
Gazetecilik İçin Dayanışma

Gazeteciler Cemiyeti yayınıdır 6161.sayı

Ocak Ocak 
20232023



II 

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



Gazeteciler Cemiyeti tarafından Norveç Büyükelçiliği 
desteğiyle 1 Eylül 2022 – 1 Eylül 2023 tarihleri arasın-
da yürütülecek olan “9. Köy Haber Merkezi” projesi-
nin amacı; 2022 yılında İngiltere Büyükelçiliği 
desteğiyle hayata geçirilen ve bağımsız bir haber 
platformu olarak yayın hayatına 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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Kapak Fotoğrafı: Sakine Yıldıran

İstanbul'da dev projeler

Manda yetiştiriciliğine engel

https://9koy.org/dev-projeler-istanbulda-manda-yetistiriciligini-vurdu-0112220315.html
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İstanbul’un manda 
yetiştiriciliğiyle ünlü 
köylerinde hayvancılık artık 
bitme noktasında. Üçüncü 
havalimanı ve olası Kanal 
İstanbul projesi nedeniyle 
meralarını kaybeden 
köylüler hayvanları 
otlatacak yer bulamadığı 
için mandaları satarak 
çiftlikleri teker teker 
kapatıyor. 9. Köy, konuyu 
yerinde inceledi, köylülerle 
konuştu.

Vedat Örüç
01 Aralık 2022

İstanbul'da dev projeler manda 
yetiştiriciliğini vurdu. Üçüncü ha-
valimanı, Kuzey Marmara otoyolu 
ve olası Kanal İstanbul projesi ne-
deniyle meralar ortadan kalktıkça, 
İstanbul'un manda yetiştiriciliğiyle 
ünlü köylerinde çiftlikler kapanma-
ya başladı. 

İstanbul'da sadece 10 yıl önce, 
üçüncü havalimanı proje alanının 
yüzde 81’i ormanla, yüzde 9’u ise 
suyla kaplıydı. 2014 ile 2018 yılları 
arasında gerçekleşen havaalanı in-
şaatının sonunda Arnavutköy ilçe-
sindeki tarım ve hayvancılık faali-
yetleri büyük ölçüde kısıtlandı veya 
yok oldu. 

İstanbul'da manda yetiştiriciliğiy-
le ünlü köylerden Tayakadın'da ha-
len üç aile manda yetiştiriciliği ile 
uğraşıyor. Doğma büyüme Tayaka-
dın'lı Seyfullah Yemişkent, 9. Köy'e 
yaptığı açıklamada, eskiden hayvan-
cılıkla uğraştığını, ancak bugünler-
de tesisatçılık yaptığını söyledi.Ye-
mişkent, durumunu şöyle anlattı;

"Hayvancılık yaptık. Üçüncü ha-
valimanı açıldıktan sonra hayvan-
cılıktan vazgeçmek zorunda kaldık. 
Çünkü manda, inek gibi değil. Man-
da ormanda gezer. Su yoksa manda 
olmaz. Bizim hayvanları ilkbaharda 
ormana bırakırsın sonbahara ka-
dar ormanda dururlar. 4 ay evdeyse 
7 ay kırda geziyordu. Şimdi o olay 
bitti. Maliyetler de arttı. Üretmek  
yetmiyor." 

 “Hayvancılık yerine asgari 
ücretle çalışmak daha karlı...

Doğma büyüme Tayakadınlı olan 
50 yaşındaki Engin Pınarbaş köyde 

kalan son manda yetiştiricilerinden 
biri. Bu mesleğin kendisine baba-
sından kaldığını ve 25 yıldır yaptı-
ğını söyleyen Pınarbaş, yaklaşık 2 
ay önce  hayvanlarının bir kısmını 
sattığını söyledi. Pınarbaş, bunun 
nedenini şöyle anlattı;

“Ailem ezelden beri bu işle uğraşı-
yor. O zamanlar sektör kazandırıyor-
du. İlerleyen zamanlarda bu iş bitti 
gibi bir şey. 2015 yılından sonra kı-
rılma oldu. İlk sıkıntı bölgedeki pro-
jelerle başladı sonra, ekonomi gel-
di. Havalimanının köyün kenarına 
kadar gelmesi, orman arazilerinin, 
otlak yerlerinin yok olması gibi... 
Mera sıkıntısı çekiyoruz. Arpalar, 
buğdaylar biçilmeden hayvanları dı-
şarı salamıyoruz. Bu da temmuz-a-
ğustos-eylül aylarına tekabül ediyor. 
9 ay hep içerde. Bu da insan ve hay-
van için stres, sıkıntı, maliyet artışı 
demek. Geçen yılla kıyasladığınızda 
girdi maliyetleri 1’ken 3 oldu. Bizim 
malımız artık para etmiyor. Kazanç 
kalmadı.”

Manda yetiştiriciliği yerine, ücret-
li emekçi olarak çalışmanın daha ka-
zançlı hale geldiğine de dikkat çeken 
Pınarbaş, "Biz dört kişi çalışıyoruz. 
Dört kişi gidip bir yerde asgari üc-
retle çalışsak en azından kazandığı-
mızı kaybettiğimizi biliriz. Artık her 
gün kaybediyoruz. Sürekli kayıp. Bu 

Fotoğraflar: Vedat Örüç
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işi yeni yapacak insanlara tavsiyem, 
hiç girmesinler. Hiç kimse bu işe he-
veslenip de girmesin. Son 40 günde 
civarda 600’e yakın hayvan kesime 
gitti. Sorun hep aynı" diye konuştu. 

“Orman mera kalmadı, tarım 
arazileri satıldı"

Tayakadın'da manda yetiştiren 
bir başka köylü  Ercan Erduran ise, 
havalimanı inşaatından önce yak-
laşık 300 mandası olduğunu, ancak 
bunların çoğunu satmak zorunda 
kaldığını anlattı. Erduran, kalan son 
60 mandasıyla geçimini sağlamaya 
çalıştığını vurgulayarak, şöyle ko-
nuştu;

“Mandacılık geçmişten bugüne 
azaldı ve bitme noktasına geldi. Ar-
tık kalan mandalarla geçim sağla-
mak zor. Yem fiyatlarına zaten yeti-

şemiyoruz. Bir çuval yem olmuş 340 
lira, süt 11 lira. Bir de yemi kendim 
ürettiğim halde işin içinden çıka-
mıyorum. Bu yaz müşteri bulursam 
satacağım mandaları. Orman, mera 
kalmadı, tarım arazileri satıldı. Ha-
valimanının olduğu yerde eskiden 8 
köy hayvan bakıyordu.”  

Dev proje inşaatlarından önce Ta-
yakadın köyünün büyük bölümünün 
hayvancılıkla uğraştığını da vurgu-
layan Erduran, "Köyde toplasanız 
300 manda kaldı. Eskiden 150 hane 
varsa 100’ünde hayvan vardı. Maale-
sef ki bitti. Mera olmadığı için kur-
tarmıyor. Et fiyatlarını düşürdükleri 
gibi yem fiyatlarını da düşürsünler. 
Yem fiyatları düşmüyor bir de zam 

geliyor. 100 senedir mandacılık ya-
pıyoruz ama bu fiyatlar yüzünden 
bitecek" diye konuştu.

"2 bin hanelik köyde 5 kişi 
kaldık..."

Havalimanına sınır komşusu olan, 
aynı zamanda Kanal İstanbul için 
planlanan proje kapsamında kalan 
Baklalı köyünde de durum farklı değil. 
Kanal İstanbul projesi nedeniyle özell-
leştirilen mera arazileri, parsellenerek 
dikenli tellerle çevrilmiş durumda. 

Baklalı köyünde manda yetiştiri-
ciliği yapan kalan 5 aileden biri de 
Çorlu ailesi. İsmail Çorlu, durumu 
şu sözlerle anlattı;

"Babama dedemden kalmış man-
dalar, babamdan da bana geçti. 
Havalimanı oldu artık çocuklarım 
yapmaz. Üçüncü kuşağız ama çok 

Safiye Çorlu

Ercan Erduran

Babama 
dedemden 

kalmış mandalar, 
babamdan da 

bana geçti. 
Havalimanı oldu 
artık çocuklarım 

yapmaz. 

Yem fiyatlarına 
zaten 

yetişemiyoruz. Bir 
çuval yem olmuş 

340 lira, süt 11 
lira. Bir de yemi 

kendim ürettiğim 
halde işin içinden 

çıkamıyorum. 
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mağduruz. 50 tane mandamız var. 
Bitirdiler. Köyümüzün 2 bin tane 
mandası vardı şimdi 300 tane çık-
maz. 5 kişi kaldık. Biri ben ve karde-
şim. 2 bin hanelik köyde 5 kişi kal-
dık maalesef.”

Çorlu, dev projeler nedeniyle hay-
vanları otlatacak mera kalmadığını 
vurgulayarak, "Sadece meraları de-
ğil, ormanları ve göletleri de yok et-
tiler. Su önemli, ineğin ter bezi var, 
mandada ter bezi yok. Suya yatıp 
kendini soğutması gerekiyor. İnek 
gibi atamıyor. Manda su istiyor, ça-
mur istiyor, batık istiyor. Yatması 
gerekiyor bu hayvanın. İçerde sıcak 
da olmuyor. Çalıda ormanda kendi-
ni kaşıması gerekiyor. Bir kere yan-
lış başta devletimizde. Devlet bana 
manda bak, inek bak diye destek ve-
riyor. Ama meralarımıza, ormanları-
mıza el koyuyor.”

"Mandanın yavrusu bile 
annesinden süt içemiyor"

İsmail Çorlu'nun eşi Safiye Çorlu da 
yaklaşık 20 yıl önce köyden 5 ton süt 
çıktığını, bugün ise çıkan sütün bir tonu 
zor bulduğunu söyledi. Safiye Çorlu, 

"Hep işletmeler kapandı. Şimdi tavuk 
dahi bakamıyor insanlar. Her şey çok 
pahalı. Sorsan 5 kilo manda sütünden 
yoğurt yapıp yiyor musun, çocuklarına 
yediriyor musun’ diye. Yedirmiyorum. 
Mandanın yavrusu bile annesinden süt 
içemiyor. İnek sütünden daha değerli 
diye manda malağını eneğe emdiriyo-
ruz. Düşün yavrum, tüysüz yetimin 
hakkı bile kalmadı."Safiye Çorlu

İstanbul'daki manda varlığı 
yarıdan aza düştü

İstanbul Damızlık Manda Yetiştiri-
cileri Birliği 2015 yılı verilerine göre 
Türkiye’deki yaklaşık 105 bin manda 
işletmesinin 260’ı İstanbul ’da yer 
alıyor, bu çiftliklerde yaklaşık 14-15 
bin manda bulunuyordu. Ancak 2015 
yılında 3. havalimanı ve yeni köprü 
inşaatının başlamasıyla birlikte bu 
oranlar giderek düştü. İnşaat süre-
ciyle birlikte bölgede bulunan yakla-
şık 100 işletme kapanmak zorunda 
kaldı. Kapanan işletmeler nedeniyle 
İstanbul’daki 14-15 bin manda varlı-
ğı bugün 6-7 bine kadar düştü. 

9. Köy'ün görüşlerine başvurduğu 
"Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyo-

nu"ndan Rüya Kurtuluş ise, İstan-
bul’da yetiştirilen manda oranların-
da Kanal İstanbul’la birlikte daha 
da düşüş yaşamasının beklendiğini 
belirtti.

Kanal İstanbul adı altında, bölge-
de tarım alanları, meralar ve orman-
ların imara açıldığına vurgu yapan 
Kurtuluş, şöyle konuştu;

"Ekolojik bir yıkım var ortada. Çün-
kü İstanbul'un bakir alanlarının, do-
ğal alanlarının önemli bir kısmı bu 
projenin yapılacağı yerlerde. Haliyle 
bu projeyle bölgenin sosyo ekonomik 
yapısı da değişiyor. Bölgede tarım ve 
hayvancılıkla geçimini yapan köylü-
ler artık bu imkanları bulamıyor."

Kurtuluş henüz Kanal İstanbul’un 
inşasına başlamadan bölgenin yapı-
laşmaya açıldığını, bu nedenle bölge 
halkının göç etmek zorundu kaldığını 
da vurguladı. Bölgedeki en ciddi soru-
nun arazilerin el değiştirmesi oldu-
ğuna da dikkat çeken Kurtuluş, "ara-
zilerin el değiştirmesi sonucunda bu 
bölgelerde geçimini tarımdan, hay-
vancılıktan sağlayan insanlar göçmek 
zorunda kaldı. Bir sosyal değişim de 
yaşanıyor bu bölgede" dedi. 
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Türk Harf Devrimi’ndeTürk Harf Devrimi’nde
Anadolu Ajansı’nın Anadolu Ajansı’nın 
rolürolü
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
tarihi ile âdeta özdeş bir 
tarihe sahip Anadolu Ajansı 
(A.A), Atatürk’ün Ağustos 
1928’deki açıklamasından 
sonra, yeni Türk harflerini 
kullanma ve kamuoyunu 
aydınlatmada hiç güçlük 
çekmedi. AA’nın, Türk 
Harf Devrimi’nin başladığı 
o yıllarda yayına verdiği 
haberleri, yıllar sonra bu 
konuda yapılan bilimsel 
çalışmalara kaynaklık etti. 
Yalnızca bu bile, AA’nın 
Harf Devrimi sırasında 
görevini tam anlamıyla 
yaptığının en önemli 
göstergesi.

Hasan Safa Tekeli
01 Aralık 2022

Genç Türkiye Cumhuriyeti, kuru-
luşunun beşinci yılının içindeydi. I. 
Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı 
Devleti, tarih sahnesinden çekilmek 
zorunda kalmış; savaştan yorgun 
Türk halkı, Mustafa Kemal Ata-
türk’ün önderliğinde, eşsiz bir mü-
cadeleyle yurdu işgalcilerden kur-
tarmıştı. Saltanatın kaldırılmasını 
Lozan Zaferi izlemiş, Cumhuriyet’in 
ilanından dört ay sonra da Hilafe-
te son verilmişti. Aynı gün (3 Mart 
1924), “Tevhidi Tedrisat Kanunu” ka-
bul edilerek öğretim de birleştirildi. 
1925 yılının ikinci ayında başlayarak 
yayılan Şeyh Sait Ayaklanması, 15 
Nisan’da bastırılmış, bu arada iki yıl 
yürürlükte kalacak Takriri Sükûn Ya-
sası çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, 
genç Cumhuriyeti şekillendirecek 
devrimleri sürdürmekte kararlıydı. 
1925 Ağustos’unun sonu ile Eylül ba-
şında Şapka Devrimi’ni gerçekleştirdi. 
Tekke ve zaviyeler kapatıldı. Anka-
ra’da Birinci Tıp Kongresi’nin toplan-
ması ile “Ankara Hukuk Mektebi”nin 
açılması, yine bu yıldaydı. 1926, Me-
deni Yasa’nın kabulüne tanıklık etti. 
Bu yılın ortasında Mustafa Kemal’e 
girişilecek suikast ortaya çıkarıldı. 
1927 yılında ise Atatürk, ünlü “Nu-
tuk”unu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, sağlam 
temeller üzerinde yükselecek Cum-
huriyet için, toplumsal, ekonomik, 
kültürel alanda kökten değişiklikler 
gerektiren yapılanmaları sürdürmek-
te kararlıydı. Şapka Devrimi’ni başlat-
tığı gün, “Bu millet, medeniyet güneşi-
nin bütün hararetini almıştır” diyen 
Atatürk, yurdun her karış toprağının 
ve yaşlı, genç, çocuk; kadın, erkek; 
genç cumhuriyette her yurttaşın uy-
garlık güneşinin ışıklarıyla aydınlan-
masını istiyordu.

Atatürk, Türkiye’nin geleceğinin 
her zaman aydınlık olmasını sağla-
yacak bu kaynağı oluşturmanın yön-
temini de bulmuştu: Herkes okuma 

yazma öğrenecekti. Bunun da Türk-
çenin daha kolay öğrenebileceği Latin 
harflerinin kabulüyle sağlanabilece-
ğini öngörüyordu.

Harf Devrimi’nde AA’nın Görevi
Gazi Mustafa Kemal Paşa, 9 Ağus-

tos 1928’de, İstanbul’da Sarayburnu 
Parkı’nda düzenlenen toplantıda, yeni 
Türk harflerini açıklamasıyla bir sü-
redir Harf Devrimi ile ilgili yürütülen 
çalışmaları kamuoyuna duyurdu.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu da 
17 Eylül 1928’de yaptığı toplantıda, 
Harf Devrimi’ne ilişkin hazırlıklara 
katkıda bulunmak amacıyla “siyasi 
bültenlerin” bu tarihten itibaren yeni 
Türk harfleriyle yayımlanmasını ve 
bunun yönetime bildirilmesini karar-
laştırdı (Karar numarası: 90). Gerçi, 
siyasi bültenin yeni Türk harfleriyle 
yayımlanmasına ilişkin bu karar, eski 
harflerle karar defterine geçirildi; an-
cak Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Paşa, kararın altına imzasını yeni 
harflerle atmıştı. Toplantıda buluna-
mayan Genel Müdür Alaeddin Bey ise 
imzasını bu tarihten önce zaten yeni 
Türk harfleriyle atmaya başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi ile 
âdeta özdeş bir tarihe sahip Anadolu 

Fotoğraf:  DEPO PHOTOS

http://media4democracy.org/news/trk-harf-devrimi-nde-anadolu-ajansi-nin-rol
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Ajansı, önemli bir görev üstlendiği-
nin bilincindeydi. Bu bilincin temeli 
de olağanüstü koşullarda, kurucusu 
tarafından konulan ilkelerde yatmak-
taydı. İstanbul’un 16 Mart 1920’de iş-
gali karşısında Anadolu’ya geçen Ha-
lide Edip (Adıvar) ile Yunus Nadi’nin 
(Abalıoğlu), Mustafa Kemal Paşa’ya 
önerisi üzerine 6 Nisan 1920’de ku-
rulan Anadolu Ajansı (AA), kurucusu 
Mustafa Kemal’in bir genelgeyle tüm 
yurda duyurduğu “doğru, tam ve hız-
lı” habercilik ilkeleriyle ateş altındaki 
haber yolculuğuna çıkmıştı.

Aslında AA, daha bu yolculuğu-
nun başlarında “Latin harflerini” 
bir biçimde kullanmaktaydı. AA, ku-
rulduğu gün, “bir daktilo makinesi” 
gerektiğini söyleyen Halide Edip’e, 
Mustafa Kemal’in “Osmanlı Banka-
sı’ndan temin edilebileceği”ni be-
lirttiği daktilo makinesinin tuşları, 
büyük ihtimalle “Latin harfleri” içeri-
yordu. Çünkü kurtuluş mücadelesini 
başlatan Anadolu’nun sesini ,“iç” ve 
özellikle “dış” kamuoyuna iletmesi 
amaçlanan AA’nın dışa yönelik bül-
tenlerinin bu amaca uygun yazılması 
gerekiyordu. Nitekim ABD Dışişleri 
Bakanlığı arşivi arasında yer alan 
1921 tarihli AA bültenleri, Latin 
harfleriyle Fransızca yazılmıştı. Harf 
Devrimi’ne gelinceye kadar da AA, dış 
yayınlarında bu harfleri kullanmıştı.

O yüzden Türk basınının en önemli 
haber kaynağı olan AA, Gazi Mustafa 
Kemal Paşa’nın, 9 Ağustos 1928’de, 
İstanbul’da Sarayburnu Parkı’nda-
ki açıklamasından sonra, yeni Türk 
harflerini kullanmada ve kamuoyu-
nu bu konuda aydınlatmada hiç de 
güçlük çekmedi.

Yeni harflere alışmak
Gazeteler de yavaş yavaş yeni harf-

leri kullanmaya başlamışlardı. 24 
Ağustos 1928 tarihli Cumhuriyet, 
“Gazi Hazretleri”nin Tekirdağ’a yaptı-
ğı geziye ilişkin (A.A) kaynaklı ve aynı 
konudaki haberleri yeni ve eski harf-
lerle aynı sayfada alt alta veriyordu:

Milli Eğitim Bakanı Mustafa Neca-
ti’nin de iki ay süren “teftiş gezileri”-
ne ilişkin 14 Ağustos 1928’de AA’ya 
verdiği demeçte, Mustafa Kemal’in 
yeni harflerle ilgili çalışmalarını anla-
tışı ve haberdeki içtenlikli üslubuyla, 
“Ben, Reisicumhur Hazretleri’nin bu 
hususta gösterdiği mesai karşısında 
hakikaten utandım” deyişi dikkati çe-

kiyordu. Mustafa Necati, “Türk ulusu, 
bir gönül olmuş ve o gönül bütün iç-
tenliklerden toplana toplana Mustafa 
Kemal olmuştur” diyordu.

Anadolu Ajansı’nın baş harflerin-
den oluşan sembolünü, gazetelerde 
yeni harflerle (A.A) olarak ilk kez, 
Hâkimiyeti Milliye gazetesi 4 Eylül 
1928 tarihli sayısında, Mustafa Ke-
mal Paşa’nın Marmara’daki manev-
raları bizzat idare ettiğini duyuran 
haberde kullanıyordu:

Cumhuriyet gazetesinin 6 Eylül 
1928 tarihli sayısında yer alan başlığı 
yeni, metni eski harflerle dizilmiş A.A 
haberi ise şöyle başlıyordu:

“İstanbul, 5 (A.A) – Dil Heyeti’nden 
tebliğ olunmuştur: Türk yazı makine-
leri için, sabit bir klavye esası elzemdir.

“Yeni harflerin kullanımı 
zorunlu olacak”

Vakit gazetesinin 27 Eylül 1928 
tarihli sayısında yer alan olağandan 
daha büyük ve tümü küçük yeni harf-
lerle dizilmiş, çerçeve içine alınmış 
(a.a) mahreçli haberde ise aralık ayı-
nın ilk haftasında bütün gazetelerin 
yeni Türk harfleriyle yayınlanması-
nın zorunlu kılınacağı belirtiliyordu.

Türk harfleri, TBMM’de, 1 Kasım 
1928’de kabul edildi. Kanunun Mec-
lis’te görüşülmesi ve kabul edilişine 
ilişkin 2 Kasım 1928 tarihli Milli-
yet’te yer alan Anadolu Ajansı’nın ha-
beri şöyleydi:

“Ankara, 1 (A.A) – Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü ilk celsesinde 
Divan Riyaseti’ne Cemil, Ali, Saffet 
beylerin imzalarıyla verilen bir tak-
rirle, Türk Harflerinin Kabul ve Tat-
biki Kanunu’nun derhal ve müsta-
celiyetle müzakeresi teklif olunmuş 
ve Hükümet tarafından da bu teklife 
iştirak edilmiştir.”

“… Encümenden gelen Yeni Harfler 
Kanunu’nun müzakeresine başlan-
mış ve Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 
bir nutuk irad etmiştir.”

Haber, söz alan öteki milletvekille-
rinin de tasarı lehinde konuştuklarını 
belirttikten sonra şöyle sürüyor:

“Ve müteakiben kanun reye vazedi-
lerek müttefikan kabul olunmuştur.”

Kanuna göre, süreli yayınlar, levha, 
tabela, ilan, sinema yazıları, 1 Aralık 
1928 tarihinden itibaren Türk harfle-
riyle basılacaktır.

Ve tüm gazeteler, 1 Aralık 1928 ta-
rihinde yeni Türk harfleriyle çıkmaya 

başladı. Cumhuriyet, “Türk Matbuat 
Hayatında Tarihi Bir Gün: 1 Kanunu-
evel 928” başlığını taşımaktaydı.

Millet mektepleri açılıyor
1929 yılının ilk günü; Harf Dev-

rimi’nin kök salmasını sağlayacak 
Millet Mektepleri açıldı ve 1936 yılı-
na kadar genciyle yaşlısıyla 2,5 mil-
yondan fazla kişi bu mekteplerden 
diploma aldı.

Anadolu Ajansı’nın yeni Türk 
harflerinin yaşama geçirildiği, Türk 
Harf Devrimi’nin başladığı o yıllarda 
yayına verdiği, gazetelerin yoğun bir 
biçimde kullandığı, yukarıda ancak 
bir kısmına yer verilebilen haberleri, 
yıllar sonra bu Harf Devrimi konu-
sunda yapılan bilimsel çalışmala-
ra kaynaklık etti. Yalnızca bu bile, 
AA’nın Harf Devrimi sırasında gö-
revini tam anlamıyla yaptığının en 
önemli göstergesidir.

Kaynaklar:
Anadolu Ajansı bültenleri.
Anadolu Ajansı karar defteri 

(1928.) AA Genel Müdürü Dr. Hilmi 
Bengi’nin çalışması.

ABALIOĞLU, Yunus Nadi: Anka-
ra’nın İlk Günleri, Sel Yayınları, İs-
tanbul, Nisan 1955.

ADIVAR, Halide Edib: Türkün 
Ateşle İmtihanı, Cumhuriyet Gaze-
tesi Y, İstanbul, Eylül 1998.

İNAN, M. Rauf: Mustafa Necati, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
Birinci Baskı, Ankara 1980.

KORKMAZ, Zeynep (Prof. Dr): Ata-
türk ve Türk Dili-Belgeler, TDK Ya-
yınları, Ankara 1992.

ÖZERDİM, Sami N: Atatürk Dev-
rimi Kronolojisi, Halkevleri Atatürk 
Enstitüsü Yayınları No. 1, 3. basım, 
Ankara 1974.

ŞİMŞİR, Bilâl N: Türk Yazı Devri-
mi, TTK Yayınları, Ankara 1992.

TEKELİ, Safa: Atatürk ve Anadolu 
Ajansı, Anadolu Ajansı Yayınları, 2. 
baskı, Ankara 2005.

Türk Basınında Cumhuriyetin 60. 
Yılı, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 
İstanbul, Ocak 1984.

ÜLKÜTAŞIR, Şakir M: Atatürk ve 
Harf Devrimi, TDK Yayınları, 3. bas-
kı, Ankara 2000.

GAZETELER: Cumhuriyet, Hâki-
miyeti Milliye, Milliyet, Vakit (1928)
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Tarihi Malazgirt ilçesinden Tarihi Malazgirt ilçesinden 

Göç sürüyorGöç sürüyor

Muş’a bağlı Malazgirt’te nüfus, hızla düşüyor, haftada 3-4 aile, 
başka yerlere taşınıyor. Sürekli artan hayat pahalılığıyla birlikte, 
iş olanaklarının da kısıtlı olduğu ilçede yaşayanlar, göçün önüne 
geçebilmek için, yetkililerden iş imkânlarını artırmasını istiyorlar.

Türklere Anadolu’nun kapılarını 
açan meydan savaşının yaşandığı 
Muş’a bağlı Malazgirt ilçesinde de bir-
çok yerde tanık olduğumuz hızlı göç 
devam ediyor. Malazgirt’in nüfusu, 
gün geçtikçe eriyor. Yaşam koşulları-
nın zorlu olduğu ilçede, vatandaşlar 
iş koşullarının daha fazla olduğu Batı 
bölgelerindeki şehirlere göç ediyor. 
İlçede yaşayanlar, haftada en az 3-4 

Azat Özkahraman
02 Aralık 2022

ailenin başka yerlere taşındığını be-
lirtip bu durumun kendileri için de 
kaçınılmaz son olarak gördüklerini 
dile getiriyorlar. İş olanaklarının çok 
kısıtlı olduğunu, yaklaşık 6 ay kış 
yaşandığı ve bu yıl artan kömür fiyat-
larıyla yakacak bile alamayacak du-
ruma geldiklerine dikkat çeken yurt-
taşlar, göçün önüne geçebilmek için, 
yetkililerin iş olanaklarını artırması 
gerektiğinin altını çizdiler.26 Ağustos 
kutlamaları da Ahlat’a verildi…

Yetkililerin acilen bir şey yapması 
gerektiğine işaret eden Fesih Yağan, 
kendisinin de yakın tarihte göç etme-

yi planladığını belirtti. Doğup büyü-
düğü bu şehirden kopmanın kendisi 
için çok zor olduğuna değinen Yağan, 
şunları anlattı:

“Bu tarihi ilçenin gelişmesi için her-
kesin elini taşın altına koyması lazım. 
Eskiden çarşıya çıktığınız zaman az 
da olsa bir kalabalık olurdu şu anda 
neredeyse kimse kalmamış. Yakın ta-
rihte, sadece benim tanıdığım 6-7 aile 
göç etti. Bu göçün önüne geçmek için 
iş imkânlarının arttırılması lazım. 
Buradan göç eden hemen herkes, iş 
imkânları kısıtlı olduğu için gidiyor. 
Keşke böyle olmasa, herkes burada 

http://media4democracy.org/news/tarihi-malazgirt-ilesinden-g-sryor
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kalsa. Ancak o zaman burası gelişir ve 
yaşanılacak bir yer olur.

Burada en büyük sıkıntı, hayat pa-
halılığı. Kömürün tonu şu anda 7 bin 
liranın üzerinde. Malazgirt malum kış 
şehri. Bir aile ortalama en az 2 ton kö-
mür yakıyor ve odunu, sobası hariç. 
İnsanlar bunu görünce, şartların daha 
iyi olduğu bir yere göç etmek olduğunu 
düşünerek taşınıyorlar. İlçemizin sahi-
bi yok açıkçası. 26 Ağustos kutlamaları 
vardı sadece elimizde. Onu da buradan 
alıp Ahlat’a verdiler, inşallah bu rüzgâr 
tersine döner.”

“Tarım ve hayvancılıkta da tat 
kalmadı”

İlçeden göç etmeyi düşünen Mehmet 
Özek ise, artan taşınmanın en büyük 
nedenini, tarım ve hayvancılığın gerile-
mesine bağlıyor. Eskiden tarım ve hay-
vancılık yaparak geçindiğini aktaran 
Özek, şunları söyledi:

“Artık tarım ve hayvancılıkta da tat 
kalmadı. Tarlanıza herhangi bir şey 
ektiğiniz zaman gübresini atamıyor-
sunuz, çünkü fiyatı çok pahalandı. 
Durum böyle olunca verim alamıyor-
sunuz. Öte yandan topraklar bölündü, 
fazla bir şey kalmadı kimseye. Tek ka-

zanç, tarım olunca ve oradan da gelir 
gelmeyince mecbur alternatif yollar 
arıyorsunuz. Buradan kazanamadı-
ğım için kış mevsimini batı illerinde 
inşaatlarda çalışarak geçiriyorum. 
Çünkü burada kalmanın da bir anla-
mı olmuyor açıkçası. Bu nedenle göç 
etmeyi düşünüyorum.

Kömür ve odun fiyatı çok arttığı 
için insanlar, artık bunları alamadık-
ları için tezeğe geçiş yaptılar. Artık, 
eski usul yakacakları kullanıyoruz. 
Tezek dediğime bakmayın onu bile 
alamıyoruz. Geçenlerde bir sohbette, 
Malazgirt nüfusunun 21 binden 15 
bine gerilediği söyleniyordu. Ama ne 
yazık ki, bu durum sadece Malazgirt 
için değil bölgedeki çoğu ilçe için ge-
çerli. Bunun önüne geçmek için bir 
an önce bir şeyler yapılmalı.”

“Fabrika lazım, iş lazım. 
Olmayınca insanlar kaçıyor”

Yakın tarihte ilçeden göç eden Fethi 
Ebik de, “istemeye, istemeye” yaşadı-
ğı toprakları terk edenlerden. Malaz-
girt’teki iş koşullarından dolayı İzmir’e 
taşınan Ebik, şöyle konuştu:

“İmkânlar böyle olmasa şu anda 
bile geri dönmek isterim ama maa-
lesef oraya dönsem bile yapacak her-
hangi bir iş yok. Bizim memleketimi-
zin havası, suyu, insanı her manada 
çok güzel ama iş koşulları sıkıntılı 
olduğu zaman orada yaşayamıyorsu-
nuz. Yaz mevsiminde arada da olsa 
ufak tefek işler çıkıyordu fakat kış 
mevsimi ile birlikte hiçbir şekilde iş 
olmuyor. Bu nedenle çözümü, buraya 
taşınmakta bulduk. Bizim ilçemizde 
parayı bulan herkes, büyük şehirle-
re taşınıp oralara yatırımlar yapıyor. 
Öte yandan iş anlamında yöneticiler-
den de çok bir şey görmüyoruz. Okul, 
yollar filan tamam. Bunlar da yatırım 
ama fabrika lazım, iş lazım. Olma-
yınca insanlar kaçıyor. Bu nedenle 
bizim yaşadığımız yerler küçülürken 

İzmir, İstanbul gibi metropoller bü-
yüdü, hâlâ da büyümeye devam edi-
yor. Göçlerin önüne geçebilmek için 
özellikle yetkililer, bir şeyler yapmalı. 
Sadece iş değil, sağlık anlamında da 
önemli adımlar atılmalı. Çünkü çoğu 
aile, sağlık nedenleri yüzünden ora-
dan ayrılmak, başka yerlere yerleş-
mek zorunda kalıyor. Buraya gelme 
nedenlerim arasında o da var çünkü.”

“Bu gidişle ilçe, ‘köy statüsüne’ 
gelecek”

İlçeden toplu taşınmanın yanı 
sıra, mevsimsel olarak da büyük 
bir göç verdiğine değinen Ayetullah 
Tarhan, mevsimlik olarak göç furya-
sına katılanlardan. Yaşadığı yerde iş 
bulamadığı için şu anda İstanbul’da 
bir fırında çalışan Tarhan, şunları 
söyledi:

“İyi bir hayat sürebilmek adına 
üniversite okudum. İş bulamayınca 
yaşadığım yerde çalışmak istedim 
ama maalesef orada da iş bulama-
dım. Hayat şartları ve iş koşulları 
nedeniyle, kış mevsimini geçirmek 
için İstanbul’a gelip bir fırında çalış-
maya başladım. Benim gibi yüzlerce 
insan, kış mevsiminde iş olmadığı 
için buralara gelip ya inşaatlarda ya 
da bu tarz yerlerde çalışmak zorun-
da kalıyor ve genelde burada kalıcı 
oluyorlar. Memleketimiz artık öyle 
bir hal aldı ki iş olsa bile, bir refe-
ransınız başka bir deyişle torpiliniz 
yoksa hiçbir yere gelemiyorsunuz. 
Bizim de torpilimiz yok ve alternatif 
bir yol lazım oluyor. Kış mevsimi bu-
rada bayağı uzun sürüyor Doğu’da. 
Bu nedenle başka bir arayış içine 
giriliyor. Çoğu kişi, benim gibi çözü-
mü buralara gelmekte buluyor, bu 
da ilçenin gün geçtikçe küçülmesine 
neden oluyor. Bu durumun önüne 
geçilememesi durumunda çok kısa 
bir sürede ilçenin, ‘köy statüsüne’ 
geleceğinden endişe ediyorum.”

Fesih Yağan

Fethi Ebik

Ayetullah Tarhan

Babama 
dedemden 

kalmış mandalar, 
babamdan da 

bana geçti. 
Havalimanı oldu 
artık çocuklarım 

yapmaz. 
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Birleşmiş Milletler (BM), 2014 
raporuna göre, dünya nüfusunun 
yarısı artık şehirli. Metrolar, kala-
balık şehirlerde işe gidip gelmek 
için hayati öneme sahip ve zamanla 
daha da önemli hale gelecek. Kıs-
men endüstriyel emisyonlar ve ka-
rayolu trafiği tarafından üretilen 
büyük miktarlarda solunabilir par-
çacıklar (partikül madde veya PM) 
ve nitrojen dioksit (NO 2 ), şehirler-
de toplu taşıma kullanan bireyler-
de erken ölümlere neden olmakta. 
Metro gibi toplu taşıma sistemleri 
bu nedenle kentsel çevredeki hava 
kirliliğini azaltmak için bir çözüm 

Hükümetin “ucuz konut” hamlesi çerçevesinde başlatılan “Sosyal Konut Projesi”nin, 
konut fiyatlarını düşürmediği aksine zam olarak yansıdığı bildirildi. İlgililer, inşaat 
maliyetleri arttıkça konut fiyatlarının düşmeyeceğinin altını çizdi.

gibi görünmektedir. Ayrıca, motorlu 
araç kullanımını azaltmaya yardım-
cı olarak büyük metropollerde dış 
hava kirliliğinin azaltılmasında da  
rol oynayabilirler.

Yeraltında, raylı platformlarda 
ve metrolarda soluduğumuz 
hava nasıl?

Çevre, İklim ve Sağlık için İş Bir-
liği Projesi (ÇİSİP) ile Temiz Hava 
Hakkı Platformu çatısında bir araya 
gelen sivil toplum kuruluşları (STK), 
Mart ayında, Türkiye’de hava kir-
liliği kaynaklı ölümlerin arttığına  
dikkat çekti.

Türkiye’de, ÇİSİP’de yer alan uz-
manların da destek verdiği Temiz 
Hava Hakkı Platformu tarafından 
2020’de yayınlanan ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (DSÖ) 2005 değerlerini 

baz alan araştırmaya göre, 2017 – 
2019 yılları arasında hava kirliliği 
nedeniyle trafik kazalarının nere-
deyse 6-7 katı kadar ölüm yaşandı.

Bu arada, 20’den fazla ülkede ger-
çekleştirilen 160’tan fazla istas-
yonun incelendiği bir araştırmaya 
göre, metro havasının aşırı derecede 
kirli olduğu, transit işçi ve yolcuları 
yüksek konsantrasyonlarda tehlike-
li metaller ve zararlı kirleticilere ma-
ruz bıraktığını bulundu. Metroların, 
her gün milyonlarca yolcuyu ve top-
lu taşıma çalışanlarını zaman için-
de ciddi sağlık riskleri oluşturduğu 
bilinen seviyelerde hava kirleticile-
rine maruz bıraktığına dair kanıtlar  
da mevcut.

Metro, İstanbul günlük olarak or-
talama 2 milyon 500 bin yolcuyu 
taşıyor. Günde bir veya iki saat tren-

Fadime Özmen
03 Aralık 2022

Metrolarda soluduğumuz hava, 

Ne kadar güvenli?

http://media4democracy.org/news/metrolarda-soludugumuz-hava-ne-kadar-gvenli
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leri kullanan yolcu ve turistler, sağ-
lık risklerine maruz kalıyor. Ancak 
günde en az altı buçuk saatini yerin 
altında geçiren vatandaşlar için ise 
durum çok daha dramatik.

İstanbul’daki metro ve istaston-
yonların hava kalitesi, daha önce 
yapılan bir incelemeye göre, Metro 
İstanbul’un Taksim, Şişli ve 4. Le-
vent metro istasyonlarında, 18 saat 
süre ile alınan PM10 ve PM2.5 kon-
santrasyonları ile mevcut oranla-
rın çok üstünde yer aldığı ve insan 
sağlığı için riskli seviyede olduğu  
tespit edildi.

Türkiye’de, metro sistemlerinde-
ki hava kirliliğinden kaynaklı ola-
rak herhangi bir hastalık veya ölü-
mün yaşandığına dair hiçbir veri 
bulunmazken Çin’de yapılan bir 
araştırmaya göre, metro sistemin-
deki hava kirliliğinden kaynaklı 
olarak her yıl yaklaşık 375 kişinin 
erken ölümüne neden olduğu orta-
ya çıktı. Uzmanlar, artan tünel ne-
minin bu sayıyı yüzde 20 oranında  
azaltabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Bir-
leşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sek-
retaryası COP27’de “Sağlık ve İklim 
Değişikliği Türkiye Ülke Profili” adlı 
raporunda, Türkiye’de hava kirliliği 
yüzünden her yıl 37 bin erken ölü-
mün yaşandığı açıklandı.

Metro hava kirliliğini etkileyen te-
mel faktörler arasında istasyon de-
rinliği, yapım tarihi, havalandırma 
tipi (doğal/klima), trenlerde kulla-
nılan fren türleri (elektromanyetik 
veya geleneksel fren balataları) ve 
tekerlekler (kauçuk veya çelik), tren 
frekansı ve daha yakın zamanlarda, 
platform ekranlı kapı sistemlerinin 
varlığı veya yokluğu.

Özellikle, çok fazla metro partikül 
maddesi, tekerlekler ve fren balata-
ları gibi hareketli tren parçalarından 
ve ayrıca çelik raylardan ve güç kay-
nağı malzemelerinden kaynaklanır 
ve bu da partikülleri ağırlıklı olarak 
demir içeren hale getirir. Üretilen bir 
kimyasal olan demir, solunduğunda, 
solunum koşulları, akciğer kanse-

Fotoğraflar: Zafer Sancaktar

ri ve kalp hastalığı riskinin artma-
sına neden olmakta. Açık havanın 
arabalardan ve kamyonlardan çıkan 
dumanların bir kısmını seyreltebil-
mesine ve uzaklaştırabilmesine rağ-
men, metro istasyonlarındaki hava 
kirliliği yetersiz havalandırılmasın-
dan kaynaklı olarak çok daha fazla. 
Ayrıca metro istasyonlarından solu-
nan havanın, dışardaki havadan en 
az iki kat daha fazla hava kaynaklı 
toksin olduğu ortaya çıktı. Bu da or-
ganik karbon astım, akciğer kanseri 
ve kalp hastalığı riskinin artmasına 
neden olmakta.

İncecik: Hava kalitesi ölçüm 
ağına ihtiyaç var

Uluslararası Hava Kirliliğini Ön-
leme Dernekleri Birliği (The Interna-
tional Union of Air Pollution Preven-
tion. Associations- IUAPPA) Başkanı 
Prof. Dr. Selahattin İncecik, trafik-
ten kaynaklanan kirliliğin özellikle 
İstanbul’un belirli semtlerini etkile-
diğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Trafik, dünyadaki kirliliğin temel 
nedenleri arasında yer almakta. Her 
gün binlerce kişinin gidip geldiği 
Bağcılar ve çevre ilçelerinde yüksek 
partikül kirliliği mevcut. Asya yaka-
sından ise Maltepe ve Kartal ilçeleri 
partikül riski altında. PM10 seviyesi 
şehrin diğer pek çok bölgesinde ise 
halen sınırların çok üzerinde. PM 
konsantrasyon seviyeleri halk sağ-
lığı bakımından ciddi sorun oluştur-
maya devam ediyor. Şehrin 51 farklı 
noktasında genişletilmiş hava kali-
tesi ölçüm ağına ihtiyaç var.”

“Herhangi bir sağlık riski 
bulmadık”

İBB Çevre Yüksek Mühendisi Ba-
har Tüncel ise, hava kalitesinin dü-
zenli olarak test edildiğini ve kirli 
havanın tahliyesi için büyük fanlar 
kurulduğunu ve hava kalitesinin 
daha da iyileştirilmesi için çalış-
tıklarını söyledi. Fan sayısını arttı-
racaklarını belirten Tüncel, “Siste-
mimizde çalışan metro trenlerinde 
daha önce hava kalitesi testleri ger-
çekleştirdik ve herhangi bir sağlık 
riski bulmadık. Ancak müşterilerin 
ve çalışanların güvenliği, her zaman 
en yüksek önceliğimiz olduğundan 
bu çalışmayı kapsamlı bir şekilde 
gözden geçireceğiz” açıklamasında 
bulundu.



14 

Ocak 2022 / Sayı 61

Az yaksın, trafiğe takılmasın diye tercih edilen 
motosikletler de hızla yükselen fiyat artışlarına takıldı… 
2022 model “0 km” motosikletin liste fiyatı 125 bin TL, 
aynı motor aynı model, aynı marka ikinci el 150-160 bin 
TL. Motosiklet ithali, üretimi ve satışı, fiyat artış hızına 
yetişmeyince bayii ya yok diyor ya da birkaç ay sonrası 
için sabit fiyat garantisi veremiyor. 9. Köy muhabiri Elif 
Ataysın, motosiklet mağazalarına ve ikinci el motosiklet 
satıcılarına müşteri olarak başvurdu, fiyatları sordu. 
İkinci el motorun neden sıfırından pahalı olduğunu 
araştırdı.

Elif Ataysın
04 Aralık 2022

Otomobilden sonra motosikletin 
de ikinci eli sıfır fiyatından pahalı 
satılıyor, çünkü hemen teslim edi-
lecek sıfır motosiklet bulmak zor 
ve 2-3 ay öncesinden fiyat garantisi 
yok. Motosiklet mağazaları ve ikin-
ci el motosiklet ilanlarında  satışa 
çıkan kullanılmış motosikletlerin 
fiyatları, liste fiyatından yüksek. 
Bayisinden sıfır motosiklet almak 
isteyenler aylar sonra zamlı fiyattan 
almak zorunda kalıyor.

Öngörülemeyen fiyat artışları oto-
mobili yatırım aracına dönüştürdü. 
Piyasa uzunca bir süre fabrikadan 
çıktığı gün ikinci ele düşen sıfır oto-
mobilleri konuştu. Sıfır otomobilin 
karaborsa satışını engellemek için 6 
ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi.

Otomobil fiyatları ulaşılamaz ra-
kamlara yükselince çareyi iki teker-
de arayanlar hüsrana uğradı. Ucuz 
olsun, az yaksın, trafiğe takılmasın 
diye tercih edilen motosikletler pa-
halılıktan alıcı bulamıyor. Üretimi 
ya da ithalatı, satış grafiği fiyat ar-
tış hızına yetişmeyince bayii ya yok 
diyor ya da sabit fiyat garantisi ol-
madan aylar sonra getiririz diyor. 

Haliyle motosiklet mağazaları ve 
ikinci el satıcılar bugün bayilerdeki 
liste fiyatından daha yüksek ücret 
talep ediyor. 9. Köy, motosiklet ma-
ğazalarına ve ikinci el motosiklet sa-
tıcılarına müşteri olarak başvurdu 
ve fiyatların neden sıfırından pahalı 
olduğunu araştırdı. 

Üst segment model bir motosiklet 1 
Aralık itibariyle üstelik zamlı fiyatıy-
la ana bayisinden  927 bin TL’ye sipa-
riş veriliyor. Aynı motoru motosiklet 
mağazası 1 milyon liranın üzerinde 
satıyor. Yetkilisi “bayide bu motoru 
hemen bulmanız zor” diyen mağaza 
geçen ay ilana 1 milyon 85 bin lira 
olarak koyduğu ürünün fiyatını bu ay 
1 milyon 185 bin liraya yükseltti.

Gerekçe hep aynı: Piyasa böyle
Birbirinden etkilenen fiyat artışla-

rı için gerekçe genellikle aynı: Piya-
sası bu. İlana 92 bin TL olarak koy-
dum ama pazarlık yapabiliriz’ diyen 
satıcı, 80 bin TL’ye kadar düşeceğini 
belirtti. Aynı motosikletin ana bayi-
sinden 76 bin 850 TL’ye alınabildiği-
ni söylediğimizde ise ana bayisinden 
sıfır almanın çok zor olduğunu ha-
tırlattı ve “motosiklet için ana bayi 
76 bin TL diyebilir ama birkaç ay 
bekletirler. Bu seferde parasını peşin 
verdiğiniz motosiklet için sabit fiyat 
sözü alamazsınız” dedi.

Fırsatçılar motosiklet 
sektörüne de girdiler

Motosikletleri Fark Edin Derneği 
(MOFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Engin Yılmaz, motosiklet piyasası-
na sermaye yatıranların fiyat yük-
selttiğini belirterek şöyle konuştu:

“Pandemi bir fırsattı ve fırsatçıla-
rın bu sektöre rağbet ettiğini görü-
yoruz. Bu sektöre sermaye yatıranlar 
yüzde %40-50 oranında kar elde ede-
biliyor. Bu durum fırsatçılığı yaygın-
laştırıyor.”

Pandemi sürecinin kuryelik sektö-
rünü 3-4 kat büyüttüğünü söyleyen 
motosiklet tamir ustası Barış Deli, 
aynı model motosikletlerin ana ba-
yii, mağaza ve ikinci el piyasasında 
farklı fiyatlarda satışa sunulması-
nın sebebi olarak, stokçulara dikkat 
çekti:

Bir “ikinci eli Bir “ikinci eli 
sıfırından pahalı” sıfırından pahalı” 
haberi daha…haberi daha…

https://9koy.org/bir-ikinci-eli-sifirindan-pahali-haberi-daha-0412221220.html
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“Maalesef parası olanlar Türki-
ye’de her fırsatı değerlendiriyor. Pan-
demide kuryelik artınca sermaye sa-
hipleri motosiklet stokladılar. Stok 
yapılınca tabi insanlar motosiklet 
bulamadı. Bulamayınca da ikinci ele 
döndüler.”

Altın kaplama mı alıyoruz?
Sürekli artan hayat pahalılığının 

da etkisiyle ikinci el piyasasında fi-
yat yükselten satıcılar, kullandıkları 
ekipmanları fiyata dahil ederek fiya-
tın arttığını öne sürüyor. Bu durum 
karşısında alıcıları uyaran MOFED 
Başkanı Yılmaz:

 “Aksesuarlar o kadar tutmaz. Ak-
sesuarlar ve ekipmanlarla fiyat yük-
seğe çıkarılıyor ancak fiyat ne kadar 
artabilir? Altın kaplama mı alıyoruz? 
Ben 16 yıldır profesyonel motosiklet 

kullanıcısıyım. Kendi kullandığım 
aksesuarların fiyatlarını şişirerek 
söylüyorum 10 bin 12 bin lira. Maa-
lesef bu sektörü fırsata çevirmiş du-
rumdalar.” şeklinde konuştu.

Yetersiz eğitimle motosiklet 
kullanmak ‘kelle koltukta 
gezmek’ demektir

Trafik Başkanlığı’nın 2022 yılı 
itibariyle ülke genelinde ölümlü ya-
ralanmalı trafik kazalarına karışan 
araçların cinslerine göre yayınladığı 
raporda motosiklet kazaları, 49 bin 
186 ile otomobilden sonra ikinci sı-
rada geliyor. Ancak şerit ihlali yapan 
motosiklet sürücüleri hala çok fazla. 
Motosiklet kuryeler günün her saati 
kaza riskine rağmen hayatlarını ida-
me ettirmeye devam ediyor.

3 yıldır motosiklet kurye elemanı 

olarak çalışan Koray, “ paket başı 
prim alıyoruz. Bu yüzden trafikte 
çok seri olmak zorundayız. Araba 
gibi şerit içerisinde gidemediğimiz-
den kaynaklı her gün 4 veya 5 kez 
kaza yapabilecek durumla karşı kar-
şıya geliyoruz. Otomobil kullananlar 
arasında da motosikletlere dikkat 
etmeyenler var ama motosiklet sü-
rücüleri daha suçlu. Şerit ihlali ya-
pan çok fazla motosiklet kullanıcısı 
var.” dedi.

MOFED Başkanı Yılmaz, “yetersiz 
eğitimle motosiklet sürmek kelle 
koltukta gezmek demektir mutlaka 
bilinçlenin” şeklinde uyardı.  Yılmaz 
sözlerini bitirirken çok önemli bir 
uyarı  yaparak, yetkililerden, kask, 
mont ve eldiven gibi koruyucu ekip-
manların yasal olarak zorunlu hale 
getirilmesini istedi.
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HPV aşısının ücretsiz olması konusundaki kampanya sonuç verdi. Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, HPV aşısına yönelik bir planlama içerisinde olduklarını açıkladı. Ancak 
Bakan'ın açıklamasındaki "medeni hal" vurgusu, sivil toplumu yeniden alarma geçirdi.

Beril Çanakçı
05 Aralık 2022

luşları, barolar ve aktivistler Sağlık 
Bakanlığı'nın HPV aşısının ulusal 
takvime alınmasına yönelik bu ilk 
adımını memnuniyetle karşılamak-
la birlikte, Bakan'ın "medeni hal" 
vurgusuna tepkiler gecikmedi. 

HPV aşısının Türkiye'de de ücret-
siz hale gelmesi ve aşı takvimine da-
hil edilmesi için kampanya başlatan 
Eczacı Cem Kılınç, 9. Köy’e yaptığı 
açıklamada, "medeni hal" gibi bir 
ayrıma gidilmesinin bilimsel olarak 
veya anayasal sağlık hakkı açısın-
dan bir anlamı olmadığını, bu tip 
ifadelerin aşıya yönelik önyargıları 
bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Açıklamadaki "medeni hal" ifa-
desinden acilen geri adım atılması 
gerektiğini kaydeden Eczacı Kılınç,  
şöyle konuştu;

“Açıklamanın içerisindeki tüm sı-
kıntılı ifadelere rağmen bu, önemli 
bir kazanım. 18 aydır kolektif bir 
mücadele ile ülke çapında farkında-
lık yarattık. Yıllardır bu aşıyı yap-
mayanlara “yapacağız” dedirtmek, 
bunu Meclis’te ilan etmelerini sağ-

lamak çok kıymetli bir kazanım ör-
neği. Oysa yüzden fazla ülkede zaten 
ulusal aşı takviminde uygulanan, 
yurttaşları kanserden koruyan, ma-
liyet-etkin böylesine önemli bir ko-
ruyucu sağlık hizmetinin ülkemizde 
bu kadar geç sunulması bir yandan 
da gecikmiş bir karar".

Kılınç, mücadelenin bundan sonra 
da devam edeceğini çünkü aşı plan-
lamasına dair soruların bitmediğini 
de dikkat çekerek, şöyle dedi; 

“Şimdi sorular şunlar: Bu uygula-
maya ne zaman geçilecek? Ulusal aşı 
takvimine alınması nasıl gerçekleşe-
cek? Yaş gruplarından kasıt nedir? 
Çocukluklarında aşılanamamış yurt-
taşların durumu ne olacak? Medeni 
hal gibi bilimsel açıdan anlamı ol-
mayan ‘kategori’ ile kastedilen nedir? 
4 valanlı aşı mı uygulanacak yoksa 
Daha gelişkin olan 9 valanlı aşı mı? 
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kız 
ve erkek çocuklarını ayırt etmeksizin 
uygulanacak mı? İşte bu sorular doğ-
ru cevapları bulana kadar biz müca-
delemize devam edeceğiz.”

Fotoğraf: DepoPhotos

HPV aşısının ücretsiz olması için 
sivil toplum mücadelesi sonuç ver-
di. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca'nın ücretsiz aşılamanın başla-
yacağına ilişkin açıklamasında "me-
deni hal" vurgusu yapması, sivil top-
lumu yeniden alarma geçirdi. 

Bakan Koca TBMM Plan ve Büt-
çe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlı-
ğı bütçe sunumu sırasında yaptığı 
açıklamada, “HPV aşısının uygulan-
ması konusunda bir çekincemiz asla 
yok ancak ülkemizin sosyal gerçek-
liklerinden kopuk karar alınmasının 
kimseye faydası yok. Bu açıdan yap-
tığımız planlamaya göre yaş grupla-
rını ve medeni hal durumlarını dik-
kate alan bir plan hazırlığındayız" 
ifadesini kullanmıştı. 

"Medeni hal" bilimsel bir şart 
olamaz

HPV aşısının ücretsiz olması için 
mücadele veren sivil toplum kuru-

HPV aşısının 
ulusal takvime 

alınması 
memnuniyetle 
karşılansa da, 

Bakan'ın "medeni 
hal" vurgusuna 

tepkiler gecikmedi

HPV aşı takvimine alınıyor ama;

Bakan'ın "medeni hal"
vurgusuna tepki var!

https://9koy.org/hpv-asi-takvimine-aliniyor-ama-bakanin-medeni-hal-vurgusuna-tepki-var-0512221013.html
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9 yaşından itibaren kız ve erkek 
çocuklara yapılması önerilen HPV 
aşısı, başta rahim ağzı kanseri ol-
mak üzere toplamda 6 kanser türü-
ne karşı belirli oranda koruyuculuk 
sağlıyor. Çocuk yaşta yapıldığında 
kişiyi ileride karşılaşılabilecek kan-
ser ve kanser öncesi rahatsızlıklar-
dan koruyan bu aşı, birçok ülkede 
ücretsiz olarak yapılırken Türkiye’de 
3045 TL karşılığında yapılıyor. An-
cak HPV aşısının Türkiye’nin ulusal 
aşı programına girmesi durumunda, 
ücret bedeli SGK tarafından karşıla-
nacak ve aşı vatandaşlara ücretsiz 
olarak yapılacak.

"Kazanılan davalar etkili  
oldu"

Önce Kadınlar ve Çocuklar Der-
neği avukatlarından Hediye Gökçe 
Baykal ise, SGK’ye aşı bedelinin ia-
desine yönelik art arda açılan dava-
ların da Sağlık Bakanlığı'ndan gelen 
bu açıklamada önemli bir etkisi ol-
duğunu söyledi. “Uzun süredir yap-
mış olduğumuz "HPV aşısı ücretsiz 
olsun" mücadelemiz için çok önemli 
bir adım bu. Kamuoyunda yaratmak 
istediğimiz farkındalığın sonuçları-
nı alıyoruz" dedi. 

Bu açıklamadan sonra aşı bedeli-
nin iadesine yönelik SGK’ye açılmış 
davalardan da art arda kabul kararı 
gelmesini beklediklerini  söyleyen 
Baykal, “Devlet 3000 TL’lik aşı bede-
lini ödememek için açılan davalarda 
bu miktarın neredeyse 10 katını öde-
mek zorunda kaldığı için artık aşıyı 
ücretsiz yapma hususunu bütçe gö-
rüşmelerinde ele aldı" dedi. 

Bakan Koca'nın açıklamasındaki 
"medeni hal" ifadesine tepki gösteren 
Avukat Baykal, ‘yaşam ve sağlık hak-
kı’ vurgusu yaparak şöyle konuştu; 

“Anayasamızın 10. Maddesinde 
eşitlik ilkesi düzenlenmiştir. Bu 

HPV aşısı mücadelesi 

nasıl gelişmişti?

Tokat’ın Zile ilçesindeki Emek Eczanesi’nin sahibi, Eczacı Cem Kılınç'ın 
başlattığı ücretsiz HPV aşısı kampanyası zaman içinde sivil toplumun da 
devreye girmesiyle ülke çapında yayılmıştı. Kampanya kapsamında çeşitli il 
ve ilçelerde vatandaşlara ücretsiz aşılamalar yapıldı.

3 doz aşısını olan kadınlar, bunun bir "sağlık hakkı" olması gerekçesiyle 
SGK’ye art arda dava açtılar.  Mahkemelerin de kadınların taleplerini haklı 
bulmaları ile, HPV aşısının ücretinin devlet tarafından karşılanmasına yö-
nelik kararlar gelmeye başladı.

bağlamda Anayasa’nın17. madde-
sinde düzenlenen yaşam hakkı ile 
56. maddesinde düzenlenen sağlık 
hakkı hiçbir ayrım gözetmeksizin 
tüm vatandaşlara eşit şekilde uy-
gulanmalıdır. Kadınları evli ya da 
bekar olarak ayıran, dolayısıyla as-
lında cinsel hayatı sadece evlilik 
ile kısıtlayan gerici düşünceler ki-
şilerin sağlık hakkına eşit şekilde 
ulaşmasını engelleyemez. Bizim 
mücadelemiz ayrıca bu gerici zih-
niyetledir. Dolayısıyla HPV aşısının 
hiçbir şarta tabi olmaksızın ücretsiz 
olarak yapılması konusunda müca-
delemiz devam edecek.”
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9. Köy Muhabiri Burak Altınok, ev 
kadınlarının görünmeyen emekleri üzerine 
kadınlarla konuştu. Ev kadınlarının yasal 
hakları neler? Ev kadınları hangi haklara 
sahip olmak istiyor? 30 yıldır ev kadını 
olan kendi evinde çalışan Sema Karamuk 
ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü emekli öğretim üyesi ve 
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneğinden (CEİD) 
Prof. Dr. Gülay Toksöz anlattı.

DİNLEMEK İÇİNDİNLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Burak Altınok
05 Aralık 2022

Emekleri görünmeyen, 
çalışıyor sayılmayan 
ev kadınları

https://9koy.org/emekleri-gorunmeyen-calisiyor-sayilmayan-ev-kadinlari-0512220404.html
https://9koy.org/emekleri-gorunmeyen-calisiyor-sayilmayan-ev-kadinlari-0512220404.html
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Fatma Boz
06 Aralık 2022

Millet bahçeleri hakkındaki 
tartışma bitmiyor. Millet 
bahçelerinin inşa ihalesini alan 
bazı şirketlerin, daha inşaata 
başlamadan konkordato ilan 
etmeleri tartışma konusu oldu.

Millet bahçeleri, hem seçilen yerler 
açısından, hem de inşaat ihalesi verilen 
şirketlerin durumu nedeniyle tartışma 
yarattı. Tartışmanın ilk boyutunu, hü-
kümetin iki büyük projesi olan "millet 
bahçeleri" ve "şehir hastanelerinin" pek 
çok ilde birbiriyle içiçe geçmiş şekilde 
yürütülmesi oluşturuyor. 

Şehir merkezinde bulunan devlet 
hastaneleri boşaltılıp, arazileri millet 
bahçelerine tahsis edilirken, kent mer-
kezi dışına kurulan şehir hastaneleri 
vatandaşın sağlık hizmetine erişimini 
zorlaştırıyor. Siirt, Sivas, Van ve Çor-
lu’da, kentin en merkezi konumunda 
olan devlet hastaneleri yıkılarak, yer-
lerine millet bahçesi yapılması kararı 
alındı. 

Devlet hastanelerinin şehir merke-
zinden uzaklaştırılıp, "şehir hastanesi" 
adı altında kent merkezine çok uzak 
mesafelerde kurulması, halkın sağlığa 
erişimini sıkıntılı hale getirdi. 

9. Köy'e konuşan İstanbul Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleş-
me ve Çevre sorunları Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi ve Şehir Plancıları Oda-
sı İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar 
Giritlioğlu Millet Bahçeleri'nin, kentin  
açık yeşil alan ihtiyacına katkıda bu-
lunmaktan çok yeni yapılaşmaya yer 
açan yerler haline geldiklerine dikkat 
çekti.

"Bahçe ile ilgisi yok..."
Millet Bahçeleri'nin, "Birçok yeni pro-

jeyi kamu aracılığı ile hayata geçirme-

nin meşrulaştırma yolu olarak ortaya 
çıkmış bir kavram, bir tür araç" olarak 
kullanıldığına dikkat çeken Giritlioğlu, 
böylece "yeni ihale kapıları ortaya çıktı-
ğını" söyledi. Giritlioğlu şöyle dedi;

“Millet bahçesi için gelen yasal dü-
zenlemede millet bahçesi içine yapıla-
bilecek fonksiyonlar tanındı. Bu tanım-
lar içinde kütüphane, mescit ya da fuar 
alanı gibi yapılar var. Biz gerçekten yeşil 
alanları konuşuyorsak, buralar gerçek-
ten de yapılaşmaya açılmamış alanlar 
olmalı. Açık alan yaptık diyor ama as-
lında yapılan açık alan değil. Çünkü 
içinde çok sayıda yeni beton alan var. 
Millet bahçesi kavramını reddediyoruz. 
Açık alan, yeşil alan, çocuk bahçesi gibi 
zaten imar kanunumuzda yeri olan çok 
sayıda açık alan türü varken bizim mil-
let bahçesine ihtiyacımız yok.” 

"Temel ihtiyaç olan sağlık şehir 
dışına taşınıyor"

Devlet hastanelerinin Millet Bahçe-
sine dönüşmesine değinen Giritlioğ-
lu, şöyle konuştu; “Kamu hastaneleri 
kent merkezindeki yerlerinden çıkarı-
lıyorlar. Çıkarıldıktan sonra boş kalan 
alanlara yeni fonksiyonlar tanınıyor. 
Bunların bir kısmı da millet bahçesi 
olarak yeniden tasarlanıyor. Yeniden 
tasarlanan alanın içerisinde o kadar 
çok yapı var ki dolayısıyla burası artık 
kent içi yeşil alan olarak kullanılmadığı 
gibi bir yandan da hastane gibi sağlık 
ihtiyacı halkın temel ihtiyacı olan bir 
başka fonksiyon kentin dışına çıkarıl-
mış oluyor.”

"İnşaat rantı söz konusu..."
Millet Bahçelerinin inşaat rantına dö-

nüştüğünü söyleyen Giritlioğlu, "Mev-

zuatta bölge parkları kavramı da vardır. 
Neden bölge parkı değil de, millet bah-
çesi yapıyoruz? Kent parkı, bölge parkı 
gibi, ya da çayır, koru gibi hukuki sta-
tüsü neyse, ona göre koruyabilmeliyiz. 
Bunu yapmıyorsak, demek ki inşaat 
rantı söz konusu" diye konuştu. 

İhaleyi alan şirket konkordato 
ilan etti

Millet bahçeleri konusunda ikinci 
tartışma alanı ise, inşaat ihalesi verilen 
şirketler üzerinden yürüyor.

İki ayrı millet bahçesi ihalesi alan şir-
ket, her iki işi de yarım bırakarak, kon-
kordato ilan etti. Hem Giresun’da hem 
de Adana’da millet bahçesi yapımı için 
ihaleyi alan Olgun Gür İnşaat isimli fir-
ması, her iki ilde de projeyi gerçekleştir-
medi. 

Giresun’da millet bahçesi ihalesini 
alan firmanın, Atatürk Stadyumu'nu 
yıkıp, yıkılan stadyumun hurda mal-
zemelerini aldıktan sonra, konkordato 
ilan etmesi nedeniyle proje yarıda kaldı.

Giresun’da Atatürk Stadyumu'nun 
yerine yapılacak olan Millet Bahçesi 
projesinin ilk ihalesini 28 milyon 420 
bin liraya Olgun Gür İnşaat ve Öz Arel 
Elektrik İnşaat isimli iş ortaklığı kazan-
mıştı. Stadyumun yıkılıp yerine millet 
bahçesi yapımı için ayrılan yer, şirketin 
projeyi tamamlamaması sonrası ikinci 
kez ihaleye çıktı. Bu kez ihale bedeli  99 
milyon 969 bin lira olarak belirlendi.  

Giresun'da inşaatı tamamlamadan 
kayıplara karışan firma, Adana’daki 
millet bahçesi ihalesini de aldı. Ancak 
Adana'da da millet bahçesi için çıkalan 
43 milyon TL bedelli ihaleyi alan Olgun 
Gür İnşaat şirketi, yine projeyi yarım 
bıraktı. 

Millet bahçeleri Millet bahçeleri 
"inşaat rantına" "inşaat rantına" 
mı dönüşüyor?mı dönüşüyor?

https://9koy.org/millet-bahceleri-insaat-rantina-mi-donusuyor-0612221158.html
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Geçtiğimiz yıla 
göre fiyatı 4-5 kat 

artan kırmızıbiber, 
Çukurova’da salça 

yapan kadınların 
sayısını azalttı. 

Osmaniye’de 
kadınların imece 

usulü yaptığı 
doğal kırmızıbiber 

salçası, bu yıl 
biber fiyatlarının 

astronomik olarak 
artması nedeniyle 

yarı yarıya hatta çok 
daha az yapıldı.

Ahmet Erkan Yiğitsözlü
05 Aralık 2022

Çukurova’da bir gelenek neredeyse 
bitme noktasına geldi. Adana Osma-
niye ve Hatay bölgesinde yaz sonu ve 
sonbahar başında kadınlar tarafın-
dan imece usulü sıklıkla yapılan kır-
mızıbiber salçası, geçtiğimiz yıllara 
göre oldukça azaldı, neredeyse bitme 
noktasına geldi. Yüzyıllardır aynı 
yöntemle yapılan biber salçası, Çu-
kurova’da bibere yapılan zamlar ne-
deniyle yapılamaz oldu. Vatandaşlar, 
astronomik artan fiyatlar nedeniyle 
ya çok az yaptılar ya da hazır salça 
alma yoluna gittiler.

Geçtiğimiz yıl 2 TL’den alıcı bulan 
kırmızıbiber fiyatları 8-11 TL arasın-
da değişen fiyatlarla alıcı buldu. Bir 
süre fiyatların düşmesini bekleyen 
vatandaşlar, düşüş yaşanmayınca 
hayal kırıklığı yaşadılar.

Tarlada 9 liraya alınan biber, 10-
10,5 liraya ancak satılabiliyor

Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın, 
biber fiyatları ile ilgili şu açıklamada 
bulundu:

“Bu yıl, biber fiyatı 8,5 TL’den baş-
ladı, sonra fiyat, 8 TL ile 11 TL arasın-
da değişti. Yerine, kalitesine, malın 
geldiği yere göre değişiyor, uzaklığı-
na göre. Bugün tarlada 9 liraya aldı-
ğımız biberi, burada 10-10,5 liraya 
ancak satabiliyoruz. Geçen sene biz 
salçalık kırmızıbiberi 2,5 liraya ka-
dar sattık ama şu an yerinde bile üç 
katı kadar olmuş. Biz, yerinde, geçen 
sene bu biberi 1,50 TL civarında alı-
yorduk; şu an bu biber yerinde 8 lira 
civarında. Biberde alış fiyatı artmış.”

Hazır salça alma yoluna gittiler
Her yıl komşularıyla yardımlaşa-

rak biber salçası yapan ev hanımı 
Fatma Yıldız (45), bu yıl eskisi ka-
dar salça yapan olmadığını belirte-
rek “Ancak bu yıl fiyatlar aşırı arttı. 
Bu artışı açıkçası hiç kimse bekle-
miyordu. O yüzden birçok kişi salça 
yapmak için kırmızıbiber alamadı. 
Alanlar da her yıl aldığının yarısını, 
hatta daha azını aldı. Birçok kom-

Zamlar, 
bir geleneği daha bitirme 
noktasına getirdi

http://media4democracy.org/news/zamlar-bir-gelenegi-daha-bitirme-noktasina-getirdi
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şumuzun da hazır salça alma yolu-
na gittiğini biliyoruz” diye özetledi 
yaşadıklarını.

Sabahın erken saatlerinde kırmı-
zıbiber almaya giden Mehmet Koca-
man, gördüğü fiyat karşısında şok 
olduğunu anlatıyor. Geçtiğimiz yıl, 
halde adım atacak yerin olmadığına 
değinen Kocaman, halin bu yıl, bu 
dönemde çok sakin olduğunu akta-
rıyor. Fiyatların astronomik artma-
sı nedeniyle geçtiğimiz yıl 250 kilo 
aldığı kırmızıbiberden bu yıl sadece 
100 kg aldığını kaydeden Kocaman, 
şunları söyledi:

“Fazla fazla alıp eş dost ve kom-
şularımızla yapıyorduk. Yaptığımız 
salçaları, il dışı ve yurtdışından 
yaşayan yakın akraba ve dostları-
mıza da hediye olarak gönderiyor-
duk. Çünkü bu salça, doğal olması 
sebebiyle çok tercih ediliyor. İçinde 
hiçbir katkı maddesi yok ve güneşte 
kurutuluyor. İlk defa bu yıl, bunu ya-
pamıyoruz. Bu yıl kırmızıbiber fiyat-
larının aşırı yükselmesi nedeniyle 
sadece kendimize yetecek kadar sal-
ça yaptık. Allah yardımcımız olsun. 
Böyle fiyat mı olur? Ne yapacağımızı 
bilemedik. ‘Düşer’ dedik düşmedi. 
Biz de 9 TL’den bulduk, yaptık. Bir 
de çektirmeye verdik, 10 TL’ye mal 
oldu.”

“Yüzyıllık bir gelenek bitme 
noktasına geldi”

Kendini bildi bileli komşularıyla 
imece usulü salçalık biber yaptığını 
anlatan 78 yaşındaki Halime Ağ-
subaşı, birçok komşusunun bu yıl 
salça yapamadığına dikkat çekti. 

Eskiden zamanı geldiğinde mahalle-
nin buram buram salça koktuğunu 
anımsatan Ağsubaşı, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu sene ne olduysa fiyatlar arttı. 
Ama öyle böyle bir artış değil. Çok 
bekledik düşmesini, ama maalesef 
düşmedi. Birçoğumuz eskiden aldı-
ğımızın yarısı ya da azı kadar alıp 
ihtiyacımız kadar yaptı. Bazıları-
mız da hazır salça alma yoluna gitti. 
Yani neredeyse yüzyıllık bir gelenek 

bitme noktasına geldi burada. İnşal-
lah önümüzdeki dönem fiyatlar böy-
le olmaz da yine eskiden olduğu gibi 
geleneksel yöntemlerle konu komşu 
toplanarak salçamızı yaparız.”

Bu yıl ilk defa salça yapamadığı-
nın altını çizen Selvinaz Yıldırım 
ise bunu, biber fiyatların artmasına 
bağladı. Çukurova’da biber salçası-
nın her yemekte kullanıldığını vur-
gulayan Yıldırım, “Maalesef bu yıl 
biber alamadık. Geçtiğimiz yıldan 
biraz salçamız var. Onu bitirdikten 
sonra hazır salça alıp bu yılı geçişti-
receğiz. Umarız gelecek yıl fiyatlar, 
bu kadar çok olmaz da bizlerde es-
kiden olduğu gibi salçamızı yaparız” 
diye konuştu.

Biberin cinsine göre, ortalama 4 
ila 7 kg arasında kırmızıbiberden 1 
kg salça çıkıyor. Biber fiyatlarının 
artması biber çekerek geçimini sağ-
layan kişileri de vurdu. Bu mevsim-
de biber çekerek geçimini sağlayan 
Abidin Duz, “Bu yıl, işlerimiz çok bo-
zuk. Geçtiğimiz yıllarda gece yarıla-
rına kadar biber çekerdim. Şimdi tek 
tük çektiren var. Artık vatandaş ne 
verirse alıyoruz. Zaten biberin fiyatı 
10 TL’ye dayanmış. Vatandaş nasıl 
alsın” ifadelerini kullandı.
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Gaziantep'te kurulu ALG Spor Kadın futbol 
kulübü geçen yıl ligi şampiyon olarak bitirdi. 
Şampiyonluk, "kızlar futbol mu oynar" tepkisine 
rağmen geldi. ALG Spor'un şampiyonluğuna imza 
atan kadın futbolcularından Ezgi Yalçınkaya, 
9. Köy aracılığıyla tüm genç kadınlara seslendi; 
"hayallerinizin peşinden gidin..."

Kinem Hazal Tanyeri
06 Aralık 2022

Gaziantep merkezli ALG Spor, ge-
çen yıl kadın futbol süper liginde, Fe-
nerbahçe ve Galatasaray gibi rakiple-
rini geride bırakıp şampiyon oldu. 

Bu şampiyonlukla Anadolu ta-
kımlarına umut olan ALG Spor'un 
kadın futbolcularından Ezgi Yal-
çınkaya, aldıkları "kadın futbol oy-
nar mı" tepkilerine rağmen devam 
ederek, başarıya imza attıklarını 
anlattı. Yalçınkaya, 9. Köy aracılı-
ğıyla Türkiye'deki tüm genç kadın-
lara "hayallerinizin peşinden gidin" 
diyerek seslendi. 

10 yaşından beri futbol oynadığını, 
ALG Spor'da da alt ligden A Takım'a 
yükseldiğini söyleyen Yalçınkaya, 
futbol hikayesini şöyle anlattı; 

"10 yaşında futbol oynamaya baş-
ladım. İkiz kardeşim de benim gibi 
futbolcu. Onunla birçok takımda yer 
aldık, takım kaptanlığı yaptık. Aynı 
zamanda antrenörlük yapıyorum. İlk 
futbol oynamaya başladığımda 'kız-
lar futbol mu oynar' tepkisini aldım. 
O tepkileri hep duymazlıktan geldim. 
Futbol oynamak stres atmak gibi bir 
şey benim için."

Maddi zorluklar bile futbol 
sevgisinden vazgeçiremedi

Yalçınkaya, ailesinin maddi du-
rumundaki sıkıntı nedeniyle ilk dö-
nemlerde antremanlara yürüyerek 
gitmek zorunda kaldığını da ifade 
ederek, şöyle konuştu;

"İlk futbol dönemimde, gelişme ça-
ğımda, hemen her gün antrenman-
lara gitmem gerekiyordu. Ailemden 
para almadan antrenmanlara yü-
rüyerek gidiyordum yağmur kar kış 

dinlemeden. Ben bu zorluklara göğüs 
gererek hedeflerime ulaştım. Konu 
her ne olursa olsun maddi manevi 
pes etmedim. Şu an çok büyük bir 
camiada yer alıyorum. Forma hakkı 
verilirse sonuna kadar savaşacağım-
dan eminim.’’

Yalçınkaya'nın futbola başlaması da, 
sokakta, erkek çocuklarla futbol oyna-
rak olmuş. Profesyonel futbol kariyeri-
ne babası sayesinde başladığını anla-
tan Yalçınkaya, durumu şöyle özetledi;

"Ben de bazı genç kızlar gibi sokakta 

"Kızlar futbol mu "Kızlar futbol mu 
oynar" diyenlere inat oynar" diyenlere inat 
şampiyon oldular!şampiyon oldular!

https://9koy.org/kizlar-futbol-mu-oynar-diyenlere-inat-sampiyon-oldular-0612221226.html
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erkeklerle futbol oynamaya başladım. 
Babam sayesinde bir kulüple antren-
manlara çıktım kendimi geliştirerek 
ilerlemeye başladım. Şu an ALG Spor 
şampiyonlar ligini görmüş aynı zaman-
da şampiyon bir takım içerisindeyim. "

Mevcut önyargıları bizim 
başarımız yıkabilir 

Erkek egemen bir sporda kadın 
futbolcu olmanın zor olduğunu da 
belirten Yalçınkaya şu ifadeleri  
kullandı:

 ‘’Toplumsal ve mahalle baskı üze-
rinden maalesef kadın sporcular, spo-
run birçok branşında geri kaldıkları 
gibi futbolda da geri planda kaldılar. 
Sadece bizim ülkemizde değil maale-
sef tüm dünyada kadın olmak, kadın 
olarak bir şeyler başarmak ve hayatını 
sürdürmek gerçekten zor. Futbol gibi 
erkeklerin daha aktif yer aldığı bir 
platformda bir kadın olarak var olmak 
epey çaba gerektiriyor. Fakat mevcut 
önyargıları yine bizim mücadelemiz 
ve başarımız yıkabilir. Erkeklerin yap-

tığı birçok spor faaliyetlerinde kadın-
larda yer alabilir. Görünüşte ne kadar 
zor lsa da sevdiğimiz işi yapıyoruz."

"Yolun sonu şampiyonluk"
Takım içerisinde kadın futbolcula-

rın "bir aile gibi olduklarını" da kay-
deden Yalçınkaya şöyle konuştu:

"Birbirimizi iyi tanıyor olmamız 
takım içerisinde en büyük avantaj-
larımızdan biri. Aile olduğumuz için 
herkes bizden şampiyonluk bekliyor. 
İlk takıma geldiğimde biraz çekin-
dim ama yavaş yavaş uyum sağladım 
Antrenmanlarda yoğun tempoyla ça-
lışıyoruz. Hedefimiz olduğu için her 
zorluğa göğüs geriyoruz. Yolun sonu 
şampiyonluk bu hedefte ilerliyoruz’.’

Hayallerinizin peşinden gidin
Şampiyon bir takımın oyuncu-

su olan Yalçınkaya, Türkiye'deki 
tüm genç kadınlara da şu ifadelerle 
seslendi; 

"Ben hayallerime ulaştım. Sizde 
sonu her ne olursa olsun hedefle-
rinizin ve hayallerinizin peşinden 
gidin. Gelecekte ise kendimi daha 
çok hedefimde belirlediğim ant-
renörlük hayatımda genç kızların 
hayatına dokunuşta bulunmak  
istiyorum...."
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Hayat pahalılığı her geçen gün ken-
dini biraz daha hissettiriyor. Özellik-
le doğal gaz ve kömüre sürekli gelen 
zamlar nedeniyle yurttaşlar zorlu 
kış günlerinde ısınmak için farklı çö-
zümler üretiyor. Tezek kullanımı da 
bunlardan biri. Geçmiş yıllara görece 
daha yaygın kullanılmaya başlanan 
tezek, artık yoksul kesimler için altın 
değerinde.

Artık tezek yakmak 
bile lüks...

Kömür, odun ve doğal gaza sürekli gelen zamlardan sonra yurttaşlar ısınmak için 
tezek yakmaya başladı. Ancak artan enflasyon tezeği de vurdu. Geçen yıl tonu 500 lira 
olan tezeğin bu yıl tonu 2 bin liradan satılıyor. Yurttaşlar artık ısınmak için tezek bile 
alamıyor. Ağrı'daki bir hayvan yetiştiricisinin sözü durumu özetliyor; "Hayvanın sütü 
pul, pisliği ise altın oldu..."

Vedat Örüç
06 Aralık 2022

Doğal gaza 2022 yılında yüzde 
164,25 oranında zam yapıldı. Odun 
ve kömür fiyatları ise son 11 ayda 4 
kat arttı. Kaliteli kömürün tonu 5 
ila 7 bin lira civarında seyrederken 
kalitesiz ve çoğu zaman sobalarda 
yanmayan kömürler ise 3 veya 4 bin 
liraya alıcı buluyor. Üstelik ülkenin 
pek çok kentinde geceleri eksi 30 de-
receleri gören kış aylarını  2 ton kö-
mürle geçirmek oldukça güç. Böylesi 
durumlarda yoksul kesimler çareyi 
tezek yakmakta buluyor. Ancak yok-
sullar artık tezek bile alamıyor. Özel-
likle Ağrı, Kars, Van, Erzurum, Muş 
ve Iğdır gibi Türkiye’nin doğu kentle-

rinde tezeğin tonu 2 bin liradan satın 
alınıyor.

"Tezeğe muhtaç kaldık ama..."
Muş’un Kayaşık köyünde yaşa-

yan Ercan Tanyeri, 9. Köy’e yaptığı 
açıklamada geçen yıla kadar kömür 
yaktıklarını belirterek üst üste gelen 
zamlardan sonra yeniden tezeğe yö-
nelmek zorunda kaldıklarını söyledi. 

1 ton kömürün Muş’ta 7 bin lirayı 
geçtiğini köyde yaşayan insanların 
kömür alamadığını söyleyen Tanyeri, 
tezeğin kömürden daha meşakkatli 
bir yakıt olmasına rağmen, mevcut 
şartlar nedeniyle tezek yakmak zo-

https://9koy.org/artik-tezek-yakmak-bile-luks...-0612221250.html
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runda olduklarını vurguladı. Tanyeri 
şöyle konuştu;

“Vallahi şu anda gücümüz yok. Bir 
ton kömüre 7 bin lira ödeyemeyiz. Bu 
nedenle tezek yakıyoruz. Çünkü kö-
mürden daha ucuz. Zaten bizim biraz 
hayvanımız var ve tezeğin bir kısmını 
oradan karşılıyoruz. Gücümüz yettiği 
kadar da satın alıyoruz. Zaten hay-
vanı olmayan herkes tezeği parayla 
alıyor burada. Ama tezek de çok me-
şakkatli. Çok fazla koku yapıyor. Kö-
mür gibi doğru dürüst ısıtmıyor. Çok 
fazla kül çıkarıyor. Ama ne yapalım 
kömür çok pahalı mecburen bu zah-
mete katlanıyoruz. Zaten hemen her 
gün kömüre zam geliyor. Biz de teze-
ğe muhtaç kaldık."

"İlk defa tezek yakmak zoruna 
kaldım..."

Iğdır’ın Aralık ilçesinde öğretmen 
olan Neşe Kum da, 9. Köy'e yaptığı 
açıklamada, artan kömür fiyatları 
nedeniyle ilk defa tezek yakmak zo-
runda kaldığını anlattı. Kum, şöyle 
dedi;

"Türkiye'deki her şey gibi kömür 
fiyatları da çok yükseldi. Doğal gazın 
olmadığı bir ilçede oturuyorum. Ya-
şadığım apartman kömür ile ısınıyor. 
Kat başına en az 3 ton kömür alın-
ması gerekiyor. İlave kömür alabiliriz 
diye düşünerek bir kısmını almadık. 
O zaman kömürün tonunu 4 bin lira-
ya almıştık. Kış ayında ek kömür ala-
cağımız zaman iki kat ücret ödedik 
neredeyse. Kışın kömür fiyatı 9 bini 
geçti. Hatta ihtiyacımız olan kömü-
rü alamadık, bir miktar tezek almak 
zorunda kaldık. Hayatımda ilk defa 
tezek yakmak zorunda kaldım."

Tezek bulmak da zor
Hayat pahalılığı ve kömüre gelen 

zamlardan sonra Iğdır’da ısınmak 
için tezek yakmak isteyenlerin sayı-
sının da arttığını vurguluyan Kum, 
“Geçtiğimiz gün yoksul olduğu için 
çocuğunu okuldan almak isteyen bir 
ailenin evini ziyaret ettim. Aile ben-
den ‘çocuklarımız okusun ama evde 
yakacak bir şeyim yok, bari tezek bu-
lun bize’ diye yardım istedi. ‘Tezek de 
bulunmaz değil ya’ diyerek tezek sa-
tan çiftlikleri tek tek dolaştım. Ancak 
durumu biraz araştırınca gerçek tab-
lo ortaya çıktı. Batıda kimsenin yüzü-
ne bakmadığı tezeğe burada insanlar 
muhtaç durumda. Nerdeyse tek bir 
hayvan çiftliğinde tezek kalmamış. 

Mecburen Kars’tan getirmek zorun-
da kaldık" dedi. 

"Hayvanın sütü pul, pisliği altın 
oldu..."

Ağrı’da her gün yaşadığı köyden 
kent merkezine traktörle tezek geti-
rip sattığını söyleyen Mevlüt Kok ise, 
tezek satışının geçen yıla göre arttığı-
nı ifade etti. 

Ağrı’nın Tutak ilçesinde hayvan-
cılık yapan Kok, insanların kömür 
almaya gücünün yetmediğini belir-
terek “tezeğe muhtaç kalınacağını 
bilseydik vaktiyle daha çok yapar, ba-
hardan hazırlardık. Şu an hayvandan 
değil tezek satışından para kazanıyo-
ruz. Hayvanın sütü pul, pisliği altın 
oldu. Mesela şu an bölgede traktör 
römorkları ile satışı yapılan 1-2 ton 
aralığındaki tezeğin fiyatı, 2 bin ila 3 
bin lira arasında değişiyor” diye ko-
nuştu.

Artan talepten dolayı tezek fiya-
tının katlandığını da söyleyen Kok, 
şöyle dedi; 

"Geçen yıl daha az tezek satabiliyor-
duk. Ama bu yıl vatandaşların talebi-
ne yetişemiyoruz. Her gün onlarca 
römork tezek satılıyor. Biz de köyler-
den getirdiğimiz tezeklerin tamamı-
nı satıyoruz. Önümüzdeki günlerde 
satışların daha da artacağını düşü-
nüyoruz. Ancak yoğun taleplerden 
dolayı fiyatlar katlanarak artıyor. Ha-
liyle yoksul tezek bile alamaz oldu."

Ercan Tanyeri yaz ayalarında 

hazırladıkları tezeği brandanın 

altında hava şartlarından koruyor

Fotoğraf: Mevlüt Kok 
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Mahalle kültürü, betonlaşma ve 
dikey mimari
Artan kent nüfusu, betonlaşma ve dikey mimariyi zorunlu kılıyor. Mahalle yaşamının 
yok olmasından değil, bilinçsiz kentleşme ve beraberinde gelen sorunlardan kaygı 
duyulması gerektiğine dikkat çeken Sosyolog Aydeniz, doğru şekilde inşa edilecek bir 
dikey mimari ile doğayı korumanın mümkün olduğunu vurguladı. Apartmanların, 
insanları birbirinden uzaklaştırdığı, mahalle kültürünün bitme noktasında olduğunun 
altı çizildi.

Rahime Tekin
08 Aralık 2022

Pek çoğumuz, özellikle 50’li yaş-
lardaki insanların, geçmişteki kom-
şuluk ilişkilerinden özlemle söz 
ettiklerine birçok defa şahit olmu-
şuzdur. Kökeni yüzlerce yıl geçmişe 
dayanan mahalle kültürü, toplum-
sal ilişkiler açısından önemli olmak-
la birlikte günden güne yok oluyor. 

Toplumsal etkileşimin belki de daha 
yoğun olduğu o zamanlar, büyük öl-
çüde geçmişte kaldı. Yıllar içinde ya-
şanan hızlı nüfus artışı, yoğun yapı-
laşmayı da beraberinde getirdi. Son 
yıllarda artan kent nüfusu, beton-
laşma, apartman hayatı ve dikey mi-
mariyi zorunlu olarak gündemimize 
taşıdı. Bu arada artan betonlaşma, 
bir yandan mahalle kültürünü yok 
ederken diğer yandan da toplumsal 
yapıyı değiştiriyor. Bu değişim, ge-
nelde olumsuz bir durum olarak dü-

şünülür, peki gerçekten de olumsuz 
bir durum mudur?

Ekolojiden sağlığa, sosyolojiden 
psikolojiye birçok boyutu olan bu 
değişimi, mahalle sakinleri ve Sos-
yolog Abdulsamet Aydeniz ile ko-
nuştuk. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sos-
yoloji Bölümü’nden Dr. Abdulsemet 
Aydeniz, “değişimin bir zorunluluk” 
olduğunu, asıl önemli noktanın, bu 
“değişimin, katılımcı ve demokratik 
yönde olması” gerektiğini vurguladı. 

Zülfiye Karaş

http://media4democracy.org/news/mahalle-kltr-betonlasma-ve-dikey-mimari
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Mahalle kültürünün olumlu yönleri-
nin yanı sıra olumsuz yönlerinin de 
bir hayli fazla olduğuna işaret eden 
Sosyolog Aydeniz, “Betonlaşma ve 
onun beraberinde getirdiği birçok 
olumsuzluk vardır, fakat mahalle 
kültürünün ve birincil ilişkilerin 
baskın olduğu yaşam alanlarının da 
kendi içinde sorunları olduğunu gör-
mek gerekiyor” dedi.

Kadın ve gençler açısından 
ciddi sıkıntılara neden 
olabilir…

Geleneksel toplumsal örüntüle-
rin baskın olduğu yerlerde, kadın ve 
gençlerin kendi öznel varoluşlarını 
gerçekleştirmekte zorlandıklarını 
anlatan Aydeniz, “Kültür, her zaman 
nostaljik olarak özlem duyulan ve 
‘ah keşke’lerle anılan bir şeye, kolay-
ca dönüşebiliyor. Aslında kim için 
özlem duyulacak bir şey ona bakmak 
gerekiyor. Sosyal kontrolün baskın 
olarak varlığını sürdürdüğü yaşam 
alanlarında özellikle bu durum, ka-
dın ve gençler açısından ciddi sıkın-
tılara neden olabilir” diye konuştu.

Sosyolog Aydeniz, birincil ilişkile-
rin daha yaygın ve toplumsal kont-
rolün fazla olduğu bir yaşam for-
mundan, kentleşme ile beraber daha 
profesyonel ilişkilerin kurulduğu 
forma doğru bir evrilmenin söz ko-
nusu olduğunu belirtti. Günümüzde 
kentsel alanlarda betonlaşmanın, 
girmediği veya giremediği yerlerin 
çoğunlukla yoksul kenar mahalleler 
olduğunu işaret eden Sosyolog Ay-
deniz, bu mahallelerde yoksullukla 
beraber uyuşturucu kullanımı ve 
çeşitli suç türlerinin de yaygınlığına 
dikkat çekti.

Doğru dikey mimariyle doğayı 
korumak mümkün

Kentleşme ile ekoloji arasındaki 
ilişkiye de değinen Aydeniz’e göre 
asıl kaygı duyulması gereken nok-
ta, mahalle yaşamının yok olması 
değil, bilinçsiz kentleşme ve berabe-
rinde gelen sorunlar. Van kent mer-
kezindeki yeşil alan yetersiz kaldı-
ğını, var olan yeşil alanların günün 
belirli saatlerinden sonra herkesin 
kullanabileceği yerler olmaktan 
çıktığının altını çizen Aydeniz, “Ör-
neğin Feqîyê Teyran Parkı, Musa 
Anter Parkı, herkesin kendi kimliği 
ile rahatlıkla kullanabildiği alanlar 

olması gerekirken belirli saatlerden 
sonra kadınlar güvenle kullanamaz-
lar. Van’da betonlaşma bir sorundur 
evet ama asıl sorun plansız ve kural-
sız yapılaşmadır” değerlendirmesin-
de bulundu. 

Kentteki bilinçsiz dikey mimari 
ve sıkışıklığın ekolojiyi de olumsuz 
etkilediğini vurgulayan Aydeniz, 
“Farklı ülkelere bakıyoruz, dikey mi-
mari çok yoğun ama herkesin nefes 
alacağı alanlar bırakılmış. Kentin 
belli alanlarında harika bir doğa ile 
karşılaşmak mümkün. Daha az bir 
coğrafya işgali söz konusu. Yani, 
doğru şekilde inşa edilecek dikey 
mimari ile doğayı da korumak müm-
kün” önerisiyle sözlerini bitirdi.

Apartmanlar, insanları 
birbirine uzaklaştırdı 

Mahalle kültürünün site yaşamı-
na göre daha cazip olduğunu düşü-
nen 73 yaşındaki Eyşa Ertaş, apart-
man ve sitelere hapsolmuş yaşamı, 
“yapay” olarak tanımlıyor. Ömrünün 
tamamını köy ve mahallelerde, müs-
takil evlerde geçiren Ertaş’a göre, 
mahalle yaşamının sürdüğü yerler-
de paylaşım, yardımlaşma, komşu-
lar arası gidiş gelişler daha fazla. 
Site ve apartmanlarda yaşayan in-
sanların birbirlerini pek tanımadık-
larını belirten Ertaş, şunları anlattı:

“Mahallelerde eskiden çocukla-
rımız komşulara gidince, içimiz 
rahattı. Aile gibiydik, birbirimize 
güvenirdik. Kadınlar olarak geç sa-
atlere kadar sohbet ederdik, doğal 
bir ortam vardı. Çocuklar bahçede 
oynar, toprakla temas ederdi, doğa 
ile iç içeydi. Düğünler olurdu hep be-
raber yardımlaşırdık. Mahallede es-
kiden ortak bir tandır evi bulunurdu. 
Tüm mahalleli, komünal bir şekilde 

ekmek pişirirdik. Kime bir misafir 
giderse komşusu yardımına giderdi, 
biri hastalansa yardıma koşulurdu. 
Yorulurduk ama anlamlıydı. Kom-
şular arası saygı, sevgi, birbirini gö-
zetme vardı. Betonlaşma genel ola-
rak halkı kültüründen uzaklaştırdı, 
birbirine yabancılaştırdı. Şimdiki 
çocuklar bu ortamdan uzak; kutu 
gibi evlerde büyüyor. Apartmanlar 
insanları birbirinden uzaklaştırdı, 
mahalle kültürü ise bitme noktasın-
da. Yaşam standartları, konfor şim-
diki gibi değildi ancak yaşam daha 
anlamlıydı, huzurluydu.”

Sebep zihniyette yatıyor 
Mahalle kültürünü, “insanların 

birbirlerini tanıyarak korkmadan 
beraber yaşamaları” şeklinde tanım-
layan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
öğrencisi 23 yaşındaki Zülfiye Karaş 
da betonlaşmanın insan ilişkileri-
ni olumsuz etkilediğini düşünüyor. 
Yaklaşık 6 aydır bir apartmanda 
kaldığını söyleyen Karaş’a göre, es-
kiden yan yana gelip derdini mutlu-
luğunu paylaşan insanlardan bugün 
söz etmek neredeyse imkânsız.

Apartmanlarda yaşayan insanla-
rın kendilerini daha fazla güvende 
hissettiğini belirten Karaş, “Kendi-
mizi güvende hissettiğimiz yer, in-
san ilişkilerinin neredeyse hiç olma-
dığı yerler olmuş. Bu içler acısı bir 
durum” ifadesini kullandı. 

Sosyal yaşamın temelinde sağlıklı 
insan ilişkilerinin yattığına değinen 
Karaş’a göre betonlaşma, sosyo-
lojik ve psikolojik anlamda birçok 
olumsuzluğu beraberinde getiriyor. 
“Mahalle kültürünün yok olmasını, 
insanın kendi gerçekliğinden uzak-
laşması” ile eş gören Karaş sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Eskiden evlerinin kapıları, aynı 
sokağa açılan insanlar birbirleri 
ile derin sohbetler eder paylaşımda 
bulunurdu. Şimdi evler daha küçük, 
birbirine yapışık ve kapıları birbi-
rine bakıyor. Buna rağmen insani 
ilişkiler neredeyse hiç yok. Beton-
laşma ve yapılaşmaya da bir yere 
kadar ihtiyaç var. Ama geldiğimiz 
noktada, her yeri talan edercesine 
beton yığınlarına dönüştürdük. Aşı-
rı betonlaşmanın sebebi, bir parçası 
olduğumuz halde kendimizi doğanın 
hakkimi olarak gören zihniyetimiz-
de yatıyor.” 

Eyşa Ertaş
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Ekonomik kriz, genç kadınları çalışma hayatına itiyor. Ancak çaresiz kalan kadınlar, 
düşük maaş ile çalışırken art niyetli patronlarının sözlü veya fiziksel tacizi ve mobbinge 
de maruz kalabiliyor. Psikolojik Danışman Ekinci, işyerlerinde psikolojik ve cinsel 
tacize maruz bırakılanların fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklar, davranış bozukluları, 
sosyal sorunlar ve ekonomik zarara uğradığını anlattı. Van Kadın Dayanışma 
Komitesi üyesi Ertaş, kadınların ucuza, güvencesiz ve çoğu zaman niteliksiz işlerde 
çalıştırıldığını vurguladı.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan eko-
nomik kriz, ailelerine destek olmak 
isteyen genç kadınları, okuma veya bir 
meslek sahibi olma hayallerini bırakıp 
çalışmaya mecbur bıraktı. Genç kadın-
ların iş yaşamında eskiye göre daha çok 
rol alması, birçok sorunla karşılaşma-
sına neden oluyor. Çalışma hayatında 
kadınların yaşadıkları sosyal ve ekono-

Yasemin Dikici

09 Aralık 2022

mik sorunlarının çoğunun temelinde 
ise çoğunlukla cinsiyete dayalı ayrım-
cılık yatıyor. Başka çareleri olmadığı 
için düşük maaş ile çalışmaya razı olan 
genç kadınlar bir yandan da art niyetli 
patronlarının sözlü veya fiziksel tacizi 
ve mobbingine maruz kalabiliyor.

Van’da işyerinde cinsel ve psikolojik 
taciz yaşayan kadınlar, “İşsiz kalırım, iş 
bulamam” endişesiyle ya tacizi görmez-
den geliyor ya da sessiz sedasız istifa 
ediyor. Görüştüğümüz kadın çalışanla-
rın en büyük sıkıntılarının taciz, düşük 
maaş, mobbing olduğunu gördük. Ka-

dınlar karşılaştığı bu durumlar yüzün-
den susmak zorunda kalıyor, haklarını 
nerde arayacaklarını bilmiyor ve yalnız 
bırakılmaktan korkuyorlar.

“Art niyetli insanlar yüzünden 
etrafıma duvar ördüm”

Bir kafede çalışan 19 yaşındaki Mer-
ve, babası cezaevinde olduğu için sekiz 
nüfuslu bir ailesine bakmak zorunda. 
Liseden mezun olduğu yıl pandemi ve 
ekonomik sıkıntılardan dolayı üniver-
site hayallerini yarıda bırakmak zorun-
da kalan Merve, şunları söyledi:

İşsizlik, düşük ücret bir yanda 
taciz bir yanda

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

http://media4democracy.org/news/issizlik-dsk-cret-bir-yanda-taciz-bir-yanda
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“Mezun olduğum sene üniversiteye 
gitsem, geçinemeyecektim. İngiliz Dili 
ve Edebiyatı okumak istiyorum ama bu 
ekonomik şartlarda zor. Şu an 19 yaşın-
dayım ama içimdeki kadın, 30 yaşında.

Özellikle kafe sektöründe çalışan ka-
dınlar, müşteri çekmek için giyim ve dış 
görünüşleriyle birer objeye dönüştürü-
lüyor. Buna karşı çıkanlar, ya işten ay-
rılmak zorunda kalıyor ya da mobbinge 
maruz bırakılıyor. Çoğu zaman erkek 
müşterilere güler yüz gösterdiğimizde 
yanlış anlaşılıyor. Numaramı isteyen-
ler, eve kadar takip edenler daha neler 
neler... Art niyetli insanlar yüzünden 
etrafımdaki erkeklere karşı duvar oluş-
turdum. Ben de istediğim gibi giyinmek 
ve güler yüzlü bir insan olmak isterim. 
Bu olaylar yüzünden çok sert ve mesa-
feli davranmak zorunda kalıyorum.”

Korkmuş ve üzülmüş
Sosyal medya üzerinden iş ilanlarına 

başvuran kadınlar da, benzer tacizlere 
maruz kalabiliyorlar. 4 nüfuslu ailesine 
bakabilmek için 5 yıldır düşük ücretler-
le çalışmak zorunda kalan Büşra, 23 ya-
şında. Neredeyse her iş başvurusunda 
çirkin isteklerle karşılaştığını belirten 
Büşra, başından geçen bir olayı şöyle 
aktardı:

“Instagramda bir iş ilanı gördüm. 
Haftanın dört günü, iki küçük çocuğa 
bakacak birini arıyorlardı. İlanı veren 
erkekti. Ulaştım, iş detaylarını konuş-
maya çalışırken sürekli özel hayatımla 
ilgili sorular sordu. Amacının vakit ge-
çirecek bir kadın bulmak olduğunu son-
radan anladım. Ne istersem yapabilece-
ğini, ev masraflarıma destek olacağını 
ve birçok kadının bu şekilde çalıştığını 
söyledi. Hem korktum hem üzüldüm.”

“Anlatırsam suçlanacağımdan 
korktum”

22 yaşındaki Gökçe, çalışmak zorun-
da olan diğer bir genç kadın. Bugüne ka-
dar birçok farklı işte çalışan Gökçe, ya-
şanan tacizlerin fazlalığı ve maaşların 
çok düşük olmasından şikâyetçi. Ner-
deyse her gittiği iş başvurusunda art 
niyetli patronlarla karşılaşan, bir ofisin 
sekreter aradığı ilanı görünce başvu-
ruya giden Gökçe, ilk iş gününde, piya-
sadaki maaşlardan daha yüksek maaş 
teklif eden 60’lı yaşlardaki işyeri sahi-
bi tarafından tacize uğradığını anlatıp 
“Yaşadıklarımı ailemden gizlemek zo-
runda kaldım. Suçlanacağımdan kork-
tuğum için kimseyle paylaşamadım. 

Önemsiz olduğumu ve kimsenin bana 
yardım edemeyeceğini düşündüm” diye 
konuştu.

Bağlanma problemleri ve güven 
sorunu …

Psikolojik Danışman Sinan Ekinci, 
kadınların iş başvuruları esnası ve iş 
yerlerinde çeşitli tacizlere maruz bıra-
kıldığını belirtip cinsel taciz denilince 
her türlü rahatsız edici söz, tavır, dav-
ranış, laf atma, ısrarcı bakış, takip, sos-
yal medyadan rahatsız etmeninde akla 
geldiğinin altını çizdi. Psikolojik tacizin 
aşamaları olduğunu ve bireyden bireye 
farklı sonuçlar ortaya çıkarabileceği-
ne dikkat çeken Ekinci, “İşyerlerinde 
psikolojik ve cinsel taciz, genel olarak 
maruz bırakılan açısından fiziksel ve 
zihinsel rahatsızlıklara, davranış bo-
zuklularına, sosyal sorunlara ve ekono-
mik zarara neden olmaktadır” dedi.

İş yerinde yaşanılan bu gibi sıkın-
tılar sonrasında, uyku bozuklukla-
rı, ağlama nöbetleri, konsantrasyon 
bozukluğu, gerginlik ve öfke, alın-
ganlık, yüksek tansiyon, kalıcı uyku 
bozuklukları, mide ve bağırsak sorun-
ları, alkol veya ilaç (madde) bağımlılı-
ğı, işyerinden kaçma veya uzaklaşma, 
depresyon, panik ataklar diğer ciddi 
hastalıklar, üçüncü kişiye yönelik şid-
det, intihar olabileceğine dikkat çeken 
Ekinci, uzun vadeli bakıldığında birey-
ler arası ilişkilerde bağlanma problem-
leri doğurduğunu ve bireyin iletişim 
kurduğu kişilere karşı güven sorunu 
yaşayacağını vurgulayarak sözlerini 
tamamladı.

Ucuz, güvencesiz ve niteliksiz 
işlerde çalıştırılıyorlar

Son 18 yıldır kadın hakları alanında 
aktif çalışan ve Van Kadın Dayanışma 
Komitesi üyesi Ruken Ertaş, eşitsizlik-
lerden ibaret olan kapitalist düzenin, 
kadınları kullanarak ayakta kalmak 
istediğini ve düzenin kadınların ucu-
za çalışıp çok iş yapmasını, kayıt dışı 
çalışmasını amaçladığını söyledi. Tür-
kiye’nin, gittikçe artan yoksulluk, ge-
ricilik ve şiddetin sonucunda kadınlar 
için tehlikeli bir ülke haline geldiğini 
belirten Ertaş, “Bir yandan kadınların 
çalışması teşvik ediliyor gibi görünür-
ken bir yandan ucuza, güvencesiz ve 
çoğu zaman niteliksiz işlerde çalıştırı-
lıyorlar” dedi.

Kadınların ev dışında çalıştıklarında 
yaptığı iş, evin “reisine” katkı olarak gö-
rüldüğünü kaydeden Ertaş, bu yüzden 
kadınlara daha düşük ücretler teklif 
edildiğini, erkeklerle aynı işi yapma-
sına rağmen eşit ücret verilmediğine 
işaret etti. İş yerlerinde kadınların dış 
görünüşüne, makyaj yapıp yapmama-
sına, kıyafetine karışıldığını vurgula-
yan Ertaş, kadın bedeninin işveren ta-
rafından müşteriyi çeken vitrin olarak 
görüldüğüne dikkat çekti.

Kadın istemediği halde cinsel bir 
söylem ve davranışla rahatsız etmenin, 
sarkıntılık yapmanın, cinsel içerikli 
sözler ve şakalar yapmanın, dokunma-
nın cinsel şiddet olduğunun altını çizen 
Ertaş, “Şiddet, kimi zaman patron tara-
fından, kimi zaman çalışan tarafından, 
kimi zaman müşteri tarafından uygu-
lanabiliyor” diye konuştu.

Psikolojik Danışman Sinan Ekinci
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Kore kültürü son dönemde 
özellikle Türkiye'deki 
gençler arasında revaçta. 
K-Pop, K-dramalar ile 
başlayan Kore kültürü 
ilgisi,  şimdi de Kore 
yemeklerine ve Kore 
diline yönelmiş durumda. 
Ankara'da açılan, önünde 
sürekli kuyruk olan iki 
Kore restoranı ile, Kore 
Kültür Merkezi'nin 190 kişi 
için açtığı Kore dil kursuna 
2 bin başvuru yapılması 
bunun en büyük kanıtları. 
Türkler Kore yemeklerine 
ilgi duyarken, Ankara'da 
görev yapan Kore Kültür 
Müşaviri'nin ise Adana 
Kebap'a olan sevgisi ise 
dikkat  
çekici...

Elif Ataysın
09 Aralık 2022

Son yıllarda tüm dünyada artan 
Kore kültürüne olan ilgi, Türkiye'de 
de dikkat çekici boyuta ulaştı. 

Özellikle gençler arasında K-pop 
ve K-dramalara yönelik ilgiye şimdi 
de Kore mutfağı eklenmiş durumda. 
Ankara'da son bir buçuk yıl içinde 
açılan iki Kore restoranının önünde 
sürekli kuyruk olması, bu ilginin en 
büyük kanıtı. 

"Kore dizilerinde oyuncular çok 
iştahlı yemek yiyor"

9. Köy'ün Kore restoranlarında gö-
rüştüğü Türk müşterilere göre, bu il-
ginin en büyük kaynaklarından biri 
"Kore dizilerindeki oyuncuların çok 
iştahla yemek yemeleri."

Kore dizisi izlemeye başlamasıyla 
Kore yemek kültürüne merak saldı-
ğını söyleyen Merve Hocaoğlu, fırsat 
buldukça Kore yemeklerini tatmak 
için arkadaşlarıyla restorana gittiği-
ni belirterek, “Koreli oyuncular dizi-
lerde o kadar iştahlı yemek yiyor ki, 
yemeklerini denemezsem olmazdı” 

Türkler Kore yemeklerine, 
Koreli müşavir Adana Kebap'a
hayran!

https://9koy.org/turkler-kore-yemeklerine-koreli-musavir-adana-kebapa-hayran-0912220430.html
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meklerine de merak salma-
ya başladığına vurgu yaptı. 

Türk gençleri Kore resto-
ranlarına ilgi gösterirken, 
2020 yılında ailesi ile bir-
likte Ankara’ya gelen Kore 
Kültür Merkezi Müdürü Ke-
e-houng Park ise, kendisi-
nin Türk mutfağında en çok 
"Adana kebabını sevdiğini" 
söyledi. Kee-houng Park 
ayrıca, Türk mutfağındaki 
işkembe çorbası ile beyra-
nın kendisine Kore'deki bazı 
yemekleri hatırlattığını da 
sözlerine ekledi. Koreli Mü-
şavir “Kore’de içtiğim bir 
çorba beyran çorbasına çok 
benziyor. İşkembe çorbasını 
da yine aynı şekilde Kore’de-
ki bazı yiyeceklere çok ben-
zetiyorum” dedi.

190 Kişilik dil kursuna 2 
bin başvuru

Kee-houng Park, 9. Köy'e 
yaptığı açıklamada 2022 yılında Tür-
kiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleşti-
rilen Kore kültür etkinlikleri hakkında 
da bilgi verdi. 

Kore Kültür Merkezi’nde, Kore’nin 
geleneksel ve modern kültürünü 

tanıtmak için Türkiye’nin birçok 
şehrinde K-pop yarışmalarından 
sergilere yemek kültürü tanıtımın-
dan spor etkinliklerine kadar bir çok 
farklı faaliyet düzenlendiğine dikkat 
çeken Kee-houng Park, yıl içerisinde 
düzenlenen faaliyetlere yönelik izle-
nimlerini şu şekilde aktardı:

“Kurslara çokça başvuru aldık. 
Örneğin Korece eğitiminde konten-
jan 190 kişilikti, ama bu sene 2000 
başvuru aldık. Tabi bunda online 
derslerin etkisi de oldu. Normalde 
4 öğretmen ile eğitimler gerçekleş-
tiriliyordu. Bu sene talep artınca 
Kore’den 3 öğretmen daha geldi. 
Merkezimizdeki faaliyetlerden ya-
rarlanan yaşça büyük kısım, daha 
çok Korece eğitimine ve kaligrafi 
derslerine yöneldi. Daha genç kesim, 
K-pop danslarına ve tekvando ders-
lerine başladı.”

Şu anda Kore Kültür Merkezi’nde 
10 binden fazla üyenin olduğunu be-
lirten Koreli müşavir, 2023 yılında 
yapılacak etkinlikler için çalışmalara 
başlandığına da vurgulayarak, "2023 
yılının ilk yarısında İzmir ve Kahra-
manmaraş’ta etkinliklere ağırlık ve-
receğiz. Son yarısında Türkiye Cum-
huriyeti’nin 100.yılına özel etkinlikler 
gerçekleştireceğiz” dedi.

dedi. Hocaoğlu, Kore sokak yemekle-
rinden örnekler veren restorandaki 
deneyimlerini ise şöyle paylaştı;

“Kore yemek kültüründe sebze ve 
et ağırlıklı yemekler, soya sosu ve 
pirinç ile tüketiliyor. Sebzeleri pişi-
rirken diri bırakıyorlar ve baharat-
ları daha farklı şekilde kullanıyorlar. 
Bizdeki gibi tereyağı, salça ve ekmek 
kültürü yok. Çok farklı iki kültür."

Türkler Kore yemeklerine, 
Koreli müşavir Adana Kebap'a 
hayran

Türkiye-Güney Kore dostluk iliş-
kileri aslında yıllar öncesine daya-
nıyor; İki ülke arasındaki dostluk 
köprülerinin yıkılmaz şekilde kurul-
duğu dönüm noktası ise, Türk asker-
lerinin Kore'de savaşı.

Kore Kültür Merkezi Müdürü Ke-
e-houng Park, son dönemde özellikle 
Türkiye'deki gençler arasında Kore 
kültürüne yönelik ilgiyi ise, 2010 yı-
lında televizyonlarda yayınlanmaya 
başlayan Kore dizilerine bağladı. 

 “Türk gençlerinden Güney Kore 
kültürüne ilgi 2010 yılında TRT’de 
yayınlanan Kore

dizisiyle başladı, günümüzde 
K-pop ve K-dramaların etkisiyle de 
arttı” diyen Koreli Müşavir,  Güney 
Kore dizilerinden ve danslarından 
etkilenen pek çok Türk'ün Kore ye-

Merve Hocaoğlu

Kee-houng Park
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Saatlerce, günlerce gümrük kapılarında 
bekliyorlar; neden beklediklerini 
bilmiyorlar. Bir başka dertleri de kaçak 
göçmenler. Kamyon kasalarını yırtıp yükün 
arasına gizlenen sığınmacılar için her gece 
nöbet tutuyorlar. 9. Köy Muhabiri Fatma 
Boz, Edirne Kapıkule’ye gitti, şoförlerin 
sorunlarını dinledi.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Fatma Boz
09 Aralık 2022

Yüklerinden ağır dertleri var

https://9koy.org/yuklerinden-agir-dertleri-var-0912220317.html
https://9koy.org/yuklerinden-agir-dertleri-var-0912220317.html
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Diyarbakır’da sadece kadın esnafa 
tahsis edilen özel pazar yerinde kadın 
pazarcılar bugünlerde erkek pazarcılara 
karşı mücadele yürütüyor. Kadınların 
ekonomik olarak güçlenmesi ve ticarette 
var olabilmeleri amacıyla uygulanan 
bu hizmet, erkek esnafın da bölgeye 
alınmasıyla tehlike altına girdi. Bu 
nedenle kadınlar, iş alanlarının erkekler 
tarafından da kullanılmasına karşı 
çıkıyor. Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi 
kararıyla kadın pazarcılar için kurulan 
Jiyan Semt Pazarı esnafının tezgah 
açtığı Zana Düğün Salonu civarındaki 
alan, erkek pazarcılara tahsis edildi. Söz 
konusu kararın, Pazarcılar Derneği’nin 
“yer tahsisi” talebi doğrultusunda geçici 
olarak alındığı ifade ediliyor. Karara tepki 
gösteren Jiyan Semt Pazarı’nın kadın 
esnafı, bu durumdan işlerinin olumsuz 
etkileneceğini belirterek “kadınlara özel 
pazar yeri” uygulamasının devam etmesi 
için alanda nöbet tutacaklarını belirtiyor. 
Jiyan Kadın Pazarcılar Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurdan 
Saltık, belediye ile yaptıkları görüşmeler 
sonucunda bir hafta erkek esnafın tezgah 
açmadığını ancak bu durumun kalıcı olması 
için güvence istediklerini belirtti. Saltık, 
“her hafta kazancımızla ilgili bu korkuyu 
yaşamak istemiyoruz” dedi. Mizgin Tabu, 
Bağlar ilçesindeki pazar yeri sorununu 
görüntüledi.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Mizgin Tabu
10 Aralık 2022

Kadın esnaf hakkını arıyor

http://media4democracy.org/news/kadin-esnaf-hakkini-ariyor
http://media4democracy.org/news/kadin-esnaf-hakkini-ariyor
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Çalışma Bakanlığı'nın kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için 
yaptığı yönetmelik, KESK ve SES'in tepkisini çekti. Sendikalara göre, 424 bin kişi yeni 
yönetmelik kapsamında kadroya geçirilirken, 166 bin sözleşmeli personel için ortada 
bir belirsizlik var. Bir başka sıkıntı ise, yeni yönetmelikte kadroya geçecek personelin 4 
yıl boyunca özlük haklarından mahrum kalma ihtimali.

Kaan Taşkın

10 Aralık 2022

Çalışma Bakanlığı'nın kamudaki 
sözleşmeli personelin kadroya geçi-
rilmesi için hazırladığı yönetmelik, 
sendikaları memnun etmedi.  KESK 
(Kamu Emekçileri Sendikaları Kon-
federasyonu) ve SES (Sağlık ve Sos-
yal Hizmet Emekçileri Sendikası) 
yeni yönetmelikle 424 bin kişi kad-
roya geçerken, 166 bin sözleşmeli 
personel için ise belirsizlik bulun-
duğunu açıkladı. 

"424 bin sözleşmeli personel 
kadroya alınacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın yaptığı açıklamada, 520 
bin sözleşmeli personelin 424 bini-
nin kadroya alınacağı duyurulmuş-
tu.  9. Köy'e konuşan SES MYK üyesi 
Eylem Kaya Eroğlu, Erdoğan'ın bu 
açıklamasından sonra Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlı-
ğı’nın eylül ayı verilerini incelediğini 
söyledi. Sözleşmeli personel sayısı-
nın kamuda 590 bin kişi olduğu vur-

gulayan Eroğlu, dolayısıyla aslında 
kadroya alınmayan 96 bin kişi değil 
166 bin kişi bulunduğunu kaydetti. 

Son çıkan yönetmeliği "seçim ya-
tırımı" olarak nitelendiren Eroğlu, 
şöyle konuştu;

“AKP iktidarı sözleşmeli istihdam 
modelini temel alarak ilerliyor. Bunu 
bunca yıldır kamuya alınan perso-
nellerin sayıları ortaya koyuyor. Ni-
yeti sözleşmelileri kadroya almak 
değil, seçim yatırımı kapsamında 
maliyetleri arttırmayacak ama 'ben 
yaptım bakın taleplerinizi karşıla-
dım' diyebilmek adına malzemeyi 
kullanmak".

Eroğlu'na göre, yeni yönetmelik 
uyarınca kadroya geçirilecek perso-
nelin bir diğer kaybı ise, 4 yıl boyun-
ca kadrolarının özlük haklarını ala-
mayacak olmaları. 

Eroğlu, bu düzenleme ile “3+1” 
modelinin ortaya çıktığını belirte-
rek, buna kadroya alınan sözleşmeli 
personelin 3 yıl boyunca 4A’lı perso-
nelin özlük haklarından tam olarak 
faydalanamayacağını ve tayin olma-
sı içinde 3 yılın ardından 1 yıl daha 
çalışması gerekeceğini söyledi.Kad-
roya alınan sözleşmeli personelin 

tayin hakkı ve sağlık mazereti ya da 
süt izni gibi özlük haklarını kullana-
mayacağını da vurgulayan Eroğlu, 
şöyle dedi;

“Yeni yönetmelik kadroya alın-
mayı dahi belli bir koşula bağlan-
mış durumda. 3+1 modeli getirildi. 
Siz 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya 
geçebilirsiniz ama tayin yaptırabil-
meniz için bir yıl daha çalışmanız 
lazım. 4 yıl çalışma zorunluluğu 
var bir yerden bir yere tayin yaptır-
mak için. İstisnalar olmakla beraber, 
4A’lı personelle aynı haklara sa-
hip değilsin. Siz 4 yıl boyunca bir  
yere çakılıyorsunuz."

"Kamuya alınan her 100 
personelin 16'sı sözleşmeli"

Eroğlu, kamuda istihdam edilen 
sözleşmeli personelin oranının art-
tığını da ifade etti. Devletin, personel 
alım şeklini eleştiren Eroğlu, "19 yıl 
önce kamuya 100 personel alınıyor-
sa bunun 4’ü sözleşmeliydi. Şimdi 
kamuya alınan her 100 personelin 
16’sı sözleşmeli. Bu açıklamaların 
birer seçim yatırımı olduğu gözden 
kaçırılmamalı" dedi. 

Sendikalar 17 Aralık'ta bu duru-
mu protesto etmek için Ankara'da 
miting yapmaya hazırlanıyor. Sen-
dikalara göre mitingde “artık yeter 
geçinemiyoruz”, “2023 bütçesiyle 
yükümüz artacak”, “gittikçe artan 
bu yükü daha ne kadar taşıyacağız”, 
“seçim bütçesi değil geçim bütçesi 
istiyoruz” sloganlarının kullanıl-
ması planlanıyor. Mitingde ayrıca 
hükümetten “güvencesiz istihdama 
son verilmesi", “temel tüketim mad-
delerine son iki yıl içinde yapılan 
zamların geri alınması", "dolaylı ver-
gilerin düşürülmesi" ve "yoksulluk 
sınırına kadar olan maaşların bi-
rinci vergi dilimine sabitlenmesi" de 
talep edilecek.

166 bin kamu personelinin166 bin kamu personelinin
akıbeti belirsizakıbeti belirsiz

Fotoğraf:  DEPO PHOTOS

https://9koy.org/kamuda-166-bin-personelin-akibeti-belirsiz-1012220257.html
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İran’da Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolarda 
3. aya yaklaşıldı. İran Başsavcısı Muntazeri’nin “ahlak polislerinin neden ortalıkla 
görünmediği” sorusuna verdiği yanıt, dünya basınınoda "ahlak polisi kaldırılıyor" olarak 
yorumlandı. Oysa İranlılar'a göre  ahlak polisi yerli yerinde duruyor, sadece biraz geri 
çekildi. İranlı yetkililerin açıklamaları ise dikkat dağıtma amaçlı. 

Burak Altınok

10 Aralık 2022

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Ami-
ni’nin gözaltında öldürülmesinin 
ardından 16 Eylül 2022 tarihinde 
başlayan ve ülke geneline yayılan 
protestolarda 3. aya yaklaşıldı. Top-
lamda 500'den fazla kişinin öldüğü 
sanılan protestolarda, gözler Ami-
ni'nin ölümünden sorumlu tutulan 
ahlak polisine çevrildi. İran Baş-
savcısı Muhammed Cafer Muntaze-
ri’nin bir açıklaması, dünya basının-
da "ahlak polisi kaldırılıyor" olarak 
yorumlansa da, İranlılar'a göre bu 
gerçek değil, dikkat dağıtma amaçlı. 

9. Köy, İran'da gerçekte neler ya-
şandığını Türkiye'de yaşayan İranlı-
lar'a sordu. 

Ahlak polisinin kaldırıldırıldığına 
ilişkin haber ve yorumlar, İran Baş-
savcısı Muhammed Cafer Muntaze-
ri’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 
“Ahlak polisinin yargı erki ile ilişki-
si yok. Ahlak polisi, geçmişte nere-
de kurulduysa orada kapatılmıştır” 
açıklaması üzerine tüm dünyaya ya-
yılmıştı. Ancak İranlılar bu algının 
"dikkat dağıtma amacı taşıdığını" 
kaydederek, durumu “gerçekten ka-
patılsa bile farklı şekillere bürünüp 
aynı görevlere devam edecekler" söz-
leriyle yorumladılar. 

"Olaylar medyaya yansıyandan 
daha büyük"

Eğitim için İran’dan çıkan ve gü-
venlik nedeniyle adını açıklamak 
istemeyen bir İranlı, 9. Köy'e yaptığı 
açıklamada, ailesinin bir kısmının 
İran’da kaldığını ve iletişim konu-
sunda ne kadar zorlansa da İran’dan 
gelen haberlerin medyaya yansıyan-
lardan daha büyük olduğunu söyle-
di. İranlı öğrenci, Başsavcının yap-
tığı muğlak açıklamalar konusunda 

ise “Tüm dünyanın gözü İran’da ve 
hükümet de bunun farkında. Bu ne-
denle biraz ortamı yumuşatıp, dik-
katleri dağıtmak istiyorlar. 1-2 hafta 
içinde daha şiddetli olaylar bekliyo-
rum” diye konuştu. 

"Geçmişe de bakmak lazım"
İranlı gazeteci ve belgeselci Ramin 

Adl da 9. Köy Haber Merkezine yap-
tığı açıklamada ahlak polisinin kalk-
sa bile geçmişte olduğu gibi farklı 
bir isimle yeniden aynı görevleri ye-
rine getirebileceğini söyledi. 

Adl, 1979’da yaşanan devrimde de 
aynı şeylerin yaşandığını, arabaları 
durdurup içki kontrolü yapan, ka-
dınlar ile erkeklerin ilişkilerini sor-
gulayan komite polisinin o dönemde 
kaldırıldığını ama çalışanların polis 
teşkilatının içine alınıp, aynı düzeni 
uyguladıklarını hatırlatarak, “Ah-
lak polisi isim olarak kaldırılabilir. 
Geçmişte de olduğu gibi buna bir kı-
lıf bulabilirler ama farklı şekillerde 
yine aynı göreve devam edecekler" 
dedi. Ramin Adl

"Protestocular ahlak polisinin 
kalkmasını önemsemiyor"

Adl şöyle konuştu;
“Protestocular kesinlikle ahlak po-

lisinin, başörtüsü zorunluluğunun 
kalkması gibi şeyler istemiyorlar. 
Hatta 'kalksın ya da kalkmasın bi-
zim için fark etmez' diyorlar. Onların 
istediği şey tamamen özgürlüklerini 
kazanmak, iktidarın, sistemin, re-
jimin değişmesini istiyorlar.” Pro-
testolar sürecinde olayların kısmen 
sakinleştiği zamanlarda polislerin, 
protestolara katılmayan evlere zarar 
vererek protestocuları zan altında 
bıraktığını da ifade eden Adl, polisle-
rin halkı bölmeye çalıştığını ve olay-
lar karşısında tamamen sessizliğini 
koruyan kesimleri, protestoculara 
düşman etmeye çalıştığını söyledi. 

"Videolar kaydedildiği sürece 
dünya takip edebilir"

Yaşanan olaylar nedeniyle İran'da 
rejimin interneti de kestiğine dik-
kat çeken Adl, polisin telefonla ka-
yıt alınmasına da izin vermediğini 
ve güç kullandığını belirterek, şöyle 
dedi;

“30 sene orada yaşadım ve mesle-
ğim olan fotoğrafçılığı yaparken bile 
defalarca tutuklandım. İran’da böyle 

İran'da ahlak polisi kalktı mı?İran'da ahlak polisi kalktı mı?

Fotoğraf:  DEPO PHOTOS

https://9koy.org/iranda-ahlak-polisi-kalkti-mi-1112220754.html
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durumlarda çekim yapmak suç. BBC, 
VOA gibi kanallara video göndermek 
ise günah gibi görünüyor. Bu olaylar 
özelinde dünya ile videolar paylaşı-
labiliyor çünkü bazı bölgelerde pro-
testocu sayısı, polis sayısından daha 
fazla. Bu nedenle şunu da unutma-
mak gerekir; gördüğümüz videolar 
sadece kayıt yapılabilen, protestocu-
ların fazla olduğu yerlerden gelen vi-
deolar. Peki ya görmediğimiz yerler?”

"Olay başörtüsü değil"
İran tarihinde birçok protestonun 

olduğunu söyleyen Adl, bu büyük-
lükteki protestoların geçmişte hü-
kümet düşürdüğünü hatırlatarak, 
şöyle konuştu;

“Bu devamlılıktaki protestolar 
devrime yol açabilir niteliktedir. Hü-
kümet ise şu an kendi ideolojilerin-
den çok düşmemelerini önemsiyor. 
O nedenle her şeyi yapabilirler. Hü-
kümetin derdi başörtüsü ya da içki 
değil. Bunu kaldırabilirler ama bu 
sefer de 'karizması' çizilir ve destek-
çileri tarafından baskı altında kalır. 
Konu kesinlikle ideolojiler değil, ta-
mamen kendi çıkarlarını gözetiyor-

lar ve insanları bu şiddetle, özgür-
süzlükle yüz yüze bırakıyorlar.”

İran'da şimdiye kadar neler 
oldu?

İran'da Mahsa Amini'nin öldürül-
mesiyle başlayan protestolarda 531 
kişinin öldüğü, en az 1160 kişinin 
yaralandığı tahmin ediliyor. İran reji-
minin protestolara tepkisi ise, kimli-
ğini belirlediği protestocuları hızlıca 
yargılamak oldu. "Suçlu" bulunan ilk 
protestocunun idam edilmesi ise, ül-
kedeki infiali daha da arttırdı. 

İran'da Eylül'den bu yana yaşanan-
lar şöyle gelişti;

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Ey-
lül’de ahlak polisi tarafından başörtü-
sü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 
gözaltına alındıktan sonra hastaneye 
kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Ami-
ni’nin, 16 Eylül’de yaşamını yitirme-
siyle protestolar başladı.

Amini’nin ölümünün gözaltına 
alındıktan sonra ahlak polisi tara-
fından gördüğü şiddet ve işkenceden 
kaynaklandığı iddiasına karşılık, 
Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Ra-
himi, “polisin onu hayatta tutmak için 

her şeyi yaptığını, iddiaların asılsız ol-
duğunu” söyledi. Bunun üzerine açık-
lama yapan Amini’nin babası, kızının 
hiçbir sağlık problemi olmadığını, ba-
caklarında morluklar bulunduğunu 
ve ölümünden polisi sorumlu tuttu-
ğunu belirtti.

Amini’nin ölümünün ortaya çık-
masıyla ülke çapında “#MahsaAmi-
ni” etiketiyle 2 milyon tweet atıldı ve 
Amini’nin cenaze töreniyle birlikte 
protestolar başladı. Kadın eylemciler 
başörtülerini çıkartarak protestolara 
destek verdiler.

Protestolar sırasında başta Tahran 
Üniversitesi olmak üzere, ülkedeki 
yüksek öğretim kurumlarında da öğ-
renciler “diktatöre ölüm” sloganları 
attılar. 

6 Ekim tarihinde paylaşılan video-
lar ve haberlerde ise lise öğrencileri-
nin de dersleri boykot ederek protes-
tolara katıldığı iddia edildi.

7 Ekim'de İran Adli Tıp Kurumu, 
açıkladığı raporda Amini’nin “çoklu 
organ yetmezliği” nedeniyle öldüğünü 
iddia etti.

9 Ekim’de ise İran devlet televizyo-
nu, rejim karşıtı hackerler tarafından 
siber saldırıya uğradı ve İran Dini Li-
deri Ayetullah Ali Hamaney konuşma 
yaparken, Amini ile protestolarda ölen 
kadınların görüntüleri yayınlandı.

İran İnsan Hakları Kurumu 10 
Ekim'de yaptığı açıklamada, protes-
tolar sırasında ölenlerin sayısının 
185’e çıktığını açıkladı. Aynı raporda 
hayatını kaybeden göstericilerinin 
19’unun 18 yaş altında olduğu, ölen-
lerin 21’inin ise güvenlik güçlerinden 
olduğu ifade edildi. Yine aynı gün 
BBC’de yayınlanan habertde ise, Ami-
ni’nin kuzeni ailenin ölüm tehditleri 
aldığını açıkladı.

Amini’nin ölümünün 40. gününde 
protestolar büyüdü, Tahran Üniver-
sitesi öğrencileri Telegram sayfasın-
dan silahlı birimlerin üniversiteye 
girdiğini ve öğrencileri hedef aldığını 
iddia etti. Aynı gün yayımlanan İnsan 
Hakları Örgütü’nün raporunda ise 40 
günün sonunda 29’u çocuk 234 kişi-
nin gösterilerde hayatını kaybettiği 
açıklandı.

24 Ekim tarihinde Mahsa Amini’nin 
protestolarında polisin tutumunu 
eleştiren futbolcu Vurya Gafuri, “İran 
Ulusal Futbol Takımı’na hakaret ve 
rejim aleyhinde propaganda yapmak” 
suçlarından tutuklandığı açıklandı. 

Ramin Adl
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Gafuri 4 gün sonra serbest bırakıldı.
28 Ekim’de Mahsa Amini’nin ailesi-

ne ev hapsi verildiği açıklandı. Bir gün 
sonra ise Zahedan kentinde polisin 
protestocuların üzerine ateş açmasıy-
la 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

30 Ekim’de İran rejimi, Amini’nin 
ölümünü haber yapan iki gazeteci-
yi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı 
(CIA) ajanı olmakla suçladı. 30 Ekim’e 
kadar da ülke genelinde 40’ı aşkın ga-
zeteci gözaltına alındı.

5 Kasım tarihinde ise Sistan – Be-
luçistan eyalitine bağlı Haş kentinde 
Cuma namazından sonra çıkan pro-
testolarda güvenlik güçlerinin gös-
tericilere saldırısı sonucu 16 kişinin 
hayatını kaybettiği açıklandı ve top-
lam ölüm sayısının 253’e yükseldiği 
açıklandı.

14 Kasım’da Devrim Mahkeme-
si’nin 5 kişiye hapis, 1 kişiye de idam 
cezası verildiğini açıklandı. İdam 
cezası verilen kişinin kimlik bilgile-
ri açıklanmazken, idam nedeninin 
ise “devlet kurumunu kundaklama, 
kamu düzenini ve huzurunu bozma” 
olduğu duyuruldu. 2 gün sonra kim-
liği açıklanmayan bir protestocuya 
“devlete savaş açmak” suçuyla, 2 pro-
testocuya da benzer suçlardan idam 
cezası verildi ve idam cezası verilenle-
rin sayısı 5’e yükseldi.

21 Kasım’da Katar'daki Dünya Ku-
pası’na katılan İran Erkek Milli Ta-

kımı milli marşlarını okumazken, 
kaptan İhsan Hacsafi, protestolarda 
ölenlere ve protestoculara destek ver-
diklerini açıkladı.

22 Kasım’da Norveç merkezli İran 
İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde 
yaşamını yitirenlerin sayısının 416’ya 
yükseldiğini açıkladı.

2 Aralık tarihinde İran’da rejim “es-
netme adımı” üzerinde çalışıldığını 
duyurdu.

4 Aralık tarihine gelindiğinde 60’ı 
çocuk 448 kişinin yaşamını yitirdiği 
açıklandı, 8 kişi ise idama mahkûm 
edildi. Aynı tarihte İran Halkla İleti-
şim merkezi Başkanı Ahmed Salihi, 
“Toplumda yetkililere iletilen başör-

tüsü özgürlüğü talepleri var” dedi. 
İran Genel Başsavcısı Muhammed Ca-
fer Muntazeri de Devrim Yüksek Kon-
seyi’nin başörtüsü konusu üzerine 
çalıştığını ve 15 güne kadar sonucun 
açıklanacağını söyledi.

8 Aralık tarihinde, idama mahkûm 
edilenlerin sayısı 11’e yükseldi ve 20 
Kasım’da avukatsız olarak yargılanan 
Muhsin Şikari (23) idam edildi.

Son rakamlara göre ise İran'da pro-
testolar başladığından bu yana 18 bin 
210 kişi gözaltına alındı, 8 kişi idama 
mahkum edildi, bir kişi idam edildi. 
Olaylarda yaklaşık 531 kişinin öldü-
ğü, en az da 1160 kişinin yaralandığı 
tahmin ediliyor.

Fotoğraf:  DEPO PHOTOS

Fotoğraf:  DEPO PHOTOS

http://media4democracy.org/news/seramik-cam-heykelin-afacan-prensesi-ama-aslinda-o-bir-ece
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Fiyatı yükselen birçok ürün için, ihtiyaç sahipleri daha 
hesaplı olan kullanılmışına yöneliyor. Peki her ürünün 
ikinci eli olur mu? Kullanılmış araç lastiği almak güvenli 
mi? 9.Köy Muhabiri Kaan Taşkın kış lastiği fiyatlarını 
araştırdı, lastikçilerle ve güvenli sürüş uzmanlarıyla  
konuştu, “ikinci el lastik” konusundaki uyarıları derledi.

Kaan Taşkın
12 Aralık 2022

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği 
uygulaması başladı ama lastikçiler-
de her yıl görülen kuyruklardan yo-
ğunluktan  bu kış eser yok. Yazlık-
ları çıkarıp kışlık lastik taktırmak 
isteyen birçok sürücü ikinci el, kul-
lanılmış lastik arıyor. Çünkü bir adet 
sıfır lastik fiyatına 3-4 adet ikinci el 
lastik alınabiliyor.

Ev eşyası, elektrikli aletler, kıyafet 
gibi fiyatı yükselen birçok ürün için 
ihtiyaç sahipleri daha hesaplı olan 
kullanılmışına yöneliyor. Peki her 
ürünün ikinci eli olur mu? Kullanıl-
mış araç lastiği almak güvenli mi? 9. 
Köy haber merkezi kış lastiği fiyatla-
rını araştırdı, lastikçilerle ve güvenli 
sürüş uzmanlarıyla  konuştu. İkinci 
el kış lastiği kullanılabilir mi?

1 Nisan 2023’e kadar ticari araç-
larda kış lastiği takılı olma zorunlu-
luğu ve lastik fiyatlarında geçen se-

neye göre %100’ü geçen oranda artış 
olması satıcıları da hayal kırıklığına 
uğrattı. Şu sıralar sadece ikinci el 
lastik alan ve satan çıkma lastikçi-
lerde yoğunluk arttı. Sıfır kış lastik 
almaya gücü yetmeyen müşteriler 
yolunu çıkma lastikçilere çevirdi. 
Ortalama bir lastik büyüklüğü olan 
15 inç 4 adet kış lastiğinin toplam fi-
yatı 4000 Türk Lirası civarında satı-
lırken çıkma lastikçilerde bu ebatta 
4 adet lastik  2000 - 2500 Türk lirası. 

“Sıfır lastik almaya gücü 
yetmeyen ikinci el lastik 
peşinde”

Ankara’da Kazım Karabekir cad-
desinde lastik dükkanı işleten Du-
ran Uluçay kış lastiği fiyatlarında 
geçen seneye göre %100’lük bir artış 
olduğunu ifade etti. Dar gelirli ve kü-
çük araç sahiplerinin daha çok ikinci 
el lastik talep ettiğini söyleyen Du-
ran Uluçay şöyle konuştu:

“Geçen sene 600 - 700 liraya alıp 
sattığımız bir lastik şimdi 1400 ile 
1500 lira aralığında. Gelir seviye-

si düşük olan müşterilerde takribi 
13 ve 14 inç grubundaki lastiklerde 
ikinci el kış lastiği talebi daha fazla 
oluyor. Üst segment araçlarda bu ta-
lep azalıyor. Tabi ikinci el lastiklerde 
ne kadar kilometre yapılmış o göz 
önünde bulundurulur. Ona göre kı-
yaslanır kullanılır veya kullanılmaz. 
Takılır araca ya da takılmaz ona göre 
ayrımını yapıyoruz.”

“İkinci el lastik talebinde 2,5 
kat artış var”

Ankara’da çıkma lastikçi dükkanı 
işleten Adem Akdemir, ikinci el las-
tik satışlarının geçen yıla göre iki üç 
kat arttığını söyledi. İşlere yetişeme-
diği için yeni eleman aldığını belir-
ten Adem Akdemir de kullanılmış  
lastiğe ilgiyi şu sözlerle anlattı:

“Eskiden günde 3 ya da 4 müşte-
ri gelirdi şimdi günde 9-10 müşteri 
dükkana ikincil el lastik sormaya ge-
liyor. Lastiğin bu kadar pahalılaşma-
sı müşteri için kötü ama bizim için 
de iyi oldu işlerimiz hareketlendi. Şu 
lastiği değiştiren çocuğu geçen hafta 
işe aldım dükkanda yoğunluk oluyor 
artık diye. Biz de istemeyiz müşteri-
nin cebinden bu kadar para çıkması-
nı ama bizlik bir durum değil. Tabii 
ikinci el lastik bir sıfır lastik kadar 

İkinci el kış lastiği 
olur mu?

Duran Uluçay

https://9koy.org/ikinci-el-kis-lastigi-olur-mu-1212220117.html
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güven vermiyor. Biz en fazla üç yıl 
kullanılmış ikinci el alıp satıyoruz. 
Daha fazla kullanılmış lastiklerin 
yolu tutması zor olur. Burada müşte-
riye önceden ikinci el lastiğe bir sıfır 
lastik kadar güvenemeyeceğini anla-
tıyoruz. İkinci el lastik alanlara çok 
hız yapmaması bizim tavsiyemizdir.”

“Dört tanesi 500 liraydı şimdi 
bir tanesi 500 lira”

Çıkma lastik almak için çıkma las-
tikçileri gezen sürücü Yaşar Dağlı 
ise ikinci elinin de pahalı olmasın-
dan şikayet etti. Dağlı, “Eskiden 
ikinci el dört lastiğin hepsini 500 li-
raya almıştım. Şimdi tek bir lastiğe 
500 lira istiyorlar. Şimdi almamak 
da olmaz, yolda mı kalalım?” dedi. 

Kullanılmış lastikler yeni 
lastikler kadar güvenli mi?

Sıfır lastikler yerine kullanılmış 
ikinci el lastik tercih edenleri uz-
manlar uyarıyor. Özel bir sürücü 
kursunda trafik eğitmenliği dersi 
veren Tufan Soykan ikinci el lastik 
takan araçlarda yapılması gereken-
leri ve yola çıkan sürücülerin dikkat 
etmesi gereken noktaları anlattı:

“Lastikleri değiştirilen araçlar, 
özellikle eskiyen lastikler için önce-

likle diş derinliğini ölçüldüğünden 
emin olmalıdır. Kontrol edilmesi ge-
reken diğer bir alan da doğru mon-
tajı ve balansıdır. Tekerlek balansı 
ve tekerleğin doğru hizalanması ge-
rekir bu özellikle de ikinci el lastik 
takanlar için daha dikkat edilmesi 
gereken bir konudur.  Lastikler çok 
yıpranmadığı sürece, diş derinliği 
yaz lastiklerinde 3mm kış lastikle-
rinde 4mm altına inmemişse ikinci 
el lastik takılabilir. Yasal mevzuat-
ta lastik diş derinliği en az 1,6 mm 
olmalıdır. Ama biz bunu sürücülere 
önermiyoruz. Sürücü adaylarımıza 
da derste bunları söylüyoruz.  Ama 
eğer uzun yol şoförüyseniz aracınız 
için lastikler iyi performans lastik-
lerine sahip olmalıdır. Kullanılmış 
lastikle uzun yola çıkıldığında ikinci 
el lastiğin dayanıklılığı daha az oldu-
ğu için lastik patlaması meydana ge-
lebilir. Yola çıkılmadan önce lastik-
ler için, lastik sırtının düzenli olarak 
uygun şekilde kontrol edilmesi çok 
önemlidir. Bu süreç aşınmış lastik-
lerin kapsamı ve özellikle lastiklerin 
güvenli olup olmadığı hakkında bize 
yol gösterecektir. Şehirler arası kara-
yollarında yük ve yolcu taşıyan ticari 
araçlar kış lastiği takmak zorunda. 
Takılmazsa eğer ceza yazılır daha da 

önemlisi sürücü kar yağışı gibi bir 
doğal afette yolda kalabilir. Eğer las-
tikler ikinci el ve lastik dişleri söyle-
diğim mm’den daha da düşükse ara-
cın yolda kalma ve kaza yapma oranı 
tabii daha da artıyor.”

Kış lastiğinin özellikleri 
nelerdir?

Lastikçilerin dükkanlarının ve las-
tik bakım atölyelerinin yoğun olarak 
bulunduğu Ankara Kazım Karabekir 
caddesinde  bir başka lastik uzmanı 
Gazanfer Yaman’la da kış lastiğinin 
özelliklerini konuştuk. Yaman lastiğin 
yola nasıl tutunduğunu şöyle anlattı:

“Kış lastiklerimizin en büyük özel-
liği vakumlu olması. Lastikteki zik 
zak şeklindekiçizgiler birer kanal; 
aracın ağırlığıyla beraber yere bastı-
ğında açılıyor. Bu açılmayla birlikte 
yerde herhangi bir hava olayı oldu-
ğunda kar ya da yağmur yağışında 
tutunmayı arttırıyor. Yaz lastikleri 
gibi silik lastikler değil. Kış lastiği-
nin en büyük özelliği bu. Yağış ol-
madığında ya da mevsim başında ve 
sonunda yakıt tüketimini çok az art-
tırabilir. Ama dediğim gibi en büyük 
özelliği kar olduğunda kara tutuna-
rak yolda kalmamasını, yola devam 
etmesini sağlamaktır.” 
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Trabzon'un Çaykara ve Uzungöl ilçelerinden yaklaşık 460 kişi 
57 yıl önce yaşanan sel ve heyelan felaketi nedeniyle Van'ın 
İran sınırındaki Özalp ilçesine yerleştirildi. Özalp’e bağlı Emek 
ve Dönerdere köylerine yerleştirilen Karadenizli köylüler 
bambaşka bir coğrafya ve kültür içinde yaşamaya başladı. 
Yarım asırdır komşu köylerle ve bölge kültürüyle iç içe, barış 
içinde yaşayan Karadenizli afetzedeler, yeni köylerini ikinci 
memleketleri olarak benimsedi. İkliminden kültürüne kadar 
pek çok konuda uyum sağlayan köylüler tarım ve hayvancılıkla 
uğraşıyor. Tüm köylülerin ortak olduğu bir kooperatif 
aracılığıyla mandıra ürünlerini tüketiciyle buluşturuyorlar. 
Bölgenin en çok göç veren köyleri arasında olan Emek ve 
Dönerdere’de köylüler son yıllarda artan bu göçten şikayetçi.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Zafer Avnaş
12 Aralık 2022

Vanlı
Karadenizliler

http://media4democracy.org/news/vanli-karadenizliler
http://media4democracy.org/news/vanli-karadenizliler
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Gezici Film festivali Ankara’da bir hafta 
konaklayıp geçti, bu hafta Sinop’ta, 17-18 
Aralık’ta da Kastamonu’da. Ankara’da 
20 TL bilet ücretiyle gösterilen fimler 
Anadolu’da ücretsiz gösterilecek. 
Anadolu hikayeleriyle dolu sinema 
şölenindeki bazı filmlerd ilişkin haberi 
linkten izleyebilirsiniz.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Buğra Barış Yalınkılınç
13 Aralık 2022

Sinop ve Kastamonu’da 
41 Filmli Sinema Şöleni

https://9koy.org/sinop-ve-kastamonuda-41-filmli-sinema-soleni-1312220148.html
https://9koy.org/sinop-ve-kastamonuda-41-filmli-sinema-soleni-1312220148.html
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Henüz genç denilecek yaşta, ama 
neredeyse çeyrek asırdır seramik-cam 
heykel sanatı dalında başarılı çalış-
malara imza atıyor. Sanat yaşamına, 
daha 13 yaşında iken, Prof. Tuğrul 
Emre Feyzoğlu’dan ders alarak baş-
lıyor ve o yaşta kendi heykellerini 
tasarlıyor. Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
cam bölümüne 1’incilikle girme ba-
şarısını gösteriyor. 2008 yılında bö-
lümünü 1’incilikle bitiriyor. Çizimle-
ri Prof. İnci San’ın “Eğitim ve Müze 
Semineri” başlıklı kitabında yayın-
landıktan sonra, soğuk cam heykel 
sanatının önde gelen sanatçılarıyla 
çalışıyor. İlk sergisini 29 Şubat’ta An-
kara Kuğulu Ziraat Bankası Sanat  
Galerisi’nde açıyor.

Eserleri en son Barselona’da, 4-6 Kasım 2022’de, European Museum of Modern Art’ta 
sergilenen Ece Afacan, kısa sürede ikinci kişisel sergisini açmayı düşünüyor. 2023’te ise 
davet edildiği New York Art Expo’da eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Eserleri Türkiye sınırlarını aşan, 
uluslararası sergilerde ödüllendirilen 
bu seramik-cam heykelci sanatçımız, 
fiziğiyle de küçük “Afacan” bir prense-
si andırıyor; ama aslında o bir “Ece.”

Ece Afacan’ın “Water” ve “Balance 
of Nature” adlı iki eseri, 4-6 Kasım 
2022’de Barselona’daki European Mu-
seum of Modern Art’ta, “Interconnec-
ting Lines” karma sergisinde yer al-
ması, onun başarısının bir göstergesi.

Bu başarısından ötürü, çeyrek asrı 
arkasına alan, seramik-cam heykel 
sanatçısı Ece Afacan’ı başkent sanat 
kamuoyuna tanıtmak istedik.

Ece Afacan anlatıyor
Onunla One Tower Arkadaş Kitabevi 

Köpük Cafe’nin içten ortamında ko-
nuşurken fark ettim ki, kendisinden 
söz etmekte, sanatçılığı kadar başarılı 
değil; o yüzden, sıkça soru yöneltmeyi 
yeğledim ve o da kısa yanıtlar verdi. 
Ama bu kadarı bile onun sanatçılığı-

nın uzandığı boyutu ortaya koymaya 
yeterliydi. Ece, sanat yaşamına başla-
yışını şöylece anlatıyor: “Sanat, hayatı-
mın her döneminde oldu. Çok farklı sa-
nat dallarıyla da uğraştım. 13 yaşımda 
başladığım seramik dersleri sayesin-
de, bu sanatı kendime yakın buldum. 
Kilden heykeller yapıp tasarladığım 
eserlerimi üretiyordum. Bu dalın mes-
leğim olmasına karar verince; sınavla 
birincilikle başladığım Hacettepe Üni-
versitesi Seramik ve Cam bölümünü 
yine birincilikle bitirdim. Dünyanın 
önde gelen cam sanatçılarıyla çalışma 
fırsatım oldu. Şu an uluslararası sera-
mik cam sanatçısıyım.”

Ece, kendisini etkileyen sanatçılar-
dan ise şöyle söz ediyor: “İlk seramik 
derslerini Prof. Tuğrul Emre Feyzoğ-
lu’dan almıştım. Gerek sanatçılığıyla 
gerekse saygın kişiliğiyle bana hep ör-
nek olmuştur. Cam konusunda; soğuk 
cam heykel konusunda asistanlığını 
yaptığım Frantisek Janak, hem soğuk 

Hasan Safa Tekeli
14 Aralık 2022

Seramik-cam heykelin afacan prensesi ama 

Aslında o bir Ece

http://media4democracy.org/news/seramik-cam-heykelin-afacan-prensesi-ama-aslinda-o-bir-ece
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cam heykel hem de kalıpla şekillen-
dirme konusunda bana hocalık eden 
Chad Holliday ve füzyon tekniklerin-
den biri olan dikroik cam uygulaması-
nı öğreten Jon M. Rees’in, büyük katkı-
larını kaydetmeliyim.”

Kalbin beyinle işbirliği
Eserlerini yaparken ne düşündü-

ğünü ve neler hissettiğini soruyorum: 
“Her şeyden ilham alıyorum. Sınırsız 
düşünüyorum. Beynim tüm dünyayı 
gözlemleyip, kendi dünyasında özgün 
eserleri tasarlıyor. Kalbim susmayan 
bir duygu yoğunluğuyla beynimle iş bir-
liği ediyor. Kendi felsefe süzgecimden 
geçirmeyi çok seviyorum. Eserlerimde 
en önem verdiğim şey, zeki tasarımlar 
çıkarmak. Beynim o kadar alışkın ki 
bu sürece; âdeta bir photoshop progra-
mı ya da gelişmiş üç boyutlu bilgisayar 
programı gibi çalışıyor. Renkleri, ışığı, 
şekilleri, malzemeyi, dokuları; gereken 
her şeyi, kendisi ekleyip yorumluyor. 
Gün içinde bilinçaltım hemen tasarı-
mımı aklıma getiriyor. Gezmek, hayal 
etmek, yürümek, kitap okumak, kültür 
alışverişi, müzik dinlemek ve medi-
tasyon da kendi dünyamızı genişleten 

şeyler. Her zaman eserlerimi üretmede 
bana yardımcı oldular.”

Venedik Bienali'nde...
Ece Afacan, sergileri, ödüllerinden 

söz ederken, ilk sergisindeki duygula-
rını, o günlerin coşkusuyla aktarıyor: 
“Önemli karma sergilerden davetiyeler 
aldım ve alıyorum. Daha önce Venedik 
Bienali ve Roma’da dünyadan ilk elli 
arasına seçildim. En son Paris, Carrou-
sel du Louvre’da eserlerim sergilendi. 
Ödüllere gelince, İtalya’dan uluslara-
rası altı ödül aldım. Her biri benim için 
çok değerli. İlk sergim, ilk ve önemli 
adımlarımdandı. İlk kez Ece Afacan 
olarak tanınacaktım ve eserlerimi dış 
dünyayla paylaşacaktım. Her şeyin ku-
sursuz ve düzgün olması için çok çaba 
harcadığım bir gündü. Ailemin deste-
ği, yakınlarımın gelişi, sanatseverlerin 
ilgisi beni çok mutlu etmişti.”

Ece Afacan, eserlerinin Barselona’da, 
4-6 Kasım 2022’de, European Mu-
seum of Modern Art’ta sergilenmesi-
nin ardından, kısa sürede ikinci kişisel 
sergisini açmayı düşünüyor. 2023’te 
ise davet aldığı New York Art Expo’da 
eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Sanata yatkınlığı aileden geliyor. 
Fotoğraf sanatçısı anne Hülya Afacan, 
önemli birçok eseri sergilenecek, ödül 
alacak denli bu sanatla uğraşıyor ve 
kızının çalışmalarını da resimliyor. 
Asıl sanatçı damar dededen geliyor. 
Dede teknik ressam Selim Narlı, Ata-
türk Cumhuriyeti öğretmenlerinden; 
sanat kitapları yazmış ve kendi ta-
sarımlarına imza atmış. Ece Afacan, 
yakın çevresi tarafından, yeteneğinin 
dedesinden ve annesinden geldiğinin 
söylendiğini anlatırken, gözleri gele-
ceğe daha bir aydınlık bakıyor.

Ece Afacan 

kimdir?

Ankara’da 1985 
yılında doğdu. İlk 
derslerini 13 ya-
şında Prof. Tuğrul 
Emre Feyzoğlu’n-
dan aldı. 2004 yı-
lında birincilikle 
girdiği Hacettepe 
Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Seramik 
cam bölümünü, yine birincilikle 
bitirdi. Çizimleri Prof. İnci San’ın 
“Eğitim ve Müze Semineri” baş-
lıklı kitabında yayınlandı. Soğuk 
cam heykel sanatının ünlü isim-
lerinden Vladimir Klein’ın yanı 
sıra kalıpla şekillendirme ve so-
ğuk cam heykelin önde gelen sa-
natçıları Frantisek Janak ve Chad 
Holliday ile çalıştı. İlk sergisini 
29 Şubat-18 Mart 2016’da Anka-
ra Kuğulu Ziraat Bankası Sanat 
Galerisi’nde açtı. Bir çizimi ve bir 
cam seramik heykeli Ziraat Ban-
kası Özel Koleksiyonu’na alındı. 
2016 yazında genç ve yetenekli bir 
sanatçı olarak seçilerek, Petr Sta-
cho cam heykel ile çalışmak için 
burs kazandı. 2017-2018 yılların-
da İtalya’da altı uluslararası ödül 
aldı. 2018 Venedik Bienali’ne da-
vet edildi; bienalde, “Flying with 
my eyes ve Tear of Pendulum” 
adlı eserleri sergilendi. Aynı yıl 
Roma’da dünyadan 50 sanatçı 
arasına seçildi. Bazı eserleri, New 
York’ta “The Best Modern and 
Contemporary Artists 2018” adlı 
önemli çağdaş sanat kitabında, 
“en iyi çağdaş sanatçılar” arasın-
da yayınlandı. 2019 yılında Fran-
tisek Janak’ın asistanlığını yaptı. 
Foci Mcga füzyon kase koleksi-
yonunu tasarladı. Füzyon cam 
kaseleri Minnesota State Fair’de 
sergiledi. 2021 yılında Seres’21 V. 
Uluslararası Seramik, Cam, Ema-
ye, Sır ve Boya Kongresi’nde “Dik-
roik camın füzyon tekniğinde kul-
lanım olanakları” konulu sunum 
yaptı. 2022’de, Paris’te, Carrousel 
du Louvre-Art Shopping Expo’da 
4 seramik cam eseri sergilendi.
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YÖK'ün ‘Akademik Hareketlilik’ adı altında öğretim üyelerini ülkenin farklı 
üniversitelerine gönderme projesine tepki büyük. Akademisyenler projeyi 'sürgün' 
olarak niteledi ve mahkemelik olabileceğine dikkat çekti.

Akademisyenlerden 
‘sürgün projesine' tepki

YÖK'ün 18 Kasım'da açıkladığı Aka-
demik Hareketlilik Projesi, akademi 
dünyasında tepkiyle karşılandı. 2006 
yılından sonra kurulan yeni üniversi-
telerin öğretim üyesi ihtiyacının kök-
lü üniversitelerin yetişmiş akademik 
kadrolarından karşılanmasını öngö-
ren proje, akademisyenler tarafından 
"sürgün" olarak nitelendirdi. 

Beril Çanakçı
15 Aralık 2022

YÖK'ün projeye ilişkin ilk açıkla-
masında, akademik hareketliliğin 
"gönüllülük esasına öncelik verile-
rek yapacağı" vurgulanmıştı. Ancak 
sendika ve akademisyenler, proje 
için gönüllü çıkmaması durumunda 
bunun bir çeşit ‘sürgün’e dönüşebi-
leceğini ve bu durumdan da en çok 
üniversite yönetiminin göndermek 
istediği akademisyenlerin etkilene-
ceğini ifade ettiler. 

Nitekim projenin uygulanmasına 
ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nden 
başlanması ve 8 öğretim görevlisinin 

başka üniversitelere gönderilmesine 
ilişkin ilk talimat da verildi. 

"Plansız ve ihtiyaç dışı 
üniversite kurulmasının 
sonucu..."

9. Köy’e konuya ilişkin değerlendir-
melerde bulunan Eğitim-Sen Ankara 
5 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı 
Mutlu Arslan, projenin 2006 sonra-
sında açılan üniversitelerin akademik 
yetersizliğini gözler önüne seren bir 
tür ‘itiraf’ niteliği taşıdığını söyledi. 
YÖK’ün bu yetersizliği büyükşehirler-

Fotoğraf:  DEPO PHOTOS

https://9koy.org/akademisyenlerden-surgun-projesine-tepki-1512221200.html
http://media4democracy.org/news/seramik-cam-heykelin-afacan-prensesi-ama-aslinda-o-bir-ece
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deki köklü üniversitelerden akademis-
yen transferi yoluyla çözmeyi hedefle-
diğini kaydeden Arslan, şöyle konuştu;

"Her İle Bir Üniversite projesi yük-
seköğretim alanında tümüyle plan-
sız ve ihtiyaç dışı bir sayısal büyü-
me yarattı. Bu kontrolsüz büyüme 
üniversite eğitiminin her anlamda 
niteliksizleşmesine neden oldu. Pro-
je kapsamında 2006 yılı sonrası ku-
rulan üniversiteler liyakatsizliğin ve 
siyasi kadrolaşmanın en yoğun oldu-
ğu kurumların başında geliyor. YÖK 
Akademik hareketlilik projesiyle boş 
kalan bu programları kapanmaktan 
kurtarmaya çalışıyor.”

“YÖK hareketlilik sağlamak isti-
yorsa bunu zorla değil, 2006 sonrası 
kurulan üniversitelerdeki koşulları 
iyileştirerek yapmalıdır" diyen Arslan,  
aksi bir durumda akademisyenlerin 
mağdur edileceğini ve ilgili üniversi-
tedeki işleyişin de aksayabileceğinin 
altını çizdi. Arslan şöyle konuştu;

“Rektörlük ve dekanlıklar akade-
misyenlerin akademik faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için onları sürekli 
belli şartları yerine getirmeye zorluyor. 
Belirli şartları yerine getirmeyenlerin 
yurt dışı görevlendirmeleri, şehir dışı 
izinleri, araştırma destekleri onay-
lanmıyor. Ve daha da önemlisi hak 
ettikleri kadroları açılmıyor. YÖK’ün 
akademik hareketlilik projesi de bu 
baskılardan biri olma tehlikesi yaşıyor. 
Bu hareketliliğe katılmayanların aka-
demik isteklerinin yerine getirilme-
mesi, kadrolarının verilmemesi gibi 
durumlar ortaya çıkabilir.”

"Proje bir tür zorunlu görev 
baskısı oluşturuyor..."

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Süleyman İrvan ise, yeni açı-
lan üniversite sayısının arttığını ancak 
üniversitelerin niteliğinin ve eğitim 
kalitesinin artmadığını vurguladı. İr-
van şöyle dedi;

“Öncelikle bazı rakamları vermekte 
yarar var. Türkiye’de mevcut durum-
da 131 devlet üniversitesi var ve bun-
ların 79’u yani yüzde 60’ı 2006 yılı ve 
sonrasında açılmış üniversiteler. Belli 
ki, 16 yılda 79 üniversite açtık ama bu 
üniversitelerin ihtiyacı olan öğretim 
üyesini sağlamakta yeterince başarılı 
olamadık.”

Öğretim üyelerinin hâlihazırdaki 
kurumlarını gönüllü terk etme ve baş-

ka bir üniversiteye gitme konusunda 
istekli olmaları için cazip koşullar su-
nulması gerektiğini ifade eden Prof. 
İrvan,  “Bir yanda öğretim üyesi şişkin-
liği olan, hatta yükseltmelerde ciddi 
sıkıntı yaşayan devlet üniversiteleri 
var; diğer yanda da öğretim üyesi bu-
lamayan, Anadolu’nun çeşitli kentle-
rinde kurulmuş devlet üniversiteleri 
var. YÖK bu projeyle diyor ki, öğretim 
üyesi fazlası olan üniversiteler bazı ho-
calarını az olanlara göndersin. Yani bir 
tür “zorunlu görev” gibi. Ben açıkçası 
bunun işleyeceğini düşünmüyorum. 
Gönüllü olarak yaşadığı, yerleşti-
ği yeri hiç kimse terk etmek istemez"  
diye konuştu. 

"Zorunlu gönderme 
mahkemelik olur..."

2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-
nu’nun 40. maddesi’nde “Öğretim 
üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin is-
teği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili 
yönetim kurullarının görüşü, rektörün 
önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tara-
fından, istekte bulunan üniversitenin 

birimlerinde en az bir eğitim-öğretim 
yılı için görevlendirilebilirler” denili-
yor. Bu maddeye göre görevlendirme-
lerin gönüllü bir şekilde yapılması ge-
rekiyor.

İrvan, YÖK'ün son projesinde "gö-
nüllü" çıkmaması halinde üniversite 
rektörlüklerinin bu kararları öğretim 
üyelerinin rızası dışında alabilecekle-
rini, bu durumdan da en çok mevcut 
rektörlerin ve dekanların sevmedik-
leri, sorun yaratıcı olarak gördükleri 
akademisyenlerin etkileneceğini ifade 
etti. Prof. İrvan şöyle konuştu;

“Örneğin kadro bulamayanlara kad-
ro verilmesi ve süre bitiminde aldığı 
kadro ile kendi üniversitesine dönebil-
mesi gibi imkânlar olursa ya da yurt 
dışı görevlendirmelerde olduğu gibi, 
hem kendi üniversitesinden hem de 
gittiği üniversiteden maaş alması gibi 
bir seçenek söz konusu olursa projeye 
destek sağlanabilir. Aksi halde, gönül-
lü olmazsa zorla gönderirizanlayışı 
mahkemelik olacaktır. Bu şekilde gi-
den akademisyenden de verim almak 
mümkün değildir.“
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İstanbul’da her yıl Afrika Ulusları 
Kupası adı altında bir futbol turnuvası 
düzenleniyor. Bir dönem eski Fenerbahçeli 
Emmanuel Emenike'nin de oynadığı 
turnuva, yeni yetenekler keşfetmek 
isteyen menajer ve futbol kulüplerinin 
takibinde.

Farklı milletlerden milyonlarca in-
sanın yaşadığı İstanbul'da 2012 yı-
lından bu yana önemli bir turnuva 
düzenleniyor. Afrika Kıtası'nın çeşitli 
ülkelerinden futbolcu olma umuduyla 
Türkiye'ye gelen 15-25 yaş arası göç-
men sporcuların kurduğu takımlar, bu 
kupada mücadele ediyor. 2022-2023 
sezonunda 11. kez gerçekleşecek tur-
nuva, geçtiğimiz ay Feriköy Stadı’nda 

Vedat Örüç
15 Aralık 2022

start aldı. Bu sezon turnuvada Türki-
ye’de yaşayan Afrikalı göçmenlerden 
oluşan 16 takım bulunuyor. Turnuva-
nın yarı final ve final maçlarının ise 
haziran ayında yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 8 ay sürecek olan müsa-
bakalar, sadece bir futbol maçı değil 
aynı zamanda kültürlerarası etkile-
şim imkanı oluşturuyor. Turnuvada 
Gana, Nijerya, Gambiya, Mali ve Se-
negal gibi Afrika ülkelerinden 300'e 
yakın futbolcu boy gösteriyor. Ayrıca 
turnuvaya scout ekiplerinin de ilgisi 
yoğun. Bir dönem eski Fenerbahçeli 
Emmanuel Emenike'nin de oynadığı 

turnuvayı, yeni yetenekleri keşfetmek 
isteyen menajerler ve kulüp yetkilileri 
yakından takip ediyor.

Sahada ve tribünlerde renkli görün-
tülere sahne olan organizasyon, Afri-
kalı gençler için umut olmaya devam 
ediyor. Turnuvada yer alan futbolcula-
rın çoğu göçmen olmadan önce kendi 
ülkelerinde veya başka ülkelerde pro-
fesyonel olarak oynamış oyuncular. 
Ancak futbolcu olma umuduyla Tür-
kiye’ye gelen gençlerin çoğu ya ama-
tör lig kulüplerinde forma giyiyor ya 
da fabrikalarda, atölyelerde çalışıyor. 
Buldukları her fırsatta antrenman ya-

İstanbul'da umut turnuvası: 

Afrika
Süper ligi

https://9koy.org/istanbula-umut-turnuvasi-afrika-super-ligi-1512221246.html
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pan Afrikalı futbolcular, umut turnu-
vasına hazırlık yapıyor.

“Suça karışmaktansa spor 
müsabakalarına çıkmaları daha 
iyi”

“Türkiye bizim için bir umut” diyen 
Nijerya Takım Koçu Segun Timothy 
Alade kariyerlerine devam edebilmek 
için bu turnuvanın Afrikalı genç fut-
bolculara kendilerini ifade etme alanı 
sunduğunu belirtti. 9. Köy'e konuşan 
Alade önceki yıllarda birçok genç ye-
teneğin bu turnuva sayesinde Türki-
ye’den ve yurtdışından önemli kulüp-

lere transfer olduğuna dikkat çekerek, 
transfer olan sporcuların Türkiye’ye 
gelen Afrikalılara iham olduğunu 
kaydetti.

İnsan tacirlerinin, Afrikalı gençleri 
futbolcu olma umuduyla İstanbul’a 
çağırıp burada ucuz iş gücü olarak ça-
lıştırdığını vurgulayan Alade, turnuva 
fikrinin Türkiye’deki Afrikalı gençle-
rin suça bulaşmasının önüne geçmek 
için çıktığını söyledi. Alade şöyle ko-
nuştu:

“Ekim ile haziran ayları arasında 
turnuvalarımızı yaparız. Aslında çok 
büyük bir lig değil. Yani normal lig-

ler gibi tüm yıl süren bir lig değil ama 
hazırlıklar tüm yıl sürüyor. Genelde 
turnuva başlamadan önce hazırlık ve 
dostluk maçları tertip ediyoruz. Mese-
la oyuncularımızın yeteneklerini gös-
terebileceği maçlar tertip ediyoruz. 
Daha iki hafta önce 4 takımın katıldığı 
bir dostluk turnuvası tertip ettik. Tur-
nuvaya aynı zamanda Almanya’dan 
İspanya’dan maçları izlemek ve oyun-
cu seçmek için menajer ve ünlü kulüp 
yetkilileri geldi. Bu tarz etkinlikleri 
futbolcularımıza umut olmak için or-
ganize ediyoruz. Çünkü çalışmalara 
daha da motive olmalarını istiyoruz. 

Fotoğraflar:Vedat Örüç



48 

Ocak 2022 / Sayı 61

Suça karışmaktansa, başka işlere bu-
laşmaktansa spor müsabakalarına 
çıkmaları daha iyi oluyor.”

“Bütün imkanları kendimiz 
karşılıyoruz”

Türkiye’de düzenledikleri tur-
nuvaya destek bulamadıklarından 
yakınan Alade, sponsorluk için baş-
vurdukları hiçbir yerden geri dönüş 
almadığını ifade etti: “Ben 12 yıldır 
Türkiye’de yaşıyorum. Burada bir 
lojistik şirketim var. Aynı zamanda 
Nijerya Spor Bakanlığı’nın Türki-
ye’deki temsilcisiyim. Düzenlediği-
miz turnuva maliyetli olduğu için 
ne bakanlığımız ne de Türkiye’de-
ki kurumlar destek oluyor. Aslın-
da birçok şirkete ve organizasyona 
sponsor olmaları için başvurduk 
ama geri dönüş olmadı. Bu nedenle 
bütün imkanları kendimiz karşılı-
yoruz. Mesela lojistik şirketimin ge-
lirlerinin bir kısmını turnuvaya ba-
ğışlıyorum. Ya da turnuvaya katılan 
takımların yöneticileri olarak kendi 
aramızda para toplayarak turnuvayı  
organize ediyoruz.”

“Profesyonel bir futbolcu olma 
umuduyla geldim”

18 yaşındaki Edie umut turnuva-
sında oynayan futbolculardan biri. 
Beşiktaş’ın alt yapısında oynamak 

için 5 ay önce Gana’dan Türkiye’ye 
geldiğini belirten Edie 9. Köy’e yaptı-
ğı açıklamalarda bir menajerin ken-
disini dolandırdığını anlattı: Gana’da 
amatör liglerde futbol oynayan bir 
oyuncuyum. Türkiye’de yaşayan ak-
rabalarımın aracılığıyla bir menajer-
le iletişime geçtim. Bana Beşiktaş’ın 
alt yapısında kadro ayarlayabileceği-
ni söyledi. Ben de profesyonel bir fut-
bolcu olma umuduyla Türkiye’ye gel-
dim.  Ancak alt yapıda oynanamam 
karşılığında menajer 2 bin dolar para 
istedi. Gana’da kazandığım bütün bi-
rikimimi bu menajere verdikten son-
ra bir daha kendisine ulaşamadım.

“Yeni bir umut beni buldu”
Türkiye’de hayallerinin yıkıldığına 

vurgu yapan Edie, “parasız bir şekilde 
ülkeme dönecekken İstanbul’da bir 
Afrika liginin organize edildiğini öğ-
rendim. Ülkeme dönmeden önce bu-
rada şansımı denemek istedim. Yeni 
bir umut beni buldu diye düşündüm. 
Bazen Avrupa’dan gelen menajerler 
için seçmeler tertip ediliyor. Belki bir 
gün ben de seçilir Avrupalı bir futbol 
takımında oynarım” dedi.

“Keşfedilmeyi bekliyorum”
Umut turnuvasında Nijerya takı-

mında top oynayan Kazeem Babalola 
(20) ise 2 yıldır İstanbul’da bir tekstil 

atölyesinde çalıştığını, boş bulduğu 
her fırsatta ise turnuvaya hazırlan-
dığını belirtti. Turnuvayı kendisine 
gelecek olarak gören Babalola, “Nijer-
ya takımında forvet oyuncuyum. İş-
ten çıkınca direk stada antrenmana 
geliyorum. Çok yorulsam da futbol 
benim için bir tutku. Top oynamak 
beni mutlu ediyor. Burası benim gele-
ceğim. Avrupa’da top oynayan birçok 
Afrikalı futbolcu böyle turnuvalarda 
keşfedildi. Ben de keşfedilmeyi bekli-
yorum” diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Afrika Ku-
pası'nda kendilerine “süper kartal-
lar” diyen Nijerya'nın üstünlüğü 
dikkat çekiyor. Nijerya, kupayı 5 
kez kazanırken, Gana 4 kez mut-
lu sona ulaştı. Geçen sezonda ise 
Temmuz ayında Feriköy Stadı’nda 
Angola ile Nijerya’nın karşı karşı-
ya geldiği final maçında kazanan 
Angola oldu.

4 gruptan oluşan Türkiye-Afri-
ka Kupası’nın 2022–2023 sezonun 
grupları ise şöyle: A Grubunda Nijer-
ya, Gambia, Mali, Seyşeller; B Gru-
bunda Gana, Burkina Faso, Somali, 
Gabon; C Grubunda Kamerun, Sierra 
Leone, Zambiya, Gine; D Grubunda 
ise Fildişi Sahili, Senegal, Nijer ve 
Kongo var. Takımların kadrosunun 
tamamı Türkiye’de yaşayan Afrikalı 
göçmenlerden oluşuyor.
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Kitapseverlerin merakla beklediği TÜYAP 
Uluslararası Kitap Fuarı, koronavirüs 
nedeniyle verilen iki sene aranın 
ardından yeniden açıldı. Bu yıl 39.’su 
düzenlenen fuara, her yaştan insanın 
katılımı bekleniyor. Öğrenci, öğretmen, 
çocuk, emekli ve engelli bireyler fuara 
ücretsiz giriyor; diğer katılımcılar ise 
10TL ödüyor.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Burak Altınok
15 Aralık 2022

İstanbul'da 
kitap şöleni

https://9koy.org/istanbulda-kitap-soleni-1512220513.html
https://9koy.org/istanbulda-kitap-soleni-1512220513.html
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Önlem alınmazsa milyonlarca virüsÖnlem alınmazsa milyonlarca virüs, , 
Dünyaya yayılmayı bekliyorDünyaya yayılmayı bekliyor

Pandeminin bilimsel olarak, insanın ekolojiye olumsuz, yanlış 
ve yıkıcı müdahalesinden kaynaklandığını açıklayan Çevreci 
Prof. Dr. Algan, küresel salgının yol açtığı ekonomik darboğaz 
ve dertlerin insanları, çevre ve iklim gibi büyük krizlere kaynak 
ayırmaktan biraz daha uzaklaştıracağına işaret etti.

Doğayla ilişkimiz niye sorunlu? Co-
vid-19 salgını, insanlığın çevre ve do-
ğayla ilişkisi hakkında neler söylüyor? 
Salgın doğanın kendini savunma me-
kanizmalarından biri mi? Krizinden çı-
kartılabilecek dersler nelerdir? 24 Saat 
Gazetesi için bu sorulara yanıt aradık. 
Bu soruları, kent, çevre ve yerel yönetim 
politikalarında öğretim üyesi; deniz ve 
çevre politikaları, çevresel güvenlik, 
uluslararası çevre hukuku, uluslarara-
sı çevre politikaları ve ekokırım ile ilgili 
devlette uzun yıllar uzman ve yöneti-
cilik yapan, halen çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarında (STK) gönüllü olarak 
çalışmaya devam eden Prof. Dr. Nesrin 
Algan’a yönelttik.

“İnsan türü, gezegeni haddinden faz-
la bir şekilde işgal ederek diğer canlıla-
rın yaşam alanlarını yok ediyor” diyen 
Prof. Dr. Algan, şunları söyledi:

Cengiz Aldemir
15 Aralık 2022

“Bizim kent ya da semt pazarı dedi-
ğimiz yerler, aslında başka bir türün 
doğal yaşam alanı. Ve onlar buraları 
geri alıyorlar; bulundukları yerde insan 
türü olmayınca daha rahat geziniyorlar. 
Oralar, onlara ait. Anımsar mısınız bil-
miyorum? Üçüncü havaalanı, üçüncü 
köprü inşaatları öncesinde boğazdan 
yüzerek geçen yaban domuzları görün-
müştü, “Yaban domuzları, denize giri-
yor” diye haber olmuştu. Aslında can-
larını kurtarmaya çalışıyorlardı. Çünkü 
yaşam ortamlarına insanlar yeni bir 
müdahale yapıyordu.”

Doğada intikam duygusu yok, 
denge var

Doğada intikam alma gibi bir ol-
gunun olmadığını, denge denilen bir 
düzen olduğunu anlatan Prof. Dr. 
Algan, Covid-19 gibi salgınların çok 
eskiden beri var olduğuna işaret edip 
şunları söyledi:

“Denge dediğimiz şeyde, aslında bir 
düzen var. O düzene yapay olarak insa-
nın yıkıcı her müdahalesi, kendine geri 
dönüyor. Çocukluğumdan beri bizzat 

içinde yaşayıp şahit olduğum onlarca 
benzer pandemi var. Pandemi adı ve-
rilmese bile salgın var. Bu yaşımla ilgili 
değil, ama birazcık içinde yaşadığım 
çevreyle ilgili. Ben büyük çiçek salgının-
da nasıl mücadele edildiğini biliyorum. 
Tesadüfen babam o projede yer aldığı 
için biliyorum. İnanamadığım şu; üs-
tünden bunca yıl geçmiş olmasına ve 
bilim teknoloji bu kadar gelişmiş olma-
sına rağmen insan, bugün bile hâlâ ‘Ne-
den bu pandemi oldu?’ sorusuna ‘Yok, 
Çinliler silah yaptı’, ‘Laboratuvarda bil-
mem ne oldu’ vb. fantastik yanıtlar ara-
maya çalışırken, neden dönüp bunun 
gerçek bilimsel temellerine bakmıyor?”

Milyonlarca virüs, dünyaya 
yayılmayı bekliyor

Bunun gibi milyonlarca virüsün ol-
duğunu, iklim değişikliklerine bağlı 
olarak buzulların altından dünyaya ya-
yılmayı beklediği bilgisini aktaran Prof. 
Dr. Algan, şu uyarılarda bulundu:

“Ya da mağaralarda hâlâ daha insan 
eli değmemiş birtakım orman alan-
larında, kendi yaşayabileceği hayvan 

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/nlem-alinmazsa-milyonlarca-virs-dnyaya-yayilmayi-bekliyor
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türü ortadan çekilince, insan onu yok 
edince yaşayabileceği bir ara tür olarak 
bizi bekleyen. Biz de maşallah hiç eksik 
kalmayıp, düzenli olarak Amazonlar-
dan Türkiye’nin yağmur ormanlarına 
kadar her yeri dümdüz tarla yaparsak 
olacağı bu. O yüzden ‘hazin’ diyorum, 
‘karanlık’ diyorum.

Önlem alınmazsa, milyonlarca vi-
rüs, dünyaya yayılmayı bekliyor. Hâlâ 
sürmekte olan salgının birincil olarak; 
halk sağlıkçılara, çevre bilimcilere, 
doğayla ilgili çalışmalar yapan insan 
ve örgütlere dönüp baktığınızda şunu 
söylemek mümkün: Evet, hayvandan 
insana geçen salgınların en yoğun ve en 
yıkıcı olanını yaşıyoruz. Ama aslında 
Ebola da, AIDS de, Sars da, Veba da buy-
du. Dolayısıyla Sanayi Devrimi’nden 
beri bizim dışımızdaki canlı ve cansız-
larla ilişkilerimiz bize diyor ki, ‘Yanlış 
yapıyorsunuz. İnsan türü olarak büyük 
bir hata yapıyorsunuz’. Bu hata, hem bu 
tür küresel veya bölgesel salgınlarla sizi 
yok edilebilir, hem de şu anda görmedi-
ğimiz ama varlığından bilimsel olarak 
emin olduğumuz iklim değişikliği gibi 
büyük yıkımlarla bizi yok edilebilir.”

2010’da, pandemi olacağı 
anlatılmış…

Pandeminin bilimsel olarak, insanın 
ekolojiye olumsuz, yanlış ve yıkıcı mü-
dahalesinden kaynaklandığını açıkla-
yan Prof. Dr. Algan, “Bunu bir sosyal 
bilimci olarak söylemiyorum. Bütün 
doğa bilimciler, halk sağlıkçıları bunu 
söylüyor. 1960’ların sonundan beri sağ-
lık güvenliği çalışan Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) ekibi bildiriyor. Biz, 2010’da 
bir iklim değişikliği kitabı yazmıştık 
Tüba’da. O kitapta halk sağlıkçı hoca-

larımız bütün bunların olacağını tabiri 
caizse inci gibi anlatmışlar. Bu, o kadar 
hazin geliyor ki bana. Bunun için konu-
ya karanlık bakıyorum” sözleriyle ka-
ramsarlığını dile getirdi.

Prof. Dr. Algan, doğrudan koronavi-
rüs ile bağlantılı bir pandemi çıkabi-
leceğine dair analiz, yorum ve raporlar 
olduğu, bazı güvenlik belgelerine gir-
mesine rağmen, uluslararası alanda 
harekete geçmesi gereken örgüt ve 
devletlerin hiçbir hazırlık yapmadıkla-
rı iddialarıyla ilgili olarak da şu değer-
lendirmede bulundu:

“Doksanlı yıllar, Fidel Castro, Sü-
leyman Demirel, George Bush’un aynı 
masaya oturup ‘Dünyayı çevresel açı-
dan daha iyi bir hale nasıl getiririz?’ 
diye işbirliği yaptıkları gelişmelere 
tanık olduğumuz yıllar. Şimdi ise yine 
iş, inanmaya-inanmamaya kadar in-
dirgendi. Bir sürü bilim insanı ve ulus-
lararası örgüt, aslında bu pandemi ve 
benzeri olumsuz gelişmeleri önceden 
haber verdi. Kısacası bilim insanları 
her zaman gereğini yaptı.”

Hayvan kaynaklı salgınlar, bütün 
salgın hastalıkların yüzde 75’ini 
oluşturuyor

Ne kamu yönetiminde çalışan ve 
pratikte bunu uygulayanlar, ne ulusla-
rarası çalışanlar, ne de siyasilerin, pan-
deminin, insanın doğayla ilişkisinden 
kaynaklanan gerçek bilimsel nedenler 
üzerine bir tek cümle etmedikleri eleş-
tirisinde bulunan Prof. Dr. Algan, açık-
lamalarını şöyle sürdürdü:  

“Bunu, Mustafa Aydın, Senem Atvur 
ve benim gibi konuyla ilgili çalışan 
akademisyenler, STK’lar, uluslararası 
örgütler söylüyor. Daha pandeminin 

başında, Birleşmiş Milletler (BM) Çev-
re Programı, hayvan kaynaklı salgın 
hastalıkların, bütün salgın hastalık-
ların yüzde 75’ini oluşturduğunu söy-
leyip bunun nedenlerini ortaya koyan 
bir çalışmayı kısaca şematize ederek 
her yere duyurdu. Birinci neden, insa-
nın iklimi değiştirmesi; ikincisi hızlı 
ormansızlaşma ve yanlış arazi kulla-
nımı; üçüncüsü endüstriyel tarım ve 
hayvancılık; dördüncüsü illegal veya 
güçsüz yasalarla düzenlenmiş yabani 
hayvan ticareti; beşincisi antibiyotik 
dirençleriydi. Bunlar bana göre, çok 
bilinen, konuşulan şeyler. Ama maa-
lesef Türkiye’de olduğu gibi dünyanın 
birçok yerinde de pandeminin sebeple-
rine bakarken ‘Bio terör, bir çevre soru-
nudur’ diye bile bakılmıyor. Bir takım 
casuslar ve karanlık adamlar, labora-
tuvarlarda virüsler geliştirip bunu in-
sana salmışlar diye konuşuluyor.”

“Bütün dünya ülkeleri olarak çok 
kötü bir sınav verdik”

Neoliberal politikalarla bu durumun 
aşılamayacağını, bunun için acil ey-
lem planları hazırlandığını anımsatan 
Algan, “Biz riski değerlendirip kriz yö-
netmeyi sadece büyüme odaklı gördü-
ğümüz için bütün dünya ülkeleri olarak 
çok kötü bir sınav verdik. En kötü sına-
vı da uluslararası toplum verdi bence. 
Herhalde DSÖ kurulduğundan beri 
kredibilitesi ve prestiji bu kadar alt üst 
olduğu bir dönem yaşamadı daha önce” 
diye konuştu.

“Dünya, geri dönüşün sınırlarını 
aştı”

Ulusal ve uluslararası ilişkiler düze-
yinde çevre konularının hiçbir zaman 
yüksek politika konusu olamadığı eleş-
tirisinde bulunan Profesör Dr. Algan, 
uluslararası ve ulusal çevre politikala-
rına en büyük eleştirisinin “insan mer-
kezci” olduğunu belirtip değerlendir-
mesine şöyle devam etti:

“İnsan merkezli anlayışa bile razı-
yız. Yeter ki, insanı korumak için bunu 
yapsın. Son iki yıldır daha da artan bir 
oranda- Birleşmiş Milletler’in ilgili ör-
gütleri, 6. yok oluşu tartışıyor. Biyolojik 
çeşitlilik kaybı, iklim değişikliğinden 
çok daha hızlı ve bizi yok oluşa götü-
rüyor. Dünya, geri dönüşün sınırlarını 
aştı, insanı çekip atsak ve gezegene et-
kisini sıfırlasak bile gezegen artık ken-
dini toparlayamayacak diye gayet so-
mut veriler ve matematiksel modellerle 

Prof. Dr. Nesrin Algan

http://media4democracy.org/news/dgn-davetiyesinden-kaligrafik-yaziya
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raporlar ortaya konuluyor. Ama Trump 
diye biri çıkıyor Amerikan Çevre Koru-
ma Ajansı’nın güçlü su koruma mev-
zuatını dümdüz edebiliyor. Türkiye’de 
de salt bu pandemi döneminde 50’den 
fazla ekolojik yıkım projesi, tıkır tıkır 
hayata geçirildi. 

Neoliberalizm, kâr etmek amacını 
gerçekleştirebildiği alanlarda çevreye 
yatırım yapıyor. Örneğin yenilenebilir 
enerji kârlıysa, biraz da istihdam sağlı-
yorsa, biraz onunla oyalıyor bizi. Ama 
doğal kaynakları katiyen orta vadede 
değil ona da razıyım kısa vadede en 
çok kârı nasıl getireceğini hesapladığı 
şekilde yok ediyor. Ve hani deniyor ya, 
‘İklim değişikliğinde hepimiz aynı ge-
mideyiz’ veya ‘Pandemide aynı gibiyiz’, 
öyle bir şey yok. Gemilere binenler bin-
di, gittiler. Kendilerine belki Mars’ta, 
belki gezegenin bilmediğimiz başka 
bir yerinde, kıtaların korunan alanla-
rında yaşam alanları oluşturdular. Biz 
kaldık iskelede.”

Çevre ve iklim krizlerine kaynak 
ayırmaktan uzaklaşılacak

DSÖ ve G20’nin bu konuda hiçbir 
şey yapamadığını savunan Prof. Dr. Al-
gan, “Hatırladığım kadarıyla Güvenlik 
Konseyi, pandemi gündemli toplan-
madı. Halbuki bu bugünkü dünyanın 
en önemli tehdidi ise tehdidin görüşü-
leceği ana yer BM Güvenlik Konseyi 
olmalıydı. Böyle bir eleştiri de var. Ben 
şahsen sorunun çok taraflı işbirliği 
modellerinde değil, bu modelleri ça-
lıştırmayan ve çalışmasına müsaade 
etmeyen devletlerde olduğunu düşü-
nüyorum. Dolayısıyla mevcut durum, 
modeli yanlışlamıyor, aslında modelin 
kullanılmadığını gösteriyor. Tabii so-
nuç değişmiyor; işbirliğinde bir sıkıntı 
var” ifadelerini kullandı. 

Takip ettiği ve içinde yer almaya çalış-
tığı grupların daha çok çevreyle çalışan-
lar olduğunu belirten Prof. Dr. Algan, şu 
görüşlerini paylaştı:

“Deniyor ki insanlık, uluslararası 
toplum ve devletler küresel salgında 
gösterdiği dayanışma ve işbirliğini, ik-
lim krizinde de göstersin. Ancak ben, 
‘Aman sakın göstermesin’ diyorum. 
Çünkü iklim krizi öyle bir kriz ki, bu 
küresel salgın gibi eş zamanlı olarak 
dünyanın pek çok yerinde birçok insa-
nın vefat etmesine yol açtı ve açmaya 
devam ediyor.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan sel 
felaketleri çoğu zaman gündemde kay-

nadı gitti. Aşırı iklim olaylarıyla bir 
yerde sel olacak, bir yerde başka bir şey 
olacak, ama çözümü elbette küresel. 
Devletler ortadan kalkıyor. Siz, Kribati 
halkına gidip de ‘Artık Yeni Zelanda’da 
ya da Avusturalya’da yaşayacaksınız, 
ama mülteci de değilsiniz, bir kenarda 
oturup, sosyal etkinlikler kültürel faa-
liyetler yapın’ dediğinizde, aslında bir 
devletin yok oluşuna seyirci oluyorsu-
nuz. Fakat işte hazin olan şu ki, galiba 
bu küresel salgının yol açtığı ekonomik 
darboğaz ve dertler, bizi çevre ve iklim 
gibi büyük krizlere kaynak ayırmaktan 
biraz daha uzaklaştıracak.”

Fosile dur denmeli…
Daha önce 100’den fazla ülkenin 

2050 yılına kadar karbon nötr olma-
yı taahhüt ettiğini ve Avrupa Birli-
ği’nin (AB) pandemiye denk gelen bir 
dönemde yasasını çıkardığını anım-
satan Prof. Dr. Algan, “Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın söylediğine göre, 
emisyon hacmi, yüzde 8’e yakın bek-
leniyorsa da hedeflerin tutturulabil-
mesi için bunun 2030’a kadar her yıl 
yüzde 7 olması gerekiyor. Bunun da 
tek çaresi var; fosile dur demek. Bunu 
da herkes biliyor. Şu anda 2050 yılın-
da, karbon nötr olmak için devletler, 
üstlendikleri taahhütleri yerine ge-
tirse bile, 2030 yılına gelindiğinde 
3,5 dereceden fazla ısınmış olacak 
gezegen. Bu da pandemi dahil, çok 
sayıda felaketin kesin olacağının bir 
göstergesi” diye konuştu.

Çevreyi koruyarak da para 
kazanılabilir

Çevre ve insan hakları konusun-
da BM’nin güçlendirilerek varlığının 
sürdürülmesinin önemine değinen 
Prof. Dr. Algan, uluslararası işbirliğine 
inandığını ve bu konuların devletlerin 
konjenktürel tavrıyla ilgili bir şey oldu-
ğunu söyledi. 21 yaşına kadar BM pasa-
portuyla yaşadığı bilgisini de paylaşan 
Prof. Dr. sözlerini şöyle tamamladı:

“BM sisteminin güçlendirilerek var-
lığının sürdürülmesinin en azından 
çevre ve insan hakları konularında çok 
kıymetli olduğunu düşünenlerdenim. 
Sanıyorum salgın sonrası dünya nasıl 
olacak sorusuna siyaset bilimcilerin, 
uluslararası ilişkilercilerin, ekonomist-
lerin verdiği alternatif yanıtlardan, se-
naryolardan en kötümser olanı çevre 
konusunda doğal olarak kötümser ol-
mamızı gerektiriyor. İstihdam sorunla-
rı ve büyümeme sorunları varken, çö-
züm için ulusal bütçeler ile uluslararası 
finans kaynakları tamamen bu kanal-
lara yönelecek. Mali kaynaklar ve iklim 
kriziyle baş etme, pandemi nedeniyle 
yön değiştirmemeli; aynı ciddiyette ve 
daha sıkı tedbirler almalıyız. Dünyanın 
çevresel kaynaklarının yok edilmesinin 
ne tür sonuçları olacağını ve ekonomiyi 
en azından ekonomik büyümeyi sürdü-
remeyeceklerini biliyorlar. Ben birazcık 
Makyevalist bir yaklaşımla, ‘Çevreyi 
koruyarak da büyüyebilirsiniz, para ka-
zanabilirsiniz’ anlayışını öne çıkarmak 
istiyorum. Çünkü mümkün bu.”
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Başkentteki yemek festivalinin bu kez tek 
bir adı vardı: 01 Adana. Adana'nın şırdan 
dolması, kebabı, çiğ köftesi, içli köftesi 
istek üzerine Ankara’ya geldi. Kaan 
Taşkın, Anfa Park'taki yemekleri 9. Köy 
izleyicleri için görüntüledi.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Kaan Taşkın
16 Aralık 2022

Ankara’da
Adana havası esti

https://9koy.org/ankarada-adana-havasi-esti-1512220538.html
https://9koy.org/ankarada-adana-havasi-esti-1512220538.html
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Çeyrek asırdır hat sanatı ve 
kaligrafik yazıyla ilgilenen 
Bayram, yazma sanatında 
kendi tarzını geliştirdi. 
Hat ile kaligrafi sanatını 
birleştirip farklı bir tarz 
üretmeyi hedefleyen 
Bayram, yazım sanatının 
mutlaka devam ettirilmesi 
gerektiğine işaret edip 
bunun için okullarda 
eğitim verilmesini önerdi.

Düğün davetiyesinden 
kaligrafik yazıya…

Van’da kendi halinde yaşayan Ersin 
Bayram’dan bir arkadaşı, okulda yazısı 
güzel olması nedeniyle düğün daveti-
yelerinin konulacağı zarfların üzerin-
deki yazıyı yazmasını ister. Davetiye de 
öyle azımsanacak sayıda değil. Tam, 3 
bin. O zaman bu isteğin, hayatını de-
ğiştireceğini bilmeyen Bayram, sonra-
sını şöyle anlatıyor:

“Arkadaşım, 3 bin davetiyeyi getirdi 
önüme koydu, davet edilecek kişi liste-
si ile birlikte. Zaten yok deme şansım 

Muhittin Botan
17 Aralık 2022

yoktu, çünkü çok sevdiğim bir arkada-
şımdı. Bunun üzerine, ‘Bu yazıyı daha 
güzel nasıl yazabilirim’ arayışına gir-
dim ve internetten araştırmaya başla-
dım. Youtube’a girdim. Hat sanatı ve 
kaligrafik yazı karşıma çıktı, hat sa-
natı ve kaligrafik yazıyı inceledim. Hat 
sanatına ilişkin öncesinden kimi şey-
leri biliyordum. Ama işin sanatsal bo-
yutunu bilmiyordum. Sanatsal boyutu 
ile karşılaştıktan sonra daha bir ilgimi 
çekti. Ancak ilk videoda hevesim kaç-
tı, bu işin bana göre bir iş olmadığına 
kanaat getirdim. Her ne kadar bu yazı-
nın bana göre olmadığı düşünsem de 
içindeki ses, devam etmemi fısıldadı. 
Uzunca bir süre video izlemeye cesaret 
edemedim. Sonrasında bir ara öylesine 
Youtube girerek tekrardan video izle-
meye başladım. Öncesinden hevesimin 
kaçmasına neden olan, beni kaligrafik 
yazı ve hat sanatından uzaklaştıran 
videoları tekrardan izlediğimde bana 
son derece sıradan gelmeye başladı. 
Davetiyelerin tamamını yazdım ve çok 
beğenildi. Çok zor gelmesine rağmen 
ben de kıyısından köşesinden kaligra-
fik yazı sanatının bir parçası olmaya 
başladım. Gece rüyalarıma dahi giri-
yordu. O kadar severek yazıyordum ki 
ciddi mesafe kat ettim. Ondan sonra, 
işin kuralını öğrenmek ve yazı sanatı-
ma sanatsal boyut katmak kaçınılmaz 

oldu. Gittiğim her yerde benden yazı 
yazmamı istiyorlardı. Bazen bir kahve-
hane sahibi, bazen bir lokantacı, bazen 
başka bir iş yeri sahibi… Hepsi için ya-
zıyordum. Bazen birkaç kuruş para al-
sam da çoğunlukla hobi olarak yazıyor 
ve bu çok hoşuma gidiyordu.”

“Alın yazısı dışında her türlü 
yazı yazarım”

Hat sanatı ve kaligrafik yazıya olan 
ilgisinin gün geçtikçe daha da arttığı-
na, araştırmalarını çok yönlü ve derin-
likli bir şekilde sürdürdüğüne değinen 
Bayram, sosyal medyadan bu sanat-
lara ilişkin grupları takip etmeye, üye 
olduğunu belirterek sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Hat sanatının yanı sıra, Tayland, 
Japon, Çin, Arap yazım tarzlarının ol-
duğunu gördüm. Bu yazım tarzlarının 
tamamını tek tek inceledim. Her bir 
tarzın kendisine has özellik ve güzellik-
lerinin olduğunu gördüm. Tayland’ın 
yazım tarzı çok daha fazla ilgimi çek-
ti. O alanda daha fazla yoğunlaşmaya 
başladıysam da diğer tarzlara ilişkin 
de araştırmalarımı sürdürdüm. Güzel 
yazı yazma sanatı, hayatımın önemli 
bir parçası oldu. Hattatlar ile tanış-
mak için il dışı seyahatlere çıkıyorum. 
Başka işler için de il dışına çıktığımda, 
ilk iş olarak hat sanatı ve kaligrafi ile 

http://media4democracy.org/news/dgn-davetiyesinden-kaligrafik-yaziya
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ilgilenenler olup olmadığını araştırı-
yorum. Karşılaştığımda da ve tecrübe 
paylaşımında bulunuyorum.

27-28 yıl boyunca durmadan araş-
tırdım, araştırdıkça daha fazla yazdım, 
yazdıkça daha çok araştırdım. Güzel 
yazı yazmak, boş zamanlarımda yap-
tığım bir uğraştan ziyade bende bir ya-
şam tarzı halini aldı. Özellikle turistik 
alanlarda büyük bir ilgi ile karşılaşıyo-
rum. Benim en büyük motivasyonum, 
yazdığım yazıların büyük bir beğeni 
alması. İnsanların yazı sanatından tam 
olarak anlamamaları, yaptığım hataları 
görmelerini engelliyor. Bu nedenle dur-
madan beni takdir ediyorlar. Bu da ben-
de önemli bir özgüven gelişmesine ne-
den oldu. İletişim halinde olduğum yazı 
sanatı uzmanları da bu alanda önemli 
mesafe kat etmemi sağladı. İnsanların, 
‘Ne gibi yazılar yazabiliyorsun?’ gibi so-
rularını bazen ‘Alın yazısı dışında her 
tür yazıyı yasabiliyordum’ diye yanıtlı-
yorum. Bu oldukça etkileyici oluyor.”

“Uyarsaydım, hevesini 
kaçırabilirdim”

Yazmaktan büyük bir haz aldığını 
belirten Bayram, yaşadığı bir olayı da 
aktarıyor:

“Yazdığım yazıları sosyal medya 
hesabımdan paylaşmaya başlamış-
tım. Bir keresinde, ‘Allah-Peygamber’ 
şeklinde bir yazıp paylaştım. Bir kişi, 
‘O yazıyı kaldır’ diye uyardı. Nedenini 
sorunca, hiçbir açıklama yapmadı ama 
ısrarla, ‘O yazıyı kaldır’ diyordu. Hiçbir 
anlam veremedim. Yazıyı da kaldırma-
dım ama o ısrar etti. Bu arada da inter-
netten araştırmalarımı sürdürüyor-
dum. Araştırmalarımı sürdürdüğüm 
bir esnada, hat sanatının matematik-
sel yanını keşfettim. Hat sanatında 
yazının büyüklüğü, kalemin ucuna 
göre belirleniyormuş ve ben bunu bil-
miyordum. Yazıyı kaldırmamı isteyen 
kişi de hat sanatını icra edenlerden bi-
riymiş. Ben, işin ölçü ve matematiksel 
boyutunu göz ardı etmiştim. O üstat, 
ilk bakışta hemen bunu fark etmiş, 
bana çaktırmadan yazıyı kaldırmamı 
istemişti. Ben bunu fark ettikten son-
ra kendisine dönüş yaparak meseleyi 
anladığımı söyledim. Kendisine, beni 
neden uyarmadığını sorunca, ‘Uyar-
saydım, hevesini kaçırabilirdim. Bu-
nun için söylemedim’ dedi. Ben de çok 
önemli bir kuralı öğrenmiş oldum.”

Hat ve kaligrafi sanatını birleştirip 
farklı bir tarz üretmeyi hedefliyor

İnsanların boş zamanlarını değer-
lendirmek için bir takım etkinlikler 
yaptıklarını anımsatan Bayram, “Be-
nim en büyük etkinliğim yazı yazmak-
tır. Benim için yazı yazmak, bir stres 
atma yöntemidir” dedi.

Yazma sanatında kendi tarzını ge-
liştirdiğini ve belli oranda da başarılı 
olduğunu bildiren Bayram, “Yazım sa-
natında sim kullanma, sadece bana öz-
güdür. Sim kullanma, oldukça dikkat ve 
çaba gerektiriyor. Oldukça da zor. Bunu 
yaptım ve yazım sanatına bir farklılık 
kazandırdım. Bir de hat sanatı ile kalig-
rafi sanatını birleştirerek farklı bir tarz 
üretmeyi hedefliyorum. En imkânsız 
yazıyı bile yazabilirim. Kaybolan dil-
lerde yazı yazmayı çok istiyorum. Aynı 
şekilde Kiril Alfabesinde yazı yazmak 
da bana bir hayli ilgi çekici geliyor. Eski 
arşivleri araştırmayı, onları incelemeyi 
çok seviyorum” diye konuştu.

Sanatın bir gönül işi olduğunu vur-
gulayan Bayram, “Yaşadığımız en 
büyük sıkıntı, yapılan sanata değil 
de objeye değer verilmesi. Yaptığımız 
sanat maalesef görmezden geliniyor. 
Örneğin; seramiklere yazı yazıyorum. 
Geliyorlar, ellerinde bir bardak. ‘Kaça’ 

diyorlar. Üzerine yazılacak yazıyı da 
hesaba katarak fiyat verdiğimizde 
‘Ama bu bardağın fiyatı 10 TL’ diyerek 
itiraz ediyorlar. Bu tür yaklaşımlar za-
man zaman yaralayıcı olabiliyor” ifa-
desini kullandı.

Sadece dikiş nakış kursu 
veriliyor…

Hat sanatı ile birlikte geçmişe özel-
likle Van tarihine ilgisinin arttığı-
nı kaydeden Bayram, Van’ın geçmiş 
resimlerini bulma, geçmiş arşivlere 
ulaşmanın kendisinde büyük bir me-
raka dönüştüğünü, bunun için araştır-
malarını sürdürdüğünü, ulaşabildik-
lerini satın almaktan çekinmediğini 
ve önemli oranda bir arşiv birikintisi 
oluştuğunu söyledi.

Yazım sanatının mutlaka devam et-
tirilmesi gerektiğine işaret eden Bay-
ram, sözlerini şöyle bitirdi:

“Bunun için okullarda eğitimin ve-
rilmesi lazım. Geleneksel Halk Sanatı 
okullarında maalesef sadece dikiş na-
kış dersleri veriliyor. Ama dikiş nakış 
kursu, içeriğini doldurmaktan uzak. 
Bunun için hat sanatını konu alan bir 
eğitimin olması, bu sanatın devamlılı-
ğı açısından oldukça önemlidir.”
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Atama bekleyen  
öğretmenler sokağa çıktı

Atama bekleyen 
öğretmenler seslerini 
Ankara'da düzenledikleri 
eylemle duyurmaya çalıştı. 
Eylemde sürpriz isim ise, 
öğretmenlere destek için 
gelen sanatçı Haluk Levent 
oldu. 

Elif Ataysın
18 Aralık 2022

Atama bekleyen öğretmenler, An-
kara'da düzenlenen mitingle sesle-
rini hükümete duyurmaya çalıştılar. 
Ulus Meydanı'nda gerçekleşen mitin-
gin sürpriz ismi ise, atanmak isteyen 
öğretmenlere destek için mitinge ge-
len sanatçı Haluk Levent oldu. 

21 Ekim’de gerçekleşen KPSS sı-
nav sonuçlarının açıklanmasıyla 

birlikte, Şubat döneminde atanmak 
istediklerini haykıran yüzlerce öğ-
retmen, gösteride "Türkiye Cumhu-
riyeti’nin 100. Yılında 100 bin ata-
ma istiyoruz” , “Eğitim şarttır atama 
haktır”, “100 bin atama şubatta okul 
var” şeklinde sloganlar attılar. 

Atanamamış öğretmenler adına 
bir konuşma yapan Zeynep Salman 
İçli, "2022 KPSS’ye girmiş ve henüz 
atamaları yapılmamış öğretmenler 
olarak aylardır yürüttüğümüz mü-
cadelemizi devlet yetkililerine du-
yurmak için bugün burada toplan-
dık" dedi. 

Ankara'daki mitinge Türkiye'nin 
pek çok şehrinden, branşları birbi-
rinden faklı çok sayıda öğretmenin 
katıldığına dikkat çeken İçli, şöyle 
konuştu;

“Burada şehirlerimiz, branşları-
mız farklı olsa da hepimizin hika-
yesi aynı. Bizler iptal edilen sınav 
sebebiyle beş ayrı oturuma girmiş 
ve iki aydır yapılmayan atama du-
yurusu nedeniyle mağdur edilen 

öğretmenleriz. Hakkımız olduğu 
halde atamalarımız yapılmıyor. Özel 
sektörde bile iş bulamıyoruz. Sa-
yıştay denetim raporunda 250 bin 
öğretmen açığı olduğunu tespit et-
tiği halde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
öğretmen ataması yapmak yerine 
yaklaşık 100 bin ücretli öğretmen 

Bizler iptal edilen 
sınav sebebiyle 

beş ayrı oturuma 
girmiş ve iki 

aydır yapılmayan 
atama duyurusu 

nedeniyle 
mağdur edilen 
öğretmenleriz.

https://9koy.org/atama-bekleyen-ogretmenler-sokaga-cikti-1812220626.html
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çalıştırmayı tercih etmesi, sorunları 
içinden çıkılmaz hale getirmektedir. 
Okullarımızda ücretli öğretmen de-
ğil KPSS ile atanmış öğretmenler yer 
almalıdır."

"Ücretli öğretmenlik, eğitim 
sistemi içine yerleştirilmiş 
dinamitten farksız..."

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı'nın öğretmen açığı bulunan okul-
larda kullandığı ücretli öğretmenlik 
sisteminin "eğitim sistemine yer-
leştirilmiş dinamit" olarak nitele-
diler. Zeynep Salman İçli, öğretmen 
atamaları için yapılan sınavları da 
eleştirerek, "10 dakika bile sürme-
yen sözlü mülakatlarla değerlendi-
rilmekteyiz. Bu sistem hem maddi 
hem de manevi anlamda tahribatlar 
yaratmaktadır. Atamalar yapıldık-
tan sonra aylarca süren güvenlik 
soruşturması süreci varken sadece 
puanların yuvarlandığı mülakat sis-
temine gerek duyulmamalıdır" diye 
konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a da doğrudan seslenen İçli, 
şöyle dedi;

"Sayın cumhurbaşkanı; sizlerden 
bugün Ulus Meydanı’nda atama-
sı yapılmamış öğretmenler olarak 
2022 KPSS puanıyla Cumhuriyeti-
mizin 100 yılında branşlar arasında 
adil kontenjan dağılımının yapıldı-
ğı 100 bin öğretmen ataması talep  
ediyoruz."

Mitingde konuşan Eğitim-Bir-Sen 
Genel Sekreteri Latif Selvi de, Şu-
bat ayında başlayacak 2023-2024 
öğretim yılının ikinci döneminde 
atama beklediklerini söyledi. Sel-

vi, “Yetkililere sesleniyoruz. Mesa-
jımızı alın ve hemen çalışmalara 
başlayın. İkinci dönem itibariyle 
arkadaşlarımızın bu azimlerinin fi-
iliyata dönüşmesini temin edelim 
istiyoruz. Bizim amacımız eğitimin 
geleceği, bizim amacımız bu eğitimi 
almış gençlerin geleceği. Onun için 
hep birlikte ülkemiz için inisiyatif 
alıyoruz ve bu meydanda gençleri-
mizin bir an önce mesleğe başlama-
ları için mesaj veriyoruz” şeklinde  
konuştu.

Haluk Levent şarkılarıyla 
destek verdi

Atama bekleyen öğretmenlere des-
tek olmak için şarkıcı Haluk Levent 
de Ulus Meydanı’ndaydı. Şarkıları 
ile atanamayan öğretmenlere destek 
veren Levent'in, "Türkiye Cumhu-
riyeti’nin 100. yılında 100 bin ata-
ma istiyoruz ve sayın bakanımıza 
ışıltılı gözlerle bakıyoruz” sözleri 
dikkat çekti. 

İkinci dönem 
itibariyle 

arkadaşlarımızın 
bu azimlerinin 

fiiliyata 
dönüşmesini 
temin edelim 

istiyoruz. 

9. Köy, mitinge katılan öğretmenler-
le de konuştu. Türkçe öğretmeni oldu-
ğunu belirten Ferit Şeker, “Ben şu anda 
çalışmıyorum çünkü ücretli öğretmen-
lik çıkmadı. Eşi dostu olana ücretli 
öğretmenlik çıkıyor. Türkiye Cumhu-
riyeti’nde 200 binden fazla öğretmen 
açığı var. Sınava giren 450 bin aday var. 
Buna rağmen yapılan atama sayısı en 
fazla 40 bin oluyor. Türkçe branşında 
geçen sene 1200 Türkçe Öğretmeni 
atanmıştı. Ben de bugün burada 2022 
KPSS puanıyla 100 bin öğretmen atan-
sın demek için geldim" dedi. 

İzmir’den gelerek mitinge katıldığı-
nı söyleyen Alican Baş, “Şu ana kadar 
bütün bakanlıklar alımlara çıktı. Tek 
çıkmayan Milli Eğitim Bakanlığı kal-
dı. Önümüzdeki sınava altı ay kaldı. 
Sınava mı çalışalım yoksa atanacak 
mıyız hala durumumuz belirsiz. Bu 
yüzden en hızlı şekilde atamaların 
açıklanmasını bekliyoruz. Buraya da 
bunu söylemek ve sesimizi duyurmak 
için geldik” diye konuştu.
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Trafik kazalarında, olay yerinde, hastane 
koridorlarında yeni bir sektör var; hasar 
danışmanlığı. Baroların tepkisi ve tartışmalar 
arasında büyüyen bu yeni iş kolu kazazedeye 
bazen doktordan öce, çoğu zaman yakınları 
olaydan haber almadan ulaşıyor. Yüksek tazminat 
davaları açabilmek için hasta yatağında anlaşmalı 
avukatlarına vekaletname almaya çalışıyorlar. 
Türkiye Barolar Birliği’nin avukatlık yasasına ve 
etik kurallara aykırı bulduğu hasar danışmanlık 
şirketlerini 9. Köy Muhabiri Buğra Barış 
Yalınkılınç araştırdı.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Buğra Barış Yalınkılınç
19 Aralık 2022

Ambulanstan hızlı 
iş takipçileri

https://9koy.org/ambulanstan-hizli-is-takipcileri-1912221004.html
https://9koy.org/ambulanstan-hizli-is-takipcileri-1912221004.html
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Çocuklar okula aç gidiyor!
Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği’ne göre Türkiye’de her dört çocuktan biri 
okula aç gidiyor. 9. Köy Haber Merkezi, veliler ve öğretmenler ile görüşüp Türkiye’deki 
çocuk açlığı gerçeğini araştırdı.

Okullarda öğrencilere bir öğün ücret-
siz yemek tartışmasına, Tüm Öğrenci 
Velileri Dayanışma Derneği de ortaya 
koyduğu verilerle dahil oldu. Derneğe 
göre, Türkiye’de okula giden her dört 
çocuktan biri okula aç gidiyor. MEB’in 
açıkladığı aktif öğrenci sayısından ka-
çının dengeli ve yeterli beslendiği ya da 
öğün atlamak zorunda olduğu ise net 
olarak bilinmiyor.

Öğretmenin gözünden 
okullardaki açlık

Konuyla ilgili olarak 9. Köy Haber 
Merkezi’ne konuşan ve adını açıklamak 
istemeyen bir öğretmen, önceden de 
beslenme sorununun olduğunu ama 
son zamanlarda beslenemeyen çocuk-
ların sayısının arttığını söyledi.

Okula aç gelen ya da yeterli beslene-
meyen çocukların sayısında da artış 
gözlemlediğini kaydeden öğretmen,aç 
olan öğrencilerin sürekli uykulu ol-
duğunu dolayısıyla derslere ilginin de 
azaldığını belirterek, şöyle dedi;

“Okula aç gelen ve yeterli besleneme-
yen öğrenci sayısı her sene artış göste-
riyor. Bu sorunu yaşayan öğrenciler de 
açıkçası durumunu açıkça belirtmiyor, 
beslenme saati geldiğinde bizgözlemli-

yoruz. Çocukların da enerjisi olmayınca 
derslerde ilgiyi toparlayamıyoruz. Bu-
nunsonucu olarak da sık sık baş dön-
mesi, baş ve karın ağrısı gibi rahatsız-
lıklarla yaşıyoruz."

"Beslenme getiren de yetersiz 
besleniyor"

Öğretmen, okula beslenme getiren 
çocukların da yeterli ve dengeli beslen-
mediğini de şu sözlerle anlattı;

“Okula beslenme getiren öğrencile-
rimiz elbette var ama bu öğrenciler de 
sağlıklı ve dengeli beslenmeden uzak. 
Karbonhidrat ağırlıklı besleniyorlar. 
Çikolata sürülmüş ekmek, reçelliek-
mek ile öğününü geçiştiriyor. Üç öğün 
düzenli ve dengeli beslenebilen öğren-
ci sayımız hersene düşüyor. Yani daha 
önceki yıllarda da belirli dezavantajlı 
öğrencilerimiz vardı ama şu an her sı-
nıfta sayıları artıyor. Velilerimizden is-
tediğimiz dengeli beslenme talebimiz 
tamamen doyma talebine evrildi.”

"9 saat okulda tutuyorsan 
beslemek zorundasın"

2 çocuğunu maddi imkansızlıklar ne-
deniyle okula yarı aç gönderdiğini belir-
ten veli Engin Çakmak da 9.Köy Haber 
Merkezine yaptığı açıklamada, “çocuk-
larım eve “ne yemek var?” diye sorarak 
giriyorlar” dedi.

Okula giden bir lise, bir de ortaokul 
öğrencisi iki çocuğu olduğunu söyleyen 

Engin Çakmak, çocuklarının sağlık-
lı beslenemediğini söyledi.  Çakmak, 
“Çocuklar sabah okula gidiyor, akşam 
çıkıyor. Biri cumartesi günü de okula gi-
diyor. Sabahları bir ekmeği ikiye bölüp 
sandviçhazırlıyorum ama içinde peynir, 
kaşar peyniri ya da salam gibi pahalı 
şeyler yok. Helva koyuyorum, zeytin 
koyuyorum. Bazen de simit alıyorum 
ama akşama kadar acıkıyorlar, verdik-
lerimiz yeterli olmuyor. Hatta bazen 
baş ağrısıyla eve geliyorlar. Eve girer 
girmez de “anne ne yemek yaptın?” diye 
soruyorlar. Eğer bu çocukları sabahtan 
akşama kadar okulda tutuyorsan, onla-
rı beslemek zorundasın” dedi. 

Çakmak komşularının da aynı sorun-
ları yaşadığını sözlerine ekledi.

Çocukların beslenme programı
İstanbul’da yer alan 4-6 yaş çocukla-

rın eğitim aldığı devlet anaokulunun 
haftalık beslenme programında kar-
bonhidrat ağırlıklı dengesiz bir beslen-
me izlenirken, tüm gün eğitim verenö-
zel okullarda ise sabah, öğle ve ikindi 
olarak üç beslenme saati bulunuyor.

Özel anaokullarında her gün serpme 
kahvaltı, çorba, pilav, kereviz gibi yiye-
cekler bulunurken, devlet okullarından 
ise poğaça, börek ve ekmek arası gibi 
yiyecekler çocukların beslenmesinde 
ağırlıklı rol oynuyor. 

Beslenme uzmanları ne diyor?
Konuyla ilgili 9.Köy Haber Mer-

kezi’ne konuşan beslenme ve diyet 
uzmanı Ersin Özdemir bu eğitim-öğ-
retim yılının başında devlet ve özel 
okulların istediği beslenme çantala-
rını incelediği ve aralarında uçurum 
olduğunu söyledi.

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin 
uzun vadede vitamin, mineral, prote-
in ve sağlıklı yağ azalmasına neden 
olacağını belirten Özdemir, çocukların 
okullarda yaşadığı baş dönmesi, mide 
bulantısı ve derslere odaklanamama 
gibi sorunların bu nedenlerden kay-
naklanabileceğini belirtti. mÖzdemir, 
“B12 eksikliği; hafıza, odaklanma ve 

Burak Altınok
19 Aralık 2022

Fotoğraf: DepoPhotos

https://9koy.org/cocuklar-okula-ac-gidiyor-1912221019.html
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unutkanlık, demir eksikliği; el ve ayak 
uçlarının üşümesi, saç dökülmeleri-
ne, magnezyum eksikliğinin ise kas 
krampları, sürekli yorgun hissetme so-
runlarını doğurabilir” dedi.

"Bu çocuklar değersiz mi?"
Devlet okullarının istediği beslenme-

lerinin %80 ve üzerinin karbonhidrat 
ağırlıklı olduğunu belirten Özdemir, 
şöyle konuştu;

“Karbonhidratı sebzeden, meyveden, 
cevizden, fındıktan da alabilirizancak 
çocukların listesine baktığımda sürek-
li makarna, pilav, bulgur, ekmek, tatlı, 
aburcubur, simit ve tost gibi ürünlerle 
taşmış durumda. Bu yiyeceklerin hiç-
biri sağlıklı karbonhidrat değildir, hepsi 
işlenmiş karbonhidratlardır. Keza abur 
cuburlar, İngiltere okul kantinlerin-
de abur cuburu yasakladı. Şeker dolu 
kekler, krakerler göremezsiniz. Bizim 
çocuklarımız değersiz mi? Bizim çocuk-
larımız İngiliz çocuklar kadar değerli 
değil mi? Bir anönce bu konuda önlem-
ler alınmalı, devlet ve özel okullar ara-
sındaki beslenme uçurumununkapa-
tılması gerekmektedir”.

"Beslenme sosyal hayatımızı da 
etkiler"

Beslenmenin sosyalleşmedeki öne-
mini de vurgulayan Özdemir, yetersiz 
beslenmenin çocuklar üzerinde geniş 
zamanda etkiler bıraktığını açıkla-
dı. Özdemir, “Günümüz çocuklarının 
büyük bir bölümünde D vitamini, de-
mir, omega 3 eksikliği var. İnsanların 
ömründe en çok geliştiği yaşlar olan 
0-18 yaş döneminde düzensiz ve sağ-
lıksız beslenmek ilerleyen yaşlarda 
diyabet, kalp damar hastalıkları ve 
bağırsak sağlığında ciddi sorunlar 
oluşturabilir” dedi.

Kantinciler: "Çocuklar eskisi 
kadar kantine gelemiyor"

İstanbul’da bir okulda kantincilik 
yapan Ethem Taşar da öğrencilerin 
kantine gelme oranında ciddi bir azal-
ma olduğunu söyledi.Geçen yıl ile bu 
yıl arasındaki fiyat farklılıklarının öğ-
rencileri etkilediğini söyleyen Taşar, 
“Enflasyon herkesi etkilediği gibi biz-
leri, dolayısıyla çocukları da etkilemiş 
durumda. Sadece geçen yıl ile bugünü 
karşılaştırdığımızda büyük fiyat fark-
lılıkları var ve gelinen noktada öğrenci-
lerin kantinlere gösterdiği talepte gözle 
görünür bir azalma var” dedi.

"MEB duruma el atabilir"
Okul kantinlerinin doğrudan Millî 

Eğitim Bakanlığı (MEB)’e bağlı olduğu-
nu hatırlatan Taşar, MEB’in kantinlerde 
yapılan zamlardan haberdar olmama-
sının imkânsız olduğunu söyledi.Taşar, 
“Türkiye’deki tüm kantinler 9-10 kalem 
vergi veriyor. Bu vergilerin alınmama-
sı veya azaltılması durumunda azalan 
fiyatlar öğrencilere olumlu olarak yan-
sıyabilir. Keşke bukonuda bir adım at-
salardı ve muhalefet partilerinin 1 öğün 
yemek teklifini kabul etselerdi de çocuk-
lar yemeğe kavuşabilseydi” dedi.

Resmi rakamlar da durumu 
doğruluyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)’in 2021-
22 eğitim-öğretim yılı verilerine göre 
Türkiye’de 19 milyon 155 bin 571 öğ-
renci okula giderken, bunların 15 mil-
yon 839 bin 140’ı ise eğitimine devlet 
okullarında devam ediyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 
(TUİK)  20 Nisan 2022 tarihinde ya-
yınladığı “İstatistiklerle Çocuk 2021” 
raporuna göre Türkiye’deki çocukların 
%32,1’inin “ciddi maddi yoksun” oldu-
ğu ortaya çıkmıştı. 

Sağlık Bakanlığı 2021 yılında yaptığı 
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırma-
sı’nda ise çocuklar arasında obezite ora-
nı %8,3, bodurluk oranı %4,6, çok zayıf 
olanların oranı %15,6, öğün atlamak 
zorunda kalanların sıklığı %13, gere-
kenden daha az besin tüketen çocuk-
ların sıklığı %16,5, karnı aç olmasına 
rağmen yemek yiyemeyenlerin sıklığı 
ise %8,4 olarak açıklanmıştı. 

UNİCEF Beslenme Verilerine göre 
eğer bir çocuk dengesiz ve yetersiz bes-
lenirse anemi,bodurluk, düşük bağışık-
lık, öğrenme güçlüğü, obezite, aşırı za-
yıflık, mikro besin eksiklikleri, zihinsel 
gelişim bozuklukları gibi hastalıkların 
görünme olasılığı artıyor.

DEVLET ANAOKULU BESLENME PROGRAMI

Günler İstenilen Yiyecekler

Pazartesi Poğaça ya da simit

Salı Ekmek arası günü

Çarşamba Börek

Perşembe Krep, pankek, kurabiye ya da kek

Cuma Serbest beslenme günü
 

ÖZEL ANAOKULU BESLENME PROGRAMI

Günler Sabah Öğle İkindi

Pazartesi Omlet, serpme kah-
valtı, süt

Portakallı kereviz, 
makarna, yoğurt

Dereotlu 
poğaça

Salı
Fırında susamlı 
patates, serpme 

kahvaltı, bitki çayı

Tarhana çorbası, 
tavuklu pilav, ayran

Meyve, 
kuruyemiş

Çarşamba
Kaşık dökmesi, 

serpme kahvaltı, süt
Yayla çorbası, 

paçanga böreği, 
komposto

Magnolya

Perşembe Karışık tost, serpme 
kahvaltı, bitki çayı

Orman kebabı, 
pilav, salata

İrmik hel-
vası

Cuma Kanepe, serpme 
kahvaltı, bitki çayı

Kuru fasulye, 
pilav, turşu

Tarçınlı-ha-
vuçlu kek
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Çambükü köyünde yapılmak istenen Organize 
Sanayi Bölgesi’ne (OSB) karşı köylülerin 
mücadelesini sürüyor. Köyün kadınları verilen 
mücadeleyi anlattı.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Mertcan Bükülmez
20  Aralık 2022

Çambükü'nün kadınları 
anlatıyor

http://media4democracy.org/news/ambk-nn-kadinlari-anlatiyor
http://media4democracy.org/news/ambk-nn-kadinlari-anlatiyor
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Cinsiyet ayrımcılığı, birçok toplum-
da görülmekle birlikte, ayırımcılığın 
türü ve derecesi farklı. Kadın ve er-
kek arasındaki hiyerarşik eşitsiz güç 
ilişkileri, sadece biyolojik ve ideolojik 
yaklaşımla açıklanamıyor. Maddi te-
meller ve somut işbölümleri üzerinden 
şekillenen, kadını toplumda ikincil kı-
lan ve çok boyutlu cinsiyet ayrımcılığı 
pratikleriyle kuşatan geleneksel ve 
kuşatıcı bir yapının varlığı söz konusu. 
Kadınlar, cinsiyet ayrımcılığı nedeniy-
le cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddet 
başta olmak üzere her türlü şiddete 
uğrama, temel hizmet olanaklarından 
yararlanamama, kamusal alandan ve 
karar mekanizmalarından dışlanma, 
güvencesiz iş gücü olarak kullanılma 
gibi çok boyutlu ayrımcılık ve dışlan-
ma ile karşı karşıya kalıyor. 

"Kadın avukatlar 
ayrımcılığa maruz kalıyor"

Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği ve “çok boyutlu 

ayrımcılık”, kadınların 
iş yaşamını zorlaştırıyor. 

Uluslararası raporlar, 
Türkiye’de gelir ve servet 

eşitsizliği ile cinsiyet 
eşitsizliğinin ciddi 

boyutlarda yaşanıp giderek 
derinleştiğini ortaya 

koyarken kadın avukatlar, 
mesleki ayrımcılığa maruz 

kaldıklarına, kamu gücünde 
yeterince yer almadıklarına, 

hak ihlali yaşadıklarına, 
saldırıya uğrayıp tehdit 

edildiklerine dikkat çektiler.

Gülistan Özel
04 Kasım 2022

“Cinsiyet eşitsizliği giderek 
derinleşiyor”

Türkiye’de kanun yapma, denetle-
me, bütçe yürütme, hizmet verme, 
eğitim gibi kamu alanındaki kadro-
ların büyük bir bölümü erkeklerden 
oluşuyor. Aralık 2022 tarihi itibariy-
le, mevcut 17 bakanlıktan, sadece bir 
kadın, bakan koltuğunda oturuyor. 
Kurumların bütçelerini hazırlayan 
strateji daire başkanlıklarının yüzde 
95’i erkek, yüzde 5’i ise kadın. Mec-
lis’te ise 499 erkek, 101 kadın millet-
vekili bulunuyor. 

Uluslararası raporlar, Türkiye’de 
iki temel eşitsizliğin ciddi boyut-
larda yaşandığını ve giderek derin-
leştiğini ortaya koyuyor. Bunlar, 
gelir ve servet eşitsizliği ile cinsiyet 
eşitsizliği. 2022 itibariyle her üç 
kadından birinin, ne eğitimde ne de 
istihdamda olmaması, kadınlara ay-
rılan kamu kaynaklarının yetersizli-
ğini açıklıyor. Kadına yönelik şiddet 
ve cinayetlerin önlenememesi bir 

Fotoğraflar: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/kadin-avukatlar-ayrimciliga-maruz-kaliyor
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yana; gittikçe artması, kadınların 
emeği ve bedeni üzerinde tahakkü-
mün kurumsallaştırılması, kadın-
lara yönelik ayrımcılık ve suçların 
yaptırımsız bırakılması gibi yakla-
şımlar, sorunları daha da derinleş-
tiriyor. Düzenleyici ve denetleyici 
yasaların bulunmaması, İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmesi, kadı-
na yönelik ayrımcı uygulamaları  
artırıyor. 

“Hak ihlalleri artıyor”
İş hayatında yer alan kadınların 

yaşadığı toplumsal cinsiyete da-
yalı eşitsizlik her meslekte kendi-
ni gösteriyor. Kadınların mobbing, 
emek sömürüsü, ücret eşitsizliği 
ve cinsiyetçi iş bölümüne maruz 
kaldığı mesleklerden biri de avu-
katlık. Kadın avukatlarla meslek-
lerini sürdürürken yaşadıkları so-
runları cinsiyet eşitliği bağlamında  
konuştuk. 

Esra Çelik, avukatlığa yeni başla-
mış İstanbul’da mesleğini icra eden 
bir avukat. Haftada 50 saat çalıştığı-
nı belirten Avukat Çelik, çalışma ko-
şullarının zorluğuna ilişkin şunları 
söyledi:

“Blazer ceket ile adliyede havalı 
havalı dolaştığımıza bakmayın. Bir 
inşaat işçisinin yaşadığı zorluklar 
kadar sorunlarımız var. Bağımsız ve 
kendi kendimize kararlar aldığımız 

bir meslek gibi görünse de aslında 
öyle değil. Son zamanlarda tüm mes-
leklerde olduğu gibi bizim mesle-
ğimizde de özgürlükler kısıtlanmış 
durumda. Buna ekonomik sorunlar 
eklenince de bir çıkmaz söz konusu. 
Stajyerlik döneminde de durum çok 
farklı olmuyor. Stajyer kadın avukat-
lar, patron avukatların kendilerine 
dayattığı koşullara maruz kalıyor. 
Ucuz iş gücü ve emek sömürüsünün 
yanında her türlü sorunlar yumağı 
ile karşı karşıya kalıyoruz. Aslında, 
barolara üye birçok avukatın mesle-
ğin zorluğu altında ezilmesi, bunun 
sonucunda hayatına son vermesi, 
meslekte sömürü çarkını gözler önü-
ne seriyor.”

“Yanıtlar erkek avukattan 
duyulmak isteniyor”

Ataerkil bir düzende, kadın olarak 
çalışmanın ayrımcılığın her türlüsü-
ne maruz kalmak olduğunu aktaran 
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birlikte çalıştığınız avukat, her 
an sizden mini etek giyerek icra da-
iresine gidip onun işini halletmeni-
zi isteyebiliyor. ‘Üstenci’ ve bilinen 
patron bakış açısıyla laubali diya-
loglar gerçekleşebiliyor. Giyiminize 
dikkat ettiğinizde hâkim ve savcıları 
baştan çıkartmaya çalışmakla suç-
lanıyorsunuz. Salaş ve günlük giyi-
minizde ise ciddiye alınmıyorsunuz. 

Erkek müvekkiller, ikna olmak için 
kadın avukattan aldıkları yanıtları, 
bir de erkek avukattan duymak iste-
yebiliyor. Bu da müvekkile kendini iş 
anlamında ispat etmek için daha çok 
çaba sarf etmenize yol açıyor. Israrcı, 
polemikten kaçmayan bir erkek avu-
kat, ‘iş bilir’ olarak tanımlanırken, 
aynı durumdaki kadın bir avukat 
için ağza alınmayacak yakıştırmalar 
yapılıyor.”

Hayat görüşü ve yaşadığı mesleği 
mücadeleci bir meslek olarak tanım-
layan, yaşadığı zorlukları mücadele 
gerekçesi olarak gördüğünü vurgu-
layan Çelik, cinsiyet eşitliği konu-
sunda toplumsal bir bilincin oluş-
ması gerektiğinin altını çizdi. 

Baskı, saldırı ve tehdit…
Elif İpek ise 6 yıldır serbest avu-

katlık yapıyor. Çok fazla baskıya 
maruz kaldıklarını kaydeden İpek, 
“Erkekler, kadınlara göre daha çok 
dava alıyor. Bize dava vermek iste-
meyen çok sayıda müvekkil oluyor. 
Bize güvenmiyorlar, yanımızda er-
kek bir avukatın olmasını istiyorlar. 
Ayrıca, davalılarımızın ve sanıkla-
rın kendileri ve yakınlarından teh-
dit ediliyoruz. Saldırıya uğruyoruz. 
Kadın olduğumuz için korkutma ve 
baskı yöntemini tercih ediyorlar” 
diyerek yaşadıkları sıkıntılara işa-
ret etti. 
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Gıda fiyatlarındaki artış, satış-
ları düşen üreticileri "uygun fiyatlı 
çözümler" adı altında gıda sahteci-
liğine yöneltti. Tüketiciler, sütten 
bala, etten yağa  kadar, temel gıda 
ürünlerinde bile sahtecilikle karşı 
karşıya.

Tarım ve Orman Bakanlığı verile-
rine göre, bu yıl bin 887 şirketin 4 
bin 164 parti üründe taklit, tağşiş 
veya sahtecilik görüldü. Bakanlık, 
Bu tağşişli ve sahte gıdaların, tüke-
ten kişilerin hayatını tehlikeye attığı 
uyarısında bulundu. 

Gıda ürünlerinin ham maddesi 
olan tarım ürünlerinin girdi fiyatları 
TÜİK verilerine göre yıllık yüzde 138 
arttı. 

Market raflarına dikkat
Tüketicinin en çok yanıltıldığı gı-

dalardan biri temel gıda ürünlerin-
den sütte yaşandı. 

Üreticinin fiyatları marketteki 
fiyat artışının çok gerisinde oldu-
ğu için süt üreticileri, fiyat artış ta-
lebinde bulunmuştu.  Ulusal Süt 
konseyi iki toplantının ardından çiğ 
sütün fiyatını 7.5 liradan 10 liraya 
çıkarmıştı. 

Ancak süt fiyatlarındaki artış üre-
ticilerin beklentilerini karşılama-
yınca, ortaya yağ oranı düşürülmüş 
ikinci kalite sütler çıktı. Üstelik bu 
yağ oranı düşürülmüş sütler, nor-
mal süt ile çok benzer paketlerde ve 
normaliyle yan yana satışa sunuldu. 

Gıda mühendisi ve denetçisi Dilek 
Çelik 9. Köy'e yaptığı açıklamada, 
Tarım ve Orman Bakanlığının gıda 
sahteciliği ve tağşiş ile ilgili hapis 
cezasına varan yaptırımlarının oldu-
ğunu ama buna rağmen sahteciliğin 

arttığına dikkat çekti. Çelik “denetçi 
kadrosunun ve denetim sıklığının 
daha da artırılması gerektiğini dü-
şünüyorum” dedi. 

"Ambalajlar tüketiciyi 
yanıltmamalı..."

Gıda sahteciliğinin farklı boyutla-
rı olduğunu da anlatan Dilek Çelik, 
şöyle konuştu:

“Gıdalarda sahtecilik, ürünün sey-
reltilmesi, ürünün içindeki bir bi-
leşenin daha ucuz bir bileşenle yer 
değiştirilmesi, bilinen bir markanın 
taklit edilmesi veya gıdaya yasaklı 
bir madde eklenmesi şeklinde yapı-
labilir. Örneğin; zeytinyağına daha 
ucuz bitkisel yağların eklenmesi, 
tereyağına bitkisel yağ eklenme-
si, dana eti içine sakatat katılması, 
kırmızı biber tozuna sentetik boya 
eklenmesi, bala şeker veya mısır şu-
rubu eklenmesi ve organik olmayan 
meyve ve sebzelerin organik etiketi 

Gıda sahteciliğinde 
patlama
Gıda fiyatlarındaki artış ve tüketicinin alım gücündeki düşüş, alışveriş 
sepetlerine yansıdı. Satışları düşen üreticiler “uygun fiyatlı çözümler” adı 
altında gıda sahteciliğine yöneldi. Gıda mühendisi ve denetçisi Dilek Çelik, 
“Bir gıda güvenliği krizi ile karşı karşıyayız” dedi.

Buğra Barış Yalınkılınç 
20 Aralık 2022

https://9koy.org/gida-sahteciliginde-patlama-2012220433.html


65 

Ocak 2022 / Sayı 61

ile satışa sunulması gibi. Gıda ürün-
lerinin tüketiciyi yanıltmayacak 
şekilde etiketlenmesi, tanıtımının 
ve reklamının yapılırken de buna 
dikkat edilmesi gerekir. Gıda Etiket-
leme ve Tüketicileri Bilgilendirme 
Yönetmeliği’nde gıda ürünlerinin 
nasıl etiketlenmesi, etiketlerde han-
gi bilgilerin yer alması, hangi beyan-
ların ne şekilde yapılması gerektiği 
ile ilgili bilgiler yer almaktadır ve 
yönetmeliğe aykırı olarak, gıdanın 
görünenden daha değerli olduğunu 
ya da içeriğinde çok az olmasına rağ-
men sanki ana bileşeniymiş gibi o 
bileşene vurgu yapılması tüketiciyi 
yanıltmaktır.”

Balda sıkıntı çok
Çelik, yine temel gıda ürünlerin-

den olan balda da, yüksek fiyatlı bir 

ürün olduğu için tağşiş yapıldığına 
vurgulayarak şöyle konuştu:

 “Bala şeker şurubu ve yüksek 
fruktozlu mısır şurubu eklenmesi, 
şeker şurubu ve enzim ile yapay bal 
üretimi gibi birçok tağşiş yöntemi 
söz konusu. Bakanlık piyasada sa-
tışa sunulan balların denetimi ile 
ilgili 2022 yılında bir önceki yıllara 
göre üretici firmalarda denetim sık-
lığını artırdı. Ancak balda tağşişin 
önüne geçebilmek için arıcılıkta 
sürdürülebilir tarımsal politika-
ların olması ve bu yönde daha çok 
çalışma yapılması gerekmektedir  
diye düşünüyorum.”

"Denetim görevi bakanlığa ait..."
Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı 

Ziya Şahin ise, balda denetim yetki-
sinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 
olduğunu vurguladı.

Şahin, "Sokakta biz adım atama-
yız. Sokaklardaki denetim Tarım ve 
orman bakanlığının yetki alanıdır.
Bizim öyle bir hakkımız yok" ifadele-
rini kullandı.

Şahin, balda tağşiş ile mücadelede 
konusunda dünyada yapılanların 
Türkiye'de de uygulanması gerekti-
ğini belirterek şöyle konuştu;

"Balın içine hiçbir katkı katılama-
yacağı kodekste  yazıyor. Sahte bal 
üretimi bütün dünyada var. Farklı 
ülkeler çok ciddi önlemler  almış. 
Arıcı dahi arıcılıktan men ediyor. Bi-
zim de bu önlemleri almamız lazım. 
Biz şimdiye kadar c4 ile piyasadaki 
balları analiz etmeye çalıştık."

Arıcılıkla ilgili sivil toplum kuru-
luşlarının yaptıkları bilimsel çalış-
maların, sahteciler tarafından da ya-
pılmakta olduğuna da dikkat çeken 
Şahin şu ifadeleri kullandı:

 "Biz sahtekarlığın ve sahtekar-
lığı bıçak gibi kesemeyiz. Bizim 
gibi sivil toplum kuruluşlarının 
Bakanlığımıza destek olması ge-
rekmektedir. Çünkü bizim yaptığı-
mız bilimsel çalışmaları sahteciler 
de yapacaktır ve bilimsel bir çevre 
oluşturacaktır. Bu mücadele sokak 
Mücadelesi değil arge mücadelesi  
olacaktır.”

Bala şeker 
şurubu ve yüksek 

fruktozlu mısır 
şurubu eklenmesi, 

şeker şurubu ve 
enzim ile yapay 
bal üretimi gibi 

birçok tağşiş 
yöntemi var. 

Dilek Çelik

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin
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Artos Dağı’nın eteklerinde, Van 
Gölü’nün kıyısında ve Ahtamar Ada-
sı’nın tam karşısında kurulan Van’ın 
Gevaş ilçesi, tarih boyunca sayısız 
kervana ev sahipliği yapmış. Her ker-
van, yükünde bambaşka bir zanaat 
taşımış bu küçük kente. Gevaş im-
zalı çok sayıda eser kısa sürede Tür-
kiye’nin bambaşka bölgelerine yayıl-
mış. Tıpkı Teran kuzenlerin el emeği 
olan gemiler gibi… 

Gevaş ilçesinde küçük bir tersane-
de iki genç usta… Yaşar ve Mızbah 
Teran kuzenlerin balıkçılıktan gemi 
yapımına uzanan hikâyesi, 2007 yılın-
da başlıyor. İki kuzen, 15 yıldır gemi 

Balıkçılıktan 
gemi yapımına uzanan yol

Küçük yaşlardan itibaren 
balıkçılık yapan Teran 
kuzenlerin hayatı, bir 

gemi tamiratıyla değişiyor. 
Kuzenler, 15 yıldır Van 

Gevaş’ta küçük bir 
tersanede, hepsi birbirinden 

farklı, hepsi bambaşka bir 
işçilikle gemi üretiliyorlar. 

Zehra Aksu
21 Aralık 2022

yapıyorlar. İlçenin girişinde bulunan 
tersanenin kapısında sırasıyla gemi-
ler duruyor. Hepsi birbirinden farklı, 
hepsi bambaşka bir işçilikle üretiliyor. 
Aslında tersane de alışageldiğimiz gibi 
devasa bir yer değil. İçeride sadece bir-
kaç küçük iş aleti bulunuyor. Bir kriko, 
bir örs, bir balyoz, bir kaynak makine-
si… Teran kuzenlerin kusursuz işçiliği 
olmasa hiçbir şey ifade etmiyor.  

Bir gemi tamiratıyla değişen 
hayatlar

Göl kıyısında bulunan Dereağzı (İş-
kirt) Köyü’nde doğup büyüyen Teran 
kuzenler, küçük yaşlardan itibaren 
balıkçılık yapıyorlar. Kışın, en soğuk 
havalarda Van Gölü’ne balık tutma-
ya giden kuzenler, köylerinde tekne 
yapan bir ustayı izleyerek büyüyor-
lar. 2007’de Van’ın Ayanis sahilinde 

http://media4democracy.org/news/balikiliktan-gemi-yapimina-uzanan-yol
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balıkçılık yapan bir arkadaşlarının 
gemisinin altında bir hasar oluşuyor 
ve bu hasarı onarmak için Teran ku-
zenlerden yardım istiyor. Ellerinde 
herhangi bir iş aleti bulunmayan bu 
kuzenler, çevredeki tanıdıklarından 
ödünç aldıkları aletlerle Ayanıs’a 
gidiyorlar. Gemiyi karaya çektikten 
sonra onarmaya başlayan Teran ku-
zenler, başarılı olup olmadıklarını, 
tekneye su doldurarak test ediyorlar. 
O günden sonra bu iki balıkçı genç, 

aynı zamanda gemi ustası oluyorlar.
Bir gemi tamiratıyla değişen hayat-

larını ve çevreden aldıkları tepkileri 
Yaşar Usta, şöyle anlatıyor:

“Gemi yapmaya başlamadan önce 
tamirat işi yapıyorduk. Bu işe ilk baş-
ladığımızda çevredekiler, bizim gemi 
yapabileceğimize hiç inanmıyorlardı. 
Hatta bize, ‘Siz anca sökükleri diker, 
çürümüş şeyleri tamir edersiniz’, ‘Sı-
fırdan gemi yapamazsınız, sizin yap-
tığınız gemi yan yatacak, kafa üstü 
gidecek’ diyorlardı. Hatta biz bu işe 
başlayana kadar Van Gölü’nde sıfır-
dan tekne yapan kimse yoktu. Kuze-
nimle benim yaptığımız gemi, ilkti. 
Gayet iyi sonuç aldık. Böylece bu işi 
yapmaya başladık.”

“Bütün işçiliğini biz yapıyoruz”
Gün geçtikçe tanınan ve isimleri 

Van sınırını aşan bu iki genç usta, 
Türkiye’deki birçok iç su barajına ve 
denizlere yaptıkları gemileri yollu-
yorlar. Bu yüzden ansızın bir yerde 
Teran kuzenlerin imzasını taşıyan 
gemiler görmek artık mümkün. Za-
manla bilgisine bilgi katan, bütün 
öğrendiklerini yaptıkları işçilikle 
test eden bu kuzenler, ilk gemilerini 

kendi köylerinde yapıyorlar ve 2020 
yılında tersanelerini kuruyorlar. 

Bir gemiyi yaklaşık iki ayda ta-
mamlayan Teran kuzenler, geminin 
bütün detaylarıyla kendileri ilgileni-
yorlar. Mızbah Usta, bu durumu şöy-
le aktarıyor: 

“Yaptığımız gemileri kullanıma 
hazır bir şekilde veriyoruz. Gemi’nin 
motor aksamı, iç döşemeleri ve boyası 
dahil olmak üzere bütün işçiliğini biz 
yapıyoruz. Gemi yapımında kullandı-
ğımız malzemelerin çoğunu Van pa-
zarından temin ediyoruz. Şanzımanı 
ve pervanesi ise burada bulunmadı-
ğı için İstanbul’dan istiyor, onun da 
montajını kendimiz yapıyoruz.”

Tersane kurduktan sonra işleyişin 
değiştiğini aktaran Teran kuzenler, 
gemi boyunun 12 metreyi aşması ha-
linde artık projeli bir iş olduğunu ve 
kontrol mühendislerini bekledikle-
rini söylüyorlar. Tek geçim kaynak-
ları, el emekleri olan bu ustalar da 
ekonomik krizden etkileniyor. Geçen 
yıla oranla iki katı fiyatına malzeme 
aldıklarını ve gemilerini iki katı fiyat-
la satmak zorunda kaldıklarını ifade 
ediyorlar ve maliyetin artmasıyla ta-
lebin de düştüğünü belirtiyorlar. 

Hatta biz bu işe 
başlayana kadar 

Van Gölü’nde 
sıfırdan tekne 
yapan kimse 

yoktu. Kuzenimle 
benim yaptığımız 

gemi, ilkti.



68 

Ocak 2022 / Sayı 61

İpek şehri Bursa’da
ölen meslek:
İpekçilik

Geçmişi çok eskilere 
dayanan ipekçilik mesleği, 
19. yüzyılda Bursa’da 
bir sanat olarak zirve 
yaşadıktan sonra 20. 
yüzyılın işgal ve savaş 
yıllarıyla dönüşen sanayi 
sistemlerine yenik düştü. 
21. yüzyılda ise yok 
olan meslekler arasında 
yerini aldı. İpek Yolu’nun 
Batı’ya açılan kapısı olan 
Bursa’da artık ipekböceği 
yetiştiriciliği yapan 
atölyelerin, ipek dokumalar 
yapan fabrikaların 
gürültüleri ve işçi 
kadınların şen sesleri yok. 
İpekçilik, sadece bir cadde 
adı, Bursa’da. Tarihi Koza 
Han’ın kapısında yazan 
kozacılık da yok olmaya yüz 
tutmuş bir meslek.

Dilek Atlı

22 Aralık 2022

İpek Yolu’nun Asya’daki son durağı, 
Batı’ya açılan kapısı Bursa, 19. ve 20. 
yıllar başta olmak üzere 400 yılı aşkın-
dır yaşattığı kozacılık ve ipekçilik mes-
leğiyle dünya sahnesinde yerini aldı. 
Uludağ’ın eteklerinden ova köylerine 
dut ağaçlarından hevenklerce toplanan 
kozalarından elde edilen ipekler, kadın 
işçileri, gayrimüslim ve Müslüman ya-
tırımcıları, kentte kurulan birçok ipek 
fabrikasıyla Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

yaşadığımız coğrafyanın adeta bir mar-
kasıydı. Dağ köylerinden taşınan koza-
lar, Hanlar Bölgesi’nde kurulan çarşı-
larda satılır, halkın pazarlık bağrışları, 
ipek atölyelerindeki kadın seslerine ve 
ipek fabrikalarının dokuma tezgâhları-
nın gürültüsüne karışırdı.

Günümüzde ise geriye siyah beyaz 
fotoğraflarda kalan o verimli günler, 
ölmeye yüz tutan ipekçilik, kozacılık, 
yıkılmaya terk edilmiş eski ipek fabri-
kaları ile İpekçilik Caddesi, Koza Han, 
İpek Han gibi mekân ve lokasyon adları 
kaldı. Bir de butik işleri ve kurslarıyla 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan desteklenen Umurbey İpek Üretim 
ve Tasarım Merkezi…

Oysa Pulitzer Edebiyat Ödülü alan, 
35 dile çevrilerek milyonlarca kişi ta-
rafından okunan Jeffrey Eugenides’in 
Middlesex adlı romanı, kitapseverleri, 
19. yüzyıl Bursa’sına götürerek kent-
te ipekçilik mesleğiyle uğraşan bir ai-

lenin hikâyesine götürüyor. BBC’nin 
2015 yılında dünyanın önde gelen ki-
tap eleştirmenleri arasında yaptığı an-
ket sonucunda “21. Yüzyılım En İyi 12 
Romanından Biri” seçilen esere konu 
olan Bursa ve ipekçilik mesleğine gelin 
bir saygı duruşu sergileyelim ve ölen 
bir mesleğin tarihine, başına gelenlere 
birlikte göz atalım. Türkiye’de yok olan 
ipekçilik mesleğinin başına gelenler ve 
geçmişten günümüze tarihi, yapılan 
araştırmalar ışığında bir saygı duruşu, 
bu incelemenin konusu.

İpek Yolu’nun batıya açılan 
kapısı

İpekçiliğin ana yurdu, günümüzde 
olduğu gibi yüzyıllar önce de Çin’di. An-
cak ipeği, Batı toplumlarıyla tanıştıran 
ve ipek ticaretinin önemini artıran baş-
ta Bursa olmak üzere Anadolu coğraf-
yası oldu. İpekböcekçiliğinin Bursa’da 
doğuşu, Sultan I. Bayezid’in Alanya’yı 

http://media4democracy.org/news/ipek-sehri-bursa-da-len-meslek-ipekilik
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alması, İpek Yolu üzerinde bulunan 
Tokat-Amasya yöresini ve Tuna iske-
lelerini ele geçirmesiyle meydana gel-
di. Bu sayede Bulgaristan ve Romanya 
üzerinden Avrupa’ya yeni bir ticaret 
yolu açıldı.

15. yüzyılda ipekçilik mesleğinin Bur-
sa’da aktif olarak yapılmasıyla birlikte 
Bursa’da dokunan yüzlerce tezgâhta bir 
günde 150 kg üzerinde ham ipek üreti-
liyor ve kervanlarla ticareti yapılıyordu. 
Öyle ki kentteki koza üretimi, ham ipek 
ihtiyacını karşılayamadığı için Türk-
men ve Acem tüccarlar Bursa’ya gelip 
koza tüccarlığı yapıyorlardı.

1432 yılında Şam’dan Bursa’ya gelen 
Bertrandon de la Broquiere adlı Fransız 
seyyahın anılarına göre, kentin çarşı-
larında ticaretin oldukça geliştiği, her 
cinsten ipekli kumaşın satıldığı yer alı-
yor. 1498’de Bursa’ya gelen Floransalı 
iki seyyah olan Bonsignore Bonsignori 
ve Bernardo Michelozzi’nin anılarında 
ise Bursa ve ipekçilik mesleği büyük iti-
bar gördüğü anlatılıyordu.

16, 17 ve 18’inci yüzyıllarda da Ba-
tı’da adından söz ettiren Bursa ve ipeği, 
özellikle Avrupa’nın aristokrat çevrele-
rine konuşulur kılan ipekçilik faaliyet-
leri hız kesmeden sürdü. Bir yandan 
şehrin ipek endüstrisi Fransa’dan ge-
len tüccarlar başta olmak üzere yabancı 
yatırımcılarla büyürken bir taraftan da 
yüksek kalitede ipekli giysiler yapılma-
sına başlandı. Bu ipek giysiler, başta 
Osmanlı hanedanı mensupları olmak 
üzere Avrupa devletlerinin saraylarına 
kadar girdi.

Öyle ki Avustralya-Macaristan İm-
paratorluğu’nun İstanbul elçiliğinde 
görevli olan Inatz Von Brenner, 1793’te 
Bursa’ya geldiğinde, şehirde 700 ipek 
dokuma tezgâhı olduğunu notlarına 
kaydederken ham ipeğin Bursa’ya ge-
tirisini 2 milyon 400 bin kuruş olarak 
ifade ediyor.

Sanayi Devrimi’nden ipekçilik 
de nasibini alıyor

19. yüzyılın başlarına kadar Bursa’da 
ham ipeğin üretimi evlerde ve mahalle-
lerde geleneksel yöntemlerle yapılırken 
ipek kumaşlar iyi örgütlenmiş atölye ve 
küçük tipte fabrikalarda üretiliyordu. 
Ancak yüzyılın ortalarında, her alanda 
olduğu gibi ipekçilikte de yenileşme sü-
recine girildi. 1824’te Fransa’nın Lyon 
şehrinde buhar gücü ile çalışan ve koza-
dan ipek tellerini çeken makineler kul-
lanılmaya başlandı. Bu tekniğe sahip 

sistemler, Avrupa’nın hemen ardından 
Bursa’da da oluşturuldu.

1837’de, Bursa’da açılan ilk sanayi 
tipi ipek fabrikasının kurucusu Fransız 
Glaizal ailesi oldu. Ancak buhar gücü ile 
çalışan ilk ipek çekim fabrikası, 1838’de 
girişimci Falkeisen tarafından kuruldu. 
Daha sonra Glaizal ailesince devralınan 
bu fabrikanın ortağı Bursa yerlilerin-
den Ermeni Taşçıyan Efendi olacaktı. 
Bugün Bursa’nın, İpekçilik adını alan 
mahallesinde kurulan fabrikanın ya-
nında, 1845’te, Falkeisen tarafından 
yeni ve daha büyük bir başka ipek çeki-
mi fabrikası kuruldu. Bu defa fabrikaya 
İsviçreli bir şirketi de ortak oldu ve işçi-
ler eğitimler de almaya başladı.

Tam da bu yıllarda dönüşen hayat, ge-
çim sıkıntılarını doğurunca genç kızlar 
iş yaşamına dâhil oldu. İpekçilik fabri-
kalarında çalışan kadın gücü, para ka-
zanmak için günün erken saatlerinden 
akşam karanlığına kadar buhar dolu 
fabrika odalarında üretim yapıyordu.

Tarihler 1852’ye gelince Bursa’nın 
tarihi semti Muradiye’de Çınardibi (Çı-
narönü) adlı bölgede Osmanlı’ya ait bü-
yük bir fabrika daha kuruldu. Osmanlı 
sarayının ipek halı ve ipek kumaş ihti-
yacını sağlamak üzere Hereke’de kuru-
lan dokuma fabrikasına ipek iplik temi-

ni için üretime geçen bu fabrika, Bursa 
Harir Fabrika-i Hümayunu adını aldı. 
Farklı tarihlerde geçirdiği restorasyon 
çalışmalarıyla günümüze kadar gelme-
yi başaran tarihi yapı, bugün farklı eği-
tim alanları için hizmet veriyor.

Osmanlı’nın ilk ipekçilik okulu 
Harir Daruttalimi 

Sanayi Devrimi ve buharla çalışan 
ipek makinelerinin kullanımıyla ipek-
çilik mesleği zirve dönemine girse de 
bundan sonra düşüş ve yok oluş grafiği 
de başlamış oluyor. 19. yüzyılın sonra-
ları ve 20. yüzyılın başlarında kendini 
gösteren ipekböceği hastalığının zarar-
ları, vergi muafiyetleri ve üretici ödülle-
riyle telafi edilmeye çalışılsa da sektörü 
yaralamıştı.

Bu durum, ipekçiliği modern usuller-
le yapmak üzere Fransa’da ipekböceği 
ihtisası yapan Kevork Torkomyan Efen-
di’nin 14 Nisan 1888’de Bursa’da açılan 
ipekçilik okulunun başına getirilmesi-
ne neden oldu. Bursa Harir Daruttali-
mi (Séricicole Institut) adı verilen oku-
la, ilk olarak 12 öğrenci başvuru yaptı. 
1922’ye kadar toplam 2 bin 32 diploma-
lı ipekçi yetiştiren dönemin ipekçilik 
okulu, I. Dünya Savaşı ve işgallerin göl-
gesinde varlığını sürdürmeye çalışsa da 
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tüm dünyada olduğu gibi savaş ekono-
misinden ipekçilik mesleği de payına 
düşeni alarak eski parlak günlerinden 
uzaklaştı. İlk yılından sonra Bursa’nın 
Setbaşı semtindeki Kara Ağaç Mahal-
lesi’ndeki (İpekçilik Mahallesi) Burdu-
rizade Osman Fevzi Efendi’nin büyük 
köşküne taşınan okul, bugün Bursa 
İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi 
olarak kullanılıyor.

Yok olan ve yıkıma terk edilen 
fabrikalar…

I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiy-
le Bursa’da ipekçilik mesleği ve ipek 
üretimi, önemli ölçüde geriledi. Mond-
ros Ateşkes Anlaşması’nın etkisiyle 
başlayan işgaller, kent ekonomisini 
ayakta tutan ipekçiliğin çöküş devrini 
başlatmış oldu.

Cumhuriyetin ilanıyla yeniden topar-
lanması için yol açılan meslek, 26 Ma-
yıs 1926’da kabul edilen 859 sayılı yasa 
ile ilk kez devlet, tarım politikasında 
yer buldu. Aynı yıl, Harir-i Daruttalimi, 
İpekböcekçiliği Mektebi adıyla yeniden 
çalışmalarına başladı. 1930’da ise mes-
leğin güçlendirilmesi için İpekböcekçi-
liği Enstitüsü olarak faaliyete geçti. Bu 
doğrultuda Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Antalya, Edirne’de ipekböcekçiliği is-
tasyonları açılırken Hatay, Amasya ve 
Rize’de de birer kontrolörlük kuruldu.

Yeniden ayağa kalkmak üzere adım 
atan ipekçilik, bu defa da II. Dünya Sa-
vaşı’nın Avrupa başta olmak üzere tüm 
dünyada ağır geçen bunalımları nede-
niyle darbe yedi. Suni ipek ve sentetik 
ipliğin kullanım alanının genişlemesi, 
20. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar hissedi-
len ölçüde ipekböceği üretimi ve ipekçi-
lik mesleğinin sonunu hazırladı. Ancak 
asıl darbe henüz gelmemişti. Savaşlar 
bittiğinde 1950 ve 1960’lı yıllarda hazır 
giyim sektörünün canlanmasıyla sen-
tetik iplik kullanımı artmıştı.

Soğuk Savaş döneminde gelişen ve 
dönüşen dünya ile teknolojiyle enerji-
nin geniş yer bulduğu tekstil sanayisi 
ipekçilik mesleğinin sonunu hazırla-
dı. Özellikle Çin’in ipek üretimindeki 
hızına yetişemeyen meslek, 1990’lı 
yıllardan itibaren Bursa ve çevresinde 
koza üretiminin oldukça azalmasıyla 
geriledi. Artık 19. yüzyıla damga vuran 
ipek fabrikaları, savaş ve işgal yılların-
da ya yanmış, ya da yıkılmıştı. Güç bela 
ayakta duran ama artık faaliyette bu-
lunmayan ipek fabrikalarıysa kaderine 
mahkûm edilmişti.

2000’li yıllara gelindiğinde, bir dö-
nem kent bilincine imzasını atan can-
lılığa ve alışveriş gürültülerine sahne 
olan mahalle ve hanlarda ipekçilik mes-
leğinin izleri tarih sahnesinden çoktan 
silinmişti. Bugün belediyecilik faaliyet-
leriyle asıl amacından uzak ama turizm 
ve sokak kültürü temellerinde hayata 
dâhil edilen Bursa hanları, turistik ola-
rak büyük ilgi görüyor. Koza Han’da 
satılan ipekler ise artık Bursa’da üre-
tilen ipeklerden oluşmuyor. Bursa’nın 
sayısı onlarca olan ipek fabrikalarının 
çoğu artık yok. Asırlardan geriye kalan 
birkaç ipekçilik fabrikası ise yok olmak 
üzere. Bir dönemin parlak yıldızı ipekçi-
lik mesleği artık yapılmıyor.

Butik üretimle bir mesleğe 
saygı duruşu

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi sahibi 
Bursa ipeği, eski şaşalı günlerinden 
uzak… Bugüne yalnızca Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nce restorasyonu ta-
mamlanarak 2015’te kapıları açılan 
eski bir ipek fabrikası, Umurbey İpek 
Üretim ve Tasarım Merkezi’nde butik 
olarak üretiliyor.

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım 
Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin 
Bursa ipeği ve ipekçilik faaliyetleriy-
le ilgili bilgi aldığı, ipekçilik mesleği 
hakkında sunumların yapıldığı, kü-
tüphane, sergi ve elle çalışan ipek tez-

gâhlarının bulunduğu, ipek deseni, 
ipek dokuması gibi kurslarla halıdan 
giysiye, aksesuardan ev dekorasyonuna 
kadar ürünlerin butik olarak üretildiği 
bir çatı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulu-
nan merkez, yaklaşık 5 bin 235 met-
rekare alanda kurulu. Yapının oriji-
nalinde 19. yüzyılda kurulan iki İpek 
Filatür Fabrikası yer alıyordu. 1927’de 
Konstan Bay’dan Sait Ete tarafından 
satın alınan fabrikalar, 1940’a kadar 
ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek üre-
tim faaliyetlerini sürdürdü. Bu tarih-
ten sonra Ete ailesi tarafından İpek 
Filatür Fabrikaları yıktırılarak yerine 
boyahane tesisleri kuruldu.

1973’te tamamen işlevsiz kalan Ete 
Mensucat Boyahanesi, aile tarafından 
1998’de Bursa Büyükşehir Belediye-
si’ne devredildi. Bugün, ölen bir mes-
leğe saygı duruşu niteliğinde 2015’ten 
beri yapılan butik ipekçilik faaliyetle-
riyle daha da genişletilmesi düşünen 
Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Mer-
kezi, Bursa’nın yok olan bir değerini 
yaşatmaya çalışıyor. Kentin bilincine 
gömülen Uludağ’ın kozacılık yapan 
köylerinin sesleri, ipekböceklerinin 
sesleri, Koza Han’daki pazarlık gürül-
tüsü ve dev fabrikalarda ipek işçisi ka-
dınların yorgun ama cıvıltılı sesleriyse 
yerini bu yüzyılın mekanik ve düz ses-
lerine bırakıyor.
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Yasemin Mıstıkoğlu 
çocukların iklim krizinden 
nasıl etkilendiğini Mine 
Ataman'la ele alıyor.

DİNLEMEK İÇİNDİNLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Yasemin Mıstıkoğlu
23  Aralık 2022

İklimden Bir Haber: 
“Karbon kafalı çocuklar…”

http://media4democracy.org/news/iklimden-bir-haber-karbon-kafali-ocuklar
http://media4democracy.org/news/iklimden-bir-haber-karbon-kafali-ocuklar


72 

Ocak 2022 / Sayı 61

Evcil hayvanların terk edilmesinin önüne 
geçilmezken hayvanlar ise alışık olmadığı 
ortamlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu yaşam 
mücadelesinde sadece bir avuç gönüllü hayvanlar 
için çalışıyor.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Hayri Tunç
24  Aralık 2022

Ormandaki Sokak 
Hayvanlarının Dostları

http://media4democracy.org/news/ormandaki-sokak-hayvanlarinin-dostlari
http://media4democracy.org/news/ormandaki-sokak-hayvanlarinin-dostlari
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24 Saat Gazetesi’nin sorularını 
yanıtlayan Eğitim Sosyoloğu Mu-
rat Kaymak, eğitim sosyolojisinin, 
toplumun bir kesimini oluşturan 
eğitimciler, öğretmenler, davranış 
bilimleri ve eğitimsel süreçlerle il-
gili tüm araştırıcılar için önemli ve 
gerekli bir çalışma alanı olduğuna 
dikkat çekti. Eğitim sistemindeki 
sorunlara ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Kaymak, eğitim ker-
vanının yolda düzülecek bir alan ve 
okulun torna makinesi olmadığının 
altını çizdi.

-Bugünkü yükseköğrenimi, ni-
telik açısından nasıl değerlendi-
riyorsunuz? Saptadığınız eksiler 
ve artılar nelerdir?

Tüm eğitim sisteminde olduğu 
gibi yükseköğretim sisteminde de 
önemli sorunlar var. Bu sorunların 
önemli bölümü yükseköğretim ile 
işgücü piyasalarındaki bağlantıdan 
kaynaklanıyor. Yükseköğretim, bi-

reyin iyi bir yaşam sürmesini sağla-
yacak olan mesleğe hazırlar. Ancak 
o mesleklerde istihdam imkânları 
sınırlı veya hiç kalmamış ise yükse-
köğretim bundan olumsuz biçimde 
etkilenmektedir. 

Türkiye’de istihdamın yükünü 
hizmet sektörü çekmektedir. Sanayi, 
tarım ve inşaat hizmet sektörünün 
ancak yarısı kadar istihdam imkâ-
nı sağlayabilmektedir. Sektörlerin 
ihtiyaç duyduğu elemanlar, belir-
lenen statüler için gerekli görülen 
eğitim düzeyi tamamıyla yükseköğ-
retim olmadığı gibi tarım ve inşaat 
sektöründe yükseköğretim mezun-
larının istihdam oranı düşüktür. 
Buna karşılık bütün sektörlerde 
istihdama katılmada yükseköğre-
timin payı yüksektir, yükselmeye 
de devam etmektedir. Bugün eğer 
gençlerimiz, bir şekilde üniversi-
te diplomasının peşinde koşuyorsa 
nedenlerinden biri üniversite mezu-
nunun daha kolay iş bulduğuna dair 
güçlü inançlarıdır. Bunda haksız 
da değillerdir. Çünkü hizmet sektö-
rünün nerede ise tamamında yük-
seköğretim mezunları istihdam e 
dilmektedir. 

Türkiye’de 
üniversiteler arasında 

büyük eşitsizlik 
olduğuna işaret eden 

Eğitim Sosyoloğu 
Kaymak, eğitim 
sisteminin “tek 

tipleştirme” biçiminde 
çalışmadığını, 

okulların hiçbir 
zaman torna makinası 
olmadığını vurguladı. 

“Kalkınmakta olan 
bir ülkenin, kimya, 

fizik ve biyoloji 
bölümü mezunlarını 

işsiz bırakması, 
üzerinde düşünülmesi 

gereken bir konudur” 
diyen Kaymak, 

acilen vakıf ve taşra 
üniversitelerinin 

yeniden ele alınmasını 
önerdi.

Cengiz Aldemir
24 Aralık 2022

Fotoğraf:DepoPhotos

Kaymak: 'Eğitim kervanı yolda 
düzülecek bir alan değil'

http://media4democracy.org/news/kaymak-egitim-kervani-yolda-dzlecek-bir-alan-degil
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Fen Edebiyat, İktisadi İdari Bilim-
ler, Eğitim Fakülteleri hatta Hukuk 
Fakülteleri işsizler ordusuna yeni 
üye kazandıran fakülteler haline 
dönüştüler. Kalkınmakta olan bir 
ülkenin, Kimya, Fizik ve Biyoloji bö-
lümü mezunlarını işsiz bırakması 
üzerinde düşünülmesi gereken bir 
konudur.

Yükseköğretim sistemimizde eği-
timin niteliğini birkaç açıdan ele 
almalıyız. Bugün Tıp Fakültelerin-
deki eğitimin dünya üzerindeki tıp 
eğitiminden geri kaldığını söyleye-
meyiz. Ancak açılan yeni fakülteler, 
bugünkü durumu geriye çekebilir. 
Türkiye’nin bazı üniversiteleri me-
zun ettikleri öğrencilerle dünyada 
kolaylıkla iş bulma imkânını sağla-
yabiliyor. Hâlâ ODTÜ, Boğaziçi gibi 
üniversitelerimiz eğitimin niteliğin-
den taviz vermemek için direniyor. 
Akademik kadrolara yapılan müda-
haleler gelecekte bu üniversitelerin 
de yaşanan vasatlığın bir parçası 
olacağını şimdiden göstermektedir. 

Üniversiteyi, üniversite yapan 
gelenekleridir. Bizde üniversiteler, 
politik mücadele alanının merkezi-

ne çekilmekte. Aslında tüm eğitim 
sistemi içinde de geçerli olan şudur: 
Eğitimi konuşuyorsanız ülkenin 
sosyo- ekonomik, politik yapısını ko-
nuşuyorsunuzdur. Politik ve ekono-
mik yapısı sorunlu olan bir ülkede, o 
sorunları çözmeden ideal bir sistem 
kuramazsınız. Bu nedenle bu sorun-
ların çözümü de bu yapının düzelme-
sine bağlıdır. Üniversiteleri nitelikli 
eğitim açısından değerlendirmek 
için kullanılan ölçütlerden biri aka-
demisyenlerin yaptıkları yayınlar-
dır. Akademik yükselme için hocalar 
puan toplamak durumundalar. Bilim 
insanları hazırladıkları makaleleri 
cebinden para ödeyerek uluslararası 
yayın yapan dergilere göndermekte-
ler. Bu dergilerin önemli bir bölümü 
paravan dergiler. Bu yayın politikası 
Türkiye’deki akademik kadronun ni-
teliği üzerine gölge düşürmektedir. 
Bugün, “Profesör” unvanı taşıyıp da 
üniversite kapısından öğrenci ola-
rak girmesi dahi zor olan bazı kişile-
rin hoca olarak kürsüleri işgal etmiş 
olduğunu görüyoruz. Üniversiteleri-
mizin sorunları konusunda sayısız 
raporlar bulunuyor. 

Üniversiteler arasında büyük 
eşitsizlik var

-Üniversitelerde verilen eğitim 
sizce ülkenin her yerinde eşit dü-
zeyde mi?

Bırakınız ülkenin her yerinde eşit 
olmasını aynı üniversitenin için de de 
eğitimde eşitsizlik sorunu içinde de-
ğerlendireceğimiz uygulamalar var. 
Üniversitelerin çoğu, Yükseköğretim 
Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen 
programları ya da onaylanmış prog-
ramlar çerçevesinde dersler vermek-
teler. Ancak bu dersler için sağlanan 
ortamlar, dersleri veren hocaların 
nitelikleri çok farklı olmaktadır. Taş-
ra üniversitelerinde bir profesörden 
ders almadan çok sayıda mezun olan 
öğrenciler bulunmakta. Bölümler ge-
rekli planlama yapılmadan açılıyor.

Öğrencilerin tercihi, bize hangi 
üniversitelerin daha iyi, hangilerinin 
daha geride kaldığını hemen göster-
mektedir. Genellikle ilk tercihlerdeki 
üniversiteler iyi, sonraki tercihler-
deki üniversiteler geride kalmış üni-
versitelerdir. Bir öğrenci, üniversite 
tercihi yaparken gayet bilinçlidir. 
Tercihini yaparken, üniversitenin ni-
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teliği hakkında bilgi sahibidir. Bunun 
yanında üniversitenin bulunduğu 
yeri, imkânlarını, maliyetlerini dik-
kate alır. Öğrenci, bu şekilde daha iyi 
olana yönelir. Ancak bütün öğrenciler 
için bu geçerli olmamaktadır. Çünkü 
üniversite tercihinde daha belirleyici 
olan bir faktör var: Giriş sınavı. Öğ-
rencilerin tercihi buradan aldıkları 
puana göre olmaktadır. Bu durumda 
üniversitelerin öğrenci almak için 
belirlediği puan aralığı, üniversiteler 
arası eşitsizliği gösteren ölçütlerden 
biridir.

Devlet üniversitelerinde personel, 
maddi imkânlardaki eksiklik öne çık-
makta. Ama daha önemlisi üniversi-
telerin bulunduğu şehirlerin kültürel 
farkı kendi başına bir eşitsizlik kay-
nağıdır. Şırnak’ta üniversite okumak 
ile İstanbul’da okumak aynı görü-
lemez. Şırnak’taki bir gencin sosyal 
olanakları sadece üniversite içinde 
değil şehirle de sınırlıdır. Eğitimin 
eşitlenmesi diye bir şey söz konusu 
olamaz. Eşitlenmesi gereken öğren-
cilerin, akademisyenlerin bulunduğu 
koşullardır, kullandıkları araç ve ge-
reçlerdir. 

-Ülkede iyi ve kötü üniversite 
ayrımı yapılıyor mu? Yapılıyorsa 
bu ayrım hakkındaki görüşünüz 
nedir?

Elbette ki Boğaziçi, ODTÜ mezunu 
ile Kars’taki üniversiteden mezun bir 
mühendis, eşit tutulmamaktadır. Bo-
ğaziçi ve ODTÜ mezunları elbette ki 5 
adım önde başlamaktadır. Özel sektö-
rün kendine göre kriterleri var, dola-
yısıyla eleman alırken kullandıkları 
ölçütler üniversite mezunları arasın-
da okuduğu üniversite üzerinden bir 
ayrıma dönüşebilir. Kamu sektörün-
de böyle bir ayrım yerine başka ay-
rımlar devreye girmektedir. Bir ODTÜ 
mezunu pekâlâ Kars’taki üniversite-
den mezun olan karşısında mülakat 
yoluyla geride kalabilmektedir. 

Üniversiteler arasında öğrencile-
rin, halkın şu iyi şu kötü biçimin-
de bir ayrım yapması çok doğaldır. 
Çünkü bu üniversitelerin nitelikli 
hale gelebilmesi için önce akademik 
kadronun nitelikli hale gelmesi ge-
rekiyor. Taşrada açılmış bir üniver-
sitenin, nitelikli bir akademisyeni 
bünyesinde tutabilmesi çok zordur. 
Taşra kültürü, böyle bir akademisye-
ne özgürce yaşama ve çalışma imkânı 
veremez. 

Okullar torna makinası değildir
-Türkiye'de ki eğitim ile iyi eği-

tim sistemlerine sahip ülkeler 
arasında en önemli farklılıkları 
sıralayabilir misiniz?

Bir eğitim sisteminin iyi olarak 
tanımlanması o ülkenin ihtiyaçla-
rını karşılamasıyla ilgilidir. Çünkü 
eğitim sistemleri, belli amaçlar et-
rafında kurumsal yapılara dayanır. 
Türkiye’nin sorunu, bu amaçlar etra-
fında bir uzlaşma bulunmamasıdır. 
Doğal olarak bu da, “Nasıl bir toplum 
olacağımız” ile ilgili bir büyük uzlaş-
manın olmaması anlamına geliyor. 
“Nasıl bir toplum olmamız gerekti-
ğinde” uzlaşamamış bir toplum, iyi 
bir eğitim sistemi var edemez. Bunu 
kurumsallaştırıp gelecek kuşaklara 
taşıyamaz.

Örneğin zorunlu eğitim döneminin 
en önemli amacı, toplum olabilmek 
için gerekli bütünleştirici unsurla-
rın verilmesidir. Zorunlu eğitimin 
bütünleştirici rolünün “tek tipleştir-
me” gibi bir kavrama indirgenmesi 
tümüyle yanlıştır. Hangi sistemi ge-

tirirseniz getiriniz, eğitim sistemi, 
“tek tipleştirme” biçiminde çalışmaz. 
Okullar hiçbir zaman torna makina-
sı değildir. Okulların düzenin aygıtı 
olması, düzenin diğer kurumlarıyla 
olan ilişkisine bağlıdır. 

Türkiye’deki sistem, eğitimin keli-
menin tam anlamıyla “milli eğitim” 
haline gelmesini önlemektedir. Bu 
nedenle sınırlı bir süre için seçilmiş 
iktidarların eğitimin amaçlarında 
keyfi değişimler yapması önemli bir 
sorun olarak görünmektedir. 

İkinci önemli farklılık, eğitim ka-
demelerin belirlenmesinde ve bu ka-
demeler arasındaki geçişle ilgilidir. 
Örneğin Türkiye’deki zorunlu eğiti-
min 4+4+4 biçiminde bölümlendiril-
mesi akılla, bilimle açıklanabilecek 
bir durum değildir. Üçüncü önemli 
farklılık, eğitim ve istihdam arasın-
daki ilişkinin bozulmuş olmasıdır. 
Dördüncü önemli farklılık, Türki-
ye’nin hâlâ eğitime erişim ve nitelikli 
eğitim, sorunlarını çözememiş ol-
masıdır. Türkiye Eğitim Derneği’nin 
geçen yıl hazırladığı bir raporda, 676 
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bin çocuğun okul dışında kaldığı tes-
pitine yer verilmişti. Bunların önemli 
bir bölümünün kız çocukları olduğu-
nu tahmin etmek zor olmasa gerek. 
Erişime dair bu sorunlar yaşanırken 
erişenlerin de nitelikli eğitimden is-
tenilen oranda yararlanamadığını 
uluslararası kuruluşlar bize göster-
mektedir.

Dünyada ülkeler, önemli ölçüde 
benzer programlar uygulamakta. 
Sistem içine yönelik benzer stan-
dartlar koymaktadır. Sonuç olarak da 
eğitim sistemleri bir birlerine daha 
çok benzemekte. Özellikle UNESCO, 
OECD ve Avrupa Birliği bu konuda 
çok belirleyici olmaktadır. Türkiye şu 
anda uluslararası eğitim göstergele-
ri bakımından bu tehlikeyi hisseden 
ülkelerden biridir. Eğitim planlama-
sı sorunlara toplumun uzun dönem 
hedeflerini dikkate alarak yaklaşmak 
demektir. Bizdeki ise bakandan baka-
na göre değişen bir eğitim modelidir. 
Reform adıyla yapılan bu uygulama-
lar eğitim tarihimizi bir reformlar 
çöplüğüne dönüştürmüştür.

-Türkiye’de eğitimin yüzde kaçı 
devlet tarafından karşılanmakta-
dır? Sizce yüzde kaçını karşılama-
sı gerekir? 

Burada bir konuya açıklık getir-
meliyim. Genel ve zorunlu eğitimde 
esas olan eğitimin, bir kamu hizme-
ti olmasıdır. Bu hizmetin doğrudan 
devlet tarafından verilmesi ile özel 
kuruluşlar tarafından verilmesi be-
lirleyici bir sorun değildir. Önemli 
olan kamu hizmeti olup olmadığıdır. 
Kamu hizmetinde ise esas belirleyici 
olan kamusallıktır. 

Eğitim kamusal olmalı
-Bir hizmeti kamusal kılan ne-

dir?
Bu sorunuzu bir örnekle ortaya ko-

yacak olursak Suudi Arabistan’daki 
eğitimin devlete ait olduğunu söyle-
yebiliriz ama kamusal olduğunu söy-
leyemeyiz.  

Eğer özel eğitim kurumları açık 
bir aleniyete sahipseler, verdikleri 
eğitimle toplumun tüm üyelerinde 
bize ait duygusu yaratıyorlarsa bu 
kurumlar kamusaldır, Ancak özel 
okullar verdikleri eğitimde topluma 
kapalıysalar, toplumun bir kesimi 
tarafından kabul edilmeyen, onlara 
kapalıysa, hizmetten yararlanmak 
için konulan kriterler toplumun 

belli bir kesimine sunulan ayrıca-
lık ise bu okullar kamusal eğitim 
veren okullar değildir. Bu çerçevede 
baktığımızda, Türkiye’de eğitimin 
kamusallığının sadece özel eğitim 
kuruluşları bakımından değil, dev-
let okulları bakımından da sorunlu 
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 
Din eğitimi, toplumun bir bölümünü 
dışarıda bıraktığından devlet okulla-
rındaki kamusallığı problemli hale 
getirmektedir. Kamusallık herkesin 
olanın hiç kimsenin olduğu düşün-
cesine dayanır. Oysa zorunlu eğitim 
içindeki İmam-Hatip okulları top-
lumun bir kesimine eğitim hizmeti 
sunan okullardır. Özel okullar ise 
eğitim hizmetinden ancak istedikleri 
parayı verenlerin yararlanabileceği 
kuruluşlardır. Kamu hizmetinin kâr 
amaçlı olamayacağı ilkesini dikkate 
almamaktadırlar. Özel okullar önem-
lidir. Eğitimdeki birçok yeniliğin özel 
okullar aracılığıyla ortaya çıkarıldığı 
ve yaygınlaştığını söylemek isterim. 
Ne yazık ki bizdeki özel okullar, dev-
let okullarının zaaflarından beslenen 
okullar. Kişisel görüşüm, zorunlu 
eğitim düzeyinde özel okul olmama-
lıdır. 

-Yükseköğrenim görebilmenin 
sosyo-ekonomik konumda bir rol 
oynadığını düşünüyor musunuz?

Elbette. Gelişen meslekler, iş gücü-
nün giderek daha fazla eğitim alması-
nı gerektiriyor. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (International Labour Orga-
nization- İLO) her yıl dünya ölçeğinde 
“İstihdam ve Sorunlar: Eğilimler” rapo-
runu yayınlamakta. Türkiye’deki istih-
damın önemli bir bölümü asgari ücret 
üzerinden gelir elde ediyor. Bu işlerin 
önemli bir bölümü yükseköğretim ge-
rektirmeyen vasıf düzeyi düşük işler. 
Oysa biz buralarda yükseköğretim 
mezunlarının çalıştığını görüyoruz. 
Yüksek ücret getiren işler ise lisansın 
yeterli olmadığı alanlar. Örneğin yazı-
lım alanındaki istihdam bu açıdan dik-
kat çekicidir. İLO’nun 2021 Raporunda 
şöyle bir öngörü yer alıyordu:

“Daha da kötüsü, yeni yaratılan işle-
rin çoğunun düşük üretkenlik ve dü-
şük kaliteli olması bekleniyor. 2019 ve 
2022 arasında, yüksek gelirli ülkeler 
dışındaki tüm ülkelerde işgücü verim-
liliğindeki ortalama büyüme oranının 
kriz öncesi seviyelerin altına düşmesi 
bekleniyor. Kriz içerisindeki bir ekono-
mide yüksek eğitimlilerin iş kaybı ge-

nelde diğer eğitim düzeylerine göre az 
olur. Bu da bize şunu gösterir: İyi eği-
tim almazsanız iş bulmanız daha zor, 
işiniz varsa işinizi kaybetmeniz daha 
kolaydır.”

Eğitim kervanı yolda düzülecek 
bir alan değil  

-Ülkemizde kamusal eğitimin 
özelleştirmeden etkilenme boyut-
ları nedir?

Eğitimde özel öğretim kurumları-
nın durumunu önceki sorunuzda da 
değinmiştim. Orada daha çok zorunlu 
eğitim kademesine ilişkin düşüncele-
rimi ifade etmiştim. Tehlike aslında 
yükseköğretimde bulunuyor. Sözde va-
kıf üniversitesi olan ama özelde şirket 
üniversiteleri olarak çalışan kurumlar, 
sosyal eşitsizliğe odun taşımaya de-
vam ediyor. Bunların çok az kısmına 
üniversite diyebilmek mümkün. Bü-
yük çoğunluğu, para toplayan ve dip-
loma dağıtan kurumlar niteliğinde. Bu 
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diploma sahiplerinin politik karar alı-
cıları etkileme oranının yüksekliği de 
dikkate alındığında özellikle kamu ku-
rumlarındaki istihdamda bu üniversi-
telerden gelen ama aranan niteliklere 
sahip olmayan çok sayıda insan yer alı-
yor. Kamu kurumlarındaki istihdam-
da liyakat tartışmasının bir ayağında 
da sözde vakıf üniversitesi mezunları 
yer alıyor. Türkiye, acilen vakıf ve taşra 
üniversitelerini yeniden ele almalıdır. 
Eğitim kervanı yolda düzülecek bir 
alan değildir. Demokratik bilinç düze-
yini biraz daha yukarı çıkarmalıdırlar. 

Anne-babalar eğitimin bir 
parçasıdır 

-Anne-babaların, çocuklarına ne 
tür bir eğitim verileceğini belirle-
mesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Anne -babalar eğitimin bir parça-
sıdır. Ancak ne tür bir eğitim veri-
leceğini belirleyemezler. Ne tür bir 
eğitimin verileceğini Anayasanın 

çizdiği biçimde kanunlarla TBMM 
belirler. Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Anayasal kuruluş olarak YÖK, ay-
rıntılandırır, uygulamaya koyar. 

Velilerin içerik belirleme yetki-
si yoktur. Buna karşılık, okulların 
yönetimini, okulların fiziki koşul-
larındaki eksiklikleri belirlemede, 
yetkililere iletmede, çocukları ile 
okul arasında köprü olmada önemli 
rolleri vardır.

Velilerin okulla, okulun velilerle 
kurduğu ilişkide biraz yol almamız 
gerekiyor. Veliyi okulu, öğretmeni 
ihbar eden biri haline dönüştürme-
mek gerek. Velilerin öğretmenlerden 
özellikle ortaokul ve liselerde anne, 
teyze rolü oynamalarını bekleme-
meleri gerekir. Öğretmen, bir sınıfa 
ve okula karşı sorumludur. Tek tek 
çocuklara karşı değil. Onun çocu-
ğa müdahalelerini değerlendirmek 
önce zümre arkadaşlarına, okul yö-
netimine ve müfettişlere düşer. 

-Küreselleşen günümüz dün-
yasında özelleştirme politika-
larının eğitim- öğretimi ileriye 
taşıyabileceğini düşünüyor mu-
sunuz?

Tabii ki hayır. Temel hedefi top-
lum olma, ulus olma olan bir eği-
tim sisteminde, özelleştirme olmaz. 
Temel hakların kullanılmasında  
özelleştirme olmaz. 

Ayrıca eğitim sistemi, ekonomi 
sistemi gibi çalışmaz. Eğitim, bir 
taraftan yetiştirmedir, bir taraftan 
yetişmedir. Yetiştirme ve yetişme-
nin bir arada işlediği bir sistem 
bir ekonomik işletme mantığına  
oturtulamaz. 

Bu görevi kamu adına üstlenen 
devlet, aynı zamanda bu hizmetler 
için vergi toplamaktadır. Vergi top-
layan bir devlet, kar etme anlayışıyla 
hareket edemez. Ederse ne olur, önce 
toplumu zayıflatır, sonra da kendisi 
zayıflar.
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463 bin kayıtlı 
sığınmacının yaşadığı 
Gaziantep’te muhtarlar 
Suriyeli göçmenlere 
yetişemiyor, göçmenlerse 
dert anlatacak kimse 
bulamıyor. Mahalle 
kaydı yaptıramadığı 
için çocuğunu okula 
gönderemeyen, yakacak-
gıda yardımı alamayan 
aileler de aynı şehirde, 
“Biz nasıl verelim yetkimiz 
yok. Üzerimize çok 
geliyorlar” diye yardım 
isteyen muhtarlar da… 
Kinem Tanyeri, Gaziantep 
mahallelerinde muhtarlarla 
ve sığınmacılarla konuştu.

Kinem Hazal Tanyeri  

24 Aralık 2022

Gaziantep’te muhtarlara bir doku-
nan bin ah işitiyor. Suriyeliler temel 
haklar konusunda muhatap bula-
mıyor, şehirdeki muhtarlar şikayet 
ediyor. Suriyeli Mültecilerin yaşadığı 
sorunlara ve taleplere cevap vereme-
yen muhtarlar İl Göç İdaresi Müdür-
lüğüne tepkili.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün göç-
menlerin sorunları ve taleplerine 
tam olarak karşılık veremediğini ile-
ri süren mahalle muhtarları sıkın-
tılarını “konu ne olursa olsun bize 
geliyorlar. Gıda, yardım, yakacak, 
eğitim, kimlik, aklınıza ne gelirse. 
Bütün işi bize yıkıyorlar, iki tarafı 
da mağdur ediyorlar” şeklinde dile 
getiriyorlar. Mahalle Muhtarı Metin 

Ağıç, “Adres değişikliği için geliyor-
lar. 52 mahallenin adres kaydı ya-
sak. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyorlar 
ve bizim üzerimize çok geliyorlar” 
sözleriyle anlattı sorunu.

Mahalle sakinleri herhangi bir sı-
kıntıları olduğunda muhtarlara baş-
vurabiliyorken göçmenlerse günlük 
ihtiyaçlarına veya sorunlarına çözüm 
bulabilecekleri bir makam bulmakta 
çok zorlandıklarından yakınıyor. Ha-
liyle bu tablo sığınmacıların yoğun 
olarak yaşadığı mahallelerin muh-
tarları ile il göç idaresini karşı kar-
şıya getirdi.Okula gitmeyen çocuklar 
büyük sorun

Adres kaydı yaptıramayanların 
çocuklarını okula gönderemediğini 
söyleyen Düztepe Kıbrıs Mahalle-
si Muhtarı Metin Ağıç , il emniyet 
müdürlüğü ile okula gitmeyen so-
kakta  kalan çocukların geleceğini 
ve karşılaşabilecekleri tehlikeleri 

görüştüğünü söyledi ve “Bu hepimi-
zin sorunu” dedi. Ağıç, Göç İdaresi ve 
kendileri arasındaki mekik dokuyan 
Suriyeli sığınmacıların problemleri-
ni şöyle anlattı:

 “52 mahallede adres kaydı yasaklı, 
bizim de yapabilecek bir şeyimiz yok. 
İl Göç İdaresi yönlendirme yapsa bile 
elimizden hiçbir şey gelmiyor. İl Göç 
İdaresine yönlendirme yapıyorum 
orada detaylı bilgi alıyorlar. Başka 
mahalleye geçiş olmadığını bilen bi-
liyor. Yardım paketleri için özellikle 
kömür için geliyorlar. Bu da zaten 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı’yla Kızı-
lay arasında olan bir şey. Muhtara 
git demeleri yanlış. Adı varsa sis-
temde bakıyoruz bilgilendiriyoruz. 
Başvuru yapan şahısların birçoğu 
e-devlette görülüyor. Geri gelince ‘’se-
nin elinde, bize yardım ver muhtar’’ 
demiyorlar zaten, biliyorlar artık. 
Bundan 7-8 yıl önce baya zorluklar 

Fotoğraflar: DepoPhotos

Suriyeliler de, Suriyeliler de, 
muhtarlar da muhtarlar da 
çaresizçaresiz

https://9koy.org/suriyeliler-de-muhtarlar-da-caresiz-2412221223.html
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çekiyorduk ama şu anda o zorluklar  
kalmadı.’’

Muhtarlar başvuru 
yoğunluğuna çare arıyor

Birçok mahallenin gündemi 
aynı; arada kalan çaresiz göçmen-
ler, çare bulamamaktan şikayetçi 
muhtarlar.

“Ev sahibiyle sorun yaşayan, çocu-
ğunu okuluna kaydettiremeyen bize 
geliyor. Benim listemde kaydı yok ne 
yapayım” diyen birçok muhtar çare-
sizliklerini anlatırken isim vermek-
ten de çekiniyorlar. Çünkü devletin 
mahalle temsilcisi oldukları için 
ancak dikkatli ve mahcup ifadelerle, 
mahallelerini isimlerini söylemeden 
yardım istiyorlar:

“Sosyal yardımlaşma vakfından 
kömür geliyor. Kömür kaydı yapacak 
bize geliyorlar. İl göç idaresi bunla-
rın muhatapları, biz değiliz. 100 ma-
hallede kota doldu. Gelen Suriyeliye 
diyorum buraya kayıt yapamazsınız 
diyor yaptık. Nasıl yaptılar? Bir bakı-
yoruz ki cidden kaydı yapılmış. 

Gelen kişinin çocuğunu kaydede-
lim diyoruz okula gidiyoruz. Okul do-
luyum diyor olmuyor. İl Göç İdaresi 
kayıt yapmıyor. Whatsapp grubumuz 
var sorunu yazıyoruz ama cevap yok. 
Mahalleleri bilinçlendirmedikten 
sonra sen istediğin kadar yap işini. 
Muhtarlar şöyledir muhtarlar böy-
ledir, sen bana bütün işi yıkarsan 
övme beni. Bütün işi bize yıkıyorlar. 

2 sene önce böyle sorunlarımız yok-
tu. Herkese yardım ediyorduk. Şimdi  
çözüm yok.”

Suriyeli sığınmacılar ne diyor?
Peki yabancıların yoğun yaşadığı 

mahalle muhtarları şikayet ederken 
onlar ne diyor. 9. Köy haber merkezi-
nin konuştuğu sığınmacıların şika-
yetleri de aynı: ‘’Ne sorunumuz olsa 
muhtara koşuyoruz. Yardım olsun, 
kömür olsun, her şeyde geliyoruz 
muhtara. Muhtar diyor bu benim yet-
kimin dışında. İl Göç İdaresi’ne yön-
lendiriyor ama oradan da muhtarlığa 
yönlendirme oluyor. Biz ne yapaca-
ğız? Yine geliyoruz muhtara. Biz bil-
miyoruz muhtar bize anlatıyor. Elin-
den geldiğince yardım ediyor ama 
bizim işimiz hep uzuyor. Göç İda-
resine doğum kaydı için gidiyoruz, 
‘muhtardan şu belgeyi getirin’ diyor.  
Muhtara geliyoruz, ’böyle bir belge 
vermeye yetkim yok’ diyor. Kimlik çı-
karmakta çok sorun yaşıyoruz. Adres 
kayıtta çok sorun yaşıyoruz. Çocukla-
rımız okula gidemiyor. Ne yapacağız 
biz, kimin kapısına gideceğiz. Derdi-
miz hiç bitmiyor.’’

İl Göç İdaresi muhtarlardan 
memnun: Bu sorunu birlikte 
sırtlayacağız

Hassas bir tartışma ve zor bir süreç 
olduğu için sorunları dile getirenler 
de, çözüm öneren ilgililer de isimleri-
ni vermeden konuşuyor. İl Göç idare-

si’nden bir yetkiliye göre misafir top-
lum yerel halkla birlikte huzur içinde 
yaşıyor.

Bu sürecin, muhtarların tek başına 
yüklenebilecekleri bir süreç olmadı-
ğını söyleyen İl Göç İdaresi yetkilisi 
durumu şöyle İfade etti: ‘’Muhtarlar 
da bir kamu görevlisi. Bizler nasıl 
kamu görevi icra ediyorsak onlar da 
aynı şekilde kamu görevlerini icra 
ediyorlar. Bu iş tek başına muhtarla-
rın, İl Göç İdaresinin, Nüfus Müdür-
lüğünün, STK’ların yapılabileceği bir 
iş değil. Herkes bu işi sırtlandığın-
da ancak işin altında kalkabiliriz. İl 
Göç İdaresi Müdürlüğü muhtarlarla 
sürekli iletişim halinde. Hatta or-
tak whatsapp gruplarımız var. En 
ufak bir problem ilettiklerinde gün 
içerisinde veya ertesi gün hemen o 
probleme müdahale etmek adına 
ne gerekiyorsa yapıyor. Bu noktada 
muhtarlarımıza bütün işin yıkılması 
gibi bir şey kesinlikle söz konusu de-
ğil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.”

Gaziantep’te 463 bin geçici koruma 
kapsamında kayıtlı Suriyeli oldu-
ğunu söyleyen Göç İdaresi görevlisi 
2011 yılından bugüne kadar kentte 
büyük bir sorun yaşanmadığını belir-
terek, “çok ufak tefek olaylar yaşan-
dı. Hem yerel toplum hem de misafir 
toplum huzur içinde yaşıyorlar. Bu-
nun Göç İdaresi, jandarma, emniyet, 
muhtarlarımız ve STK’ların ortakla-
şa çalışmalarının bir sonucu olduğu-
nu düşünüyorum’’ diye konuştu.
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Rize Belediyesi'nin son dönemde İha-
le Kanunu'nun "acil durum" maddesi-
ne dayanarak verdiği ihalelerden "halk 
konseri" ve "atık konteyner alımı" çıktı. 

Rize Belediyesi, doğal afet ya da bula-
şıcı hastalık gibi durumlarda kullanıl-
mak üzere İhale Kanunu'na konulmuş 
21-b maddesine dayanarak, Ribelkent 
Şirketi'ne "halk konseri düzenleme" iha-
lesi verdi. 

Üstelik bu Belediye'nin Ribelkent'e 
21-b maddesini kullanarak verdiği tek 

Rize Belediyesi'nin "acil durum" maddesini kullanarak Ribelkent Şirketi'ne verdiği 
ihalelerden "halk konseri" çıktı. Üstelik Ribelkent'e, doğal afet ve bulaşıcı hastalık gibi 
durumlarda kullanılan "acil durum" maddesinden verilen tek ihale "halk konseri" de 
değil.

Rize Belediyesi'nin "acil durum" 
ihalesinden halk konseri çıktı

ihale de değil; Şirket, sıfır atık projesi 
kapsamında plastik atık konteyner ve 
muhafazalığı alımı gibi ihaleler de yine 
Rize Belediyesi'nden "acil durum" mad-
desi uyarınca aldı. 

Oysa İhale Kanunu uyarınca Beledi-
yeler, acil durum içermeyen konularda 
ihaleleri farklı firmalardan teklifler 
alarak, normal ihale yöntemine göre 
yürütmek zorunda. Buna rağmen Rize 
Belediyesi'nin halk konseri gibi bir ko-
nuda bile ihaleyi Ribelkent Yapı İnşaat 
Taahhüt Turizm Ulaşım Enerji Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi'ne vermek 
için 21 B-Acil durum maddesini kullan-
ması dikkat çekti. 

Ribelkent'in almış olduğu ihalelere 

ilişkin veriler incelendiğinde de, şirke-
tin kamudan pek çok ihale aldığı, bu 
ihaleleri de genellikle "pazarlık usulü" 
olduğu ortaya çıktı. Şirket;

- 888 bin TL’ye ‘sıfır atık projesi’ kap-
samında plastik atık konteyner ve mu-
hafazalığı, 

- 17 milyon 592 bin 683 TL’ye katı 
atık aktarma istasyonu, 

- 540 bin TL’ye Halk Konseri Düzen-
lemesi Organizasyon Hizmeti, 

- 6 milyon 711 bin 733 TL’ye 5000 
metreküp Dosma İçme Suyu deposu, 

- 3 milyon 920 bin 840 TL’ye İş Ma-
kinesi, Kamyon, Kamyonet, Binek araç 
ve Minibüs araçların 134 gün şoförsüz 
kiralanması, 

Ceren Bala Teke
24 Aralık 2022

https://9koy.org/rize-belediyesinin-acil-durum-ihalesinden-halk-konseri-cikti-2412220227.html
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- 3 milyon 400 bin TL’ye saat kulesi 
için Kurtuluş temalı rölyeflerinin alımı 
ve montajı ihalelerini 21-b usulü almış 
durumda.  

Eski adı Sonsal Yapı olan ve hisseleri 
Sonay Çakmakçı adlı bir şahsa ait olan 
şirket, 2019 yılında Rize Belediyesi’nin 
tüm hisseleri satın almasıyla belediye 
iştiraki oldu. Bunun ardından adı, Ri-
belkent olarak değiştirildi. Süreç, halen 
görevini sürdüren Rize Belediye Başka-
nı Rahmi Metin’in döneminde yaşandı. 

Şirketle ilgili ise Ticaret Sicili Gazete-
si dışında bilgiye ulaşmak mümkün de-
ğil. Ticaret Sicili Gazetesi’nden şirketin 

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 Rize Belediyesi’nin 21-b ihaleleri, “çiçek alımı”, “saat 
kulesi yapım işi”, “Gastro Rize Festivali” ve “ev temizliği ve 
berberlik hizmet alımı işi” gibi gerekçelerle yapılmış durumda. 

Muhasebeci, ilgili ihalelerde madde 21’in b bendinin 
kullanılmasının uygun olmadığına dikkat çekerek, durumu 
şöyle özetledi;

“Bu tarz yollar kullanılarak yapılan ihaleler genellikle 
kaynakların etkin kullanılmadığının göstergesi oluyor. 
Özellikle madde 21’in b,c ve f bentlerinde belirtilen hallerde 
ilan yapılması da zorunlu değil. İşte tam da bu noktada 
denetlemelerin iyi yapılması gerekiyor. Yani 21-b ile halk 
konseri için ihale yapılamaz mesela. Öte yandan şirketin 
şahıstan alınması ve adının değiştirilerek belediye iştiraki 
haline getirilmesi de tartışmalı bir hamle. Çünkü belediye 
kendi şirketini kurabilir. Bunun örnekleri de sıkça var.” 

Rize Belediyesi, 9. Köy’ün bu konudaki sorularını ise yanıtsız 
bıraktı.

Uzmanlar ne 
diyor?

Hatta biz bu işe 
başlayana kadar 

Van Gölü’nde 
sıfırdan tekne 
yapan kimse 

yoktu. Kuzenimle 
benim yaptığımız 

gemi, ilkti.

devir, isim değişikliği ve sermaye arttı-
rımı bilgilerine erişilebiliyor. Ribelkent, 
resmi kayıtlara göre Rize Belediyesi sa-
hipliğinde görünüyor. Şirketin MERSİS 
kaydı ise yok. 

Belediyeye ait internet sitesinde ise 
şirketin sadece ismi yer alıyor. Şirketin 
adının yer aldığı butona tıklandığında 
ise GastroRize Festivali’nin internet si-
tesi çıkıyor. 
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Batman Kültür Sanat Derneği 
(BART) ve Yeni Sahne’nin ortak ku-
ruluşu olan Yenisinema Kolektifi, 
Batman ve ilçelerine bağlı köyler-
de henüz sinema ile buluşmamış 
çocukların, kültürel ve sosyal hak-
lara sinema aracılığıyla ulaşması 
hedefiyle, anadillerinde etkinlikler 
gerçekleştirdi. “Beyaz Perde Köy 
Meydanlarında” ismini verdikleri 
etkinlik, CultureCivic ve SivilDüşün 
destekleriyle yapılırken, projede ço-
cuklara Hayao Miyazaki’nin “Kom-
şum Totoro” isimli animasyon filmi, 
Kürtçe olarak izletildi. Yenisinema 
Kolektifi, sinema gösteriminin ya-
nında köydeki çocukların filmlere 
katılım motivasyonunu arttırmak 

Yenisinema 
Kolektifi, 

köylerde sinema 
ile tanışmamış 

çocuklara yönelik 
etkinlikler 
düzenledi, 

Miyazaki’nin 
“Komşum 

Totoro” isimli 
animasyon filmi 

gösterildi. 

Bilal Seçkin
26 Aralık 2022

için de gösterim öncesinde çocukları 
palyaço ile buluşturdu.

Eylül ve Ekim aylarında, 15 köyde, 
Kürtçe filmler çocuklarla buluşturu-
lurken, gösterimlere onlarca çocuk 
ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Ekip 
ilk etkinliğini Batman merkeze bağlı 
Binatlı Köyü’nde, son etkinliğini ise 
Kösetarla Köyü’nde gerçekleştirdi. 
Ekibin, sinema etkinliğini gerçek-
leştirdiği köyler şunlar:

Binatlı (Merkeze bağlı), Demirlipı-
nar (Merkeze bağlı), Yenipınar (Mer-
keze bağlı), Hisar (Gercüş’e bağlı), 
Boğazköy (Gercüş’e bağlı), Karpuzlu  
(Kozluk’a bağlı), Parmakkapı (Koz-
luk’a bağlı), Samanyolu (Kozluk’a 
bağlı), Yeniçağlar (Kozluk’a bağlı), 
Kavakdibi (Kozluk’a bağlı), Recepler 
(Merkeze bağlı), Yaylıca (Merkeze 
bağlı), Doluca (Merkeze bağlı), Oy-
mataş (Merkeze bağlı) ve Kösetarla 
(Merkeze bağlı).

Kürtçe animasyon film 

Batman köylerinden, 
geçti

http://media4democracy.org/news/batman-kylerinden-krte-animasyon-film-geti
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“İnsanların anadillerinde 
sinemaya, filmlere ulaşması en 
temel haktır”

Yenisinema Kolektifi’nden ve 
projenin yürütücüsü Roni Bulut ile 
“Beyaz Perde Köy Meydanlarında” 
etkinliklerini konuştuk.

Proje fikrinin, Batman ve köylerin-
de sinemaya erişim olanaklarının 
çok düşük olmasından ortaya çıktı-
ğını anlatan Bulut, özellikle ilçe ve 
köylerde henüz sinema ile tanışma-
mış önemli bir kesimin olduğunu, 
proje bitiminde daha iyi anladıkla-
rına dikkat çekti. Çocuklar için kül-
tür ve sanat faaliyetlerinin elzem 
olduğuna işaret eden Bulut, “Bu-
lunduğumuz coğrafyadaki insanla-
rın önemli bir kesiminin, kültür ve 
sanat faaliyetlerine erişememesini 
proje fikrimizin temel sorunu olarak 
gördük. İnsanların anadillerinde 
sinemaya, filmlere ulaşması en te-
mel haktır. Bizler de bu iki eksikliğe 
parmak basmak, dokunmak ve bir 
nebze de olsa iyileştirmek adına yola 
çıktık. Film gösterimleri öncesinde 
palyaço ekibimiz çocuklara yüz bo-
yama etkinliği yaptı. Yüz boyama 
etkinliğinden sonra yere serdiğimiz 
minderlerde oturan çocuklar filmi 
keyifle izledi” sözleriyle aktardı pro-
jenin amacını.

Çalışmaları kapsamında Bat-
man’ın en yakın köyünden en uzak 
köyüne kadar film götürdüklerini 
belirten Bulut, “Çocukların ana dil-
lerinde sosyal aktivitelere ulaşaca-
ğı bir zeminin oluşması için daha 
çok çaba sarf etmeliyiz. Film gös-

terimlerine çocukların aileleriyle 
birlikte gelip yoğun ilgi göstermesi 
ve film bitimine kadar alandan ay-
rılmaması, bizlere çalışmamızın 
çok kıymetli olduğunu gösterdi. Kış 
aylarında Batman’da kapalı etkin-
likler düzenlemeye de devam ede-
ceğiz. Önümüzdeki yıllarda ise çok 
daha fazla köy çocuğunu beyazperde 
ve Kürtçe sinema ile buluşturmayı  
hedefliyoruz” dedi.

Sosyo-kültürel çalışmalar, 
çocuklar için çok önemli…

Köyde yaşayan çocukların, kentte 
yaşayanlara nazaran birçok imkâna 
erişme konusunda daha dezavantaj-
lı konumda olduklarının altını çizen 
Bulut, şunları söyledi:

“Her çocuğun, sosyal ve kültürel 
faaliyetlere daha kolay erişiminin 
sağlanması gerekir. Çünkü çocuk-
ların gelişimlerini her anlamda ta-
mamlayabilmeleri, özgüven sorunu 

yaşamamaları için sosyo-kültürel 
çalışmalar, önemli bir noktada du-
ruyor. Çocukların geleceğine dair 
yapılmış ya da yapılmakta olan çoğu 
çalışma, genel olarak çocukların sa-
dece eğitimlerine odaklanıyor. Fakat 
sosyo-kültürel çalışmalara yeterince 
önem verilmiyor. Biz, sosyo-kültürel 
çalışmaların da çocuk gelişimi için 
en az eğitim kadar önemli bir parça 
olduğunu düşünüyoruz. Özellikle 
kültür ve sanat eksikliklerini anadil-
leri olan Kürtçe ile tamamlamaları 
gelişimlerine daha çok katkı sundu-
ğunu söylemek yanlış olmaz.”

Köy çocuklarına “Komşum 
Totoro” filmi

Proje kapsamında, Hayao Miya-
zaki’nin “Komşum Totoro” isim-
li animasyon filminin gösterimde 
seçilmesine de değinen Bulut, Mi-
yazaki’nin filminde, insanların do-
ğaya karşı tahrip edici yaklaşımla-
rına eleştiriler getirdiği için bu filmi 
seçtiklerini belirtip konuşmasını  
şöyle bitirdi:

“Köylerde yaşayan çocukların, na-
sıl bir doğa içinde oldukları ve ya-
şadıkları doğayı nasıl korumaları 
gerektiğini en iyi Miyazaki’nin ak-
taracağını düşündük. Animasyon, 
sadece çocukları ve yetişkinleri gül-
dürmeyi amaçlamaz aynı zamanda 
doğrudan ya da dolaylı olarak birçok 
bilgi aktarımına da sebep olur. Do-
ğanın tahrip edilmemesi meselesi-
nin yanı sıra Miyazaki filmlerinde, 
aile uyumu vurgusu da sıkça yapılır. 
Gösterimini yapmayı planladığımız 
coğrafyada da benzer bir kültürün 
hâkim olduğunu biliyoruz. Bu ne-
denle özellikle Komşum Totoro fil-
mini gösterdik.”
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Şeker pancarı, özellikle karasal ik-
limin etkili olduğu bölgelerde çok iyi 
yetişebilen ve karasal iklimin yoğun-
luğuna göre de şeker oranın aynı pa-
ralelde yükselen bir ürün. Coğrafik 
özelliklerinin uygunluğu nedeniyle 
bir dönem için Türkiye, dünyada ka-
liteli şeker pancarının en çok yetiştiği 
ülkelerden biriydi. Karasal iklimin 

Dünyada kaliteli şeker pancarının en çok yetiştiği ülkelerin başında gelen Türkiye, 
şekeri artık dışardan alıyor. Son şeker pancarı üreticisi çiftçiler, uygulanan kota, yetersiz 
teşvik, artan girdi maliyetleri ve düşük fiyat nedeniyle zorlanıyor. Van’daki Havasor 
Ovası’ndaki şeker pancarı üreticileri, sulama suyu ihtiyacı karşılanmadığı için zor bir hasat 
dönemi geçiriyor. Çiftçiler, sorunlarına çözüm bulunmazsa üretime son vermek zorunda 
kalacaklarına dikkat çekiyorlar.

Şeker pancarının
son üreticileri zorda…

Mehmet Dursun
26 Aralık 2022

yoğun olduğu bölgelerden biri olan 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van, Ağrı, 
Bitlis, Muş, Kars, Erzurum illeri şeker 
pancarının en çok üretildiği illerin ba-
şında geliyordu. Ancak uygun iklim ve 
yoğun çiftçinin yoğun üretme talebine 
rağmen Türkiye, son dönemlerde uy-
gulanan yanlış tarım politikaları ne-
deniyle, şekeri dışardan alır hale geldi. 
Devletin uyguladığı kota sistemi, teş-
viklerin kaldırılması, kantar sayıları-
nın azaltılması, düşük fiyatlı alımlar 
neticesinde birçok ilde, çiftçilerin yüz-

de doksanı kimi yerlerde hepsi şeker 
pancarı üreticiliğine son verdi. Türki-
ye’de şeker pancarı üreticiliği yapan 
çiftçilerin sayısı yüzde 60-70 varan bir 
oranda azalırken, bazı illerde neredey-
se artık ekilmez oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önem-
li sulak tarım ovalarından biri olan 
Van’ın Gürpınar ilçesindeki Havasor 
Ovası’nda da bir dönem on binlerce 
çiftçi, şeker pancarı üretirken on yıl 
önce neredeyse hepsi üretimi bırak-
tı. Son iki yıldır şeker fabrikasının 

http://media4democracy.org/news/seker-pancarinin-son-reticileri-zorda
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vaatleri doğrultusunda bazı çiftçiler, 
üreticiliğe yeniden başlarken yaşadık-
ları sorunlar nedeniyle, şeker pancarı 
ektiklerine pişman olurken sorunları 
çözülmezse bir daha ekmemek üzere 
bırakacaklarını söylüyorlar.

Su var, kontrollü dağıtım yok
Gürpınar ilçesinde bulunan ve Doğu 

Anadolu’nun en kaliteli şeker panca-
rı üretiminin yapıldığı Havasor Ova-
sı’nın sulama suyu ihtiyacı, Hoşap 
Çayı üzerine kurulan Zernek Barajı’n-
dan karşılanıyor. Sulak alan dışında 
yetişmesi mümkün olmayan şeker 
pancarı, özellikle gelişim döneminde 
daha çok suya ihtiyaç duyuyor.

Havasor Ovası’nda şeker pancarı 
üreticiliği yapan Musa Sertkal, Dev-
let Su İşleri’nin (DSİ) sulama suyunu 
kontrol edememesinden kaynaklı bü-
yük bir mağduriyet yaşadıklarını an-
lattı. Yoğun yağışla Zernek Barajı’nın 
yüzde doksan doluluk oranına geldi-
ğini söyleyen Sertkal, suyun denetimi 
ve kontrollü dağıtımı noktasında DSİ 
yetkililerinin yeteri kadar özen gös-
termemesi nedeniyle yaz ortasında bir 
aya yakın sulama suyunun kesildiği-
ni açıkladı. Şeker pancarının özellikle 
temmuz-ağustos aylarında verilen su-
lama suyu ile daha da geliştiğini ve ve-
rimli hale geldiğini bilgisini paylaşan 
Sertkal, su olmadığı için sulama yapa-
madıklarından pancarlarının büyük 
bir bölümünün havuç büyüklüğünde 
kaldığını belirtti.

Su kesildi, kota doldurulamadı, 
ceza kesilecek

Türkiye’de şeker pancarı üretimi 
yapan çiftçiler, belli bir kota sistemi-
ne tabi tutuluyor. Bu kota sistemi, ilk-
baharda tarlasına pancar tohumunu 
atan çiftçiden, hasat döneminde kaç 
ton pancar teslim edeceğini önceden 
tahmin edip resmi olarak bildirmesi 
isteniyor.

Çiftçi Sertkal, ilkbaharda yağışların 
yoğunluğu ve barajın doluluk oranının 
yanı sıra arazilerinin verimliliğini he-
saplayıp 150 dönüm tarla için 700 ton 
pancar yazdıklarını bildirdi. Dönüm 
başı normalde en az 6 ton şeker panca-
rı üretiminin yaptıklarını anımsatan 
Sertkal, yaz ortasında DSİ’nin suyu 
kesmesinden dolayı kimsenin kendile-
rine verilen kotayı dolduramayacakla-
rına işaret etti. Kota sisteminin çiftçiye 
“resmen zulüm” olduğunu vurgulayan 

Sertkal, yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Bizim en önemli geçim kaynağımız, 

toprağımızdan ürettiğimiz ürünümüz 
şeker pancarıdır. Bir dönem aynen böy-
le kota, düşük fiyat uygulamalarıyla 
şeker pancarı üreticiliğini bitirdiler. 
Koskoca ovada tek bir kişi ekmedi on 
yıl boyunca. Sonra bizi ekmeye teşvik 
ettiler ama yine kota koydular. Kotayı 
da sulama suyu olmayınca doldura-
madık. Suçlu biz değiliz. Suçlu, suyu 
çiftçiye aktaramayan, şeker pancarının 
gelişim döneminde susuz kalmasına 
neden olanlardır.”

Kota doldurulmadığı için çeşitli ce-
zai işlemlere tabi tutulduklarına dik-
kat çeken Sertkal, kota dolmayınca ta-
ban fiyattan ürün alınıyor, prim, teşvik 
gibi desteklerden mahrum bırakıldık-
larının altını çizdi.

Uygulanan fiyat tarifesi ve teşvikler, 
yetersiz 

1990’lı yıllarda Havasor Ovası’nda 
çiftçilerin üretimine başladığı şeker 
pancarı üretiminin 2007 yılında tek 
bir kişinin ekemeyeceği şekilde bitti-
ğini anımsatan üretici Musa Serkan, 
bunun sorumlusunun resmi yetkililer 
olduğunu iddia etti. Kota ve düşük fi-
yat uygulaması nedeniyle 2007’de bi-
ten şeker pancarı üreticiliğinin 13 yıl 
aradan sonra yeniden ekildiğini akta-
ran Serkan, ancak her gün artan girdi 
maliyetleri, sulama suyunun yeterli 
olmaması, teşviklerin yetersiz kalma-
sı ve 1400 TL olarak uygulanan fiyatın 
yetersizliğinden dolayı üretimin bırak-
masına neden olacağı uyarısı yaptı.

Van ili sınırları içinde ekilen şeker 
pancarı, Erciş ilçesinde bulunan devle-
te bağlı şeker fabrikasına götürülerek 
orada işleniyor. Önceki dönemlerde şe-

ker pancarının yetiştirildiği her ilçede 
bir kantar konularak hem çiftçinin işi 
kolaylaştırılır hem de şeker pancarının 
sıvı kaybı yaşamadan fabrikaya götü-
rülüp işlenmesi sağlanırdı. Şu an, Gür-
pınar’daki şeker fabrikasına ait kantar 
ve istif sahası olmadığı bilgisi veren 
Musa Serkan, bu nedenle şeker panca-
rını Erciş ya da Gevaş ilçelerine götür-
mek zorunda kaldıklarını bildirdi. Er-
ciş’in kendilerine 130 km, Gevaş’ın da 
40 km uzak olduğunu söyleyen Serkan, 
nakliye masraflarının altında ezildik-
lerini söyledi.

Önlem alınmazsa üretime 
yeniden son verilir 

Havasor’da şeker pancarı üreticiliği 
yapan Yılmaz Gülmez de durumdan 
şikâyetçi. 1989’da Erciş’te şeker fab-
rikasının kurulmasıyla, Van’ın nere-
deyse tüm ilçeleri ve köylerinde şeker 
pancarı üreticiliğinin yapıldığını söy-
leyen Gülmez, yanlış tarım politikaları 
yüzünden 2007’den sonra Van’da, Er-
ciş ilçesi de dahil artık kimsenin şeker 
pancarı ekmediği, ekemediğini anlattı. 
Sanayi tesislerden yoksun bölgede, 
insanların tarım ve hayvancılık hari-
cinde geçim kaynaklarının olmadığına 
dikkat çeken Gülmez, devletin uygula-
dığı kota sistemi, ilçede kantar olma-
ması, şeker pancarına biçilen fiyatın 
çok düşük olması, artan girdi maliyet-
leri ile beraber yükselen tohum, gübre, 
mazot giderleri karşısında çiftçinin 
çaresiz kaldığının altını çizdi. Gülmez, 
müdahale edilmediği takdirde şeker 
pancarı üreticilerinin önceki yıllarda 
olduğu gibi, tek geçim kaynaklarını 
kaybedeceklerini ve yeniden üretime 
son vereceklerini söyledi.
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Pati Koruyucular Derneği’nin öncülüğüyle Yenikapı’da 
“Büyük Hayvan Hakları Mitingi” düzenlendi. Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen hayvanseverler “sokak hayvanları 
sahipsiz değildir” ve “susma haykır, yaşamak haktır” 
sloganlarıyla hayvan haklarını savundu.

İstanbul Yenikapı’da “Büyük Hay-
van Hakları Mitingi” düzenlendi. 
Yurdun dört bir yanından gelen 
hayvanseverler, hayvan hakları için 
sloganlar attı. Birçok ünlü ismin ka-
tılımıyla destek verdiği mitingde, 
Hayvanları Koruma Kanunu’nun uy-
gulanması gerektiği mesajı verildi.

Pati Koruyucuları Derneği öncü-
lüğünde, hayvan hakları dernekleri, 
sivil toplum kuruluşları ile Aynur 
Aydın, Seren Serengil ve Ömür Gedik 
gibi ünlü isimler hayvanlara yönelik 
şiddete tepki göstermek, Hayvanları 
Koruma Kanunu’nun uygulanması 
amacıyla bir araya geldi. 

 "Zulmün karşısındayız"
Mitingde açılış konuşmasını ya-

pan Pati Koruyucuları Derneği’nden 
Buğra Gençkan, “Konya barınağında 
kürekle öldürülen canımız, sabrımı-
zı taşırdı. Bugün burada bu kadar 
insanın toplanmasının en büyük 
nedeni barınaklarda canlarımıza ya-
pılan zulümdür. Bu zulümüm karşı-
sındayız ve 5199 sayılı yasaya göre 
belediyelere yaptırım uygulanması-
nı istiyoruz” dedi. 

"Bu algıyı kırıyoruz"
Son zamanlarda medya üzerinden 

sokak hayvanları için algı yapıldığı-
nı söyleyen Gençkan, “Medya üzerin-
den sokak hayvanlarına algı yapılı-
yor, bunun farkındayız. Televizyon 

Burak Altınok
26 Aralık 2022

kanallarında adını bile bilmediği-
miz dernek başkanları çıkıp sokak 
hayvanları hakkında konuşmaya 
başladı. Sokak hayvanları adına ko-
nuşacak insanların hayatında sokak 
hayvanı sevmeyen insanlar olduğu-
nu görüyoruz. TRT’ye çıkan insanla-
rın hayatında sokak hayvanları için 
ne yaptığını merak ediyoruz. Bu in-
sanların sokak hayvanlarının topla-
tılması için yaptığı algıyı kınıyoruz. 
Medya üzerinden sokak hayvanları 
üzerine yapılan algının farkındayız 
ve bu oyunu bozacağız!” dedi.

"Türkiye 'Hayırsız Ada' olmasın"
Pati Koruyucuları Derneği Başka-

nı Ayşe Taşkıran, “Bundan 112 sene 
önce gerçekleşen ‘Hayırsız Ada Kat-
liamı’ nasıl tarihe yazıldıysa, bun-
dan 112 sene sonra bu yıllar da bu 
katliamlarla anılacak. Türkiye’nin, 
Hayırsız Ada olmamasını istiyoruz” 
dedi. Taşkıran açıklamalarına şu 
sözlerle devam etti: 

“Bireysel emek verenlerin konuş-
masını, yaşadıklarını anlatmasını 
çok isterdim. Bireysel hayvanseverler 
ile gün içinde o kadar çok konuşuyor 
ve biliyorum ki hepimizin yaşadıkları 
çok ağır. Buradan tüm devlet büyük-
lerine ve gerekli kurumlarına şunlara 
sormak istiyorum: Siz hiç tecavüze 
uğramış bir köpeğin gözlerinin içine 
baktınız mı? Siz hiç tüfekle vurulmuş, 
felç kalmış bir hayvanın gözlerinin 
içine baktınız mı? Ruhu olan her can-
lı fiziki ve duygusal acıyı hissetmeye 
tabiidir. İçgüdüsel hareket edebilirler, 
hatta ölümlü olduklarını bile bilmiyor 
olabilirler ancak acı çekmenin, öldü-

rülmenin ne demek olduğunu çok iyi 
biliyorlar. Şu anda ülkemizde hayvan-
lara yönelik gerçekleşen tüm durum-
lar katliama yöneliktir.”

"Kanunlarımız var"
Sokak hayvanlarına destek ver-

mek için mitingde bulunan Hâkim 
Asuman Özdemir, sokak hayvanla-
rının korunması için yasal düzen-
lemelerin yeterli olduğunu söyledi. 
Özdemir, “Bir hukukçu olarak şun-
ları söylemek isterim; kanunlarımız 
var. 6284 sayılı şiddetin önlenmesi-
ne dair son derece etkili ve şiddeti 
hemen önlemeye yarar kanunumuz 
da var. Eğer sizlere hayvan besledi-
ğiniz için bir fiziksel ya da psikolo-
jik şiddet uygulanıyorsa hemen aile 
mahkemelere gidin” dedi. 

"Vatanımız için büyük bir 
utançtır"

İstanbul Barosu’nu temsilen mi-
tinge katılan Esra Danışman, “Kişi 

Hayvanseverler 
Yenikapı'dan 
haykırdı

https://9koy.org/hayvanseverler-yenikapidan-haykirdi-2612221029.html
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ve hayvan hakları eşitlenene kadar 
bu mücadeleye devam etmek zorun-
dayız” dedi. Danışman açıklamaları-
na şu sözlerle devam etti: 

“Bizler, duygulu varlık olarak nite-
lendirilebilen doğadaki hiçbir can-
lıyı, hayvanı, birbirinden asla ayırt 
etmiyoruz. Ancak günümüz Türki-
ye’sinde hala köpek zehirlemeleri, 
toplamaları, tecavüzleri gibi facia-
lar görüyoruz. Yalnızca bu haftaya 
başlarken bile Ağrı, İzmir, Nevşehir, 
Sivas, Ürgüp, Tokat, Ankara Mamak, 
Muğla Milas’tan acı haberler tarafı-
mıza ihbar olarak ulaşmıştır. 5199 
sayılı kanunun amacı hayvanların 
rahat yaşamlarını temin etmek, 
hayvanların acı, ıstıraba karşı en 
iyi şekilde korunmalarını, her türlü 
mağduriyetlerinin önlenmesini sağ-
lamaktır. Kanuna bağlı olarak görev-
lendirilen kurumların asli görevinin 
hayvanları korumak ve onları yaşat-
mak olmasıyken bu cinayetlere ken-
di görevlileri nedeniyle kendi elleriy-

le sebep olması bizler için, vatanımız 
için büyük bir utanç kaynağıdır.”

"Kaybedecek bir canımız bile 
yok"

Mitingde açıklamalar yapan Avu-
kat Kübra Oktay da avukat değil, 
hayvansever olarak mitingde bulun-
duğunu söyledi. Oktay, “Bizim daha 
fazla kaybedecek hiçbir canımız yok. 
Bir canımız dahi hukuka aykırı bir 
şekilde alınırsa üstlerine kapanıp, 
“suçtur vermiyoruz” dememiz lazım. 
Barınaklarda artık bizim çalışmamız 
lazım. Barınakların kapısının bizlere 
açılması lazım. Barınaklar hayvan-
ların yaşamı için dizayn edilmiş yer-
ler değil, mevzuata aykırı yerlerdir. 
Bu yüzden bir canımızı dahi hayvan 
bakım evlerine, barınaklara gönder-
miyoruz. Orada, “doğal yaşam” adı 
altında bir araya topladıkları köpek-
ler birbirlerini parçalıyorlar. Şiddetle 
ayırmaya çalışıyorlar. Bu suçlara kar-
şı birlikte durmamız gerekiyor” dedi. 

"Kanunlar uygulanacak"
Mitingde konuşanlardan Can Ca-

moka da “Sokak hayvanları diye bir 
şey yoktur. Hepsi Allah’ın yarattığı 
dilsiz kullardır. Kanunlar var, ka-
nunları çiğnetmeyeceğiz. Ne kanun 
varsa uygulanacak, uygulamayan-
lar yargılanacak ve yaşam haklarına 
saygı duyulacak” dedi. 

"Bunlar çözüm değil, kan 
dökülsün istiyorlar"

Miting kapsamında konuşma ya-
pan Nihal Aydın ise şöyle konuştu;

 “2004 yılında bu yana tam 18 yıldır 
bakım evi kurmayan, kısırlaştırma 
yapmayan belediyelerin görev ihmal-
lerinin bedeli bugün zavallı hayvan-
larımıza ödettirilmek isteniyor. Bir 
yandan merhamet, sevgi ve insanlık 
duygularını kaybetmiş, kana susa-
mış azgın azınlık bir şer çetesi, “vu-
rulsun, toplatılsın, öldürülsün” gibi 
vahşet ve katliam çağrıları yapıyor-
lar. Öte yandan bu şer çetesini fırsat 

Fotoğraf:Burak Altınok
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bilen belediyeler de onları toplayıp, 
dağlara atmaya, kanlı kürekli barı-
naklarda işkenceli ölümlere mahkûm 
etmeye devam ediyorlar. Bir yandan 
katliam, öte yandan da hayvan sayısı 
katlayarak artmaya devam ediyor. Bu 
insanlıktan nasibini almamış azgın 
azınlık güruh bir yandan silahlanma 
çağrılarıyla güvenli sokaklar kılıfın-
da zavallı köpekleri hedefe koymaya 
devam ederken, öte yanda okullarda 
12 yaşındaki çocukların yine 12 ya-
şındaki çocukları hortumla dövüp, 
bıçaklayıp, vahşice öldürüldükleri 
vahşetleri, çocuk cinayetlerini bile 
sorgulamıyorlar. Güvenli sokaklar 
diye çığlık atanlara soranlara soru-
yoruz: Gücünüz masum hayvanlara 
mı yetiyor? Siz kimi kandırıyorsu-
nuz. “Hayvanlar toplatılsın” diyorlar. 

Daha 1389 belediyenin 1200’ün de 
bakım evi yok, kısırlaştırma yok. Ne-
reye toplanacaklar? Bunları bile gör-
mekten acizler. Bunlar çözüm istemi-
yorlar, kan dökülmesini istiyorlar”. 

"Birçok ülkeyi kıskandıran 
yasalarımız var"

Hayvan hakları gönüllüsü Mehtap 
Özer de Türkiye’deki hayvan hakları 
yasalarının birçok ülkeyi kıskan-
dıracak nitelikte olduğunu söyledi. 
Özer, “Türkiye birçok ülkeyi kıskan-
dıracak nitelikte bir hayvan koruma 
kanunu olmasına ve geliştirmeye 
çalıştırılmasına rağmen belediyeler 
eski alışkanlıklarına devam etmeye 
cüret ediyorlar. 7332 sayılı kanun 
var, eğer belediye olarak yasaları uy-
gulamazsan, tüzel kişilik olarak de-

ğil, yasayı uygulamayan personelin 
hapse girmesi gerekir. Belediyeler 
yasaları uygulamıyor” dedi.

"Kanunlarımız var ama 
uygulayan yok"

Patileri Koruma Derneği adına 
açıklamalarda bulunan İsmail Erdo-
ğan, “Biz Ankara’da, İzmir’de, Diyar-
bakır’da her yerdeyiz çünkü bizler 
koca koca yürekleriz” diyerek konuş-
masına başladı. Erdoğan, “Bizim her 
şeyimiz var. 5199 ve 7332 numaralı 
iki tane kanunumuz var. Bu iki ka-
nunun ana temeli 3. ve 6. maddeleri. 
3. madde bize diyor ki; “kendilerinin 
yaşam alanı seçtikleri her yerde ya-
şayabilirler.” Bunu 6. madde de des-
tekliyor. 6. madde de hiç kimse hay-
vanları yerinden edemez, eğer tedavi 
için alındıysa da aynı yere bırakmak-
ta yükümlüsün diyor. Yüreğimiz var, 
inancımız var, umutlarımız var, ka-
nunlarımız var ama uygulayıcı yok. 
Belediyelere nasıl güveneceğiz? Dağ 
başlarında başı okşanmamış, açlık-
tan, sefaletten ölen hayvanlarımız 
var. Bizler, sizler bu işin içerisinde 
hiç müdahil değiliz. Belediyeler asıl 
sorumlu olarak hiçbir cezaya çarp-
tırılmıyorlar” dedi. Erdoğan ayrıca 
belediyeler ve Tarım Orman Bakan-
lığı’nı göreve davet ederken, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 
büyük yaptırımlar istediklerini ek-
ledi.

Ünlüler de sokak hayvanları 
için Yenikapı'daydı

Birçok ünlü sosyal medya hesap-
larından mitingin duyulmasına 
yardımcı olurken, Aynur Aydın, Se-
ren Serengil ve Ömür Gedik fiziksel 
olarak katılım gösterdi. Mitingde 
konuşmalar yapan ünlüler sokak 
hayvanlarının yanlarında oldukları-
nı belirtti. 

"Burası ülkede umut olduğunu 
gösteriyor"

Mitinge katılımın kendisini duy-
gulandırdığı görünen Aynur Aydın, 
“Gözlerime inanamıyorum. Burada-
ki tablo bu ülkede umut olduğunu 
gösteriyor. Bu saatten sonra daha 
barışçıl ve sevgi diliyle birbirimize 
sarılmamız gerekiyor. Bu farkındalı-
ğa sahip olmayan insanlara sabırla, 
sevgiyle onların ne kadar yanlış bir 
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yolda olduğunu öğretmemiz gere-
kiyor. Çünkü biz ne zaman onlarla 
tartışsak, olan hayvanlara oluyor. 
Hayvanların da bir ruhu olduğunu, 
aç kaldığını, üşüdüğünü sabırla an-
latmamız gerekiyor” dedi.

"Barınaklar kapılarını açsın"
Hayvanları Çaresizlik ve İlgisiz-

likten Koruma Derneği Başkanı ve 
şarkıcı Ömür Gedik, barınak ziyaret-
lerinin sadece olumsuz bir olay ya-
şandığında değil, sürekli olması ge-
rektiğini söyledi. Gedik, “Sadece bir 
olay olduğunda değil, sürekli denet-
lemez ve başlarında olmazsak bunlar 
devam ediyor. Sürekli barınaklarda 
olalım ve hükümetten de barınakla-
rı tüm gönüllülere, hayvanseverlere 
açmasını talep ediyorum. İstediğimiz 
zaman girip, çıkabilelim. Sürekli ka-
merayla barınakları izleyebilelim. 
Kanun, belediyelere alın, kısırlaştı-
rın, bakımını yapın, rehabilite edin ve 

yerine bırakın diyor. Bunun yapıldı-
ğına emin olmalıyız. Biz denetlemez-
sek kanunu işletmiyorlar. Bu yasa 
var, neden uygulanmıyor?” dedi. 

"İhalelerin de denetlenmesi 
lazım"

Hazine ve Maliye İşleri Bakanı 
Yardımcısı’yla 2022 Ocak ayında gö-
rüştüğünü belirten Gedik, aldıkları 
sözlerin tutulmadığını açıkladı. Ge-
dik, “Biz Hazine ve Maliye İşleri Ba-
kanı Yardımcısı Mahmut Bey’e ran-
devu alıp gittik. Mama lüks değildir, 
ihtiyaçtır, KDV oranlarını düşürün 
dedik. Söz verdi, yapacağız dedi. 1 
yıl oldu ama yapılan hiçbir şey yok. 
Barınaklarda önlerine konulan ma-
maları aç oldukları halde yiyemiyor-
lar. Kim bilir nasıl mamalar? Nasıl 
ihaleler yapılıyor? Bunların hepsi-
nin denetlenmesi lazım. Soğukta 
kalıyorlar, hastalar… Hasta hayvana 
kötü mama verilir mi?” dedi.

"Köpekler mi canavar yoksa 
zihniyetler mi?"

Pati Koruyucuları Derneği’nin 
yaptığı açıklamaya göre ilk günden 
beri yanlarında olan Seren Serengil, 
sokak hayvanlarının yüzyıllardan 
beri olduğunu, bu yıl toplatılması-
nın konuşulmaya başlandığını söy-
ledi. Serengil, “Türkiye’de rehabili-
tasyon adı altında ölüm kamplarının 
olduğunu tespit ettik. 5199. kanuna 
göre “Köpekleri alın, kısırlaştırın, 
rehabilite edin ve aldığınız yere bıra-
kın” diyorlar, niye bırakmıyorsunuz? 
Çünkü sizin amacınız köpekleri re-
habilite etmek ve yaşatmak değil, 
onları öldürmek. Belediyeler köpek-
leri aldıkları yere bırakmak zorunda 
ve bırakmıyorsa neden herhangi bir 
cezayla karşılaşmıyorlar? İçinde hiç 
hayvan sevgisi olmayan, köpeğin ka-
fasına kürekle vuracak kadar sevgisi 
olmayan çalışanları kim rehabilite 
edecek?” dedi. 



90 

Ocak 2022 / Sayı 61

Meriç Nehri’nde yapılan Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali çevrecileri ayağa 
kaldırdı. Çevrecilere göre, daha yapım aşamasındayken toprak kaymasına neden olan proje, 
Meriç'i öldürecek.

Meriç'in içine şimdi de 
HES yapılıyor!

Edirne Valiliği tarafından Meriç 
Nehri üzerinde yürütülen '3 Nehir 1 Şe-
hir' projesi kapsamında yapımı devam 
eden Arşimet Burgu Türbinli Hidroe-
lektrik Santrali'nin (HES) kısa zaman-
da faaliyete geçirilmesi planlanıyor. 
Meriç Nehri’nin bu kadar çok inşaat 
alanını kaldıramayacağını söyleyen 
çevreciler ise, projenin Meriç'i öldüre-
ceğini vurguluyorlar.

Valilik, kurulmakta olan HES'in yak-
laşık 6 bin hanenin elektrik ihtiyacının 
karşılanacağı açıklandı. Valiliğin ko-

Fatma Boz
26 Aralık 2022

nuyla ilgili açıklamasında proje şöyle 
tanıtıldı;

"Meriç Nehri yatağında devam eden 
inşaatta 3 ana bağımsız bölümden olu-
şan 35 bin metrekarelik bina, su giriş 
binası, burgu yatağı binası ve su çıkış 
kanalı binası bulunuyor. Meriç Nehri 
üzerine yapılacak hava şişmeli lastik 
savak sonrası Edirne’de yaklaşık 6 bin 
hanenin elektriği üretilecek. 4 metre 
çapında, 210 metre uzunluğundaki 14 
burgunun çalışması ile dünyanın en 
büyük Arşimet Burgu Türbinli Hidro-
elektrik Santrali olacak.”

Çevreciler tepkili: "Meriç ölüyor"
Ancak projeye çevrecilerin tepkisi 

büyük; Edirne Çevre Gönüllüleri Der-

neği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten 
Eren projenin nehirdeki canlı yaşamı-
na ve ekolojik sisteme zarar vereceğini 
vurguladı. 

9. Köy'e konuşan Eren, mevcut ko-
şullarda HES projesinin gerekliliğini 
de sorgluyarak, şöyle konuştu;

“Enerji elde etmek gibi bir ihtiyaç 
olduğunu düşünmüyorum. Bu enerji 
ihtiyaç mı öncelikle bunu sorgulamak 
lazım. İkincisi, bu enerji ihtiyacını ne-
den sürdürülebilir, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılamıyoruz? Ne-
den nehrin ekosistemini bozarak neh-
rin orta yerine inşaat yapılıyor? Bu bir 
tercih değil bu akıl dışı bir şey. Nehrin 
biyolojik, ekosistemi incelenmesi ge-
rekiyor. Bu projeler müteahhitlere bı-

https://9koy.org/mericin-icine-simdi-de-hes-yapiliyor-2612220151.html
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rakılmış bilim dışı "ben yaptım oldu" 
projeleri diyebiliriz.”

"Kastamonu'da yaşadığımız 
felaketleri burada da 
yaşayacağız"

Eren, Kastamonu da yaşanılan sel 
felaketinin aynısını Meriç havzasında 
da yaşanma ihtimaline dikkat çekerek, 
tarihi taş köprünün de yok olabileceği-
ni söyledi. Eren, “Meriç Nehri aslında 
hassas ekosistem olarak biliniyor.  Şu 
an projenin nehir içinde yapılan inşa-
atının kapladığı alanlar Meriç’e büyük 
zararlar veriyor. Proje kıyıda 10 bin 
450 metrekare alanı kapsıyor. Yani  bu 
kadar büyük bir inşaatın içinde yapıl-
makta olduğu nehrin artık öldüğünü 
söyleyebiliriz” dedi. 

Proje bitmeden toprak kayması 
oluştu

Proje bitmeden erozyonun yaşan-
dığını söyleyen Eren, HES projesinin 
tarıma ve canlılara vermekte olduğu 
zararları da şöyle anlattı; 

“O bölgede yaşayan tarım yapan in-
sanların daha proje bitmeden tarlala-
rı kaydı. Daha yapımı bitmeden eroz-
yona uğramaya başladı topraklar. 
Doğal afetlere kapı açıldığını söyleye-
biliriz. Uluslararası kıyı anlaşmaları, 
yüzey suları anlaşmalarına bakılırsa 
ihtilafa düşülecek muhtemelen.”

HES projesinin Meriç içinde yaşa-
mı da bitireceğine dikkat çeken Eren, 
“Nehrin içinde yaşayan canlılar teh-
dit altında" dedi. Eren şöyle konuştu;

"Nehrin içinde 39 tür canlı var. Pro-
je tanıtım dosyasında şöyle yazıyor, 

sadece balıklara zararı olmayacak. 
Balıklar o burgunun içinden geçecek 
deniliyor. Halbuki biyolojik bir sis-
tem var. Her bir canlı başka bir can-
lının besin kaynağı. Orada bir besin 
zinciri var ve siz nehri sınırlayarak o 
besin zincirini bozmuş oluyorsunuz. 
Nehirdeki yaşamı bitiriyorsunuz. 
Suyun içinde oluşan nehir hareket-
lerinin değişmesi bitkilerin ölüm-
lerine sebep olacak.İnşaat yapımı 
sırasında yine kuş göçlerine zarar 
verdiler."

"HES projeleri çevreye büyük 
zarar veriyor"

Çevre Mühendisi Serdar Murad 
Uçar ise, HES projelerinin yapım 
aşamasında çevre dostu diye ifade 
edilmesine rağmen, yapımı sırasın-
da çevreye büyük zarar verdiklerine 
vurgu yaptı. Uçar, "HES'lerin yapım 
aşamasında, üzerine inşa edilecek 
dere, kanallar ile başka yöne akıtıl-
maktadır ki, bu işlem sırasında da 

çevreye zarar verilmesi söz konusu-
dur. Ayrıca inşaat noktasının ileri-
sindeki tarımsal alanlarda bundan 
etkilenmektedir. Üzerine inşa edilen 
dere içerisinde yaşayan canlıların ya-
şamına müdahale edilmekte bu du-
rumda o canlıların ölümüne neden 
olmaktadır” dedi.

Uçar, HES bölgelerinin erozyona 
da sebep olduğunu vurgulayarak, 
“HES’lerin inşa edildiği bölgeler-
de erozyon ve sel oluşumunda artış 
gözlenmiştir. Özellikle yoğun yağış 
rejimlerinin olduğu mevsimlerde, 
HES’in bulunduğu setlerin veya ba-
rajların taşmaması ve yıkılmaması 
için tahliye sistemleri devreye alın-
makta olup, bu da HES’in ileri nokta-
sında bulunan yerleşim yerlerini sel 
ve su baskınları konusunda çaresiz 
bırakabilmektedir. Zaman zaman, 
aşırı yağışlar sonucu bu tahliye sis-
temlerinin bile yeterli olmadığı ve 
taşkın sonucu bir felaketler zinciri 
yaşanabilmektedir”  dedi.
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Hayat pahalılığı içme suyunu da 
vurdu. Damacana suların fiyatlarının 
yaklaşık üç kat artmasının ardından 
su arıtma cihazlarına yönelen tüketici, 
burada da umduğunu bulamadı. 
Döviz fiyatlarındaki artış, su arıtma 
cihazlarında da yüzde yüze varan fiyat 
artışına neden oldu. 

Hayat pahalılığı içme suyunu da vur-
du. Tüketicilerin yoğun olarak kullan-
dıkları damacana suların fiyatı üç kat 
artarken, su arıtma cihazlarının fiyatla-
rı da döviz kurundaki yükseliş nedeniy-
le neredeyse iki katına çıktı. 

2021'de marketlerde yaklaşık 3TL'ye 
alınan 5 litrelik damacana suların fiyatı 
10 lirayı aştı. Bir markanın su bayiliği-
ni işleten Halim Vural, 9. Köy'e yaptığı 
açıklamada damacana sulardaki fiyat 
artışlarının nedenini plastik ve benzi-
ne gelen zamlarla açıkladı. Vural şöyle 
konuştu;

“Plastiğin hammaddesi petrol ne ka-
dar artarsa bizde de fiyatlar o kadar ar-

Kaan Taşkın
27 Aralık 2022

tıyor. Bizim üstüne bir şey eklediğimiz 
yok. Geçen sene evlere damacana suyu 
servisi yaptığımızda benzin 10 liraydı 
şimdi iki katı olmuş. Servis araçları-
mız su yakmıyor ki. Bu yönden,  geçen 
seneye göre iki kat maliyetimiz arttı. 
İki üç defa bu yıl içinde sulara zam yap-
mak zorunda kaldık. İşçi maliyeti de 
var tabii. Asgari ücrete zam geldiğinde 
elemanın ücreti artacak, ben o ücreti 
ödeyebilmek için mecbur suyun fiyatını 
arttıracağım. Eskiden günde 100 tane 
damacana suyu satışımız vardı şimdi 
60 kadar damacana suyu satıyoruz.”

Firma yetkilisine göre su arıtma 
cihazlarına talep arttı

Damacana suya gelen zamlar, tüketi-
cinin içme suyu için arıtma cihazlarına 
yönelmesine neden oldu. Bir su arıtma 
firmasının bayiliğini  bayiliğini yapan 
Nihat Öztekin, arıtma cihazlarında 
"müthiş bir talep patlaması" yaşandı-
ğını söyledi. Öztekin “Talep yoğun. Da-
macana su alan insanlar  taşımaktan 
yoruldular bıktılar. Hazır suya para 
vermekten bıktıkları için de su arıtma 
cihazlarına yöneliyorlar" dedi. 

Su arıtma cihazı kullanan müşterile-
rinin birbirlerine referans olduklarını 
da anlatan Öztekin, "Son beş yıldır sa-
tışlar yükseliyor ama son iki üç aydır da 
satışlarda patlama oldu. Hala da aynı 
şekilde devam ediyor. Damacana su-
ların fiyatının artışı da bunu tetikledi" 
diye konuştu. 

Evine son dönemde arıtma cihazı tak-
tıran Meltem Başbuğ da buna gerekçe 
olarak damacana suyuna gelen zamları 
gösterdi. Başbuğ, "Damacana suyunun 
35 lira kadar olmasıyla bizde mecburen 

siparişleri azalttık. Çocuklar öyle böyle 
su içecek. Bu yüzden de eşimle arıtma 
cihazı almaya karar verdik. Tanıdık 
olduğu için arıtma cihazını indirimli 
aldık. Ama biraz kaliteli olsun dediği-
mizden indirimlide olsa artıma cihazını 
3500 lira civarında aldık" dedi. 

Arıtma cihazlarının fiyatları el 
yakıyor

Döviz kurunun yükselmesi arıtma ci-
hazlarında da fiyatların katlanmasına 
neden oldu. Geçen yıl giriş segmentin-
deki arıtma cihazlarının fiyatı bin 399 
Türk Lirasından alıcı bulurken, bu yıl 2 
bin 999 Türk lirasından satılmaya baş-
landı. Geçen yıl 5 bin 399 TL olan orta 
kalitede bir arıtma cihazının fiyatı ise, 
bu yıl 7 bin 499 TL oldu. Piyasadaki en 
iyi arıtma cihazı gösterilen cihazın fiya-
tı ise bir yıl içinde 6 bin 899 TL'den bu 
yıl 10 bin 499 TL'ye çıktı.

Öğrencinin çözümü; şebeke suyu 
içmek...

Gerek damacana sular, gerekse arıt-
ma cihazlarındaki pahalılık nedeniyle, 
musluk suyu içenlerin sayısı da artı-
yor. Ankara’da yaşayan Üniversite öğ-
rencisi Enes Karaaslan, öğrenci evinde 
ekonomik şartlar nedeniyle ne hazır su 
alabildiklerini, ne de arıtma cihazı kul-
lanabildiklerini vurgulayarak, musluk 
suyu içtiklerini anlattı. 

"Eskiden 3 liraya aldığım 5 litrelik da-
macana suya,  markete gittiğimde 6 TL 
istediler. Son zamlarla birlikte 10 TL'yi 
de aştı" diyen Karaaslan, “Artık yağmur 
yağdığında balkona kova koyup suyu 
öyle biriktirip içeceğim. O noktaya gel-
dik" diye konuştu.

Su içmekSu içmek
ateş pahası!ateş pahası!

https://9koy.org/su-icmek-ates-pahasi-2712221237.html
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Zam furyasından etkilenen ürünlerden biri olan 
zeytinyağının fiyatı yaklaşık üç kat arttı. Üreticiler 
artan fiyatta alıcı bulmakta zorlanırken, ucuz 
zeytinyağlarına karşı da uyarıyor.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Ahmet Erkan Yiğitsözlü
27 Aralık 2022

Zeytinde yüksek fiyatlar
el yakıyor

http://media4democracy.org/news/zeytinde-yksek-fiyatlar-el-yakiyor
http://media4democracy.org/news/zeytinde-yksek-fiyatlar-el-yakiyor
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Alışveriş sitelerinde güvenli 
ürün bulma ve güvenlikli 

satınalma, bu sitelerin kamu 
otoritelerince denetlenmesi 

zorunluluğunu getiriyor. 1 
Ocak 2023’te uygulamaya 

girecek yeni yönetmelik, 
tekelleşmeyi engelleyen, 

esnaf hakkının korunduğu 
ve yıkıcı uygulamaların 

önüne geçen bir düzenleme 
olacak.

Çığ gibi büyüyen e-ticarette güvenli ürün; 

Güvenlikli satınalma…

Fatma Ağaç
28 Aralık 2022

Pandemi süreci, tüketici (müşteri) 
davranışlarını dönüştürüp, interne-
te (dijital-online) yönlendirirken; di-
jital platformlar üzerinden yapılan 
alışveriş hacminin çığ gibi büyüme-
sine yol açtı. Elektronik ticaretteki 
(e-Ticaret) hacmin artmasıyla birlik-
te dijital platformlar üzerinde yapı-
lan yatırımlar ve e-ticaret sitelerinin 
sayısı da o oranda artmaya başladı.  

İnternet ortamında yer alan alışve-
riş sitelerinin diğer web sitelerinin 
yanında özel bir yeri var kuşkusuz… 
Ancak bu siteler, ne kadar kaliteli 
(ürün, görüntü kalitesi), ne kadar gü-
venilir? Alım gücüyle ilgisi olmayan; 
güvenilir ve kaliteli ürün olgusu; 

paranız ne kadar çok olursa olsun 
çok kaliteli ürüne ulaşamayacağınız 
gibi; paranız az olsa da kalitesiz ürün 
alacağınız anlamına gelmiyor. Bu ne-
denle bilinçli tüketici olarak bizlere 
sunulan ürünleri ve bunların yer al-
dıkları dijital platformları ve teknolo-
jinin de bir ahlakı ve etiğinin olması 
gerektiğini sorgulamamız gerekiyor. 

Alışveriş sitelerinde güvenli ürün 
bulma ve güvenlikli satın alma ol-
gusu; bu sitelerin kamu otoritele-
rince denetlenmesi zorunluluğunu 
da beraberinde getiriyor. e-Ticaret 
sitelerine yönelik sürekli geliştirilen 
alt yapılar, tüketicilerin sorunsuz ve 
kolay alışveriş yapmalarına olanak 
tanırken; bu sitelerin sağladıkları 
çeşitli kargo olanakları da ürünle-
rin adreslere ulaşmalarına yardım-
cı oluyor. Sitelerin tercih edilmeleri 
noktasında ayrıca verdikleri iade ve 
değişim garantileri de etkili oluyor.

Fotoğraf:DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/ig-gibi-byyen-e-ticarette-gvenli-rn-gvenlikli-satinalma
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Dünyada ve ülkemizde, e-ticaret 
sitelerinin sayısı her geçen gün ar-
tarken; bu durum e-ticaret sektörü-
nün hızla büyüme kaydetmesine yol 
açıyor. Cirolarda ve kârlılıkta yükse-
len bir trend gösteren sektörde reka-
bet de gittikçe hız kazanıyor ve reka-
bet ortamını canlandıracak yenilik, 
gelişme ve uygulamalara yer verili-
yor. e-Ticareti sürükleyen büyük ve 
geniş, çok kategorili sitelerin yanın-
da tek kategori bazlı birçok alışveriş 
sitesi de her geçen gün müşteri po-
tansiyelini artırıyor.

Dijital pazarlamada bilgi 
güvenliği

Alışverişin güvenli olduğunun 
belirtildiği internet sitelerinde, site 
adresinin yazdığı yerde bulunan 
Güvenli Yuva Katmanı (Secure So-
ckets Layer-SSL) sertifika bilgileri, 
alışverişin güvenli bir şekilde ya-
pılabileceğinin  göstergesi olarak 
nitelendiriliyor. Yasal olarak yetkili 
kişiler veya kurumlar-kuruluşlar 
tarafından verilen SSL sertifikası, 
web sitesinin kimliğini doğrulayan 
ve sunucuya gönderilen bilgileri şif-
releyen bir dijital sertifika özelliği 
taşıyor. İnternet tarayıcılarında gö-
rülen asma kilit resmi, o siteye yapı-
lan bağlantının SSL/TLS (Transport 
Layer Security-Taşıma Katmanı Gü-
venliği) ile şifreli bir şekilde yapıldı-
ğını gösteriyor.

Dijital pazarlama yapan şirket-
ler için bilgi (veri) güvenliği, çok 
önemli. Dijital pazarlama, yaklaşık 
10 yıldır ülkemizde düzenli olarak 
yükselen bir sektör konumunda… 
Şirketler, ürettikleri veya al-sat yap-
tıkları ürünleri artık büyük şehirler 
haricinde daha çok kitleye daha hız-
lı ulaştırmak istiyorlar. Türkiye bu 
konuda Kıta Avrupası ve Ortadoğu 
Bölgesi’nde e-ticaret üzerinden ürün 
pazarlama ve satışında önde gelen 
ülkeler arasında yer alıyor. 

Türkiye’de e-Ticaretin 
kuralları yeniden yazıldı

E-Ticaret sektöründe haksız reka-
bete ve tekelleşmeye son veren yasa 
teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Genel Kurulu’nda 1 Tem-
muz 2022 tarihinde kabul edilerek 
yasalaştı ve ardından 7 Temmuz 2022 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Yasa ile pazara yeni aktörlerin girişi-

nin kolaylaştırılması, pazarın dengeli 
ve sağlıklı büyümesinin sağlanması 
amaçlanıyor. Yeni yasa kapsamında, 
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Dü-
zenlenmesi Hakkında Kanun’a çeşitli 
bentler eklendi ve çıkarıldı. 

Yeni Elektronik Ticaretin Düzen-
lenmesi Hakkındaki Yasa kapsa-
mında Ticaret Bakanlığı tarafından 
hazırlık çalışmaları sürdürülen 
yeni e-ticaret yönetmeliği ise 1 Ocak 
2023’te uygulamaya girecek. Yeni 
yönetmelik, tekelleşmeyi engelle-
yen, birden fazla oyuncunun olduğu, 
esnafın hakkının korunduğu ve yıkı-
cı uygulamaların da önüne geçen bir 
düzenleme olacak. Yeni yönetmeli-
ğin uygulanmaya başlamasıyla bir-
likte yeni Elektronik Ticaretin Dü-
zenlenmesi Hakkındaki Yasa da 1 
Ocak 2023’te ve sonrası tarihlerden 
itibaren yürürlüğe girmiş olacak.  

Bebek ve çocuk ürünlerine 
“Güvenlik” 

“Ürün Güvenliği Yasası”, hassas 
tüketici grubunu oluşturan bebek 
ve çocuk ürünlerinin internet üze-
rinden satışını güvence altına aldı. 
Tam adı “Ürün Güvenliği ve Teknik 
Düzenlemeler Yasası” olan yasa, 12 
Mart 2021’de yürürlüğe girmişti. 
Yasa, e-ticaret kanalında uygunsuz 
ve güvenilir olmayan ürün satışları-
na yaptırım uygulamayı hedefliyor. 
Düzenlemeyle, çocuklar tarafından 
kullanılan ürünlerin fiziki ve dijital 
satışı Ticaret Bakanlığı tarafından 
denetleniyor. Sağlıklı büyümelerine 
özen gösterilen bebek ve çocukların; 
motor, zihinsel, duygusal ve sosyal 

gelişimlerinde büyük bir etkiye sa-
hip ürünlerin, güvenilir ve sağlıklı 
olması önem taşıyor. Bebek ve çocuk 
ürünlerinin satın alma kararını ve-
ren ebeveynlerin son derece dikkatli 
olması gerekiyor.  

Ebeveynlerin, çocuklarına inter-
net üzerinden sipariş ettiği oyuncak 
seçiminde dikkatli olması önem ta-
şıyor. Ticaret Bakanlığı’nın konuyla 
ilgili yönetmeliğine göre, bir ürünün 
oyuncak olup olmadığının değerlen-
dirilmesine ilişkin birtakım kriter-
ler bulunuyor. Bu kriterler arasında; 
oyun değeri, ambalaj tanıtımı, niyet-
lenilen kullanım, öngörülen kulla-
nım, ebatlar, satış yeri, satış fiyatı, 
işaretlemeler ve ayrıntılar yer alıyor. 

Evden “internette satış”ın önü 
açıldı 

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 7256 sayılı yasayla 
internetten (E-Ticaret) satış yapan-
lara, 1 Ocak 2021 itibarıyla Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nca vergi muafi-
yeti uygulanıyor. Yasa doğrultusun-
da, “İş yeri bulunmaksızın sanayi 
tipi veya seri üretim yapabilen ma-
kine ve alet kullanmaksızın e-ticaret 
yapanlar vergi muaflığı kapsamında 
değerlendiriliyor” deniliyor.  

Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılması ile Bazı Yasalarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Yasa’nın 
TBMM’de kabul edilmesiyle de, evle-
rinde imal ettikleri ürünleri internet 
üzerinden satmak isteyenlerin önü 
açılmıştı. Böylece internet üzerin-
den ürün satanlar gelir vergisinden 
de muaf tutulacak.
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Kış aylarının gelmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarının terk edilmesi, Türkiye'de 
üst solunum yolları hastalıklarının artmasına neden oldu. Üstelik insanlar, tek bir 
virüsle de boğuşmuyor; Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Saltık'a göre, korona, grip ve 
RSV’nin (Solunum sinsityal virüsü) birleştiği üçlü atak dönemine geçildi.

Korona salgınından sonra bu kış 
da Türkiye "üçlü atak dönemi" yaşı-
yor; Kış aylarının gelmesi, maske, 
mesafe ve hijyen kurallarının terk 
edilmesi ile, Korona dışında, üst 
solunum yolu hastalıklarına neden 
olan grip ve RSV (solunum sinsit-
yal virüsü) de etkili olmaya başladı. 
Halk sağlığı uzmanı Prof Dr Ahmet 
Saltık'a göre "üçlü atak dönemi" ya-
şanmakta. 

Prof. Saltık 9. Köy'e yaptığı açıkla-
mada “Havuzdaki aktif, bulaştırıcı 
hasta sayısı azalmıyor, havuz boşal(a)
mıyor ama doluyor” diyerek vatan-
daşlara kalabalık alanlardan uzak 
durulmasını ve maske kullanımını  
tavsiye etti. 

"İnsanlar aynı anda hem grip 
hem de koronaya yakalanabilir"

RSV, Korona ve Grip birleşimiyle 
üçlü bir atak yaşandığını aktaran 
Saltık, şöyle konuştu;

“Kovid-19 ve İnfluenza (Grip) sa-
yısal olarak eş düzeyde değil. İnflu-

Ceren Bala Teke
28 Aralık 2022

enza (Grip) olguları ve öbür üst-alt 
solunum yolu bulaşları (enfeksiyon-
ları) Kovid-19 olgularından daha 
çok. Fakat RSV, İnfluenza (Grip) ve 
Kovit-19’un iç içe geçtiği 3’lü bir 
atak (tripledemi) bu durum. İnsan-
lar aynı anda hem İnfluenza (Grip) 
hem de Kovid-19’a yakalanabilirler 
(twindemi). Bu durumda klinik tablo 
daha da ağır gidebilir, özellikle riskli 
kümelerde (süreğen-kronik hastalığı 
olan, yaşlı, kanser sağaltımı alan, or-
gan aktarımı-nakli yapılmış) özenli 
sağlık izlemi ve hastaneye yatış uy-
gun düşebilir. Uygun laboratuvar 
testleri ile ayrıcı tanı konabilmekte-
dir."

“Sağlık Bakanlığı'nın son 
yaklaşımı tümü ile doğru değil"

Kovid-19 tehdidinin henüz tü-
müyle bitmediğini hatırlatan Saltık, 
dünyanın değişik yerlerinde vaka 
kümelenmeleri olduğunu söyledi. 
Saltık, şöyle devam etti:

“Son haftalarda Çin ve yöresi, Gü-
neydoğu Asya’da bölgesel artışlar 
var. Bunlar önemli, yeni mutasyon-
lara yol açabilir ve yayılma büyü-
yebilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
kestirimine göre; dünya nüfusunun 

yaklaşık %90’ı aşı ile yapay ya da 
hastalığı geçirerek doğal yolla bu 
hastalığa karşı şu ya da bu düzeyde 
bağışık durumda. Salgının hız kes-
mesinde bu olgu belirleyici. Şimdi 
hastalanan sayısından çok, hastane-
ye yatma ve ölümlerin daha önemli 
duruma geldiği değerlendirilmekte. 
Ayrıca birçok insan Kovid-19’u hafif, 
ayakta geçirmekte ve test yaptırma-
makta. Dolayısıyla açıklanan sayılar 
gerçek Kovid-19 sayısını yansıtmak-
tan epey uzak."

Kovid-19 nedeniyle hastaneye ya-
tışlar ve doğrudan ve dolaylı ölüm-
lerin özenle izlenmesi gerektiğini 
kaydeden Prof Saltık, "Sağlık Bakan-
lığı’nın son yaklaşımı tümü ile doğ-
ru değil. Çünkü hafif de geçse, çok 
sayıda olgu hem toplumsal yük, Ko-
vit-19 sonrası istenmeyen durumlar 
açısından sakıncalı. Ayrıca bulaş 
zinciri etkin kaldıkça yeni mutas-
yonlar riski de var" dedi. 

Sağlık Bakanlığı'na "Sürveyans, 
Filyasyon, temaslı izlemi ve gereken 
durumlarda Karantina çalışmaları-
nın sürdürülmesi" tavsiyesinde de 
bulunan Prof Saltık, " Buna Ek ola-
rak; Bakanlık, aşı politikasını net-
leştirmeli ve ‘anımsatma dozlarını’ 
kimlerin, hangi aralıklarla yaptır-
ması gerektiğini açıklamalıdır" dedi. 

"Yaşlı ve hasta vatandaşlar için 
risk yüksek"

BQ.1 ve BQ.1.1 adı verilen yeni 
varyantların daha önceki Kovid-19 
varyantlarına karşı geliştirilen an-
tikorlara karşı dirençli olduklarına 
da dikkat çeken Prof Saltık, şöyle ko-
nuştu; 

"Bu durum, özellikle süregen (kro-
nik) hastalığı olan, yaşlı, kanser sa-
ğaltımı alan, organ aktarımı (nakli) 
yapılmış kişilerde riskli bir tablo 
yaratmakta. Anımsatma dozlarını 
da yaptırarak bir tür ‘tam aşılı’ olan 

Tam "Covid'den kurtuluyoruz" derken; RSV, grip ve korona birleşti, 

Üçlü atak başladı

Fotoğraf:DepoPhotos

https://9koy.org/tam-covidden-kurtuluyoruz-derken-rsv-grip-ve-korona-birlesti-uclu-atak-basladi-2812221226.html
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ama ‘tam bağışık’ anlamına gelme-
yen insanlar hala, bu varyantların 
ağır hastalık ve ölüm riskine karşı 
hala çok korunaklı durumdalar. Bu 
gerçeklik halkla yaygın, etkili yollar-
la paylaşılmalı.” 

"Sosyal destek politikaları 
gerekli..."

Sağlık Bakanlığı’nın günlük veri-
leri açıklama konusundaki durumu-
na değinen Saltık, “Sağlık Bakanlığı 
veri paylaşmada çok tembel ya da 
kıskanç. Bu tutumu artarak sürü-
yor" dedi. 

Saltık, durumu şöyle anlattı;
"Pek çok ülke günlük veriler açık-

larken, Türkiye’de 15 günlük bulgu-
lar ve epey geriden yayınlanıyor. En 
son veri 14-27 Kasım 2022 dönemine 
ilişkin 2 haftalık toplam veri; 37.185 
yeni tanı, 92 ölüm, 21.052 iyileşen, 
101.492 toplam ölüm ve 17.042.722 
de toplam olgu sayısı. İyileşen sa-
yısının yeni tanı alanlardan 16 bin 
dolayında eksik olmasına dikkat 
edilmeli. Havuzdaki aktif, bulaştı-
rıcı hasta sayısı azalmıyor, havuz 
boşal(a)mıyor ama doluyor! Hele kış 
koşulları sertleşirse, yaygın ve ağır 
yoksulluk, ekonomik bunalım nede-
niyle insanların bağışık direnci epey 
zayıflayabileceğinden, Kovid-19 da-
hil, grip, üst ve alt solunum yolla-
rı hastalıkları (zatürre) ve başkaca 
fırsatçı enfeksiyonlar ve hastalıklar 
çok artabilir. Bu son sorun alanının, 
sosyal destek politikalarıyla büyük 
bir özenle yönetilmesi gerekir."

Yoksullaşmanın bağışıklığa 
olumsuz etkisi...

Yaşanan salgının yoksullaşma ile 
de bağı olduğunu belirten Saltık, 
“Sağlık Bakanlığı, Grip / İnfluenzaya 
ilişkin sayısal veri açıklamadı son 
günlerde. Ancak Bakan Koca, top-
lam yüzde 40 dolayında hasta sayı-
sı olduğunu, bunların başında grip, 
RSV enfeksiyonları geldiğini geçen 
hafta kamuoyu ile paylaştı. 2,5 yılı 
geçen Kovit-19 salgını boyunca top-
lum büyük ölçüde kapalı kaldı ve 
RSV, grip gibi üst solunum yolu bu-
laşlarına bağışıklığı azaldı. Derin ve 
yaygın yoksullaştırma nedeniyle de 
toplum bağışıklığı genel olarak za-
yıf, düşük. Bunların sonucu olarak 
mevsimsel grip ve üst – alt solunum 
yolu bulaşlarında (enfeksiyonların-

da) geçmiş yıllara göre görece bir ar-
tış olduğu, eldeki çok sınırlı verilerle 
söylenebilir." 

Bu belirtilere dikkat!
Prof Saltık, kış aylarında yaşanan 

farklı üst solunum yolları hastalık-
larına bağlı belirtileri de şöyle sıra-
ladı;

"Grip, birden başlayan ateş, öksü-
rük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun 
akıntısı, kas ve eklem ağrıları ile gi-
der. Ateş, eklem ve kas ağrılarının ol-
maması Nezle gibi daha hafif gidişli 
öteki solunum yolu hastalıklarını 
çağrıştırır. Öksürük şiddetli olabilir. 
İki hafta ya da daha uzun sürebilir. 
Ateşin uzaması, koyu renkli balgam, 
göğüs ağrısı ve/veya nefes darlığının 
eklenmesi, grip virüsünün zayıflat-
tığı akciğerlere bakterilerin yerleşti-
ğini düşündürmelidir. Bu durumda 
mutlaka hekime başvurulmalıdır. 
Özellikle risk kümesinde bulunan 
bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bu 
durum tehlikeli olabilir. Sinüslere ve 
orta kulağa bakterilerin ulaşmasıyla 
sinüzit ve otit gibi komplikasyonlar 
gelişebilir. Bu durumda antibiyotik 
kullanımına hekim karar vermeli-
dir. Öne eğilmekle artan baş ağrısı, 

kulak ağrısı erken tanı için uyarıcı 
olmalıdır.” 

"Hekim reçete yazmadıkça 
antibiyotik kullanmayın"

Kovid-19 ve İnfluenza/Grip bulgu-
larının klinik olarak birbirine benze-
yebildiklerine de dikkat çeken Prof 
Saltık, " Hekim de, hasta da tam bir 
ayrım yapamayabilir. Uygun viral bo-
ğaz panelleri ile boğazdan alınacak 
sürüntü örneklerinde laboratuvar ça-
lışması ayırıcı tanı olanağı vermek-
tedir. Viral üst-alt solunum yolları 
bulaşlarında, bakteriyel bulaş eklen-
medikçe antibiyotik kullanılmamak-
tadır. Kovid-19 için ise özel anti-vi-
ral ilaçlar ve belirtilere dönük özgül 
sağaltım yapılmalıdır. Bir kez daha 
vurgulamak gerekirse, hekim reçete 
etmedikçe antibiyotikler kesinlikle 
kullanılmamalıdır" dedi. 

Koşulları oluşmadan gelişigüzel 
antibiyotik kullanımının hem kişile-
rin sağlığı açısından sakıncalı oldu-
ğuna,  hem de ulusal ekonomiye yük 
getirdiğine dikkat çeken Prof Saltık, 
"antibiyotik direnci gelişmesiyle bu 
ilaçları daha sonra kullanamama 
gibi çok ağır istenmeyen sonuçlar 
doğabilmektedir” dedi. 
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Türkiye'de büyük maliyetlerle yapılıp, haftada sadece bir kaç uçağın indiği ıssız 
havaalanlarına kervanına, Uşak, Gökçeada, Kocaeli ve Balıkesir'den sonra, Çorlu 
havaalanı da eklendi. Haftada en fazla 3 uçak seferinin yapıldığı Çorlu'da, yolcular 
dertli; Havaalanına gidiş için servis bulmak zor, terminalde su bile satın almak 
imkansız.

İstanbul havalimanının açılması, 
Tekirdağ-Çorlu'nun ıssızlaşmasına 
neden oldu. Çorlu'da yolcular, havaa-
lanına gidecek servis bulmak konu-
sunda dertli. Terminale ulaşabilen 
yolcuların ise, su satın alabilecekleri 
bir dükkan bile yok. 

Fatma Boz

28 Aralık 2022

Çorlu Havaalanı'na, sadece bir ha-
vayolu şirketi, haftada 3 sefer yapıyor. 
Çorlu'dan Ankara, Antalya ve İzmir'e 
haftada sadece birer uçuş gerçekleşiyor, 
onların da sefer saatleri sürekli değiş-
tiriliyor. Oysa havaalanı 1998'de açıl-
dığında, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 
şehirlerinin tümüne hizmet vermesi 
planlanmıştı. Ancak İstanbul havali-
manının açılmasıyla, Çorlu'ya seferler 
giderek azaldı. Bu nedenle, havaalanı 
terminali de "ölü şehir" görüntüsüne 
büründü. Dükkanlar kapandı. Havaa-

lanına gelen yolcuların su alabilecekleri 
tek bir işletme bile kalmadı. Bu duruma 
yolcuların tepkisi ise "havaalanını öl-
dürdüler" oldu.

Havaalanı servisi büyük sorun
9. Köy'e konuşan yolcular, en çok 

kendilerini havaalanına götürecek 
servis konusundan şikayet ettiler. 
Uçak seferinin olduğu gün havaalanı-
na Çorlu kent merkezinden bir servis 
yolculara hizmet veriyor. Ancak yolcu 
o servisi kaçırırsa, terminale ulaşmak 

Issız, insansız bir havaalanı; 
Çorlu

https://9koy.org/issiz-insansiz-bir-havaalani-corlu-2812221248.html
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için fahiş bir taksi ücreti ödemek zo-
runda. 

9. Köy'ün havaalanı servisine binip, 
havaalına beraber yolculuk yaptığı bir 
yolcu bu durumu, "servis saatine çok 
dikkat ediyoruz kaçırırsak biletin yarı 
fiyatına taksiye binmek zorundayız" 
diyerek dile getirdi. Aynı yolcu, daha 
önce Edirne'den, Keşan'dan, Silivri'den 
ücretsiz servislerin havaalanına sürekli 
yolcu taşıdıklarına dikkat çekerek, " Şu 
an ücretli de servise de razıyız ama o da 
çok az.  Kaldırdılar her şeyi böyle çok zor 
oluyor. İstanbula gidelim diye bilerek 
yapılıyor sanki” dedi.

Bir başka yolcu ise, servis sorunu ne-
deniyle Çorlu havaalanı yerine İstanbul 
hava limanına gitmeyi tercih ettiklerini 
aktardı.  Çorlu'dan uçağa binmek için 
sabah erken saatlerde yaşadığı Edir-
ne'den ayrıldığını anlatan yolcu, şöyle 
konuştu;

“Edirne'den buraya sabah yedide 
Çorlu otogarına geldim. Beş saattir 
bekliyorum. Belediye otobüsü gelince 
havalimanına geçeceğim. Bazen ace-
lem olduğunda Çorlu havalimanına 
gitmek için beş saat beklemek yerine 
Tekirdağ’a gelip otobüs ile İstanbul 
havalimanına gidiyorum. Eskisi gibi 

servis çıkarsalar biz de bu kadar yorul-
mayız.” Yolcu, havaalanına daha fazla 
servis olması halinde, kendisi gibi fark-
lı şehirlerden gelenlerin otogarda değil, 
havaalanında uçak saatini bekleyebile-
ceklerini de sözlerine ekledi. 

9. Köy, Çorlu havaalanına yolcu götü-
ren taksi şöforleriyle de konuştu. "Çorlu 
havalimanının neredeyse kullanılmı-
yor" diyen şoför, oysa Çorlu'nun tüm 
Trakya için çok önemli bir ulaşım nok-
tası olduğuna dikkat çekti. 

Sefer saatleri de sorunlu
Yolcular, Çorlu havaalanında zaten 

az olan uçak seferlerinin saatlerinden 
de dertli. 9. Köy aracılığıyla yetkililere 
uçak sefer saatlerinin değiştirilmesi 
çağrısı yapan bir yolcu, "Zaten haftada 
üç gün açık ve sadece 17.50 saatinde 
uçuş var. Bu uçuş hiç kullanışlı değil. İş 
çıkışı veya sabah olsa biz de günümüzü 
ona göre ayarlayabiliriz. Bu saat neden 
seçilmiş anlamıyorum” dedi. 

“Şeker hastasıyım. 
Havaalanında yiyecek 
satılmıyor..."

Bir başka sorun ise, havaalanının 
ıssızlığı nedeniyle buradaki dükkan-

ların zaman içinde kapanmış olmala-
rı. İstanbul hava limanında satılan su 
fiyatları sürekli haber yapılırken, Çor-
lu Atatürk havalimanında su alacak 
bir büfe bile olmaması dikkat çekici. 

Çorlu havaalanında yiyecek ya da 
içecek satan tek bir mekanın bile 
bulunmamasından şikayet eden 
bir yolcu, yaşadıklarını “Havalima-
nında bir şeyler yemek için küçük 
bir büfe bile yok. Ben şeker hastası-
yım o yüzden yanımda getiriyorum 
yiyeceklerimi. Unutursam havali-
manı dışında da alabileceğimiz bir 
yer yok. Çocuklu aileler ne yapıyor 
çocuklar acıkınca,  onları da düşün-
mek lazım” diyerek aktardı. 

Havaalanında yolcudan çok gü-
venlik görevlisi ve polisin bulunma-
sı da dikkat çekici. Yolcula güvenlik 
görevlilerine sık sık "su alabilecekle-
ri bir yer olup olmadığını" soruyor-
lar. Bu sorudan bıkmış durumdaki 
görevliler ise, çareyi yolcuya havali-
manı içinde kendi kullanımları için 
konulmuş su sebilini göstermekte 
bulmuşlar. Kendilerine su soran 
yolculara görevliler, “su sebili var 
ilerde, oradan ücretsiz içebilirsiniz” 
yanıtını veriyorlar. 
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Kış aylarında havanın geç aydınlanması ile kalıcı 
yaz saati uygulamasının olumsuz etkileri tekrar 
gündeme geldi. Gece karanlığında uyanıp yollara 
düşen vatandaşlar, yine karanlıkta evlerine dönüyorlar. 
Uzmanların toplum sağlığını olumsuz etkilediğini 
söylediği uygulama, enerji maliyetlerinin yükseldiği bu 
dönemde faturaları da kabartıyor.

Beril Çanakçı
29 Aralık 2022

Tasarruf beklentisi ile getirilen kalıcı 
yaz saati uygulaması kış mevsiminin 
gelmesi ve enerji maliyetlerinin artma-
sı ile tekrar tartışma konusu oldu. 

9. Köy'e konuşan uzmanlar, kısa 
kış günlerinde karanlıkta yola çıkıp, 
eve karanlıkta dönen vatandaşların 
sağlığının da uygulama nedeniyle 
tehdit altında olduğuna ilişkin uya-
rıda bulundular. 

"Hormonların dengesi 
bozuluyor..."

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel 
Sekreteri Vedat Bulut, uygulamanın 
toplumun biyolojik ritmini bozdu-
ğunu ve çeşitli nörolojik hastalıklara 
sebep olabileceğini söyledi.  

Kalıcı saat uygulamasında vatan-
daşların sabah karanlıkta evden çı-
kıp, akşam yine karanlıkta eve dön-
melerinin bedenlerindeki hormon 
dengesini bozduğuna dikkat çeken 
Bulut, şöyle konuştu;

 “Gece saat 23:00 melatonin hor-
monunun pik yaptığı bir zaman ara-
lığıdır. Ayrıca uyku ve vücudumuz-
da yenilenme (rejenerasyon) için de 
ideal saatlerdir. Sabah 05:00 gibi 
growth hormonu salgılanması yük-
selir. 04:30’da vücut sıcaklığı en dü-
şük noktaya gelir. Tansiyon 6:45 gibi 
yükselir, melatonin salgısı ise 7:30 
gibi en düşük seviyeye iner. Bu şu de-
mek, özellikle tansiyonun yükseldiği 
ve kalp ritminin hızlandığı vakitler 
bu saatlerdir ve trafik gibi diğer stres 
faktörleriyle birleşmesi sorunlar do-
ğurabilir. Bu nedenle hormonların 
dengesini bozan saat uygulamaları 
çok sayıda sağlık sorununu getirir.”

Bu durumdan en çok etkilenen 
grubun ilk ve ortaöğretim öğrenci-
leri olduğunu da vurgulayan Bulut, 
“İnsanların bedenlerinin kronobiyo-
lojisini bilmeden uygulama yapıyor-
lar” dedi. Bulut, “Kalıcı yaz saati uy-
gulamasının en problemli yanı okul 
çağındaki çocukların karanlıkta, zor 
koşullarda okullarına ulaşmaya ça-
lışmaları. Bu özellikle trafikte büyük 
bir sorun haline gelebilir. Nüfusun 
yoğun olduğu 3 büyük kentimizde 
(İstanbul, Ankara, İzmir) mesai sa-
atleri başlamadan işlerine varmak 
isteyen yurttaşlarımız çok erken sa-
atlerde yola çıkmak durumundalar. 
Bunun üzerine bir de kar,yağmur 
veya sis olunca trafik kazaları için 
zemin hazırlanmış oluyor" dedi. 

Uygulama ile tasarruf sağlandı 
mı?

Türkiye'de 1940’tan beri yürürlük-
te olan yaz-kış saati uygulamasının, 
2016’da sonlandırılarak sabit saat 
uygulamasına geçilmesine gerekçe 
olarak "enerji tasarrufu" gösteril-
mişti. 

TBMM'de  bütçe görüşmelerinde 
kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin 

Mehmet Ekşi

Kalıcı yaz saati 

Hem sağlığa zararlı, 
hem cebe zarar...

https://9koy.org/kalici-yaz-saati-hem-sagliga-zararli-hem-cebe...-2912221146.html
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bir soruyu yanıtlayan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, 
uygulama ile ‘9,24 milyar TL tasar-
ruf sağlandığını’ açıklamıştı. Bakan 
Dönmez uygulama ile yapılan "ta-
sarruf" konusunu şöyle açıklamıştı; 

“Bildiğiniz gibi 2015 yılında bu ka-
rar alınmış, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi ile aramızda yapılan protokol 
bir rapora bağlanmıştı. İTÜ tarafın-
dan yürütülen bilimsel çalışmalar-
da, sabit saat uygulanmasının hem 
elektrik tüketimi hem de psikolojik 
ve sosyolojik etkileri analiz edildi. 
Uygulamanın başlamasından bu 
yana elde edilen tasarruf ise yakla-
şık 8 milyar 35 milyon kilovat saat 
olup bu tasarrufun parasal karşılığı 
tek zamanlı tarifede 5,69 milyar TL, 
üç zamanlı tarife 9,24 milyar TL.

 "Bu  gereksiz yükün kaldırılması 
önem taşımaktadır"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Teknik Müdürü Ali Fuat 
Aydın ise ‘tasarruf’ iddialarına karşı, 
uygulama ile ülkenin Batı illerinde 
yaşayan yurttaşlarının sabahları evle-
rinde aydınlatma ve ısınma için her za-
mankinden daha fazla enerji tükettiği-

ni söyledi. Bakan Dönmez'in bahsettiği 
raporun kamuoyuna açıklanmamış 
olmasını da eleştiren Aydın, şöyle ko-
nuştu;  

“Uygulamaya mühendislerin ve bi-
lim insanlarının itirazlarına rağmen; 
enerji tasarrufu sağlanacağı öngörü-
süyle geçilmişti. Aradan geçen yıllarda 
ne dayanak olarak gösterilen İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) hazırla-
nan rapor, ne de Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı tarafından tasarrufa 
ilişkin bir istatistik kamuoyuna açık-
landı. Uygulamanın ilk döneminde 
2016’nın Kasım ve Aralık, 2017’nin 
Ocak, Şubat ve Mart aylarının elektrik 
tüketimleri etkilenmiş, Elektrik Mü-
hendisleri Odası’nın (EMO) o dönemki 
hesaplamalarına göre, söz konusu dö-
nemlerde bir önceki yılın aynı aylarına 
göre, elektrik tüketiminde 7 milyar ki-
lowatt saat (kWh) düzeyinde artış ya-
şandığı tespit edilmişti.”

Kalıcı yaz saatinin sosyal ve psiko-
lojik etkilerinin yanında, aydınlatma 
ve ısınma gereksinimini de artırması 
ile ekonomik boyutuna dikkat çeken 
Aydın, uygulamanın kaldırılmasını 
gerektiğini söyledi. Aydın.  “Enerji ma-
liyetlerinin arttığı, derinleşen bir eko-

nomik krizin yaşandığı bu dönemde, 
konut faturalarının üzerindeki bu  ge-
reksiz yükün kaldırılması her zaman-
kinden daha büyük önem taşımakta-
dır” dedi. 

Yaz saati uygulaması, 2 Ekim 2018 
tarihinde Resmi Gazete‘de yayımla-
nan bir kararla kalıcı hale getirilmişti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararın-
da, bütün yurtta uygulanan mevcut 
ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz 
saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdü-
rüleceği belirtilmişti. 

Aydın, uygulama ile Türkiye’nin saat 
farkı olarak Avrupa ülkeleri ile uzakla-
şıp, Ortadoğu'ya yakınlaştığına da dik-
kat çekerek, şöyle dedi;

“Avrupa ülkeleri ile özellikle kış 
aylarında zaman farkının açılma-
sının; bu ülkelere ihracat yapan 
kurumları etkilediği gibi eleştiriler 
gündeme getirilmişti. Özetleyecek 
olursak, Irak, Suudi Arabistan ve 
Moskova saatinin kullanıldığı Rus-
ya’nın bir kesimi ve bazı batı Afri-
ka ülkeleri ile saatlerimiz eşitlendi. 
Buna karşın daha yakın komşumuz 
olan KKTC, Suriye, Lübnan, Mısır, 
Yunanistan ve Bulgaristan gibi ül-
kelerle saat farkımız oluştu."

Fotoğraf:DepoPhotos
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Kadın emeği Kadın emeği 
vatandaşla buluştuvatandaşla buluştu

İBB Kent Konseyi Gönüllüleri’nin düzenlediği Kadın Emeği Pazarı, İstanbul 
Beşiktaş’ta vatandaşlarla buluştu. Emekleri vatandaşla buluşan ev kadınları 
liften çantaya, oyuncaktan kupalara her tür ürününü satma fırsatı bulurken 
“burası bizler için bir şans, emeğimizi sergileyebiliyoruz” dedi.

İBB Kent Konseyi Gönüllüleri’nin ev 
kadınlarının ekonomi içerisinde aktif 
rol almasınıdesteklemek ve kadın giri-
şimciliğine katkıda bulunmayı hedef-
lediği Kadın Emeği Pazarı, Beşiktaş’ta 
vatandaşla buluştu. Oyuncaktan çan-
taya, kupadan cüzdana kadar hemen 
her ürünün bulunduğu pazar, 1-28 
Aralık tarihlerinde 64 stant ile yakla-
şık 860 kadının kullanımına sunuldu.

Beril Çanakçı
29 Aralık 2022

"Evde oturmuyor, üretiyoruz"
Pazarda el yapımı oyuncaklarını 

sergileyen ve satışa sunan Asuman 
Emir, “Etkinliği İBB’nin Telegram 
sayfasından gördüm ve başvurdum. 
Başvurular çok olduğu için bir sıra-
lama yapıldı, sonuçlar yedekler ve 
asiller olarak açıklandı. Etkinlik kap-
samında sadece İstanbul’da ikamet 
eden insanlar var. Önemli olan şey 
ürünlerinizi kendinizin üretiyor ol-
ması. Benim de tezgahımda her şey 
kendi üretimim. Buradaki her şeyi 
bizler yapıyoruz, evimizde oturmuyor, 
üretiyoruz” dedi.

"Modelleri de ben tasarladım"
Pazarda kendi tasarladığı ve diktiği 

kıyafetleri sergileyen Elif Vardar, et-
kinlik kapsamında çok güzel ağırlan-
dıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Bugün buraya geldik ve açıklanan 
program kapsamında 2 günde bir yeni 
64 kişi geliyor, stantlar devrediliyor. 
Bu çok güzel bir düşünce. Ellerinden 
geldiğince herkesi ağırlamaya ve va-
tandaşla buluşturmaya çalışıyorlar. 
Burada da çayımız, kahvemiz, sand-
viçlerimiz bizlere veriliyor. İstan-
bul’da hava biraz soğuk olsa da satış-
larımız fena değil. Ürünlerin hepsini 

https://9koy.org/kadin-emegi-vatandasla-bulustu-2912221257.html
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ben tasarladım, modellerini ben çiz-
dim. İnternet alışveriş sitelerinde de 
mağaza açtım ama reklam vermem 
gerekiyor, vergi de istiyorlar ama bu-
rada hiçbir ücret ödemiyoruz. Tezgâh 
tahsis ediliyor ve bu bizlere evimizin 
ekonomisine katkıda bulunmamız 
için bir fırsat oluşturuyor.”

"Bu pazar emeğe saygının 
kanıtı"

Pazar kapsamında kendi ürettiği 
hediyelik eşyaları vatandaşlarla bu-
luşturan Deniz Kabayel, “Çok güzel 
bir etkinlik. Kadına desteğin ve emeğe 

saygının somut bir kanıtı. 2 gün gibi 
bir süre de olsa biz kadınlar için görü-
nürlüğümüzü arttıracak, müşteri ile 
birebir iletişime geçmemize sağlaya-
cak bir fırsat. Normalde online olarak 
da satış yapıyorum ama burada in-
sanlar ile iletişim kurabilmek, ağını-
zı genişletebilmek bizler için oldukça 
önemli” dedi.

"Hobimi paraya çeviriyorum"
Pandemi döneminde yapmaya baş-

ladığı ürünleri Pazar kapsamında ser-
gileme fırsatı bulan Hande Altınok, 
pazarı “kadın emeğinin dayanışması” 

olarak tanımladı. Altınok, “Ürünleri-
mi pandemi döneminde evlere kapa-
nınca hobi olarak yapmaya başladım. 
Belirli bir süre sonra elimde çok fazla 
ürün olduğunu fark ettim ve online 
olarak çeşitli platformlarda satmaya 
başladım. Bu ilanı gördüm ve başvur-
dum. Burada hobimi paraya çevirebil-
me imkânı buldum” dedi.

"Ürünlerimizi satabiliyoruz"
Pazarda tasarımlarını ve üretimini 

kendi yaptığı kupalar ve bardaklarla 
katılan Bahar Özcan, “Bu pazar bizler 
için bir fırsat, kesinlikle bir fırsat olarak 
görüyorum çünkü ücretsiz bir şekilde 
buraya gelip ürünlerimizi ve kendimizi 
tanıtma, gösterebilme ve ürünlerimizi 
satabilme imkânı buluyoruz. Burası ve 
burası gibi çeşitli yerlerde stantlar da 
oluşuyoruz ve aslında bu pazarların ta-
mamı bizlere kazanç anlamında olum-
lu bir şekilde yansıyor” dedi.

İranlı katılımcı da var
Geçtiğimiz yıl İran’dan Türkiye’ye 

gelen ressam Parla Mutlu da pazar-
da ürünlerini sanatseverlerle buluş-
turdu. İran da birçok sergi yaptığını 
belirten Mutlu, “İran’da herkes beni 
tanıyordu, biliyordu ama buraya yeni 
geldiğim için kimse beni tanımıyor. 
Dolayısıyla bu ve benzeri pazarlarda 
kendimi tanıtabilme fırsatı elime ge-
çiyor” dedi.Parla Mutlu

Pazar için dekoratif ürünler yaptığı-
nı belirten Mutlu, sergileri için yaptığı 
ürünleri de pazara getirdiğini söyledi. 
Mutlu, “İran’da sergi için para ödeme-
si yapmıyorduk, satış üzerinden ko-
misyon alınıyordu. Türkiye’de ise ala-
na da kira ödemeniz gerekiyor ama bu 
pazarda tamamen ücretsiz bir şekilde 
ürünlerimizi sunabiliyoruz” dedi.

İran’da bir üniversitede yıllarca re-
sim öğretmenliği yapan Mutlu, ‘Öz-
gürlük’ koleksiyonunu 9.Köy Haber 
Merkezine anlattı.

Mutlu: “Bu koleksiyonda hep çen-
gelli iğne var. Bu resimde olduğu gibi 
eğer çengelli iğnelerden yani pranga-
larınızdan kurtulabilirseniz kelebek 
gibi uçabilirsiniz. Ama eğer kurtula-
mazsanız pisliğe batarsınız ve güne-
şiniz de siyah olacak, kararacak…”

İBB Kent Konseyi Gönüllüleri: 
"Amacımız kadınların ekonomik öz-
gürlüklerine katkıda bulunmak"

Beşiktaş’taki pazardan sorumlu 
olan İBB Kent Konseyi Gönüllüleri 
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Hülya Yavuz, Ayşe Koç ve Esra Ba-
kırdöken 9. Köy Haber Merkezi’ne 
Kadın Emeği Pazarı’yla ilgili açıkla-
malarda bulundu.

Pandemi döneminde kadınların ev-
lerinde sürekli üretim halinde olma-
sının, Kadın Emeği Pazarı’nın ortaya 
çıkış noktası olduğunu belirten Hülya 
Yavuz, “Pandemi döneminde kadın-
lar evlerinden çıkamadılar ve sürekli 
ürettiler. Bizler de “ne yapalım?” diye 
düşünürken kadınlara bu ürünleri sa-
tabilecekleri, paraya çevirebilecekleri 
ve ekonomik özgürlüklerini kazanabi-
lecekleri bir alan yaratmak istedik. İlk 
olarak Yılbaşı Pazarları ile başladık ve 
sonrasında büyüdük” dedi.

"3000 başvuru oldu"
Bu yıl 3.’sü düzenlenen pazarın il-

kinin de Beşiktaş’ta düzenlendiğini 
hatırlatan Ayşe Koç, “Bu etkinliklerin 
ilkine yine burada, Beşiktaş’ta başla-

mıştık. Sonrasında Kadıköy, Maltepe, 
Kartal, Üsküdar, Yeşilköy ve Beylik-
düzü gibi ilçelerde de yaptık. Konsep-
timiz hep kadın emeğini halkla bu-
luşturmak oldu. Kadınlar İstanbul 
Gönüllüleri sayfasına üye oluyorlar, 
ilgi alanlarını belirtiyorlar ve proje 
onaylandığı zaman onlara haber veri-
yoruz, başvuru yapabiliyorlar.

Bizler de her etkinlikte yeni katılım-
cılara yer vermeye çalışıyoruz ki onlar 
da ürünlerini vatandaşla buluşturabil-
sin. Birçok kişiyi yararlandırmaya çalı-
şıyoruz mesela sadece bu etkinlik için 
64 standımız varken, 3000 üzeri baş-
vuru oldu ve elimizden geldiğince her-
kesi buraya toplamaya çalıştık” dedi.

 "Bu pazar kapsamında 860 
kadını ağırlayacağız"

3. kez düzenlenen pazarda 860 
kadının ağırladığını açıklayan İBB 
Kent Konseyi Gönüllüleri’nden 

Esra Bakırdöken, “Bir program be-
lirliyoruz ve kadınlar o saatte geli-
yorlar, çıkış saatine kadar ürünle-
rini sergiliyorlar. İlk gün çıkarken 
ürünlerini dolaplara bırakıyorlar 
ve ertesi gün yine kaldıkları yer-
den satışa devam ediyorlar. Ka-
bul ettiğimiz kadınlarda hep aynı 
ürün olmaması adına ürün çeşit-
liliği yapmaya çalışarak bir eleme  
yapıyoruz”  dedi.

Pazar,  kendi üretimi olduğu sü-
rece, nereli olduğu fark etmeksizin 
her vatandaşa açık hale getirmiş 
durumda. Sadece yiyecek ve içecek 
satışına, 2.el ürün satışına ve al-
sat satışlarına izin verilmiyor. Cilt 
bakım ürünleri, krem gibi ürünler 
satılmak isteniyorsa Sağlık Bakan-
lığı onayı almış olması isteniyor. 
Bunun dışında el emeğini satmak 
isteyen kadınlara herhangi bir koşul  
getirilmiyor. 
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Kazdağları Hacıbekirler Köyü 
yakınlarındaki Halilağa Bakır Ma-
deni Projesine karşı açılan da-
vada zafer yöre halkının ve çevre  
örgütlerinin oldu.

Cengiz Holding/e ait maden şirke-
tine verilan Çed olumlu raporu iptal 
edildi. Çanakkale 1 İdare Mahkemesi 
heyeti kararını projenin Kazdağı eko-
sistemine zarar vereceğini belirten bi-
lirkişi raporunu büyük ölçüde dikkate 
alarak verdi.

Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Ha-
cıbekirler köyü mevkiinde Cengiz 
Holding’e ait Truva Bakır Maden İşlet-
meleri AŞ tarafından yapılması plan-
lanan Halilağa Bakır Ocağı Kapasite 
Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi 
ve Atık Depolama Tesisi Projesi’ne 
bölge halkı ve doğa koruma örgütle-
ri karşı çıkmıştı. Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine 
açılan “ÇED Olumlu” kararının ipta-
line ilişkin dava sonuçlandı. Kaz Dağı 
Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma 
Derneği açtığı davayı kazandı. Davada 
Çanakkale 1. İdare Mahkemesi kara-
rın iptaline karar verdi.

Yörede yaşayan 81 yurttaş, Kazda-
ğı Doğal Kültürel Varlıkları Koruma 
Derneği, Çanakkale Tabip Odası, İn-
san Hakları Derneği Çanakkale Şu-
besi, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege ve 
Marmara Çevreci Belediyeler Birliği, 
Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Der-
neği tarafından açılan davanın dışın-
da Tema Vakfı ve Çan Çevre Derneği 
ile Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat 
Mühendisleri Odası tarafından açılan 
davalarda da aynı karar çıktı.

Kazdağı Doğa Koruma Derneği ka-
rarı duyururken, “Mahkeme heyetinin 
bilirkişilerin raporunun büyük bir 
kısmına itibar etmesi oldukça sevin-

Ceren Bala Teke
30 Aralık 2022

Çanakkale Bayramiç’te, Halilağa bakır madeninin kapasite artışı ve atık depolama 
projesi için verilen “olumlu” ÇED raporu Çevre Bakanlığı aleyhine açılan dava 
sonucunda iptal edildi.

dirici. Aslında olması gereken de bu” 
değerlendirmesini yaptı. 

Halilağa bakır madeni projesi cevher 
zenginleştirme ve atık depolama ünite-
lerinin doğada geri dönülemez tahribat 
yapacağını söyleyen davacılar, dayanış-
manın, ortak mücadelenin altını çizdi.  
Derneğin açıklamasında farklı projele-
re karşı da kararlılık vurgusu vardı:

“Yörede yaşayan köylüler,  Çanakkale 
ve Balıkesir’de yer alan ekoloji örgütleri 
ve emek ve demokrasi örgütleri ile kol-
lektif bir mücadele yürüttük. Oldukça 
kalabalık olarak katıldığımız duruşma-
da da bu tutumumuzu sergiledik. Ora-
da tüm davacılar projenin bölgeye ve 
Kazdağı ekosistemine vereceği zararla-
rı tek tek dile getirdi. Hem bilirkişi ra-
poru hem de davacıların haklı beyanları 
sonucunda bu başarıya ulaştık.”

Çanakkale’den gelen bu haber sadece 
söz konusu maden için değil, diğer pro-
jeler için de emsal olacak. Dernek yöne-
ticilerinin umudu ve ısrarı sözlerinden 
de net anlaşılıyor:

“Dava kararında yer alan ve projenin 
orman ekosistemine, arkeolojik değer-
lere, soyut kültür mirasına vereceği 
geri dönüşü olmayan zararlar ve reha-
bilitasyonun mümkün görülmemesi 
gibi nedenlerle iptal gerekçeleri, başka 
davalar için de örnek olacaktır. Cengiz’i 
Kazdağı’na sokmayacağız. Yüzde 79’u 
madencilik ruhsatları ile kaplanmış 

olan Kazdağı’nda Cengiz dışında diğer 
metalik madencilik projelerine ve ikti-
darın şirketler lehine uyguladığı ma-
dencilik politikalarına karşı mücadele-
mizi sürdüreceğiz.”  

Dava sürecinde bilirkişi raporu-
nun davacılar lehine olduğunu gö-
ren şirket; 2009/7 sayılı genelge 
uyarınca ÇED Raporunu yenileyerek 
bakanlığa başvurdu. 

Cengiz Holding, 2019 yılında 55 
milyon dolara satın aldığı Kanadalı 
Liberty Gold ve Teck Resorurces`a ait 
altın bakır madeni projesinde, kapa-
site artırımı, cevher zenginleştirme 
tesisi ve atık depolama tesisi projesini 
gerçekleştirmek istiyor. Bedelinin 923 
milyon TL olduğu projede, ÇED izni 
alanı yaklaşık 600 hektar ve üç poli-
gondan oluşuyor.

2 yıl inşaat dönemi, 15 yıl işletme dö-
nemi ve 2 yıl kapatma döneminin plan-
landığı Halilağa Projesi için, her ne ka-
dar bakır madeni projesi dense de proje 
alanında 2012 yılında “Halilağa Altın 
Madeni Projesi” ismiyle ÇED süreci yü-
rütüldü. O proje de ÇED olumlu kararı 
aldı fakat yöre halkı ve çevre örgütleri-
nin tepkisi bu projenin gerçekleşmesini 
engelledi.  

Çanakkale’nin yıllık su ihtiyacı 12 
milyon ton. Kazdağları’ndaki proje için 
ise yıllık 4,1 milyon ton su kullanaca-
ğı ön görülüyor.

Köylüler ve çevreciler 

Bir dava daha kazandı

https://9koy.org/koyluler-ve-cevreciler-kazdaginda-bir-dava-daha-kazandi-3012220250.html
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BİST'in devleri sınıfta kaldı
Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük 30 şirket, iklim değişikliği ile mücadelede 
"sınıfta kaldı." BİST'in en büyüklerinden sadece 6 şirket ‘net sıfır emisyon’ için hedef 
tarih belirledi. 

Borsa İstanbul'da işlem gören büyük 
şirketler, dünyanın en büyük sorunu 
olan iklim değişikliği ile mücadele 
konusunda "sınıfta kaldı". İklim İçin 
350 Derneği ve Sürdürülebilir Ekono-
mi ve Finans Araştırmaları Derneği 
(SEFİA) tarafından hazırlanan ‘İklim 
Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araş-
tırması: BİST 30 Firmalarının Görü-
nümü’ isimli raporda, Borsa'daki en 
büyük 30 şirketten sadece 6'sının "net 
sıfır emisyon" için hedef tarih koydu-
ğu, diğerlerinin iklim değişikliği ile 
mücadele konusunda gereken çabayı 
harcamadıklarını ortaya koydu. 

Raporda, şirketlerin iklim deği-
şikliğine yaklaşımı beş kriterde de-
ğerlendirildi;  Fosil yakıt varlıkları/
yatırımları, temiz enerji yatırımları, 
“Net Sıfır”, Karbon ayak izi/Karbon 
Nötr için hedef belirlenmesi ve ESG 
(Çevresel, Sosyal, Yönetişimsel uygu-
lamalar) başlıkları altında incelenen 
şirketlerin, beklentileri karşılamadık-
ları belirlendi. 

9. Köy’e konuya ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunan İklim İçin 350 

Derneği’nden Selen Baycol, şirketle-
rin Türkiye’nin 2053 hedefini destek-
leyecek yol haritalarını belirlememiş 
veya kamuoyu ile henüz paylaşmamış 
olduklarını belirtti.

"Yol gösterici olması beklenen 
büyük şirketler henüz 
dönüşüme hazır değil..."

Rapora göre, BİST'te işlem gören 
en büyük 30 şirket içinde bulunan 
altı şirketin; Arçelik, Sabancı Hol-
ding, Aselsan, Vestel, Şişecam ve Pe-
gasus’un ‘net sıfır’ için hedef tarihi 
bulunuyor. Öte yandan, yine bu 25 
şirket arasından yalnızca 11 şirketin 
(Arçelik, THY, Ford Otomotiv, Sasa 
Polyester, Aselsan, Turkcell, Tekfen, 
Tofaş, TÜPRAŞ, Pegasus ve Koç Hol-
ding) ‘karbon nötr’ için hedeflediği 
bir tarih var. Yani bu şirketler sebep 
oldukları toplam emisyon ile, çevreci 
yatırımları sayesinde telafi ettikleri 
emisyon miktarını dengelemeyi he-
defliyorlar. Baycol, rapora konu olan 
büyük şirketlerin iklim değişikliği ile 
mücadelede öncü bir görev üstlenme-
leri gerektiğini vurgulayarak, şöyle 
konuştu;

“Büyüklükleri ile Türkiye eko-
nomisine yön veren bu şirketlerin 
ekonomik değer yaratmadaki öncü-

Beril Çanakçı
30 Aralık 2022

Fotoğraf: DepoPhotos

lüğünü, ülke ve dünyanın geleceğini 
ilgilendiren iklim krizi ile mücade-
le konusunda da görebilmek adına 
önümüzdeki konuyla ilgili hedefle-
rini ve hedeflere göre detaylı iş plan-
larını açıklamaları doğal olarak bek-
lenmektedir. Ancak bu şirketlerin 
büyük bir çoğunluğunun hali hazır-
daki en büyük eksikliği, 2053 yılına 
ilişkin ülke hedefini destekleyecek 
şekilde konuyla ilgili hedeflerinin 
belirlenmemiş ya da kamuoyu ile 
henüz paylaşılmamış olmasıdır. Yol 
gösterici olması beklenen büyük şir-
ketlerin dönüşüme hazır olduklarını 
söyleyemiyoruz şu aşamada.”

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin 
iklim değişikliğine ilişkin küresel ge-
lişmeleri ve yeni yatırım modellerini 
yakından takip etmesi gerektiğini 
ifade eden Baycol, “Şirketlerin küresel 
yatırım trendleriyle paralel işlere ya-
tırım yapması, ileride ilave vergi yü-
kümlülüğünekatlanmayıp, gelmesi 
muhtemel yeni teşviklerden faydalan-
masına neden olacaktır" dedi. Baykol, 
bu durumun durumun ülke ekonomi-
sine de katkı sunacağını belirtti. 

İhracatının yaklaşık yarısını AB ül-
kelerine gerçekleştiren Türkiye için 
önemli bir rekabet potansiyeli taşıyan 
Sınırda Karbon Düzenleme Mekaniz-
ması (SKDM) da raporda ele alınan 
faktörlerden biri. Rapora göre, AB Sı-
nırda Karbon Vergisi Mekanizması’n-
dan doğrudan etkilenecek dört şirket 
dikkati çekiyor: Demir-çelik sektö-
ründen Erdemir ve Kardemir ilegübre 
sektöründen Gübretaş ve Hektaş.

Raporda, üretim esnasında sebep 
oldukları karbon emisyonu yoğun 
olan bu şirketlerin, üretim süreçleri-
ni yeniden düzenleyerek emisyonla-
rında önemli miktarda bir azalmaya 
gitmezlerse, Sınırda Karbon Düzenle-
me Mekanizması’ndan ciddianlamda 
olumsuz etkilenmelerinin beklendiği 
de ifade edildi. 

ESG(Çevresel, Sosyal, Yönetişimsel 
uygulamalar) derecelendirmesinde 
yalnızca iki şirketin düşük riskli ol-
duğu belirtilen raporda, borsanın en 

https://9koy.org/bistin-devleri-iklim-degisikligi-konusunda-sinifta-kaldi-3012220102.html
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büyük 25 şirketinin yüzde 92’sinin 
çevresel ve sosyal açıdan ciddi riskler-
le karşı karşıya olduğu ifade edildi. 

Türkiye'nin 2053 hedefleri
Türkiye’nin 2053 hedeflerinin açık-

landığı, ‘Türkiye Ülke İklim ve Kal-
kınma Raporu’nda enerji sektöründe 
dekarbonizasyon, ulaşımın elektrik-
leşmesi, enerji verimliliğinin artırıl-
ması, diğer sektörlerdeki emisyonla-
rın azaltılması gibi alanlarda köklü 
değişiklikler yapılması hedefleniyor. 

Raporda, Türkiye’nin iklim taahhüt-
lerinin yerine getirilmesi durumunda 
net ekonomik kazanımlar sağlayaca-
ğına da işaret ediliyor. 

“Birleşmiş Milletler İklim Değişik-
liği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 197 
ülkeden 192’sini bir araya getiren Pa-
ris Anlaşması’na onay veren son ülke 
Türkiye oldu. Türkiye Paris Anlaş-
masını onaylarken, 2053 yılına kadar 
net-sıfir emisyon hedefini de kamu-

oyu ile paylaşarak iddialı bir açıkla-
maya imza attı” diyen Baycol, burada 
iki hususun önemli olduğuna dikkat 
çekerek, şöyle konuştu;

“Birincisi, ‘net sıfır’ hedefine ulaş-
mak için gereken emisyon azaltımı 
hedefi koyan devletle değil, şirketlerin 
üretim biçimlerini ne ölçüde değiştir-
diğiyle alakalı. Başka bir deyişle bu 
hedefe ulaşmak için hemen hemen 
her sektörün üretim süreçlerinin kar-
bonsuzlaştırılması gerekecek. İkin-
cisi,bahsettiğimiz gibi 192 ülkenin 
imzaladığı bu anlaşmadan beklenile-
ceği üzere Türkiye gibi bu ülkelerin de 
net-sıfır hedefleri var. Bu da yatırım 
ortamının hızlı ve kökten değişme-
sine sebep olacak. Örneğin; karbon 
vergileri gibi fosil yakıta vergi, yeşil 
taksonomi gibi çevreci ürünlere teşvik 
eden kamu hamleleri görüyoruz. (AB 
yeşil mutabakatı, Çin yeşil mutabaka-
tı, daha birçok ülke yeşil ürün teşvik-
leri üzerinde çalışıyor.)”

2019 TÜİK verilerine göre Türki-
ye’nin yıllık sera gazı emisyon seviye-
sinin 506 Mt CO2 eşdeğeri olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda ‘net sıfır’ 
hedefinin ‘iddialı’ olduğunu söyleyen 
Baycol, “Bu hedefe uygun olarak ilk 
ve acil olarak yapılması gereken şey, 
sanayiden hizmet sektörüne tüm eko-
nominin karbonsuzlaşmasıdır.” dedi.

Net sıfır emisyon nedir?
Küresel iklim değişikliği ile mü-

cadelenin temel parametrelerinden 
biri olan "net sıfır emisyon", fosil 
yakıtlı araçlar ve fabrikaların sebep 
olduğu, atmosfere salınan sera gazı 
ile doğal olarak atmosferden temiz-
lenen gaz miktarının birbirine den-
gelenmesi anlamına geliyor. Bu çer-
çevede, şirketlerin enerji verimliliği, 
elektrifikasyon ve yenilenebilir ener-
ji kaynaklarını kullanarak emisyon-
larını net sıfır seviyesine indirmeleri 
hedefleniyor. 
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İstanbulkart tartışması;

Kişiselleştirme,
veri ihlalini getirir mi?

https://9koy.org/istanbulkart-tartismasi-kisisellestirme-veri-ihlalini-getirir-mi-3012220513.html
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İstanbul’da ulaşımda yeni bir dö-
nem başlıyor; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin ulaşım için kullanılan 
İstanbulkart'ının "kişiselleştirme" zo-
runluluğu 1 Ocak 2023'te yürürlüğe 
girecek. "Kişiselleştirme" ile birlikte, 
kişisel veri güvenliğinin korunup ko-
runamayacağı da tartışma yarattı. 

Kişisel bilgileri de kapsayacak İs-
tanbulkart için İBB, MasterCard ile 
anlaşmıştı. 1 Ocak'tan itibaren kart-
larına kişisel bilgilerini de ekleyen 
kullanıcılar, MasterCard logolu İstan-
bulkart kullanmaya başlayacaklar. Bu 
kartlar, yurt içi ve yurt dışı tüm ödeme 
ağında da geçerli olacak.

"Kişiselleştirme" hangi 
avantajları getiriyor?

İstanbulkart'ını kişiselleştirenlere, 
aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve 
resmi tatillerde ücretsiz ulaşım gibi 
haklar sağlanacak. İstanbullulara 
özel bu haklardan faydalanmak iste-
yen kullanıcıların ise anonim İstan-
bulkart'ını kişiselleştirmesi gerekiyor. 

Kişiselleştirme işlemi yapmak is-
temeyen kullanıcılar İstanbulkart'ını 
ulaşım ve alıverişlerde kullanmaya 
devam edecek, ancak özel kampanya-
lardan ve indirimlerden faydalanama-
yacak.

Kişiselleştirme işlemi sadece kır-
mızı renkli anonim İstanbulkart için 
yapılıyor. Öğrenci, öğretmen, anne, 
60 ve 65 yaş üstü özel statüdeki İs-
tanbulkartlar ise zaten kişisel olduğu 

Vedat Örüç
30 Aralık 2022

için kişiselleştirme yapılmaya gerek 
kalmadan kampanyaların hepsinden 
faydalanılmaya devam edecek.

Veri güvenliği tartışması
29 Ekim’de İBB’nin İstanbulkart ki-

şiselleştirme zorunluğunu duyurma-
sının ardından “anonim seyahat etme 
hakkı”, “veri güvenliği” gibi konular 
ciddi tartışma yaratmış durumda. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanı Utku Cihan 9. Köy’e 
yaptığı açıklamada, İBB’nin ulaşım 
kartlarının kişileştirilme uygulama-
sını iki amaca bağladı. Cihan, kartla-
rın kişiselleştirilmesi ile hem "bakiye 
güvenliğinin sağlanmasını", hem de 
"ulaşım planlamasının daha iyi yapıl-
masını" amaçladıklarını söyledi.

İstanbulkart'ın bir çok zincir mar-
ketlerde ya da alışverişte kullanılan 
bir kart haline geldiğini belirten Ci-
han, büyüyen bir kart bakiyesinin 
olduğunu vurgulayarak, “Kişiselleş-
tirme yöntemiyle beraber kartın gü-
venliğini de sağlamış oluyoruz. Ka-
yıp-çalıntı halinde vatandaşlarımız 
başvuru yaparak kartı kullanıma ka-
pattırabilirler ve eski bakiyelerini geri 
alabilirler. Ayrıca yaptığımız kampan-
yalardan kimin yararlanıp yararlan-
madığını takip etmek istiyoruz” dedi.

'Kişiselleştirme zorunlu değil'
Kişiselleştirme uygulamasının zo-

runlu tutulmadığına da dikkat çeken 
Cihan, şöyle konuştu;

"Biz kişiselleştirmeyi tamamen 
kullanıcının tercihine bırakıyoruz. 
Ancak kartlardaki bakiyeleri güvence 
altına almak için kişiselleştirme teş-
vik ediliyor. İBB bu uygulama ile as-

lında İstanbul halkından aldığı kamu 
kaynaklarını yine orada ikamet eden 
vatandaşlara harcamak istiyor. Bili-
yorsunuz İstanbul çok fazla yabancı 
turist çeken bir kent. Bu manada dini 
ve milli bayramlardaki ücretsiz geçiş-
leri İstanbullulara özel hale getirmek 
istiyor. İstanbullular kartlarını kişi-
selleştirdiğinde, İBB’nin birçok kam-
panyasından faydalanabilecek."

"Verileri sadece bir numara 
olarak alıyoruz..."

Cihan, İstanbul'da toplu taşıma-
dan anonim şekilde seyahat etmenin 
tek alternatifinin “Sınırlı Kullanımlı 
Kartlar” olduğunu da belirtti. 

Veri güvenliği konusundaki kaygı-
lara ilişkin ise Cihan, vatandaşların 
kişisel verilerinin nasıl korunacağını 
şöyle anlattı;

“Kişisel veriler BELBİM'in veri ta-
banında, EPDK tarafından denetle-
nen bir sistem tarafından korunuyor. 
Verilerin dışarı çıkarılması kesinlikle 
mümkün değil. Verilerin kime ait ol-
duğuna göre değil, sadece onu temsil 
eden bir numara olarak alıyoruz ve de-
ğerlendiriyoruz”

"Bu veriler ne kadar saklanıyor 
ne amaçla kullanılıyor 
bilmiyoruz..."

İBB verilerin güvende olduğunu ve 
başka amaçlarla kullanılamayacağını 
söylese de, ulaşım verilerinin toplan-
ması ve bir finans kuruluşu olan Mas-
terCard ile paylaşılması vatandaşta 
kaygı yaratıyor. Kaygılara cevap veren 
dijital güvenlik uzmanlarına göre, 
“gerekli aydınlatmanın yapılması ve 
rızanın alınmasına” özel vurgu yapı-
yorlar. 

9. Köy’e konuşan İletişim Uzmanı 
Şevket Uyanık, temel sorunun, vatan-
daşların verilerini emanet ettiği otori-
telerin, bunları "  hukuka ve dürüstlük 
kurallarına göre koruyup korumadığı" 
olduğunu vurguladı. 

Türkiye'nin bu anlamdaki sicilinin 
yeterince temiz olmadığını savunan 
Uyanık, şöyle konuştu;

“İstanbulkartı’nın kişiselleştiril-
mesi kişisel verilerimizi elbette riske 
ediyor. Yıllar önce tüm vatandaşların 
kimlik bilgilerine ulaşabiliyordunuz. 
Çeşitli forumlarda bu bilgiler yer alı-
yordu ya da sağlık verilerimizin DA-
TAMED isimli yabancı bir firmaya 
satıldığını biliyoruz. İnsanların da 

Fotoğraflar: DepoPhotos
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şüphe duyduğu ve huzursuz hissetti-
ği tamamen bu. Bir diğer taraftan da, 
şeffaflık yok. Bu veriler ne kadar sak-
lanıyor, ne zaman siliniyor, bu veriler 
ne amaçla kullanılıyor bilmiyoruz. 
Bilgi edinme hakkından yararlansak 
bile, belli bir noktaya kadar öğrene-
biliyoruz. Büyük şirketler için de aynı 
durum geçerli. Kısaca insanlar güven-
miyor. Bu sebeple internette denildiği 
gibi ‘ne kadar az dijital ayak izi bıra-
kırsak o kadar iyi’ herhalde.”

"Seyahat ederken izlendiğini 
bilmek hoş olmasa gerek..."

Anonim seyahat etmenin anayasal 
bir hak olduğunu belirten Uyanık, ki-
şiselleştirilen İstanbulkart’ın mahre-
miyeti ihlal etiğini de söylyerek,  şöyle 
konuştu: 

“Anonim kalma hakkı çoğu alanda 
olduğu gibi ulaşımda da olmalı. İnter-
nette bu hak Avrupa'da bildiğim kada-
rıyla 2000'li yılların başından beri var. 
Belki pahalı bir yöntem ama tek biniş-
lik kartlarla bu hala sağlanabiliyor. 
Burada bence en doğrusu vatandaşla-
ra seçenekler sunmak. İstersen ano-
nim, istersen aylık kart istersen kredi 
kartı. Diğer türlü dayatmalar seyahat 
özgürlüğüne karşı yapılmış hamleler-
dir. Anayasa'ya göre, seyahat hürriyeti 

ancak suç soruşturma ve kovuştur-
ması sebebiyle, ya da suç işlenmesini 
önlemek gibi amaçlarla sınırlanmış-
tır. Anonimlik hakkının insanların 
mahremiyete bakış açısı ile ilgili ol-
duğunu düşünüyorum. Bazı insanlar 
için önemsiz olabilir. Ama seyahat 
ederken izlendiğini bilmek hoş bir 
duygu olmasa gerek. Bu durum, şe-
hirlerin her yerine takılan ve sayıları 
gün geçtikçe artan kamera sistemle-
rini andırıyor biraz da. Güvenlik diye 
tüm vatandaşlarınızı izleyemezsiniz. 
Bu konuda yapılan araştırmaların 
çoğunda zaten gözetim teolojilerinin 
istenildiği düzeyde başarı sağlayama-
dığını görüyoruz.”

"Verilere sahip olunacağını 
biliyoruz"

Kişiselleştirilen İstanbulkart'ın 
taşıdığı bir diğer güvenlik riski ise 
iktisadi veriler. İstanbulkart ve Mas-
terCard arasında yapılan entegre pro-
tokolünün detayları kamuoyuna açık-
lanmış değil. 

Konu güvenlik açısından tartışıldı-
ğı gibi, maddi açıdan da tartışılıyor. 
Dijital Güvenlik Uzmanı Uyanık bu 
protokolle iktisadi ilişkilerin denetim 
altına alındığına da dikkat çekerek, 

bu protokolünün vatandaşların rızası 
alınmadan hayata geçtiğini söyledi. 
Uyanık, şöyle konuştu: “Veri çağımız-
daki en önemli olgulardan biri ve pa-
rasal değeri yüksek olan bir kavram. 
Bu anlamda yapılan anlaşma ile elbet-
te ki firmanın verilere sahip olacağını 
biliyoruz. Visa, MasterCard gibi olu-
şumlar, kripto paraların aksine mer-
kezi finans modelleridir ve ekonomik 
rekabette merkezi modeller kazanır ve 
gözetimi/veri işlemeyi zorunlu kılar. 
İfade özgürlüğünde olduğu gibi ikti-
sadi ilişkilerde de özgürlük ve gizlilik 
önemlidir. Bu merkezi model kartla-
rı düşününce aklıma Wikileaks'ten 
Jullian Assange ve arkadaşlarının 
yazdığı "Şifrepunk" isimli kitapta bah-
sedilen şu cümle geldi: "Yani (Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir) Putin çıkıp 
-kartıyla- bir kola aldığında, 30 saniye 
sonra Washington bundan haberdar 
oluyor". Evet, izlendiğimiz doğru ama 
bunu ne için kullandıklarını şeffaf 
olarak bilemememiz sorun bence. Bu 
tarz kararları alırken şehirdeki in-
sanlara, STK'lara ve diğer oluşumlara 
sormalısınız. Sonrasında da net ola-
rak halka açıklamalısınız."

Konunun bir başka boyutunun ise, 
bu tarz kart maliyetlerinin halka yük-
lenmesi olduğuna dikkat çeken Uya-
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nık, "Bu da doğru değil. Kartlarımızın 
arasına yeni bir kart eklemek teknolo-
jik bir çözüm gibi gelmiyor. Hepimizin 
telefonlarında ödeme sistemleri var, 
toplu taşıma araçlarındaki cihazla-
rı buna uyumlu hale getirselerdi çok 
daha mantıklı bir iş yapmış olurlardı" 
dedi. 

"Açık rıza vermeden bunu 
uygulayamazsınız"

İBB'nin Masterpass anlaşması ki-
şisel verilerin korunması yasaları ve 
uluslararası sözleşmelere aykırı aykı-
rı olduğunu da savunan Uyanık şun-
ları söyledi:

 “Gördüğüm kadarıyla MasterCard 
bir karbon ayak izi ölçümü yapıyor. 
Diyelim ben birçok farklı toplu taşıma 
aracına binerek, aktarmalar yaparak 
12-13 saat boyunca İstanbul'un ge-
zebildiğim kadar yerini gezmek isti-
yorum. Karbon ayak izi aşımı olarak 
sistem bunu algılayıp seyahatimi 
sonlandıracak mı? Estonya, İsveç gibi 
ülkelerde birçok teknolojik çözüm var 
keşke onları inceleselerdi. Açık rıza 
ifadesi vardır. Vatandaşlar açık rıza 
vermeden bunu uygulayamazsınız. 
Hatta Avrupa'daki GDPR kapsamında 
bu ifade "açık ve olumlu rıza" diye ge-
çer. Bu sebeple bir inisiyatif ya da Sivil 
Toplum Örgütü tarafından KVKK'ya 
yapılacak toplu bir itiraz başvurusu, 
İBB yönetimini tekrar düzenlemeye 
zorlayabilir.”

Veriler kötü niyetli gruplar için 
cazip bir hedef

9. Köy’e konuşan Dijital Güvenlik 
Uzmanı Ahmet Sabancı ise kişiselleş-
tirilen İstanbulkart'la birlikte kişisel 
verilerin bir noktada toplanıyor olma-
sının kaçınılmaz bazı riskler doğur-
duğunu söyledi. Sabancı bu riskleri 
şöyle açıkladı;

 “İBB’nin kişisel verileri işleyip tu-
tacağı sistemlerin teknik kapasitesini 
ve Aydınlatma Metninde yer alan ge-
reken tüm makul idari ve teknik ted-
birleri bilmiyoruz. Bu konuda yeterli 
bilgi sağlanmadığı sürece de yapıla-
cak her yorum tamamen tahminlere 
dayalı olacaktır. Ancak bütün İstan-
bul’un toplu ulaşım verilerinin bir 
noktada toplanıyor olmasının kaçı-
nılmaz bazı riskleri var. Herhangi bir 
teknik hata bu verilerin hepsini riske 
girmesine neden olabilir. Ayrıca kötü 
niyetli gruplar için böyle bir veri yığı-

nı cazip bir hedef olacağı için muhte-
melen saldırıya uğrama ihtimali de 
yüksek olacaktır. Bu yüzden verilerin 
güvenliğine dair planlama ve önlem-
lerin bu tarz yüksek risk senaryolar 
gözetilerek alınması gerekir.”

Yasa kapsamında seyahat 
verilerimiz devlet kurumlarıyla 
paylaşılabilir

Kişiselleştirilen İstanbulkartla-
rı’nın seyahat özgülüğünü kısıtladığı-
na dikkat çeken Sabancı, “kişisel veri-
lere dair yönetmelik kapsamında olan 
ve gerekli görülen durumlarda yasa 
kapsamında herhangi bir bakanlık 
veya devlet kurumunun veri talebinin 
karşılanması gerekiyor. Bu gerçekleş-
tirdiğimiz tüm seyahatlerde olduğu 
gibi burada da geçerli olacaktır ancak 
bunun dışında özel bir yaptırım ya da 
düzenleme söz konusu değil” dedi.

Anonimlik olmadığı anda 
faydadan çok zarar görmeye 
başlıyoruz

Sabancı, anonim seyahat etmenin 
önemine de dikkat çekerek şöyle ko-
nuştu;

“Teknolojinin giderek hayatımızda 
daha fazla yer kaplaması ve akıllı tek-
nolojiler dediğimiz alanın büyüme-
siyle birlikte karşımıza çıkan akım-
lardan birisi de akıllı şehirler. Burada 

şehirde yaşayanlara sunulan temel 
vaat kendileri ve gündelik yaşamla-
rıyla ilgili toplanan bu verilerin daha 
verimli ve optimize edilmiş bir şehir 
düzenlemek için kullanılacağı. Yani 
size ve gün boyunca şehirde yaptık-
larınıza dair verileri toplayarak “ko-
laylık” sağlayacağız. Bu her ne kadar 
kulağa cazip gelse de başta Toronto 
gibi şehirler olmak üzere birçok yerde 
bunun ters teptiğini ve iptal edildiğini 
gördük. Bunun sebebi ise insanların 
takip edildiklerini ve kendilerine dair 
verilerin toplandığını öğrendikleri an-
dan itibaren davranışlarını bilinçli ya 
da bilinçsiz bir şekilde değiştirmeye 
başlaması. Genellikle basit tekno-çö-
zümcü argümanlar ile bu tarz geliş-
melerin sadece pozitif yanları anlatılı-
yor ve potansiyel riskleri ve sorunları 
göz ardı ediliyor. Bu verilerin ne ka-
dar güçlü olabileceği, nasıl farklı şe-
killerde kullanılabileceği ya da şehir 
hayatında nasıl hesaba katmadıkları 
sonuçlara yol açabileceği asla konu-
şulmuyor. Bunları çoğu zaman iş işten 
geçtikten sonra ya da başımıza kötü 
bir şey geldikten sonra konuşmaya 
başlıyoruz. Elbette bu tarz verilerin 
şehirleri geliştirmek ve ihtiyaçlarını 
anlamak için toplanabileceği senaryo-
lar olsa da anonimlik olmadığı anda 
bunun faydasından çok zararını gör-
meye başlıyoruz.”
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