimi alıyor. 5 kişilik 
odalarda konforsuz bir ortamda 
yaşıyoruz. Arkadaşlarımla eve 
çıkmayı düşündük. Ama Diyar-
bakır’da öğrenciye ev verilmek 
istenmiyor. Bulduğumuz evlerde 
çok pahalı olduğu için çıkama-
dık. Kiralar, bir yılda çok fazla 
arttı. Eskiden bir-iki kişi, eve çık-
ma şansımız olabiliyordu şimdi 
hem fahiş kira bedelleri hem de 
faturaları düşününce bir öğrenci 
için eve çıkmak hayal oldu.”

Kaldığı yurtta, yemeklerin 
yetersiz ve sağlıksız olduğun-
dan yakınan Fırat; “Günlük iki 
öğün beslenme hakkı veriliyor 
ve yemeklerin porsiyonları çok 
küçük, doymuyoruz. Bursla ge-
çinen birinin dışardan yemek is-
temesi imkânsız. Dengesiz ve ye-
tersiz beslenmeden dolayı sağlık 
sorunları yaşadım. Şartların bir 
an önce iyileştirilmesini istiyo-
ruz” çağrısında bulundu.

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/hibirimiz-bizden-olan-bilindik-olani-degistirmek-istemeyiz
http://media4democracy.org/news/hibirimiz-bizden-olan-bilindik-olani-degistirmek-istemeyiz
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“Hiçbirimiz bizden olan, 
bilindik olanı değiştirmek
istemeyiz”
“Gidelim Buralardan 
Muhlis” romanıyla 
İpek, gitmek ve kalmak 
arasındaki arafta 
aşkları, mekânları, 
en çok da mülkiyet ve 
aidiyet kavramlarını 
ele alıyor. “Tozpembe 
aşkların masumiyeti”nin 
altını çizen İpek, bu ilk 
romanında okurlarını, 
Körekem Kasabası’nda 
ağırlarken kasaba sakinleri 
üzerinden bizleri, adeta “Ne 
kadar cesursun?” sorusuyla 
baş başa bırakıyor.

Dilek Atlı

17 Ekim 2022

Bugüne kadar Türkiye’nin pek çok 
değerli edebiyat dergisinde öyküleriyle 
yer alan, 2012 yılında “Yaşar Nabi Nayır 
Dikkate Değer Öykü Ödülü’ne layık gö-
rülen Yazar Ali İpek’in İletişim Yayın-
ları’ndan çıkan ilk romanı “Gidelim Bu-
ralardan Muhlis”, raflarda yerini aldı. 
Kitabın tanıtım yazısında, kalmak-git-
mek; yersizlik yurtsuzluk-yabancılık, 
eğretilik ikilemlerinin romanı olduğu 
vurgulanıyor. Yazar İpek, kısa romanıy-
la ilgili sorularımızı içtenlikle yanıtladı.

-Bu ilk romana da adını 
veren Muhlis’i gözümüzde 
canlandırsak, “klasik” bir 
kasaba insanı geliyor akla. 
Ancak, biraz daha ayrıntı rica 
etsek okurlar için? Nasıl biridir 
Muhlis esasen?

-Muhlis, aşkı ile kasabası (Köre-
kem) arasında tereddüt yaşayan, çoğu 
zaman iç sesine kulak verip ona göre 

karar veren, genelde pek konuşmayı 
sevmeyen hatta çok konuşulmasın-
dan hazzetmeyen biri. Bu yönüyle ka-
saba sakinlerinden pek bir farkı yok. 
Kasaba sakinleri, genelde dinleyen 
değil de anlatan taraftır. Dolayısıyla 
bir yabancı gördükleri an, kendi hayat 
tecrübelerini, nasihatlerini, yol gös-
terici kimliklerini hikâyelerle ya da 
hikâyeleriyle anlatırlar. Öğüt verme 
biçimleri böyledir. Muhlis’i onlardan 
ayıran kısım ise; Aşkı uğruna söylen-
tilere kulak assa da pek umursama-
yacak biri olduğudur. Bunun yanında 
herkesin kusurlu olduğu gerçekliğini 
kabul etmiş ve buna göre kusursuz 
kısımlarla yetinmeyi öğrenmiştir. 
Hayat, insanın tamam hissettiği ko-
nularda da neler neler öğretir insana 
değil mi? Muhlis ve Nurgül karakteri, 
yalnız ve sevgiye aç, temiz insanlar. 
Hepimiz özünde bir parça mutluluğu 
çok görmeyiz kendimizde. Herkes ka-

dar hak ettiğimizi yargılamalarından 
rahatsız da oluruz elbette. Muhata-
bımızın kusurunu gördüğümüzde ya 
da en ufak hatasında ona karşı yap-
tığımız iyiliklerimizi hemen oracıkta 
ortaya dökeriz. Dökerken de abartırız 
hatta. Aynı kusur muhataptan bize 
gösterildiğinde kabullenmemiz hiç de 
kolay olmaz. Üste çıkmaya aklanma-
ya çalışırız başta. Hikâye oluşurken 
tozpembe aşkların masumiyetinin 
altını çizmek istedim. Hiçbir karakter 
tam olarak iyi, tam olarak kötü değil.

-İnsan, neden gitmek ya da 
kalmak ister? Kendini bulmak, 
ait olduğun yeri bulmak ile 
özdeş olduğu için mi gitmek 
ister insan, yoksa evinde 
olduğunu bildiği için mi kalmak 
ister?

-Aslında Körekem kasabası sade-
ce Muhlis için bir yuva diyebilirim. 

Ali İpek

http://media4democracy.org/news/hibirimiz-bizden-olan-bilindik-olani-degistirmek-istemeyiz
http://media4democracy.org/news/hibirimiz-bizden-olan-bilindik-olani-degistirmek-istemeyiz
http://media4democracy.org/news/hibirimiz-bizden-olan-bilindik-olani-degistirmek-istemeyiz
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Uzaklaşmamak için direniyor. Kop-
mak kolay olmuyor onun için. Aidiyet 
hissettiklerini bir bir sıralıyor karar 
verirken. Kasabanın hikâyesi, her ne 
kadar aşk barındırsa da orayı makul 
kılmıyor. Sakinlerinden konuşursak, 
Nurgül için mekânsal değil de algısal 
mutluluk hali önemli. “Neresi olursa 
olsun,” düsturuyla yaşıyor. Gidecekleri 
başka kasabalarda yabancı oldukların-
da baskıların oraya nazaran daha az 
olacağı kanaatinde. Mutluluk konu-
sunda; mutlu insan daha fazla mutlu-
luğu hak edendir ama mutsuz insana 
en büyük dilimi vermek istemez miyiz?

-Artık sadece küçük kasabalarda 
değil, büyükşehirlerde de 
doğru bildiğimizin yalan 
olduğu gerçeğini kulak arkası 
ederek günlük görünen, 
bilinen hikâyelerle kendimizi 
kandırıyoruz diyebilir miyiz? 
Ne oluyor, büyükşehirler de 
kasabalaşıyor mu? Yoksa, 
insanlar mı daha çok korkar 
oldu yüzleşmelerden?

-Dünya geneli için söylüyorum, için-
de bulunduğumuz durum içler acısı. 
İnsanlıktan çıkmak diye bir tabir var. 
Ülkeler, kıtalar arası göçler, tarih bo-
yunca vardı. Şimdi daha görünür ve be-
lirgin. Herkes hikâyesini, azığını alıp 
yola çıktı. Bu yolculuk hali, yol hali, git-
me isteği, mecburiyeti de mahcubiyeti 
de beraberinde çok şey doğurdu. Her-
kes hikâyesini de beraberinde götürdü. 
Kimi hikâyesiyle kaldı.

İnsan, acılarını paylaşmak için 
muhatabının da acı çekmiş olmasını 
önemsiyorsa hepimiz aynı zeminde 
değil miyiz? Tanımladığınız gibi karan-

lık atmosfer canımızı 
çokça yakıyor. Kıyıya 
vuran çocuklar, kimin 
içini parçalamıyor ki? 
Hikâyede bir kasaba-
dan dem vurdum. Şim-
di ise metropollerde de 
aynı durumlar mevcut. 
Muhlis’in dediği gibi 
“Sırtımdakiler, taşıdık-
larımdan daha ağır.”

Romanın içinde 
geçen, kasabaya adı-
nı veren ve her farklı 
ağızda detayları fark-
lılaşan bir hikâye var. 
Ekrem’in aşk hikâyesi. 
Neredeyse mite dönü-
şen bu hikâye, kişiden 
kişiye değişiyor.

Roman, konusu iti-
bari ile bir günde geç-
tiği için, kesin bir tarih 
gerekmediğini düşün-
düm. Evet dediğiniz 
doğru Körekem kasa-
bası nerede olduğunu 
bilmediğimiz distopik 
dünyalara ait bir yer 
gibi gözükse de herkes için bilindik bir 
yer. Bir yanıyla masalsı. Etrafımdaki 
çoğu insan, anılarda yaşıyor. Şimdide 
gözükseler bile eski zamanlardan çı-
kamıyor. Çıkmak istemiyor belki. Bi-
riktirdiklerinden sermayeli hayatlar 
üzerine çokça düşündüm. Arada çok 
ince sınır var. Ya da şöyle düşünelim; 
Geceden kalma o güzel rüyayı gün 
boyu düşünmek insana iyi geliyor. 
Bu denge, mevcut yaşamda var zaten. 
Düne dair yaşanmışlıklar, tecrübeler 
ve acılarla, günümüzü yad ediyoruz. 
Bu da bir ihtiyaçtan doğuyordur sanı-
rım. Tıkandığımız, baş edemediğimiz 
yerlerde başarılarımızı da gözden ge-
çiriyoruz. Zaman değiştiği için söz-
cükler de elbette değişiyor.

Bu hikâye üzerinden bir düşünce 
geliştirecek olsak gidince ne oluyor, 
kalınca ne oluyor? Bu ‘”Ne oluyor” kıs-
mı daha yoğunluklu hangi duygularla 
ilintili sizce? Yalnızlık, cesaret, korku, 
umut, belirsizlik… Kitabı yazarken 
kafamda iki imge vardı; kalmak ve zo-
runda kalmak. İlkinde aidiyet duygusu 
çıktı karşıma. Hiçbirimiz bizden olan, 
bilindik olanı değiştirmek istemeyiz. 
Beter olan da beterin beteri de bizdense 
yabancılaşmayız. İnsan dediğimiz ki-
minin affına kimininse bahtına sığınır 

ve yaşamı boyunca bir yurt, yuva aradı-
ğı gibi öldükten sonra da kalacak yerini 
dahi merak edendir. Ülke değiştirmek-
le, şehir değiştirmek aldığımız radikal 
kararlardır ve hiçbiri başta hoşumuza 
gitmez. Kıpırdamak istemeyiz. Mülk 
edindiğimizde eşyalarımıza da aynı 
duygular sirayet eder. Mümkün merte-
be onları da hareket ettirmek istemeyiz. 
İkincisi ise zorunda kalmak. Muhlis’in 
dediği gibi “İnsan gömülmek istediği 
yerden uzakta yaşamak istemez.” 

Gündelik hayatta karşılaşabile-
ceğimiz fail, “Mecbur kalmasaydım 
yapmazdım,” diyor ve gerekçeli kara-
ra ilişkin işlediği suç ne olursa olsun 
haklı çıkmaya çalışıyor. Bu söylemi 
sadece suç unsuru olarak kastetmiyo-
rum. Mecbur kalıp da ölen, öldürülen, 
evlenen, doğuran nice insan var. Melih 
Cevdet’indi sanırım; “Kendimizi var 
edemediğimiz için yok ediyoruz” sözü. 
Herkes bilindik bir hikâyeyi başka tür-
lü görüyor, zorundaymış gibi anlatıyor. 
Nedenleri sorulduğunda da “O zaman-
lar öyleydi,” deyip kabulleniyor ve si-
neye çekiyor. Yaşamları taşrada ya da 
kasabalarda veya köylerde geçenlerden 
sık duyduğum kabullenme biçimidir. 
Bu bağlamda hikâyede geçen tüm ka-
rakterlerin uhdeleri var zaten.

Bir yanıyla 
masalsı. 

Etrafımdaki çoğu 
insan, anılarda 

yaşıyor. Şimdide 
gözükseler bile 

eski zamanlardan 
çıkamıyor. 
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Fotoğrafın 
doğuşu

M.Ö. ve M.S. ile geçen asırlar arasında 21. Yüzyıl teknoloji ile tanışan fotoğrafçılık 
dijital dönüşüm ile şimdi bilgisayarlarla buluştu.

M.Ö. 470'li yıllarda Çinli filozof 
Mozi tarafından Kamera Obscura da 
denilen, karanlık bir odaya ufak bir 
delik açılarak dışarıdaki görüntünün 
içeriye ters bir şekilde yansıtılması ile 
başlayan fotoğrafın doğuşu daha son-
ra ilk kameraların projeksiyon odala-
rında yer almasıyla başlayan fotoğraf-
çı serüveni 1502 yılında Leonardo da 
Vinci’nin kaleme aldığı Codex Atlan-

Yılmaz Çamdalı
18 Ekim 2022

ticus kitabında 270’den fazla kamera 
obscura çizimi ile devam etti. 

270’den fazla kamera obscura çizi-
mi bulunan kitaptaki bilgilerde bugün 
siz de bir odanın dışarıyı içeriye ters 
bir şekilde yansıtılması ile ve odanın 
camları ışık geçirmeyen bir yüzey ile 
kaplaması (Karton koliler, kalın kraft 
kağıtları, kalın perdeler gibi). Karşı 
duvarın uzaklığıyla birlikte 1-20mm 
aralığında bir delik açıldığında. Pen-
cerenizin karşısından yansıyan ışık 
manzaranın hepsini ters bir şekilde 
kapladığınız pencerenin karşısındaki 
duvara yansıtmış olduğu görülür. “ 

Fotoğrafın varoluşu ile birlikte 
1800’lü yıllarda ışığa duyarlı kimya-
sallar üzerinde yapılan çalışmalarıyla 
tanınan Thomas Wedgwood çömlek 
tasarımcısı olarak adım attığı fotoğraf 
dünyasında önemli bir kariyere ulaştı. 
Uzun araştırma ve denemeler sonu-
cunda kamera obscuradan yansıyan 
ışığın, yüzde bir kimyasal reaksiyon 
sonucu iz bırakmasını başaran. Wed-
gwood ışığa duyarlı bir yüzey oluştu-
ran ilk insan olarak çok büyük bir adım 
atarak bu konuda kendisinden sonra 
yüzlerce kimyager ve fotoğraf meraklı-
sının odaklanmasına öncülük etti.

http://media4democracy.org/news/fotografin-dogusu
http://media4democracy.org/news/fotografin-dogusu
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Wedgwood’un geliştirdiği kimyasal 
reaksiyon sayesinde fotoğraf oluştu-
rulabiliyor olsa da bir sorun vardı. Be-
lirli bir süre geçtikten sonra fotoğraf 
kayboluyordu! Evet, tarihi geçen bir 
karışım olduğu çok sonra fark edilse 
de, daha sonra yeni çözüm 1820’de 
fransız bilimci Nicéphore Niépce’den 
geldi.

View from the Window at Le Gras 
(Le Gras’ın Penceresinden Manzara) 
adlı fotoğrafı günümüze kadar koru-
nabilen en eski fotoğraftır. Niépce’in 
geliştirdiği bu teknik 8 saat ile birkaç 
gün aralığında değişen pozlama süre-

leri gerektiriyordu. İlk fotoğraflarda 
bu yüzden hiç insan gözükmüyordu.

1840’larda İngiliz bilim insanı Hen-
ry Fox Tablot  tuzlu kağıt ve gümüş 
iyodür ile yaptığı denemeler sonucu 
günümüzde hala kullanımda olan 
ışığa duyarlı filmlerin temelini oluş-
turan formülü geliştirdi. Bu sayede 
saniyeler içerisinde pozlamalar rahat-
lıkla yapılabiliyordu.

Alaminüt Fotoğrafçılar
Stüdyolar çoğaladursun, daha 

‘halk işi’ bir fotoğrafçılık mesleği 
sokaklarda çoktan yerini almıştı. 

Hizmeti bizzat ayağınıza kadar ge-
tirmek, alaminüt fotoğrafçıların en 
üstün tarafıydı. Onlara halk arasın-
da şipşakçı, dakikalıkçı da denirdi. 
Malik Aksel, alaminüt fotoğrafçıla-
rın Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
ve artan vesikalık fotoğraf ihtiyacını 
gidermek amacıyla ortaya çıktığını 
söyler; ama alaminüt fotoğrafçılar 
bununla kalmamış, hazırladıkları 
dekorlar önünde hatıra fotoğrafları 
da çekmeye başlamışlardı:

“Bu sokak fotoğrafçılarının kendi-
ne mahsus dekorları vardır. Bunlar 
büyük boyda siyah zemin üstüne 
işlenmiş hayalî resimlerdir. Çoğun-
lukla üzerinde sütunlar, saksılar, 
çiçekler, çardaklar, fıskiyeli havuz-
lar, kuşlar, menâzırı bozuk köşkler, 
ayyıldızlar, bayraklar bulunurdu. 
‘Fon’ bezleri üzerinde ‘Askerlik Hâtı-
rası’ yazısı okunursa, kaleler toplar 
görünürdü… Fotoğraflarını çektiren 
askerlerin ellerinde tüfekler, omuz-
larında fişeklikler vardır. Bunlar da, 
köye askerlik hâtırası olarak gönde-
rilen resimlerdir.”

1965’li yıllardan itibaren Türki-
ye’de de yaygınlaşan sokak fotoğraf-
çılığı ile “Ankara İstanbul  ve İzmir 
Hatırası” yazılı fonların ve tarihi 
kültürel mekanların önünde fotoğ-
raf çektirenlerin sayısı oldukça faz-
la idi. Bunların arasında en çok İs-
tanbul’un masallaştırılmış Köprü, 
Kızkulesi, camiler, köşkler, saraylar 
görüntüleri yer alırdı: Alaminüt fo-
toğrafçılık üzerine yazılar yazan ve 
sergiler açan Yusuf Murat Şen de bu 
fon perdelerini dört başlık altında 
inceler ve siyah kumaş üzerine na-
kışla halı kilim fonları gibi işlerdi.

O dönemlerde fotoğrafçı siyah 
kolluklarını giyip, kutunun iki ya-
nından ellerini sokarak karanlıkta 
fotoğraf kâğıdını yerine yerleştirir. 
Sonra arka camdan beliren görüntü-
yü kontrol etmek için siyah, büyük 
bir örtü ile bakar. Sağ eli ile objekti-
fin önündeki kapağı kaldırır, sol eli 
ile havada işaretler yaparak oraya 
bakılmasını sağlardı. Kendi pratiği-
ne göre belirlediği bir zaman dilimi 
içinde kapağa birkaç daire çizdirir ve 
tekrar objektifin üzerine takardı.

Önce görüntü kâğıdın üzerine arap 
[negatif] olarak çıkar: Makinenin 
üzerine konan bir ön aygıtla tekrar 
çekilerek pozitife dönüştürülürdü. 
Kutunun içindeki yıkama işlemin-
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den sonra havlu ile kurulanır. Her 
kenar bir makas darbesi ile düzelti-
lip biraz daha kuruması beklenerek 
müşteriye hafif nemli olarak verilir-
di. 

Fotoğrafçılığın öncüleri
1. Abdullah Biraderler
Abdullah Biraderler veya Abdul-

lah Frères, Türkiye’de fotoğrafçılık 
sanatının kurucuları olarak tanınan 
Ermeni asıllı Viçen (1820 – 1902), 
Hovsep (1830 – 1908), Kevork (1839 
– 1918) Abdullahyan kardeşlerin ti-
cari adıdır. Sedef ve fildişi üzerine 
yaptığı minyatürlerle tanına Viçen, 
Beyazıd’da 1856’da bir fotoğraf stüd-
yosu açan Alman kimyager Raba-
ch’ın yanında rötuşçu olarak çalışır. 
1858’de stüdyoyu devralır. Kevork 
ve Viçen, fotoğrafçılığın merkezi Pa-
ris’e gider, yeni teknikler öğrenirler. 
Abdullah Frères adındaki stüdyola-
rının ünü artınca 1860’ların başında 
Pera’ya taşınırlar.

Sadrazam Fuad Paşa’nın öneri-
siyle 1863 yılında Sultan Abdüla-
ziz’in portresini çekerler. Sultan da 
“Yüzüm ve asıl görüntüm, Abdullah 
Biraderler’in çektiği fotoğraflardaki 
gibidir. Emrediyorum, bundan böyle 
yalnızca onların çektiği fotoğrafla-
rım resmi fotoğraf olarak tanınsın 
ve böyle kabul edilerek her tarafa 
dağıtılsın” emrini verir. Sultan tara-
fından “Ressam-ı Hazret-i Şehriyari” 
(Şehrin Büyük Ressamları) ünvanı 
verilir.

27 Şubat 1863’te Sultanahmed’de 
açılan Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ilk ulusal sergisinde, Sultan Abdü-
laziz, halkının tanıtımını Abdullah 
Biraderler’in fotoğraflarıyla yapar. 
Yurtdışındaki ilk büyük başarıları 
ise 1867 yılında Paris Uluslararası 
Sergisi’nde olur. Sultan Abdülaziz’in 
1876 yılında tahttan indirilmesi işle-
rini zorlaştırır. 1877-1878 tarihli Os-
manlı-Rus Savaşı sonrası Yeşilköy’e 
kadar gelen Rus Ordusu ile olan ya-

kın ilişkileri, Sultan II. Abdülhamid 
tarafından hoş karşılanmaz ve saray 
fotoğrafçılığı unvanı ellerinden alı-
nır. 1886’da Kahire’de bir şube açın-
ca, İstanbul stüdyosundaki işleri bo-
zulur. 1900 tarihinde ise borçlarını 
ödeyebilmek için stüdyolarını bütün 
aletleriyle birlikte Sebah & Joaillier’e 
satmak zorunda kalırlar.

2. Gülmez Biraderler
Yervant, Kirkor ve Artin isimlerin-

deki üç kardeş Beyoğlu’nda Gülmez 
Kardeşler adı altında, 1870 yılında 
Pera’da bir stüdyo açarlar. İstanbul 
panoraması ve İstanbul çevresin-
deki sokak manzaraları alanında 
uzmanlaşırlar. 1887 Floransa, 1893 
Chicago sergilerinden şeref madal-
yaları bulunur. İstanbul’da bulunan 
camiler ile bazı tanınmış yerlerin 
fotoğraflarını çekerek Chicago fua-
rında sergileyen ve birer nüshaları-
nı padişaha sunan Gülmez Birader-
ler’in buradaki başarıları Sultan II. 
Abdülhamid’in ilgisi çeker; Sultan’ın 



33 

Kasım 2022 / Sayı 59

Fotoğrafçısı unvanını kullanmala-
rına izin verir, tuğra ile ödüllendirir. 
1900’lü yılların başında Gülmez Kar-
deşler stüdyolarını Aşil Samancı’ya 
devrederek faaliyetlerine son verirler.

3. Aşil Samancı
İstanbul’da doğan Aşil Samancı, 

ressam ve dekoratör Jacob Samancı 
Efendi’nin oğludur. Babasının yanın-
da çalışırken, Abdullah Biraderler’den 
de fotoğrafçılığı öğrenir. Abdullah Bi-
raderler’in aracılığı ile saraya girmeyi 
başararak, şehzadelere fotoğrafçılık 
dersi verir. Fotoğrafa meraklı olan 
Sadrazam Cevad Paşa’nın yardımcısı 
olur. Gülmez Kardeşler’in stüdyoları-
nı alıp, Apollon Fotoğrafhanesi olarak 
ismini değiştirir.

Sultan II. Abdülhamid’in, Zübeyde 
Hanım’ın portrelerini, Anadolu’nun 
belli başlı arkeolojik sitlerinin fotoğ-
raflarını çeker. İstanbul’un eski eser-
lerinin fotografik bir koleksiyonunu 
hazırlar. Sultan V. Mehmed Reşad’ın 
Hereke, Bursa, Rumeli seyahatlerine 
katılır ve bu yolculuğun fotoğrafları-
nı çeker. Alman İmparatoru II. Kaiser 
Wilhelm’i, Osmanlı Mareşali kıyafe-
tinde gösteren fotoğrafı, ününün art-
masına yardımcı olur. 1925’e kadar 
çalışmalarını sürdüren Aşil Samancı, 

Fotoğraf stüdyolarından sonra karanlık odaların 
gazetelerde de kurulması ile birlikte ajans ve 
gazetelerde foto muhabirliği gazeteciliğe renk getiren 
yeni bir meslek dalı haline geldi. Cumhuriyet dönemi 
fiks net fotoğraf makinaları battal, sulu akü battal 
flaş ve fotoğraf makinaların tahtına şimdi 21. Yüzyıl 
teknolojisi ile zumlu pratik fotoğraf makinaları 
oturdu. Yarım asırdan beri aşama kaydederek devam 
eden stüdyolar arasında afiş fotoğrafları çekimleri 
iddialı hale geldi. Siyasetçiler ve sanatçıların poster 
çekimi için adeta yarış başlatan fotoğraf stüdyoları en 
iyi fotoğrafı çekebilmek için büyük emek sarf ediyor. 
Artık günümüz teknolojisi ile sokak fotoğrafçılığı 
tarihe karışırken dijitali hayata girmesi ile birlikte 
foto filmi fotoğraf makinasına film takma işlemi 
de sona ermiş oldu. Öyle ki günlük hayatımızın 
bir parçası olan akıllı cep telefonları da kamera ve 
fotoğraf makinasını aratmıyor.

Basında 
fotoğrafın önemi 

Apollon adlı stüdyosunu kapattıktan 
sonra, Atina’ya yerleşir. Hem kendi 
arşivlerini hem de haklarını satın al-
dığı Gülmez Kardeşler’in arşivlerini 
yanında götürür.

4. Ali Enis Oza
1900’lü yıllarda en dikkat çeken fo-

toğrafçılarından biriydi Ali Enis Oza. 
Hakkında ne yazık ki çok fazla bilgi-
miz yok. Cumhuriyet öncesi ve erken 
Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda 
İstanbul fotoğrafı bulunmakta. Oza, 
doğal güzellikleri, mimari zengin-
likleri fotoğraflamaktan hoşlanırdı. 
Doğal ve tarihi güzelliklere, Osmanlı 
mimarisine, hat sanatı ile süsleme ve 
el sanatlarına ilgi duyan Oza, Paris’te 
fotoğraf eğitimi de alır.

5. Ali Ersan (1906 – 1979)
Vakit Gazetesi’nin tek foto muha-

biriyken, Sedat Simavi 1948 yılında 
Hürriyet’i çıkarınca, Ali Ersan’ı da 
kadroya alır ve aynı yıl Londra Olimpi-
yatları’na gönderir. Çektiği fotoğraflar 
baş sayfada ve imzasıyla yayınlanır. 
Çektiği fotoğraflar, uçak postası ara-
cılığıyla Türkiye’ye ulaştırılır. Güreş 
Milli takımı 7 siklette Dünya ve Olim-
piyat Şampiyonu olunca, Ali Ersan 
foto muhabirleri arasında en tanınan 
isim olur. Bunun yanında Hürriyet’in 

tirajının 51000 gibi o güne kadar gö-
rülmemiş bir seviyeye ulaşmasını 
sağlar.

1934 yılında foto muhabir Ali Er-
san’ın öncülüğünde çıkarılan Fotoğ-
raf Haberleri adlı dergi, gerek yoğun 
güncel fotoğrafları, gerekse açtığı 
amatör fotoğraf yarışması ile Türk fo-
toğrafçılarına önemli katkılar yapar.

6. Faik Şenol (1912 – 1981)
Faik Şenol, Atatürk’ün fotoğraf-

çısı Ethem Tem’in yardımıyla Vakit 
Gazetesi’ne girer. Orada Ali Ersan ile 
tanışır ve onun öğrencisi olarak fotoğ-
rafçılığı öğrenir. Birçok gazetede çalı-
şır. 1946 yılında Türkiye’deki ilk spor 
ansiklopedisini 4 arkadaşıyla birlikte 
çıkarır. Basın Foto Ajansı kurucuları 
arasında da yer alır.

Yaşadığı dönemin belli başlı foto 
muhabirleri arasında sayılan Faik 
Şenol’un fotoğrafları, siyaset tarihi 
açısından olduğu gibi insan ve şehir 
manzaraları bakımından da önemli bir 
kaynaktır. Bu fotoğraflar, İstanbul’un 
geçmişini ve değişimini yansıtma-
sı bakımından da paha biçilemez bir 
kıymet taşır. Paylaştığımız fotoğrafla-
rında olduğu gibi bizleri İstanbul’un 
farklı semtlerinde, değişik zaman di-
limlerinde ve mevsimlerinde gezdirir.

Fotoğraf: DepoPhotos
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Şubat ayında TBMM'den geçerek 
yasalaşan Öğretmenler Meslek Ka-
nunu'nun uygulamaya geçirilmeye 
başlanması, öğretmenleri sokağa 
çıkardı. Öğretmenler, 19 Kasım'da 
yapılması öngörülen meslek içi uz-
manlık sınavının iptal edilmesi is-
temiyle, hafta sonunda miting dü-
zenlediler. Ancak mitinge katılan 
öğretmenlerin tek sorunu, kanunda 
öngörülen meslek içi hiyerarşi de-
ğildi;  9. Köy'e konuşan öğretmenler, 
maaşların yetersizliğinden de, gide-
rek bozulmakta olan eğitim siste-
minden de dert yandı. 

Talepler yerine gelmezse 2 
Kasım'da iş bırakacaklar

Ankara'da Eğitim ve Bilim Emek-
çileri Sendikası (Eğitim Sen) tarafın-
dan düzenlenen miting, öğretmen-

Öğretmenler ayakta, 
talepleri yerine getirilmezse 
2 Kasım'da iş bırakacaklar

Öğretmenler yeni çıkan 
meslek kanununda  

öngörülen meslek içi 
hiyerarşiye karşı sokaklara 

çıktı. 9. Köy, Ankara'da 
düzenlenen eylemde, 

öğretmenlerin dertlerini 
bizzat kendilerinden dinledi. 
Maaştan dert yanan da oldu, 
meslek içi ayrımcılığa karşı 

çıkan da. Ancak en büyük 
tepki, giderek bozulmakta 
ve niteliğini kaybetmekte 

olan eğitim düzenine 
karşı. Ankara mitingi 

öğretmenlerin hükümete 
yönelik sesini duyurma 

çabası oldu.

Elif Ataysın
18 Ekim 2022

lerin hükümete seslerini duyurma 
çabası olarak gerçekleştirildi. Miting 
sonrasında da hükümetten herhan-
gi bir adım gelmezse, önce 26 Ekim 
tarihinde ilk tenefüs saatinde öğret-
menler oasında ortak bildiri met-
nini okuyacaklar. 26-27- 28 Ekim 
tarihlerinde ise göğüslerine kokart 
takacaklar. Son olarak da 12 eğitim 
sendikasına mensup öğretmenler 2 
Kasım'da iş bırakacaklar. 

Öğretmenler ne diyor?
Ankara'daki eylemi izleyen 9. 

Köy'ün mikrofon uzattığı öğretmen-
ler, dertlerini kendi cümleleriyle an-
lattılar. Öğretmenlerin anlattıkları 
dikkat çekici; 

"Uzmanlık yazılı sınavla 
belirlenemez..."

Ankara'daki eylemin asıl hedefi, 
yeni çıkarılan Öğretmen Meslek Ka-
nunu çerçevesinde öğretmenlerin 
yazılı sınava tabi tutularak, "uzman 

https://9koy.org/ogretmenler-ayakta-talepleri-yerine-getirilmezse-2-kasimda-is-birakacaklar-1710221056.html
https://9koy.org/ogretmenler-ayakta-talepleri-yerine-getirilmezse-2-kasimda-is-birakacaklar-1710221056.html
https://9koy.org/ogretmenler-ayakta-talepleri-yerine-getirilmezse-2-kasimda-is-birakacaklar-1710221056.html
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öğretmen", "başöğretmen" gibi ün-
vanlar verilmesiydi. 

Eyleme katılmak için İstanbul'dan 
gelen 24 yıllık öğretmen İbrahim 
Koçlardan, yeni kurulmaya çalışılan 
meslek içi hiyerarşiye “Ben 24 yıllık 
öğretmenim. Eğer ben 24 yıl içeri-
sinde uzman olamadıysam ne işim 
var orada. Öğrencim beni zaten ka-
bul etmez" diyerek tepki gösterdi. 

Tekirdağ’dan gelen, ancak adının 
açıklanmasını istemeyen 36 yıllık 
bir başka öğretmen ise "uzman" ya-
pılan öğretmenlerin maaşlarına ar-
tış öngörüldüğüne dikkat çekerek, 
"Ancak o parayı hak etmek için artı 
ne yapabilirim? Normal bir öğret-
menden farklı olarak ne yapabili-
rim? Şimdiye kadar, kaç yıldır uzman 
olan öğretmenler benden farklı ne 
yapıyor?” sorusunu ortaya attı. 

Yine adını açıklamayan 25 yıllık 
bir öğretmen ise, öğretmenlerin sı-
nıflandırılması için yazılı sınava tabi 
tutulmalarını eleştirerek, “480 sayfa-
lık bir pdf ezberletip sınava koymaya 
çalışıyorlar. Normalde öğretmenlik 
uygulama alanıdır. Beni uygulama ile 
ölçmeleri lazım. Ama bununla değil 
sadece ezber bilgiyle ölçmek istiyor-
lar. O sınava öğretmen olmayan biri 
hazırlanıp girse uzman öğretmen 
olabilir. Uzmanlık sadece yapılan sı-
nava göre belirleniyor" diye konuştu. 

"Seçmece düzen..."
Öğretmenler, giderek bozulmakta 

olan eğitim sisteminden de dertli. 
Diyarbakır’dan miting için Anka-
ra'ya gelen  7 yıllık psikolojik danış-
man, mevcut eğitim sistemini 'özel 
okul ve dershaneler ile devlet okulla-
rı arasında seçmece bir düzen' olarak 
nitelendirerek, “Çocukların adaletli 
bir eğitime ulaşamadığı bir düzen 
var. Lise son sınıflara devamsızlık 
affı geldi. Yani lise son sınıf öğren-
cileri için durum dershaneden iba-
ret bir sisteme dönüşmüş durumda. 
Okula gelmiyorlar” dedi. 

En dertlisi; Özel sektör 
öğretmenleri...

Kamuda çalışan öğretmenler, ge-
tirilen meslek içi hiyerarşiden yakı-
nırken, özel sektörde görev yapan öğ-
retmenlerin en büyük derdi ise kimi 
zaman asgari ücret seviyesinin bile 
altına düşen maaşlar oldu.  9. Köy’e 
konuşan Özel Sektör Öğretmenle-

ri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi 
Umut Erkurt, özel okullarda görev 
yapan öğretmenlerin en büyük sıkın-
tısının "taban maaş sorunu" olduğu-
nu vurgulayarak, "Ankara gibi büyük 
bir şehirde dahi asgari ücretin altın-
da çalışan emekçilerimiz var. Bir öğ-
retmenin asgari ücret altında çalıştı-
rılması demek bir eğitim sömürüsü, 
bir emek sömürüsü demektir. Bu iş, 
bu ücrete, bu uzun mesai saatleri içe-
risinde yapılamaz" dedi. 

Yeni çıkan Öğretmenlik Mes-
lek Kanunu’nda özel sektör eğitim 

Mitinge katılan sendikalar, yaptıkları basın açıklamasında taleplerini 
de sıraladır. Açıklamada şu talepler dile getirildi;

• 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sına-
vı derhal iptal edilmelidir.

• Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM’de ivedilikle ele alı-
narak yeni bir meslek kanunu tüm eğitim sendikalarının ve 
öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmelidir.

• Eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ayrım gözetmeksi-
zin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir.

• Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret 
artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.

• 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge 
verilmelidir.

• Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istih-
dam şekillerine son verilmeli, kadrolu güvenli istihdam sağ-
lanmalıdır.

• Kamuda mülakat uygulamasına son verilmelidir.

• Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım 
yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira 
yardımı yapılmalıdır.

• Aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli ve vergi dilimi ada-
letsizliğine son verilmelidir.

emekçileri lehine tek bir madde bile 
olmadığını söyleyen Erkurt, şöyle 
konuştu; "Özlük haklarından ya-
rarlanamazken sınava girip uzman 
sayılabileceğimiz gerekirse başöğ-
retmen sayılacağımız bir yapıdan 
bahsediyorlar bize. Bu yüzden yü-
rürlükte olan öğretmenlik meslek 
kanunun iptal edilmesini savunu-
yoruz. Bu kanunun yerine 2014 yı-
lında kaldırılmış olan taban maaş 
hakkımızı yani ‘eşit işe eşit ücret’ 
maddesinin yeniden getirilmesini 
istiyoruz."

SENDİKALARIN

TALEPLERİ

NELER?

Fotoğraflar: Elif Ataysın
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Birinci tercih ikinci el: 
Kaliteli, şık, ucuz kıyafet

Ekonomik kriz ve artan 
enflasyon, Türkiye'de 
tüketicilerin ikinci el giysi 
pazarına yönelmelerinin önünü 
açtı. Özellikle öğrenciler, ikinci 
el giysi pazarlarını tercih etmeye 
başladılar. Satıcılar ikinci el 
pazarlarında tezgah açmak için 
yer bulamadıklarını anlattılar.

Fotoğraf: DepoPhotosVideo haberi izlemek için tıklayınız.

https://9koy.org/birinci-tercih-ikinci-el-kaliteli-sik-ucuz-kiyafet-1810221152.html
https://9koy.org/birinci-tercih-ikinci-el-kaliteli-sik-ucuz-kiyafet-1810221152.html
https://www.youtube.com/watch?v=u2qKowC6Wlk
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Boğaziçi Üniversitesi 3. sınıf öğren-
cisi Doğa Paslı, 9. Köy'e yaptığı açıkla-
mada hem sürdürülebilirlik açısından 
hem de fiyatların uygun olması sebe-
biyle ikinci el pazarlarını tercih ettiğini 
söyledi. Nerdeyse tüm mağazalarda en 
basit bir kazak fiyatının 350 – 400 TL ci-
varına dayandığını söyleyen Paslı, “Bir 
kazağın markasına vereceğim parayla 
buradan çok daha fazla ürün alarak 
evime dönebiliyorum” dedi. Yaklaşık 
bir yıldır Fikirtepe’de bulunan ikinci el 
pazarına geldiğini söyleyen Paslı, bu 
pazarlara olan talepte bir artış olup ol-
madığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Özellikle bizim yaş grubumuzdaki 
insanların sayısında inanılmaz bir 
artış var. Hatta bunun sonucu olarak 
ürün fiyatlarında da artış yaşandı. Sa-
tıcılar bu talebin farkında ve ona göre 
bir fiyat belirlemesi yapıyorlar.”

"İkinci el pazarında tezgah 
açmaya yer kalmadı..."

Artan fiyatlar sebebiyle insanların 
giyim ihtiyaçlarını ikinci elden temin 
etmeye çalıştığını söyleyen Pazarcı 
Hacer Kaya ise pazara yoğun bir ta-
lep artışı olduğunu vurguladı. Kaya, 
pandemi öncesinde pazarda bulunan 
tezgâh sayısının bu kadar çok olma-
dığını ancak şimdilerde yer bulmanın 
zorlaştığını da söyledi. Dolar kurun-

daki artışla beraber pazara olan yo-
ğunluğun ciddi şekilde arttığını söyle-
yen, adının açıklanmasını istemeyen 
bir ayakkabı satıcısı ise “İnsanlar bir 
ayakkabıya 1000-1500 TL vermekten-
se buradan 200 TL’ye alabiliyorlar. İn-
sanların alım gücü çok düştü, mecbur 
buralardan alıyorlar” diye konuştu.

"Kıyafetine dört defa yama 
yaptıran var..."

Giysi fiyatlarındaki artış, vatan-
daşların ellerindeki kıyafetleri tamir 
ettirmek için terzilere yönelimini de 
artırmış durumda. Kıyafetlerini tamir 
ettiren insan sayısında da artış ya-
şandığını söyleyen terzi Hidayet Öz-
demir, “Bir pantolonunu 4 defa yama 
yapmaya getiren öğrenci biliyorum, 
geçen yıllara oranla ciddi artışlar var” 

dedi. Kıyafet diktiren insan sayısında 
da azalma olduğunu söyleyen Özdemir, 
“Kullandığımız ürünler günden güne 
pahalanıyor, bu da fiyatlara ve dolaylı 
olarak satışlara yansıyor” diye konuştu.

"Tekstil sektöründe fiyatlar iki 
yılda yüzde 150 arttı"

Bursa’da bir tekstil firmasında yö-
neticilik yapan Murat Çelik, hazır gi-
yimdeki üretim maaliyetlerinin son iki 
yılda yüzde 150’ye yakın artış gösterdi-
ğini söyledi. Artışın ana kaynağı olarak 
döviz kurundaki yükselişi gösteren Çe-
lik,  “Üretici firma olarak ham madde-
lerimizin yüzde 90’ını yurt dışından it-
hal ediyoruz, dolayısıyla maliyetlerimiz 
de dolara endeksli olarak artıyor” dedi. 
Dolar kurundaki artışın yanı sıra ener-
ji maaliyetleri ve işçilik bedellerindeki 
yükselişin de fiyatları tetiklediğini söy-
leyen Çelik, "2022’nin ilk üç çeyreğin-
de ortalama yüzde yüzün üzerinde bir 
maaliyet artışı yaşadık. 2021’de ise bu 
artış yüzde elli olarak yaşanmıştı. Bu 
şekilde bakıldığında giyim sektöründe-
ki maaliyetlerde son iki yılda yüzde 150 
artış yaşandı” dedi. Çelik, “Geçen yıl 15 
liraya dikilen bir yağmurluk şu anda 
30 liraya dikiliyor. Yıl sonunda asgari 
ücret zammı ile birlikte belki 40 - 45 li-
raya dikilecek. Yani bu artışların temel 
sebebi; ilk olarak ham maddede ithala-
ta bağlı olunması ikinci olarak da işçilik 
ve enerji maaliyetlerinin günden güne 
artması” diye konuştu.

Çelik'e göre, fiyat artışının devam 
etmesi de olasılıklar dahilinde; Kısa 
vadede fiyatlarda tekrar bir artış olup 
olmayacağı sorusunu yanıtlayan Çe-
lik, “Mevcut durumda bir artış öngö-
rüyoruz, hatta planlarımızı da ona 
göre yapıyoruz. Yıl sonunda bir asgari 
ücret beklentisi var, minimum yüzde 
50 konuşuluyor. Bu da ürünün dikim 
maliyetine yansıyacak. Yani evet, kısa 
vadede fiyatlarda minimum yüzde elli 
oranında bir artış olacağını öngörüyo-
ruz” ifadesini kullandı.

Resmi verilere göre enflasyon 
yüzde 80'i aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Eylül ayı enflasyon oranını yüzde 
83,45 olarak açıkladı. Ancak akade-
misyenlerden oluşan bağımsız Enf-
lasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), 
Eylül ayı itibarıyla yıllık enflas-
yon oranını yüzde 186,27 olarak  
hesapladı.

Betül Aslan
18 Ekim 2022

Bir 
pantolonunu 
4 defa yama 

yapmaya getiren 
öğrenci biliyorum, 

geçen yıllara 
oranla ciddi 
artışlar var
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Yıllarca aldıkları balın şekerli mi, 
şekersiz mi olduğuna karar vereme-
yen bal tüketicilerinin imdadına şe-
ker zamları yetişti!

Enflasyonun yükselmesi ile her 
şeye olduğu gibi, şekere de çok yük-
sek miktarda zam geldi. Şekere ge-
len bu zam, kimi arıcıları olumsuz 
yönden etkilerken, tüketici açısından 
olumlu bir gelişme olarak değerlendi-
rildi. Daha yüksek miktarda bal elde 
etmek maksadıyla arılara şeker yedi-
ren kimi bal üreticileri, maliyetlerin 
yükselmesi nedeniyle bal üretiminde 

Arıcıların zamlar nedeniyle bal üretiminde şeker kullanım oranını düşürmesi, organik bal 
tüketicilerini sevindirdi.

Şeker fiyatı yükseldi,

Arıcılar organik bala yöneldi

Muhittin Botan
19 Ekim 2022

şeker kullanma oranını önemli oran-
da düşürdüler. Arılara şeker verilme-
sinin maliyetli olması arıcıları, doğal 
bal üretimine yönlendirirken bu, do-
ğal bal sevenlerin işine yaradı. 

Şekere yüzde 500 zam…
Yaklaşık 30 yıldır Van’ın Gürpınar 

İlçesine bağlı Norduz bölgesinde arı-
cılık yapan Şefik Alıcı, balcılıkta şeker 
kullanımının bilindiğine işaret edip 
“Şekere yüzde 500 civarında zam gel-
di. Bu durum, mecburen şeker kulla-
nımının azaltılmasına neden oldu. 
Aslında bir yerde yapılan şeker zamla-
rı, bal üreticilerini zorunlu olarak or-
ganik bal üretimine yönlendirdi” dedi. 

Maliyet artışından kaynaklı fiyat ar-
tışının da yaşandığına belirten Alıcı, 

bunun müşterilerin alım gücünü yüz-
de 40 oranında düşürdüğünü bildirdi. 
Arıcıların da işlerini yaparken zorlan-
dığına değinen Alıcı, birçok arıcının 
kredi çekerek çalışmalarını sürdürdü-
ğünü, kredi olmazsa arıcılık yapama-
yacak çok sayıda arkadaşı olduğunu, 
özellikle nakliye giderinin arıcıların 
elini kolunu bağladığına işaret etti. 

Maliyetler yükseldi, fiyatlar 
aynı oranda yükselmedi…

Yaşanan ekonomik kriz ve enf-
lasyonun kendilerini olumsuz et-
kilediğini kaydeden Alıcı, “Son 
bir yılda yaşanan maliyet artış-
ları aynı oranda fiyatlara yansıma-
dı. Yaşanan kriz, biz arıcıları derin-
den etkiledi. Maliyetler yüzde 500 

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/ykselen-seker-fiyati-aricilari-organik-bala-yneltti
http://media4democracy.org/news/ykselen-seker-fiyati-aricilari-organik-bala-yneltti
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oranında arttı. Bahar beslenme mal-
zemesi, yüzde 1000 arttı. İlaç fiyatları 
yüzde 200 arttı. Aynı şekilde diğer gi-
derlerde de büyük artışlar yaşandı” diye  
konuştu.

Arılara şeker verilmesinin balın tadı-
nı bozduğunu kaydeden Alıcı, bununla 
bağlantılı olarak arı hastalıklarının art-
tığı, şekerden dolayı arının direncinin 
azaldığı ve arının tembelleştiği uyarısı 
yaptı.

Norduz’da üretilen kaliteli bal…
Alıcı, bölgenin çok zengin bitki flo-

rasına sahip olduğunu, bunun arıların 
beslenmesi için tüm olanakları sun-
duğunu Norduz balının çok kaliteli 
belirtti. Yıllar önce tanıştığı öğretmen 
Hasan Şahin’in teşvikiyle ortaklaşa bal 
üretimine başladıklarını anlatan Alı-
cı, arıcıların en çok Norduz bölgesini 
tercih ettiklerine dikkat çekip “Norduz 
bölgesinde 50 civarında arıcı var. Bu arı-
cıların bir kısmı bölgeden olsa da yüz-
de 80’i dışarıdan Ordu’dan, Hatay’dan, 
Malatya’dan gelenler. Her bir arıcıda en 
az 500 sandık var. Bu anlamda Norduz, 
çok ciddi bir bal üretim kapasitesine sa-
hip” değerlendirmesinde bulundu. 

Yerli bal üreticilerinin organik balı 
daha çok önemsediklerini söyleyen 
Alıcı, “Bunca yıllık bal üreticisiyim, hiç 

şeker kullanmadık. Bunun nedeni, bu-
lunduğumuz bölgenin çok zengin olan 
bitki örtüsü, ikincisi de müşterilerimi-
zin organik balı tercih etmeleridir” ifa-
desini kullandı. 

Her arıcının yıllık olarak en az on ton 
bal ürettiğini aktaran Alıcı, “Üretilen 
balın bir kısmı Van’da tüketiliyor, geri-
ye kalanı ise il dışına, hatta yurtdışına 
da ihraç ediliyor” diyerek üretilen balın 
çok büyük bölümünün Van dışında sa-
tıldığını, üretilen balın, tüketilmeme, 
elde kalma gibi bir sorunu olmadığının 
altını çizdi.

Veterinerlik fakültelerine 
“Arıcılık Bölümü”

Arıcılığın sanıldığı gibi maliyetsiz 
bir iş olmadığını vurgulayan Alıcı, 
sözlerini şöyle şu ifadeleri kullanarak 
sürdürdü::

“Bir arı sandığının ortalama bin 300 
TL’lik bir gideri var. Sabit olarak çalış-
tırdığımız çalışanlarımız oluyor. Bu 
arkadaşlarımız sürekli olarak arıla-
rın içerisinde. Onların temizliğinden 
tutalım da ilaçlarına kadar tüm işleri 
yürütüyorlar. Akaryakıt fiyatlarının 
yükselmesi, nakliyeye yansıdı. Arıcı-
larda nakliye sürekli bir durumdur. 
Eskiden bir olan nakliye, şimdi 5 oldu. 
Başka gider kalemleri de var. Norduz, 
merkezden oldukça uzak bir bölge. Bu 
nedenle nakliye giderlerimizde yük-
sek oluyor. Ayrıca, arılarda bahar bes-
lenmesi, ilaç, karton, naylon, sandık-
lar, çerçeveler, suni petek temel gider 
kalemlerimiz oluyor.” 

Arıcılara yönelik desteklerin art-
tırılmasını isteyen Alıcı, “Özellikle 
doğal bal üretimine yönelik bal üreti-
cileri desteklenmelidir. Bir de Tarım 
İl Müdürlüğü çiftçileri, arıların do-
ğaya verdikleri yarar konusunda bi-
linçlendirmelidir. Bunu söylememin 
nedeni, birçok çiftçi, arıcıların kendi 
bölgelerine gitmelerine izin verme-
mekte, arıların doğaya zarar verdiğine 
inanmaktadır. Bu ciddi bir sorundur. 
Oysa bunun tam tersi geçerlidir” diye 
konuştu. 

Üniversitelerin Veterinerlik Fakül-
telerinde arıcılık bölümünün oluş-
turulmasını öneren Alıcı, böylesi bir 
çalışmayla arıcılığa ilişkin çok daha 
derli toplu, derinlik ve verimli çalış-
malar yürütüleceğini belirtti.
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Besin alerjisininBesin alerjisinin
farkında 
mısınız?
Prof. Dr. İlyas Yolbaş, 
çocuklarda besin alerjisinin 
tahmini yaygınlığının, 
yüzde 7-8, yetişkinlerde 
ise yüzde 1-2 civarında 
olduğunu bildirdi. Sorunu 
görünür kılmak, çocuk ve 
ebeveynlerin bilinçlenmesi 
için birçok proje yürüten 
Öğretmen Korkmaz, 
toplumda farkındalık 
düzeyinin düşük olması 
nedeniyle sosyal hayatta 
zorlandıklarını söyledi.

Beril Caymaz

19 Ekim 2022

Günlük hayatta tükettiğimiz, nor-
mal şartlarda zararsız olan bazı be-
sinleri, bağışıklık sisteminin yan-
lışlıkla zararlı algılamasıyla ortaya 
çıkan reaksiyonlar olarak adlandı-
rılan besin alerjisi daha çok çocuk-
luk döneminin sorunlarından birisi. 
Anne sütü alan bebeklerde genellik-
le ek gıdalara başladıktan sonraki 
dönem ciltte ürtiker, kızarıklık ya 
da egzema şeklinde görülüyor. Ço-
cuklarda en çok hayvansal ürünlere 
karşı gelişen besin alerjileri tedavi 
edilmezse tehlikeli tablolara dö-
nüşebiliyor ve ihmal edilmemesi 
uyarısı yapılıyor. Miniklerde birçok 
sistemi etkileyen bu alerjiler, ebe-
veynlerin özeni ve beslenme düze-
ninde yapılacak değişikliklerle teda-
vi edilebiliyor. Çocukluk döneminde 
görülen besin alerjileri kimi zaman 
gelişme süreci içinde kendiliğinden 
kayboluyor kimi zaman da yetişkin-
lik döneminde de devam edebiliyor. 
Her türlü besinin, alerji yapma po-

tansiyeli bulunuyor. Ama bazıları 
diğerlerine göre daha sık alerjiye ne-
den oluyor. 

Yapılan araştırmalara göre, toplu-
mun en az yüzde 15-20’lik kısmı, yediği 
bir besinin kendisini rahatsız ettiğine 
inanıyor. Türkiye’de her 17 çocuktan 
birinde besin alerjisi görülürken tıptaki 
tüm gelişmelere rağmen, henüz köklü 
bir tedavi yöntemi geliştirilmedi. 

Küçük çocuklarda gelişip 
yaşam boyu sürebilir

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Hastalığı ve Hastalıkları Ana-
bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İlyas Yolbaş, “Çoğu besin alerjisi, 

6 yaşında veya daha küçük çocuklar-
da gelişir ve yaşla beraber genelde 
azalır. Ancak yetişkinlik de dâhil ol-
mak üzere herhangi bir yaşta ilk kez 
ortaya çıkabilir. Çocuklar arasında 
besin alerjisinin tahmini yaygınlığı, 
yüzde 7-8, yetişkinlerde ise yüzde 
1-2 civarındadır” dedi. 

Besin alerjisinin en sık görülen 
belirtilerini Prof. Dr. Yolbaş, 
şöyle sıraladı: 

“Zayıf nabız, cildin soluk veya 
mavi renklenmesi baş dönmesi veya 
baygınlık hissi, hasta hissetmek 
(bulantı) veya kusma, ağızda karın-
calanma veya kaşıntı vs.” 

Besin alerjisi olan birçok kişi, du-
rumlarının kalıcı olup olmadığını 
merak eder, kesin bir cevabının ol-
madığının altını çizen Prof. Dr. Yol-
baş, “Çocuğunuzun besin alerjisinin 
ömür boyu süreceğini varsaymaya 
gerek yok. Bu durum, kişilerde fark-
lılık gösterir. Çocukluktaki besin 
alerjileri bazen kendiliğinden orta-
dan kaybolur kimi zaman da devam 
eder. Yetişkinlikte bir besin alerjisi 
gelişirse, şansınız çok daha düşük-
tür. Bu alanda çok fazla araştırma 
olmamasına rağmen, yetişkinlerde 

İlyas Yolbaş

http://media4democracy.org/news/besin-alerjisinin-farkinda-misiniz
http://media4democracy.org/news/besin-alerjisinin-farkinda-misiniz
http://media4democracy.org/news/besin-alerjisinin-farkinda-misiniz
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besin alerjileri yaşam boyu olma eği-
limindedir” açıklamasında bulundu.

“Besin alerjisi olanlar, kısıtlı 
bir yaşam sürdürüyor”

 Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir 
köy okulunda öğretmenlik yapan 
Edanur Korkmaz, özellikle okullar-
da besin alerjisi sorununu görünür 
kılmak, bu konuda çocukların ve 
ebeveynlerin bilinçlenmesi adına 
birçok proje yürütüyor. 

Kendi çocuğunun da çoklu besin 
alerjisi olduğunu bildiren Öğretmen 
Korkmaz, yaşadıklarına ilişkin şun-
ları söyledi:

“Çocuğumun hastalığını daha bir 
aylıkken fark ettik. Süreci birebir ya-
şıyoruz. Gerçekten yemek ile birlikte 
sosyal yaşam kısıtlanıyor. Ev orta-
mını, alerjik besinlere göre düzen-
ledik. Fakat toplumda bu konudaki 
farkındalık düzeyi düşük olduğu 
için sosyal hayatta zorlanıyoruz. Ay-
rıca bir hastalık durumunda ilaç içe-
riği dahi alerji için çok önemli. Uma-
rım bu konuda farkındalık artar ve 
alerjik bireyler daha sağlıklı sosyal 
yaşama kavuşurlar. Besin alerjisi 
sevmediğimiz veya istemediğimiz 
besinleri keyfi olarak yememek de-
ğildir. Günümüzde giderek artması 
sebebiyle de önemsenmesi gereken 
bir konudur.” 

Korkmaz, çevresinden besin aler-
jisiyle ilgili bilgi eksikliği olduğunu 
gördüğünü, sosyal medyada takip 
ettiği bir sayfada, alerjik çocuk ebe-
veynlerinin okul süreciyle ilgili göz-
lemlerini paylaşmalarının kendisini 
etkilendiğini belirtip okullarda far-
kındalık projesini yapma gerekliliği-
ni hissettiğini anlattı. 

Toplumda bilgi eksikliği olduğu 
için bu bireylerin yaşadığı zorlukları 
Korkmaz, “Besin alerjisi olanlar, kı-

sıtlı bir yaşam sürdürüyor. Özellikle 
anafilaksi boyutunda alerjisi olan 
bireyler temasla bile solunum sıkın-
tısı vb. çekebiliyorlar. Bu çok ciddi 
bir reaksiyon. Düşünün ki anafilaksi 
boyutunda yumurta alerjisi olan biri 
var siz de elinizle yumurta yediniz ve 
onunla tokalaştınız o zaman karşı-
nızdaki insan anafilaksi geçirebilir 
ve hastanelik olabilir. O yüzden çev-
redeki insanların besin alerjisinin 
farkına varması önemli” sözleriyle 
ifade etti. 

Besin alerjisi olan çocuklara, 
sağlıklı ortamda okul hayatı…

“Alerjinin Farkındayım” adı altın-
da projelere başladığını kaydeden 
Korkmaz, amacını şöyle açıkladı:

“En önemli amacımız, okullarda 
farkındalık oluşturarak besin alerji-
si olan çocukların tüm çocuklar gibi 
sağlıklı eğitim ortamlarında okul 
hayatı yaşamalarına yardımcı ol-
mak. Buna çok ihtiyaç var. Okulların 
alerjik bireylere göre düzenlenmesi, 
okuldaki ve okulla bağlantılı tüm 
personellerin ve velilerin bu konu-
da bilgilenmesi gerekiyor. ‘Alerjinin 
Farkındayım’ Projesiyle, öğrenci-

lerle çeşitli etkinler yaptık. ‘e Twin-
ning’ Projesi kapsamında ülkedeki 
farklı şehirlerden on okul ortaklığı 
ile besin alerjisi konulu birçok etkin-
lik yapıp okullarımızda farkındalık 
oluşturmak için çalıştık. Öğretmen 
-veli-öğrenci sunumları ile bilgilen-
dirme çalışmaları, çocuklara yönelik 
resim şiir etkinlikleri, müzik etkin-
likleri, slogan etkinliği, alerjik tarif-
lere uygun yemeklerle yemek etkin-
likleri yaptık.”

Fakat 
toplumda 

bu konudaki 
farkındalık düzeyi 

düşük olduğu
 için sosyal 

hayatta 
zorlanıyoruz.

Edanur Korkmaz
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Giresun Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü, kaykay pisti ve çevre düzenle-
mesi yapmak için ihale gerçekleştir-
di. Ancak Müdürlük, ihale için farklı 
firmalardan teklifler alınan standart 
prosedürü kullanmak yerine, doğal 
afet ya da salgın hastalık gibi "acili-
yet içeren" konularda uygulanan 21b 
yöntemini tercih etti.

Giresun'da "bu kadar da olmaz artık" denilen oldu; kaykay pisti ihalesi için Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü, "acil durum" maddesinden ihale açtı. Oysa kanun uyarınca, kaykay 
pisti ihalesinin açıldığı 21b maddesi, ancak doğal afet ya da salgın hastalık tehlikesi 
gibi aciliyet içeren ihalelerde kullanılabiliyor. İhale, 4.4 milyon liraya, daha önce de "acil 
durum" ihaleleri almış firmaya verildi.

"Acil durum” ihalesinden 
4 milyonluk kaykay pisti çıktı

Giresun Gençlik ve Spor Müdür-
lüğü'nün İhale Kanunu'na "acil du-
rumlarda kullanılmak üzere" ko-
nulmuş 21b maddesinden 13 Eylül 
2022'de "pazarlık üsülünü" kullana-
rak verdiği ihaleyi, Giresun Metsan 
Metal İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Li-
mited Şirketi aldı. 

Şirkete ait mevcut veriler incelen-
diğinde, kamudan daha önce de pek-
çok ihale alan şirketin, bu ihaleleri 
de genellikle "pazarlık usülü" aldığı 
ortaya çıktı.  

Şirket, daha önce de 2018 yılında 
da Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'n-

den Çocuk İzlem Merkezi için mal-
zeme alımı ihalesi, Giresun İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nden Keşap Fen 
Lisesi’ne kütüphane kurulumu ve 
donatımı işi almış durumda.

"Acil durum" maddesinden 
kaykay pisti ihalesi

İhale kanunu uyarınca 21b kapsa-
mındaki ihaleler ancak, doğal afetler, 
salgın hastalıklar, can veya mal kay-
bı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen 
koşullarda, yapım tekniği açısından 
özellik arz eden durumlarda ya da, 
can ve mal güvenliğinin sağlanması 

Ceren Bala Teke
19 Ekim 2022

Fotoğraf: DepoPhotos

https://9koy.org/acil-durum-ihalesinden-4-milyonluk-kaykay-pisti-cikti-1910220115.html
https://9koy.org/acil-durum-ihalesinden-4-milyonluk-kaykay-pisti-cikti-1910220115.html
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açısından ivedilikle yapılması gere-
ken hallerde gerçekleştirilebiliyor.

İhale döneminde dikkat çeken 
görevden alma

Giresun'da kaykay pisti için "acil du-
rum" maddesinden ihale yapıldığı dö-
nemde, ihaleyi yapan kurumdaki görev 
değişikliği de ayrıca dikkat çekti. Gire-
sun Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili 
Hasan Bulut, tam da ihalenin yapıldı-

Adının açıklanmasını istemeyen., 
ihale konularındaki uzman bir 
muhasebeci, 21b maddesinin 
hangi durumlarda kullanılabileceği 
konusunda 9. Köy'e  bilgi verdi.  
Uzmana göre, 21b maddesi uyarınca 
ihaleler ancak şu koşulllarda 
açılabiliyor;

• Savunma ve güvenlik 
ile ilgili kamuoyuna 
duyurulmaması gereken özel 
durumlar

• Seri üretimde konu 
olmayan malzeme 
kullanılmasını gerektiren 
durumlar (Örneğin tren rayı 
gibi pek çok özellik içermesi 
istenen özel malzemelerin 
ihtiyacının karşılanması gibi)

• İhale konusunun özgün 
nitelikli ve karmaşık olması 
durumlarında

• Yaklaşık maliyeti belli bir 
tutarın üzerinde olan mal ve 
malzeme alımlarında (Bu tutar 
her yıl şubat ayında Kamu 
İhale Kurumu tarafından tespit 
edilir)

• Doğal afet, salgın hastalık, 
can ve mal kaybı gibi aciliyet 
içeren durumlarda (Deprem 
sonrasında barınma alanı 
inşası gibi durumlar)

Oysa Giresun Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğünün 12.08.2022 
tarihinde onay verdiği ihale, 
“Giresun Gençlik Merkezi Kaykay 
Pisti ve Çevre Düzenlemesi” 
gerekçesiyle yapılmış durumda. 
Uzman, kaykay pisti inşasının ise 
ne doğal afet tehlikesi, ne savunma 
konuları gibi gizlilik gerektiren 
bir unsur içermediğine de dikkat 
çekerek, " Bahsi geçen kaykay pisti 
ve çevre düzenlemesi ihalesi için 
ivedilik durumu yok” diye konuştu.

Uzmanlar 
ne diyor?

ğı Eylül ayında görevden alındı. Bulut 
"uzman" kadrosu ile bakanlık emrine 
atanırken, yerine Ağrı eski İl Gençlik 
ve Spor Müdürü İsmail Çalgan atandı. 

9. Köy CİMER'e Giresun'daki kay-
kay pisti ihalesinin, 21b maddesinde 
sıralanan ve acil ihtiyaç içeren hangi 
durum uyarınca verildiği sorusunu 
yöneltti. Ancak haber yayına hazır-
landığında henüz CİMER'den her-
hangi bir yanıt gelmemişti.
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Çocuklar eğitimden uzaklaşıyorÇocuklar eğitimden uzaklaşıyor

Salgının eğitimdeki eşitsizlikleri güçlendirip dijital uçurumu derinleştirdiğini 
vurgulayan ERG Araştırmacısı Kesbiç, yoksulluk ve sosyoekonomik gerekçelerle 
çocukların ev içi ve dışında çalışmaya sürüklenerek eğitimden uzaklaştığına 
dikkat çekti. 

Çocuğun ve toplumun gelişimi 
için eğitimde yapısal dönüşüme ni-
telikli veri, yapıcı diyalog ve farklı 
görüşlerden ortak akıl oluşturarak 
katkı yapan Eğitim Reformu Girişi-
mi (ERG), bağımsız ve bir girişim kâr 
amacı gütmeyen olarak 2003 yılında 
kuruldu. Yapısal dönüşümün ana 
unsurlarını, eğitimde karar süreçle-
rinin veriye dayalı olması, paydaş-

Yusuf Özgür Bülbül
19 Ekim 2022

ların katılımıyla gerçekleşmesi, her 
çocuğun kaliteli eğitime erişiminin 
güvence altına alınması oluşturuyor. 

Türkiye’nin önde gelen vakıfları-
nın bir arada desteklediği bir girişim 
olan ERG Araştırmacısı Kayıhan Ne-
dim Kesbiç, eğitim ve öğretim yılını 
24 Saat gazetesi için değerlendirdi. 
Kesbiç, “Ekonomik krizin çocuk-
ların eğitim hakkının ihlaline yol 
açmaması için tedbirler gerekecek. 
Öğretmenlerin çalışma barışının 
korunması ve geçim sorunlarının 
giderilmesi önceliklendirilmelidir” 
uyarısında bulundu. 

ERG Araştırmacısı Kesbiç, geçtiği-
miz eğitim ve eğitim yılına ilişkin şu 
açıklamaları yaptı:

“Salgın nedeniyle öğrenciler yakla-
şık 1,5 yıl yüz yüze eğitimden uzak 
kalmışlardı. Bu süreçte öğrenciler, 
çoğunlukla uzaktan veya seyreltil-
miş yüz yüze eğitimle okullarına 
devam edebildiler. 2021-22 eği-
tim-öğretim yılında, okulların tam 
kapasiteyle yüz yüze eğitime tekrar 
başlamış olması en önemli gelişme 
olarak değerlendirilebilir. Öğrenci-
ler, okullarına geri döndüler ve öğ-
retmenleriyle, arkadaşlarıyla yüz 

http://media4democracy.org/news/ekonomik-kriz-ocuklarin-egitim-hakkinin-ihlaline-yol-amamali
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yüze vakit geçirdiler. Bir diğer öne 
çıkan konu, 20. Millî Eğitim Şûrası 
oldu. Şûra Aralık 2021’de toplandı ve 
temel eğitimde fırsat eşitliği, mesle-
ki eğitimin iyileştirilmesi ve öğret-
menlerin mesleki gelişimi konuları 
öne çıktı. Kırsal bölgelerde eğitime 
erişimi artırıcı adımlar atıldı. Köy 
tipi yerleşim alanlarında okulöncesi 
sınıf ve ilkokulların açılması için ge-
rekli olan öğrenci sayısı azaltıldı. Bu 
kararla birlikte uzun süredir, azalan 
köy okulu sayısı ve öğrencilerin ta-
şımalı eğitimle farklı bölgelerdeki 
okullara devam etmesinin azalması 

bekleniyor. Ayrıca ‘Okulöncesi Sefer-
berlik’ adında, okulöncesi eğitime 
erişimi artırıcı altyapı çalışmaları 
hızlandırıldı. Bu kapsamda, 2022 
yılı içerisinde 3 bin yeni anaokulun 
ve 40 bin yeni anasınıfın inşa edil-
mesi planlandı. Tabii, bunların ne 
ölçüde etkili olduklarının ayrıca in-
celenmesi gerekiyor.”  

Mesleki eğitimin 
güçlendirilmesi öne çıkan 
başlıklar arasındaydı

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 
önemli gelişmelerden bir diğeri ol-

duğunu anımsatan Kesbiç, şunları 
söyledi:

“Kanun ve sonrasında yayımlanan 
yönetmelik, öğretmenlerin kariyer 
basamaklarını belirliyor. Mesleğe 
yeni başlayan öğretmenler, 1-2 yıl 
arasında sürecek olan yetiştirme 
programını takiben öğretmen ola-
caklar. Daha sonrasında yeterlilikle-
ri sağlamaları halinde statüleri sıra-
sıyla uzman ve başöğretmen olarak 
yükselecek. Kanun ve yönetmelik, 
idarecileri ve özel okullarda çalışan 
öğretmenleri dışarıda bıraktığı için 
eleştirildi ve kamuoyunda çok tar-
tışıldı. Düzenleme, mesleki basa-
maklarla öğretmenlerin eşit statüye 
sahip olmalarının önüne geçerken 
öğretmenlerin iyi olma halleri ba-
kımından bir değişiklik içermiyor. 
Mesleki eğitimin güçlendirilmesi 
geçtiğimiz yıl öne çıkan başlıklar 
arasındaydı. Eski adıyla çıraklık 
eğitim merkezleri yeni adıyla mes-
leki eğitim merkezleri teşvik edil-
di. Merkezlerdeki öğrenci sayıları, 
önemli ölçüde arttı ve 410 bine ulaş-
tı. Öğrenciler, bu merkezlerde bir 
gün teorik eğitim alırken haftanın 
diğer günleri iş yerlerinde çalışarak 
uygulamalı eğitim görüyorlar. Uy-
gulamalı eğitimlerin gerçekleştiği 
iş yerlerinin yakından izlenmesi ve 
çocukların eğitim aldıkları koşullar 
denetlenmesi çocukların iyi olma 
hallerini ve güvenliklerini sağlamak 
için gereklidir.” 

Sosyoekonomik sorunlar, 
dikkat çekiyor 

Salgın sürecinin eğitimde var olan 
eşitsizlikleri güçlendirdiğini, öğren-
ciler arasındaki imkân farklarını ve 
dijital uçurumu derinleştirdiğinin 
altını çizen Kesbiç, sözlerine şöyle 
devam etti: 

“Milli Eğitim Bakanlığı, salgının 
öğrenme kazanımlarına yönelik et-
kilerini ölçmek amacıyla Öğrenci 
Başarı İzleme Araştırması (ÖBİA) 
gerçekleştirdi. Ancak araştırma so-
nuçları, kamuoyuyla paylaşılmadı. 
Salgının etkilerine yönelik yapılan 
araştırmaların akademik kazanım-
lara ek olarak çocukların iyi olma 
hallerine ve sosyal ve duygusal ge-
lişimlerini nasıl etkilediğine de yo-
ğunlaşması gerekiyor. Bölgeler ve 
okullar arasındaki imkân farkları 
önemli sorunlardan bir diğeri. Öğ-

Fotoğraf: DepoPhotos
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renciler bölgelerin ve okulun bulun-
duğu mahallenin sosyoekonomik 
durumlarına göre farklı imkânlara 
sahip oluyorlar. Görece düşük sos-
yoekonomik bölgelerde sık görülen 
öğretmen değişiklikleri de bunun 
önemli bir parçası. Bunlar devlet 
okulları arasında önemli farklı oluş-
turarak öğrencilerin sosyal, duy-
gusal ve akademik gelişimlerini 
etkiliyor. Sosyoekonomik sorunlar 
çocukların lise çağıyla birlikte eği-
timden uzaklaşmasına, devamsızlık 
yapmasına ve okulu terk etmesine 
yol açıyor. Kız çocukları ev ve bakım 
işlerine katkı sunarak, oğlan çocuk-
lar gelir getirici işlerle eğitim dışına 
çıkıyorlar. Yoksulluk, ev içinde ve 
dışında çocuk işçiliğinin ve okul ter-
kinin en önemli nedeni olarak öne 
çıkıyor.” 

“Yaklaşık 400 bini eğitim 
dışında” 

Kesbiç, mülteci çocukların eğiti-
mine dair şu bilgileri paylaştı:  

“Mülteci çocuklara ilişkin veriler 
var. Ama yıllara göre düzenli veri-
ler, Suriyeli çocuklarla sınırlı. Suri-
yeli çocukların okullaşma oranla-
rında önemli ilerlemeler görülüyor. 
2014-15’te Suriyeli çocukların sa-
dece üçte biri okula devam ederken 
bu oran, yüzde 65’e çıktı. Ancak bu 
oranın da yeterli olmadığının altını 
çizmek gerekiyor. Suriyeli çocukla-
rın yaklaşık üçte biri, sayısal olarak 
söylersek yaklaşık 400 bini eğitim 
dışında. Eğitim dışındaki Suriyeli 
çocukların önemli bir bölümü, lise 
ve okulöncesi kademelerinde yoğun-

laşıyor. Okul içi ve okul dışı kaynaklı 
sorunlar, çocukların eğitim hakla-
rından yararlanmalarını önlüyor. 
Çocukların, yoksulluk ve sosyoeko-
nomik gerekçelerle ev içi ve dışında 
çalışmaya sürüklenmesi onları eği-
timden uzaklaştırıyor. Bu sorun, sa-
dece mülteci çocuklar için değil tüm 
çocuklar için geçerli bir durum. Yok-
sulluğu azaltıcı önlemler, çocukların 
eğitim haklarını güvence altına al-
mak ve onları iyi bir geleceğe hazır-
lamak için gerekli. Okul içi kaynaklı 
sorunlarda zorbalık, dil yetersizliği 
ve ayrımcılık gibi çeşitli nedenler 
öne çıkıyor. Mülteci çocukların eği-
tim sistemine uyumlarını sağlamak 
için birçok proje gerçekleşti. Ancak 
ayrımcı pratiklerin hâlâ devam etti-
ğini ve öğrencileri eğitimden uzak-
laştırdıkları, bir gerçek. Bunun için 
tüm farklılıkları uyum içerisinde bir 
arada tutabilecek kapsayıcı bir okul 
ikliminin olması ve sürdürülmesi 
önemli. Kapsayıcı pratiklerin okulda 
olması sadece mülteci çocuklar için 

değil, Roman çocuklar, engelli ço-
cuklar, ana dili Türkçe olmayan ço-
cuklar gibi çeşitli gruplara mensup 
çocukların da eğitim sistemi içeri-
sinde var olabilmesi ve okula aidiyet 
duyması için gerekli.” 

"Çocukların eğitim hakkı 
ihlaline yol açmamalı” 

Araştırmacı Kesbiç, sözlerini öne-
rilerde bulunarak tamamladı: 

“Ekonomik krizin çocukların eği-
tim hakkının ihlaline yol açmaması 
için tedbirler gerekecek. Öğretmen-
lerin çalışma barışının korunması 
ve geçim sorunlarının giderilmesi 
de önceliklendirilmeli. Krizlere (yeni 
salgınlar, iklim, deprem vb.) hazırlık 
için neler yapıldığını, ne tür önlem-
ler alındığını görmek önemli. Krizler 
çağında sivil toplum, devlet ve özel 
kurumlar arasındaki işbirliğinin ve 
dayanışmanın öneminin arttığı, so-
runların çözümü için ortaklaşmanın 
gerekli ve önemli olduğu bir dönem 
yaşıyoruz.”

Öğretmenlerin 
çalışma barışının 

korunması ve 
geçim sorunlarının 

giderilmesi de 
önceliklendirilmeli. 
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Muğla’nın Milas ilçesindeki Ak-
belen Ormanları için verilen müca-
delenin simgesi haline gelen Nejla 
Işık “kadın başına ne yapabilirsin” 
diyenlere cevap oldu. 

Üç yıla ulaşan doğa direnişinin 
öncülüğünü yapan Işık, “Kadın başı-
mıza ne yaptığımızı gösterdik” dedi 
ve ekledi: “Ben kadınım, evden dışa-
rı çıkamam, böyle bir şey yapamam’ 
demesinler. Böyle bir güç yok diye 
düşünülmesin.” Limak Holding’e ait 
Yeniköy ve Kemerköy Termik Sant-
rali için “İkizköy Akbelen Ormanla-
rı” sınırları içinde yer alan 700 dö-
nümlük ormanlık alandaki ağaçlar 
kesildi ve burada bir maden ocağı 
çalışması başladı. 

İkizköy halkı da tam üç sene önce 
yaşam alanlarını tehdit eden ve bin-

İkizköylü kadınlarınİkizköylü kadınların  
Akbelen Ormanı mücadelesiAkbelen Ormanı mücadelesi
Akbelen için verilen 
mücadeleyi ve 
kadınların rolünü, 
sosyal medyada 
yayınladığı video 
ile yaşananların ilk 
duyurusun yapan Nejla 
Işık anlattı.

Mizgin Tabu
20 Ekim 2022

lerce ağacı yok edecek bu projeye 
karşı direnişe başladı. Bu mücade-
leye öncülük edenlerse köyün kadın-
ları oldu. Türkiye onları Nejla Işık’ın 
17 Temmuz 2021’de sosyal medyada 
yayınladığı video ile duydu. O gün 
şirket ağaçları kesmek için harekete 
geçtiğinde Nejla Işık “nefes alamıyo-
ruz” diye haykırmıştı. 

Bu sözlerden sonra ülkenin pek 
çok noktasından doğa ve yaşam sa-
vunucuları İkizköy’e giderek destek 
verdi. Bu destek kısa süre içinde bir 
koruma nöbetine dönüştü ve bugüne 
kadar ulaşmayı başardı. Nöbette vü-
cudunu siper edenlere sözcülük de 
yaptı Nejla Işık. Işık bu mücadelede-
ki çabasıyla İkizköy Çevre Komitesi 
ile Karadam Karacahisar Mahalle-
leri Doğayı Doğal Hayatı Koruma 
Güzelleştirme ve Dayanışma Derne-
ği (KARDOK) Başkanı seçildi ve Ak-
belen için çalışmaya devam ediyor. 
Akbelen için verilen mücadeleyi ve 
kadınların rolünü Nejla Işık anlattı.

Haberi izlemek için tıklayınız.

http://media4democracy.org/news/ikizkyl-kadinlarin-akbelen-ormani-mcadelesi
http://media4democracy.org/news/ikizkyl-kadinlarin-akbelen-ormani-mcadelesi
https://www.youtube.com/watch?v=h4xL2a8qMOM
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Evlilik sitelerine dikkat! 
Evlenmek isterken dolandırılmayın...

https://9koy.org/evlilik-sitelerine-dikkat-evlenmek-isterken-dolandirilmayin...-1910220838.html
https://9koy.org/evlilik-sitelerine-dikkat-evlenmek-isterken-dolandirilmayin...-1910220838.html
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İnternet çağında, insanlar 
gelecekteki hayat 
arkadaşlarını da artık 
“online” aramaya başladı. 
Ancak evlenmek isterken 
dolandırılmayın. Türkiye’de 
de onlarcası faaliyette 
olan evlilik siteleri, hem 
para tuzağı, hem de 
dolandırılma alanı haline 
geldi. Evlenmek isterken 
paranızdan da, akıl 
sağlığınızdan da olmayın.

Elif Ataysın
19 Ekim 2022

Türkiye’de de onlarcası açılan ev-
lilik siteleri, dolandırıcılık mekanı 
haline dönüştü. O kadar ki, site yet-
kilileri bile siber dolandırıcılara kar-
şı kullanıcılarına uyarılar yapmaya 
başladı. 

Evlilik siteleri kullanıcılarının 
şikayet konuları tek değil; Kulla-
nıcıların deneyimlerini paylaşıp, 
şikayetlerini sıraladıkları platform-
larda evlilik siteleri hakkında sahte 
bot hesaplardan, ahlaksız tekliflere, 
hatta üyelik bilgilerinin çalınması-
na kadar pek çok şikayet mevcut.  

Dolandırıcılara dikkat!
Evlilik siteleri hakkındaki en bü-

yük şikayet konusu, siber dolandı-
rıcılar; Sitede “evlenme vaadiyle”  
ortaya çıkan dolandırıcılar, karşı-

larındakinin güvenini kazandıktan 
sonra çeşitli bahanelerle yüklü mik-
tarda para isteyebiliyorlar. 

Ancak evlilik sitelerindeki başka 
bir sıkıntı ise, “paralı üyelik” konu-
su. Bu sistem, genellikle erkek kul-
lanıcıları hedef alıyor. 

Örneğin P.P. adlı evlilik sitesinde 
eğer kadınsanız üyelik işlemlerinde 
herhangi bir ücret talep edilmiyor.  
Erkekler ise sitede profil oluştur-
duktan sonra, bir etkileşim içerisine 
girebilmek için yüz elli liradan baş-
layan fiyatlarla “gold üyelik” satın 
almak zorunda kalıyorlar. 

 Siteye üye olmuş ismini vermek 
istemeyen bir erkek kullanıcı, kendi-
sine kadınlardan sürekli mesaj gel-
diğini, bunlara cevap verebilmek için 
üyelik satın aldığını, ancak sonrasın-
da kimse yazmayınca otomatik ya-
zılan mesajlar olduğunu anladığını 
belirterek, durumunu şöyle özetledi:

 “Siteye evlenmek amaçlı biriyle 
karşılaşmak için üye oldum fakat si-
tede genelde robot ve sahte hesaplar 
var. Bir de her şeyi ücretli, çok saç-
ma. Bir nevi dolandırıcılık sitesi gibi 
yapmışlar bu tarz platformları.”

G.S. evlilik sitesi için yorum yapan 
başka bir erkek, üç bin lira kaybet-
tiğini söyledi. Ancak kendisiyle ile-
tişime geçilip, nasıl dolandırıldığı 
sorulduğunda, “Yaşadığı durumu 
anlatmak istemediğini, özellikle ai-
lesinin durumu bilmesinden çekin-
diğini” ifade ederek, hesabını ve şi-
kayetini silmeyi tercih etti.

Siteler de dolandırıcıların 
farkında

Evlilik sitelerinin dolandırıcılık 
platformu olarak kullanılmaya baş-

lamasını, site yöneticileri de farkın-
da; Yöneticiler, siteleri hakkında ka-
muya açık platformlarda yayınlanan 
şikayetlere çok çabuk yanıt veriyor-
lar, ancak yanıtları genellikle kulla-
nıcının şikayetine çare üretmiyor. 

G.S. sitesine üye olup  gold üyelik 
satın almış bir kullanıcı temmuz 
ayında, “sahte ve yalan dolan dolu” 
olarak nitelendirdiği site hakkında, 
ödemiş olduğu ücretinin iadesini is-
teyen bir şikayette bulundu. Bunun 
üzerine sitenin geri bildirimi şöyle 
oldu: 

“Sitemizde gayri ciddi bir durum 
söz konusu değildir. Yalnızca tek 
dikkat etmeniz gereken husus yurt 
dışından giriş yapan Türk asıllı ya-
bancılardır. Bu kullanıcılar otomatik 
mesajlar atarak dolandırıcılık yap-
maktadırlar. Sitemiz bu tarz kullanı-
cıları tespit edebilmek adına birçok 
sistem geliştirmektedir fakat sizin 
de itibar etmemenizi öneririz.”

Avukat uyardı; "Dolandırıcılar 
en az benim kadar hukuk bilir 
duruma geldi"

9. Köy’ün evlilik sitelerindeki do-
landırıcılıklar konusunda görüşüne 
başvurduğu Bilişim Suçları Avuka-
tı Fahrettin Özdemir, evlilik sitele-
ri kullanıcılarını özellikle sitelerde 
girdikleri “ikili iletişimlere” karşı 
uyardı.  

Siber dolandırıcıların çok korku-
tucu olduğunu da belirten Özdemir, 
“Eğer dolandırıcıysa en az benim 
kadar hukuk biliyordur zaten. İkili 
ilişkilerde çok dikkatli olmak lazım. 
Karşınızdaki kişi gerçek bir kişi mi 
emin olmak lazım. Bu tip durum-
larda delil tespiti çok önemli, ekran 
kaydı/görüntüsü alın, bankadan 
para gönderdiyseniz işlem bilgile-
rini saklayın ve mümkünse bütün 
belgeleri stoklayın” uyarısında bu-
lundu.

Diğer üyelerle etkileşime girmek 
için bizzat evlilik sitelerine para ya-
tıranların ise, belli şartlarda para-
larını geri almalarının sözkonusu 
olabileceğine dikkat çeken Avukat 
Özdemir şunları söyledi:

“Evlilik siteleri yer sağlayıcı konu-
mundadır. Üyelik için ödenen para-
yı geri vermeyebilir. Cayma hakkı-
nız var, bu kapsamda geri alınabilir 
ama mantıklı bir cayma sebebiniz  
olmalı.”

Fotoğraflar: DepoPhotos
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Zincir özel hastanelere gün doğdu! 

Sağlıkta kartelleşme dönemi
Sağlık Bakanlığının yayınladığı yeni yönetmelik, özel muayene hekimlerinin, 

ameliyatlar ve diğer tıbbi işlemler için özel hastaneleri kullanmasına kısıtlama getirdi. 

Türk Tabipleri Birliği durumu “sağlıkta kartelleşme dönemi” olarak nitelendirdi. 

Muayenehane hekimlerine getirilen kısıt, zincir özel hastanelere yarayacak. 

Hastanelerde çalışan hekimlerin 
gerek hasta yakını saldırıları, gerek-
se zorlu çalışma koşulları ve düşük 
ücretler nedeniyle başlayan isyanı-
na, şimdi de özel muayene hekimleri 
katıldı. Sağlık Bakanlığının çıkar-
dığı yeni yönetmelik, özel muayene 
doktorlarının ameliyat ya da diğer 
tıbbi işlemler için özel hastaneleri 
kullanmalarına kısıtlama getirdi. 

6 Ekim tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan Özel Hastaneler Yönet-
meliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi 
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yö-
netmeliği’ndeki değişiklik ile, 7 bin 
serbest çalışan muayenehane heki-
mine, tedavi amaçlı yatırılan hasta 
için özel hastaneyle sözleşme yapma 
şartı getirildi. 

Ancak aynı yönetmelikte, özel has-
tanelerin mevcut kadrosunun sade-
ce %15’i kadar muayenehane heki-
miyle sözleşme yapabileceğine dair 
kısıtlama da getirildi. 

Muayenehaneler Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cihangir 

Kaan Taşkın
21 Ekim 2022

Çakıcı, getirilen bu yeni kısıtlama-
nın, özel muayene hekimlerinin, 
hastalarını tedavi etmek için özel 
hastane bulmalarını neredeyse 
imkansız hale getireceğine dikkat  
çekti. 

Çakıcı yeni yönetmelikle ortaya çı-
kacak durumu şöyle anlattı;

“Şimdi bir özel hastanenin örneğin 
3 kadın doğum uzmanı varsa bunun 
yüzde 15'i ne demek? Yani taş çatla-
sa bir doktor gelebilir o hastaneye. 
Eskiden hastaneye 30 doktor girebi-
lirken, şimdi 29'u giremeyecek”.

“Yeni düzenleme, zincir 
hastanelerin menfaatine...”

Mevcut özel hastane sayısının 
getirilen bu yeni kısıtlama ile, özel 
muayene doktorlarının ihtiyaçları-
nı karşılayamayacak hale gelecek-
lerini de vurgulayan Çakıcı, şöyle  
konuştu;

“Özel hastane sayısı çok yok. 10-15 
tane vardır. İhtiyacı karşılayabilecek 
bir noktada değiliz. Şu an bana 5 ay-
lık bir hamile hasta geldi, 3 ay sonra 
doğurtacağım. Ne olacak şimdi has-
ta ortada kaldı. Hasta şimdi isteme-
diği bir doktora, istemediği bir has-

taneye gidecek. Yani her şeyi allak 
bullak ettiler.”

Çakıcı, yeni düzenlemenin özellik-
le özel zincir hastanelerin menfaati-
ne işleyeceğine kaydederek, “Sağlık 
Bakanlığı bunu niye yapıyor? Çünkü 
buradaki hastalar, özel muayene ve 
özel hastane istiyor. Bu özel hastane 
talebinin altından herkes kalkamı-
yor. Sadece çok küçük bir grup hasta-
ne grubu bu yasadan etkilenmiyor” 
diye konuştu. Çakıcı, yeni düzenle-
menin özel muayene doktorlarının 
“haklarının ihlal edilmesi anlamına 
geldiğini” de vurguladı. 

Türk Tabipleri Birliği: "Sağlıkta 
kartelleşme dönemi"

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekre-
teri Prof. Dr. Vedat Bulut ise, Sağlık 
Bakanlığının yeni düzenlemesini 
“sağlığı kartelleştirme planı” olarak 
nitelendirdi. 

Sağlık Bakanlığını tüm düzenle-
meleri özel sağlık sektörünün yara-
rını düşünerek yapmakla eleştiren 
Bulut, toplum sağlığı ya da hekim 
haklarının ise görmezden gelindiği-
ni söyledi. 

Yapılan son düzenleme ile, hasta-
nın hekim seçim özgürlüğünün yok 
edildiğinin altını çizen Bulut, özel 
hastane altyapılarının birbirinden 
farklı olması nedeniyle, cerrahi has-
talıklarda hekimlerin birden fazla 
hastanede çalıştığını hatırlatarak, 
yeni düzenleme ile bunun ortadan 
kaldırıldığını belirten Prof. Dr. Bulut 
şöyle konuştu;

 “Türkiye’de özel hastanede çalı-
şan 32 bin hekim var. Bunun dışında 
7 bin de muayenehane hekimi var. 
Bu 32 bin hekimin yüzde 15’i 4500 
yapar. Bu durumda 2500 hekim söz-
leşme yapamayacak anlamına gelir.”

Bundan sadece muayenehane 

Fotoğraf: DepoPhotos

https://9koy.org/zincir-ozel-hastanelere-gun-dogdu-saglikta-kartellesme-donemi-2010220219.html
https://9koy.org/zincir-ozel-hastanelere-gun-dogdu-saglikta-kartellesme-donemi-2010220219.html
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hekimlerinin değil, hastaların da 
olumsuz etkileneceğine dikkat çe-
ken Bulut, “Bu yönetmelik hem Türk 
Tabipleri Birliği ve hem de uzmanlık 
derneklerine danışılmadan, görüş 
alınmadan yapıldı. Muayenehane 
hekimleri derneğiyle de görüş alışve-
rişi yapılmadı. Hatalarının nedeni o. 
Bu yönetmelik, hastanelerdeki kuy-
rukları eritmek için, hekimleri özel 
sektöre köle yapmak için kurgulan-
mış bir yanlış politika” dedi. 

“Yönetmelik iptali için 
Danıştay davası açılacak”

Danıştay davası açılacağını söyleyen 
Prof. Dr. Bulut, pek çok uzmanlık der-
nekleriyle hasta hakları derneğinin de 

dava açacağını ifade etti: “Çok sayıda 
müşteki davacı olacak, bu davanın so-

nucunda ben bu uygulamanın iptal 
edileceğini düşünüyorum.”

Bir dokun bin ah işit
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi‘nin yüzde 135 

arttığı bu günlerde, Yassıhöyük muhtarı çiftçi 

Ünver Yavuz yüz dönüm tarlasının tamamını 

ekemediğini 40 dönümün 

boş kaldığını söyledi. 

Buğra Barış Yalınkılınç
19 Ekim 2022

Çiftçi ne kazanacağını bilmeden 
maliyet hesabı yapıyor... Hububat 
'ekim' ayı Ekim, çiftçi için soru işa-
retleriyle başladı. Tarımsal Girdi Fi-
yat Endeksi‘nin yüzde 135 arttığı bu 
günlerde, Yassıhöyük muhtarı çiftçi 
Ünver Yavuz yüz dönüm tarlasının 
tamamını ekemediğini 40 dönümün 
boş kaldığını söyledi.

Çiftçi ne kazanacağını 
bilmeden maliyet hesabı 
yapıyor

Geçen yılın mahsulünü eleğe dö-
ken çiftçi, tohum olma niteliğine 
sahip hububatını çuvallara koydu 
tarlasının başında bekliyor. Gübre 
ve mazot maliyetlerindeki değişimi 
kestiremeyen çiftçiler tarlalarının 
ne kadarını ekmeye güçlerinin yete-

ceğini hesaplamaya çalışıyorlar. bu 
gün bir dönüm tarlaya buğday veya 
arpa ekmenin mazot hariç 800 lira 
tohum ve gübre maliyeti var. 

Tohum tarla ile kavuştuktan sonra 
traktörün 4 kere daha tarlada işlem 
yapması gerekiyor. 

Yavuz “İş tamamen yılın iyi geç-
mesine bağlı, iyi geçerse bir şeyler 
olur geçmezse işimiz zor.” diyerek 
çiftçiliği tam hakkıyla yapamadığını 
ve sertifikalı tohum kullanamadı-
ğından bahsetti.  

 "Son kozumuzu oynuyoruz, 
işimiz Allah'a kalmış"

Ekim sezonunun açılmasından he-
men önce akaryakıta arka arkaya dört 
kez zam geldi. İki traktörü ile tarlada 
çalışan Yavuz  bir yandan toprağı ha-

valandırırken bir yandan tohumları 
tarlaya bıraktı. Mazot ve enerji ma-
liyetlerinden yakınan Yavuz, şöyle  
konuştu:

“Bu ektiğim yere en az 10 saat su 
vermem gerekirken, benim kullana-
cağım su motoru mazotlu, bir bidon 
mazot 5 saat falan anca yetiyor o da 
2,5-3 dönüm anca suluyor, gücüm 
yeterse sulamaya çalışacağım. O da 
gücüm yeterse, alabilirsem. Veresi-
ye alamıyorsun, alsan mahsulün ne 
edeceğini bilmiyorsun çıkan mahsü-
lü karşılayabileceğini bilmiyorsun. 
Ekiyorsun zarar ediyorsun."

"Yapacak bir şey yok" diyen Yavuz 
ayrıca içinde bulundukları durumu 
"Biz elimizden gelen son kozumuzu 
oynuyoruz. İşimiz Allah'a kalmış” 
sözleriyle ifade etti.

Dr.Vedat Bulut

Fotoğraf: ANKA Haber Ajansı
Video haberi izlemek için tıklayınız.

https://9koy.org/bir-dokun-bin-ah-isit-1910220142.html
https://www.youtube.com/watch?v=O72E7cBKU8Y
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Avrupalı sendikacılar, Türkiye'nin 
yüreğini yakan Bartın'daki maden 
kazası için taziyeye geliyor. Genel 
Maden-İş’in ev sahipliğinde gerçek-
leşecek ziyarette, Avrupalı sendika-
cılar patlamanın gerçekleştiği ve 41 
işçinin hayatını kaybettiği maden 
bölgesine giderek yetkililerle ve acılı 
aileler ile görüşecekler.

Avrupa’da farklı sektörlerde çalışan 
yaklaşık 7 milyon işçiyi temsil eden 
IndustriALL Avrupa Sendikası Genel 
Sekreteri Luc Triangle, Türkiye ziyareti 
öncesinde 9. Köy'e konuştu. Triangle'ın 
açıklamalarından Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın kaza sonrası verdiği "kader" 
mesajına tepki çıktı.

"Madenciliğin güvenli 
şekilde yapılması devletin 
sorumluluğunda"

Kömür madenciliğinin Türkiye'de 
bir enerji kaynağı olarak önemini bil-
diklerini vurgulayan Triangle, "bu işin 
güvenli bir ortamda yapılmasını sağ-
lamanın devletin görevi ve sorumlulu-

ğu olduğunu" söyledi. Dünyada artık 
kömür madenciliğinin 100 yıl önceki 
kadar tehlikeli olmadığına da dikkat 
çeken Triangle, gelişmiş teknolojilere 
yatırım yapıldığı takdirde daha güvenli 
koşullarda madencilik yapmanın gü-
nümüz şartlarında artık mümkün ol-
duğunu vurguladı. 

Triangle şöyle konuştu;
"Anladığımız kadarıyla, 2019 yı-

lındaki Sayıştay raporlarında bu 
madenin riskli olduğuna dair tespit-
lerden bahsedilmiş. Buradaki soru, 
raporun bahsettiği risklere yönelik 
neden güvenlik önlemleri alınma-
dığıdır. Türkiye’deki hükümet bu 
kazanın önlenebilir olduğunu söy-
lemiyor ancak gerekli yatırımlar ve 
güvenlik koşulları sağlansaydı bu 
kaza önlenilebilirdi. Türkiye’deki 
madencilerin güvenliğine yönelik 
koşulların revize edilmesi gerektiği-
ne inanıyoruz.”

"Hiçbir işçinin kaderi ölüm 
olamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Bartın'daki kazanın ar-
dından yaptığı "biz kader planına 
inanmış insanlarız" açıklamasını da 
değerlendiren Triangle, bu ifadenin 

Avrupalı sendikacılar 
Bartın'a taziyeye geliyor
Bartın'da 41 maden 

işçisinin hayatını 
kaybettiği kaza, sadece 

Türkiye'de değil, 
Avrupa'da da yankı 

buldu. Avrupa'nın 
en büyük sendikası, 

Bartın'a taziye ziyaretine 
geliyor. Avrupa’da farklı 

sektörlerde çalışan 
yaklaşık 7 milyon işçiyi 

temsil eden IndustriALL 
Avrupa Sendikası Genel 

Sekreteri Luc Triangle, 
Erdoğan'ın "kader" 

çıkışına şaşırdığını 
kaydederek, "hiçbir 

işçinin ölümü kader 
olamaz" dedi. Triangle'ın 

açıklamalarından, 
Sayıştay'ın Bartın'daki 

madene ilişkin 
uyarılarının Avrupa'da 

bile yankı bulduğu ortaya 
çıktı.

Beril Çanakçı
21 Ekim 2022

Fotoğraf: DepoPhotos

https://9koy.org/avrupali-sendikacilar-bartina-taziyeye-geliyor-2010220928.html
https://9koy.org/avrupali-sendikacilar-bartina-taziyeye-geliyor-2010220928.html
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kabul edilemez olduğunu kaydederek, 
şöyle dedi;

"İş yerinde hayatını kaybetmek, sade-
ce kömür madencilerinin değil, hiçbir 
işçinin kaderi olamaz. İşçi güvenliğini 
sağlamak, ilgili işverenin veya hükü-
metin sorumluluğunda olmalı. Türk, 
Alman veya Polonyalı fark etmez, hiçbir 
işçinin kaderi iş yerinde gerçekleşen bir 
kazada ölmek olamaz.”

 "Dayanışmamızı göstereceğiz"
Triangle, şöyle konuştu;
"Ziyaretin bir diğer amacı da daya-

nışma yolu ile, yaşanan bu acının Av-
rupa’da da duyulduğunu ve elimizden 
geleni yapmaya çalışacağımızı göster-
mek. Türkiye’deki madencilik sektörü 
yetkilileri ve hükümet hiçbir şey olma-
mış gibi madenlerin aynı şekilde işletil-
mesine izin vermemeli. Maden güven-
liğine yönelik güçlü bir eylem planı ile 
reaksiyon gösterilmeli. Biz de bu eylem 
planının aciliyetine yönelik baskıları-
mızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Sayıştay da uyarmıştı; "Gerekli 
yatırımlar sağlansaydı, kaza 
önlenebilirdi..."

Bartın’ın Amasra ilçesindeki kömür 
madeninde gerçekleşen ve 41 işçinin 
ölümü, 11 işçinin de yaralanmasıyla 
sonuçlanan kazanın ardından, aynı 
maden ocağı için Sayıştay'ın daha önce 
iki ayrı raporla uyarıda bulunduğu da 
ortaya çıkmıştı.

7 Milyon işçinin dayanışma 
duygularını iletecekler

Bartın'ı ziyaret edip, ölen maden 
işçilerinin aileleri ve Maden-İş sen-

Müzisyenin kıymeti yok, 
Enstrüman fiyatları uçuyor
Müzisyenler enstrümanlarının telini değiştiremiyor.

Beril Çanakçı 
20 Ekim 2022

Enstrüman fiyatları uçuyor
Sanatın, yaşama sevincinin ses bul-

muş hali müzik dünyası mutsuz. Mü-
zisyenler enstrümanlarının telini de-
ğiştiremiyor: “Kemanımın telleri 4 bin 
lira, kopana kadar kullanıyorum”

dikası yetkilileriyle görüşecek olan 
Brüksel merkezli IndustriALL Avru-
pa Ticaret Sendikası, metal, kimya, 
enerji, madencilik, tekstil, giyim ve 
ayakkabı sektörlerinde ve ilgili en-
düstrilerde çalışan yaklaşık 7 milyon 
işçiyi temsil ediyor.

2012'de kurulan sendikanın, 38 Av-
rupa ülkesinde faaliyet gösteren top-
lam 180 ulusal sendikayı da bünye-
sinde bulunduruyor. Sendikanın aynı 
yıl kurulan global ortağı IndustriALL 
Küresel Sendikası ise, 140 ülkede 
imalat, madencilik ve enerji sektörle-
rinde çalışan 50 milyona yakın işçiyi 
temsil ediyor.

Uluslararası Metal İşçileri Fede-
rasyonu (IMF), Uluslararası Kimya, 
Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendi-
kaları Federasyonu (ICEM) ve Ulus-
lararası Tekstil Konfeksiyon ve Deri 
İşçileri Federasyonu (ITGLWF)’nu bir 
araya getiren sendika, küresel daya-
nışma, daha iyi çalışma koşulları ve 

sendikal haklar için birçok ülkede 
mücadele ediyor.

Erdoğan ne demişti?
Erdoğan, hem 2014 yılında So-

ma’da 301 işçinin hayatını kaybetti-
ği maden faciasının ardından, hem 
de geçen hafta Bartın'da 41 işçinin 
ölümüyle sonuçlanan kazanın ardın-
dan "kader" mesajı vermişti. Erdoğan 
2014'te Soma olayı için “Literatürde 
iş kazası denilen bir olay vardır. Bu-
nun yapısında, fıtratında bunlar var. 
Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok” 
sözlerini kullanmıştı. Bartın'daki 
patlamanın ardından da benzer bir 
açıklama yapan Erdoğan, kazadan 
hemen sonra olay yerinde yaptığı in-
celemelerin ardından  “Biz kader pla-
nına inanmış insanlarız. Bunun ne 
dünü ne bugünü ne yarını hiçbir za-
man olmayacaktır, bunlar her zaman 
olacaktır bunu da bilmemiz lazım" 
demişti.

Müzisyenler, tamirci 
köşelerinde bekliyor

Sıfır enstrüman fiyatları ile birlikte 
tamir ücretleri de artışa geçti. Ürünleri 
ve parçaları yurtdışından gelen müzik 
aletlerinden, kur artışları nedeniyle 
şu ara güzel sesler gelmiyor.  Dünyayı 
güzelleştiren müzisyenler enstrüman-
larının telini değiştiremiyor. Yenisini 
alamayan müzisyenler tamirci köşele-
rinde konsere yetişmeye çalışıyor, ens-

trümanlarının onarılmasını bekliyor. 
Satıcılar, tamirciler, en çok da müzis-
yenler büyük sıkıntı içinde. Sahne per-
formanslarından da üretimlerinde de 
endişe ediyorlar. Yeni cihaz ya da ens-
trüman alamayan sanatçılar ya ikinci 
el bulmaya çalışıyor ya da kendi enstrü-
manını tamir ettirmek zorunda kalıyor. 
Ama tamir edilmiş bir enstrümandan 
çıkan ses, dinleyenler fark etmese de 
önce çalanı tatmin etmiyor.

Fotoğraf: DepoPhotos

Video haberi izlemek için tıklayınız.

https://9koy.org/muzisyenin-kiymeti-yok-enstruman-fiyatlari-ucuyor-2010221215.html
https://9koy.org/muzisyenin-kiymeti-yok-enstruman-fiyatlari-ucuyor-2010221215.html
https://www.youtube.com/watch?v=svPvWAA36K8
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Meriç Nehri'ne "ıslah çalışması" adı 
altında başlatılan proje, yıllar içinde 
şekil değiştirip "beton santral inşaa-
tına" dönüştü. Çevre gönüllüleri, proje 
için alınan "Çevresel etki değerlendir-
mesi (ÇED) gerekli değildir" kararını 
mahkemeye götürüp kazandı. Ancak 
mahkeme kararına rağmen, Meriç 

Meriç Nehri'nde "kum ve çakıl çıkarma" projesini beton santral inşaatına çevirdiler. 2005 
yılında "ıslah çalışması" adı altında başlayan proje, 2021 yılında şekil değiştirip, 4 ayrı 
beton santrali inşaatına dönüştü. Çevre gönüllüleri dava açtı ve kazandı. Ancak mahkeme 
kararına rağmen proje inşaatı devam ediyor. Meriç Nehri'ndeki canlı hayat tehlikede.

Meriç'in ortasına katliam projesi! 

'Nehir temizleme' diye başlayıp, 
beton santral kurdular

üzerinde kurulan 4 beton santralinin 
inşaatı durmadı. 

Bölgede 2005 yılında "kum çıkarma 
ve yatak temizliği yapmak" için baş-
latılan ıslah projesinde 2021 yılında 
değişikliğe gidilip, proje nehrin içine 
de taşacak şekilde 4 ayrı beton sant-
rali inşaatına dönüştürüldü. Proje 
değişikliği için de ayrıca yeni bir ÇED 
raporu alınmadı. 2005'teki ıslah pro-
jesi için verilmiş olan ÇED gerekli de-
ğildir" kararı üzerinden, beton santral 
inşaatlarına başlandı. 

Bu aşamada devreye çevre gönüllü-
leri girerek, beton santral inşaatlarını 
mahkemeye taşıdılar. Edirne Çevre 
Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayten Eren, 9. Köy'e yaptığı 
açıklamada durumu "2005 yılında sa-
dece kum çıkarma ve yatak temizliği 
yapmak üzere verilen geçici inşaat 
ruhsatı, 2012’de el değiştirerek kum 
çakıl çıkarma kapasitesinin çok üstün-
de, beton üretimine, kimyasal kullanı-
mına, çok katlı bina yapımına kadar sı-
nırsızca genişletildi" sözleriyle anlattı.

Fatma Boz
20 Ekim 2022

https://9koy.org/mericin-ortasina-katliam-projesi-nehir-temizleme-diye-baslayip-beton-santral-kurdular-2010220422.html
https://9koy.org/mericin-ortasina-katliam-projesi-nehir-temizleme-diye-baslayip-beton-santral-kurdular-2010220422.html
https://9koy.org/mericin-ortasina-katliam-projesi-nehir-temizleme-diye-baslayip-beton-santral-kurdular-2010220422.html
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Dernek olarak mahkemeye başvur-
duklarını ve davayı da kazandıkları-
nı kaydeden Eren, ancak mahkeme 
kararına rağmen inşaatların devam 
etmekte olduğunu söyledi. Edirne Va-
liliği ve Belediyesine çalışmaların der-
hal durdurulması çağrısında bulunan 
Eren, şöyle konuştu; 

"Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği 
ve çevre dostlarımızın desteğiyle bu 
çevre talanına alenen kapı açacak olan 
'ÇED gerekli değildir' kararına karşı 
açtığımız davayı kazanmış bulunu-
yoruz. 2005 yılında Özmeriç ticaret 
merkezi bu bölgede sadece kum çıkar-
ma ve yatak temizliği yapmak üzere 
verilen geçici inşaat ruhsatı, 2012'de 
el değiştirerek kum çakıl çıkarma ka-
pasitesinin çok üstünde, beton üreti-
mine, kimyasal kullanımına, çok katlı 
bina yapımına kadar sınırsızca geniş-
lemişti".

"Nehrin ekolojik dengesi 
bozuluyor"

Eren, "ıslah çalışması" olarak başla-
yan, ancak beton santral inşaatına dö-
nüşen projenin, Meriç Nehri'nin eko-
lojik dengesini bozduğunu, nehirdeki 
canlı yaşamını hızla yok ettiğini de 
vurgulayarak, "Bu son derece büyük 
bir çevre katliamdır. Nehrin ortasında 
bir yapı yapılıyor ve şu an bu proje 352 
bin metrekare alana yayılmış durum-
da. Nehrin içine direkt olarak müda-
hale var" dedi. Eren, şöyle konuştu; 

“Nehirde 39 tür canlı var. Nesli tü-
kenmekte olan bir su yılanı var. Can-

lıların nehirde yaşamı yokmuş gibi 
kum yıkama, kum eleme, beton sant-
rallerinden çıkan kimyasal maddeler 
hep nehre karışıyor. Arıtma tesisin-
den bahsedilmiyor bu da canlıları öl-
dürmektir. Bu proje canlı yaşamını 
bitiriyor. Nehrin etrafında 72 kuş türü 
yaşıyor. Günde 300 kamyon girip çı-
karken göç yapan kuşlara zarar veri-
liyor. Bölgedeki ekolojik dengeyi bozu-
yorlar.”

"Nehirde akış bozukluğu oluştu"
Projenin, Meriç'e bir başka etkisinin 

ise "akış bozukluğu" olduğuna dikkat 

çeken Eren, "Nehir akışı bozuldu. Çok 
yüksek miktarda kum çıkarıldığı için 
nehirden çok göle benziyor. Ekolojik 
denge maalesef umurlarında değil. 
Nehir temizliği değil kar amaçlı ola-
rak bakılıyor" dedi.

Nehir temizliğinin Devlet Su İşle-
ri'nin görevi olduğunu, özel şirkete bı-
rakıldığında ticari amaçlar doğrultu-
sunda hareket edildiğini de kaydeden 
Eren, şöyle dedi;

"Nehir temizliği ticari amaçlar ile 
yapılmamalı, bilimsel dayanaklara 
göre yapılmalıdır. Nehir temizliğini 
özel şirketlere yaptırmamak gereki-
yor. Doğayı ticarete dökmemek lazım. 
Projelere başlanmadan önce ne ka-
dar kum alınacak nasıl temizlik ya-
pılacak bunlar hesaplanmalı ve DSİ 
bilimsel raporlar ile çalışma yapma-
lı. Meriç örneği de bunu gösteriyor. 
Nehrin yok olmasına, içinde çukurlar 
oluşmasına ve nehrin akış rejiminin 
bozulmasına, nehrin küçülmesi gibi 
olaylara sebep oluyor. Hizmet satın 
alınabilir ama denetimin yapılması 
ve doğanın ticarete alet edilmemesi 
lazım.” 

Eren, bu tip projeler için sadece ÇED 
raporunun yeterli olmayacağını, bir de 
bilim insanlarının da katılımıyla SED 
raporu (Sağlık etki değerlendirme) 
alınması gerektiğini vurguluyarak, 
"Bakanlıkların güdümlü çalışanları-
nın aldığı kararlar yerine üniversitede 
bu çalışmaları yapan akademisyenler 
bu çalışmalarda olmalı" dedi.

Fotoğraflar Özmeriç Kum Madencilik Turizm İnşaat 
Ve Ticaret Limited Şirketi internet sitesinden
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Kafkaslar’a giden yolda, önce 
Batum’u göreceğiz. Dünya’nın en 
fazla su kaynağına sahip ikinci 
ülkesi Gürcistan’ın ovalarından, 
sert akan nehir yataklarını 
takip ederek, Kafkasların buzul 
kaplı zirvelerine yükseleceğiz. 
Osmanlılara kadar birçok Türk 
boyunun atlıları tarafından 
çiğnenmiş bu dağlara kimse 
uzun süre egemen olamamış. 
Efsanelere göre, Kafkas Dağları 
dünyanın beli. Bu belin yıkılması 
halinde Dünya’nın ayakta 
duramayacağı bile yıllarca konu 
edildi.
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Besim Güçtenkorkmaz
20 Ekim 2022

Karadeniz kıyısından Hazar deni-
zine kadar uzanan bu dağ sinsilesini 
aşmak tarih boyunca tüm kavimler 
için elbette çok zordu. 5 bin metrenin 
üzerinde tam 9 zirve sahip, ortalama 
yükseltisi 3 bin metreyi geçen bu dağ-
larda, nice kervanlar kayboldu, nice 
yiğitler can verdi, nice dağcılar zirve 
yollarında hüsran yaşadı. Türk boy-
ları uzun süre bu bölgeye hakim oldu. 
Türk akıncıların ayak izleri ve bırak-
tıkları kültür, biliyorum ki hala bu 
dağlarda yaşıyor. Şimdi İstanbul mer-
kezli Kamptrek grubunun organizas-
yonu ile efsaneler diyarı Kafkas dağ-
larını, vadilerini, nehirlerini görmeye, 
bu coğrafyada yürümeye Gürcistan’a 
gidiyoruz. Ama sırada önce buluşma 
yeri olarak Trabzon, sonrasında artık 
Ali ve Nino’nun ölümsüz aşkı ile anıl-
maya başlanan Batum var. 

Burası Trabzon mu?
Buluşma yerimiz Trabzon. Bir gün 

önce geldiğim Trabzon’da gördüğüm 
manzara, çok iyi bildiğim, yıllardır 
gidip geldiğim Trabzon’dan çok uzak. 
Trabzon sanki tamamen Arap şeh-
ri olmuş. Yakında takımın sahibi de 
bir Arap şeyhi olursa şaşmam. Maç-
lara da Araplar gelir, “yaaalellli” diye 
tempo tutar. O denli yani. Meydan-
daki o güzelim ev yemekleri yapan 

restoranların yerini Arap müşterilere 
hizmet veren kebapçılar almış. Res-
toranlar ilk bakışta daha lüks havası 
veriyor ama oturup bir yemek yeme 
hissi bana vermiyor. Hijyen unsuru 
uçup gitmiş. Sokaklardan Trabzon 
insanı adeta kaybolmuş. Her köşeden 
bir Arap topluluk çıkıyor karşınıza. 
Taksiciler ve esnaf memnun. Para ka-
zanıyorlar. Bir Kuruyemişçiden tuz-
suz fıstık almak istiyorum çekinerek. 
Araplar tuzlu sevdiği için tuzsuz fıstık 
satmadığını söylüyor. Trabzon’da ar-
tık zevkler ve renkler, Arap müşterile-
rin isteklerine göre şekillenmiş. Oysa 
ne çok severdim Trabzon’u. Yıllardır 
kaldığım Usta otel de Arap müşterile-
rin konaklama alanına dönmüş.  Usta 
Otel’in Müdürü Şener, “özlemişimdir” 
diye aşçısına “kuymak” yaptırıyor. 
Kahvaltı sonrasında gezi grubu ile 
Havaalanında buluşuyoruz. 30 kişi-
lik bir tur grubundayız. Gezimizi ise, 
arabasından rehberine, otelinden tur 
programına kadar, Gürcistan’ı çok iyi 
bilen TÜRSAB üyesi RİTUR turizm 
üstlenmiş. 

Batum
Gürcistan’a girişte Türkler için vize 

ve pasaport’a gerek yok. Yeni nüfus 
cüzdanları ile giriş yapabiliyorsunuz. 
Sarp sınır kapısından geçince, önce 
Gürcistan merkezi hükümetine bağlı 
Acara Özerk Cumhuriyetine giriyor-
sunuz. Batum şehri aslında bu cum-
huriyetin başkenti. Sınır kapısında 
Türkiye’ye girmek isteyen Gürcüler 

bekliyor. Onlar da biraz önce girenler 
gibi paramızın değer kaybetmesin-
den yararlanıp, Türkiye’den alış veriş 
yapacaklar. Sonra da aldıklarını gidip 
ülkelerinde satacaklar. En çok Ayçiçek 
yağı alıyorlar. Beşer kiloluk yağlar-
dan, adam başı üçer dörder tane alıp, 
koltuk altlarına sıkıştırıp, ülkelerine 
geri dönüyorlar. Bizim sınır kapısının 
hemen yanındaki görkemli camiden 
sonra, sınırı geçer geçmez, bir kumar-
hane binasının yanıp sönen tabelası 
göze çarpıyor önce. Sonra da daracık 
yolun kenarında sıralanmış kilomet-
relerce uzunluktaki TIR kamyonları-
nın kuyruğu. Bazen 10 gün beklemek 
zorunda kalıyorlarmış kuyruktaki bu 
TIR’lar gümrükten geçebilmek için.  
Türk tarafındaki duble yoldan çıkıp, 
Batum’a giden tek araçlık dar yolda 
ağır ağır ilerliyoruz. Sıra bekleyen 
kamyonlar, yolu daha da daraltıyor. 
Batum’a kadar deniz kıyısından iler-
liyoruz. Kıyının tamamı plaj ve kam-
yonların arasında arabalarını park 
edebilen aileler, neşe içinde denizin 
keyfini çıkartıyor. Karadeniz, bu böl-
gede sanki bizim kıyılarımızdan daha 
uzun bir plaj şeridi oluşmasına izin 
vermiş. Kıyıda tek başına güneşlenen 
bikinili kadınların çokluğu dikkat çe-
kiyor. Akşamüzeri Batum’dayız. Mo-
dernlik ile köhneliğin, gelişmişlik ile 
geri kalmışlığın bir arada yaşadığı bir 
şehir karşılıyor bizi. Şehrin merkezin-
de, sanki elinle itsen yıkılacak kadar 
sallantıda duran, Rus döneminden 
kalma sosyal konutlar var. Balkonla-
rı, pencereleri üflesen aşağıya inecek 
gibi. Yıkılacak gibi duran bu binaların 
hemen yanında, modern oteller ve iş 
merkezi olan gökdelenler ve çok kat-
lı iştah kabartan rezidanslar da inşa 
edilmiş. Nasıl bir şehir olduğunu an-
lamaya çalışırken, çok iyi korunan ta-
rihi meydanlar ve bu meydanlardaki 
Rus dönemlerinden kalma tarihi hey-
keller de geçmişlerine olan saygıyı ve 
koruma içgüdüsünü işaret ediyor. 

Ali ile Nino
Bu aralarda Batum’da Ali ile Nino 

adlı mekanik heykel en çok ziyaretçi 
akınına uğrayan yer olmuş. Deniz kı-
yısındaki bir meydanda kurulu kadın 
ve erkek görselleri, bir süre kendi et-
raflarında döndükten sonra, birbirleri 
ile buluşuyor ve hatta bu buluşma-
da, iki heykel birbiri ile bütünleşiyor. 
Ali ve Nino’nun aşk hikayesi, ilk kez 

Fotoğraflar: pixabay
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1937 yılında kitap halinde yayınlan-
mış ve çok sonraları filmi de çekilmiş. 
Ali ile Nino birbirlerine aşık iki genç. 
Ne var ki, derebeyi oğlu Ali, Azeri ve 
Müslüman. Gürcü prensesi Nino ise 
Hristiyan. Aileler bu birlikteliğe izin 
vermeyince Ali, Nino’yu Azerbaycan’a 
kaçırır ve evlenirler. Bir de kızları olur. 
Ancak Ali, Gence’de katıldığı bir sa-
vaşta 24 yaşında ölür, Nino ise kızıyla 
Fransa’ya göç eder. İki sevgilinin bir 
daha kavuşamamaları nedeniyle, Ali 
ile Nino’yu anlatan Batum’daki bu 
mekanik heykelde iki sevgilinin de 
kolları yok. 2010 yılında inşa edilen ve 
aşkın hareket eden halini anlatan bu 
çelikten yapılma heykelin yüksekliği 
ise 28 metre. 

Özenli ve görkemli meydanlar
Ruslardan kalma, özenle korunan, 

birbirinden güzel tarihi eserlerin yer 
aldığı meydanları ile ünlenen Batum, 
aynı zamanda yıllardan beri Rus-
ya’nın en büyük petrol limanı. Ancak 
yaz aylarında çok fazla turist geldiği 
için, bu aylarda petrol limanı işlevini 
30 km uzaklıktaki bir başka liman 
üstleniyor. Böylece, yaz aylarında 
Batum’da, denizi kirleten dev petrol 
tankerlerini görmüyorsunuz. Aynı za-
manda bir kumar cenneti de Batum.  
En önemli misafirleri tabi takdir eder-
siniz ki Türkler. Sınırdaki Cami ile ku-
marhane arasındaki yolu, vizesiz, pa-
saportsuz 5 dakikada yürüyerek geçip, 
kumar tutkularını giderebiliyorlar. Bu 

arada hatırlatmadan geçmeyeyim. Bir 
Gürcü parası, yani bir Lari almak için 
tam 7 Türk Lirası ödüyorsunuz. Tüm 
dünya ülkeleri paraları karşısında de-
ğer kaybeden Türk Lirası, burada da 
dibi görmüş durumda ne yazık ki. 

Batum Geceleri
Batum güzel bir şehir. Sadece gez-

mek için bile günü birlik gelinebilir. 
Gecenin karanlığı köhne binaları göl-
geleyince, yeni yapılan lüks binala-
rın ışıkları şehri çok daha büyülü ve 
modern görünümlü hale getiriyor. 
Gecenin sahte makyajında Batum’un 
gece hayatı sizi çepeçevre sarmalıyor. 
Petrol tankerlerinin olmadığı liman-
da, gezi tekneleri ile turlar düzenle-
niyor. Alfabe kulesinde, okunması 
gerçekten çok zor olan Gürcü Harfleri 
yer alıyor. Şarapçılık önemli bir gelir 
kaynağı ve gerçekten çok iyi dekore 
edilmiş, modern şarap evleri gecenin 
eşliğinde sizi kendisine doğru çekiyor. 
Meydanlarında, zaman geçirilecek 
çok güzel kafeleri var. Harika aydınla-
tılan bu tarihi meydanlardaki kafeler-
de, çoğunlukla güzel bir keman sesi 
ve mutlu insanların şen kahkahaları 
sizi karşılıyor. Bazı meydanlarda ise 
Ukranyalı gençlerin ellerinde bay-
raklarla Rusya’yı protestosuna şahit 
oluyoruz. Ancak Gürcüler bu protes-
tolara, yıllardır üzerlerinden atama-
dıkları Rusya korkusu nedeniyle çok 
destek vermiyorlar. Çünkü Abazya ve 
Osedya halkları Gürcistan’dan ayrıl-

mak için çaba harcarken, Rusya bu ay-
rılığı engellemeye çalışan Gürcistan’a 
iki gün içinde girmiş ve Tiflis’e kadar 
ulaşmış. Yani bugün Ukrayna’nın ba-
şına gelenler bundan çok değil 10-15 
yıl önce Gürcistan’ın başına gelmiş. O 
nedenle, Ukrayna işine pek karışmak, 
Ukraynalı protestoculara destek ver-
mek istemiyorlar. 

Kafkaslara yolculuk
Bir gece konakladığımız Batum’dan 

sonra, ana hedefe, yani Mestia’ya doğ-
ru dinlenmiş olarak yola çıkıyoruz. Gi-
deceğimiz yer yaklaşık 260 kilometre 
uzaklıkta ama deniz seviyesindeki Ba-
tum’dan 2 bin 500 metre yükseklikteki 
bu güzel kasabaya gidebilmek için, ara-
bayla bayağı bir tırmanma gerekiyor. 
Dar bir yoldan, kıvrılarak yükselecek-
mişiz. O nedenle yol için 6-7 saatlik bir 
süre verildi bizi Batum’da karşılayıp, 
kafileye dahil olan Gürcü rehberimiz 
Sofiya tarafından. Sofiya, RİTUR’un 
rehberi ve hemen hemen tüm turların 
transferlerini RİTUR yüklendiği için 
Mestia ile Batum arasında turdan tura 
mekik dokuyor. Batum’dan çıktıktan 
sonra, Kafkas dağlarının eteklerinde, 
yol üzerindeki tek büyük şehir Zugdigi 
yakınındaki Dadiani sarayında küçük 
bir mola veriyoruz. Güzel ama küçük 
bir saray. Bu sarayda yaşayan soylu-
lardan birisinin torunu, sanırım Na-
polyon Bonapart ile evlenmiş. Bu an-
lamda bir değer taşıyor. İleride Kafkas 
dağları görünüyor. 
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Kafkaslar’a yolculuk – 
2. bölüm

Svanlar, Kafkas dağlarında bin seneden çok daha fazladır yaşıyor. Kafkasların 
kıvrımlarında dünyadan o kadar uzak kalmışlar ki, 300 sene kimse onlara ulaşamamış. 
Kendi kültürleri ve dilleri var. Ve tabi ki bir de, yaşamlarını sürdürmek için yaptıkları 
akıl almaz Svan kuleleri. Bu ilginç ve yapımı çok zor kule evler şimdi Dünya Mirası 
olarak koruma altında.

Besim Güçtenkorkmaz
22 Ekim 2022

Bu büyüleyici, çıkılması zor dağ-
ların elbette büyüleyici efsaneleri de 
var. Yol boyunca rehberimiz Sofiya 
bu efsanelerden bahsediyor. Bu ef-
sanelerin en ilginci, Yunan mitoloji-
sinde yer alıyor. Efsaneye göre, Zeus 
insanlara kızar ve ceza olarak ateşi 
saklar. Titan’lı Prometheus insanla-
rın haline acır ve çok zeki, aynı za-
manda kurnazca hamlelerle Zeus’un 
çevresine katılır. Bir gün Zeus’un 
sakladığı ateşi bulur ve o ateşten 
bir kıvılcım çalarak insanlara ateşi 
geri verir, ateşte maden işlemesini 

öğretir. Zeus ateşin yeniden insan-
ların eline ulaşmasına çok kızar ve 
Prometheus’u Kafkas dağlarında 
ulaşılmayacak bir yere zincirler. Bir 
kartalı da Prometheus’un karaciğe-
rinden her gün bir parça kopartmak-
la ve böylece onu öldürmekle görev-
lendirir. Prometheus ölmez. Çünkü 
karaciğeri her gün kendisini yeniden 
onarır. Uzun yıllar zincire bağlı olan 
Prometheus’u, Kafkas dağlarında 
gezen Herkül, Kartal’ı okuyla öldü-
rerek kurtarır.

Kaf Dağları’nın efsaneleri elbet-
te bununla da sınırlı değil. Burası 
Zümrüdü Anka kuşunun yaşadığı ve 
insan gözüyle göremeyeceği yüksek-
likte uçtuğu dağlar. Efsanelere göre 
Zümrüdü Anka kuşu kendi ölümü-

nün yaklaştığını hissedince kendi-
ne dallardan bir yuva inşa ediyor ve 
sonrasında bilinmeyen bir sıvıyla bu 
yuvayı sıvıyor. Ardından güneş ışın-
ları kuru dalları yakıyor. Kuş yanıp 
ölüyor ama sonrasında küllerinin 
arasından yeniden bir Anka kuşu 
olarak doğuyor.

Türk izleri
Kafkasya, aynı zamanda Türk 

tarihî coğrafyasının ayrılmaz bir 
parçası. Türk tarihinde her zaman 
mümtaz bir yere sahip olmuş stra-
tejik bir bölge. Türk tarihine şöyle 
bir baktığımızda, Hunlardan Gök-
türklere ve Hazarlara, Altınordu’dan 
Timur İmparatorluğu’na, Kazan ve 
Kırım Hanlıklarından Selçuklu ve 

Fotoğraflar: pixabay
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Osmanlı Devleti’ne kadar, orduları-
mıza ve insanlarımıza ev sahipliği 
yaparken görüyoruz. Ama şu da var 
ki, bu süreç içerisinde zaman zaman 
Türk orduları tarafından çiğnenmiş, 
zaman zaman vergiye bağlanmış 
ama tarihin hiçbir döneminde hiçbir 
kuvvet, sarp dağlarla kaplı bu coğraf-
yaya tamamen egemen olamamış.

Kafkas dağları Kuzeyden Güne-
ye sadece iki yerde geçit veriyor. Bu 
geçitler ise Kuzeyden geçen kervan 
katarlarının, istilacıların veya göçe-
belerin yıllarca ezberlerinde kalan 
Daryal ve Derbent geçitleri. Hala da 
kullanılıyor.

Svan egemenliği
Sert ve katı görünümlü Svanlar, 

hiç göçmeden binlerce yıldır bu 
yüksek dağlarda yaşamayı başaran 
kendine has kuralları, kültürleri, 
kanunları ve dilleri olan köklerine 
de sahip çıkan bir topluluk. Din ola-
rak Hristiyanlığı seçmişler ve dağlar 
arasındaki bu izole bölgede yaklaşık 
bin yıl boyunca, kimse fark etmeden 
kendi kurallarına göre yaşamışlar. 
Bu vahşi ve zor coğrafyanın ulaşıla-
maz noktalarında yaşadıkları için, 
geleneklerini, dillerini ve kültürleri-
ni de korumuşlar.

Canlarını korumak için de Svane-
ti’nin merkezi Mestia ile bölgedeki 
bazı Svan köylerinde taşlardan dev 
kule evler inşa etmişler. Moğollar, 
Gürcistan’ı istila etmelerine rağmen 
hiçbir zaman Svaneti’ye ulaşama-
mışlar. Bölgenin zor ulaşım olanak-
ları ve geleneksel kule tipi evleri, 
halkı istilacılardan korumuş. Gürcü 
krallarının özel bazı eşyaları bile 
ulaşılması imkânsız olan bu bölgede 
saklanmış.

Su kaynaklarında ikinci
Sofiya’dan aldığımız bu bilgiler 

eşliğinde ilerlerken, Engürü nehri-
ni takip ederek, uçurumların kena-
rından, virajlı dar yollardan kıvrı-
la kıvrıla yükselmeye devam ettik. 
Engürü nehri, sadece bölgenin değil 
dünyanın en görkemli nehirlerin-
den birisi. Nehrin genişliği zaman 
zaman 200 metreyi bulabiliyor. Bi-
raz sert akıyor ve sanırım üzerinde 
deniz taşımacılığı yapılmasına izin 
vermiyor. Gürcistan’ın, Brezilya’dan 
sonra su olanakları bakımından 
Dünya’nın ikinci ülkesi olduğunu da 

bu seyahatte öğreniyorum. Engürü 
nehri kıyısında, ünlü gürcü yemeği 
Haçapuri yiyoruz. Haçapuri, tam ol-
mamakla beraber, bazlama arasına 
konan peynir veya etin tost makina-
sında veya fırında pişirilmesi gibi 
tarif edilebilir.

Svaneti ve Mestia
Artık Svaneti topraklarındayız. 

Svaneti bölgesinin merkezi Mestia 
kasabası ve biz de orada konaklaya-
cağız. Mestia kasabası, yüksekliği 5 
bin metreye yaklaşan 5 büyük zirve-
nin ve bu zirvelerin oluşturduğu pla-
tonun tam ortasındaki vadide kalan, 
Engürü nehrinin önemli bir kolu ile 

sulanan tarihi bir kasaba. Biz bu zir-
velerden en zorlusu olan, görkemli 
Uspha dağının zirvesini Mestia’ya 
bir saatlik yolumuz kaldığında gör-
dük. Birbirine yakın yükseltideki iki 
zirvesi, yoldan net olmamakla ken-
dini gösterdi. Nazlı bir dağmış ve iki 
zirvesi de bulutlar tarafından hep 
saklanırmış. Bu gizeminden dolayı, 
zirvelerin adına, Uspha’nın meme-
leri diyorlarmış. Uzaktan bakınca, 
denizden yan yana yükselen iki bali-
nanın sırtına benzettim ben bu zir-
veleri ilk gördüğümde.

İşte ilk Svan kulesi de gözüktü. 
Kulenin arkasında Mestia kasabası 
belirdi. Kuleler birbirini takip edi-
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yor. Sanki 5 metreye 5 metrelik bir 
tabanda inşaat başlamış. Yüksek-
likleri 30 metre kadar var. Unesco 
dünya mirası listesinde yer alıyorlar 
ve kesinlikle korunma altındalar.

Niye böyle ilginç bir mimarileri 
var. Onu da anlattılar. İstilacı düş-
mandan korunmanın yanı sıra, o 
bölgede yaşayan aileler arasında 
da büyük husumetler ve hatta kan 
davaları asırlar boyunca yaşanmış. 
Kan davalarının nedeni, ya arazi an-
laşmazlığı ya da kız kaçırma olayla-
rı. Öncelikle şunu belirtmekte yarar 
var, Gürcülerde de, Svanlar’da da ak-
raba evliliği yok. Öyle teyzekızı am-
caoğlu ile falan evlenilmiyor. Eğer 

başka bir aileye verdiğin Svan kızı, 
damattan kötü muamele görürse, bu 
kadarı bile kan davasına neden ola-
biliyor. Her kulede bir aile yaşamış. 
Kuleler birkaç katlı. 4-5 metre kar 
yağan bu bölgede, kardan etkilenme-
mek için, ilk pencere 10’uncu metre-
ye yapılmış. Mestia’da saymadım 
ama bu kulelerden 60-70 tane var. 
Köylerle birlikte 200 Svan kulesinin 
olduğu söyleniyor. Ve hepsi de Unes-
co tarafından koruma altına alınmış 
durumda.

Buraya gelen birçok turu, bölgeyi 
en iyi bilen RİTUR (Rize Tur) taşıyor. 
Mestia’da, Ritur’a ait nehir kıyısında 
bir otel ve yanında pansiyon var. Ote-

lin mutfağımı da Türk aşçılar yöne-
tiyor. Eşyalarımızı pansiyona yerleş-
tirdikten sonra, artık kısa bir Mestia 
turuna hazırız.

Mestia taş çatlasa 3 bin kişinin 
yaşadığı küçük bir kasaba. Ama çok 
fazla turist aldığı için, çoğu ev pan-
siyona veya otele dönüştürülmüş. 
Gürcü yemekleri yapan restoranlar, 
pansiyon ve otellerin hemen altın-
da yer alıyor. Çok fazla sırt çantalı 
Avrupalı turist var. Kalacak yer bu-
lamayanlar, bir tesisin kenarında 
kurdukları çadırlarda konaklıyorlar. 
Vasat bir Gürcü restoran yemeği, 
bizim paramızla yaklaşık 100 lira 
civarında. Bizim yemek sorunumuz 
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yok. Türk restoranında 3 öğün yeme-
ğimiz çıkacak. Öğlenleri de kuman-
yamız hazırlanacak.

Cafe’leri genelde kasabanın ana 
caddesinin nehir gören tarafında. 
Bira 5, Şarabın şişesi 25 Lari civarın-
da. Yerli biralarının yanında, Türk 
içkileri de satılıyor marketlerde.

Kısa bir keşiften sonra güzel bir 
Türk yemeği, yolculuktan yorgun 
düşen bedende uykuyu çağrıştırıyor.

Teleferikle kayak merkezi
Mestia’da ilk güne uyandık. Kah-

valtı doyurucu. Bugün Teleferik ile 
Kayak bölgesine gideceğiz. Gökyü-
zü masmavi ve hava oldukça sıcak. 
Oysa yağmurlu ve soğuk olacak diye 
bayağı bir kışlık da getirmiştim. 
Şimdi bir t-shirt yeter de artar bu ha-
vada.

Yarım saatlik bir yürüyüşle Ka-
yak merkezinin teleferiklerine ka-
dar geldik. Burası yazın her ne kadar 
trekking merkezi ise kışın da bir o 
kadar Kayak merkezi. İki istasyonlu 
teleferik için 20 Lari ödeyerek Kayak 
merkezinin zirvesine kadar ulaşıyo-
ruz. Buradan bakınca hemen hemen 
bütün zirveler ve zirvelerin platoları 
uzaktan da olsa çok net gözüküyor. 
Aşağıda ise Mestia kasabası ve Svan 
kuleleri tüm çıplaklığı ile panoramik 
görüntü veriyor.

Gürcüler ticarette bize hiç ben-
zemiyorlar. Teleferikle çıktığımız 
zirvede güzel bir kafe var ve kafeyi 
işletenler içeride hazırlıklarını sür-
dürüyorlar. 30’dan fazla Türk alış 
veriş için beklese de, kafenin kapıla-
rını açılış saatinden önce açmıyorlar. 
Halbuki, orada bir kahve veya çay 
içmek gerçekten keyif olurdu ama 
Gürcüler ticarete bizim gibi bakmı-
yorlar. Hazırlıklar tamamlansa da 
saati gelmeden dükkanlarını açmı-
yorlar. İnanmayacaksınız ama buna 
bakkallar da dahil. Mağaza görevlisi 
içeride olsa bile bakkalına veya he-
diyelik eşya dükkanına, açılış saati 
gelmeden müşteri almıyorlar.

Çıktığımız kayak merkezinden 
Mestia kasabasında yaklaşık 4 saat 
orman içi yollardan trekking ya-
parak iniyoruz. Mestia’da tüm çeş-
melerin suyu içiliyor. Dağdan gelen 
sularda Maden suyu tadını alıyoruz. 
Sanki biraz sodalı bir suları var. Ama 
çeşmeler buz gibi akıyor. Zirvedeki 
kafede suyumuzu yenileyemediği-

miz için, şehrin çeşmeleri serinleme 
sorununu toptan çözüyor.

Svan kuleleri
Artık bir Svan kulesinin içini geze-

biliriz. 5 Lari ödeyerek, müze haline 
getirilen bir kuleye giriş için anlaşıyo-
ruz.

Bir taş kapıdan geçerek avluya, 
oradan merdivenle, kulenin toprak 
altında kalan bodrumuna iniyoruz. 
İçinde bulunduğumuz Svan kulesi, 
Mestia’da bir kadın tarafından yapı-
lan tek kule olarak biliniyormuş. Bod-
rum katında hayvanlar için duvar dip-
lerinde yapılmış bölümler var. Ortada 
ise bir yer ateşi üzerinde yemeğe hazır 
tutulan koca bir tencere yer alıyor. Bu 
katta hayvan ağıllarını üstüne yatak 
koymak için tahtalar serilmiş. Yeme, 
içme yatma, toplanma ve uyuma hay-
vanların ve mutfağın olduğu bu bod-
rum katta.

İçeriden ahşap merdivenle küçük 
bir taş delikten (zor sığarak) bir üst 
kata zorlukla çıktık. Bu kat yeni evle-
nen çiftin katıymış. O katın bir üstün-
deki kat da, yeni evlenen bir diğer çifte 
aitmiş.

Diğer Svan kulesinde yaşayan bir 
aile ile kan davan varsa, ancak 12 şa-
hit önünde tarafların barış için söz 
vermesi ile bu dava sonuçlanırmış. 
12 şahitten birisi itiraz ederse, dava 
devam edermiş. Kimse kimseyi, kan 
davası da olsa, yazılı olmayan Svan 
kanunlarına göre, sırtından vurarak 
öldüremezmiş. Ayrıca karısının veya 
çocuklarının önünde de kan davalını 
öldüremezmişsin. Ama yaşadıkları 
sert doğa, Svanları da sert insanlar 
yapmış. Bu setliklerini ve hoş görüşüz 
olmalarını Mestia sokaklarında gör-
mek fazlasıyla mümkün.

Ushpa'nın etekleri ve buzul 
gölleri

Bu sabah Kişi başı extra 20 dolar 
ödeyerek kiralanan arabalarla Buzul 
göllerini görmeye gidiyoruz.

Mestia’da yol Türkiye’deki gibi sağ-
dan akıyor ama direksiyonu sağda 
olan çok sayıda İngiliz arabası, dağ 
yolculuklarında kullanılıyor. Kirala-
nan araçlar 7 kişilik minibüsler ve 
direksiyonları sağda. Altları oldukça 
yüksek olduğu için, dağ yollarında 
özellikle bu kiralık arabalar kullanı-
lıyor.

Tozlu topraklı yollardan geçerek 

yaklaşık 2 saatte Koroldi buzul gölle-
rine ulaştık. Yaklaşık 3 bin metreler-
deyiz ve efsanevi Ushpa dağı’nin iki 
zirvesi de, ona çok yakınlaştığımız 
bu noktadan, bugün açık havada çok 
net olarak gözüküyor. İki zirvenin de 
bu kadar net görünmesinin çok nadir 
olduğunu söylüyor rehberimiz. Us-
hpa’nın memelerini görüntülüyoruz 
bir süre. Ancak bulunduğumuz pla-
todan diğer zirveleri de görebiliyoruz. 
Gerçekten en dik ve en görkemli olanı 
Ushpa. Buraya kuzey yönündeki rota-
dan en son 1938 yılında bir Rus dağcı 
çıkabilmiş. Ondan sonra çok kişi de-
nemiş ama hiç kimse çıkamamış. Bu 
arada çok da can almış çıkmak iste-
yenlerden. Birkaç yıl önce ünlü Türk 
dağcı Tunç Fındık da denemiş çıkma-
yı ama başarılı olamamış. Ushpa’nın 
platosunda buzul gölleri var ama sı-
caktan sular erimiş. Dağlar arasında 
keyifli bir yemek molası veriyopruz. 
Burada bütün zirveler el dokunuşu 
kadar yakın. Ushba ve Chatani zirve-
leri yaklaştıkça uzaklaşıyor, sağ yanı-
mızda Dalakora zirvesi ve Mestiachala 
deresi ve yatağı, tam karşımızda karlı 
zirveleri ve büyüleyici duruşları ile ile 
Tetnuldi ve Banguriani zirveleri var.

Yemekten sonra dönüş yolu orman 
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içinden yürüyerek Mestia’ya inmek 
şeklinde. Dolambaçlı toprak yollar-
dan araba ile çıktığımız Alpin çayırla-
rından, bu kez, orman içi daha kestir-
me yollardan yürüyerek 3 saate inip, 
otelimize geliyoruz. Gerçekten de dik 
bir iniş yürüyüşü oldu ve dizlerden ba-
yağı zorlandık. Yorgunluk atmak için 
duş ve bira iyi fikir olabilirdi, oldu da.

Bugün buzulları göreceğiz
Bugün Mestia’nın içinden geçen 

azgın suyun doğduğu buzullara gide-
ceğiz. Gidiş geliş 16 kilometrelik bir 
yürüyüş bizi bekliyor. İlk 4 kilometreyi 
güneş altında bir şosenin kenarından, 
şehir içindeki azgın suyun yatağını 
takip ederek yürüdük. Güneş de fena 
yakıyordu ama. Sonrasında daracık bir 
tel köprüden akarsuyun karşı yakası-
na geçtik. Orman içinde 20 dakikalık 
dik bir tırmanıştan sonra, yine akar-
suyu bulduk ve bu kez onu hiç bırak-
madan saatlerce yükselerek yürüdük. 
Kaygan taşlardan olan bir zemini de 
geçtikten sonra, Mestia Chaladi akar-
suyunun oluşturduğu bir buzula gel-
dik. Buzulun yüksekliği yaklaşık 10 
metre ve eni 30 metreye ulaşıyor. Chala 
akarsuyu, bu buzulun hemen arkasın-
daki dağlardan gelip, kendi oluşturdu-

ğu bu buzuldaki tünelden geçiyor ve 
Mestia kasabasına doğru akıyor. Su el-
bette buz gibi ama oldukça bulanık bir 
görüntüsü var. İçinden geçtiği hemen 
yanı başımızdaki dev buzul da yavaş 
yavaş eriyor ve eridikçe, tepesindeki 
kayalar aşağıya doğru hareketleniyor. 
Bu nedenle sarp bir kaya gibi duran 
buzula ancak, 10 metre kadar yakla-
şabiliyoruz. Buzul eridikçe altı boşa-
lan taşların serserice düşmesi her an 
tehlike yaratıyor. Yaklaşıp elimizi de-
ğemediğimiz buzul, çıplak arazide hoş 
bir serinlik de veriyor. Arkada yüksek 
dağlar, yanımızda buzul, üşümemeye 
çalışarak karnımızı doyuruyoruz. Dö-
nüş yolu da 8 kilometre. Ancak tatlı bir 
iniş olduğu için, Mestia’ya daha kısa 
sürede dönüyoruz. Otelimizin hemen 
yanından akan su, başlangıcına gidip 
buzulunu gördüğümüz su. Aynı suyun 
sesiyle, otelin bahçesinde akşam yor-
gunluğunu atmak güzel oluyor.

Ushguli köyü
Svan diyarında son günümüz ve 

sadece Svaneti’nin değil, Avrupa’nın 
da en yüksek yerleşim yeri olan Us-
hguli köyüne gideceğiz. Bu köy bu-
lunduğumuz kasabaya 45 kilometre 
uzaklıkta ve bozuk bir yoldan 4×4 

araçlarla gidilebiliyor. Köy yolu üze-
rinde seyrek de olsa Svan Kuleleri 
var. Ancak köye girince çok sayıda 
Svan kulesi görüyoruz. Bu köyde 
oturan yerli halkın büyük bölümü 
köylerinden hiç çıkmamış. En bü-
yük merakları ise uydu kanalların-
dan Türk televizyonlarını izlemek. 
Bu nedenle. Özellikle çocukların çat 
pat Türkçe konuştukları belirtiliyor. 
Gerçi, ben de alış veriş yaptığım bir 
köy evinde “kalem” dedim ve köylü 
kadın bana “kalem” getirdi. Demek 
ki Türkçeyi anlıyorlar. Belki de Türk 
soyları ile Svanların bir bağlantıları 
vardır diye düşünüyorum.

Ushguli köyünde tepede, yaşayan 
bir kilise de bulunuyor. Kiliseden ba-
kınca, hemen karşımızdaki Chaladi 
dağı daha bir heybetli geliyor.

Araplar bizde, Avrupalı 
Mestia'da

Son olarak şunu söyleyebilirim. 
Mestia, yıllardır Türkiye’nin gözbe-
beği Kaçkar dağlarına gelen Avrupalı 
gezginlerin ve trekking tutkunlarının 
yeni rotası olmuş. Kaçkarların o gü-
zelim yeşillikleri, Araplar tarafından 
kullanılmaya başlanınca, Avrupalı 
turist Mestia’ya kaçmış.
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Türkiye’de her 12 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Ancak ne hastalık öncesi 
taramalara, ne de hastalık ortaya çıktıktan sonra tedaviye erişim kolay değil. Devlet 
hastanelerinde randevu yok, özel hastaneler ise çok pahalı. 

Farkında olun, geç kalmayın! 

Türkiye'de her 12 kadından biri 
meme kanseri

Fatma Boz
24 Ekim 2022

Türkiye’de en yaygın kanser türlerin-
den biri de meme kanseri. Ülkede her 
12 kadından biri meme kanserine ya-
kalanıyor. Ancak ne hastalık öncesi ta-
ramalara, ne de teşhis sonrası tedaviye 
erişebilmek kolay değil. 

9. Köy, Meme Kanseri Farkındalık ayı 
olan Ekim ayında, uygun şekilde tedavi 
edilmezse ölümcül olabilecek bu hasta-
lığa ilişkin Türkiye’de yaşanan durumu 
incelemeye aldı. 

En büyük sorunlardan biri, has-
talığın teşhis edilmesinin ardından 
tedaviye zamanında erişebilmek. Me-
tastatik Meme Kanser Derneği yöne-
tim kurulu başkanı Canan Perdahlı, 
meme kanseri hastalarının tedaviye 
erişebildiklerini, ancak bu erişimin 

uzun zaman aldığını söyledi. Bir ran-
devunun ancak  altı ay ila  bir yıllık 
süre içinde alınabildiğine dikkat çe-
ken Perdahlı, “Maalesef sıra bulmak 
zor. Randevular geç tarihlere veriliyor. 
Doktorlara hemen erişmek mümkün 
değil” dedi. 

Özel hastanelerde ise doktora erişi-
min nispeten daha kolay olmakla bir-
likte, muayene fiyatlarının çok yük-
sek olduğuna dikkat çeken Perdahlı, 
“Meme kanseri için yapılan tarama-

https://9koy.org/farkinda-olun-gec-kalmayin-turkiyede-her-12-kadindan-biri-meme-kanseri-2110220221.html
https://9koy.org/farkinda-olun-gec-kalmayin-turkiyede-her-12-kadindan-biri-meme-kanseri-2110220221.html
https://9koy.org/farkinda-olun-gec-kalmayin-turkiyede-her-12-kadindan-biri-meme-kanseri-2110220221.html


65 

Kasım 2022 / Sayı 59

lar da uzun sürdüğü için maalesef 
maliyeti artıyor” dedi. 

Aynı doktor ve aynı cihaz önemli
Perdahlı, meme kanserinde randevu 

alınan doktorun da, kullanılan cihazın 
da aynı olmasının teşhis ve tedavi açı-
sından önemine vurgu yaparak, şöyle 
konuştu;

“Doktor ve cihazın her kontrolde aynı 
olması çok önemli. Farklı cihazlar, fark-
lı sonuçlar gösterebilir. Doktor değiş-
tirmek veya cihaz değişikliği konulan 
teşhiste farklılık gösterebilir. Buna da 
dikkat etmek gerek.”

“Meme kanseri, parmak izi gibi...”
Meme kanserinin hastadan hastaya 

farklılıklar gösterebileceğine de dikkat 
çeken Perdahlı, “Meme kanseri aslın-
da hasta bazlı bir kanser türü. Parmak 
izi kuralı var diyebiliriz. Her hastanın 
yaşına, kilosuna veya başka faktörlere 
bakılarak şikayetler farklılık gösteriyor 
ve böylelikle teşhis de farklı oluyor. Bu 
nedenle doğru teşhisin konulması için 
sürekli doktor değiştirmekten kaçınıl-
ması gerekiyor” dedi. 

“Tedavi süreci uzun ve yıpratıcı”
Tedaviye erişimde Türkiye'nin Av-

rupa ülkelerinden geride olmadığını 
söyleyen  Sağlık Hakkı Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Eşref Bilge 
Uğurlu, tedaviye erişimin zorlaşma-
sının bir sebebide sistemde ki yoğun-
luğun olduğunu söyledi ve şunları 
ekledi; 

“Kurumsal olarak, ABD ya da herhan-
gi bir Avrupa ülkesi ile aynı durumda-
yız. Fakat bu konudaki olanaklardan 
yararlanma oranı batı ülkelerine göre 
çok düşüktür (Aydıntuğ, 2004). Bu ora-

nı etkileyen sistemdeki yoğunluk ve 
randevu alamama gibi sebepler olmak-
la birlikte hastaların bilinç düzeyi ve 
tedaviyi talep etmeleri de büyük önem 
taşımaktadır.” diyen Uğurlu her şehir-
de uzman hekimlere ulaşamayan has-
taların ve ailelerinin hayatlarını ciddi 
olarak etkilediğini söyleyerek şunlara 
değindi; 

“Tedavi sürecinde kimi hastalar, her 
şehirde onkoloji uzmanı veya ilgili cer-
rahi hekimlerin bulunmaması veya 
kısa aralıklarla şehirden ayrılmaları 
gibi nedenlerle, meme kanserinin teda-
visi için hastaların zaman zaman teda-
viye erişim noktasında zorlandıklarını 
duyuyoruz. Bu sebeplerden hastalar 
daha ileri merkezlere veya özel hastane-
lere başvurmak zorunda kalabiliyorlar. 
Kanser tedavisi uzun ve meşakkatli bir 

Meme 
kanseri nedir

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından bi-
rinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle 
oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık.Türkiye'de her 12 ka-
dından birisi yaşamının bir evresinde meme kanserine yakalanıyor.

Hastalık, dünyada da çok yaygın. Dünya Sağlık Örgütü'nün verile-
rine göre, 2020 yılında yaklaşık 2.3 milyon yeni meme kanseri vaka-
sı teşhis edildi. Aynı yıl,  685 bin meme kanseri hastası ise hayatını 
kaybetti. Yine DSÖ verilerine göre, tanı konulan her 8 kanserden biri 
meme kanseri ve hastalık dünya genelinde ölüme sebep olan kanser-
ler arasında 5. sırada yer alıyor. 

Meme kanseri, erken teşhis ile büyük ölçüde tedavi edilebilir bir 
hastalık. Bu nedenle her yılın Ekim ayında, "meme kanseri etkinlik 
ayı" başlığı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Meme kanseri far-
kındalık etkinlikleri kapsamında en çok bilineni ise tüm dünyada uy-
gulanan,  göğüse pembe kurdele takılması.

süreç olduğu gibi, ödeme kapsamında 
olsa dahi yaşadığınız yerde tedavi ala-
mamanız durumunda çok daha yoru-
cu, pahalı ve yıpratıcı bir durum ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum kişilerin aile ve 
çalışma hayatlarını da ciddi olarak etki-
lemektedir.”

Tedavi gecikiyor, ölüm oranı 
artıyor

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emi-
ne Gök ise, teşhis ve tedavinin gecikme-
sinin meme kanserinde ölüm oranları-
nın artmasına sebep olduğunu söyledi. 

“Meme kanseri için erken teşhis ve 
tedavi, daha iyi hayatta kalma ve daha 
uzun süreli yaşam kalitesi için anah-
tardır. Teşhis ve tedavide ortaya çıkan 
gecikmeler, daha yoğun tedavi gerek-
sinimlerine ve potansiyel olarak artan 
mortaliteye yol açabilir” diyen Gök, Tür-
kiye’de kadınların tarama ve teşhis hiz-
metine nasıl ulaşabileceklerini de şöyle 
anlattı; 

“Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdür-
lüğünün 81 ilde en az 1 tane olmak üze-
re 250 KETEM merkezi ülkemizde aktif 
durumdadır. Ayrıca mobil KETEM 
hizmet sağlayıcılarının taramalarda 
kolaylaştırıcı olduğunu da ifade et-
mek isterim. Kadınların taramalar 
için ücret ödemesi gerekmemekte-
dir. KETEM merkezlerindeki sağlık 
personelleri eğitim ve süreç planla-
ması hakkında bilgilendirme yap-
maktadır.”

?

Fotoğraf: pixabay
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Deniz taşımacılığı kirliliği, 

Halk sağlığını 
tehdit 
ediyor
Uluslararası denizcilik 
endüstrisinin emisyonları 
azaltıp 2050’de sıfır hedefi 
gerçekleştirmesi için 
gerçekçi bir plan belirlemesi 
gerekiyor. Türkiye’de, deniz 
trafiğinden kaynaklanan 
deniz kirliliği, diğer ülkelere 
göre çok daha fazla.

Deniz taşımacılığı, dünyanın en kir-
letici endüstrilerinden biri ve dünya 
çapında ticareti yapılan malların ha-
cim olarak yüzde 90’ını kapsıyor. Söz 
konusu taşımacılık, petrol, bilgisayar, 
kot pantolon ve buğday gibi büyük mik-
tarlardaki malları, okyanuslar arasında 
götürürken neredeyse her şeyi satın al-
mayı daha ucuz ve kolay hale getiriyor. 
Ancak deniz yoluyla mal taşımak, ka-
baca 300 milyon ton çok kirli yakıt ge-
rektiriyor ve bu, dünya karbondioksit 
emisyonlarının yaklaşık yüzde 3’ünü ü-
retirken uluslararası denizcilik endüst-
risine, Almanya ile aşağı yukarı aynı 
karbon ayak izine denk geliyor. 

Geçen yıl 90 binden fazla gemi, okya-
nusları geçerek, bir varil ham petrolün 
en kirli tortularından yapılan en ağır 
akaryakıttan yaklaşık 2 milyar varil ya-
kıp petrol, gaz, kimyasallar, metaller ve 
diğer malları taşıdı. Gemiler, başta sül-
für dioksit, nitrojen oksitler ve partikü-
ler madde olmak üzere, sürekli olarak 
artan ve özellikle önemli nakliye rota-
larında insan sağlığını tehlikeye atan 
büyük miktarlarda kirleticileri havaya 
püskürtüyor. Ayrıca, karbondioksit gibi 
dünyanın toplam sera gazı emisyonla-

Ramazan Eles
25 Ekim 2022

rının yüzde 2 ila 3’ünü oluşturarak kü-
resel ısınmaya ve aşırı hava etkilerine 
katkıda bulunurlar.

2020’den itibaren, armatörlerin, 
endüstrinin sera gazı emisyonlarını, 
2008’e kıyasla 2050’ye kadar en az yüz-
de 50 azaltmak için tasarlanan kapsam-
lı planların bir parçası olarak hareketle-
rini temizlemeleri gerekiyor. Karayolu 
taşımacılığı, enerji ve hatta havacılık 
gibi endüstriler, çevresel ilerleme kay-
dederken, denizcilik eski fosil yakıtlı 
dünya düzeninin son kalelerinden bi-
ridir. Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu 
olan Uluslararası Denizcilik Örgütü, 
yakıtlardaki kükürt içeriğini, 2020’den 
itibaren yüzde 3,5’ten 0,5’e sınırlamak 
için önlemler getirilmesi konusunda 
bir anlaşma almak için 12 yıldır çalı-
şıyor. Paris İklim Anlaşması hedefleri 
belirlenirken, denizcilik anlaşması on 
yıllardır zorunlu kılınan dünya çapında 
en önemli bağlayıcı çevre düzenlemele-
rinden başında yer alıyor. 

Küresel deniz çöpünün yüzde 80’i, 
kara kaynaklı

Deniz çöpünün kaynağını net olarak 
belirlemek genellikle zor. Kaynaklar, 
bölgeden bölgeye önemli ölçüde deği-
şebilir. Küresel ölçekte, deniz çöpünün 
yaklaşık yüzde 80’i, kara kaynaklı kay-
naklardan. Sahillerdeki deniz çöpü bul-
gularının yaklaşık yüzde 40’ı balıkçılık 

ve denizcilikten, yüzde 40’ı da turizm ve 
eğlence faaliyetlerinden geliyor. Kayde-
dilen ana çöp türleri; plastik parçalar, 
ambalajlar, ağlar ve halatlar. Çevreciler, 
atıkların yasa dışı olarak denize boşal-
tılmasını ve atık yönetimi için tasarruf 
edilmesini ekonomik açıdan cazip hale 
getirmek için atıkların liman ücretle-
rine dahil edilmesi için baskı yapıyor. 
Bununla birlikte, İstanbul Boğazı'ndaki 
deniz çöpü bulguları, açık bir şekilde 
önemli miktarlarda atığın hâlâ denize 
boşaltıldığını gösteriyor. Bunun nedeni, 
özellikle, beşerî kaynaklı. İkincil olarak 
ise denizde gemilerden yasa dışı atık 
bertarafı, gemilerde kötü atık yönetimi 
ve gemi kaynaklı atıklar için yeterli te-
sislerinin bulunmaması. 

Açık deniz gemilerinden çıkan egzoz 
gazları, çevreyi, sağlığı ve iklimi olum-
suz etkiliyor. Her şeyden önce, kükürt 
oksitler (SOx), partikül maddeler ve 
nitrojen oksitler okyanus asitlenmesi-
ne ve ötrofikasyona katkıda bulunarak 
ekosistemleri etkiliyor. Deniz taşıma-
cılığında kullanılan ağır akaryakıt, bü-
yük miktarlarda kükürt içerir ve kul-
lanılabilmesi için gemide arıtılması 
gerekiyor. Bu işlem, limanda bertaraf 
edilmesi gereken, ancak bir kısmı hâlâ 
yasadışı olarak denize dökülen kalın-
tılar (çamur) üretir. Karayolu taşımacı-
lığına yönelik yakıtlara kıyasla önemli 
ölçüde daha yüksek kükürt içeriğine ek 

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/deniz-tasimaciligi-kirliligi-halk-sagligini-tehdit-ediyor
http://media4democracy.org/news/deniz-tasimaciligi-kirliligi-halk-sagligini-tehdit-ediyor
http://media4democracy.org/news/deniz-tasimaciligi-kirliligi-halk-sagligini-tehdit-ediyor
http://media4democracy.org/news/deniz-tasimaciligi-kirliligi-halk-sagligini-tehdit-ediyor
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olarak, ağır akaryakıtın yüksek kirletici 
içeriği (polisiklik aromatik hidrokar-
bonlar-PAH ve ağır metaller dahil), bu 
maddeler, egzoz gazları yoluyla çevreye 
salındığından sorunludur. 

Marmara Denizi’nde geri dönüşü 
mümkün olmayan hasarlar…

Yukarıdaki harita, egzoz gazı temiz-
leme sistemlerinin kullanımına ilişkin 
uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel 
SOx emisyon düzenlemelerini gösteri-
yor. Yeşil işaretli noktalar; yıkayıcılar, 
yakıt kükürt yönetmeliklerine uyum 
yöntemi olarak kullanılabilir ve IMO 
Yönergeleri ile uyumluysa, denize bo-
şaltmaya izin verilir. Siyadh işaretli 
noktalar; gaz yıkayıcılar, yakıt kükürt 
yönetmeliklerine uyum yöntemi olarak 
kullanılabilir ancak denize deşarj ya-
saktır. Türkiye siyah işaretli bölge içe-
risinde yer alıyor. Yani Türkiye denizle-
rinde, MARPOL Ek VI yönetmelik 14 ve 
4 geçerli. Yakıt sülfürü karasularında 
yüzde 0,50’yi geçmemeli. EGCS deşarj-
ları, 2021 yılına kadar serbestti. Birçok 
noktadan deşarj edilen, nüfus seviye-
sinin artışı ile kirletici etkisi yükselen 
kentsel ve gelişen sanayinin arıtılma-
mış atıkları, Marmara Denizi’ne geri 
dönüşü mümkün olmayan hasarlar 
verdi, vermeye de devam ediyor. 32 yılda 
bu hale getirilen Marmara Denizi’ne en 
büyük darbe, 2020 yılının Kasım - Ara-
lık aylarında Ergene derin deniz deşarjı 
ile vuruldu. Büyük yoğunluğunu sana-
yi tesislerinin oluşturduğu arıtılmayan 
kimyasal atıkların deşarjının yapıldığı, 
araştırmacılar tarafından bilimsel ve-
rilere göre, 4. sınıf su kalitesinde olan, 
renk ve tuzluluk probleminin bir türlü 
çözülemediğinin itiraf edildiği Ergene 
Nehri’nden kaynaklandı. Ergene Nehri, 

dünyanın en kirli akarsularından biri 
haline getirildi. Ve bu kirliliği durdur-
mak için geçte olsa “Ergene Havzası 
Koruma Eylem Planı” devreye sokul-
du. Ancak, 2011 yılında tasarlanan 15 
maddelik bu plan, 2022 yılı itibariyle 
hâlâ tamamlanmadı. Eğer Ergene’de 
gerçek bir rehabilitasyon planlansaydı; 
Ergene Nehri’nin su kalitesi düzelecek, 
kalitesi iyileşen su, etraftaki verimli 
tarım arazilerinde kullanılacak ve bu 
şekilde Ergene Havzası kurtulacak-
tı. Ancak, Avrupa’nın en büyük çevre 
projelerinden biri olarak lanse edilen 
bu plan kapsamındaki en büyük adım, 
Ergene’deki kirli suyun Marmara’ya 
deşarjı oldu. Ve en önemlisi projede göz 
ardı edilen en önemli faktör, Marma-
ra’nın “alıcı ortam” özelliğini palyatif 
uygulamalar sonucunda son 32 yılda 
tamamen yitirmiş olmasıydı.

Türkiye’nin durumu… 
Önemli uluslararası boğazları içe-

ren denizlerle çevrili bir ülke olarak 
Türkiye, deniz trafiğinin büyük hacmi 

ve buna bağlı olarak bu trafikten kay-
naklanan deniz kirliliği, diğer ülkelere 
göre çok daha fazla.

Türkiye’de kıyı deniz taşımacılığı 
sektöründe taşıma hacmi, 2006’dan 
2020 yılına kadar hemen hemen her yıl 
artış yaşandığı görülüyor. Kıyı deniz-
cilik sektöründeki taşıma hacmindeki 
artış, beraberinde denizlerde daha faz-
la kirliliğe yol açıyor. 

Halk sağlığına tehdit  
Denizcilik düzenlemeleri, dünya 

uluslarının çoğu olmasa da birçoğu 
arasında, limanlarına vardıklarında 
uygunluğu doğrulamak için ortak yet-
kilerini kullanan işbirliğini gerekti-
riyor. Ancak denizde, çoğu denizcilik 
şirketi, merkezinin bulunduğu ülke-
den nispeten bağımsız olarak çalışıyor. 
2008’de hükümetler ve endüstriler, 
2020’de daha temiz yakıtları benim-
semeyi kabul etti. Düşük karbonlu de-
niz taşımacılığının iklimsel faydaları 
gözönüne alındığında, dünyanın sera 
gazı taşımacılığına yönelik hedefler 
belirlemek ve uygulamak için otuz yıl 
daha, yani 2050’yi beklemek duru-
munda olması, halk sağlığı açısından 
büyük tehlike arz ettiğini ortaya çıka-
rıyor.

Uluslararası araştırmacılar, gemi 
kirliliğinin her yıl akciğer kanseri ve 
kardiyovasküler hastalıklardan yakla-
şık 400 bin erken ölüme ve 14 milyon 
çocukluk çağı astımı vakasına neden 
olduğunu buldu.  Haritadan da görü-
leceği üzere, özellikle Marmara bölge-
sinde, deniz kirliliği nedeniyle ölüm 
oranlarının oldukça yüksek olduğu 
fark ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları da 
aynı şekilde ölüm oranlarının tehlike 
seviyesinde olduğu göze çarpıyor.
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Rusya'nın Soçi 
kentinden hareket 
ederek sırasıyla 
Trabzon, Sinop, 
İstanbul, Bozcaada 
ve dönüş yolunda her 
ay Bartın’ın Amasra 
Limanı’na uğrayan 
Cruise gemisi bu kez 
ocaktaki patlamanın 
dumanı tüterken 
yanaştı limana. Ve 
turistik ziyaret  
taziyeye dönüştü.

Karadeniz'in mavi yolculuğu karardı, 

Turistik gezi
taziyeye dönüştü

Eda Koç
25 Ekim 2022

Turizm kasabası güzel Amasra’ya 
gelen konuklar maden faciasının 
acısını paylaştı.

Amasra Limanı’na yanaşan dev 
Rus turist gemisinin mürettebatı 
maden kazasında hayatını kaybeden 
41 işçi için Şehit Madenci Heykeli'ne 
karanfil bıraktı. 

Rusya'nın Soçi kentinden hareket 
ederek sırasıyla Trabzon, Sinop, İs-
tanbul, Bozcaada ve dönüş yolunda 
her ay Bartın’ın Amasra Limanı’na 
uğrayan Cruise gemisi bu kez ocak-
taki patlamanın dumanı tüterken 
yanaştı limana. Ve turistik ziyaret 
taziyeye dönüştü.

Biz Amasra'yı kendi evimiz gibi 
görüyoruz.

665 Yolcusu, 440 mürettebatıyla 
ilçede bir gün geçire konuklar önce 
madenci heykelini ziyaret ettiler ve 
ölen işçiler için saygı duruşunda bu-

lundular. 
Amasra Belediye Başkanı Re-

cai Çakır, Amasra Kaymakamı Ka-
dir Perçi ve muhtarların da katıl-
dığı anma toplantısı sonrasında 
misafirler adına da gemi müdürü 
ve gemi kaptanı taziye dileklerini  
ilettiler.

Gemi müdürü Alper Değer "Biz bu 
acı olayı öğrendiğimizde denizdey-

dik maalesef. 41 canımız gitti, çok 
üzgünüz. Biz Amasra'yı kendi evi-
miz gibi görüyoruz. Allah'tan rah-
met diliyoruz kaybettiğimiz canlar 
için. Ailelerine başsağlığı diliyoruz." 
dedi.

https://9koy.org/karadenizin-mavi-yolculugu-karardi-turistik-gezi-taziyeye-donustu-2510221250.html
https://9koy.org/karadenizin-mavi-yolculugu-karardi-turistik-gezi-taziyeye-donustu-2510221250.html
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Yaz boyu 4 ay süresince 7 – 8 
kez Karadeniz ve İstanbul turu 
yapan cruise gemisi 10 bini aş-
kın turisti Türkiye’ye taşıdı. 
Rusya’nın Soçi kentinden ha-
reket eden geminin durakla-
rı Türkiye’nin kuzeyinde eşsiz 
doğa rotası izliyor. Önce Trab-
zon’da  duran gemi ikinci gün 
konuklarına tarihi Sinop ka-

lesini gezdirmek üzere Sinop 
Limanı’na yanaşıyor. İstanbul 
ve boğaz turunun ardından da 
Çanakkale ve Bozcaada’da en uç 
noktaya ulaşıyor.  600 kamara-
lı, 5 yıldızlı otel konforuyla bir 
hafta süren yolculuk dönüş yo-
lunda da son durak olarak Bar-
tın’ın turistik ilçesi Amasra’ya 
uğruyor.

Astoriag Grande: 1350 
kişi kapasiteli dev gemi

Astoriag Grande isimli geminin 
kaptanı Denis Pavluk ise "Amasra 
bizim evimiz gibi, çok üzgünüm böy-
le bir durum için. Burayı evim olarak 
görüyorum" ifadelerini kullanarak 
duygularını aktardı.

Fotoğraf: DepoPhotos



70 

Kasım 2022 / Sayı 59

TRT'nin kurum içinde yaptığı "gö-
revde yükselme sınavı" mahkemelik 
oldu. Haber-Sen, sınav sonucunda 
27 yıldır fiilen yapmakta olduğu gö-
reve yükseltilmeyen çalışanlar oldu-
ğunu, şaibeli mülakat ile tecrübeli 
TRT çalışanları yerine, işe yeni gi-
renlerin terfi edildiğini iddia etti.

Haber-Sen Genel Basın Eğitim 
Sekreteri Banu Savaş, TRT kurum 
içi yükselme sınavı hakkında 9. Köy 
Haber Merkezi'ne yaptığı açıklama-
da, ilk şaibenin 2020 yılında yapıl-
mış olan sınavın sonuçlarının 1.5 yıl 
bekletilerek, yeni açıklanması oldu-
ğuna dikkat çekti. 

Yazılı ve uygulamalı sınavı geçen-
lerin sözlü sınavdan hukuka aykırı 
bir şekilde bırakıldığını da savunan 
Savaş, 27 yıldır TRT’de fiilen çalı-
şanlar yerine, mülakat yoluyla 1 se-
nedir kurumda çalışanların görevde 
yükseltildiğini söyledi. Mülakat sı-
rasında yaşananları "şoke oldum" 

TRT sınavı 
mahkemelik oldu!

TRT'nin kurum 
içi yükselme 
sınavındaki 

"usulsüzlük" 
iddiaları mahkemeye 

taşındı. Mülakat 
sınavı sürerken 
salondan çıkan 

jüri heyetinden, 
mülakatta kurşun 

kalemle tutanak 
tutulmasına, 

yazılıda yanlış 
sorulardan, jüri 

heyetinin yapısına 
kadar pek çok iddia 

mahkemelik oldu. 
Haber-Sen'e göre, 
2020'de yapılmış 

sınavın sonuçlarının 
bir buçuk yıl 

bekletilerek, şimdi 
açıklanması da 

ayrıca şaibeli.

Kaan Taşkın
26 Ekim 2022

sözleriyle anlatan Savaş şöyle ko-
nuştu;

"Mülakatta kurşun kalemle 
tutanak tuttular..."

"Mülakatta birine 5 soru sorulur-
ken diğerine 4 soru sorulduğunu 
tespit ettik. Tutanakların kurşun ka-
lemle yazıldığını tespit ettik. Sınav 
anında görüntü alınmadı ve kayıtlar 
yapılmadı. Bunun dışında jüride 7 
kişi varken,  sınav esnasında jürinin 
orayı terk ettiğini ve jüri sayısının 
3'e kadar düştüğünü gördük.”

Görevde yükselenlerin hükümete 
yakın olan sendika üyeleri olduğunu 
iddia eden Banu Savaş, “Sınav bir fi-
yaskoydu. 2 bine yakın arkadaşımı-
zın yaptıkları işin kadrolarını almak 
için yönetimle görüşmelerimizi sür-
dürüyoruz” dedi. 

Sınav soruları mahkemelik 
oldu, değişti

TRT sınavı konusundaki şaibeler 
sadece mülakatla kalmadı, yazılı 
sınava da yansıdı. Haber-Sen üyesi 
Savaş, ilk basamakta üniversiteye 
hazırlatılan soruların TRT'ye uygun 
sorular olmadığını vurgulayarak, 

https://9koy.org/trt-sinavi-mahkemelik-oldu-2610220420.html
https://9koy.org/trt-sinavi-mahkemelik-oldu-2610220420.html
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"soru iptaline kadar varan davalarda 
açıldı" dedi. 

"Aynı işi yapıp, farklı maaş 
alanlar var. Üstelik bir kısmına 
sınav izni verilmedi"

Banu Savaş açıklamasında, 
TRT'nin mevcut kadro yapılanma-
sında, aynı işi yapan, ancak farklı öz-
lük hakları, farklı maaşlara sahip ça-
lışanlara da dikkat çekti.  26 yıl önce, 
TRT Genel Müdürü olan Yücel Yener 
döneminde TRT’ye "yapım yayın ele-
manları" alındığını söyleyen Savaş, 
2005’de İbrahim Şahin'in Genel Mü-
dürlük döneminde ise aynı görev için 
bu kez "yapım yayın görevlileri" alın-
dığını anlattı. Bu iki kadronun aynı 
işi yaptıklarını, ancak özlük hakları-
nın farklı olduğunu kaydeden Banu 
Savaş, 2020'de yapılan sınavda sade-
ce yapım yayın görevlilerine görevde 
yükselme hakkı tanınınken, yapım 
yayın elemanlarına böyle bir hak ve-
rilmediğini belirterek, bunun hak-
sızlığına dikkat çekti.

"TRT'de 30 yıldır muhabirlik 
yapanların sınava tabi 
tutulmaları da yanlış"

Sınav sonuçlarının açıklanması-
nın bir buçuk yıl bekletilmesinin de 
başka bir "şaibe olduğunu" kaydeden 
Banu Savaş, uygulama sınavı ve mü-
lakatta, TRT'de 30 yıldır fiilen mu-
habirlik yapan tecrübeli isimlerin 
ya da kameramanların bile "sınava 
alınmasının" da ayrıca kabul edil-
mez olduğunu vurguladı. 

Avukat görüşü; Sınavda hukuki 
aykırılıklar var

Avukat Meltem Salman ise, TRT 
sınavında "hukuki aykırılıklar oldu-
ğunu", yazılı sınav için hazırlanan so-
rularda yanlışlıklar tespit edildiğini, 
soru iptal davaları açıldığını belirte-
rek, "Bu davalar devam ederken yazılı 
sınavı kazananlar, uygulamalı sınava 
alındılar" dedi. 

Avukat Salman, sınavdaki hukuki 
sıkıntıları şöyle anlattı;

“Sözlü sınav objektif değil subjek-
tiftir. Dolayısıyla da bu sınavlardan 
hukuka aykırılık vardır. komisyon 
üyelerinin tutanakları geldiğinde 
bir gördük ki tutanağa sadece puanı 
yazmışlar. Neden o puan verdiklerini, 
kişinin hangi soruya ne cevap verdi-
ğini ya da veremediğini yazmamışlar. 
Mahkemelerde de biz bunu iddia et-

tik sözlü sınav tutanakları olmadığı 
için bu davaları kazandık."

26-27 yıldır belgesel üreten ve yö-
netmenlik yapan kişilerin 15 dakika-
lık uygulama sınavlarında elendiğini 
de anlatan Avukat Meltem Salman, 
buna ilişkin davalarında açıldığını 
ifade etti.

Salman, sınavda jüri olarak görev 
yapan bazı kişilerin, TRT'de yıllardır 
program yapan bir TRT çalışanını 
"değendirebilecek noktada olmadık-
larını" da savundu. Savaş, sınava ko-
misyonu üyelerinin "teknikerlikten 
daire başkanlığına atanmış kişiler 
olduklarını" belirterek, şöyle dedi;

"Yıllardır TRT’ye emek vermiş ba-
şarılı işler yapmış ödül almış arka-
daşlarımız sözlü sınavdada elendiler. 
Kuruma bir buçuk yıl hizmet etmiş 
kişi kadrolu atanıyor ama 25-30 se-
nedir yayının her aşamasında çalışan 
kişiler bu sınavı kazanamıyor. Bura-
da bir ilginçlik var.”

Kuruma bir buçuk 
yıl hizmet etmiş 

kişi kadrolu 
atanıyor ama 25-

30 senedir yayının 
her aşamasında 

çalışan kişiler 
bu sınavı 

kazanamıyor.

Av. Meltem Salman

Banu Savaş
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13-21 Aralık’ta 
gerçekleştirilecek olan 
Uluslararası Uşak 
Kısa Film Festivali’nde 
sinemaseverleri, 30 
ülkeden 120’den fazla film 
ve etkinlikler bekliyor. 
İlk 5 gün Uşak, sonraki 4 
gün İstanbul’da sürecek 
olan festival, yaklaşık 
100 kadar konuğu, Uşak 
ve İstanbul’da ağırlayıp 
sanatseverlerle bir araya 
getirecek. Festivalin 
yönetmeni Keşaplı ile 
festival konuştuk.

Uşak, 9. kez sinemaya doyacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sine-
ma Genel Müdürlüğü’nün katkıla-
rıyla, Uluslararası Uşak Kısa Film 
Festivali, dokuzuncu kez düzenle-
necek. Covid- 19 salgını nedeniyle 
önceki iki yıl, çevrimiçi gerçekleşen 
festival, bu yıl Uşak ve İstanbul’da, 
ulusal ve uluslararası sinema sanat-
çı ve sinemaseverleri ağırlayacak. 
30 ülkeden 120’den fazla filmi ya-
rışacak ayrıca festivalin ilk 5 günü 
Uşak’ta, son 4 günü İstanbul’da sü-
recek festivalin çevrimiçi sürümü 
ise 9 gün boyunca “www.usakfilm-
fest.com” devam edecek.

Ozan Mercan
26 Ekim 2022

Gösterime giren filmlerin tamamı-
na telif ödeyen Uluslararası Uşak Kısa 
Film Festivali’ne bu yıl Uşak’ın Düş-
man İşgalinden Kurtuluşunun l00.yılı 
onuruna “Uşak Kısa Film Yarışması” 
adıyla bir yarışma eklendi. Uşak İl Kül-
tür ve Turizm Müdürlüğü’nün orga-
nizasyon desteğiyle yapılacak olan bu 
yarışmanın amacı, doğrudan Uşak’la 
ilgili yapıtlara açık yarışmalar düzenle-
yerek Uşak’ın sahip olduğu zenginlikle-
rinin sinema sektörü tarafınca farkına 
varılması ve gerek kısa metraj gerek 
uzun metrajda Uşak’ın tercih edilebilir 
bir doğal stüdyo işlevi görmesini sağla-
mak. Bu özel yarışmada, Uşak ile ilgili 
bir içeriğe sahip olan ya da çekimleri 
Uşak’ta gerçekleşmiş, kurmaca ve bel-
gesel filmler yarışacak.

Festivalin yönetmeni ve aynı zaman-
da Uşak Üniversitesi’nde Araştırma 
Görevlisi olan Onur Keşaplı ile kısa film 
festivallerini ve bu festivalde bizi nele-
rin beklediğini konuştuk.

Uluslararası Uşak Kısa Film 
Festivali nasıl başladı?

2014 Güzünde, yönetmenliğini yaptı-
ğım kısa filmim “Soluş”un ABD’deki bir 
festivalde gösterilmesi üzerine geçen 
bir konuşma sırasında, şu anda Uşak 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
olan Prof. Dr. Murat Sezgin’in “Burada 
da bir festival yapabilir miyiz sence?” 
sorusuna olumlu yanıt vermemin ar-
dından, o zamanki adıyla Uşak Kanatlı 
Denizatı Kısa Film Festivali, başladı. 
2014 Aralık ayında aralarında Türkiye 
prömiyerine ev sahipliği yaptığımız bir 
filmin de bulunduğu 20 ödüllü kısa fil-
min gösterimi ve birkaç etkinlik ile be-

raber, Uşak’ın ilk ve tek film festivalinin 
açılışı yapılmış oldu.

2015’te yarışmalı bir hal alan festival, 
jüri kademelerindeki şeffaflığı, tekno-
lojinin kullanımı açısından öncülüğü, 
gösterime giren filmlerin tamamına 
telif ödemesi, kısa film sanatçılarının 
haklarını gözetmesi ve kısa filmi bir 
uğraş veyahut “öğrenci/genç işi” olarak 
görmek yerine olması gerektiği gibi bir 
sanat ve meslek dalı şeklinde sunarak 
her yıl büyüyerek gelişti.

İlk günden planlandığı üzere, 2018’de 
uluslararası ölçeğe taşınan festival, ül-
kemizde olduğu gibi dünyada da kısa 
sürede ilgi uyandırarak, her yıl yüzler-
ce ülkeden binlerce filmin başvuruda 
bulunduğu bir etkinlik halini aldı. Bu 
noktada asıl sevindirici olansa, başvuru 
çokluğundan ziyade, kimlerin başvur-
duğu idi. Cannes, Berlin, Toronto, Ve-
nedik, Sundance ve Locarno gibi dünya 
devi festivallerinin finalistlerinin, Os-
car ödüllü filmlerle yarıştığı, yüzlerce 
filme ve onlarca etkinliğe ev sahipliği 
yapan festival, çeşitli kurumlardan al-
dığı ödüllerle “ideal” bir sinema olayı 
haline vardı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 
2021’de çevrimiçi hüviyete bürünen 
festivalde, kurumsal kimlik açısından 
yeniliklerle adımızı kısaltarak Uşak 
Kısa Film Festivali’ne çevirirken, ödül-
lerimize ad olarak Uşak’ın dünya tari-
hine az bırakmış kralı Karun’un ünlü 
hazinesinin biricik parçası kanatlı 
denizatı broşunu seçtik. Söz konusu 
iki yılda, bir platforma çevirdiğimiz in-
ternet sitemiz www.usakfilmfest.com 
adresinde, onlarcasının prömiyerine 
ev sahipliği yaptığımız yüzlerce filmi, 

http://media4democracy.org/news/usak-9-kez-sinemaya-doyacak
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90’dan fazla ülkeden on binlerce sine-
maseverin yüzbinlerce sayfa ziyaretine 
imza attığı çok başarılı bir seyir dene-
yimiyle gözler önüne serdik. Bu yıl ve 
önümüzdeki yıllarda da bu eğilimi sür-
dürmek istiyoruz.

9 yıla varana kadar ne tür 
zorluklar yaşadınız?

Tüm bunları gerçekleştirirken yaşa-
dığımız yegâne zorluk bütçe oldu. Festi-
val yönetmeni olarak benim ve festival 
başkanı olarak Murat Sezgin’in maddi 
olarak varını yoğunu ortaya koyduğu 
festivalde, bazı yıllarda öğrencilerimiz-
le birlikte kişisel eşyalarımızı ikinci el 
tezgâhlarında satışa çıkardık. 2019’dan 
itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı Sinema Genel Müdürlüğü’nün des-
teğini ve kimi yıllarda Uşak Belediyesi, 
Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi’nin 
birtakım başlıklarda desteklerini almış 
olsak da kentin, kamu ve özel girişim-
lerinin, festivale destek konusunda bir 
yetersiz kaldıklarını üzülerek belirtmek 
durumundayım. Bu yıl içinse, festivalin 
yürütücülüğün paylaştığımız Uşak İl 
Kültür Turizm Müdürü Sabri Ceylan, 
“Uşak 100. Yıl Kültür Sanat Turizm 
ve Tanıtım Derneği” ile İstanbul çıkışlı 
sanat oluşumu “apart”ın katkılarıyla 
bütçemizin biraz daha büyüdüğünü gö-
rüyoruz.

9.Uluslararası Uşak Kısa Film 
Festivali’nde seyirciyi neler 
bekliyor?

Bu yıl, 13-21 Aralık tarihlerinde ger-
çekleştirmeye hazırlandığımız festiva-
limizde, sinemaseverleri 30 ülkeden 
120’den fazla film ve onlarca etkinlik 
bekliyor. İlk 5 günü Uşak’ta, son 4 günü 
İstanbul’da sürecek festivalin çevrimiçi 
sürümü ise 9 gün boyunca devam ede-
cek. Yaklaşık 30’u yurtdışından olmak 
üzere 100 kadar konuğu, Uşak ve İs-
tanbul’da ağırlayıp sanatseverlerle bir 
araya getireceğiz. Buna ek olarak bu 
yıla özel, butik bir yarışmada Akdeniz 
komşumuz İtalya’nın kısa filmlerini 
ve sinemasını ağırlayacağız. Uşak’ın 
emperyalist işgalden kurtuluşunun bir 
asrı geride bırakması onuruna ise, ko-
nusu Uşak’la ilgili olan veya çekimleri 
Uşak’ta gerçekleşen belgesel ve kur-
maca filmlere açık Uşak Kısa Film Ya-
rışması’nda toplam 22.500 TL takdim 
edeceğiz. Bu yarışmamız için son baş-
vuru tarihimiz 25 Kasım. Bir yandan da 
festivalimizin Patreon adresinde önceki 

aylarda başlayan özel söyleşi ve atölye-
lerle festivale hazırlık yapıyoruz.

Son olarak görsel sanatlarda git gide 
daha sık karşılaşır olduğumuz NFT 
dünyasını kısa filmlerle buluşturacak 
ve kısa film sanatçılarının gelir elde et-
mesi yönünde hareket geçecek olan bir 
diğer etkinliğimizde Fransa merkezli 
olup dünyada izle-öde sistemiyle NFT 
çalışmalarını aynı çatıda buluşturan ilk 
şirket halindeki Cheyni TV ile işbirliği-
ne giderek önceki yıllarda 2018’den bu 
yana Uşak Film Festivali’nde yer almış 
filmlere yeni kapılar aralamayı umut 
ediyoruz.

Kısa film festivalleri sinemaya ne 
tür hizmet sunar?

Kısa film festivalleri, sinemayı özü-
ne çağıran son derece önemli ve değer-
li etkinliklerdir. Özellikle son 10 yılda 
Türkiye ve dünyada türeyen sözde fes-
tivallere ve onların yarattığı kirliliğe 
rağmen, esas itibarıyla kısa film festi-
valleri, sinemanın özerkliğini simge-
leyen biçim halindeki kısa metrajla-
rın görünürlüğünü ve sanatçılarının 
tanınırlığını arttıran, mesleki açıdan 
geleceklerini kurgulamaları yönünde 

onlara yardımcı olmaya gayret eden 
yapılardır. Bu sayede, şimdilerin popü-
ler kültür kalelerini halini almış dijital 
platformların giderek daha fazla kısa 
filme yer vermeleri kısa film festivalleri 
sayesinde seyircide belirmiş talebin bir 
neticesidir. Elbette bu olumlu durum-
dan doğacak – hatta doğan – tehlike, 
piyasa hükmünün kısa film sanatını 
da ele geçirme olasılığıdır. Bu noktada, 
her ne kadar festivaller artık yönet-
menler için eserlerini izleyiciyle bu-
luşturacakları yegâne zemin olmaktan 
çıksa da, sinemanın özgür ve özerk sü-
rümünü serbest piyasa ekonomisinin 
sıradanlaştırıcı ve standartlaştırıcı et-
kisine karşı koyacak direncin kısa film 
festivallerinden geleceğini söylemek 
iddialı ancak doğru bir söylem olur. 
2014 yılından bu yana Uşak’ta gerçek-
leştirmeye, korumaya ve geliştirmeye 
çalıştıklarımız tam olarak bunu kar-
şılayabilmek üzeredir. Sanatçıların ve 
sanatseverlerin artan ilgisiyle 13-21 
Aralık tarihlerinde dokuzuncu kez ger-
çekleştireceğimiz Uluslararası Uşak 
Kısa Film Festivali’nin bu yıl ve son-
rasında da aynı patikada yürüyeceğini 
mutlulukla ifade etmek isterim.
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Amanoslar’da 
keşfedilmeyi bekleyen 
şelaleler

Osmaniye’deki Çona 
Kanyonu’nda keşfedilen şelale 
sayısı 18’e yükselirken bölgede 
başka şelaleler daha olduğu 
düşünülüyor. Su kaynakları 
bakımından çok zengin, bitki, 
hayvan çeşitliği çok fazla 
olan Amanoslar’da keşfedilen 
doğal güzellikler, turizme 
kazandırılıyor.

http://media4democracy.org/news/amanoslar-da-kesfedilmeyi-bekleyen-selaleler
http://media4democracy.org/news/amanoslar-da-kesfedilmeyi-bekleyen-selaleler
http://media4democracy.org/news/amanoslar-da-kesfedilmeyi-bekleyen-selaleler
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Serkan Talan
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 Adı bir zamanlar terörle anılan 
Amanos Dağları, doğal güzellikle-
ri ve şelaleleriyle herkesi kendisine 
hayran bırakıyor. Karaçay Şelalesi 
başta olmak üzere Çona Kanyonu adı 
verilen bölgede, son yıllarda 18 tane 
şelale daha gün yüzüne çıkarıldı.

Osmaniye Dağ ve Doğa Sporları 
Derneği Kulübü (ODAK) Başkanı 
Avukat Muhammed Doğan, Ama-
noslarda keşfedilmeyi bekleyen çok 
sayıda doğal güzellikler olduğuna 
dikkat çekiyor. Bölgede birçok yere 
doğa yürüyüşleri düzenleyip Osma-
niye’nin tanıtımına katkı sağlayan 
ODAK, gerçekleştirdiği dağcılık faa-
liyetleriyle ulaşılamayan yeni doğal 
güzellikleri keşfederek turizme ka-
zandırıyor.

Keşfedilen şelale sayısı 18’e 
çıktı

En son geçen yıl yaz aylarında, 
Osmaniye merkeze bağlı Çona kö-
yündeki 16 kilometrekarelik Çona 
Kanyonu’nunda 12 tane bilinme-
yen şelaleyi keşfettiklerini bildiren 
ODAK Başkanı Doğan, “Bu yıl arka-
daşlarımız şelale sayısını, 18’e çı-
kardılar. Daha yukarılarda da şelale-
ler olduğunu düşünüyoruz. Buralara 

vatandaşlar ‘Saklı cennet’ adını veri-
yor. Çünkü, şu ana kadar kimsenin 
bu şelalelerden doğal güzelliklerden 
haberi yoktu. Derneğimizin faaliyet-
leri sayesinde birçok şelale ve doğal 
güzelliği, kentimizin turizmine ka-
zandırdık” açıklaması yaptı.

Osmaniye’nin ve onu çevreleyen 
Amanos Dağlarının doğal güzellik-
lerinden söz eden ODAK Başkanı Do-
ğan, Düziçi ve Amanoslar’da sayısız 
güzellikler olduğunu belirtip “Ben 
buraları İsviçre’nin Alp Dağlarına 
çok benzetiyorum. Sadece bizimkiler 
bilinmiyor. Gelenler buradan hay-
ranlıkla ayrılıyor” dedi.

“İnsan, tanımadığı yeri sevebilir 
mi?” 

İnsanların doğal güzellikleri 
görmek için seyahatler yaptıkları-
nı anımsatan Doğan, ancak çoğu 
Osmaniyelinin yaşadığı şehirdeki 
doğal güzelliklerden haberinin ol-
madığına işaret etti. Dernek olarak 
doğal güzellikleri keşfetmeye ve ilin 
turizmine kazandırmaya devam ede-
ceklerini, çevre bilinci kazandırmak 
için doğa yürüyüşleri düzenledikle-
rini aktaran Doğan, şunları söyledi:

“İnsan, tanımadığı yeri sevebilir 
mi? Öncelikle insanlara buraları 
sevdirmek için geziler düzenliyoruz. 
İlimizde 33 metreden akan Karaçay 
Şelalesi, en bilinen şelalemiz. Onun 
dışında Çona’da 18 adet irili ufaklı 
şelale, Karataş bölgesinde Makmusa 

Şelalesi, Cebel Yaylası’na giderken 
bulunan İncebel Takım Şelaleleri ve 
Düziçi ilçesinde, Karasu (sabun) Şe-
laleleri. Amanoslar, su kaynakları 
bakımından çok zengin. O yüzden 
bitki, hayvan çeşitliği buralarda çok 
fazla. Biz buralara doğa yürüyüşle-
ri düzenleyerek insanlara ve doğa-
severlere tanıyoruz. Burada sadece 
gezdirmiyor ayrıca doğa sevgisi aşı-
layarak çevre bilinci kazandırıyo-
ruz.”

Doğal güzellikleri keşfetmek ka-
dar ona sahip çıkmanın da çok 
önemli olduğuna dikkat çeken Do-
ğan, “Bizler, bu güzellikleri keşfe-
dip ülkemize kazandırıyoruz Ancak 
buralara giden vatandaşlarımızdan 
bir isteğimiz var. Gittiklerinde çöp 
bırakmasınlar, çevreyi temiz tutsun-
lar. Çünkü bıraktıkları çöpler doğada 
kaybolmuyor. Özellikle cam şişeler 
orman yangınlarına neden olabili-
yor” uyarısında bulundu.

Hızlı yapılaşma, kuraklık, yan-
gınlar vs. nedenlerle doğal alanların 
hızla yok olduğuna değinen Doğan, 
dernek ve doğa gönüllüleri olarak 
doğayı korumaya devam edecekleri-
ni bildirerek sözlerini bitirdi.

Toplumsal duyarlılık ve çevre 
bilinci için haberler yazmak

Amanoslar’daki güzelliklerle ilgili 
çok sayıda habere imza atan Gazete-
ci Ahmet Erkan, Osmaniye’de çok sa-
yıda doğal güzelliklerin keşfedilme-
sine katkı sağlayan bir isim. Doğayı 
keşfetmeyi, gezmeyi, doğa ve çevre 
haberleri yapmayı çok sevdiğini be-
lirten Erkan, “Gezmelerim sırasında 
yeni yerler keşfediyorum. Buradaki 
güzelliklerin çoğu bilinmiyor. Gez-
dikçe yeni yerler keşfediyorsunuz. 
Bu insanı hem heyecanlandırıyor, 
hem de mutluluk veriyor” dedi.

Bir güzelliğin keşfedilip ortaya 
çıkarılmasının çok önemli olduğu-
na dikkat çeken Erkan, “Ne yazık ki 
ortaya çıkarıldıktan sonra ona sa-
hip çıkmak korumak gerekiyor. Bu 
sorumluluk da, bizlere, her şeyden 
önemlisi bu kentte yaşayan insanla-
ra düşüyor. Bizlerin basın mensubu 
olarak amacı, bu toplumsal duyar-
lılığı ve çevre bilinci sağlamak. Top-
lumsal duyarlılık ve çevre bilincini 
sağlamak için haberler yazıp sorum-
luluğumuzu yerine getirmeye çalışı-
yoruz” diye konuştu.
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Yüzde 44’lük ormanlık alanın 
yüzde 32’ye indiğini belirten 
Şırnak Barosu Çevre ve Kent 
Komisyonu Başkanı Tay, 
yapılanın “ekolojik bir kırım” 
olduğunu, ağaca “sadece para 
ve rant gözüyle” bakıldığını 
vurguladı.

Şırnak’ta 
ağaç kesimi sürüyorsürüyor

Şırnak’ın Cudi, Gabar, Namaz ve 
Besta bölgelerindeki ormanlık alan-
larda, ağaç kesimine devam ediliyor. 
Köylüler ve yetkililer, ağaç kesimiyle 
ilgili farklı gerekçeler öne sürüyor. 
Köylülere göre gerekçe “güvenlik” 
iken yetkililer bunun “gençleştir-
me” kapsamında yapıldığını bildi-
riyor. Her gün 50 kadar kamyonun, 
kesilen ağaçları taşıması hem yöre 
halkının hem de ilgili çevre kuru-
luşlarının tepkilerine neden oluyor. 
Yaklaşık iki yıldır devam eden ağaç 
kesimi ile ilgili olarak Şırnak Barosu 
iki defa suç duyurusunda bulundu. 
17 Eylül’de ise farklı illerden çevre 
kuruluşları ve halk, ağaç kesimle-
rine karşı bir araya geldi. Şırnak’ın 
Toptepe Köyü’nde toplanan yüzler-
ce insan, yaşanan doğa katliamının 
durdurulmasını istedi.

Konuyu, basın açıklamaları ve ra-
porlarla gündemde tutmaya çalışan 
Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komis-
yonu Başkanı Fadıl Tay ile konuştuk. 
Kesimlerin “güvenlik” nedeniyle de-
ğil, “rant” için yapıldığını, “güven-
lik” gerekçesinin bahane olarak kul-
lanıldığını belirten Şırnak Barosu 
Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı 
Tay, şu açıklamada bulundu:

“Devasa bir alanda ağaçlar kesili-
yor. Topyekûn bir kıyım var. Ortada 
böylesine bir rant kapısı varken salt 
güvenlik bahanesiyle yapıldığına 
bizi inandıramazlar. Bu süreci, uzun 

Şirin Bayık

26 Ekim 2022

zamandır hukuki olarak takip edi-
yoruz. Yaptığımız iki suç duyurusu 
ve hazırladığımız iki rapor var. İçiş-
leri Bakanlığı tarafından bir genel-
ge yayınlanıyor, 81 ilin tamamında 
ormanlık alanlara girişin yasak ol-
ması gerekiyor. Ama biz hâlâ orman-
lık alanlarımızın talan edildiğini, 
ağaçların kesildiğini görüyoruz. Bu 
genelge, ne yazık ki uygulanmıyor. 
Aynı ülkede aynı yasalar, aynı genel-
geler var ama farklı muameleler gös-
teriliyor. Bu yapılanları anlamakta 
güçlük çekiyoruz.”

“Yüzde 44’lük ormanlık alan, 
yüzde 32’ye inmiş durumda”

Avukat Tay, bölgedeki ağaç kesim-
leri konusunda ise şunları söyledi:

“Bu ağaçlar, ihale usulü ile kesilip 
götürülüyor. Bölgede tanınmış bir 
aileye mensup korucuların, bu ihale-
lerin aldığı biliniyor. Süreç ise söyle 
işliyor; korucular, ihaleyi alıyor, her 
gün onlarca kamyon ağaç kesip uy-
gun fiyata çevre illere satıyorlar. Şır-
nak Orman İl Müdürlüğü’ne defalar-
ca onlara bunun usulsüz olduğunu 
söylememize rağmen bize olumlu 
bir dönüş yapmadılar.”

Bölgedeki ekosistemin bozuldu-
ğuna da dikkat çeken Tay, “Yapılan 
kıyımın, doğaya şöyle bir zararı var. 
Hem orada kesilen ağaç ve orada ya-
şayan bütün canlılar sadece bitki-
ler değil hayvanlarla beraber bütün 
ekosistem zarar görüyor. Canlıların 
yaşam döngülerini tamamı ile altüst 
ediliyor. Yüzde 44’lük ormanlık alan, 
şu an yüzde 32’ye inmiş durumda” 
dedi.

“Ağaca, sadece para ve rant 
gözüyle bakıyorlar” 

Türkiye’nin başka yerlerinde yapı-
lan ağaç kesimleriyle bölgelerinde-
ki arasında çok fazla fark olduğuna 
işaret eden Tay, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Yaşlanmış, çürümeye yüz tut-
muş ağaçlar, dünyanın her yerinde 
kesilir, ekonomiye kazandırılır, ye-
rine yenileri dikilir. Bunlar anlaşılır 
şeyler. Ama maalesef burada kesilen 
ağaçların tamamı canlı, taze ve eko-
lojinin, hayatın içinde olan ağaçlar. 
Ve çoğu, 300-400 yıllık muazzam bir 
kültürel forma sahip olan ağaçlar. 
Bu ağaçları kestikten sonra istediği-
niz kadar yeni ağaç dikin, bunların o 
forma gelmesi yüzyılları alacak. Bu, 
ekolojik bir kırımdır. Orada bulunan 
400 yıllık bir meşe palamudundan 
yaklaşık üç tonluk odun çıkarıyorlar. 
Ağaca, sadece para ve rant gözüyle 
bakıyorlar. Eğer niyetleri iyi olsaydı, 
o tarihi ağaçları yerinden alıp başka 
yere dikerlerdi. Ama maalesef, bura-
da tamamen bir rant, ticari kazanç 
ve vahşi kapitalist bir mantıkla bu 
işler yürütülüyor. Bu şekilde doğa 
hızlı bir şekilde tahrip oluyor.”

Şırnak Barosu olarak sürecin ta-
kipçisi olacaklarını vurgulayan Tay, 
açılamasını “Bütün sivil toplum 
kuruluşlarına, kamuoyuna ‘Gelin 
buradaki tahribatı görün’ çağrısı  
yaptık. 

Burada tamamen farklı bir niyet, 
ekonomik bir rant var. Toplumu bi-
linçlendirmeye, hukuki olarak bü-
tün hak ve argümanlarımızı kullan-
maya çalışıyoruz” diyerek bitirdi.

http://media4democracy.org/news/sirnak-ta-aga-kesimi-sryor
http://media4democracy.org/news/sirnak-ta-aga-kesimi-sryor
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve çok sayıda tabip odasının yöneticisi, 
Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının ardından 28 Ekim 2022 günü Türk 
Tabipleri Birliği önünde bir basın açıklaması düzenledi. Ankara, İstanbul, İzmir, 
Mersin, Diyarbakır gibi pek çok ilden doktorların katıldığı protestoda, TTB İkinci 
Başkanı Ali İhsan Ökten: “Şebnem Korur Fincancı özgür bırakılsın, TTB üzerindeki 
baskılara son verilsin" dedi.

Doktorlardan ‘kayyum’ tepkisi: 

“Baskılara son verilsin”

Bir televizyon kanalında kimya-
sal silah iddialarına ilişkin yaptığı 
değerlendirmenin ardından "te-
rör örgütü propagandası yapmak" 
suçundan yürütülen soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan TTB 
Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tu-
tuklu yargılanmak üzere ceza evine 
gönderildi. Fincancı Ankara Adliye-
sinde tutulduğu sırada, Fincancı'ya 
destek olmak için bir araya gelen 
TTB ve diğer meslek örgütü üyeleri, 
adliyeye girmek isteyince arbede ya-
şanmış, beş kişi gözaltına alınmıştı. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, 
"Türk Tabipleri Birliği'nin 'Türk' is-
mine hakaret edercesine, Türk mil-
letine ve Türkiye Devleti'ne düşman-
lık eden terör örgütlerinin ağzıyla, 
'Türk' ifadesini kullanan bir çatının 
altında görev yapması, bu milletin 

Buğra Barış Yalınkılınç
28 Ekim 2022

de devletimizin de kabul edeceği bir 
iş değildir. O nedenle burada yeni 
bir düzenleme hazırlığına başlandı" 
açıklamasının ardından TTB Yöneti-
mi ile Emek ve Demokrasi güçleri iki 
ayrı basın açıklaması yaptı. 

"Susmuyoruz, korkmuyoruz, 
hiçbir yere gitmiyoruz"

TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ök-
ten, Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıkla-
masını şöyle değerlendirdi: 

"Bizzat adalet bakanının sözleriyle 
iktidarın niyeti dillendirilmiştir. Bu 
niyet sağlık alanında izlenen, halk 
sağlığı karşıtı, piyasacı politikalara 
karşı aktif bir muhalefet gösteren 
TTB'nin denetim altına alınması ve 
susturulmasıdır. Fincancı üzerin-
den TTB’ne ve tabip odalarına baskı 
uygulamak ve seçilmiş yönetimimi-
zi görevinden almaya çalışmak tüm 
toplumu sindirmektir. Sizler de bi-
liyorsunuz ki pandemi boyunca ger-
çekleri ortaya çıkaran ve toplumun 
sağlık hakkı için mücadele eden bir-

liğimiz ve odalarımız sık sık hedef 
gösterilmiştir. Susmuyoruz, kork-
muyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz."

TTB Hukuk Bürosu avukatların-
dan Özgür Erbaş ise kayyum iddi-
aları ile ilgili, “Hukuk sisteminin 
anormalleştirilmesinden dolayı 
kamuoyunca normal algılanan bir 
durum var. Tekrar hatırlatalım; TT-
B’nin bir kanunu var. Bu kanuna 
göre TTB’ye kayyum atanamaz, böy-
le bir hukuki dayanak yok. Mevcut 
soruşturmaya ilişkin henüz resmen 
tebliğ edilen bir belge yok. Belgeyi 
gördüğümüzde daha sağlıklı bilgi 
verebiliriz. Ancak şu unutulmama-
lı: Önceki dönem başkanlarımız Dr. 
Nusret Fişek ve Dr. Füsun Sayek için 
de, Gezi Direnişi dönemindeki tabip 
odaları yöneticileri için de, ‘Savaş Bir 
Halk Sağlığı Sorunudur’ diyen Mer-
kez Konseyi üyeleri için de görevden 
alma soruşturmaları açılmış ancak 
nihayete ermemiştir” dedi. Erbaş, 
tutuklamanın ardından Fincancı ile 
görüşüldüğünü, sağlığının ve mora-
linin yerinde olduğunu söyledi. 

"Ülkemizin gerçek sorunu 
yoksulluk ve enflasyondur"

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. 
Muharrem Baytemür ülkenin de-
mokratikliği ile sivil toplum örgüt-
lerinin gücünün doğru orantılı oldu-
ğuna dikkat çekti:

"Şebnem Korur Fincancı üzerin-
den yapılan tasarruf, diğer meslek 
örgütlerine hatta seçim sürecine gi-
derken Türkiye'nin demokratik ya-
pısına karşı bir baskıya dönüşebilir. 
Bu şaşırtıcı olmaz. Ülkemizin gerçek 
sorunu yoksulluk ve enflasyondur. 
Biz bu sorunları da halk sağlığı soru-
nu olarak değerlendiriyoruz, bunlar 
unutturulmak isteniyor." 

https://9koy.org/doktorlardan-kayyum-tepkisi-fincanci-serbest-birakilsin-baskilara-son-verilsin-2810220701.html
https://9koy.org/doktorlardan-kayyum-tepkisi-fincanci-serbest-birakilsin-baskilara-son-verilsin-2810220701.html
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Geçtiğimiz Temmuz sonunda, “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım 
Alanı” olarak ilan edilen Van Gölü sahiline, Van Büyükşehir Belediyesi eliyle çamur ve 
balçık dökülüyor.

“Doğal Sit Alanı” ilan edilen Van Gölü, 

Çamurla dolduruluyor

Dünyanın en büyük sodalı, Tür-
kiye’nin ise en büyük gölü olan Van 
Gölü, uzun yıllardır kirlilikle mü-
cadele ediyor. Kirlilik oranın ciddi 
boyutlara ulaşması üzerine Van 
Gölü’nü korumak için bakanlık ve 
belediyeler eliyle kimi çalışmalar 
başlatıldı. Gölün etrafında bulanan 
yerleşim yerlerindeki belediyeler, 
arıtma tesislerinin tam kapasiteli 
çalışmasına hız verirken; Cumhur-
başkanlığı tarafından yayımlanan 

M. Salih Sertkal
28 Ekim 2022

kararnameyle çok önemli bir karara 
imza atıldı. Van Gölü’nün doğal sit 
olarak tescil kararı, 1 No.lu Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 
109/2 Maddesi’ne göre, 21 Temmuz 
2022 tarih ve 4157995 sayılı Bakan-
lık Makamı Olur’u ile onaylandı, 30 
Temmuz 2022 tarih ve 31908 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Ka-
rarla, Van Gölü ve çevresi, “Doğal 
Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kont-
rollü Kullanım Alanı” olarak ilan 
edilirken koruma statüsü en düşük 
olduğu tescil edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanı Murat Kurum, 5 Eylül’de 
kirliliğin giderilmesi için yapılan 
çalışmalara ilişkin sosyal medya he-

sabından açıklamada bulunup önce 
kirliliğin nedenlerinin giderildiğini, 
sonra da temizliğe başlandığını be-
lirterek “Şu ana kadar Van Gölü’n-
den 500 bin metreküp dip çamuru 
çıkartıldı. Gölümüzde arıtılmamış 
bir gram su bırakmayacağız” ifadele-
rine yer verdi. Ancak “Doğal sit alanı” 
ilan edilen Van Gölü sahiline iki kilo-
metre uzaklıktaki kıyı kesimine yine 
Van Büyükşehir Belediyesi’nin eliyle 
gölden çıkarılan balçık ve çamurun 
döküldüğü görüldü. 29 Eylül’de 10 
sivil toplum kurumu (STK) bu duru-
ma tepki gösterirken kararı iptali için 
dava açtı. Çevreciler ve STK’lar, Van 
Büyükşehir Belediyesi’ni, Van Gölü 
kıyılarını korumaya davet ediyor.

http://media4democracy.org/news/dogal-sit-alani-ilan-edilen-van-gl-belediye-eliyle-amurla-dolduruluyor
http://media4democracy.org/news/dogal-sit-alani-ilan-edilen-van-gl-belediye-eliyle-amurla-dolduruluyor
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Belediye cevap vermedi, sessiz 
kaldı

Van Gölü’nde dip çamuru temiz-
liği, Van Büyükşehir Belediyesi Van 
Gölü Koruma ve İyileştirme Şube 
Müdürlüğü tarafından yapılıyor. 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanı Kurum’un açıkladığı, 
500 bin metreküp dip çamurun çı-
karıldıktan sonra tekrardan Van 
Gölü sahiline dökülmesine ilişin 
görüşlerine başvurduğumuz beledi-
ye yetkilileri, konuya dair açıklama 
yapmayacaklarını belirterek sessiz 
kalmayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı ve Bakan, 
verdikleri karara sahip çıkmalı

Van Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Van Tuşba ilçesi İskele Ma-
hallesi’nin kıyı kısmına kurulan 
eski ve yeni arıtma tesislerinin arı-
tabildikleri suyun göle verildiği kı-
sımda bir dip çamuru temizliği yapı-
lıyor. Dip çamuru temizleme olayına 
ilişkin değerlendirme yapan Van Ta-
rihi Eserleri Koruma Araştırma ve 
Geliştirme Derneği (VAN ÇEVDER) 
Başkanı Ali Kalçık, karara rağmen 
resmi kurumların göl kenarına hâlâ 
katı atık dökmeye devam ettiğine 
dikkat çekip mevcut duruma ilişkin 
şu bilgileri paylaştı:

“450 kilometrelik Van Gölü’ sahi-
linde, devlet kurumlarına ait onlarca 
tesis var. Bunların çoğunda arıtma 
sistemleri olmaksızın kanalizasyon 
ve işletmeye ait atıkların direk göle 
akıtıyor. Van Gölü havzası içerisinde 
2 il 9 ilçe bulunuyor. Her gün göle, 
56 bin metreküp evsel kanalizasyon 
atığı akıtılıyor. Bunun büyük bir bö-
lümünün ise arıtılmadan direk göle 
veriliyor. Arıtma tesisleri tam te-
şekküllü çalışmıyor. Göl, büyük bir 
kirlilik sorunuyla karşı karşıya ve 
alarm veriyor. Şu an gölde eski usul 
bile olup olmadığı şaibeli bir yön-
temle kepçe-kamyonla göle dalmış 
sözüm ona temizlik yapıyorlar. Ve 
gölden çıkarttıkları kanalizasyon 
atık çamurunu, yine getirip temizle-
dikleri alanın 2 kilometre ötesindeki 
kıyı kısmına döküyorlar.

Dünyanın en büyük sodalı gölüne 
karşı çok ihmalkâr ve yıkıcı yakla-
şılıyor. Van Gölü, tüm insanlık için 
olduğu gibi özellikle de bölge açısın-
dan son derece önemli bir doğa ha-
rikasıdır. Gelecek nesiller için, Van 

Gölü’nü korumalıyız. Baştan kendi 
şahsımızdan başlayarak devamında 
kamu kurum kuruluşlarının bu ko-
nuda duyarlı olmaya zorlamalıyız. 
Van Gölü mevcut kirlilik durumuyla 
alarm veriyor. Onun için yetkililerin, 
bu konuda üstün bir çaba gösterme-
leri gerekiyor. Van Gölü etrafını do-
ğal sit alanı ilan eden Cumhurbaş-
kanlığı ve ilgili Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kara-
rına sahip çıkmalıdır. Ve şu anda gö-
lün etrafına tek bir çivinin çakılma-
sına, tek bir molozun dökülmesine 
izin vermemelidir.”

STK’lar, bilgilendirme, 
duyarlılık yaratma etkinlikleri 
yapılmalı

Sağlıklı ve uzun vadeli bir koru-
ma planına tabi tutulmadığı için 
Van Gölü’nün herkesin gözü önünde 
yok olduğuna işaret eden Van Baro-
su Çevre Komisyonu Üyesi Avukat 
Hüseyin Eliş, gölün şu an kirlilik 
kaynaklı “kırmızı alarm” verdiğine 
dikkat çekti. Elis, yapılması gereken 
çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“Gölde artan kirlilik konusunda 
öncelikli olarak en büyük sorumlu-
luk, göl kıyısına sınırı bulunan res-
mi kurum olan belediyelere düşü-
yor. Her belediyenin tam teşekküllü 
çalışan bir arıtma sistemine sahip 
olması kesinlikle şart. Bununla be-
raber göl kıyısında bulunan sosyal 
tesis donatıları ve kamp kanalizas-

yonlarının asla göle verilmemesi, 
katı atıklarla kirletilmemesi gereki-
yor. Yaz aylarında özellikle çok yo-
ğun kullanılan sahillerde, vatandaş-
lara dönük bilgilendirme, duyarlılık 
yaratma etkinlikleri STK’lar eliyle 
yapılmalıdır. Vatandaşı ve resmi ku-
rum kuruluşları, başka bir Van Gö-
lü’nün olmadığının farkına vardırıl-
malıdırlar.”

Van Gölü’nde çıkartılan dip çamu-
ru ve balçığın, göl sahiline dökülme-
sini “abesle iştigal” olduğunu belir-
ten Eliş, dökülen atığın, sahilden 
temizlenip daha uygun bir yere dö-
külmesi gerektiğini savundu.

Gölden çıkarılan atığı, göl 
kıyısına dökmek!

Türkiye Mimarlar ve Mühendis-
ler Odası Birliği (TMMOB) Van Şube 
Üyesi Çevreci Zeynep Timur, 2021 
yılında, Van Büyükşehir Belediyesi 
tarafından, gölde dip çamuru temiz-
liğinin yapıldığı, çıkartılan çamur ve 
balçığın tamamının yine gölün kıyı-
sına döküldüğünü anlattı.

“Çıkartılan balcık ve çamuru, ‘Do-
ğal sit alanı’ ilan edilen göl kıyısına 
dökülmesinin hangi akla hizmet 
ettiğini anlayamadık” diyen Timur, 
Van Büyükşehir Belediyesi yetki-
lileri ve bakanlığın bu konuya dik-
kat etmesi gerektiğine işaret edip 
Van Gölü’nün mavi kalması için 
herkesin elinden geleni yapmasını  
istedi.
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Rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, pek çok kanser türünü engellediği kanıtlanan 
HPV (Human Papilloma Virus) aşısının ücretsiz olması ve Türkiye'de ulusal aşı 
takvimine girmesi için verilen mücadele, hukuki zaferle sonuçlandı. Önce Çocuklar ve 
Kadınlar Derneği’nin SGK’ya açtığı davada mahkeme aşı ücretinin devlet tarafından 
karşılanmasına karar verdi.

Ücretsiz HPV aşısı 
mücadelesinde zafer!

Dünyanın pek çok ülkesinin va-
tandaşlarına ücretsiz dağıttığı HPV 
(Human Papilloma Virus) aşısının 
Türkiye'de de aşı takvimine sokul-
ması için sağlık emekçileri ve sivil 
toplumun başlattığı kampanyada 
hukuki zafer geldi.  

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği 
tarafından HPV aşı ücretinin iade-
sine yönelik SGK’ya açılan davada, 
mahkeme 3 doz aşısını kendi im-
kanları ile olan Elif Şahin’e toplam 
aşı bedelinin geri ödenmesine karar 
verdi. Bu, mahkemenin aşı ücretinin 
iadesine yönelik verdiği ikinci karar 
oldu.

Türkiye'deki HPV aşı mücadelesi-
ni, konuyu mahkemeye kadar götü-
rüp, SGK'nın aşı ücretlerini ödeme-
sini sağlayan HPV gönüllüleri 9. Köy 
Haber Merkezi'ne konuştu.

"Nazım Hikmet şiiri, 
kampanyaya ilham oldu"

HPV aşısının Türkiye'de de ücret-
siz hale gelmesi ve aşı takvimine 
dahil edilmesi için kampanya başla-
tan Eczacı Cem Kılınç, kampanyayı 
başlatmasına okuduğu bir Nazım 
Hikmet şiirinin ilham verdiğini söy-
ledi.  Tokat'ın Zile ilçesinde eczacılık 
yapan Cem Kılınç, ücretsiz HPV aşı-
sı kampanyasını geçen yılın Haziran 
ayında başlattığını vurgulayarak, 
süreci şöyle anlattı;

“Nazım Hikmet’in ölüm yıldönü-
münde eczanemde nöbetteydim, 
onun bir şiirine denk geldim ve çok 
etkilendim. HPV aşısının karşılan-
madığını biliyordum. ‘Bundan son-
raki nöbetlerimi, genç kadınların 

Beril Çanakçı
27 Ekim 2022

HPV aşılarını karşılamak için tuta-
cağım’ diye sosyal medyada paylaş-
tım. Eczacı meslektaşların da des-
teği ile bu büyüdü ve kanayan bir 
yaraya parmak bastığımızı anladık. 
Böylelikle bir aşı bursu kampanyası-
na ve aşının ücretsiz olmasına yöne-
lik bir mücadeleye başladık.”

Kampanya kapsamında 
yaklaşık 300 kadının HPV 
aşıları karşılandı

Hastalığı yaşayan ama toplumsal 
baskılar nedeni ile konuşamayan 

insanlardan büyük destek aldıkla-
rını da belirten Kılınç, şu ana kadar 
Türkiye’nin farklı yerlerinden 300’e 
yakın kadının 3 doz aşısının kam-
panya sayesinde karşılandığı da vur-
guladı.

Kampanya, mahkemede hak 
aramaya dönüştü

Eczacı Cem Kılınç'ın başlattığı üc-
retsiz HPV aşısı kampanyası zaman 
içinde sivil toplumun da devreye 
girmesiyle kadınların mahkemede 
haklarını arama sürecine dönüştü. 3 
doz aşısını olan kadınlar, bunun bir 
"sağlık hakkı" olması gerekçesiyle 
SGK’ye art arda davalar açmaya baş-
ladılar. Mahkemelerin de kadınların 
taleplerini haklı bulmaları ile, HPV 
aşısının ücretinin devlet tarafından 
karşılanmasına yönelik kararlar gel-
meye başladı.

Elif Şahin, konuyu mahkemeye 
götürüp, olduğu 3 doz HPV aşısının 
ücretini SGK'ye ödettirme kararı çı-
karan kadınlardan biri. Şahin, 9. Köy 
Haber Merkezi'ne yaptığı açıklama-
da davayı  Önce Kadınlar ve Çocuklar 

Fotoğraf: DepoPhotos

Cem Kılınç

https://9koy.org/ucretsiz-hpv-asisi-mucadelesinde-zafer-2710220353.html
https://9koy.org/ucretsiz-hpv-asisi-mucadelesinde-zafer-2710220353.html
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Derneği ile birlikte SGK’ye karşı aç-
tıklarını anlattı.

HPV aşısını ilk kez Eczacı Kılınç'ın 
başlattığı kampanyanın afişi ile 
duyduğunu ancak o dönem öğrenci 
olduğu için aşı ücretini karşılayama-
dığını söyleyen Şahin, “HPV aşısını 
maalesef yaygın olmadığı için daha 
önce hic duymamıştım. Ben ilaç 
emekçisi dostlarımı ve Önce Çocuk-
lar ve Kadınlar Derneği’ni tanıma-
saydım, belki de bu aşıdan bihaber 
olacaktım" dedi. Zaferle sonuçlanan 
kendi dava sonucunun birçok kadı-
na ışık olacağını da söyleyen Şahin, 
bütün kadınları bu mücadelenin bir 
parçası olmaya da davet etti.

Hukuki süreç nasıl ilerledi?
9-12 yaş aralığındaki kız ve erkek 

çocuklara yapılması durumunda 
koruyuculuğunun arttığı bilinen 
HPV aşısı, Avrupa Birliği ülkelerin-
de çocuklara ücretsiz olarak yapılır-
ken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
okula devam şartı olarak sunuluyor. 
Bunun yanında Mozambik ve Zim-
babve gibi ülkelerde de aşıya ilişkin 
pilot uygulamalar yapılıyor. Önce 
Kadınlar ve Çocuklar Derneği avu-
katlarından Hediye Gökçe Baykal, 

Türkiye’nin bu anlamda geride kal-
dığını belirtirken, HPV aşısının bir 
anca önce ulusal aşı takvimine alı-
narak ücretsiz olması gerektiğini 
vurguladı.

Dernek olarak, aşı ücretinin iade-
sine ilişkin SGK’ye açmış oldukları 
30 dava bulunduğunu söyleyen Bay-
kal, 2 dosyadan alınan kabul kararı-
nın sevinçle karşılandığını belirtti. 
Baykal, aşısını olmuş ve ücret iade-
sini isteyen kişiler için hukuki süre-
cin nasıl işlediğini şöyle anlattı;

“HPV aşısı olmuş kişiler, aşı öde-
mesini gösterir belgeleriyle birlikte 
ilgili SGK müdürlüğüne bir dilekçe ile 
başvurarak ödedikleri bedelin iadesi 

HPV aşısı nedir?

Dünyada her yıl yaklaşık 
300.000 kadının hayatını kay-
bettiği rahim ağzı kanseri, diğer 
kanser türlerinin aksine bir aşı 
ile önlenebiliyor. Başta rahim ağzı 
kanseri olmak üzere, toplamda 6 
kanser türüne karşı belirli oran-
da koruyuculuk sağladığı bilinen 
HPV aşısı, çocuk yaşta yapıldığın-
da kişiyi ileride karşılaşılabilecek 
kanser ve kanser öncesi rahatsız-
lıklardan koruyor. Avrupa başta 
olmak üzere, birçok gelişmiş ül-
kede ulusal aşı programı kapsa-
mında çocuklara ücretsiz olarak 
yapılan bu aşı, Türkiye’de SGK 
tarafından karşılanmıyor. 3 doz 
şeklinde uygulanması gereken 
aşının toplam maliyeti 3045 TL.

için talepte bulunabilirler.  Bu talep 
olumsuz cevap alır yahut yasal sürede 
herhangi bir cevap verilmezse, hasım 
olarak SGK Başkanlığı'nın gösterildi-
ği iş mahkemesinde açılacak bir dava 
ile ücret iadesi istenebilir."

Av. Hediye Gökçe Baykal
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Bartın'da 21 işçinin 
ölümüyle sonuçlanan kaza, 
gözlerin yeniden madenlere 
çevrilmesine neden oldu. 9. 
Köy Haber Merkezi, eski ve 
yeni madencilerle konuştu, 

madenlerin 50 yıl öncesi 
ile bugününü karşılaştırdı. 

Madencilere göre, daha 
fazla denetime rağmen, 
kazalarda eksilme yok. 

Hatta can kaybında artış 
var.

Madenci gözünden son 50 yıl;

Denetim arttı ama kaza bitmedi

Bartın'da 21 işçinin hayatını kay-
bettiği maden kazası üzerine tartış-
malar bitmiyor. 

9. Köy Haber Merkezi Bartın'da 
yaşanan trajedinin ardından, Türki-
ye'de madenciliğin hep ihmal edilen 
unsuruyla, madencilerle konuştu. 
Eski ve yeni madencilere göre, ma-
denlerde teknolojinin nimetlerinden 
yararlanılmasına rağmen, hala ka-
zalar önlenemiyor. Can kayıpları 50 
yıl öncesine göre azalmıyor, artıyor. 

Madene ilk kez 1969 yılında adım 
attığını ve 24 sene boyunca yer al-
tında çalıştığını söyleyen emekli 
madenci Nurettin Acar (72), 9. Köy'e 
yaptığı açıklamada, “O günlerde de 
göçük oluyordu ama hiç bu kadar 
ölüm olmuyordu" diye konuştu. 

Kendi çalıştığı dönemde de maden-
lerde ihmaller ve aksaklıklar bulun-
duğunu, hala da aynı aksaklıkların 
devam ettiğine inandığını söyleyen 
Acar, “Çalıştığım yerler dışında da 
göçükler oluyordu. O dönem de gö-
çük olduğunda kimse doğru düzgün 
ilgilenmiyordu ama genelde insan-
lar kurtarılıyordu. Ben hiç bugün-
lerde yaşanan kadar ölüm olduğunu 
hatırlamıyorum” dedi.

Burak Altınok
28 Ekim 2022

"Kendi önlemimizi kendimizin 
alması bekleniyordu..."

Kendisinin mesleğe başladığı dö-
nemde de madenciliğin hayati açı-
dan zor bir meslek olduğunu hatırla-
tan Acar, şöyle konuştu;

"Bizim zamanımızda detaylı bir 
önlem yoktu. Kendi önlemimizi ken-
dimizin alması bekleniyordu. Sade-
ce bir ekip vardı ve tüm ocağın bakı-
mından sorumluydu. Onun dışında 
düzenli bakımlar, ölçümler gibi ol-
mazsa olmaz kontroller yapılmıyor-
du. Eğer bir sorun olursa da bize ha-
ber verilmiyordu”.

Madende çalıştığı yıllarda göçük 
altında da kaldığını söyleyen Acar, 
“Ben şanslıydım. Evet, göçük yaşa-
dım ama 1 saatten daha az bir sü-
rede çıkarıldım. Kimseye bir şey ol-
madı. Yaşanan bu olaydan sonra bir 
kişi sorumlu gösterilip de işten çıka-

rılmadı, dava açılmadı. Ertesi gün 
geldik ve hiçbir şey yokmuş gibi ça-
lışmaya devam ettik. Ben hala bu gö-
çüğün neden olduğunu bilmiyorum, 
kimse bize bir şey söylemedi" dedi. 

"Gaz ölçümü elle yapılıyordu"
Bugünün madenlerinde otomatik 

sistemle yapılan gaz kaçağı ölçüm-
lerinin kendisinin madende çalıştığı 
dönemde olmadığını belirten Acar, 
“Emniyetçiler vardı ve tüm bakım 
işleri onların sorumluluğundaydı. 
Onların bir aleti vardı ve manuel öl-
çümler yapılıyordu. Bir sistem, ma-
kine gücü veya otomatik emisyon, öl-
çüm yoktu” diye konuştu. Acar kendi 
çalıştığı dönemde telsiz veya diyafon 
sistemi gibi bir sistemin olmadığını 
vurguladı.

"Grev de yaptık ama..."
Madende çalıştığı yıllarda maaş-

lara yapılan zamlar ve yan haklar 
için sendikanın aldığı kararla tüm 
madencilerin greve gittiğini belirten 
Acar, istedikleri sonucu alamadıkla-
rını ve devletin ilk önerdiği zammı 
kabul etmek durumunda kaldıkları-
nı söyledi. 

"Madende çalışmak her zaman 
zor..."

2000 yılında maden ocağında ça-
lışmaya başlayan ve hala çalışmaya 
devam eden Ramazan Özdinç (44) ise 

Fotoğraflar:  Ramazan Özdinç

Nurettin Acar

https://9koy.org/madenci-gozunden-son-50-yil-denetim-artti-ama-kaza-bitmedi-2810220424.html
https://9koy.org/madenci-gozunden-son-50-yil-denetim-artti-ama-kaza-bitmedi-2810220424.html
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madenlerin günümüzde de çok tehli-
keli olduğunu belirtti. “2000 yılında 
maden ocağında çalışmaya başla-
dım. O günden beri oksijen yetmez-
liği, elektrikte aksamalar gibi çeşitli 
sıkıntılarla karşılaştım” diyen Öz-
dinç, maden ocağında çalışmanın 
her zaman zor olduğuna, işçilerin 
yeni sistemlerle alınan teknolojik 
önlemlere rağmen kendisini maden-
de güvende hissetmediklerine dik-
kat çekti. 

Maden ocağında çalışmaya başla-
madan önce işçilere 21 gün eğitim 
verildiğini söyleyen Özdinç, yaşa-
nan teknolojik gelişmelerle maden 
ocaklarının değiştiğini, yeni tekno-
lojik ürünlere yer verilse de çalışma 
sisteminin eskisinden çok farklı ol-
madığını söyledi.  Özdinç "çalışma 
sistemimiz eskilerle neredeyse aynı. 
Saatler, vardiyalar, izin günlerimiz 
bile aynı” dedi.

"Bartın'dan sonra madende 
denetim olmadı"

Sigorta dışında sadece ulaşımla-
rının karşılandığını ve yemek gibi 
temel giderleri ceplerinden ödedik-
lerini belirten Özdinç, yaşanan son 
Bartın faciasından sonra çalıştığı 
ocakta bir denetimin olmadığını söy-

ledi. Özdinç, “Yaşanan son olaydan 
sonra herhangi bir denetleme olma-
dı. Ölçüm cihazlarını yenileyerek ve 
sürekli ölçümler yaparak güvenlik 
önlemlerini arttırdılar” dedi. 

"1'e yaklaşırsa tehlike!"
Madenlerdeki en büyük tehlikeler-

den biri olan gaz oranının düzenli 
olarak ölçülmesi gerektiğini belirten 
Özdinç, geçmişe oranla bu konuda 
iyileştirmelerin olduğunu, eskiden 
manuel olarak yapılan bu denetle-
menin şu an sensörler yardımıyla 
yapıldığını belirtti. Özdinç, “Gaz 
ölçümü günümüzde tamamen oto-
matik durumda. Bir cihaz var ve bu 
cihazda sadece 1 ve 2 yazıyor. Olması 

gereken değer iki veya ikiye yakın bir 
değer. Eğer bu cihaz 1’e yaklaşırsa 
sensörler devreye giriyor ve alarm 
veriyor. Bu alarmla birlikte elektrik 
de hemen kesiliyor. Bizler de hemen 
orayı boşaltıyoruz” dedi. 

"Madenlerde teknoloji 
kullanımı arttı ama..."

Eskiye oranla madenlerde tek-
nolojik kullanımın arttığını ve bu 
durumun daha rahat çalışma şansı 
verdiğini belirten Özdinç, “Teknolo-
ji kullanımı geçmişe oranla daha iyi 
bir durumda. Diyafon ve haberleşme 
için telefon var. Gaz emisyon ölçüm 
cihazları var ve elektrik de otomatik 
olarak kesiliyor” dedi. Toprak kay-
ması ve kaya düşmesi gibi konular-
da da önlemlerin alındığını belirten 
Özdinç, bu önlemlerin direk kurula-
rak alındığını ekledi. 

"Bacalar tıkalı olursa patlama 
meydana gelir"

Maden ocaklarında kullanılan ha-
valandırma sistemlerinin önemini de 
vurgulayan Özdinç, havalandırma ba-
calarının her vardiyadan önce ekipler 
tarafından kontrol edildiğini ve eğer 
bu bacalar tıkalı olursa patlamanın 
kaçınılmaz olduğunu söyledi. 

Ramazan Özdinç
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Gazeteci adayları için BİGACEM tarafından hayata geçirilen “Genç Gazeteciler Yazıyor” 
Projesi’ne katılan 15 öğrenciden bazıları, sahada mesleklerini yapıyorlar.

Bitlis’in genç gazetecileri sahada…

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGA-
CEM) tarafından hayata geçirilen “Genç 
Gazeteciler Yazıyor” projesi ile kentin 
genç gazeteciler sahaya indi. BİGA-
CEM’in yüz yüze eğitime ara verilen 
pandemi sürecinde startını verdiği pro-
je, iletişim öğrencileri, bölümün mezun 
öğrencileri ve mesleğe ilgisi olan gaze-
teci adayları için adeta umut oldu. Genç 
gazeteci adaylarını mesleğe hazırlarken 
aynı zamanda mesleğe adaptasyonunu 
sağlayan “Genç Gazeteciler Yazıyor” 
Projesi, gazeteci adayları için adeta bir 
eğitim atölyesine dönüştü.

“Teorik eğitim” ve “Uygulama” olmak 
üzere iki aşamadan oluşan projenin ilk 
aşamasında genç gazeteci adayı öğren-
ciler için hızlandırılmış çeşitli temel 
eğitim programları uygulandı. Uygu-
lanan eğitimlerle öğrenciler meslekte 
ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerle 
donatıldı. Projenin ilk aşaması olan 
“Teorik eğitimi” başarıyla tamamlayan 
öğrencileri, projenin “Uygulama” aşa-
ması olan ikinci aşamasında ise saha-
ya indi. Toplam 15 öğrencinin katılım 
sağladığı projede; mesleğin “en”leriyle 
saha tecrübesini yaşayan öğrencilerden 
bazıları şimdiden mesleğe atılmaya 
başlarken, yüz yüze eğitimlerin tekrar-
dan başlamasıyla birlikte projede yer 
alan öğrenciler ise uzun bir süredir ara 
vermek zorunda kaldıkları üniversite-
lerine tekrardan kavuşmanın heyecanı-
nı yaşıyor.

Hakan Okay
28 Ekim 2022

Türkiye’de örneği olmayan bir 
proje

“Genç Gazeteciler Yazıyor” projesini 
tamamen kendilerinin finanse ettiği 
belirten BİGACEM Başkanı Sinan Ay-
gül, projenin Türkiye’de örneği olma-
yan sosyal bir proje olduğunu söyledi. 
Proje sayesinde zorlu geçen dezavan-
tajlı bir pandemi sürecini, iletişim 
öğrencileri, mezun öğrenciler ve mes-
leğe ilgisi olan gazeteci adayları için 
avantajlı bir hale getirdiklerine işaret 
eden Aygül, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cemiyet olarak daha öncesinde 
Sosyal Destek (SODES) Programı 
kapsamında ‘Genç Gazeteciler Yeti-
şiyor’ Projesi’ni hayata geçirmiştik. 
Bu projemiz, oldukça verimli geçmiş 

ve proje sonunda mesleğe ilgisi olan 
adayları mesleğe kazandırmıştık. Bu 
kez ise pandemi gibi zorlu bir süreçle 
karşılaştık. Bu süreci meslektaşla-
rımız ve meslektaş adaylarımız için 
nasıl daha verimli hale getiririz diye 
düşünüp bu kez de ‘Genç Gazeteciler 
Yazıyor’ Projesi’ni hayata geçirdik. 
Temel hedefimiz, gazeteciliğin teorik 
eğitimini almış ancak pratik yapma 
imkânı olmayan arkadaşlarımıza 
kendi altyapımızla mesleği icra etme 
imkânı sunuyoruz. Gazetecilik, dina-
mik bir meslek. Gazetecinin kendini 
sürekli yenilemesi, çağın gerisinde 
kalmaması gerekiyor. Yine gazeteci-
likte teorik eğitim de pratik eğitim de 
aynı ölçüde önemli. İlgili okulların ne 

Sinan Aygül

http://media4democracy.org/news/bitlis-in-gen-gazetecileri-sahada
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yazık ki hemen hiçbirinde ciddi an-
lamda pratik yapma imkânı yok, staj 
imkânı da kısıtlı. Salt teorik eğitim, 
bu meslekte yetersiz kalır düşün-
cesiyle öğrenci üyelerimize yönelik 
bu projeyi başlattık. Projemiz son 
derece verimli şekilde ilerdi ve iler-
lemeye devam ediyor. Teorik eğitim 
ve uygulama olmak üzere iki aşama-
dan oluşan projenin ilk aşamasında 
genç gazeteci adayı öğrenciler için 
hızlandırılmış çeşitli temel eğitim 
programları uygulandı. Uygulanan 
eğitimlerle, öğrenciler meslekte ih-
tiyaç duyacakları bilgi ve beceriler-
le donatıldı. Toplam 15 öğrencinin 
katılım sağladığı projede; mesleğin 
‘en’leriyle, saha tecrübesini yaşa-
yan öğrencilerden bazıları şimdiden 
mesleğe atılmaya başladı. Projenin 
en öncelikli hedefi de buydu aslında. 
Artık sahada genç arkadaşlarımızı 
da görebiliyoruz. Bu bizim için büyük 
mutluluk. Bu vesile ile genç meslek-
taşlarımızı cesaret ve azimlerinden 
ötürü tebrik ediyor, meslek yaşantı-
larında başarılar diliyoruz. İnşallah 
projenin diğer etaplarıyla da projeyi 
adım adım ilerleteceğiz.”

Projenin, mesleki hayatına 
unutamayacağı katkıları oldu

Konya Selçuklu Üniversitesi Gaze-
tecilik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Suat 
Eker de, “Genç Gazeteciler Yetişiyor” 
Projesi ile, gazeteci olma hayaline bir 
adım daha yaklaştığını vurguladı. 
Eker, projenin mesleki gelişim açısın-
dan kendisine sunduğu katkı konu-
sunda şunları söyledi:

“Yaz tatilinde memlekete döndü-
ğümde BİGACEM’in öğrencilere yö-

Projeyle kendini geliştiren Gamze Tunç, sahaya inen “ilk kadın ga-
zeteci” oldu. Cesaretiyle kadın gazeteci adaylarına örnek olan Tunç, 
sahadaki yetenekleriyle ise adeta yılların usta gazetecilere taş çıkarı-
yor. Tunç, proje ve kendi durumuna ilişkin şunları anlattı:

“Üniversite yıllarımda aldığım eğitimle, teorik tüm bilgilere sahip 
oldum. Meslekte daha donanımlı olmak için çeşitli araştırmalar yap-
tım ve işi bilen tecrübeli kişiler ile tanıştım. Öğrencilik yıllarımda yaz 
tatilinde memleketime geldiğimde BİGACEM tarafından öğrencile-
re yönelik ‘Genç Gazeteciler Yazıyor’ Projesi’ni duydum. Proje çerçe-
vesinde, gazetecilik alanında uzman ve tecrübeli kişiler tarafından 
‘Doğru haber nasıl yazılır? Haber çekiminde ses ve görüntü nasıl ol-
malıdır? Habere giderken yapılması gerekenler?’ gibi hızlandırılmış 
eğitimlerle hem teorik bilgilerimi pekiştirdim hem de sahada gazete-
cilik mesleğinin nasıl olduğunu tecrübe ettim. 2021 yılında üniversi-
teden mezun oldum. Mezun olduktan sonra kendi mesleğimi memle-
ketimde bir kadın olarak sürdürüyorum. Bu süreçte “Genç Gazeteciler 
Yazıyor” Projesi ile aldığım eğitimin önemini gün geçtikçe daha çok 
anlıyorum. Çünkü o süreçte aldığım tüm eğitimler özgüvenli olarak 
gazetecilik mesleğine ilk adım atmamı sağladı. Bundan dolayı BİGA-
CEM tarafından yapılan her eğitime ve projeye katılarak bu meslekte 
daha çok bilgi sahibi olup kendimi herkese ispatlamak istiyorum. So-
nuç olarak okulum bitti ve bir gazeteci adayı olarak sahadayım.”

Projeyle sahaya inen 
“ilk kadın gazeteci” 

Projenin en 
öncelikli hedefi 

de buydu aslında. 
Artık sahada genç 

arkadaşlarımızı 
da görebiliyoruz. 

Bu bizim için 
büyük mutluluk. 

nelik “Genç Gazeteciler Yazıyor” Pro-
jesi’ni duydum. Aynı bölümü okuyan 
bir arkadaşımla birlikte projeye ilgi 
duyduk. Bir hayli ilgimi çeken bu pro-
je aslında benim tamda içinde olmam 
gereken ve bana özel hazırlanmış bir 
proje gibiydi. Hemen cemiyet yetki-
lileriyle irtibata geçip projeye dahil 
oldum. Sonrasında samimi bir ortam-

da hızlandırılmış eğitimler başladı. 
Öğrenci olmama rağmen kısa sürede 
sahada buldum kendimi. İşin ustala-
rıyla haber takibi, uygulamalı eğitim 
vs. derken kendimi mesleğin tam kal-
binde buldum. Projenin bana mesleki 
hayatım boyunca unutamayacağım 
katkıları oldu. Emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum.”

Gamze Tunç & Sinan Aygül
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Akademik karaborsa;

Diploma mı, sertifika mı?

9. Köy, ücret karşılığı online 
yüksek lisans ya da doktora 
diploması verdiğini iddia eden 
kurumları mercek altına aldı. 
Akademisyenler tepkili. Online 
eğitim kurumları diploma değil, 
sertifika veriyor.

https://9koy.org/akademik-karaborsa-diploma-mi-sertifika-mi-2910220249.html
https://9koy.org/akademik-karaborsa-diploma-mi-sertifika-mi-2910220249.html


87 

Kasım 2022 / Sayı 59

Türkiye'de üniversitelerde veri-
len eğitimin akademik değeri ko-
nusundaki tartışmalar sürerken, 
buna şimdi bir de internet üzerin-
den eğitimle yüksek lisans ve dok-
tora diploması verdiği iddia eden ya-
bancı üniversitelerin yarattığı kaos  
eklendi.

Bu konudaki pazar o kadar büyüdü 
ki, iş "eğitim danışmanlığı" adı altın-
da Avrupa üniversitelerinden yük-
sek lisans diploması vaadeden sos-
yal medya reklamlarına kadar vardı. 

Ceren Bala Teke

29 Ekim 2022

Diploma mı, sertifika mı?
9. Köy, sosyal medyada "online dip-

loma" reklamı veren şirketlere, önce 
"müşteri" olarak ulaştı. Yaptıkları işin 
"program kapsamında hem yüksek li-
sans, hem doktora, hem de bütünleşik 
doktora hizmeti sunmak" olduğunu 
savunan şirket yetkilileri, müşterileri 
arasında kamuda yönetici konumun-
da çok sayıda kişinin bulunduğunu ve 
bu kişilerin "prestij amacıyla" diploma 
programına kaydolduklarını söyledi.

“Dünya’nın her yerinden” sloganıyla 
reklam yapan ve Uluslararası Dublin 
Üniversitesi’nden diploma verdiğini id-
dia eden şirketin "hizmetlerine" ilişkin 
fiyat aralığı ise şöyle; Yüksek lisans için 
20.000 TL, doktora için 25.000 TL ve 
bütünleşik doktora için ise 35.000 TL.

Şirket yetkilisi, online eğitim ile alınan 
"diplomaların" YÖK denkliği olmadığın-
dan kamuda geçersiz olduğunu, ancak 
özel vakıf üniversitelerinde kullanılabil-
diğini de kaydetti. 

İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi’nin paydaşı olarak ça-
lıştıklarını iddia eden şirketin yetkili-
si, programlardan mezuniyet halinde 
"diploma verileceğini" de söyledi. Fakat 
üniversitenin sürekli eğitim merkezi 
internet sitesini incelediğimizde ilgili 
programlar dahilinde verilenin diploma 
değil, “sertifika” olduğu da ortaya çıktı. 
Nitekim gazeteci olarak bilgilerine baş-
vurmaya çalışıldığında, şirket yetkilile-
rinin konuşmak istememesi, özellikle 
"diploma mı, sertifika mı" sorusuna ya-
nıt vermekten kaçınmaları dikkat çekti. 

Akademisyenler tepkili
Bu programlar üzerine çalışan şirketlerin, onli-

ne eğitim karşılığında "diploma" verdiğini söyledi-
ği Uluslararası Dublin Üniversitesi Uluslararası 
Uzaktan Eğitim yazılımı olan 070495 kodlu “Diji-
tal Öğrenme” projesi çerçevesinde eğitim veriyor. 
Bu konudaki onayı ise Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı onayı ile kurulmuş Bilişim Vadisi'nden almış. 

Onay, YÖK ya da üniversiteler yerine Sanayi Ba-
kanlığı'ndan geldiğinden akademisyenler uzaktan 
verilen bu eğitimin kalitesinden endişeli. 9. Köy 
Haber Merkezi'nin bilgisine başvurduğu Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Füsun Yenilmez, bu tarz 
kurumların "hiç bir akademik altyapısı bulunma-
dığını" vurgulayarak, "Dil barajı olmadan yüksek 
lisans ve doktora programlarında eğitim mümkün 
değil” dedi. Yenilmez şöyle konuştu;

"Bu programlar yüksek lisans veya doktora için 
diploma alınacak programlar değil, sertifika prog-
ramları. Dersler kim tarafından ve nasıl veriliyor 
o bile belli değil. Bağlandıkları platformun da aka-
demik bir arka planı yok. Akademik olmaktan çok 
uzak bu programlar. Bunların kurumsal bir yapı 
olduklarını ve iyi bir eğitim alt yapıları olduğunu 
düşünmüyorum. Zaten haklarında da çok fazla 
dolandırıcılık davası var. Ön peşinat topluyorlar, 
akademik bir eğitim yok. Zaten hesapları inceledi-
ğinizde de sahte olduğunu anlayabilirsiniz. İnsan-
ların umutlarını söndürmenin yanı sıra akademiye 
de zarar veriyorlar.”

Lisans diploması lise diploması gibi 
olunca...

Yenilmez, yüksek lisans ve doktora temelli bu 
platformların artış sebebi olarak ise lisans diplo-
masının değersizleştirilmesi olduğunu vurgulaya-
rak, “Lise diploması gibi herkesin lisans diploması 

var. Öğrenciye de ayrı bir yük biniyor. Bu tarz sahte 
diploma veren yüksek lisans ve doktora program-
larına da bu kadar yoğun talep olma sebebi de bu 
zaten" dedi. 

Üniversitelerde "tepeden inme atamalar" nede-
niyle lisans eğitiminin içinin boşaldığına da dikkat 
çeken Yenilmez şöyle konuştu;

"Çok talep olunca da üniversiteler yetersiz kalı-
yor. Bu durum da dolandırıcıların ekmeğine yağ sü-
rüyor. Hukuki süreci devam eden çok fazla da dava 
var bu konuda. Akademinin düzelmesi ve bu tarz 
sahte diploma veren yerlerin faaliyetlerinin dur-
ması için alttan gelen ekibin liyakat temelli olması 
şart. Çalışarak kendi emeğiyle bir şey elde etmeye 
çalışanların şansı düşük olsa da hala şansımız var, 
çünkü vitrin de lazım çalışan insana ihtiyaçları var. 
Kendileri çalışmayı bilmiyor ve yetersiz. Sahte dip-
loma ile nereye kadar?”

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Haluk Geray ise nerede olursa olsun kamu 
tarafından onaylanmamış hiçbir sisteme kayıt 
olunmaması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu kurumların diploma veremeyeceğine 
dikkat çeken Prof Geray, şöyle dedi;

“Bunlar diploma vermiyor, veremez. Sertifika 
programları bunlar aslında. Özgeçmiş dosyanıza 
eklersiniz tabii ki ama diploma olarak kullanıla-
maz. Böyle programların da YÖK denetiminden 
geçmesi gerekiyor. Zaten buralardan aldığınız ser-
tifikaları kamuda kullanamazsınız. Özelin de ini-
siyatifine kalmıştır. Yüksek lisans programları bu 
şekilde olmalı mı konusu tartışılmalı akademi cep-
hesinde de. Ankara Üniversitesi üzerinden örnek 
vermek gerekirse; özellikle yüksek lisans program-
larında uzaktan eğitim yasaklandı. Bu önemli. Biz 
akademisyenlere de büyük görev düşüyor. Öğren-
cilere akademiyi sevdirmek gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.
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Gazetecilerin yaşadığı 
sıkıntılara toplumsal 
olaylarda karşılaştıkları 
şiddet de eklendi. Özellikle 
kadın gazetecilere 
fiziksel şiddet giderek 
yaygın hale geldi. Görev 
sırasında hem darp edilen, 
hem de "polise görevini 
yaptırmamak" suçlamasıyla 
mahkemeye çıkan Sibel 
Hürtaş'a göre, gözaltı ve 
yargılamalar gazeteciler 
açısından "cezalandırmaya" 
dönüştü. Gazeteci Eylem 
Nazlıer ise, şiddete 
rağmen görev yapmaktan 
vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Kadın gazetecinin çilesi bitmiyor; 

Hem şiddet, hem yargılama!

Elif Ataysın
31 Ekim 2022

Türkiye'de son dönemde meydana 
gelen toplumsal olaylarda, kadın ga-
zetecilerin maruz kaldığı şiddet gö-
rünür hale geldi. Kadın gazeteciler, 
sadece darp edilmekle kalmıyorlar, 
bir de gözaltına alınıyorlar. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası 
Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş 
da, hem şiddete maruz kalan, hem 
de gözaltına alınan gazetecilerden. 
Hürtaş, 2020 yılının Temmuz ayın-
da baro başkanlarının Çoklu Baro 
Sistemini protesto etmek için TBMM 
önündeki eylemini takip ederken po-
lisler tarafından darp edilerek gözal-
tına alındı. Üstüne bir de kendisini 
gözaltına alan polislerin iddiaları 

ile, “görevi yaptırmamak için diren-
mek” suçlamasıyla Hürtaş hakkında 
dava açıldı. 

9. Köy Haber Merkezi, Ankara 37. 
Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 
davanın üçüncü duruşmasını izledi,  
ardından da gazeteci Sibel Hürtaş ile 
görüştü.

Hürtaş'ın yargılandığı davanın 
duruşmasında ifade veren müşteki 
polis memuru S.S., kendisi ve diğer 
müşteki polis memuruna "fiili sal-
dırı olduğunu", bu nedenle şikayette 
bulunduğunu söyledi. Hürtaş ise, 
polis memurunun iddialarının "ha-
yatın olağan akışına aykırı olduğu-
nu" savunarak, "Benim tek başıma 
3 tane polisi, çevik kuvvet polisini 
darp ettiğim iddia ediliyor. O açıdan 
biraz trajikomik bir dava, ilginç” 
diye konuştu.

Duruşma sonrasında 9. Köy'e açık-
lamalarda bulunan Hürtaş, baro pro-

Gazeteci Eylem Nazlıer - Fotoğraf: Evrensel
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testosunun yaşandığı gün polislerin 
kendisini sabah saatlerinde gözaltı-
na aldığını, akşam ise bırakıldığını 
söyleyerek, "Sonrasında beni gözal-
tına almadıklarını iddia ettiler. Ben 
'yok hayır gözaltındayım' diye onlara 
kabul ettirmeye çalıştım. Öyle de ga-
rip bir süreç yaşadık” dedi. Gösteriyi 
izlerken ve gözaltına alınma süre-
cinde darp edildiğini, doktordan al-
dığı darp raporuyla polisler hakkın-
da suç duyurusunda bulunduğunu 
vurgulayan Hürtaş, ancak savcılığın 
kendi şikayetine "takipsizlik" kararı 
verdiğini söyledi.

"Uzun yargılama süreci, 
cezalandırmaya dönüşüyor..."

Gazeteciler hakkında açılan dava-
ların uzun sürdüğünü, bunun gaze-
teciler açısından "bir cezalandırma 
sürecine dönüştüğünü" de söyleyen 
Hürtaş şöyle konuştu:

“Çok sayıda davam var. Bu dava-
ların temel bir amacı var. Gazeteci-
lerin kriminalize edilmesi, habere 
erişiminin engellenmesi. Ben orada 
bu haberi izleme ısrarım ve inadım 
yüzünden darp edildim ve yargılanı-
yorum."

Kendisinin de uzun yargılama sü-
reçlerine örnek başka bir davasının 
olduğunu belirten Hürtaş,  “bu da-
vaları uzun tutmanın bir nedeni var. 
Ceza veremedikleri için böyle uzun 
bir yargılama sürecine maruz bıra-
kıyorlar. Mahkemeden bir karar çık-
madan da cezalandırılmış oluyoruz" 
diye konuştu. 

Nazlıer: "Geri adım 
atmayacağız"

Görev yaparken şiddete maruz ka-
lan bir başka kadın gazeteci ise ge-
çen hafta Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
eylemini gazetesi Evrensel adına 
izleyen Eylem Nazlıer oldu. TTB gös-
terisini izlerken bir polis tarafından 
boğazı sıkılarak darp edilen Nazlıer, 
olay sonrasında yaşadıklarını şöyle 
anlattı;

“Hiçbir şekilde görüntü çekme-
mize izin vermediler. Yaka paça 
alandan çıkarıldık, darp edilen mes-
lektaşlarımız da oldu.  Çekim yapa-
bileceğim nereye gittiysem polis ta-
rafından engellendim. Güvenli alan 
dedikleri, görüntü çekemeyeceğim 
bir alana sürüklendim.“

TTB gösterisine yönelik polis mü-
dahalesi sırasında arada kaldığı an-
ları 9. Köy'e anlatan gazeteci Nazlıer 
düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Gösteriye katılan kitle çembere 
alındı. Ben de o çemberin içinde kal-
dım. Beni biraz geç fark ettiler. Fark 
ettiklerinde de çok sert bir müdaha-
leye maruz kaldım. Kollarımdan çe-
kiştirmeye başladılar. O sırada kadın 
bir polis telefonuma ve basın kartı-
ma el koydu. Bir taraftan da boğazı-
mı sıktı. Gazeteciyim dememe rağ-
men gözaltı yapmaya çalıştı. Savaş 
alanı gibiydi ortalık." 

Gazetecinin görevinin 'gerçeği açı-
ğa çıkarmak' olduğunu da vurgula-
yan Nazlıer, “Bedeli ne olursa olsun 
gerçekleri görünür kılmaya devam 
edeceğiz. Bir adım geri atmayacağız. 

Darp raporumu aldım, suç duyuru-
sunda da bulunacağım" dedi.

Gazeteci Danyıldız: "Suçum 
neydi?"

İstanbul’un Güngören ilçesine 
bağlı Tozkoparan Mahallesi’nde 
“kentsel dönüşüm” projesi kapsa-
mında 14 Ekim 2022 günü yıkım 
için gelen polis ile mahalleli ara-
sında çıkan olayları takip eden bir 
başka kadın gazeteci Meral Danyıl-
dız ise olay yerinde gözaltına alındı, 
kısa süre sonra serbest bırakıldı. 
Danyıldız yaşadıkları konusunda 9. 
Köy'e yaptığı açıklamada, “Suçum 
neydi? Gözaltına alındıysam demek 
ki onların gözünde suçluyum. E ma-
dem suçluyum o zaman neden bıra-
kıldım?” diye konuştu.

Çok sayıda davam 
var. Bu davaların 
temel bir amacı 

var. Gazetecilerin 
kriminalize 

edilmesi, habere 
erişiminin 

engellenmesi. 

Bedeli 
ne olursa olsun 

gerçekleri
 görünür kılmaya 
devam edeceğiz. 

Bir adım
 geri atmayacağız.

TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş ve avukatları



90 

Kasım 2022 / Sayı 59

Gazeteciler Cemiyeti

 Üsküp Caddesi No:35 Çankaya/Ankara

+90 312 468 1209 

media4democracy.org

gc-tr.org

24saatgazetesi.com

9koy.org

http://www.media4democracy.org
http://gc-tr.org
http://www.24saatgazetesi.com

	Radyoculuğa ilk adım: 
	Üniversitelerin 
	radyo uygulama birimleri
	Baklava yapıyorlar ama 
	yiyemiyorlar
	Hastalar ilaç arıyor, eczacılar 
	çözüm
	Süt hayvancılığında damızlık inek 
	azalıyor
	Kadın gazeteciler 
	daha çok dijital tehdit altında
	Evi Eskişehir’de 
		okulu Ankara’da
	Artık çiftçiler de yurt dışına gitmenin yollarını arıyor Sadece gençler gitmiyor 
	600 yıllık geçmişi 
	olan ayakkabı:
	"Reşik"
	İyi yün ve daha kaliteli kumaş, hayvan hakları tartışmasını alevlendirdi
	Hukuk fakültesinde hukuk 
	mücadelesi
	Yaz bitti, 
	aktar mevsimi başladı
	“Dezenformasyon” değil, “Sansür Yasası!” -1
	“Dezenformasyon” değil, “Sansür Yasası!” -2
	“Dezenformasyon” değil, “Sansür Yasası!” - 3
	Üniversitelilerin 
	Yurt ve ev bulma arayışı…
	“Hiçbirimiz bizden olan, 
	bilindik olanı değiştirmek
	istemeyiz”
	Fotoğrafın 
	doğuşu
	Öğretmenler ayakta, 
	talepleri yerine getirilmezse 
	2 Kasım'da iş bırakacaklar
	Birinci tercih ikinci el: 
	Kaliteli, şık, ucuz kıyafet
	Şeker fiyatı yükseldi,
	Arıcılar organik bala yöneldi
	Besin alerjisinin
	farkında 
	mısınız?
	"Acil durum” ihalesinden 
	4 milyonluk kaykay pisti çıktı
	Çocuklar eğitimden uzaklaşıyor
	İkizköylü kadınların 
	Akbelen Ormanı mücadelesi
	Evlilik sitelerine dikkat! 
	Sağlıkta kartelleşme dönem
	Bir dokun bin ah işit
	Avrupalı sendikacılar Bartın'a taziyeye geliyor
	Müzisyenin kıymeti yok, 
	Meriç'in ortasına katliam projesi! 
	Kafkaslar’a yolculuk – 
	1. bölüm
	Kafkaslar’a yolculuk – 
	2. bölüm
	Türkiye'de her 12 kadından biri meme kanseri
	tehdit 
	Turistik gezi taziyeye dönüştü
	TRT sınavı 
	mahkemelik oldu!
	Uşak, 9. kez sinemaya doyacak
	Amanoslar’da 
	keşfedilmeyi bekleyen şelaleler
	Şırnak’ta 
	ağaç kesimi sürüyor
	Doktorlardan ‘kayyum’ tepkisi: 
	“Baskılara son verilsin”
	Çamurla dolduruluyor
	Ücretsiz HPV aşısı 
	mücadelesinde zafer!
	Madenci gözünden son 50 yıl;
	Denetim arttı ama kaza bitmedi
	Bitlis’in genç gazetecileri sahada…
	Akademik karaborsa;
	Diploma mı, sertifika mı?
	Kadın gazetecinin çilesi bitmiyor; 
	Hem şiddet, hem yargılama!

