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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gazeteciler Cemiyeti



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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Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan, 
okul servisi şoförü Mazlum Serim, 
tek başına hayvan hakları için çaba 
gösteriyor. 

13 yıldır hayvan besleyen Serim, 
annesinin aşıladığı hayvan sevgisi 
etkisiyle küçüklüğünden beri hay-
vanlara, hayvan haklarına duyarlı 
biri. Hayvanlara mama verdiği için 
defalarca arabasının camı kırılmış 
ve lastikleri bıçaklanmış. Hayatını 
servis şoförlüğü yaparak kazanan 
Serim, iş dışındaki vaktini hayvan-
ları beslemek için ayırıyor.

“Sürekli arabamda mama ve karton 
vardır. Yere dökmeden kartonun üzeri-
ne döküyorum. Oraya bir kap su bıra-
kıyorum. Dondurmacı arkadaşlardan 
boşalan dondurma kutularını sürekli 
alıyorum” diyen Serim, her an bir so-
kak hayvanı ile karşılaşabilme ihtima-
li nedeniyle arabasında sürekli mama 
ve su taşıyor. Bu işi gönüllü olarak yap-
tığını belirten Serim, hikâyesini güzel 
bitirmek istiyor ve herkesi, hayvanlara 
karşı duyarlı olmaya davet ediyor.

Birilerinin kalbine dokunmak 
için…

Bahçelerinde en az 20 kedinin 
bulunduğunu bildiren Serim, böl-
gede yaşanan bir gerçeği de şöyle  
dile getiriyor:

“Ben aslında kedileri çok seviyo-
rum ama köpekler bu bölgede, mez-
hepsel olarak çok eziyet görüyor. 
Burada köpekler, haram olarak gö-
rüyorlar. İşte bu yüzden köpeklerle 
ilgileniyorum ama kedileri de ihmal 
etmiyorum. Bunu sadece hayvanla-
rın karınlarını doyurmak için yap-
mıyorum. Bana göre insanlarımızın 
özellikle hayvanlar konusunda uyu-
yan duyguları var. Ben o duyguları 
uyandırmak için çaba sarf ediyorum. 
Birilerinin kalbine dokunmak için.”

Sokak köpeklerine mama verdi-
ği için çeşitli zorluklar yaşadığı ve 
tepkilere maruz kaldığını kaydeden 
Serim, bu konuda şunları anlatıyor:

“Millet burada bana deli gözüyle 
bakıyor. Mama alıp hayvanları bes-

Bölge tarafından "haram" 
görülen hayvanlara 
sahip çıkyor
Günde en az 300 hayvanı besleyen Cizreli Serim, bölgede özellikle 
köpeklerin “haram” olarak görüldüğünden istenmediği ve eziyet 
gördüğünü belirtti. Serim, herkesi hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya 
davet etti.

Şirin Bayık
02 Ocak 2023

http://media4democracy.org/news/cizreli-servis-sofr-13-yildir-hayvanlara-sahip-ikiyor
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lemeye, yerleri kötüyse ona iyi bir 
yaşam alanı bulmaya çalışıyorum. 
Arabamın camımı kırıyor, lastikle-
rimi bıçaklıyorlar sadece mama da-
ğıttığım için. Bundan bir sene önce 
servise gittiğim bir alanda köpek 
sesleri duydum. İşi gücü bıraktım 
koştum. Belediye köpekleri toplu-
yordu. Video çektim ‘Toplayamaz-
sınız’ dedim. Çünkü kanunu biliyo-
rum. 5199 sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu’nda, ‘Sokaklar hayvanların 
yaşam alanlarıdır’ deniliyor. Hay-
vanları topluyor, götürüp öldürüyor-
lar. Buna karşı çıktığım için 20 kişi 
üzerime yürüdü. Sürekli tartıştığım 
insanlar var, bu konuda… Bu işin 
tek güzel yanı, öğrencilere hayvan 
sevgisini onlara aşılayabilmem. 
Servisle taşıdığım öğrencilerin sayı-
sı, 400’ü geçer. Öğrenciler, bütçeleri 
yetmeyince sokaklara yemek bıra-
kıyorlar. Bu benim için çok güzel bir 
şey. Ailelerinden izin isteyerek ço-
cukları besleme alanlarına götürü-
yorum. Bazen aileleriyle birlikte gö-
türüyorum, bazen öğretmenleri ile  
etkinlikler düzenliyorum.”

Cizreli_pati_dostu…
Hayatının çoğunu sokak hayvan-

larını besleyen Serim, pandemi dö-
nemindeki yasaklar süreci ve sonra-
sına ilişkin şunları söyledi:

“Cizre’de de bir yasak süreci oldu, 
o dönem kimse kimseye bakmıyor-

du bile. Hayvanların gerçekten aşı-
rı derecede etkilendiğini gördüm. 
O süreci yaşadıktan sonra hayvan 
beslemeye daha fazla vakit ayırmaya 
başladım.

Arkadaşlarımın tavsiyesiyle bir 
sosyal medya açtım. ‘Cizreli_pati_
dostu’. Bana, ‘Bu kadar hayvanla-
ra besleme alanı yapıyorsun. Bunu 
paylaş belki başkasının da kalbine 
dokunursun’ dediler. O zamandan 
beri paylaşmaya başladım.

Yaklaşık bir sene önce birkaç arka-
daşla beraber Cizre Hayvan Severler 
Derneği’ni kurduk. Ama yürütemedik. 
Derneğin ileriye dönük adım atmamız 
adına diğer arkadaşların da taşın altı-
na elini koyması gerekti. Kimi işinden 
dolayı gelemedi, kimi aile sorunların-
dan, kimi maddi durumdan. Derneğin 
ister istemez elektrik, kira, telefon vs. 
masrafları oldu. Zaten mamayı ner-
den bulacağı düşüncesi bir yana bir de 
bu masrafların altından kalkamadık.

Ben zaten sabah 6’dan gece 12’ye 
kadar çalışıyorum. Ben aylık kazan-
cımın yüzde 70’ini zaten mamaya 
harcıyorum. Yüzde 30’u da mama 
kumbarasından gelen mamaları da-
ğıtıyorum. O destekler eskiden yok-
tu son bir senedir böyle bir destek 
olması iyi ama yine de yetmiyor. 15 
kilo mamayı bir besleme alanına gö-
türdüğümde 20 dakika dayanmıyor. 
Çünkü şehrin bütün hayvanlarına 
sahip çıkmaya çalışıyorum."

Belediye’nin üzerine düşeni yap-
mamasından da yakınan Serim, 
sözlerine şöyle devam ediyor:

“Sokak hayvanları konusunda 
belediyeler, maalesef gözlerini ve 
kulaklarını kapatmışlar. Yaptıkla-
rı şey, bir vatandaş arayıp ‘Burada 
bir köpek havlıyor, rahatsız oluyo-
ruz gelin alın’ dediğinde, gidip alı-
yorlar. Ne yaptıklarını biliyorum. 
Şehrin dışında bir çöplük var, oraya 
atıyorlar. Kimini öldürüyor, kimini 
50 kilometre şehrin dışına atıyor-
lar. Topladıkları köpeklerin kimi-
nin yavruları var. O yavrular öylece 
orada kalıyor.

Ayrıca hiçbir bakımevi veya ba-
rınak da yok. Belediyeni bir vete-
rineri yok. Yaralı bir hayvan oldu-
ğunda ararsanız kimse gelmez. 
Bu nedenle sokak hayvanları ta-
mamen sahipsiz bırakılıyor. Bele-
diyeler bir kısırlaştırma merkezi 
açmıyor bir yaşam alanı sunmu-
yor. Buradan bir sürü yetkiliyle 
görüştüm. Kaymakamlar, belediye 
başkanları, kaç senedir görüşü-
yorum ama bir sonuç alamadım. 
İnsanlar barınak diyor ama ben ba-
rınaklara karşıyım. Ama bu şehir-
de köpeklere haram gözüyle bak-
tıkları için bu şart. Sadece iyi bir  
şekilde bakılırsa.”

Serim, konuşmasını şu çağrıyı 
yaparak tamamladı:

“En kırgın olduğum nokta, in-
sanlar beni maaşlı zannediyor. 
Ama ben bu işi tek başıma ve gö-
nüllü olarak yapıyorum. Kendimi 
bir devrimci olarak görüyorum yap-
tıklarımla. Aslında bu şehre kırgı-
nım çünkü hayvanlar konusunda 
birbirimizi hiç anlamıyoruz. Hikâ-
yemi güzel bitirmek istiyorum. Bu-
nun için her şeye rağmen hayvan 
besleyeceğim. Burada herkese bir 
çağrıda bulunmak istiyorum.

Benim istediğim tek şey insan-
lardan biraz merhamet ve duyarlı-
lık. Herkesi hayvanlara karşı daha 
duyarlı olmaya davet ediyorum.”

"Belediyeler,  

gözlerini ve kulaklarını  

kapatmışlar"
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Nemrut krater gölü’nde 
korkutan çekilme

Dünyanın ikinci büyük krater gölünde son 20 
yılın en büyük su çekilmesi olayı yaşanıyor. 
Nemrut Kalderasının UNESCO Küresel Jeopark 
Ağı’na dahil edilmesi çalışmaları da sürüyor.

Hakan Okay
02 Ocak 2023

Dünya geleninde etkisi hissedilen 
ilkim değişikliğinden, Avrupalı Seçkin 
Destinasyonları (European Destina-
tions of Excellence Network – EDEN) 
Projesi kapsamında “mükemmelliyet 
ödülü” alan Nemrut Krater Gölü de na-
sibini aldı. Doğal güzelliklerinin yanı 
sıra barındırdığı sıcak ve soğuk gölle-
ri, buz mağarası ve biyoçeşitliliğiyle 
bölgenin önemli destinasyonlarından 
olan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nem-
rut Krater Gölü, bu kez yaşanan su çe-
kilmesiyle gündeme geldi.

Son yılların en fazla su çekilmesinin 
yaşandığı 2 bin 948 rakım yükseklik-
teki Türkiye’nin en büyük krater gö-
lünde tedirgin edecek düzeyde su çe-
kilmesi meydana geldi. Yer yer suyun 
sahilden 100 metreye kadar çekildiği 
gölde, son 20 yılın en yüksek su çekil-
me seviyesine ulaşmış durumda. Her 
gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin 
akın ettiği doğa harikası Nemrut Kra-
teri, bu yıl gerçekleşen su çekilme se-
viyesi ile tedirgin ediyor.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin (Bİ-
GACEM) doğal güzelliklerine dikkat 
çekmek ve tanıtımına katkı sunmak 
amacıyla 2022 yılını “Nemrut Kra-
terini tanıtıma yılı” ilan ettiği Nem-
rut Kalderasının Birleşmiş Milletler 

Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (Uni-
ted Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization¬ -UNES-
CO) Küresel Jeopark Ağı’na dahil 
edilmesi için başlatılan çalışmalar 
ise sürüyor.

Su çekilmesinin sebebi iklim 
değişikliği

Nemrut Krater Gölü’nde yaşanan 
su çekilmesi ile ilgili değerlendirme-
de bulunan Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi, 
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Aydın 
Büyüksaraç, Nemrut Kraterinde ya-
şanan su çekilmesinin volkanik et-
kisinden kaynaklı bir durum olma-
dığına dikkat çekti.

http://media4democracy.org/news/nemrut-krater-gl-nde-korkutan-ekilme
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birlikte göllerin su seviyelerinde ye-
terli düzeyde olmasa da artış olaca-
ğını ön görüyoruz.”

2022 yılını “Nemrut Kraterini ta-
nıtıma yılı” ilan ettiklerini anımsa-
tan BİGACEM Başkanı Sinan Aygül 
ise, Nemrut Kalderasında yaşanan 
su çekilmesinin son 20 yılın en yük-
sek seviyesinde olduğunu belirtti.

BİGACEM olarak kaldera ile ilgili 
ciddi tanıtım faaliyetleri yürüttükle-
rini kaydeden Aygül, bölgenin önem-
li destinasyonlarından olan Nemrut 
Kalderasının UNESCO Küresel Jeo-
park Ağı’na dahil edilmesi için başla-
tılan çalışmalara gerçekleştirdikleri 
tanıtım faaliyetleri ile ayrıca katkı 
sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Nemrut Kraterinde yaşanan su çe-
kilmesinin yağışların az olması ve 
iklim değişikliğinden kaynaklı ol-
duğuna vurgulayan Büyüksaraç, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“Nemrut Krater Gölü, dünyanın 
ikinci, Türkiye’nin ise en büyük 
krater gölüdür. Bu alanda meydana 
gelen patlama sonucu, 5 farklı göl 
oluşmuş. En büyük gölün derinli-
ği 155 metreye kadar ulaşıyor. Bu 
gölün ortalama derinliği 100 met-
redir. Oldukça derin bir göl yapısını 
oluşturmaktadır. Krater gölünün 
etrafı, 4 bin metre yüksekliğe ka-
dar ulaşmakta. Kraterin ağız ge-
nişliği yaklaşık 48, dip genişliği ise  
36 kilometrekaredir.

Nemrut Krater Gölü, bölgemiz ve 
ülkemiz için son derece önemli bir 
göldür. Bu anlamda Göl’de yaşanan 
su çekilmesi yağışların az olması 
ve iklim değişikliğinden kaynaklan-
maktadır. Nemrut Kraterinin volka-
nik etkisinden kaynaklı bir durum 
değildir. Zaten bugüne kadar volka-
nik alanlarda bu durumu gösteren 
bir kanıt da yok. Tabii bölgedeki ik-
lim etkilerine bağlı su çekilmeleri 
ve kuraklık durumu sadece Nemrut 
Krater Gölü’nde değil, Van Gölü ve 
bölgede bulunan diğer çok gölde et-
kisini göstermektedir. Bu etkilerden 
kaynaklı su çekilmeleri ve kuraklık-
lar bu yıl biraz daha fazla etkisini 
gösteriyor. Yağışların başlamasıyla 
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Sinema sektörü ve sinema salonu 
işletmecileri ekonomik koşullarla 
mücadele ederken  dijital platform-
larla rekabet ediyor.

Ekonomideki dalgalanmanın et-
kisinden sinema sektörü de nasi-
bini aldı. Filmlerin maliyetlerinin 
artması ile bilet fiyatlarına zam 
kaçınılmaz oldu. Aylık ödeme kar-
şılığında sayısız film ve dizinin iz-
lenebildiği dijital platformların be-
yaz perdeyle olan rekabeti de tekrar 
gündeme geldi. 

Pandemi döneminde seyircilerin 
dijital platformlara yönelmesi ile 
beyaz perde zor günler geçirmiş, se-
yirci ile buluşmak için yasakların kı-
sıtlamaların kalkmasını beklemişti. 
Pandeminin son etkilerini gösterdi-
ği geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında, 
bu yıl gişelerde hasılat çok daha faz-
la oldu. Ancak bu kez de film mali-

Sinema salonu mu? 
Dijital platformlar mı?

Ekonomideki 
dalgalanmanın 

etkisinden sinema 
sektörü de nasibini 

aldı. Filmlerin 
maliyetlerinin artması 

ile bilet fiyatlarına zam 
kaçınılmaz oldu. Aylık 

ödeme karşılığında 
sayısız film ve dizinin 

izlenebildiği dijital 
platformların beyaz 

perdeyle olan rekabeti 
de tekrar gündeme 

geldi.  9.Köy Muhabiri 
Beril Çanakçı salonlarla 

dijital platformları 
kıyasladı, sinema 

salonlarında izleyicilerle 
konuştu.

Beril Çanakçı
02 Ocak 2023

yetlerinin, sinema salonlarının kira-
sının ve asgari ücretin de artması ile 
bilet fiyatlarına zam geldi.  Seyirciler 
zamlardan yakınırken, sinema salo-
nu sahipleri ve sektör çalışanları ise 
artan maliyetlerden şikayetçi.

Sinema salonlarında en düşük bi-
let fiyatının 60 Lira olması ile dört 
kişilik bir ailenin sinema keyfi 240 
Lira tutuyor. Buna mısır ve içecek 
fiyatları da eklenince, çıkan mali-
yet vatandaşın cebine fazla geliyor. 
Öte yandan pandemi döneminde 
evde geçen günlük hayatın bir par-
çası haline gelen dijital platform-
lar, aylık ödeme karşılığında birçok 
film ve dizi izleme olanağı sunduğu 
için alışkanlık yarattı. Kimileri  bu 
tablonun gelecekte  beyaz perdeyi 
bitirmesinden edişe ederken; aksi-
ni düşünenler sinemanın, özellikle 
yüksek bütçeli işlerde, güncelliğini 
her zaman koruyacağını savunuyor.

9. Köy, sinema salonlarıyla di-
jital platformlar arasındaki reka-
beti sinema salonlarına giderek  
vatandaşa sordu.

Fotoğraf:lar DepoPhotos

https://9koy.org/sinema-salonu-mu-dijital-platformlar-mi-0201231013.html
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“Sinemada izleyemezsem 
nasılsa Netflix’e gelir diye 
bekliyorum”

Salgın önlemlerin azaltılması son-
rası ertelenen filmlerin gösterime 
girmesi, setlerin yeniden işe başla-
ması ile sinema sektörü canlanmış-
tı. Ancak  dijital platformların etkisi 
hala devam ettiğinden, sinema sa-
lonlarının beklenilen doluluğa ula-
şamayacağı endişesi oluştu. Bunun 
üzerine son dönemde gelen zamlar-
la bilet fiyatları yükselişe geçince, 
ortalama bir vatandaş için sinema-
da film izlemek eskisi kadar kolay  
olmaktan çıktı.

İstanbul’un merkezinde yer alan 
bir alışveriş merkezindeki sinema 
salonuna gelen izleyici Elif Talaşçı, 
sinema sektörünü desteklemek ge-
rektiğini savundu ve şöyle konuştu:

“Son günlerde sıkça adından bah-
settiren bir yerli filmi izlemeye gel-
dim bugün. 83 Lira ödeyerek bir tam 
bilet aldım. Mısır ve içecek ile birlik-
te toplam 140 Lira ödemiş oldum. 
Her ne kadar bunu karşılayabilecek 
bir bütçem olsa da, fiyatlar yine de 
fazla geliyor. Öte yandan beyaz per-
deyi ve çalışanlarını da desteklemek 
için sinemaya gelmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. En azından gelebi-
lenler olarak.”Talaşçı, sinemaya git-

meyi sevmesine karşılık, artan bilet 
fiyatları yüzünden nadiren gidebil-
diğini, film izlemek için çoğu zaman 
dijital platformları tercih ettiğini 
dde şu sözlerle açıkladı:

“Birkaç kez sinemaya gelmektense, 
herhangi bir dijital platforma ödedi-
ğim aylık ücret karşılığı birçok film 
ve diziye erişebilmek çok daha he-
saplı ve cazip geliyor. Hatta bazen iz-
lemeye gidemediğim birçok film na-
sılsa Netflix’e gelir diye bekliyorum. 
Bunun dışında dijital platformlarda-
ki içeriklerde daha az sansür olması, 
çeşitliliğin fazla olması nedeni ile se-
çenek sayısı artıyor. Bence izleyiciyi 
çeken faktörlerden biri de bu.”

“İddialı ve ses getirmiş 
yapımları izlemek için 
sinemaya gidiyorum”

Son olarak, Türkiye’de en çok izle-
nen filmler listesinde ilk iki sırada 
yer alan “Recep İvedik” serisinin son 
filmi izleyici ile sinemada değil, bir 
dijital platformda buluştu. Karakte-
rin yaratıcısı Şahan Gökbakar, gişe 
rekorlarına imza atan filminin ne-
den sinemalarda vizyona girmediği-
ni sosyal medya hesabından yaptığı 
bir paylaşım ile açıkladı . Gökbakar, 
“Bence dijital platformlarda olması 
bu dönemde seyircimiz için daha iyi. 

Bir bilet minimum 50 Lira, dört kişi 
gitsen 200 Lira. Yoluydu, yemeğiydi, 
içeceğiydi derken 300-350 Lira. Sade-
ce bir kere izleyeceksin. Aşağı yukarı 
bu paraya 1 yıl boyunca Disney+ abo-
nesi olup istediğin kadar ve istediğin 
kişilerle Recep İvedik 7’yi izleyebilir-
sin. Hem de başka film ve diziler de 
cabası. Hangisi daha iyi olmuş?”

Bilet sırasında beklerken ko-
nuştuğumuz sinemaseverMurat 
Yılmazer ise, daha hesaplı olan di-
jital platformların tercih edilme 
sebebin sadece bu olmadığını şu  
sözlerle açıkladı ; 

“Özellikle yerli yapımlar söz konu-
su ise, yapımcılar içerik açısından 
dijital platformlarda çok daha özgür 
davranabiliyorlar. Bu da bence film 
konularına ve işleyişine etki ediyor. 
Sinemada gişe rekorları kıran iddialı 
yapımlar hariç izlenecek film sayısı 
bir elin parmaklarını geçmez. 

Pandemi öncesine göre kıyasla-
dığımda, sinemaya artık çok nadir 
geliyorum ben. Açıkçası  iddialı ve 
ses getirmiş yapımları izlemek için  
gidiyorum diyebilirim. Onun dışın-
da film ve dizi  izlemek için abone-
si olduğum birçok dijital platform 
var. Bir yıllık aboneliğimi hesapla-
yınca, her şekilde sinemadan daha 
uyguna geliyor.”



10 

Şubat 2023 / Sayı 62

Bilinçsiz kullanılan gıda 
takviyelerine dikkat!

Takviye gıda 
ürünlerinin market 

raflarına kadar 
düşmesi, halk sağlığı 

açısından endişe 
yaratıyor. Uzmanlara 

göre, bilinçsizce 
kullanılan takviye 

gıda ürünleri sağlık 
için ciddi tehlike 

oluştururken 
dolaylı yoldan milli 
sermayeye de zarar 

veriyor.

Kaan Taşkın
02 Ocak 2023

"Gıda takviyesi" adı altında satılan 
ürünler, market raflarına kadar düş-
tü. Ancak "zayıflamaya yardımcı ol-
duğu", "uykusuzluğa iyi geldiği" gibi 
iddialarla satılan gıda takviyeleri, 
bilinçsiz kullanıldığında, insan sağ-
lığı açısından ciddi tehlike yaratıyor. 

"Gıda takviyesi" adı altında satılan 
maddelerden biri de "melatonin." 

Uykusuzluk problemi çekenlerin 
eczanelerden reçeteyle aldığı mela-
tonin hormonuna ilişkin ilacın ruh-
satlandırması, Temmuz ayından 
itibaren Sağlık Bakanlığından, Ta-
rım ve Orman Bakanlığına geçti. Bu 
durum, çok sayıda melatonin içerikli 
takviye gıda ürününün de piyasaya 
sürülmesine sebep oldu. 

Melatoninin Tarım Bakanlığınca 
ruhsatlandırılmasının bir etkisi de, 
melatonin içeren takviye ürünlerin 
reklamlarının yapılmasının da meş-
ru hale gelmesi oldu.

Eczacı Erdal Kart, 9. Köy'e yaptığı 
açıklamada, bilinçsizce tüketilen tak-
viye gıda ürünlerinin insan sağlığını 
tehdit eder boyuta geldiğini söyledi. 

Gıda takviyesi kullanmak isteyen 
hastaların öykülerinin incelenme-

si gerektiği vurgulayan Eczacı Kart, 
şöyle konuştu: 

“Marketten temin edilen ürünlerin 
sıkıntısı şöyle; temin ettiğiniz yer bir 
sağlık merkezi değil. İçinde profesyo-
nel sağlıkçılar çalışmıyor. Size daimi 
olarak kullandığınız ilaç var mı diye 
soru sorulmuyor. Kronik rahatsızlı-
ğı var mı? Kullandığı sürekli ilaç var 
mı? Herhangi bir ilaç alerjisi var mı? 
Uykusuzluk problemi olduğuna iliş-
kin tanıyı Hekim mi koymuş, yoksa 
kişi kendi kendine mi koymuş? Uy-
kusuzluk neden kaynaklı ? Altında 
yatan bir rahatsızlık mı var? Takvi-
ye ürünleri marketten alırken size 
bunları soran birisi var mı? Öncelikle 
bunların ne olduğunu öğrenmemiz 
gerekiyor. Ondan sonra siz bu ürün-
leri vatandaşa önerebilirsiniz. Bu gö-
revi üstlenen hekimlerdir. Size ulaş-
tıracak olan da eczanelerdir.”

Gıda takviyeleri eczanelerde 
satılmalı

Gıda takviyelerinin satış noktala-
rının eczaneler olması gerektiğini 
de vurgulayan Eczacı Erdal Kart, “Bu 
ürünler marketten alınırken sizin 
ne amaçla aldığınızı sorgulanmıyor” 
dedi. 

Bilinçsizce alınan takviye gıdala-
rın kişiyi tedavi etmek yerine, sağ-
lığında yeni sorunlar çıkmasına ne-

den olabileceği uyarısında bulunan 
Kart, şöyle konuştu:

"Takviye gıdaların gerçekten sizi te-
davi edecek mi yoksa başka rahatsızlık-
lar çıkmasına da bir sebep mi olacak? 
Önemli ince çizgimiz bunlar oluyor."

Türkiye’deki ilaç mevzuatına da 
değinen Kart, "Türkiye'deki mevcut 
yasalara göre ilaç reklamı yapmak 
yasak. Ama bir ilacı gıda takviye-
si şekline getirerek dozunu da dü-
şürdüğünüzde, onun gıda takviyesi 
olarak onayını çok rahat alırsınız. 
Bunun reklamını yapabilmeniz de 
serbest olur" dedi. 

“Bilinçsizce tüketim sonrası 
nelerle karşılaşırız?” 

Eczacı Erdal Kart, gıda takviyele-
rinin bilinçsizce kullanılmasının 
sadece bireylerde rahatsızlığa yol 
açmayacağını, hastanelere başvuru 
sayısını arttırarak da küçük bir so-
rundan büyük bir zararla çıkılabile-
ceğini ifade etti. Kart şöyle dedi;

“Mesela melatonini bilinçsiz şekilde 
kullanırsanız ortaya farklı rahatsızlık-
lar çıkar veya var olan rahatsızlığınız 
daha da kötüleşebilir. O zaman sizin 
hekime ve hastaneye başvurması sık-
lığınız artar. Bilinçsiz bir tüketim so-
nucunda onu tedavi etmek için yeni bir 
aşamaya geçilir. Hastaneye, hekime 
başvurduktan sonra hastaneye yatma 

https://9koy.org/bilincsiz-kullanilan-gida-takviyelerine-dikkat-0201231030.html
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durumu söz konusu. Bilinçli bir sağ-
lık yönetmeliği ile önüne geçebileceği-
miz bir durumu küçücük bir sorundan 
daha büyük bir zararla karşılaşmış 
olduk. Bilinçsiz tüketim SGK'ya kül-
fet haline geliyor. Eğer bu durumun 
önüne geçseydiniz hekim başvurusu 
olmayacaktı. Hastaneye yatış olmaya-
caktı. Yine baktığınız zaman devletin 
öz sermayesine bir zarar geliyor."

"Sağlık okur-yazarlığının" önemi-
ne de dikkat çeken Erdal Kart, "Sağ-
lık okuryazarlığının eksikliğinden 
dolayı toplumda bilinçsizlik tüketi-
mine sebep oluyor. Akılsızca tüke-
tilen gıda takviyelerin bedelini bu 
şekilde ödemiş oluyoruz. Bilinçsiz 
tüketimin sonucunda hastalık, sa-
katlık, ciddi bir komplikasyon ge-
lişirse insanlar hayatlarını kaybe-
debilir. Yaşamadık mı biz bunları? 
İnsanlar zayıflayacak diye piyasaya 
sürülen ilaçlar sebebiyle gencecik 
insanlar hayatlarından olmadı mı? 

Bütün ilaçların eczanelerden temin 
edilmesi gerekiyor.”

“Takviye gıda ürünleri 
sayesinde markalar %4000 ciro 
yaptı”

Diyetisyen Ersin Özdemir ise, 
markaların ekonomik karlılığı dü-
şünerekpiyasaya çok sayıda takviye 
gıda ürünü sürdüğüne dikkat çekti.  

Özdemir, takviye gıda ürünleri pi-
yasasında hastaların dikkat etmesi 
gereken durumları şöyle anlattı;

“Kovid zamanında takviye gıda 
ürünlerinin reklamları çok yapıldı. 
"Bağışıklığınızı güçlendirin, güç-
lendirmezseniz ölebilirsiniz" gibi 
bir korku pompalandı. Bu sebep-
ten dolayı da insanlar panik oldu 
ve eczanelerde yoğunluk yaşandı. 
Türkiye’de güneşli gün sayısı çok 
fazla olmasına rağmen, vatandaş-
lar güneşten de korkutulduğu için 
güneşe de çok fazla insan çıkmıyor. 
Bugün Türkiye'nin %70’i D vitamini 
eksikliği yaşıyor. Eksikliğini hisset-
tiğimiz bu temel vitaminler belli bir 
döneme kadar kullanılabilir."

Son dönemde Türkiye'de bir de "kola-
jen furyası" yaşandığına dikkat çeken 
Özdemir, bu çerçevede kalp ritmini bo-
zan gıda takviyeleri kullanımının art-
tığını söyledi. Özdemir, şöyle konuştu;

"Kalp ritmini bozan takviye kullanı-
mı beslenme uzmanı olarak önermi-
yorum. Bu takviye gıdalar kalp-damar 
sistemini böbreklerin çalışmasını bo-
zabilir. Örneğin yeşil çayın faydalarını 
biz biliyoruz ama yeşil çayını tansiyon 
hastasına verirsem eğer tansiyonunun 
yükselmesine sebep olur. Türk kahve-
si şekersiz içilirse  faydası ne biliyoruz 

Diyetisyen Ersin Özdemir

ama, şekerli içilirse yüksek tansiyo-
na ve böbrek hasarına sebep olabilir. 
Bugün yeşilçay takviyeleri ile Kafein 
takviyeleri çıkmış vaziyette. İnsanlar 
bu ürünleri almadan etiket okuyacak, 
kendi süzgecinden geçirecek. En yakın 
sağlık profesyoneline, hekimine, ecza-
cısına mutlaka bu konuları danışma-
sı gerekiyor. Bugün zincir marketlere 
gittiğinizde takviye gıdalar satılıyor. 
Bunlar yeterli kadar denetleniyor mu? 
Örneğin balık yağı alıyorsunuz bunun 
bir uluslararası sertifikası olmalı. Bun-
ların uluslararası sertifikası var mı yok 
mu? Benim yaptığım bir araştırmada 
gıda takviye ürünleri satan firmaların 
gelirleri pandemi ve sonrasında %4000 
artmış. Öyle olunca burası çok büyük 
bir pazara dönüştü. Birçok marka bu 
pazara giriyor ve insan sağlığını düşü-
nerek değil cebini düşünerek bu pazara 
giriyor. O yüzden insanların etiket oku-
ması ve dikkat etmesi lazım.”

Bugün 
zincir marketlere 

gittiğinizde 
takviye gıdalar 

satılıyor. 
Bunlar 

yeterli kadar 
denetleniyor mu? 

Sağlık 
okuryazarlığının 

eksikliğinden 
dolayı toplumda 

bilinçsizlik 
tüketimine sebep 

oluyor



12 

Şubat 2023 / Sayı 62

Orman talanıOrman talanı
durmuyordurmuyor

Çıkarılan ihalelerle kesilen ormanlar son 20 yılda üç kat arttı. Çevreciler yasal 
kanunların ormanları korumadığını, yapılan değişiklikler ile ormansızlaştırmaya 
gidildiğini söyledi.

Fatma Boz
03 Ocak 2023

Türkiye'de her yıl en az üç defa iha-
leye çıkarılan ormanlar yok olmakla 
karşı karşıya. Çevrecilere göre, orman-
ları koruyan kanunlar değiştiriliyor, 
yapılan kanun değişikliklerinin hepsi 
de ormanların aleyhine gerçekleşiyor. 
Türkiye'de ormanlara ilişkin kanun, 

2002 yılından beri 34 defa değiştirildi.
Türkiye Ormancılar Derneği de, son 

yirmi yılda ağaç kesimlerinin arttığı-
nı, 1956’dan 2002 yılına kadar verilen 
orman izinlerinin 250 bin hektar oldu-
ğunu, 2002-2022 arasında ise 540 bin 
hektar orman izni verildiğini açıkladı. 

“Ormanları koruyan sıkı 
kanunlar değiştirildi.”

Gazeteci İbrahim Gündüz, 9. Köy’e 
yaptığı açıklamada ormanların ka-

nun değişiklikleri ile korunmasız 
hale getirildiğini anlattı. Gündüz, 
şöyle dedi;

“Yapılan yasal değişiklikler ile 
orman alanları, milli parkları koru-
yan çok sıkı kanunlar vardı. Bu ya-
salar değiştirildi. Bugün ormanlar 
yapılan yasal değişiklikler ile ko-
runmasız bırakıldı. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre Şe-
hircilik Bakanlığının verdiği izinler 
ile ormanlar korunması gerekirken 

https://9koy.org/orman-talani-durmuyor-0301231058.html
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meta olarak görülmeye başlandı. Son 
yıllarda ormanlara yönelik acımasız bir 
kesim yaşanıyor.” 

“Ağaç kesimleri dört kat arttı”
Ağaç kesimlerinde de büyük oranda 

artış olduğunu söyleyen Gündüz, ar-
tışın en büyük sebebinin madencilik 
ile, otoyol ya da köprü gibi büyük pro-
jelerin yapımları olduğunu kaydetti. 
Gündüz, “Son yıllarda orman kesim-
lerinde çok büyük artışlar var. Orman 
genel müdürlüğünün ihalelerinde artış 
söz konusu. Yılda 7 milyon metreküp 
olan orman kesimi 30 milyon metre-
küpü geçmiş durumda. Neredeyse dört 
katı ağaç kesimi söz konusu. Bunun 
en büyük nedeni madencilik yapıyoruz 
deyip büyük bir orman katliamı gerçek-
leştirilmesi. Bir diğer neden ise otoyol, 
köprü, hat yapıyoruz deyip ormanların 
kesilmesi” dedi. 

“Türkiyenin ormanlarına 
dadandılar”

Orman kesimlerinin ağaç yaşına ve 
durumuna bakılarak yapılması gerek-
tiğine de vurgu yapan İbrahim Gündüz, 
"ormanlara gençleştirme yapıyoruz" de-
nilerek, aslında genç ağaçların kesildi-
ğini söyledi. Gündüz şöyle konuştu;

“Ormanların gençleştirilmesi adı 
altında kesim izinleri veriliyor. Ama 
normalde yaşlı ağaçların ayıklanma-
sı şeklinde olması gereken bu işlem, 
son zamanlarda buna bakmadan, acı-
masızca, silme orman kesimi şekline 
dönüştü. Ormanların parçalanması 
diye bir şey var, orman bütünlüğü bo-
zuldu. Oransal olarak bakıldığında 
ihaleye çıkarılan ormanlar arttı. İt-

halat pahalı olduğu için Türkiye'nin 
ormanlarına dadandılar.”

Kırklareli Kent Konseyi başkanı 
Yasemin Ertaş da, ihaleye çıkarılan 
ormanların yerine daha sonra ekilen 
ağaçların "orman vasfının olmadığına" 
dikkat çekerek, "Ağaç dikildiği söylenen 
bir alana gitsek muhtemelen bir ağaç 
bile göremeyeceğiz" dedi. 

“Meşe kesiliyor, iğne yapraklı 
ağaç dikiliyor”

Ertaş, şöyle konuştu;
“Kesilen ağaçlar yerine -orman ya-

pacağız, ağaç ekeceğiz- deniliyor ama, 
iğne yapraklı ağaçlar dikiliyor. Bilim in-
sanları iğne yapraklı ağaçların orman 
vasfını taşımadığını söylüyor. Meşe 
kesiliyor yerine iğne yapraklı ağaç ekili-
yor. Toprağa daha kolay tutunduğu için 
meşe yerine iğne yapraklı ağaçlar di-
kiyorlar. İğne yapraklı ağaçlar ekolojik 
sistemi tamamlayamıyor.” 

“Sürekli genişletmeye gidiliyor”
Orman ihaleleri sonrası yapılan pro-

jeler için de sürekli saha genişletmesi 
için başvurulduğunu söyleyen Ertaş, 
bunun da ormanlara verilen zararın sü-
rekli genişletilmesi anlamına geldiğini 
belirtti. Ertaş, durumu şöyle anlattı;

“Bir ihale çıkıyor. Bakıyoruz, daha son-
ra bu proje için saha genişlemesi için 
alan isteniyor. Bilgiye ulaşmakta zorluk 
çekiyoruz. Çevrecilerden saklayarak ya-
pılıyor. Orman vasfını kaybetmiş arazi 
adı koyularak, meralar da gidiyor. Ma-
alesef orman vasfını kaybetti diyerek 
ormanlık alana girme, genişleme daha 
büyük alanları kiralamaya dönüşüyor. 
Yasal kılıflar ile ormanlar yok ediliyor."

“Zincirleme yok oluş demek”
Ormanların ekosistemi ayakta tuttu-

ğunu da hatırlatan Ertaş, “Ormanın yok 
olması demek, orada yaşamını devam 
ettiren hayvanların, insanların, tüm 
canlıların yok olması demektir. Orman-
lar sadece ağaç değil, ekosistemi ayakta 
tutan hayat merkezidir. İçinde yaşayan 
milyonlarca canlısı ile beraber, sağladı-
ğı oksijen ile su kaynağıdır. Ormanlar 
sayesinde toprak tutunabiliyor, hayvan-
cılık yapılıyor" dedi. 

İhaleye çıkarılan ormanlar ile birlik-
te zincirleme bir yok oluş yaşandığına 
dikkat çeken Ertaş şöyle konuştu;

“Su dengesi bozuluyor, ki ormanlar-
daki su kaynakları denizleri besleyen 
en önemli yaşam alanlarıdır. Ormanla-
rın yok olması zincirleme bir yok oluşu 
beraberinde getiriyor.  Orman ekosiste-
minde ki mikroorganizmalar ırmaklar, 
yağışlar aracılığı ile denizlere taşınıyor. 
Bu olmayınca, denizlerin içindeki canlı-
lar da ölüyor.” 
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‘Sahte doktor' yargılanıyor.

"Sadece bir kez dikiş attım.."
Tıp Fakültesi'nde okumadan kendini "pratisyen hekim" olarak tanıtan sahte doktor 
Ayşe Özkiraz'ın yargılaması başladı. Davayı, 9. Köy Haber Merkezi'nden Fatma 
Boz mahkeme salonunda izledi. Duruşmada ifadesi alınan sahte doktor hakkında 
tutukluluğun devamına karar verildi. Özkiraz ifadesinde "sadece bir kez dikiş attım" 
dedi. 

Fatma Boz
03 Ocak 2023

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 
kendisini 'pratisyen hekim' olarak ta-
nıtan tutuklu Ayşe Özkiraz'ın yargı-
lanmasında ilk duruşma bugün yapıl-
dı.  İfade veren Özkiraz, sadece bir kez 
dikiş yaptığını iddia etti. Duruşma so-
nunda Özkiraz'ın tutukluluk halinin 
devamına, bir sonraki duruşmanın da 
30 Ocak'ta yapılmasına karar verildi. 

"Sadece bir kez dikiş yaptım..."
Özkiraz ifadesinde "Hastanede 

muayenelere katılmadım. Dikişi 1 
kez yaptım. Doktor, bana yastık üze-
rinde dikiş çalışması yapmamı söy-
ledi. Hatta hastanedeki  makas, iğne, 
iplikle çalışmalar yaptım" dedi. 

25 Ekim’de tutuklanarak Tekirdağ 
T Tipi konulan Özkiraz, Çerkezköy 
5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak 
şu ifadeyi verdi; 

"Kaç tane kimlik kartı 
yaptırdım hatırlamıyorum"

“Çapa Tıp Fakültesi'nde güvenlik 
yoktu. Kemal Atay amfisindeki ders-
lere girdim. Daha sonra ismimi ora-
daki öğrencilerin iletişim WhatsApp 
grubuna yazdırdım. Toplamda kaç 
tane kimlik kartı yaptırdım, hatır-
lamıyorum. Öğrenci kartımın sahte 
olmasından dolayı onu cüzdanımda 
taşıyordum. Burada WhatsApp gru-
bundaki paylaşımlarla hangi dersler 
olduğunu bakıp, derslere giriyordum”.

Özkiraz, hastaneye nasıl girdiğini 
ise şu sözlerle anlattı; 

"Hastaneye annemi götürdüğümde, 
annemin hastalığını tıbbi terimlerle 
anlatınca acil hekimi 'Sağlık çalışanı 
mısınız?' diye sordu. Ben de kendimi 
'6'ncı sınıf tıp öğrencisi' olarak tanıt-
tım. Doktorlar muayene yaparken ben 
izliyordum. Çocuk doktorunun yanı-
na gittim. Çocuk cerrahisine ilgi duy-
duğumu ve yanında zaman geçirmek 
istediğimi söyledim. Kendi hazırladı-
ğım TUS sonucunu gösterdim. İzin 
verdiler. Hastanede muayenelere ka-

tılmadım, sadece izledim. Doktor Mu-
rat'ın muayenelerinde onu izledim. 
Sadece sağlıkçıların giydiği formaları 
giydim. Sekreterin önlüğünü birkaç 
kez giydirdiler. Dikiş 1 kez yaptım. 
Doktor, bana yastık üzerinde dikiş ça-
lışması yapmamı söyledi hatta hasta-
nedeki makas, iğne, iplik ile çalışma-
lar yaptım. Kendime bir anlık hevesle 
doktor kaşesi bastırdım. Kaşe elime 
geçince doktor ve sekreteriyle birlik-
te güldük. Hiç kullanmadım. Doktor 
beyin odasında kaldı. Ben hiç reçe-
te düzenlemedim. Çerkezköy Devlet 
Hastanesi'nde birkaç ay bulundum. 
Ameliyatlarda ben sadece doktor be-
yin yanında duruyordum."

Tanık Doktor: “Asla hasta 
muayene etmedi”

Duruşmada tanık olarak dinlenen 
Çerkezköy Devlet Hastanesi doktor-
larından Murat K., Ayşe Özkiraz'ın 
giydiği önlüğü kendisinin temin et-
tiğini belirterek, şu ifadeyi verdi;

"Asla hasta muayene etmedi. Te-
lefonda görüştüğü doktorları bana 
gösteriyordu. Gerçekten doktorlar mı 
bilmiyorum. Biz kendisini de dok-
tor sanıyorduk. Dikiş attığını neden 
söylüyor anlamadım. Ben hastama 
kimseye dokundurtmam. Hasta be-
nimdir. Çünkü sanık bana gelmeden 
5-6 ay önce kendisini acilde başhe-
kim yardımcısıyla gördüm. Üzerinde 
forma vardı. Başhekim yardımcısı E., 
sanığın yeni mezun olduğunu ve çok 
başarılı olduğunu söyledi. Gözlem 
yapacağını söyledi. "Yardımcı olalım" 
dedi. Daha sonra bana geldi. Öğrenci 
kağıtlarını ve TUS sonucunu göster-
di. Genelde bu şekilde öğrenciler yar-
dım istemek için gelirler. Sanık hiçbir 
hastayı muayene etmedi." 

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 
sekreter olarak çalışan Tülinay A. 

https://9koy.org/sahte-doktor-yargilaniyor-sadece-bir-kez-dikis-attim..-0301230910.html


15 

Şubat 2023 / Sayı 62

ise Ayşe Özkiraz'ın üzerinde doktor 
kıyafetiyle geldiğini ve kendisini 
doktor olarak tanıttığını söyledi. Tü-
linay A., "Doktor bey gelince kendi-
sine söyledim. O da tanıştı. Doktor 
beye 'Sizi özellikle seçtim, sizi araş-
tırdım. Çok iyi bir cerrahmışsınız' 
dedi. 'Yanınızda gözlem yapabilir 
miyim' dedi. Telefonundan bazı bel-
geler gösterdi. Doktor bey de izin 
verdi. Ara ara gelip gidiyordu. Dok-
tor beyin arkasında durup muaye-
neleri izliyordu. Bir gün 'benim do-
ğum günüm' dedi. Biz de kutlayalım 
dedik. Sabah elinde pasta ile geldi. 
Arkadaşlarım bıraktı dedi. Öğleden 
sonra üzerinde, 'Çapa'nın gururu' 
yazan bir çelenk geldi" dedi.

"Hayallerini yazıya döktü..."
Ayşe Özkiraz'ın avukatı ise "Mü-

vekkilim bazı yalanları söylemiştir. 
Hayallerini yazıya dökmüştür. Ceza-
evinde akıllandığını söylüyor. Ailesi-
ne, erkek arkadaşına yalan söylemiş 
ve dersini almıştır. Resmi evrakta 
sahtecilik düzenlememiştir. Bunun 
Yargıtay'da örnekleri vardır" dedi.

Duruşma sonunda savcı, işlenen 
suçun en üst sınırından cezalandırıl-
masını istediği Özkiraz'ın tutukluluk 
halinin de devamını talep etti. Mahke-
me heyeti, Ayşe Özkiraz'ın tutukluluk 
halinin devamına karar vererek, du-
ruşmayı 30 Ocak'a erteledi. Özkiraz 
hakkında 13 yıl hapis cezası isteniyor. 

Evinde onlarca sahte belge ve 
doktor kıyafetleri bulundu

İddianamede, Ayşe Özkiraz hak-
kında Çerkezköy Devlet Hastanesi 
Başhekimliği'nin 17 Kasım'da suç 

duyurusunda bulunulduğu belirtile-
rek kendisini 'Ayşem Özkiraz' olarak 
tanıtıp, pratisyen hekim olduğunu, 
Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girerek 
81 puan aldığını, çocuk cerrahisi 
dalında uzmanlık tercih edeceğini, 
bu sebeple kendisinden çocuk cerra-
hisi hakkında bilgi almak istediğini 
söylediği kaydedildi. İddianamede, 
tanık ifadelerine yer verilerek Ayşe 
Özkiraz'ın kendisini 'doktor' olarak 
tanıttığı belirtildi. Özkiraz'ın evinde 
yapılan aramalarda çok sayıda sahte 
belge, kimlikler ile cerrahi elbiseler, 
doktor önlüğü, stereoskop, cerrahi 
makas, damar yolu enjeksiyonu ucu, 
neşter, cerrahi malzeme ele geçiril-
mişti. Özkiraz'ın evinde yapılan ara-
mada, İstanbul Üniversitesi öğrenci 
kimlik kartı, İstanbul Üniversitesi 
öğrenci kimlik kartı, 2 İstanbul Tıp 
Fakültesi intörn doktor kimlik kartı, 
İstanbul Tıp Fakültesi personel kim-
lik kartı, Tekirdağ Çerkezköy Devlet 
Hastanesi personel kimlik kartı, An-
kara Şehir Hastanesi personel kim-
lik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Nefroloji Ana Bilim Dalı servisi-
ne ait kart, kan grubu kartı, 4 boş şe-
kilde boyun yaka kart askısı, 1 Türk 
bayrağı desenli bandana, 1 mavi 
renkli bandana, 9 cerrahi eldiven, 1 
anatomi ibareli fotokopi kitap, 1 so-
lunum yetersizlikleri ibareli fotoko-
pi kitap, infotus ibareli fotokopi ki-
tap, anatomi 2 ibareli fotokopi kitap, 
kadın hastalıkları ve doğum ibareli 
fotokopi kitap, biyokimya ibareli ki-
tap, 1 human anatomy ibareli kitap, 
1 aile tıp ibareli ansiklopedi, Harri-
sons ibareli kitap da bulunmuştu. 

Çerkezköy Devlet Hastanesi'n-
de kendisini 'pratisyen hekim' 
olarak tanıtan ve diğer doktor-
ların şüphelenip, şikayette bu-
lunmasıyla gözaltına alındıktan 
sonra sahte diploma ile hastane-
de görev yaptığı anlaşılan Ayşe 
Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklan-
mıştı.

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne ko-
nulan Özkiraz, avukatı aracılı-
ğıyla karara itirazda bulundu. 
Avukatının bir üst mahkeme 
olan Çerkezköy 3'üncü Asliye 
Ceza Mahkemesi'ne tutuklulu-
ğa itirazı reddedildi. Çerkezköy 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe 
Özkiraz ile ilgili soruşturmayı 
tamamladı. Özkiraz hakkında 
hazırlanan iddianame, Çerkez-
köy 5'inci Asliye Ceza Mahke-
mesi'nce kabul edildi. İddiana-
mede Özkiraz hakkında 'resmi 
belgede sahtecilik' suçundan 2 
yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede 
sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 
yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik 
suçlarını düzenleyen 1219 sayılı 
kanuna muhalefet' suçundan 2 
yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 
toplam 13 yıla kadar hapis ceza-
sı istendi. 

Sahte doktor   
gündem  
olmuştu  
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İki üniversite bitirip yüksek lisans yaptı, sebzeci oldu

"Toprakların yüzde 90’ı boş"

Bir türlü iş bulamayan Ertaş, herhangi bir araştırma yapmadan, ani bir kararla, 
köyündeki tarlasını sürdü, büyüttüğü sebzeleri toplayıp satarak ekmeğini kazanmaya 
başladı. Yöresel ürünleri, yöreye ait tohumları kullanarak yetiştiren Ertaş, imkânı olan 
herkese, topraklarına dönme ve ekme çağrısında bulundu.

Muhittin Botan
03 Ocak 2023

Enver Ertaş, Van’da yaşıyor. İki üni-
versite okuduktan sonra bir de yüksek 
lisans yapıp Felsefe Öğretmeni oluyor. 
Aynı zamanda sosyologdur da kendisi. 
Uzunca bir zaman, iş arar ama bir tür-
lü bulamaz. Kamu Personel Seçme Sı-
navı’ndan (KPSS) da sonuç alamaz. Öğ-
retmen olarak ataması yapılmayınca, 
geçici işlerde çalışır. Sonra ani bir karar 
alıp Van’ın Çatak ilçesindeki tarlasını 
sürerek sebze yetiştiricisi olmada ka-
rar kılar. Felsefe Öğretmeni ve Sosyo-
log olan üniversiteli sebze yetiştiricisi 
Ertaş, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Uzunca bir süre işsiz kaldım. İlk za-
manlar mesleğimi icra etmek için çok 
ısrar ettim. O kadar okul okumuş, emek 
vermiştim. Ama olmadı. Sonra, mesle-
ğim dışındaki işlere yöneldim, başka 
işlerde çalışma arayışına girdim. An-

cak ne mesleğim öğretmenliği yapma 
imkânım oldu, ne de başka bir iş bula-
bildim. İşsizlikten bıkınca, Çatak’ta bir 
üreticiden bal ve ceviz aldım. Ancak pa-
rasını verme imkânım olmadığından, 
borç aldım. Bir zaman sonra borcumu 
ödedim, bir miktar da para kalmıştı 
elimde. Bunu kendime sermaye yapa-
rak, babadan kalma tarlamızı sürüp 
yaş sebze yetiştirmeye karar verdim. 
Sadece tohuma parası verecektim. Tar-
lamız,10 dönüm. Kendi imkânlarımla 
tarlayı sürdüm. Pek bir araştırma yap-
madan, yörede ekilen fasulye, domates, 
salatalık gibi ürünleri yetiştirme kararı 
aldım. Tohum olarak da yöreye ait to-
humları tercih ettim.

Eskiden büyüklerimiz toprağı ekip 
biçerdi. Ancak sonraki nesil, şehre 
göç edince topraklar ekilip biçilme-
meye başladı. Toprağımız, uzun za-
man ekilmediğinden çok verimliydi. 
Herhangi bir ilaç veya suni gübre 
kullanmadım. Aslında diğer gübre 
vardı, onu da kullanma gereği duy-
madım. Tamamen doğal ortamda 

sebze yetiştiriciliği yaptım. Sonuç 
çok harikaydı.

Bu işe başladığımda herhangi bir 
tecrübeye sahip değildim. Her şeyi 
pratikte, deneyerek öğrendim. Son-
rasında kendi kendime, ‘Bu iş yapılıp 
devam ettirilebilir. Ben bile yaptığıma 
göre, herkes yapabilir’ dedim. İlk de-
nemeden sonra iyi ürün elde ettim, ka-
zandığım para ile borçlarımı ödedim. 
Yaklaşık 15 kilogram fasulye tohumu 
ekmiştim, 500 kilo civarında ürün 
topladım. Yetiştirdiğim ürünlerin bir 
kısmını, maddi durumu iyi olmayan, 
ihtiyaç sahibi ailelere dağıttım.”

Ekilecek ürünün iyi seçilmesi 
gerek

İşe başladıktan sonra çok ciddi zor-
luklara göğüs germek durumunda 
kaldıklarını söyleyen Ertaş, ilk yılın 
tecrübesiyle yöntem değiştirdiğini ak-
tarıp konuşmasına şöyle devam etti:

“İlk yıl, çeşit sayısını fazla tuttuk. 
İkinci yılımızda birtakım araştırma-
lar yaparak biraz daha profesyonelce 
çalışmak istedik. Bu kapsamda yaptı-
ğımız en önemli tespit, mevsimin kısa 
olması nedeniyle, ekilecek ürünün iyi 
seçilmesi gerektiğiydi. Çok çeşit yeri-
ne tek çeşit üzerine yoğunlaştık. İlçe-
mizin iklimi ve mevsimsel durumuna 
yönelik yaptırdığımız araştırmalar 
neticesinde en uygun ürünün yeşil fa-
sulye olduğunu gördük. Biz de ağırlık-
lı olarak yeşil fasulyeye yöneldik.

Sadece az miktarda domates, sala-
talık, biber ve patlıcan ektik. Bunları 
da ticari sebeplerden ziyade, kendi 
ihtiyaçlarımızı karşılamak maksa-
dıyla ektik. Ektiğimiz tüm tohumlar 
tamamen yerli ve organik tohumlardı. 
Önceki yılda olduğu gibi, herhangi bir 
katkı maddesi kullanmadık. Suni ve 
doğal gübre de kullanmadık. Ekinle-
rimizi ilaçlamadık. Ekimlerimiz so-

http://media4democracy.org/news/iki-niversite-bitirip-yksek-lisans-yapti-sebzeci-oldu
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nucunda müthiş bir ürün elde ettik. 
Beklentilerimizin üzerine çıkmıştık. 
Tam on kez hasat yaptık. Araştırma ve 
tespitlerimizde çok doğru yolda ilerle-
miş ve önemli bir başarı elde etmiştik. 
Özellikle ilçemizde bulunan yaşlı in-
sanlardan görüş almış, eskiden nasıl 
ekin ektiklerini sormuş, hangi ürün-
lerden en iyi verimi elde ettiklerini 
öğrenmiş, şaşırtıcı sonuçlar da elde 
etmiştik. Meğerse eskiler toprağa, 
coğrafyaya ve iklime ilişkin hemen 
her şeyi biliyorlarmış. Biz de bunu de-
ğerlendirdik ve eski ile yeniyi birleşti-
rerek güzel ürün elde ettik.”

Köydeki toprakların yüzde 90’ı 
boş ve kullanılabilir

Öğretmen olarak öğrencilerine yol 
gösterici olamayan Ertaş, şimdi top-
rağı ekip biçmenin öğretmenliğini 
yapıyor. Yaş sebzeciliğe başlamaları 
ile birlikte köylülerin kendilerini ya-
kından takip ettiklerini, yaptıkları işi 
büyük bir ilgi ile izlediklerini aktaran 
Ertaş, “Öncesinden farkında olma-
mamıza rağmen, toprağı işlemeye 
başlamamızla birlikte daha yakından 
öğrendiğimiz bir konu ise köylülerin 
üretimden kopartılması, az miktarda 
da olsa hazır paraya alıştırılmalarıydı. 
İnsanlar çalışmadan, emek sarf etme-
den, az miktarda hazır paraya alışmış-
lardı. Topraktan kopmanın bir nedeni 
de buydu” saptamasında bulundu.

Köyden kente göçlerin yaşanması 
ile birlikte köylerin önemli oranda 
boş olduğunun altını çizen Ertaş, 
“Toprağı ekmek isteyenler için önem-
li oranda toprak var. Hemen hemen 
toprakların yüzde 90’ı boş ve kulla-

nılmamakta. Bu anlamda köylülerin 
gelip topraklarını ekmelerinin ken-
dileri açısından büyük bir avantaj 
olacak. Bunun önünde herhangi bir 
engel yok” ifadesini kullandı.

Sebze ekimine karar verdiklerinde 
karşı karşıya kaldıkları en büyük en-
gelin, gider kalemlerinin yüksekliği 
olduğunu vurgulayan Ertaş, “Özel-
likle ekonomik krizin gün geçtikçe 
derinleşmesi ile birlikte maliyet ka-
lemlerinde de fahiş artışlar yaşan-
maya başladı. Masraflarımız çok 
yükseldi. En büyük gider kalemimiz, 
nakliye. Yakıt, çok pahalı. Şu da var, 
bu iş büyük çaplı yapılırsa, kâr marjı 
yükseliyor, küçük çaplı yapılırsa, kâr 
marjı düşüyor” diye konuştu.

“Rol modellere ihtiyaç var”
Bulundukları ilçenin, kendi yaş seb-

ze ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapa-
siteye sahip olduğuna işaret eden ve 
bir rol modellere ihtiyaç olduğunu söy-
leyen Ertaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Köylüye öncülük etmek gereki-
yor. Biz, aklımızda bile yokken bir 
de baktık ki, öncülük etmiş, işin rol 
modelliğini üstlenmişiz. Oysa bizim 
ne böylesi bir niyetimiz ne de hedefi-
miz vardı. Sonrasında gelip tavsiye-
lerde bulunanlar, yol yordam göste-
renler oldu. Şunu anladık ki, teknik 
birikim açısından aslında ilçemizde 
önemli oranda bir birikim var. Fakat 
bunun hayata geçirilmesi gerekiyor-
du, biz de bunu yaptık.

Ürün elde etmeye başlamakla bir-
likte çok sayıda sebze toptancısı bi-
zimle iletişime geçti. Biz tamamını 
geri çevirdik, perakende satışı esas 

aldık. Fiyatları düşük tutarak dar 
gelirli insanların gelip almalarının 
önünü açtık. Çok sayıda ihtiyaç sa-
hibine ya çok düşük fiyattan ya da 
ücretsiz verdik.”  

“Lütfen kendi topraklarınıza 
dönün ve ekin”

Kendilerinin yaş sebzecilik yapma-
ya başlamaları ile birlikte köyde bu 
işi yapanların sayısında artış olma-
ya başladığını da söyleyen Ertaş, bir 
çağrı yaparak sözlerini tamamladı:

“Yaş sebzecilik yapanlara kimi 
desteklemeler bulunuyor. Yüzde 70 
hibe ile tohum veriyor. Önceleri kim-
seler bu tohumu almıyordu, ancak 
artık çok sayıda kişi bundan yararla-
nıyor. Toprak konusunda bilgi eksik-
liği var. Yörede genellikle yonca eki-
liyor. Ama yonca ekiminin çok büyük 
bir getirisi yok. Toprak çok verimli, 
su da var. İnsanların ayırabilecekleri 
zamanları da var. Bu işi yapacak kişi-
lerin, tüm zamanlarını vermelerine 
gerek yok. Hiç zaman harcamadan, 
emek vermeden de olmaz tabi ki. 
Ancak şu bir gerçektir ki, üretmek 
kutsaldır. Üreten insanda özgüven 
gelişiyor. Bir de başka insanlara ek-
mek kapısı açılmış oluyor. Haftalık 
2-3 kadını istihdam ediyorduk. Ne 
kadar ekim, ne kadar üretim, o kadar 
istihdam, o kadar haneye iş kapısı-
nın aralanması anlamına gelir. İşin 
kutsallığı da buradan geliyor. Bunun 
için imkânı olan herkese çağrımdır; 
lütfen kendi topraklarınıza dönün ve 
topraklarınızı ekin. Bu işin ne kadar 
mutluluk verici bir iş olduğunu siz 
de göreceksiniz.”

Enver Ertaş
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Göl kıyısındaki ekosistem de çökertiliyor

Van Gölü kıyısındaki sazlık ve 
bataklıklar kurutuluyor
Onlarca kuş ve yüzlerce canlı çeşidine ev sahipliği yapan Van Gölü kıyısındaki sazlık ve 
bataklık alanlar, resmi kurumlar ve vatandaşlar tarafından yok ediliyor

Muhittin Botan
04 Ocak 2023

Türkiye’nin toplam sazlık alanının 
beşte birinin bulunduğu Van’da, göl 
kıyısındaki mevcut sazlık ve batak-
lık alanlar, başta resmi kurum/ku-
ruluşlar eliyle yok edilirken ekosis-
tem de çökertiliyor. Van Kalesi’nin 
batısıyla Van Gölü sahili arasında 

yer alan ve onlarca kuş çeşidinin ya-
şadığı “Kuş cenneti” de olarak bili-
nen sazlık ile bataklıkların kurutul-
masına yönelik çalışmalar sürüyor.

Van Gölü havzası, sazlık ve bataklık 
alanların varlığı bakımından oldukça 
zengin bir alan olarak biliniyor. Göl 
kıyısında bulunan sazlık alanlarda 
onlarca kuş türü yaşıyor. Aynı şekilde 
ekosistemin önemli bir parçası olan 
bataklıklarda, yüzlerce canlı çeşidi 
yaşamını sürdürüyor. Ancak göl kıyı-
sındaki bu alanların çoğu, bilinçsizce 

yok ediliyor. Göl kıyısındaki sazlık ve 
bataklık alanlar; park, sosyal donatı 
alanı, otel veya özel villa yapılması 
gerekçesiyle doldurulup yok edilme-
ye devam ediliyor.

Son olarak Van Büyükşehir Beledi-
yesi, sazlık ve bataklık alanların ol-
duğu yerde, 30 metre genişliğinde 15 
kilometre uzunluğunda yol geçirdi. 
Ayrıca, İpekyolu Belediyesi de, göl 
sahilindeki sazlık ve bataklık alan-
ları hafriyatla doldurup park alanı 
oluşturuyor.

http://media4democracy.org/news/van-gl-kiyisindaki-sazlik-ve-batakliklar-kurutuluyor


19 

Şubat 2023 / Sayı 62

“Vahim bir çevre kirliliği”
Van Barosu Çevre ve Ekoloji Ko-

misyonu, belediyeler eliyle hafriyatla 
doldurulmak suretiyle tahrip edilen 
sazlık ve bataklık alanlarında incele-
melerde bulundu. Çevre komisyonu-
nun, yaptığı incelemelerin ardından 
sazlık alanının tehlike altında olduğu-
nu vurguladığı açıklamasında, “Yapı-
lan incelemede, sazlıkların bulunduğu 
alanda vahim bir çevre kirliliği olduğu, 
sazlıkların büyük ölçüde tahrip edil-
diği, bazı noktalarda sazlıkların orta-
sından taş ve toprak yığıntılarıyla dol-
durulmuş yol geçirildiği görülmüştür. 
Kurumlardan gelecek yazılı cevaplar 
doğrultusunda, daha detaylı bir açık-
lama yapacağımızı belirtir, sürecin ta-
kipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı-
larımızla sunarız” denildi.

Sazlık ve bataklık alanlarının Van 
Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu 
Belediyesi tarafından yol ve park için 
hafriyatla doldurularak yok edilmesine 
ilişkin görüştüğümüz belediye yetkili-
leri, yapılan tüm işlemlerin prosedüre 
uygun olduğunun ötesinde bilgi vere-
meyeceklerini belirttiler.

“Sazlıkların yok edilmesi 
faciadır”

Van Tarihi Eserleri Koruma Araştır-
ma ve Geliştirme Derneği (ÇEVDER) 
Başkanı Ali Kalçık, sazlık alanların 
bulunduğu nehir, göl, deniz kıyıların-
daki su kütlelerinin kirlenmemesi için 
doğal filtre görevini gördüğüne işaret 
etti. Büyük bir kirlilik tehdidiyle karşı 
karşıya olan Van Gölü etrafındaki saz-
lıkların yok edilmesinin aynı zamanda 
Van Gölü’nün yok edilmesi anlamına 
geldiğini vurgulan Kalçık, sahildeki 
sazlık ve bataklıkların kurutulmasının 
ekosistemin yok edilmesinin yanında 
insan yaşamının tehdit edilmesi anla-
mına geldiğine dikkat çekerek şu değer-
lendirme ve önerileri yaptı:

“Van’da resmi kurumlar eliyle eko-
sistem, çökertiliyor. Sazlıkların yok 
edilmesi faciadır. Bu, Türkiye’de doğayı 
ve tabiat varlıklarını korumaya dönük 
sağlıklı ve yeterli bir yasanın olmama-
sından kaynaklanıyor. Başta resmi ku-
rum ve kuruluşlar olmak üzere sıradan 
bir vatandaş dahi, sazlık ve bataklık 
alanları hiç önemsemeden kendi inisi-
yatifini kullanarak yok edebiliyor. Ba-
taklıkları doldurup kurutmayı meziyet 
sayanlar, kör bir cahillik içinde devini-
yor. Bu, her açıdan genel bir cahillik.

Göl kıyısında bulunan bataklık alan-
lar, içinde onlarca canlı çeşidinin yaşa-
dığı ekosistemin önemli bir parçası, bir 
habitat alanı. Bataklık alanlarda oluşan 
larvaların, Van Gölü’nde yetişen İnci 
Kefali balığının önemli bir beslenme 
alanı olduğu biliniyor. Bu nedenle yok 
edilen her bataklık, inci kefalinin gittik-
çe yok olmasını beraberinde getirecek. 
Oysa, resmi kurum/kuruluşlar, ekosis-
temin önemli bir parçası olan sazlık ve 
bataklıkları kurutmamalı. Tam tersine, 
aşırı kirlenen Van Gölü’nü kurtarmak 
adına göl kıyısına ‘Cep sazlıklar’ deni-
len sazlık alanlar oluşturarak göldeki 
kirliği yok etmeleri gerekiyor.

Yaşamsal öneme sahip ekolojik 
karakterli alanlar…

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) Van Çevre Mühen-

disleri Odası Üyesi Uğur Binici, sazlık 
alanların, sulak alanlar kategorisin-
de bulunan ve yeryüzündeki biyolojik 
çeşitliliğin, yaban hayatının, ekolojik 
dengenin devamında en vazgeçileme-
yecek alanlar arasında olduğunu belirt-
ti. Sazlık alanların oluşturduğu yaşam 
ortamlarında, birçok bitki türüne ev sa-
hipliği yapması açısında oldukça önem-
li olduğunu kaydeden Çevre Mühendisi 
Binici, bu nedenle sazlık alanların, tam 
anlamıyla koruma altında tutulması 
gerektiğini vurguladı.

Söz konusu alanların, insan eliyle, 
planlı şekilde yok edilmesi ya da tah-
rip edilmesinin, ekolojik felaketin en 
önemli boyutlarından birisi olduğunu 
aktaran Binici, Türkiye’de son 40 yılda 
Van Gölü’nün 3 katı büyüklüğünde 1,3 
milyon hektar sulak alanın yok olduğu-

nun altını çizdi. Binici, sulak alanların, 
taban suyunu dengeleme ve besleme, 
taşkınlardan koruma, tuzlanmayı ön-
leme, doğal arıtıcı olma gibi pek çok 
işlevlerinin yanı sıra, hayvancılık, saz-
cılık, balıkçılık, tarım gibi ciddi geçim 
kaynaklarıyla da “yaşamsal öneme sa-
hip ekolojik karakterli alanlar” olduğu 
bilgisini verdi.

Büyük organik madde üreten 
alanlar…

Türkiye’de bataklıkların fayda veya 
zararı konusunda genel anlamda bilgi 
eksikliği olduğunu belirten Binici, saz-
lık ve bataklıkların önemine ilişkin şu 
açıklamada bulundu:

“Kanunda bataklıkların kurutulma-
sının teşvik edildiği görülüyor. Vatan-
daş, ‘bir bataklığı kuruttuğunda arazi 
kendisine verilecek, tapusuna sahip 
olacaktır’ gibi bir anlayış, uzun yıllardır 
ekosisteme büyük bir zarar verdi. Ku-
rutulan sulak alanların birçoğu, eko-
sistem açısından oldukça önemli yer-
ler. Sulak alanlar, tropikal bölgelerden 
sonra en büyük organik madde üreten 
alanlardır. Karbonun, atmosfere kar-
bondioksit olarak karışmasını engeller. 
Bataklıklar, suyu kirleten maddeleri 
çevreden kendi içine çekerek göllerin, 
nehirlerin ve su kaynaklarının; temiz 
kalmalarını bağlar. Yağmurların sürek-
li yağması sonucu ortaya çıkan selleri, 
sünger gibi emerek insanları felaketten 
kurtarır. Çok sayıda balık, kuş ve sucul 
bitki türünü barındıran ve tropikal or-
manlardan sonra en yüksek biyolojik 
üretim potansiyeline sahip olan su-
lak alan ekosistemleri, aynı zamanda 
dünyadaki toplam su varlığının yüzde 
1’inden az olan erişilebilir tatlı suyun 
önemli depolama alanları ve iklim kri-
zine karşı sigorta işlevi gören önemli 
karbon yutaklarıdır.”

İlgili kurumların Çevresel Etki De-
ğerlendirme Raporu’na (ÇED) dikkat 
edip uyması gerektiğine işaret eden 
Binici, sözlerini şu uyarıyı yaparak 
tamamladı:

“Belediyeler, ‘park yapalım’, ‘in-
sanlar için yeşil alan oluşturalım’ 
düşüncesiyle, hafriyatla doldurup 
kuruttukları sazlık alan ve bataklık 
alanlarının yok etmekle, insanlığa 
ve doğaya en büyük zararı verdikle-
rini bilmeli. Kaş yapalım derken göz 
çıkartılıyor. Tam tersine, sazlık ve ba-
taklık alanları koruma altına alarak 
zarar vermemeleri gerekiyor.”

Sazlık alanları 
oluşturduğu 

yaşam 
ortamlarında, 

birçok bitki 
türüne ev sahipliği 

yapıyor.
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Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir kadın 
girişimci Selma İşçi. Deyim yerindeyse ev 
işçiliğinden işyeri sahipliğine uzanan öyküsünün 
arkasında çok çalışmak, yapamazsın diyenlere 
kulak asmamak var. Ve tabi bir kadın olarak 
neler yapılabileceğini herkese gösterme arzusu 
var. 20 bin nüfuslu küçük ilçede önce evinin 
bahçesinde başladığı ev yemeği yapımını şimdi 
ilçe merkezinde üç kadın çalışanıyla birlikte 
çevirdiği lokantaya taşıyan Selma İşçi, siparişlere 
yetişemediğini anlattı.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Serkan Talan
04 Ocak 2023

Osmaniyeli
kadın girişimcinin 
başarısı

http://media4democracy.org/news/osmaniyeli-kadin-girisimcinin-basarisi
http://media4democracy.org/news/osmaniyeli-kadin-girisimcinin-basarisi
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Olmayan bungalov Olmayan bungalov 
yüz defa satıldıyüz defa satıldı
Sosyal medyada kartpostal gibi dağ evi Sosyal medyada kartpostal gibi dağ evi 
fotoğrafları paylaşıp “Yeni yıla bu evde fotoğrafları paylaşıp “Yeni yıla bu evde 
girmek istemez misiniz?” diye tuzak girmek istemez misiniz?” diye tuzak 
kuran sahte hesaplar, yüzlerce insanı kuran sahte hesaplar, yüzlerce insanı 
dolandırdı. dolandırdı. 

Elif Ataysın
04 Ocak 2023

Tatil için sosyal medya üzerinden 
rezervasyon yapan çiftler bir değil iki 
kez dolandırıldılar. Yeni yıla dağ evin-
de girmeyi planlayan aileler için yılbaşı 
gecesi hayali rezervasyon yapan şebeke, 
ödeme yapanları engelleyip  aynı fotoğ-
rafla yüzlerce rezervasyon daha yaptı.

Kış aylarının tatil trendi haline gelen 
bungalov evleri ve şömine başında dağ 
ve orman havası kimileri için kabusa 
dönüştü. Fırsatçıların konaklama hiz-
meti veriyoruz diyerek açtıkları sosyal 
medya hesapları üzerinden birçok ki-
şiyi mağdur ettikleri öğrenildi. 9. Köy’e 
konuşan mağdurlar,  hesapları gerçe-
ğinden ayırt etmenin imkansız olduğu-
nu söylediler. 

"Ben de dolandırıldıktan sonra 
fark ettim"

Berna Şanlı eşi ile beraber 31 Aralık - 
1 Ocak arası tatil yapmak üzere sosyal 
medya üzerinden Bungalov konaklama 
hizmeti verdiğini söyleyen bir sayfayla 
iletişime geçti. “Son iki yerimiz kaldı, 
peşin ödeme yapılırsa yüzde 10 - 15 gibi 
indirim yaparız acele edin”  gibi uyarı-
lar nedeniyle telaşlanıp parayı hemen 
yolladıklarını anlattı. “Çok fazla varmış 
böyle hayali sayfalar. Ben de dolandırıl-
dıktan sonra fark ettim” dedi. Şanlı ya-
şadığı mağduriyeti şu sözlerle aktardı:

“Tatil için araştırma yaparken, sosyal 
medyada sürekli karşıma reklamlar çı-
kıyordu. Ben de görüşmelere başladım,  
bazıları yerimiz kalmadı diyordu. En 
son görüştüğüm kişi son iki kişilik ye-
rimiz kaldı deyince hemen eft ile ücreti 
gönderdim. Sonrasında biri beni ara-
dı ve kasko ücreti olarak 2 bin 500 lira 

daha istiyoruz dedi. Ödemeyeceğimi, 
öncesinde böyle bir şey konuşmadığı-
mızı söyledim.  Güvensizlik oluşmaya 
başlayınca paramın iade edilmesini 
istedim. Ancak karşımda lakayıt bir üs-
lupla hakaretler içeren cevaplar aldım. 
Aramaya devam ettik ancak eşim de 
ben de her yerden engellendik.”

Gerçeğinden ayırmak imkansız; 
yüksek takipçili hesapları, 
sertifikaları var

İki arkadaşıyla beraber Ocak ayı için 
rezervasyon yaptırmak isteyen Tülay 
Der de aynı mağduriyeti yaşayan bir di-
ğer isim. Ücreti ödedikten sonra muha-
tap bulunamaması üzerine şüphelenen 
ve farklı numaradan arayıp ne olduğu-
nu öğrenmeye çalışan Tülay Der yaşa-
dıklarını şöyle anlattı:

“Arkadaşım ücreti ödedikten sonra 
bir muhatap bulamayınca bu sefer ben 
aynı numarayı aradım. Rezervasyon 
yaptırdığımız aynı gün aynı yer için boş 
yer olup olmadığını sordum. Cevap ola-
rak boş yerlerinin olduğunu söylediler. 
Böylelikle dolandırıldığımızı anladım. 
Sonrasında sosyal medya hesaplarına 
diğer insanları bilgilendirmek için do-
landırıcıdır diye yazdığımızda ise yo-
rumların hemen silindiğini ve numara-
mızın engellendiğini fark ettik.” 

Sayfayı incelediğinde herkesin mem-
nun kaldığı yorumlar gördüğünü, site-
sine girdiğinde ise birçok onaylı serti-
fika olduğunu belirten Tülay Der şöyle 
devam etti:

“Sahte olup olmadığını anlamak 
imkansız. Gayet gerçekçi görünüyor-
lar. Ancak dolandırıldıktan sonra fark 
edebiliyorsunuz. Ama iş işten geçmiş 
oluyor. Biz asgari ücretle geçinmeye 
calışıyoruz, yaşadığımız mağduriyeti 
bir avukat tutup mahkemeye taşısak 
bu sefer de mağdur edildiğimiz ücretin 

çok daha fazlasını ödemek gerekecek. O 
yüzden dolandırıldığımızla kaldık” dedi

“Sistemde görünmüyor bir kere 
daha yollayın dediler”

Aynı bungalov ev için iki kez ödeme 
yapanlar da var. İşte bir başka örnek ve 
daha farklı bir mağdur şikayeti:

“Sosyal medya üzerinden buldum, 
fiyatı uygun geldi bir gece iki gün için.  
İlk görüşmemizde ücret bin beş yüz 
TL dedi. Sonra açıklama kısmında sis-
temde görünmüyor, yanlış yazıldı dedi. 
Sistemden düzeltip ötekini geri ataca-
ğım dedi. Bir o kadar daha aldı. 3 bin 
TL mağduriyet yaşadım. Sonrasında 
atmadılar parayı. Arıyorum açmıyorlar 
anladım ki dolandırıldım. Sosyal med-
ya üzerinden biraz araştırma yapınca 
da diğer sayfalarına denk geldim. Daha 
önce de dolandırıcılık yapmışlar. Sav-
cılığa dekontlarla beraber suç duyuru-
sunda bulundum bekliyorum.“

Avukat uyardı; telefon 
görüşmesi yaptığınızı 
unutmayın

Avukat Vedat Sünerin’e göre, inter-
net üzerinden yapılan alışverişlerde 
tanındık, bilindik sitelere itibar etmeli. 
Özellikle ilk etapta paranın koşuldu-
ğu görüşmelere şüphe ile yaklaşılması 
gerektiğini söyleyen Avukat Sünerin’in 
uyarıları şöyle:

“Telefonla görüştüğünüz için kiminle 
muhatap olduğunuzu bilemiyorsunuz. 
Bu kişi dolandırıcıdır şu kişi değildir 
diye bir şablon çizebilmek açıkçası çok 
zor. Bu nedenle görüşmelerin yazılı bir 
şekilde gerçekleştirilmesi ispat açısın-
dan önemli. Sosyal medya üzerinden 
yapılan yazılı görüşmeler de dahil ol-
mak üzere ekran görüntüleri, dekont-
lar, sosyal medya hesapları gibi elinizde 
ne varsa saklayın.”

https://9koy.org/tatil-dolandiricilarinin-yilbasi-vurgunu-olmayan-bungalovu-yuz-kisiye-sattilar-0401230955.html
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Yeni bir kazanç kapısı:

Eskiyi satın almak
Mağaza ve sanal uygulamalar üzerinden eskiler, günümüzde yeni bir kazanç kapısı 
oldu. Ekonomik gücü düşük olanlarla ihtiyacını yüksek fiyatla almak istemeyenler, 
birçok şehirde belli günlerde kurulan 2. el giyim ve ayakkabıyı tercih ediyor

Vildan Atmaca
05 Ocak 2023

Özellikle son birkaç yıldır ülke-
mizde uygulanan ekonomi politi-
kaları, yoksulluğu zirveye taşıdı. 
Artık toplumda büyük bir çoğunluk, 
geçinemeyecek kadar yoksul. Top-
lumun alım gücü düştü. Tam gün 
çalışan biri, hayal ettiği elbiseyi al-
makta güçlük yaşıyor. Eskiyen veya 
giyilmeyen elbise, artık atılmıyor, 
satılmaya çalışıyor. İhtiyaçlarını 
mağazalardan karşılamayanlar, yeni 
kıyafetler alamayanlar, başkasının 
giydiği ve eskittiği elbise ve ayakka-
bılar için ikinci el satın yerleri ter-
cih ediyorlar. Bu nedenlerle ikinci el 
ayakkabı ve elbise satan mağazalar 
hızla artmaya başladı

Bundan 10 yıl öncesine kadar 
ikinci el elbise veya ayakkabı satan 

mağazaya rastlamak mümkün de-
ğilken, günümüzde artık adım başı 
ikinci el giyim ve ayakkabı satan 
mağazalara rastlanıyor. Sadece ma-
ğazalar değil, letgoo, dolap ve benze-
ri birçok sanal uygulamalar üzerin-
den eskiler, yeni bir kazanç aracına 
dönüştü.

”Geri dönüşüm mü, ekonomik 
imkânsızlık mı?.. 

Yaşanan durum kimisine göre geri 
dönüşüm, kimisine göre ise ekono-
mik imkânsızlık olarak görünüyor. 
Hem ekonomik gücü düşük olan 
vatandaşlar hem de yüksek fiyatla 
ihtiyacı olanı almak istemeyenler, 
birçok şehrin değişik semtlerinde 
belirli günlerde kurulan 2. el giyim 
ve ayakkabı pazarlarına koşuyor.

İkinci el satış yapan bir esnaf, 
“Daha önce mağazacıydım. Son za-
manlarda sattığımın yerine yeni-
sini alamıyordum. Şimdi eskiyi, 

eski usulle satıyorum. Eskileri alıp 
bunları ihtiyaç sahipleriyle buluş-
turuyorum. Alan memnun satan 
memnun” ifadeleriyle yeni işinden 
ne kadar memnun olduğunun altını 
çiziyor.

“İkinci el alışverişi kimler, niye 
tercih ediyor?” Bu sorunun cevabını 
almak için uğradığım ikinci el sa-
tan yerlerdeki müşterilerin çoğunun 
utana sıkıla, parasının yeteceği, üze-
rine uyacak, elbise veya ayakkabıyı 
bulmaya çalıştıklarını gözlemliyo-
rum. Girdiğim mağazada, elbiselere 
bakan ama sanki yaptığı çok ayıp-
mış gibi etrafındakilerden gözlerini 
kaçıran genç kıza yaklaşıyorum. Bir 
yandan kendim için bir şeyler arar-
ken bir yandan da onunla konuşma-
ya çalışıyorum. Bu arada beğenece-
ğini düşündüğüm bir elbiseyi genç 
kıza uzatıp sohbeti başlatıyorum.

“Niye, ikinci el elbiseyi tercih edi-
yorsun?” diye sorduğumda, gülümse-

http://media4democracy.org/news/eskiyi-satin-almak
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yerek yüzüme bakan genç kız, “Sanki 
paramız var da biz mi almak istemi-
yoruz” karşılığını veriyor. Ne iş yap-
tığını soruyorum. İşletme fakültesi 
öğrencisi olduğunu, babasının da 
inşaatta mevsimlik işçi olarak çalış-
tığını söylüyor. Gazeteci olduğumu ve 
hikâyesini yazmak istediğimi belir-
tince duraksayan genç kız, şaşkın ve 
tedirgin bir şekilde, “Sakın adımı ha-
berine yazma lütfen. Arkadaşlarıma 
ve aileme mahçup olurum” diyerek 
yanımdan uzaklaşıyor.

Eskiyle, eski ticaret…
Yarım kalan sohbeti mağaza sa-

hibiyle tamamlamaya çalışıyorum. 
Daha önce marka ürünleri sattığını 
belirten Sait Hezer, son dönemlerde 
yaşanan kur dalgası ve her gün de-
ğişen fiyatlarla baş edemediğinden 
yakınıyor. Sattığı ürünün yerine ye-
nisini koyamadığı için mağazasını 
kapatıp ikinci el giyim ve ayakkabı 
satan mevcut mağazayı açtığını an-
latan Hezer, “Bu iş daha mı kârlı?” 
sorumu şöyle yanıtlıyor:

“Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, 
inanın bizim gibi bir esnafın kâr et-
mesi çok zor. Yine de buna şükür. En 
azından 3-5 bir şeyler kazanabiliyo-
ruz. Yani eskiyi, eski usulle ticare-
tini yapıyoruz. En azından ikinci el 
elbiseler döviz kurundan etkilenmi-
yor. Fiyatları sabit.”

“İnsanların tepki ve ilgisi nasıl, 
talep yeterli mi?” sorusuna ise He-
zer’in yanıtı şu oluyor:

“Şimdi bizde bir söz vardır, af eder-
siniz, ‘Attan inip eşeğe binmek’. Gü-
nümüzde, öyle bir duruma geldik ki, 
ortada ne at var ne de eşek. Mesela 
eski müşterilerim, daha önce sıfır 
ürün, en pahalı ve en marka elbiseyi 
alıp bir hafta sonra tekrar gelir yeni 
şeyler alırdı. İlginçtir ki şimdi de 
aynı müşteri geliyor. Ama bu sefer 
eski, daha önce beğenmediği elbise-
leri alıyor. Bazı müşterilerim utana 
sıkıla ihtiyaçlarını alıyor. Bazıları 
ise normal şekilde gelip hatta sıkı 
sıkı pazarlık bile yapıyor.”

 Başka bir mağazaya geçiyorum. 
Burası, bir öncekinden biraz daha 
gelişmiş ve düzenli. Diğer fark ise 
bu mağaza, ikinci el elbiselerinizi de 
alıyor. Mağazaya girer girmez gaze-
teci olduğumu ve konu üzerinde bir 
haber yapmak istediğimi belirtiyo-
rum. İsteğimi nezaketle kabul eden 

Erol Koçak, “Böyle bir mağaza açma 
fikri nereden çıktı?” soruma şu yanı-
tı veriyor:

“Aslında ben genelde inşaatlarda 
çalışırdım. İnşaatlarda çalıştığım 
zaman, bitpazarına gider eskiyi işte 
giymek için alırdım. Bundan birkaç 
yıl öncesinde, eski elbiseyi kimse 
giymezdi. Ancak artık kimse eskisi-
ni atmıyor. Satıyor ve eskiyi satın alı-
yor. Durum böyle olunca ben de böyle 
bir mağaza açmaya karar verdim. İlk 

başlarda iş, çok iyiydi. Çünkü eskiyi, 
istediğimiz gibi uygun fiyata alabili-
yorduk. Ama şimdi öyle değil artık, 
insanlar sattıklarını pahalıya satın 
alınca onlar da pahalıya satıyor. Tabi 
biz de pahalı aldığımız bir ürünü 
dükkân kirası, elektrik ve personel 
giderlerini de ekleyerek satmak zo-
runda kalıyoruz. Yani açıkçası şunu 
söyleyeyim, insanların eskiyi alacak 
gücü bile kalmadı. Durum gerçekten 
çok acı.”
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2020 yılında ortaya çıkan ve tüm 
dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgını sonrası, “küresel gıda krizi-
nin” ortaya çıktığı belirtildi. Özel-
likle geride bıraktığımız 2022’de 
ise Rusya ve Ukrayna arasında 
başlayan savaş, tahıl sevkiyatında 
aksamalara yol açınca Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Uluslararası Para 
Fonu (International Monetary Fund 
-IMF) gibi kuruluşlar, “gıda krizinin, 
2023’te küresel bir felakete dönüşe-
bileceği” yönünde uyarılarda bulun-
du. Aslında 2007-2008 yıllarından 
da bildiğimiz küresel gıda krizi; 

gıda fiyatlarının çeşitli nedenlere 
bağlı olarak artması sonucu ortaya 
çıkıyor. En çok gelişmemiş ve geliş-
mekte olan ülkeleri etkileyen gıda 
krizi, petrol fiyatlarındaki yükselişe 
bağlı olarak 2023’te de en çok konu-
şulacak konuların başında geliyor. 
BM verilerine göre, 15 Kasım 2022 
itibariyle sekiz milyarı bulan dünya 
nüfusunun, 3.1 milyarının sağlıklı 
gıda ile beslenecek parası yok. Yine 
Dünya Gıda Örgütü’nün (Food and 
Agriculture Organization - FAO), 7 
Temmuz  2022’de açıkladığı “Açlık 
Raporu”nda ise, 924 milyon kişi, 
ciddi bir şekilde gıda güvencesinden 
yoksun, 828 milyon kişi ise normal 
doyma sınırının altında yaşadığı 
vurgulanıyor.

Uzmanlar, aslında bugün ortaya 
çıkmayan küresel gıda krizine karşı 

önlem alınması gerektiğini vurgu-
luyor. İktidar yetkilileri, gıda fiyat-
larındaki artıştan zincir marketleri 
sorumlu tutsa da uzmanlar, yanlış 
tarım politikalarına işaret ediyor. 
Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım, 
gıda fiyatlarındaki artışın tarlada 
başladığını belirterek, yanlış tarım 
politikalarının düzeltilmesi gerekti-
ğinin altını çizdi. 

Tüm bu veriler ışığında, söz konu-
su durumun küresel bir felakete dö-
nüşmesi neyi ifade ediyor? Dünyada 
uzun süredir “güvenli gıdaya erişim” 
büyük bir çoğunluğun sorunuyken; 
BM neden şimdi bu konuyu gün-
demine aldı? Sorumuzun yanıtını, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı Cemil 
Gülsu’dan almaya çalıştık.

Gıda krizi neden şimdi 
konuşuluyor?
 BM ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar, “gıda krizinin, 2023’te 
küresel bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu. TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Gülsu, 2015’te hedeflerinin 
hiçbirine ulaşamayan BM’nin, 2015 - 2030 arası için yeni bir kalkınma 
planı açıkladığına dikkat çekti.

Merve Us
07 Ocak 2023

Fotoğraf: Craig Manners/ Unsplash

http://media4democracy.org/news/neden-simdi-gida-krizi-konusuluyor
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Türkiye’de ne gibi önlemler 
alınabilir?

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Gülsu, BM’nin 
2000’li yılların başında bir kalkınma 
planı açıkladığını anımsatarak, bu-
nun genel olarak yoksulluk ve çalış-
ma ücreti temelli olduğunu belirtti. 
Programın içeriğinin, “1 doların al-
tında çalışan kalmasın” şeklinde ol-
duğunu anlatan Gülsu, 2015’e gelin-
diği zaman BM’nin önüne koyduğu 
hedeflerin hiçbirine ulaşamadığını, 
açlık ve yoksulluk sayısı yine arttığı-
nı bildirdi. BM’nin, 2015 - 2030 arası 
için tekrar bir kalkınma planı açıkla-
dığına dikkat çeken Gülsu, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“BM, yeni kalkınma planına ‘Sür-
dürülebilirliği’ ve kadın haklarını 
ekledi. Burada, ‘2 doların altında 
çalışan kalmasın’ gibi bir hedef geti-
rildi. Ama şimdi bakıyor bu hedefi de 
yakında tutmayacak. 2030’a az ka-
lınca bu dönemin mottosunu da öyle 
yaptı. Geçen senenin mottosu da 
öyleydi aslında; ‘Kimseyi geride bı-
rakma’ idi. Ancak pandemi, üretim, 
küresel ısınma, iklim değişikliği bu 
süreçte biraz daha artınca anladığım 
kadarıyla gıda krizi başlığını öne çı-
karmaya çalışıyorlar.”

Gülsu, Türkiye’nin gıda krizine 
karşı alabileceği önlemlere ilişkin 
şunları söyledi:  

“Yöneticilerde ‘Üretim olmazsa dı-
şardan alırız’ şeklinde açıklamalar 
var ama böyle bir gerçeklik yok. Bunu 
Rusya - Ukrayna Savaşı sürecinde 
gördük. Ayçiçek yağı, tahıl, buğday 
gibi ürünler gelmedi. Sorun varsa, 
parayla da olsa ürün vermiyor kim-
se. Kendi kendine yetemeyen bir ülke 
haline geliyoruz. Bu noktada tarımın 
artırılması, ekilebilir alanların artı-
rılması ve ürünlere destek verilmesi 
lazım. Yurtdışından alternatif ürün 
getirmek bir çözüm değil.”

5 yıl sonra üretecek kimseyi 
bulamayacağız!

Önümüzdeki günlerde şeker kri-
zi yaşanabileceği uyarısında bulu-
nan Gülsu, “Hükümet yurtdışından 
getirecekleri yönünde açıklamalar 
yapıyor ama yurtdışında da biterse 
ne yapacaklar?” sorusuyla konu-
nun önemine dikkat çekip sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Şeker, gıda sektöründe çok ciddi 
bir hammadde bizim için. Fiyatlar 
çok arttı şu an. Onun dışında genel 
beslenme, buğday, ekmek fiyatları-
nın yine tekrar artacağı görünüyor. 
Yani un bulamaz hale geldik ki bi-
zim ülkemiz tahıl ambarıydı. Yani 
hükümetin çiftçi-üreticiye özellikle 
destek vermesi lazım. Hatta bence, 
bununla ilgili yeni bir bakanlık ku-
rulmalı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Fotoğraf: Pixabay

 TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Cemil Gülsu

Bakanlığı buna yetişemiyor. Sadece 
bu işlerle ilgilenecek, çiftçiyi destek-
leyecek, üretimi artıracak, insanla-
rın kırsalda kalmasını da sağlayacak 
bir oluşuma ihtiyaç var.” 

Kırdan kente göç konusuna da 
değinen Gülsu, “Normalde kırsal 
üretip kenti besliyordu. Ama şu an 
kırsalda kimse kalmadı. Son dönem 
yapılan çalışmalara göre, kırsal böl-
gede yaşayanların yaş ortalaması 56 
oldu. 5 yıl sonra belki de üretecek 
kimseyi bulamayacağız. Yani kır-
sala doğru bir göçün de teşvik edil-
mesi lazım. İnsanların üretmeye 
teşvik edilmesi lazım” vurgusuyla 
sözlerini tamamladı.
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Doğalgaz ve elektrik faturaları 
kara kara düşündürüyor

Türkiye’de yaşanan 
yüksek enflasyon, 
ve kriz her alanda 

etkisini göstermeye 
devam ediyor. Yakıt 

masrafları da bundan 
payını aldı. Yüksek 

gelen doğalgaz ve 
elektrik faturaları, 

cepleri yakıyor.

İsmail Ersan
09 Ocak 2023

Fotoğraf: DepoPhotos

Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan 
enflasyon, özellikle elektrik ve doğalgaz 
faturalarına bariz bir şekilde yansıdı. 
Kış mevsimine giriş yaptığımız bu ay-
larda, neredeyse asgari ücretin yüzde 
16’sına denk gelen faturalar, vatandaş-
ları kara kara düşündürüyor.

Doğalgaz ve elektriğin konuttaki 
kullanım ücretlerine 1 Eylül 2022 iti-
bariyle gelen yüzde 20 zammın ardın-
dan faturalardaki bir yıllık artış oranı 
elektrikte yüzde 148,5’e, doğalgazda 
yüzde 164,25’e ulaştı. Doğalgaza 1 
Ocak’ta yüzde 25, 1 Nisan’da yüzde 35, 
1 Haziran’da yüzde 30 ve bugün yüzde 
20 olmak üzere dört kez zam yapıldı. 
Ortalama miktarda doğalgaz kulla-
nan bir hane tüketimi için bir yıl önce 
400 liralık fatura öderken, bu rakam, 1 
Ocak’ta 550 liraya, 1 Nisan’da 650 lira-
ya, 1 Haziran’da 850 liraya, bugün ise 
828 liraya çıktı.

Konu ile emekli Emrah Can, asgari 
ücretle çalışan Yıldız Kır ve esnaf Esra 
Balaban ile konuştuk. Can, “Bu sene 
tam 4 gün çalıştırdığım kombiye gelen 
doğalgaz faturası, 400 lira nasıl koca 
kışı geçireceğiz kara kara düşünüyo-
rum” derken Kır, “Havalar biraz iyi 
gidiyor. Her gün kombiyi açmıyorum. 
Kasım ayında aralıklarla kullandığı-
mız gaz için 938 lira fatura geldi. Evi-
miz kira baca gideri olsa soba kurar-
dım” diye konuştu. Balaban ise, “Geçen 

sene bu aylarda bana gelen elektrik 
faturası 600 liraydı bu sene 1475 lira. 
Dükkânda kullandığım sadece lamba-
lar” ifadesini kullandı.

Yalova’da yaşayan emekli Can bu 
yıl gelen faturaların yüksek olduğunu 
belirtti. Geçen seneye göre bu yıl kışın 
daha zor geçeceğini beklediklerini dile 
getiren Can, şunları söyledi:

“Bu sene tam 4 gün çalıştırdığım 
kombiye gelen doğalgaz faturası 400 
lira. Nasıl, koca kışı geçireceğiz kara 
kara düşünüyorum. Aylık, 5 bin 500 
kusur lira maaş alıyorum. Elektrik, do-
ğalgaz su ve telefona ödediğim tutar 2 
bin lira. Bunun yemeği, mutfağı ve di-
ğer giderleri var. Her ay diğer aya borçlu 
devrediyoruz. Evim kira olsa kesinlikle 
bu şartlarda geçinmem mümkün değil. 
Yaşlıyım, yoksa evde soba kurardım. 
Kaloriferleri yakıyorum ama yüksek 
faturalar nedeniyle bana deseniz ki ısı-
nıyor musunuz yeterince hayır ısınmı-
yorum. Her odada petek açmıyorum. 
Bu sene havalar iyi gitti şimdilik bazı 
günler açıyor bazı kapatıyoruz buna 
rağmen faturalar yüksek geliyor.”

Soba kurmayı düşünenler var
Asgari ücretle ev geçindiren Kır, ay so-

nunu zor getirdiklerini aktardı. Yiyecek 
ve içecek dışında faturaların bellerini 
büktüğünün altını çizen Kır, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Havlar biraz iyi gidiyor onun için 
her gün kombiyi açmıyorum. Kasım 
ayında aralıklarla kullandığımız gaz 
için 938 lira fatura geldi. Evimiz kira 
baca gideri olsa soba kurardım. 3 ço-

cuğum var onlara bakıyorum. Bu sene 
gelen elektrik ve doğalgaz faturaları 
epey bizi zorladı. Her gün kombiyi ça-
lıştırmıyoruz. Daha çok ocak üzerinde 
yemekler pişiriyorum. Fırın kullanmı-
yorum buna rağmen elektrik faturala-
rımız yüksek geliyor. Tasarruf etmeye 
çalışıyoruz ancak elektrik ve doğalgaz 
için ne kadar tasarruf yapabiliriz ki. 
Evde bulunduğumuzda kombiyi açıyor 
çıktığımızda kapatıyoruz. Kendimizce 
önlemler alıyoruz. Çünkü evim kira, 
kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Ba-
zen çok istediğimiz temel ihtiyaçları-
mızı ötelemek durumunda kalıyoruz. 
Faturalara ciddi bir gider oluyor.”

Yıl faturaların arttığını ancak gelir-
lerinde bir yükselmenin olmadığını 
anımsatan esnaf Balaban da faturala-
rın yüksek tutarda geldiğinden şikâyet-
çi. Bebek giyimi üzerine ufak bir işyeri 
olan Balaban, dükkânında sadece lam-
ba yaktığını anımsatıp konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Geçen sene bu aylarda bana gelen 
elektrik faturası 600 liraydı. Bu sene 
1475 lira dükkânda kullandığım sa-
dece lambalar. Dükkân kira, diğer 
masraflar oluyor ancak aylık farklı 
farklı yüksek miktarda gelen faturalar 
bizleri zora sokuyor. Evde ve işyerinde 
elektriğe ödediğim ücret toplamı, 2 bin 
lirayı aşıyor. İşyerinde lamba yakıyo-
rum, telefonlarımı şarj ediyorum, bir 
de ışıklı tabelamız var. Buna rağmen 
gelen fatura yüksek. Gelirimiz aynı, 
giderlerde ciddi manada artış söz ko-
nusu. Özellikle faturalar bizi önemli 
ölçüde olumsuz etkiliyor.”

http://media4democracy.org/news/dogalgaz-ve-elektrik-faturalari-kara-kara-dsndryor
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Suriye ile normalleşme 

"Çantada keklik' değil""Çantada keklik' değil"
Suriye-Türkiye ilişkilerinde 

11 yılın ardından 
"normalleşme" süreci 

başladı. Ancak uzmanlara 
göre, bu süreç beklenenden 

uzun sürebilir. Prof. Dr. 
İlhan Uzgel ve gazeteci 

Hediye Levent ile süreci 
konuştuk.

Erva Gün
09 Ocak 2023

Türkiye ile Suriye arasında, 11 yıllık 
iç savaşın ardından bakan düzeyinde 
ilk görüşme ile ilişkilerin "normelleşti-
rilmesi" için adım atıldı. Ancak uzman-
larına göre normalleşme beklendiği ka-
dar hızlı olmayabilir. 

Prof. Dr. İlhan Uzgel, 9. Köy'e yaptı-
ğı açıklamada, Suriye’nin şu an da acil 
olarak Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye 
dair bir ihtiyacı olmadığını kaydederek, 
“Türkiye’de hükümet değişse bile ertesi 
gün bir normalleşme olmaz” dedi.

Suriye ile normalleşme girişiminin, 
Türkiye'de yaklaşan seçimlerle ilgili bir 
boyutu olduğuna dikkat çeken Prof. Uz-
gel, ‘’Erdoğan, Suriye üzerinden iç poli-
tikada biraz daha popülaritesini canlı 
tutmaya çalışıyor. Bunun yollarından 
birisi de Suriye’ye yapılacak bir askeri 
harekât daha. Bu askeri harekâtın ya-
pılabilmesi için Rusya’nın da desteğine 
ihtiyacı var’’ diye konuştu. 

Bölgede pek çok aktörün rol oynama-
sından dolayı Suriye’de şu an statüko-
nun değişmesinin istenmediğini söy-
leyen Uzgel, “Suriye’nin de şu anda acil 
olarak Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye 
dair bir ihtiyacı yok’’ dedi.

Türkiye'nin mevcut koşullarda Su-
riye'nin yaklaşık yüzde 10'unu kont-
rol ettiğine de dikkat çeken Prof. Uz-
gel, şöyle konuştu; 

‘’Türkiye şu anda Suriye’nin yüzde 
onunu kontrol ediyor. Cihatçı grupları 
maaşa bağladı ve besliyor. Bunlar reji-
min güvenliğine belki de ülkenin toprak 

bütünlüğüne aykırı eylemler. Şam’ın te-
rörist dediği unsurları besliyor. Türkiye 
ile bu kadar sorunlu karmaşık bir ilişki 
içinde iki tarafında ‘hadi unutalım yolu-
muza devam edelim’ gibi bir şey demesi 
kolay değil.”

“Yönetimi geri istemiyor”
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar 

konusunda ise Uzgel, “Türkiye’de gelen 
dört milyona yakın bir kitle söz konusu. 
Bunların geleceği ile ilgili karara var-
mak kolay değil" dedi. Bu konuda Suriye 
için durumun farklı olduğunu belirten 
Uzgel, “Muhtemelen Suriye yönetimi 
bu mültecilerin geri dönmesini istemi-
yor. Nüfusun değişmesi ya da dönüş-
mesinden memnun olduğu yönler var. 
Bu konuda kolay bir çözüme ulaşılma 
olasılığı şimdilik yok” yorumunu yaptı.

“Şam, Türkiye’nin Suriye’nin 
kuzeyinden çekilmesini istiyor”

Gazeteci Hediye Levent ise 9. Köy’e 
yaptığı açıklamada Rusya’da gerçekleş-
tirilen görüşmenin iki önemli yansıması 
olduğunu vurguladı. Bunlardan ilkinin, 
görüşmenin kamuya açık şekilde yapıl-
ması, ikincisinin ise savunma bakan-
ları düzeyinde gerçekleşmesi olduğunu 
kaydeden Levent, "Şam’ın Türkiye’den 
iki temel şartı vardı. Bunlardan biri Su-
riye’nin kuzeyinden Türkiye’nin çekil-
mesi, ikincisi ise Türkiye’nin Suriye’nin 
kuzeyinde desteklediği eski adıyla ÖSO 
yeni adıyla Milli Ordu adı verilen silahlı 
gruba verdiği desteği kesmesiydi” dedi.

Moskova'daki görüşmenin ardından 
Suriye’nin bazı bölgelerinde Anka-
ra-Şam temaslarının protesto edildiği-
ni de hatırlatan Levent, bu gösterilerin  
Esad yönetimine karşı olmadığını kay-
detti. Türkiye’nin bu konuda dikkatli 
olması gerektiğini vurgulayan Levent, 

"Türkiye’nin Suriye’de kalmasına ihti-
yacı olan on binlerce silahlı militan var. 
O yüzden provokatif girişimlerin önüne 
geçilmesi gerekiyor’’ diye konuştu. 

Levent, Türkiye ve Suriye görüşme-
sine dair Suriye medyasında henüz 
olumsuz bir tepkinin yer almadığını 
belirterek, “Ankara ve Şam ilişkilerinin 
normalleşmesini de önemli ve gerçekçi 
buluyorlar” dedi.

Net bir çekilme taahhüdü yok”
Gazeteci Fehim Taştekin ise, Suri-

ye’deki Türk askeri varlığının çekilmesi 
yönünde belirlenecek olası bir takvi-
min, normalleşmenin önünü açabilece-
ğine dikkat çekti. 

Taştekin, “Suriyeli milletvekili Mayda 
el Ali, hükümetin Türk güçlerinin çekil-
mesi, teröristlere desteğin kesilmesi ve 
halkı su kaynaklarından mahrum bı-
rakmaması şartları yerine getirilmediği 
sürece Türkiye ile normalleşmeyi kabul 
etmeyeceğini söylüyor. Ankara’dan net 
olarak bir çekilme taahhüdü yok” dedi.

Bakan düzeyinde ilk temas 
Moskova'da olmuştu

Suriye ile Türkiye arasında bakan 
düzeyindeki ilk temas, Aralık ayının 
sonunda Rusya’da gerçekleşti. Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mos-
kova’da Suriyeli mevkidaşı Ali Mah-
mud Abbas ile görüştü. Toplantıya 
iki ülkenin istihbarat başkanlarının 
yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Ser-
gey Şoygu da katıldı. 

Moskova'daki  üçlü görüşmenin ar-
dından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı açıklamada, toplantıda 
Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye 
topraklarında bulunan tüm terör ör-
gütleri ile ortak mücadelenin ele alın-
dığı belirtildi. 

https://9koy.org/suriye-ile-normallesme-cantada-keklik-degil-0901231140.html
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Küçük yayınevleri 
artık fuarlara katılamıyor
Artan basım maliyetleri, stant ücretleri, nakliye ve kiralama ücretleri birçok 
yayınevinin kitap fuarına katılımını azalttı. İstanbul Kitap Fuarı'na 2019’da 600 olan 
yayınevi, kurum ve STK'ların sayısı 2022’de 450’ye geriledi. 

Ahmet Çağatay Bayraktar
09 Ocak 2023

İstanbullu kitapseverlerin her yıl 
merakla beklediği İstanbul Kitap Fu-
arı’nın 39. İstanbul Kitap Fuarı iki yıl-
lık zorunlu pandemi arasından sonra 
3-11 Aralık tarihleri arasında düzen-
lendi. Fuar, her yıl yerli ve yabancı ya-
yınevlerine açık olsa da ekonomik ko-
şullar küçük çaptaki yayınevlerinin bu 
yılki katılımını sınırlı kıldı. 

Kimi büyük yayınevleri fuarın düzen-
lendiği 3 holde de stant açarken, birçok 
küçük yayınevi artan kiralama fiyatları, 
lojistik ve stant ücretlerindeki artış se-
bebiyle fuara katılamadı.

“Şehir dışı veya Beylikdüzü’ne 
gitmenin masrafı aynı”

Bu yılki İstanbul Kitap Fuarı’nda yer 
almayan h2o Kitap’ın kurucusu Özcan 
Özen, 2018 ve 2019’da katıldığı fuara 
bu yıl katılamamasının nedenlerini 9. 
Köy'e anlattı. 

9 gün süren fuarın, hazırlıklarla 
birlikte süresinin bir yayınevi için 15 
güne kadar çıkabildiğine dikkat çeken 
Özen, “Bu yüzden fuar için fazladan 
çalışan istihdam etmek gerekiyor. Ve 
çalışanın maaşı dışında, yol ve yemek 
masraflarını da dahil. Fakat bizim 
gibi küçük yayınevlerinin fuar için ça-
lışan istihdam etmesi için yeterli büt-
çesi yok. 2018 ve 2019’da kitap fuarı-
na küçük bir stantla katılmıştım. Ve 
fazladan çalışan için bütçemiz olma-
yınca stantta bizzat ben durmuştum. 
Yayınevi sahibi olmak dışında, kitap 
dosyalarının incelenmesi ve yayına 
hazırlanması görevlerini de üstleni-
yorum. Bu da yayıncının en az 15 gün 
çalışamaması demek" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda yayınevi olarak fu-
arda 2 metrekarelik bir stant kirala-

dıklarını anlatan Özen, ancak etkili 
bir tanıtım için en az 5 metrekarelik 
bir alana ihtiyaç bulunduğunu kayde-
derek, şöyle konuştu;

"Bu yıl metrekare ücretleri bin lira 
olarak belirlendi. Ve iyi bir fuar için en 
az 15 bin lira ayırmanız gerekiyor. Bu-
nun içinde sadece yer kiralama ücreti 
değil, stant, ulaşım, yol gibi masraflar 
da dahil. İstanbul TÜYAP’taki fuara 
katılmak için şehir dışındaki bir fuara 
katılıyormuş gibi bir bütçe ayırmanız 
gerekir. Çünkü ha Beylikdüzü’ne git-
mişsin ha Bursa’daki fuara katılmışsın 
aynı hesap."

Belediye fuarları nefes aldırıyor
Artan kâğıt ve baskı maliyetlerinin 

de yayınevlerini zorladığı belirten Özen, 
küçük yayınevlerinin belediyelerin dü-
zenlediği fuarlara katılmasının daha 
avantajlı olduğunu vurgulayarak, du-
rumu şöyle anlattı;

“İstanbul’daki ilçe belediyelerinin 
veya Anadolu’daki belediyelerin dü-
zenlediği fuarlarda yayıncı stant ücreti 
ödemiyor. Belediyeler yayıncılar davet 
ediyor hatta katılmaları için kolaylık da 
gösteriyor. Tek masrafımız yol ve otel 
oluyor. Büyük bir organizasyon firması-

na ücret ödemek yerine buradaki fuar-
lara katılmak bizim için daha avantajlı 
oluyor. Masrafının az olması ve nakit 
elde edebilmek için belediye fuarları 
bizlere nefes aldırıyor.”

“Fuar Panayıra Döndü”
Ege Yayınları’nın sahibi 30 yıllık ya-

yıncı Ahmet Boratav ise kitap fuarının, 
fuardan çok panayır havasında geçtiği-
ni belirterek, “Daha çok akademisyen-
lere ve araştırmacılara yönelik kitaplar 
yayınlıyoruz. Fuarda da bu tür kitaplar 
pek talep görmüyor. Daha çok “best-
seller”kitapların yer aldığı, popüler ya-
zarların konuşma yaptığı, imza günü 
düzenlediği bir etkinlik. Kitabını im-
zalatmak için veya sadece gezmek için 
gelenler oluyor" dedi.

Frankfurt ve Londra’daki kitap fuar-
larının yayıncılar, editörler ve yazarla-
rın birbiriyle ilişki kurması için düzen-
lendiğine, dikkat çeken Boratav, şöyle 
konuştu;

"Bu fuarlarda kitap satışı olmaz. 
Yazar kasa bile yoktur. Yayıncı eğer 
isterse fuarın son günü stanttaki ki-
tapları uygun fiyattan satar veya hedi-
ye eder. Pandemi öncesinde Frankfurt 
Kitap Fuarı’na katılıyorduk. Kültür ve 

https://9koy.org/kucuk-yayinevleri-artik-fuarlara-katilamiyor-0901230150.html
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Turizm Bakanlığı, katılmak isteyen 
yayıncıların günlük harcırah ve uçak 
biletini karşılıyordu. Burada diğer 
yayıncılarla tanışıyorduk. Bu sayede 
yurt dışındaki araştırmacı ve kütüp-
hanelere de satış yapma fırsatımız 
oldu. Yurt dışına satış yapma hem dö-
viz açısından hem de ödeme garantisi 
açısından avantajlı. Çünkü Türkiye’de 
kitabı sattıktan 6 ay sonra ödemesi 
geliyor, yüksek enflasyonda bu para 
eriyor hatta ödemelerimizi alamadı-
ğımız oluyor. İstanbul Kitap Fuarı gibi 
büyük fuarlarda yan salonlarda bile 
olsa ücretsiz stant verseler bizim için 
faydalı olur."

“İndirimli satış zorunluluğu var”
Son 4-5 yıldır artan maliyetlerle 

kitap fuarlarına katılmalarının zor-
laştığını söyleyen Notabene Yayın-
ları kurucusu Yalçın Bürkev de, her 
şeye rağmen kitap fuarının yayıncı ve 
okuyucuyu buluşturması açısından 
önemli olduğunu söyledi. 

Bürkev,  “Son kitap fuarı hariç 10 yıl-
dır kitap fuarına katılıyorum. Geçmiş 
yıllarda KOSGEB üzerinden yüzde 25 
ödemeli geri ödeme sayesinde katfılabi-
liyorduk. Fakat bu ödeme de 9 ayı bulan 
sürede ödeniyordu. Bu durumda küçük 
yayınevlerinin kitap fuarına katılması 
zorlaştı." dedi. 

Yayıncılar için fuarlarda personel gi-
derleri, stant ve stant giydirme masraf-
larının yanında indirimli satış yapma 
zorunluluğu da bulunduğuna dikkat 
çeken Bürkev, "Kitap maliyetlerinin 
yükselmesine rağmen okuyucuları 
memnun etmek ve satışı artırmak için 
indirimli satışlar yapılıyor. Bu durum 

orta ve büyük ölçekli yayıncıları bile 
zorluyor. Yayıncılara sadece nakde dön-
me fırsatı sunuyor. Çünkü yayıncı ki-
tapçılara satış yaparken uzun vade ve-
riyor, nakit para anında gelmiyor. Kitap 
fuarına katılmak için ya nakde ihtiya-
cınız olacak ya da reklam gideri olarak 
düşüneceksiniz" diye konuştu.

Kitap fiyatlarına gerçek masrafları 
yansıtamadıklarını ekleyen Bürkev, 
şöyle dedi;

“Son üç yıldır kitap basım sayısı 
düştü. Biz yılda 70 kitap yayınlarken 
pandemide 60 kitap, 2022’de de 48 
kitap basabildik. Pandemi öncesinde 
750 avro olan kuşe kâğıdı 2200 av-
roya, kitap içindeki kağıt ise 625’ten 
1200 avroya çıktı. Bu artışı, okuyucu-
yu uzaklaştırmamak için tam anla-
mıyla yansıtamıyoruz."

"Kitaba ticarı yaklaşım yanlış"
41 yayınevinin dahil olduğu Yayıncı-

lar Kooperatifi’ne bağlı yayınevlerinin 
yüzde 80’i fuara katılamadı.

Fuarın düzenlenmesinde kamusal 
yararın gözetilmesine vurgu yapan Ya-
yıncılar Kooperatifi Başkanı Elif Akka-
ya, durumu şöyle anlattı;

“Kültürel bir etkinlik hele de ki-
tapla ilgili olunca bunun kamusal 
yararı da dikkate alınmalı ve buna 
göre fiyat politikası oluşturulmalı-
dır. Kitabın tamamen ticari bir meta 
olarak düşünülmesi, onunla ilgi-
li etkinlikler ve yayma faaliyetinin 
“tamamen ticari bir sektör” algısıy-
la tasarlanmaması içinelimizden 
geleni yapıyoruz. YAYKOOP kültür 
sanat ve kitap adına kamu kurum-
larıyla yürüttüğü tüm faaliyetleri bu 

şekilde organize etmek için projeler 
yapıyor. Kitap şenlikleri, yazarların 
okurlarıyla buluştuğu yayınevleri-
nin desteklenerek yer aldığı kitap 
günlerini çoğaltmaya çalışıyoruz."

"En düşük artış yer kiralamada"
TÜYAP Kitap Fuarları Proje Direk-

törü Fethi Gürsoytrak, yayıncılar için 
kiralama ücretlerinin yanında başka 
giderlerin de bulunduğunu belirterek, 
“Her kitap fuarında halkı yayıncılarla 
buluşturmayı hedefliyoruz. Fuar ka-
tılım ücretleri enflasyon oranına göre 
belirleniyor ancak yayınevlerinin katı-
lımını kolaylaştırmak üzere 2022 fuarı 
için 2019 yılı fiyatlarına oranla %56'lık 
bir artış uygulandı. Mevcut ekonomik 
koşullar da dikkate alındığında 3 yıl 
için artış oranı çok cüzi miktarda tutul-
du. Ancak stant dekorasyon maliyet-
leri, ulaşım, konaklama ve yeme-içme 
fiyatlarındaki artış birim fiyat artışının 
çok üzerinde” dedi. 

Fuarın uzak olması eleştirisini ise 
Gürsoytrak şu şekilde cevapladı;

“Beylikdüzü’ndeki fuar alanı 120 bin 
metrekare üzerine kurulu. Kitap fuarı 
da 50 bin metrekare üzerinde düzenle-
niyor. Sergi salonları, etkinlik salonları 
ve imza alanları düşünüldüğünde şehir 
merkezinde bu ihtiyacı karşılayabilecek 
bir alan bulunmuyor.”

Rakamlarla 39 İstanbul Kitap 
Fuarı

2022’de fuara katılan yayınevi, 
kurum ve STK’ların sayısı 450 iken 
2019’da bu sayı 600’dü.

2019’da 605 bin olan ziyaretçi sayısı 
2022’de 462 bin 753’e düştü.

Ahmet Boratav

Yalçın Bürkev

Elif Akkaya
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Teknikerlik eğitimi ve çalışma 
hayatı, zorluklar içerisinde
Orta ve alt gelire sahip yüzbinlerce aile, çocuklarının geleceği için onları daha az 
maliyetli ve çalışma hayatına daha çabuk atılabilmeleri amacıyla meslek okullarına 
gönderiyor. Ülke yöneticilerinden de zor şartlar ve birçok imkânsızlıklar içerisinde 
okuyan çocuklarının çalışma hayatında bir an önce yer almasını istiyorlar.

Şevket Gölük
09 Ocak 2023

Mesleki teknik eğitim, gelişmiş ül-
kelerin ekonomik ve teknolojik geli-
şimine büyük katkılar sunuyor. Tüm 
dünya ülkelerince tartışmasız önemi 
tasdik edilen mesleki teknik eğiti-
min seviyesini daha da yükseltme 
yönünde birçok ülke çalışmalarda 
bulunuyor. Ülkemizde yüksek öğre-
nim eğitimi veren üniversitelere bağlı 
Meslek Yüksek Okullarından (M.Y.O.) 
ön lisans eğitimi alarak mezun olmuş 
meslek elamanları olan teknikerlik, 
mesleğinde bilgili ve el becerisi yük-
sek ana ve her üretim alanında ara-

nan işgücüdür. Bu yazı dizimizde, 
ülkemizdeki teknikerlerin eğitimi ve 
çalışma hayatında karşılaştıkları zor-
lukları inceledik.

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de, teknik ve mesleki eğiti-
min daha çok yaygınlaşması ve daha 
iyi anlaşılması için milyon dolarlar 
harcanıyor. Ülkemizin ve ailelerin, 
çocuklarına bu eğitimi almaları için 
harcadığı paralar ile çocukların bu 
eğitimi almak için verdiği emeğe saygı 
için alınan eğitimin önemi, ülke ola-
rak iyi anlaşılmalı. Teknik ve mesleki 
eğitim alanların bilgi ve deneyimleri-
ni gerek ülke kalkınması için gerekse 
insanlarımızın refaha ulaşması için 
kullanmaları için fırsatlar vermeli ve 
ülkemizin hak etmiş olduğu gelişmiş 

ülkeler arasına yükseltmeliyiz.
Düşünün ki, bir ülkede mesleki tek-

nik eğitim almış insanlar olmasın ya 
da birçok insanımız lisans mezunu 
(Mühendis, Mimar, Doktor, …) olsun o 
zaman bu unvanlara sahip kişilerin 
çalışacağı sektörlerde, yaptıkları iş-
lerde başarı elde edilebilir mi? Elbette 
ki, tek başlarına başarı elde edemez-
ler. Nedeni de, elbette her işte bir yön 
gösteren veya işi projelendiren olacak. 
Önemli olan bu yönlendirme ve pro-
jelendirme safhasından sonra bunu 
anlayacak, bu işleri kendi el becerile-
riyle yapacak olan vasıflı veya vasıf-
sız işçilere onların anlayacağı dilde 
anlatarak bu işleri yaptıracak meslek 
elamanı yani Teknikerlerin olması ge-
rekiyor.

http://media4democracy.org/news/teknikerlik-egitimi-ve-alisma-hayati-zorluklar-ierisinde-blm-1
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Teknikerlik eğitiminde hem teorik 
bilgi hem de uygulama bilgisi veril-
diğinden, tüm inşaat işlerinde ya da 
Teknikerlerin görev alacağı diğer sağ-
lık, ziraat ve idari işlerde anahtar, yani 
en çok aranan ana eleman olarak gö-
rev yapıyorlar.

Son yıllarda maalesef Teknikerlik 
eğitiminde olumsuz gelişmeler ve 
yanlış uygulamalar olmuş. Birincisi, 
MYO’larına geçişin bir dönem sınav-
sız olarak yapılması, ülkedeki her il-
çede kurulan ve sayısı 850 rakamına 
ulaşan bu okullarda verilen eğitim ka-
litesinin düşmesine yol açmış. İkinci-
si, 2000 yılına kadar MYO mezunları-
nın lisans tamamlamak için aldıkları 
diploma ve başarı puanları ile kendi-
lerinin üniversitelere başvurarak on-
ların uyguladığı sınavlara girmesin-
den dolayı doğan haksız ve yanlış bir 
uygulamanın Türkiye geneli bir sınav 
ile Dikey Geçiş Sınavı’na (D.G.S.) li-
sans tamamlamaya devam hakkı ta-
nındı. Bunun sonucu, MYO’da eğitim 
almak için okuyan öğrencilerin, bu 
okulları sadece Dikey Geçiş Sınavı’na 
girme şartları arasında olan MYO me-
zunu olma şartını yerine getirmek ve 
bu okulları bir basamak olarak gör-
melerinden dolayı mezun öğrencile-
rin Teknikerlik unvanını bilmeden ve 
anlamaya çalışmadan mezun olmala-

rı sonucunu getirdi.
MYO mezunu Tekniker dernekle-

rinin oluşturduğu genel merkezi An-
kara’da bulunan Anadolu Teknikerler 
Federasyonu’nun daha önce kamuoyu 
ile paylaştığı mezuniyet sonrası çalış-
ma hayatında karşılaştıkları mesleki 
ana sorunlar şöyle beyan ediliyor:

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) tarafından ya-
pılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 
sınavı ile lisans tamamlama hak-
kının çok kısıtlı sayıda öğrenci-
ye tanınması ve kazansalar dahi 
üniversitelerdeki keyfi değişik 
uygulamaların olması sonucu 
birçok gencin eğitim istekleri kı-
rılmaktadır.
2- Almış oldukları teknik ve mes-
leki eğitim seviyesi karşılığında 
görev, yetki ve sorumlulukları ta-
nımlanmadığı için öğrenciler eği-
tim sonrası büyük hüsran ve is-
yankârlığa sürüklenmektedirler.
3- Meslek odalarının kurulma-
sına engeller çıkarılmakta bu da 
çalışma hayatında karşılaştıkları 
sorunlar karşısında tüm mezun-
ların bir çatı altında mücadele et-
melerine engel teşkil olmaktadır.
4- Kamuda görev tanımı kargaşa-
sı olması ve mezun sayısına ayrı-
ca ihtiyaç sayısına oranla istih-

dam sayısının çok az olmasıdır.
Görüşmeler sonucu elde ettiğimiz 

bu olumsuz dört gelişmeyi sonlandır-
mak ve ülkemizde mezun durumdaki 
dört milyondan fazla Teknikerin al-
dıkları teknik mesleki eğitimlerinin 
karşılığı olan hakları alabilmeleri ça-
lışma hayatında hak ettikleri düzeyde 
var olmaları sadece mezunlar için de-
ğil ülke geleceği içinde önemlidir.

Ülke yöneticileri ve özel firma sa-
hipleri, Teknikerlerin çalışma haya-
tında üretim zincirin çok önemli bir 
halkası olduklarını kabul etmelidirler. 
Bunun neticesinde de yüzbinlerce ai-
lenin ortak isteği, iyi yetişmiş çocuk-
larına çalışma hayatında bir an önce 
yer verilmesi.

Ülkemizdeki teknikerlik eğitimi ve 
çalışma hayatında karşılaştıkları zor-
lukları incelediğimiz yazı dizimizin 
ikinci bölümünü veriyoruz. Üniversi-
telerimize bağlı eğitim/öğrenim veren 
Meslek Yüksek Okullarından (MYO) 
mezun olan Tekniker ve Meslek Ele-
manları, mezun oldukları program-
larda iş bulamıyorlar. Mezun sayısına 
göre Teknikerler, gerek inşaat sektörü 
gerekse üretim ve hizmet sektöründe 
çalışan personel sayısının nerede ise 
yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu okulların 
mezuniyet programlarında; inşaat, 
elektrik, makina, bilgisayar, elektro-
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nik, otomotiv, doğalgaz tesisatı, me-
katronik ve iş güvenliği gibi teknik 
programlar yer alıyor. 

MYO ve Teknik Eğitim Fakülte-
lerinde okuyup başarılı olarak me-
zun olduklarında kendilerine “Fen 
Adamı” unvanı veriliyor. Sorun da 
bundan sonra başlayıp büyüyerek 
devam ediyor. “Neden” sorusunun 
yanıtı veriliyor:

1- “Fen Adamı” unvanınızı kul-
lanamazsınız, nedeni ise, hiçbir 
kamu veya özel sektörde bu unva-
nı kullanabileceğiniz kadro yok.
2- Okuldan mezun olduğunuzda 
diplomanızda Teknik Öğretmen/
Tekniker/Teknisyen gibi Fen 
Adamı unvanları yazılır, fakat bu 
unvanlar ile yapacağınız görev, 
yetki ve sorunluluklar belirlen-
memiştir.
3- Okullardan mezun durumdaki 
fen adamlarının mesleki odaları 
ve çalışma standartları olmadı-
ğından her işi çok yetersiz ücret-
ler ile yaparlar.

Yukarıda sadece bir kaçını sıraladı-
ğım sebep ve sonuçlardan dolayı ül-
kemizde yetişmesi için çok büyük pa-
ralar harcanan “Fen Adamı” unvanlı 
insanlar, meslekleri ve diplomaları-
na küserek başka çalışma sahaları-
na yönelmekte ve çalışma hayatında 
kaybolmaktadır.

Geçtiğimiz iki yıl süresince yaşa-
nan Covid-19 Pandemi sürecinde 
ülke olarak sağlık çalışanlarının ve 
sağlık sisteminin güçlü bir şekilde 
var olması gerekliliğini çok iyi an-
ladık. Sağlık sisteminin içerisinde 
önemli görevler alan Doktor, Hem-
şire, Sağlık Teknikeri ve Sağlık Tek-

nisyenleri, sağlık hizmetinde büyük 
önem arz ediyor. Günümüzde ve ge-
lecekte çok sayıda nitelikli sağlık 
personeline ihtiyaç var.

Sağlık Bakanlığı tarafından ha-
zırlanan 22 Mayıs 2014 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlanan “Sağlık 
Mensupları ile Sağlık Hizmetlerin-
de Çalışan Diğer Meslek Mensupla-
rının İş ve Görev Tanımlarına Dair 
Yönetmelik” ile görev tanımları-
nın eksikleri olsa çalışma hayatın-
da yaşanan kargaşalar bir nebze  
ortadan kalkmıştır.

Mezun sayısı 400 bini aşan Sağ-
lık Teknikerlerinin bir araya gelerek 
oluşturdukları Sağlık Teknikerleri 
Dayanışma Platformu’nun kamuoyu 
ile paylaştığı mesleki sorunlar ve ya-
pılması istenilenler şöyle:

1-En büyük sorunlarımızdan 
biri yanlış görevlendirmedir. 
Birçok Tekniker arkadaşımızın 
görevini sahada başka meslek 
gruplarındaki kişilerin küçük 
çaplı eğitimler (sertifika eğiti-
mi) verildikten sonra yapması 
hem hasta güvenliğini hem de 
çalışan güvenliğini tehlikeye at-
maktadır. 
2- Birçok eğitim aldığımız alan 
olmasına rağmen yetersiz veya 
tanımlanamayan görev tanımları 
nedeniyle sahadaki uygulamala-
rımız faal olarak icra ediyor, an-
cak hukuki bir geçerliliği olma-
ması nedeniyle hukuki anlamda 
savunmasız kalıyoruz. 
3- Özel hastanelerde sıkça kar-
şılaştığımız alan dışı çalıştırma, 
sağlık mesleklerinin tümü için 
risk olmasına rağmen, hastaların 
hayatı dahi riske atılarak, sağlık 
personelleri aldıkları eğitimler 
ve mesleki yetkileri ile alakası 
olmayan birimlerde usta-çırak 
ilişkisi ile uygulama yapıp görev-
lendirilmektedir.

Bu durumlar hem hasta açısından 
hem de sağlık personeli açısından ol-
dukça riskli olmasına rağmen nasıl 
göz ardı edilip bu uygulamalara onay 
verilmektedir?

Sağlık Teknikerleri, kamuda istih-
dam sayılarının artırılmasını, özel 
sağlık kurumlarında daha çok sayı-
da görev verilmesini, görev tanıma-
larının tam olarak yapılmasını, öz-
lük ve gelir haklarının artırılmasını 
istiyorlar. Bunlar yapıldığında yurt 

dışına gitmek isteyen meslektaşla-
rının da vazgeçerek var güçleriyle 
ve tecrübeleriyle ülke sağlık sistemi 
içerisinde yorulmadan çalışacakları-
nı beyan ediyorlar.

Verimli toprakları olan ülkemiz 
için almış oldukları bilgi ve elde et-
miş oldukları beceriler ile üretime 
doğrudan bilimsel katkı sağlamak 
isteyen Ziraat/Tarım Teknikerlerine 
yasalar ile çok kısıtlı çalışma yetki-
leri verilmiştir. 

Tarım uygulamaları ve uygulama 
geliştirmelerinde alınan karar ve ya-
pılan işlerde imza yetkilerinin olma-
ması, geliştirdiği projelerde yetki ve 
yürütmeye sahip olamaması nedeniy-
le çalışma sahasında motivasyon dü-
şüklüğü yaşamaktadır.

Meslek heyecanı had safhada olan, 
alanında çizmeyle tarlalarda çalış-
maktan keyif alan Ziraat Tekniker-
leri, kamuda çalışıyor ise bürokratik 
engellerden dolayı doğru şekilde fay-
da sağlayamadıkları gibi hak mağ-
duriyetine de uğramaktadırlar. Özel 
sektörde çalışıyorlar ise yetkileri 
olmadığı değişik unvanlar altında 
eğitim aldığı ziraat işi haricinde ça-
lıştırılmaktadır.

MYO mezunu eğitimli ve mesleki 
donanımı tam olan Teknikerler, ülke 
yöneticilerinden ülkemizdeki mes-
lekler arası barışı sağlamak adına 
yükseköğrenim mezunu olan Tek-
nikerler, almış oldukları eğitim kar-
şılığı olacak yetki ve sorumluluklar 
ile donatılmak istiyorlar. Böylelikle 
ülke kalkınmasındaki yerlerini ala-
rak bilgi ve alın terleriyle her alanda 
üretime yüksek seviyede katkı sağla-
mayı hedefliyorlar.

"Fen Adamı" 
unvanlı insanlar, 

meslekleri ve 
diplomalarına 

küserek 
başka çalışma 

sahalarına 
yöneliyorlar.

 Teknikerler, 
almış oldukları 
eğitim karşılığı 
olacak yetki ve 
sorumluluklar 
ile donatılmak 

istiyorlar
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Türk-Yunan ilişkilerinde 
seçim gerginliği: 12 mil
Yunanistan-Türkiye ilişkileri, her iki ülkede yaklaşan seçimler öncesinde giderek 
gerginleşiyor. Yunan hükümetinin Girit'in güney ve batısındaki karasularını 12 mile 
çıkaracağına ilişkin haberler, Ankara'da büyük tepkiyle karşılandı. Ancak uzmanlar, 
seçim dönemindeki bu gerginliğin, seçim sonrasında kendini yeniden uzlaşıya 
bırakmasından umutlu.

Ahmetcan Uzlaşık
10 Ocak 2023

Türkiye ve Yunanistan'da yakla-
şan seçimler öncesinde, iki ülke iliş-
kileri alarm veriyor. Yunan basının-
da çıkan, Girit Adası’nın güneyinde 
ve batısında kara sularının 12 mile 
çıkarılacağı iddiası, Ankara'yı alar-
ma geçirdi. 

Uluslararası ilişkiler uzmanları, 
her iki ülkenin seçime çok yaklaştığı 
dönemlerde bu tip gerginliklerin de 
artma eğiliminde olduğuna dikkat 
çekerek, seçim sonrasında her iki ül-
kede oluşacak hükümetlerin girişi-

miyle, bu gerginliğin yerini uzlaşıya 
bırakma ihtimalinin büyük olduğu-
nu kaydettiler. 

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, 
9. Köy'e yaptığı açıklamada, Girit'in 
güney ve batısındaki kara sularının 
12 mile çıkarılması iddalarını "kont-
rollü gerginlik yaratma çabası" ola-
rak nitelendirdi. 

Uluçevik, Ege’de 12 mil iddiala-
rının başlıca sebeplerini “Yunanis-
tan’da yaklaşan seçimler” ve “Türki-
ye’nin kararlığı” olduğunu kaydetti. 
Yunanistan’ın bağımsızlığını kazan-
dığı günden bugüne yavaşça geniş-
lediğini, topraklarını 3 katına çıkar-
dığını hatırlatan Emekli Büyükelçi, 
seçimlere kadar ilişkilerde bu sorun-
ların öne çıkabileceğini belirtti.

Seçimlerden sonra ise, ilişkileri-
nin liderlerin girişimleriyle olumlu 
yöne dönebileceğini söyleyen Uluçe-
vik, şöyle konuştu;

“Tarihî sebeplerle Yunanistan sü-
rekli olarak Türklere ve Türkiye’ye 
karşı husumet içinde olmuştur. Eski 
Osmanlı toprakları üzerinde kuru-
lan öteki ulusal devletlerin hiçbirin-
de Yunanistan’ınki kadar fanatik 
ve sürekli bir yayılma emeli görül-
memiştir. Bir komşu ülkeye karşı 
izlenen husumet politikası hiçbir 
ülkede Yunanistan’da olduğu kadar 
politikacıya iç siyasette puan kazan-
dırmamıştır. Bu yüzden de Türk-Yu-
nan ilişkilerinde rekabet, gerginlik 
ve çatışma hakim karakter ve nitelik 
olmuştur. “Dostluk, iyi komşuluk ve 

https://9koy.org/turk-yunan-iliskilerinde-secim-gerginligi-12-mil-1001231231.html
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işbirliği” istisna olarak kendini gös-
termiştir. Bu da devamlı olmamıştır. 
Yunanistan, Türkiye ile olan dostluk 
dönemlerini de ülkemiz aleyhine is-
tismar etmiştir. Bundan sonra da 
Türk-Yunan ilişkilerinin bu tarihî ni-
teliği ve seyri içinde  cereyan edeceği 
beklenmelidir. Türk-Yunan askerî ça-
tışmasını önlenebilmesi Türkiye’nin 
her açıdan güçlü olması ile mümkün 
olabilir. Yunanistan’ın Türkiye’yi za-
yıf gördüğü bir anda maceraya giriş-
mesi güçlü ihtimaldir."

Aydın Sezer: Girit’in Ege mi, 
Akdeniz mi olduğu belli değil

Yazar Aydın Sezer ise, bugün yeni-
den gündeme gelen 12 mil meselesi-
nin "tarihsel arka planına" bakmak 
gerektiğine dikkat çekti. 2019'da Li-
bya ve Türkiye arasında imzalanan 
denizcilik anlaşmasının bir dönüm 
noktası olduğunu aktaran Sezer, bu 
anlaşmanın Atina’yı sert ve radi-
kal adımlar atmaya ittiğini söyledi. 
Yunanistan'ın 2019 anlaşması son-
rasında, Mısır ve İtalya ile masaya 
oturarak, deniz sorunlarını çözdü-
ğünü da kaydeden Sezer, Türkiye’nin 
Libya anlaşmasıyla Girit ve Rodos 
gibi önemli adaların "Ege’de mi Ak-
deniz’de mi olduğu" ile ilgili bir be-
lirsizlik oluştuğuna dikkat çekti. 

Sezer ayrıca, sorunun çözümünü 
1970’lerden beri siyasi alanda ara-
yan Türkiye’nin, Libya ile bir anlaş-
ma yaparak meseleyi hukuki boyuta 
taşımasının sakıncalarına da vurgu 
yapatı. Sezer, Libya ile Türkiye ara-
sında yapılmış deniz yetki alanlarını 
sınırlandırma anlaşmasının Girit’in 
6 mil yanından geçmesi sebebiyle 
“bu bölgedeki kıta sahanlığı sorunu 
aynı zamanda bir karasuları sorunu-
na dönüştüğünü" söyledi. 

TBMM’nin 1995’te aldığı, Yuna-
nistan'ın karasularını 12 mile çıkar-
ma kararının "savaş nedeni -casus 
belli- sayılacağına ilişkin kararın, 
"Ege için geçerli olduğunu" söyleyen 
Sezer, ancak Akdeniz'in nerede bitip, 
Ege'nin nerede başladığı konusunda 
belirsizlik olduğuna dikkat çekti. 

Aydın Sezer, iki ülke arasında se-
çim dönemlerinde çatışmacı tutum-
ların artabileceğini de belirterek, 
"siyasetçiler bu gündemleri seçim 
dönemi köpürtür ve iş görür, seçim-
den sonra ise yakınlaşma başlar” 
dedi. 

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: 
Yunanistan 12 mile çıkaramaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı 
ise, Yunanistan’ın karasularını 12 
mile çıkaramayacağı tahminini ilet-
ti. 9. Köy'e konuşan Prof Bağcı, bu 
tip söylemlerin "iç politikaya yöne-
lik" olduğunu vurgulayarak, Yuna-
nistan'ın deniz alanlarını tek taraf-
lı kararla arttırmaya kalkmasının 
Türkiye için "savaş nedeni olduğu-
nu" hatırlattı. 

Yunan basının iddiası Ankara'yı 
alarma geçirmişti

Yunan basınında Aralık ayında 
çıkan haberlerde Girit Adası’nın gü-
neyinde ve batısında kara sularını 
12 mile çıkarma kararı almaya ha-
zırlandığı ileri sürülmüş, bu durum 
Türkiye'nin büyük tepkisiyle karşı-
lanmıştı. 

PASOK Partisi’ne yakın Ta Nea 
gazetesinin haberinde, Yunan hü-
kümetinin 2020’den beri Girit’in 
güneyinde ve batısında karasularını 
12 mile çıkarma amacının olduğu, 
Yunanistan Başbakanı Kiryakos 
Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos 
Dendias'ın bu kararın ulusal çıkar-
lara hizmet edeceği bir zamanda 
alınacağını söyledikleri ifade edil-
mişti. Dendias da  30 Aralık günü 
yaptığı açıklamada, BM Deniz Hu-

kuku Sözleşmesi kapsamında kara-
sularını genişletmenin tek taraflı ve 
müzakere edilemez bir hak olduğu-
nu iddia etmişti. Bakan, TBMM’nin 
Yunanistan'ın karasularını 12 mile 
çıkarma olasılığına karşılık, 8 Hazi-
ran 1995’te aldığı Casus Belli (savaş 
sebebi) kararını kastederek “ Tehdit-
ler bizi caydıramayacak. Savaş teh-
didine karşı, uluslararası hukuka 
dayanan argümanlarımızı belgeli 
bir şekilde sunarak karşılık verece-
ğiz" diye konuşmuştu. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
da, yine Aralık ayında yaptığı açıkla-
mada, “Değil 12, Ege’de bir mil dahi 
karasuyu genişlemesine izin vere-
meyiz” demişti.

30 Aralık günü NTV canlı yayın-
da konuşan Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, sadece 12 mil değil, 
Yunanistan’ın karasularını 6 mil-
den yukarı çıkarmasını kabul et-
mediklerini belirtmişti. 1995’te 
Meclis’in yaptığı çalışmanın herkes 
tarafından içselleştirilmesi gerek-
tiğini belirten Akar, “yanlış bir adı-
mın” ciddi sıkıntılar doğurabileceği-
ni söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın ise, 4 Ocak 2023 tarihinde yaptığı 
açıklamada, “6 milin üzerinde yapıla-
cak her tasarruf doğrudan Türkiye’nin 
itirazıyla, muhalefetiyle ve şiddetli di-
renciyle karşılaşır” demişti.

Fotoğraf: DepoPhotos
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Gaziantep’i “Antebin 1000 yıllık 
hafızası” anlatıyor

Göçün ve sığınmacı 
sorununun merkezindeki 

kent Gaziantep, savaşı, 
ekonomiyi, gastronomiyi 

konuşurken, tarihine, 
hafızasına hiç sıra 

gelmedi. “Antep kendisini 
anlatmıyordu, oysa 

yüzlerce yıllık mekanlar 
her şeyi anlatıyor” 

diyen Tarihçi Yazar 
Murad Uçaner tozlu 

sayfalar arasından, arka 
sokaklardan “Hafızasını 

Kaybeden Kent Anteb”i 
ortaya çıkardı.

Kinem Hazal Tanyeri
10 Ocak 2023

Kültür, turizm, gastronomi ala-
nında parlayan kent Gaziantep’in 
tek serveti baklavası ya da yemekleri 
değil. Tarihçi yazar Murad Uçaner, 
zengin tarihi, binlerce yıllık kütür 
varlıklarıyla Hafızasını Kaybeden 
Kent Anteb‘i çıkardı. Yoğun araştır-
malar sonucu ortaya çıkardığı kitap-
ta, Antep’in kimliğinin değişimini 
anlattı.  Toplumdaki dönüşümü me-
kanlar üzerinden tarif eden Uçaner, 
“Antep kendisini anlatamıyordu, 
yüzlerce yıllık mekanlar her şeyi an-
latıyor” dedi. Ve şehirin arka sokak-
larından, arşivin tozlu sayfaların-
dan çıkararak “Hafızasını Kaybeden 

Kent Anteb”i parlattı; yok sayılanla-
rı hatırlattı.

Kendi çocukluğundan gençliğin-
den yola çıkarak, hatırladıklarıyla 
gerçeğin farklı olduğunu söyleyen 
Uçaner şöyle konuştu:

“2006’ya kadar Ermeni lafını duy-
madık buralarda. Çocukluğumda 
Surp Asdvadzadzin kilisesini hapis-
hane olarak biliyorduk. Sonra baktık 
cami olmuş. Bize kilise olarak kimse 
söylemiyordu. Bu bir şekilde kentin 
hafızasını yitirdiğini gösteriyordu. 
Antepli Ermenilere o dönemde uy-
gulanan politikalar gereği yaşama 
hakkı tanınmadı. Amacım bu hafı-
zayı yeniden canlandırmak.”

Murad Uçaner, fotoğraf sergisi 
ile başlayan çalışmasında, tarihi ve 
olup bitenleri taş binaların diliyle 
aktarıyor. Bugün hala ayakta duran 
örnekler ve hikayeleri çok çarpıcı:

https://9koy.org/gaziantepi-antebin-1000-yillik-hafizasi-anlatiyor-1001230126.html
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1-Amerikan Hastanesi 
(Azariah Smith Memorial 
Hospital) 

Amerikan Hastanesi, Antep’te Er-
meniler tarafından inşa edilen bi-
nalar içinde ilk günden bugüne ka-
dar yapılış amacına uygun hizmet 

verebilen tek bina. Amerikan Has-
tanesi olarak anılsa da kurulduğu 
zamanki ismi Dr. Azariah Smith 
Memorial Hospital’dır. Son yıllarda, 
tarihi dokusuna sahip çıkılarak ye-
nilenen hastane, Amerikan Hasta-
nesi ismiyle faaliyet gösteriyor.

3- Kendirli Kilisesi
19. Yüzyılın sonlarında Fransis-

kan keşişler tarafından inşa edilen, 
Ermeni Fransiskan Manastırı olarak 
kurulan Kendirli Kilisesi, günümü-
ze kadar farklı amaçlarla kullanıldı. 
Günümüzde Atatürk Bulvarı’nda inşa 

2-Kara Nazar Hanı
Günümüzde pasaj olarak kulla-

nılan Kara Nazar Hanı, Nazar Ağa 
Nazeretyan tarafından 1876’da in-
sanların alışveriş yapabilecekleri ve 
konaklayabilecekleri bir han olarak 
inşa edilmiştir. 1960’lı yıllarda Bü-

yük Pasaj ismiyle anılmaya başla-
yan pasaj bugün Gaziantep’in en 
hareketli alışveriş merkezlerinden 
biridir. Karagöze Mahallesi'ne giden 
tek yönlü yolu takip ettiğinizde sağı-
nızda Gaziantep’in en eski ve en canlı 
pasajlarından birine rastlıyorsunuz.

4-Nersesyan Okulu
167 yıl önce 1856 yılında kurulan 

bir okuldu. Antep’te 12 yıllık eğitim 
vermiş ilk Ermeni özel okuluydu. Mil-
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5-Şeyh Fetthullah Camii 
971 yılında adından da anlaşı-

lacağı gibi Şeyh Fethullah tarafın-
dan yaptırılmış. Hamam ve Camii 

olarak inşa edilen Şeyh Fethullah 
Camii, Şehreküstü olarak adlandı-
rılan bu mahallede günümüzde de 
aynı amaçlar için kullanılıyor. 

edilen kilise, Çınarlı camiini geçince 
yolun kuzey tarafında Öğretmenevi 
bitişiğinde bulunmaktadır. Aynı za-
manda M. Kemal Atatürk’ün 25 Ocak 
1933 tarihinde Antep’te yapmış oldu-
ğu ziyaret esnasında kilisenin balko-
nundan halka seslendiği gündür.

6- Mezarlıklar
120 sene öncesine kadar camilerin, 

kiliselerin ve sinagogun üç farklı inanç 
sisteminin mezarlıklarıydı. Kentin 
kuzeydoğusunda, Ali Neccar camiin 

300-400 metre kuzeyinde günümüz 
İstasyon Caddesi ile Nizip caddesinin 
birleştiği köşeye kadar olan alanı kap-
lıyordu. Günümüze kadar farklı amaç-
larla kullanılan binalar inşa edildi. 

li Nersesyan Okulu adıyla kurulmuş 
olsa da halk tarafından Aşağı Mektep 
olarak anılırdı. Antep Harbi ile yıkılan 
okul günümüze kadar ulaşamamıştır.
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Suriye’nin 500 yıllık kayıp türküleri

Türkiye’ye emanet
Suriye iç savaşının ülkede en çok tahrip ettiği alanlardan biri de kültür-sanat oldu. 
Savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli müzisyen İbrahim Muslimani, ülkesinin 
kaybolmaya yüz tutmuş müzik eserlerini derleyerek kayıt altına aldı. 

Jiyan Erkılıç
11 Ocak 2023

Suriye’de iç savaşın etkisiyle kay-
bolma tehlikesiyle karşı karşıya ka-
lan yaklaşık 500 yıllık müzik eser-
leri Türkiye'de derlendi. Suriyeli 
araştırmacı-müzisyen İbrahim Mus-
limani, bu eserleri derleyerek bir  
kitapta birleştirdi.

Kendisini Suriye Musikisi Hizmet-
kârı olarak tanımlayan Muslimani, 9. 
Köy'e yaptığı açıklamada, tek amacı-
nın ülkesinin kültürünü tüm dünya-
ya tanıtmak olduğunu vurguladı. 

Suriye'deki savaştan kaçıp, Gazi-
antep'e gelen Muslimani, Suriye'nin 
500 yıllık türkülerini bir araya getir-
diği kitabın adını "Wasl" koydu. "Ki-
tabın adı olan Wasl kelimesi vuslat, 
bağlantı gibi anlamlar taşıyor. Geç-
mişteki müzik tarihi ile bugün ara-
sında bir bağlantı olsun diye bu eseri 
meydana getirdim" diyen Müslimani, 
amacını ise "gelecek nesillere müzik 
eserlerimizi, bizim deyimimizle Ha-
lepli Kududler veya Muvaşşah eser-
lerini miras bırakmaktır" sözleriyle 
açıkladı. 

Müslümani, kitap çalışmasına iç 
savaştan önce Suriye'de başladığını, 
ancak sonunu savaştan kaçarak gel-
diği Gaziantep'te, zor koşullarda ta-
mamlandığını da anlattı. 

“Müzisyenler savaşta taraf 
olmak zorunda bırakıldı”

Savaşın ve göçün yıkıcı etkisinin 
kültür-sanat üzerindeki sonuçları-
na yönelik 9. Köy Haber Merkezi’ne 
konuşan Gaziantep Üniversitesi Göç 
Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Yücel Karadaş ise, “Maalesef Su-
riye savaşının etkisi hukuk, akade-
mi benzeri alanlarının yanı sıra ilk 
olarak müzik alanının tahribatına 
yol açtı. Suriye’de savaşla birlikte 
müziğin icra edilebileceği sosyal bir 

ortam kalmadı. Hatta müzisyenlerin 
çoğu savaşın tarafı haline geldiler 
yani savaşçı olmak zorunda bırakıl-
dılar. Çünkü savaş normal bir du-
rum değil” dedi.

Suriye’deki iç savaşın sanat üzerin-
deki bu yıkıcı etkisinin yarattığı deza-
vantajların Türkiye açısından avantaj 
olduğunu da ifade eden Karadaş, “Tür-
kiye’ye gelen Suriyeli mülteci müzis-
yenlerin ülkece aşina olmadığımız bir 
müzik geleneğinin taşıyıcısı olarak 
bize farklı bir kültürü, müzik anlayı-
şını taşıdığını ve bu bağlamda aslında 
müzik anlayışımızı zenginleştirdik-
lerini söyleyebilirim. Gözlemledikle-
rime dayanarak Suriye toplumunda 
Türkiye’de müzisyenler ile dinleyiciler 
arasında görmediğimiz interaktif bir 
ilişki var diyebilirim” diye konuştu.

“Suriye’den ülkemize gelen bu 
sanatsal birikimin farkında 
değiliz”

Savaş gibi yıkıcı unsurların etkile-
rine karşın kültür-sanat alanlarının 
desteklenme konusunda en arka pla-
na bırakıldığını vurgulayan Prof. Dr. 
Karadaş şöyle konuştu;

“Fon sağlayıcılarının vizyonları 
fon desteği verecekleri alanları be-
lirliyor. Gözlemlediğim kadarıyla bu 
vizyonda sanat oldukça arka planda 
kalıyor. Biz Gaziantep Üniversitesi 
Göç Enstitüsü olarak projelerimizi 
ilgili kurumlara sunduğumuz zaman 
maalesef sadece temel ihtiyaçları 
kapsayan sosyal yardımların önceliği 
önümüzü kesiyor. Kurumların temel 
hedefi maddi varlığı, ekonomik ko-
şulları geliştirme üzerinde şekilleni-
yor. Yanı sıra cinsiyet, kadın, sağlık 
gibi alanlardaki projeler ön planda 
tutuluyorken sanat alanı söz konu-
su bile değil. Gaziantep’te çok önemli 
Suriyeli müzisyenler, entelektüeller 
var. Suriye’nin çok önemli isimleri 
Gaziantep’te, Türkiye’de yaşıyor ama 
bunlarla ilgili bir farkındalığa sahip 
değiliz. Oysaki bu bizim için bir de-
ğer ve fırsattır. Suriye’den ülkemize 
gelen bu sanatsal birikimin farkın-
da olduğumuzu söyleyemem. Türki-
ye’de göçün risk oluşturduğu bu kül-
türel-sanatsal alanlar yeteri kadar 
desteklenmiyor. Bu durum da musiki 
değerler için yıkıcı etkiye sahip ola-
bilmektedir.”

https://9koy.org/suriyenin-500-yillik-kayip-turkuleri-turkiyeye-emanet-1101231213.html
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Kadim meslek 
“kalaycılık” yok oluyor
 Uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan kalaycılık, fabrikasyon üretim, ilgisizlik ve usta 
sayısının azalması nedeniyle yok olma tehlikesiyle yüz yüze… İlgisizlikten yakınan az 
sayıdaki temsilci, destek beklentisinde… 

Şenol Balı
11 Ocak 2023

Milattan önce 3000’lü yıllardan bu 
yana varlığını koruyan kadim meslek 
olan "kalaycılık" yok olmaya doğru gi-
diyor. Gelişen teknoloji, bakır eşyanın 
yerine krom veya alüminyum tercih 
edilmesi ve yeni neslin ilgisizliği, bu 
mesleği bitme aşamasına getiren ne-
denlerden. Değişen çağa karşı yenik 
düşmek üzere olan kalaycılık, az sayı-
daki temsilcileri ilgisizlikten yakınıyor 
ve destek bekliyor. 

Kalaycılığın yıllar önce güçlü oldu-
ğu kentlerden biri olan Van’da atöl-
yeler, son yıllarda ya kapanıyor ya da 
tencere veya demlik gibi gereçlerin 
tamirciliğine evriliyor. Bu mesleği 
sürdüren usta sayısı da hızla düşü-
yor. Şu sıralar kentte, çok az sayıda 
usta kalmış durumda. Bu kadim 
mesleği, Van’daki atölyesinde yıllar-
dır meslekte kalmakta ısrar eden ka-
laycı ustası İzzet Şahin ile konuştuk.

Kentte mesleği sürdürmekte ısrar 
eden ve yaptığı ek işlerle meslekten sav-
rulmamayı başaran ustalardan biri Şa-
hin. 57 yaşındaki Şahin, 20 yılı aşkın bir 
süredir kalaycılık yapıyor. Kalaycılıkla 
buluşması merakla başlayan Şahin, 
şöyle anlatıyor o süreci:

“Ustam yoktu. Kendi kendime öğren-
dim. Antep’te yaşayan tanıdıklardan 
malzeme istedim ve yapmaya başla-
dım. Zor oldu, ilkin başaramadım ama 
pes de etmedim. Merakla başladı her 
şey. Kalayı öğrendikten sonra çocukla-
rıma da öğrettim. Ama öğrenmek iste-
miyorlar açıkçası.”

Fabrikasyon üretimi, ustaları 
da vatandaşı da etkilemiş

Şahin, kalaycılığın kadim bir mes-
lek olduğunu ancak kalaycı sayısının 
her geçen gün azaldığına işaret edip 
“Kalaycılık bitmez ama kalaycı biti-

yor. Talep de yok, bu işi yapmak iste-
yen de. Zor bir iş çünkü. Tüm süreci 
el emeğiyle oluyor. Hastalık riski de 
var mesleğin. Bu işi yapanların ciğer-
leri falan zarar görebiliyor” yaşadık-
ları sıkıntılara dikkat çekiyor.

Vatandaşın ilgisinden de şikâyet-
çi olan Şahin, bir pişmanlığı ise şöy-
le anlatıyor:

“İlgi az ama insanlarda bakır eşya-
ların kullanılmamasına dair bir piş-
manlık var. Birçok kişi bakır eşyaları 
sattıklarını, yerine alüminyum mal-
zemeler kullandıklarını söylüyorlar. 
Pişman olduklarını ama tedarik ve 
fiyatlardan dolayı yenisini de bula-
madıklarını da belirtiyorlar. Sonuç 
olarak fabrikasyon üretimi oldukça 
etkiledi bizi de vatandaşı da.”

Meslekte kalmak için ek işler 
yapıyor

Kalaycılığı sürdürmek için ek işler 
yapmak zorunda kaldığını kaydeden 
Şahin, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Çay ocakları, semaver, tencere gibi 
gereçlerin tamirini yapıyorum ek ge-
lir elde etmek için. Sadece kalay bizi 
doyurmuyor. Bakır malzemesi az, ilgi 

yok. Bir de fiyatlar pahalı. Bir yumur-
ta tabağının maliyeti şu an 250-300 
TL civarında. Vatandaş daha ucuz 
diye alüminyum veya krom olanın-
dan alıyor. Yine bir yemek tenceresi, 
3-4 bin dolaylarında.”

Tamirat da imalat da yok 
denecek kadar az

“Bakırdan yapılan malzemeler, çok 
sağlıklı ve kullanışlı. Çelik ve alü-
minyum öyle değil. Isıyı iyi dağıtı-
yor, içinde yapılan yemeklerin tadı 
bir başka oluyor” diyen Şahin, Van ve 
çevre kentlerinde sayılı sayıda usta-
nın kaldığının altını çiziyor.

“Van’da şu an iki usta var. Eskiden 
bu sayı daha fazlaydı. Seyyarlar da 
vardı, köy köy gezerlerdi. Tamirat da 
imalat da yok denecek kadar az şu 
an. Ama Mardin, Maraş, Antep gibi 
kentlerde hâlâ yoğun olarak üretili-
yor. Doğu’da oldukça azaldı. Bizim 
meslek, yok oluyor. Yeni kalaycılar 
da yetişmiyor. Kalaycılığın destekle 
yaşatılması gerekiyor.” Şahin, mes-
leğin geleceği hakkında sorduğu-
muz soruyu, “Kalaycı yetiştirmezsek 
ölür” diye cevaplıyor.  

http://media4democracy.org/news/kadim-meslek-kalaycilik-yok-oluyor


40 

Şubat 2023 / Sayı 62

Maliyetler arttı,
yayıncılar zora girdi
Geçen yıl sonbaharında başlayan faiz indirimi ile dolar ve euro kurlarında yüzde 
120’yi bulan artış, kitap yayıncılarını derinden yaraladı. Kâğıda yüzde 300 artış 
gelirken son iki yılda kitap satışlarında yüzde 60 düşüş oldu. 2023’te aralarında büyük 
yayınevlerinin de olduğu birçok kuruluş, kapama tehlikesiyle karşı karşıya.

Erdinç Akkoyunlu
12 Ocak 2023

Türkiye, binde bir okuma oranı ile 
dünya üzerinde 86. sırada yer alsa 
da son yıllarda başta edebiyat olmak 
üzere düşünce, tarih, kişisel gelişim 
türlerindeki yayınlar yüzbinlerce sa-
tış adedine ulaşarak kendine önem-
li bir ekonomi yarattı. Ancak, 2021 
yılındaki faiz düşüşü ve döviz kri-
zi, mürekkep, kâğıt, dikiş gibi daha 
birçok kalemdeki girdilerin euro 
kuruna sabitlenmesi yayıncıları zor 
duruma soktu. Kitap fiyatları, 2021-
22 arasında yüzde 300’e varan oran-
da zam gördü. Kitapseverler, sosyal 

medyadaki kitap fiyatlarının dahi 
pahalılığından yakınırken, yayıncı-
lar ise devletten yeterli teşvik ve des-
teği alamamaktan şikâyetçi. 

Okurun alım gücünün düşmesiy-
le birlikte satışlar azalırken, İstan-
bul’da Covid-19 salgını nedeniyle 2 
yıllık aradan sonra büyük umutlarla 
kapılarını açan 39. TÜYAP İstanbul 
Kitap Fuarı da çare olmadı. Tüm Fu-
arcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından 
Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiy-
le, 3-11 Aralık tarihlerinde düzen-
lenen fuara katılan birçok yayıncı, 
geçmiş yıllarda katılım ücretini çı-
kararak o yıl basacakları kitaplar 
için küçük bir sermaye de elde edebi-
lirken bu yıl, stant ücretini bile kar-
şılayacak ciroya ulaşamad

Kitapta KDV kaldırılmalı
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı 

Kenan Kocatürk, maliyetlerin yüzde 
300 oranında arttığını vurgulayıp dev-
letten, maliyetleri aşağı çekmesi, yayın 
araçlarında dışa bağımlılığı azaltması 
ve basılı kitaplarda yüzde 18 KDV’nin 
kaldırmasını istedi. Salgın sonrası TÜ-
YAP’ı çok önemsediklerini ve yayıncılar 
arası dayanışma çağrısı yaptıklarını 
anlatan Kocatürk, TÜYAP’ın sadece 
kitap satışıyla değerlendirilmemesi ge-
rektiğini, uluslararası anlaşmalar ve iş 
paydaşlarıyla görüşme imkânı bulduk-
ları bir alan olduğunun altını çizdi.

“Yok edici bir düşüş”
Notos Kitap Genel Yayın Yönet-

meni Semih Gümüş, 40 yılı aşkın 

Fotoğraflar: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/maliyetler-artti-yayincilar-zora-girdi
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meslek hayatının en zor ve kötü ko-
şullarıyla karşı karşıya olduğunu 
belirterek şunları söyledi:

“Kâğıda yapılan zam, yüzde 300’ü 
geçti. Kitapların kapaklarında kul-
lanılan Bristol kartonun fiyatı yüzde 
700 arttı. Yalnızca son altı ayda, kitap 
satışlarında yüzde 40 düşüş var. Son 
iki yılda bu düşüş yüzde 60’ı buluyor. 
Yok edici bir düşüş bu. Bu koşularda 
kitapların basılması çok ama çok güç-
leşti. Ve ilginçtir, bir yılda yayımlanan 

edebiyat kitaplarının oranı, yüzde 
15’lerden yüzde 5,2’ye düşmüş. İnanç, 
yani din kitaplarının oranı da edebiyat 
kitaplarının üstüne çıkmış.”

Gümüş, yeni yazarların başvuru-
larını kabul etmek bir yana baskısı 
tükenen ve siparişi gelen kitapları 
bile basmakta zorlandıklarına işaret 
ederek, “Bu durumdan çıkılacak mı? 
Kestirmek zor. Ben en az iki yıl daha 
bu zorluklar içinde kalacağımızı dü-
şünüyorum. Sonra, aramızda belki 
bazı yayınevleri olmayacak” diyerek 
geleceğe ilişkin kaygısını ifade etti.

Ümit: Devletin, sektöre destek 
olması gerekiyor

Okurlarıyla Yapı Kredi Yayınları 
(YKY) etiketiyle buluşan Türkiye’nin 
en çok satan yazarlarından Ahmet 
Ümit ise, sığ olan kültür yayıncılığı 
pazarının, maliyetler nedeniyle iyi-
ce zor durumda kaldığını vurguladı. 
“Bazı küçük yayınevleri, bastıkları ki-
tap adetlerini düşürürken, bazıları ke-
penk indirmek zorunda kaldı” uyarısı 
yapan Ümit, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu yılki İstanbul TÜYAP Kitap 
Fuarı, bu içler acısı durumu iyice 
gözler önüne serdi. Benim özelimde, 

Kâğıda yapılan 
zam, yüzde 300’ü 
geçti. Kitapların 

kapaklarında 
kullanılan Bristol 

kartonun fiyatı 
yüzde 700 arttı. 

Kitap fiyatlarının 
düşük olması 
için devletin, 

sektöre destek 
olması gerekiyor. 

Ama bugünkü 
iktidardan bunu 
beklemek fazla 

saflık olur. 

kitaplarımı piyasa fiyatına göre bel-
li oranda düşük tutabileceğimiz bir 
olanağımız var. Kitaplarımın baskı 
sayısı fazla olduğu için maliyetler 
düşük olabiliyor. Ama ne yazık ki 
bunu yapabilecek yazar sayısı çok 
az. Kitap fiyatlarının düşük olması 
için devletin, sektöre destek olması 
gerekiyor. Ama bugünkü iktidardan 
bunu beklemek fazla saflık olur. 
Yine de Kültür Bakanlığı üzerinde 
baskı oluşturmak yararlı olabilir.”
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Son dönemlerde ekonomik kriz, ar-
tan matbaa, kâğıt ve temel gıda ma-
liyetleri nedeniyle esnaf, QR menü 
kullanımını arttırdı. Hemen her ay 
artan yiyecek maliyetleri nedeniyle, 
müşterilerine sundukları yemekle-
rin fiyatlarını değiştirmek zorunda 
kalan lokantacı esnafının bulduğu 
ilk çözüm, menülerin fiyat kısmını 
boş bırakmak QR menüler esnafın 
imdadına yetişti. 

Her geçen gün QR menü uygula-
masına geçen lokanta sayısının art-
ması ise, menü basımının ciroları-
nın önemli bir kısmını oluşturduğu 
matbaacıları zor durumda bıraktı. 
9. Köy, yüksek enflasyonun yemek 

ve baskı sektörüne zincirleme etki-
sini, lokantacılar ve matbaacılarla 
konuştu.

Matbaacılar dertli
Ankara’da matbaacılık yapanlar 

basılı menü siparişlerinin azaldı-
ğını, hala menü bastırmaya devam 
eden işletmelerin ise "fiyat kısımla-
rı boş menüleri" tercih ettiğini ifade 
ettiler. Matbaacı Mehmet Görgün 9. 
Köy'e yaptığı açıklamada, “Önceden 
işletmeciler basılı menüyü tercih 
ederdi. İlk aşamada yani ekonomik 
kriz bu kadar derinleşmeden önce 
de 6-7 ayda bir kez olmak üzere me-
nülerini güncelleyen müşterilerimiz 
vardı. Hani sadece kriz de değil hij-
yen açısından falan da düşünmek 
lazım. Bir şey dökülüyor mesela 
menüye ve kullanılamaz hale geli-
yor. Ancak kriz o kadar derin ki artık 

işletmeciler ya fiyat kısmı boş menü 
bastırıyor ya da QR menüye geçiyor" 
dedi. 

Bu durumun, matbaa sektörünü 
de olumsuz etkilediğine dikkat çe-
ken Görgün, şöyle konuştu;

"Bu durum bizim işlerimizi de et-
kiledi tabii. Kafelerden, barlardan, 
restoranlardan gelen talep azaldı. İs-
tanbul’da matbaa işiyle uğraşan bir 
dostum QR menü işine girdi mesela 
ama ona da talep azalıyor. Çünkü in-
ternet üstünden bu menüleri tasar-
lamak mümkün. O iş de online artık 
yani. Bazı girişimler var QR menü 
tasarımı üstüne. Batanlarda oldu 
bu süreçte. Hem ekonomik kriz hem 
de üstüne koronayla birlikte gelen 
QR menüler eklenince tutunama-
dılar. İşletmeciler de haklı. Şartlar 
gerçekten hepimiz için günden güne  
ağırlaşıyor."

Ceren Bala Teke
12 Ocak 2023

Lokanta esnafından zamlara

"QR menü" formülü
Yemek fiyatlarında hemen her ay yaşanan artıştan dolayı, menü 
değiştirmekten bıkan lokanta esnafı, çareyi "QR menüye geçmekte" 
buldu. Her geçen gün QR menüye geçen lokanta sayısı artarken, 
matbaacılar da menü basımının azalmasından dertli. 

https://9koy.org/lokanta-esnafindan-zamlara-qr-menu-formulu-1201230446.html
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"Halk, krizin altında eziliyor"
Matbaacılığın zor duruma düş-

mesinin tek nedeninin ekonomik 
kriz olmadığını, kağıt fabrikalarının 
özelliştirilmesi nedeniyle ortaya çı-
kan fahiş kağıt fiyatlarının da sıkın-
tı yarattığını anlatan Görgün, "Tüm 
bunlar birikti ve şimdi geldiğimiz 
nokta budur. Bir sürü insan ekme-
ğinden oldu. Piyasadaki bu kont-
rolsüzlük ve yetkililerin vurdum 
duymaz tavırları matbaa sektörünü 
etkiliyor. Türkiye’de tarım bitti, sağ-
lık bitti ama gelin görün ki matbaa-
cılık da bitti. Biz de tehlike altında-
yız. Belki ben de kapatıp gideceğim 
çünkü artık direnmek zorlaşıyor" 
dedi. 

Evini geçindirebilecek kadar kaza-
namadığından da yakınan Görgün, 
durumunu "Kazanamıyoruz doğru 
düzgün. Çocuk markette bir şey isti-
yor, alamıyorum. Geçen gün sinirden 
gözlerim doldu" sözleriyle anlattı. 

“Mutfak ürünlerinde 
hemen her gün fiyat artışı 
gerçekleşiyor"

Pub di Livorno’nun işletmecisi 
Yalçın Doğan ise,  QR menüye geçişi 
ve etkilerini 9. Köy'e şöyle anlattı;

"QR'dan önce, yılda iki kez menüyü 
yenilemek yeterli oluyordu. Ancak 
pandemi sonrası ve ekonomik kriz 
ortamında, yılda beş altı kez menü 
basımı ihtiyacı ortaya çıktı. Kamuo-
yu algısı hep alkol fiyatlarına dönük 

oluyor. Halbuki mutfak ürünlerinde 
hemen her gün fiyat artışı gerçekle-
şiyor. Yani asıl artışı temel gıda fi-
yatlarında yaşadığımız için sürekli 
menü değişimine ihtiyaç duyduk. 
Pandeminin başından beri de çok 
kez menü fiyatlarını güncelledik. 
Enflasyonist bir ortamda olduğu-
muz için de haliyle menü basım 
maliyetleri arttı. Bu da QR menüleri 
daha avantajlı kıldı.” 

Pandemiyle birlikte aşina olunan 
QR menülerin sipariş sürecinde de 

vakitten kazanmalarına yardımcı 
olduğunu belirten Doğan, “QR kul-
lanmaya tamamen Covid önlemleri 
kapsamında başlamıştık. İşletmenin 
işleyişine dair bir plan dahilinde ol-
madı. Zamanla, QR menünün hayatı-
mızın bir parçası olacağı ortaya çıkın-
ca, işletmenin işleyişini hız, zaman 
bakımından verimli hale getirecek şe-
kilde, QR menüyü geliştirme yollarını 
da aramaya başladık. Yani bu şekilde 
kalmaz ve değişir, dönüşür diye de 
tahmin ediyorum” diye konuştu.

Fotoğraf: DepoPhotos

Fotoğraf: DepoPhotos
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Kuraklık ve yanlış su politikaları, 
Türkiye'nin en yeşil kentlerinden bi-
rini tehdit ediyor; Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(BUSKİ) verilerine göre, Bursa'nın içme 
suyunun en önemli kısmını karşılayan, 
yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli 
Nilüfer Barajı’nda su seviyesi yüzde 5’e, 
40 milyon metreküp kapasiteli Doğan-
cı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 31'e 
düştü. Uzmanlara göre, yağış olmazsa 
Bursa'nın sadece 60 günlük suyu kaldı.

Bursa’da şu an için suların kesilme-
sinin gündemde olmadığını belirten 
BUSKİ Genel Müdürü Güngör Güleç, 
barajlara yeraltı kuyularından çekilen 
sular ile takviye yapıldığını belirtti.

İklim krizinde kapı eşiği aşıldı
Bursa’nın kurak ve karsız bir kış ge-

çirdiğini belirten Bursa Su Kolektifi 
gönüllüsü Caner Gökbayrak, 9. Köy'e 
yaptığı açıklamada kentin derelerini 
ve su rezervlerini besleyen Uludağ’da 
da henüz kar yağmadığına vurgu yaptı.

Hava tahminlerinde kar yağışının 
gözlenmediğini de aktaran Gökbayrak, 
iklim krizinde kapı eşiğinin aşıldığını 
belirterek Bursa’yı 2023’de susuz bir 
yaz beklediğini söyledi.

Susuzluk durumlarında Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin başvurduğu 
kuyu sularının temizliği konusunda 

kuşkularının olduğunu ifade eden Gök-
bayrak, “Bursa'da yoğunlaşan tekstil 
fabrikaları ve beraberinde denetimsiz 
çalışan boyahaneler de yeraltı suyu 
kullanıyor. Denetimsizlik nedeniyle 
her boyahanenin bir resmi ruhsatlı su 
kuyusu bulunduğunu var sayarsak en 
az 3 tane de kaçak su kuyuları mevcut. 
Boyahaneler aynı zamanda kirlettikle-
ri suyu yeraltına basarak yeraltı suyu-
nu da kirletiyorlar” dedi.

Yanlış politikalar su 
kaynaklarını kurutuyor

Bursa Ziraat Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak 
da, yerel ve genel yönetimlerin iklim 
krizini dikkate almayarak, uygun ya-
tırımlar yapmamasından kaynaklı 
barajlarda suların tükenme noktasına 
geldiğini söyledi.

Barajlardaki su kapasitelerinin 
tükenmesinde yağış azlığı kadar su-
yun aşırı ve yanlış kullanımının da 
ön plana çıktığını belirten Dr. Çak-
mak, Bursa’daki günlük su tüketi-
minin yüzde 77’sinin tarımsal sula-
ma kaynaklı olduğunu belirterek, şu 
uyarıyı yaptı;

“Tarımsal sulamadan yapılacak 
tasarruf evsel kullanımdan yapılan 
tasarruftan çok daha fazla olacaktır. 
Buna dönük yatırımlar yapılmalı. Bü-
tün tarımsal sulama sisteminin kapalı 
ve basınçlı sulama sistemine dönüştü-
rülmesi gerekiyor. Bu sulama sistemi 
ile kayıp kaçak oranı düşürülecek ve 
verimlilik artacak. Bilim ışığında yapı-
lan sulama programları ile yüzde 50 su 
tasarrufu sağlanabilir. İçme suyunda 
ve tarımsal sulama mutlak vaziyette 
yatırıma ihtiyaç var."

"Yeşil Bursa" kuraklık "Yeşil Bursa" kuraklık 
kıskacındakıskacında

Kuraklık ve yanlış su politikaları, 
Türkiye'nin "yeşil" sıfatıyla anılan 
kentini, Bursa'yı vurdu. Bursa'nın 
su ihtiyacının büyük bir kısmını 
karşılayan Nilüfer Barajı'ndaki su 
miktarı "yok" denecek seviyeye indi.

Ezgi Bulut
13 Ocak 2023

https://9koy.org/yesil-bursa-kuraklik-kiskacinda-1301231112.html
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Artık sokak hayvanlarının da bir fil-
mi var. Türkiye’nin ilk yerli sokak kö-
peği filmi Dikkat Köpek Var, sinema sa-
lonlarında izleyiciyle buluştu. Hayvan 
haklarının bilinir görünür olması için 
harekete geçen yapımcı Nusret Toplar 
yazdı, çekti ve oynadı. Toplar, konuşa-
mayan, derdini anlatamayan sokak ke-
disi ve sokak köpeklerinin sesi olmak 
amacıyla bu filmi çektiğini söyledi

Deniz Ali Tatar
13 Ocak 2023

Sokak hayvanları sinemada: 

Dikkat Köpek Var!
“Satın alma sahiplen” 
temasıyla çekilen ilk uzun 
metraj film “Dikkat Köpek 
Var" sinemalarda izleyiciyle 
buluştu. Hayvan haklarına 
dikkat çeken yapımcı 
Nusret Toplar, sinema 
sektöründe sokak kedisi 
ve sokak köpeklerinin sesi 
olmak amacıyla bu filmi 
çektiğini söyledi.

“Dikkat Köpek Var” filmiyle sinema-
severlerin karşısına çıkan oyuncu ve ya-
pımcı Nusret Toplar, hayvanlara hakla-
rına sosyal sorumluluk hassasiyetiyle 
yaklaşıyor. “Film ve sinema sektöründe 
olduğum için, kendi sektörümde sokak 
kedisi ve köpeklerinin sesi olmaya ka-
rar verdim” diyerek bu yola çıkan Toplar, 
filmin oluşma sürecini 9.Köy’e anlatı.

Almanya’nın Münih kentinde doğ-
duğunu ve 2018 yılından beri Türki-
ye’de temelli olarak yaşadığını söy-
leyen Nusret Toplar,  filmi çekmeye 
neredeyse çocukken karar verdiğini 
ifade etti ve şöyle konuştu:

“Çocukken Türkiye’de sokaklar-
da gördüğüm kedi ve köpeklere çok 
üzülüyordum. Almanya’da sokak 
hayvanlarıyla hiç karşılaşmamış-
tım ve Türkiye’dye döndüğümde bu 
durumla yine karşılaşınca bir proje 
yapmayı aklıma koydum.”

12 yıl Almanya’da oyunculuk yap-
tığını söyleyen Nusret Toplar, önce 
13 bölümlük bir Youtube dizisi ola-
rak yayınladığını sonra sinemaya 
dönüştüğünü şu sözlerle anlattı:

“Film ve sinema sektöründe oldu-
ğum için, kendi sektörümde sokak 
kedisi ve köpeklerinin sesi olmaya 

https://9koy.org/sokak-hayvanlari-sinemada-dikkat-kopek-var-1301231124.html
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karar verdim. Önceliğim belgesel 
olmadı, çünkü çok fazla belgesel ya-
pıldı. Aslında insanları sokak hay-
vanlarına yönlendirip onların yaşa-
dıkları zor durumları göstermek ve 
bir yandan da insanları güldürmek 
istedim. Bunun üzerine absürt bir 
komedi hikayesi yazmaya başladım. 
Ve böylece 13 bölümlük bir dizi se-
naryosu ortaya çıktı. Dizinin deva-
mının gelmesini bekleyenler bize 
hep yazıyordu. Biz de onlara sürp-
riz yaptık ve sinema filmi yapmaya 
karar verdik. İnsanların salonlarda 
film izlemeye ve gülmeye de ihtiya-
cı var. Sinema salonları pandemiyle 
beraber zor dönemlerden geçiyor, biz 
de dijital platformlar yerine filmimi-
zin sinemalarda olmasını istedik.”

“Bal, çok iyi bir rol arkadaşıydı”
Konu olarak “Satın alma sahip-

len” ve “mamalarına dokunma, da-
ğıtma ve saygı göster” sloganlarına 
dikkat çektiklerini söyleyen Toplar, 
ayrıca filmde  ‘kadına şiddet’ ve ‘geri 
dönüşüm’ konularının da küçük kü-
çük mesajların  olduğunu belirtti. 
Filmin ana kahramanı olan köpek 
‘Bal’ ın hikayesi hakında bilgi veren 
yönetmen, “3 yıl önce ormana terk 
edilmiş bir deri bir kemik kalmış, 
yaşaması bile mucize olan bir köpek-

ti bal. Ancak Bal yaşama tutunmayı 
tercih etti. Birçok yeteneği vardı ama 
her şeyin başında çok insan canlısıy-
dı. Sağlığına kavuşsa da önündeki 
tek engel ‘Yasaklı ırk’ olmasıydı. An-
cak Bal arama kurtarma, koku takibi 
ve sosyal köpek yeteneklerine sahip-
ti. Biz de şans eseri Bal’ın eğitmeni 
Göktan Eker ile tanıştık. Filmde “Ya-
saklı ırk” bir köpek ile çalışmak iste-
dik ve Göktan Bey, Bal’dan söz etti. 
Bal ile ilk karşılaşmamızda samimi 
ve sıcakkanlı bir etkileşim oldu, böy-
lece Bal filmimizin yıldızı oldu.”

 Köpeklerin ve kedilerin sahiplerini 
çok sevdiğini, can dostu olduğunu ve 
sevgiden anladıklarını söyleyen Top-
lar hayvan sevgisinş “Siz hayvanlara 
ne kadar çok sevgi gösterirseniz, o da 
size misliyle o sevgiyle gelir. Morali-
niz bile bozuk olduğunda sizi motive 
etmeye çalışır, kuyruğunu sallar ve 
destek olur.” diye anlatıyor. 

“Hayvanseverler çok inatçı ve 
asla pes etmiyorlar”

Filmde de “Satın alma, sahip-
len!” sloganına dikkat çektiklerini 
belirten Toplar, hayvanların satıl-
masının kendilerini çok üzdüğünü 
ve bunun değişmesi için ellerinden 
geleni yaptıklarını belirtiyor. Sokak 
hayvanlarına yapılan şiddet ve barı-

naklarda yaşanan katliamlar, uzun 
süre gündemde kaldı. Bir hayvan 
hakları savunucusu da olan  yönet-
men, “Görmediğimiz ve duymadı-
ğımız şiddet olayları da oluyordur 
eminim ki, ama iyi ki sosyal medya 
var ve her şeyi anında takip edebili-
yoruz. Hayvanseverler de bir şiddet 
olayı olduğunu duyduğunda hemen 
oraya hücum edebiliyorlar. Bu prob-
lemi hep beraber çözmemiz lazım, 
bir futbol takımı gibi düşünmemiz 
gerek. Herkes en iyi bildiği şekilde 
hayvanların daha iyi olması için uğ-
raşmalı. Çünkü hayvana şiddet ya-
pan insan, kim bilir savunmasız bir 
çocuğa nasıl bir şiddet gösterir, bu 
korkutuyor bizi.”  

Son dönemde getirilen yasayla be-
raber, evcil hayvanlara mikroçip uy-
gulanması da zorunlu kılındı. Hatta 
süresi sona erdi ve evcil hayvanına 
mikroçip takmayan sahiplere ceza 
ödenmesine karar verildi. Bu durum 
da sokağa terk edilen evcil hayvan sayı-
sında artış olmasına neden oldu. Hay-
van hakları aktivisti Nusret Toplar bu 
konuda da “Hiçbir yavru, herhangi bir 
sebep için sokağa terk edilmemeli. Sa-
hiplendiğiniz yavrular sonuç itibariyle 
oyuncak değiller. Mikroçip uygulama-
sıyla ilgili zorunluluk süresi umarım 
esnetilir” dedi.
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Öğrenciler bıçaklı saldırıya uğrayan arkadaşları 
için toplandı, kadınlar yine can güvenlikleri 
için eylemdeydi. Ankara Üniversitesi Cebeci 
kampüsünde açıklama yapmak istediler, güvenlik 
müdahale etti.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Buğra Barış Yalınkılınç
13 Ocak 2023

Ankara 
Üniversitesi'nde 
kadın eylemi

https://9koy.org/ankara-universitesinde-kadin-eylemi-1301230149.html
https://9koy.org/ankara-universitesinde-kadin-eylemi-1301230149.html
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Bir iletişim ve ifade biçimi: Dövme
Kişinin karakterini tamamlayan, dış dünyaya aktarmak istediği hikâye ve mesaj olan 
dövme, tarihi neolitik çağlara kadar uzayan, günümüzde hâlâ anlamını yitirmeyen bir 
iletişim aracı.

Emrah Bakır
13 Ocak 2023

Dövmenin tarihi neolitik çağlara 
dek uzuyor. Dünyadaki en eski döv-
meli insanın, M.Ö. 3351 ile 3017 
yılları arasında yaşadığı biliniyor. 
Bulunan en eski dövme kalıntıları 
Mısırlılara ait olsa da dövme, pek çok 
toplumda yaygındı, hastalık ve kötü 
ruhlara karşı bir tılsım gibi görüyor-
du. Günümüzde de kimisinin tutku-
nu olarak kiminin de bir değişiklik 
ve aksesuar düşüncesiyle yaptırdığı 
dövme, anlamını korumaya devam 
ediyor. 24 Saat Gazetesi olarak, aka-
demik alanda dövme konusunda ça-
lışan uzman ve dövme yaptıran kişi-
lerle konuştuk.

Uzun yıllar dövme sanatıyla uğra-
şan, bu alanın pratik ve teorisine hâ-
kim olan Turgay Yalçın, insanların 
ne tür dövmeleri ve neden yaptırma 
gereği duyduklarını, kendi gözlemle-
ri ve akademik açıdan anlattı. İnsan-
ların bedenlerine yaptırdığı sembol 
ve işaretlerin, insanlığın olgunlaş-
ma sürecinden bu yana sürekli de-
ğişim ve dönüşüm içinde olduğunu 

vurgulayan Yalçın, akademik alanda 
dövme konusunda iletişim boyutu 
üzerine çalışmalar olduğunu belir-
terek şunları söyledi:

“Dövmenin iletişimsel boyutu 
üzerine yapılan sınırlı akademik ça-
lışmalar var. İnsanlık tarihi kadar 
eski ve zengin olan dövme kültürü, 
günümüzde teknolojinin gelişmesi 
ve popüler kültüründe etkisiyle daha 
çok estetik kaygıları barındıran bir 
boyuta evrildi. Günümüzde büyük 
ilgi gören dövme sanatı, akademik 
alanında ilgisini çekerek iletişimsel 
boyutu tarafından ele alınmaya baş-
landı. Bu sanat dalının pratiğine ve 
teorisine hâkim biri olarak Nla Uni-
versity college Yüksek Lisans yap-
makla beraber ‘Modern toplumlarda 
bir iletişim aracı olarak ‘tattoo’ ko-
nulu bazı bağımsız akademik çalış-
maların içerisinde bulunmaktayım.”

“İnsanın kendisiyle kurmaya 
çalıştığı bir iletişim”… 

Dövmenin estetik kaygıların yanı 
sıra, içsel yoğunluğun ve hikâyelerin 
iletişim aracı olduğuna dikkat çeken 
Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

“Dövme sanatını, öncelikle insa-
nın kendisiyle kurmaya çalıştığı bir 

iletişim olarak algılıyorum. İnsan-
lar kendilerine hatırlatmak istedik-
leri veya unutturmamak istedikleri 
şeylerin tasarımlarını vücutlarında 
taşımak istiyorlar. Bu, kimi zaman 
bir yazı, bir sembol hatta bir nokta 
bile olabiliyor. Günümüzde sanatsal 
olarak bunun sınırı yok artık. Döv-
me yaptırmaya gelen herkes, çoğu 
zaman bir fikirle, bir sembolle, kimi 
zaman bir işaret veya kelimelerle 
geliyor. Dövme yaptıran herkes, yap-
tıracağı dövmenin hikâyesini de (ile-
tişimsel anlam) yanında getiriyor. 
Bu aynı zamanda onun karakterini 
tamamlayan ve dış dünyaya aktar-
mak istediği bir hikâye ve mesaja dö-
nüşüyor. Dövme, geleneksel iletişim 
modellerinden ayrılarak bizzat in-
sanın bedeninde taşıdığı bir mesaj, 
anlam ve imgeleme dönüşüyor. İşte 
bu noktada dövmenin iletişimsel 
boyutunun bildiğimiz diğer iletişim 
yöntemlerinden çok daha farklı ve 
içsel bir yoğunluğa sahip olduğunu 
görüyoruz.”

Bir çeşit iletişim aracı olarak 
kullanılıyor

Dövmeyi, kendisi ve diğer isteyen 
insanların başta estetik kaygılarla 
yaptırdıklarını, sonrasında ise bir 
ileti aracı hale geldiğini söyleyen Be-

İnsanlar 
kendilerine 
hatırlatmak 

istedikleri veya 
unutturmamak 

istedikleri şeylerin 
tasarımlarını 
vücutlarında 

taşımak istiyorlar.

http://media4democracy.org/news/bir-iletisim-ve-ifade-biimi-dvme
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len Taşçı, dövme yaptırma sürecine 
ilişkin şunları anlattı:

“Dövme yaptırmak istememdeki 
ilk sebep, güzel göründüğünü dü-
şünmemdi. İki tane kuş dövmesi 
yaptırdım. Dövmelerim sebebiyle 
birçok insan benimle iletişime ge-
çiyor. Genellikle dövmenin anlamı 
merak ediliyor. Bu soru aslında döv-
menin bir iletişim aracı olduğunu 
vurguluyor. Dövme, birçok insan 
tarafından sadece estetik kaygılarla 
değil, bir çeşit iletişim aracı olarak 
da kullanılıyor.

Duygularını bastırmak zorunda ka-
lan bireyler, belli bir süreden sonra bi-
rikmişliğin de etkisiyle bu tarz yolla-
ra yönelebiliyorlar. Bu, duygularımızı 
daha görünür kılma ve sözel olama-
sa da bir şekilde ‘Ben de buradayım’ 
deme ya da baskıları yok sayma yolu. 
Ben, ilk dövme yaptırmak istediğimi 

dile getirdiğimde ailem karşı çıkmış-
tı ve bu uzun süre bir tartışma konu-
su olmuştu. Uzun diyaloglara girmek 
yerine dövmeyi yaptırdım. Bu, benim 
için ‘kararlarımı kendim alabilirim’ 
deme yoluydu. Ayrıca özgürlüğü sim-
geleyen kuş dövmesini seçmem ise 
benim bu konudaki tavrımı daha da 
vurgulamamı sağladı.”

Organik bağ ve iletişim dili…
Tarihsel olarak dövmenin, bir an-

lamı ve iletişim aracı olarak kulla-
nıldığını belirten Abdullah Doğan 
ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Elbette görseller, her zaman kar-
şı taraflara bir mesaj verir. İnsanlı-
ğın çok eski dönemlerinden bugüne 
dek pek çok toplum, farklı metotlar-
la dövmeler yaptı. Kimilerinde güç, 
otorite, kimilerinde bağlılık ve aidi-
yet duygusu için yapıldı. Kültürlerin 
kendilerine has milyonlarca farklı 
motiflerle şekillendirdiği dövme sa-
natı; insanı, doğayı, duyguyu ve dü-
şünceyi bir görsel olarak bizlere sun-
du. Dövme yaptırma isteklerimden 
biri de, benim gibi dövme yaptıran-
larla konuşmadan, sözel olarak ileti-
şime geçmeden onlarla kurduğumuz 
organik bağ ve iletişim dilidir.”

Konuşmadan iletişim sağlayan 
bir yol… 

Nasıl bir dövme yaptıracağına bir 
süre karar veremeyen ve dövmeyi, 
kişilerin birbiriyle konuşmadan ile-
tişimini sağlayan bir yol olarak gö-
ren Volkan Akkuş, şunları söyledi:

“Ruh halimiz, dini inançlar ve ka-

rakter yansıması başta olmak üzere 
dövme, iletişim dili sağlıyor. Dövme 
yaptırma niyetim ve merakım hep 
vardı. Ama ne yapmak istediğim 
konusunda çok kararsızdım. Çünkü 
her dövme yapan bireyin, kendine 
has bir özelliğini gösteren ya da ki-
şiliğini öne çıkarmak istediğini dü-
şündüm. Kafamda birden çok dövme 
fikri oluştu. En belirgin özelliğimin, 
taraftarlığımın olduğunu düşünüp 
takımımı ifade eden dövmeyi yap-
tırdım. Dövmenin, toplumda anla-
şılması zor olan bir şeylerin açıkça 
ifade edilmesini sağlayan bir araç 
olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca, dövmenin insanların garip 
şeylere yönelmesine sağlayan bir şey 
olduğunu da düşünüyorum. Mesela 
biri, bir sembol görüyor ve bunun 
neye ait olduğunu bilmeden, sadece 
hoşuna gittiği için onu dövme olarak 
yaptırıyor. Sonradan o sembolü araş-
tırıp ait olduğu din, ırk ya da mensu-
biyeti sevip o şeye bağlı kalabiliyor. 
Öte yandan dövmenin, yaptıran kişi-
nin hangi dine bağlı olduğunu ya da 
nasıl bir ruh hali ve karaktere sahip 
olduğunu gösteren bir iletişim ka-
nalı olduğu açık bir şekilde ortada. 
Bana göre dövme, toplumun konuş-
madan birbiriyle iletişimini sağladı-
ğı bir mesaj yolu.”

Sessiz çığlık…
Estetik kaygılarla dövme yapmaya 

karar vermenin arka planında, baş-
kaldırı olduğunu ifade eden Begüm 
Arslan da şunları kaydetti:

“Dövmelerin beden dilini yansıt-
tığını ve estetik görüntüsünün ya-
nında ayrı bir iletişim dili olduğunu 
düşünürüm hep. Bu yüzden sadece 
hoşuma giden bir figürü değil de bi-
raz da olsa kendimi iyi hissedip ru-
humu temsil edebileceğim bir döv-
meyi görmek istedim vücudumda. 
Bir de bazı durumlarda ailenin, çev-
renin karşı çıkmasına hatta dinde 
yeri olup olmadığının sorgulanması-
na karşın dövmeyi bir başkaldırı ör-
neği gibi gören bir grubun olduğunu 
da söyleyebilirim.

‘Bazılarının sessiz çığlığı’ olabile-
ceği konusuna, böyle bir örneğe hiç 
tanıklık etmesem de katılırım. Bu 
açıdan bir beden dili olduğunu dü-
şündüğüm dövmelerimin, daha çok 
‘öznel yansımalar’ olduğunu söyle-
mek doğru olacak.”

Kâğıda yapılan 
zam, yüzde 300’ü 
geçti. Kitapların 

kapaklarında 
kullanılan Bristol 

kartonun fiyatı 
yüzde 700 arttı. 

Fotoğraf-Dövme: Ateş İlbaşı



50 

Şubat 2023 / Sayı 62



51 

Şubat 2023 / Sayı 62

Bursalı tasarımcı 
Yüksel, yaklaşık 20 

yıldır sürdürdüğü, 
Anadolu’nun farklı 
yörelerine ait kadın 

başlığı replika 
çalışmalarıyla, 

19. ve 20. 
yüzyılda yaşamış 

kadınların, 
topluma verdiği 

mesajları gün 
yüzüne çıkarıyor.

Anadolu’nun 
asırlık kadın 
başlıklarının 

bir dili var

Dilek Atlı
13 Ocak 2023

Dokuma sanatçısı Hatice Hane-
dar Yüksel, Bursa’nın tarihi Irgan-
dı Köprüsü üzerindeki atölyesinde, 
yaklaşık 20 yıldır Anadolu kıyafet-
leri ve kadın başlıklarını yaptığı rep-
likalar sayesinde günümüze taşıyor. 
Sanat hayatına Artvin’de büyükan-
nesinin 19. yüzyıldan kalma el doku-
ma tezgâhında başlayan 30 yıllık ta-
sarımcı Yüksel’in serüveni, Bursa’ya 
geldikten sonra bugün sınırları ABD 
ve Avrupa’ya kadar ulaşan bir başarı 
öyküsüne dönüşüyor. 

Yüksel, 2007 yılından bugüne 
Anadolu’nun farklı köylerinde on-
larca evi ziyaret ederek, kadınların 
çeyiz sandığındaki Anadolu kadın 
başlıklarına yeniden hayat veriyor.

Türkiye’de Bursa, İstanbul ve An-
kara’da Anadolu kıyafetleri defile-
leri yapan Yüksel, bunun yanı sıra 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın des-
teğiyle ABD, Çin, Almanya, İsveç, 
İngiltere ve Macaristan’da sergiler 
açtı.

Dokuma tasarımcısı olarak Ana-
dolu’daki geleneksel dokumaları 
araştırırken Anadolu’da kullanılan 
kadın başlıklarıyla tanıştığını akta-
ran Yüksel, Anadolu kadın başlıkla-
rına yeniden hayat verme serüveni-
nin nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

“1900’lü yıllarda, Anadolu’nun 
farklı yörelerinde kullanmış olan ge-
lin başlıkları, kadın başlıkları, evli 
kadın başlıkları ve çocuk başlıkları 
ile karşılaştım. Dokuma ile başlık-
lar, birbirini takip eden bir bütün 
aslında. Birbirleriyle bağdaşıyor 
çünkü geleneksel dokuma dediğiniz 
zaman ilk olarak kıyafetler ortaya 
çıkıyor ve bu kıyafetleri tamamlayan 
bir başlık hemen dikkati çekiyor.As-
lında dokumaları araştırırken baş-
lıkların hayatına, yani hikâyesine 
doğru yönelmeye başladım. Çünkü 
her başlığın bir hikâye anlattığını, 
kullanan kadının bir sosyal iletişim 
aracı olarak kendi hikâyesini anlat-
tığını fark ettim. 

Elbette kıyafetler de bu mesaj-
ları veriyor. Ancak Anadolu kadın 
başlıklarının bambaşka bir dili ol-
duğunu keşfettim ve bunun peşine  
düştüm.”

http://media4democracy.org/news/anadolu-nun-asirlik-kadin-basliklarinin-bir-dili-var
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Her başlıkta, bir kadın 
hikâyesi…

Artvin’de dokuma tasarımcılığı ve 
eğitmenlik yapan ancak kumaş hav-
ları nedeniyle geçirdiği meslek has-
talığı sonucu dokuma yapmaya ara 
vermek zorunda kalan Yüksel, tam 
da bu dönemde Bursa’ya taşınarak 
mesleğini Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın düzenlediği festivallere ka-
tılarak sürdürdüğünü kaydediyor. 
Bursa’ya geldikten sonra yün ve ipek 
kullanarak Kültür ve Turizm Bakan-
lığı bünyesindeki kurumlara yerli ve 
yabancı ziyaretçilere hediyelik eşya 
sunumu için dokumalar hazırladı-
ğını ve bu tasarımlarının ödülle taç-
landığını sözlerine ekleyen Yüksel, 
sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Hastalığım ilerleyince, ilk doku-
malarım ve tasarımlarımı üzerinde 
gerçekleştirdiğim büyükannemin 
antika el dokuma tezgâhını, Bursa 

Göç Tarihi Müzesi’ne bağışladım. 
Bir süre ‘Ne yapabilirim?’ diye dü-
şündükten sonra yüzümü tamamen 
kadın başlıklarına döndüm ve araş-
tırmalarıma başladım. Zaten Ana-
dolu kıyafetlerini araştırırken bir 
parçası olarak başlıkları da incele-
dim. Ancak Anadolu’da kullanılan 
kadın başlıklarının bu kadar ilgimi 
çekmesinin sebebi, her bir başlıkta 
onu kullanan kadının tüm yaşam 
hikâyesi olmasıydı. O dönemde ka-
dınlar, toplumda çok fazla söz sahibi 
olamadığı için medeni durumundan, 
niyetine, yaşından aile yaşamına ka-
dar pek çok mesajı ve bilgiyi toplu-
ma başlıkları ile bildiriyordu, adeta 
sosyal bir iletişim aracı görevi gö-
rüyordu. Böylece kadın, kullandığı 
başlık ile topluma; ben ‘Evliyim’, 
‘Çocuk sahibiyim’, ‘İki çocukluyum’ 
ya da ‘Üç kız çocuğu annesiyim’, 
‘Nişanlım askerde’, ‘Dulum’, ‘Bekâ-

rım’, ‘Zenginim’, ‘Yoksul bir aile-
nin geliniyim’, ‘Dağ yöresindenim’, 
‘Ovada yaşıyorum’ gibi pek çok  
mesaj veriyordu.”

Mor cepken, “Şiddet görüyorum” 
demek…

Anadolu’da kadın kıyafetleri ve baş-
lıklarını, bir araştırmacı merakıyla 
mercek altına almaya karar verdikten 
sonra farklı bölgelerindeki yörelere 
gittiğini ve ailelerin ikinci, üçüncü ku-
şak üyeleriyle görüştüğüne değinen 
tasarımcı Yüksel, aklından çıkmayan 
bir detayı da şu sözlerle aktarıyor:

“Bursa’nın dağ yörelerinde, her ev-
lenen gelinin çeyizinde bir mor yelek 
bulunur. ‘Mor cepken’ diye bilinen 
kısa mor yelek giyen genç kadınların 
topluma verdiği sessiz mesaj, o kadar 
dokunaklı ki. Eğer bir gelin, mor cep-
ken giyip örneğin köyün meydanında 
bulunan çeşmenin başına gidiyorsa, 
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köyde dolaşıyorsa ‘Ben kocamdan şid-
det görüyorum’ anlamını taşıyor. Bu 
mesaj üzerine köy halkı, kahvede otu-
ran erkeklerden tutun da evdeki ka-
dınlara kadar herkes, şiddet gösteren 
o erkeğe selam vermeyerek, iş verme-
yerek cezalandırıyor. O koca, köydeki 
topluluk tarafından dışlanıyor. Dışla-
nan koca, ya hatasını düzeltiyor ya da 
köyü terk etmek zorunda kalıyor.”

“Çok fazla çocuk gelin varmış”
Araştırmaları sırasında girdiği ev-

lerde, açtığı sandıklarda ve dinlediği 
aile hikâyelerinde içini burkan öykü-
lere de rastladığını anlatan Yüksel, 
sözlerine şöyle devam etti:

“19. ve 20. yüzyılda çok fazla çocuk 
yaşta gelin olduğu dikkatimi çekti ve 
içim acıdı. Gerek savaş dönemleri ol-
sun, gerekse eğitimsiz yaşamların 
özellikle gelişmemiş yörelerde ken-
dini göstermesi olsun, hangi nedenle 

olursa olsun, çocuk yaşta evlendirilen 
küçücük kızların hayatları içimi burk-
tu. Bunun dışında örneğin Çorum Ala-
cahöyük başlığı, çok etkileyici bir baş-
ka mesaj veriyor. Kadınlar evlenirken 
başlığın üzerinde iki minik ayna var-
dır. Biri erkeği, biri kadını temsil eder 
ve birbirlerinin aynası olmayı ifade 
eder. Üzerindeki renklerin anlamları 
vardır. Mor, zenginlik demektir örne-
ğin. Böylece kadınlar kendi kimlikle-
rine ve kültürlerine sahip çıkıyorlar.”

“Kültür başkenti” Bursa’ya, vefa 
borcu

19 yıldır Tarihi Irgandı Köprüsü 
üzerinde bulunan atölyesinde hizmet 
verdiğini belirten Yüksel, Bursa’nın, 
“2022 Yılı Kültür Başkenti” seçildiği-
ni anımsatıyor. Tarihi ve sanatı, yerli 
ve yabancı gezginlere bir arada sunan 
Tarihi Irgandı Köprüsü’nün diğer adı-
nın “Sanatçılar Köprüsü” olduğuna 

işaret eden Yüksel, sözlerini şöyle bi-
tiriyor:

“Bursa’ya, bir vefa borcum var. 
Bursa’dan kendi sanat alanım adı-
na çok ilham aldım. Kültür Başken-
ti etkinlikleri kapsamında Irgandı 
Köprüsü’nü ziyaret eden Azerbaycan 
Büyükelçisi, Anadolu’da kadın başlık-
ları sergimi Bakü’ye de taşımak istedi. 
Bunun yanında kendi kumaşlarımızı 
kullanarak Anadolu’nun geleneksel 
kıyafetlerinden ilhamla hazırladığım 
‘Benim Adım Anadolu’ defilelerini de 
sürdüreceğim. Çalışmalarımı, Bur-
sa’nın dünyaya tanıtılması için sür-
dürmeye devam edeceğim. Ayrıca, 
Anadolu başlıklarını bir adım öteye 
taşıyarak İpek Yolu güzergâhında 
yer alan ülkeleri kapsayan bir ‘Dünya 
başlıkları’ koleksiyonu hazırlamak 
üzere de araştırmalarıma başladım. 
Dilerim bir ‘Dünyada Barış’ sergisi 
yapacağım.”
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Zam memnun etmedi;

Memurlar ayakta
Asgari ücrete gelen yüzde 50'yi aşan zammın ardından memurlar, hükümetin kendileri 
için öngördüğü yüzde 30 zamma karşı bir gün iş bıraktı. 9. Köy, iş bırakma eylemini 
izledi, memurlarla sorunlarını ve beklentilerini konuştu.

Ozan Gençoğlu
14 Ocak 2023

Memurlar, hükümetin maaşları için 
öngördüğü yüzde 30 zamma karşı çık-
mak için bir gün iş bıraktı. Ankara'da 
gerçekleşen eylemde, 7 konfederas-
yon ve bağlı sendikalar; yüzde 30’luk 
memur ve emekli maaşı zamları, söz-

leşmeliye kadro, yüzde 2’lik sendikal 
baraj ve vergi dilimi düzenlemeleri 
hakkında basın açıklaması yaptı. 

9. Köy, 12 Ocak Perşembe günü Tür-
kiye genelinde bir gün iş bırakaran me-
murların Ankara Ulus Atatürk Heykeli 
önündeki protestolarını yerinde izledi.

"Birleşe birleşe kazanacağız"
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 

Genel Başkanı Mehmet Balık, hükü-

metin öngördüğü zamma, ‘’Asgari üc-
retin altında maaş alan memur arka-
daşlarımız var’’ diyerek tepki gösterdi. 
Balık, yaptığı konuşmada  ‘’2010 yılın-
da ortalama memur ücreti asgari ücre-
tin üç katıydı. 2012’de en düşük emekli 
aylığı asgari ücretten 53 lira yüksekti, 
şuan en düşük emekli aylığı asgari üc-
retten 3 bin lira daha az. Ülkenin son 
20 yıl içerisinde geldiği durumu bura-
dan görebiliriz" dedi.

https://9koy.org/zam-memnun-etmedi-memurlar-ayakta-1401230138.html
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"Ücretli köleliğe son"
Önce yüzde 25 olarak açıklanan ve 

yüzde 30’a çıkarılan zammın yandaş 
sendikaların talebiymiş gibi göste-
rildiğini, sonradan yapılan yüzde 
5’lik artışın "bahşiş dağıtır gibi" hal-
ka müjdelendiğini söyleyen Balık, 
şöyle konuştu;

 ‘’Kimin alkış tuttuğuna hepimiz şa-
hit olduk. Ekonomik krizi görmezden 
gelip her toplu sözleşme dönemin-
de kamu çalışanlarını masada satan 
yandaş sendikalar kuruluş amaçları-
na göre hareket ederek bu zammı hal-
kımıza layık görüyorlar’’ dedi.

"Zam, zulüm, saltanat ne ala 
memleket"

Zammın kamu çalışanları ve 
emekliler için var olan yarayı de-
rinleştirmekten başka bir işe yara-
madığını dile getiren sendikalılar, 

maaşların yeniden düzenlenmesini, 
en düşük maaşın yoksulluk sınırı 
olan 26 bin liranın üzerinde veril-
mesini talep ettiler. Enflasyon far-
kının her ay maaşlara yansıtılması 
gerektiğini  söyleyen protestocu me-
murlar,  kamu emeklilerinin ölene 
kadar çalışmak zorunda bırakıldı-
ğından, emekli hayatı yaşamaktan 
mahrum bırakıldıklarından, torun-
ları ve çocuklarıyla vakit geçirebile-
cek, ayakta kalabilecek ne zamana 
ne de maaşa sahip olduklarından  
yakındılar.

‘’Yoksullaşıyoruz farkında 
mısınız?"

Enflasyon farkının altından maaş 
alan memurların en büyük sorun-
larından birisinin de vergi dilimleri 
olduğunu dile getiren Mehmet Balık, 
en düşük memur maaşının bile yılın 

ikinci 6 ayında yüzde 20’lik dilime 
takılacağına vurgu yaptı. Balık, ‘’ 
Vergi diliminin %15’e sabitlenmesi 
sadece bizim isteğimiz değil. Yandaş 
sendikalar ve işçi sendikalarımızın 
da talepleri bu yönde. O zaman bu-
radan hükümete sesleniyoruz, vergi 
dilimini %15’e sabitleyin’’ dedi.

"Açlık, yoksulluk kader 
değildir"

Yüzde 2 barajının sendikal tekel-
leşmeye sebep olacağının düşünül-
düğünü dile getiren Balık, ‘’Tekel-
lerinizi de barajlarınızı da yıka yıka 
geliyoruz.’’ diyerek ortak basın açık-
lamasını Nazım Hikmet’in sözleriy-
le bitirdi;

‘’Eğer; Hak haksızlıktan yüce, sev-
gi nefretten üstün, aydınlık karan-
lıktan güçlüyse… Çaresi yok usta… 
Biz kazanacağız.’’
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Çek Cumhuriyeti'nde bu hafta sonu 
yapılacak Başkanlık seçimi, Avrupa 
siyasetinin ne yöne evrileceğini belir-
leyen unsurlardan biri olacak. Gözler, 
Çek Cumhuriyeti'nin "Trump'ı" olarak 
anılan, işadamı ve popülist siyasetçi 
Andrej Babis'in üzerinde. 

Çek gazeteci Jiri Hosek'e göre, Babis 
ikinci tura çıkabilir. 9. Köy'e açıkla-
malarda bulunan Hosek, Andrej Ba-
biš’in geçtiğimiz günlerde sonuçlanan 
davasının onu ikinci tura taşıyacağı 
tahmininde bulundu. AB fonlarının 
usulsüz kullanılmasına ilişkin davada 
Babis, bir Çek mahkemesi tarafından 9 
Ocak’ta aklanmıştı.

Anketlerde öne çıkan üç adayın oyu-
nun 22-29 puan arasında olduğunu 
belirten Hosek, seçimin ikinci turda 
eski General Petr Pavel ile Andrej Ba-
biš arasında yaşanmasının muhtemel 
olduğunu belirtti.

Babiš’in liderliğini yaptığı ANO 2011 
Partisi, 2014'te yapılan genel seçim-
lerde ikinci parti olmuş, 2017’de ise 
oyların yüzde 29.64’nü alarak sandık-
tan birinci parti olarak çıkmıştı.2021 
genel seçimlerinde de en yüksek kol-
tuk sayısına ulaşan Parti, karşısında-
ki iki koalisyonu oluşturan beş parti-
nin birleşmesi ile muhalefette kaldı. 
Eylül 2022 belediye seçimlerinde ise 
Babiš’in partisi ANO, düşük katılıma 
rağmen gücünü arttırmıştı.

Enflasyon, ANO ve Babis için bir 
avantaj

Enflasyon ve hayat pahalılığın Avru-
pa’daki tüm iktidarlar için bir tehdit arz 
ettiğini belirten gazeteci Hosek,  muha-
lefette olan Babiš’in partisi ANO’nun 
bundan faydalandığını aktardı.

Jiri Hosek, Avrupa’nın birçok krizle 
boğuştuğunu belirterek birçok ülkede 
olduğu Çek halkında da “popülist se-
çeneklere" doğru bir yönelim olabile-
ceğini kaydederek, "Halkın büyük bir 
kısmı Babiš gittiği için mutlu, yine de 
bu onları şu anki hükümeti de eleştir-
mekten geri tutmuyor" dedi. 

“Babiš’in Cumhurbaşkanı olması, 
Başbakan olmasından daha az tehli-
keli” yorumunda bulanan Jiri Hosek, 
Çek demokrasisi açısından olabilecek 
en kötü senaryonun ise, Babiš’in cum-
hurbaşkanı, partisi ANO’nun genel se-
çimleri kazanarak başbakan çıkarması 
olduğunu vurguladı. 

Andrej Babiš’i, Avrupa'daki bir baş-
ka popülist lider olan, Macaristan Baş-
bakanı Orban’a karşı hayranlık bes-
lediğini de söyleyen Hosek, ancak iki 
siyasetçi arasında çok önemli bir fark 
bulunduğunu, “Andrej Babiš’in her-
hangi bir şekilde Rusya ya da Putin 
destekçisi olduğuna dair bir kanıt yok" 
sözleriyle aktardı. 

Doç. Dr. Başak Alpan: Seçim 
sonuçları AB açısından önemli

9. Köy’e konuşan ODTÜ Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Başak Alpan ise, Rus-

ya-Ukrayna meselesinin bir süre 
daha popülist siyaset gündemini 
belirleyeceğinin altını çizerek, “Bu 
seçim sonuçları elbette çok önemli, 
Avrupa Birliği üyesi olan bu ülkedeki 
iktidarın popülist yönde değişmesi, 
Birlik içinde şu an Polonya ve Maca-
ristan’ın temsil ettiği Avrupa’nın te-
mel prensiplerine karşı çıkış trendini 
güçlendirebilir” dedi. 

Orta Avrupa’daki popülizmin 
post-komünist bir bağlamda şekille-
nerek Avrupa’daki muadillerinde ay-
rıldığını da vurgulayan Başak Alpan 
popülist siyasetin geleceğini ise şöyle 
değerlendirdi;

“Ben popülist siyasetin günümüz-
deki seyrinden daha güçlü bir yere 
evrileceğini düşünmüyorum. Çün-
kü krizler, popülist söylemleri güç-
lendirse de gerçek sorunlara gerçek 
çözümler gerektiriyor, bu da popü-
list partilerin çok güçlü olmadığı bir 
konu. Pandemide de böyle oldu. Sağ-
lık politikalarının güçlenmesi ve cid-
di politikalar yapılması gerekiyordu 
ve pandemi döneminde Avrupa’da 
hemen hemen bütün popülist siyasi 
partilerin oylarında düşüş gözlendi, 
Fidesz dışında.”

Çek Cumhuriyeti'nin "Trump'ı" kazanabilecek mi?

Avrupa'nın gözü bu seçimde! 
Avrupa, Çek Cumhuriyeti’nde bu hafta sonu gerçekleşen Başkanlık seçimlerine 
odaklanmış durumda. En çok merak edilen ise, Çek Cumhuriyeti'nin "Trump'ı" olarak 
görülen iş adamı ve popülist siyasetçi Andrej Babiš'in ne yapacağı. Çek gazeteci Jiri 
Hosek, Babis’in ikinci turda kaybedeceğini öngörüyor. Ne var ki popülizm, Avrupa 
entregrasyonu adına hala bir tehdit.

Ahmetcan Uzlaşık
15 Ocak 2023

https://9koy.org/avrupanin-gozu-bu-secimde-cek-cumhuriyetinin-trumpi-kazanabilecek-mi-1501231228.html
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Isırgan otu, ishal, şeker hastalığı, 
böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları, 
aşırı adet kanamaları, solunum ile ilgili 
sağlık problemlerinin tedavisinde, ağrı 
kesici ilaç üretiminde, kozmetikte kul-
lanılıyor. Zirai çalışmalarda gübreleme-
de tek başına veya diğer gübrelere kat-
kı yapılması amacıyla değerlendirilen 
ısırgan otu, zararlılarla mücadelede de 
değerlendiriliyor. Isırgan yiyecek olarak 
da tüketiliyor. 

Ekolojik tekstil talebinin ortaya çıkı-
şıyla birlikte pek çok hastalığın teda-
visinden zirai zararlılarla mücadeleye, 
kozmetik sanayinden gıdaya pek çok 
alanda kullanılan ısırgan otu, hem aka-
demik çalışmaların hem de tekstil sek-
törünün ilgi odağı oldu. Üniversitelerde 
ısırgan lifinin değerlendirilmesi ilgili 
pek çok akademik tez hazırlanırken, 
ısırganın bol miktarda yetiştiği Kara-
deniz bölgesinde kadınlar, el ürünlerini 
değerlendirmenin yollarını arıyorlar. 

Literatürde yapılan çalışmalar, ısır-
gan otu lifinin 12. yüzyılda İskandi-
navya’da yelkenli ve balık ağlarının 
yapımında kullanıldığını gösteriyor. 
1. Dünya Savaşı’nda ise Alman asker-
lerinin sırt çantaları, çadır, iç giyim ve 
kostümlerinin, içinde ısırgan otu bu-
lunan bir karışımdan üretildiği bilgisi 

Ekolojik 
tekstilde 
ısırgan fırsatıatı
Sentetik ürünlerin çıkışıyla 
unutulan ısırgan otu lifi, 
1990’lı yıllarda “ekolojik 
tekstil” kavramının 
gelişmesiyle üniversite ve 
tekstil firmalarının ilgi 
alanına girdi. Giresun’un 
Espiye ilçesine bağlı 
Akkaya köyü kadınları, kısıtlı imkânlarla ısırgandan elde ettikleri ipliklerle örgü 
yapıyorlar. Akademisyen Esra Bekiroğlu, “Giderek önem kazanan ekolojik tekstil için 
ısırgan lifi bir seçenek olarak değerlendirilmeli” dedi.

Kelime Ata
15 Ocak 2023

mevcut. Sentetik ürünlerin kullanılma-
ya başlanmasıyla unutulan ısırgan lifi, 
1990’ların başında ortaya atılan, çevre 
ve insan sağlığına uygun tekstil üreti-
mini esas alan “ekolojik tekstil” kavra-
mı ile birlikte güncelleşti. Günümüzde 
ısırgan lifinin tekstil sektöründe değer-
lendirilmesi için en yoğun çalışmalar 
Almanya, Avusturya ve Hollanda’da 
yürütülürken, İngiltere, İtalya, Fransa 
ve Finlandiya da konuya ilgi duyan ül-
keler arasında yer alıyor. Isırgan lifi, ha-
len turistik amaçlı geleneksel ürünlerin 
üretiminde Hindistan, Nepal ve Çin’de 
kullanılıyor.

Isırgan otunun tekstil sektöründe 
kullanılmasına ilişkin “Isırgan Bitki-
sinden Lif Elde Etme Yöntemleri ve 
Tekstil Yüzey Çalışmaları” konulu yük-
sek lisans tezi hazırlayan Ankara Hacı 
Bayram Veli ve Atılım Üniversitesi Öğ-
retim Görevlisi Esra Bekiroğlu, doğal 
liflere ilginin arttığını belirterek “İkinci 
Dünya Savaşı’nda ısırganın ağrı kesici 
özelliğinden dolayı askerlerin yaraları-
na bastırıldığı, ısırgan lifinden kamuf-
laj kıyafetleri yapıldığı biliniyor. Isır-
gan, özelliği çok olan bir bitkidir. Son 
zamanlarda özellikle Avrupa’da yoğun 
olan organik-ekolojik ürün talebi bütün 
alanları olduğu gibi tekstil ve konfeksi-
yon sektörünü de etkisi altına aldı. İh-
racatının büyük kısmını Avrupa Birliği 
ülkelerine yapan Türk tekstil sanayi de, 
bu ülkelerin uyguladığı yaptırımlardan 
etkilendiği için eko-tekstil gündeme 

geldi” bilgisini verdi. 

Üniversitelerde ısırgan lifinin 
tekstilde değerlendirilmesine 
ilişkin akademik çalışmalar var

Bekiroğlu, yeterince değerlendirile-
meyen verimsiz toprakların tarıma ka-
zandırılması düşüncesi ve tekstil sektö-
rüne yeni bir soluk getirme ihtiyacının 
da ısırgan lifine ilgiyi artırdığına dikkat 
çekti.    Ekolojik tekstil konusunun önce 
Almanya, Avusturya ve Hollanda’da 
araştırma konusu olduğunu, son yıl-
larda Türkiye’deki üniversitelerde de 
ısırgan lifinin tekstil sektöründe de-
ğerlendirilmesine ilişkin akademik ça-
lışmalar yürütüldüğünü belirten Esra 
Bekiroğlu, tezini hazırlarken İzmir’deki 
bir firmada ip elde etmeyi denediğini de 
anlattı. Isırgandaki lifi çıkarma ve ta-
rama işleminin diğer liflere göre daha 
zahmetli olduğuna işaret eden Beki-
roğlu, “Himalaya ısırganından kolay 
lif elde ediliyor ama aynı kolaylık bizim 
ülkemizdeki ısırganlar için geçerli de-
ğil. Lifi çıkarmak için çok fazla bitki ve 
mekanizma gerekiyor. Örneğin kenevi-
rin lifi için kullandığınız mekanizma, 
ısırganda yetersiz kalıyor. Bu da zaman 
ve maliyet sorunlarına yol açtığından 
endüstrinin işini zorlaştırıyor” dedi. 

Isırgan otundan yapılan kumaş, 
terletmiyor ve sağlıklı

Isırgan lifinin tek başına kullanıla-
madığını mutlaka başka bir yardımcı 

http://media4democracy.org/news/ekolojik-tekstilde-isirgan-firsati
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doğal madde ile karıştırmak gerektiğini 
vurgulayan Bekiroğlu, ısırgan lifinden 
çok yumuşak ipeksi bir ürün elde edi-
lebildiğinin altını çizdi. Bekiroğlu, ısır-
gan otundan yapılan kumaşın özellik-
lerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

“Yabani bitki olduğu için, tercih ko-
nusunda bazı tereddütler gözlemlene-
biliyor. Ancak ağrı kesici özelliği öne çı-
karıldığında tüketicinin tercihi, pozitif 
yönde değişebilir. Isırgan otundan yapı-
lan kumaş, nefes alma özelliğiyle insan 
vücudunu terletmeyen doğal bir elyaf 
yapısındadır ve sentetik maddelerden 
üretilen kumaşlara göre daha sağlıklı-
dır. Isırgan otundan üretilen kumaşın 
yapay ürünlere göre nem çekme kabili-
yeti daha iyidir. Buruşma özelliği, yapay 
liflerden elde edilmiş olan kumaşlara 
göre daha azdır. Alerjik rahatsızlığı 
olanlar için önleyici bir özelliğe sahip-
tir, yapay lifler gibi alerjik özellikleri 
bulunmaz. Giderek önem kazanan eko-
lojik tekstil için ısırgan lifi bir seçenek 
için değerlendirilmeli.”

Akkaya Köyü Muhtarı Kılıç: 
Fındık alımı gibi bedeli ödenip 
ısırgan alımları yapılmalı 

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ak-
kaya köyünün muhtarı Fahrettin Kılıç, 
ısırgan otundan elde edilen lifin do-
kumada kullanılabileceğini ilk olarak 
2013 yılında fark ettiğini, annesinin 
lifi eğerek kendisine çorap ördüğünü 
söyledi. Köy kadınlarının gelir elde ede-
bilmesi için, örme işini yapabilecek ka-
dınları bir araya getirdiğini ve siparişle 
kazak, çorap, bere, şal, dizlik, bileklik 
ördüklerini anlatan Kılıç, köylerinde 
çok ısırgan yetiştiğini ve bu ürünü eko-
nomiye kazandırmak istediklerini açık-
ladı. Vakko mağazasının kendilerinden 
ısırgan ipi aldığını belirten Muhtar Kı-
lıç, “Aslında Vakko’nun bize ürün yap-
tırmasını istedik ama onlar ip almakla 
yetindi” dedi.

Kılıç, şu anda Halk Eğitim Müdürlü-
ğü ile temasları sonucunda köye kurs 
açılacağını böylece hem unutulmuş el 
sanatlarının canlandırılacağı hem de 
7-8 kadının ısırgan lifinin dokumada 
değerlendirilmesi konusunda çalışma-
lar yapacağına bildirerek, “Kadınlara 
bir miktar maaş da verilecek. Biz üre-
teceğiz, Halk Eğitim satışı konusunda 
yardımcı olacak. Biz ısırgan ipini üre-
tiyoruz, ürünlerdeki çeşitlilik sınırlı. 
Halk Eğitim sayesinde işi ilerletmeyi 
planlıyoruz” diye konuştu. 

Hollandalı bir kadının sosyal med-
ya üzerinden kendisine ulaşarak bilgi 
aldığını, sonrasında işi ilerlettiğine de-
ğinen Kılıç, çalışmalarını ve yapılması 
gerekenlere ilişkin şunları söyledi:

“Karadeniz’deki üniversitelerden de 
konuya ilgili duyanlar bizimle irtibat 
kurdu. Hatta bir üniversite hocası, top-
lama malzemeden yapılmış bir makine 
getirdi. El ile lif çıkarma işlemine göre 
bir kolaylık sağladı ama yeterli değil. 
Çıkardığımız lifleri Denizli’deki bir fab-
rikaya gönderdim; ipi çok inceltmeyi 
başarıp eşarp yaptılar. Ancak biz istedi-
ğimiz ilerlemeyi kaydedemedik. Çünkü 
firmalar, büyük ölçekli üretimler istiyor. 
Onun için de aynı fındık alımı gibi bede-
li ödenerek 5-10 tonluk ısırgan alımla-
rının yapılması lazım. Böyle bir sistem 
olmayınca gelir beklentisi içinde olan 
kadınların hevesi biraz kırılıyor. Ayrıca 
8 yılda 12 kaymakam değişti; dolayısıy-
la kaymakamlara çalışmalarımızı an-
latabilme fırsatımız da olmadı. Şimdi 
Halk Eğitim Merkezi’yle işbirliği sonu-
cunda açılacak kurslarla mesafe alaca-
ğımıza inanıyorum.”  

İlk yıllarda üretilen az miktardaki 
ipliklerden deneme amaçlı çorapların 
örüldüğünü anımsatan Kılıç, bunları 
bölge pazarlarında ve yöreye gelen mi-
safirlere yönelik tanıtımlarda kullan-
dıklarını kaydetti.

Isırgan tarımı için Kalkınma 
Ajansı’ndan proje

Isırgan otu, Karadeniz Bölgesi’nin 
ekolojisine uygun bir bitki olduğu için 
bol miktarda bulunuyor. Bu ürünün de-
ğerlendirilmesi konusunda 2017-2019 
yılları arasında Doğu Karadeniz Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DO-
KAP) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) işbirliğinde “Karadeniz Bölgesin-
de Isırgan (Urtica spp.) Tarımının ve Tek-
nolojisinin Yaygınlaştırılması Projesi” 
geliştirildi. Proje, ısırgan bitkisinin teks-
til endüstrisinin yanı sıra;  gastronomi, 
hediyelik eşya ve turizmde kullanım im-
kânlarının araştırılarak geliştirilmesi ve 
bölgenin sosyoekonomik yapısına katkı 
sağlanması amaçlanıyor. Proje sayesin-
de, Türkiye’nin ilk ve en geniş ısırgan 
gen havuzu oluşturulacak. Karadeniz 
Bölgesi’nde yöre insanına lif amaçlı ısır-
gan (urtica dioica) tarımının öğretilmesi 
ile üreticiler arasında yeni ısırgan tarla-
larının oluşturulması sağlandı. Ayrıca 
ısırgan boyası üretilerek dokumaların 
boyama örnekleri çıkarıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Eylül sonunda Beştepe’de yapılan 
kabine toplantısının ardından açık-
lamalarda bulunurken Kredi Yurt-
lar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan 
üniversite öğrencilerinin, günlük 25 
TL olan beslenme yardımını; kahvaltı 
için 20 TL, akşam yemeği için 40 TL 
olmak üzere 60 TL olarak artıraca-

ğını bildirmişti. Ekim ayı ortasında 
ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 bin 
üniversite öğrencisine yılda iki kez 
ulaşım desteğinin verileceğini müjde-
lemişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Der-
ya Yanık da üniversite öğrencileri için 
verilecek ulaşım desteğinin ayrıntı-
larıyla ilgili olarak “Bizim yaptığımız 
sosyal yardımların, sosyal desteklerin 
tamamının dayandığı mevzuat 3294 
sayılı kanun. Bu programımızda ilk 
kez uygulanan bir destek. Sosyal yar-
dım faydalanıcısı ailelerin üniversite 

öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş 
altı ve lisans öğrencileri olacak, aile-
sinden uzakta eğitim gören üniversite 
öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş 
biletlerini biz temin edeceğiz. Öğrenci 
arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı 
yerdeki vakıflarımıza müracaat ede-
rek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek 
suretiyle 500 liraya kadar ulaşım gi-
derlerini biz karşılıyoruz.” Açıklama-
sında bulunmuştu.

Ancak öğretim döneminin ilk yarısını 
geride bırakan öğrenciler, yurtlardaki 
koşullardan hala şikayetçi. 

Yurtlarda yatak kapasitesi, Yurtlarda yatak kapasitesi, 
beslenme yardımı arttı, ama...beslenme yardımı arttı, ama...
2022 - 2023 yılı öğretim döneminde üniversitelerdeki yurt kapasitelerinin 
artışı, öğrencilerin yaşam standartlarını olumsuz etkilerken, beslenme 
yardımı ve ulaşım desteği, gelen zamlardan dolayı yeterli bulunmadı.

Delal Meltem Demir
16 Ocak 2023

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/yurtlarda-yatak-kapasitesi-beslenme-yardimi-artti-ama
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Yetersizlikler arttı...
Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda 

kalan Haliç Üniversitesi İngilizce Psi-
koloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Eda B., 
yurt odalarında kalan kişi sayısı arttığı-
nı, bunun da farklı sorunları getirdiğini 
belirterek şunları söyledi:

“Odada 6 kişi kalıyoruz. Geçen sene 3 
kişilik odalar, 4 kişilik olmuştu. Bu sene 
ise yeni yapılan bloklar, 4 kişilik odalar-
dan 6 kişilik odalara çevrildi. Kapasite 
arttı artmasına da yaşayan öğrencilerin 
odadaki eşyaları zaten yetersizdi, yeter-
sizlikler de arttı. Kullandığımız dolap-
lar, bir kişi için çok küçük, sığamıyoruz. 
Mesela dolap kapılarımız kilitlenmiyor. 
Odalarımız kartla açılması gerekirken 
kartla açılmıyor. Çamaşırhane sıkıntısı 
da var, çamaşırlarımız günlerce kalıyor 
çünkü sıra bulamıyoruz.” 

Yurtlardaki yemekler, tek tip!
Eda B., yurttaki yemeklerde çoktan 

seçmeli sistemin bırakıldığı “tek tip-
leşme”ye gidildiği ve yetersiz kaldığına 
işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

 “En büyük sorunumuz akşam ye-
meği ve kahvaltı. Geçen sene para 
hakkımızla, istediğimiz yemeği alabi-
liyorduk. Yemekler, açık büfe şeklinde 
sunuluyordu. Zevkimize göre istediği-
mizi yerdik. Fazla tutarsa cebimizden 
öderdik, az gelirse de tamamlardık. 

Ama bu sene öyle bir durum söz ko-
nusu değil. Ne verseler onu yemek zo-
rundayız. Fix menüler çıkıyor ve başka 
bir yemek yeme ihtimalin kalmıyor. 
Kahvaltıda ise çok çok az yiyece verili-
yor. Kutu kadar peynir, birkaç zeytin bir 
de şansımıza kalırsa poğaça.”  

Kendisinin de ulaşım sıkıntısı çek-
tiğini aktaran Eda B., farklı bir yurda 

nakil istediğini ama nakil olamadığına 
değinerek, “Yurttan okuluma ulaşım, 
uzak. Geçen sene okuluma çok yakın bir 
KYK yurduna nakil istedim çıktı ama 
yurda gidemeden erkek yurduna dö-
nüştürüldü. Sonra da tekrar kız yurdu 
oldu. Ama bizi oraya tekrar almadılar 
tabii. Ulaşıma gelen zamlarda etkiledi 
bizleri. İlk senemde abonman ücreti, 
40-50 TL arasıydı şu an, 110 TL. Nere-
deyse 2 katı arttı.” 

 Öğrenim dönemin açılmasıyla bir-
likte öğrenci izinlerinin 75 günden 30 
güne düştüğünü bildiren Eda B., “İzni-
mizden neden niye kestiler bir fikrim 
yok. Ama çok olumsuz etkiledik. Bu ko-
nuda 30 gün 9 aylık bir sürede çok çok 
az bir süre. Anlayacağınız yurttan çık-
mamız için ellerinden ne gelirse yapı-
yorlar. Bu sene yaşam standartlarımız 
seviyenin çok altında” diye konuştu.

 Ulaşım yardımı, zamlardan 
sonra yetersiz kaldı

 Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi’nde eğitimine devam eden 
Davut S., gelen zamlardan, yurtta yaşa-
yan öğrencilerin olumsuz etkilendikle-
rinin altını çizip şunları anlattı:

“Bulunduğum yurtta (Kocaeli yurt 
müdürlüğü öğrenci yurdunda), ka-
pasite artışı yapıldı, ama her oda için 
geçerli olmadı. 2 kişilik odalar, aynı 
kaldı. Zaten 2 kişiye zor yetiyor. 3 kişi-
lik odaları, 4 kişiye çıkardılar. Yurttaki 
öğrenci sayısında da artış var. Geçen 
sene on-line olan derslerin de yüz yüze 
yapılmaya başlamasıyla, yatakların 
doluluk oranı neredeyse yüzde 100’e 
ulaşmış durumda. Bu durum da yurtta 
yaşayan bizleri etkiledi.

Bu sene bizim yurtta ücretlere zam 
yansımadı. 400 TL altında olan yurt 
fiyatları arttırılmadı. Bu yönden biraz 
daha rahatız ama aldığımız burs 850 
TL, güncel kur oranı sebebiyle bize yet-
miyor. Her ne kadar yurt fiyatları arttı-
rılmamış olsa bile dışarıdaki hayat, faz-
lasıyla belimizi büküyor.”

Yurttaki izin günlerinin 30 güne 
düşürülmesi hakkında Davut S.,“-
Yurt izinlerinin düşürülmesi öğren-
cinin elini ayağını bağladı diye dü-
şünüyorum. Sonuçta her hafta sonu 
evine giden öğrenciler var. Onlar için 
sorun yaratacağını düşünüyorum. 
Evleri uzakta olan öğrencilerin böyle 
bir sorunu olmuyor. Çünkü yurttan 
çıkmaya güçleri yok” dedi. Davut S., 
Bakan Yanık’ın açıklamalar hakkın-

da ise, “Azıcık da olsa öğrencileri ra-
hatlatacak diye düşünüyorum. Uma-
rım hakkaniyetli bir şekilde harbiden 
ihtiyaç sahiplerinin yararlandığı bir 
yardım olur. Aslında geçen sene ile 
yine kıyaslarsak, Van-İstanbul gidiş 
gelişi yapacak bir kişi 400 TL’ye rahat 
bir şekilde memleketine gidip gelir-
ken, şu an 500 TL’nin yardım olarak 
görülmesi öğrencinin ne kadar da zor 
durumda olduğunu gösteriyor” di-
yerek ulaşım yardımının zamlardan 
sonra yetersiz kaldığını belirtti.

Ulaşım maliyetlerine de dikkat çe-
ken Davut S., “Maliyetler, malum ben-
zin ve kur ile birlikte arttı. Ama Kocaeli 
Belediyesi bu konuda yardımcı oluyor 
öğrencilere. Yine de fiyatların düşmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene 
kart dolumları için haftalık 30 TL ayırı-
yorken, bu sene haftada 60 TL, hatta 70 
TL’yi görüyor” ifadesini kullandı.

 Suiistimallerin önlenmesi için 
denetim

Öğrenci yurtlarındaki yemeklerin 
sıklıkla denetlenmesi gerektiğini vur-
gulayan Davut S., sözlerini şöyle bitirdi:

“Yurtlarda yemek listeleri kaldırıldı 
ve tek tip yemek geldi. Gün içinde be-
lirlenen yemeklerin bakanlık tarafın-
dan belirlendiğini biliyoruz, yani en 
azından yemekhanede öyle söyleniyor. 
Bence doğru bir uygulama... Ev misali, 
ne bulduysan onu yemelisin. Anado-
lu insanına da bu yakışır. Yine de bazı 
yemekhanelerde bunların suiistimal 
edildiğini de düşünüyorum. Yani ucuza 
kaçma gibi durumlarında oluşabilece-
ğini bunların önlenmesi için de denet-
lemelerin daha sık olması gerektiğini 
düşünüyorum.”

Yemek listeleri 
kaldırıldı ve tek tip 
yemek geldi. Gün 
içinde belirlenen 

yemeklerin 
bakanlık 

tarafından 
belirlendiğini 

biliyoruz

Odada 6 kişi 
kalıyoruz. Geçen 

sene 3 kişilik 
odalar, 4 kişilik 

olmuştu. Bu sene 
ise yeni yapılan 
bloklar, 4 kişilik 

odalardan 6 kişilik 
odalara çevrildi
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Aylardır maaş zamları tartışıldı, 
enflasyon konuşuldu ve asgari ücret 
belirlendi. Ama Eskişehir’de bir alçı 
fabrikasında asgari ücret atrafın-
da dönen pazarlık aylardır bitmedi. 
Asgari ücret 5500 lira iken başlayan 
grev devam ediyor. İşçiler yaklaşık 
200 gündür sendikal haklarını elde 
etmek için grevde.  İşveren asgari üc-
rette ısrar ediyor, işçiler ağır çalışma 
koşullarının düzeltilmesi ve  insan-
ca yaşayacak bir ücrette anlaşabil-
mek için mücadele ediyor. 

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde faa-
liyet gösteren Atışkan Alçı fabrikasın-
da, Türk-İş’e bağlı Kristal-İş Sendika-
sı’nda örgütlenen işçilerin başlattığı 
grev, 6 ayı geride bıraktı. Fabrikada, 
toplu sözleşme sürecinin tıkanması 
sonucu greve çıkan 99 işçi, insanca 
yaşanacak ücret, ağır çalışma koşul-
larının düzeltilmesi talebiyle direniş-
lerine devam ediyor. Fabrika önüne 

kurdukları grev çadırında nöbet tutan 
işçiler, yönetimin Türk-İş’e bağlı Çim-
se-İş Sendikası’nı fabrikaya sokarak 
grevi kırmaya çalıştığını belirtti. 

'Geleceğimiz için çalışmak 
istiyoruz'

Yaklaşık 190 gündür grevde ol-
duklarını belirten işçi Kenan Yazıcı, 
“Kristal-İş Sendikası bu fabrikayla 
kaç dönem toplu sözleşme imzala-
mış. Şimdi patron neden özleşme 
imzalamıyor? 3-5 arkadaşımız baş-
ka yerde çalıştıkları iddia edilerek 
tazminatsız işten atıldı. Böyle bir 
şey yok” ifadelerini kullandı. “Biz 
çok fazla bir ücret istemiyoruz” diye 
konuşan Yazıcı, “Toplu sözleşme im-
zalansın istiyoruz kabul etmiyorlar, 
tazminatlarımızı verin gidelim di-
yoruz yine kabul etmiyorlar. Hakkı-
mızı aramayalım mı? Artık çözülsün 
190 gün dile kolay. Biz geleceğimiz 
için, çocuklarımız için çalışmak isti-
yoruz” diye seslendi.

İşverenin, işçilerin grevden vaz-
geçmesini istediğini aktaran Yazıcı 
son olarak şunları söyledi: “İşveren 

Çimse-İş Sendikası’nı içeri sokmak 
istiyor. İşveren bizim yılıp vazgeç-
memizi, tazminatlarımızın cebinde 
kalmasını istiyor. Sözleşmeyi imza-
lamıyorsa tazminatlarımızı versin.”

'Grev kaçınılmazdı'
İşçilerin taleplerinin asgari üc-

ret üzeri maaş olduğunu belirten 

Alçı fabrikasında işçiler grevde, Alçı fabrikasında işçiler grevde, 
toplu sözleşme alçıdatoplu sözleşme alçıda
Eskişehir’de alçı fabrikası işçileri, yaklaşık 200 gündür sendikal hakları için 
mücadele ediyor. İşveren asgari ücrette ısrar ediyor, işçiler ağır çalışma koşullarının 
düzeltilmesi ve insanca yaşayacak bir ücrette anlaşabilmek için mücadele ediyor. 99 
işçi grev yapıyor, yönetim sendika değiştirip grev kırmak istiyor.

Deniz Güngör
16 Ocak 2023

Erdal Akyazı

https://9koy.org/alci-fabrikasinda-isciler-grevde-toplu-sozlesme-alcida-1601231031.html
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Kristal-İş Sendikası Eskişehir Şube 
Başkanı Erdal Akyazı, “İçeride hiç-
bir şekilde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
kuralları uygulanmıyordu. Ücretler 
çok düşüktü. Eskiden prim verili-
yordu ancak bu primler de kesilince 
arkadaşlarımızın maaşı asgari ücret 
seviyesine indi. Bundan sonra ar-
kadaşlarımız sendikalaştı. İşveren 
yetkiye itiraz süresini kaçırdığı için 
bizimle masaya oturmak zorunda 
kaldı ancak 3 oturum sonucunda 
taleplerimizin altında ücret sundu” 
dedi. Greve başladıklarında 2022 
asgari ücreti üzerine yüzde 30 net 
zam talep ettiklerini aktaran Akyazı 
bugünkü asgari ücretin bile anlaşa-
madıkları  o rakamın üzerinde oldu-
ğunu söyledi.

“İşveren taleplerimizi kabul et-
meyince grev kaçınılmaz oldu bizim 
için” diye konuşan Akyazı’ya göre 
fabrika içinde beyaz yakalı çalışan-
larla üretim yapılıyor:

“Bu yapılan üretim yasadışıdır. Ça-
lışma Bakanlığı’na konuya ilişkin 
bildiride bulunduğumuzda müfettiş 
gönderildi. Sonucunda grevdeki iş-
çinin işinin yapıldığını, bunun grev 
kırıcılığı olduğu belirtilerek resmî 
belge gönderildi. Kuralsız, köle dü-
zeninde, asgari ücrete çalışmaya 
yıllardır zorluyorlar. Biz masada bu 
işin çözülmesi için mücadelemizi 
sürdüreceğiz.”

Sendikalaşma oranı yüzde 12
Sorunun kaynağı ve işçi işveren 

geriliminin sürekli gündemde olma-
sının nedeni Türkiye’nin sendikal 
haklar konusundaki karnesi. DİSK’e 
göre çalışanların neredeyse sadeca 
yüzde 12’si sendikalı. DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu 9.Köy’ün 
bu konudaki sorularını cevaplandı-
rırken, Türkiye’de sendikasızlaştır-
manın sistematik olduğunu söyledi. 
Çertkezoğla,  “Türkiye’de resmî sen-
dikalaşma oranı yüzde 14, kayıtdışı 
ile düşündüğümüzde bu oran yüzde 
12-13’lere geriliyor. Bundan daha da 
kötüsü Türkiye’de toplu iş sözleş-
mesi kapsamındaki işçi oranı daha 
da az yüzde 10’u bile bulmuyor. Özel 
sektörde bu oran yüzde 5,5-6’ya ka-
dar geriliyor” ifadelerini kullandı. 
Neoliberal politikaların temelinde 
işçi sınıfının örgütsüzleştirilmesi-
nin yattığını aktaran Çerkezoğlu, “12 
Eylül sonrası hem yasalar, mevzuat, 

işveren tutumu hem de hükümetle-
rin tutumu işçilerin sendikalaşması 
önünde engel. Türkiye’nin bir asgari 
ücretliler toplumu haline gelmesi-
nin temel nedeni sendikalaşmanın 
ve sendikal haklarının önündeki en-
gellerdir” dedi.

İşverenlerin yasaları ayaklar al-
tına aldığını söyleyen Çerkezoğlu, 
“İşverenlerin işçilerin sendikalaş-
masını, toplu iş sözleşme hakkına 
ulaşmasının engellemesi, açılan da-
valar yoluyla bu süre daha da uzatı-
yorlar. Ülkeyi yöneten siyasi iktidar 
ise en açık deyimiyle bu sürece ses-
siz kalıyor. Türkiye’de sendikalaş-
manın önündeki engelleri kaldıra-
cak bütünlüklü bir politikaya ihtiyaç 

Arzu Çerkezoğlu

var ve her şeyden önce 6356 Sayılı 
Yasa’nın demokratik bir biçimde 
tepeden tırnağa yenilenmesi gereki-
yor” diye konuştu. 

'İşverenler yasaları ayaklar 
altına alıyor'

İşverenlerin Çalışma Bakanlığı 
tarafından sendikalara verilen yetki 
belgesine itiraz hakkını değerlen-
diren Çerkezoğlu, “Toplu sözleşme 
sürecini engellemek, işçilerin sendi-
kal haklarını engellemek açısından 
mevcut mevzuattan bir dizi engel 
var. Ortada itirazı gerektirecek bir 
durum olmamasına rağmen itiraz 
süreçleri başlıyor. Son yıllarda ise 
çok da etik olmayan bir biçimde yet-
kisiz mahkemeye dava açarak 1-1,5 
yıl daha dava süresinin uzamasına 
neden oluyorlar” dedi. 

Çerkezoğlu son olarak şunları söy-
ledi: “İşverenler itiraz mekanizması-
nı fiilen sendikalaşmanın önünde bir 
engel olarak kullanıyorlar. İşverenle-
rin grev kırıcılığı yapması tamamen 
yasadışıdır. İşverenler yasaları ayak-
lar altına alıyor. Bir işyerinde grev 
varsa oraya dışarıdan işçi getirilmesi 
hukuksuzdur. Burada işin düğüm-
lendiği nokta Çalışma Bakanlığı’nın 
işverenlerin bu hukuksuzluğu karşı-
sında tutum alması ve işçinin grevin 
hakkına, emeğine sahip çıkacak bir 
tavır hayata geçirmesi gerekir. Bu ya-
pılmadığı  için işverenler hukuksuz-
luğa başvuruyorlar.”
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Doğayla iç içe bir yaşam sürmek 
isteyen birçok insanın hayallerini 
süsleyen karavanların en özel model-
lerinin sergilendiği Karavanist Fuarı, 
İstanbul, Büyükçekmece’de bulunan 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
sergilendi. 

Tüyap tarafından bu yıl 3.’sü dü-
zenlenen Karavanist ve Outdoorist 
fuarı, 5 salonda toplam 40 bin met-
rekare alanda halka kapılarını açtı. 
200’den fazla firmanın son model 
araç ve ekipmanlarının tanıtıldığı 
fuar, sektör profesyonellerinin yanı 
sıra kamp tutkunlarının bir araya 
geldiği bir platform oldu. Karavanist 
Fuarı’nda; motokaravan, çekme ka-
ravan, van tipi karavan, özel amaçlı 
araçlar, mobil hizmet karavanları, 
4x4, SUV araçlar ve seyahat römork-
ları sergilendi. Ayrıca fuarda yalnız-
ca benzin ve motorlu değil, elektrikle 
çalışan yeni nesil hibrit karavanlar 
da ziyaretçilere tanıtıldı.

Fuarda her bütçeye uygun olma-
sa da uygun fiyatlarda da karavan 
bulmak mümkün. 75 bin liradan 7 
milyon liraya kadar birçok karavan 
modeli ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu. Ama herkes gönlüne göre 
bütçesine göre olanı yakından izledi.

Fuarın en çok ilgi çeken ürünü ise 
3 milyon TL değerinde olan Maniac 
adındaki bu karavan. 4x4 kamyona 
uygulanan, yatak odasından mutfa-
ğına kadar her ayrıntısı özenle di-
zayn edilen bu özel karavan, görenle-
ri hayran bıraktı.

Artık doğada 
kamp-karavan da lüks!
Karavanseverler ile kamp ve doğa tutkunları için hazırlanan Karavan ve Outdoor Fuarı 
TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Rengarenk karavanların 
sergilendiği fuara halkın ilgisi yoğun. 200’den fazla firma, 700 farklı model araç 
ve ekipmanlarını tanıtıyor. Karavan fiyatları ise 75 bin lirayla, 7 milyon arasında 
değişiyor. 9. Köy muhabiri Vedat Örüç Karavan fuarını adım adım izledi, ziyaretçilerle 
konuştu ve her karesini fotoğrafladı.

“1 hafta içinde 120’ye yakın 
karavan satıldı”

Karavancılar ile kamp ve doğa tut-
kunlarının ihtiyaçlarına cevap veren 
bu fuar Türkiye’nin kendi alanında 
en büyük etkinliği olma özeliğini 
taşıyor. Tüyap Fuarcılık Genel Mü-
dürü İlhan Ersözlü, 9. Köy’e yaptığı 
açıklamada fuara 60 binin üzerinde 
ziyaretçinin katıldığını söyledi. Ka-
ravanist ve Outdoorist fuarlarının 
her geçen yıl daha da fazla ilgiyle 
karşılandığını ifade eden Ersözlü, 
“Şu anda yüze yakın karavan ve ka-
ravanla ilgili ekipman, aksesuarlar 
sergileniyor. Fuara yoğun ziyaret ve 
inanılmaz talep var. 1 Hafta içinde 
120’e yakın karavan satıldı. 200’ün 

üzerinde ise sipariş alındı. Türki-
ye’deki karavan satışlarına bu fuar 
yüzde 20 katkıda bulundu. Önümüz-
deki yıllarda bu oranın dahada arta-
cağını düşünüyoruz” dedi. 

“Kampçılığa ilginin artması 
umut verici”

Fuarda en çok talep gören karavan 
modeli çekme karavanlar oldu. Ka-
ravan üreticisi İlhami Orkun, çekme 
karavanların yoğun talep görmesini 
uygun bütçeli olmasına bağlıyor. 9. 
Köy’e konuşan Orkun, “yaklaşık 12 
yıldır bu sektördeyim. İlk defa bir 
fuarda ilginin bu kadar yoğun oldu-
ğunu görüyorum. Şu ana dek 7 kara-
van sattık, 20’nin üzerinde de sipa-

Vedat Örüç
16 Ocak 2023

https://9koy.org/artik-dogada-kamp-karavan-da-luks-1601231201.html
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riş aldık. Türkiye’de son birkaç yıldır 
insanların doğal yaşama daha fazla 
yoğunlaştığını görüyoruz. Bununla 
birlikte kampçılığa ilginin artma-
sı umut verici. Ancak her sektörde 
olduğu gibi outdoor ve kamp sektö-
rüne artan ilgiden kaynaklı olarak 
piyasada inanılmaz bir pahalılık 
var. Bu nedenle insanlar hayallerini 
ertelemek yerine konforundan kısıp 
daha uygun bir bütçede olan çekme 
karavanlara yöneliyor” dedi.

“Bu karavanı 3 yaşındaki kızım 
çok sevdi”

165 bin TL’ye alıcı bulan Pembe 
Panter adındaki çekme karavan fua-
rın gözde araçlarından biri. Özelikle 
turistlerin yoğun ilgisini çekti. Ka-
ravanın yeni sahibi ise Irak uyruklu 
Ahmad Alany. Yaklaşık 2 yıldır Tür-
kiye’de yaşadığını belirten Alany, 
“Türkiye’de cennet kadar güzel doğa 
alanları var. Ancak otellere kapana-
rak bu cenneti görme fırsatını ka-

çırıyoruz. Bir karavan alıp ailemle 
birlikte daha doğal ortamlarda tatil 
yapmak istiyorum artık. Bu karava-
nı da 3 yaşındaki kızım çok sevdi, 
‘baba bunu al’ dedi ben de bunu al-
dım” dedi. 

“Bu gidişle hayalimiz yarım 
kalacak”

Fuara gelen ziyaretçilerden kimi-
si istediği karavanı alıp hayallerini 
gerçekleştirdi, kimi bütçesine uygun 
bir araç bulamadan ayrıldı. Kimi ise 
fotoğraf çekip hayal kurmaya devam 
etti. Seyran Işılak’da bütçesine uygun 
bir araç bulamayanlardan. Işılak ha-
yallerini ertelemek zorunda kaldığını 
belirterek, şöyle konuştu: “Buraya ha-
yalimi gerçekleştirim heyecanıyla gel-
dim ancak buruk ayrılıyorum. Geçen 
yıla göre fiyatlar çok artmış durumda. 
Seneye alırız diye erteledik ama bu gi-
dişle hayalimiz yarım kalacak.”

“Masmavi denizlerimiz, 
nehirlerimiz var ama 
kirletmekten gocunmuyoruz”

Bungalov tazında dizayn edilmiş 
karavanlar da fuarda sergileniyor. 
Kendini bir kamp aşığı olarak ta-
nımlayan Serdar Öztunç bu kara-
vanın sahibi. Kendine özgü tarzıyla 
dizayn etiği karavanını insanların 
kampçılığa ilgisini çekmek için fua-
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ra getirdiğini  söyleyen Öztunç, “ül-
kemizde doğa harikaları bulunuyor 
ancak kıymetini bilmiyoruz. Yem-
yeşil ormanlarımız var, içinde yürü-
yüşe çıkmak yerine her gün daha da 
yok ediyoruz. Masmavi denizlerimiz, 
nehirlerimiz var ama kirletmekten, 
kurutmaktan gocunmuyoruz. İn-
sanlara biraz daha doğayı sevdirmek 
için buradayım anlayacağınız” diye 
doğaya olan tutuklusunu tarif etti.

Kampçılık bir tatil değil, bir 
yaşam biçimi

Ulusal Kamp Karavan Federasyo-
nu da Türkiye’nin dört bir tarafın-
dan karavanlarıyla gelen üyeleriyle 
bu fuarda buluştu. Federasyon Baş-
kanı Leyla Özdağ fuara destek olmak 
ve kampçılığı geliştirmek tanıtmak 
için fuarda olduklarını söyledi. Tür-
kiye’de tatil anlayışlarının değiş-
tiğine değinen Özdağ, insanların 
kampçılığa daha fazla yöneldiğini 
hatırlatarak şöyle konuştu:

 “Esasında yurtdışında özellikle 
Avrupa bizim gibi değil. Yaklaşık üç 
hanenin birinde karavan sahibi olan 
aileler var. Türkiye'de de bu değişi-
yor. Türkiye'de genelde tatil anlayışı 
ya otel ya da bir yazlık anlayışıdır. Bu 
biraz da değişiyor, daha doğrusu çeşit-
leniyor. Genelde otellere giden beyaz 

yaka dediğimiz kişiler ki onlar arasın-
da ben de vardım ve bir arayışa girdi-
ler. Tabii ki önce bir çadır la, kampçı-
lıkla başlıyorlar, akabinde karavanlar 
gördükçe ceplerindeki para buna yeter 
miktarda iseler karavana dönüyorlar. 
Döndükleri zaman da bu işin çok fark-

lı olduğunu anlıyorlar. Yani bir otel 
tatili ile ya da bir yazlık tatili ile aynı 
durumda değiliz. Çok farklı bir tatil 
kültürü, bir yaşam biçimi.”

“Evimi satıp bir karavan aldım”
Bir kamp tutkunu olan Eray Çakın 

ise artık ömrünü karavanda geçirece-
ğini anlattı. Soğuk dört duvar arasın-
da yaşamanın artık insanı monoton-
laştırdığını ifade ederek kampçılığın 
daha heyecan verdiğini söyleyen  Ça-
kın şöyle konuştu: “Biliyorsunuz 
Türkiye'mizde daha çok yaz turizmi 
olur, insanlar yazın izinlerini alırlar 
ve tatile çıkarlar. Ama karavanda öyle 
değil, tam tersi yazın yanında kışın 
bile olsun. Tatil imkanları bol oluyor 
arabanızda. Eğer iyi de ekipmanları-
mız varsa sorun olmuyor.  Haliyle bu 
heyecanı hep yaşamak için evimi sa-
tıp bir karavan aldım. Artık ömrümü 
burada geçirmek istiyorum.”

Fuarın en büyük, en lüks ve en pa-
halı karavanıysa iki katlı olan bu ka-
ravan. Yanından geçenleri kendine 
hayran bıraktı. 5 kişilik bir aile için 
üretilen bu araç son teknolojilerle 
donatılmış. Ayrıca diğer araçlardan 
farkıysa tamamen hibrit, yani aynı 
zamanda elektrikli olması. Bu ara-
cın fiyatı  320 bin Euro. Türk Lira-
sıyla yaklaşık 6 milyon 500 bin TL 
civarında.
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Tarım ve Orman Bakanlığınca 
hazırlanan ve yakın bir zamanda 
meclise getirilmesi beklenen “Ta-
rım Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Taslağı” son aşamaya geldi. Taslağa 
göre, bakanlıkça belirlenen ürün ve 
ürün gruplarının üretimi için çiftçi-
ler Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 
izin almak zorunda kalacak. 

İzin almayanlar önce uyarılacak, 
izin almadan üretime devam ederler-
se desteklerden men ve idari para ce-
zası uygulanacak. Ayrıca üst üste iki 

yıl ekilmeyen tarım arazileri Tarım 
Bakanlığı tarafından öncelikle bulun-
duğu yerde ikamet edenlere veya sivil 
toplum kuruluşları ile meslek odaları-
na kiralanacak.

Tarım Ekonomisti Prof. Dr. Tayfun 
Özkaya,  Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali 
Bülent Erdem ve çiftçi Yusuf Kalın 9. 
Köy'e Tarım Kanununda yapılacak yeni 
değişikliklerin olası sonuçlarını anlattı. 

“İzin alma durumunda nelerle 
karşılaşacağımızı düşünmek 
dahi istemiyoruz”

Yeni yasa değişikliğinin çiftçiler açı-
sından olumsuz sonuçlara yol açaca-
ğını belirten Tarım Ekonomisti Prof. 
Dr. Tayfun Özkaya, “Şu anda bile ÇKS 
(Çiftçi Kayıt Sistemi) belli bürokratik 

sıkıntılar yaratıyor. Örneğin ÇKS’ye 
kaydolmuş çiftçiler (önemli bir kısmı da 
kayıtlı değil) ekecekleri ürünleri bildiri-
yorlar. Ancak Tarım ve Orman Müdür-
lükleri’nin ürünlerin ekim zamanlarını 
bilmiyor veya don ve benzer nedenlerle 
bu ekim zamanları kayabiliyor veya 
ürün değişebiliyor. Bu durumda mü-
dürlük gerçek durumu kabul etmiyor. 
Şimdi bir de izin alma durumunda ne-
lerle karşılaşacağımızı düşünmek dahi 
istemiyoruz” dedi.

“Rasyonel olarak saptayamaz”
Çiftçinin ekmek istediği ürünü ekiş 

nedeni çok farklı olabilir diyen Özkaya, 
şöyle konuştu;

“Münavebe yapmak için, aile ihtiyacı 
için, hayvanlara yem olması için gibi 

Ramazan Eles
16 Ocak 2023

Çiftçi tarlasına ne Çiftçi tarlasına ne 
ekeceğini e-devletten ekeceğini e-devletten 
öğrenecek!öğrenecek!

Tarım Kanununda yapılacak değişiklikle, çiftçinin kendi tarlasına ne ekeceğine karar 
verme hakkı elinden alınıyor. Yeni kanun geçerse, çiftçi tarlaya ne "ekmesi gerektiğini" 
e-devletten öğrenecek. İki yıl ekilmeyen araziler ise Tarım Bakanlığı tarafından 
başkasına kiralanabilecek. 

https://9koy.org/ciftci-tarlasina-ne-ekecegini-e-devletten-ogrenecek-1601230240.html
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çok değişik nedenler olabilir. Bakanlık 
bir bölgede nelerin mutlaka yetişmesi 
veya yetişmemesi gerektiğini rasyonel 
olarak saptayamaz. Saptasa bile bunu 
hızla değişen koşullara göre hızlı bir 
şekilde karar verip onaylayamaz.” 

Kanunda yapılmak istenen deği-
şiklikler arasında, üretim girdileri-
nin yüksek olmasından dolayı tarım 
arazilerinin ekemeyen çiftçilere karşı 
cezai yaptırımların olacağına dair bir 
maddenin de yer aldığına dikkat çeken 
Özkaya, “Uzun vadede araziler büyük 
şirketlerin eline geçer. Çiftçiler kendi 
topraklarında işçi olurlar. Toprakların 
neden ekilmediği araştırılmalı. Buna 
karşı önlemler alınmalı" dedi. 

Kanun değişiklik taslağındaki bir 
başka sorunun da bazı ürünlerde zo-
runlu sözleşmeli tarımın yapılması 
hükmü olduğunu vurgulayan Özkaya, 
" Tütünde böyle bir zorlama halen var. 
Tütün kanunu ile bu yapıldı. Bütün tü-
tün üreticileri iki yabancı şirketin verdi-
ği fiyatı kabul etmek zorunda kaldılar. 

Bugün salçalık domateste sözleşmeli 
tarım nerede ise tamamen şirketlerden 
yana işlemektedir. Yasa ile bazı tedbir-
ler alınacağı söylenmekle birlikte bun-
lar yeterli olmayacaktır" diye konuştu. 

Çiftçi-Sen: Öngörülen sistemde 
küçük çiftçilere yer yok

Yeni yasa değişikliği konusunda, "ön-
görülen sistemde küçük çiftçilere yer 
yoktur, çünkü rekabet edebilme şansla-
rı ellerinden alınmıştır veya alınmakta-
dır" diyen Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali 
Bülent Erdem ise, yasa değişikliklerine 
eleştirilerini şöyle ifade etti;

 “Israrla üretmek isteyenler de çiftçi-
lik bilgileri yok sayılarak, yok edilerek 
şirketlere sözleşmelerle bağımlı hale 
getirilerek kendi toprağında işçileş-
mektedir. Taslakta hedeflenen tam da 
budur. Gözden kaçırılmaması gereken 
önemli nokta bu taslağın sadece küçük 
çiftçileri tehdit etmediğidir. Gıdanın kü-
çük çiftçilerin elinden çıkması demek, 
halkın elinden çıkması demektir. Bir 
avuç şirketin eline geçmiş gıda halkın 
üzerinde bir tehdit aracına, bir silaha 
dönüşür.” 

“Tarlasına hangi ürünü ve çeşidini 
ekeceğine karar veremeyen çiftçi ola-
bilir mi?" sorusunu gündeme getiren 
Erdem," 1950’li yıllardan 1980’li yıllara 
kadar endüstriyel tarımı desteklemek 
ve yaygınlaştırmak için çiftçileri des-
tekleyen devlet, çiftçilerden elini çek-
miş desteklerini şirketlere yöneltmiştir. 
Böyle bir karar şirketlerin çiftçileri söz-
leşmelerle kendine bağlamasının yolu-
nu açacaktır" dedi.

Çiftçi şüpheli
20 yıldır hem hayvancılık hem de çift-

çilik yaptığını belirten belirten Yusuf 
Kalın ise, 9. Köy'e yaptığı açıklamada,  
“Yeni çıkacak kanun ile devlet benim 
ihtiyaçlarımı neye göre belirleyecek? 
Elektrik ve fiyatları çok yüksek oldu-
ğundan dolayı son birkaç yıldır susuz 
tarım yapıyoruz ya da az su isteyen 
ürünler ekiyoruz. Bir yandan da hay-
vanlarımız için yem sağlıyoruz. Şimdi 
devlet gelip bana sen mısır üreteceksin 
dese ben elektrik fiyatlarını nasıl karşı-
layacağım, ilaç masrafını nasıl karşıla-
yacağım? Aynı zamanda hayvanlarıma 
nasıl yem sağlayacağım? Devlet bizden 
araziyi alıp bize kira ödeyecekse kirayı 
neye göre belirleyecek?  Ortada bir yeni 
bir kanun var ama bunun bizim fayda-
mıza olmayacağı çok açık” dedi.

Çiftçiye desteklerden men ve idari 
para cezası

TBMM'ye yakında gelmesi bekle-
nen Kanun teklifine göre Bakanlık, 
arz ve talep miktarı ile yeterlilik de-
recesini dikkate alarak hangi ürün 
veya ürün gruplarının üretileceği 
ile tarım havzası veya işletme ba-
zında asgari ve azami üretim mik-
tarlarını belirleyecek. Bakanlığın 
belirlediği ürün ve ürün gruplarında 
izin almadan ekim yapan çiftçiye ta-
rımsal desteklemelerden 5 yıl men 
cezası ve ayrıca idari para cezası  
verilecek.

Yasa teklifindeki en önemli deği-
şikliklerden birisi de iki yıl üst üste 
ekilmeyen tarım arazilerinin Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından bir 
başkasına kiraya verilmesi. Kirala-
nan araziler Çiftçi Kayıt Sistemine 
kaydedilecek ve kiracılar bu ara-
zilerle ilgili tarımsal desteklerden  
yararlanacak.

Yasa ile bazı 
tedbirler alınacağı 

söylenmekle 
birlikte 

bunlar yeterli 
olmayacaktır

Yasa teklifindeki 
en önemli 

değişikliklerden 
birisi de iki yıl üst 

üste ekilmeyen 
tarım arazilerinin 

Bakanlık tarafından 
bir başkasına kiraya 

verilmesi.
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Türkiye’de son yıllarda çeşitli ku-
ruluşların sağladığı fon ve hibe des-
tekleriyle mesleklerini sürdürmeye 
çalışan gazetecilerin sayısı artıyor. 
Birçok serbest haberci bu destek-
lerle mesleğe tutunurken belirli bir 
alana yönelip kendi mecrasını ku-
ranlar da var. Gazetecilerden, fon ve 
hibe destekleri ile medyaya yönelik 
Gazeteciler Cemiyeti (GC) tarafından 

yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) ta-
rafından finanse edilen Demokrasi 
için Medya, Medya için Demokrasi 
(M4D) Projesine ilişkin değerlendir-
melerini aldık.

M4D Projesi, Basın Evi Destek 
Aracı (BEDA) kapsamında destek 
aldıklarını belirten Gaziantep’te ya-
yım yapan Reform Haber’in İmtiyaz 
Sahibi Murat Atay, desteğin önemini 
şu sözlerle vurguladı:

“Bizim için maddiyattan çok bu 
projede yer almak prestij açısından, 
manevi güç olarak daha önemliydi. 
Büyük deneyim kazandık. Türki-
ye’de yeni yasalarla birlikle haberin 

bedeli ağırlaşıyor. Doğru ve gerçek 
haberin peşinde ağır bedellere rağ-
men koşmaya devam ediyoruz. Mad-
di destekten çok bizim için burada 
olmak fevkalade önemliydi. Çok 
olumlu bir proje idi. Bu proje saye-
sinde birçok işsiz gazeteciye ulaştı-
ğımızı belirtmek isteriz.”

Cemiyetin projesinde yeniden yer 
almak çok anlamlı

“Zor şartlar altındaki gazeteciler ola-
rak Gazeteciler Cemiyeti’nin bu proje-
siyle birlikte bölgesel bir güç olmaya, 
daha da büyümeye, mecramızı ayakta 
tutmaya kararlıyız” diyen Atay, “Eko-

Serbest çalışan gazeteciler ve mesleğin bağımsız devamı 
için önemli araç:

Gazetecilere, fon ve hibe destekleri 

Çeşitli kuruluşlar tarafından verilen fon ve hibe desteği, kimi gazetecinin mesleğini 
sürdürmesini sağlarken birçok serbest haberci bu desteklerle mesleğe tutunuyor kimisi 
de belirli bir alana yönelip kendi mecrasını kuruyor. Gazetecilerin genel isteği, fon ve 
hibe destek projelerinin devamlı hale gelmesi, artması ve kapsamının genişlemesi.

Yusuf Özgür Bülbül
17 Ocak 2023

Fotoğraf: Selahattin Sönmez

http://media4democracy.org/news/gazetecilere-fon-ve-hibe-destegi-serbest-alisan-gazeteciler-ve-meslegin-bagimsiz-devami-iin-nemli
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nomik zorluklar yaşayan reklam pas-
tasından çok küçük pay alan bizler, bu 
anlamlı projelerle ayakta kalma şansı 
yakalıyoruz. Reform Haber, demokrat, 
tarafsız, özgün yayın yapan haklının 
yanında, haksızın karşısında duran 
bir web haber sitesidir. Kuruluşundan 
bu yana yayın politikasından taviz ver-
meyen bir çizgisi bulunmaktadır. En 
büyük kaygımız olan gençlere sahada 
kendilerine büyük fayda sağlayacak” 
diye konuştu.

Gaziantep’teki iletişim fakültesi öğ-
rencilerine mesleği öğretmeyi hedefle-
rini kaydeden Atay, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Donanımı ve bilgiyi en doğru şekilde 
öğreten bir deneyimli kadroya sahibiz. 
Demokrasi, hukukun üstünlüğü kadın, 
çocuk ve hayvan hakları, çevre duyarlı-
lığı, kültürel değerleri ön plana çıkar-
tarak gündemde tutmak hassasiyetle-
rimiz arasında. İletişim fakültesindeki 
öğrencilere en doğru şekilde haberciliği 

öğretmek önceliklerimiz arasında yer 
alıyor. Tek işimiz olan gazeteciliği, in-
san kaynakları ve teknolojik yenilikleri 
zor şartlar, büyük ekonomik sorunlara 
rağmen yapmaya devam ediyoruz. Bu 
projede yeniden yer almak çok anlamlı. 
Katkı sunan başta başkanımız Sayın 
Nazmi Bilgin, Koordinatör Yusuf Kanlı 
olmak üzere tüm proje ekibine teşekkür 
ediyorum.”

“Fonlar da tek başına medya 
endüstrisini kurtarmayacak”

NewsLabTurkey Yönetici Direktörü 
Sarphan Uzunoğlu, fon desteklerinin 
de bir ömrü olduğuna dikkat çekip sür-
dürülebilirliğin önemine vurgulayarak 
şu değerlendirmeyi yaptı:

“Her şeyin olduğu gibi, ‘fonların’ da 
bir ömrü var ve hayatta kalmak için 
nasıl sadece nefes almak yetmiyorsa 
fonlar da tek başına medya endüstri-
sini kurtarmayacak. Sizi kurtaracak 
olan şey, ürününüzün kalitesi ve o ürü-
nü üreten fabrikanın (haber odasının) 
stabil şekilde çalışması. Bu anlayışın 
haberi fazlasıyla ‘ticari’ bir şekilde ko-
numladığının farkındayım. Ama ga-
zeteciliğin bir iş kolu, haberin bir ürün 
olduğunu anlamadan sürdürülebilirli-
ği tartışmanın hiçbir anlamı zaten yok."

"12 ay sonra kiranızı nasıl ödeyebile-
ceğinize dair bir fikriniz yoksa, işe al-
dığınız kişiler, düzenli olarak başka bir 
işe bakıyorlarsa ya da bir reklam veya 
bir fon veren, sizinle çalışmayı bırak-
tığında gelirlerinizin yüzde 50’sinden 
fazlasını kaybediyorsanız (Burada orga-
nizasyonun yapısı ve yönetilen bütçe-
nin miktarı gibi temel meseleler de göz 

önünde tutularak yüzdelik miktar deği-
şebilir elbette) bunun ‘sürdürülebilirlik’ 
kategorisinde olmadığınızı gösterdiğini 
söylemek mümkün.

Türkiye’de medya profesyonelle-
rinin ve medya odaklı sivil toplum 
profesyonellerinin hibe alanına dair 
mevcut deneyimleri ne yazık ki sı-
nırlı. Sınırlı olduğu kadar da sorun-
lu. Ne yazık ki haber odalarının ço-
ğunda hedef kitle tanımlama, ayırt 
edilebilir ürün oluşturma, kitleye 
içeriği ulaştırma gibi kilit konularda 
büyük zayıflıklar var. Bu, kendinize 
göre çok iyi bir neşriyat yaptığınızı 
düşünmenize ama onun adını ko-
yamamanıza, kimin bu neşriyattan 
hoşlanacağını bilememenize, dahası 
neşriyatı nerede, nasıl satacağınıza 
karar verememenize benziyor. Bun-
ca görecelik ne yazık ki pazarın kal-
dırabileceği bir durum değil.”

Türkiye’de medya 
profesyonellerinin 

ve medya odaklı 
sivil toplum 

profesyonellerinin 
hibe alanına dair 

mevcut deneyimleri 
ne yazık ki sınırlı

Demokrasi, 
hukukun üstünlüğü 

kadın, çocuk ve 
hayvan hakları, 

çevre duyarlılığını, 
ön plana çıkartarak 
gündemde tutmak 
hassasiyetlerimiz 

arasında

Reform Haber İmtiyaz Sahibi 
Murat Atay

NewsLabTurkey Yönetici 
Direktörü Sarphan Uzunoğlu
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Hibe programlarına mutlaka 
başvurun -

Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 
1997’de mezun olan Alper Tolga Ak-
kuş, meslek hayatına ancak beden-
sel engeli nedeniyle 2011 sonunda 
emekli olduktan sonra başlayabilmiş. 
Akkuş, birçok mecra için içerik üret-
tikten sonra 2022’de Newslab Turkey 
Yerel Kuluçka programına Sakat Mu-
habbet adına başvuruda bulundu ve 
kazandı. Ayrıca Gazeteciler Cemiye-
ti’nin M4D Projesi kapsamında des-
teklendiğini belirten Akkuş, “BEDA 
tarzı programlar için kendisini nite-
likli bulmayan bir gazeteci olarak bir 
yıl sonrasında şunları aktarabilirim 
aklında, yüreğinde yapmak istediği 
bir projesi olan arkadaşlarıma: Hibe 
programlarına mutlaka başvuruda 
bulunun. İlk denemede ret yanıtı ala-

bilecek olsanız dahi size iletilen geri 
dönüşler doğrultusunda projenizi 
güncelleyerek denemeye devam edin. 
Bir gazeteci olarak mesleki sürdürü-
lebilirliğin olmazsa olmaz koşulların-
dan birisi de bu diye düşünüyorum”  
diye konuştu.

Bu tarz projelerin artması, 
kapsamının genişlemesi önemli

Son yıllarda serbest haberci olarak 
telifli içeriklerle geçimini sağlamaya 
çalışan Azat Özkahraman, gazeteci-
lerin kazandığı ücretin geçimlerini 
sağlamaya yetmediğini kaydederek 
şunları anattı:

“Gazetecilik mesleği bana göre dün-
yadaki en kutsal mesleklerden biri 
çünkü birilerine bir şeyler duyurabil-
mek ya da birilerinin sesi olabilmek 
gerçekten çok güzel. Mesleğin güzel 
yanları olduğu gibi zor yanları da var. 
Özellikle serbest çalışan gazeteciler 
açısından geçim derdi bu zorlukla-
rın başında geliyor. Bu noktada, ser-
best çalışan gazetecilerin, bu türden 
projelerle desteklenmesi hem geçim 
hem de mesleklerinin devamlılığı açı-
sından oldukça büyük bir önem arz 
ediyor. Sadece serbest çalışan gazete-
cileri değil yerelde çalışan gazeteciler 
de aldıkları ücret genelde yeterli ol-
muyor. Çünkü günümüz şartlarında 
hayat pahalılığı çok fazla olduğu için 
aldıkları ücret geçimlerini sağlamaya 
yetmiyor. Bu nedenle, bu tarz projele-
rin artması, kapsamının genişlemesi 
oldukça önemli."

"Bu projeler sayesinde çoğu gazeteci 
meslekten kopmuyor, bir şekilde içe-

rik üretip, haberler üretip gazetecilik 
mesleğini devam ettiriyor. Sadece bu 
durum bile gazetecilerin desteklendi-
ği projelerin ne kadar önemli olduğu-
nu anlatmaya yetiyor. Kendi adıma, 
bugüne kadar bu projeler sayesinde 
mesleğimi devam ettirdim. Bunlar 
olmasaydı, büyük ihtimalle şu anda 
gazeteciyim diyemezdim. Gazetecilik 
mesleği benim için küçüklükten ge-
len bir hayaldi. Bu bölümü okudum 
ama iş hayatına başladığım zaman 
durumun çok da iç açıcı olmadığını 
gördüm. Çalıştığım gazetede kapa-
nınca bu türden projeler sayesinde 
meslekten kopmayıp, gazetecilik yap-
maya devam ediyorum. Destek proje-
lerinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Bu projelerin hem devamlı-
lığının sağlanması hem de arttırılma-
sının, projelerden faydalanan insan-
ların, mesleğe bağlılığını artacağını 
düşünüyorum.”

İlk denemede ret 
yanıtı alabilecek 
olsanız dahi size 

iletilen geri dönüşler 
doğrultusunda 

projenizi 
güncelleyerek 

denemeye devam 
edin

Çalıştığım gazetede 
kapanınca bu 

türden projeler 
sayesinde 
meslekten 
kopmayıp, 

gazetecilik yapmaya 
devam ediyorum

Gazeteci 
Azat Özkahraman

Gazeteci 
Alper Tolga Akkuş
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Yasemin Mıstıkoğlu İklimden Bir Haber’de bu 
kez Doğu Afrika’daki petrol boru hattı projesine 
yönelik protestoları tarım yazarı Mine Ataman'la 
birlikte ele alıyor.

DİNLEMEK İÇİNDİNLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Yasemin Mıstıkoğlu
17 Ocak 2023

Nuh'un Gemisi

http://media4democracy.org/news/nuh-un-gemisi
http://media4democracy.org/news/nuh-un-gemisi
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Türkiye’nin bütün illerinden gelen hayvanseverler 
Anıtpark'ta buluştu ve son zamanların en 
büyük eylemini yaptılar. “Kürekle değil yürekle” 
sloganıyla barınaklardaki koşulları protesto 
edenler, Anıtpark’ta düzenledikleri mitingde 
sokak köpeklerinin, barınak hayvanlarının yaşam 
koşullarını dikkat çekici bir tiyatro oyunuyla da 
sahneye koydular.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Buğra Barış Yalınkılınç
17 Ocak 2023

Kedi oldular köpek oldular, 
Sokak hayvanlarının 
sesi oldular

https://9koy.org/kedi-oldular-kopek-oldular-sokak-hayvanlarinin-sesi-oldular-1701230436.html
https://9koy.org/kedi-oldular-kopek-oldular-sokak-hayvanlarinin-sesi-oldular-1701230436.html
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Otomobil lastiğinden, ayakkabıya, kazaktan 
tablete her şeyin ikinci eli bu pazarda. Satıcısı da 
müşterisi de yoksul pazarda tezgahlar 23:00'de 
kuruluyor, geceyarısı satışlar başlıyor. Şişli Feriköy 
gece pazarında kazaklar 50 liradan, ayakkabılar 
150 liradan satılıyor ve pazarın kalabalığı 
aslında ekonomiyi, geçim sıkıntısını net bir 
biçimde gösteriyor. 9. Köy Muhabiri Vedat Örüç 
kamerasıyla pazarı gezdi, satıcılarla müşterilerle 
konuştu.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Vedat Örüç
17 Ocak 2023

Şişli Feriköy’de 2. el 
gece pazarı

https://9koy.org/sisli-ferikoyde-2.-el-gece-pazari-1701231253.html
https://9koy.org/sisli-ferikoyde-2.-el-gece-pazari-1701231253.html
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Boğazlarda yapılan endüstriyel ba-
lık avcılığı, hem balık türlerinde, hem 
de balık stoklarında azalmaya yol açtı.  

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliş-
tirme Enstitüsü’nün (TEPGE) 2021 Su 
Ürünleri Raporu’na göre, Türkiye’de 
su ürünleri üretimi 2020’de bir önce-
ki yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 
785 bin ton gerçekleşti. 2020 yılında 
avcılıkla yapılan üretim, bir önceki 
yıla göre yüzde 21 düşüşle 364 bin 

Esin Özdemir
17 Ocak 2023

Endüstriyel avcılık Endüstriyel avcılık 

balık stoklarını balık stoklarını 

vurduvurdu

Endüstriyel balık avcılığında kota sınırının olmaması nedeniyle 
başta Boğazlar olmak üzere, Türkiye kıyılarındaki balık stokları 
azalıyor. SÜR-KOOP Genel Başkanı Ramazan Özkaya ve balıkçı 
Kenan Kedikli aşırı avlanma ile ilgili uyarılarda bulundu.

ton oldu. Marmara Denizi’nde 2018 
yılında 52 bin ton balık avlanmışken 
2020’de bu oran yarı yarıya azalarak 
24 bin tona düştü.

“Boğazlarımız biyolojik koridor 
alanlarıdır”

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez 
Birliği (SÜR-KOOP) Genel Başkanı Ra-
mazan Özkaya, boğazların endüstriyel 
balık avcılarına açılmasının getirdiği 
zararları 9. Köy’e anlattı. Sudaki kay-
nakları korumak zorunda olduğumu-
zu söyleyen Özkaya, “Boğazlarımız 
biyolojik koridor alanlarıdır. Balıkla-
rın; Akdeniz’den, Ege’den Karadeniz’e 

geçişleri ile Karadeniz’den Ege ve Ak-
deniz’e geçişleri rahat şekilde yapabil-
meleri sağlanmalıdır. Çünkü boğazlar 
balıkların dinlendiği, zaman geçirdiği, 
yatak yaptığı alanlardır. Stokların fazla 
yıpranmaması için boğazların balıkçı-
lığa açılması doğru değildir” dedi.

“Tekne boylarına veya gros 
tonuna göre kota verilmeli”

SÜR-KOOP Başkanı Özkaya, balık 
stoklarının nasıl korunabileceğini ve 
stoklardaki azalmanın küçük ölçekli 
balıkçılara etkisini şöyle açıkladı: 

“Filomuz çok güçlü. Son model balık 
bulucu cihazları kullanıyorlar. Avcılık 

Fotoğraf: Ayşegül Alp  

https://9koy.org/endustriyel-avcilik-balik-stoklarini-vurdu-1701231228.html
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kapasiteleri de stokların çok üstünde. 
Bunun için arz-talep dengesi sağlan-
malı. Tekne boylarına veya gros tonu-
na göre kota verilmeli, aynı zamanda 
bölgesel balık sistemine geçilmelidir. 
Kota sistemine geçilmemesi halinde 
stoklar ile türler bazında da azalma 
olacak. Acilen kota ve bölgesel balık-
çılığa geçilerek stokları koruyabiliriz. 
Balık türlerindeki azalma, stoklarda-
ki yıpranma küçük ölçekli balıkçıların 
da yakaladığı balıkların azalmasına 
neden olacak, gelirlerinde de azalma 
olacaktır.“

Doğal kaynakların hakça 
paylaşımı

İstanbul’da balıkçılık yapan Ke-
nan Kedikli ise, İstanbul Boğazı’nın 
dünyanın en önemli balık geçitle-
rinden bir tanesi olduğunu ve yapı-
lacak hiçbir faaliyetin üreme/besle-
me göçünü olumsuz etkilememesi 
gerektiğini söyledi. 

Kedikli, “Bu bakış açısı ile baktığı-
mızda boğazın içinden çok boğazın 
girişi önem kazanır. Karadeniz’e üre-
mek için gelen Lüfer ve Palamut tür-
leri bazı yıllarda toplam avın yüzde 
30’unu oluşturmaktadır. Kaynaklar 
günden güne azalırken boğaz ağzı ve 
içinde devasa büyük av aracı ve geliş-
miş teknoloji ile yapılan balık avcılığı 
sadece stokların sürdürülebilirliği 
açısından değil, canlı doğal kaynakla-
rın hakça paylaşımı açısından da dur-
durulmalıdır” diye konuştu.

Yüksek av kapasitesi sorunu
Balıkçı Kenan Kedikli, sorunun 

sadece boğazlar ile ilgili olmadığını, 
yüksek av kapasitesi sorununun üze-

rinde durulması gerektiğini vurgula-
dı. Kedikli, endüstriyel balık avcılığı-
nın küçük ölçekli balıkçılara ve balık 
türlerine etkisini şu şekilde anlattı: 

“Karadeniz, Marmara ve Kuzey 
Ege’nin küçük ölçekli balıkçıları ayak-
ta kalabilmek için Atlantik orijinli bu 
balıklara muhtaç durumdalar. Gerek 
stokların sürdürülebilirliği gerekse de 
küçük ölçekli geleneksel balıkçılığın 
sürdürülebilirliği açısından büyük 
ölçekli av çabası sınırlandırılmalıdır. 

Mesele sadece boğazlar meselesi de-
ğildir. Mesele sürekli artan av kapa-
sitesinin mevcut kaynakların kat be 
kat üzerinde olması meselesidir. Ül-
kemizde resmi verilere göre yaklaşık 
500 bin avcılık yapılmaktadır. Bizim 
avcı filomuzun av kapasitesi milyon-
larca tondur. Bir başka deyişle günü-
müzde yakalanan balık miktarını 10-
15 büyük avcı çok rahat bir biçimde 
yakalayabilir.”

Bölgesel balıkçılık yönetimi
İstanbul’da balıkçılık yapan Kenan 

Kedikli, bölgesel balıkçılık yönetimi-
ne geçilmesi gerektiğini de belirterek, 
bölgenin doğal kaynaklarını hesap et-
mek gerektiğinin altını çizdi. Kedikli 
şöyle konuştu;

“Örneğin Marmara denizinde acilen 
24 metre üzerindeki tekneler ile av-
cılığın engellenmesi gerekmektedir. 
Bir diğer husus ise büyük avcı gemi-
lerinin ve çok büyük ölçeklerdeki av 
araçlarının kıyıdan uzaklaştırılması 
gerekmektedir. GFCM Akdeniz deniz-
ler bölgesinde gırgır avcılığı için 800 
metre ağ boyu 50 metre avlanma de-
rinliği ve kıyıdan 500 metre uzaklıkta 
avlanmayı önermektedir.”

Fotoğraflar: DepoPhotos
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Dört mevsimin aynı anda yaşanabildi-
ği bereketli tarım ovaları, mevcut ırmak-
larla geniş sulama havzası ve zengin 
tohum gen haritasıyla dünyanın önemli 
tarım ülkelerinden biri olan Türkiye’de 
yanlış tarım politikaları nedeniyle yerli 
tohum, yok olma tehlikesiyle yüz yüze…

Ziraat Mühendisleri Odası’nın pay-
laştığı veriler ışığında 18 bin buğday 
çeşidinin yetişebildiği Türkiye’de, hali 
hazırda buğday, Rusya’dan ithal edili-
yor. “Ata-nene tohumu” olarak bilinen 
ve organik olma özelliği de taşıyan yer-
li tohumlar, 20 yıl öncesine kadar da 
çiftçilerin en çok tercih ettiği tohumlar 
arasındaydı. Endüstriyel tarımın bu 
kadar gelişmediği dönemlerde, yer-
li tohum tercihinde bulunan çiftçiler, 
her yıl kendi tohumunu kendi tarla-
sından elde ederek satın alma yoluna 
da gitmeden ihtiyacını karşılıyordu. 
Endüstriyel tarımın hızla gelişimiyle 
beraber Türkiye’de her geçen yıl ithal 
tohum oranı katlanarak devam ediyor. 
Buna karşı yerli tohumda herhangi bir 
iyileştirme programı uygulanmadığı 

için kullanım oranı büyük bir oranda 
azaldı.

Yerli tohum konusunda görüştüğü-
müz uzman ve yetkililer, yerli tohum-
ların korunması ve yaygınlaştırmasına 
ilişkin Türkiye’de işin araştırma boyu-
tundan öteye geçemediği, tohumların 
gelecek nesillere aktarılmasına dönük 
herhangi bir çalışmanın olmadığına 
dikkat çekti. Yerli tohumun korunup 
genişletilmesine dönük sivil kuruluş ve 
platformlar eliyle de birtakım çalışmalar 
yapılıyor.

Dr. Altuner: Yerel tohumların 
korunması önemli

Yerel tohumlara ilişkin yapılan çalış-
malar hakkında görüştüğümüz Yüzün-
cü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fev-
zi Altuner, yerel tohumların korunması 
ve yaygınlaştırılmasının önemini vur-
guladı. Özellikle insan beslenmesinin 
temel hammaddesini oluşturan buğda-
yın korunmasının önemine dikkat çe-
ken Altuner, şunları söyledi:

“Artan dünya nüfusunun gıda ihtiya-
cını karşılamak için birim alandan daha 
yüksek verim sağlayan ticari çeşitlerin 
yetiştiriciliği tercih edilmektedir. Bu yö-
nüyle yerel buğday çeşitlerinin yetiştiri-

ciliği daha çok kırsal alanlarda ve sınırlı 
miktarda kalmıştır. Ancak yerel buğday-
lar binlerce yıl aynı ekolojide yetiştik-
leri için, her türlü stres faktörüne karşı 
dayanıklı hale gelmiştir. Bu yönüyle bu 
kaynakları ıslah materyali olarak değer-
lendirebilmek için korumak ve gelecek 
nesillere aktarmak gerekmektedir.”

Van Gölü havzası, önemli yerel 
buğday popülasyonuna sahip

Van Gölü havzasına (Van, Muş ve Bit-
lis) ilişkin zirai çalışmaların yapan Altu-
ner, bu havzanın özellikle yerel buğday 
çeşitleri açısından çok zengin bir havza 
olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin ça-
lışma yürüten Altuner, yerel buğday po-
pülasyonuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“Tir, Nanesor, Kose, Karakılçık, Baha-
re, Toptopik, Kırik, Hevidi gibi çeşit ve 
popülasyonlar havzada kırsal alanda ye-
tiştirilmeye devam etmektedir. Bu buğ-
daylar, ağırlıklı olarak tandırlık (yöresel 
adıyla taptapa) ve lavaş ekmek yapımın-
da tercih edilmekte, yazlık ve kışlık ola-
rak yetiştirilebilmektedir. Tir, Karakılçık 
ve Hevidi, daha çok Van’da, diğer çeşitler 
ise Muş ve Bitlis illerinde yoğunlaşmış-
tır. Yetiştiği coğrafyanın her türlü olum-
suz iklim ve hastalık koşullarına, binler-
ce yıl içinde uyum sağlamış. Bu değerli 

Yerli tohumlar yok oluyor!
Bereketli tarım 

ovaları, geniş 
sulama havzası ve 
zengin tohum gen 

haritasına sahip 
Türkiye’de tarım, 
yanlış politikalar 
nedeniyle büyük 
sorunlarla karşı 

karşıya… İnsanlığın 
ilk mirası olan “Ata-

Nene tohumu”nu 
koruyamayan, 18 

bin buğday çeşide 
sahip Türkiye’de yerli 

tohumlar, yeterli bir 
koruma programı ve 

özendirmesine tabi 
tutulamıyor.

M. Salih Sertkal
18 Ocak 2023

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/yerli-tohumlar-yok-oluyor
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materyali korumak ve kullanmak üzere 
üniversitemiz tarafından çeşitli proje ve 
çalışmalar yürütülmektedir. Gen ban-
kalarında da muhafazası saplanan bu 
kaynakları korumak ve gelecek nesille-
re aktarmak, hububat alanında oldukça 
gerekli ve değerli bir çalışma olarak öne-
mini korumaktadır.”

Başkan Işık: Yerli tohum 
korunmuyor 

Yerli tohumların korunması ve yay-
gınlaştırmasına ilişkin Türkiye’de işin 
araştırma boyutundan öteye geçeme-
diğini belirten Van Ziraat Mühendisleri 
Odası Başkanı Engin Işık, yerli tohum-
ların yok olmakla yüz yüze geldiğine 
işaret etti. Ata-nene tohumların gen 
kaynağı olarak gelecek nesillere aktarıl-
masına dönük herhangi bir çalışmanın 
olmadığına dikkat çeken Işık, buğdayın 
anavatanı olan Türkiye’de buğday ithal 
edilmesinin bunun açık bir örneği ol-
duğunu vurguladı. Işık, yerli tohumla-
rın değiştirilip dönüştürülmesi, daha 
da verimli hale getirilip çiftçinin hiz-
metine sunun büyük şirketlerin bu işi 
tekelleştirdiğini bildirdi. İsrail’in, özel-
likle tohum noktasında kendisine bağlı 
şirketler eliyle dünya piyasasını eline 
alarak yerli çiftçiyi kendine eli mahkûm 
hale getirdiğini kaydeden Işık, bunun 
sebebinin ise Türkiye’de yeteri kadar 
yerli tarım politikaları olmamasından 
kaynaklandığını açıkladı.

2006’da, yerli tohum satışı 
yasaklandı

Yerli tohumların endüstriyel tohum-
lara nazaran daha sağlıklı ve dayanıklı 
olduğunun altını çizen Işık, Türkiye’nin 
bu konuda ileriye dönük sağlıklı bir 
projesinin olmadığını belirtti. Yerli to-
humun, ilk insanlığın mirası olduğunu 

anımsatıp Işık, önce yasaklanan yerli 
tohumun sonrasında çeşitli etkinliklerle 
kurtarılmaya çalıştığına değinerek söz-
lerine şöyle devam etti:

“İlk insandan bugüne, toplayıcılık 
ve avcılık döneminin ardından tarımı 
keşfeden insanlık, tarımda kullanılan 
tohumları mendiller içinde saklayarak 
o günden; yüzyıllar sonrasına getirmeyi 
başardı. Gelişen dünyada ulusal tarım 
politikaları, her devlet için adeta bağım-
sızlığın bir sembolü olarak görüldü. Tür-
kiye’de ise, birçok yerli tohum yok olup 
giderken 2006 yılında, ataların emaneti 
olan tohumların satışı ‘standartlara uy-
muyor’ denilerek yasaklandı. AKP hü-
kümeti, 2006’da çıkarılan 5555 Sayılı 
Tohumculuk Kanunu ile standardizas-
yon sorunu yarattığı gerekçesiyle yerel 
tohumların satışına yasaklama getirdi.

AKP döneminde çıkarılan yasalar, ka-
nunlarla yok edilme noktasına getirilen 
yerli tohumlara dönük, Tarım Bakanlığı 
eliyle 2017’de İzmir Kemalpaşa’da, ‘1. 
Yerel Tohum Buluşması’ adıyla bir et-
kinlik gerçekleştirildi.

Egeli çiftçiler bu etkinlikten çok 
önce, yerel tohumların korunmasına 
ilişkin kurdukları platformlarda yerel 
tohumların korunması noktasında 
çalışmalar yaparken, Tarım Bakanlı-
ğı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da 
katılımıyla böyle bir etkinlik düzenle-
mesi ilginçti. Burada yine yerli tohum-
ların korunacağı çeşitlendirileceği vb. 
açıklamalarda bulunulmuştu.”

Yerli tohumla üretim yapana 
destek yok ithalle yapana var

Işık, Tarım Bakanlığı’nın yerli tohum 
ile üretim yapan yurttaşlara destekleme 
vermediğini vurgulayarak açıklamaları-
nı şöyle tamamladı:

“Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakan-
lığı, 2018’den itibaren devreye koyduğu 
yasayla beraber, yerli tohumla üretim 
yapan çiftçilere dönük tarım destek-
lemelerinin yapılmayacağını bildirdi. 
Aynı bakanlık, tarım destekleme kre-
disi almak isteyen çiftçilerin yalnızca 
sertifikalı olan ithal hibrit tohumla üre-
tim yaptıklarında desteklerden faydala-
nabileceğini açıklayarak yerli tohumun 
yok oluşunu daha da hızlandırmıştı. 
‘Fazla üretim, çok kazanç’ gerekçesiyle 
alınan kararlarda çiftçi, ürettikçe kay-
betmeye, kazandığını tohum, gübre, 
tarım ilacı satan yine yabancı menşeili 
şirketlere bıraktı. Tüm bu olup biten-

lerden geriye ise, doğal verimliliği yok 
edilmiş zehirli topraklar, hastalıklı hib-
rit tohumlar ve tüm olumsuzlukların 
vücut bulduğu hastalıklarla savaşan 
bir toplum yaratılmış oldu.”

Sosyal medyada yürütülen 
çalışmalar…

Yerli tohum kültürünün korunması 
ve genişletilmesine dönük sivil kuru-
luşlar, platformlar eliyle de birtakım 
çalışmalar yapılıyor. Sosyal ağlarda bir 
araya gelen gönüllüler, birbirleriyle yerli 
tohum paylaşıyor.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinde “Ata 
Tohumu Takas ve Çoğaltma” ismi ile 
bir grup kuran ve yaklaşık 100 bin in-
sanın destek verdiği ağı kuran Mustafa 
Aydoğan, Hibrit ve GDO’lu ürünlerden 
kurtularak sağlıklı ve yerel lezzetlere 
kavuşmanın tek yolunun yerel tohuma 
ulaşmak olduğunu düşünüyor.

Bu konuda çeşitli araştırmalar yapa-
rak bu grubu kurmaya karar verdiğini 
belirten Aydoğan, grubun amaçlarını şu 
şekilde açıklıyor:

“Bazı bölgelerde tohum takas şenlik-
leri yapıldığını gördüm. Ama dolaşan 
tohumların içerisinde atalık olmayan 
tohumlar da bulunabiliyor. Kurduğum 
grubun ilk iki amacı, hem tohum gö-
nüllülerini bir araya getirmek hem de 
yerel atalık tohumlara ulaşmak. Bu 
iki hedefi de yerine getirdik. Şimdi ise 
hedefimiz, bir kooperatif kurarak üre-
time geçmek. Bunun çalışmalarına da 
başlamış bulunmaktayız.”

Grubun, yerel üretici ile şehirde yaşa-
yan amatör üreticiyi bir araya getirmeyi 
başardığını söyleyen Aydoğan, hem ye-
rel üreticilerin birbirleriyle tohum taka-
sı yaptıklarını hem de şehirde yaşayan 
üyelerine karşılıksız tohum gönderdik-
lerini bildirdi.

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Fevzi Altuner

 Van Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı Engin Işık
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Kadıköy’de restorasyon çalışmalarıyla kültür sanat 
hayatına kazandırılan Müze Gazhane, CMTPZR 
Çok Sesli Pazar etkinliği nostalji severlerle her 
cumartesi buluşuyor. Her hafta festivale dönüşen 
pazar, kitaplardan plaklara, nostaljik oyunlardan 
mezatlara kadar ziyaretçilerini çok renkli, çok sesli 
bir yolculuğa çıkarıyor.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Elif Solmaz
18 Ocak 2023

Müze Gazhane’de 
Çok Sesli Pazar

https://9koy.org/muze-gazhanede-cok-sesli-pazar-1801230358.html
https://9koy.org/muze-gazhanede-cok-sesli-pazar-1801230358.html
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Teknolojik gelişme, okurları da, 
yayınevlerini de değiştirdi. Pandemi 
döneminde artan online kitap alışve-
rişleri, e-kitap uygulamaları ve sesli 
kitapları, yayınevlerinin de okurla 
ilişkilerinde büyük değişime gitmele-
rinin önünü açtı. Bilgi Yayınevi Yayın 
Koordinatörü Mesut Örs 9. Köy'e yap-
tığı açıklamada, okuyucu ve yayınev-
lerindeki değişiminin "kırılma nokta-
sının" pandemi olduğunu söyledi. Örs, 
“E-kitap çok fazla ilgi görmüyordu. 
Online söyleşiler, etkinlikler, yazar, 
yayınevi etkinlikleri başlamıştı ama 
çok fazla yoktu. Pandemi ile birlikte 
bu durum hızlandı. Pandemi ile hız-
lanan durum pandemi bittikten sonra 
alışkanlık haline geldi” dedi.

“Temel değişiklik sesli 
kitapların artması”

Örs, Türkiye’nin diğer ülkelere göre 
online kitapları daha az talep ettiği-
ni, okuma alışkanlıkları kapsamında 
e-kitap yerine sesli kitabın daha çok 
talep gördüğünü söyledi. Abonelik 
sistemi ile çalışan platformların daha 
fazla ilgi gördüğünü anlatan Örs, du-
rumu şöyle özetledi;

“Okura sunduğu ekonomik avantaj 
sayesinde bir kitaba para ödemektense 
abonelikle birden fazla kitaba ulaşım 
sağlıyor. Bu tarz abonelik sistemi su-
nan yerlerde daha hareketli oldu. Geri 
dönüşlerden anladığımız kadarıyla 
başka bir şey yaparken de dinleyebilme 
kolaylığından dolayı sesli kitaplar daha 
çok tercih ediyor. Temel değişikliği sesli 
kitapların artması olarak söyleyebiliriz."

Gençlerin artık yalnızca okur olarak 
değil aynı zamanda üretime de geçe-
rek süreçte var olmaya çalışmalarının 

da okuma alışkanlıklarını değiştirdi-
ğini aktaran Örs, gençlerin pratik ve 
görsel ağırlıklı bir dünyaları olduğu-
nu belirtti. Örs yaşanmakta olan deği-
şikliği şöyle anlattı:

“Dönem dönem dünyada gerçek ki-
şilikten uzak, uzaklaşma eğilimlerinin 
arttığı dönemler olur. Bu dönemde öyle 
bir dönem. Tüm dünyada fantastik 
korku, gerilim, polisiye gibi türler her 
zaman yüksek olmaz. Son yıllarda bun-
ların yükseldiği bir dönem yaşıyoruz.”

“Teknoloji ve kitaplar entegre 
olacak”

Yakın gelecekte online dünya ile 
basılı kitapların daha çok bir arada 
olacağı projeler görüleceğini tahmi-
ninde bulunan ve bu yönde deneme-
lerin başladığını belirten Örs, “Online 
dünyanın daha çok bir araya geleceği 
projelerin daha yaygın olacağını söy-
leyebiliriz. Dijital teknolojiyle basılı 
kitapların daha ortaklaşa projelerin or-
taya çıkacağını söyleyebiliriz. Teknolo-
ji ve kitaplar entegre olacak. Şu an de-
nemeleri yapılıyor ama yakın gelecekte 
gerçekleşeceğini söyleyebiliriz” dedi.

Reklam platformu olarak dijital 
dünyanın kullanıldığı, görsel tekno-
lojiyle kitapların daha çok birleştiğini 
de belirten Örs, okuyucularda değişen 
alışkanlıklardan birinin görsel ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Görme ihtiyacının 
okuyucuda daha çok artmasıyla çizgi 
romanlarda da talebin arttığını anla-
tan Örs, “Okuma alışkanlıklarında de-
ğişen durumlardan biri görsel. Görme 
ihtiyacı oluyor okurlarda ve bu alana 
daha çok önem vermeye başladılar” 
diye konuştu. 

"Sosyal medya okuma 
alışkanlıklarını değiştirdi..."

Elma Yayınevi Genel Yayın Yönet-
meni İpek Arman da, sosyal medya-
nın okuma alışkanlıklarındaki de-

ğişimlerde etkili olduğunu belirtti. 
İnsanlığın hızlı bir tüketim çağına 
girdiğini anlatan Arman, “Okumak 
sabrı kalmadı gençlerde. Bir videoyu 
bile bir dakikadan fazla olduğu zaman 
izlenmiyor. Bu nedenle okumaktan-
sa, sesli dinlemek daha cazip geliyor” 
diye konuştu.

“Klasik okur profili devam 
ediyor”

Her türlü değişime rağmen hem 
yetişkinlerde hem gençlerde klasik 
okur profilinin devam ettiğini belirten 
Arman, “Türkiye'de ve  dünyada daha 
çok e-kitap ve sesli kitap artışı var 
ama Türkiye'deki okur hala o klasik 
okur profilini  devam ettiriyor. Olanlar 
da diğer yolları tercih edenler de bu ge-
neli çok etkilemiyor” dedi.

“Tercihler dönemler içerisinde 
her zaman değişiklik gösterir”

Özellikle gençlerin tercih ettiği ko-
nuların hayatları ve beğenileri ile ilgi-
li olduğunu söyleyen Arman, bu duru-
mu şöyle anlattı:

“Okuyucuları zararlı ve onları kötü 
etkileyecek şeyler olmadığı sürece 
istediklerini okumaları konusunda 
destekçiyiz. Tercihler, dönemler içe-
risinde her zaman değişiklik göste-
rir. Bizim kuşağımız klasikleri okur-
du. Onları çok severdik. Hepimiz 
Rus klasiklerini okuyarak başladık. 
Böyle bir sistemden geliyoruz ama 
şartlar değişti.”

Çocukların kitap tercihlerinin öğret-
menlerin önerdikleri kitaplar ve özel-
likle akranların söyledikleri kitaplar 
üzerinden olduğunu vurgulayan Ar-
man, “Çocuk akranlarının söylediği 
kitabı okumayı tercih ediyor. Akran-
larından görerek, kitaplar tercih eden 
çocuklar özenerek okumaya başlıyor 
ve bir kitap anında yayılıp çok okun-
maya başlayabiliyor” diye konuştu.

Teknoloji,Teknoloji,
okuru da değiştirdiokuru da değiştirdi
Pandemi sonrasında artan online 
kitap alışverişleri, e-kitap ve sesli 
kitap uygulamaları, yayınevlerini de 
değişmeye zorladı. 

İlknur Demirkapı
18 Ocak 2023

https://9koy.org/teknoloji-okuru-da-degistirdi-1701231215.html
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Gübre, mazot, elektrik, su, işçi bü-
tün maliyetler geçen yıla göre ne-
redeyse üç kat arttı; ama tarladaki 
pamuğun fiyatı 2022 yılının altında 
kaldı. Tarlasını heyecanla ektiğini 
söyleyen çiftçi Bozkurt, “Şimdi tarla-
ya gitmek, görmek bile istemiyorum. 
Baktıkça ödeyemeyeceğim borçlarımı 
görüyorum” dedi.

Türkiye pamuk üretiminin yüzde 
46’sını karşılayan Şanlıurfa’da hasat 
öncesi 25-26 liradan satılan pamuğun 
kilosu 14-15 liraya kadar düştü.

Her ekim döneminde ilaç, gübre, 
mazot ve diğer girdilerini borçla alan 
çiftçi, hızla artan enflasyona karşı 
ayakta durmakta zorlanıyor. Önceki 
seneye göre tüm girdilerinin de nere-
deyse 3 katı kadar artmasına rağmen 
pamuk fiyatının önceki seneyle aynı 
olması çiftçileri borçlarını ödeyemez 
hale hatta iflas noktasına getirdi.

1 kilo pamuğun fiyatının 1 kilo gübre 
fiyatına denk geldiğini söyleyen Urfalı 
pamuk üreticisi Sinan Karataş, “Bu 
sene hayatımızda daha önce görmedi-
ğimiz kadar çok büyük zorluklar çek-
tik. Mazot, gübre, zirai ilaç fiyatları bir 
yılda neredeyse üç dört katı oldu. Geçen 
yıl aldığımız vadeli gübre 5 liraydı, şu 
an 16 lira, geçen sene su fiyatı 300-350 
TL’ydi, bu sene 800-900 TL, işçi parası, 
biçerdöver parası, malzeme parası der-
ken giderler aldı başını gidiyor. Bu ma-
liyetler karşısında kâr etmeyi bırakın 
borcumuzu dahi ödeyemez hale geldik. 
Şu anda pamuğu 14 TL’den satıyoruz. 
Geçen senenin pamuk fiyatıyla nere-
deyse aynı. Geçen yıla göre bu yıl mas-
raflar 3 katı olurken pamuk fiyatı hala 
yerinde sayıyor” dedi.

“Her baktığımda ödeyeceğim 
borçlar aklıma geliyor”

Pamuk ekimini büyük bir heyecanla 
yaptığını söyleyen çiftçi Ahmet Boz-
kurt, pamuk fiyatlarının açıklaması-
nın ardından pamuk tarlasına gitmek 
istemediğini belirtti.

Bozkurt, “Ben çiftçi olarak ilk ekim 
yaptığım dönem öyle bir istek ve heye-
canla baktım ki anlatamam, ama şim-
di tarlaya gidesim bile gelmiyor, çün-
kü her baktığımda ödeyeceğim borçlar 
aklıma geliyor.” dedi.

Artan zamlara rağmen pamuk fi-
yatlarının çok düşük olduğunu söy-
leyen Bozkurt, “Geçen sene 25 TL'den 
satılan pamuk bu sene 15 TL'den 
satılıyor. Geçen sene 8 TL’den aldığı-
mız mazot bu sene 27 TL oldu. Buna 
bakarsak yani pamuğun en az 30 TL 
olması lazım. Fakat açıklanan fiyatı 
gördüğümüz zaman yıkıldık resmen. 
Bugün bu maliyetlerle çiftçi pamu-
ğunu satamaz, satarsa zarar eder. 
Hasat dönemi öncesi 25-26 TL olan 
pamuğun fiyatı 14-15 TL’ye kadar 
düştü. Şimdi biz bu fiyattan satarsak 
kazancımız borcumuza yetmez. Sat-
mazsak alacaklılar kapıda bekliyor. 
Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bilen 
birileri varsa gelip söylesin” ifadele-
rini kullandı.

Pamuk üreticisi iflasın eşiğinde
Hasat öncesi kilosu 25 

liradan satılan pamuk şu 
anda 15 lira. Geçen yıla 

göre tarım girdi fiyatlarının 
yüzde 300, elektrik 

fiyatlarının yüzde 140, 
gübre, mazot, ekipman gibi 
girdilerde ise yüzde 100 ile 

yüzde 300 zamlanmasına 
rağmen pamuk fiyatları 

geçen yılın fiyatlarının 
altında kaldı. Tarlasını 

heyecanla ektiğini söyleyen 
çiftçi Ahmet Bozkurt, 

“Şimdi tarlaya gitmek, 
görmek bile istemiyorum. 
Baktıkça ödeyemeyeceğim 

borçlarımı görüyorum” 
dedi.

Ramazan Eles
19 Ocak 2023

Türkiye pamuk 
üretiminin yüzde 
46’sını karşılayan 
Şanlıurfa’da hasat 

öncesi 25-26 liradan 
satılan pamuğun 

kilosu 14-15 liraya 
kadar düştü

https://9koy.org/pamuk-fiyati-gecen-yilin-altinda-pamuk-ureticisi-iflasin-esiginde-1901231242.html
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Destekler yetersiz
Pamukta tarımsal desteklemele-

rin yetersiz olduğunu belirten Ahmet 
Bozkurt, ”Şu anda hükümet tarafından 
verilen destekler bizim kullandığımız 
ilacın parasını bile karşılayamıyor. 
Tüm dünyada hükümetler kendi çiftçi-
lerini desteklerken burada çiftçiler her 
dönem maliyetleri karşılamakta zor-
luk yaşıyor. Köylerde artık neredeyse 
çiftçilik yapan kalmadı. Çocuklarımız 
dahi artık yapmak istemiyor. Böyle de-
vam ederse çiftçilik gerçekten bitecek, 
artık kimse üretim falan yapmayacak. 
Tarım ülkesiyiz diyoruz ama ne yazık 
ki çiftçilik şu anda son yıllarını yaşıyor. 
Hükümet çiftçilere sırt dönmüş du-
rumda. Herkes sesimizi duyuyor ama 
kimse dönüp bakmıyor. Burada biz bi-
tersek geri kalan 80 milyon vatandaş 
artık dışarıdan daha pahalı ürünler it-
hal edip daha pahalıya tenceresini kay-
natacak.” dedi.

Beyaz altın olarak nitelendirilen pa-
muğun çiftçinin kefeni olduğu belirten 
Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı Abdullah Melik, “Pamuk üreti-
cisi zor durumda, zarar ediyor. Pamuk-
ta prim 3 senedir aynı oranda. Sadece 
bu sene biraz arttırıldı ama bu prim bile 
çiftçiyi kurtarmaktan çok uzak. Bugün 
pamuk 11 liradan satılıyor. Maliyeti ise 
15-16 lira civarında. Pamuğun en az 21-
22 liraya satılması lazım. Aradaki farkı 
prim olarak verilmesi gerekiyor. Sadece 
geçen yıl 1 milyon 200 bin ton pamuk 
ithal edildi, 2 milyar 400 milyon dolar 
para yurtdışındaki çiftçilere gitti. Eğer 
çiftçilere yeterli destek verilmezse ge-
lecek yıl pamuk ekmeyecek ve Türkiye 
pamuk ihtiyacını dışardan karşılamak 
zorunda kalacak.” dedi.

Resesyon endişeleri pamuk 
fiyatlarını düşürüyor

Küresel ekonomiye yönelik artan 
durgunluk endişesiyle talebin azala-
cağına ilişkin öngörüler ve Çin’deki 
karantina önlemlerinden dolayı ka-
palı olan fabrikalar nedeniyle pamuk 
fiyatlarının düştüğünü belirten Em-
tia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, 
“ABD ve dünya ekonomisiyle ilgili ge-
nel endişeler ve doların yeniden güç-
lenmesi ve Çin'de yaşanan kapanma-
lar nedeniyle tedarik zincirine yönelik 
endişelerde artış görüldüğününden 
pamuk fiyatları düşüyor.” dedi.

Ergezen, “Türkiye’nin içerde pamuk 
üretimin yüksek olmasına rağmen it-

hal etmesi, yerli üreticiyi de olumsuz 
etkiliyor. Bundan dolayı yerli üretici 
korunamıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye tarımsal destek 
miktarında AB’nin çok geriside

Hükümet, tarımsal desteklerin her 
yıl arttırıldığını ve bütçeden önem-
li kaynak ayrıldığını iddia ederken 
"Gayrisafi Millî Hasılanın (GSYH) 
yüzde 1’inden az olamaz" şartı karşı-
lanmış durumda değil. Hatta yasanın 
çıktığı 2006'dan bu yana da bu şart, 
hiç hayata geçmedi. Bugüne kadar en 
yüksek orana yüzde 0,82 ile 2006'da 
ulaşıldı.

AB ülkelerinde çiftçiler, Türkiye’de-
ki çiftçiden ortalama 4 kat daha fazla 
destekleme alırken, bu oran Alman-
ya’da 18.4’e, Fransa’da 16.7’ye, Hol-
landa’da 12.3’e ve İtalya’da ise 4.1 
kata kadar çıkıyor.

Tarımsal girdiler, yedi yılda 
yüzde 418 arttı

TÜİK’in son olarak Ağustos 
2022’de açıkladığı Tarımsal Girdi Fi-

Veriler ne
diyor?

Ahmet Bozkurt

yat Endeksi’ne (Tarım-GFE) göre, ta-
rımsal girdilerin maliyeti bir önceki 
aya göre %1,64, bir önceki yılın Ara-
lık ayına göre %86,45, bir önceki yı-
lın aynı ayına göre %135,06 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %88,48 artış 
gerçekleşti.
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Kahramanmaraş'ta bir işçinin başı-
na gelenler "pes" dedirtti; Tekstil işlet-
mesinde elektrikçi olarak çalışan Bi-
lal Gültekin önce işten çıkarıldı, karşı 
çıkınca darp edildi. Darp edilmesini 
kayıt altına almak isteyince ise, rehin 
alındı.

Aynı zamanda İşçi Haklarını Ko-
ruma, Sosyal Dayanışma ve Yardım-
laşma Derneği (İŞ-DER) Başkan Yar-
dımcılığını da yürütmekte olan Bilal 
Gültekin, yaşadıklarını 9. Köy'e şöyle 
anlattı;

“Patronlarla görüşmeye gittiğimde 
işten çıkarıldığımı öğrendim. Sonra-
sında sosyal medya hesabım üzerin-
den canlı yayın açıp durumu anlatır-
ken birden üzerime çullandılar. Birisi 
telefonumu almaya çalışırken diğeri 
tekmeler ve yumruklar savurdu. Ne 
olup bittiğini anlamadan kendimi 
yerde buldum.”

“Maraş’ın genelinde bir daha iş 
bulamazsın”

Gültekin, işten çıkarılma gerekçe-
sinin de, Kahramanmaraş’taki dü-
zensiz işçi çıkarımları üzerine sosyal 
medya üzerinden paylaşımlar yap-
ması olduğuna  dikkat çekti. İşvere-
nin kendisini çağırarak, açtığı sosyal 
medya hesabından fabrikaların işçi 
çıkarmalarını haber yapmasına tepki 
gösterdiğini söyleyen Gültekin, şöyle 
konuştu; 

"İşveren bana -bir tane sayfa kur-
muşsun orada herkesi paylaşıyorsun. 
Bu fabrika böyle yaptı diğeri şöyle yap-
tı demeye başladın. Üzerine bizi 170’e 
şikayet ettin. Bütün işçiler seni örnek 
alır. Biz seni çıkarmak zorundayız- 
dedi. Daha sonrasında ise bir listeleri 
olduğunu söyledi. Bu liste çerçevesin-
de Kahramanmaraş genelinde iş bula-
mayacağımı söyledi."

Yaşadığı darp ve rehin alma olayı-
nın ardından hala işsiz olduğunu da 
kaydeden Gültekin, darp raporu aldı-
ğını ve suç duyurusunda bulunduğu-
nu belirtti. 

Bir işçinin yaşadıkları;  

İşten çıkarıldı, darp edildi, 
rehin alındı...
Ekonomik krizle birlikte, işletmelerde işten çıkarılma haberleri de arttı. Ancak 
Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasında çalışan işçi, sadece işten çıkarılmakla 
kalmadı. Darp edildi, üzerine bir de rehin alındı. 

Elif Ataysın
19 Ocak 2023

İŞ-DER: “İşçinin emeği kutsaldır, 
çiğnenmesi kabul edilebilir bir 
durum değildir”

9. Köy Haber Merkezi/nin'ün gö-
rüşlerine başvurduğu İŞ-DER ise, şu 
açıklamayı yaptı;

“Genel başkan yardımcımız bizler 
gibi geçimini emeğiyle sağlayan bi-
risidir. Ailesinin nafakasını kazan-
mak amacıyla iş yerine gittiğinde 
işten çıkarıldığını öğrenmiş, pat-
ronlarına işten ayrılmak istemedi-
ğini söylemesi üzerine darp edilmiş, 
olayı ispat etmek amacıyla bu duru-
mu kayıt altına aldığı fark edilince 
de  bu kez zorla içeriye götürülmeye 
çalışılmış, zorla telefonuna el konul-
muş ve içeriğini bilmediği evraklar 
imzalatılmıştır. Video ve ses kayıt-
ları silinmiş, bir saate yakın rehin 
tutulmuştur. Bu konunun çok sıkı 
bir şekilde takipçisi olduğumuzu 
ilan ediyoruz. İşçinin kutsal emeği-
nin çiğnenmesi ne hukuk tarafından 
ne dinimiz tarafından ne de insan-
lık tarafından kabul edilebilir bir  
durum değildir.”

https://9koy.org/bir-iscinin-yasadiklari-isten-cikarildi-darp-edildi-rehin-alindi...-1901230105.html
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Samsun'un Yakakent ilçesinde 
görsel sanatlar öğretmenliği yapan 
Necati Cem Batı, öğrencilerine sa-
dece eğitim vermekle kalmıyor, atık 
maddeleri yeniden kullanıma sok-
mayı da öğretiyor. Batı, doğada atık 
duruma gelmiş ceviz ve ağaç kabuk-
larını dekoratif objeler haline geti-
riyor. Böylece, öğrencilerine de atık 
maddeleri işleyerek, yeniden kulla-
nıma sokmanın önemini öğretiyor. 

9. Köy'e yaptığı açıklamada, işi 
gereği her zaman sanata ve sürdü-
rülebilir doğa olaylarına ilgisini ol-
duğunu vurgulayan öğretmen, ilgi-
sinin öğrencilerine de geçmesi için 
bu tür faaliyetlere ağırlık verdiğini 
söyledi. 

Doğal güzellikleriyle bilinen Sam-
sun'un bu sanat için çok uygun ol-
duğunu belirten Batı, haftanın bir 
günü ormanda gezerek ağaçdan yere 
düşen ya da zarar gören ceviz kabu-
ğu ve ağaç parçalarını topladığını 
anlattı. 

Topladığı bu parçaları zihninde 
canlandırarak gemi, somut ve soyut 
eserler çıkartan sanatçı öğretmen, 
doğada yok olmayı bekleyen kabuk-
ları bu şekilde değerlendirdiğini de 
söyledi.

"Ceviz kabuklarıyla uğraşmak 
sabır işidir"

Ceviz kabuklarını açarken hassas 
davranılması gerektiğini ve bu işin 
sabır işi olduğunu söyleyen Batı, ce-
viz kabuğundan gemi yapım süreci-
ni de şu sözlerle anlattı;

"Teknelerim için uygun ceviz kabuk-
larını topluyorum. Bunun püf noktası, 
cevizleri kırmadan içlerini açabilmek. 
İkiye böldüğüm kabuklardan sonra ge-
minin güvertesi olacak kısımı zımpa-
ralama işlemi yapıyorum. Hobi matka-
bımla açtığım delikten merdiven ipleri 
ve bağlama demirlerine geçiriyorum. 
İpleri bağlayıp güverteye yapıştırdıktan 
sonra yelkenleri cevizin boyutuna göre 
göz kararı inşa ediyorum. Güvertede 
oturacak olan yelkenin yerini belirle-
dikten sonra matkabımla delip açıyor 
ve yapıştırıcıyla yerini sağlamlaştırıyo-
rum.Son olarak iplerin yelken direkleri-
ni merdivenlere tutturuyorum."

Tekneler "ceviz kabuğuna" sığdı!

Samsun'da 
görsel sanatlar 

öğretmenliği 
yapan Necati 

Cem Batı, 
tekneleri ceviz 

kabuğuna sığdırdı. 
Doğada evrimini 

tamamlamış 
ceviz ve ağaç 
kabuklarını 

işleyerek, tekneler 
ve somut objeler 

yapan Batı'nın 
asıl amacı, 

öğrencilerine de 
atıkları farklı 

şekilde yeniden 
kullanıma sokma 

alışkanlığı 
edindirmek. 

Şevval Ateş
19 Ocak 2023

https://9koy.org/tekneler-ceviz-kabuguna-sigdi-1901230404.html
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"Ceviz kabuklarıyla uğraşmak 
sabır işidir"

Ceviz kabuklarını açarken hassas 
davranılması gerektiğini ve bu işin 
sabır işi olduğunu söyleyen Batı, ce-
viz kabuğundan gemi yapım süreci-
ni de şu sözlerle anlattı;

"Teknelerim için uygun ceviz kabuk-
larını topluyorum. Bunun püf noktası, 
cevizleri kırmadan içlerini açabilmek. 
İkiye böldüğüm kabuklardan sonra ge-
minin güvertesi olacak kısımı zımpa-
ralama işlemi yapıyorum. Hobi matka-
bımla açtığım delikten merdiven ipleri 
ve bağlama demirlerine geçiriyorum. 
İpleri bağlayıp güverteye yapıştırdıktan 
sonra yelkenleri cevizin boyutuna göre 

göz kararı inşa ediyorum. Güvertede 
oturacak olan yelkenin yerini belirle-
dikten sonra matkabımla delip açıyor 
ve yapıştırıcıyla yerini sağlamlaştırıyo-
rum.Son olarak iplerin yelken direkleri-
ni merdivenlere tutturuyorum."

"Öğrencilere örnek olmak en 
büyük kazancım"

Çocuklara küçük yaşlarda doğayı 
koruma ve kollamanın öğretilme-
sinin önemine dikkat çeken Batı, 
"Öğrencilerime örnek olmak ve on-
lara doğayı geri dönüşümü ve sür-
dürebilirliği anlatmak ve aşılamak 
buradaki en büyük kazancım" diye 
konuştu.

"Doğa insanlar tarafından 
hoyratça kirletiliyor"

İnsanların doğadaki her ağacı, 
akarsuyu, denizi "hiç tükenmeye-
cekmiş gibi" kullandıklarını görünce 
üzüldüğünü belirten Batı, "İnsanlar 
dünyayı sadece kendilerinmiş gibi 
hoyratça kirletiyor ve gereken hassa-
siyeti göstermiyorlar. Umarım doğa 
dostu projeler ve eserler çoğalır ve 
insanlar daha fazla bilinçlenir" dedi.

Ceviz kabuğundan ürettiği deko-
ratif objeleri genellikle evde sak-
ladığını da söyleyen Batı, "Ama 
sevdiğim arkadaşlarıma, dostuma 
hediye etmeyi de çok seviyorum"  
diye konuştu.
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Gazeteciliğin olmazsa olmaz bö-
lümlerinden biri olan “Kültür-Sanat 
Haberciliği”, son dönemde ötekileş-
tirilmiş durumda. Meyada özellikle 
“Siyaset” ve “Magazin” bölümleri-
ne göre daha az önem verildiğinden 
kültür-sanat muhabiri yok denecek 
kadar azaldı. Neredeyse gönüllülük 
esasıyla çalışmaya kadar indirgenen 
kültür sanat haberciliğine bakıldı-
ğında; bazı gazetelerin kültür-sa-

Alan muhabirleri giderek azalıyor

Kültür-sanat haberciliğine 
önem verilmiyor
Son dönemde ötekileştirilen, daha az önem verilen kültür-sanat haberciliği alanında 
muhabirler giderek azalırken kimi gazetelerde servisleri de kapatıldı

Deniz Ali Tatar
19 Ocak 2023

nat servislerinin bile olmadığı, tek 
muhabirin hem “kültür-sanat”, hem 
“magazin” hem de “yaşam” haber-
lerine aynı anda baktığını gözlem-
liyoruz. Sanat alanında çalışma 
gerçekleştiren organizasyonlar, ha-
berlerinin yapılması için “kültür-sa-
nat muhabiri” bulamamaktan şika-
yet ediyor. İstanbul dışında Ankara 
ve diğer şehirlere bakıldığında, gaze-
telerin çoğunda, bir “kültür-sanat” 
muhabiri istihdam edilmiyor.

Genel anlamda medyanın, kül-
tür-sanata haberlerine bakışı nedir? 
Yeni nesil habercilikte, kültür-sana-
tın yeri, okuyucuların kültür-sanat 

haberlerine bakışı nasıl? Kültür-sa-
nat haberciliğinde gelinen noktayı; 
Birgün Gazetesi’nde Kültür-Sanat 
Editörü Işıl Çalışkan, Evrensel Ga-
zetesi’nde Kültür Sayfası Editörü 
İsmail Afacan ve kültür-sanat ala-
nında muhabirlik yapan Gizem Er-
türk ile değerlendirdik. Çalışkan, 
Türkiye’de, kültür-sanatın “ne yazık 
ki hak ettiği” değeri bulmadığı ve 
maddi olanaksızlılar gerekçesiyle 
dar kadrolar verildiğini vurgularken 
Afacan, kültür-sanatın, okurun ön-
celikleri arasında olmadığını, bunda 
kültür-sanatın “eğlence” kültürüyle 
özdeşleştirilmesinin etkili olduğu-

http://media4democracy.org/news/kltr-sanat-haberciligine-nem-verilmiyor-alan-muhabirleri-giderek-azaliyor
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nun altını çizdi. Ertürk ise, bakış 
açısının değişmesiyle, kültür-sanat 
gazeteciliğinin “iyi bir yere geleceği-
ni” düşündüğünü söyledi.

Çalışkan: Hak ettiği 
değeri bulmuyor, maddi 
olanaksızlıklar gerekçesiyle dar 
kadrolar veriliyor

Birgün Gazetesi’nde Kültür-Sanat 
Editörü olan Işıl Çalışkan, sanatın 
kendisi için vazgeçilmez bir tutku 
olduğuna değinerek şunları söyledi:

“Halkla İlişkiler Bölümü’nü bi-
tirdim ardından HaberTürk’te staj 
yaptım. Gazeteciliği sevmiştim. Mü-
zik dinlemek, kitap okumak, film 
izlemek en büyük hobilerim. Neden 
hobilerim işim olmasın diye düşün-
düm ve sonra bunun için mücadele 
ettim. Sektörde tutunmak zor elbet-
te ama tutkum sayesinde buradayım 
ve ne kültür sanattan ne de gerçekle-
ri yazmaktan hiç vazgeçmedim.

Kültür-sanat gazeteciliği, artık 
medyada ‘çerez’i gibi görülüyor. ‘Olsa 
da olur, olmasa da olur’ gözüyle bakı-
lan bir bölüm olması çok üzücü. Kül-
tür-sanat sayfası olan gazete sayısı, 
bir elin parmağını geçmiyor artık. 
Gazetelerin birinci sayfasında kül-
tür-sanat haberlerine ayrılan yere 
bakarak, verilen değerle ilgili ko-

laylıkla çıkarımda bulunabilirsiniz. 
BirGün’de olduğum için şanslıyım 
elbette. Kültür sanata verilen de-
ğer, diğer alanlardan daha az değil. 
Kültür sanat haberleri gazetemizde 
manşet bile olabiliyor. Her kuruluş-
ta olması gereken bu…”

“Türkiye’de kültür-sanat, ‘ne yazık ki 
hak ettiği’ değeri bulmuyor, maddi ola-
naksızlıklar gerekçesiyle dar kadrolar 
veriliyor” diyen, kendisinin de bölüm-
de tek başına çalıştığını belirten Çalış-
kan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gazetelerin kültür-sanat birimle-
rinde, iki muhabir, bir editör olmak 

üzere en az 3 kişi olması gerekir. 
Birimde üç kişi çalışırsa; biri muha-
bir olarak basın toplantılarını takip 
eder, diğeri ise röportajlara gidip, 
özel haber çıkarabilir. Kültür-sanat 
gazeteciliğinin daha iyi bir yere gel-
mesi için önce ülkede kültür-sanat 
alanındaki sorunların çözülmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Yıl sonunda 
tiyatro, müzik, sinema ve yayıncılık 
alanlarında çalışan sektör temsilci-
lerine yönelttiğim ‘Nasıl bir yıl geçir-
diniz?’ sorusu durumun vahametini 
ortaya koydu. Hem sanatçılar hem 
de basın temsilcileri, ‘Sanat üzeri-
ne daha iyi neler yapılabilir’ üzerine 
sorgulayıp araştırmak yerine yasak-
lar, baskılar ve sansürleri konuşmak 
zorunda kaldık. Sanatın ve sanatçı-
nın kıymetinin bilindiği bir ülkede 
gazetecilik yapmayı dilerim.”

Afacan: Geçmişin kültür-
sanat birikimini bugüne 
taşımak, bugünün güncel sanat 
üretimini geleceğe aktarmak…

Evrensel Gazetesi’nde Kültür Say-
fası Editörü olan İsmail Afacan, 
2011 yılından bu yana Kültür sanat 
alanında gazetecilik yaptığını, Pa-
mukkale Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü mezunu 
olarak alaylı bir gazeteci olduğunu 
belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Evrensel’i öğrencilik yıllarımda 
takip ediyorum. Önce okuru, sonra 
gönüllü dağıtımcısı, sonra muhabiri 
oldum. Ardından editörlük yapmaya 
başladım. Dolayısıyla, gazeteciliği 
de özel olarak kültür sanat gazete-
ciliğini de Evrensel’de öğrendim. 
Halen kültür sanat editörü olarak 
çalışıyorum.

Gazetecilikte en zorlu ve ekono-
mik koşullarda vazgeçilen alan ve 
sayfalardan biri, kültür-sanat. Bu 
nedenle çalıştığım gazetenin kültür 
sayfasından taviz vermemesini, ül-
kemizdeki kültür-sanat haberciliği 
açısından oldukça kıymetli olarak 
nitelendiriyorum.

Gazeteciliğin güç kaybettiği bir 
dönemde yaşıyoruz. Bu güç kaybın-
da, iktidarın basın özgürlüğüne ve 
halkın haber alma hakkına yönelik 
kuşatması, bir elin parmaklarını 
geçmeyecek gazete ve televizyon dı-
şında medyanın büyük bir bölümü-
nü kendine bağlaması başlıca neden 
olarak sayılabilir. Ayrıca siyasal ku-

Kültür-sanat 
gazeteciliği, artık 
medyada ‘çerez’i 

gibi görülüyor. ‘Olsa 
da olur, olmasa 
da olur’ gözüyle 

bakılan bir bölüm 
olması çok üzücü

Birgün Gazetesi’nde Kültür-Sanat 
Editörü Işıl Çalışkan
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tuplaşmanın yarattığı atmosferde 
doğru haberden çok tarafgirlik bek-
lenmesi gazeteciliğin temel sorun-
larından bir tanesi… Kültür-sanat 
alanında da bu atmosferin etkileri-
ni sıklıkla görebiliyoruz. Şair-Yazar 
Sennur Sezer, ‘Ben bir gazetenin 
kimliğinin, kültür sayfasından bel-
li olacağına inanırım’ derdi. Medya 
sektörünün genelinde kültür sanata 
bakış aynı zamanda onların kimliği-
ni anlamak açısından da önemli bir 
gösterge. Kimleri yok saydıkları, ne 
tip yazı ve haberlere yer verdikleri, 
nitelik konusundaki ısrarcı olup ol-
madıkları, gazeteciliğe nasıl baktık-
larını da gözler önüne seriyor. Ayrıca 
kendi gazetem dışında BirGün, Cum-
huriyet, Milliyet, Gazete Duvar, KRT 
gibi yazılı, dijital ve görsel medyanın 
kültür-sanat haberciliğini önemsi-
yorum. Kültür-sanatın, yaşantımız-
da önemli yeri olduğunu düşünü-
yorum. Kültür-sanat, gazeteciliğin 
en önemli öznelerinden biri. Yayın 
çizginizi tıklama sayısı üzerinden 
belirlediğinizde, kültür-sanat haber-
leri, sadece popüler sanat ürünlerin-
den, tanınmış isimlerden ibaret ola-
biliyor. Bazı siteler, doğrudan tercih 
etmediğinden, bazıları da ekonomik 
sorunlardan dolayı buraya odaklan-
mış editör ya da muhabir çalıştırmı-
yor. Hal böyle olunca tıklanma önce-
liğine ek olarak, mecraya gönderilen 
basın bültenlerinin dili habercili-
ğin dili haline geliyor. Sonuçta kül-
tür-sanat haberciliği, magazin ve ta-
nıtım yayıncılığına evrilebiliyor. Bu 
da bir nitelik sorunu yaratıyor. Tüm 
bunların yanında ‘haber değeri’ni 
sadece en popüler alanda bulmayan, 
farklı sanat dallarını ve isimleri ta-
kip eden, bu alanda nitelikli ve özen-
li içerik üreten isimler, mecralar el-
bette var. Ama sayısının az olduğu 
da bir gerçek.”

Güncel kültür-sanat üretimini ta-
kip eden, geçmiş kültür-sanat biriki-
mini merak eden okurların olduğu-
na işaret eden Afacan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Toplumsal kutuplaşmadan kay-
naklı olarak, kimi okurların beklen-
tisi doğru haberden çok tarafgirlik 
oluyor. İktidarın en fazla saldırdığı 
alanlardan biri de kültür-sanat sek-
törü. Tek adam diktasının yarattığı 
ekonomik kriz, adaletsizlik, baskı at-
mosferi okurun önceliğini belirliyor. 

Kabul etmek gerekir ki kültür-sanat, 
okurun öncelikli haber başlıkları 
arasında değil. Kültür sanatın ‘eğ-
lence’ kültürüyle özdeşleştirilmesi 
de bunda etkili. Kısacası kültür-sa-
nat gazeteciliğinin okur nezdinde 
hak ettiği ilgiyi görmediğini düşü-
nüyorum. Meşhur sözdeki gerçeklik 
burada da kendini gösteriyor: Kapi-
talizm gölgesini satamadığı ağacı 
kesiyor. Patron medyasında da bu 
‘kanun’ geçerli… Evet, kültür-sanata 
bakış değişiyor ama geçmişteki yak-
laşım da pek matah değildi. Kültür 
ve sanata yönelik piyasacı yaklaşım 

terk edilmedikçe bu olumsuzluklar 
hep yaşanacak.

İlk başladığım zamanlar üç kişilik 
bir ekibimiz vardı. Bir editör, iki mu-
habirdik. Bir kültür sayfası için bu-
nun bulunmaz bir olanak olduğunu 
görüyorum bugünden baktığımda. 
Evrensel Gazetesi, Basın İlan Kuru-
mu’ndan ilan almıyor. Yani Evrensel 
Gazetesi, ekonomik olarak iktidar 
tarafından boğulmak isteniyor. Bu 
koşullar nedeniyle artık ilk etaptaki 
gibi bir ekibimiz yok. Ama buradaki 
en büyük artımız gönüllü muhabir-
ler ağı olan bir gazete olmamız. Do-
layısıyla ekibimiz gönüllü muhabir-
ler ağımızdan oluşuyor. Türkiye’nin 
her köşesinden kültür sanat haber-
leri ve yazıları gazetemize geliyor, 
bu da işimi çok kolaylaştırıyor. Bu 
nedenle tek başıma değilim.”

Kültür-sanat gazeteciliğine niceli-
ğin önemli ama nitelik konusundaki 
direncin de önemli olduğunu vurgu-
layan Afacan, açıklamalarını şu söz-
lerle bitirdi:

“Gazeteciliğin, kültür aktarımı-
nın en önemli faaliyetlerinden biri 
olduğunu düşünüyorum. Geçmi-
şin kültür-sanat birikimini bugü-
ne taşımak, bugünün güncel sanat 
üretimini geleceğe aktarmak kül-
tür-sanat gazeteciliğinin en önemli 

Çalıştığım 
gazetenin kültür 
sayfasından taviz 

vermemesini, 
ülkemizdeki kültür-

sanat haberciliği 
açısından oldukça 

kıymetli olarak 
nitelendiriyorum

Evrensel Gazetesi’nde Kültür 
Sayfası Editörü İsmail Afacan
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özellikleri… Bunlar aynı zamanda 
kültür-sanat gazeteciliğinin ma-
gazin gazeteciliğinden ayrılan en 
önemli yanları… Popüler olana tes-
lim olmayan, sanat eserlerinin PR 
unsuru olarak görmeyen, sanat eleş-
tirisinin gelişmesine katkı sunan, 
toplumsal kutuplaşmadan kaynaklı 
estetiği unutmayan bir kültür-sanat 
gazeteciliğine ihtiyaç var. Elbette 
bunlar için ekip çalışması gerekli.”

Ertürk: Siyaset ya da magazin 
kadar önemli bir yere 
konduğumuzu düşünmüyorum

Kültür-sanat alanında gazetecilik 
yapan Gizem Ertürk, lise yıllarında 
sinema ve müzikle ilgili bir şeyler 
yapma isteğinin başladığını, “Roll” 
ve “Blue Jean” dergilerinin kendine 
ilham veren kaynaklar olduğunu 
aktarıp “Üniversitede, Sinema-TV 
Bölümü’nde okudum. Fakat gazete-
cilik, haber yazma vb. derslerimiz 
olduğu için, gazeteciliğin temeline 
dair bazı temel bilgileri okulda al-
dım. Ama televizyonda de yaptığım 
staj sonrası girdiğim ilk iş bir kül-
tür-sanat dergisinde editörlüktü. 
2008 yılında aktif olarak kültür-sa-
nat alanında çalışmaya başladım” 
diyerek kendi sürecinden söz etti.

Televizyona geçtiği 2009’da, hâlâ 
kanallarda sinema ve müzik prog-
ramları olduğunu anımastan Ertürk, 
o yıllarda kültür-sanat programlarına 
“ikinci sınıf” muamele edildiği ve si-
yaset ya da magazin kadar önemli bir 
yere konulduğunu hiç düşünmediğini 
belirterek şunları söyledi:

“En azından ekranda, küçük de 
olsa bir yerimiz vardı, 2012 yılına 
kadar. Ancak 2013’te, ‘Gezi olayları’ 
sonrası artan baskı ve yozlaşma kül-
türü, ekranların giderek renksiz ve 
tek tip bir hale gelmesi ve kültür-sa-
nat gazeteciliğini neredeyse yapıla-
maz hale getirdi. Neyse ki son birkaç 
yılda, artan dijital mecralar sayesin-
de biraz olsun toparlandı ama yine 
de maalesef kültür-sanat gazeteci-
liği hâlâ hobi ya da gönüllü yapılan 
bir aktivite gibi görünmekten öteye 
geçemiyor.

Kültür-sanat haberleri, son dö-
nemde ancak içinde magazinsel ya 
da popüler bir öğe olunca ön plana 
çıkabiliyor. Maalesef gerçekten kül-
tür-sanat haberi takip eden çok az 
bir kitle olduğunu düşünüyorum. 

Bu da ülkede artan ekonomik kri-
zin bir yansıması. İnsanlar geçim ve 
hayatta kalma derdinde olduğu için 
bir kahve alıp kültür-sanat haberleri 
okuyabilen biz kaç kişiyiz? diye sor-
madan edemiyorum.”

Daha önce çalıştığı bir dergide kül-
tür-sanat alanında 2 kişinin görev 
yaptığını, televizyon kanalında ise 
uzun yıllar boyunca tek kişi olarak 
çalıştığını vurgulayan Ertürk, sözle-
rine yaşadığı olumsuzluklar ve öne-
rilerini sıralayarak şöyle devam etti:

“Şu anda da gördüğüm, kültür-sa-
nat bölümünde tek başına çalışıyor 
arkadaşlarım. Hatta mevcut işlerine 
ek olarak kültür-sanat haberciliği 
yapıyorlar. Yani bir yandan, bir bak-
lava zincirinin sahibiyle röportaj de-
şifre etmek zorunda kalırken, sevdi-
ği bir sanatçının albümünü dinleyip 
soru hazırlamak için ekstra mesai 
yapan çok kültür-sanatçı arkadaşım 
var.

Önce sunuculuğunu ve editörlüğü-
nü yaptığım sinema programım ge-
nel bir kültür-sanat formatına çev-
rildi. Daha sonra da ‘şimdi neredeler’ 
konseptli bir belgesel programa çev-
rilmişti. Atatürk, “Sanatsız kalan 
toplumun, hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir” diyor ya işte her 
gün haberleri açtığımızda bunu so-

nuçlarını görüyoruz. Bir taksici, ‘Es-
kiden ayda bir de olsa ailemizle bir 
sinemaya/tiyatroya giderdik, şimdi 
en son ne zaman gittiğimizi bile ha-
tırlamıyorum’ demişti. Bence bu her 
şeyi özetliyor.”

Bakış açısının değişmesiyle be-
raber aslında ‘kültür-sanat gaze-
teciliğinin’ iyi bir yere geleceğini 
düşünüyorum. Bunun için öncelik-
le kanalların, kurumların başına, 
gerçekten kültür-sanatı seven dona-
nımlı iyi kalpli, hayvan ve doğa sever 
yöneticiler gelmeli. Kültür-sanat 
servislerinde en az 4-5 kişi çalışmalı 
bence. Sinema, müzik, sergi, tiyat-
ro… Bunların her biri ayrı uzman-
lık gerektiren türler. Yeni bir yıla 
girdik. Her ne kadar olumsuzlukla-
rı, çözülmesini istediğim sorunları 
paylaşsam da, yeni yıldan umutlu-
yum. Gençlerden, onların dünyayı 
keşfetme aşkından, merakından, 
sorgulamacı, araştırmacı, eleştirel 
bakışlarından umutluyum. Paul 
Auster ‘Son Şeyler Ülkesi’nde diyor 
ya; ‘Hepimiz canavarlaştık, ama yü-
reğinde bir zamanlar yaşadığı ha-
yatın bir kırıntısını taşımayanımız 
yok gibi’ diye.. O kırıntıların birleşip 
bir gün bizi aydınlık, bilim ve sa-
natın ışığındaki yola ulaştıracağına  
inanıyorum.”

Kültür-sanat alanında bağımsız olarak 
muhabirlik yapan Gizem Ertürk
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Ankara’da en çok ziyaret edilen yer-
lerden olan Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’ne komşu yeni bir müze açıldı; 
"Kelime Müzesi" sadece Ankara'da de-
ğil, Türkiye'de de bir ilk. Müzede, gün-
delik hayatta kullanılan kelimelerin 
yanı sıra, artık bir çoğu unutulmuş, 
ya da bilinen ama kullanılmayan keli-
meler, deyimler ve atasözlerine de yer 
verilmiş. 

Kelimeler, deyimler ve atasözleri-
nin, görsel tasarım ve enstalasyonlar 
ile sergilendiği müzede, pek çok sa-
natçı ve zanaatkarın eserleri sergile-
niyor.

Kelime Müzesi üç kattan oluşuyor; 
en alt katta ağırlıklı olarak atasözleri 
ve deyimlerin yolculuklarına tanıklık 
ediliyor. Orta katta kelimeler, en üst 
katta da cümleler ile ilgili sergi alan-
ları yer alıyor. 

Müzenin katlarını birbirine bağla-
yan merdiven arasında Türkçe, Uygur, 
Göktürk ve Arap harflerinin olduğu 
cam ve pirinç avize dikkat çekiyor.

İranlı sanatçı Hari Karimi’nin, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fo-
toğraflarından yaptığı üç boyutlu 
dijital heykeli ile, giriş katta Ameri-
ka’dan gelen ab-ı hayat ve Mısır’dan 
gelen incir ve üzüm kelimelerinin 
yolculuğunu anlatan eserler, müze-
nin en ziyaret edilen eserleri arasın-
da yer alıyor. 

Kelime Müzesi pazartesi hariç her 
gün 10.00–17.00 arasında gezilebili-
yor. Müzenin giriş ücreti; tam bilet 40, 
öğrenci 20 lira. 9 yaş altı ve engelli va-
tandaşlar için giriş ücretsiz. Müzekart 
ise geçerli değil.

"Akrabalık ilişkisi olan 
sözcükler..."

Kelime Müzesi Müdürü Emre Çu-
falar, 9. Köy'e yaptığı açıklamada Ke-
lime Müzesi olarak kulanılan binanın 
Ermeni yapımı yığma taştan bir bina 
olduğuna dikkat çekti. Binanın 30 yıl 
boyunca atıl kaldıktan sonra, müzeye 
dönüştürüldüğünü anlatan Çufalar, 
bu dönüşümün "uzun ama heyecan 
verici olduğunu" vurguladı. 

"Müze’de Türk dilindeki kelimelerin 
etimolojik kökenlerinin sanat eserle-
riyle birleştirdiğini göreceksiniz” diyen 
Çufalar, Kelime Müzesini şöyle anlattı;

“Dilimiz çok zengin. Türkçe'de Türk 
Dil Kurumu’na göre 610 binin üze-
rinde kelime var. Tabii bunların çoğu 
Arapça'dan Farsça'dan dilimize geç-
miş kelimeler. Biz çok milletli bir dile 
sahibiz. Bu müzede birbiriyle akraba-
lık ilişkileri olan sözcükleri görmek 
mümkün."

Müzede sadece kelimelelerin değil, 
"kös kös oturmak", "telli duvaklı ge-
lin olmak", "kesenin ağzını açmak", 
"bol keseden atmak" gibi deyimlerin 
nereden geldiğine ilişkin bilgilerin de 
yer aldığını söyleyen Çufalar, "Müze, 
"baldız mı baldan tatlıdır",  yoksa "dal-
dız mı baldan tatlıdır", bu tarz galat-ı 
meşhur olmuş kelime, deyim ve ata-
sözlerini görebildiğiniz, hatta doku-
nabildiğiniz bir müze” dedi.

Müzeyi gezenlerin, dokunarak da 
öğrenebilecekleri interaktif alanlar 
olduğuna da vurgu yapan Çufalar, 
zaman zaman müzede "sürprizler" de 
yaşandığını anlattı. Müzede, tam da 
"mürüvvet" kelimesinin üzerinde bir 
evlenme teklifi gerçekleştiğini vurgu-
layan Çufalar, ilerleyen günlerde ede-
biyat söyleşilerinden, imza günlerine 
birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yap-
mayı planladıklarını da söyledi.

Prof. Gökmen: "Dilin yaşaması 
değişim ile ilişkilidir"

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen de 
9. Köy'e yaptığı açıklamada, “Bir di-
lin yaşayan bir yanı olması sebebiyle 
farklı dillerden etkilenmesi ve zaman-
la kendi içinde anlambilimsel deği-
şimlere maruz kalması doğal akışın-
dandır” dedi. 

Türkçe’ye, Farsça, Arapça, İtalyanca 
gibi pek çok dillerden sözcükler geldi-
ğini vurgulayan Prof. Gökmen, şöyle 
konuştu;

"Bu sözcükler zamanla dile gelirler, 
yerleşirler ve kolay kolay da gitmez-
ler. Mesela ‘ve’ bağlacı Türkçe değil-
dir. Ama ‘ve’ bağlacı o kadar anlamlı 
bir şekilde dile yerleşmiştir ki artık 
bu dile aittir. Bir dilde yabancı dil-
lerden alınmış sözcüklerin olması 
doğaldır çünkü dil yaşayan varlıktır. 
Yani bir şekilde yaşaması değişim ile 
ilişkilidir. Değişmeyen tek şey değiş-
kenliktir. 

Elbette dil her zaman yabancı söz-
cüklere maruz kalacaktır, dönemin 
özeline göre değişecektir."Türkçe’nin 
Dede Korkut zamanlarından da es-
kiye dayandığına dikkat çeken Gök-
men, “O günden bugüne anlambi-
limsel değişimler olması her dilde 
olduğu gibi Türkçe için de doğaldır. 
Türkçe'nin eski dönemlerinde kul-
lanılan bazı sözcükler anlam iyi-
leşmesine uğrayabilir ya da anlamı 
kötü olan bir sözcükte anlam bozul-
masına uğrayabilir. Çok bilinen ör-
nektir; 'yavuz’ sözcüğü, barbar-vahşi 
anlamındayken, bugün çocuklara 
zevkle verdiğimiz bir isim. Çünkü an-
lam iyileşmesi olmuş 'mert, yiğit, 
delikanlı' anlamına taşınmış" diye 
konuştu. 

Artık kelimelerin de  
bir müzesi var!
Ankara’da açılan "Kelime Müzesi" bir ilk; 
müzede kelimelerin geçmişten günümüze 
değişimini ve kullanım farklılıklarını 
görmenin yanısıra, unutulan deyimlerle, 
atasözleriyle karşılaşmak da mümkün. 

Elif Ataysın
19 Ocak 2023

https://9koy.org/artik-kelimelerin-de-bir-muzesi-var-2001231246.html
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Hrant Dink Ankara'da anıldı
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, silahlı saldırı sonucu hayatını 
kaybedeli 16 yıl oldu. 'Ankara Hrant Dink Anma İnisiyatifi’nin çağrısıyla Ankara'da 
yapılan anma töreninde, Dink'in unutulmadığı ve unutulmayacağı mesajı verildi. 

Erva Gün
20 Ocak 2023

İstanbul Şişli’de çalıştığı Agos 
gazetesi önünde 19 Ocak 2007 tari-
hinde uğradığı silahlı saldırı sonu-
cu yaşamını yitiren Gazeteci Hrant 
Dink için Ankara’da da anma töreni 
gerçekleştirildi. Ankara Hrant Dink 
Anma İnisiyatifi'nin girişimiyle dü-
zenlenen törende, Dink suikastinde 
"hukuk katliamı yaşandığına" dikkat 
çekildi. 

Hukuk katliamı yaşandı
Anma töreninde Ankara Hrant 

Dink Anma İnisiyatifi'nin basın 
açıklaması okundu. Açıklamada 
Hrant Dink cinayetinde karanlık-
ta kalan hiçbir nokta olmamasına 
rağmen davaların neredeyse 15 yıl 
sürdüğü aktarılırken, “Katil ve az-
mettiricilerin bir kısmı ceza aldı an-
cak yargılama süreci ve sonucunda 

gerçek bir hukuk katliamı yaşandı” 
ifadeleri kullanıldı.

Davanın ilk yıllarında cinaye-
ti Ergenekon’un işlettiği iddiasına 
dikkat çeken İnisiyatif, “Siyasi at-
mosfer yön değiştirince azmettirici 
olarak FETÖ işaret edildi" denildi. 
Açıklamada, devlet kurumlarının İs-
tanbul'da işlenmiş bu gazeteci cina-

yetini aydınlatmak konusundaki ya-
vaşlığı ve yetersizliği de eleştirildi. 

Hrant’ın faili derin devlet
Hrant Dink cinayetinin faillerinin 

"derin devlet" olduğunun öne sürüldü-
ğü İnisiyatif açıklamasında, “Yılda bir 
gün değil, her gün; hepimiz Ermeni’yiz, 
hepimiz Hrant’ız” ifadesi de yer aldı. 
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Cezasızlık politikası devam 
ediyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) An-
kara Şubesi Eş Başkanı Sevil Turgut, 
Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 
9.Köy’e yaptığı açıklamada, “Hrant 
Dink’in katledilmesinin üzerinden 
16 yıl geçti ama her zaman olduğu 
gibi cezasızlık politikası devam edi-
yor” ifadelerini kullandı. Katillerin 
açığa çıkarılması için mücadele ede-
ceklerini söyleyen Turgut, “Hrant 
Dink dosyası kapatılmamıştır. Biz 
bitti diyene kadar bitmeyecek” açık-
lamasında bulundu.

Agos Genel Yayın Yönetmeni Dink, 
2003 yılında Agos gazetesinde Ermeni 
diasporasını eleştiren 11 haftalık yazı 
dizisine başladı. Bu yazı dizisinden bir 
bölüm gerekçe gösterilerek, hakkında 

Ne olmuştu?
birçok mecrada kendisini hedef göste-
ren haber ve yazılara yer verildi. 301. 
maddeden yargılandı ve aksi yönde 
verilen bilirkişi raporuna rağmen 6 ay 
hapis cezası aldı. Üstelik söz konusu 
cezanın verildiği davada bilirkişi heye-
ti, hazırladıkları raporda, dava konusu 
yazılarda "Türklüğe hakaret bulunma-

dığı" vurgusunda bulunmuşlardı, ka-
rar buna rağmen verildi.

2004'te ise Sabiha Gökçen’in Er-
meni asıllı olduğu iddiasını içeren 
haber nedeniyle hedef alındı. Hrant 
Dink’in vurulacağı, emniyet güçle-
rine tam 17 kez ihbar edildi ve bu 
ihbarlardan biri, Ogün Samast'ın 
cinayeti işlemek üzere İstanbul'a 
geldiğini de içeriyordu. Ogün Sa-
mast Samsun’da yakalandığında 
hem polis, hem de jandarma görev-
lileri Türk bayrağı önünde hatıra  
fotoğrafı çektirdiler.

Cinayet ihbarı, Trabzon'dan İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü'ne de iletil-
mişti. Şimdilerde dava kapsamında 
tutuklu olan ancak cinayetten sonra 
uzun süre korunan dönemin İstan-
bul İstihbarat Şube Müdürü olan Ali 
Fuat Yılmazer, görevini yerine getir-
medi. Dink suikastıyla ilgili yargı 
süreci Nisan 2007'de başladı ve ilk 
duruşma 2 Temmuz 2007 tarihinde, 
14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görül-
dü. İlk etapta 12'si tutuklu 18 kişi-
nin yargılanmasına başlandı. 2008 
ve 2009 yıllarında hazırlanan ek id-
dianamelerle sanık sayısı 20'ye yük-
seldi.Bu dava, Ocak 2012'de hükme 
bağlandı. Tetikçi Ogün Samast ise 
suç işlediği sırada 17 yaşında olduğu 
için çocuk mahkemesinde yargılandı. 
Samast, Temmuz 2011'de çıkan ka-
rarda, "tasarlayarak adam öldürmek"; 
ve "ruhsatsız silah bulundurmak" 
suçlarından 22 yıl 10 hapis cezası 
aldı. Ancak ana davada sanıkların 
tamamı "silahlı terör örgütü üyeliği"  
suçundan beraat etti.



92 

Şubat 2023 / Sayı 62

Çocukları izleme uygulamaları 
koruyucu mu, tehlikeli mi?
Bazı ebeveynler, ebeveyn kontrolü coğrafi izleme uygulamalarını kullanmanın iyi bir 
ebeveynlik belirtisi olduğunu söylese de, psikolog ve siber güvenlik uzmanları, artı 
ve eksileri olduğu konusunda uyarıyor, ebeveynler kaydolmadan önce bir kez daha 
düşünmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Ramazan Eles
20 Ocak 2023

Ebeveyn veya velilerin, çocukları-
na göz kulak olmak için kullandıkla-
rı Find My Kids, Google Family Link 
ve Apple’ın FindMy gibi ebeveyn 
kontrolü coğrafi izleme uygulama-
larının popülaritesi hızla artıyor. 
Ebeveynlere çocuklarını izlemeleri 
için eşi benzeri görülmemiş yetkiler 
veren bu programları yüklediyseniz, 
uygulamaların yeterince güvenilir 

olup olmadığını kontrol etmek iste-
yebilirsiniz. Bazı ebeveynler, bu hiz-
metleri kullanmanın iyi bir ebevey-
nlik belirtisi olduğunu söylese de, 
psikolog ve siber güvenlik uzmanla-
rı, artı ve eksileri olduğu konusunda 
uyarıyor, ebeveynler kaydolmadan 
önce bir kez daha düşünmeleri ge-
rektiğine dikkat çekiyor.

Kötü amaçlı kullanılıyor
Yapılan bir araştırmaya göre; bu 

uygulamaların aileler için tehlikeli 
olabileceği ortaya çıktı. Araştırma-
cılar, 10 popüler uygulamadan dör-

dünün bazı güvenlik sağlayıcıları 
tarafından kötü amaçlı olarak kabul 
edilen bağlantılar içerdiğini tespit 
etti. En popüler izleme uygulamala-
rından bazıları zayıf güvenlik ve giz-
lilik özelliklerine sahipken, diğerleri 
kötü amaçlı web sitelerine bağlantı-
lar yönlendirdiği ortaya çıktı. Bu uy-
gulamalar, çocuklarını güvende tut-
mak için onları indiren ebeveynleri 
bile takip ediyor.

Çocukların mahremiyeti özel bir 
ilgiyi hak ediyor çünkü çocukların 
verileri bazı benzersiz şekilde za-
rarlı şekillerde kötüye kullanılabilir. 
Araştırmada ortaya çıkan bir diğer 
bulgu ise pek çok çocuğun reklamları 
içerikten ayırt edemediğini gösteri-
yor ve izleme teknolojisi, pazarlama-
cıların genç zihinleri mikro düzeyde 
hedeflemesine olanak tanıyor.

“Sana hiç güvenmiyorum” 
mesajını veriyor

Klinik Psikolog Hatice Öztürk, 
akıllı telefonun nasıl kullanılacağı 
konusunda ebeveyn ile çocuk ara-
sında açık iletişimin daha sağlıklı 
olacağını belirtti. Ebeveynlerin her 
sosyal medya hesabı için şifreleri ol-
masını ve çocuklarına zaman zaman 

Fotoğraflar: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/ocuklari-izleme-uygulamalari-koruyucu-mu-tehlikeli-mi
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giriş yapacaklarını bildirmelerini 
tavsiye eden Öztürk, şunları söyledi:

“Akıllı telefonlar, gerçekten de ço-
cuklara dünyayı açıyor. Ve bu dün-
yanı içerisinde iyi şeyler olduğu gibi 
kötü şeylerde var. Ebeveynlerin işleri 
daha güvenli hale getirmek için ço-
cuk izleme uygulamalarını kullan-
mak istemelerini anlıyorum. Ancak 
amaçlarını boşa çıkarıyor olabilir-
ler. Çocuklarınızı güvende tutmanın 
yolu, onların kendi başlarına baka-
bilmelerini sağlamaktır. Ebeveynler 
çocuklarının nereye gittiğini sorma-
lı, ancak onları takip etmek anında 
düşmanca bir ilişki yaratıyor.”

Sürekli izlemenin ebeveyn ve genç 
ilişkilerine zarar verebileceğini vur-
gulayan Öztürk, “Olgunlaşmanın bir 
parçası da hata yapmak ve onlardan 
ders almak. Bu tarz uygulamalar, 
‘Gerçekten sana hiç güvenmiyorum’ 
mesajını veriyor” dedi.

Öztürk, ebeveyninin her zaman 
izlediğini ve her şeyi düzelteceğini 
hisseden çocukta, “özgüven eksikli-
ği” ve “artan kaygı” gelişebileceğinin 
altını çizdi.

İndirmeden önce kontrol 
edilmesi gerekir

“İzleme uygulamaları veya her-
hangi bir uygulamanın suiistimal 
edilebileceği birçok durum olduğu 

açıktır” diyen Siber Güvenlik Uz-
manı Gökhan Saygın, ebeveynlerin, 
gözetimleri altında oldukları süre-
ce çocuklarının dijital aktivitelerini 
bilmeye hakları olduğuna işaret edip 
“Ayrıca, akıllı telefonların ve çevri-
miçi etkinliklerin izlenmesi zorbalı-
ğı önleyebilir. Ebeveynler bu izleme 
uygulamalarına sahipse ve çeşitli 
hesaplarının şifrelerine sahiplerse, 
içeri girip bir göz atabilirler ve belki 
de olası bir intiharın önüne geçebi-
lirler” diye konuştu.

Gençler ve ebeveyn ilişkileri bir 
yana, her bir hizmet veya uygula-
manın hangi verileri toplamış ola-
bileceğiyle ilgili gizlilik endişeleri 

olduğuna dikkat çeken Saygın, şu 
önerilerde bulunuyor:

“İnsanlar bir tane kullanmak için 
kaydolmadan önce, her bir şirketin bu 
bilgilerle ne yaptığını kapsamlı bir şe-
kilde kontrol etmeli. Herhangi bir tür 
uygulamayı yüklediğinizde, o uygula-
manın gizlilik politikasına gerçekten 
dikkatlice bakmanız gerekir.”

 

Kaynak: https://journals.openedi-
tion.org/ticetsociete/6532
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Türkiye’de toplumsal hareketlerin 
önemli unsurlarından olan gençle-
rin, barış inşa süreçlerine katılımı 
ve temsiliyeti oldukça sınırlı görü-
nüyor. Gençlerin ülkemizde barış 
algısının ne olduğunu ve barış inşa 
süreçlerinde rollerinin neler olabi-
leceğini, Carleton Üniversitesi’nde 
gençlik çalışmaları üzerine doktora 
yapan Cihan Erdal ve Demos Araş-
tırma Derneği’nden Ebru Tutkal ile 
yaptığımız iki bölümlük bir röportaj 
dizisinde ele aldık.

Yazı dizimizin ilk bölümüne açık-
lamalarına yer verdiğimiz Cihan 
Erdal, gençlerin barış süreçlerine 

katkısının azımsanmayacak ölçü-
de olduğunu vurguladı. “Türkiyeli 
gençlerin homojen bir kategori de-
ğil” diyen Erdal, gençlerin toplumsal 
barışa ve çözüme bakışlarındaki or-
taklık ve farklılıkların neler olduğu 
üzerine daha çok araştırma ve ince-
lemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

-Türkiye’de toplumsal 
hareketlerin önemli 
öznelerinden gençlerin barış 
inşası süreçlerinde ve bu 
alanda üretilen çalışmalarda 
görünürlüğü ve temsiliyeti 
konusunda neler söyleyebiliriz?

-Türkiye’nin yakın tarihine bak-
tığımızda, 2000’lerde ve özellikle 
2010’ların ilk yarısında, gençlerin 
üniversite kampüslerinde ve top-
lumsal hareketlerin çeşitli alanla-

rında önemli bir varlık gösterdiği-
ni görüyoruz. 2000’lerin başında 
gençler tarafından örgütlenen Ba-

"Barış süreçlerine gençlerin 
katkısı, azımsanmayacak ölçüde"
2015’ten sonra Türkiye’de otoriterleşmenin genişlediğini işaret eden Carleton 
Üniversitesi’nde doktora yapan Cihan Erdal, barışı savunmanın dahi büyük bedeller 
gerektirdiğine dikkat çekti.

Atiye Eren
20 Ocak 2023

2000’lerde ve 
özellikle 2010’ların 

ilk yarısında, 
gençlerin üniversite 

kampüslerinde 
ve toplumsal 

hareketlerin çeşitli 
alanlarında varlık 

gösteriyor

http://media4democracy.org/news/erdal-baris-srelerine-genlerin-katkisi-azimsanmayacak-lde
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rışaRock festivali, 2007 Hrant Dink 
cinayeti sonrası oluşan 19 Ocak ko-
alisyonunun inşasında gençlerin ak-
tif yer alışı, Boğaziçi’nden ODTÜ’ye 
Roboski katliamına karşı toplumsal 
tepkinin kampüslerdeki yansıması 
gibi bir dizi mücadeleyi hatırladığı-
mızda, gençlerin barış süreçlerine 
katkısının azımsanmayacak ölçüde 
olduğunu söylemek mümkün. Kürt 
sorununun çözümü doğrultusunda 
demokratik adımların atıldığı dö-
nemlerde gençlerin bu süreçlere ne 
kadar etkin olabildiği, “akil heyetle-
rin” fazlasıyla öne çıktığı süreçlerin 
gençleri ne denli kapsadığı ve top-
lumsallaştığı bana kalırsa bugün 
hâlâ üzerinde düşünülmesi gere-
ken meseleler arasında. Öte yandan 
2015 sonrası Türkiye’nin genişleyen 
otoriterleşme macerasında barışı 
inşa etmekten, barışı savunmanın 
dahi büyük bedeller gerektirdiği bir 
aşamaya gerileme söz konusu. Genç-
liğin demokratik kamusal alanla 
ilişkisinin giderek zedelendiği böy-
le bir ortamda gençlerin hem barış 
mücadelesi içerisinde hem de diğer 
toplumsal mücadeleler içerisindeki 
konumu ve katkısında da göz ardı 
edilemez bir sınırlılıkla karşı karşı-
yayız.

-“Türkiyeli gençler” deyince 
nasıl bir gruptan bahsediyoruz? 
Bu grubun toplumsal barışa, 
çözüme bakışı nasıl?

-“Türkiyeli gençler” deyince çok 
katmanlı, her bir unsuru hakikatine 
yaklaşır biçimde anlamlandırılmayı 
bekleyen farklı deneyimleri içeren 
devasa bir toplumsal sınıftan söz 
ediyoruz. Bir demografik ortaklığın 
ötesinde, ortak bir tarihselliğe ve 
mekânsallığa maruz kalmaktan söz 
ediyoruz. Sırf genç olmakla ilgili gü-
zergâhın getirdiklerinin (eğitim ha-
yatı deneyimleri, iş bulma kaygısı, 
aileden bağımsız olarak yaşayabil-
me sancısı, gerontokrasiyle karşı-
laşma vb.) yanı sıra farklı sosyo-eko-
nomik, etnik, dinsel, cinsel, politik 
kimlik ve aidiyetlere sahip olma gü-
zergâhlarının getirdiklerinin iç içe, 
çetrefilli biçimde inşa ettiği bir özne 
olma hali… O nedenle özellikle dev-
letin, pazarın, siyaset erbabının, ad-
landırma gücünü kendinde görenle-
rin gençliği sınıflandırma çabasının 
yukarıdancılığına karşı çıkmak çok 

önemli. “Türkiyeli gençler” homojen 
bir kategori değil. Bu grubun top-
lumsal barışa, çözüme bakışında 
ortaklıklar ve farklılıkların neler ol-
duğu üzerine açıkçası daha çok araş-
tırmaya, incelemeye ihtiyaç var.

Sokakta, medyada, siyasal alan-
da çokça gençlik konuşuluyor, ama 
her ne kadar son yıllarda artmakta 
ise de derinlikli, gençlerin dene-
yimlerine adilane yaklaşan, meto-
dolojik ve etik olarak gençlerle bir-
likte araştırmayı olmazsa olmaz 
gören gençlik araştırmacılığının  
gelişmesi lazım.

-Türkiye’de yeni bir barış 
sürecinin doğması ihtimalinin 
uzak göründüğü bugünlerde, 
bir yandan da geçmişle 
yüzleşme siyasi alanda yeniden 
tartışılmaya başlandı. Bu 
durum gençliğin gelecek 
tahayyülü noktasında bir 
değerlendirme sunar mı?

-Son dönemde “helalleşme” başlı-
ğı altında geçmişle yüzleşmeye iliş-
kin öne çıkan tartışmanın ömrü çok 
kısa olmaya mahkûm. Çünkü bu-
gün, siyasal alanda geçmişle yüzleş-
me meselesini gölgede bırakan bir 
“şimdi krizi” var. Nitelikli eğitime 
ve güvenceli işe ulaşmanın büyük 

Devletin, pazarın, 
adlandırma 

gücünü kendinde 
görenlerin gençliği 

sınıflandırma 
çabasının 

yukarıdancılığına 
karşı çıkmak çok 

önemli

genç kitlelerce hayale dönüşmesi-
nin, otoriterleşmenin, iklim krizinin 
katkıda bulunduğu derin bir kriz bu. 
Geçmişle yüzleşme kadar gelecek 
tahayyülünün de gençlerin kolektif 
siyasi ajandasında pek yer bulması-
na olanak tanımayan, aciliyet içeren 
bir şimdi krizi. Göç etmeyi düşüne-
ni, göç edemeyeni, tutuklanma kor-
kusu yaşayanıyla gençlerin çoğun-
luğunun gelecekten beklentisinin 
“nefes alabilmek, insan gibi yaşaya-
bilmek” noktasına gerilemesi bunu  
gösteriyor bize.
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Türkiye’de toplumsal hareketlerin 
önemli unsurlarından olan gençle-
rin, barış inşa süreçlerine katılımı 
ve temsiliyeti oldukça sınırlı görü-
nüyor. Gençlerin ülkemizde barış 
algısının ne olduğunu ve barış inşa 
süreçlerinde rollerinin neler olabi-
leceğini, Carleton Üniversitesi’nde 
gençlik çalışmaları üzerine doktora 
yapan Cihan Erdal ve Demos Araş-
tırma Derneği’nden Ebru Tutkal ile 

yaptığımız iki bölümlük bir röportaj 
dizisinde ele aldık.

Ülkemizde gençlerin barış algısı-
nın ne olduğunu ve barış inşa süreç-
lerinde rollerinin neler olabileceğini 
ele aldığımız yazı dizimizin ikinci 
bölümünde Demos Araştırma Der-
neği’nden Ebru Tutkal’ın değerlen-
dirmelerine yer veriyoruz. Barış için 
mücadele eden gençlerin dönüştürü-
cü etkiye sahip olduğuna işaret eden 
Tutkal, karar alma süreçlerinde 
gençlere yer verilmesi, deneyim ve 
taleplerinin duyulup karşılanması 
ile onların kurdukları örgüt ve yapı-
ların desteklenmesinin değerli bir 

dayanışma örneği olacağının altını 
çizdi.

-Türkiye’de toplumsal 
hareketlerin önemli 
öznelerinden olan gençlerin 
barış inşa süreçlerindeki 
görünürlüğü ve bu alanda 
üretilen çalışmalardaki 
katkısı konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?

-Gençlerin barış süreçlerindeki 
rolünün diğer toplumsal ve siyasal 
hareketlere kıyasla dar bir alana sı-
kışmış olduğunu düşünüyorum. 
Barış inşası için mücadele edenler 

Gençlerin “Barış hayali”: Fırsat 
ve engeller
Diğer toplumsal ve siyasal hareketlere kıyasla gençlerin barış süreçlerindeki rolünün 
dar bir alana sıkışmış olduğunu düşünen Demos Araştırma Derneği’nden Ebru Tutkal, 
ortak barış zemininde buluşabilmek için herkesin deneyim, ihtiyaç ve taleplerinin 
duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Atiye Eren
20 Ocak 2023

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/genlerin-baris-hayali-firsat-ve-engeller
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arasında gençlerin gerçekten dö-
nüştürücü etkiye sahip, eşit özneler 
olarak tanınmadığı kanaatindeyim. 
Bunun sebebinin ise gençlerin barış 
tahayyüllerinin ve barış inşa süreci-
ne ilişkin taleplerinin yeterince du-
yulmaması olduğunu söyleyebiliriz. 
Barış içinde yaşadığımız bir toplum-
dan söz edilirken gençler için bunun 
ne anlama geldiğinin doğrudan biz-
lere sorulması gerek, aksi takdirde 
sürecin organik birer özneleri olma-
mız mümkün olamaz. Bu alanda ça-
lışan kurumların, siyasal yapıların 
ve toplumsal hareketlerin içerisinde 
gençlerin sadece sayılarının değil et-
kilerinin de arttırılması gerek. Karar 
alma süreçlerinde gençlere yer veril-
mesi, deneyimlerinin ve taleplerinin 
duyulması ve karşılanması önemli 
olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca 
gençlerin kendi kurdukları örgütle-
rin ve yapıların desteklenmesi de de-
ğerli bir dayanışma örneği olacaktır.

-Gençlerin temsiliyetini 
güçlendirmek için nasıl 
işbirlikleri geliştirilebilir?

-Zira gençler çeşitli alanlarda müca-
dele ettikleri gibi barış alanında müca-
dele etmek için de örgütleniyor, kendi 
örgütlerini kuruyorlar. Bu bağlamda 
barış için çalışan kurumların işbirliği 
geliştirmesinin, gençlerin ve onların 
kurumlarının bu işbirliklerinin eşit 
özneleri olarak muhatap alınmasının 
barış dolu bir topluma giden mücadele 
yolunu açmanın en önemli yollarından 
biri olduğunu düşünüyorum."

-“Türkiyeli gençler” deyince 
nasıl bir gruptan bahsediyoruz? 
Sizce bu grubun toplumsal 
barışa ve çatışma çözümüne 
bakışı nasıl?

-Kişisel bir yerden konuşarak şunu 
söyleyebilirim ki, “Türkiyeli gençler” 
ifadesi benim için sınırları belirli ve 
somut bir insan topluluğuna karşılık 
gelmiyor. Bugün Türkiye’de gençleri 
kendi içlerinde çeşitli şekillerde tasnif 
etmek mümkün zira bizlerin taşıdığı 
tek kimlik “genç” oluşumuz değil. Her 
birimiz farklı etnik, kültürel, cinsel, 
dini kimliklere sahibiz ve bu kimlik-
lerin her birinin farklı toplumsal ve 
siyasal karşılıkları var. Bu sebeple her 
birimiz için çatışmanın anlamı deği-
şiyor, pek ala barışın da. Örneğin Kürt 
bir genç ile Türk bir genç birçok de-

ğişkenden ötürü şiddeti farklı şekilde 
deneyimliyor, aynı şekilde LGBTİ+ bir 
genç ile heteroseksüel bir genç için ba-
rışın muhatapları farklılık gösteriyor. 
Bu sebeple ortak bir barış ve çözüm 
zemininde buluşabilmek için birbiri-
mizin deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve 
taleplerini duymamız gerekiyor. Her 
birimizin çatışmadan farklı şekilde 
etkilendiğimizi hatırda tutarak hepi-
mizin barış içinde yaşadığı bir toplu-
mu hiçbirimizi arkada bırakmadan, 
hep birlikte düşünmemiz gerekiyor.

-Her ne kadar bugün Türkiye’de 
yeni bir barış sürecinin 
doğması ihtimali uzak 
görünse de, geçmişle yüzleşme 
tartışmalarının yeniden 
başladığını görüyoruz. Bu 
geçmişle yüzleşme tartışmaları 
sizce gençliğin gelecek 
tahayyülünü ne şekilde etkiliyor?

-Geçmişle yüzleşme tartışmalarının 
yeniden başlamış olması olumlu bir 
durum tabii ki, ancak bu tartışmala-
rın kapsamının genişletilmesi ve daha 
yüksek sesle, daha geniş bir alanda 
duyulacak şekilde tartışılması gereki-
yor diye düşünüyorum. Bugün gençler 
-ki burada homojen bir gruptan bah-
setmemizin mümkün olmadığını dü-
şünüyorum- ne ölçüde geçmişle yüz-
leşme tartışmalarını duyuyorlar? Bu 
tartışmaların özneleri arasında genç-
ler var mı? Bence yok ve bu durumda 
gençlerin nasıl geçmişle yüzleşme tar-

tışmalarına dahil edilebileceğini ko-
nuşmalıyız belki de. Ancak gençlerin 
geçmişle yüzleşmeyi tartışmalarından 
önce bu kavramdan ne anladıklarını 
da sorgulamamız gerekiyor sanırım. 
Hangi geçmiş, kimle yüzleşme gibi 
soruların gençler için karşılığı nedir? 
Hafıza Merkezi ve KONDA Araştır-
ma’nın Gençlerin İnsan Hakları Algısı 
adlı araştırması bu konuya dair önem-
li bulgular içeriyor. Gençlerin barışa 
ve çatışmaya dair hafızasında nelerin 
yer bulduğunu takip edebileceğimiz 
bu çalışma bize geçmişle yüzleşme 
tartışmaları bağlamında konuşmamız 
gereken birçok başka şey olduğunu da 
söylüyor. Gelecek tahayyülümüzü şe-
killendiren en önemli belirleyenlerden 
biri de geçmişe ilişkin perspektifimiz. 
Bu doğrultuda geçmişle yüzleşme tar-
tışmalarının gençlerin gelecek tahay-
yülerini etkileyebilmesi için gençlerin 
bu tartışmalara doğrudan katılabile-
cekleri alanların açılması gerekiyor.

DEMOS Araştırma Derneği’nin ya-
kınlarda gerçekleştirdiği webinarda 
gençlerin barış algısını doğrudan 
genç aktivistler bir araya gelerek ko-
nuştular. Benim de katılımcısı oldu-
ğum webinar farklı alanlarda müca-
dele eden gençler olarak birbirimizin 
deneyimlerinden öğrendiğimiz ve so-
runlarını duyduğumuz böylesi alanla-
rın çoğalması gelecekte neler yapmak 
istediğimize ilişkin bakış açımızı ge-
nişletecek ve dayanışmamızı büyüte-
cektir diye düşünüyorum.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tara-
fından Öğretmenlik Meslek Kanu-
nu’na dayanarak hazırlanan “Aday 
Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer 
Basamakları Yönetmeliği”ne göre, 
öğretmenlik, adaylık döneminden 
sonra “öğretmen”, “uzman öğret-
men” ve “başöğretmen” olmak üzere 
üç kariyer basamağına ayrıldı. Bu 
kapsamda, 19 Kasım 2022’de Öğret-
menlik Kariyer Basamakları Yazılı 
Sınavı yapıldı. Sınava yönelik tartış-
ma ve tepkiler devam ederken, Anka-
ra Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı ve Eğitim Fakülteleri 
Dekanlar Konseyi (EFDEK) Başkanı 
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş ve Gi-
resun Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal, 
uygulama ve sürece yönelik değer-
lendirmelerde bulundu. Yeterince 
tartışılmadan geliştirildiği eleşti-
risi getiren dekanlar, uygulamayı 
eksik bulduklarına dikkat çekerek 
gerekli iyileştirmelerin öneminin  
altını çizdiler.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilim-
leri Fakültesi Dekanı ve Eğitim Fa-
külteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) 
Başkanı Prof. Dr. Selahiddin Öğül-
müş, uzman öğretmenlik koşulla-
rına değindi. Prof. Dr. Öğülmüş, en 
az 10 yıl öğretmenlik deneyimi, en 
az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik 
Eğitim Programı’nı ve uzman öğret-
menlik için öngörülen asgari çalış-
maları tamamlamış olma, kademe 
ilerlemesinin durdurulması disiplin 
cezası bulunmama, yapılacak yazılı 
sınavda en az 70 puan almış olma 
şartlarını anlattı. Başöğretmenlik 
için de benzer koşulların olduğunu 
belirten Prof. Dr. Öğülmüş, uygula-
mayla birlikte, özellikle yüksek li-
sans ve doktora eğitimlerine mesleki 
kariyer açısından hak ettiği değerin 
ve önemin verilmediğinin görülme-
si üzerine kanunun eleştirildiğini 
anımsattı.

Liyakat temelli olmaması, 
sorunu daha da ağır 
hissettirecek 

Prof. Dr. Öğülmüş, “Yüksek lisans 
veya doktora eğitiminin kariyer ba-
samaklarında ilerlemeye etkisi, bir 
yazılı sınavdan muafiyete indirgen-
di ve bu savunulabilir bir uygulama 
değil.180 saatlik Uzman Öğretmen-

lik Eğitim Programı ve 240 saatlik 
Başöğretmenlik Eğitim Programı, 
çok kısa süre içerisinde ve yeterince 
tartışılmaksızın geliştirilmiş ve uy-
gulamaya konmuştur” açıklamasın-
da bulundu.

Bu programların hem içeriği hem 
de kullanılan ders materyalleri açı-
sından yeterli olmadığını bildiren 
Prof. Dr. Öğülmüş, program ve ma-
teryallerin en kısa sürede gözden 
geçirilmesi gerektiğini dile getire-
rek, uzman öğretmen yeterlikleri 
ile başöğretmen yeterliklerinin ayrı 
ayrı belirlenmesinin öneminin altını 
çizdi. Buna uygun olarak hazırlanan 
içeriklerle programların geliştirile-
bileceğine değinen Prof. Dr. Öğül-
müş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Henüz yirmili yaşlarda öğretmen-
lik mesleğini icra etmeye başlayan 
kişiler için bu tür kariyer basamak-
larının varlığı, özellikle bazı öğret-
menler için motivasyon kaynağı 
oluşturacak. Toplulukçu kültürlerde 
grup başarısı, bireysel başarıya ter-
cih edilir. Bu açıdan bakıldığında da 
mesleki kariyer basamaklarına göre 
farklılaşmanın öğretmenler ara-
sında ve hatta öğretmenlerle veliler 
arasında bir çatışma kaynağı olabi-
leceği söylenebilir. Üstelik kariyer 
basamaklarında ilerlemenin tam 

Eğitim fakültesi dekanları tarafından "Öğretmenlik Kariyer Sınavı" 

Eksik bulundu
Kasım 2022’de yapılan 

öğretmenlik kariyer 
sınavına tepkiler 
sürüyor. Prof. Dr. 

Öğülmüş, “Kariyer 
basamaklarında 
ilerlemenin tam 

olarak liyakat temelli 
olmaması durumunda 

bu sorun daha da 
ağır hissedilecek” 

derken, Prof. Dr. Şanal, 
sınavla kariyerin 

ölçülemeyeceği 
görüşünde…

Gülseven Özkan
21 Ocak 2023

Fotoğraflar: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/egitim-fakltesi-dekanlari-gretmenlik-kariyer-sinavi-ni-eksik-buldu
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olarak liyakat temelli olmaması du-
rumunda bu sorun daha da ağır his-
sedilecektir.”

“Olumsuz bir deneyim olarak 
tarihte yerini aldı” 

Kanun gereğince yapılması zorun-
lu olan Uzman Öğretmenlik ve Ba-
şöğretmenlik Sınavı’nın, “olumsuz 
bir deneyim” olarak eğitim tarihinde 
yerini aldığını ifade eden Prof. Dr. 
Öğülmüş, sınavın kapsamı ve güç-
lük derecesinin tartışmalara neden 
olduğu ve bundan ders alınması ge-
rektiğini söyledi.

Bu konuda gerekli yeterliklerin 
belirlenmesi, uygun eğitim progra-
mının içeriğinin tespit edilmesi, öğ-
retim materyallerinin geliştirilmesi 
ve öğretmenlere sunulması gerekti-
ğini belirten Prof. Dr. Öğülmüş, “Söz 
konusu uzman öğretmen ve başöğ-
retmen yeterliklerini ölçmeye odak-
lanan sınavlar düzenlemeli, kariyer 
basamaklarında ilerlemede yüksek 
lisans ve doktora eğitimi daha çekici 
ve teşvik edici hale getirilmeli. Tüm 
bu süreçlerde de eğitim fakülteleri 
ile daha etkili bir işbirliğine gidilme-
li” önerilerinde bulundu.

Sınavla kariyer ölçülmez…
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakül-

tesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şanal 
ise, öğretmenliğin bir meslek olduğu-
nu, ayrıca kariyer sahibi olunmasına 
gerek olmadığını belirtti. Uygulama-
yı, “mevcut haliyle doğru bulmadığı-
nı” vurgulayan Prof. Dr. Şanal, lisan-
süstü eğitimi alanların da buna karşı 

çıktığını bildirdi. Prof. Dr. Şanal, şun-
ları söyledi:

“Bu gerçekten kariyeri ölçen sınav ol-
saydı ve sorular zor olsaydı farklı şeyleri 
konuşuyorduk. Sınavla kariyerin ölçüle-
meyeceğine inanıyorum. Öğretmenlerin 
gerekli eğitimleri almaları, bu amaçla 
çeşitli kursların düzenlenmesinin çok 
daha önemli olduğunu düşünüyorum."
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Hayat pahalılığı, her geçen gün tüm 
yurtta çok ağır bir şekilde hissedilirken, 
özellikle maddi durumu iyi olmayan 
vatandaşlar, zorlu geçmesini bekledik-
leri kış mevsiminin gelmesinden kor-
kuyorlardı. Arttan doğalgaz, kömür ve 
odun maliyetleri aileleri kara kara dü-
şündürürken, havaların mevsim nor-
mallerinin üzerinde seyretmesi, yeterli 
ve yoğun kar yağmaması, dondurucu 
soğukların yaşanmaması, maddi duru-
mu düşük olan ailelerin yakacak gider-
lerinin de az olmasını sağladı. Özellikle 
kış mevsiminin en çok etkili olduğu 
bölgelerin başında gelen Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar, ha-
vaların böyle gitmesiyle bu yıl daha az 
kömür ve odun kullandıkları için yakıt 
giderlerinin düşük olacağını düşünü-
yor. Bu arada odun ve kömür satışıyla 
geçimini sağlayan esnaf ise geçtiğimiz 
yıla oranla düşen satışlar nedeniyle 
zorlanıyor.

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan 
İshak K. adlı vatandaş, batı illerine göre 
daha fazla yakıt giderleri olduğunu, 
yıllık birkaç ton kömür kullanıldıkları-
nı ama bu yıl havaların iyi gitmesi ne-
deniyle geçtiğimiz yıllara oranla biraz 
daha az yaktıklarını söyledi. 

Malazgirt’te kömür satışı yapan Fuat 
Şancı, geçtiğimiz yıllara göre satışla-

rın düştüğünden yakındı. Söz konusu 
durumu ailelerin alım gücünün düş-
mesinin yanı sıra havaların mevsim 
normallerinin üzerinde seyretmesine 
bağlayan Şancı, kömürün tonunda pe-
şinatsız kredi kartıyla taksit yaptıkları-
nı ve fiyatları da 500 TL düşürdüklerini 
ifade etti. 

Muş bölgesinde hava sıcaklıkları; 
gündüz 7-8, gece ise -5 derece arasında 
seyrediyor. Çok sayıda aile, havaların 
böyle devam etmesini temenni ediyor.

Yoksul, ihtiyaç sahibi ailelerin 
yüzünü güldüren tek şey… 

Maddi durumu iyi olmayan vatan-
daşlar durumdan memnun ancak yine 
de zorlanan aileler var. Muş’ta hiçbir 
kesime bağlı olmayan, Muş Alparslan 
Üniversitesi (MAUN) bünyesindeki öğ-
rencilerin bir araya gelerek oluşturdu-
ğu bir üniversite kulübü olan Hayırda 
Buluşanlar Topluluğu (HBT) birkaç yıl-
dır ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bu-
lunuyor. Özellikle kış aylarında ailelere 
kömür ve odun desteğinde de bulunan 
kulübün akademik danışmanı Hatip 
Erdoğmuş, pandemi ile birlikte küresel 
ölçekte etkili olmaya başlayan ekono-
mik sıkıntıların Türkiye’de de etkisini 
ciddi anlamda gösterdiğini anımsata-
rak şunları söyledi:

“Şüphesiz ekonomi anlamda ortaya 
çıkan sıkıntılardan en çok etkilenen 
yoksul kesimlerdir. Alım gücünün düş-
tüğü, hayat şartlarının giderek zorlan-
dığı bu süreçte yoksul, ihtiyaç sahibi 

ailelerin yüzünü güldüren tek şey ha-
vaların mevsim normallerinin çok üze-
rinde seyrediyor oluşudur. Yaşadığımız 
bölgede, kış şartları oldukça ağır geçer 
ve kışın en önemli giderlerinden biri 
kuşkusuz yakacaktır. Bizim destek ol-
duğumuz ailelerin çoğu, kış gelmeden 
önce bizden talep ettiklerinin başında, 
geçen yıla göre iki kattan fazla fiyat ar-
tışı olan, odun ve kömür ihtiyaçlarının 
giderilmesinde yardımcı olunması yö-
nündeydi. Bu yıl da böyle oldu. Bizler 
de kış gelmeden önce bu ailelerimizin 
taleplerine cevap vermeye çalıştık.”

Yardım başvurusu olmadı…
Önceki yıllarda bu aylarda yoğun 

kar yağışının yanı sıra sıcaklıkların 
da eksi 25’leri bulduğunu ve ailelerin 
birçoğunun yakacağı bu dönemler-
de bitme aşamasına geldiğine işaret 
eden Erdoğmuş, bu yılki durumu 
şöyle anlattı: 

“Çoğu aile, bizlerden odun ve kö-
mür ihtiyaçlarının giderilmesi için 
destek talebinde bulunurdu. Bu yıl 
havaların güneşli ve sıcak seyret-
mesi, kar yağışının olmayışından 
dolayı bizlere henüz yakacak temini 
konusunda bir başvuru olmadı. Ara 
ara ziyaret ettiğimiz ailelere sordu-
ğumuzda onlar da havaların sıcak 
seyredişini işaret edip bu yıl daha az 
yakacakla daha çok ısınabildiklerini 
dile getiriyorlar. Havaların en az bir 
süre daha böyle devam etmesi için 
dua ettiklerini söylüyorlar.” 

Yusuf Özgür Bülbül
20 Ocak 2023

Yakıt fiyatlarındaki yükseklik 

karşısında yoksulların tek beklentisi: 
Kışın geç gelmesi

Vatandaşlar, yakıt giderlerinin bu yıl az olmasını beklerken 
odun ve kömür satışı yapan esnaf, satışların düşüklüğünden 
yakınıyor.

http://media4democracy.org/news/yakit-fiyatlarindaki-ykseklik-karsisinda-yoksullarin-tek-beklentisi-kisin-ge-gelmesi
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Hayat pahalılığı, tüketicilerin alış-
veriş ettikleri marketleri de, markaları 
da değiştirmelerine neden oldu. IPSOS 
tarafından yayımlanan Türkiye’yi An-
lama Kılavuzu Araştırması’na göre, tü-
keticilerin pahalı markaları satın alma 
eğilimi azaldı. İnsanlar satın alma ter-
cihini, istedikleri markalardan değil, 
ucuz buldukları ürünlerden yana kul-
lanıyor.

IPSOS’un yayımladığı 2022 verileri-
ne göre, tüketici tercihini satın almak 
istediği markaların ürünlerinden yana 
kullanamıyor. 2018 yılına kadar “biraz 
pahalı da olsa istediğimi alırım” diyen-
lerin oranı yüzde 50 seviyesindeyken, 
2022 yılında bu oran yüzde 39’a kadar 
geriledi. 2018 ve 2020 yılında “Her za-
man en ucuz oranı alırım” diyen tüketi-
cilerin oranı ise yüzde 26 seviyesinden 
31’e yükseldi.

“Ucuzluk marketlerinden alışveriş 
ediyorum" cevabını verenlerin sayısı ise 
2018 yılına göre 3 puan artarak, yüzde 
36'ya yükseldi. 

“Alım gücü ciddi ölçüde azaldı”
9. Köy'e konuşan Tüketiciyi Koruma 

Derneği (TükoDer) İzmir Şubesi Yöne-
tim Kurulu Üyesi Emin Tamer Gören, 
tüketicilerin ucuz ürünlere yönelme-
sinde en büyük kırılmanın, TL-Döviz 
kurundaki artışla yaşandığına dikkat 
çekerek, “2021 yılının sonunda gerçek-

Enflasyon, alışveriş Enflasyon, alışveriş 
alışkanlıklarını alışkanlıklarını 
değiştirdideğiştirdi
Yüksek enflasyon ile 
tüketicilerin satın alma 
eğilimleri de değişti. 
İndirimlere yönelmek de 
yetmeyince, vatandaşın 
kullandığı tüketici 
kredilerinde patlama 
yaşandı.

Esin Özdemir
23 Ocak 2023

leşen döviz kurundaki hızlı artış piya-
salarda ciddi bir kırılmaya sebep oldu. 
Buna bağlı olarak enflasyonun yüksel-
mesi, ürün fiyatlarına yapılan zamlar 
özellikle sabit gelirli tüketicilerin alım 
gücünü ciddi ölçüde azaltmıştır. Bu 
noktada tüketiciler, raflarda yer alan 
ucuz ürünleri tercih etme eğilimi sergi-
lemektedirler" dedi. 

Gelir-gider dengesi bozulan tüketici-
lerin açığı kapatmak için tüketici kredi-
si kullanımına yöneldiğini de ifade eden 
TükoDer Yönetim Kurulu Üyesi Gören, 
kullanılan tüketici kredileri toplamının 
önceki yıla göre yarı yarıya arttığını da 
altını çizdi. 

“Ucuz ürünler toplum sağlığını 
tehdit ediyor”

Gören, tüketicilerin ucuz ürünleri ter-
cih etmesinin özellikle gıda ürünlerin-
de hileli ürünlerin piyasaya sürülmesi-
ne yol açtığını, taklit ürünlerin toplum 
sağlığını olumsuz yönde tehdit edebile-
ceğini vurguladı. 

Tüketimde "mandal-takoz 
etkisi"

İstanbul Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi olan Prof. Dr. Zahide Onaran ise, 
bir ülkede fiyat istikrarı ve adaletli gelir 
dağılımının ancak, ekonomide gerçek 
anlamda üretim boyutlu büyümenin 
gerçekleşmesiyle mümkün olabilece-
ğine dikkat çekti. 9. Köy'ün sorularını 
yanıtlayan Onaran, tüketicilerin daha 
ucuz markaların ürünlerine yönelme-
sini "mandal-takoz etkisiyle" açıkladı. 
Onaran şöyle konuştu;

“Mandal-takoz etkisi, insanları ge-
lirleri arttığı zaman tüketimlerini aynı 
oranda hızla artırması, ancak gelirleri 
düştüğünde tüketimlerini aynı hızla 
azaltamamasıdır. Yani kolaylıkla alış-
kanlıklarından vazgeçemezler. Aynı bir 
mandalın çamaşırı tutması, takozun 
tekerleğin kaymasını önlemesi gibi. Bu 
açıdan yapılan araştırma sonucu bize 
gelir ve satın alma gücü azalışının tü-
ketim harcamalarını hemen aynı oran-
da azaltmadığını, ama alışkanlıklarını 
daha uygun ve tasarruf edebilme şansı 
yaratacak benzeri veya ikame edeceği 
ürünlere yönlendirdiklerini göstermek-
tedir.”

Kısa vadeli çözümler
Tüketicilerin alışkanlıklarını sürdü-

rebilmek için ilk aşamada kendilerine 
etki etmeyecek harcamalar ve ürünler-
den vazgeçtiğini belirten Onaran, duru-
mu şu sözlerle anlattı; 

“Örneğin lüks bir markette satılan 
domatesi 50 liraya alacağına, pazardan 
veya daha uygun fiyatlı bir yerden alır. 
Artık aldığı lüks market, mağaza ürünü 
değildir ama aynı mal kategorisine gi-
ren normal mal statüsünde olan hatta 
özendirici teşvik niteliğindeki promos-
yonlu olanlardandır. Kısaca pahalı mal 
yerine onun daha ucuz olan benzerini 
satan market ve markaları tercih eder-
ler. Ucuz, promosyonlu malları tüke-
tirler. Bu süreç kısa dönem, belki orta 
vadede sürdürülebilir. Ama koşullar 
değişmedikçe veya kötüleştikçe tüketi-
min neredeyse tamamen kısılması so-
nucunu doğurur”.

https://9koy.org/enflasyon-alisveris-aliskanliklarini-degistirdi-2301231206.html
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Yayınevleri için her yeni yıl yeni ki-
taplar demek. Bu kitaplar arasında ya-
şayan yazarların yeni çıkacak kitapları 
ve tekrar basım kitapların yanında telif 
süresi dolarak anonimleşmiş kitaplar 
da yer alıyor. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’na göre yayınevleri, 
vefat eden yazarların kitabını tam 70 
yıl yazarın varislerine miras veya yayın 
hakkı ödeme şartıyla yayınlayabiliyor. 
70 yılın sonunda yazarın eserlerindeki 
telif hakkı düşüyor ve yazarın varisle-
rinden izin almadan bu kitaplar ser-
bestçe basılabiliyor. 

Geçen yıllarda Sabahattin Ali’nin 
eserlerini yayınlamak serbest kalmış-
tı, bu yıl da Memduh Şevket Esendal’ın 
kitaplarını dileyen kurum basabilecek, 
yazarın varisleri hak talep edemeyecek.

Bu heyecan her yılın ilk aylarında ba-
şında yeniden başlıyor, yayınevlerinin 
telaşı yarışa dönüşüyor. Yayın hakkı 
serbest kalan yazarın eseri, her yayınevi 
tarafından istenilen miktarda ve farklı 
edisyonlarla yayınlanabiliyor. Yayıncı-
lık dünyasına telifi düşen eserlerin bir-
çok yayınevi tarafından tekrar basılma-
sının ve bu ilginin gerekçelerini sorduk: 

“Asıl neden düşük maliyet ve 
düşük fiyat politikası”

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisans-
lama Meslek Birliği Başkanı 37 yıldır 
yayıncılık sektöründe olan Mustafa 
Aksoy, ünlü yazarların telifinin düş-
mesiyle aynı kitabın birçok yayınevi 
tarafından basılmasının gerekçesini şu 

Ahmet Çağatay Bayraktar
23 Ocak 2023

şekilde anlattı:
“Özellikle büyük yayınevleri, telifi dü-

şen yazarların eserlerini büyük miktar-
da basıyor. Örneğin Sabahattin Ali’nin 
eserlerinin 2018’de telifinin düşme-
siyle birçok yayınevi yazarın kitabını 
basmıştı. Çünkü satış garantisi var. Ya-
yınevi, kitap elimde kalır mı diye endi-
şelenmiyor. Bir yandan eserlerin özgün-
lüğünün bozulmadan farklı şekillerde 
basılması da bir çeşitlilik sağlıyor. Ör-
neğin eserin yazıldığı dönemin Türkçe-
si ile günümüz Türkçesi bir kitapta yer 
bulabiliyor veya yazara ait bilgiler ayrı 
bir bölüme eklenerek eser zenginleşti-
rilebiliyor. Fakat yayınevi yayınladığı 
yazarlar arasında yaşayan yazarların 
eserlerini büyük ölçüde basmıyor. Yeni 
bir yazara yatırım yapmak yerine pa-
zarda mevcut, ismi kuvvetli olan bir ya-
zarın kitabını düşük maliyetle ve düşük 
fiyattan satmak daha avantajlı geliyor. 
Ben de bir yayınevi sahibiyim ve neden 
paramı ve enerjimi zaten basılacak ki-

tapları basayım. Bir yandan küçük ya-
yınevlerinin rekabet şansı yok. Bunun 
yerine edebi olarak güçlü bir yeni eseri 
yayınlayabilir.”

“Yeni yazarların keşfedilmesi 
sadece yayınevlerinin 
sorumluluğu değil”

Bu durumun yeni yazarların kitapla-
rının yayınlanmasını engelleyip engel-
lemediği sorusuna ise Aksoy şu şekilde 
cevap verdi:

“Kitap yayınlatmak isteyen fakat 
tanınmayan yazarların kitaplarının 
yayınlanması sadece yayınevlerinin 
sorumluluğunda değil, birçok tarafı 
ilgilendiren bir konu. Yayıncı, sonuç 
itibarıyla bir yapımcı. Yeni bir yazar 
kendisine bir dosya getirdiğinde elbet-
te bu kitabın yayınlanmasını ister. Fa-
kat yayınevi de bunun için bir yatırım 
yapacak. Bu durumda da yayıncı için 
her zaman bu kitap ne kadar satılacak 
kaygısı her zaman ön plana çıkar. Çün-

70 yıl sonra yayın hakkı: 

Yayınevleri 
telifi düşen yazarların peşinde
Eser sahibinin ölümünden 70 yıl sonra telifi düşerek anonimleşen kitapları isteyen 
yayınevi telif ücreti ödemeden yayınlayabiliyor. Sabahattin Ali’nin eserlerini 
yayınlamak 4 yıl önce serbest kalmıştı, bu yıl da Memduh Şevket Esendal’ın kitaplarını 
dileyen kurum basabilecek, yazarın varisleri hak talep edemeyecek. 9.Köy Muhabiri 
Ahmet Çağatay Bayraktar, aynı eserlerin farklı yayınevleri tarafından basılmasının 
nedenlerini araştırdı, bu konudaki farklı görüşleri derledi.

Mustafa Aksoy

https://9koy.org/70-yil-sonra-yayin-hakki-yayinevleri-telifi-dusen-yazarlarin-pesinde--2301231025.html


103 

Şubat 2023 / Sayı 62

kü yayınevi sadece kitabı basmıyor. Bu 
kitap editöryal süreçten geçiyor, tanıtılı-
yor ve dağıtılıyor. Ve bunların hepsi ayrı 
bir masraf kalemi. Burada metnin gücü 
önemli. Çünkü yayınevinin elinde güç-
lü bir metin varsa bunu mutlaka basar. 
Burada edebi değer yayıncının birin-
ci önceliği ve bu da en doğal hakkı. İlk 
defa kitabını bastırmak isteyen yazar-
ların eserini yayınlama sorumluluğu 
sadece yayınevlerine de ait değil. Yazılı 
kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması 
sorumluluğu bir yandan da devletin so-
rumluluğunda. Halihazırda devletin ilk 
eserini bastırmak isteyen yazarlara da 
destekleri var, bu desteklerin devamı ve 
artırılması önem taşıyor.

“Satış garantisi gözetiliyor”
Pan Yayıncılık’ın sahibi Ferruh Gen-

çer ise telif ücretinin kitap maliyetinin 
yüzde 10’u kadar önemli bir pay tuttu-
ğunu söyledi. Gençer, satış garantisi 
olan kitapların yayınevi ekonomisi açı-
sından, ayakta kalıp yayıncılığa devam 
edebilmesi için önem taşıdığını ifade 
ederek masanın öteki tarafını anlattı:

“Sabahattin Ali, Memduh Şevket 
Esendal zaten çok bilinen çok okunan 
yazarlar. Bu yüzden de satış garanti-
si var. Yayıncılığı bu anlamda idea-
lize etmek yanlış. Çünkü yayınevleri 
çalışanlarıyla varlar ve belli giderleri 
var. Bundan dolayı telifi düşen yazar-
ları basmasında herhangi bir sakınca 
görmüyorum. 35 yıllık yayıncıyım ve 
ben mesleğe başladığım zaman 10 yıl-
la sınırlıydı telif hakkı. Yani yazarın 
vefatından sonra 10 yıl boyunca telif 
hakkı saklıydı. Sonrasında Fikir ve Sa-
nat Eserleri Yasası’ndaki değişiklikten 
sonra bu süre uluslararası kabul gören 
sınıra çekildi ve 70 yıl oldu.”

“Varisler bulunamadığı için 
basılamayan eserler var”

70 yılın uzun olup olmadığı sorusu-
na ise Gençer ilginç bir bilgi vererek 

cevapladı. Bu süre kısa olduğunda va-
risleri bulunamayan kitapların yeni-
den basılamadığını, okurun mahrum 
kaldığını söyleyen Yayıncı Ferruh 
Gençer şöyle dedi:

“Aziz Nesin ‘Ben çocuklarıma, torun-
larıma nasıl ev, arsa bırakabiliyorsam 
eserlerimin telif hakkını da bıraka-
bilmeliyim’ diyor. Mesela Aziz Nesin 
sonsuz sürede bir koruma öneriyordu. 
Öteki taraftan yazarın varislerinin bu-
lunamaması veya zor koşullar sunduk-
ları için eserler basılamıyor. Bu da baş-
ka bir sakınca yaratıyor, çünkü okuyucu 
bu kitaplardan mahrum kalmış oluyor. 
Örneğin Avrupa’da varisi belli olmayan 
eserlerin basımı, telif mahkemeleri ara-
cılığıyla varise ödenecek paranın sak-
lanması koşuluyla sağlanabiliyor. Bu 
sayede kitabın telif ücreti belirleniyor, 
kitap basılıyor ve varis ortaya çıktığın-
da ise bu ücret kendisine ödeniyor. Tür-
kiye’de ise varisin ortaya çıkmaması 
durumunda kitap hiçbir şekilde bası-
lamıyor, yayınlanması için 70 yılın dol-
masının bekleniyor.  Bu durum sadece 
kitap için değil, tüm kültürel eserler 
için geçerli.” 

Büyük yayınevlerinin art arda telifi 
düşen eserleri yayınlamasını “hoş bul-
madığını” söyleyen Gençer, “Örneğin 
Küçük Prensi, 40’ın üzerinde yayınevi 
yayınladı. Şu anda da Memduh Şevket 
Esendal’ın eserlerini birçok yayınevi 
yayınlamaya başladı. Satış pastası düş-
müyor ama satış garantisi olduğu için 
yayınevleri bu duruma yöneliyor” dedi. 

“Edebiyat paylaşmak içindir”
Yazar Tuğba Çelik ise yazarın ölümü 

halinde eserlerinin telifinin düşmesi 

için 70 yılın uzun bir süre olduğunu 
savundu. Çelik, “Ben öldükten sonra 
zaten yazdığım eserden bir gelir elde 
edemeyeceğim. Tek isteyeceğim iyi bir 
editörün elinden geçmesi ve özgünlü-
ğünün korunması olur ama bir tiyatro 
eseri olmasında da hiçbir sakınca gör-
mem. Çünkü edebiyat biraz paylaş-
makla ilgili bir şey.”

Edebiyatın yazar ve okur arasındaki 
bir ilişki olduğunu söyleyen Çelik, va-
rislerinse sadece ekonomik kaygılar ta-
şıyacağını belirterek şöyle dedi:

“Okur ve yazar arasında edebiyatla 
ilgili bir bağ kuruluyor. Eserin varis-
lerle olan ilişkisi ise sadece ekonomik. 
Çünkü bazı varisler kitaplara sahip çı-
karken kimileri ilgilenmiyorlar. Ve eser 
de kaderine bırakılıyor. Oysaki yazar 
öldükten sonra kitabın telifinin kısa 
bir süre sonra düşmesi yayıncıların da 
bu kitaplara erişmesini ve piyasada tut-
masını da sağlar.”

Yakın gelecekte telifi düşecek 
yazarlar

2023 itibarıyla telifi düşen yazar-
lar arasında Memduh Şevket Esen-
dal, 1920 Nobel Edebiyat ödülünün 
sahibi Norveçli yazar Knut Ham-
sun, Amerikalı filozof ve eğitim ku-
ramcısı John Dewey, İskoç polisiye 
yazarı Josephine Tey bulunuyor. 
2024’te Sait Faik Abasıyanık’ın eser-
ler, 2026’da Reşat Nuri Güntekin’in 
eserleri, 2028’de Asaf Halet Çele-
bi’nin eserleri, 2031’de Peyami Safa 
eserlerinin telif hakkı düşecek, iste-
yen yayınevleri bu yazarların kitap-
larını telif ücreti ödemeden yayınla-
yabilecek.

Tuğba Çelik

Ferruh Gençer
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Türkiye’nin ilk milli parkların-
dan biri olan Uludağ Milli Parkı’nda 
yetki Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü’nden alınarak Tu-
rizm Bakanlığı’na ve Uludağ Alan 
Başkanlığı’na devredildi. Ancak hem 
çevreciler, hem de hukukçular bu dö-
nüşüme karşı. Çevreciler "alan baş-
kanlığı" uygulamasının Uludağ'da-
ki endemik türler, bitki zonları ve 
yaban hayatını tehlikeye sokacağı-
nı vurgularken, hukukçular da bu 
durumun Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalara aykırı ol-
duğuna dikkat çektiler.

9. Köy'ün, Uludağ Milli Parkı'nın 
"alan başkanlığına" dönüştürülmesi 
konusundaki sorularını yanıtlayan 
DOĞADER başkanı Sedat Güler, bu 
kararın Uludağ'ı artan insan bas-
kısıyla karşı karşıya bırakacağına 
dikkat çekti. Güler, Uludağ'ın bo-
tanik değerleri ve yaban hayatı ile 
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası 
düzeyde önemli doğal alanlarından 
biri olduğunu da vurgulayarak, şöy-
le konuştu;

"Uludağ 1961 yılında Milli Park 
statüsüne kavuştu. Milli Parkların 
değerli bölgelerine girilmemesi, hat-
ta tam tersi insan faaliyetleri kısıt-
lanması gerekirken. Alan Başkanlığı 
ile bölgedeki yapılaşma ve insan fa-
aliyetleri artacak.  Çok kısa sürede 
Bursa'da ve Güney Marmara'da bü-
yük zararlara yol açacak."

Uluslararası literatürde "alan baş-
kanlığı" şeklinde tanımlanmış ve 
kabul görmüş bir uygulama olma-
dığını belirten Güler, "alan başkan-
lığı" haline getirilen Kapadokya'da 
yaşanılanları örnek gösterdi. Güler, 
Kapadokya’nın aşırı yapılaşma, de-

netimsiz turizm baskısı ve rant pro-
jeleriyle dört bir yanının sarıldığını 
söyledi. 

Uludağ yaşamsal öneme sahip
Uludağ’ın Bursa için yaşamsal öne-

me sahip olduğunu belirten TMMOB 
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mimar Şirin Rodoplu 
Şimşek ise, Uludağ Alan Başkanlığı’nın 
asıl amacının alandaki turistik gelişimi 
kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

Alan başkanlığı uygulaması ile 
Uludağ Milli Parkı ve çevresindeki 
yapılaşma sürecine yeni bir ivme ka-
zandıracağına dikkat çeken Şimşek, 
yapılaşma ve insan yükünün Uludağ 
ormanlarına, yaban hayatına, bota-
nik değerlerine ve su kaynaklarına 
zarar vereceğini vurguladı.

Koruma alanlarını zayıflatacak
Uludağ Milli Parkı’nın koruma 

alanlarının alan başkanlığı ile ni-

Engi Bulut
23 Ocak 2023

celik ve nitelik bakımında zayıflatı-
lacağının altını çizen Şirin, “Bugün 
karşı karşıya bulunduğumuz iklim 
krizi, doğayla kurduğumuz yanlış 
ilişkinin bir sonucudur. Uludağ ve 
diğer önemli doğal alanlarımızın 
bütünsel bir yaklaşımla daha iyi ko-
runmasını sağlamalıyız. Milli Park-
lar Genel Müdürlüğü gibi doğa için 
çalışan kurumları daha da güçlen-
dirmeliyiz” dedi.

Birçok sözleşmeye aykırı
2873 sayılı Milli Parklar Kanu-

nu’nun güçlü koruma nitelikleri 
içerdiğini aktaran Bursa Barosu Çev-
re Komisyonu Başkanı Eralp Atabey, 
alan başkanlığının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin (TBMM) onayladı-
ğı BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşme-
si, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Av-
rupa Konseyi Bern Sözleşmesi gibi 
birçok sözleşmeye aykırı olduğunu 
söyledi.

Uludağ "milli park" olmaktan çıktı: 
Çevreciler ayakta!
Bursa’nın oksijen ve su kaynağı olan Uludağ, Alan Başkanlığı Kanunu ile milli park 
olmaktan çıkarıldı. Çevreciler, Uludağ hakkındaki bu kararın, insan baskısını ve alan 
kullanımını arttıracağından dolayısıyla endemik türlerin, bitki zonlarının ve yaban 
hayatının tehlikeye gireceğinden endişeli.

https://9koy.org/uludag-milli-park-olmaktan-cikti-cevreciler-ayakta-2301231255.html
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Türkçe, diğer dillerle girdiği etkileşim ve sosyal 
medyadaki kullanımı ile günden güne yıpranırken, 
telaffuz hataları giderek artıyor. Spiker Müge 
Wöber, Gazeteci Ünsal Ünlü ve Seslendirme 
Sanatçısı Yeşim Şahin, Türkçedeki “doğru bilinen 
yanlışlara” dikkat çekti.

DİNLEMEK İÇİNDİNLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Buğra Barış Yalınkılınç
23 Ocak 2023

Türkçe eriyor, 
medya izliyor

https://9koy.org/turkce-eriyor-medya-izliyor-2301230422.html
https://9koy.org/turkce-eriyor-medya-izliyor-2301230422.html
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Baş-
kanlığı, Türkiye'nin bazı illerindeki 
toplam 781 mahallenin, yeni yaban-
cı kaydı işlemlerine kapatıldığını 
açıkladı. Gaziantep’te 117 mahalle-
de uygulanan kota, sadece mahal-
lelerle sınırlı kalmadı. Suriyeli sı-

ğınmacıların yoğun olarak yaşadığı 
mahalle okullarında da kota uygu-
lanmaya başlandı. Okul yönetimleri 
tarafından uygulanan kota, Suriyeli 
çocukların eğitime erişememesine 
neden oldu. 

Kota meselesi geç kalınmış bir 
uygulama

Öğrencilerin okula gitmekte zor-
luk çektiğine değinen ve ismini 
vermek istemeyen Gaziantep'teki 
bir okul yöneticisi, ‘’Suriyeli öğren-
cilerin kota meselesi bu yıl başla-
dı. Özellikle 1 ve 5. Sınıflarda daha 
çok uygulanıyor. 1200 öğrencinin 
yüzde 80’i Suriyeli yüzde 20’si ise 
Türk öğrencilerden oluşuyor. Sade-
ce okullarda değil mahallelerde de 
kota uygulandı. 1 ve 5. sınıflar oku-
la gitmekte zorluk çekiyorlar. Servis 
tahsis ediliyor. Kota nedeniyle okula 
alınamayan çocukları bu servisler 

başka okullara götürüyorlar. Ama 
aileler çocuklarını göndermekte çe-
kiniyorlar, güvensizlik, korku nede-
niyle. Bu uygulama ile, aslında Su-
riyeli toplumunu her tarafa yaymış 
oluyorlar. Belirli mahallerde getto-
laşma oluşmaması için bu uygulan-
dı. Zaten mahalleye ikametgah da 
verilmiyor.’’

Okullar açılmadan, kendi alanla-
rına giren bölgelerde tarama çalış-
ması yaptıklarını da anlatan okul 
yöneticisi, "Kendi mahallelerin-
de devamsızlık yapan öğrencilere, 
ekonomik durumu iyi olmayan bu 
yüzden çocuklarını çalıştıran aile-
lere gidiyoruz. Çocuklarınızı okula 
göndermeleri için bilgilendiriyoruz. 
Okula geldiklerinde ne oldukları 
önemli değil burada sadece öğrenci 
oluyorlar. Irkı, dili önemli değil. Dil 
bariyeri oluyor bu engeli kaldırmak-
ta yine okullarda."

Kinem Hazal Tanyeri
23 Ocak 2023

Türkiye'nin bazı illerindeki 
toplam 781 mahalle, yeni 
yabancı kaydı işlemlerine 
kapatıldı. Bu mahallelerde 
adres kayıt işlemlerinin 
yapılmayışı Suriyeli 
sığınmacı çocukların okula 
erişimini engelledi.

"Mahalle kotası" Suriyeli "Mahalle kotası" Suriyeli 
öğrencileri okulsuz bıraktıöğrencileri okulsuz bıraktı

https://9koy.org/mahalle-kotasi-suriyeli-ogrencileri-okulsuz-birakti-2301230205.html
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Okullarda kota uygulamasının 
olumlu ancak geç kalmış bir uygu-
lama olduğuna da vurgu yapan okul 
yöneticisi, Suriyeli Çocukların Türk 
Eğitim Sistemine Entegrasyonu-
nun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) 
kapsamında, Türkçe öğrendiklerine 
de dile getirdi. 

Bu sistem yanlış bir sistem
Suriyelilerin kota nedeniyle ika-

metgah kaydı yaptıramadıklarını 
söyleyen mahalle muhtarı ise, kota-
ya rağmen Suriyelilerin çocuklarını 
istediklerini okula kayıt ettirmenin 
"bir yolunu bulduklarına" dikkat çek-
ti. 9. Köy'e konuşan ancak ismini ver-
mek istemeyen muhtar, şöyle dedi;

"Suriyeliler mahalleye giremiyor. 
Kota koymuşlar. Şu an bu mahal-
le yasaklı kayıt alamıyoruz. Yasağı 
koymuşlar ama nüfus dairesine gi-
riş çıkışları kontrol ediyorduk. Bir 

araştırdık ki, bu mahalleye kayıt 
yapılmış. Nasıl kayıt oluyor bunlar? 
Suriyeliler taşınamaz diye sen kota 
koymadın mı? 'Nasıl taşınıyor bu sis-
teme, nasıl girmiş, nasıl yaptınız' di-
yorum memura, 'verdik' diyor. Olmaz 
böyle. Suriyelileri rüşvete alıştırdı-
lar. Onun üzerinden şu an nüfusta 
para kazananlar var. Böyle bir şey 
olabilir mi? Bunu yapacağınıza Su-
riyeli çocukları okula kaydedin. Bu 
çocuklar okumazsa ne olur? Madde-
ci, hırsız olurlar sonra ne suç işlense 
üstlerine atıyorlar. Buldular bir gü-
nah keçisi devam ediyorlar buna. Bir 
aydır Suriyeli bir aile bana yalvarı-
yor çocuğu okula kaydet diye. Mahal-
ledeki kota bir yana bir de okullarda 
kota uygulanıyor. Ailenin evi okulun 
tam karşısı. Ama gel gör ki okul ço-
cuğu kabul etmiyor. Neymiş? Kota 
koymuşlar. Kardeşleri okuyor ama 
tek bu çocuğu kabul etmiyor. Müdür-
le konuştum, ’yok’ diyor. Bir çocuk 
sadece ama kaydetmiyorlar. Başka 
okula gitmesi için servis ayarlıyor-
lar ama aile göndermiyor. Neden bu 
kadar yakın yere gitmiyor da şehrin 
öbür ucuna gönderiyorlar? Bu sis-
tem yanlış bir sistem.’’

Kota yüzünden çocuğunu 
istediği okula gönderemeyen 
Suriyeli aile dertli

Çocuklarının kaydını istedikleri 
okula yaptıramamaktan yakınan bir 
Suriyeli aile ise, yaşadıkları sıkıntıyı 
9. Köy'e şöyle anlattı; 

‘’Çocuğumuz anaokuluna gitti 
ama 1. sınıfa kaydettiremedik. Ne-
den diye sorduk, kota doldu dediler. 
Sonuçta bu çocuk ana sınıfını bura-
da okudu, direkt kaydı olması gerek. 
Kaç defa gittik daha okullar açıl-
madan konuşmaya gittik ama mü-
dür yüzümüze bile bakmadan 'Su-
riyelilere yer yok, sistem açılmadı’ 
dedi. Başka mahalleden veya başka 
okuldan öğrencileri buraya alacağı-
nıza bu çocuğun önceliği daha fazla 
dedim. 5 senedir bu mahallede otu-
ruyorum. İkametgahım da hiç değiş-
medi. Sırf okula gitsinler diye oku-
lun yanında ev tuttum. A.’nın ablası, 
abileri aynı okulda okuyor ama ben 
çocuğumu yazdıramadım. Çocuk bu, 
okuması lazım, arkadaşlarıyla ilişki 
kurması lazım, sosyalleşmesi lazım. 
Okula gitmezse hırsız mı çıkar, yan-
kesici mi çıkar bilemiyorum artık. 

Servis sağlıyorlar, meydanda bek-
liyor çocukları alıp başka okullara 
götürüyorlar. Ama neden dibimdeki 
okula gönderemiyorum da şehrin 
öbür ucuna göndereyim çocuğu. Ba-
şına bir şey gelse ben ne yaparım, 
nasıl giderim ulaşamam ona. Gü-
venmiyorum korkuyorum."

Suriyeli öğrencilerin kotası 
doldu

Suriyeli sığınmacı çocuklarının 
kayıt oranlarındaki düşüşlerin kota 
nedeniyle azaldığından bahseden 
sivil toplum kuruluşu çalışanı Fat-
ma Coşkun ise, ‘’Suriyeli sığınmacı 
çocukların eğitime erişimlerinde 
mevcut duruma baktığımızda son 
yıllarda kayıt oranının azaldığını gö-
rüyoruz. Sahadan aldığımız bilgiye 
göre bunun birçok nedeni var. Öncel-
likle kimlik ve adres ile ilgili sorun-
lar" dedi. 

Gaziantep'te Suriyeli "kotası dol-
muş" çok sayıda mahalle olduğuna 
da dikkat çeken Coşkun, şöyle ko-
nuştu;

"Suriyelilerin yoğun yaşadığı ma-
halleler, aslında kapalı olan tüm 
mahalleleri içeriyor. Bu yüzden ço-
cuklar okul dışı kalabiliyorlar. Diğer 
taraftan asıl neden okul yönetiminin 
kayıt yaptırmak istememesi."

Pandemi döneminde Suriyeli sı-
ğınmacılar arasında çocuk işçili-
ğinin arttığını da söyleyen STK ça-
lışanı, "Çocuklar çalışıyorlar ve o 
çalışma durumu aslında okula dö-
nüşlerini de engelliyor. Okullarda 
karşılaştıkları ayrımcılık ve zorbalık 
çocukların önündeki en büyük en-
gellerden biri" dedi.

Çocuklar 
çalışıyorlar ve o 

çalışma durumu 
aslında okula 
dönüşlerini de 

engelliyor. 
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Türkiye’de kahvaltı deyince yurttaşın 
aklında beliren çay-simit-peynir üçge-
ninde zam karmaşası derinleşti. Tür-
kiye'de simit fiyatları kimi illerde 7.5 
TL'ye kadar çıkınca, öğrenci yurtlarında 
kahvaltıda simit verme uygulaması da 
son buldu. 

Simit, Bursa'da 7.5, "gevrek" denildiği 
İzmir'de ise 5 TL'den satılmaya başlan-
dı. Ancak İzmirli gevrekçiler de zam ta-
lebinde bulundular. 

Simit fiyatları, Kocaeli'de ise tam bir 
karmaşa haline geldi; Kocaeli Fırıncılar 
Odası, zam talebinde bulunduklarını 
fakat henüz yanıt alamadıklarını du-
yurmuştu. Odadan henüz yanıt gelme-
mesine rağmen bazı simitçiler simidi 
7,5 liradan satmaya başladı. Zammın 
henüz resmileşmemiş olmasından do-
layı bazı simitçilerin de hala 6 liradan 
satmaya devam etmeleri, yurttaşta kafa 
karışıklığına neden oldu. 

İzmir Konak’ta bir sokak gevrekçisi, 
zam beklemediklerini söylerken "zam 
gelse bile en fazla 6 liradan satılır" dedi. 
İzmir Simitçiler Odası’na bağlı olduk-
larını ifade eden ve adını vermek iste-
meyen gevrekçi, gevrek ve boyozun şu 
anda 5 liradan satıldığını ekledi.

Öğrenciler artık simit yiyemiyor
Bursa Teknik Üniversitesi Biyomü-

hendislik öğrencisi olan Başak Koşmaz, 

Bursa’da simitlerin iki aydır 7,5 lira-
dan satıldığını söyledi. Kaldığı öğrenci 
yurdunda çıkan kahvaltıdan memnun 
olmadığını dile getiren Koşmaz, “Nor-
malde simit severdim ama artık nere-
deyse hiç almıyorum. Bizim yurtta me-
sela geçen seneye kadar kahvaltıda ara 
sıra çıkardı ama bu sene başından beri 
bir kere çıktı. O da küçük parçalar halin-
de ve hepimize yetmemişti” dedi.

“Simit fiyatlarından memnun 
değilim”

Ege Üniversitesi Gazetecilik öğrenci-
si Melek Kılınç simit fiyatlarıyla ilgili 
şu şekilde konuştu: “Elbette simit fi-
yatlarından memnun değilim. Öğrenci 
olarak fiyatı hiç uygun değil. Çevremde 
kimle konuşsam ilk değindikleri konu 
ekonomi. Bir ülkede simidin bu kadar 
pahalanması dolaylı olarak ne kadar 
kötü bir durumda olduğumuzu göste-
riyor. Asgari ücretin artışı hiçbir anlam 
ifade etmiyor. Hatta çevremdeki insan-
ların 'asgari ücret sabit kalsa da hiçbir 
şeye zam gelmese' gibi söylemler duyu-
yorum. Öğrenci olarak da fiyatlardan 
hiç memnun değilim. Simit fiyatlarını 
azaltsınlar, 3 lira yapsınlar.” 

Kılınç, öğrenci yurdunun kahvaltı-
sından memnun olmadığını dile geti-
rerek “KYK yurdunda simit çıktığına 
hiç şahit olmadım. Poğaça çıkıyor. 
Geçen yıla oranla poğaça çıkma sıklığı 
da azaldı. Mesela geçen sene 5 günde 
1 poğaça çıkıyorsa şimdi 10-15 günde 
bir çıkıyor. Uzun zamandır vermiyor-
lar. Ama simit hiç çıkmıyor” diye söz-
lerine ekledi.

Ege Üniversitesi Eczacılık öğrencisi 
İremnur Cila da simit fiyatlarından şi-
kayetçi. Cila, üreticinin de tüketicinin 
de haklı olduğunu söyleyerek, “Üreti-
cinin artan fiyatlardan dolayı üretim 
maliyeti artıyor. Haklı olarak ürününü 
satarken zam istiyor. Alıcının da zaten 
alım gücü düşük. Zamlarla daha da 
düşüyor. Haklı olarak zam olmasını is-
temiyor. Yani şu an iki taraf da kendin-
ce haklı. Sistemin işleyişi düzelmedik-
çe iki taraf da mağdur olmaya devam 
edecek” diye konuştu.

“10 lira olsa da alacağım”
Aydın Kuşadası’nda da simidin 

fiyatı 6 liraya çıktı. Simidi çok sev-
diklerini, çay ve peynirle kahvaltının 
vazgeçilmezi olduğunu söyleyen bir 
yurttaş, “5 lirayken de alıyordum, 6 li-
rayken de alıyorum. Hatta 10 lira olsa 
yine alacağım” dedi.

Simit fiyatları neden arttı?
Simit fiyatlarının bu kadar yüksel-

mesinin ardında ise, hammaddele-
rindeki fiyat artışları yatıyor. Geçen 
sene bir çuval susamın fiyatı 750 li-
rayken bu yıl 1000 lira artışla 1750 li-
raya yükseldi. 18 kiloluk pekmez 660 
liradan 1500 liraya çıktı. Hammad-
deye gelen zamlardan sonra simide 
zam geleceğini söyleyen simitçiler, 
“masrafı karşılamıyorsa zam yapma-
ya mecburuz” dedi.

İzmir Simitçiler Odası ise İzmir’de 
zam gündeminin olmadığını, zam tale-
bi doğrultusunda Gıda Komisyonu’yla 
birlikte karar verileceğini ifade etti.

Büşra Çetinkaya
23 Ocak 2023

Öğrenciler artık simit bile 
yiyemiyor!
Pahalanan simit, öğrenci 
menüsünden çıktı. 
Yurtta kalan öğrencilere 
kahvaltılarda simit 
verilmesi uygulamasından 
vazgeçildi. Öğrenciler, artan 
simit fiyatlarından dolayı 
kendi imkanları ile simit 
yemelerinin artık mümkün 
olmamasından dertli.

https://9koy.org/ogrenciler-artik-simit-bile-yiyemiyor-2301230244.html
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Deniz Ali Tatar
23 Ocak 2023

Topluma ‘terapi’ yapan diziler!
İzleyicilerin sön dönemde büyük rağbet gösterdiği psikolojik diziler ‘farkındalık’ mı 
aşılıyor, ‘ticari’ amaçla mı yapılıyor? Psikiyatrist Bengi Semerci, dizileri “Terapiste 
gitmenin normalize edilmesi açısından önemli buluyorum" derken, dizi eleştirmeni 
Oya Doğan ise izleyicilerin bu tip dizilerde kendi yaşamlarından izler bulduklarını dile 
getirdi. 

Son dönemde televizyon ekran-
larında, psikolojiyi öne çıkaran ve 
yaşanmış hikayelerden esinlenerek 
yazılan senaryolara sahip diziler bü-
yük ilgi görüyor. 

Dizi eleştirmeni Oya Doğan, psiko-
lojik içeriğe sahip dizilerin bu kadar 
ilgi görmesinin nedeninin, "insanla-

rın ekranlarda kendi hayat hikaye-
lerini, kendi acılarını, travmalarını 
görmek istemesi" olduğunu söyledi. 

“Süreç ‘ne kadar çok travma, 
o kadar çok reyting’ yarışına 
dönüştü!”

Doğan, 9. Köy'e yaptığı açıklama-
da, Türk televizyonlarında ‘terapi’ ve 
‘gerçek hayat’ hikayelerinin dizilere 
konu olmasının 2017 yapımı “İstan-
bullu Gelin” dizisiyle başladığını, 
dizideki terapi sahneleriyle, toplu-

ma terapi yapılmasının izlendiğini 
belirtti. Televizyon yöneticilerinin 
bunu fark ederek “Masumlar Apart-
manı” ve “Kırmızı Oda” dizilerini ha-
zırladığını, devamının da geldiğini 
vurgulayan Doğan, şöyle konuştu;

“Psikoloğa gitmenin delilik kabul 
edildiği toplumumuzda insanların 
farkındalığı arttırdığı için, bu dizile-
ri ilk başta destekledim. Hatta üvey 
babası tarafından tacize uğrayan kü-
çük bir kız, Kırmızı Oda’daki terapi 
sahnesinden sonra annesine yaşadı-
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ğını itiraf etmiş ve annesi eşini ada-
lete teslim etmişti. Ama bu süreç bu 
farkındalıkla devam etmedi, ‘ne ka-
dar çok travma o kadar çok reyting’ 
yarışına girildi. Şu anda bu kadar 
çok psikoloji tabanlı dizi olmasını 
ticari buluyorum.” 

Son dönemde reytingleri en yüksek 
dizilerden olan “Yalı Çapkını”nın ise 
"psikolojik bir altyapıda olmasından 
değil, yalıda her odanın daha önce 
reyting almış bir diziyi temsil etme-
sinden dolayı" ilgi gördüğünü söyledi. 

Yine ilgiyle izlenen “Kızılcık Şerbe-
ti” dizisini ise “Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu çatışmanın aynası gibi” ifa-
desiyle yorumlayan Doğan, şöyle dedi;

“Eminim Kızılcık Şerbeti dizisinin 
iddiası gerçek bir hayat hikayesi ol-
ması. Psikolojik bir pazarlama stra-
tejisi yok. Artık insanlar ekranlarda 
kendi hayat hikayelerini, kendi acı-
larını, travmalarını görmek istiyor. 
Herkes çok mutsuz ve kendi yaşadı-
ğı sorunun bir benzerini başkasın-
da görmek onu rahatlatıyor. Acının, 
travmanın, değersizliğin din, dil, ırk, 
zenginlik tanımadığını görmek on-
ları rahatlatıyor. Sosyal hayatta yan 

yana gelemeyen bu insanlar acılarıy-
la eşitleniyor. İşte tam da bu yüzden 
bu diziler izleniyor.”

İzleyicinin "kendisine tepeden 
bakan hikayeye ve senaryoya prim 
vermediğine" de dikkat çeken Do-
ğan, "Diziler için yapılan o afişler, 
tanıtımlar ve ünlü isimlerin iktidarı 
sadece 6 dakika sürüyor. Eğer iyi bir 
senaryonuz ve ilk sahnede heyecanı-
nız, izleyiciyi ekrana döndürüp bak-

tıracak bir müziğiniz ya da sesiniz 
yoksa, izleyici dünyayı kurtarsanız 
da kanal değiştirir ve yüzünüze bak-
maz. Ama ülkenin içinde bulunduğu 
politik durumda, meteoroloji de bir 
diziyi izleme alışkanlığını belirler. 
Ekonomik kriz almış başını gider-
ken insanlar gülümsemek ister. O 
süreçte komedi yapanlar kazanır. 
Ya da ülkede güvenlikle ilgili korku 
başladıysa, adalete olan güven azal-
dıysa kahramanlık hikayeleri prim 
yapar. O gün hava güneşliyse karan-
lık bir hikaye izletemezsiniz" dedi. 

"Diziler gerçek bir terapiyi 
ders gibi gösterme derdinde 
değiller"

Genç ve Erişkin Psikiyatristi Bengi 
Semerci 9. Köy'e yaptığı açıklamada, 
“Psikiyatri ve uygulamaların, psiki-
yatrik hastalıkların farklı, gizemli, 
ilginç bulunması, psikoloji temalı di-
zilere  ilginin nedenlerinden biri. Bu 
durum kapalı kapılar ardında neler 
olduğunu anlama çabası, dışardan 
garip gelen davranışları keşfetme ça-
bası olarak da açıklanabilir" dedi.

Dizilerin izleyici üzerindeki etkile-
rinin olumlu ve olumsuz olarak ikiye 
ayrıldığını söyleyen Semerci, şöyle 
konuştu;

"Terapiste gitmenin normalize 
edilmesi açısından önemli buluyo-
rum. İnsanların sorunların konu-
şulabilir olduğunu anlaması, çözüm 
bulunacağını düşünmesi önemli. Ki-
şilerin bu tür sorunların sadece ken-
dilerine ilişkin olmadığını anlama-
larını ve damgalamadan sunulduğu 
zaman hastalıkların tanınmasına ve 
hastaların damgalanmamasına hiz-

Oya Doğan

İstanbullu Gelin 
Fotoğraf: tilbe-saran.com.tr
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met edebileceği olumlu yönler. Ayrı-
ca kişiklerin kendilerine ilişkin bazı 
şeyleri fark etmelerini, bunu konu-
şabilmelerini de sağlayabiliyorlar. 
Olumsuz yönleri ise terapiye ilişkin 
yanlış izlenimlerin oluşması. Tera-
pist-hasta ilişkisinin arkadaş, dost 
ilişkisi gibi anlatılması beklentileri 
değiştiriyor. Bazı konuların işleniş 
şekli olumlu olarak saydığımız, kişi-
nin yardım alabileceği düşüncesinin 
tam tersi etki yaparak olumsuza dö-
nebilmekte, travmalar tetiklenmek-
te ve kişinin hissettiği çaresizliği de 
arttırmaktadır." 

Bazı dizi ve filmlerin iyi danış-
manlık alarak yapıldığını belirten 
Semerci “Terapistin doğru konum-
landırıldığı dizilerden ‘The Sopra-
nos’ iyi bir örnek sayılabilir. Bir di-
ğeri de ‘In Treatmant’ dizisi olabilir. 
Ama unutmayalım ki tümü film ya 
da dizi olarak kurgusaldır, izlenme 
ve dolayısıyla ticari kaygı taşımak-
tadır. Dolayısıyla gerçek bir terapiyi 
ders gibi gösterme derdinde değiller" 
diye konuştu. 

Dizilerdeki sahneleri görerek tera-
pi almak isteyenler için ise Semerci, 
şu tavsiyelerde bulundu;

“Sorunların olabileceğini, bu so-
runların terapi ile çözümlenebile-
ceğini kısmını almaları ve kendi 
sorunlarına, ya da ilişkide oldukları 
kişilerin sorunlarına objektif baka-
bilmenin önemini fark etmeliler. Di-
zilerde gördükleri bir terapi beklen-
tisi ile psikoloğa gelmemeleri gerek. 
Terapist ile mesafe olması ve arka-

daş olunmaması tedavinin etkinliği 
için önemli. Bizler de tanıdıklarımı-
zı, arkadaşlarımızı danışan olarak 
kabul etmiyoruz. Arkadaşlarla her 
şey paylaşılamayabilir. Ama tera-
pistle paylaşılabilir. Bu yüzden tera-
pi ilişkisi nesnel bir ilişki olmalıdır.” 

İzleyiciler ne diyor? 
9. Köy, son dönemde rağbet gören 

diziler konusunda izleyicilerin gö-
rüşlerini de araştırdı. 

Gülseren Budayıcıoğlu’nun bazı 
kitaplarını okuduğu için ‘Kırmızı 
Oda’ dizisini izlemeye başladığı-
nı söyleyen Berna Özsoy, “Kırmızı 
Oda’yı izlememin en büyük nedeni 
Alya karakteriydi. Karakterin hika-
yesi beni çok içine çekti, İzlerken 

sanki olayları ben yaşıyormuşum 
gibi hissettim. Hikayesi gerçekten 
insanı depresyona sokan cinstendi" 
dedi.

Özsoy ayrıca ‘Camdaki Kız’ dizisini 
ise meraktan izlemeye başladığını, 
ama kafasındaki senaryo ile modern 
şehir hikayesini bağdaştıramadığı 
için izlemeyi bıraktığını belirtti. 

İnsanların hayat hikayelerini bil-
menin ilgisini çektiğini söyleyen 
Tülay Öge, “İnsanların yaşadıkları 
psikolojik durumlarda kendimden 
bir parça bulduğumu hissettim. 
Özellikle ‘Kırmızı Oda’daki çoğu ka-
rakter beni çok etkiledi. Şu an yayın-
lanan ‘Çöp Adam’ dizisindeki anne 
ve baba figürlerine  kendi anne ba-
bamın isimlerini koydum mesela. 
Sanırım dizilerdeki benzer olayları 
kendi yaşamımda da benzer şekilde 
yaşadığım için, onları izlemek beni 
bir nebze de olsa rahatlatıyor" diye 
konuştu. 

Psikiyatr ve danışman diyalogları-
nın kendisini çektiği için terapi dizi-
lerini izlemeye başladığını söyleyen 
Esra Kadıoğlu ise, görüşlerini şöyle 
ifade etti;

“Psikoloji çok ilgimi çeken bir konu 
ve ‘Kırmızı Oda’ dizisi beni bu yüzden 
içine çok çekti. Yaşanmış hikayeler 
anlatılıyor olması da biraz daha ilgi-
mi uyandırdı ve dizilerde ‘İnsanlar ne 
hayatlar yaşıyor’ izlenimi yaratıyor 
bu diziler. Açıkçası ‘çok iyi etkiler mi 
bıraktı mı’ diye sorarsanız, bayağı ağ-
ladığım yerler oldu. Empati kurdum 
birçok karakterle ve etkisi psikolojik 
olarak kötü oldu bana.”

Bengi Semerci

Kızılcık Şerbeti
Fotoğraf: Show TV
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Motosiklet kullanıcılarının kaza-
larda uzuv kaybına neden olan ‘katil 
bariyerler’ için başlattıkları mücade-
le 13 yıldır devam ediyor. Yol kenar-
larındaki metal bariyerlerin alttaki 
sırasının kaldırılması ya da plastik 
olması halinde yüzlerce can kurtarı-
lacak. Son 2 yıldır bariyer değişikliği-
nin başladığını söyleyen Motosiklet 
Platformu Başkanı Zafer Özsoy, “Bu 
önlemler daha önceden alınsaydı bir-
çok ölümlü kaza önlenebilirdi” dedi.

Araçların yoldan çıkmaması için 
yerleştirilen metal korkuluklar yıl-
lardır motorcuların kabusu oldu. 
Kolaçan ismiyle Türkiye’nin tanıdı-
ğı fenomen-kurye Mevlüt Sağlam, 9. 
Köy aracılığıyla “Biz bütün bariyerler 
değişsin istemiyoruz. Sadece virajları 
motorcu dostu bariyerlerle değiştirin” 
çağrısı yaptı. Son 2 yıldır düzenlemeler 
hızlanırken yıllardır yurdun dört bir 
yanında birçok motosiklet kullanıcısı 

kazalarda hayatını kaybetti. Katil bari-
yerlerin metal korkuluklarında kolunu 
ya da bacağını yitirmeyen birçok moto-
siklet sürücüsü ise kan kaybı nedeniy-
le olay yerinde hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) 2021 yılı verilerine göre, mo-
tosiklet kullanıcısı sayısı 3,5 milyon. 
Verilere göre, ölümlü ve yaralanmalı 
trafik kazalarından yüzde 21’ini mo-
tosiklet kazaları oluşturuyor. 

Bu mücadele neden 13 yıldır 
sonuç alamadı?

Yaklaşık 13 yıldır motorcu dostu ba-
riyerlerin yapılması için mücadele et-
tiklerini ifade eden Türkiye Motosiklet 
Platformu (TMP) Başkanı Fatih Zafer 
Özsoy, “Girişimler oldu daha önceden 
ama elle tutulur bir şeyler olmadı. Eğer 
önlemler o zamanlarda alınsaydı birçok 
ölümlü kaza önlenebilirdi. Evet Kenan 
Sofuoğlu destekledi, Karayolları Genel 
Müdürlüğü bizi dinledi ama olayın ak-
siyona geçme süresi maalesef hızlı ol-
madı. Tabii belli prosedürler var ama bu 
çok basit bir önlem” dedi. “Bir insan ha-
yatı kaç para?” diye soran Özsoy, “Mali-
yet de işin içine giriyor. Bariyerlerin al-

tına bu ek parça eklensin istemiyoruz. 
Motorcu nüfusunun yoğun olduğu yer-
ler, kazaların çok sık olduğu yerlere yer-
leştirilsin istedik. Buralara önlem alın-
dığı taktirde ölümler çok büyük oranda 
önlenir. İstatistik olarak bariyerlere 
çarparak hayatını kaybedenlerin alınan 
bu önlemle yüzde 50’sinden fazlasının 
kurtulacağını düşünüyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 

Sadece otomobilleri koruyan 
Katil bariyerler

Motosiklet kullanıcılarının kazalarda uzuv 
kaybına neden olan ‘katil bariyerler’ için 
başlattıkları mücadele 13 yıldır devam ediyor. 
Yol kenarlarındaki metal bariyerlerin alttaki 
sırasının kaldırılması ya da plastik olması 
halinde yüzlerce can kurtarılacak. 

Deniz Güngör  
24 Ocak 2023

Zafer Özsoy

https://9koy.org/sadece-otomobilleri-koruyan-katil-bariyerler-2401231252.html
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Özsoy, Hüseyin Sinan Turan ve 
Ayşenur Turan çiftinin 10 Mayıs 
2022 tarihinde motorcu dostu ba-
riyerlere 1 metre kala bariyer altın-
dan geçerek hayatlarını kaybettiğini 
hatırlattı. Özsoy şunları söyledi: “O 
kazada viraja hızlı giriyorlar. Ancak 
o bariyerler olası süratlere göre ayar-
lanıyor, eğer o bariyer 1 metre geri-
de olsaydı, kurtulma şansları vardı. 
Küçük önlemlerle canlar kurtarıla-
bilir.”

Metal bariyerler giyotinden 
farksız

Motosiklet kazalarındaki ölüm ne-
denlerinin motorcu dostu olmayan 
bariyerler olduğunu belirten Özsoy, 
“Biz bu nedenle tam 13 sene önce 
‘Katil Bariyer İstemiyoruz’ kampan-
yasını başlattık. Süreç yavaş ilerledi 
ancak son 2 yıldır hızlandı. Çalma-
dığımız kapı kalmadı. Bizler bu söz 
konusu bariyerlerin kaldırılmasını 
değil, bu bariyerlere motorcu dostu 
bariyerler yerleştirilmesini istiyo-
ruz. Yerleştirilen bariyerler sayesin-
de çok yakın bir zamanda bir arkada-
şımızın hayatı kurtuldu” ifadelerini 
kullandı. 

Motorcu dostu bariyer parçasının 
minimum 30 sene ömrü olduğunu be-
lirten Özsoy, “Ulaştırma Bakanlığı da 
seneye yapacağı 85 bin metrelik bari-
yer projesini bana iletti. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ise ilk olarak 30 
bin metre olarak başladı, geçtiğimiz 
yıl 60 bine çıkardılar, bu sene ise 90 
bin metre daha yapacaklarını belirt-
tiler” dedi. Özsoy, motorcu dostu bari-
yer olmayan bölgeler için hem beledi-
yelere hem de Ulaştırma Bakanlığına 
baskı yaptıklarını aktardı. 

‘’Düz yolları değil, sadece 
virajları değiştirseler yeter”

Sosyal medyada ‘Kolaçan’ olarak ta-
nınan motosiklet kullanıcısı Mevlüt 
Sağlam, “Biz ‘katil bariyer’ istemiyo-
ruz derken bariyerin kaldırılmasını 
istediğimiz düşünüldü. Ancak biz o 
bariyerlerin altına bir parça eklenme-
sini istedik sadece. Geçen sene bütün 
çabalarımız sonuca vardı ve düzen-
lemeler başladı” dedi. Kampanya 
başlatılana dek önlemlerin yeterince 
alınmadığını belirten Sağlam, “Biz bu 
önlemleri düz yollarda istemedik çün-
kü bu düz yollarda kaza oranı çok az. 
Biz virajlara yapılmasını ve en ucuz 

Mevlüt Sağlam

olacak şekilde en riskli bölgelere ya-
pılmasını istedik” vurgusunu yaptı.

Sağlam şunları söyledi: “Pandemiyle 
birlikte motosiklet kullanımı arttı. Mo-
tosiklet kullanıcıları için iyileştirilme-
lerin yapılmasını istiyoruz. En basitin-
den bilinçlendirmeye dayalı eğitimler 
yapılmalı. Sürücü kurslarında moto-
sikletlerden çok bahsedilmiyor, kullanı-
cılara motosiklet kullanıcılarının hak-
ları öğretilmeli ve önlemler artırılmalı.”
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Hayalime Renk Ver, Ankara’dan Türkiye’nin her 
köşesine oyuncak gönderen bir dernek. Cezaevleri 
ve sığınma evlerindeki çocukların dünyası 
onların kargo paketleriyle şenleniyor. Ankara 
Batıkent’teki oyuncak kütüphanesinde toplanan 
oyuncaklar titiz bir çalışmayla ihtiyacı olan 
çocuklara ulaştırılıyor.

İZLEMEK İÇİNİZLEMEK İÇİN
TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Buğra Barış Yalınkılınç
23 Ocak 2023

Hayalime Renk Ver

https://9koy.org/hayalime-renk-var-2401230114.html
https://9koy.org/hayalime-renk-var-2401230114.html
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Tam 30 yıl geçti karanlık suikastın 
üzerinden. 24 Ocak 1993’te Karlı So-
kak’ta aracına yerleştirilen bomba ile 
öldürülen Uğur Mumcu, suikasta uğ-
radığı yerde anıldı. Uğur Mumcu Araş-
tırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tara-
fından düzenlenen törende büyük bir 
kalabalık vardı. Sabah erken saatlerde, 
bugünkü adı Uğur Mumcu’nun Sokağı 
olan o sokakta yüzlerce okuru buluştu.

Karanfil ve mumlar ile anıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mum-
cu ailesinin evini ziyaret ederek taziye 
mesajı iletti. Ziyaretin ardından Kılıç-
daroğlu ile Uğur Mumcu’nun eşi Gül-
dal Mumcu, çocukları Özge Mumcu ve 
Özgür Mumcu anıta karanfil bırakarak 
mum yaktı. 

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği 
‘Unutma Bizi’ isimli tiyatro oyununun 
bir bölümü katledildiği yerde sahnelen-
di. Levent Üzümcü ve Orhan Aydın’ın 
rol aldığı oyun bu akşam Yaşar Kemal 

Kültür Merkezi’nde saat 20:00’da izle-
yicilerle buluşacak. 

30 Yıldır kapanmayan yara, 
aydınlatılamayan cinayet

Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur 
Mumcu, evinin önündeki aracına konu-
lan bombanın patlatılması sonucu ha-
yatını kaybetti. Suikastın üzerinden 30 
yıl geçti ancak bombayı yerleştiren kişi 
hala bulunamadı.

Uğur Mumcu suikastı davası cinayet-
ten 7 yıl sonra açıldı. Suikastı, İBDA-C 
ve Hizbullah gibi örgütler üstlendi an-

cak sis perdesi hâlâ aralanmadı. Mum-
cu suikastı ile Prof. Dr. Ahmet Taner 
Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve 
Doç. Dr. Bahriye Üçok cinayetlerini de 
kapsayan dava 'Umut' adı altında bir-
leştirildi. Sanıklara 6 ila 12 yıl arasında 
değişen hapis cezaları verildi. Yasadışı 
Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu üyesi 
olmak suçundan yargılanan ve kırmı-
zı bültenle aranan Selahattin Eş, Ali 
Akbulut ve Aydın Koral’ın ise 8 Aralık 
2020'de beraat ettiği ortaya çıktı. Dava-
da yargılanan bir diğer firari sanık Oğuz 
Demir'in hakkındaki dava ise sürüyor. 

Erva Gün
24 Ocak 2023

Uğur Mumcu Anıtı'nda karanfiller

30 yıldır solmadı
24 Ocak 1993'te, 30 yıl önce katledildiği Karlı Sokak'taki anma töreni Faili Meçhuller 
Anıtı'nda başladı, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabrinde devam etti.

https://9koy.org/ugur-mumcu-anitinda-karanfiller-30-yildir-solmadi-2401230405.html
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Gaziantep’te teknolojiye direnen 
bakırcı ustaları, artık çırak bulama-
maktan şikâyet ediyor. Ustaların da, 
Gaziantep’in değerlerini koruyanla-
rın da en büyük endişesi bakırcılığın 
tarihe karışması. Suriye’den gelen 
ustalar biraz da olsa mesleğe nefes 
aldırdı.

Çekiç seslerinin yankılandığı ünlü 
Bakırcılar Çarşısında bakırcı usta-
ları, mesleklerini yaşatmak için ele-
man arıyor. Bakır ustaları kendile-

rinden sonra mesleğin biteceğinden 
endişeli. Tarihi Bakırcılar Çarşısı’n-
da bakırcı ustası giderek tükenmeye 
başladı. Babadan oğula geçen bakır 
ve kalaycılığın son temsilcileri, bu-
günlerde eleman bulmakta ve iş yap-
makta zorlandıklarını söyledi. 

Sanat teknolojiye yenik düştü
9.Köy Haber merkezi, Gaziantep Ba-

kırcılar Çarşısında ustalarla ve kolek-
siyonerlerle konuştu.  

Bakırcılık mesleğinin artık rağbet 
görmediğinden bahseden bakırcı usta-
sı Orhan Duymaz:

‘’El sanatı her zaman teknolojiye ye-
nik düşer, yeni yetişen yok.  Okuyama-
dığı için babadan kalan mesleği icra 
edenler var, onlar da üç beş kişi. Bu 
meslek dünkü meslek değil. Hemen he-
men bakırı mutfaktan tutunda takım 
ürününden tutun da birçok şeylerde 
kullanılan bir şey. Sevmek lazım yeni-
den yapan sayısı çok az. Gençlerimiz 
artık daha kolay kazanç peşinde olduğu 
için maalesef emek vermeden bir şeyler 
istiyorlar. Bu mesleği devam ettirenler 
arasında ben en geçleriyim diyebilirim. 
Büyükbabamdan kalma bir meslek. 
Ama benim çocuklarım yapmıyor" dedi.

Suriyeli ustalar el attı
Bakırcılığın bitmesinden endişe 

eden Gaziantepli ustalar, Suriye’den 
gelen sanatçıların bir taraftan lisanı-
nın eksik olduğunu söylediler ama bir 
taraftan da çekiç seslerinin çoğalma-
sından memnunlar. Bakırcı Duymaz 
Usta bu konudaki görüşlerini, “Ha-
lep’ten gelen Suriyeli ustalar var şim-
di onlar da bu mesleği çok iyi şekilde 
yapıyorlar. Dil bilmiyorlar ama bizim 
dillerimiz aynı, sanatın dili aynıdır” 
sözleriyle dile getirdi.

Kinem Hazal Tanyeri
25 Ocak 2023

Gaziantep’in bakır sanatı 
göz göre göre bitiyor
Gaziantep’te teknolojiye 
direnen bakırcı ustaları 
artık çırak bulamamaktan 
şikâyet ediyor. Suriye’den 
gelen ustalar biraz 
da olsa mesleğe nefes 
aldırdı ama ustaların da, 
Gaziantep’in değerlerini 
koruyanların da en büyük 
endişesi bakırcılığın tarihe 
karışması. 

https://9koy.org/gaziantepin-bakir-sanati-goz-gore-gore-bitiyor-2501230112.html
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“Usta yetişmiyor, bakır çok 
pahalı”

Gelen zamların bakırı da etkilediği-
ni söyleyen Usta Orhan Duymaz, ‘’Ba-
kır fiyatları çok çok yükseldi. Her şeye 
zam geldi, bugün kalaya geldi bakıra 
geldi resmen bir evrim geçiriyoruz. 400 
liraya sattığımız bir çaydanlık bugün 
hemen hemen 700 lirayı buldu. Bir 
bakır tava 150-200 lira, bakraç olmuş 
250 lira işlemesine göre de değişiyor 
üstelik. Yapacak bir şey yok hem yeti-
şen yok hem de sanatkâr çok az. Gazi-
antep’te rağbet görüyor. Yine de yazın 
turist çekiyor bakırcılık çok güzel bir 
sanat’’ diye konuştu.

“Gençler kolay para kazanmak 
istiyor”

Çırak bulmakta zorluk çektiklerin-
den bahseden bakırcı ustası ‘’Özel-
likle de geçmişte bir ustanın yanında 
küçük yaşlarda çırakların görülmesi 
normal bir durumken şimdilerde ise 
çırak azlığından dolayı sıkıntı yaşanı-
yor. Ben ilkokulu bitirdim, 11 yaşında 
bu mesleğe başladım, 37 yıldır da de-
vam ediyorum. Şimdiki gençler de bu 
meslekleri zor olduğu için sevmiyorlar, 
daha kolay para kazanmak istiyorlar. O 
yüzden de gelmiyorlar.’’

Bir bakır ibrik dört usta 
elinden geçer

Koleksiyoncu Ali Atalar’a göre, bir 
sektörde insanın yetişmesi ekonomi 
ile alakalı, o sektör para kazanmaya 
devam ederse ancak ustalar çıraklar 
kalfalar yetişir. Atalar, 9. Köy’e şöyle 
konuştu:

"Asıl mesleğim gazetecilik ama 
lise yıllarından beri benim çok ilgi-
mi çekiyor antika.  Bakırla ilgili olan 
insana sanatkâr zanaatkar denir. 
Aslında bakır bir sanat dalıdır onu 
bir sanat olarak görmemiz gerekiyor. 
Nasıl bir ressama sanatçı diyorsak 
bakırla uğraşan ustalara da sanat-
çıdır.”

Atalar’ın verdiği bilgiye göre ba-
kırcılık kolektif bir sanat, işbirliği 
ile yapılan bir üretim. Bugün yaygın 
olarak fabrikalarda preslendiğini 
söyleyen Atalar el işini şöyle anlattı:

“Bir bakır tabak veya bir ibriği 
yapabilmeniz için 4 ustadan geçer. 
Birincisi ona iyi şekil veren, ikinci-
si tavlama işi, ısıtarak eğme işidir. 
Bunu yaptıktan sonra kalaycıya git-
mesi lazım işleme ustası nakışçı di-

yorlar bakır tabakta birkaç ustanın 
elinden geçmek zorunda.”

Bakır artık ev ihtiyacı değil 
sadece sanat ve turistik eşya

Bakırcılığın şu sıralar sadece tu-
rizme hizmet ettiğini söyleyen Ata-
lar, ‘’Ekonomik sebeplerden dolayı 
bakır sanatıyla ilgilen insan sayısı 
azalıyor. Son 10-12 yılda Suriye’den 
gelen ustaların ağırlığı hissedilmeye 
başlandı. Bu işi yapan insanlar gel-
di onlar devam ettiriyor. Günümüz 
şartlarına baktığımızda bakırcılık 
teknoloji ile birlikte bir turizme hiz-
met eden bir meslek haline geldi. O 
elle çalışan usta dediğimiz bir dö-
nenden sonra kalkacak korumaya 
almaya lazım. Değerli maden olduğu 
için turizme hizmet ediyor.’’
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez 
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Ko-
rur Fincancı, 76 günlük tutukluluk sü-
recini 9. Köy’e anlattı. Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ne (TSK) yönelik açıklamaları 
gerekçe gösterilerek ‘Terör örgütü pro-
pagandası’ yapmak suçundan 27 Ekim 
2022 tarihinde tutuklanan Fincancı, 11 
Ocak tarihinde ‘2 yıl 8 ay 15 gün hapis 
cezasına çarptırılarak’ tahliye edildi. 
76 gün boyunca Bakırköy Cezaevi’nde 
deneyimlediklerini paylaşan Fincancı, 
“İnsanlara sen diyerek hitap etme, is-
miyle bağırarak çağırma çok yaygın. Bu 
insanlıktan çıkarma davranışıdır” dedi.

Şartlar insani değil
F tipi cezaevlerinde mahkûmların 

izole edildiğine dikkat çeken Fincancı, 
“Adli mahpusların sorunlarına vakıf 
olma olanağı çok zor. Birçok adli mah-
pusun avukatı yok. Aynı zamanda bir 
sosyal destek olmadığı için ekonomik 
koşulları da çok kötü. Sağlıklı beslen-
meye ulaşabilmek de parayla, her şey 
parayla” vurgusunu yaptı. Fincancı ha-
pishanelerdeki beslenme koşullarının 
da yetersiz olduğunu aktardı. “Ben di-
ğer mahpuslara göre görece daha iyi ko-
şullardaydım. Uluslararası dayanışma 
ve destekler nedeniyle özen gösteriyor-
lardı. Hastaneye giderken 2 kişi birden 
kelepçelenmeyi reddettim ve kabul etti-
ler, tek kelepçelendim. Hekim olduğum 
için mahremiyete ve kelepçesiz muaye-
neye özen gösterdiler” dedi. “İnsanlara 
sen diyerek hitap etme, ismiyle bağıra-
rak çağırma çok yaygın” diyen Fincancı, 
“Tabii bu insanlıktan çıkarma davranı-
şıdır. Hapishanelerin 20. ve 21. yüzyıl 

itibariyle cezalandırma anlayışının bir 
kısmı da insanlıktan çıkarma, görün-
mez kılma. Kantin günleri, kitap sınır-
landırma gibi birtakım sınırlandırma-
lar var. Her gün dilekçe verdiğim için 
kitap sınırlandırmasında daha dikkatli 
davrandılar ancak sonuç olarak kitaba 
ulaşmak zaman alıyor” ifadelerini kul-
landı. Birtakım insani gereksinimlere 
hapishanelerde ulaşımın çok zor oldu-
ğunu belirten Fincancı şunları söyledi: 
“Bir su ısıtıcısına, bir çaya ulaşmak ola-
naksız hale geliyor ilk günlerde. Bana 
özenli davrandıkları için çay getirdiler 
ama diğer insanlara getirmiyorlar. Ben 
bu sorunları daha hafif yaşadım sayıla-
bilir ancak diğer insanlar bu sorunları 
çok daha ciddi boyutlarda yaşıyorlar.”

Ciddi sorunlar var
Cezaevlerindeki tutuklu mahkum-

ların özellikle sağlık hakkı açısından 
çok ciddi sınırlandırmalar olduğunu 
belirten TTB Başkanı Şebnem Korur 
Fincancı, “Aslında hepimiz uzaktan 
yakından haberdarız ancak hissede-
biliyor muyuz bundan emin değilim. 
İnsan Hakları Derneği düzenli olarak 
her hafta hasta mahpusları gündeme 
getiriyor. Özellikle de bizim toplumu-
muzda belki de bu adalet duygusunun 
ciddi anlamda zedelenmiş olmasıyla 
ve zaman zaman birçok suçun ceza-
sız kaldığı bilindiği için onların neden 
gündeme getirildiği anlaşılmıyor” dedi. 
“Özgürlüğünden alıkonulma zaten bu 
kişilerin cezası” diye konuşan Fincancı, 
“Ancak insanlar cezalandırılıyorlar diye 
bir hak öznesi olmaktan çıkmıyorlar ve 
sağlık hakkı da temel haklardan birisi. 
Bu insanlar devletin sorumluluğunda 
ama o kadar ciddi sorunlar var ki hasta-
neye bile gitmekten çekinir hale geliyor 
insanlar. Sevk araçlarının bir kısmı çok 
sağlıksız koşullara sahip. Soğuk, çok 

sıkışık ve üstüne bu insanlar birbirle-
rine kelepçeleniyorlar. İnsanlarda bir 
hayvan sürüsü götürülüyormuş gibi bir 
duygu yaratılıyor” ifadelerini kullandı.

Muayene ortamında mahkûmların 
kelepçeli olduğuna dikkat çeken Fin-
cancı, “Aynı zamanda mahremiyet ilke-
sine aykırı olarak muayene ortamında 
jandarma, polis oluyor. Suçu ne olursa 
olsun o kişiler damgalandıkları için 
her an saldırabilecek gözüyle bakılıyor. 
Ancak biliyoruz ki sağlıkta şiddetin 
en çok uygulayıcıları hasta yakınları. 
Adli mahkûmlarda bu oran çok düşük. 
Sağlıkta şiddeti kimin uyguladığının 
verilerini paylaşmayan Sağlık Bakanlı-
ğı da bir biçimde bu yanılsamanın par-
çası haline dönüşüyor” diye konuştu. 
Fincancı, “Bu uygulamalar nedeniyle 
ciddi sağlık sorunu olmadığı taktirde 
mahpuslar hastaneye gitmiyor. Revir-
lerde aile hekimleri bulunuyor ancak 
hapishane sağlık sorunları kendine 
özgü olan ve çözümleri de kendine özgü 
olması gereken ortamlar. Aile hekimleri 
bu konuda eğitim almıyor ve biz bu ko-
nuda eğitim programları olması gerek-
tiğini ifade ettik” dedi.

Demir parmaklıklar Demir parmaklıklar 
ardında 76 gün
TTB Başkanı Prof. Dr. Fincancı, ‘terör 
örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla 
Bakırköy Cezaevi’nde kaldığı 76 günü 9. 
Köy’e anlattı. Fincancı, hapishanelerde çok 
ciddi sorunların yaşandığına dikkat çekti.

Deniz Güngör
25 Ocak 2023

İnsanlar 
cezalandırılıyorlar 

diye bir hak 
öznesi olmaktan 

çıkmıyorlar ve 
sağlık hakkı da 

temel haklardan 
birisi

https://9koy.org/demir-parmakliklar-ardinda-76-gun-2501230236.html
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İzmir'de bir savcı, bir davanın gö-
rülme şekli konusunda eleştiri içeren 
bir tweeti "retweet" eden yüzden fazla 
kişiye ayrı ayrı dava açtı. Tweette isim 
geçmemesine, sadece ilgili davaya atıf 
yapılmasına rağmen, kendisini "hedef 
gösterdikleri" ve "hakaret ettikleri" suç-
lamasında bulunan savcının dava aç-
tıkları arasında avukatlar ve gazeteciler 
de bulunuyordu. 

Gazeteci Nazlan Ertan ve Avukat Öz-
lem Yılmaz'ın davaları, İzmir Adliyesi 
21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı 
görüldü. Duruşmaların sonunda, hem 
gazeteci, hem de avukat hakkında bera-
at kararı verildi. 

"İfade özgürlüğü" savunması 
yaptılar

İzmir Adliyesi'nde görevli savcının 
açtığı davalarda, hem gazeteci Ertan'ın, 
hem de Avukat Yılmaz'ın avukatları, 
paylaşılan tweetin Anayasa tarafından 
koruma altına alınmış ifade özgürlüğü-
ne girdiğine ilişkin savunma yaptılar. 
İsim verilmeyen tweette herhangi bir 
hakaret iddiası bulunmadığını, sadece 
eleştiri içerdiğini savunan avukatlar, 
"hakaret" suçlamasına karşı çıktılar. Ni-
tekim davanın savcısı da mütalaasında 
hakaret suçu için ceza istemedi. Ancak 
sanıkların "kamu görevlisini hedef gös-
termek" suçlamasından Terörle Müca-
dele Yasası uyarınca ceza almalarını 
istedi. Her iki davada avukatlar, sanık-
ların beraatini talep etti. 

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi ha-
kimleri de, tarafları dinledikten sonra 
oybirliğiyle Gazeteci Nazlan Ertan ve 

İzmir'de "Retweet İzmir'de "Retweet 
Davası" beraatle bittiDavası" beraatle bitti
İzmir'de bir savcının aralarında gazeteciler ve 
avukatların da bulunduğu, yüzden fazla kişiye 
ayrı ayrı açtığı "retweet davalarının" ikisi İzmir 
Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
Davada yargılanan gazeteci ve avukatın beraatine 
karar verildi. 

Büşra Çetinkaya
26 Ocak 2023

Avukat Özlem Yılmaz'ın tüm suçlama-
lardan beraatlerine, haklarında daha 
önce koyulmuş yurtdışı çıkış yasağının 
da kaldırılmasına karar verdi. 

“Savcılar, yargıçlar 
eleştirilebilmelidir”

Duruşma sonrasında gazeteci Naz-
lan Ertan'ın avukatı Veysel Ok, 9. Köy'e 
açıklamalarda bulundu.

Davanın ifade özgürlüğüne ket vur-
duğunu ifade eden Ok, yargı merciinin 
de eleştirilebilir olması gerektiğini vur-
guladı. Ok, “Bu öncelikle ifade özgürlü-
ğünün tamamıyla yok olduğu bir dava 
türü. Çünkü savcılar, yargıçlar eleşti-
rilebilir. Onların verdiği kararlar, attığı 
adımlar bir ayet değil, kanun sözü değil. 
Onlar eleştirilebilmelidir” dedi. 

“Gazetecilerin bilgi paylaşması 
bir haktır”

Avukat Ok, tüm dünyada internetin 
hem vatandaşların görüşlerini pay-
laştığı bir alan, hem de gazetecilerin iş 
alanı olmasına dikkat çekerek, şöyle 
konuştu;

“Maalesef Türk yargısı değişen, ge-
lişen dünyada, internetin daha fazla 

kullanımı arttığı dünyaya ayak uy-
duramadı.  İfade özgürlüğünün en 
önemli görünümü internettir. Anlık, 
düşünmeden o anki hislerinle attığın 
tweetlerdir, retweetlerdir. Her attığın 
tweete cezalandırılma talebi gelmesi 
insanlara 'konuşmayın, düşüneme-
yin' demektir. Onlarca kişinin yargı-
lanması aynı zamanda devlet maliye-
sine büyük bir külfettir. Herkes için 
bir zaman kaybıdır, maddi kayıptır. 
Biz savcıların, yargıçların Anayasa’ya 
uygun davranmasını bekliyoruz. İfa-
de özgürlüğü kesinlikle korunmuş bir 
hak. Bu yüzden Türkiye yurttaşlarını 
bu tür davalarla taciz etmekten vaz-
geçsinler."

24 Ocak'ta görülen davanın, Adalet 
ve Demokrasi Haftası olarak kutla-
nan haftaya denk geldiğine de dikkat 
çeken Ok, “Özellikle gazeteciler açı-
sından böyle toplumsal bir davada, 
herkesin merak ettiği, ilgiyle izlediği, 
herkesin duruşmayı izlediği, bir sürü 
haberin çıktığı, onlarca milletvekili-
nin izlediği dava hakkında gazeteci-
lerin bilgi paylaşması bir haktır. Bu 
dava da gazetecilerin hakkına teca-
vüzdür” dedi. 

Fotoğraf: Mallory Rentsch  

https://9koy.org/izmirde-retweet-davasi-beraatle-bitti-2601231238.html
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Elif Ataysın
26 Ocak 2023

Sahaflık; 
500 yıl önce neyse şimdi de o…
Sahaflar artan 
hayat pahalılığının 
yansımalarından, eski 
kitaplara erişimin 
zorluğundan, sahaf 
olmanın anlamını 
kaybetmesinden yakınıyor. 
İkinci el kitap satıcıları 
ise meslekteki değişen 
tutumlardan dertli.

Yüksek enflasyon, ikinci el kitap 
piyasasını da vurdu. Sahaflar artan 
hayat pahalılığının yansımasından, 
eski kitaplara erişimin zorluğundan, 
sahaf olmanın anlamını kaybetme-
sinden yakınıyor. İkinci el kitap satı-
cıları ise meslekteki değişen tutum-
lardan dertli. 9. Köy, hem sahaflarla, 
hem de ikinci el kitap satıcıları ile 
görüştü, eski kitap piyasasının son 
durumunu araştırdı. 

500 yıl önce neyse şimdi de o…
Sahaflar Derneği Başkanı Ümit 

Nar, Kültür Bakanlığı nezdinde "sa-

haf" gibi bir tanımın olmamasından 
şikayetçi. Nar, 9. Köy'e yaptığı açık-
lamada, yayıncılık ve sahaflığın so-
runlarının 500 yılda pek az değişti-
ğine dikkat çekerek, şöyle dedi;

“Avrupa'da ilk matbaayı yapan 
adam Gutenberg’e baktığımızda 
batmış, haciz konmuş. Osmanlı'da 
matbaayı ilk getiren kişi olarak ka-
bul edilen İbrahim Müteferrika’ya 
baktığımızda, onun da makinelerine 
el konulmuş haraç mezat satılmış. 
Sahaflık tarihine baktığımızda, en 
eski sahaf belgesi Süleyman Efen-
di’ye ait bir tereke belgesidir. Süley-

man Efendi borcu alacağından daha 
fazlayken vefat etmiş ki, bundan 500 
sene önceki kayıttan bahsediyorum. 
Yani yayıncılıkla, kitapla ilgilenen 
insanların hiçbir şeyi değişmiyor. 
Beş yüz sene önce neyse şimdi de o. 
Hatta şimdi daha ağır koşullar oldu-
ğunu söyleyebilirim.”

“Kurumsal kitabevleri ile 
aramızda uçurum var”

Artan hayat pahalılığında sahaf-
ların indirim kampanyalarıyla ve 
online satışlarla ayakta kalmaya ça-
lıştıklarına dikkat çeken Nar, sahaf-
lara kıyasla kurumsal kitabevlerinin 
kazançları arasında "uçurum oldu-
ğunu", ancak yine de kimi okuyu-
cuların kitaplar hakkında ayrıntılı 
bilgiye erişmek için sahafları tercih 
ettiklerini belirterek, aradakı farkı 
şöyle anlattı;

“Sahaf size ilgi alanınız ya da ara-
dığınız tür doğrultusunda birçok 
seçenek sunabilir. Zaten sahaf de-
diğiniz kişi bunun için var. Zincir 
mağazalardaki arkadaşlar genellik-
le öğrenciler ve kitap okuyor olsalar 
bile sahaf kadar geniş bir yelpazede 
bilgiye sahip olduklarından bahse-
demeyiz. Benim kayıtlı 20 bin kita-
bım var. Dolayısıyla çok daha geniş 
bir yelpazeden hizmet sunuyorum 

Fotoğraflar DepoPhotos

https://9koy.org/sahaflik-500-yil-once-neyse-simdi-de-o-2601230130.html
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ama kar-kazanç olarak kocaman bir 
uçurum var.”

“Tefecilik kitapçılığı var artık, 
sahafın ruhu vardı ama biz 
ticarileştik”

36 yıldır bu sektörde olan sokak 
satıcılığından bugünlere geldiğini 
söyleyen Gündoğan Gülbayrak ise, 
kendisini sahaf olarak tanıtmadı-
ğını söyledi. “Sahaf bulunmayanın, 
nadir olanın üzerine çalışır, şimdi 
eline iki kitap alan sahafım diyebili-
yor” diyen Gülbayrak, ikinci el kitap 
satıcılarında "meslekteki etik değer-
lerin, helal kavramının karşılığını 
bulamadığından" yakındı. 

"Tefecilik kitapçılığı" kavramına 
da değinen Gülbayrak, “Tefecilik ki-
tapçılığı yapmamak lazım. Tefecilik 
kitapçılığı tutturabildiğine satmak 
demektir. Haram satmak demektir. 
Şunu bir liraya alırsak karşıdaki 
10 liraya satar onu gören fırsat fır-
sattır der 100 liraya satar. Yetişmiş 
eleman kurnazlığından yapar. Yetiş-
memiş eleman ise bilmezliğinden 
yapar. Aslında onun fiyatı o değildir, 
tutturabildiğinden yapar" dedi.

“Çeşidi olan kazanıyor”
Dönemin ekonomik şartları ve 

moda kitaplar karşısında ikinci el 
kitap satıcılarından "çeşidi olanın 
satış yapabildiğine" dikkat çeken 
Gülbayrak, şöyle konuştu;

“Artık kitap satıcısına denk gelen 
kitaplar yeni diye tabir edebilece-
ğimiz kitaplar. Satıcı dayanamıyor 
alıyor. Yeni kitap gelince sahaflığın 
olayı da parçalanıyor. Yeni gelenle-
ri alıyor sonra yavaş yavaş çalışma 
kitapları, lise kitapları gibi kitaplar 
raflarda beliriyor. Sonra bir bakmış-
sın dükkanın yarısı eskiyken yarısı 
da yeni kitaplar, sınav kitapları olu-
yor. Okuyucu değişince sahaf da de-
ğişiyor. Çeşidi olan kazanıyor.”

“Online satışta düzenlemeler 
lazım”

Gülbayrak, aynı kitabın farklı si-
telerde, farklı fiyatlarla satılması 
dolayısıyla internet satışlarına karşı 
olduğunu da belirterek, "Online satış 
platformlarının düzenlemelere git-
meleri lazım. Fiyat farkının çok ol-
mamasına dikkat edecekler. İyi, orta, 
kötü haldeki kitapları neye göre fiyat-
landıracaklarını anlatmalılar" dedi. 

Bireysel yatırım aracına 
dönüşen çizgi romanlar

Son 10 yılda çizgi romanlarda çok 
ciddi bir artış olduğuna dikkat çe-
ken Sahaf Evrim Ataman da, çizgi 
romanların artık orta yaşa da hitap 
etmeye başladığını belirtti. Ataman 
şöyle konuştu;

“Son 10 yıl içerisinde çizgi roman/
mangada çok ciddi bir artış var. Man-
ga okuyanlar ergen tayfa. Eskiden 
tabii çocuksu mangalardı ama geliş-
mesiyle yaş aralığı da arttı. Çok ciddi 
mangalar var artık. Manga kitlesi de 
gelişti. Orta yaşa, hatta belki yaşlıla-
ra da sirayet etti.”

Çizgi roman okuyucusunun aynı 
zamanda koleksiyoner olduğunu 
kaydeden Ataman şu ifadeleri kul-
landı:

“Mesela bir mangadan bin tane ba-
sılmış ve şu anki fiyatı 129 lira. Çok 
kaliteli, değerlenebilecek potansiyeli 
olan bir manga. Kısa zamanda tüke-
nir. Piyasadan bulunmamaya başla-
yacağı zaman bunu arayan birine iki 
katına, üç katına satabilirsiniz. Yani 
altından yüksek bir kar marjı olabilir 
bazı kitaplarda. Sadece bunun için 
alan insanlar var, 'nasıl olsa değerle-
nir' diye alanlar da var. Ticari olarak 
denetlenmesiyok"
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Önlisans diploması alarak Turizm 
Rehberliği bölümünü bitiren kişile-
rin diploması hiçbir gerekçe gösteril-
meksizin yetersiz sayıldı. Daha önce o 
diplomayla rehber ruhsatı alınırken, 
başvurusu kabul edilen, dil sınavlarını 
geçen, sahada staj eğitimi alan rehber 
adaylarına bilgi verilmeden ruhsatları 
iptal edildi.

Diploması son dakikada yetersiz kı-
lınan Atabey Pirpir, “Sistemde açıkça 
adıma çalışma belgesi düzenlendi fa-
kat aynı gün içerisinde sisteme tekrar 
girdiğimde başvurumun reddedildiğini 
gördüm” dedi. Ankara Turist Rehberle-
ri Odası ise dört yıllık bölümde okurken 

iki yıllık bölüme geçerek ruhsatname 
alan kişilerin YÖK tarafından Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na bildirilmesi üzeri-
ne bu sürecin başladığını belirtti.

Tüm süreçleri tamamladığı halde tu-
rizm rehberi olmak için belgeleri onay-
lanan fakat aynı gün içinde iptal edilen 
Atabey Pirpir ile konuya ilişkin konuş-
tuk. Pirpir, 4 yıllık okulunu iki yıl sonra 
önlisans diplomasıyla rehber ruhsatı 
alacağını bilerek seçtiğini aktardı ve 
uğradığı mağduriyeti şu sözlerle dile 
getirdi:

“2021 senesinde İzmir Katip Çele-
bi Üniversitesi’nden mezun olduktan 
sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
düzenlediği, ayrıca turist rehberliği 
mesleğini icra etmek için başvurumu 
yaptım. Gerekli adımlardan biri olan 
eğitim gezimi Karadeniz Bölgesi’nde 
tamamladım. Bölge eğitimi almadan 
mesleği icra edemiyorsunuz. Mesleği 
icra için asıl gereken çalışma belgemi 
almak için de TUREB’in açmış olduğu 
sözlü ve yazılı aşamalar içeren kokart 
dil sınavına başvurdum. 15 ve 18 Ka-
sım 2022 tarihli yabancı dil üzerinden 
yapılan sözlü ve yazılı sınavlarımı ba-
şarı ile geçtim.”

Bütün aşamalarda diplomasının 
dikkate alındığını söyleyen Turizmci 
Atabey Pirpir, Turizm Bakanlığına yap-
tığı başvurunun kabul edildiğini hatta 
onaylanarak adına meslek erbabı ola-
rak ruhsat çıkarıldığını söyledi ve şöyle 
devam etti:

“Çalışma belgemin adıma basıldığı-
nı gördüğüm sayfaya aynı gün içinde 
tekrar girdiğimde başvurumun redde-

dildiğini gördüm. Bir sebep belirtilme-
mişti. İkinci kez başvuru yaptığımda 
ise red sebebi olarak, diplomam gerek-
li mezuniyet koşullarını sağlamadığı 
için başvurumun reddedildiği bilgisi 
iletildi. Daha açık olmak gerekirse li-
sans olarak kazandığım turist rehber-
liği bölümünden önlisans diploması 
alarak mezun olduğum için diplomam 
yetersiz görülüyordu. Bunu da yazılı bir 
belge olmaksızın yalnızca YÖK’e görüş 

Ceren Bala Teke
27 Ocak 2023

Bir varmış 
bir yokmuş diploma

Önlisans diploması alarak Turizm 
Rehberliği bölümünü bitiren 
kişilerin diploması hiçbir gerekçe 
gösterilmeksizin geçersiz kılındı. 
Daha önce o diplomayla rehber ruhsatı 
alınırken, başvurusu kabul edilen, dil 
sınavlarını geçen rehber adaylarına 
bilgi verilmeden ruhsatları iptal edildi. 

Çalışma belgemin 
adıma basıldığını 
gördüğüm sayfaya 

aynı gün içinde 
tekrar girdiğimde 

başvurumun 
reddedildiğini 

gördüm

https://9koy.org/bir-varmis-bir-yokmus-diploma-2601230207.html
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bildirerek yaptıklarını öğrendik. Kimin 
yaptığını da bilmiyoruz. Üniversitede 
hocalarımız ilk iki yılı tamamladıktan 
sonra önlisans diploması alıp mesleğe 
başlayabileceğimizi söylemişlerdi. Bu 
şekilde mezun olarak rehberlik kokart-
larını alan ve çalışma hayatlarına baş-
layan yüzlerce rehber var.”

“Bize bilgi verilmeden 
diplomamızın statüsünü 
değiştirdiler”

Daha net bir bilgi için 6326 sayılı Tu-
rist Rehberliği Kanunu’nu incelediğini 
söyleyen Pirpir mesleği yapmasında 
engel bir değişiklik görmediğini söyle-
di.

Genç turizmcinin verdiği çarpıcı bil-
giye göre aynı dönemde iki yıllık diplo-
ma sahibi olan arkadaşlarına verilen 
ruhsat birkaç ay sonra kendilerine ve-
rilmedi. Kendisinin durumunda yüz-
lerce rehber adayı olduğunu söyleyen 
Atabey Pirpir, Turist Rehberleri Birliği 
(TUREB) başvurusunu da şöyle anlattı:

“Konuyla ilgili TUREB’i aradım. Res-
mi bir açıklama yapılmaksızın birta-
kım uygulama değişikliklerine gidildi-
ğini ve kendilerine haber verilmediğini 
söylediler. Bakanlığı aradığımda ise 
siz belge alamıyorsunuz neyi zorluyor-

sunuz diye dönüş yapılıyor. Elimdeki 
belgeler ve diplomamla birlikte bütün 
haklarımı arayacağım. Elbette ki bu da 
hukuki bir süreç ile olacak.”

“Mevzuat değişikliği veya yazılı 
bir açıklama yok”

Ankara Turist Rehberleri Odası ise 
konuya ilişkin olarak şunları aktar-
dı: 

Çalışma belgemin 
adıma basıldığını 
gördüğüm sayfaya 

aynı gün içinde 
tekrar girdiğimde 

başvurumun 
reddedildiğini 

gördüm

“Aslında süreç YÖK’ün Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’na bazı durumları bil-
dirmesi üzerine başladı. Bu durum da 
şöyle; Turizm Rehberliği bölümü hem 
dört yıllık hem iki yıllık olarak okuna-
biliyor. Fakat bazı kişiler eğitimlerine 
dört yıllık bölümde başladığı halde iki 
yıllık bölüme geçiş yaparak diplomala-
rını ve ruhsatlarını aldılar. Böyle olunca 
da YÖK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ortak bir kararla harekete geçti. Mev-
zuat değişikliği veya yazılı bir açıklama 
yok. Bakanlık ile yaptığımız görüşme-
lerde de yazılı bir açıklama olmayaca-
ğını öğrendik. Sürecin bizimle de ilgisi 
yok. Bizler de elimizden geldiğince des-
tek olmaya çalışıyoruz zaten. Daha önce 
bu şekilde ruhsat alan kişilerin de süreç 
içinde ruhsatnamelerinin iptal edilme-
si söz konusu. Şu an için bu durumda 
olan kaç kişi olduğunu ise bilmiyoruz.” 

Atabey Pirpir
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Sağlık Bakanlığı'nın kuduz aşısına 
erişimi kısıtlamasının ardından bir-
çok ilde aşıya ulaşmak imkansız hale 
geldi. 

Kuduz şüphesiyle aşı olmak iste-
yen vatandaşlar, ya aşıya hiç ulaşa-
mıyorlar, ya ancak tek doz aşı bulabi-
liyorlar, ya da aşı olabilmek için şehir 
değiştirmek zorunda kalıyorlar. 

Aşı yaptırmak için Bursa’dan 
İstanbul’a gitti

Bursa’da yaşayan Naci Yüksel, ku-
duz aşısı bulamayan vatandaşlardan 
biri. Geçen ay köpek ısırması sonucu 
kuduz aşı takvimine alınan Yüksel, 
9. Köy'e yaptığı açıklamada, ilk doz 
aşısı için önce Bursa Uludağ Üniver-
sitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne 
gittiğini, orada ellerinde aşı olmadığı 
yanıtını alınca şansını bu kez Bursa 
Şehir Hastanesi’nde aradığını anlat-
tı. Şehir hastanesinde yaklaşık 10 
saat bekleyişin ardından beklenen 
aşının hastaneye ulaşamadığı ya-
nıtını alınca son çare olarak Bursa 

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine gittiğini belirten Yük-
sel, orada kalan son 3 aşıdan birsinin 
kendisine yaptırıldığını söyledi.

Aşının 2. dozu için Bursa’daki bü-
tün hastaneleri tek tek aradığını, an-
cak hastanelerden ‘elimizde aşı yok’ 
yanıtı aldığını ifade eden Yüksel ya-
şadıklarını şöyle anlattı:

“Bursa’da aşı bulamayacağımızı 
anlayınca çevre illerde hastaneleri 
aramaya başladık. Yalova’daki, Eski-
şehir’deki ve Balıkesir’deki hastane-
lerden de ‘aşı yok’ yanıtını aldık. Bir 
yakınımız İstanbul Haseki Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde aşı oldu ol-
duğunu söyleyince apar topar İstan-
bul Haseki Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine gittim ve 2. dozumu orada 
yaptırdım.”

Aşı ararken psikolojik olarak çok 
yıprandığını da vurgulayan Yüksel, 
her gittiği hastanede kuduz aşısı için 
sırada bekleyen onlarca insan ile kar-
şılaştığını da aktardı. 

Bakanlık talimatı ile 3. ve 4. doz 
aşılar yaptırılmıyor

3. ve 4. doz kuduz aşılarının Sağlık 
Bakanlığı talimatı ile "mecbur olun-
madığı takdirde

yapılmayacağının" kendisine has-
tane yetkilileri tarafından aktarıl-
dığını belirten Yüksel, “3. doz aşımı 
yaptırmak için hastaneye gittiğimde 
köpeğin ısırdığı bölgede morluklar 
oluşmuştu. Buna rağmen bakan-
lık talimatı olduğunu ve 3. ve 4. doz 
aşımı yaptırmama gerek olmadığını 
söylediler. Ben kendimi psikolojik 
ve fiziksel olarak iyi hissetmediğimi 
defalarca belirtince ancak yaptırabil-
dim 3. ve 4. dozumu” dedi.

Doktorlar aşı krizinden endişeli
İnsanların aşılara ulaşamaması-

nın büyük bir halk sağlığı sorunu 
yaratacağını dile getiren Bursa Tabip 
Odası Başkanı Dr. Tufan Kumaş ise, 
aşı krizinin ölümcül sonuçlar doğu-
rabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’de yılda 200-250 bin arası 
kuduz aşının yapıldığını aktaran Dr. 
Kumaş, yaklaşık 40 bin vakada ku-
duz olgusunun görüldüğünü aktardı. 
Dr. Kumaş vakalarda görülen kuduz 
olduğusun önüne yüksek oranda aşı-
lama ile geçildiğine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 
Kuduz Profilaksi Rehberi’nde ısırık, 
sıyrık ve riskli temas sonrasında na-
sıl müdahale edilmesi gerektiğinin 
tüm detayları ile mevcut olduğunu 
belirten Dr. Kumaş, aşı krizi nede-
niyle ‘tasarruflu aşı kullanmak’ için 
rehberde belirtilen gerekliliklerin es-
netilmeye çalışıldığını aktardı.

Prosedüre uygun yapılmayan te-
davilerin geri dönülmez sonuçlar 
doğurabileceğine de dikkat çeken Dr. 
Kumaş, “Bir kişiye aşı yapılacaksa 
4 doz aşısının da yapılması lazım. 
Bu net bir durum. Esnetilecek hiç-
bir yanı yok. Tam tedavi yapılmadı-
ğı takdirde koruyuculuğu olmuyor. 
Elimizdeki aşı miktarına göre bunu 
esnetmeye çalışırsak ortaya riskli 
bir durum çıkar. Bunun sonucu da 
ölümcül olabilir” dedi.

Ezgi Bulut
26 Ocak 2023

Kuduz aşısı krizi 
Ölümcül sonuçlar doğurabilir
Ülke genelinde bir süredir kuduz aşısı bulunamıyor. Kuduz şüphesiyle aşı olmak 
isteyen hastalar ya aşıya hiç ulaşamıyor, ya ancak tek doz aşı bulabiliyor, ya da aşı 
olmak için şehir değiştiriyor. Hekimler ise hastaların aşıya ulaşamamasının ölümcül 
sonuçlar doğurmasından endişeli. 

Fotoğraf: DepoPhotos

https://9koy.org/kuduz-asisi-krizi-olumcul-sonuclar-dogurabilir-2601230405.html
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Üniversitelerin, çalıştıracak ele-
man ihtiyacı olmayan meslek grup-
larında her yıl binlerce yeni mezun 
vermesi, ülkedeki eğitim-istihdam 
dengesinini bozdu. TÜİK’in 2021 
yılına ait "Yükseköğretim İstihdam 
Göstergeleri” raporuna göre, yeni 
mezunlar arasında istihdam oranı 
en yüksek alan sağlık oldu. Eğitim, 
mühendislik, imalat ve inşaat alan-
larında da istihdam oranı %77,8 'i 
buldu. 

Ramazan Eles
26 Ocak 2023

Üniversite enflasyonu 
istihdamda arz-talep 
dengesini bozdu

Eğitimde arz ve talep 
dengesi giderek açılıyor. 
Üniversiteler, yeni eleman 
talebi olmayan alanlarda 
her yıl binlerce yeni mezun 
veriyorlar. TÜİK tarafından 
yayımlanan 2021 verilerine 
göre lisans mezunlarının 
kayıtlı istihdam oranının 
en düşük olduğu alanlar 
sosyal bilimler, gazetecilik 
ve enformasyon.

Talep çok arz yok
Türkiye’de 131 devlet ve 78 vakıf ol-

mak üzere toplamda 209 üniversite, 
170 bin 561 akademisyen ve 8 milyo-
nun üzerinde lisans öğrencisi bulunu-
yor. Eurostat verilerine göre, Almanya 
ve Fransa’da her 1000 kişiden 40’ı 
üniversite öğrencisiyken Türkiye’de 
bu sayı 95’i buluyor. AB ortalamasının 
38 olduğu göz önünde bulunduruldu-
ğunda Türkiye’deki öğrenci sayısının 
fazlalığı daha net göze çarpıyor. 

Süleyman İrvan: Türkiye’de 
iletişim fakültesi sayısı fazla

TÜİK raporuna göre, lisans mezun-
larında ortalama iş bulma süresi 13,6 
ay olarak açıklanırken, ilk iş bulma 

süresinin en kısa olduğu lisans alanı 
sağlık oldu.  Gazetecilik ve enformas-
yon alanındaki bölümlerden mezun 
olanların işsizlik oranında ise bir 
yılda 9,9 puanlık bir düşüş yaşandı. 
TÜİK verileri, “Sosyal bilimler, gaze-
tecilik ve enformasyon” alanındaki 
bölümlerden mezun olanlar ortalama 
18 ay içinde ilk işini bulabildiklerini 
gösteriyor.

Türkiye’de iletişim fakültesi sayısı-
nın fazla olduğu ifade eden Üsküdar 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Ga-
zetecilik Bölüm Başkanı Süleyman 
İrvan, “Türkiye’de sadece iletişim fa-
kültesi mezunlarının değil, daha iş 
garantili gibi görünen, eğitim fakülte-
si mezunu öğretmenler de iş bulmak-

Prof. Dr. Süleyman İrvan

https://9koy.org/universite-enflasyonu-istihdamda-arz-talep-dengesini-bozdu-2701230113.html
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ta / atanmakta sorun yaşıyorlar. Bu 
bir bahane değil elbette. Şu bir gerçek 
ki özellikle ekonomik kriz dönemle-
rinde iletişim fakültesi mezunları iş 
bulmakta daha fazla zorlanıyorlar. 
Çünkü bizim mezunlarımızın çalışa-
bilecekleri alanlar kriz dönemlerinde 
hızla küçülmeye gidiyor. Elbette Tür-
kiye’de iletişim fakültesi sayısının 
fazla olduğu bir gerçek. Haliyle bu 
fakültelerden mezun olan sayıları da 
talepten daha fazla görünüyor.” dedi. 

"Gazetecilik yapanların yarısı 
iletişim fakültesi mezunu bile 
değil”

İletişim fakültesi sayısını azaltma-
nın tek başına bir çözüm olmadığını 
da belirten İrvan, şöyle konuştu;

“TÜİK tarafından 2022 yılında ya-
yımlanan rapora göre, 2021 yılında 
gazete ve dergilerin yayın bölümünde 
çalışan 26 bin 953 gazetecinin sadece 
17 bin 460’ı lisans ve lisans üstü me-
zunu. Bu mezunların ne kadarının 
iletişim fakültesi çıkışlı olduğunu ise 
kestirebilmek mümkün değil. Benzer 
sorun internet medyası için de geçerli. 
Halihazırda gazetecilik yapanların ya-
rısı iletişim fakültesi mezunu bile de-
ğil. Gerçek böyleyken  iletişim fakül-
telerini kapatmak bir çözüm müdür? 
Eğer iletişim mesleklerine girişte 
iletişim fakültesi mezunlarının istih-
damı teşvik edilirse daha çok iletişim 
fakültesi mezunu iş bulacaktır.”

TGS Genel Başkanı Gökhan 
Durmuş: İstihdam zorlaşıyor

Gazeteciliğin giderek daraldığını 
ifade eden TGS Genel Başkanı Gök-
han Durmuş ise,  “Türkiye'deki birçok 
meslek grubuyla karşılaştırdığımız-
da gazetecilik mesleğinin çok fazla 
istihdam kaldırmadığını görüyoruz. 
Küçük bir alanda 50-60 bin kişinin 
çalıştığı bir meslek grubu gazeteci-
lik. Ancak son yıllarda neredeyse her 
ile açılan iletişim fakülteleri sebebiy-
le her yıl binlerce genç sektöre dahil 
olmaya çalışıyor. Ancak hem gelişen 
teknoloji hem de iktidar baskısı nede-
niyle daralan bir sektör haline geldik. 
Dolayısıyla büyüyen değil küçülen bir 
sektörde istihdam giderek daha da 
zorlaşıyor.” dedi

9. Köy'ün "medyada arz ve talep 
dengesinin nasıl sağlanacağına" yö-
nelik sorusuna ise Durmuş, şöyle 
yanıt verdi;

“Öncelikle sektörün toplam hac-
minin hesaplanarak olası büyüme 
yada küçülmeler de dikkate alına-
rak iletişim fakültelerinin sayısının 
buna göre ayarlanması gerekiyor. 
İletişim fakültelerinin genel bir eği-
timin yani sıra, alanın ihtiyaç duy-
duğu konularda eğitim müfredatını 
değiştirmesi gerekiyor. Örneğin bir 
gazeteci adayının asgari bir eko-
nomi haberini yazabilecek düzey-
de ekonomi öğrenerek okulundan 
mezun olması medya kuruluşları 
açısından iktisat mezunu bir kişi-
ye göre tercih edilir hale gelmesini  
sağlamak lazım.” 

Veriler ne
diyor?

“Mezun olduktan sonra kaygım 
daha da arttı”

Okula başlamadan önce de iş bula-
mama kaygısını taşıdığını ifade eden 
Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi öğrencisi İpek Şahin de 9. Köy'e 
yaptığı açıklamada, “Beni tetikleyen 
şey bir çeşit idealistlikti. Kendimi ge-
liştirebilirsem daha kolay iş bulabi-
leceğimi sanıyordum. Ama okurken 
hem ana akımda, hem de alternatif 
medyada edindiğim kısa süreli dene-
yimlerimde dahi gazeteciliğin benim 
için böyle devam edemeyeceğini üzü-
lerek anladım. Mezun olduktan sonra 
kaygım daha da arttı.” dedi.
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Spor Toto 1’inci Lig’de zirve yarışın-
da kıyasıya rekabet hız kesmeden de-
vam ederken lig sonunda Süper Lig’e 
yükselecek olan takımlar da merak ko-
nusu olmaya başladı. Bir üst lige çık-
mak isteyen takımların hiç şüphesiz 
ilk hedefi; lig sıralamasında ilk 2’ye gi-
rebilmek. İlk 2 dışında kalan takımlar 
için ise son bir umut, play-off oluyor.

Süper Lig’e yükselme maçları olan 
play-off, bu sezon Türkiye Futbol Fe-

derasyonu’nun (TFF) aldığı karar doğ-
rultusunda sistem değişikliğine gitti. 
Sezon sonunda ligi ilk 2 sırada bitiren 
takımların direkt olarak Süper Lig’e 
yükselmesi değişmezken yeni sis-
temde play-off müsabakalarına artık 
4 değil, 5 takım katılabilecek. Böylece 
sezonu 7’nci sırada bitiren takım da 
Süper Lig’in son biletini almak için 
play-off’ta var gücüyle mücadele ede-
cek.

Play-off müsabakalarında, ligi 
4’üncü sırada bitiren takım ile 7’nci 
sırada bitiren takım, 5’inci ile 6’ncı 
sırada bitiren takım eşleşecek. Lig 
3’üncüsü ise doğrudan play-off fina-

line yükselecek. Peki, TFF’nin Spor 
Toto 1’inci Lig’de play-off sistemini 
değiştirmesini teknik direktörler na-
sıl buldu?

Yazı dizimizin ilk bölümünde, Spor 
Toto 1’inci Lig’i yakından tanıyan tek-
nik direktörlere yeni play-off sistemi-
ni nasıl bulduklarını sorduk. Teknik 
direktörlerin bir kısmı yeni sistemin 
son derece adaletsiz olduğunu savu-
nurken bir kısmı da yeni sistemin 
daha iyi bir hamle olduğunu vurgu-
ladı. Takımlar, avantaj yakalayacak, 
rekabet artacak şartların eşit olması 
adına, “Eski sistemin devam etmesi 
daha doğruydu” diyen Samsunspor 

Didem Çam
26 Ocak 2023

Değişen play-off sistemi, 

Teknik direktörleri ikiye böldü
TFF’nin Spor Toto 1’nci Lig play-off sisteminde değişikliğe gitmesini teknik direktörler 
nasıl yorumladı? Direktörlerin bir kısmı, yeni sistemi, son derece adaletsiz bulurken bir 
kısmı da iyi bir hamle olarak görüyor. Peki kimler, yeni sistemi daha iyi buldu, kimlerin 
gönlü hâlâ eski sistemde?

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/degisen-play-off-sistemi-teknik-direktrleri-ikiye-bld-blm-1
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Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 
bu konudaki görüşünü şöyle açıkladı:

“3’üncü takım belki avantajlı gibi 
görünüyor ama diğer takımlar maç 
yaparken 3’üncü olan ekip maç yap-
madan süre geçirecek. Bu o ekip için 
dezavantaj olabilir. Güçlü ve iddia-
lı takımlar, 3’üncü de olsa 5’inci de 
olsa sahaya çıkıp maç yapmalı ve 
sahada gücünü vermeli. Ancak yeni 
sistemde şöyle bir artı var: Ligi 7’nci 
sırada bitirecek takımın da play-off 
sistemine dahil olması, ligin orta 
sıralarında yer alan takımların da 
bir anda avantaj yakalayacağını ve 
bu durumda da rekabetin artacağı-
nı düşünüyorum.”Samsunspor’un 
sezon sonunda şampiyon olacağının 
altını çizen Eroğlu, “Burası zor bir 
lig. Samsunspor, sezon sonu şam-
piyon olacak. İlk gün geldiğimde de 
bunu söylemiştim. Bu hedef doğrul-
tusunda çalışmaya devam ediyoruz. 
Ligimiz, biraz daha savaşçı, müca-
dele gücü yüksek ve sistemin yanı 
sıra takım oyununun öne çıktığı bir 
lig. Hem oyun gücümüz hem de tem-
pomuz bizi başarıya götürecek” diye 
konuştu.

Üçüncü takımın durumu
Son olarak kısa bir süre Gençler-

birliği’ni çalıştıran Taşkın Aksoy, 
yeni sistemde 3’üncü olan takımın 
direkt final oynaması yerine, doğ-
rudan Süper Lig’e çıkarılması ge-
rektiğine dikkat çekerek şunları  
söyledi:

“Lig sonunda ben 3’üncü olduy-
sam demek ki bir hakka da sahibim. 
Başka liglerde 3’üncü takım direkt 
Süper Lig’e çıkıyor. Hakkaniyet arı-
yorsak uzun bir maratondan sonra 
eğer 3’üncü olunuyorsa 3’üncü ta-
kımın da direkt Süper Lig’e çıkması 
lazım. Avrupa’nın birçok liginde sis-
tem böyle. Ben 36 maç oynamışım, 
lig 3’üncüsü olmuşum. Finalde bel-
ki 7’nci takıma karşı oynayacağım 
ve 7’nci takım Süper Lig’e çıkacak. 
Ben 3’üncü olarak bir üst lige çıka-
mayacağım. Belki ligde onlara 10 
puan fark attım. Bu haksızlık değil 
mi şimdi?”

Sistemi korumak için
Çalıştırdığı takımları üst üste 3 

sezon Süper Lig’e çıkaran ve bu ko-
nuda Türkiye rekorunu elinde bu-
lunduran Teknik Direktör Mehmet 

Altıparmak da yeni sistemden mem-
nun olmayanlar arasında yer alıyor. 
Yeni sistemin son derece adaletsiz 
olduğuna işaret eden Altıparmak, 
şunları vurguladı:

“Yeni Play-off sistemi bence doğ-
ru değil. Bana göre çok adaletsiz bir 
sistem. Play-off’ta herkesin şansı 
eşit değil midir? 3’üncü takımı di-
rekt final oynatıyorsunuz. 3’üncü ile 
7’ncinin farkı ne? 6 ve 7’nci olanın 
suçu ne? İkisi de şampiyon olamadı. 
O zaman 6 ve 7’nci takımı play-off’a 
almana gerek bile yok. Onlar için o 
kadar kötü ki. Bence çok mantıksız. 
Tamamen 3’üncü takımı korumaya 
yönelik bir sistem. Niye bir takım 
direkt finale çıkıyor? Diğerleri emek 
vermedi mi? O kadar emek veriyorsa 
şampiyon olsun.”

Takımların umudu
Beşiktaş’ın eski teknik direktörü, 

son olarak Adanaspor’u çalıştıran 
Teknik Direktör Önder Karaveli ise 
Altıparmak’ın aksine ligi 3’üncü 
bitiren takımın farkının olmasını 
gerektiğini düşünüyor. Yeni siste-
min daha uygun olduğunu belirten 
Karaveli, “Birinin farkı olacaksa en 
üstte bitirenin bir farkı olmalı. Na-
sıl 1 ve 2’nci bitirenin bir farkı varsa 
ligi 3’üncü bitirenin de diğer takım-
lardan bir farkı olması gerektiğini 
düşünüyorum. Lig devam ederken 
ne kadar çok takımı konsantre ve 
canlı tutarsanız o kadar iyi olacak-
tır. Yeni sistem, takımların umudu-
nu sürdürmesine sebep olacaktır. 
Ne kadar fazla takım bu umudu ta-
şırsa oynanan oyunların da kalitesi 
düşmeyecektir. Aynı zamanda ta-
kımların isteği ve arzusu da düş-
meyecektir” değerlendirmesinde  
bulundu.

Biraz daha üst sistem
Bir dönem Keçiörengücü’nün tek-

nik direktörlüğünü yapan Taner 
Taşkın, “Bence yeni play-off sistemi, 
rekabetin biraz daha üst seviyeye 
çıktığı bir sistem oldu” dedi. Yeni 
sistemle birlikte birçok takımın 
maçlarını daha ciddiyetle oynaya-
cağını düşünen Taşkın, “Bence yeni 
sistem, daha iyi bir hamle oldu. 7 
takım birden play-off’un işini zorla-
yacak. Eskiden ilk 6’nın dışında ka-
lan takımlar, son haftalarda lige çok 
fazla asılmıyordu. Ama şimdi yeni 

sistemle 9, 10 hatta 11’inci takım 
bile, ‘Acaba ilk 7’ye girebilir miyim?’ 
diye bütün maçlarını ciddiyetle oy-
nayacak. Bence yeni play-off siste-
mi, rekabetin biraz daha üst seviye-
ye çıktığı bir sistem oldu” diye görüş 
belirtti.

Heyecanlı bir lig
Yeni play-off sistemini olumlu 

karşılayan bir diğer teknik direktör 
ise Altay Teknik Direktörü Sinan Ka-
loğlu. Yeni sistemle ligin daha heye-
canlı olacağını dile getiren Kaloğlu, 
şunları kaydetti:

“Değişen play-off sistemi için 
olumlu düşünüyorum. 7 takım da 
bir üst lige çıkma adına uğraşaca-
ğı için bunların altındaki takımla-
rın da haliyle biraz daha yukarıyı 
zorlaması gerekiyor. Aslında bir-
çok takımı hedefin içinde tutmaya 
yönelik bir sistem. Diğer sistemde 
biliyorsunuz, ilk 6’ya giremeyen ta-
kımlar küme düşme potasında da 
olmayınca arada kalıyorlardı ve son 
haftalarda heyecan çok fazla olmu-
yordu. Daha çok ilk 6 takımın ve 
küme düşmeye oynayan takımların 
heyecanı yaşanıyordu. Aradaki ta-
kımlar kendilerini bırakıyordu. Bu 
yeni sistemde herkes biraz daha işin 
içine girmiş olacak. Bu şekilde biraz 
daha heyecanlı bir lig olacak diye  
düşünüyorum.”

Yeni play-off sisteminin takımla-
rı teşvik eden bir sistem olduğunu 
vurgulayan Kaloğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ligi 3’üncü bitirecek takımın da 
bir değerinin olmasından yanayım. 
Daha önce averajla bile 3’üncü olan 
takımlar ve play-off oynamak zo-
runda kaldılar. Eşleşmelerden de 
elenen çok takım oldu. Ama şimdi 
ligi 3’üncü bitirecek takımı da teş-
vik eden bir sistem oldu bu. Direkt 
final oynamak için diğer takımlar 
da 3’üncülüğü zorlayacak. Haliyle 
3’üncü takım için böyle bir avantajın 
olması güzel. Tabii 3’üncü takım için 
bir de dezavantaj var. Diğer takımlar 
eşleşmeyle maçlar oynayarak fina-
le gelecek ama 3’üncü takım finali 
bekleyecek. Burada da 15-20 günlük 
bir süreç maç yapmadan geçecek. 
Bu durum belki bir dezavantaj ola-
bilir. Çünkü aşağıdan gelen takım-
lar oynayarak moralli bir şekilde  
gelecek.”
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Yazı dizimizin 2’nci bölümünü ise 
gazetecilere ayırdık. Peki, gazeteciler 
yeni play-off sisteminden memnun 
mu? Yoksa yeni sistem sadece teknik 
adamları değil, gazetecileri de mi ikiye 
böldü? Şimdi söz sırası gazetecilerde…

Tam bir can pazarı
Yeni play-off sistemini daha adil bul-

duğunun altını çizen Akşam Gazetesi 
Spor Müdürü Kenan Karcı, yeni siste-
min eskisine oranla daha rekabetçi ol-
duğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ben, yeni sistemi daha adil buluyo-
rum. 38 haftalık bir maratonda verilen 
emekle elde edilen sıralamada, yukarı-
da yer alan takımların daha avantajlı 
olması yadırganacak bir durum değil. 
3’üncü takım, Süper Lig’i hak eden ta-
kımın hemen arkasında yer alırken, 4 
sıra geridekiyle aynı kefeye konması 
çok da adil değildi. Eski sisteme göre 
yenisinin, daha rekabetçi olduğunu dü-
şünüyorum. Her zaman takımlar daha 
iyi bir sıralama elde etmek ve avantajlı 
konuma geçmek isteyecek. Ayrıca bu 
şartlarda Süper Lig’e yükselecek 3’üncü 
takım, eğer 7’nci sıradaki takım olursa 
daha bir hak ederek ve tırnaklarıyla ka-
zıyarak gelmiş olacak. Daha çok sem-
pati toplayacak.” Ligde birçok takımın 
Süper Lig’e çıkma şansının olduğunu 
da ifade eden Karcı, “Ligin 2’nci yarısı 
itibarıyla daha rekabetçi bir yarış ola-
cağını düşünüyorum. İlk yarıda da bu 
rekabetin sahaya yansıdığını gördük. 
19 takımın yarısından fazlasının Süper 
Lig’e çıkma şansı var ve bunu sonuna 
kadar zorlayacaklardır. Aynı şekilde alt 
sıralardaki çekişme de tam bir can pa-
zarı. İkinci yarının çok daha keyifli ve 
heyecanlı olacağına inanıyorum” şek-
linde konuştu.

Direkt 3 takım çıkmalr
Yeni play-off sistemini daha iyi bul-

duğunu dile getiren GZT Spor Dijital 

Didem Çam
27 Ocak 2023

7. takım şampiyon olursa…
Gazeteciler arasında yeni sistemin eskisine göre 
daha rekabetçi olduğunu düşünen de var, pek çok 
tartışmayı beraberinde getireceğini düşünen de…

Yayın Yönetmeni Emre Tanrıver, ligi 
3’üncü bitiren takımın da direkt Süper 
Lig’e çıkması gerektiğine vurgulayarak 
şunları söyledi:

“Yeni play-off sisteminin, eskisine 
göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü normal sezon bittiğinde 3’üncü 
ile 6’ncı olanın Süper Lig’e çıkma ihti-
mali aynı olmamalıydı. Sonuçta 3’üncü 
olan, Süper Lig’e çıkmayı daha çok hak 
etmiştir. Yeni sistemde ligi 3’üncü biti-
renin direkt play-off finaline yükselme-
sini de olumlu karşılıyorum. Hatta son 
3-4 takım direkt küme düşüyorsa, ilk 3 
takımın da direkt Süper Lig’e çıkmasın-
da bir sakınca olmamalı. Ama rekabeti 
biraz daha artırmak ve lige heyecan kat-
mak için play-off oynatılıyor.”

“Önceden 7’nci olmanın bir değeri 
yoktu” diyen Tanrıver, “Artık 7’nci bi-
tirenin de Süper Lig’e çıkma ihtimali 
olduğu için play-off’a girme yarışı daha 
artacaktır. Bunun etkisini özellikle son 
haftalarda hissedeceğiz. Her şeyi göz 
önünde bulundurduğumuzda yeni sis-
temin eskisinden daha iyi, daha reka-
betli ve daha adil olduğunu düşünüyo-
rum” diye konuştu.

Hayal kurmalı
Ajansspor Genel Yayın Yönetmeni 

Kenan Başaran da yeni play-off siste-
mini şöyle değerlendirdi:

“Play-off sistemindeki değişiklik, es-
kisine göre 3’üncü olan takıma bir avan-
taj sağlıyor. 3’üncüyü doğrudan finale 
taşıyarak sezon boyunca verdiği müca-
deleyi bu anlamda ödüllendiriyor. Diğer 
yandan 7’nci takıma da play-off oynama 
şansı tanıyarak ligdeki rekabeti daha da 
güçlendiriyor. Daha fazla takımın Süper 
Lig hayali kurmasına olanak veriyor. Bu 
açıdan bakıldığında olumlu bir tablo çı-

kıyor ortaya. Ancak, play-off’larda 7’nci 
takım şampiyon olursa bu da ayrıca tar-
tışma konusu olacak. Çünkü TFF 1’inci 
Lig 3’üncüsü değil, 7’ncisi tanınan eks-
tra şansla Süper Lig bileti almış olacak. 
3’üncü takım her ne kadar doğrudan 
finale çıksa da şöyle de bir dezavantajı 
olacak: Diğer finalist maçlar oynayarak 
gelirken 3’üncü takım yaklaşık 20 gün-
lük bir aradan sonra maça çıkacak. Bu 
da olumsuz bir etki yaratabilir.”

Final hakkı unsuru
Eski play-off sisteminden yana ol-

duğunu vurgulayan Başaran, 3’üncü 
takımın direkt final oynamasını doğru 
bulmadığını da belirterek sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Play-off sistemi, genelde takım sayı-
sı düşük ve genel rekabetin zayıf oldu-
ğu sistemlerde uygulanıyor. Bu açıdan 
TFF, 1’inci Lig kendi için iyi bir reka-
bete sahne oluyor. Geçmiş sezonlarda 
liderlik koltuğunun çok sık ve farklı 
takımlar arasında el değiştirdiğini de 
gördük. Genel olarak 3’üncü takımın 
doğrudan finalden başlaması haksızlık 
mı? Bütün bir sezonun emeği göz önü-
ne alındığında ‘Hayır’ denebilir. 3’üncü 
ile 7’nciyi aynı seviyeden başlatmak da 
adil görünmeyebilir. Play-off sistemi 
genel olarak, son bilete talip olan ta-
kımların aynı seviyeden başlatılmasını 
gerektiriyor. TFF, nevi şahsına münha-
sır bir uygulama getirdi. Ancak ben eski 
play-off sisteminden yanayım. Dünya-
daki play-off kültürüyle de uyuşuyordu. 
Düşünün Belçika’da normal sezonu 
lider bitiren takım, play-off’ta şampi-
yonluğu kaybedebiliyor. Hal böyleyken 
bizim TFF’nin lig 3’üncüsüne kıyama-
yıp ona doğrudan final hakkı vermesini 
pek doğru bulmuyorum.”

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/7-takim-sampiyon-olursa-blm-2
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Uşak Belediyesi’nin 2013 yılında Be-
lediye Hizmet Binası Mimari Proje Ya-
rışmasında birincilik ödülünü kazanan 
proje yerine başka bir tasarımın haya-
ta geçirilmesi soru işaretlerine neden 
oldu. 

Yarışmada birincilik kazanan proje-
nin baş mimarı Selim Velioğlu 9. Köy'e 
yaptığı açıklamada  “sadece bir kamu 
binası yapmayı amaçlamadık, gece 
gündüz yaşayacak bir alan tasarladık” 
derken, yarışmanın jüri başkanı Doç. 
Dr. Deniz Dokgöz yönetimlerin kamu 
binalarının yapımında niteliğe dikkat 
etmediğini işaret etti. Belediye ise bütçe 
yükü oluşturacağı gerekçesiyle projele-
rin uygulanmadığını ileri sürdü. 

"İletişim ortamı yapmayı 
amaçladık"

Birincilik ödülü kazanan projenin 
baş mimarı Selim Velioğlu, tasarımla 
sadece bir kamu binası değil, Uşaklılar 
için yeni bir iletişim ve buluşma alanı 
gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belir-
terek, şöyle konuştu;

“Tasarımda temel işlevlerinin yanı 
sıra, günün ve haftanın her saatinde 
kentsel dış mekân yaşantısını destek-

leyen az katlı ve güler yüzlü bir yerel 
yönetim yapısı amaçlandı. Uşaklıların 
kullanımına yönelik çeşitli işlevlerle 
zenginleştirilmiş avlu, teras ve bahçe 
gibi dış mekânlar oluşturulmuş, yapı-
nın bir ‘iletişim ortamı’ olarak kente ve 
kentliye hizmet edeceği düşünüldü. Fa-
kat yerel yönetimin değişmesiyle birlik-
te bizim projemiz de dâhil olmak üzere 
yarışmadaki hiçbir proje uygulanmadı. 
Elbette burada uygulama kararı beledi-
yeye ait.”

“Yönetimler değiştikçe projeler 
rafa kalkıyor"

2013’te düzenlenen yarışmanın jüri 
başkanı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Deniz 
Dokgöz, projenin uygulanmamasını 
değişen yönetimle ilgili olduğunu söy-
leyerek yerel yönetimlerde devamlılı-
ğın olmadığını belirtti. Dokgöz, "Türki-
ye’deki bürokratik sistem süreklilik arz 
etmiyor. Proje yarışmasının yapıldığı 
dönemdeki başkan, sonraki dönemler-
de başkanlığa devam etmedi. Yani ön-
ceki belediye başkanının projesi olduğu 
için yapılmadığını düşünüyorum. Bu 
durum, siyasi parti farkından da ileri 
gelmiyor. Aynı partiden başka bir isim 
belediye başkanı olduğunda da durum 
değişmiyor. Yarışmada yer alan proje-
lerin her birinde projelerin özellikleri 
mimari açıdan ve kent dokusunu göze-
terek incelendi" diye konuştu.

“Kamu binaları kent kültürüne 
katkı sunar"

Kamu binalarının yapımında mima-
rinin önemini vurgulayan Dokgöz, “Bir 
insan kendi evini yaptırırken mimari 
açıdan niteliksiz yaptırabilir. Ama bir 
kamu yapısı inşa ediliyorsa bu, kamu 
imkânlarıyla yapılıyor ve bu mekânla-
rın niteliksiz olması mimari ve mekân-
sal kültürümüze yönelik zarar verici bir 
durum” dedi. 

Dokgöz, yarışmada birincilik kaza-
nan projenin neden seçildiğini şu söz-
lerle anlattı;

“Esnek mekânlar içermesi kat yük-
sekliğinin az olması, minimum met-
rekarede en iyi şekilde yararlanan bir 
projeydi. Yarışmanın yer aldığı bölge de 
kentsel dönüşümün yapıldığı eski bir 
sanayi bölgesi. Proje, kentsel dönüşüm 
bölgesiyle tarihi şehir merkezi arasın-
da bir bağlantı kuruyordu. Belediye bi-
nasından farklı olarak hafta sonları ve 
akşamları da halkın vakit geçirebileceği 
bir alana sahip olması da her zaman ya-
şayan bir mekân olmasını sağlıyordu. 
Aynı zamanda tasarımın her cephesin-
den doğal ışık almaya elverişli olma-
sı, ısıtma ve aydınlatma giderlerini de 
düşürecekti. Halk, bir kamu binasına 
sadece bir kapı ile girmemeli, yarı açık 
alanlarıyla açık alanlarıyla güçlü bir 
ilişki kurması gerekiyor. Çünkü yapılar, 
toplum varsa ve orada zaman geçiriyor-
sa ayakta kalır. Kamusal binaların en 

Uşak'ta yeni belediye binası 
tartışması
Uşak Belediyesi, 2013’te 
yeni hizmet binası tasarım 
yarışması düzenledi. 
2020’de açılan hizmet 
binasında ise yarışmada 
birincilik kazanan proje 
uygulanmadı. Kentsel 
dönüşüm bölgesinde yer 
alan yeni hizmet binasının 
yapımını TOKİ üstlenirken, 
belediye tasarruf tedbirleri 
nedeniyle yarışmada 
birincilik kazanan projeyi 
uygulamadığını açıkladı.

Ahmet Çağatay Bayraktar
27 Ocak 2023

https://9koy.org/usakta-yeni-belediye-binasi-tartismasi-2701230157.html
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büyük işlevi de kent hafızasına olumlu 
katkı sunmasıdır.”

“TOKİ yaptı, belediyenin sıfırdan 
bina yapmak için bütçesi yok”

2019 yılında TOKİ tarafından inşa 
edilen binalar, düzenlenen mimarlık 
yarışmasındaki tasarımlardan oldukça 
uzak. TOKİ’nin belediyeye sattığı dört 
bloktan oluşan kompleksin bir bloğu 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
diğer bir blok da Tarım ve Kırsal Kalkın-
mayı Destekleme Kurumu tarafından 
kullanılıyor. Kalan iki blok ise belediye 
hizmet binası olarak kullanıma 2020 
yılında açıldı.    

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı 
Mimar Zeynep Ceylaner, projenin ne-
den uygulanmadığı hakkında 9. Köy'ün 
sorularını yanıtladı. 

Ceylaner,  yeni hizmet binasının be-
lediye tarafından yapılıp yapılmadığı 
sorusuna karşılık şöyle dedi;

“Belediyenin yeni hizmet binası, 
TOKİ tarafından yapıldı. TOKİ’nin 
yaptığı bu binaları kullanmak beledi-
ye bütçesi için daha uygun oldu. Be-
lediyenin kasasından sadece var olan 
binaların belediye kullanımına uygun 
iç düzenlemesi için para harcandı. Bu-
rada dört blok var, TOKİ bu dört bloğu 
belediyeye belli bir miktar karşılığı 
devretti. Sonrasında bir bloğu Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü talep etti, 
mansuplaştık ve TOKİ’ye devrettik. 
Diğer blok Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu’nun kullanımın-
da. Belediye şu an iki bloğu kullanıyor. 
Binalardan birisi tamamen bize geçti, 
diğer iki bloğun ise ödemeleri devam 
ediyor, az miktarda bir borcu kaldı. 
Borç bittikten sonra binalar tamamen 
belediyeye ait olacak.”

İki binanın iç düzenlemesi için 6 mil-
yon lira harcandığını söyleyen Ceylaner, 
“Belediye tarafından yeni bir bina yapıl-

saydı bu miktar belki de 400 milyona 
mal olacaktı. Bütçeye yük oluşturma-
ması için hazır olan binaları düzenleyip 
kullanmayı uygun gördük. 2019 yılında 
dört blok için yaklaşık 33 milyon liraya 
ödeme için anlaşıldı” dedi.

“Vatandaş, otobüsle kolayca 
gelebilir"

Uşak Belediyesi’nin önceden bulun-
duğu hizmet binası şehrin çarşı olarak 
adlandırılan bölgesinde bulunuyordu. 
Vatandaşlar özel veya toplu taşıma 
aracı kullanmaya gerek duymadan 
belediyedeki işlerini halledebiliyordu. 
Yeni yapılan hizmet binası ise eski bi-
nanın 1.3 km uzaklığında, eskiden sa-
nayi bölgesi olan TOKİ kentsel dönü-
şüm alanında bulunuyor. Yeni hizmet 
binasının çarşı bölgesine uzak olduğu 
eleştirilerine karşı Belediye'nin “toplu 
ulaşımda düzenlemesi yaptığını söyle-
yen Ceylaner, şöyle konuştu;

“Şehir içi otobüs seferleri belediye 
binasının önünden geçecek şekilde 
ayarlandı. İlk başta su faturalarının 
ödenmesi ile ilgili bir sorun yaşanmıştı, 
vatandaşlar belediyedeki veznelerden 
su faturalarını ödeyebiliyordu ama PTT 
ile anlaşma sağlandı, artık postaneler-
den de su faturaları ödenebiliyor. İmar 
ile ilgili işler de internet üzerinden hal-
ledilebiliyor”.

Eski belediye binasının kullanımına 
devam etmenin imkânsız olduğunu be-
lirten Ceylaner, “Eski binanın ön tarafı 
1953 yılında inşa edilmiş, ana kolonla-
rında korozyon vardı. Tesisat yönünden 
de zayıftı. Bundan dolayı yeni bina ihti-
yacımız vardı. Ve bu sayede tüm birim-
lerimizi bir arada toplayabildik” diye 
ekledi.

“Tasarrufu amaçladık"
Eski belediye binasının yıkıldığını 

söyleyen Ceylaner, “Korozyon yaşanan 

taraf yıkıldı, arkasında eski kasap hali 
olarak adlandırılan kısmın restorasyo-
nu devam ediyor. Ulu Camii’nin daha 
görünür olması için yeni yapılacak bina 
da 6 ila 8 metre geriden inşa edilecek. 
Böylece meydan da genişleyecek. İki 
katlı olacak binanın girişinde yöresel 
ürünler satış noktası olacak. İkinci katı 
ise Esnaflar Odası’na tahsis ettik” diye 
ekledi.

Belediyenin yeni bina yapamaması-
nın tek gerekçesinin maddiyat olduğu-
nu söyleyen Ceylaner tasarrufu öncele-
diklerini vurgulayarak, şöyle dedi;

“Yönetimi devraldığımız 2019 yı-
lında belediye ciddi bir borç yükünün 
altındaydı. Sıfırdan bir belediye binası 
yapmanın bu borç durumun mümkün 
olamayacağını gördük. Belediye binası 
yapmak yerine halkın kullanımı için 
sosyal tesisler yapmayı önemsiyoruz. 
Bahsedilen yarışma iki yönetim önce 
gerçekleşti, bizden önce yönetim ne-
den yapmadı bilmiyoruz. Yeni binanın 
düzenlemesinde ihale teklifi verilen 
firmalar arasında fazla fiyat verenler 
oldu. Tasarrufu amaçladığımız için de 
belediye içindeki ilgili birimle bu tadi-
latı yaptık”.

 Birincilik ödülü kazanan proje

Deniz Dokgöz
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3 boyut, 5 boyut, sanal 
gerçeklik derken sinemalar 
konforlu film izletmek 
için salona yataklı sistem 
kurdu ama sektörü 
canlandırmaya o da 
yetmedi. İki kişi ya da 
tek kişi, bilet fiyatı tek: 
418 TL. Sinema salonu 
işletmecilerine göre, 
pandemi öncesine göre 
izleyici sayısı azaldı. 
Yataklı sinemaya sadece 
‘meraktan’ gittiğini 
söyleyen izleyicilerin kimisi 
çok memnun keyifle film 
izlediğini söylüyor, kimisi 
de yatağın rehavetiyle 
uyuyakaldığını itiraf ediyor.

Uyuklayanlar, tadını çıkaranlar, filmi bitiremeyenler…  
Bir sinemadan fazlası '
Yataklı sinema

Sinema salonlarındaki ‘yataklı sine-
ma’lar da sektörü canlandırmaya yet-
medi.  Öncelikli seçeneğin filmden önce 
‘konfor’ haline geldiği sinemalarda ya-
tarak film izlemek mümkün. Özellikle 
pandemiyle beraber evlerde rahatça 
film izlemeye alışan sinemaseverlere 
evdeki rahatı sunan sinema işletmeci-

Deniz Ali Tatar
28 Ocak 2023

leri salonlarda eski canlılığı sağlamayı 
amaçladı ama 418 TL’lik bilet fiyatıyla 
evdeki hesap çarşıya uymadı.

3 boyut, 5 boyut, sanal gerçeklik der-
ken sinemalar konforlu film izletmek 
için salona yataklı sistem kurdu ama 
sektörü canlandırmaya o da yetmedi.  
Sinema salonu işletmecilerine göre, 
pandemi öncesine göre izleyici sayısı 
azaldı. Yataklı sinemaya sadece ‘me-
raktan’ gittiğini söyleyen izleyicilerin 
kimisi çok memnun keyifle film izledi-
ğini söylüyor, bazıları da yatağın reha-
vetiyle uyuyakaldığını itiraf ediyor.

Peki ‘yataklı sinema’ konforlu biçim-
de ev ortamında film izleme imkanını 
sunuyor mu? Uyuyakalanlar, mısır 
yeme sesinden rahatsız olanlar, film 
esnasında lavabo ihtiyacı gelenler neler 
yaşadılar? Sinema salonu işletmecile-
ri, pandemi öncesi ve sonrası ‘yataklı 
sinema’yı tercih eden izleyicileri nasıl 
değerlendiriyor? Yataklı sinemada yük-
selen bilet fiyatları, film yanında tüke-
tilen patlamış mısır-kola ve izleyici rağ-
beti konusunda hem salon işletmecisi 
hem de izleyicilerin görüşlerini sorduk.

“Avatar 2 kimi seansta yataklı 
sinema salonuna boş oynuyor”

Pandemi sonrası ekonomik neden-
ler ile İstanbul’da yataklı salonların 
kapandığını ve sadece Ankara’da bu-
lunduğunu söyleyen sinema salonu 
işletmecisi, pandemiye göre izleyici sa-
yısında bir gerileme olduğunun altını 
çizdi. Sinemanın da kar edememesin-
den şikayet eden işletmeci, sinemanın 

kan ağladığını ve izleyicileri salonlara 
beklediklerini söyledi. Yataklı sinema-
lar ilk açıldığında bir rağbet olduğunu, 
ancak pandemi sonrası bunun değiş-
tiğini söyleyen işletmeci: "İzleyici sayı-
mızda, salgın öncesine göre  büyük bir 
düşüş var. Hafta sonları yataklı sine-
malarda her seans dolu olurdu mese-
la. Ancak bugünlerde, şu an vizyonda 
‘Avatar 2’ filmi olmasına rağmen film 
boş salonlara oynuyor.” diyerek süreci 
anlattı. Biletlere neredeyse her ay zam 
yapıldığını belirten sinema işletmecisi 
geçen yıllarda içecek ve patlamış mısı-
rın bilet fiyatına dahil olduğunu ancak 
son dönemde bu ikramın kaldırıldığını 
söyledi ve şöyle devam etti:

“Yataklı salona yılda 5 kez zam geldi. 
Şu anda güncel fiyat  418 TL. Bu iki ki-
şilik bilet ücreti. Filmi tek kişi bile yata-
rak izlemek isterse ödeyeceği fiyat 418 
Lira. Tek bir kişi bilet almış dahi olsa, o 
salonda seans oynuyor.”

Yatak firması sponsor, yastık 
kılıfı her seans değişiyor

Sinema salonu bu konfora göre ye-
niden inşa edilirken yatak firmasının 
sponsor olduğunu söyleyen salon gö-
revlisi. Her seans sonrası yatak örtüsü-
nün ve yastık kılıflarının değiştirilip te-
mizlendiğini anlattı, isteyenlere ekstra 
yastık verildiğini söyledi.

“Film boyunca uyuma riskiniz 
var”

Sırf ‘meraktan’ yataklı sinemayı de-
neyen izleyicilerin görüşleri ise birbi-

https://9koy.org/bir-filmden-fazlasi-yatakli-sinema-uyuklayanlar-tadini-cikaranlar-filmi-bitiremeyenler-2701230433.html
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rinden farklı. Yataklı sinemayı tercih 
etmesinden dolayı sevgilisinden ayrı-
lanlar, uyuyakalanlar, çok eğlenenler, 
tepkiler çeşitli.   “Aile Arasında” filmini 
yataklı sinemada izleyen Hilal Cengiz, 
salonu çok merak ettiği için bu dene-
yimden faydalandığını,  keyifle vakit ge-
çirdiğini söyledi ve  “Sanki kendi evimde 
kendi yatağımda film izliyor gibiydim. 
Tabi ki izlediğim filmden aldığım keyif-
le, mutluluğum ikiye katlanmıştı. Her-
kese tavsiye ederim” dedi. Bir arkadaş 
grubunun daveti üzerine yataklı sine-
maya gittiğini söyleyen bir diğer izleyici 
Kıvanç Terzioğlu, merak ettiği için de-
nediğini belirterek o günü şöyle anlattı:  
“Bilet içerisine mısır ve içecek de dahil-
di. Benim çok tarzım değil sinemada bir 
şey yemek ve içmek. Salondaki herkes 
mısır yemeye ve içecek içmeye başladı. 
Çıkardıkları seslerden çok rahatsız ol-
muştum. Film çıkışında bir daha yatak-
lı salonda film izlemeye gelmeyeceğimi 
söyledim, çünkü filmi izlerken adeta 
uykum geldi.”

Sevinç Ulusman da yataklı sinema 
tecrübesini uyuyakaldığını itiraf ede-
rek paylaştı: “Sinema salonu çalışan-
ları, sanki devre mülk satıyor gibi tüm 
tesisi gezdiriyorlar öncelikle. Yataklı 
salonu görünce burayı çok beğendim 
ve yatakların sevdiğim bir marka oldu-
ğunu öğrenince rahat bir izleme olaca-
ğını düşündüm. Ancak o gün yataklı 
salonda film izleyemedim, çünkü pinti 
bir sevgilim vardı o zamanlar ve normal 
koltuklu salonda film izlemiştik. Ancak 
o salon bile diğer sinemalardan kon-
forluydu. Ben inat ettim ve tek başıma 
o salonda film izlemek istedim, başka 
bir gün gittim. Film başladıktan birkaç 
dakika sonra uyuyakaldım. Ben evde 
bile televizyon karşısında uzanıyorsam 
uyuya kalırım, bunu nasıl düşüneme-
dim bilmiyorum. Ayrıca salonda da tek 
başımaydım ve gözümü açtığımda şok 
oldum.”

“Yataklı sinema film konusuna 
göre tercih edilebilir”

Yataklı sinemada “Müslüm” filmini 
izleyen Reyhan Sözdinler ise bir biyog-
rafi filmi için yanlış tercih yaptığını ifa-
de etti: 

“Tam olarak yatak değildi aslında, 
açılıp genişletilmiş koltuk gibi düşüne-
biliriz. Kültürel faaliyetlerde  fazla kon-
fordan yana değilim, dikkat verebilmek 
açısından düşünüyorum. Yataklı sine-
ma, filmin konusuna göre değişebilir 

bence, belki komedi filmleri için de-
nenebilir. Fazla rahat olmak, duyguya 
giremememize veya o algımızın yavaş-
lamasına sebep olabiliyor diye düşünü-
yorum. O yüzden yataklı sinema, film 
konusuna göre tavsiye edilebilir. Ben 
gittiğimde fiyat çok uygundu, ancak 
pandemi sonrası hızla arttığını gördüm 
biletlerin.” dedi. Yataklı sinemada kon-
for bulan ve tavsiye edenlerden birisi 
olan Gizem Ertürk ise “Rahat ve kon-
forlu bir deneyimdi benim için. Ev ra-
hatlığında o görüntü ve ses deneyimini 
yaşamak, çok büyük ayrıcalıktı. Hem ev 

konforu hem dev ekran, daha ne olsun. 
Herkese tavsiye ederim” dedi.

Yatarak film izlemenin süper bir his 
olduğunu söyleyen Murat Açanal da 
gidecek olanları filmin ara vermeden 
oynatılabileceği konusunda uyardı ve 
şöyle dedi:

“Ara vermeden oynadı film ve ben 
bunu bilmiyordum. Lavabo ihtiyacı 
yüzünden hazırlıklı gitmek gerekiyor. 
Dilediğimden çok mısır ve içecek ikra-
mı yapılmıştı. Gerçek bir yatakta uza-
narak film izlemek çok keyifli olsa da 
uykunun gelmesi yüksek ihtimal. Ama 
mutlaka denenmeli ama şu sıralar şah-
sen tercih etmem, çünkü bilet fiyatı çok 
yükseldi. Onun yerine Gold Class ve 
4DX salonlarını keyif için daha çok ter-
cih ederim.”

Animasyon sevenleri sinema salon-
larına çekmeyi hedefleyen "Çizmeli 
Kedi: Son Dilek"i, Januel Mercado ve 
Joel Crawford yönetti.

Film, kötülüğüyle nam salmış Dilek 
Yıldızı'nı bulmak için Kara Orman'a 
doğru maceraya çıkan Çizmeli Kedi'nin, 
eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati 
Kitty'den yardım istemek zorunda kal-
ması sonrası gelişen olayları anlatıyor.
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Medya ve yayıncılıkta, 
“olmak ya da olmamak”, 

“hiç kuşkusuz”, “yapmak” 
ve “etmek” kelimelerini 

kullanırken çeşitli 
nedenlerle sorunlar 

yaşanıyor. Ancak, “Yanlışın 
neresinden dönülürse 
kârdır” denilerek tüm 

ilgililere, emeklerini daha 
güzel biçimde ortaya 

koymaları çağrısı yapılıyor.

Olmak ya da olmamak; Olmak ya da olmamak; 
Hiç kuşkusuz olmuş olmalı ki, Hiç kuşkusuz olmuş olmalı ki, 
haber yapılmış!haber yapılmış!

Türkiye’de medyada, her türlü ya-
yıncılıkta, yazarak, çizerek ve en 
önemlisi konuşarak dirsek çürüten-
lerin, emek verenlerin; “olmak ya 
da olmamak” ve “hiç kuşkusuz” ile 
“yapmak” ve “etmek” söz ve eylem-
leri üzerine büyük sorunları var. Ya-
zarından, şairine; çevirmeninden/ 
redaktöründen, editörüne; romancı-
sından, öykücüsüne; deneme yazarın-
dan, eleştirmenine; gazetecisinden, 
televizyoncusuna; muhabirinden/ 
yazarından, yazı işleri müdürlerine; 
sunucusundan, TV’deki kadrolu tar-
tışmacı/ ekiplerine kadar…

Ne gibi bir sorun mu? Bu sorunun 
temelinde, kişinin eylemini bildiren 
“olmak”, “yapmak”. “etmek” sözcükle-
rinin cümlede yerli yerinde kullanıl-
maması; gerekmediği durumlarda ve 
yerlerde gelişigüzel kullanılması ya-
tıyor. Bu da -yazarak veya söyleyerek- 
anlatımda kolaycılığa kaçmaktan, 
basite indirgeyerek söylediklerimizi 
etkili kılmak, dikkat çekmek isteği-
mizden kaynaklanıyor.

Hasan Safa Tekeli

27 Ocak 2023

Hiç kuşkusuz tartışma götürmez 
bir tartışılmazlık

Önemli sorunlardan biri, “hiç kuş-
kusuz”un kullanımında yatıyor; çoğu 
kişinin hayretler içinde kalacağı tah-
min edilebilir. “Nasıl?” diye soranlar da 
vardır. Bu, başlı başına, “nevi şahsına 
münhasır” bir sorun. Şöyle ki; bir spor-
sever, futbol izleyicisi, spor haberleri/
yorumları müdavimleri ve en çok da 
maç izleyenler, bir orantısız anlatım bo-
zukluğu ile karşı karşıya kalıyor.

“Hiç kuşkusuz”, TV’de canlı yayın-
lanan maç izliyorsunuz ve “hiç kuş-
kusuz”, maçı naklen anlatan spor su-
nucularının bu kullanımına maruz 
kalıyorsunuz. Belki de aranızda bun-
dan rahatsızlık duyanlar da vardır hiç 
kuşkusuz.

Türkiye’de oynanan futbolu bir kena-
ra koyarsak; topları filelerle buluşturan, 
heyecanla “Vee gooool!” diye, bizi ekra-
na âdeta kilitleyen sunucu arkadaşla-
rımızın, bir anlatımda kaç kez “hiç kuş-
kusuz”una maruz kaldığımızın farkına 
bile varmıyoruz.

Bu satırlar yazılırken, TV’de Türk 21 
yaş altı millî maçını anlatan sunucu-
nun, bir futbolcu için, “yeteneği tartışıl-
maz” dediği duyuluyordu: Tabii hiç kuş-
kusuz yeteneği tartışılmaz; isterseniz 
tartışın! Bir yanlış, ardından pek çok 
yanlışı sürükler getirir.

Burada şunun farkına varmak gereki-
yor: Anlatımlarımızda, bu söz kalıbını 
kullanmadan da söylemek istediğimi-
zi izleyenlere, dinleyenlere iletebiliriz. 
Bunu yaparsak aktarmak istediğimizi 
daha yalın anlattığımızın da farkına va-
rabiliriz.

“Olmuş olmanın dayanılmaz 
çekiciliği

Yukarıda değinilen “olmak” konu-
sunda ünlü bir edebiyat insanımızdan 
(öldüğü için adı geçmeyecek ve örnek 
cümlesi de arama motorlarında taratıl-
dığında bulunmayacak şekilde yazıla-
cak) verilecek örnek, sorunun daha iyi 
anlaşılmasını sağlayacak:

“… toplumumuzda (ülke adı) …’nın 
çağrıştırdığı ilk insan …/… olduğundan 
olacak, üniversitemizde birkaç konuş-
ma yapmaya gelmiş olan …” Yazarın 
bu deneme yazısında; “olduğundan ola-
cak ve olan” sözcüklerinin bir çırpıda 
kullandığı görülüyor ve okunduğunda 
açıkça görülen bu özensizliğin istem-
sizce ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bu ünlü 
yazar, çevirmen ve sözlük hazırlayacak 
denli dile hâkim olan “profesör” un-
vanlı yazın insanının değerini bilme-
mek, ona saygı duymamak anlamına 
gelmez; ama insanı şaşırtır: O da böyle 
yazabiliyor, diye…

Bu özensiz kullanım, deneme kitabı-

Fotoğraf: DepoPhotos

http://media4democracy.org/news/olmak-ya-da-olmamak-hi-kuskusuz-olmus-olmali-ki-haber-yapilmis
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nın tekrar baskılarında da devam edi-
yor ve yazar vefat ettikten sonra yapılan 
en son baskısında da yer alıyor. Öyleyse 
yayınevinin, kitabı ilk ve tekrar baskıla-
rına hazırlayan editör ve düzeltmenini 
de sorumlu tutmak mümkün. Editör ve 
düzeltmenin, kitabı yayına hazırlamak-
tan öte, yazarı yanlışlardan koruma gibi 
bir işlevi bulunduğunu da bu örnekten 
hareketle hatırlamak gerekiyor.

Türkçenin özensiz kullanımından 
kaynaklanan bu soruna ilişkin pek çok 
örnek verilebilir; ancak hepsi birbirine 
benzeyecektir. O yüzden özenli bir oku-
manın yanı sıra cümlelerini, “olmuş 
olacak” diye bitiren TV sunucuları ve 
yerleşik yorumcuları dinledikçe bu 
özensiz kullanıma sıkça karşılaşmak 
mümkün görünüyor. Kaçınmak ise zor!

Söz gelimi, bir maç haberi. İki takım 
söz konusu, sizce cümle nasıl bitmeli? 
Ya da hangisi daha uygun:

a)…karşılaşıyor olacak, b) … karşılaş-
mış olacak, c) … en çok berabere kalan 
iki takımın maçı olmuş olacak, d) … kar-
şılaşacak, e) … karşı karşıya gelecek, f) … 
maçta, en çok berabere kalan iki takım 
kozlarını paylaşacak.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Eğer 
istenirse olmak veya olmuş olacak ile 
yolları ayırarak, Türkçenin zenginliğin-
den yararlanarak, düzgün cümlelerle 
yazmak ve konuşmak hiç de zor değil.

Bir de “oldukça” var
Kaçınılamayan bir başka yanlış kul-

lanılan sözcük ise “oldukça.” Her türden 
yazıda bu sözcük, önüne getirildiği söz-
cüğü pekiştirmek, ne kadar “çok”, “çok 
fazla”, “çok iyi”, “çok güzel” vb. olduğunu 
belirtmek amacıyla kullanılıyor. Oysa 
bu sözcüğün anlamı, Türk Dil Kurumu 
(TDK) başta olmak üzere, her sözlükte, 
“olabildiğince”, “yetecek kadar, epey, 
hayli”, “bir hayli” ve (alt anlamlarından) 
“bayağı” şeklinde veriliyor. Özetle, hiç 
de öyle “daha çok, çok fazla, çok çok iyi, 
güzel” gibi bir anlamı yok. Bunun bilin-
mesinde yarar var, ama kaçınmak ise 
yine zor!

Arttırmak mı artırmak mı?
“t” harfinin albenisi olsa gerek, fazla-

dan kullanmayı çok seviyoruz. Bir söz-
cüğe fazladan bir “t” daha ekleyerek bir 
yanlışa imza atıyoruz. Dikkat etmemiz 
gereken sözcük “artırma” / “arttırma”… 
İlki doğru kullanım, ikincisi ise “t” albe-
nisi yüzünden yanlış. Journo’da yer alan 
“Gazeteciler imlada hangi kaynakları 

referans alıyor?”, “Editörler, bir haberde 
geçen sözcüğün nasıl yazılacağına ka-
rar verirken hangi kaynağı referans alı-
yor?” konulu çalışmada anılan referans, 
yani başvuru kaynakları, “artırma” söz-
cüğünün, bildiğimiz anlam karşılığını 
veriyor. Bu kaynaklardan Dil Derneği 
“arttırma” sözcüğüne hiç yer vermez-
ken, TDK ile nedir ne demek platformu 
(NND), “arttırma” sözcüğünün açıkla-
masında “artırma işi” diyerek, sözcü-
ğün doğrusuna gönderme yapıyor. Biz 
medya çalışanlarına ve bu sözcüğü sık 
ama yanlış kullananlara ise doğrusunu 
kullanmaya çalışmak kalıyor.

Çıkartmak mı, çıkarmak mı
Yazılı olsun, sözlü veya görsel medya-

nın her alanında çok sık karşılaşılan bir 
başka yanlış da yine “t” albenisi olsa ge-
rek “çıkartma” sözcüğü ile yapılıyor. Bu 
sözcük, haberlerde, sinema filmlerinde, 
dizilerde ve hatta seslendirme sanat-
çılarının dilinde bile yanlış anlamıyla 
kullanılıyor. Peki, bu yanlışlık nasıl ya-
pılıyor?

Söz gelimi; herhangi bir olaydan “ders 
çıkartmak” mı veya “ders çıkarmak” mı 
diye kullanılmalı? “Ceketini çıkardı” 
mı yoksa “ceketini çıkarttı” mı diye ya-
zılmalı? Bunu pek çok kişi “çıkartmak/
çıkarttı” sözüyle kullanıyor. Araya “t” 
harfi konulunca vurgulama yapıldığı 
düşünülüyor. Oysa sözcük anlamı ba-
kımından değerlendirildiğinde durum 
çok farklı. Referans kaynakları “Türk 
Dil Kurumu”, “Dil Derneği” ve ek olarak 
“ile nedir ne demek platformu (NND 
NND) sözlük ve çevrimiçi platformla-
rında durum şöyle:

*TDK: çıkartma
1.isim Çıkartmak işi:
“Baban nüfus kâğıdını çıkartmayı 

savsaklamış.” -Adalet Ağaoğlu
2. isim Özel olarak hazırlanıp bir yere 

yapıştırılan zamklı desen, resim veya 
yazı:

“Yonca’nın elindeki kâğıt parçasında, 
yeşilli, sarılı, kırmızılı bir kelebek çı-
kartması var.” Oktay Rifat

*Dil Derneği: çıkartma
1. Çıkartmak eylemi
2. Üzerindeki resim ıslatılarak yapış-

tırıldığı yerden çıkartılan, özel olarak 
hazırlanmış zamklı kâğıt.

“Yonca’nın elindeki kâğıt parçasında, 
yeşilli, sarılı, kırmızılı bir kelebek çı-
kartması var.” Oktay Rifat

3. Bu yolla çıkarılan resim.

*NND-Nedir, Ne Demek: çıkartma
1. Çıkartmak işi.
“Yonca’nın elindeki kâğıt parçasında, 

yeşilli, sarılı, kırmızılı bir kelebek çı-
kartması var.” O. Rifat

2. Özel olarak hazırlanıp bir yere ya-
pıştırılan zamklı desen, resim veya yazı

3. Bu yolla çıkarılan resim.
Referans kaynakları, âdeta söz birli-

ği etmişçesine, bu sözcükle ilgili aynı 
anlamı veriyor ve aynı örneğe başvuru-
yorlar. Burada da görülüyor ki, “çıkar-
ma” ile “çıkartma” birbirinden farklı ve 
birini diğerinin yerine kullanmak ola-
naksız. Bu durum karşısında, “Yanlışın 
neresinden dönülürse kârdır” diyerek, 
tüm medya çalışanlarına, emek veren-
lere, emeklerini daha da güzel biçimde 
ortaya koymaları çağrısında bulunmak 
gerekiyor.

Bu yanlışları dile getirmek, asla kim-
seyi ve yaptığı işi küçümsemek değil, 
aksine doğruya ve güzele yönelterek 
emeğini daha da değerli kılmak amacı-
nı güdüyor.

Bazı öneriler:
Öte yandan, yazmayı daha kolay ve 

anlaşılır kılacak uyarı ve önerilere göz 
atmakta yarar var:

– “OLAN”, “OLDUĞU”, “OLDU”, “OLA-
RAK” sözcükleri, haberde bir cümle 
içinde birkaç kez kullanılabilmektedir. 
Bazı kullanımlarda, Türk dilinin zen-
ginliğinden yararlanılarak şu seçenek-
ler değerlendirilebilir:

“Önemli olduğu” yerine “önem taşı-
dığı” (Önem arz ettiği yerine de önem 
taşıdığı)

“Gerek olduğu” yerine “Gerek duyul-
duğu”

“Heyecanlı olduğunu” yerine “Heye-
can duyduğunu”

“amaçlarının … olduğunu belirterek,” 
yerine; “… amaçladıklarını belirterek,” 
diye düzenlenebilir.

“Toplanacak olan”, “gerçekleştirilecek 
olan,” “sürecek olan”, “gelecek olan,” “ya-
pılacak olan” gibi kalıplardan “olan”lar 
kullanılmadığında cümlede bir eksiklik 
görülmeyecektir.

“SAHNE ALMAK” yerine; “sahneye 
çıktı.”

“AMELİYAT OLDU” yerine; “ameliyat 
edildi.”

“TABURCU OLDU” “TAHLİYE 
OLDU” “TAHRİP OLDU” gibi söyleyiş-
ler yerine;

“taburcu edildi”, “tahliye edildi” “tah-
rip edildi” kullanılmalı.
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İranlı Gazeteci Mosleh:

Şartlı mülteci olarak yaşamak 
garip bir deneyim
Yaklaşık 1.5 yıldır İstanbul’da serbest gazetecilik yapan Mosleh, İran’ın gazeteciler 
için en tehlikeli yer olduğunu vurguladı. Şartlar elverirse İran’a döneceğini söyleyen 
Mosleh, ülkesine döndükten sonra ilk işinin; hayatı boyunca bildiği sokaklarda uzun 
bir yürüyüş yapacağını söyledi.

Bir yıldır Türkiye’de “şartlı mülteci” 
olarak bulunan İranlı serbest Gazeteci 
Ali Mosleh, İran’dan gelişini, İran’da 
gazeteci olmayı ve başka bir ülkede 
mülteci olarak yaşamayı anlattı. Ka-
sım 2021’den beri Türkiye’de olan, 
sorularımızı yazılı olarak yanıtlayan 
Gazeteci Mosleh, şu anda İstanbul’da 
serbest gazetecilik yapıyor.

“İran’da gazeteci olmak, devam 
eden bir mücadele ve direniş”

İran’da 22 yıl gazetecilik yapan 
Mosleh, İran’da gazeteci olmayı “sü-
regelen bir mücadele ve direniş” ifa-
desiyle tanımlayıp İran’ı terk etmesi-
ne dair şunları anlattı:

“İşimi hep sevdim ve işim haya-
tım boyunca beni karanlık yollara 
götürdü. İran’da gazeteci olmak, de-
vam eden bir mücadele ve direniştir. 
İran’da ifade özgürlüğü yok ve gaze-
teciler için iş güvenliği sıfıra yakın. 
Hükümet, gazetecileri farklı baha-
nelerle hapse attı. Dolayısıyla İran, 
gazeteciler için en tehlikeli yerlerden 

Ebru Apalak
28 Ocak 2023

biri. İran’da benim gibi bağımsız ga-
zetecilere yer olmadığı ve her şeyin 
kötüye gittiği sonucuna vardım”

Mosleh, bir ülkede “şartlı mülteci” 
olarak yaşamanın garip bir deneyim 
olduğuna işaret ederek “Ülkenizdeki 
sıkıntılar nedeniyle başka bir ülke-
ye gitmek zorunda kalınca, koşullara 
bağlı olarak kendinizi uzlaştırmanız 
gerekiyor. Burada kimse seni tanımı-
yor. İnsanlarla konuşamıyorsun bile. 
Çünkü onların dilini bilmiyorsun. Yani 
bu tamamen yeni ve garip bir deneyim” 
diye anlattı içinde bulunduğu durumu.

Mosleh, Türkiye’de gazetecilik ya-
parken “uluslararası medyaya kat-
kıda bulunduğu ve iş alanı, siyaset 
olmadığı için” herhangi bir zorluk-
la karşılaşmadığını belirtti. Ekim 
2022’de yürürlüğe giren, kamuo-
yunda “Sansür Yasası” olarak bili-
nen “Dezenformasyonla Mücadele 
Yasası’nın kendisini kaygılandırıp 
kaygılandırmadığını sorumuza Mos-
leh, “Türkiye’de işinizi yaparken söz 
konusu kanun sizi endişelendiriyor 
mu?” şeklinde karşılık verdi. İran ve 
dünyadaki kültür ve sinema hakkın-
da yazı yazdığını, filmleri ve film ya-
pımcılığını analiz ettiğini, bu neden-

le endişelenecek bir şey olmadığını 
düşündüğünü söyledi.

“Döndükten sonra ilk işim; haya-
tım boyunca bildiğim sokaklarda 
uzun bir yürüyüş olacak”

Bir gün koşullar, şartlar elverirse 
İran’a dönmeyi tercih edeceğini vur-
gulayan Mosleh, “Mültecilerin çoğu-
nun ülkelerini sevdiğine ve geri dön-
meyi hayal ettiğine inanıyorum. Aynı 
rüyayı ben de görüyorum. Umudum 
özgür bir ülkeye geri dönmek. Evimi 
ve mahallemi özlüyorum. Bir gün 
gelirde ülkeme dönersem ilk işim; 
hayatım boyunca bildiğim sokaklar-
da uzun bir yürüyüş olacak sanırım” 
diye konuştu.

Türkiye’de olmaktan memnun oldu-
ğunu, herhangi bir şikâyetinin olmadı-
ğını kaydeden Mosleh, üçüncü ülkeye 
gitme ihtimali olmasına rağmen duru-
munun net olmadığını aktardı.

“İran’da kadınların direnişi 
devam ediyor”

Geçtiğimiz aylarda İran’da İslami 
kıyafet yönetmeliğini uygulamak-
la görevli ahlak polisi olarak bilinen 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı “İrşad 
Devriyesi” biriminin lağvedildiği id-
dia edildi. Bu iddiayı değerlendiren 
Mosleh, bunun “bir yanlış bilgi” ol-
duğunu belirtti. Mosleh, “Meclis üye-
lerinden biri, hükümetin başörtüsüz 
kadınların banka hesaplarını kapata-
cağını söyledi. Hâlâ İranlı kadınlara 
baskı yapıyorlar ve kadınların direni-
şi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

 İran Başsavcısı Muhammed Cafer 
Montazeri’ye 4 Aralık’ta katıldığı bir 
konferansta ahlâk polisinin lağve-
dilip lağvedilmediği sorulduğunda 
“Ahlâk polisinin yargıyla hiçbir ilgisi 
yoktur ve kurulduğu yer tarafından 
kapatılmıştır” demişti.

http://media4democracy.org/news/iranli-gazeteci-mosleh-sartli-mlteci-olarak-yasamak-garip-bir-deneyim
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Kanser aktivisti Neslican Tay, ha-
yat hikayesiyle sinemalarda izleyiciyle 
buluştu. Geçtiğimiz günlerde vizyona 
giren “Demir Kadın: Neslican” filmi, 
2019 yılında hayatını kaybeden kanser 
aktivisti Neslican Tay’ın gerçek yaşam 
öyküsünden uyarlandı. Yönetmenliğini 
Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Tay’ı, 
Naz Çağla Irmak canlandırdı.

Irmak, filmin vizyona girmesinin ar-
dından 9. Köy'e yaptığı açıklamada, fil-
mi yaklaşık 1,5 yıl önce çektiklerinden  
söyledi. Filmde "Neslican" rolü  kendi-
sine teklif edildiğinde çekimlere 20 gün 
kalmış olduğunu da vurgulayan Irmak, 
süreci şöyle anlattı;

“Filmi kabul ettikten sonra, hemen 
kendimi eve kapattım ve çalışmalara 
başladım. İpek Bilgin’den oyuncu koç-
luğu aldım, role hazırlanmak için tek 
şartım buydu. Çok hızlı şeyler bazen iyi 
olurlar, benim için de öyle bir süreç oldu. 
Ben Neslican’ı oynamayı reddedemeye-
cektim galiba, reddetseydim eğer çok 
aklımda kalırdı." Filmde biyonik bacak 
sahnelerinde yeşil uzun bir çorap giydi-
ğini söyleyen Irmak, Biyonik bacak için 
dublörüm olan Hatice, benim oynadı-

ğım her sahneyi sonrasında o da oyna-
dı. Ardından o görüntüler bilgisayarda 
efektle birleştirildi. Ama ben hazırlık 
sürecimde de her sabah kalktığımda 
tek bacağımın üstünde yarım saat ci-
varı geçirmeye çalıştım. Bu sayede o 
zorluğu da anladım. Karakterle empati 
kurmaya başlayınca, ben de bacağımda 
ister istemez bir ağrı hissetmeye başla-
dım. İç ferahlığıyla sete girmek adına 
doktora da göründüm ve kendimi hazır 
hissettiğim anda setteydim" dedi. 

Kanser aktivisti Neslican Tay’ın vi-
deolarını çok sıkı takip ettiğini söyle-
yen Irmak, şöyle konuştu; “Neslican’ın 
durumunu annemle hep takip ederdik. 
Yeni video paylaştığı anda izlerdik ve 
özellikle paylaştığı son videoyu hiç unu-
tamıyorum. Vefat ettiğini öğrendiğimiz 
gün, salonda annemle beraber ağladı-
ğımızı hatırlıyorum. Mücadele gücüne 
hayran olduğum ve tanıdığım birini 
canlandırmak çok büyük bir şans.”Nes-
lican Tay’ı tam bir ‘güç’ örneği olarak 
tanımlayan Irmak, çekim sürecinde 
yaşadığı ruh durumu hakkında da şöyle 
konuştu;

“Neslican’da öyle bir güç var ki, o güç 
bende yok. Ben de onu oynamaya çalı-
şırken, içimde hiç tanımadığım bir güç 
buldum. Belki de o güç beni oynattı, 
ruhlarımız birbirine değdi o anlarda. 
Sahnelerden çıkarken ve girerken hep 
Neslican’la konuşurken buldum ken-

dimi. Benim için ruhani bir yönü vardı 
bu filmin. Bir milat da olduğunu dü-
şünüyorum kendi adıma, çünkü neyin 
kıymetli olduğunu hep yüzüme çarptı. 
İzleyiciye de bunu hatırlatacak bence 
bu film.”

“Neslican’ı oynadıktan sonra, sağlıklı 
olmanın ve nefes almanın bu dünyada-
ki en önemli şey olduğunu fark ettim”

Çekimlerin tahmin ettiklerinden çok 
güzel geçtiğini söyleyen Irmak, Setin 
daha kasvetli ve durağan geçeceğini dü-
şünürken, çok keyifle geçen bir settey-
dik adında. Hikâyenin ağırlığı, an be an 
sahneler çekilirken üstümüzdeydi tabi 
ki. O atmosfere ihtiyacımız vardı, ama 
güle oynaya bir süreç geçirdik. Eminim 
Nesli de öyle olmasını isterdi" dedi. 

Filmde Neslican'ın içindeki gücü 
keşfettiği kuş sahnesi hakkında da ko-
nuşan Irmak, bu hikayenin Neslican 
Tay’ın hayatında da bir mucize yarattı-
ğını şu sözlerle anlattı;

“Bazen hiç ummadığımız bir şey 
bize bir şey hatırlatır ve güç verir. Nes-
li’nin da ameliyat sonrası eve döndü-
ğünde başına bir şey geliyor. Evinin 
balkonunda umutsuzca otururken, 
sol bacağı olmayan bir kuş kenara 
konuyor. Fark ediyor ki o kuş, o baca-
ğın yokluğunun farkında bile değil, 
bu onun için hiç önemli değil. Çünkü 
o kuş onu öyle görmüyor, ona dikkat 
etmesek fark bile etmeyeceğiz belki 
de. Sen nasıl hissedersen ‘o’sun. Bu 
olay Nesli’ye de büyük bir ders olmuş, 
ayağa kalkmış ve ‘ben de yaşamalıyım 
ya hayatı kaçıramam’ demiş. Beni de 
kendindeki o gücü bulduğu yer çok et-
kilemişti.”

Film çekimleri tamamladıktan sonra 
‘Demir Kadın: Neslican’ filminin kendi-
si için büyük bir ‘farkındalık’ yarattığını 
söyleyen Irmak: “Ben çok ufak tefek ve 
genel geçer şeylere üzüldüğümü fark et-
tim. Sağlıklı olmak ve nefes almak, bu 
dünyadaki en önemli şeymiş. Bunu da 
kulağıma küpe ettim" dedi. 

Deniz Ali Tatar

30 Ocak 2023

Kanserle mücadele dayanışması sinemada:Kanserle mücadele dayanışması sinemada:  
"Demir Kadın: Neslican""Demir Kadın: Neslican"
Kanser aktivisti olarak tanınan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Neslican Tay’ın 
hikayesi “Demir Kadın: Neslican” beyazperdede izleyiciyle buluştu. Filmde Tay’a hayat 
veren genç oyuncu Naz Çağla Irmak, filmin çekimlerini tamamladıktan sonra ‘sağlıklı 
olmanın ve nefes almanın bu dünyadaki en önemli şey olduğunu’ fark ettiğini söyledi. 

https://9koy.org/kanserle-mucadele-dayanismasi-sinemada-demir-kadin-neslican-3001230321.html
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Üniversiteli kadınlar: Üniversiteli kadınlar: 
Hem yoksul Hem yoksul 
hem yoksunuz!hem yoksunuz!

Eğitim 
hayatındaki 

kadınların 
yaşadığı 

yoksulluk, 
erkeklere göre 

çok daha yüksek. 
Üniversite 

eğitimlerine 
devam edebilmek 
için ek iş bulmak 

zorunda kalan 
üniversite 

öğrencisi 
kadınlar, 

erkeklere göre 
daha az tercih 

edildiklerine ve 
yoksulluktan 

en fazla 
etkilenen kesim 

olduklarına 
dikkat çekiyorlar.

Berfin Karaman

28 Ocak 2023

Yeni yıl itibarıyla yapılan zamlarla 
beraber, Türkiye’deki yoksulluk sınırı 
tartışılıyor. Gıda harcaması ile giyim, 
konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için 
yapılması zorunlu diğer aylık harca-
malarının toplam tutarı olan yoksul-
luk sınırı ise Aralık ayında bin 119 TL 
artarak 26 bin 483 TL’ye çıktı.

Genel olarak toplumda, kadın ve er-
kek arasında var olan yapısal eşitsizlik-
ler, yoksulluğu deneyimleme biçimle-
rini farklılaştırırken, yoksulluk süreci 
kadın ve erkeği farklı biçimlerde etkili-
yor. Özellikle eğitim hayatındaki kadın-

ların, gerek eğitim imkânlarından bü-
tünüyle yararlanamaması, gerekse de 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarat-
tığı kadın işgücü piyasasının düşük ol-
masından kaynaklı yaşadığı yoksulluk, 
erkeklere nazaran çok daha yüksek.

Okurken çalışmak zorunda kalan 
üniversiteli kadın öğrencilerle konuş-
tuk. Konuştuğumuz öğrenciler, yok-
sulluğunun erkek öğrencilere göre 
daha derinleştiğinin altını çizdiler.

Ek işlerde çalışma oranı, kadın 
öğrenciler çok düşük

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi ikinci sınıf öğrencisi Merve Tan, 
okul masraflarını karşılamakta zor-
landığını, ek işler yaparak geçimini 
sağlamak istediğini ancak iş bulama-
dığını şu sözlere anlattı:

“Okul ve kişisel masraflarını karşı-
lamak için birçok erkek arkadaşım, 
çeşitli ek işlerde çalışıyor. Biz kadın öğ-
renciler arasında bu oran yok denilecek 
kadar düşük. Çalışmak istemediğimiz-
den değil tabii. Birçok iş yeri sahibi, öğ-
rencilere ek iş verirken bile, toplumun 
kadın üzerinde kurduğu ‘Bu iş, erkek 
işi sen yapamazsın’ zihniyetini sürdü-
rerek, tercihini erkek öğrenciden yana 
kullanıyor. Çünkü işveren de kendin-
ce ‘Zaten kısa zamanlı çalıştırıyorum, 
bari gücü kuvveti yerinde, gece uyku-
suzluğa dayanabilecek olanı seçeyim’ 
diye düşünüyor. Tam olarak toplumun 
kadın ve erkek üzerindeki eşitsizliği 
derinleştiren kodlar aslında.”

Yoksulluğun derinleştiği bir dö-
nemde devletin Kredi Yurtlar Kuru-
mu (KYK) kredisine yaptığı 400 liralık 

http://media4democracy.org/news/niversiteli-kadinlar-hem-yoksul-hem-yoksunuz
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zammı “komik” bulan Tan, sözlerini 
şöyle bitirdi:

“Devlet zaten ne okuyan kadını ne 
de çalışan kadını destekliyor. Verilen 
bir kredi var, bu krediyi öğrencilerin 
yüzde 90’ı zaten geri ödemek şartıyla 
alıyor. Biz buna kendi aramızda ‘yasal 
tefecilik’ diyoruz. Verilen kredi de za-
ten birçoğumuzun eğitim masrafları-
nı bile karşılamıyor. Şu an üniversite-
lerde istenen iki kitap parasını anca 
karşılıyor bu para. Kadınlar için, ‘yok 
para’ aslında. Hijyen ürünlerinin fi-
yatlarına bakın, her gün 3’er 5’er zam 
geliyor her şeye. Temel ihtiyaçlarını 
karşılasan eğitim giderlerini karşıla-
yamıyorsun. Ek iş yapalım desek, yine 
erkeklerden çok daha gerideyiz. Kadın 
olmak zor, okuyan bir kadın olmak 
çok daha zor.”

Yoksulluk, ortak sorun ama en 
fazla kadınlar etkileniyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Psikoloji bölümü üçüncü sınıf öğren-
cisi Sema Özdemir, üniversite yakınla-
rında bir kafede yarı zamanlı çalışıyor. 
Her şeye gelen zamlarla birlikte hayat 
şartlarının öğrenciler için daha da zor-
laştığına dikkati çeken Özdemir, asgari 
ücretli ailelerin okuyan çocuklarının 
çalışmadan eğitim görmelerinin ne-
redeyse imkânsız olduğunu belirterek 
şunları söyledi:

“Günlük aldığım para, aynı gün-
de bitiyor. Üst üste zam haberlerinin 
geldiği, bir tane ekmeğin 5 TL olduğu 
bir dönemde farklı bir şehirde öğrenci 
olmak çok zor. Hele asgari ücretle ge-
çinen bir aileden geliyorsanız bu daha 
da zorlaşıyor. Ben, aileme destek olmak 
az da olsa harçlığımı çıkartmak için 
okuluma yakın bir kafede garsonluk 
yapıyorum. Akşam 18:00 gibi mesaim 
başlıyor ve bazen gece 01:00’a kadar 
çalışıyorum. Biz kadınların gündüz 
yürümeye korktuğu sokaklarda, gece 
yorgun argın geçiyorum. Bir kadının 
sokakta gönül rahatlığıyla ve korkusuz 
gezemediği bir ülkede, eğitim gören 
kadın da olsanız, ev işçisi de olsanız, 
çalışan bir kadın da olsanız değişen bir 
şey olmuyor maalesef.

Hem okul hem işi birlikte yürüt-
mek zorunda olduğum için hiçbir 
sosyal aktivitem yok. Sınav dönem-
lerinde işi bırakamayıp sabaha kadar 
sınavlara çalıştığım günler oldu. İşe, 
sınavı bahane edip gitmezsem pat-
ron işime son verir. Yeniden iş arama 
derdi ve iş bulamama ihtimali benim 
göze alamadığım bir durum. Zaten 
bu işi de çok zor buldum. Yoksulluk, 
hepimizin ortak sorunu ama bundan 
en fazla kadınlar etkileniyor. Çünkü 
kadınlar daha okul sıralarına gelir 
gelmez birçok eşitsizlikle karşı kar-
şıya kalıyor. Mesela ben iş ararken 
farklı fakülteden bir erkek arkadaşım 
daha iş arıyordu. Çok geçmeden o iş 
buldu, ben yaklaşık 1 ay süren ara-
malarım sonucunda anca buldum. 
Kadınlar da gece taksiye çıkabilir, 
gece bir mekânın güvenliğini sağla-
yabilir. Erkeklerin yaptığı tüm işleri 
yapabilir kadınlar da. Bu şekilde ra-
hat istihdam da oluşur. Fakat kadın-
ların gündüz gözüyle güvenliği sağ-
lanmazken, gece tenhalığında nasıl 
sağlanacak? Aslında bilek gücü değil 
mesele. Şöyle örnek vereyim, ben geç 

saatte çıktığımda babam beni arıyor 
ve diyor ki, ‘Kızım saat çok geç oldu, 
sokaklar tehlike dolu dikkat et, tak-
siye bin, taksiye binmeden önce pla-
kasını al bir arkadaşına konum at.’ 
Bir erkek aklı, işten çıkıp eve gidene 
kadar ya da evden çıkıp işe gidene ka-
dar, taksici, dolmuşçu ve ya sokakta 
yürüyen tüm erkekleri , ‘tehlike’ ola-
rak görüyor. Biz de böyle bir ülkede 
eğitim gören, ek iş yapmak zorunda 
olan kadın öğrencileriz. Hem yoksul, 
hem yoksunuz!”

“Kadınlar olarak daha fazla 
yıprandığımız aşikâr”

Okan Üniversitesi Sağlık Fakülte-
si’nde okuyan Linet Özatalay ise, hem 
çalışmak hem de okumak zorunda kal-
masına ilişkin şöyle aktardı:

“Beş yıldır üniversite okuyorum, 
bu sene son senem. Normal şartlar-
da geçen sene mezun olmam lazım-
dı. Fakat son 2 senedir ayyuka çıkan 
zamlar ve geçim sıkıntısı yüzünden 
çalışmak zorunda kaldım. Sağlık 
yönetimi okuyorum, zor bir bölüm. 
Derslerim ağır ve yoğun aynı za-
manda stajım da var. Fakat ben hem 
staj, hem iş hem de okulu aynı anda 
yürütemedim. Bu yüzden bir sene 
kaybettim. Biz, stajlarımızda ücret 
almıyoruz. KYK kredisi alıyorum ve 
oturduğum evin kirası 4 bin TL. Bir 
arkadaşımla beraber paylaşıyoruz. 
Evimiz, bir oda, bir salon. Zaten al-
dığım kredi kiramı karşılamıyor, üs-
tüne faturalar, temel gıda ve hijyenik 
ürünlerin giderleri derken aldığımız 
kredinin çok üstünde giderimiz olu-
yor. Ailemin gönderdiği para ile ge-
çinmem çok zor. Sadece babam çalı-
şıyor ve okuyan iki kardeşiz. Okula 
devam edebilmem, hem eğitim ve 
temel yaşam masraflarımı karşılaya-
bilmem için çalışmam gerekiyordu. 
Yoksulluk, konusunda kadınlar ola-
rak daha fazla yıprandığımız aşikâr. 
Hem maddi hem manevi olarak yıp-
ratıyor bizi. Bugün stajda bile aslında 
ne kadar ‘yok sayıldığımızı’ görüyo-
ruz. Mezun olduktan sonra bu kadar 
erkek egemen zihniyetle nasıl başa 
çıkacağımı bilmiyorum. Üniversite 
sıralarında bile, bazı öğretim görev-
lileri tarafından ‘kadın olduğumuz 
için’ ayrımcılığa uğrarken iş başvu-
rularında neler yaşayacağımı, iş ha-
yatında nelerle karşılaşacağımızı dü-
şünmek bile istemiyorum.”

Fotoğraf: DepoPhotos
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Türkiye’de film üretimi, yapımcı 
ve yönetmenlerin artmasıyla beraber 
bambaşka bir hal aldı. Sektördeki her 
bir çalışanın birbirine destek verip ko-
lektif bir şekilde iyi üretim yaptığını 
gözlemlediğimiz bugünlerde, özellikle 
kısa film yapımının da bambaşka bir 
yöne doğru kaydığını görüyoruz. Kısa 
film, sinema öğrencilerinin kendini ge-
liştirme alanı dışında yavaş yavaş bir 
“auteur” yönetmenlik tarzı haline mi 
geliyor? Hem görüntü hem de senaryo 
anlamında uzun metrajlı film niteliği-
ne dönüşen kısa film yapımı, ülkemiz-
de nasıl bir değişime uğruyor? Artık 
kısa filmin, sinemayı öğrenme aracın-
dan çok bir sinema tarzı olduğunu ka-
bul etmek gerektiğini söylüyor uzman-
lar. Oscar’a aday olma, hatta ödüllere 
boğulma standardına ulaşan kısa film-
cilik, giderek festivallerin de artmasıyla 
beraber üretimin daha da yoğunlaştığı 
bir alan haline geldi. Kısa filmin geldiği 
yeri, geçirdiği değişimi, İzmir Kısa Film 
Festival Koordinatörü, İzmir Sinema 
Ofisi çalışanı ve yapımcı Gülen Gözkara 
Saygı, yapımcı Cansu Menlikli ile yö-
netmen Çağıl Bocut ile konuştuk.

Saygı: İzleyici ne kadar gelişirse, 
kısa film üretimi de o kadar artar

Uzun yıllardır kısa filmin içerisinde 
bilfiil görevler üstlenen Gülen Gözka-
ra Saygı, İzmir Kısa Film Festivali’nde 
Koordinatörlük yapıyor, aynı zamanda 
İzmir Sinema Ofisi’nde çalışıyor. Si-
nemayla bağının üniversite yıllarında 
oluştuğuna değinen Saygı, aslında Ege 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu’nda (BEYSO) okurken 
İzmir Kısa Film Festivali’nin de başla-
dığından söz etti. Okuldayken yaşamını 
etkileyen bir rahatsızlık sonucu bölü-

Türkiye’de kısa filmcilik Türkiye’de kısa filmcilik 
kabuk mu değiştiriyor?kabuk mu değiştiriyor?
Festivallerin yaygınlaşmasıyla birlikte kısa film üretimi de giderek artıyor. Deniz Ali 
Tatar kısa filmde yaşanan bu dönüşüm üzerine, Gülen Gözkara Saygı, Cansu Menlikli 
ve Çağıl Bocut ile konuştu.

Deniz Ali Tatar

30 Ocak 2023

mün kendisine uygun olmadığını fark 
ettiğini, o dönem İletişim fakültesinde 
arkadaşlar edinip onların kısa filmle-
rine yardımcı olarak sinemayla tanıştı-
ğını söyledi. Festivalin direktörü Yusuf 
Saygı’yla, İzmir Kısa Film Festivali’nin 
teknik kısmında çalışmaya başladığını 
bildiren Saygı, şunları anlattı:

“Yaklaşık 10 yıl önce, festivalin ar-
tık İzmir’de yapılamayacağını öğrenen 
Yusuf Saygı, festivali beraber yapma-
yı ve devam ettirmeyi teklif ettiğinde 
hemen kabul ettim. O zaman İzmir’de 
bu tarz sanatsal etkinler yok denecek 
kadar azdı. Tematik anlamda olan bazı 
festivaller yapılsa da, gerçek anlamda 
İzmir’in bir uzun metraj film festivali 
de yok. İzmir’de uluslararası anlam-
da bir festival açlığımız olduğunu da 
söylemek mümkün. İzmir Kısa Film 
Festivali ile bu açlığı gidermeye çalışı-
yoruz. Bu yola girdiğimizde ilk olarak, 
Bremen Film Büro ile iletişime geçtik. 
Bremen’den öğrencileri İzmir’e getirttik 
ve film çekmelerini sağladık. Buradaki 
öğrencileri de Bremen’e götürdük, ora-
da film çektiler. Sonra projeyi daha çok 

genişleterek İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’e sunduk. Proje-
nin, kabul edilmesiyle beraber, benim 
İzmir Sinema Ofisi’ndeki çalışmalarım 
da başladı. Her yıl, ‘Yaratıcı ne katabili-
riz?’ diye kendimize soruyoruz aslında. 
İzmir’de yaşayan, gönlü sinemada olan 
ve kreatif bir alanda olmak isteyen her-
kese kapımız açık.”

“Türkiye’de kısa film üretiminin 
daha çok desteklenmesi 
gerekiyor”

İzmir’de elinden geldiğince kısa film 
üretimi yapan gençlere destek bulmak 
için çaba gösterdiğini aktaran Saygı, 
özellikle üniversite öğrencilerinin baş-
lama noktası olarak ne yapmaları ge-
rektiğini sorduklarında, bir kartvizit 
edinmelerini, öğrencilerin kendilerini 
görmesi ve kolektif çalışmayı unutma-
malarını tavsiye ettiğini vurguladı.

İzmir’de kısa film üretimi yapan 
gençlere destek bulmak için çaba gös-
terdiğini de belirten Saygı, hem senaryo 
hem teknik anlamda bir filmin iyi üre-
tilmesi için gerekenleri şöyle sıraladı:

http://media4democracy.org/news/trkiye-de-kisa-filmcilik-kabuk-mu-degistiriyor


141 

Şubat 2023 / Sayı 62

“Bir kısa filmin hikâyesi ve bu hikâye-
yi karşındakine inandırmak çok önemli. 
Kısa film üretimi a’dan z’ye çok çok cid-
di bir iş çünkü. İzmir Kısa Film Festiva-
li sayesinde kısa film izlemeyi bir tutku 
haline getirmiş izleyiciler var. Aslında 
iyi film üretimi sayesinde oldu bu du-
rum. İzleyicinin de gelişimi çok önemli. 
İzleyici ne kadar çok gelişirse film üreti-
mi de o şekilde pozitif yönde artar. Bu et-
kinliklerle beraber aslında bir network 
alanı da oluşması çok önemli. Öğren-
cilerin sektör profesyonellerine soru-
lar sorması ve söyleşilerle beraber yeni 
bilgiler edinmeleri de gelişim açısından 
önem taşıyor. Herkesin bir derdi, bir ha-
yatı var. Bunu da rehabilite etmenin bir 
yolu da, o sinema sahnesinin içine gire-
rek kendisini dışarıdan izlemek olabilir. 
Üretilen kısa filmler üzerine konuşabil-
mek ve eleştirebilmek de ayrıca önemli 
bir taraf aslında. Bu yüzden izleyicinin 
gelişebilmesi ve film üretimin iyiye git-
mesi paralel ilerliyor aslında.”

Türkiye şartlarında kısa film üreti-
minden para kazanmanın söz konusu 
olmadığına işaret eden Saygı, yurt dı-
şındaki çalışmalarla para kazanılabil-
diğini, yönetmenin kendini tanıtması-
nın ve iyi bir network oluşmasının bir 
yönetmen için paha biçilemez olduğu-
nu vurgulayarak sözlerine şöyle devam 
etti:

“Yönetmenin bu anlamda kendini 
geliştirmesi çok önemli. Çünkü bazen 
öyle filmler izliyoruz ki şaşkınlık içe-
risinde kalıyoruz. Türkiye’de kısa film 
üretiminin daha çok desteklenmesi ge-
rekiyor. Tabi ki kısa film setleri, git gide 
uzun metrajlı film seti veya dizi seti gibi 

standardını çok iyi yönde arttırdı. Bu da 
sinema sektöründeki yapımcıların, yö-
netmenlerin ve oyuncuların maddi ma-
nevi destek vermesiyle oldu. Ben de bu 
süreçte kısa film yapımcılığı yapmaya 
başladım. Çağıl ve Çağlar Bocut ile bera-
ber, bu ekonomide zor bir işe atladık ve 
bu ekonomik şartlarda ciddi denilebile-
cek bir bütçe ile çektik. Daha da kaynak 
arıyoruz. Çünkü kısa film üretimi de git 
gide pahalılaşmaya başladı. Her zaman 
özenli, nitelikli ve güzel bir iş çıkması 
için kısa film yazanların senaryolarını 
yazarken, nereden destek alabilecekle-
rini düşünerek yazmaları lazım.

İzmir Kısa Film Festivali’nde zor 
şartlarda hazırlık yaptık. Yeni festival 
için bir yıl önceden hazırlık yapmaya 
başladık. Beş günlük bir festival yap-
tık, planladığımız etkinlikler, festivale 
sığmadı, daha uzun olması için talep 
aldık. Her yıl yeni bir şey koymak için 
çaba sarf ettiğimiz festivale başvuran 
filmler, hem on-line platformda hem 
de fiziki gösterim salonlarında izlen-
me rekorları kırıyor. Festival süresince 
herkesi burada iyi ağırlamaya çalışı-
yoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın des-
tekleri her zaman yanımızda. Birkaç 
yıldır yaşadığımız pandemi süreci ve 
ekonomik kriz bizi bu yıl ekstra olarak 
yordu. Festival için yeri geliyor kendi 
cebimizden de harcama yapma duru-
munda kalıyoruz. Ama git gide kabu-
ğumuzu kırdık, özellikle İzmir mar-
kalarından da destek almak bu yıl için 
güzel bir kazanç oldu.”

Eşiyle aynı çatı altında üretim yap-
manın bazı insanların gözünde kendi 
emeğinin yok olmasına neden oldu-
ğunu itiraf eden Saygı, Türkiye’nin de 
yurtdışındaki gibi cinsiyet eşitliğini 
destekleyen bir çizgisi olmasını, kadını 
sadece eş ve anne olma konumundan 
çıkartılmasını ve eşlerin birbirlerini 
birey olarak görüp üretimlerinde bir-
birlerine alan açmaları gerektiğini be-
lirtti. İzmir Kısa Film Festivali’nde 21. 
yıl itibariyle Oscar Akademi’den aldığı 
sertifika ile filmlerin Oscar’a aday ada-
yı olmasını sağlamaya başladığını da 
bildiren Saygı, sözlerini “Bu bizim için 
mutluluk verici bir şey. Ulusal Kur-
maca ve Animasyon dallarındaki film-
ler için yapılabiliyor şu an. Türkiye’de 
sadece bizim festivalimizde bunun 
oluyor olması da bizim için heyecan 
verici bir motivasyon kaynağı” diyerek 
tamamladı.

Menlikli: Kısa film, “uzun 
metraja giden kestirme yol”dan 
fazlası

Kısa filmlerde yapımcı olarak görev 
alan Cansu Menlikli, dinamik bir hayat 
istediği için sinema okumaya yönel-
diğinden söz edip Menlikli, sinemayla 
ilişkisinin başlangıcını şöyle anlattı:

“Farklı disiplinlerin bir arada olduğu 
bir alanda kendimi geliştirmek iste-
dim. Bilmediğim bir sektör olduğu için 
de Bilgi Sinema’ya girdiğim ilk sene-
den itibaren deneyim kazanmak için 
farklı alanlarda çalışmaya başladım 
ve yolum KısaKes Kısa Film Festiva-
li’yle kesişti. KısaKes’in de yurtdışına 
açıldığı ilk seneydi sanırım. Küçük bir 
ekiple büyük bir iş yapar halde buldum 
kendimi ve kısa filmle de yolum böy-
le kesişmiş oldu. Aynı sene reklamda 
yardımcı yönetmen olarak staj yapma-
ya başladım. Bir reklamda yönetmen 
kendi reji ekibiyle geldiği için yapım 
ekibine dahil oldum ve sonrasında 
yapımcı asistanlığı yaptım. Festival 
ve set, organize olabilmeyle ilgili as-
lında ve bu süreçte organize etmeyi 
sevdiğimi fark ettim. Yapımcı olarak 
ilerlemek beni heyecanlandırdı, bu 
alanda ilerlemeye başladım. Ulusal ve 
uluslararası kısa film üreticileriyle ta-
nıştıkça kısa filmin, ‘uzun metraja gi-
den kestirme yoldan fazlası olduğunu 
gördüm. Çok klasik olacak ama roman 
– hikâye farkı gibi benim için de, iyi bir 
hikâye üreticisi olmak hoşuma gidiyor. 
Yapımcılığı, ev sahipliği gibi görüyo-
rum. Herkesin ve projenin konforunu 
gözetmek önceliğiniz oluyor.”,

Gülen Gözkara Saygı

Cansu Menlikli
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Kısa film, kendi dinamiği olan 
bir tür olarak kabul görmeye 
başladı

İlk yapımcılığını üstlendiği kısa 
filmin, sınıf arkadaşı Asiye Aksoy’un 
bitirme projesi olduğunu bildiren 
Menlikli, şunları söyledi:

“Maalesef bitirme projelerinde sa-
dece yönetmeni notlanıyor, halbuki 
koca bir ekip çalışıyor. Genel olarak 
ülkemizde festivallerin de kısa filme 
bakışı gibi geliyor bu tutum. Çektiği-
miz senaryo bir uyarlamaydı bir nevi 
ve dönem dokusu olan bir filmdi. İyi 
mekân, yağmurlama, sette hayvan – 
at (kesinlikle bu filmde bir hayvana 
zarar verilmedi), post prodüksiyon-
da biraz yükü olan bir film çektik. O 
dönem reklamda çalıştığım için pro-
fesyonel ekiplerden de destek alabil-
dim ama ekibin çoğu sınıf arkadaş-
larımızdan oluşuyordu, kurgusunu 
Özgürcan (Uzunyaşa) yapmıştı. Tüm 
ekip ‘öğrenci filmi’ olan projemizde 
elinden gelenin fazlasını yaptı. Yağ-
murlama çok maliyetli olduğu için 
Büyük Ada’nın meydanında çekti-
ğimiz sahnede belediye su tankeri-
nin üstünde rejimiz ile dönüşümlü 
olarak su püskürttüğümüz an bu 
işi niye sevdiğimi bildiğim anlardan 
mesela. Senaryo aşamasında da Asi-
ye ile çok güzel anlaştık ve sadece 
seti var etmek değil tüm üretimin 
her aşamasında içime sinerek da-
hil olabildiğim bir iş oldu. Sonraki 
süreçte de beni heyecanlandıranın 
ön hazırlıkta yaratıcı kısımda da 
var olmak olduğunu anladım ve da-
hil olduğum projelerde senaryodan 

festival sürecine işi sahiplendim. 
Okula başladığım 2015 yılından gü-
nümüze kısa filmlerin prodüksiyon 
kalitelerinde büyük bir artış gözlem-
liyorum. Hikâyelerin önüne geçebi-
lecek kadar şık işler de yapılabiliyor. 
Kısa film, ‘öğrenci filmi’ olmaktan 
sıyrılıp kendi dinamiği olan bir tür 
olarak kabul görmeye başladı ülke-
mizde de. Bunun çekim imkânları-
nın gelişimi kadar tüketim alanın 
değişmesiyle de ilgili olduğunu dü-
şünüyorum.”

“Tüm sinema, hatta sanat 
üretimine ayrılan bütçe ve alan, 
daha fazla olmalı”

Uzun yıllar KısaKes Kısa Film 
Festivali’nde görev alan Menlikli, 
festivalin kısa film alanında örnek 
bir festival olduğundan söz edip fes-
tivalle beraber kazandığı deneyimle-
ri şöyle aktardı:

“KısaKes’in geniş seçkisi, katılım-
cıları, kokteyller, atölyeler, eğitimler 
ve son senesinde Saraybosna FF ile 
ortak olan Pitching Platformu’yla 
kısa film alanında kısa film severle-
rin ve profesyonellerin rahat ve sa-
mimi bir ortamda buluştuğu bir alan 
açtık. Dünya ve ülkemizden gelen 
başvurularda her sene ülkemizdeki 
filmlerin dünya standartlarını yaka-
lamaya ne kadar yaklaştığını gözlem-
leme fırsatımız da oldu. Prodüksiyon 
kalitesi haricinde içeriklerin de farkı 
önemli bu noktada. Mesela Avrupa 
ve Amerika’dan gelen başvurularda 
komedi ve animasyon filmleri Tür-
kiye’deki başvurulardan daha fazlay-

dı. Dünyadaki diğer kısa filmcilerin 
ürettikleriyle bizimkiler arasında 
farklar var, pek çok sebepten ve biri 
diğerinden daha iyi demek değil. Yine 
de önümüzdeki tablo sosyo-ekono-
mik olarak da bize çok şey söylüyor 
diyebiliriz. Seneler içerisinde hep 
aynı temalar üzerinden ülkemizin 
önemli yönetmenlerinin taklitleri es-
tetikte işlenen hikâyeler kadar oriji-
nal içeriklerin de sahalarda arttığını 
söyleyebilirim. Film yapımı alanında 
açtığımız ve Cannes, Berlin, Sarajevo 
gibi festivallerde katıldığımız atöl-
yeler benim için de çok faydalı oldu. 
Yaptığınız işin dünya standartlarını 
ve imkânlarını görmek sizi de motive 
ediyor, yaratıcı sürecinize çok katkı 
sağlıyor, ülkenizde kendi koşulları-
nızı iyileştirmek adına itici bir güç 
oluyor. Ne yaptığınız kadar nasıl yap-
tığınız da üretimin bir parçası. Süt 
almaya giden bir çocuğun hikâyesini 
sonsuz farklı şekilde çekebiliriz. Ba-
kış açımız, hikâyenin neresine odak-
landığımız ve elimizdeki imkânlar 
ortaya çıkaracağımız filmi şekillen-
diriyor. Kısa filmde bakış açımızın ve 
üretim anlayışımızın değiştiğini ve 
genel anlamda geliştiğini görmekten 
mutluyum.

Türkiye’de kısa filmciliğin geldiği 
noktadan mutluyum ama daha yü-
rünecek çok yolumuz var. Dünyadaki 
tüketim alışkanlıkları değişiyor. He-
pimiz artık biliyoruz ki odaklanma 
sürelerimiz kısaldı. Dünyada içerik 
üreticileri dakikalar hatta saniyeler 
içerisinde bir hikâye anlatıyorlar hem 
de oldukça teknik anlamda yetkin şe-
killerde. Kısa film de bu değişimden 
nasibini alıyor. Türkiye’de benim ta-
kip edebildiğim kadarıyla oldukça 
güzel tasarlanmış kısa filmler üreti-
liyor özellikle son 2-3 senedir.”

Kısa film üretiminde şartların 
değişiminin tartışmalı bir 
konu olduğuna dikkat çeken 
Menlikli, konuşmasını şöyle 
bitirdi:

“Hâlâ beş – on bin liraya kısa film 
çekilmesini bekleyen insanlar, içerik-
lerin kalitesini de eleştiriyor ironik bir 
şekilde. Ülke ekonomisi, çekim tek-
nolojisinin ülkemizde üretilmeme-
sinden dolayı döviz kuruna bağımlı 
ekipman kullanımı vs. gibi etkenler 
göz ardı edilemez halde. Telefonla da 
çekilir dendiğinde aklıma şu geliyor, 

Çağıl Bocut
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metrajından bağımsız her film is-
teniyorsa tabi ki telefonla da çekilir. 
40-50-100 kişilik ekip kurmadan da 
sadece gün ışığında da çekilir, eğer 
hikâyeye hizmet ediyorsa bu da tercih 
edilebilir. Ancak dönüp uzun metraj 
için ya da reklam filmleri için o zaman 
böyle çekilsin denmiyor çünkü sine-
ma, sadece dakika doldurduğun bir 
üretim değil. Un pahalandı diye fırın-
cıya ‘ekmek yaparken un kullanma’ 
demek gibi geliyor. Ülkemizde sadece 
kısa filme değil tüm sinema üretimine 
hatta sanat üretimine ayrılan bütçe ve 
alanın daha fazla olması gerektiğini 
düşünüyorum. Profesyonel ekiplerin 
kısa film yapımına dahil oluşlarında 
büyük bir artış var. Sanıyorum kısa 
filmin tüketiciyle buluşması arttıkça 
bu daha da iyileşiyor. Ancak ekonomik 
olarak gerçekçi bir destek bulmak ül-
kemizde oldukça zor.”

Bocut: Verilen fon ve destekler 
yetersiz, iyileştirme gerekiyor

“Brigitte Bardot” kısa filmi ve uzun 
metrajlı filmi “Sardunya” ile bilinen 
yönetmen Çağıl Bocut, yönetmen ol-
masında ortaokulda mahallesindeki 
arkadaşlarıyla yaptıkları kısa film-
lerin etkili olduğunu bildirdi. Ar-
kadaşının babasının Almanya’dan 
getirdiği kamera ile sinema bilgisi 
olmadan çekimler yaptıklarını belir-
ten Bocut, şunları söyledi:

“Çok felaket ve komik filmler yap-
mıştık. Ardından ilk ciddi anlamda 
sinemayla ilgilendiğim yer Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Mithat Alam Film 
Merkezi oldu. Gönüllülerin, sine-
maseverlerin ve öğrencilerin ayak-
ta tuttuğu bu kurum çok fazla genç 
sinemacının ilham kaynağı olmuş, 
pek çoğunun da profesyonel olarak 
bu alanda ilerlemesini sağlamış 
olabilir. Daha sonra devam etmeye 
cesaret edip yüksek lisans yapmaya 
karar verdim. Sonrasında doktora ve 
reklam filmleri yönetmen olmama 
giden yolun önünü açtı diyebilirim.”

Ciddi anlamdaki ilk kısa filmini 
yüksek lisans bitirme projesiyle ger-
çekleştirdiğini aktaran Bocut, başrol 
için Seyfi Dursunoğlu’nu ikna etti-
ğini ve mütevazi bir ekiple beraber 
çekim yaptığını, ilk kısa filminde ya-
şadığı süreci şöyle anlattı:

“Seyfi Dursunoğlu ile geçen çekim-
lerin ne kadar eğlenceli olabileceği-
ni tahmin edebilirsiniz. Gülmekten 

çekim yapamamıştık resmen, benim 
için çok güzel ve özel bir tecrübeydi. 
O dönemle şu an arasında üretim 
metotlarının çok da değiştiğini dü-
şünmüyorum açıkçası. Evet tekno-
loji gelişiyor ve sektörde daha çok 
iş bilen insan yetişiyor. Hatta artık 
, ‘Cep telefonuyla bile bir şeyler çe-
kebilirsiniz’ diyenler oluyor. Ancak 
şöyle asimetrik bir durum söz ko-
nusu. Prestijli film festivallerine 
seçilen ve festivallerde gösterilen 
filmlere baktığınızda ciddi bir mali-
yet harcandığını görüyoruz. Cep te-
lefonu ile çekilmiş olması sadece PR 
amaçlı dile getiriliyor ama çekimi 
gerçekleştiren sektör profesyoneli 
görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat 
yönetmeninin ve diğer ekip üyeleri-
nin kaşeleri, mekân maliyetleri, eki-
bin ulaşımı ve yemeği, sigortaları ve 
daha pek çok kalem dile getirilmiyor. 
Şu an, sadece bir mekânda geçecek, 2 
oyuncuyla 10 dakikalık bir kısa film 
çekmek isterseniz bunun maliyeti 
300.000TL’nin altında olması ger-
çekçi değil. Bunun rağmen maalesef 
yurtiçinde verilen fon ve destekler 
yetersiz. Bu konuda iyileştirmelerin 
olması gerekiyor. Ayrıca dünyada 
üretilen filmlerin sayı ve kalite ola-
rak altında kalıyor olmamız, genç ve 
yaratıcı pek çok yönetmenin işleri-
nin kaybolmasına neden oluyor.”

“Zaman ve tecrübeden ödün 
vermek zorunda kalıyor”

Bir filmin senaryo dışında, çalışma 
ekibinin tecrübesi ve çekim zamanı-
nın genişliğinin kaliteyi belirleyen 
iki faktör olduğuna dikkat çeken Bo-
cut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Maalesef ülkemizde kısa film çe-
ken arkadaşlar zaman ve tecrübe-
den ödün vermek zorunda kalıyor. 
Pek çoğu ile konuştuğumda hayalini 
kurdukları filmin yüzde 40-50’sin-
den memnun olduklarını, sürekli 
kafalarındakilerden taviz vermek 
zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Bir 
diğer sorun da, maalesef çoğu setler-
de kadın erkek eşitliğine önem veril-
miyor. Bazı ekipler kadın yönetmen-
lerden bir komut geldiğinde ağırdan 
alıyor, hemen bir açıklama yapmaya 
kalkıyor. Hatta ciddiye almayanlar 
olabiliyor. Bu çok üzücü bir durum 
çünkü çok sayıda yaratıcı genç yö-
netmenin motivasyonu kırılabiliyor 
ya da istediklerini elde etmeleri zor-

laştırılıyor.”
Kısa ve uzun metrajlı filmin ken-

disi için yerinin ayrı olduğunu söy-
leyen Bocut, uzun metrajın uzun bir 
maratona, neredeyse 3-4 yıllık bir 
sürece sahip olduğunu, kısa filmin 
ise az ekiple çalışıldığından daha sa-
mimi olduğuna vurgulayarak sözle-
rini şöyle tamamladı:

“Uzun metrajlı film için; uzun sü-
reli plan yapmanız, sabırlı olmanız, 
motivasyonunuzu korumanız, se-
naryonuzu sürekli iyileştirmeniz, 
filminize fon yaratacak olanakları 
değerlendirmeniz, yabancı yatırım-
cılar bulmanız, kurguda en az 3-4 
ay geçirmeniz gerekiyor. Ayrıca fil-
miniz tamamlandığında 200’e ya-
kın insanla çalışmış oluyorsunuz. 
Herkesle çok iyi anlaşamasanız da 
bu 200 kişinin birbiriyle uyum içe-
risinde, fonksiyon görecek şekilde 
çalışması için belli sosyal becerilere 
de sahip olmanız gerekiyor. Bütün 
bunlar da ciddi bir fiziksel ve psi-
kolojik yük getiriyor. Diğer yandan 
kısa filmin bu aşamaları çok daha 
hızlı gerçekleşebiliyor. Bir yıl içeri-
sinde, tempolu bir çalışma ve ufak 
bir ekiple içinize sinen bir çalışma 
gerçekleştirebilirsiniz. İşin bu kısmı 
üretim metotları ile ilgili açıkçası. 
Bunun dışında kısa film benim için 
çok sevdiğim ve cazip bir hikâye an-
latım formu. Bir duyguyu, bir anı ya 
da bir karakter özelliğini anlatmak 
için harika bir seçenek. Ayrıca uzun 
metraja göre çok daha az kişi dahil 
olduğu için daha özgün ve samimi 
geliyor bana. Bu nedenle festival-
lerde özellikle kısa filmleri izlemeyi 
daha çok seviyorum galiba.”

Maalesef 
ülkemizde 

kısa film çeken 
arkadaşlar zaman 

ve tecrübeden ödün 
vermek zorunda 

kalıyor



144 

Şubat 2023 / Sayı 62

Bingöl'ün Genç ilçesinde başla-
yıp, Diyarbakır'ın Lice ilçesine kadar 
uzunan Sarım havzası, hidroelektrik 
santral (HES) tehdidi altında. Dicle 
Nehri’nin HES yapılmayan tek kolu 
olan Sarım Çayı üzerinde inşa edil-
mek istenen BİRSU Hidroelektrik 
Santral projesi, bölge halkını ayağa 
kaldırdı. 

Çevre örgütleri ve halkın itirazları-
na rağmen Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı'nın verdiği olumlu ÇED raporu da 

mahkemelik oldu. Bölge sakinleri, ya-
şam alanlarının tahrip olacağı gerekçe-
siyle projeye karşı çıkarken yürütmenin 
durdurulması için Danıştay’a dava açtı.  

Proje kapsamında 2 regülatör, 3 
bent, 5 iletişim tüneli, yükleme ha-
vuzu, santral binası, kırma eleme 
tesisi ve hazır beton santrali yapı-
mı planlanıyor. Ancak hidroelektrik 
santrali nedeniyle bölgedeki bazı 
yerleşimlerin su altında kalma teh-
likesi de var.  Bu yerleşimlerinden 
biri de Sağgöze köyü. 

Eski bir Ermeni köyü olan Sağgöze 
daha önce üç kez boşaltıldı.  2000'li 
yıllarda topraklarına geri dönen Sağ-
göze sakinleri eğer yargıdan olumlu 

bir sonuç çıkmazsa, bu kez de HES 
projesi nedeniyle yeniden göç yoluna 
düşecekler. 

Sağgöze köyü sakinlerinden Meh-
met Menteş, 9. Köy’e yaptığı açıkla-
mada, köyden çocukken ayrıldığını, 
emekli olunca ise "huzur bulmak için" 
köye dönüş yaptığını söyleyerek, "an-
cak şimdi de HES yüzünden huzuru-
muz kaçtı” dedi.

Sarım Çayı’nın hemen kıyısında 
bir evi olduğunu belirten Menteş, 
“Burada çoluk çocuk mutlu bir şe-
kilde yaşıyoruz. Buranın çok zengin 
bir toprağı var. Suyu temiz, havası 
temiz, meyvesi bol. Yarın HES gel-
diği takdirde bunların hiçbir kal-

Sarım havzası HES 
tehdidi altında

Bingöl'den Diyarbakır'a a uzanan Sarım Çayı 
havzasında yapılmak istenen Hidroelektrik 
Santral, bölge halkını ayağa kaldırdı. HES 
projesinin iptali için Danıştay'a başvuru yapıldı. 

Vedat Örüç 

30 Ocak 2023

https://9koy.org/sarim-havzasi-hes-tehdidi-altinda-3001231037.html
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mayacak. Biz HES istemiyoruz. 
Bizden ne istiyorlar? Bıraksınlar 
burada huzurumuzla yaşayalım”  
diye konuştu.

“Bu HES belası gelirse ne biz 
kalırız ne de besleyecek hayvan”

Sarım Havzasında ailesi ile bir-
likte çiftçilik ve arıcılık yapan Za-
hide Aydemir ise HES yapılırsa ge-
çim kaynakları kaybedeceklerinden 
endişeli.  Aydemir, “ben gözümü 
burada açtım burada kapatmak is-
tiyorum. Biz burada tarla ekiyoruz, 
hayvan bakıyoruz, arı besliyoruz. 
Bizim tek gelirimiz bunlardır. Başka 
da gelirimiz yok. Bu HES belası ge-

lirse ne biz kalırız ne de besleyecek 
hayvan. Hem bizim evimiz barkımız 
burası, nereye gideriz ne yaparız bu 
yaştan sonra” dedi.

“Bir enerji için her şey yok 
edilecek, doğa yok edilecek”

HES yapıldığı takdirde temiz su 
kaynaklarının kuruyacağını ve bölge 
ikliminin kötü etkileneceğini belir-
ten Sarım Havzası Koruma Derneği 
Başkanı Emin Turhanlı da 9. Köy’e 
yaptığı açıklamada HES projesinin 
bölgeye kuraklık getirme ihtimalin-
den yakındı. Projenin çevreye verece-
ği zararlara değinen Turhallı şunları 
söyledi:

“Bu vadi nesli tükenme tehlikesi 
altında olan çok sayıda yaban hayva-
nının yaşam alanı. Bunun bir örneği 
dünyada nesli yok olduğu düşünülen 
‘Batman bantlı çöpçü balığı’. Bu balık 
sadece Sarım Çayı’nda yaşıyor. Buna 
rağmen bugün moda olan ancak za-
rarları yarın daha iyi açığa çıkacak 
bir enerji için her şey yok edilecek, 
doğa yok edilecek.”

“Köyler sular altında kalacak”
Turhanlı, ÇED olumlu raporunun 

halkın görüşleri dikkate alınmadan 
verildiğini de savunarak, 2010 yılında 
HES'i kuracak şirketin herhangi bir 
izin almadan bölgede inceleme yaptı-
ğını, sonrasında yine izinsiz bir şekilde 
yol yaptığını söyleyerek, şöyle konuştu;

“Bölge halkı HES yapılmasına 
yüzde yüz karşı. Ben ilgili kurumla-
ra çok sayıda dilekçe verdim. Şirket 
adeta gasp ederek hiçbir izin alma-
dan bölgede çalışmalar yaptı. 2010 
yılından beri gündemde olan bir pro-
je. En son 2020 yılında ÇED toplan-
tısı yapılacağını duyduk. Pandemi 
kapsamında yasakların olduğu bir 
süreçte toplantı yapılmasına rağ-
men gidip karşı olduğumuzu söy-
ledik. Ancak ‘ÇED olumlu’ kararını 
halkın görüşüne dayanarak verdik-
lerini belirtmişler. Köylüler olarak 
projeye karşı olduğumuzu söyledik. 
10 yıllık süreçte verdiğimiz yüzler-
ce dilekçe var. Bakanlığa 540 dilek-
çe verdik; ‘hukuka aykırıdır, çevreye 
zarar verecek’ diyerek istemediğinizi 
belirttik. Bu proje bir facia gibidir. 
Nerede bir kaynak varsa tünel açıp 
topluyorlar. Birçok yer susuz kala-
cak, çok sayıda köy sular altında ka-
lacak. Kuraklık gelecek.”

Halkın görüşleri dikkate 
alınmıyor

Köylülerin vekilliğini üstlenen 
avukat Barış Yıldırım ise, projede 
kamu yararı bulunmadığına dikkat 
çekerek kararın iptali için dava açtık-
larını söyledi. “Dicle Nehri’nin özgür 
akan son kolu da yok edilmek iste-
niyor“ diyerek projeye tepki gösteren 
Yıldırım, şöyle konuştu;

“BİRSU Hidroelektrik Santrali ile 
yöreye ekolojik, sosyal, kültürel ve 
ekonomik yönlerden çok ciddi zararlar 
verilecek. Söz konusu proje ile yer altı 
ve yer üstü suları zarar görecek, köy-
lülerin içme suları yok edilecek. Böl-
gedeki yaban hayatı yok edilecek. Yöre 
halkı Sarım Havzası’nda HES projesi 
istemiyor. Halkın Katılımı Toplantı-
sı’nda da istemediklerini söylüyorlar 
ancak bakanlık köylülerin görüşlerini 
dikkate almadı.  Halkın Katılım Top-
lantısı projeden etkilenecek yörede 
yapılması gerekirken bu toplantı köy-
de değil, Genç ilçe merkezinde yapıldı. 
Ancak buna rağmen köylüler gidip 
projeye karşı olduklarını belirttiler. 
Ancak ÇED raporunda köylülerin gö-
rüşlerine dahi yer verilmedi.”

Sarım havzası yok edilmek 
isteniyor

Dicle havzasında inşa edilen onlar-
ca HES nedeniyle yaşanan çevre tah-
ribatına değinen Yıldırım, durumu 
şöyle anlattı;

“Dicle Nehri ve nehri besleyen tüm 
kollar üzerinde HES inşa edildi. Sa-
dece Sarım Çayı kalmıştı. Bu proje 
ile Sarım havzası da yok edilmek is-
teniyor. Bölge fauna ve floura türleri 
açısından zengin bir bölge. Endemik 
bitki türlerinin olduğu ve koruma al-
tında olan yaban hayvanlarının yaşa-
dığı Sarım Çayı Vadisi ciddi zararlar 
görecek.”

Yıldırım, ‘ÇED olumlu’ kararı tesis 
edilirken ÇED Yönetmeliği ve ilgi-
li mevzuat hükümlerinde belirtilen 
hususların göz önünde bulundurul-
madığına da dikkat çekerek “ÇED ka-
rarı, açıkça hukuka aykırıdır. Kararın 
iptali için Danıştay’a dava açtık ve te-
lafisi güç zararların oluşmaması için 
de yürütmenin durdurulmasını ta-
lep ettik” dedi. Projenin uluslararası 
sözleşmelere ve Anayasa'ya da aykırı 
olduğunu belirten Yıldırım, köylüler 
ile birlikte hukuksal mücadele yürü-
teceklerini söyledi.
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Konumu, semti ve fiyatı uygun ilan-
lar vererek ilgi çeken dolandırıcıların 
yeni metodu, evi göstermek için aynı 
anda onlarca kişiden kapora toplamak.

Ev kiraları ve konut fiyatlarında yaşa-
nan yükseliş nedeniyle dolandırıcıların 
yeni hedefi internetten “uygun” kiralık 
ev arayanlar oldu. Aylık kira bedeli-
ni piyasanın altında tutarak hayali ev 
ilanları veren dolandırıcılar, kapora alıp 
ortadan kayboluyor.

Emlakçılara yetki belgesi koşulu ge-
tiren düzenlemenin hayata geçmesine 
rağmen internet sitelerinde “yetkisiz” 
şekilde ilan veren dolandırıcılar hala 
aktif.

En çok da iş değişikliği, şehir değişik-
liği nedeniyle acil ev arayanlar kapora 
çetelerinin hedefi oldu. Dolandırıcılar 
tarafından mağdur edilenler hikayele-
rini 9. Köy’e anlattı.

Evi göstermek için kapora istedi 
sonra engelledi

İstanbul’da hem çalışıp hem de Mar-
mara Üniversitesi’nde öğrenci olan Ay-
lin Kaçar, iki üç aydır ev aradığını ancak 
hem masrafsız hem de uygun bir daire 
bulamadığını söyledi. Annesinin kendi-

sine online bir platformdan link atma-
sıyla hikayesinin başladığını belirten 
Kaçar şöyle dedi:

“Annemin bana gönderdiği ilandaki 
evin konumu, toplu taşımaya yakınlığı 
ve içinin yeni olması nedeniyle ev hak-
kında bilgi almak için adamı aradım. 
Evin videosunu attı ve beğendiğimi, ev 
gerçekten böyleyse tutmak istediğimi 
ne zaman görebileceğimi sordum. Ken-
disinin Ankara’da olduğunu ve bana sa-
bah 8 gibi kesin gösterebileceğini söyle-
di. Garanti olsun diye aile büyüklerimle 
de konuştu ve ilanı kaldırmasını iste-
dik. O zaman kapora atın ben de Anka-
ra’dan kalkıp İstanbul’a geleceğim di-
yerek bin lira istedi biz de gönderdik ve 
sabah görüşmek üzere anlaştık.”

O anlaşma Aylin Kaçar’ın planladığı 
gibi gitmedi. Ertesi gün kendisine ulaş-
maya çalıştığında telefonlarına yanıt 
alamayan Kaçar, aynı adamın kendile-
rini bir kez daha dolandırmayı denedi-
ğini de şu sözlere aktardı:

”Sabah baktım kendisi yazmadı, 
yolda olduğunu düşündük ama aynı 
zamanda dolandırıldık mı diye de dü-
şünüyoruz. 9 gibi tekrar iletişime geç-
meye çalışıyorum aksilik varsa ilerle-
yen zamana plan yapalım diye. 12’de 
yazdı, ufak bir kaza geçirdim akşama 
geleceğim dedi. Arabanın 7 bin lira 
masrafı çıktı, babanızdan 500 TL daha 

isteyeceğim deyince, anladık ki bir do-
landırıcı ile karşı karşıyayız.”

Olmayan evi gösterdiler
Çalışmak için İstanbul’a gelen ve ev 

arayışında olan Ahmet Kılıç da inter-
nette bir siteye yüklenen kiralık ev fo-
toğraflarını çok beğendiğini, kaçırma-
mak için de hemen istenen 3 bin lirayı 
yolladığını söyledi. Kılıç o kötü tecrübe-
sini şöyle anlattı:

“Evi görmek için kaporayı ödedik-
ten sonra kendisine ulaşamamaya 
başladım. Numaramı engellemişti. 
Arkadaşlarımdan farklı numaralar-
dan aradığımızda yine aynı şekilde evi 
görmek için önden kapora ödenmesi 
gerektiğini söyledi. Böylelikle dolan-
dırıldığımı anladım. Sitede gösterilen 
adrese gidip baktığımda ise ilandaki 
resimlerle aynı olmadığını fark ettim. 
Resimler sahteymiş.”

Hayalleri suya düşüren 
maketten evler 

Satılık ev alma hayali ile yatırım ya-
pan, peşinat veren ama maketten öteye 
geçemeyenler de var. 

Özel bir firmanın 1200 daireli site 
inşaatına projeden giren Mehmet Berk 
Güven müteahhit ortakların anlaşa-
madığını, döviz krizi nedeniyle banka 
borçlarını ödeyemediklerini ve bu yüz-
den de inşaata 2019’dan beri çivi çakıl-
madığını söyledi. Her şey yolunda gitse 
2020’de evi teslim almayı bekleyen Gü-
ven şöyle devam etti:

“Biz bunu maketten yani topraktan 
satın alıyoruz. Bu şekilde satın alınan 
dairelerde devletin verdiği bir teminat 
olmadığı için biz de mağdur oluyoruz. 
Müteahhit yaparsa, daireye sahibim; 
yapmazsa bir şey yapamıyorum. Arsa 
paylı tapum var ama o da işe yaramıyor. 
Arsa payı olduğu için ve bankalar da bu-
raya ipotek koyduğundan, evi alamadı-
ğımız gibi bir de icra geliyor.”

Acil ev arayanlar dikkat:

Kapora çetesi çıkabilir!
Ev kiraları ve konut fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle dolandırıcıların yeni hedefi 
internetten “uygun” kiralık ev arayanlar oldu. Aylık kira bedelini piyasanın altında 
tutarak hayali ev ilanları veren dolandırıcılar, kapora alıp ortadan kayboluyor. 9. Köy 
Muhabiri Elif Solmaz, ev ararken elindekinden olan mağdurlarla konuştu. Kapora 
dolandırıcılarının çalışma metotlarını yazdı.

Elif Solmaz
30 Ocak 2023

Fotoğraf: Pexels

https://9koy.org/acil-ev-arayanlar-dikkat-kapora-cetesi-cikabilir-3001230438.html
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Asgari ücretin açlık sınırının al-
tında kalabileceği uyarısı yapan 
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Aslan, 
Türkiye’de artık yoksulluk sınırının 
baz alınarak ücretlerin belirlenme-
si gerektiğine dikkat çekti. Yaşam 
standartlarının en dibinde oldukla-
rını belirten asgari ücretli çalışanlar, 
git gide alım gücünün eridiğini be-
lirtip asgari ücretin en az 10 bin lira 
olmasını istediler.

Aralık ayında açıklanan açlık sı-
nırının asgari ücrete yaklaştığına 
dikkat çeken DİSK Yönetim Kurulu 
Üyesi Seyit Aslan, “Önümüzdeki bir 
ay içerisinde asgari ücret açlık sını-
rıyla eşitlenecek hatta açlık sınırı-
nın altında kalacak gibi gözüküyor” 
uyarısında bulundu. Aslan, “yeni 
mücadelelere, yeni çatışmalara sah-
ne olacak bir döneme” girildiğinin 
altını çizdi.

Enflasyon yükseklişinin belli ol-
madığı bir sistemde, asgari ücretteki 
artışın işçi ve emekçilerin gelir sevi-
yesini yükseltmeyeceğine işaret eden 
Aslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu nedenle esas olan şu, Türki-
ye’de artık açlık sınırının baz alın-
ması yerine yoksulluk sınırının baz 
alınarak ücretlerin belirlenmesi la-
zım. Asgari ücretli bir işçi ya da as-
gari ücretle yaşamak zorunda kalan 
bir ailenin ne sağlıklı beslenmesi, 
ne sağlıklı gıda alması ne de sağlıklı 
yaşayabilmesi için sağlık harcaması 
yapması mümkün. Sosyal-kültür ha-
yatını sürdürmesi, sinema ve tiyat-
roya gitmesi de mümkün değil.

Türkiye’deki neopolitikaların bir so-
nucu olarak özellikle 2021 kasımda, 
döviz kurumundaki ani yükşeliş, enf-
lasyondaki patlamalı seyri karşımıza 
çıkardı. İktidarın övgüyle bahsettiği, 

“Gelecek endişesi” 

İşçilerin sırtında kambur!
Asgari ücrete gelen zam, işçilerin yaşam standartlarını iyileştiremedi. Türkiye 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yöneticisi ve işçilerle, 2023 asgari 
ücreti zammını konuştuk.

Olcay Aytürk
31 Ocak 2023

‘Biz dünyadaki sayılı ekonomiler ara-
sındayız, enflasyonu kontrol ediyo-
ruz, hayat pahalılığını kontrol ediyo-
ruz’ dediği şeylerin hepsi yalan oldu, 
çıktı. Ve bu süreç, hâlâ devam ediyor. 
Neopolotikalar, serbest piyasa mese-
lesi terketilmediği sürece, işçilerin 
yoksulluk sınırını bırak açlık sınırına 
bile ulaşmaları o düzeyde bir ücret al-
maları mümkün olmuyor. Bu koşullar 
böyle devam ederse, kıyametin kop-
ması kaçınılmaz. Yoksullaşan, ezilen 
ve açlık sınırının altında çalışmaya 
mahkum edilen emekçilerin de bir 
arayışı olacak kaçınılmaz olarak. Bu 
da yeni mücadelelere, yeni çatışmala-
ra sahne olacak bir döneme de girdiği-
mizi gösterebilir. Emek örgütlerinin 
birleşik bir mücadelesine ihtiyaç var. 
Bunu gerçekleştirmemiz lazım.”

“Yaşam standartlarının en 
dibindeyiz”

Bir kafede garsonluk yaparak geçi-
mini sağlayan Ferhat L., asgari ücret 
zammının hayatını kolaylaştırmadı-
ğını dile getirdi. Her şeye zam gelme-
sinin giderlerini arttırdığını belirten 
Ferhat, şunları söyledi:

“Ben kardeşimle birlikte yaşıyo-
rum ve kardeşim çalışmıyor. Şu an 
açlık sınırının altında geçinmeye 
çalışıyoruz. Kişi başı, 4 bin 250 TL 
düşüyor. Bizim zaten kiramız, 3 bin 
TL. Yaşam standartlarının en dibin-
deyiz, hatta yaşamadığımızı öngörü-
yorum. Bundan sonrasının ne olaca-
ğının bilemiyorum.

Hayatım sabah 10:00’dan akşam 
9: 30’a kadar çalışmakla geçtiği için 
tek bir aktivitem uyumak. En son si-
nemaya gittiğim tarih sanırım 2021 
yılıydı. Geçinebilmek için az mik-
tarda harcama yapmam gerekiyor. 
Asgari ücretle çalışırken hastaneye 
gitmek bile bir masraf. Ayrıca gü-
nümüzde sağlık sisteminin devlet 
hastanelerinde ne kadar kötü oldu-
ğunun farkındayız. Özel hastanelere 
maddi durumumuz yetmediği için 
artık evimizde ağrı kesicilerle hasta-
lıkları atlatmaya çalışıyoruz ve has-
talanmamaya özen gösteriyoruz.”

“Çay içmeye giderken bile 
hesap yapar olduk”

Her yıl artan enflasyonundan dola-
yı asgari ücrete gelen zammın fayda 

Fotoğraflar:  DEPO Photos

http://media4democracy.org/news/gelecek-endisesi-isilerin-sirtinda-kambur
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sağlamadığını, geçinmekte zorluk 
yaşadığını vurgulayan diş teknis-
yeni Devran Selçuk, “Asgari ücrete 
zam yapılması demek, fiyatların 
artması, alış gücünün azalması yani 
kısaca eflasyonun artması demek. 
Ben tiyatro ve futbolu seven biriyim. 
Geçen yıl 2, 3 ayda bir tiyatro ve fut-
bol maçlarına gidebiliyordum ama 
artan değil tiyatro, futbol çay içme-
ye giderken bile hesap yapar olduk” 
diye özetledi durumunu.

Benzin istasyonunda çalışan Gör-
kem Kalkan ise, “Gelen zam, enflas-
yona yenik düştü. Geçim sıkıntısı 
gün geçtikçe artıyor. İnsanlar, asgari 
ücretle zaten yoksulluk içinde ya-
şıyorlar git gide alım güçleri eriyor. 
Yakında asgari ücretin yoksulluğun 
altına düşeceği ihtimali büyük” diye 
konuştu.

“Asgari ücretin en az 10 bin 
olması lazım ”

Düğün salonunda servis elemanı 
olarak çalışan Nazlı Aktura, geçine-
mediğinden yakınarak şöyle konuş-
tu:

“Asgari ücret bile almıyorum, 12 
saat çalışıyorum. Aldığım para belli, 
geçinemiyorum. Hiçbir şeye yetmi-
yor. Bir ay elektriği, bir ay suyu ödü-
yorum. Hayat çok zor. Asgari ücretin 
en az 10 bin olması lazım. Çünkü 
kiradaki insan için 8 bin 500 lira, 
sadece kira ve faturalara gidiyor. Bu 
millet ne yiyip ne içeçek. Bir yerde 

oturup kahve bile içemiyorsun. İki 
kişi çalışıyoruz buna rağmen yetişti-
remiyoruz.”

Basın işçisi olarak çalışan 
Kübra Ateş ise şunları söyledi:

“Asgari ücret ile bir ailenin geçin-
mesi neredeyse imkansız. Özellik-
le büyük şehirlerde asgari ücretle 
geçinmek durumunda kalan aileler 
var. Kiraların en az 6 bin olduğu şe-
hirde 8.500 TL ile geçinilebilir mi? 
Ne yapacak bu insanlar? Ve işin kötü 
tarafı, çoğu insan asgari ücret bile 

alamıyor. Enformel üretim süreci-
nin köleleri haline geldik. Çok daha 
düşük miktarlara insanların emeği 
sömürülüyor, hayatlarından çalını-
yor. Zaten ülkemizde genel olarak 
özel sektör veya kamu farketmeksi-
zin insanlar akşama kadar çalışmak 
durumunda kalıyor. Sosyal aktivite 
yapma imkânımız olmuyor. Şahsen 
ben ailemle eve gelince iki bardak 
çay içebilsem şükredecek duruma 
geldim. Yorgun argın gelip kendimi-
zi anca yatağa atıyoruz. Sonra yine 
sabah erkenden mesai. ”



149 

Şubat 2023 / Sayı 62

Türkiye’de sayıları 50 bine varan Uygur Türkü, 
vatandaşlık istiyor. 2017'de süresiz ikamet izni 
verilen Uygur Türkleri, şimdilerde vatandaşlık 
için başvurulara başladı.

Uygurlar vatandaşlık Uygurlar vatandaşlık 
istiyoristiyor

Çin'in mezaliminden kaçarak, Türki-
ye'ye sığınan Uygur Türkleri'nin sayısı 
50 bine ulaştı. Uygurlar, yaşamakta 
oldukları Türkiye'den vatandaşlık isti-
yorlar. 9.Köy’e açıklamalarda bulunan 
Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme 
Derneği Genel Sekreteri Abdulehad 
Udun da, Türkiye’nin genel anlamda 
Uygurlar için güvenli bir ülke olduğu-
nu söyledi. 

Udun, Türkiye ve Çin arasında imza-
lanan suçlu iadesi anlaşmasının, Uy-
gurlar'ın geri gönderilmesi için zemin 
oluşturup oluşturmayacağına ilişkin 
9. Köy'ün sorusunu ise şöyle yanıtladı;

“Türkiye’de genel olarak çok fazla 
Uygur var. İçlerinde de çeşitli insan-
lar var. Bazı Uygur Türkleri, Suriye ve 
Irak’ta radikal örgütlerle ilişkisi olup 
olmadığı konusunda soruşturuluyor. 
Terörle ilişkisi yok ise serbest bırakı-
lıyor. Bir hanımefendinin Tacikistan 
vatandaşı olduğu için Tacikistan’a yol-
landığını biliyorum. Başka bir örnek 
bilmiyorum." 

Abdulehad Udun, 2017 yılında Uy-
gur Türklerine süresiz oturum izni 
verildiğini ve kanunen 5 yıl oturmuş 
olanların Türk vatandaşlığına müra-
caat etme hakkı olduğunu da söyledi.  
İçişleri Bakanlığı’nın Uygur Türkleri 
için Cevizlibağ’da ayrı bir ofis açtığını 
belirten Udun, şu ana kadar 4-5 bin ka-
dar Uygur Türkünün vatandaşlık için 
çağrıldığı bilgisini de verdi. 

“Vatandaşlık süreci Çin ile 
ilişkilerden dolayı yavaş ilerliyor 
olabilir”

Türk vatandaşı olabilmiş Uygur 
Türklerinden biri olan Selahaddin 
Kaşgarlı ise, hala pek çok Uygur Tür-

Ahmetcan Uzlaşık   

31 Ocak 2023

kü'nün vatandaşlık için beklediklerini 
söyledi. Cevizlibağ’daki müdürlüğe 
müracaat eden bazı Uygur Türklerinin 
“kötü muameleye” maruz kaldığını da 
savunan Kaşgarlı, Uygurlar'ın vatan-
daşlık sürecinin yavaş işlemesinden 
yakındı. Selahaddin Kaşgarlı, bunun 
“Çin ile olan ilişkilerden” kaynaklana-
bileceğini tahmininde bulundu. 

Türkiye’nin çabası yeterli değil
Uygur Akademisi Vakfı Başkan Yar-

dımcısı Abdülhamit Karahan ise 9. 
Köy’e yaptığı açıklamada, halen Tür-
kiye’de yaşamakta olan 50 bin Uygur 
Türkü'nün pek çok sivil toplum kuru-
luşu kurarak, sorunlarını kamuoyuna 
aktarmaya, gençleri de etnik kimlikleri 
ve kültürleri konusunda eğitmeye ça-
lıştıklarını anlattı. Karahan, STK'lar 
aracılığıyla asıl memleketleri olan 
Doğu Türkistan'a gidemeyen Uygurla-
rın Türkiye'deki entegrasyonuna yar-
dımcı olmaya çalıştıklarını da söyledi. 

Uygur meselesinin kamuoyunda 
yeteri kadar öne çıkmamasından da 
şikayet eden Karahan, “Türkiye son 
zamanlarda çok fazla göç aldı, dolayı-
sıyla bu göç hareketleri gündem olmuş 
durumda” diye konuştu. Türkiye’nin 
Uygur meselesine yönelik bazı çabaları 
olduğunu, ancak bunun yeterli olmadı-
ğını da kaydeden Karahan, kurmuş ol-
dukları vakfın kendi imkanlarıyla faa-
liyetlerini sürdürdüğünü, Akademi’nin 
ise akademisyen, doktor gibi okumuş 
kişilerden oluştuğunu ve üyelik aidat-
larıyla kendini finanse ettiğini anlattı.  

Türkiye'ye sığınan Uygurların mut-
fak kültürü de, sayısı her geçen gün 
artan Uygur restoranları sayesinde 
Türkiye'ye yayılıyor.  Bu restoranlardan 
birinde çalışan Efraim, 9. Köy'e yaptığı 
açıklamada, Doğu Türkistan’daki ak-
rabalarından haber alamadığını ve ha-
berleşmenin neredeyse imkansız oldu-
ğunu belirtti. Akrabalarından bir tanesi 

için ise hapishaneye düşüp vefat etti-
ğini ancak aylar sonra öğrenebildiğini 
söyleyen Efraim, Türkiye’nin Uygur 
Türkleri konusundaki çabasını olumlu 
gördüğünü ancak vatandaşlık konu-
sunda zorluklar yaşandığını belirtti. 

Doç. Dr. Işık Kuşçu: İlk Uygur 
diasporası Türkiye’de oluştu

9. Köy’e konuşan ODTÜ Avrasya Ça-
lışmaları Bölüm Başkanı ve Öğretim 
Üyesi Işık Kuşçu,Türkiye'deki Uygur 
diasporasının oluşumu hakkında bilgi 
verdi. 

1850 Uygur Türkü’nün, Menderes 
zamanında Türkiye’ye “iskanlı göç” adı 
altında yerleşmesine izin verildiğini, 
bu tarihten sonra 60’larda da göçün 
devam ettiğini anlatan Kuşçu, son-
rasında toplu göçlerin yerini bireysel 
göçlerin aldığını belirtti. 

Kuşçu, “50’lerdeki ilk göçlerle birlik-
te oluşan Uygur diasporasına Mehmet 
Emin Buğra, İsa Alptekin gibi ünlü 
Doğu Türkistan’lı aktivistler liderlik 
ediyordu. Bu dönemde iki tane vurgu-
ları bulunuyordu, hem Türklük hem 
Müslümanlık. Ek olarak Çin’in de bir 
komünist ülke olmasından kaynaklı 
olarak anti-komünizm” diye konuştu. 

Kuşçu, ilk dönem aktivistlerinin şu 
anda diasporanın sahip olduğu imkan-
lara sahip olmadığını da vurgulayarak, 
buna rağmen o dönem için başarılı iş-
ler yaptıklarını belirtti. 

Kuşçu, “Türkiye’nin 52’den beri 
açıkça ortaya koyduğu bir tavır var, bu 
insanları Anadolu’da misafir etmek 
gibi. Bir yandan da Çin ile ilişkiler ge-
liştikçe bu bir sorun olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu, Çin için içişlerine karışıl-
ması anlamına geliyor. Uygurlar zaten 
tarihsel olarak çok aktif, burada Türki-
ye’nin hassasiyet gösterdiği iki mesele 
var; Türk ulusal kimliğine bir zarar 
vermemesi ve dış ilişkilerini sıkıntıya 
sokmaması” dedi.

https://9koy.org/uygurlar-vatandaslik-istiyor-3101230141.html
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Bilal Seçkin

10 Ocak 2023

Ani Antik Kenti, Erken Demir Ça-
ğı'ndan 16. yüzyıla kadar yerleşimin 
olduğu önemli bir ticaret merkeziy-
di. Kars merkeze 42 kilometre uzak-
lıktaki bu kent, aynı zamanda Tür-
kiye’nin Ermenistan sınırında yer 
almakta. Birçok medeniyete ev sa-
hipliği yapmış Ani kenti, 2016 yılın-
dan bu yana UNESCO Dünya Kültür 
Mirası listesinde yer alır.

Her yıl binlerce turistin ziyaret 
ettiği Ani, en çok misafiri ise kış 
aylarında ağırlıyor. Özellikle karın 
yağmasıyla estetik bir görünüme 
bürünen antik kent, Ocak ayına giril-
mesine rağmen henüz beyaz örtüyle 
örtülmedi. Sadece Ani Antik Kenti 
değil, Türkiye’nin en önemli kayak 

merkezlerinden olan Sarıkamış Ka-
yak Merkezi de kar yağışının olma-
masından nasibini alarak henüz ka-
yak turizmine açılmadı.

Diğer yandan Sarıkamış’ta kar ya-
ğışının olmaması Sarıçam orman-
larındaki ekosistemi de etkiledi. 
Ormanda yaşayan boz ayılar normal 
şartlarda kış uykusunda olmaları 
gerekirken kış uykusuna yatmadı. 
Sık sık ilçe merkezine sürüler halin-
de gelen boz ayılar buradaki şehrin 
çöplüğünde yiyecek aradıkları görül-
mekte.

Karslı Fotoğrafçı Birkan Çelik 
Kars’taki kuraklığı ve İklim Uzmanı 
Önder Algedik Türkiye genelindeki 
kuraklığın sebebini konuştuk.

30 yıldır Kars’ta eczacı olarak ça-
lışan Çelik aynı zamanda fotoğraf-
çılıkla da uğraşıyor. 8 yıla yakındır 
özellikle Doğu ve Güney Doğu Anado-
lu Bölgesi’nde fotoğraf çeken Çelik, 

arşiv çalışmaları yapmakta. Ani An-
tik Kenti’nde karşılaştığımız Çelik, 
Kars ve çevresinde Ocak ayının ilk 
haftasını geride bırakmalarına rağ-
men kar yağışının olmamasını şöyle 
anlattı: “Normal şartlarda bu gün-
lerde Ani’de hep kar olurdu. Kars’ı, 
Ani’yi karsız, beyaz örtüsüz görmek 
bizi tuhaf hissettiriyor. Bu duyguya 
kapılmamızın nedenlerinden birisi, 
Kars’ın karın en çok yakıştığı kent-
lerden bir tanesi olmasıdır. Kars bu 
anlamda çok özel bir kent. Uzun sü-
redir bu kadar kurak geçen bir kış 
ayı yaşamamıştım. Yıllardır burada 
yaşamama rağmen böyle bir kurak-
lığı ilk kez yaşadığımı hatırlıyorum” 
ifadelerini kullandı.

‘Ani’yi, Kars’ı bu şekilde kuru, 
karsız görmek bizi üzüyor’

Çelik, “Fotoğraf sanatı ile uğraşan 
bir insan olarak şunları söyleyebi-

Ani Antik Kenti 
karsız günler geçiriyor: 
Endişe verici
Kış turizminin gözde merkezlerinde olan Kars, kar yağışının henüz 
yağmamasından kaynaklı zor günler geçirmekte. Karslı Fotoğrafçı Birkan 
Çelik, Kars’ı, Ani Antik Kenti’nin kuru, karsız görmenin kendilerini üzdüğünü 
belirterek, ekosistem için de endişe verici bir durum olduğunu söyledi.
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lirim; burada genelde taş, koyu taş 
yapılar var. Biz fotoğrafçılar için ka-
rın yağması görsel açıdan o yapılan 
tek tek açığa çıkması, tek tek göze 
gelmesi, güzelliğin daha iyi yansıt-
ması anlamına geliyor. Karın fotoğ-
rafik açıdan belki de güzel olması, 
Kars’taki bu yapıların kar ile ortaya 
çıkmasından kaynaklanıyor. Fotoğ-
rafçılar olarak bizlerin de bu güzelli-
ği farklı gözle, farklı açıda, farklı ışık 
tonlarıyla fotoğraflayıp insanların 
görsel zevkine sunmamız bizi mut-
lu ediyor. Ve bu yüzden Ani’yi, Kars’ı 
bu şekilde kuru, karsız görmek bizi 
üzüyor” dedi.

‘Endişe verici bir durum’
Coğrafyanın karla, kar sularıyla 

besleniyor olduğunu ve karın yağ-
ması kendileri için inanılmaz değerli 
olduğunu söyleyen Çelik, bu ayın ku-
rak geçmesinin kendilerini tedirgin 

ettiğini belirtti. Çelik, “Kar, kar suları 
bu kent için altın değerindedir. Çün-
kü kışın karın olmaması önümüzde 
kurak bir dönemin gelmesi anlamı-
na gelir. Burası hayvancılıkla yaşa-
yan, ayakta kalan bir kent. Ot olma-
yınca hayvan sayısında ciddi azalma 
oluyor. Bu da aynı zamanda kentin 
ekonomisine ciddi zarar verir. Hatta 
ülkenin canlı hayvan ekonomisine 
de zarar verir, et fiyatı önemli ölçü-
de artar. Çünkü Kars Türkiye’nin et 
deposudur. Ekosistem açısından da 
bu kuraklık endişe verici bir durum”  
şeklinde konuştu.

‘Türkiye iklim değişikliğini 
arttıracak politikalar izlemeye 
devam etti’

İklim Uzmanı Önder Algedik ise 
Türkiye genelinde yaşanan kuraklı-
ğa dair konuştu. 2021 yılının Türki-
ye’de kurak geçtiğini söyleyen Alge-

dik, toprak suya hasret ve doymayı 
beklerken 2022 yılında da istenilen 
yağış olmadığını belirtti. Hem yağ-
mur açısından hem de kar açısından 
iyi bir zaman geçmediğine dikkat 
çeken Algedik, “Genel böyle kurak-
lıklar yaşanıyor ama bu kuraklıkla-
rın sebebini iklim değişikliğine bağ-
lamak çok doğru değil. Fakat iklim 
değişikliğinin sebebi olan şeyle ku-
raklığın sebebi olan şeyle ilgili çok 
ciddi bağlantı var. Çünkü Türkiye 
bu dönemde hem iklim değişikliği-
ni arttıracak hem de toprağı susuz-
laştıracak asfalt, beton ve fosil yakıt 
projeleri ne çok ciddi ağırlık verdi. 
Yani kuraklığın arttığı bir dönemin 
arkasından, önlem almak yerine ku-
raklığı ve iklim değişikliğini tetikle-
yen, etkileyen faktörleri öne çıkardı. 
Dolayısıyla bunun sebebi iklim deği-
şikliğinden kaynaklıdır demek pek 
olası değil ama iklim değişikliğinin 
sebebinin aynı siyasi sebepler oldu-
ğunu söylemek mümkün” ifadeleri-
ni kullandı.

‘İklim değişikliğinin sebebi 
ile bugün yaşanan kuraklığın 
sebebi benzer’

Türkiye’de son 7 yıldır yaşanan 
bir kuraklık döngüsünün olduğunu 
sözlerine ekleyen Algedik, “Normal 
şartlarda kuraklık döngüsünün ol-
duğu yıllarda çok dikkatli davranılır. 
Ama biz dikkatli davranmadık, as-
falt, beton dökmeye; kömür, petrol, 
doğalgaz kullanmaya devam ettik" 
ifareyenihi kullandı.

Algedik ayrıca, "Diğer yandan 
Türkiye’de tarım alanları, o tarım 
havzasının bütçesine uygun tarım 
yapılmıyor. Kuraklığa rağmen hâlâ 
sulu tarımı kullanıyoruz. Ne kadar 
yağmur yağıyorsa ona uygun tarım 
yapmak lazım." dedi. 

Algedik,  "Fakat bunun yerine daha 
çok para getiriyor diye hem çiftçiyi 
hem de toprağı zora düşürecek poli-
tikalar izleniyor. Bunun sonucunda 
hem çiftçi hem toprak hem de biz 
kaybediyoruz. Kim kazanıyor; onun 
tohumunu, ilacını satan şirketler 
kazanıyor ve çiftçiyi de kollamadık. 
Sonuç olarak iklim değişikliğinin 
sebebi ile bugün yaşanan kuraklığın 
bu kadar kötü yaşanmasının sebebi 
çok benzer. Bu zorlu süreci önlemek 
bizi aşar ama etkisi azaltılabilir” 
diye belirtti.
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