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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/


Başımız
sağ olsun

• 6 Şubat 2023 saat 04.17

• 6 Şubat 2023 saat 13.24

• 20 Şubat 2023 saat 20.04

• 20 Şubat 2023 saat 20.07

Türkiye 6 Şubat sabahı çok karanlık bir güne uyandı. 
Kahramanmaraş Merkezli 7.8 büyüklüğünde saat 04.17'de 
gerçekleşen depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, 
Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa 
büyük bir şekilde etkilendi. Deprem bu 10 ilin yanı sıra pek çok ilde 
de hissedildi.  Aynı gün, 9 saat sonra yaşanan 7.5 büyüklüğündeki 
depremle yaşanan yıkımın boyutu daha da arttı. Bu depremlerden 
15 gün sonra gerçekleşen sırasıyla 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki 
depremler, ilk depremin yaralarını sarmaya başladığımız günlerde 
yine can kayıpları yaşamamıza neden oldu.

Resmi açıklamalara göre 40 binin üzerinde yurttaş yaşanan 
depremler nediyle hayatını kaybederken, yüz binlerce insanımız 
yaralandı. Milyonlarca insan ise yaşanan depremden doğrudan 
etkilendi.  Meydana gelen depremlerden etkilenen tüm herkese 
geçmiş olsun. Hayatını kaybettikleri haberlerini tarifi imkansız 
bir üzüntüyle öğrendiğimiz tüm yurtlaşlarımız için büyük bir acı 
duyuyoruz. Başta depremde yakınını kaybedenler olmak üzere 
tüm Türkiye'nin başı sağolsun.

9. Köy Haber Merkezi
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Kahramanmaraş’ta 
iki büyük deprem:
45 bin 89 kişi 
yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık il-
çesinde 6 Şubat 2023 günü sabaha 
karşı meydana gelen 7.7 şiddetindeki 
depremden yaklaşık 9 saat sonra El-
bistan ilçesinde 7.6 şiddetinde başka 
bir deprem daha meydana geldi. Dep-
remler sonucunda Kahramanmaraş, 

Fotoğraf: DEPO Photos

Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, 
Osmaniye, Şanlıurfa, Hatay, Malatya 
ve Adıyaman’da yıkım meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan son açık-
lamaya göre yaşanan depremin ar-
dından 45 bin 89 kişi yaşamını yitir-
di.
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Gazeteciler Cemiyeti bölgede, 
meslektaşlarının yanında

Kahramanmaraş'ta meydana ge-
len 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem-
ler gazetecileri de etkiledi. Yerel 
gazeteciler depremin yıkıcılığı en 
yakından hissedenler olurken; dep-
rem bölgesinde görev yapmak için 
bulunan gazeteciler de depremin so-
nuçlarından etkilendi. Hem merkezi 
Ankara'da hem de bölgede gazeteci-
lerin ihtiyaçlarını giderebilmek için 
çalışmalar yürüten Gazeteciler Ce-

Gazeteciler Cemiyeti, depremden etkilenen ve deprem bölgesinde görev yapan 
gazetecilerin yanında oldu. Yaptığı çalışmalar ile ses getiren Gazeteciler Cemiyeti 
alanda gazetecilerin yaşadıklarını anlatan gözlem/faaliyet raporu ile de tarihe not 
düştü.

Haber Merkezi

28  Şubat 2023

miyeti, bölgede yaşananlara ilişkin 
de izlenim/faaliyet raporu oluştur-
du. Gazeteciler Cemiyeti tarafından 
oluşturulan ve gazeteclierin afet böl-
gesinde yaşadıklarını zorlukları ve 
gerek duydukları ihtiyaçları gözler 
önüne seren rapor şöyle:

"Gazeteciler Cemiyeti depremin 
hemen ardından bölge cemiyetleriy-
le iletişime geçti, hasar ve kayıplar 
hakkında bilgi aldı. 10 ilin cemiyet 
başkanlarıyla ve yöneticileriyle gö-
rüşüldü, kayıplar, eksikler, ihtiyaç-
lar, sorunlar not edildi. Bunların 
ışığında Gazeteciler Cemiyeti, gaze-
tecilerin acil mesleki ve kişisel ihti-
yaçlarını karşılamak üzere bir koor-

dinasyon ekibi oluşturdu ve bölgeye 
3 kişilik bir heyet gönderdi. Bölgede 
görevli gazetecilerin haritası çıkarıl-
dı ve yaklaşık 250 kişilik bir gazete-
ci haberleşme grubu oluşturularak 
ihtiyaçlar tespit edildi. Heyetimiz 
depremden en çok etkilenen iller-
den Hatay ve Kahramanmaraş’ta ve 
ilçelerinde iki gün boyunca gazete-
cilerle, yerel basın çalışanlarıyla ve 
yerel cemiyet yöneticileriyle görüş-
tü. Heyet gazetecilerin acil enerji 
ihtiyaçları için powerbank’lar, toza 
karşı koruyucu maske ve kişisel hij-
yen setleri dağıttı, portatif kamp tu-
valetleri satın alındı ve gazetecilere 
dağıtılmaya başlandı.
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1- Deprem Bölgesi Destekleri
Gazeteciler Cemiyeti 14 Şubat 

tarihinde deprem bölgesinde çalı-
şan gazetecilerin ihtiyaçlarını gi-
dermek üzere yola çıktı. Gazeteci-
ler Cemiyeti tarafından yaşanan 
depremin ardından bölgeye yapı-
lan ilk ziyarette, gazetecilerin tes-
pit edilen en acil ihtiyaçlarını gi-
dermek ve alanda gözlem yapmak  
amaçlandı.

İhtiyaçlar tespit edilirken, gazete-
cilerle yapılan doğrudan görüşmeler 
ve oluşturulan gazeteci dayanışma 
iletişim ağından edinilen bilgiler-
den faydalanılmıştır. İlgili iletişim 
ağına, kurulduğu saat içinde 190 
gazeteci katılım göstermiştir, güncel 
olarak ise 260 katılımcı bulunmak-
tadır. Grup, gazetecilerin acil kişisel 
ve mesleki ihtiyaçlarını gazetecilerle 
paylaşma amacını bugün de karşıla-
maktadır. Halen ilgili gruba katılım 
talepleri gelmekte ve katılımcı gaze-
teciler meslektaşlarıyla bilgi alışve-
rişinde bulunmaktadır.

Sözü edilen iletişim ağından edi-
nilen bilgiler doğrultusunda, gaze-
tecilerin deprem bölgesinde en acil 
ihtiyaçları olarak sıralanan enerji 
ihtiyacı, toza karşı koruyucu mas-
keler ve kişisel hijyen setleri hızlıca 
edinilmiştir.

Bu kapsamda 14 Şubat tarihinde 
Gazeteciler Cemiyeti heyeti, 25 ta-
nesi Gazeteciler Cemiyeti tarfından 
bedeli ödenerek satın alınan ve 20 
tanesi Savunma Teknolojlieri Mü-
hendislik (STM) tarafından temin 
edinen toplam 45 powerbank ve Ke-
çiören Belediyesi tarafından temin 
edinen 3 koli hijyen malzemsei ve 

toza karşı koruyucu maske ile yola 
çıkmıştır.

15 Şubat 2023 sabahı deprem 
bölgesine varan heyet, ilk olarak İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından oluşturulan koordinasyon 
merkezini ziyaret etmeyi hedefle-
miştir. Bu ziyareti gerçekleştirmek 
amacıyla merkeze giderken, görevi 
başında olduğunu gördüğü gaze-
tecileri de yerinde ziyaret etmiştir. 
Heyet, Antakya’da oluşturulan İBB 
Deprem Kordinasyon Merkezi’nde 
oluşturulan basın alanını gözlemle-
me fırsatı bulmuştur. 

Bölgede yaşanan güvenlik sorun-
ları nedeniyle, koordinasyon mer-
kezine dışarıdan girişlerin içeriden 
birinin referansıyla olduğu gözlem-
lenmiştir. Koordinsayon merkezin-
de, basına ayrılan bölümün içleri 
boş olmak üzere 4 adet çadır olduğu 
anlaşılmıştır. Yapılan görüşmeler 
neticesinde, afet bölgesinde acil ihti-
yaçlara göre çadırların kullanım ni-
teliğinde değişiklikler olabileceğini, 
bu nedenle çadırların gazetecilerin 
talepleri doğrultusunda doğrudan 
düzenlenebileceği bilgisi verilmiştir. 
Koordinasyon merkezine giriş çıkış-
larda, basın kartı gösteren kimsele-
rin zorluk yaşamaması hususunda 
uzlaşıya varılmıştır. Ayrıca, merkeze 
gelen gazetecilerin internet bağlan-
tısı ve çalışma alanı gibi mesleki 
ihtiyaçlarının karşılanacağı, bunun 
yanı sıra ise yemek, tuvalet ve hijyen 
malzemeleri ihtiyaçlarının karşı-
lanacağı bilgisi de heyetle paylaşıl-
mıştır. 

Depremin yaşanmasının ardın-
dan bir hafta gibi bir süre geçmesi 

ve arama kurtarma faaliyetelerinin 
yerini enkaz kaldırma faaliyetleri-
ne bırakmasının bir sonucu olarak, 
gazetecilerin özel haber üretimi için 
depremin etkilediği  bölgede çeşitli 
noktalara dağıldığı ve ortak bir haber 
üretim noktasında bulunmadıkları 
gözlemlenmiştir. Yapılan bu gözlem 
nedeniyle, gazetecilerle doğrudan 
ilişki kurup bulundukları yere ve ga-
zetecilerin ortak haber yapabilecek-
leri arama-kurtarma faaliyetelirinin 
sürdüğü bölgelere gidilmesi kararı 
alınmıştır.

Deprem koordinasyon merkezi-
ne yapılan ziyaretin ardından, ak-
rabalarından haber almak üzere 
enkaz başında bulunan, kendisi de 
depremzede olan Hatay Gazeteci-
ler Cemiyeti eski başkanı Abdullah 
Temizyürek’e baş sağlığı ve geçmiş 
olsun ziyaretinde bulunulmuştur. 
Görüşme kapsamında, Hatay’da yer 
alan yerel gazetelerin ve gazetecile-
rin durumuna ilişkin bilgi edinme 
fırsatı da bulunmuştur. 

Temizyürek’le yapılan temasın ar-
dından, Antakya’da arama kurtarma 
çalışmalarının halen sürdüğü böl-
geye gidilmiştir. Arama kurtarma 
çalışmalarını takip eden 20’ye yakın 
gazeteci ile haber üretim süreçlerin-
de temas etme fırsatı bulunmuştur. 
Yaşadıkları güçlükler, acil ihtiyaçla-
rı ve talepeleri üzerine konuşma im-
kanı doğmuştur. Depremzedelerin 
acil tıbbi ihtiyaçları dışında kalan 
barınma, beslenme, güvenlik, gi-
yim, ulaşım, sağlıklı iletişim vs. gibi 
temel ihtiyaçların pek çoğununun 
bölgede görevlerini yerine getiren 
gazetecilerin de ihitaycı olduğu göz-
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lemlenmektedir. Özellikle, depremin 
ilk gününden itibaren bölgede olan 
ve uzun bir süre alanda kalan gaze-
teciler için bu sorunlar daha güçlü 
bir şekilde kendini göstermektedir. 

Heyet, yalnızca alanda çalışan ga-
zetecilerin ihtiyaç ve taleplerine yö-
nelik bilgi toplamamış, öte yandan 
çeşitli bölgelerdeki vatandaşların da 
gazeteciliğe yönelik istek ve beklen-
tileri hakkında gözlem yapma fırsatı 
yakalamıştır. Örneğin, İskenderun’a 
yapılan ziyaretin ardından Kah-
ramanmaraş bölgesine doğru yola 
çıkıldığında, yol üzerinde bulunan 
ve basında “Depremde yıkılmayan 
ilçe” olarak geniş yer bulan Hatay’a 
bağlı Erzin ilçesindeki gözlemler 
bu anlamda değerlidir. Afetin birin-
cil etkilerinin halen devam ettiği bu 
dönemde böyle bir haber yapılma-
sının, kendi ilçelerine yönelik göçü 
arttırdığını ve müşterek ihtiyaçların 
giderek arttığını dile getirmişlerdir. 
Depremzedeleri ilçelerinde ağırla-
maktan memnunmiyet duydukla-
rını belirten Erzinliler, yapılan ha-
berler nedeniyle kendilerine yardım 
gelmediğini ancak “misafirlerini 

insanca ağırlamak için” kendi öz ka-
yanaklarının yetmediğini dile getir-
mişlerdir.

Heyet ziyaretlerin ikinci günü kap-
samında, Kahramanmaraş Merkez, 
Nurdağ’ı ve buraya bağlı köylerde 
görevi başında olan gazetecileri doğ-
rudan ziyaret etmiştir. Özellikle bu 
bölgede gazetecilerin çeşitli farklı 
bölgelerde özel haber üretme çaba-
sın içinde olduğu gözlemlenmiştir.

Gazeteciler Cemiyeti heyeti tara-
fından bölgeye yapılan ziyaret, 16 
Şubat günü son bulmuştur. Yapılan 
temsalar neticisinde, toplamda 25 
adet powerbank, yüzü aşkın toza 
karşı koruyucu maske ve hijyen seti 
görevi başındaki gazetecilere ulaştı-
rılmıştır. 

Gazeteciler Cemiyeti heyeti tara-
fından yapılan alan incelemesi es-
nasında, Gazeteciler Cemiyeti mer-
kezi Ankara’da da ihtiyaçların temin 
edilmesi için temaslar devam etmiş-
tir. Bu kapsamda, 30 adet portatif 
tuvalet  ve 50 tanesi Burdur Beledi-
yesi’nden ve 25 tanesi Otokar’dan 
olmak üzere 75 adet yeni powerbank 
teminleri yapılmıştır.

Bölgede yardım çalışması yürüten 
belediye görevlileriyle de görüşen 
Cemiyet ekibi bölgede yerleşik veya 
bölgede haber takibinde olan gaze-
tecilerin durumuyla ilgili bilgi aldı 
ve bu durumu yerinde gözlemledi. 
Bu çerçevede bölge izlenimleri şöyle 
özetlenebilir.

2- Afet bölgesi yerel basını
• Başta depremden etkilenen 

10 il arasında en çok hasar gö-
ren Hatay, Kahramanmaraş, 
Adıyaman ve Malatya’da yerel 
habercilik faaliyeti tamamen 
durmuştur. Yerel gazetelerin, 
internet sitelerinin ofisleri, 
matbaalar yıkılmıştır. Yerel 
haber üretiminde ve dağıtı-
mında yer alan tüm personel 
aileleriyle birlikte depremden 
etkilenmiş ve yaralarını sar-
maya çalışmaktadır.

• Başta Hatay, Kahramanma-
raş ve Adıyaman olmak üze-
re bölgeden yerel haber akışı 
sağlanması aylarca imkânsız 
olacaktır. Bölgeyi ve kurum-
larını en iyi bilen gazetecile-
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rin haber yapıp ülke geneline 
duyuramayacağı karanlık bir 
dönem bizi beklemektedir. Bu 
gazetecilerin 32’si hayatını 
kaybetmiştir, geride kalanlar 
da yaşamsal sorunlarla boğuş-
maktadır. 

• Bölge gazetecilerinin en önem-
li sorunu aileleriyle birlikte 
yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için en başta barınmadır. Ken-
di illerinde barınma olanağını 
bulamayan gazeteciler, cena-
zelerini gömdükten sonra baş-
ka illere göç etmektedir. Kendi 
illerinde barınma şansı yaka-
layabilen gazeteciler de ısın-
ma, elektrik, gıda gibi temel 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeye 
çalışmaktadır.

• Osmaniye ve Adana’da ev ve 
ofisleri hasar gören gazeteci-
ler aileleriyle birlikte geçici 
barınma alanlarına yerleşmiş 
durumdadır. Osmaniye’de 
yerel habercilik büyük yara 
almış, yerel haber akışı yok 
denecek seviyeye düşmüştür. 
Adana’daki gazetecilerin ye-
rel basın faaliyetleri azalsa da 
sürmektedir.

• Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve 
Diyarbakır’da da yerel haber-
cilik faaliyetleri sürmektedir. 
Ancak gazeteciler OHAL ilanı 
nedeniyle hemen her gün poli-
sin ve yetkililerin artan engel-
lemeleriyle mücadele etmek 
zorundadır.

3- Afet bölgesinden haber 
aktaran yaygın basın

• Afet bölgesinden haber akışını 
depremin vurduğu illere haber 
takibi için giden yaygın basına 
mensup gazeteciler, bağımsız 
haber mecralarında çalışan 
haberciler ve serbest gazeteci-
ler sağlamaktadır.

• Kurumsal kapasitesi güçlü 
medya organlarında çalışan ve 
bölgeye haber takibine gönde-
rilen yaygın basın çalışanları 
habere ulaşmakta, bölgede 
seyahat etmekte ya da kişisel 
ihtiyaçlarını gidermekte diğer 
gazetecilere göre şanslı du-
rumdadır. Ancak onların da 
çok ciddi bir güvenlik proble-
mi vardır. 

• Bağımsız haber mecralarında 
çalışan gazeteciler, kurumsal 
kapasiteleri yeterli olmadığı 
için genellikle kendi kişisel 
araçlarıyla ya da kiralık araç-
ları kendileri kullanarak böl-
gede seyahat etmektedir. Bir-
kaç gün arabada uyuyup bir 
günlüğüne Adana, Gaziantep 
gibi yakın illere giderek otel-
de konaklama yöntemini izle-
mektedirler. Habere ulaşma-
larının önüne sık sık engeller 
çıkarılmaktadır. Bölgede en 
çok dile getirdikleri “güvenlik 
problemi”dir.

• Serbest gazeteciler en çok zor-
luk çeken gazeteci grubudur. 
Hem habere ulaşmalarının 

önüne çıkarılan engeller hem 
de günlük yaşamı idame et-
mekte güçlükler yaşamakta-
dırlar. Ya kişisel araçlarıyla 
seyahat etmekte ya da başka 
basın kuruluşlarından, bele-
diyelerden ya da yardım kuru-
luşlarından ricacı olarak onla-
rın araçlarıyla bir ilden başka 
ile gitmektedirler.

4 - Haber takibinde ortak sorunlar
• Bölgedeki gazetecilerin tama-

mı elektrik yokluğu nedeniyle, 
ekipmanlarını şarj edebilmek 
için otomobillere bağımlıdır. 
Otomobili olmayanlar ortak 
araç kullanarak telefonlarını 
ve diğer ekipmanlarını şarj et-
meye çalışmaktadır. 

• Güvenlik problemi tüm gaze-
tecilerin artan ortak sorunu-
dur. Bazı illerde güvenlik gö-
revlileri, bölgenin genelinde 
öfkeli depremzedeler, gaspçı 
gruplar, hırsızlık çeteleri, kim-
liği belirsiz gruplar tarafından 
gazetecilerin uğradığı saldırı-
lar artıyor. Silahla yolu kesilen 
ve gaspa uğrayan gazeteciler 
rapor edilmeye başladı. Kent-
lerde elektrik büyük oranda 
kesik olduğu için güneş bat-
tıktan sonra görev yapmak gü-
venlik riskini arttırıyor.

• Ulaşım ve internet sorunu sü-
rüyor ama yavaş yavaş aşılı-
yor. Konum servisleri çalışsa 
da gazeteciler bir yerden bir 
başka yere kent içinde güçlük-
le ulaşıyor çünkü enkazlar yol-
ları kapatmış durumda.

• Kişisel hijyen ve sağlık en 
önemli diğer sorun. Uzun süre 
bölgede görev yapan gazete-
ciler kentleri kaplayan enkaz 
tozu nedeniyle öksürük, nefes 
darlığı sorunları yaşıyor. Halk 
sağlığı uzmanları eski binala-
rın yıkılması nedeniyle havaya 
asbest karışmış olabileceğine 
yönelik uyarılar da yapıyor. 
Su tesisatları çalışmadığı için 
taşıma suyla el ve yüz yıka-
mak zorunda kalan gazeteciler 
kişisel temizlik ihtiyaçlarını 
karşılayamıyor. Kentlerin ta-
mamında yoğun bir tuvalet 
problemi var. Gün boyu arazi-
de görev yapan gazeteciler tu-
valet ihtiyaçlarını gidermekte 
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büyük sorun yaşıyor, kentlerde-
ki ortak tuvalet alanları kulla-
nılamayacak kadar kirli ve ya-
kında hastalık yayılması riski 
de var ve bu risk her gün artıyor.

5- OHAL ilanı nedeniyle artan 
sorunlar

• Deprem bölgesinde Olağanüstü 
Hal ilan edilmesi nedeniyle ga-
zetecilerin hak ve özgürlükleri-
nin korunması güçleşti. OHAL 
ilanının ardından gazeteciler 
sıklıkla görev yaparken engel-
lendiklerini bildirmeye başladı. 
Başta Diyarbakır, Adıyaman, 
Malatya, Kahramanmaraş ve 
Hatay olmak üzere ilk 10 günde 
çok sayıda gazeteci engellendi, 
bazıları gözaltına alındı. Gaze-
tecilerin uğradığı hak ihlallerini 
raporlayan meslek örgütlerinin 
çalışmalarına göre 12 Şubat’a 
kadar en az 5 gazeteci gözaltına 
alındı (Nazlıcan Yıldız, Volkan 
Pekal, Mahmut Altıntaş, Sema 
Çağlak, Mehmet Güleş), 3 ga-
zeteciye soruşturma başlatıldı, 
en az 20 gazeteci depremle ilgili 
haber yaptığı sırada engellendi, 
en az 5 gazeteci tehdit edildi, en 
az 12 gazeteci fiziksel saldırıya 

uğradı, tüm bölge için akredi-
tasyon uygulaması illerdeki 
kolluk gücünün inisiyatifine bı-
rakıldı. Yetkililerin gazetecile-
rin güvenliği ve çalışma şartları 
konusunda göreve çağrılması 
gerekiyor, yazılı açıklamalar, 
ziyaretler ve temaslarla tüm 
kamu görevlilerinin gazetecile-
rin rahat çalışmasını sağlama-
ları için uyarılması gerekiyor.

6- Alan gözleminin etkileri
• Gazeteciler Cemiyeti’nin hem 

alanda hem de merkezi An-
kara’da yürüttüğü faaliyetler 
neticesinde, pek çok gazeticiye 
ihtiyaç duydukları acil mesleki 
ve kişisel ihtiyaçlar temin edil-
miştir. Bölgede yaptığı ziyaret-
ler esnasında, 25 adet power 
bank, yüzü aşkın toza karşı ko-
ruyucu maske ve hijyen setini 
gazetecilere ulaştıran Gazeteci-
ler Cemiyeti bunların yanı sıra 
92 powerbank , 391 hijyen ve 
maske kiti ve 28 portatif tuva-
let gazetecilere ulaştırılmıştır. 
Hem bölgede hem de Ankara’da 
yürütülen çalışmalar neticesin-
de toplam; 116 powerbank, yak-
laşık 450 maske ve hijyen kiti ve 

22 tane portatif tuvalet bölgede 
görev yapan gazetecilere erişti-
rilmiştir. 

• Yapılan bu çalışmaların yanı 
sıra, alanda yürütülen temas-
ların ardından izlenim raporu 
oluşturulmuştur. Bu izlenim 
raporu, uluslulararası ve ulusal 
pek çok basın kuruluşunda yer 
almıştır.

• Ayrıca Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından oluşturulan rapor, 
uluslararası meslek kuruluşla-
rı arasında Uluslararası Gaze-
teciler Federasyonu ve  Avrupa 
Gazeteciler Federasyonu’da yer 
almaktadır. İlgil içeriklere aşa-
ğıdaki linklerden ulaşılabilir;

•  
https://europeanjourna-
lists.org/blog/2023/02/21/
turkey-journalists-repor-
ting-from-earthquake-affec-
ted-areas-face-safety-hygie-
ne-and-health-problems/

• https://www.ifj.org/medi-
a-centre/news/detail/cate-
gory/press-releases/article/
turkey-journalists-repor-
ting-from-earthquake-affec-
ted-areas-face-safety-hygie-
ne-and-health-probl.html ''

https://europeanjournalists.org/blog/2023/02/21/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affecte
https://europeanjournalists.org/blog/2023/02/21/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affecte
https://europeanjournalists.org/blog/2023/02/21/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affecte
https://europeanjournalists.org/blog/2023/02/21/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affecte
https://europeanjournalists.org/blog/2023/02/21/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affecte
https://europeanjournalists.org/blog/2023/02/21/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affecte
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affected-areas-face-safety-hygiene-and-health-probl.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affected-areas-face-safety-hygiene-and-health-probl.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affected-areas-face-safety-hygiene-and-health-probl.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affected-areas-face-safety-hygiene-and-health-probl.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affected-areas-face-safety-hygiene-and-health-probl.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affected-areas-face-safety-hygiene-and-health-probl.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/turkey-journalists-reporting-from-earthquake-affected-areas-face-safety-hygiene-and-health-probl.html
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Gazeteciler Cemiyeti’nden 
afetzede ailelere moral ziyareti

6 Şubat Depremi’nden etkilenen 
illerden gelen afetzede aileler, Gaze-
teciler Cemiyeti mülkü olan Bizim 
Çatı Otel’de ağırlanıyor. Depremden 
en çok zarar gören Kahramanmaraş, 
Hatay, Adıyaman gibi şehirlerimiz-
den gelen aileler, bu zorlu süreci bir 
arada atlatmaya çalışıyor. Cemiyeti-
miz, bir nebze de olsa yaralarını sar-
mak için ailelere, çocuklara destek 
oluyor.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Naz-
mi Bilgin, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Güray Soysal, Zeynep Gürcanlı ve 
Cemiyet dostu İbrahim Terzioğlu, 
depremzede aileleri ziyarete gitti. 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Yönetim Kurulu Üyeleri Güray Soysal, 
Zeynep Gürcanlı ve Cemiyet dostu İbrahim Terzioğlu, Cemiyetimiz bünyesinde bulunan 
Bizim Çatı Otel’de ağırlanan depremzede ailelerle bir araya geldi. Çocuklara telefon, 
tablet ve bilgisayar gibi hediyeler verildi, ailelerle vakit geçirildi

Haber Merkezi

28  Şubat 2023

Çocuklara hediyeler verildi, ailelerle 
vakit geçirildi. Çoğu ilk okul ve lise 
öğrencilerinden oluşan çocuklar, ai-
leleriyle birlikte depremden zarar 
gören, yıkılan evlerini ve okullarını 
bırakıp Ankara’ya geldi. Öğrenim-
lerine bir süre ara vermek zorunda 
kalsalar da Ankara’ya gelir gelmez 
ilk iş olarak yeni okullarına yazdı-
rıldı ve derslere girmeye başladılar. 
Depremde, çocukların defteri, kita-
bı; telefonu ve okul için gerekli olan 
daha birçok eşyası kaybolduğu veya 
zarar gördüğü için onlara, okulda 
ihtiyaçları olacak tablet, bilgisayar, 
cep telefonu, power bank gibi hedi-
yeler verildi. Satranç takımı, futbol 
topu gibi otelde arkadaşlarıyla vakit 
geçirebilecekleri hediyelerini Nazmi 
Bilgin’in elinden alan çocuklar, önce 
hep birlikte oturup yemek yediler 

ardından bahçede futbol toplarıyla 
oynadılar.

Nazmi Bilgin, gençlerle konuştu ve 
geleceğe dair planlarında yardımcı 
olacağına dair söz verdi. Zeynep Gür-
canlı, kadınların ihtiyaçlarını, istek-
lerini öğrendi. Güray Soysal, 40 saat 
enkaz altında kalan genç bir avukat 
kadınla ve ailesiyle Hatay üzerine 
konuştu, kendi anılarını paylaştı; 
gençlere sporla ilgili tavsiyeler verdi.

İbrahim Terzioğlu’nun kendi evin-
den getirdiği el emeği ikramları ile 
çay içilip sohbet edildi. Depremze-
de ailelerle uzun uzun dertleşildi, 
sohbet edildi, ihtiyaçları ve istekleri 
dinlendi. Gülündü, ağlandı, daya-
nışmanın önemi üzerine konuşuldu, 
geleceğe dair umutlu sözler duyul-
du. Ziyaret, ailelere ve çocuklara mo-
ral oldu.

https://www.24saatgazetesi.com/gazeteciler-cemiyetinden-afetzede-ailelere-moral-ziyareti/
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, Adıyaman'da da 
yıkıma ve can kaybına yol açtı. 50’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 100’den fazla 
binanın yıkıldığı kentte enkaz altında kalan depremzedeler kurtarılmayı bekliyor. 9. 
Köy Muhabiri Ramazan Eles, Besni ilçesinden aktardı.

Kars’tan gelen kurtarma ekipleri 

Depremden 36 saat sonra 
Adıyaman’da

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve 
Elbistan ilçelerinde gerçekleşen iki 
büyük depremin ardından bölgedeki 
illerde ciddi hasar meydana geldi. Bir-
çok binanın yıkıldığı Adıyaman’da da 
vatandaşların yardımıyla göçük altın-
da kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor.

“Yakınlarımızdan haber 
alamıyoruz”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdur-
rahman Tutdere, kentteki son durumu 
9.Köy’e anlattı:

“Şu an valilikte, afet koordinasyon 
merkezindeyiz. AKP milletvekilleriy-
le beraberiz. Kurtarma ekipleri enkaz 
bölgelerine gidemiyor. Kurtarma çalış-
maları yapılamıyor. Yakınlarımızdan 
haber alamıyoruz.”

Arama-kurtarma ekiplerinin sayı-
sının afetin büyüklüğü karşısında ye-
tersiz kaldığını belirten milletvekili, 
enkaz altında kurtarılmayı bekleyen 

Ramazan Eles

06 Şubat 2023

çok sayıda vatandaş olduğuna dikkat 
çekerek şöyle konuştu:

“Ekiplerin bir kısmında da yeterli 
araç-gereç yok. Kurtulan vatandaşlar 
kendi imkanlarıyla veya çevredekile-
rin yardımıyla çıkıyor. Hala birçok en-
kaz var ve kurtarılmayı bekleyen bir-
çok vatandaş var. Dışarıdaki insanlar 
barınma ve gıda sorunu yaşıyor. Kar 
ve yağmur çok şiddetli yağıyor, elekt-
rikler yok.” Geniş bir alanda yıkım ol-

duğundan dolayı müdahale etmenin 
oldukça zor olduğunun altını çizen 
Tutdere, “Şu an eksiklerin giderilme-
si için çalışma yapılıyor. Türkiye’nin 
her tarafından ekipler gelmeye baş-
ladı. Asker görevlendirildi. Koordine 
edilmeye çalışılıyor” dedi.

AKP Adıyaman Milletvekili 
Yakup Taş ve ailesi de 
kurtarılamadı

Yakup Taş ve ailesinin ikamet et-
tiği 9 katlı bina da Adıyaman mer-
kezde yıkılan binalardan biriydi. 
9.Köy’e konuşan Taş’ın yakınları, 
şehir merkezindeki enkaza AFAD 
ekiplerinin iki defa müdahalesinin 
gerçekleştiğini söyledi. İlgili bölgede 
yapılan arama kurtarma çalışmala-
rında Yakup Taş'ın cansız bedenine 
ulaşıldı.  

100 bina yıkıldı, en az 28 kişi 
hayatını kaybetti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuha-
dar, kentte 100 binanın yıkıldığını ve 
en az 28 kişinin yaşamını yitirdiğini 
açıkladı.

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/karstan-gelen-kurtarma-ekipleri-depremden-36-saat-sonra-adiyamanda.html
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Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Adana ve 
Hatay başta olmak üzere 
10 ili etkileyen depremin 
ardından deprem 
bölgesine yardım için acil 
çağrılar paylaşılmaya 
devam ediliyor. Kızılay 
Başkanı Kerem Kınık, 
ülke genelinde kan bağışı 
seferberliği çağrısı yaptı. 
81 ilde kan bağış noktaları 
artırıldı.

Kızılay’dan kan bağışı çağrısı

Yaşanan depremin ardında Kızı-
lay’ın tüm ekiplerini seferber ettiği-
ni söyleyen Kızılay Başkanı Kerem 
Kınık, arama kurtarma ekiplerinin 
6 bine yakın noktada çalıştıklarını 
söyleyerek, “Biz Kızılay olarak 1200 
personelle sahadayız. Farklı kurum-
lardan 20 bini aşkın kişiden oluşan 
ekipler sahada bulunuyor. 6 Şubat 
itibarıyla 40 bin kan bağışı yapıl-
dı. Bu bağışların tahlil edilmesinin 
hemen ardından bölgeye ileteceğiz” 
dedi.

Ahmet Çağatay Bayraktar

07 Şubat 2023

Fotoğraflar: DEPO Photos

AFAD’ın açıkladığı son verilere 
göre, ölü sayısı 3 bin 381’e ulaştı. 
20 bin 426 kişi ise deprem nedeniy-
le yaralandı. Şu ana kadar yıkıldığı 
teyit edilmiş bina sayısı 5 bin 775. 
Bununla birlikte henüz teyidi yapıl-
mamış ancak yıkıldığı ihbarı gelen 
bina sayısı ise 11 bin 302. Bu bilgiler 
doğrultusunda kan ihtiyacının daha 
da artabileceğini belirten Kınık, 7 
Şubat saat 12:00’den itibaren yur-
dun çeşitli noktalarına kurulan kan 
bağış noktalarında vatandaşlara 

kan bağışı çağrısında bulundu. Kan 
bağış noktaları, vatandaşların tele-
fonuna yollanacak kısa mesajlar ile 
de bildirilecek.

Kan bağışı için Kızılay’ın 4 bin 500 
çalışanının bulunduğunu ekleyen 
Kınık, Kızılay’ın 5 mobil mutfak, 
76 ikram aracı, bin 499 çadır, 21 bin 
636 battaniyeyi bölgeye sevk ettiğini 
paylaştı.

81 ildeki kan bağış noktalarının 
tamamına kanver.org adresinden 
erişilebiliyor.

https://9koy.org/kizilaydan-kan-bagisi-cagrisi.html


16 

Mart 2023 / Sayı 63

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 4 bin 544 kişinin hayatını yitirdiği, 
5 bin 775 binanın da yıkıldığı belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin yıkım meydana 
gelen 10 ilin birçok bölgesine ilk gün içinde ulaşamaması, deprem bölgesinde askeri 
personelin neden yeterli seviyede rol almadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Emekli 
komutanlar süreci 9. Köy muhabiri Deniz Ali Tatar’a değerlendirdi.

Emekli komutanlar kurtarma çalışmalarını değerlendirdi:

Alandaki asker sayısı yetersiz

Kahramanmaraş’ta meydana ge-
len depremler; Adana, Adıyaman, 
Osmaniye, Diyarbakır, Gaziantep, 
Malatya, Kilis ve Hatay’da ciddi can 
ve mal kaybına yol açtı. AFAD’ın 
deprem bölgelerindeki arama-kur-
tarma çalışmaları devam ederken, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de yar-
dımlara ikinci günde dahil olması 
tartışma konusu oldu. An itibarıyla 
TSK 3 bin askeri personelle çalışma-
lara dahil olurken, 2’nci Ordu Komu-
tanlığı’na bağlı tüm komando tugay-
ları deprem bölgesine sevk ediliyor. 
Emekli Koramiral Atilla Kezek ve 
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, 
ordunun geçmiş dönemlerdeki afet 
çalışmalarını 9. Köy’e değerlendirdi. 
Ordunun doğal afetlere karşı eylem 
kapasitelerine de değinen emekli 
paşalar, deprem bölgesinde yeterli 
sayıda askerin bulunmadığının da 
altını çizdi.

Kezek: “Ordu, deprem ve 
diğer doğal afetlerde en hızlı 
reaksiyon veren kurumdur”

Emekli Koramiral Atilla Kezek, or-
dunun diğer arama kurtarma grup-
larından daha hızlı olay yerine inti-
kal edebilecek güce sahip olduğunu 
söyledi. Kezek sözlerine şöyle devam 
etti:

“Ordu kurulu ve devamlı bir orga-
nizasyon olduğundan, deprem ve di-
ğer doğal afetlerde en hızlı reaksiyon 
veren kurumdur. Devamlı güncel-
lenen ‘Doğal Afet Yardım Planları’ 
(DAFYAR) vardır. Bu nedenle diğer 
arama kurtarma gruplarından daha 
hızlı olay yerine intikal edecek (as-

Deniz Ali Tatar

07 Şubat 2023

keri uçak, helikopter, gemi) ulaşım 
vasıtalarına sahiptir. Son depremde 
bu imkanlardan faydalanılmadı-
ğı görülüyor. Halbuki bu depremin 
1999 depreminden farkı, ağır kış 
şartlarında meydana gelmesidir. Bu 
nedenle deprem sonrası ilk 24 saat 
çok önemlidir. Öncelik enkaz altında 
kalanların çıkartılması olmalıydı. 
24 saatten sonra, -5 derecede enkaz 
altında kalanların yaşama şansı ol-
dukça düşüyor. Asker sayısı yeterli 
değil maalesef.”

1999 Gölcük Depremi’nde askerle-
rin çalışmalarını hatırlatan Kezek, 
emir verildiği anda Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin tüm personelinin halkın 
yardımına koşacağını da hatırlatı-
yor: “Gölcük depreminde ertesi gün 
garnizon kapıları tamamen açılmış-
tı. Depremden etkilenmemiş tüm 

personel halkın yardımına koşmuş-
tu. Birçok insanımız askerler tara-
fından enkaz altından çıkartılmıştı. 
Askeri gemilerin fırınları devamlı 
surette çalışarak halka ekmek yapıp 
dağıtmıştı. Ben o zaman Donanma 
Komutanlığı Genel Sekreteriydim. 
Bölgeye gönderilen yardımlar Do-
nanma Komutanlığı’nca kontrol ve 
koordine ediliyor ve düzen içinde 
dağıtılıyordu. Daha sonra Gölcük’ün 
doğusu ve batısına konuşlandırılan 
iki tugay, kurulan çadır kentlerde 
aylarca bölge insanlarına yardım 
edip destek olmuştu. Gölcük depre-
mi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin do-
ğal afetlere karşı hazırlık, eğitim ve 
planlamalarını hızlandırmıştı. Şu 
anda durum ne bilmiyorum. Ancak 
eminim ki emir verildiği anda Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin tüm personeli 

Fotoğraflar: DEPO Photos

https://9koy.org/emekli-komutanlar-kurtarma-calismalarini-degerlendirdi-alandaki-asker-sayisi-yetersiz.html
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halkının yanında olur. Yeter ki ‘hay-
di’ densin.”

Yavuz: “Yaşadığımız depremde 
askerlerin sahaya indiklerini 
görüyoruz, ancak sayının 
yeterli olmadığı da açık”

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, 
askerlerin afet alanlarında görev al-
masının siyasi iradeye bağlı olduğu-
nu belirtirken, yeteri kadar askerin 
sahada olmadığının da altını çiziyor: 
“Olası tehditlere karşı caydırmak, 
tehdit gerçek olduğunda savaşmak, 
iç güvenlik harekâtında siyasi ira-
de emir verdiğinde kullanılmak ve 
doğal afetlerde yardım planlarını 
devreye sokmak; Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin rolleri aslında. Tabii tüm 
bunlar, siyasi iradenin emirleri doğ-
rultusunda olan faaliyetlerle yürü-
tülür. Neticede askerlerin doğal afet-
lerde görev almaları, bakanlıktan 
verilecek bir emirle mümkün olur. 
Yaşadığımız depremde de askerle-
rin sahaya indiklerini görüyoruz el-
bet, ama yeteri kadar olmadıkları da 
açık. Bunun nedenini bilemiyoruz, 
ama siyasi iradenin sadece AFAD’la 
bu konuda bir yürütme yapma kara-
rı alması neden olabilir. 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrası Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin işlevinin farklılaş-
ması ve yeteneklerinin sınırlandırıl-

ması da bir neden olabilir. Çünkü bir 
yandan da askerlik süresi kısaltıldı 
ve bedelli askerlik yapılıyor. Şu anda 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde profes-
yonel olarak bu maksatla belirlenen 
birlikler dışında, diğer birliklere 
doğal afet yardım planları ve ara-
ma-kurtarma eğitimi veriliyor mu 
bilmiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri 
sadece doğal afetlerde arama-kur-
tarma yapmayabilir, ama hava ve 
deniz araçlarıyla ulaştırma konu-
sunda veya barındırma konusunda 
destek olabilir. Ya da ellerindeki sey-
yar mutfaklarla, bölgede aç kalan-
lara yemek verebilir. Sahada asayiş 
ve güvenlik sağlayabilir, ama sağlık 
desteği veremez çünkü kendi içinde-
ki sağlık birimi artık yok.”

Bölgedeki kar yağışı ve hava muha-
lefeti dolayısıyla daha fazla persone-
le ihtiyaç olduğunu belirten Yavuz: 
“Hava durumu tabii ki işi zorlaştıran 
bir faktör. Ama esas faktör, bölgede-
ki askerlerin kullanılması dışında 
bölge dışından asker getirilmesi ko-
nusunda bir emir verilip verilmedi-
ği. Örneğin Gelibolu’dan 2’nci Kolor-
du İstihkam Alay Komutanlığında 
görevli askerlerin deprem bölgesine 
hareket ettiğine dair, Milli Savunma 
Bakanlığı’nın bir açıklaması var. Bu 
emir dün de verilebilirdi. Yolların 
kapalı olduğu söyleniyor, mesela is-

kân birliklerinin imkanlarından ve 
iş makinalarından faydalanılabilir.” 
dedi. 1999 depremi sonrası yapılan 
çalışmalardan da bahseden Yavuz: 
“2004 yılında ben tugay komuta-
nıyken, 1’inci Ordu Karargahı’nda 
bir deprem semineri yapılmıştı. 
Ordudaki tüm tugaylar için görev 
bölgeleri belirlendi. O görev bölgele-
rindeki birlikler, ilçe belediyeleri ve 
kaymakamlıklarla koordinasyonda 
bulundular ve gerekli, planları ha-
zırladılar. Ama şimdiki durumu bi-
lemiyorum” diye belirtti.

Gölcük depreminde askerin böl-
geye müdahalesine olanak sağla-
yan EMASYA Protokolü’nden de söz 
eden Yavuz: “EMASYA, askerlerin 
emniyet-asayiş-yardımlaşma kap-
samında kullanılmasıyla ilgilidir. 
Bunun ismi değişti ama hala geçerli. 
Valilikten talep geldiğinde askerler 
güvenlik ve asayiş hizmetlerinde 
kullanılıyor. Ama EMASYA Protoko-
lü, Genelkurmay ve İçişleri Bakan-
lıkları arasında yapılan bir protokol-
dü. Bu protokole göre, valilik yardım 
talebinde bulunmasa dahi askerler 
kendi komutanlarının emrinde gidip 
yapılması gerekeni o bölgede yapar-
dı. Ancak bu protokol, yürürlükten 
kaldırıldı. Bu deprem için de EMAS-
YA’yı içeren bir plana ihtiyaç var” 
dedi.
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından dünyanın 
dört bir yanından yardım seferberliği başladı. Savaşın devam ettiği Ukrayna’da 
ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye’ye yardım ekibi göndermeye hazır 
olduklarını açıkladı.

Dünyadan Türkiye’ye
yardım seferberliği

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pa-
zarcık ilçelerinde 9 saat arayla mey-
dana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 
depremlerin ardından başta Japonya, 
ABD, Ukrayna, Lübnan’ın yanı sıra 
Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülke de 
Türkiye’ye arama ve kurtarma ekipleri 
göndereceğini açıkladı. Aynı zamanda 
Rusya-Ukrayna Savaşı birinci yılına 
yaklaşırken Ukrayna Dışişleri Bakanı 
Dmitro Kuleba, Türkiye’ye yardım eki-
bi göndermeye hazır olduklarını açık-
larken, NATO üyesi ülkeler de Türki-
ye’de yaşanan facia için seferber oldu. 
İsrail de Türkiye’ye yardım eli uzatan 
ülkelerden biriydi, Savunma Bakanı 
Yoav Gallant afet bölgesine sahra has-
tanesi kurulmasını teklif etti.

Avrupa’dan 850 uzman 
gönderiliyor

AB, acil durum haritalama hizmet-
leri sağlamak adına Copernicus uydu 

Deniz Güngör

08 Şubat 2023

sistemini etkinleştirmesinin yanı 
sıra deprem bölgesine 850’nin üze-
rinde arama ve kurtarma ekibi gön-
deriyor. İngiltere, 76 kişilik kurtarma 
ekibinin yanında aynı zamanda ara-
ma köpekleri de gönderecek. İsviçre, 
80 kişilik arama ve kurtarma ekip-
lerini deprem bölgesine gönderme 
kararı aldı. Aynı zamanda İtalyan it-
faiyesinden keşif ekibi enkaz altında 
kalanlarının kurtarılması adına yola 
çıkarken, Malta ise kurtarma ekibi-
nin Türkiye’de görevlendirileceğini 
belirtti.

AB Acil Durum ve Koordinasyon 
Merkezi’nde yapılan açıklamada, 
Türkiye’nin Arama ve Kurtarma 
(USAR) ekipleri ve Acil Tıp Ekipleri 
(EMT) için Birlik Sivil Koruma Meka-
nizması’ndan (UCMP) yardım talep 
ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, 
18 AB Üye Devleti ve 2 UCMP katı-
lımcı devletinden alınan 6 HUSAR 
ekibi, 19 MUSAR ekibi, 2 acil sağlık 
ekibi ile birlikte tüm ekipler toplam-
da 1 115 kişi ve 72 arama-kurtarma 
köpeğinden oluştuğu aktarıldı. Aynı 
zamanda söz konusu ekibe 13 EU-
CPT uzmanı ve 2 ERCC irtibat görev-

lisi bulunduğu belirtilirken hasar 
tespitine yardımcı olmak üzere Co-
pernicus acil durum uydu haritalama 
sistemi devreye sokulduğu hatırlatıl-
dı.

Yapılan açıklamada konuşan Acil 
Durum ve Koordinasyon Merkezi Di-
rektörü Hans Das ise şunları söyledi: 
“Uzun yıllardır gördüğümüz en yıkıcı 
deprem yaşandı. Türkiye depremden 
1,5 saat sonra destek istedi. İlk ekip-
lerimiz 12 saat içinde Türkiye’ye var-
mışlardı.”

Amerika Birleşik Devletleri
ABD tarafından gönderilen ilk ekip 

yola çıktı. Söz konusu ekip içerisinde 
1999 Büyük İstanbul Depremi’nde 
yer alan uzmanların da olduğu öğ-
renildi. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned 
Price, gerçekleştirilen basın açıkla-
masında, 79 kişiden oluşan 2 arama 
kurtarma ekibinin Türkiye’ye gön-
derileceğini açıkladı. Price aynı za-
manda, ABD’nin Adana’da bulunan 
İncirlik Hava Üssü’nde kullanılan 
tesisleri yabancı ülkelerden gelen 
kurtarma ekiplerine açmaya hazır ol-
duklarını aktardı.

https://9koy.org/dunyadan-turkiyeye-yardim-seferberligi.html
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Ukrayna
Türkiye’ye yardım göndermeye hazır 

olduklarını söyleyen Ukrayna Dışişleri 
Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter üzerin-
den yaptığı açıklamada şu ifadeleri kul-
landı: “Ukrayna, krize karşı yardımcı 
olmak için Türkiye’ye büyük bir kurtar-
ma ekibi göndermeye hazır. Onların ko-
nuşlandırılmasını koordine etmek için 
Türk tarafıyla yakın işbirliği içindeyiz.”

Japonya
Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Kor-

kut Güngen, 18 kişilik ön arama kurtar-
ma ekibinin Türkiye’ye gönderildiğini 
açıkladı. Güngen ayrıca Japonya’nın sa-
hil güvenlik, sağlık personeli ve itfaiye 
ekiplerinden oluşan ekiplerinin de gele-
cek günlerde Türkiye’ye gönderilmeye 
devam edeceğini aktardı.

Lübnan
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 

enkaz altında kalan yurttaşların kur-
tarılmasına yardım amaçlı ekip gön-
dereceklerini açıkladı. Mikati, Lübnan 
ordusundan arama-kurtarma ve sivil 
savunma ekiplerinin tahsis edilebilece-
ğini açıkladı.

Avusturya
Avusturya’dan ise 80 askeri personel 

ve 25 kişilik arama ve kurtarma ekipleri 
bugün deprem bölgesine gelecek.

Fransa ve Macaristan
Fransa, 139 arama kurtarma görevli-

sini Türkiye’ye göndereceğini açıkladı. 
Aynı zamanda Macaristan, 50 kişilik 
bir ekibin deprem bölgesine gönderile-
ceğini aktardı.

Bulgaristan
Bulgaristan’ın farklı kentlerinden 13 

araçla birlikte gelen 50’si arama ve kur-
tarma uzmanı olan 59 personel, dün 
gece pasaport işlemlerinin ardından 
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye 
giriş yaptı.

İspanya
İspanya, facianın ardından 2 askeri 

uçakla 90’dan fazla arama-kurtarma 
ve sağlık ekiplerini Türkiye’ye gönde-
receklerini duyurdu. “Sınırsız İtfai-
yeciler” örgütü gibi bazı yardım orga-
nizasyonları 10-15 kişilik gruplarla 
Türkiye’ye geleceklerini duyururken, 
İspanya aynı zamanda Türkiye’ye sah-
ra hastanesi kurulacağını açıkladı.

Almanya
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fa-

eser, Alman Yardım Kuruluşu’nun 
(THW) acil durum jeneratörleri, çadır-
lar ve battaniyelerden oluşan yardım 
malzemelerinin göndermek için hazır-
landığını duyurdu.

Azerbaycan
Azerbaycan’da depremzedeler için 

yardım kampanyası başlatıldı. Yardım 
kampanyasının yanı sıra Azerbaycan 
Savunma Bakanlığı ise askeri hekim-
lerden oluşan ekibin beraberinde sahra 
hastanesi kurulumu için ekipman gön-
derdi. Azerbaycan, arama kurtarma ça-
lışmaları için de 400’den fazla personel 
görevlendirmişti.

Pakistan
Depremin ardından Pakistan’dan 25 

tonluk insani yardım malzemeleri ve 
50 kişilik arama kurtarma ekibi Türki-
ye’ye doğru hareket etti. Pakistan ordu-
su tarafından yapılan açıklamada ise, 
uçakta eğitimli köpek ve tam teçhizatlı 
arama kurtarma ekibi, doktor, hemşire 
ve teknisyenlerden oluşan tıbbi yardım 
ekibi, 30 yataklı mobil hastane ve çeşitli 
yardım malzemelerinin yer aldığı akta-
rıldı.

Hindistan
Hindistan Başbakanlık ofisinden ya-

pılan açıklamada, eğitimli arama kur-
tarma köpekleri ile özel ekipmanlarla 
donanımlı yüz kişiden oluşan Ulusal 
Afetle Müdahale Gücü’ne (NDRF) bağlı 
iki ekibin depremden etkilenen bölge-
lere gönderileceği belirtildi.

Malezya
Malezyalı yetkililer, Malezya Özel 

Arama Kurtarma Timi’ne (SMART) 

bağlı 75 arama-kurtarma uzmanının, 
kurtarma çalışmalarında kullanılacak 
ekipmanlarla dün akşam Türk Hava 
Yolları uçağıyla Türkiye’ye hareket ede-
ceğini bildirmişti.

Kazakistan
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım 

Cömert Tokayev’in talimatıyla kısa za-
manda depremden etkilenen bölgele-
rine arama-kurtarma ve sağlık ekipleri 
gönderileceği öğrenildi.

Meksika
Meksika, Devlet Başkanı Andres 

Manuel Lopez Obrador’un talima-
tıyla 145 kişilik arama ve kurtarma 
ekibi gönderdi. Meksika Dışişle-
ri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel 
Müdürü Bernardo Aguilar Calvo, 
yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki 
kardeşlerimize yardım etmek ama-
cıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 
personel, Deniz Kuvvetlerinden 37 
kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi 
Türkiye’ye doğru yola çıkmak üzere-
yiz. Amaç, mümkün olan en yüksek 
sayıda kurtarmaktır. Kısa zamanda 
Türkiye’ye varmayı umuyoruz“ diye 
konuştu.

Avrupa’da saygı duruşu
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politi-

kası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 
“Dezenformasyonun Ötesinde: Yaban-
cı Bilgi Manipülasyonu Tehdidine AB 
Tepkileri” konferansında katılımcıları 
1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. 
Borell, “On yıldan fazla süredir görme-
diğimiz bir doğal afet, Türkiye ve Su-
riye’de binlerce insanın hayatını aldı. 
Kurbanları ve gece-gündüz çalışan ce-
sur kurtarma görevlilerini hatırlamalı-
yız” ifadelerini kullandı.
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Deprem bölgesinde olağanüstü hal 
ilanını öngören Cumhurbaşkanı 
Kararı'na ilişkin tezkere, meclis 
oylamasının ardından yürürlüğe girdi.

OHAL kararı
Meclis’ten geçti

Kahramanmaraş’ta meydana ge-
len depremlerin ardından Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla TBMM Genel Kurulu’na 
sunulan OHAL kararı, oylamanın 
ardından kabul edildi. Karar metnin-
de, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, 
Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Ki-
lis illerinde 8 Şubat Çarşamba günü 
saat 01:00’den itibaren üç ay süreyle 
olağanüstü hâl ilan edilmesine karar 
verilmiştir” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL 
kararını değerlendiren eski millet-
vekili ve hukuk profesörü Süheyl 
Batum, alınan kararın anayasaya uy-
gun olduğunu belirtti. OHAL kararıy-
la birlikte tartışılmaya başlanan, se-
çimlerin 6 ay ya da 1 yıl ertelenmesi 
söylentisini de değerlendiren Batum, 
“Sadece savaş halinde TBMM seçim 
tarihinin 1 yıl ertelenmesine karar 
verebilir. Cumhurbaşkanı’na böyle 
bir yetki verilmiş değil” dedi.

OHAL kararı anayasaya uygun
Anayasa’ya göre OHAL ilan etme 

yetkisinin Cumhurbaşkanı’na ait 
olduğunu belirten Süheyl Batum, 
“Anayasa’nın 119. Maddesi’ne göre 
Cumhurbaşkanı OHAL ilan edebi-
lir. Eskiden iki madde halinde dü-
zenlenmişti; ağır ekonomik durum 
ve tabii afetler ilk olarak OHAL ilan 
etme durumuydu, ikincisi ise şiddet 
olaylarıydı. 2017’den sonra bunlar 
birleştirildi ve 119’da düzenlendi. 
Aynı madde ‘İlan kararı Cumhurbaş-
kanlığı’na verildiği gün Resmî Gaze-

Deniz Güngör

09 Şubat 2023

te’de yayımlanır, aynı gün TBMM’nin 
onayına sunulur’ diyor” dedi. Batum, 
“Anayasa Mahkemesi 2016’da verdi-
ği ‘Ben artık OHAL kararnamelerini 
denetlemeyeceğim, 25 yıllık süreci 
değiştiriyorum’ kararıyla maalesef 
bu denetimi kaldırırken bir şey söyle-
di: ‘Meclis bu denetimi yapsın’. OHAL 
uygun mudur değil midir sorularını 
Meclis toplanarak tartışacak, gere-
kirse süreyi uzatabilecek, kısaltabi-
lecek ya da OHAL’i kaldırabilecek” 
ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin 2016 yı-
lında verdiği kararın arından tek 
siyasi denetim merkezi kaldığını 
vurgulayan Batum, “Türkiye’de par-
lamentonun konumuna göre Meclis 
hiçbir şeye karışmayacak. Peki han-
gi tür önlemleri alabilir? Partilerin 
işleyişini, gösteri yürüyüşlerini sı-
nırlayabilir mi veya basın üstünde 
sınırlama yapabilir mi? Yalnız onu 
da yapamaz çünkü sınırlı. OHAL Ka-
nunu var ki bu kanun 3 hali birbirin-
den açıkça ayırmıştır. Yapabilecek 
tabii afet ve salgın hastalıklar duru-
munda neler yapılır, ağır ekonomik 
durumda neler yapılır ve şiddet ha-
linde neler yapılır ayrıca yazar” ifa-
delerini kullandı.

Seçim tarihi değişmez
Anayasa’nın 77. Maddesi’nde se-

çimlerin 5 yılda bir yapılacağının yaz-
dığını vurgulayan Batum, “Seçim bu 
seferlik 5,5 yılda olsun veya 6 yılda ol-
sun deme lüksü Cumhurbaşkanı’na 
verilmemiştir. Bu süreyi kısaltma 
yetkisi Meclis’te ve Cumhurbaşka-
nı’nda vardır. Uzatma yetkisi ise Ana-
yasa’nın 77. Maddesi’nde çok açık bir 
şekilde ancak savaş halinde TBMM 
seçimin 1 yıl ertelenmesine karar ve-
rebilir, savaş devam ederse aynı usul-

le seçimin 1 yıl daha ertelenebileceği-
ni söylüyor. Cumhurbaşkanı’na böyle 
bir yetki verilmiş değil” diye konuştu. 
“Afeti çözemedik, önlem alamadık 
deme yetkisi mevcut değil” ifadeleri-
ni kullanan Batum, “Seçim en geç 18 
Haziran tarihinde yapılmak zorun-
dadır. Bunu daha erken bir tarih olan 
14 Mayıs’ta yapmak mümkün ancak 
18 Haziran’dan daha geç bir tarihte 
yapmak Cumhurbaşkanı’nın elinde 
değil” dedi.

Alınacak önlemlerin OHAL Kanu-
nu’nda yazdığını vurgulayan Batum 
şunları aktardı: “Bizim Anayasa’mız-
da ‘OHAL durumlarında çıkarılan 
Cumhurbaşkanı Kararnameleri’nin 
Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Ana-
yasa Mahkemesi’ne dava açılamaz’ 
diyor. Eskiden bunları denetleyebili-
yorduk. Cumhurbaşkanı Anayasa’ya 
aykırı davranmayı tercih ederse is-
tediği konuda kanun hükmünde ka-
rarname çıkartabiliyor. Meclis’in şu 
anki durumu nedeniyle siyaseten 
denetleme şansı yok ve bu ne yazık ki 
hiçbir hukuk devletinde olmayacak 
bir şey; Cumhurbaşkanı istediği her 
kararı çıkartabiliyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
OHAL uygulamasından beklentisi-
ni, “Türkiye’de bu süreci istismar 
eden, ticarette yolsuzluklara giden 
tüm tefecilere, fitne gruplarına kar-
şı müdahale etme imkanını vermiş 
olacak” şeklinde açıklamasını değer-
lendiren Batum, “Tabii afet veya sal-
gın hastalıklarda böyle kendi deyi-
miyle ‘saptıranlara, haysiyetsizlere’ 
her şeyi yaparım diye bir düzenleme 
hukukta, kanunda mevcut değil. Mal 
ve paraların sunulması, ihtiyaçların 
giderilmesi için kendisine birtakım 
imkânlar sağlanmıştır” vurgusunu 
yaptı.

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/ohal-karari-meclisten-gecti.html
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Uluslararası camia sonunda Uluslararası camia sonunda 
Suriye’yi ‘hatırladı’Suriye’yi ‘hatırladı’

Merkez üssü Kahramanmaraş 
olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki dep-
remler Suriye’nin kuzeyinde de de-
vasa yıkıma, çok sayıda can kaybına 
neden oldu. de etkiledi. Şam yöne-
timi, ülkede kendi kontrolündeki 
bölgelerde toplam 1768 kişinin dep-
remde hayatını kaybettiğini açık-
ladı. Muhaliflerin kontrolündeki 
bölgelerde ise bu sayının 2 bin 60’a 
ulaştığı bildirildi.

Suriye’deki deprem yıkımı, uluslara-
rası camianın da bu ülkeye yardım için 
harekete geçmesine yol açtı.  ABD, Su-
riye’ye yönelik uyguladığı ambargoyu, 
yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmak 
için 180 gün boyunca askıya aldığını 
açıkladı. ABD Hazine Bakanlığından 
yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkla-
rı Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından, Su-

Erva Gün

11 Şubat 2023

riye için deprem yardımıyla ilgili tüm 
işlemlere izin veren bir genel lisans 
yayımlandığı bildirildi. Açıklamada, 
söz konusu genel lisansla Suriye yap-
tırımlar Yönetmeliği tarafından ya-
saklı olan deprem yardımı ile ilgili tüm 
işlemlere 180 gün boyunca muafiyet 
sağlanacağı ifade edildi.

Daha önce Suriye’ye uluslararası 
yardım için kullanılan iki sınır kapı-
sının kapatılmasına yol açan Rusya 
ise, bu tavrını değiştirdi. Şimdiye ka-
dar sadece Cilvegözü’nün karşısın-
daki Bab El Hava sınır kapısından 
yapılan BM yardımları, bundan böyle  
Kilis’teki Öncüpınar ve Çobanbey sı-
nır kapılarından da Suriye’ye aktarı-
labilecek.

Suriye’ye AB’den yardım desteği 
geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 
tarafından Çarşamba günü yapılan 
yazılı açıklamada, Suriye’nin dep-
remden iki gün sonra ilk kez Avrupa 
Birliği’nden yardım istediği dile geti-
rildi. Suriye’nin AB Sivil Koruma Me-
kanizmasını harekete geçirme tale-

binde bulunduğu belirtilerek, “Talep, 
arama-kurtarma ekiplerini, barınak 
ve ilacı kapsıyor” denildi. Komisyon 
yaptığı açıklamada arama-kurtarma 
operasyonlarını desteklemek için Su-
riye’ye acil insani yardım olarak 3,5 
milyon euro gönderileceği belirtildi.

Filistin’den deprem desteği
Filistin Yönetimi’nin gönderdiği 

yardım ekibinin de Türkiye ve Suri-
ye’ye ulaştığı belirtildi. Filistin Dışiş-
leri

Bakanlığından yapılan yazılı açık-
lamaya göre, doktorlar, sivil savunma 
ve ilk yardım çalışanlarından oluşan 
73 kişilik ekip önce Ürdün’e geçti. 
Orada ikiye ayrılan ekipten 30 kişi 
Türkiye’ye, 43’ü Suriye’ye gönderil-
di. Suriye’ye gönderilen grubun Ür-
dün-Suriye sınırındaki Nassib Sınır 
Kapısından ülkeye giriş yaptığı belir-
tildi. Ekip, Filistinli diplomat Imad 
el-Kürdi ile Suriye’deki Filistin Kızı-
layı Başkanı Atıf İbrahim tarafından 
karşılandı.

Suriye’nin farklı bölgelerinde enkazlarda 3800’den fazla kişinin cansız bedenine 
ulaşıldı. ABD, Suriye'ye yönelik uyguladığı ambargoyu, yardım ulaştırılmasını 
kolaylaştırmak için 180 gün boyunca askıya aldığını açıkladı. Daha önce Suriye'ye 
uluslararası yardım için kullanılan iki sınır kapısının kapatılmasına yol açan Rusya 
ise, bu tavrını değiştirdi. Suriye'nin kuzeyine uluslararası yardım artık tek değil, üç 
kapıdan yapılacak.

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/deprem-suriyeyi-de-vurdu-en-az-1602-olu.html
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Yunanistan, Türkiye’nin 
çağrısına ilk cevap veren 
ülkelerden biri oldu. 
Atina’nın bu yardımları 
akıllara 17 Ağustos 1999 
depremi sonrasında 
yaşanan “deprem 
diplomasisi”ni getirdi. 
Uzmanlar bu yardımların 
yeni bir “deprem 
diplomasisi” yaratma 
ihtimalini değerlendirdi.

Yunanistanla deprem diplomasisiYunanistanla deprem diplomasisi

Atina ile Ankara arasındaki gergin 
geçen son bir kaç yılın ardından, dep-
rem sonrasında halklar arasındaki bu 
yakınlaşma, akıllara 1999’daki Göl-
cük depreminin ardından ortaya çıkan 
Türk-Yunan yakınlaşmasını getirdi.

12 Şubat günü Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Nikos Dendias, Adana’ya indi. 
Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşını 
sarılarak karşıladı. Dendias’ın deprem 
bölgelerini ziyaret edeceği kaydedildi.

“Henüz erken”
Kahramanmaraş depreminin ardın-

dan ortaya çıkan atmosferin de yeni 
bir Türk-Yunan yakınlaşmasının önü-
nü açıp açmayacağına ilişkin  9.Köy’e 
konuşan dış politika uzmanları,  bu 
konuda pek umutlu değil. Sezer, yeni 
bir deprem diplomasisi için şartların 
uygun olmadığını belirtirken, Emekli 
Büyükelçi Mehmet Yiğit Alpdoğan bu 
süreci konuşmak için “henüz erken” ol-
duğunu belirtti.

Sezer, “1999 depreminde de, üstelik 
siyasi atmosfer bugüne göre çok daha 
elverişliyken devamı gelmedi. bu yar-
dımlaşma sürecini, iki ülke halkı ara-
sındaki dostluk ve empati yapabilme 
yeteneğiyle açıklamak mümkün. Siya-
silere yansıması söz konusu değil, zira, 
her iki ülkenin siyasetçileri gerilimden 
besleniyor” dedi. Emekli Büyükelçi 
Mehmet Yiğit Alpdoğan da, 1999 dep-
reminden sonra Türkiye ile Yunanistan 
arasında başlatılmış bulunan deprem 

Ahmetcan Uzlaşık

12 Şubat 2023

diplomasisi benzeri bir etkinlik konu-
sunda, “bugün şartların farklı olduğu-
na” dikkat çekti. Türkiye’nin ağır bir 
felaket yaşadığını vurgulayan Alpogan, 
Türkiye’nin bir süre bu sorunla doğal 
olarak meşgul olacağını, bu nedenle 
böyle bir süreç için önümüzü görmek 
açısından biraz beklenmesinin önemli 
olduğunu belirtti.

Yunanistan’la başlayan 
yakınlaşma, Kıbrıslı Rumlar’la 
olmadı

Yunanistan’la, Kahramanmaraş 
depreminin ardından ilk adımları gelen 
deprem diplomasisi, Kıbrıs Rum Ke-
simi’ne ise yansımadı. Deprem sonra-
sında Kıbrıs Rum Kesimi de Türkiye’ye 
yardım teklif etti. Ancak  Ankara, ilk 
etapta bu teklife sıcak baksa da, sonraki 
günlerde Rumlarla böyle bir iletişimin 
KKTC’de rahatsızlık yaratabileceğin-
den endişe edilerek, kapı kapatıldı.

Rum Kesimi Dışişleri Bakanlığı Twit-
ter üzerinden yaptığı açıklamada duru-
mu şöyle özetledi;

“Yardım girişimlerine destek teklifi-
mizi ilk başta kabul etmelerine rağmen 
Türkiye, arama-kurtarma ekibi gönder-
me teklifimizi ‘nazik bir şekilde’ reddet-
ti.” Kıbrıslı Rumlar, deprem sonrasında 
bakanlık düzeyinde de bir taziye mesajı 
yayınlayarak, “Hayatını kaybedenlerin 
ailelere en içten dileklerimizle başsağlı-
ğı diliyoruz. Doğal afetler insan ve mil-
let ayrımı yapmaz. Acı çeken herkes ile 
dayanışma içindeyiz. Uluslararası top-
lumun çabalarına katkıda bulunmak 
isteriz” ifadesini kullanmıştı.

GKRY lideri Nicos Anastasiadis ise 
Twitter hesabından yaptığı açıklama-
da, Türkiye’de yaşanan depremin ar-
dından akıllarının ve dualarının kayıp 
Kıbrıslı Türk öğrenciler, ebeveynler ve 
öğretmenlerde olduğunu belirtmişti.

Yunanistan yardım için seferber 
oldu

Kahramanmaraş depreminin ardın-
dan Yunanistan’da gerek devlet nez-
dinde, gerek halk arasında Türkiye’deki 
depremzedelere yardım için adet sefer-
berlik ilan edildi. Yunan özel afet yöne-
tim timi (EMAK ilk saatlerden itibaren 
Türkiye’ye gelerek enkaz kaldırma ça-
lışmalarına başlayan gruplardan biri 
oldu. Ardından Yunanistan’dan başka 
arama-kurtarma ekipleri de Türkiye’ye 
gönderildi.

Yunanistan hükümeti,  5 uçak dolu-
su yardım göndereceğini de açıkladı.
Yunan Başbakanı Miçotakis’in talimatı 
üzerine ilk iki uçak 9 Şubat Perşembe 
günü Adana’ya geldi. Yunanistan’ın 
yardımına İklim Krizi ve Sivil Koruma 
Bakanı Christos Stylianidis ve bakanlı-
ğın genel sekreteri eşlik etti. Stylianidis 
daha sonra üç uçuşun daha gönderil-
mesini koordine etmek  için Yunanis-
tan’a döndü.

Yunanistan ayrıca, Avrupa Sivil Ko-
ruma Mekanizması üzerinden, dep-
remzede aileler için  7.500 battaniye, 
1.500 yatak ve 500 çadır gibi sağlık ve 
tıbbi ekipman ve temel ihtiyaçlar da 
sağlanacağını açıkladı.

Yaşanan deprem felaketi Yunan 
medyasında da geniş yankı buldu. Yu-
nan devlet kanalı ERT, “Bağlantılar” 
isimli programını “Ben Seni Sevduğu-
mi” isimli Türkçe şarkıyla açtı. Yuna-
nistan’ın önde gelen gazetelerinden 
Kathimerini ise “Bugün hepimiz birer 
Türküz” yazan çizimi manşete taşıdı.

EFSYN gazetesinde ise “Yıkımla ge-
len dayanışma” ve “önce insanlık” gibi 
başlıklarda göze çarptı. Rizospatis Ga-
zetesi ise depremi “Yıkıcı depremlerin 
yasını tutan Türkiye ve Suriye halkla-
rının acısını tüm kalbimizle paylaşıyo-
ruz” diyerek aktardı.

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/yunanistanla-deprem-diplomasisi.html
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Arama kurtarma 
çalışmaları devam ederken 
hayvanlar için de gönüllü 
arama kurtarma ekipleri 
bölgede çalışmalarını 
sürdürüyor. Dört Ayaklı 
Şehir Platformu’nun 
kurucusu Mine Yıldırım, 
bir afette ilk kez hayvanları 
kurtarmak için ekip 
kurulduğunu söyledi.

Dört ayaklı dostlar için Dört ayaklı dostlar için gönüllü veterinerler de afet bölgesinde

Dört ayaklı dostlarımız yalnız değilDört ayaklı dostlarımız yalnız değil

Deprem bölgesine giden hayvan gö-
nüllüleri, yaralı sokak, ev hayvanla-
rının kurtarılması ve tedavi edilmesi 
için harekete geçti. Bu çalışmalarda yer 
alan Hayvanlara Adalet Derneği Başka-
nı Avukat Hülya Yalçın ve Dört Ayaklı 
Şehir Platformu’nun kurucusu ve Şehir 
Planlamacısı Dr. Mine Yıldırım depre-
min yaşandığı 6 Şubat sabahından bu-
güne deprem bölgesine dair izlenimle-
rini ve kurtarma çalışmalarını anlattı.

“Sosyal medya işimizi 
kolaylaştırdı”

2022’nin yaz aylarında yaşanan or-
man yangınlarından sonra hukukçu-
lar ve sivil toplum kuruluşları olarak 
kurtarma ekipleri oluşturmak konu-
sunda çalışmalar yaptıklarını söyleyen 
Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı 
Avukat Hülya Yalçın, “Yangındaki tec-
rübemiz depremin ilk anında işimize 
yaradı. Daha hızlı organize olabildik. 
Ulaşım bilgilerini aktaran bir grup he-
men oluştu. Herkes, bulunduğu yerden 
deprem bölgesine doğru hızlıca yola 
çıktı. Hayvan taşıma kapları, mamalar 
ve temel tıbbi ihtiyaçlar temin edildi. Bu 
tür afetlerde kayıp çocukların sayısının 
artması gibi kaybolan ev hayvanları-
nın da sayısında artış yaşanır. Kaybo-
lan hayvanları belli bir noktada tutup 
sahiplerini bulmak için bir başka grup 

Ahmet Çağatay Bayraktar

13 Şubat 2023

kuruldu. Burada özellikle sosyal medya 
üzerindeki çağrılar işimizi kolaylaştır-
dı” şeklinde konuştu. 

“Hayvanlar da enkaz altında 
aynı acıyı yaşıyor”

Yaşanan depremde hayvanlara veri-
len destek ve yardımın da yoğun oldu-
ğunu vurgulayan Yalçın, “Bir hayvanı 
kurtaralım, yardım edelim dediğimizde 
‘İnsan dururken hayvana yardım edi-
lir mi’ tavrı maalesef hala var. Halbuki 
hayvanlar da enkaz altında aynı acıyı 
ve korkuyu yaşıyor. Nasıl insanlar evcil 
hayvanlarını bırakmıyorsa, evcil hay-
vanlar da enkaz altındaki sahiplerini 
bırakmıyor. Burada bir duygusal bağ 
söz konusuyken yaşam önceliği sıra-
laması yapmak büyük bir hata” dedi. 
Sosyal medyada hayvan karşıtı kimi 
sayfaların depreme rağmen paylaşım-
larına devam ettirdiğini ekleyen Yalçın, 
“Güvenli Sokaklar adıyla kurulan birta-
kım oluşumlar sosyal medya üzerinden 
sürekli hayvanları kurtarmak için gele-
cek gönüllülere şiddet uygulayacağını 
duyuruyor. Bu anlamda hayvan hak-
ları savunucularının bölgede yardıma 
gitmesini çok önemli buluyorum” diye 
ekledi.

“Dernek olarak normal zamanlarda 
yetkimiz olmasına rağmen bağış alma-
sak da deprem döneminde bağış kabul 
etmeye başladık” diyen Yalçın, “Dernek 
bünyesinde hayvan taşıma kabı ve ma-
maların yanında depremzedelere gelen 
yardımları da iletiyoruz. Sadece hay-
vanların değil, insanların faydası için 
de çaba sarf ediyoruz” diye belirtti.

Dünya tarihinde ilk kez 
hayvanseverler bir arada

Kayıp hayvanların enkazlardan 
kurtarılması ve ilk yardımın yürü-

tülmesi için çaba gösterenlerden biri 
de Dört Ayaklı Şehir Platformu’nun 
kurucusu ve Şehir Planlamacısı 
Dr. Mine Yıldırım. Bir afette ilk kez 
hayvanları kurtarmak için ekip ku-
rulduğunu söyleyen Yıldırım, “Bir 
ucunda veterinerlerin, bir ucunda 
afet kurtarma çalışanlarının, bir 
ucunda gönüllülerin olduğu bir ağ 
kurduk. Depremin ilk gününden iti-
baren çalışmaya başladık. Şu anda 
da kurtarılan hayvanlar için Hatay 
merkezli bir sahra hastanesi kuru-
yoruz. Bu işi 2’si kıdemli 41 veteri-
ner doktorumuz üstleniyor. Gönüllü 
veterinerlerimiz İstanbul ağırlıklı 
ama diğer illerde de veteriner odala-
rı aracılığıyla çağrı yapıyoruz. Gelen 
veterinerleri uzmanlık alanlarına 
göre koordine ediyoruz. Enkazlar-
dan kurtarılan hayvanların ilk mü-
dahaleleri yapılıyor. Tedavileri ve 
diğer şehirlere naklini sahra hasta-
nesinin kurulmasından sonra yapa-
cağız. Özellikle büyük şehirlerdeki 
veterinerlere bize destek olması için 
çağrıda bulunuyoruz” diye ifade etti.

Depremin ilk gününden itibaren 
yüzlerce hayvana ulaştıklarını ek-
leyen Yıldırım, “Aciliyet durumuna 
göre hayvanları gönüllülere teslim 
ediyoruz. Bize ulaşan hayvan kutu-
larının içinde bebek maması ve be-
bek bezleri de vardı. Kedi ve köpek 
taşıma kutularının içinde kurtarı-
lan birçok bebek de yararlandı. Kötü 
hava koşullarına karşı bebeklerin 
sıcak kalmaları sağladı. Hayvanlara 
yapılan bu yardımlar aynı zaman-
da depremzede bebeklere de doku-
nuyor. Dünya tarihinde belki de ilk 
kez hayvanseverlerin bu kadar hızlı 
şekilde koordine olduklarını gördü" 
ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DEPO Photos
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Koruyucu ailelik konusundaki bu hareketlenme, uzmanları da ikiye böldü. Bazı 
uzmanlar depremzede çocukların koruyucu aileye verilmesini erken bulurken, bazıları 
da çocukların deprem sonrasındaki yası bir aile ile geçirmelerinin daha doğru olacağını 
ifade etti. 

Deprem sonrası koruyucu aile 
tartışması çıktı

Türkiye’yi vuran Kahramanmaraş 
merkezli depremde ailelerini kaybe-
den çocukların akıbeti tüm Türkiye’de 
tartışma konusu oldu.

Pek çok vatandaş, depremde ailesini 
kaybeden çocuklar için koruyucu aile 
olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Ancak koruyucu aile olabilmek için 
yaşanan bu hareketlenme, uzmanları 
ikiye böldü; Kimi uzman, depremde 
ailesini kaybetmiş ve travma yaşayan 
çocukların bir koruyucu aileye veril-
mesinin “çok erken olacağını” söy-
lerken, kimi uzman ise depremzede 
çocukların yas sürecini bir aile ile ge-
çirmesinin daha iyi olabileceğini ifade 
etti. Depremzede çocukların bir aileye 
verilmesi ve koruyucu aile meselesinin 
gündeme gelmesini çok “erken bul-
duğunu” söyleyen Çocuk ve Genç Psi-
kiyatristi Veysi Çeri, 9. Köy’e yaptığı 
açıklamada görüşlerini şöyle ifade etti;

“Öncellikle 3-13 yaş arasındaki ço-
cukların deprem esnasındaki şok 
anını, travmalarını ve yaslarını yaşa-

Deniz Ali Tatar

13 Şubat 2023

maları gerekiyor. Ailelerini yeni kay-
betmenin getirmiş olduğu yas ve yeni 
hayata da bir miktar alışmaları, uyum 
sağlamaları önemli. Bir çocuğun koru-
yucu aileye verilmesinin daha sonra 
konuşulması gereken bir konu olduğu-
nu düşünüyorum. Aksi takdirde böyle-
si apar topar bir durum, yanlış şeyleri 
de getirebilir. Travmatik bir olayı atlat-
madan bir çocuğun koruyucu bir aileye 
verilmesi, ikinci bir travma gibi algıla-
masına neden olabilir. İnkâr psikoloji-
ne bürünmelerine, yani anne-babaları 
ölmedi ve birileri onları kaçırmış gibi 
düşünmelerine yol açabilir. Çocuklar 
şu an ‘sevgi evi’ dediğimiz evlerde, dev-
let koruması altında korunmalı. Mut-
laka fizyolojik ve duygusal ihtiyaçları, 
yeniden dünyaya ve insanlara bağlan-
ma ihtiyaçları karşılanmalı.”

Çeri, 13 yaş ve üzeri çocukların ise 
dünyaya daha yetişkin gibi bakabile-
ceklerini ama yas sürecinin önemli 
olduğunu da belirterek, “13 yaşın üs-
tündeki çocukların da mutlaka yas sü-
recini yaşamaları gerekiyor. Kayıpların 
getirmiş olduğu doğal duygu durumu 
düşüşünü, kötü hissetmeyi, gerginliği, 
öfke ve üzüntüyü geride bırakmaları 
önemli. Bununla yüzleştikten sonra 
çocukların koruyucu aile ile buluşma-

sını daha doğru buluyorum” dedi. Yaşı 
ne olursa olsun her bireyin bir olayı 
farklı şekilde yaşayabildiğini hatırla-
tan Çeri, şöyle konuştu;

“Çocukların psikolojik bir desteğe 
ihtiyaçları olabileceği kadar, ihtiyaçla-
rı olmayabileceğini de akılda tutalım. 
Bu süreçte ciddi bir travmayı yaşadık-
larını ancak bunun geride kaldığını ve 
artık kendilerini güvende hissedebile-
ceklerini anlatıp, insanlarla tekrar bir 
bağ kurabilecekleri bir ortam sağla-
mak gerekiyor. Her şeyin önceden ön-
görülebilir olması çok önemli, o yüzden 
ani yaşam alanı değişimi de çocukla-
rı olumsuz etkileyebilir. Çocukların 
üzülmemeleri için bir süre, istedikleri 
her şeyi yapma ve onları uyuşturma 
hareketine de girilmemeli. Bir çocuk 
öfkeli ise, kendine fizyolojik anlamda 
zarar vermediği müddetçe, onun haya-
ta dönmesini ve o kendi iç dünyasıyla 
hesaplaşmasını beklemek gerekli. Bu 
gibi konularda hemen bir sakinleştiri-
ci ilaç vermeye kalkışılıyor, buna asla 
başvurulmamalı. O anlamda çocuk-
ların yanında olmalıyız, kendileri izin 
verdikleri müddetçe duygularını bi-
zimle paylaşmaları çok önemli. Sosyal 
ve ruhsal açıdan birilerinin yanında 
olduğunu ve yalnız olmadığını hisset-

Fotoğraflar: DEPO Photos
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tirmek önemli. Bir çocuğun bedenine 
battaniye sararak onu ısıttığımız gibi, 
ruhuna da bir battaniye sarmalıyız.”

3 yaşından küçük çocukların ise, 
bakıma ihtiyaç duydukları için hemen 
koruyucu bir aileyle buluşmasının 
önemli olduğunu söyleyen Çeri, çocuk-
lar için sevgi ortamı oluşturulması ge-
rektiğine işaret etti. Çeri,  “Ailesini kay-
betmiş 0-3 yaş arasındaki çocukların 
koruyucu aileye bir an önce verilmesi 
iyi bir şey. Koruyucu ailelerin psikolo-
jik işleyişleri, durumları ve çocuklara 
iyi bakıp bakamayacakları da değer-
lendirilmeli. Ama çocukların farklı ba-
kıcılara zaman zaman bırakılıp, onlara 
bağlandıktan bir süre sonra onlardan 
koparılması da travmatik bir etki ya-
ratır ve buna dikkat edilmeli. 1,2 ve 3 
yaşındaki çocuklar fizyolojik anlamda 
da hemen bakım almalılar ve koruyu-
cu aileler öncelikle en küçük yaştaki 
çocuklara sahip çıkmalı. Sevgiyle bağ-
lanmanın sağlandığı bir ortam onlar 
için çok faydalı olur” diye konuştu.

“Koruyucu aileler ve 
depremzede çocukların bir 
araya geldiği bir adaptasyon 
süreci olmalı”

Güzel Şeyler Derneği’nin pedagoji 
uzmanları ise, depremde ailesini kay-
betmiş çocukların koruyucu bir aileye 
verilmesinin göreceli bir kavram oldu-
ğunu ifade ettiler. Koordinatör Mehtap 
Gür, özellikle küçük yaş gruplarının 
birebir sevgi, ilgi ve şefkat duygusu ile 
yas sürecini birebir bir aile ile geçirme-
leri mantıklı bir çerçevede gelişebilece-
ğini söyledi.

Ailesi olmayan çocukların Bakanlık 
tarafından bakıcılarla birlikte yerleş-

tirildikleri “sevgi evlerinin” çok verimli 
işlemediğini belirten Uzman Klinik 
Psikolog Elif Efsun Tatar ise, deprem-
zede çocuklar için koruyucu aile uygu-
lamasının mantıklı olabileceğini vur-
gulayarak, şöyle konuştu;

“Büyük yaştaki çocuklar için, belli 
bir döneme kadar diğer depremzede 
çocuklarla bir araya gelme şeklinde bir 
şey geliştirilmeli. Artık başka bir aile-
de ve hiçbir şey olmamış gibi yaşama-
ya devam etmek değil ama, koruyucu 
ailelerin ve depremzede çocukların da 
bir araya geldiği bir adaptasyon süreci 
olması lazım.”

Eroğlu: “Çocukların sosyal ve 
psikolojik durumundan çok iyi 
anlayan ebeveynler olmalı”

Deprem felaketi yaşamış çocukların 
evlatlık olarak hemen bir aileye veril-
memesi gerektiğini belirten Sosyal 
Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu, 
çocukların sahipsiz ve ortada kalmış 
olmayabileceklerinin de altını çizdi. 
Eroğlu, “Depremde annesini-babasını 
kaybetmiş çocukların, daha 4 gün ön-
cesine kadar ailesi vardı. O yüzden ale-
lacele bir karar vermek doğru değil. Ço-
cukların amcaları, dayıları, teyzeleri, 
halaları ve dedelerinin de olabileceğini 
düşünmek gerek. Onlar da depremin 
yaratmış olduğu şokla hemen sahip çı-
kamayabilirler, ama öncelikle deprem-
zede çocukların yakınları araştırılmalı. 
Bu noktada, sosyal hizmet uzmanları-
nın ve bilim insanlarının görüşlerine 
danışılması gerekiyor.”

Yıllarca il müdürlüğü yaptığını ve 
1999 Marmara Depremi’nde de görev 
yürüttüğünü aktaran Eroğlu, dene-
yimlerini de şöyle anlattı;

“1999 depreminde de annesini ba-
basını kaybetmiş çocuklar olmuştu. 
Uzun süre çocukları yuvalarda koru-
ma altında tuttuk. Gerekli incelemeler 
ve araştırmalar yapıldıktan sonra ço-
cuklar ailelere verildi. Çocuğun, ancak 
yakınlarının yanına kabul edilemeye-
ceği anlaşıldıktan sonra, koruyucu aile 
yanına yerleştirilmesi gerekir. Çocuk-
ların sosyal ve psikolojik durumun-
dan çok iyi anlayan ebeveynler olmalı 
koruyucu aileler. Deprem olgusunu 
bilimsel olarak anlatamayacak veya 
gerçek ebeveynlerinin kaybını iyi idrak 
edemeyecek şekilde anlatamayacak ki-
şilerin yanına çocuklar verilmemeli.”

Depremzede çocukların çok özel bir 
durumda olduğunu da söyleyen Eroğ-
lu, bu konuda uzmanların bir araya 
gelerek karar vermesi gerektiğini söy-
ledi. Eroğlu, “Çocuklara yaşadıkları bu 
acıyı azaltabilecek ve unutturabilecek 
ebeveynlere ihtiyacı var. Bu noktada 
da sosyal hizmet uzmanlarına, çocuk 
psikologlarına, sosyologlara, çocuk 
gelişim uzmanlarına danışılmalı. Uz-
manların incelemeleri sonucunda ai-
lelerin belirlenmesi ve bu sonuca göre 
ailelere çocukların verilme işleminin 
yaralı olacağını düşünüyorum. Bakan-
lığın da bu noktada, bilim insanlarının 
ve çocuk alanındaki uzmanların görü-
şüne başvurması gerekiyor. Yapılacak 
toplantı sonucuna göre çözüm bulun-
malı” diye konuştu.

Kimler koruyucu aile olabilir?
Çeşitli nedenlerden dolayı biyolojik 

ailesiyle yaşayamayan, devlet koru-
masında yaşayan ve 0-18 yaş aralığın-
daki çocuklara sağlanan aile yanında 
bakım hizmetine koruyucu ailelik de-
niyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olan, sürekli Türkiye’de ikamet eden, 
25-65 yaş aralığında olan, en az ilkokul 
mezunu, düzenli bir geliri olan ve ço-
cuğun biyolojik ailesi-vasisi olmayan 
bekar kişiler veya evli çiftler, koruyucu 
ailelik başvurusunda bulunabiliyorlar. 
Ayrıca başvuru yapan ailenin biyolojik 
çocuğunun olması, koruyucu aile ol-
masında bir engel teşkil etmiyor. Koru-
yucu ailelelik başvuruları hem e-devlet 
üzerinden, hem de bizzat Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İl 
Müdürlüklerindeki koruyucu aile bi-
rimlerine yapılabiliyor. Başvurunun 
ardından gerçekleşen hazırlık süreci, 
ortalama 6 ila 8 aylık bir zaman ara-
sında gerçekleşebiliyor.
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Depremde yıkılan çürük binaları yapanlar kadar, ruhsat verenler, gerekli denetimi 
yapmayanlar da suçlanıyor. Ancak bu suçlamaları hayata geçirmek için somut delil 
gerekli. Emekli Cumhuriyet Savcısı Ali Özgündüz, yargılama için gerekli dellilerin neler 
olduğunu ve nasıl elde edilebileceğini 9. Köy'e anlattı.

Depremde yıkılan binalardan.

Nasıl delil toplanmalı?

Kahramanmaraş merkezli iki bü-
yük depremin ardından bir yandan 
kurtarma çalışmaları devam eder-
ken, diğer yandan vatandaşların 
altında kaldığı çürük binaların so-
rumlularının akıbetlerinin ne olaca-
ğı tartışması başladı. Türk Ceza Ka-
nunu uyarınca, depreme dayanıklı 
olmayan binaları inşa edenler kadar, 
onlara ruhsat veren ya da denetle-
meyen yetkililer de suçlu. Ancak bu 
suçlamayı yapmak için somut de-
liller gerekiyor. 17 Ağustos 1999’da 
yaşanan depremin ardından hatalı 
bina inşa edenlere yönelik soruştur-
malarda yer alan Emekli Savcı Ali 
Özgündüz ve Avukat Bedia Büyük-
gebiz, bu somut delillerin nasıl elde 
edilebileceğini, soruşturma ve yargı-
lama sürecinin nasıl ilerleyeceğini 
9. Köy’e anlattı.

Ahmet Çağatay Bayraktar

13 Şubat 2023

Delillerin hızlıca toplanmasının 
“acil ve önemli olduğunu” vurgulayan 
Özgündüz, suçlamaların bir sonuca 
varabilmesi için yargılama süreci ön-
cesinde yapılması gerekenleri şöyle 
sıraladı;

• Sorumlu olan mühendis, mi-
mar ve yapı denetim yetkilileri-
nin yargılanmasında enkazlar 
kaldırılmadan önce beton ve de-
mir örneklerinin alınması,

• Demir bağlantıları, kolon-kiriş 
bağlantıları, çakıl ve malzeme 
örneklerinin toplanması,

• Aynı zamanda bunlara ilişkin 
imar ve ruhsat dosyalarının be-
lediyelerden istenmesi,

• Binalarda kullanılan betonlarla 
ilgili laboratuvar testlerini yapan 
firmalardan sonuçların alınması,

• Varsa numunelerin toplanması 
soruşturmaların hızla yürütül-
mesi.

Özgündüz, “yargılamalarda delil ye-
tersizliği durumunu oluşturmamak 
için yıkılan binalardan yargı mercileri 

ve bilirkişilerin örnek alması gereki-
yor” dedi.

Bilirkişiler devrede olmalı
Sivil vatandaşların da binalardan ör-

nek alabileceğine ilişkin bilginin yan-
lış olduğunu ekleyen Özgündüz, “Ör-
nek toplanması işinin soruşturmadan 
sorumlu savcılık makamı tarafından 
yapılmalı. Sade vatandaşların yıkılan 
binalardan topladığı örnekler delil ni-
teliği taşımaz” dedi.

Binaların projeye ve imara aykı-
rı olup olmadığının da incelenmesi 
gerektiğine vurgu yapan Özgündüz, 
soruşturmaların sadece savcılar tara-
fından değil, teknik anlamda bilgisine 
güvenilen mimar ve inşaat mühendis-
lerinden oluşan bilirkişilerle yürütül-
düğünü ekledi.

“Belediyelerdeki belgeler 
korunmalı”

Soruşturmalara konu olan binalarla 
ilgili belgelerin özel yapı denetim fir-
malarında ve bölgelerdeki yapı denetim 

Fotoğraflar: DEPO Photos

https://9koy.org/depremde-yikilan-binalardan-nasil-delil-toplanmali.html
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şube müdürlüklerinde bulunduğunu 
söyleyen Özgündüz, belgelerin kaybol-
ması durumundaki süreci şu şekilde 
anlattı:

“Bilirkişilerin hazırladıkları rapor 
sonucunda binaların usule uygun ya-
pılmadığı tespit edilirse müteahhit, 
yapı denetim uzmanı ve belediyedeki 
sorumluların binanın usule uygun ya-
pıldığını kanıtlama zorunluluğu doğar. 
Bulunduğumuz aşamada ise her şey 
apaçık ortadayken usule uygun yapıl-
dığını kanıtlamaları oldukça zor. Fakat 
özellikle belediyelerde bulunan belgele-
rin saklanması ve korunması önemli-
dir. Çünkü yapı ruhsatını veren beledi-
yedir ve inşaatın her aşamasında yapı 
denetim firmaları ilgili belgeleri yerel 
yönetimlerle paylaşır.”

“Öldürmeyen binalar da suç 
unsuru taşıyabilir”

Bilirkişilerin topladığı demir ve beton 
örneklerinin soruşturmalar için yeterli 
olabileceğini söyleyen Özgündüz, yı-
kılan binalarda vefat eden kişi olmasa 
da binayı inşa eden sorumluların yar-
gılanabileceğine dikkat çekti. Emekli 
Savcı Özgündüz,“ Ölümlü olaylarla 
ilgili olarak TCK’nin 85. Maddesine 
göre ‘taksirle ölüme neden olmak’tan 
dolayı kusuru olan herkesin kusurları 
oranında ‘öldürme suçuna iştirak’ten 
dava açılabilir. Ölüm olmaması duru-
munda ise yine suç var. Binanın neden 
yıkıldığını tespit etmek önemli. Beton 
ve demirin şartlara uygun kullanılma-
masına rağmen yapı denetim firması ve 
sorumlusu ‘uygun’ raporu verdiyse bu 
kişiler TCK 172. Maddesine göre ‘genel 
güvenliği tehlikeye düşürme’ suçundan 
hem de ‘evrakta sahtecilik’ suçundan 
hakkında dava açılabilir” dedi.

Yargılamalar 3 yılı bulabilir
Adalet Bakanlığı, depremden et-

kilenen illerde Cumhuriyet başsav-
cılıklarına yazı göndererek, yıkılan 
binalarla ilgili Deprem Suçları Soruş-
turma Büroları kurulması ve sorum-
lularla ilgili kaçma, delil karatma ih-
timaline karşı koruma tedbirlerinin 
alınmasını talep etti.

Soruşturmaların yürütülmesi için 
Kahramanmaraş’ta 53, Elbistan’da 
12, Göksun’da 2, Hatay’da 54, İskende-
run’da 14, Kırıkhan’da 5, Hassa’da 5, 
Samandağ’da 2, Adıyaman’da 52, Ma-
latya’da 2, Osmaniye’de 5 kişi olmak 
üzere toplamda 206 cumhuriyet savcı-

sını geçici görevle bölgede görevlendi-
rildi. Özgündüz, toplamda yıkılan 24 
bin 921 binaya karşın görevlendirilen 
savcı sayısının yetersiz olduğunu, bu 
sayının artırılması gerektiğini söyledi. 
Bilirkişi raporlarının hazırlanmasının 
2023’ün sonlarını bulabileceğini belir-
ten Özgündüz, normal şartlarda dava-
ların sonuçlanmasının ise 2 ila 3 yılı 
bulabileceğini vurguladı.

“Binanın yıkılması önceliği söz 
konusu değil”

Yıkılan binalara ilişkin soruşturma-
ların hızlıca yürütülmesi için resmi 
kurumlardaki belgeler büyük önem ta-
şımasına rağmen, Hatay’dan gelen bir 
haber bölgedeki avukatların harekete 
geçmesine neden oldu. Daha kentteki 
arama kurtarma çalışmaları sona er-
memişken, Hatay’da Yapı Denetim ve 
Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nde 
yer alan işyeri ve konutların laboratu-
var test sonuç evraklarının bulunduğu 
binanın yıkılacağına ilişkin bilgi alın-
dı. Avukatların anında müdahalesi ile, 
binanın tamamen yıkılması şimdilik 
durduruldu.

Depremin gerçekleştiği günden itiba-
ren Hatay’da gönüllü olarak bulunan 
Avukat Bedia Büyükgebiz, yaşanan sü-
reci şöyle anlattı;

“Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ana 
binasının yapı denetim belgeleri ve test 
sonuçlarının bulunduğu bölümde va-
liliğin onayıyla yıkım kararı alınmış. 
Biz oraya gittiğimizde onay alındığı için 
kepçe çalışmaya başlamıştı. 3 binadan 
oluşan müdürlük binasının, ilk ola-
rak ana binasından yıkıma başlayarak 
önemli belgelerin bulunduğu bölüme 
doğru yıkarak ilerleyecekti. Bu belgele-
rin içinde yapı testi laboratuvar sonuç-

ları yer alıyor. Kolon basınç direncine 
dair test sonuçları, verilen kat izinleri, 
binanın uygun olup olmadığına dair 
tüm bilgiler bu belgelerin içinde bulu-
nuyor. Ve en önemlisi de bu belgelerin 
ıslak imzalı olması. Dosya ve evrakın 
dijital olarak muhafaza edildiği söylen-
se de ileride tazminat ve ceza dosyala-
rında delil teşkil edecek olanlar ıslak 
imzalı belgeler.”

Yıkım kararı öncesinde bulunan 
belgelerin tasnif edilmesi gerektiğini 
vurgulayan Büyükgebiz, “Tüm bunlar 
yapılmadığı gibi hiçbir şeyden haberi 
olmayan 19 yaşındaki bir kepçe opera-
törünü getirip ‘burayı yıkacaksın’ de-
mişler. Kurtarma çalışmalarında iş ma-
kinelerine olan ihtiyaca rağmen bina 
yıkımı için iki kepçenin durduğunu 
diğer bir kepçenin çalıştığını gördüm. 
Halbuki bu binanın yıkılması için her-
hangi bir öncelik söz konusu değildi.”

“Resmi belgeleri binadan 
çıkaramıyoruz”

Söz konusu belgelerin resmi evrak 
olduğu için binadan çıkaramadıklarını 
söyleyen Büyükgebiz, “Ya bir savcı bu 
yıkımı durdurarak belgelerin korun-
masını sağlamalı ya da kurumda çalı-
şanlar bu belgelerin tahliye edilmesini 
sağlamalı” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili Hatay Cumhuriyet 
Başsavcısı ile de görüşmek istediğini 
ekleyen Büyükgebiz, “Ne yazık ki baş-
savcının ailesinin de yaşadığı Torun-
lar Apartmanı’nın enkazında üç gün 
boyunca çalıştık. Zaten kendisinin 
kaybı var. Bu konuyla ilgili savcılıkla 
görüştükten sonra kararı bekleyip bu 
belgelerin korunması için hukukçu 
arkadaşlarımızla nöbet tutacağız” 
diye konuştu.
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Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından bina güvenliği tartışmaları 
alevlendi. Japonya’da yıllardır depremle mücadelede kullanılan ve yeni inşa edilen 
binaların yanı sıra eski binalarda da uygulanabilen sismik izolatör sistemini uzmanlar 
9. Köy’e anlattı.

Sismik izolatör 
‘deprem karnemizi’ değiştirebilir

Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerin ardından bölgede yapılacak yeni 
binalara ilişkin tartışmalarla birlikte 
mevcut yapıların depreme olan daya-
nıklılığı da tartışma konusu. Büyük 
depremleri düşük hasarla atlatan Ja-
ponya’da ise yıllardır uygulanan sis-
mik izolatör tekniği göze çarpıyor. Bu 
teknik ile bina temeline veya bodrum 
katına yerleştirilen kauçuk malze-
meler, deprem anında binanın maruz 
kaldığı sarsıntıyı azaltıyor ve böylelik-
le binanın zarar görmesi engelleniyor.

Deprem izolatörlerinin avantajları-
nı ve uygulanma şeklini Deprem İzo-
lasyon Derneği Kurucu Başkanı Mir-
can Kaya, 9. Köy’e anlattı. Kaya şöyle 
konuştu:

“Sismik izolasyon yapının temel 
seviyesinde kullanılan birtakım 
cihazlarla deprem enerjisinin üst 
yapıya geçmesini engel olmaya ve 
yapının ihtiyaç duyduğu esnekliği 
sağlamaya yarar. Sismik izolasyo-
nun bina yapımına getirdiği ek ma-
liyet sadece kaba inşaat maliyetinin 
en fazla yüzde 10’u. Ve bu yöntem 
uygulandığı için deprem anında bi-
nanın üst kısımları zarar görmüyor, 
can ve mal kaybı yaşanmıyor. Ve sis-
mik izolatör kullanıldığında bina-
larda perde duvarı kullanılmasına 
gerek kalmıyor, daha hafif bir bina 
inşa edilebiliyor.”

Sağlık Bakanlığı zorunlu tuttu
Türkiye’de ‘önemli’ görülen bina-

larda sismik izolatörlerin kullanıldı-
ğını söyleyen Kaya, konutlarda ter-
cih edilmeme sebebini şöyle anlattı: 
“Sağlık Bakanlığı, 2013’te 100 yatak 

ve üzerindeki hastanelerde sismik 
izolatör kullanımını zorunlu kıldı. 
Zorunlu tutulduğu için kullanılması 
daha da kolay oluyor. Çünkü şartna-
melerde yer almadığı sürece bu yön-
temi uygulanmayacak. Japonya’da 
hastanelerin yanı sıra konutlarda da 
bu sistem uygulanıyor. Türkiye’de 
konutlarda sismik izolatörün kulla-
nılmasında en büyük engel müteah-
hitlerin maddi kaygısı. Bunu sağla-
manın tek yolu, konut inşaatlarında 
bu teknolojileri şart koşmak. Çünkü 
geleneksel yöntemlerle yüzde 100 
korunma sağlamanın olanağı yok. 
Konutlarda uygulanmasını talep et-
tiğimizde ise, karşımıza kar isteği 
için fazladan kat çıkan ve yetersiz 
malzeme kullanan müteahhitler çı-
kıyor.”

Eski binalarda da 
kullanılabiliyor

Sismik izolatörlerin yeni inşa edi-
len binaların yanı sıra eski binalar-
da da kullanılabildiğini belirten Mir-
can Kaya, mevcut binalara da sismik 
izolatör uygulanabileceğini şu söz-
lerle aktardı: “Bina, hidrolik krikolar 
ile askıya alınarak sismik izolatörler 
takılabiliyor. Türkiye’de yer alan bir 
telekomünikasyon firmasının ge-
nel merkezini dış cephede çalışarak 
enerji sönümleme cihazlarıyla dep-
reme karşı güçlendirdik. İtalya’da 
da tarihi özelliği olan binalarda ve 
konutlarda sismik izolatörler kulla-
nılıyor.”

En güçlü depremlere bile 
dayanıklı

Eskişehir-İstanbul Demiryolu 
üzerinde yer alan köprü inşaatla-
rında da görevli olan Kaya, “Burada 
da viskoz sönümleyiciler kullanıldı. 
Keza Osmangazi Köprüsü’nde ve 
1914 Çanakkale Köprüsü’nde dün-

Fotoğraf: DEPO Photos
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yanın en büyük sismik izolasyon 
sistemleri mevcut. Sismik izolatör-
lerin sadece binalarda değil, afet du-
rumunda köprü ve otoyollarda kul-
lanılması ulaşımın devam etmesine 
yardımcı oluyor. Sismik izolatörler 
binlerce yılda bir olabilecek en bü-
yük depremlere karşı etkili olacak 
şekilde tasarlanıyor. Yani tüm ihti-
mallere karşı yapıyı koruyabilecek 
bir sistem.”

Sıvılaşma riski varsa önce 
zemin ıslahı şart

Yapıların zemin durumunun da 
sismik izolatörün etkili olması için 
önemli olduğunu belirten Kaya, “Ze-
minin sıvılaşma potansiyeli olan 
Hatay, Adapazarı gibi bölgelerde 
yapı sağlamsa ve sismik izolatör 
kullanılmışsa bina depremi hasar 
görmeden atlatabiliyor” dedi.

“Bina içindeki bir duvarı 
yıkmak bile dayanıklılığı 
azaltabiliyor”

Türkiye’de var olan deprem yönet-
meliğinin tam olarak uygulanması 
durumunda daha az zarar yaşanaca-
ğını ekleyen Kaya, “Türkiye’de dip-
loması olmayan, birtakım yazılım 
programlarını öğrenmiş kişiler ucuz 
maliyetle proje yapıyor. Bu kişiler de 
imza atamadığı için yetkisi olan mü-
hendisler para karşılığında imzaları-
nı satıyor. Yapı denetim şirketleri de 
işlerini doğru yapmıyor. Çalıştığım 
çoğu projede müteahhitler bana ‘Na-
sıl daha az demir kullanabilirim?’ 
gibi sorular soruyor. Zemin etüt ça-
lışmaları doğru yapılmalı ve zeminin 
ıslah çalışmasının yapılması, ondan 
sonra yapının temelinin inşa edilme-
si gerekiyor. Hatay gibi bir şehirde 
zemin ıslahı yapmadan, temel inşası 
için kazık çakmadan bina yapamaz-
sınız. Yaparsanız da suyun üzerine 
bina yapmış gibi olur. Bir balkonu 
duvarla kapatmak veya bina içindeki 
bir duvarı yıkmak bile binanın daya-
nıklılığını azaltabiliyor.

“Yapı maliyetinin yüzde 5’i 
yeterli”

Mef Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nde görevli Dr. Öğr. 
Üyesi Bahadır Şadan, Sağlık Bakan-
lığı’nın deprem bölgelerindeki has-
tanelerde sismik izolatör kullanım 
zorunluluğu getirdikten sonra Tür-

kiye’de bu sistemin yaygınlaştığını 
söyleyerek sözlerine şu şekilde de-
vam etti:

“Hastaneler dışında veri depolama 
merkezlerinde, enerji ve kimyasal 
madde depolayan tesislerde yaygın-
laşmaya başladı. Eskiden yabancı 
üretime bağlıydı fakat şimdi yerli 
üretim yapan bir firma var.” 

Sismik izolatör sistemlerinin her 
yapıya özel olarak hazırlandığını 
söyleyen Şadan, “Bu sistemler hazır 
bir şekilde bulunmuyor, her yapıya 
özel bir şekilde tasarlanıyor ve test 
ediliyor. Örneğin bir yapıda 100 tane 
izolatör kullanılacaksa bunların 
hepsi test ediliyor. Çünkü yapının 
tüm deprem güvenliği bu sisteme 
emanet ediliyor. Eskiden bu testler 
yurt dışında yapılıyordu fakat günü-
müzde Türkiye’de de bir test merkezi 
var. Eskiden yerli üretim ve test mer-
kezi yokken yapı maliyetinin yakla-
şık yüzde onuna ulaşan bir maliyeti 
söz konusuydu. Artık bu maliyetler 
de yarı yarıya düştü. Yeni yapılacak 
binalarda bu sistemi yapmak için 
inşaat yapmadan önce 2-3 ay gere-
kiyor. Bu süre, projenin ve izolatör-
lerin büyüklüğüne göre 6 aya kadar 
sürebiliyor. Genellikle bodrum kata 
yerleştiriyoruz, bodrum katlar da ge-
nellikle otopark olarak kullanılıyor. 
Böylece maliyetler biraz daha düşük 
oluyor. Eğer binalarda bodrum kat 
yoksa da temelden sonra izolatör uy-
gulayabiliyoruz” diye konuştu.

Şadan, “Japonya’da insanlar Kobe 
Depremi’nden sonra izolatörlü bi-
naları tercih etmeye başladı. Ve dep-
remden sonra izolatörlü bina sayı-
sında ciddi bir artış var” dedi.

Kentsel dönüşüme alternatif 
olabilir

Sismik izolatörlerin var olan bi-
nalara uygulanması noktasında ise 
Şadan şu örneği verdi, “İstanbul’da 
Marmara Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nin 16 bloğun-
da kolonlar kesilerek binalar askıya 
alındı ve kesilen yerlere izolatörler 
yerleştirildi. Kadıköy Moda’da bir 
apartmanda da bu uygulama yapıldı. 
Sahil kenarında yer alan bu apart-
manın kentsel dönüşüme alınması 
gerekiyordu fakat kentsel dönüşüm-
de metrekare ve kat kaybı yaşana-
caktı. Yine bodrum katındaki kolon-
lar kesilip izolatörler yerleştirilerek 

sıfırdan yapılacak bir binadan bile 
daha sağlam olması sağlandı. Ve bu-
rada da demir ve beton kalitesinin 
makul seviyelerde olmasına dikkat 
ediyoruz, bununla ilgili ölçümler 
yapıyoruz. Fakat İstanbul’da yaygın 
olarak görülen bitişik nizamlı ko-
nutlara bu sistem uygulanamıyor. 
Çünkü bir deprem durumunda sis-
mik izolatörü olan binanın her yöne 
50 cm esnemesi gerekiyor. Bitişik ni-
zamda ise bu esneme payı yok.”

“Lüks bir ankastre seti yerine 
sismik izolatör tercih edilmeli”

Türkiye’de sismik izolatör üreten 
firmanın genel müdürü Uğurcan Öz-
çamur, deprem bölgesinde yer alan 4 
hastanede bu sistemi kurduklarını 
söyleyerek bu hastanelerde herhan-
gi bir can ve mal kaybı olmadığını 
belirtti. Yerli üretimin ithal sismik 
izolasyon sisteminden yüzde 30 
daha uygun olduğunun altını çizen 
Özçamur, “Müteahhitler genellikle 
depremlerden sonra bize bilgi almak 
için geliyor ancak süreç devam etmi-
yor. Bunda en önemli etken halkın bu 
konuda ilgi göstermemesi. Halk, sa-
tın alacağı binada izolatör talep etse 
müteahhitler de vazgeçmez. Evlerde 
yapılacak lüks bir ankastre seti veya 
ithal ahşap döşemeye verilecek para 
yerine deprem izolatörlü konut talep 
etmek can kaybının önüne geçecek-
tir. Burada Deprem Yönetmeliği’nin 
teşvik edici olması gerekir. Devletin 
sismik izolatör kullanan bir müte-
ahhite vergi indirimi getirmesi veya 
bu sistemlerin yer aldığı evleri satın 
alırken getirilecek kredi kolaylığının 
teşvik edici olacağını düşünüyorum” 
diye ekledi.

Sismik izolatör yöntemi özellikle 
depremin yaşandığı 6 Şubat’tan iti-
baren de kamuoyu tarafından merak 
edilen bir kavram oldu. Google Tren-
ds’ten alınan bilgiye göre 18 Aralık 
2022’den 4 Şubat 2023’e kadar sa-
dece bir kez sismik izolatör kelime-
si arandı. 5 Şubat-11 Şubat tarih-
leri arasında ise bu sayı 100’e çıktı. 
“Sismik izolatör nedir?” sorusu 100 
arama ile en çok Afyonkarahisar’dan 
sorulurken, “Deprem izolatör fiyat-
ları nedir?” sorusu en çok Şırnak’ta 
soruldu. Marmara’da yaşanması 
beklenen büyük depremin en çok et-
kileneceği şehir olan İstanbul’da ise 
bu soru yalnızca iki defa soruldu. 
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Kriz dönemlerinin uzmanı 
olan akademisyenler, 
ideal kriz yönetimini ve 
yardım operasyonlarında 
ne yapılması gerektiğini 
9. Köy’e anlattı. Konunun 
uzmanlarıyla uzunca bir 
süre devam edecek olan 
afet yardımlarını ve ideal 
organizasyonu konuştuk. 
İşte 9. Köy Haber 
Merkezi’nin derlediği 
araştırmayla, 5 soruda afet 
sonrası ne yapmalı, nasıl 
yapmalı?

5 soruda afet sonrası yardım ve 
organizasyon

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 
yıkıcı depremlerle birlikte, yardım fa-
aliyetlerine duyulan ihtiyaçlar da art-
tı. Bölge halkının yaralarını sarabil-
mek için pek çok yardım kampanyası 
başlatıldı. Ancak bu süreçte yardım 
toplayan kuruluşların; doğru malze-
meyi, doğru kişiye, doğru miktarda, 
doğru yere ve doğru zamanda ulaştı-
rabilmesi gerekiyor. Uzmanlar, orga-
nizasyonsuz yapılan yardımların çok 
riskli olduğu ve yarardan çok zarar 
getirebileceği konusunda uyardı. İn-
sani Yardım Lojistiği Uzmanı Prof. 
Dr. Burcu Balçık ve Lojistik Derneği 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Tanyaş ile uzunca bir süre devam 
edecek olan afet yardımlarını ve ideal 
organizasyonu konuştuk. İşte 9. Köy 
Haber Merkezi’nin derlediği araştır-
mayla, 5 soruda afet sonrası ne yap-
malı, nasıl yapmalı?

İnsani yardım lojistiği nedir? 
İnsani yardım tedarik zincirini 

anlatan Prof. Dr. Burcu Balçık, “Kı-
saca, bir tedarik zincirinin amacı bir 
ürünü doğru zamanda, doğru kişile-

Esin Özdemir
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re, doğru miktarlarda, doğru şekilde 
ulaştırmak olarak tanımlanabilir. 
Yani insani yardım tedarik zincirleri 
de afetten etkilenen kişilere gerekli 
malzemeleri etkin şekilde ulaştır-
mayı planlar” dedi. Balçık, insani 
yardım lojistiği ile günlük ticari faa-
liyetlerini gerçekleştiren bir şirketin 
lojistik faaliyetleri arasında büyük 
farklar olduğunu da söyledi.  Yar-
dım planlaması nasıl olmalı? Lo-
jistik, yer-zaman-koşullara göre 
değişir mi? 

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş yardım 
planlamasını şöyle özetledi:

“İnsani yardım lojistiğinde önemli 
olan; doğru malzemeyi, doğru kişi-
ye, doğru miktarda, doğru nitelikte, 
doğru zamanda ve doğru yerde ulaş-
tırabilmektir. Lojistiğin yedi doğrul-
tusunda olan Doğru Maliyet terimi 
özellikle afet anında uygulanan in-
sani yardım lojistiğinde söz konusu 
değildir. İnsani Yardım Lojistiğinin; 
afet yönetiminin hazırlık, müdahale, 
iyileştirme ve yeniden kurma aşama-
ları ile paralellik göstererek uygulan-
ması gerekmektedir.”

Afetler nasıl sınıflandırılır ve 
farkları nelerdir? 

Prof. Dr. Tanyaş, “Afetler klimatik, 
jeolojik, biyolojik, sosyal ve teknolojik 
afetler olarak sınıflandırılmaktadır. 
Farklı afet türleri farklı afet lojistiği ça-
lışmaları gerektirecektir” diye konuştu. 
Afetlerin sınıflandırılması ile ilgili ör-
nek veren Tanyaş, “Kimyasal, biyolojik 
radyasyon ve nükleer kaynaklı afetlere 
yönelik lojistik çalışmalar son derece 
uzmanlık gerektiren çalışmalardır. Bu 
kapsamda öncelikle personelin eğitimi, 
uygun teçhizat ve malzemelerin temini 
gerektirmektedir” dedi.

Afetlerden önce, o kötü güne hazır 
sayılmak için alınacak önlemler 
neler olabilir? 

Afetlerden önce neler yapılmasını ge-
rektiğini anlatan Prof. Dr. Tanyaş,  ön-
ceden alınması gereken önemlerle ilgili 
şunları söyledi:

“Bölge ve bölge dışındaki insan 
gücü ve altyapı kaynaklarının etkin 
kullanılması, iletişim ve koordinas-
yonun sağlanması, gerçekleştirilecek 
faaliyetlere göre akredite edilmiş ku-

Fotoğraflar: DEPO Photos

https://9koy.org/5-soruda-afet-sonrasi-yardim-ve-organizasyon.html
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ruluşların ve uzman lojistik takım-
larının oluşturulması, lojistik sektö-
ründen uzmanlıklarına göre destek 
alma yönetim sisteminin geliştirilme-
si, lojistik takımlar arası koordinasyo-
nun sağlanması gerekir.”

“Afetzedelerin tahliyesi başlı başına 
bir lojistik süreçtir” diyen Tanyaş, tah-
liye sürecinde yapılması gerekenleri 
şöyle anlattı: “Afetzedelerin nerelerde 
toplanacağı, afetzedelerden tahliye 
edileceği nokta konusunda tercihlerin 
alınması, tahliyede görev alacak perso-
nelin belirlenmesi, bu personelin terci-
hen başka illerden gelecek kişilerden 
olması, afetzedelerin nerelerde tahliye 
personeli ile buluşturulacağı, hangi il-

lere hangi araçlarla afetzedelerin taşı-
nacağı ve bu illerdeki geçici iskanların 
planlanması gerekmektedir.”

Gıda, giysi, barınma ve zorunlu 
ihtiyaçlar mı? Yoksa nakit 
yardım mı? 

Yardım ve dayanışma ne kadar 
sürer? Kaç ay? Kaç yıl?

Prof. Dr. Burcu Balçık, uzun bir süre 
insani yardıma ihtiyaç duyulacağını 
hatırlatarak “Bu günlerde hissettiği-
miz yardım etme ve dayanışma duy-
gusunu uzun döneme taşıyabilmek, 
bölgedeki ihtiyaçları sahada çalışan 
kurumlar vasıtasıyla düzenli şekilde 

takip etmek ve desteği devam ettir-
mek çok önemli” dedi. İmkanı olan-
ların nakdi yardım yapmasını öneren 
Balçık, “Onlarca tır yüzlerce kamyon 
kamyonet dolusu yardımın afet böl-
gesine girişi, oradan yardımların tas-
nif edilip düzenleneceği bir dağıtım 
merkezine ulaşarak bir ihtiyaç sahi-
bine erişmesi kolay değil” ifadelerinde 
bulundu.  Uzmanların  ortak uyarısı, 
yardımların ihtiyaca göre yapılması. 
Altını çizerek, giysi, yiyeyecek ya da 
barınma ile ilgili yardımları yardım 
sahipleri ya da bölgedeki gönüllüler 
koordine edemeyeceği için bir süre 
sonra nakit yardımlara ağırlık veril-
mesi öneriliyor.
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Kahramanmaraş merkezli ve toplam 10 ilde etkili 
olan depremde, eski yapılar kadar 1-2 yıl önce yapılan 
apartmanların da yıkılması şaşkınlık yarattı. 

Erkurtoğlu: Şantiyeden değil 
WhatsApp’tan yapı denetimi

Türkiye’nin deprem imtihanı, en zor 
virajında... Ağır kış şartları yaşanırken 
6 Şubat saat 04.20 sularında Kahra-
manmaraş merkezli, 7.7 ve 7.6 büyük-
lüğündeki 2 deprem, Kilis, Diyarbakır, 
Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıur-
fa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da bü-
yük yıkıma yol açtı. Depremin ardından 
3. gün açıklanan verilere göre 6 bin 444 
bina yıkıldı. Eski binalar kadar 2020 ve 
2021’de yapılan, son tekniklerin kulla-
nıldığı, 4 milyon TL bedelle satılan da-
irelerin bulunduğu binaların da yıkıl-
ması şaşkınlık yarattı.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhit-
leri Derneği (AYİDER) Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Erkurtoğlu, “Sorunun 
temelinde belediye, müteahhit ve yapı 
denetim firmaları var. İstenilen her yer 
rant alanına çevriliyor. Yapı denetimi 
yönetmeliği çok doğru ama uygula-
ması yanlış. Kadıköy’deki inşaata Bü-
yükçekmece’den yapı denetim uzmanı 

Erdinç Akkoyunlu
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veriliyor. Gecikip gelemeyince de ‘Bana 
çimentoyu demiri WhatsApp’tan göste-
rin’ diyor. Attığımız fotoğrafa onay alı-
yoruz. Yeni de olsa İstanbul’da birçok 
bina Kahramanmaraş ve 10 ildeki gibi 
yıkıma uğrayacak” değerlendirmesinde 
bulundu.

İnşaat sistemi kökten değişmeli
Televizyondan izlediği kadarıyla dep-

remde zarar gören 10 ildeki yapıların 
imalat şartlarına uygun şekilde inşa 
edilmediğinin görüldüğünü belirten 
Erkurtoğlu, “Şartnameye bire bir uyul-
madığı görülüyor. Burada denetimi 
yapan ve yeni olan belediye binası da 
yıkılmış durumda. Kendini bile denet-
leyemeyen bir denetim yapısı var. Tür-
kiye’de konut imalat sisteminin siyaset, 
imalatçı ve denetim anlamında baştan 
aşağı değişmesi lazım” diye konuştu.

İzolatör olmayan binalar tehlikeli
Afet Uzmanı Yüksek Mimar Nihat 

Şen, Kahramanmaraş başta olmak üze-
re depremde zarar gören yapıların fay 
hatlarına yakın alanlardaki 12-14 katlı 
binalarda meydana geldiğini anımsa-
tarak, “Bu tür binalar yapılır ama dep-

rem izolatörü kullanılması gerekirdi. 
Bu kullanılmayınca ve kötü yapı uygu-
laması olunca, yıkım meydana geliyor. 
Bölgede aktif fay hattı olduğu biliniyor. 
Son yıllardaki gösteriş mimarisi nede-
niyle yüksek katlar yerine 5 kata kadar 
mimari ile Anadolu’da imar faaliyeti ya-
pılmalı” ifadesini kullandı.

10 il, 10 yılda düzelebilir
Türkiye’de yatay mimarinin bir ge-

reklilik olduğuna dikkat çeken Şen, 
“Dikey bina yapacaksanız Japonya’da-
ki ya da Kaliforniya’daki gibi şartlara 
uyarak yapacaksınız. O zaman bu bi-
nanın maliyeti çok yüksek olacak. O 
binayı o bölgeye yapmaya ekonomik 
olarak değer mi? Buna bakacaksınız. 
Yoksa satış yapmak, zengin olmak 
için fay hattının olduğu yere yüksek 
katlı yapılar yapılmaz” dedi. Şen, dep-
rem yaşanan bölgedeki yapı stokunun 
ancak 10 yıla yakın bir sürede eski 
yoğunluğuna kavuşabileceğini belir-
terek, “Bunu yaparken de yatay mi-
mariyi tercih etmek gerekir. Yoksa bu 
tür felaketler deprem merkezi o alan 
olmasa bile yine binaları etkiler” dedi.

İstanbul için 2000 öncesi bina avı
Bölgede inceleme yapmak üzere 

hareket etmeden önce gazetemize 
konuşan İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Deprem Laboratuvarı’ndan Prof. 
Dr. Alper İlki ise, “Bölgedeki yapıla-
rın depremde hasar görmesi beklenir 
ama yıkılması beklenmez. Binaların 
ayakta kalması gerekiyordu. 1-2 yıllık 
binaların yıkılmış olması, yan yatma-
sı onların doğru şekilde inşa edilme-
diğini gösteriyor” dedi.

İstanbul üzerindeki çalışmalarıyla 
tanınan Prof. İlki, “Şehirde 2000 yılı 
öncesi yapıları tespit ederek nokta 
atışı kentsel dönüşüm çalışması ya-
pılması lazım. İBB öncülüğünde bir 
proje yapıldı. 30 bin binadan 300’ü 
deprem olmadan yıkılacak durumda. 
Çok sayıda bina da depremden hasar 
görecek pozisyonda görülüyor. İstan-
bul için çok acil şekilde 2000 öncesi 
bina tespiti yapılması gerekiyor” uya-
rısında bulundu.

http://media4democracy.org/news/erkurtoglu-santiyeden-degil-whatsapp-tan-yapi-denetimi
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Türkiye'de 1. ve 2. dereceden deprem tehlikesiyle Türkiye'de 1. ve 2. dereceden deprem tehlikesiyle 
karşı karşıya olan 59 il var. Bu 59 ilde yaşayanlar, karşı karşıya olan 59 il var. Bu 59 ilde yaşayanlar, 
Türkiye’nin toplam nüfusunun neredeyse yüzde Türkiye’nin toplam nüfusunun neredeyse yüzde 
75’ini oluşturuyor. 2011’de deprem yaşayan 75’ini oluşturuyor. 2011’de deprem yaşayan 
Van’da bugün, 11 aktif fay hattı bulunuyor. Van’da bugün, 11 aktif fay hattı bulunuyor. 

Türkiye’nin 59 şehrinde deprem riski

Van’da zemin kötü

Kahramanmaraşta yaşanan deprem-
lerden etkilenen 10 ilde yaşanan yıkım 
ve can kaybı, çok büyük boyutlara ulaş-
tı. Yakın geçmişteki en büyük deprem, 
2011 yılında Van'da yaşanmıştı. 23 
Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde Van’da 
gerçekleşen 7.2 ve 5.9 büyüklüğündeki 
depremlerde resmi verilere göre 644 in-
san yaşamını yitirirken, 2 bine yakın in-
san yaralanmıştı. Oldukça şiddetli olan 
bu depremlerde birçok bina yıkılmış, 
binlercesi hasar görmüştü. Kentte bu-
lunan birçok hasarlı bina, bugün halen 
yıkılmayı bekliyor.

11 aktif fay hattı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) “Gün-
cel Deprem Bölgeleri” haritasına göre 
Türkiye’de 1. ve 2. dereceden deprem 
tehlikesi ile karşı karşıya olan 59 il bu-
lunuyor. Van’ın da içinde bulunduğu 
bu 59 ilde yaşayan insan sayısı, Tür-
kiye’nin toplam nüfusunun neredeyse 
yüzde 75’ini oluşturmakta. Türkiye’de 
ortalama her yıl 20-30 civarında 5 ve 
üzeri, her beş yılda bir ise 7 ve üzeri şid-
dette depremler meydana geliyor.

Van’da 2011 yılında meydana gelen 
depremlerin kaynağı, daha önce varlığı 
bilinmeyen Van Fayı olarak kayıtlara 
geçti. O yıldan bu yana deprem ile ilgi-
li çalışmaların yoğunlaştığı Van Gölü 
Havzasında tespit edilebilen 11 tane 
aktif fay hattı bulunuyor.

İnsanlar afet bilinciyle yaşamalı…
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü’nde görevli Dr. 
Ali Kılıçer, geçmişte bu bölgede çok az 
çalışma yapıldığını, 2011 yılından beri 
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çalışmaların yoğunlaştığını anımsa-
tıp “Van şehir merkezinin çevresinde 
dağlar ve çeşitli yükseltiler bulunuyor. 
Bu yükseltilerden zaman içerisinde 
rüzgârların da etkisiyle küçük parçalar 
aşınarak zemini doldurmuş. Van’da 
zemin, kötü durumda, şehir merkezi de 
bu zemin üzerine kurulmuş” dedi.

Sağlam olmayan zeminde, binaların 
ne kadar sağlam yapılırsa yapılsın za-
rar göreceğini belirten Kılıçer, Van’daki 
zemin sıvılaşmasının yüksek olduğu-
nu vurguladı. Marmara depreminde de 
benzer bir tablonun söz konusu olduğu-
na dikkat çeken Kılıçer, şunları söyledi:

“Van’ın zemin su tablası, çok yüksek. 
Yani ortalama 20 metre altımızda su 
var. Alttan deprem dalgasının enerjisi, 
o suyu yukarıya doğru iter. Suyu baskı-
layacak bir tabaka olmazsa, su yüzeye 
çıkar, zemin çamurlaşır ve balçık haline 
gelir. Bu anlamda Van, kötü durumda-
dır. Van ve Erciş’te yaşanan can kayıp-
ları ve yaralanmaların en büyük sebebi, 
zemin- yapı ilişkisi. Yaptığımız bütün 
bilimsel çalışmaların sonuçları da bize, 
‘Van’ın zemini kötü, Van’da yaşayan in-
sanların afet bilinciyle yaşamaları gere-
kiyor’ diyor.”  

Kılıçer, afet bilinci ile yaşamayı şöyle 
tanımladı:

“Sadece Çaldıran fayının 50 yılda bir, 
7 ve üzeri şiddette depremlere sebep 
olduğu biliniyor. 11 aktif faydan söz 
ediyorsak öncelikle, yüksek katlı yapı-
lar inşa edilmemeli. İnsanlar Deprem 
Performans Analizi yaptırarak yapıları-
nın durumunu öğrenmeli. İnsanlar ya-
şadıkları evlerin her köşesini, deprem 
ile karşılaşma alanı olarak kabul edip 
buna uygun dizayn etmeli. E-devlet’ten 
toplanma alanları öğrenilmeli.”

Öncelik afet yönetimidir
Kılıçer, Türkiye’de 1923 yılından bu-

güne yüz bin insanın depremlerde ya-

şamını yitirdiğini belirtti. Bu rakamın 
sadece resmi kayıtlarda yer alanlar ol-
duğunu vurgulayan Kılıçer’e göre, afet 
yönetimi bu ülkenin en önemli önce-
liği durumunda. İnsan yaşamından 
daha değerli hiçbir şeyin olmadığının 
altını çizen Kılıçer, afet yönetiminin 
gerekliliğini şu sözlerle açıkladı:

“İnsanların yaşamına en büyük 
tehdit, doğal afetlerdir. Depremin tek 
başına bu ülkede neden olduğu can 
kaybı, korkunç rakamlarla ifade edi-
liyor. 59 şehirde yaşayanlar, yıkıcı bir 
deprem riski ile karşı karşıya. Öte 
yandan depremlerin ardından altyapı 
ve çevresel faktörlerin dönüştürülme-
si de çok ciddi bir maliyet demek. Tüm 
istatistikleri incelediğimizde bu ülke-
de çok ciddi bir afet yönetimine ihtiyaç 
olduğunu görüyoruz.” 

Resmî kurumların çok kıymetli ça-
lışmalar yaptığını kaydeden Kılıçer, 
kurumlar arası koordinasyonun daha 
da geliştirilmesi gerektiğine işaret 
etti.

Kaçak yapılar, tehlikeli…
Özellikle uygulanan deprem yönet-

meliklerinin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Kılıçer, binaların deprem 
yönetmeliklerine uyulmadan yapılma-
sının olumsuz sonuçlanacağını belirtti. 
Kaçak yapılaşmanın yüksek olmasının 
ciddi bir risk barındırdığını dikkat çe-
ken Kılıçer, yönetmeliklerin önemine 
şu sözlerle dikkat çekti:

“Geçmişte yaşanan tüm büyük dep-
remler bize gösterdi ki, gerekli yönet-
meliklere uyulmadan inşa edilen yapı-
lar, depremlerde en fazla can kaybına 
neden olan yapılar. Van ilinde de kaçak 
yapıların çok uzun zamanlardan beri 
var olduğu biliniyor. Herhangi bir yö-
netmelik veya standart gözetilmeden 
inşa edilen bu yapılar, yurttaşlar için 
oldukça tehlikeli.”

http://media4democracy.org/news/trkiye-nin-59-sehri-deprem-riski-ile-karsi-karsiya-van-da-zemin-kt
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Afet yaşayan 10 ile 
gönderilmek üzere 
tüm Türkiye'de yardım 
kampanyaları başlatıldı. 
İzmir’den çuvallar dolusu 
köy ekmeği yola çıktı. 
Gönüllüler köyleri, taş 
fırınları, tandırları ve 
köylü kadınları seferber 
etti. Bir tanesi 4 kişilik bir 
aileye gün boyu yetecek 
büyüklükteki ekmekler 10-
15 gün dayanacak nitelikte.

İzmir’den deprem bölgesine doyurucu, bayatlamayan,

Köy ekmeği yardımı

Büşra Çetinkaya

16 Şubat 2023

6 Şubat Pazartesi günü Kahraman-
maraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 
büyüklüğündeki iki depremden etki-
lenen vatandaşlara Türkiye’nin dört 
bir yanından yardımlar gönderilmeye 
devam ediyor. Belediyeler ve sivil top-
lum örgütlerinin yardımları haricinde 
vatandaşlar kendi imkanları dahilin-
de yardım kampanyaları da düzenle-
meye başladı. Bu yardım fikirlerinden 
biri İzmir’den geldi. Akdeniz Üniver-
sitesi Gazetecilik doktora öğrencisi 
Burak Toraman, normal zamanlarda 
yakın çevresinin kendi ekmeklerini 
yaptığını söylerken ailesine deprem 
bölgesi için köy ekmeği yapmayı teklif 
ettiğini ifade etti. Toraman, “Biz ka-
rarlaştırdık fakat daha fazla insana 
ulaşmak gerektiğini düşündüm. Köy 
ekmeği diğer ekmeklerden farklı ola-
rak 10-15 gün arasında dayanır. Bura-
dan gidecek ekmekler geç bile ulaşsa 
bayatlamaz diye düşündüm. Köylerde 
ekmekler şu an mayalandı ve gittik-
çe yapmak isteyen insan sayısı arttı” 
diye konuştu. 

Bir tır köy ekmeği ve su 
gönderilecek

Köy ekmeği yardımının yapılabil-
mesi için köy fırınlarına ihtiyaç ol-

duğunu dile getiren Toraman, “Bu 
durum bizi belirli köylere ve kişilere 
yöneltti. Şu an için yeterli sayıda ya-
pacak insan var.  Köy ekmeği yapama-
yanlar un gönderdi” dedi. 

Çok kısa sürede küçük bir yardım ağı 
oluşturduklarını ifade eden Toraman, 
birkaç günde 900 köy ekmeği yapmayı 
hedeflediklerini sözlerine ekledi. To-
raman, yardımların gönderilmesi için 
Kızılay aracılığıyla Valilik izni alındı-
ğını belirterek, “Herkes ekmeklerini 
Bergama’daki Kızılay yardım nokta-
sına ulaştırıyor. Burada ekmekler top-
lanıyor ve sadece bir tır köy ekmeği ve 
su yollanacak. Yardımların tamamı 
Kızılay Bergama şubesinde toplanıyor. 
İşin bölgeye ulaştırma kısmı Kızılay ve 
Valilik’te” ifadelerini kullandı. 

Toraman köy ekmeği yardımı süre-
cini şu sözlerle anlattı:

“İnsanlar bir çuval un alıyor veya 
para toplayıp belirli sayıda un alıyor-
lar. Ben de bunları alıp köylere iletiyo-
rum. Örneğin şu ana kadar Dikili köy-
lerinden Yenice, Samanlık, Kocaoba, 
Çağlayan, Mazılı. Bergama köylerin-
den Çakırlar ve İncecikler köyü katkı 

sağlıyor ekmeklerin yapımında. Bu 
köylere ve Bergama merkezde fırınla-
rı olan insanlara talep doğrultusunda 
unları iletiyorum. Ekmek yapanlar fı-
rınları yakıyor, ekmekleri mayalıyor, 
pişiriyor ve olgunlaşması için evlerin-
de soğutuyor. Köylerdeki muhtarlar 
ile iletişime geçip bilgi alıyorum. Her 
biri ‘bizim köyümüze şu kadar un ge-
rek, yapmaya hazırız’ diyor. Daha son-
ra ekmekler olunca da gidip alıyorum 
ve Bergama’daki Kızılay yardım nok-
tasına bırakıyorum.”

3600 kişinin bir günlük ekmek 
ihtiyacı karşılanacak

Yardım konusu ekmekleri tarif 
ederken, bir tanesinin bir aileye yete-
ceğini söyleyen Burak Toraman, “Bir 
ekmeği 4 kişi bir gün boyunca her 
öğünde yiyebilir. Kabaca bir hesap ya-
parsak 900 ekmek yapılacak ve 3600 
kişinin bir günlük ekmek ihtiyacı kar-
şılanacak. Belki bir mahalle, bir köy 
veya AFAD, Kızılay, Ahbap, Jandarma, 
Asker yada oradaki gönüllü çalışanla-
ra bir nebze olsun katkı sağlar” diye-
rek sözlerini bitirdi.

https://9koy.org/izmirden-deprem-bolgesine-doyurucu-bayatlamayan-koy-ekmegi-yardimi.html
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Kahramanmaraş 
merkezli depremlerden 
en çok etkilenen illerden 
biri olan Gaziantep’te, 
depremzedeler çadır ve 
arabalarda yaşamını 
sürdürmeye devam 
ediyor. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yaptığı “Artık 
evlerinize girebilirsiniz” 
açıklamasına rağmen halk, 
sosyal medyada dolaşan 
“deprem bekleniyor” 
söylentileri dolayısıyla 
evlerine girmeye korkuyor. 

“Sağlam evlerinize girin” çağrısına rağmen

Gaziantep sokakta yaşıyor

Jiyan Erkılıç

16 Şubat 2023

Kahramanmaraş merkezli meydana 
gelen depremden etkilenen Gaziantep-
liler, çadır, arabalar, barınmaya uygun 
hale getirilen oyun parkları, otobüs 
durakları ve oto yıkama kabinleri gibi 
alanlarda yaşamaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum ise depremzede-
lerin e-devletten veya ‘hasartespit.csb.

gov.tr‘ adresinden evlerinin durumu-
na bakabileceğini duyurarak, “Hasarlı 
veya az hasarlı gözüken evlerinizde 
oturabilirsiniz” açıklamasında bulun-
du.

9. Köy olarak Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanlığının yaptığı 
açıklamaya rağmen Gazianteplilere 
evlerine neden hala girmediklerini 
sorduk. Sosyal medya mecralarından 
dolaşıma giren “daha büyük deprem 
bekleniyor” söylentisini öne süren va-
tandaş Naide Ekinci (35), “Evimizde bir 
hasar yok ama evimize de girmek için 
birkaç gün daha geçmesini bekliyoruz. 
Çünkü sosyal medyada büyük iki dep-
remin daha olacağını söylüyorlar. Biz 
de arabamızı boş bir arsaya park ettik. 
Bu günlerin de geçmesini bekliyoruz. 
Yeni doğan bebeğime rağmen bu so-
ğukta evimize girmeye korkuyoruz. Öl-
mekten iyidir” dedi.

Evleri iki katlı ve hasarsız olmasına 
rağmen sosyal medyada belli tarihler 
verilerek tekrar şiddetli depremlerin 
olacağı söylentilerine dayanarak gün-
lerdir çadırda ailesiyle yaşayan Nebi 
Dikilitaş, “Çok korkunç şekilde sal-
landık. O travmayı yaşadığımız evlere 
dönmek gerçekten zor. Dışarıda soğuk-
tan hasta olanımız da var. Birkaç aile 
ile birlikte yaşamak, çeşitli hastalarla 
bir arada yaşamak zor. Ama bitmeyen 
artçı depremler ve daha büyük dep-

remlerin bekleniyor olması korkumu-
zu artırıyor. Bu yüzden dışarıda olmak 
daha güvenli. Evimiz hasarsız ama bir 
depremde yıkılmayacağının garantisi 
yok” diye konuştu.

Depremzedelerin sığındığı bir diğer 
noktalardan olan taziye evlerinden 
birinde günlerdir yaşayan 70 yaşın-
daki Sabiha Karakaş da evi az hasarlı 
olan vatandaşlardan biri. Kendisine 
bakanlığın yapmış olduğu açıklama-
ya rağmen neden hala evine geçmedi-
ğini sorduğumuzda “Haberin yok mu 
kızım? Büyük deprem yoldaymış. Her 
yerde yazıyormuş. Tekrar şiddetli bir 
deprem olacak. Ben tek başıma yaşı-
yorum. Evim sağlam çok şükür ama o 
korkuyu yaşamak istemiyorum yine. 
Hele bu şubat ayını bir atlatsaydık.. 
Taziye evinde daha çok güvende his-
sediyorum. Artçılar olunca hemen 
çıkabiliyorum. Apartmanlar tek tek 
yıkıldı. Burası tek katlı ve kalabalıkla 
uyumak güven veriyor” diyerek an-
lattı kaygısını.

Bakan Kurum, 10 ilde yürütülen ça-
lışmalarla 122 bin 279 yapıda bulunan 
729 bin 435 bağımsız bölümünde az 
hasarlı ve hasarsız olduğunun tespi-
tini yaptıklarını açıklamıştı. Şu ana 
kadar Gaziantep’te ise 7 bin 965 bina-
da 19 bin 320 evin tespiti yapıldı ve bu 
çerçevede 19 bin 320 ev ağır hasarlı ve 
yıkık olduğu tespitine varıldı. 

https://9koy.org/saglam-evlerinize-girin-cagrisina-ragmen-gaziantep-sokakta-yasiyor.html
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Afet bölgesi salgın tehlikesi ile karşı karşıya. Halk sağlığı uzmanları, Türk Tabipler 
Birliği, bölgedeki sağlık görevlileri yüksek sesle uyarıyor. Çok acil temiz su, yeterli 
sayıda tuvalet konteyneri taşınmalı ve temizlik seferberliği başlatılmalı.

Afet bölgeleri ikinci felaketin eşiğinde: 

Salgın hastalık kapıda

Afet bölgesi salgın tehlikesi ile karşı 
karşıya. Halk sağlığı uzmanları, Türk 
Tabipler Birliği, bölgedeki sağlık gö-
revlileri yüksek sesle uyarıyor. Çok acil 
temiz su, yeterli sayıda tuvalet kontey-
neri taşınmalı ve temizlik seferberliği 
başlatılmalı. 9. Köy haber merkezinin 
ulaştığı doktorlar depremzedelerin ko-
nakladığı çadır kentlerde su, banyo ve 
temiz tuvaletin olmadığını, bu haliyle 
bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma ve 
yaygınlaşma riskinin çok yüksek oldu-

Elif Solmaz

17 Şubat 2023

ğunu belirtti.

Bulaşıcı hastalık riski yüksek
Depremin ardından sokaklarda 

biriken çöpler, temiz suya erişimde 
yaşanan sıkıntı ve hijyen şartlarının 
sağlanamaması en büyük problem-
ler arasında yer alıyor. Afet bölge-
sinde bulaşıcı hastalıkların yayılma 
nedenlerine dikkat çeken TTB Halk 
Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Gamze Va-
rol ve TTB Halk Sağlığı Kolu Yürüt-
me Kurulu üyesi Dr. Ahmet Soysal, 
“Aradan bir haftayı aşkın süre geç-
mesine rağmen temiz su, gıda, ba-
rınma, gibi temel gereksinimlerin 
karşılanmaması hijyen ve sanitas-
yon eksikliğine, barınma sorunla-
rına, riskli ve dezavantajlı gruplar 
başta olmak üzere sahada temel 

sağlık hizmetlerinin verilmesinin 
koşullarının yerine getirilemeyişine 
ve sonuçta hayati tehlikesi de olan 
bulaşıcı hastalık görülme riskinde 
ciddi artışa yol açabilecektir.” dedi.

Koleradan uyuza kadar her 
hastalık görülebilir

Travmalar, yaralanmalar, crush 
sendromu, böbrek yetmezliği, ekstre-
mite ezilmeleri ilk günlerde en çok or-
taya çıkan sağlık sorunları olduğunu 
belirten Varol, ishalden koleraya, uyu-
za, bitlenmeye kadar birçok tehlikenin 
ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.  
Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu 
Üyesi Dr. Soysal tehlikeye şu sözlerle 
dikkat çekti:

Fotoğraflar: DEPO Photos

https://9koy.org/afet-bolgeleri-ikinci-felaketin-esiginde-salgin-hastalik-kapida.html


37 

Mart 2023 / Sayı 63

“Mevsim koşullarına göre üst ve alt 
solunum yolu enfeksiyonları görülür. 
Fakat üçüncü günden sonra bölgedeki 
su sisteminin kullanılamaması, tuva-
let ve banyo sorununun çözülememe-
si, atıkların kaldırılamaması, sağlıklı 
gıda zincirinin kurulamaması gibi ne-
denlerle ishalli hastalıklar, tifo, kolera, 
viral hepatit, paraziter hastalıklar gibi 
bulaşıcı hastalıklarla, atıklarda üreyen 
kemiriciler ve başıboş hayvanlara bağ-
lı şüpheli ısırık ve kuduz tehdidi ola-
bilir. Ayrıca banyo yetersizliği sonucu 
bitlenme ve uyuz vakaları görülebilir.”

Temel neden çevresel 
tehditlerin yönetilememesi

Deprem bölgesinde ortaya çıkabi-
lecek salgın hastalıkların en büyük 
nedeninin çevresel tehditlerin yöneti-
lememesi olduğunu belirten Varol ve 
Soysal, tehdidi ortadan kaldırmak için  
“Afet bölgesine ilk günden itibaren 
seyyar tuvaletlerin sağlanması, içme 
suyu sistemlerinin onarılarak devreye 
alınması, su klorlamasının dikkatle 
yapılması, evsel atıkların düzenli top-
lanması; şayet bu yapılamıyorsa 2 x 2 
x 1,5 boyutlarında açılacak çukurla-
ra gömülmesi ve üzerine günlük ola-
rak toprak atılması uygundur. Ayrıca 
üçüncü günden itibaren afet bölgele-
rinde mutlaka seyyar duşların da hiz-
mete sokulması gereklidir.”

En önemli ihtiyaç seyyar 
tuvaletler

Depremde evi yıkılan, sokakta kalan 
depremzedeler için en büyük sıkıntı-

lardan biri tuvalet ihtiyacının gideril-
memesi nedeniyle şehrin sokaklarının 
kokmaya başladığı belirtildi. Tuvalet 
ihtiyacını açık alanlarda karşılamak 
zorunda kalan vatandaşlar için en iyi 
çözümün sahra tuvaletleri olduğunu 
belirten Türk Tabipler Birliği yetki-
lileri, “Yeterli değil ama çok önemli. 
Seyyar tuvaletler su depoları ve atık 
depoları olan tuvaletler olup kullanım 
sıklığına bağlı olarak lojistik olarak 
desteklenmelidir. Su depoları sürekli 
doldurulmalı ve atık depoları da boşal-

tılmalıdır. Kanalizasyona bağlanabi-
len seyyar tuvalet tipi de vardır. Ancak 
bu tipler iş gücü istediğinden ilk gün-
ler için pratik değildir” sözleriyle ideal 
çözümü önerdiler.

Bulaşıcı hastalık riski 
azaltılabilir

Depremden sonraki 4. gün ile 4 haf-
ta arasının bulaşıcı hastalık açısından 
riskli dönemler olduğunu belirten halk 
sağlığı uzmanı Dr. Gamze Varol ve Dr. 
Ahmet Soysal ortak açıklamalarında 
bulaşıcı hastalık riskini azaltmak için 
bu saatten sonra yapılacakları şu şekil-
de sıraladılar:

“Etkilenen kişi sayısı ve özelliklerinin 
saptanarak kayıt altına alınması bu ki-
şilerin gereksinim duyduğu sağlık hiz-
metlerinin ivedilikle sunulması, uygun 
geçici barınma ve beslenme koşulları-
nın sağlanması, temel sağlık hizmet-
lerinin verilebileceği nitelikli birinci 
basamak sağlık birimlerinin kurulma-
sı, başta kızamık olmak üzere rutin 
bağışıklama hizmetlerine başlanması, 
temiz ve güvenli su sağlanması, atıklar, 
çöpler, tuvaletler, hayvan ölülerinin uy-
gun şekilde toplanması ve zararsız hale 
getirilmesi ile ilgili çevreye yönelik ko-
ruyucu sağlık hizmetlerini gerçekleşti-
rebilmek için ilgili kurumlar ile işbirliği 
içinde çalışılması, maske ve dezenfek-
tan sağlanması gerekmektedir.”
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Depremin ardından 
yabancı ülkelerin 
enkazda yaptığı arama 
kurtarma çalışmalarının 
sonuna gelindi. Ancak 
depremzedelere tıbbi 
yardım konusundaki 
uluslararası dayanışma 
sürüyor. Depremden 
etkilenen 10 ilde Sağlık 
Bakanlığı’nın yanı sıra 
birçok ülke sahra hastanesi 
kurdu. 

Arama kurtarma bitti, 
tıbbi yardım başladı

Kahramanmaraş merkezli depremin 
üzerinden geçen 10 günün ardından 
Türkiye’ye yönelik uluslararası yardım 
da yön değiştirdi. Depremin ilk günle-
rinde enkaz başında can kurtaran ya-
bancı arama-kurtarma ekiplerinin ye-
rini, depremzedelere tıbbi yardım için 
kurulan sahra hastaneleri aldı.  

Ahmetcan Uzlaşık

17 Şubat 2023

Sağlık Bakanlığı şu ana kadar 77 sah-
ra hastanesinin kurulduğunu açıkladı. 
Bu hastanelerden bazıları, aralarında 
komşu İsrail’in, İran’ın, Fransa ve İngil-
tere’nin olduğu yabancı ülkeler tarafın-
dan kuruldu. 

Emekli Sıhhiye Alay Komutanı Bekir 
Cihan Özcan 9.Köy’e yaptığı açıklama-
da, askeri sahra hastanelerinin Sağlık 
Bakanlığı’nınkilerden farklı olduğunu 
belirtti ve bunların yalnızca savaş za-
manı değil barış zamanındaki felaket-
lerde de kullanıldığını aktardı.

EMASYA ve askeri hastaneler 
faydalı olurdu

Özcan ayrıca TSK’nın seyyar hasta-
nelerinin daha hızlı organize olabildi-
ğini ve bu açıdan da felaket bölgelerin-
de avantajlı olabildiklerini de söyledi.  
2010 yılında kaldırılan EMASYA’nın 
(Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma) öne-
minden de söz eden Özcan, 15 Temmuz 
Darbe Girişiminden sonra kapatılan 
askeri hastanelerin doktorlarının bu 
birimlerle geçmişte uyumlu çalıştığını 
da söyledi. Özcan, “EMASYA bölgede 
örgütlenip bu tarz afetlere müdahale 
ederken askeri hastanelerde geri bölge-
lerde depremde yaralananlar için teyak-
kuzda olurdu” diye konuştu. 

Sahada Sağlık Bakanlığına bağlı bu-
lunan sahra hastaneleri de hakkında 
da konuşan Özcan, bu hastanelerin sa-
yısının fazla olduğunu fakat asıl önemi 
noktanın bu hastanelerin kurulma hı-
zının olduğunu belirtti.  

Bölgedeki sahra hastanelerinin 
sayısı artıyor

Milli Savunma Bakanlığı, İskende-
run’daki Türkiye Cumhuriyeti Gemisi 
(TCG) Bayraktar’da bölgedeki her türlü 
sağlık hizmetini sağlamak için sahra 
hastanesi kuruldu. Ek olarak, Kahra-
manmaraş’ta bir sahra hastanesi de 
TSK tarafından devreye sokuldu.

Türkiye’ye depremin ardından ilk 
yardım eden ülkelerden biri olan İsrail, 
Kahramanmaraş’a bir sahra hastane-
si kurdu.  İsrail Savunma Kuvvetleri 
(IDF), 15 Hava Kuvvetleri kargo uçağıy-
la, çok sayıda ekipman, arama kurtar-
ma uzmanları, askeri sağlık görevlileri 
ve Sağlık Bakanlığı doktorları dahil ol-
mak üzere yaklaşık 230 kişilik ekiple 
Kahramanmaraş’taki sahra hastane-
sinde görev yaptı. 

Fransa ise, Adıyaman’a a bir sahra 
hastanesi kurma kararı aldı. Fransız 
sahra hastanesinde 87 kişiden oluşan 
bir tıbbi ekip görev yapacak. 

Fotoğraflar: DEPO Photos

https://9koy.org/arama-kurtarma-bitti-tibbi-yardim-basladi.html
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Depremin ikinci gününden beri Tür-
kiye’de arama kurtarma faaliyetleri 
yürüten İspanya, Hatay’da sahra has-
tanesi kurdu. Hatay’ın Arsuz ilçesinde 
kurulan sahra hastanesinde, son tek-
nolojilerle donanımlı, günlük 150-200 
kişinin talebine cevap verme kapasite-
sindeki hastanede, ameliyat imkanı da 
bulunuyor. 

Depremin ardından bölgeye arama 
kurtarma ekiplerini gönderen İtalya 
da, tıbbi yardım için İtalyan donan-
masına ait San Marco gemisini Türki-
ye’ye gönderdi. 

Hollanda’nın Ankara Büyükelçi-
liği’nden yapılan yazılı açıklamaya 
göre, Hollanda Kraliyet Hava Kuv-
vetleri’nin “uçan kale olarak olarak 
adlandırılan ve ambulans olarak 
kullanılan C- 130 tipi uçağı 10 Şubat 
günü Antalya’ya indi. C-130’un kar-
go ambarı, uçuş başına maksimum 
yaklaşık 70 hasta ve yaralıyı taşıya-
bilecek biçimde dönüştürüldü. Has-
ta ve yaralılar, uçaktaki Hollandalı 
medikal uzmanlar tarafından tıbbi 
tahliye operasyonuyla başka bölge-
lerdeki sağlık kuruluşlarına nakle-
dilebilecek.

Türkiye’ye deprem sonrasında 6 ara-
ma kurtarma operasyon timi, 3 sağlık 
ve 1 acil durum ekibinden oluşan 80 ki-
şilik arama kurtarma ekibi göndermiş 
olan İran, Türkiye’de depremden etkile-
nen bölgelere sahra hastaneleri kurdu. 

Ürdün de, doktor, hemşire ve idareci-
lerden oluşan ve Ürdün silahlı kuvvet-
lerine mensup 108 kişi ile ameliyatha-

ne, laboratuvar ve modern bir yoğun 
bakım ünitesiyle donatılmış 24 yatak 
kapasiteli bir askeri sahra hastanesini 
depremzedelerin kullanımına açtı. 

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev’in talimatıyla Savun-
ma Bakanlığına bağlı 71 kişiden oluşan 
askeri sağlık personelinin, depremlerde 
yaralananların tedavisi amacıyla Tür-
kiye’de sahra hastanesi kurulması için 
gönderildiği belirtildi. Depremin ilk gü-
nünden beri arama kurtarma personel-
leri ile enkaz altında kalan birçok kişiye 
ulaşan Polonya da Kahramanmaraş’a 

bağlı Göksun’da bir adet sahra hastane-
si kurduğunu duyurdu.

6 Şubat günü deprem bölgesine va-
ran, 9 Şubat günü ise sahra hastanesini 
açan Rusya, sağ kurtulan depremzede-
lere psikolojik destek de veriyor. Rusya 
ekiplerinin Maraş’ta İzzetbegovic Par-
kı’nda kurduğu mobil hastanede dep-
remzedelere 7/24 müdahale ediliyor. 

10 Şubat günü içinde termal battani-
yelerin olduğu bir yardım uçağı Anka-
ra’ya ulaşan İngiltere, ayrıca Türkiye’ye  
bir sahra hastanesi ve C130 Hercules 
kritik bakım hava destek ekibi ve uçağı 
gönderdi.
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Malatya’da şiddetli 
depremlerin ardından 

evlerine giremeyen 
çocuklar için, tiyatro 

oyuncusu Ömer Konakçı 
umut oldu. ‘Nasreddin 

Hoca’ kıyafeti giyerek 
çocukları eğlendiren 

Konakçı, her gün çadır 
kente giderek çocuklara 

moral veriyor. Ayrıca 
depremzede çocuklar 

için rehabilitasyon 
sürecine geçilir geçilmez, 
‘Rafadan Tayfa’ adlı çizgi 

dizinin çadır kentlerde 
gösterimlerinin yapılması 

planlanıyor.

Nasreddin Hoca çocaklar için
deprem bölgesinde

Yaşanan yıkıcı depremin etkisi, 
tüm Türkiye’de hissini göstermeye 
devam ediyor. Tüm ülkede seferberlik 
sürerken, art arda yaşanan iki dep-
remin en büyük hüznünü kuşkusuz 
çocuklar yaşıyor. Gıda ve ihtiyaç mad-
delerinin ardından bölgeye gönderilen 
en önemli destek yaşı küçük çocuklar 
için oyuncak oldu. Ama sadece oyun-
cak değil onlara dokunmak, onları 
güldürmek, eğlendirmek için de çok 
örnek adımlar atılıyor.

Çadır kentlerde yaşayan ve evlerine 
giremeyen çocuklar için, depremin 
sarsıcı etkisini gösterdiği Malatya’da 
şehrin iklimini değiştiren kasveti ke-
deri bir az olsun dağıtan bir gösteri 
vardı. Tiyatro sanatçısı Ömer Konak-
çı, toplanma alanlarındaki çocuklar-

Deniz Ali Tatar

17 Şubat 2023

la bir araya gelerek onlara moral ve 
umut vermek için uğraşıyor. Çocuklar 
için minimal tiyatro ve kukla gösteri-
leri yapan Konakçı, ‘Nasreddin Hoca’ 
kılığına girerek onları eğlendirmeye 
çalışıyor. Çadırları ziyaret ederek ço-
cuklara fıkralar anlatan Konakçı, on 
gün sonra miniklerin yüzlerini gül-
dürdü, yardım çığlıklarının ardından 
çadırkentlerden kahkaha sesleri çı-
karttı.

Çocukların gülen yüzünü 
görünce, yaptığım işle ve 
kendimle gurur duydum

Büyük afetin yaşandığı ilk günle-
rin Malatya’da da çok zor geçtiğini 
söyleyen oyuncu Konakçı, “Depremin 
ilk dakikalarında enkaz altında çalış-
malar yaptıktan sonra, basın mensu-
bu arkadaşlara yardım ettim. Daha 
sonrasında enkazdan çıkan çocukları 
gördüğümde, onlar için ne yapabilece-
ğimizi düşünmeye başladık” diyerek 

https://9koy.org/cocuklar-guluyor-nasreddin-hoca-deprem-bolgesinde.html
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başladı anlatmaya. En uygun en ça-
buk Nasreddin Hoca fıkralarını can-
landırmak olduğunu düşünen sanatçı 
şöyle konuştu:

“Nasreddin Hoca kostümünü ka-
vuğu hazırlayıp kolları sıvadık. Sonra 
çocuklarla çadır kentlerde bir araya 
geldiğimizde, onları eğlendirmeye ve 
moral olmaya başladık. Ardından on-
ların gülen yüzünü görünce, yaptığım 
işten ve kendimden gurur duydum.” 

Depremden dolayı hüzünlü olduğu-
nu ama bu hüznünü çocuklara yansıt-
madığını belirten Konakçı, amacının 
çocukların tebessüm ettiğini görmek 
olduğunu söyledi. Gönüllü olarak ço-
cuklara bir araya geldiğini ve onların 
yüzlerini bir nebze olsun güldürmek 
istediklerini söyleyen Konakçı, “Ço-
cuklarla interaktif bir şekilde birebir 
ilgilenip onlarla sohbet etmek, beni ve 
onları çok heyecanlandırıyor. Umarım 
bu süreci atlattığımızda da yüzleri 
hep güler. Ülkemiz bir daha böyle kötü 
felaketler görmez ve çocuklarımız et-
kilenmez” dedi. Malatya’daki çadır 
kentlere ayrıca, İzmir’den psikolojik 
danışmanlar da çocuklar için geldiler. 
Çocuklarla aktiviteler yapan danış-
manlar, deprem dolayısıyla psikolojik 
anlamda etkilenen çocuklara da da-
nışmanlık veriyorlar. 

Rafadan Tayfa çadır kentlere 
geliyor

Sosyal medyada depremzede ço-
cuklar  için başlatılan bir çağrı da, 
“Rafadan Tayfa” adlı çizgi animas-
yon dizisi hakkında oldu. Enkaz-
dan çıkarılan çocuklara en çok ne 
yapmaları istendiği sorulduğunda, 
çizgi film izlemek istediklerini söy-
ledikleri belirtiliyor. Şu sıralar “Ra-
fadan Tayfa: Galaktik Tayfa” adlı 
film  vizyonda.  Bölgede çocuklara 
destek olmak için çalışan guruplar  
deprem bölgesinde yer alan çadır 
kentlerde çocuklar için “Rafadan 

Tayfa” özel gösterimi yapılması için  
yapımcılara ricada bulunuldu. Ha-
zırlıkları sormak için ulaştığımız 
Rafadan Tayfa’nın yapımcısı İsmail 
Fidan çocuklar için her şeyi yapma-
ya hazır olduklarını söyledi ve şöyle  
konuştu:

“Şu an güvenli şehirlere geçmiş 
olan çocuklardan gelen talepleri kar-
şılamaya çalışıyoruz. Çocuklar için 
elimizden geleni yapacağız inşallah, 
bölgenin güvenli bölge olduğu ve re-
habilitasyon sürecine geçildiği bil-
gisi gelir gelmez. Onlar için her şeyi 
yapmaya hazırız.” 
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Barolar, Kahramanmaraş depreminin ardından etkilenen vatandaşların haklarını 
korumak için harekete geçti. Türkiye Barolar Birliği, depremden etkilenen binaların 
kayıt altına alınması için "enkaz radarı" adlı bir mobil uygulamayı hayata geçirirken, 
Ankara Barosu da hukuki mücadelenin takipçisi olunacağını açıkladı.

“Yargı da enkaz altında…”

Barolar, Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde gerçekle-
şen ve 10 ilde büyük hasarlara yol açan 
afet sonrası depremzede vatandaşları-
nın yaralarını sarmak, hukuksal hak-
larını savunmak için harekete geçti. 
Türkiye Barolar Birliği depremden et-
kilenen binaların kayıt altına alınması 
için “enkaz radarı” adlı bir mobil uygu-
lamayı hayata geçirirken, Ankara Ba-
rosu da hukuki mücadelenin takipçisi 
olunacağını açıkladı. Ankara Barosu 
Başkanı Mustafa Köroğlu, Baro’nun 
gerçekleştirdiği depreme özel toplan-
tıda, deprem bölgesinde yaşanan hu-
kuksuzluklara dikkat çekerek, “yargı da 
enkaz altında” diye konuştu.

Ankara’da gerçekleşen, Ankara 
Barosu’na mensup avukatların dep-
remzedelere hukuki destek amacıyla 
yapılacakları tartıştıkları toplantıda 
TTB’nin “deprem radarı” uygulaması 
da ele alındı. Baro Başkanı Köroğlu, 
deprem bölgesindeki evlerin hasar 
tespit sürecinin kolaylaşması ve delil 
karatmaların önüne geçilmesi adına 
Türkiye Barolar Birliği’nin hayata ge-
çirdiği enkaz radarı uygulamasının, 
bölgede görev yapan avukatların da, 
vatandaşların da “işlerini kolaylaştır-
mayı amaçladığını” söyledi. Köroğlu, 
”Bu uygulamadan hem avukat arka-
daşlarımız hem de gönüllü vatandaş-
larımız fayda sağlayabilecek. Hasarlı 
binaların anlık fotoğrafını çekerek uy-
gulamaya yükleyip, kayıt altına alarak 
vatandaşlarımız karanlığa ışık tuta-
cak” şeklinde konuştu

Deprem kriz masası kuruldu
Deprem sürecinde bir lojistik firma 

kadar planlı çalıştıklarını ifade eden 
Köroğlu, ”Depremin gerçekleştiği sa-
bah baromuza gelerek çalışmalara baş-
ladık. Bölgemize 9 tır 217 servis aracı 

Şevval Ateş

18 Şubat 2023

gönderdik. Daha sonra deprem kriz ma-
sası oluşturarak ekibimizle bir ihtiyaç 
listesi oluşturduk” dedi.  Baroda görev 
yapan avukat ve stajyer avukatların 
destekleriyle gıda kutuları oluşturarak 
afet bölgelerine gönderdiklerini, bu yar-
dımların yanında deprem için 5 milyon 
800 bin TL para topladıklarını belirten 
Köroğlu, bir de bülten çıkardıklarını 
anlattı. Köroğlu, “Bültende cenaze teş-
hisinden, sigorta hakkına kadar her 
konuda bilgiler bulunuyor” dedi. Avu-
katların bu zorlu zamanda psikolojik 
desteğe ihtiyaçları olduğunu kaydeden 
Köroğlu, bunun için Gelincik Merkezi 
kurduklarını belirtti.

”Yargı da enkaz altında”
Depremde sadece insanların enkaz 

altında kalmadığı, “yargının da enkaz 
altında kaldığını” söyleyen Baro Başka-
nı Köroğlu şöyle konuştu;

“10 ilde yaşayan vatandaşımız bu 
zorlu süreci atlattı. Deprem bölge-
sinde çalışan savcı, hakimlerin yar-
gı sürecini sürdürecek hali ne yazık 
ki yok. Bu süreçte karar verebilecek 
valilik ve kaymakamlık kurumların 
sorumluluk alamadıklarını gördük. 
Karar verememe sebeplerini ben 
şuna bağlıyorum. Ülkemizde olan 
hiyerarşik yapıdan kaynaklandığını 
düşünüyorum.”

Teknik anlamda bölgedeki personel 
sayısının yetersiz olduğunun da altını 
çizen Baro Başkanı, ”bölgede 40 savcı 
görev yapıyor ve onlar da neler yapacak-
larını bilmiyorlar” dedi.

”Hatay kardeş baro oldu”
Hatay’da durumun diğer illere göre 

daha kötü olduğunu ve yüzlerce mes-
lektaşlarını kaybettiklerini dile getiren 
Köroğlu, “Deprem sebebiyle Hatay ba-
romuz yerle bir oldu. Yargı gücümüz 
ne yazık ki zayıf kaldı. Gönderdiğimiz 
tırlardan birini çalışma ofisi olarak de-
ğerlendirmek istiyoruz. Bunun için Ha-
tay’da görev yapan arkadaşlarımız bu 
konu üzerine çalışıyor” dedi. Adıyaman 
ilinin kendi haline terk edildiğinden si-
tem eden Köroğlu, “Adıyaman Barosuy-
la iletişim halindeyiz orayı da el birliğiy-
le toparlayacağız” diye konuştu.

Eğitimde kısıta iptal davası
Deprem sonrası üniversitelerin on-

line eğitime geçirilmesi kararının doğ-
ru olmadığını söyleyen Köroğlu, şöyle 
dedi;

“Depremde ailelerini kaybeden öğ-
rencilerin hayatlarına devam etmele-
ri sürecinde okullarımız çok kıymet-
li. Eğitim alanında başka çözümler 
üretilebilirdi.”

Köroğlu, karara ilişkin Yüksek Öğre-
tim Kurumu’na (YÖK) iptal davası aç-
tıkları bilgisini de verdi.

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/yargi-da-enkaz-altinda.html
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Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, 60 depremzede 
çocuğun bir tarikata ait villaya yerleştirildiği 
iddiasına üzerine Antalya Adliyesi’ne suç 
duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Müjde 
Tozbey, “Çocuklarımızı oradan almak için her şeyi 
yapacağız. Hem çocuklarımıza hem yitip giden ana 
babalarına borcumuz bu” dedi.

Enkaz altından
tarikat pençesine mi?

Deniz Güngör

18 Şubat 2023

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derne-
ği, kendilerine ulaştırılan ihbarda 
60 depremzede çocuğun, İstanbul 
Beykoz’da bir tarikata ait villaya 
yerleştirildiği iddiası üzerine An-
talya Adliyesi’ne suç duyurusunda 
bulundu. Yapılan suç duyurusunda,  
“Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonul-
ması, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun 
Kılma” suçlamaları yer aldı. Çağdaş 
Hukukçular Derneği (ÇHD), İstanbul 
Barosu ve Antalya Barosu ile birlikte 
hareket ettiklerini belirten Önce Ço-
cuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı 
Avukat Müjde Tozbey, “Tarikatların 
çocuklara neler yaptığını biliyoruz. 
Çocuklarımızı oradan almak için her 
şeyi yapacağız” dedi.

“Korkunç bir kaos yaşanıyor”
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği 

Başkanı Avukat Müjde Tozbey, der-
neğe yapılan ihbarda 60 depremzede 
çocuğun İstanbul Beykoz’da bir tari-
katın kontrolündeki villaya götürül-
düğünü aktararak, şöyle konuştu;

 “Arama kurtarma çalışmalarının 
belli bir nizamda gerçekleştirilme-
mesi, yaşamsal önemde olan kayıt 
tutma adımının atlanması nedeniy-
le, çocukların götürüldüğü merkez-
ler konusunda muazzam bir kaos 
yaşandı. Hangi hastanede, hangi 
şehirde, yakınları kim, hangi enkaz-
dan çıkarıldı sorularına sağlıklı ya-
nıt bulmak öyle zordu ki. Ebeveyni 
ölen çocuklara erişim daha da güç. 

Kim soracak, kim sahip çıkacak, 
sürecin sağlıklı yürüyüp yürümedi-
ğinin takibini kim yapacak sorula-
rının yanıtları verilemedi. Korkunç 
bir kaos yaşanıyor.” Çağdaş Hukuk-
çular Derneği’nin (ÇHD) de konu-
ya ilişkin ihbarlar aldığını belirten 
Tozbey, “Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığını harekete geçmeye çağır-
dık. Görüştüğümüz diğer kurumlar 
ve tanığımızın ifadesi üzerine, suç 
duyurusunda bulunmaya karar ver-
dik. Bahsi geçen tarikatın Beykoz’da 
örgütlü olduğu bilinen tarikatlarden 
biri olduğunu söyleyelim. Hukuki 
süreç izin verdiğince daha detaylı 
açıklamalar yapacağız” dedi.

“Bu bizim borcumuz”
ÇHD, İstanbul Barosu ve Antalya 

Barosu ile birlikte hareket ettiklerini 
aktaran Tozbey, “Yaşanan süreç her 
bakımdan çok incitici. Tarikatların 
çocuklara neler yaptığını biliyoruz. 
İstismar ederler, işkence ederler, 
intiharlarına neden olurlar, hatta 
yakarak ölümlerine neden olurlar. 
Çocuklarımızı oradan almak için her 
şeyi yapacağız. Hem çocuklarımıza 
hem yitip giden ana babalarına bor-
cumuz bu” diye konuştu.

Depremin ilk günlerinde etkin 
arama kurtarma yapılamadığını, do-
layısıyla sistemli bir kayıt da tutula-
madığına dikkat çeken Tozbey,

“Arama kurtarma yapılamadı ki 
sistemli bir kayıt da tutulabilsin. 
Kayıt sorunu nedeniyle bugün nere-
de olduğunu bilmediğimiz yüzlerce 
çocuk var. Evet geç, ama en azından 
hemen Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığının tüm kaynaklarını sefer-
ber etmesi gerekiyor. Devlet yurtla-

rında olmayan ve ailelerine teslim 
edilmeyen refakatsiz çocukların aci-
len yerlerinin tespiti gerekiyor.”

Depremzede 60 çocuk nerede?
Antalya Adliyesi önünde Önce Ço-

cuklar ve Kadınlar Derneği tarafın-
dan yapılan açıklamada ise, kayıp 
çocukların akıbeti konusunda endi-
şeler dile getirilerek, şu çağrıda bu-
lunuldu;

“Refakatçisi olmayan çocuklar 
ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı irtibat numaraları der-
neğimizce aranmış olup, çağrı mer-
kezindeki personelin konuyla ilgili 
bilgisinin olmadığı ve henüz bakan-
lık bünyesinde düzenli bir işleyişin 
mevcut bulunmadığı tespit edilmiş-
tir. Ne yazık ki derneğimize ve başka 
kurumlara yapılan ihbarlar, refakat-
siz çocuklarımızın devlet kurumları 
dışında tarikatlara, alanlarda ço-
cukların akrabaları olduğunu söy-
leyen kimselere teslim edildiklerini 
bildirmektedir” ifadeleri kullanıldı. 
Açıklamada, “Aldığımız bir ihbara 
göre İstanbul’un Beykoz ilçesi Ça-
vuşbaşı Mahallesinde 60 refakatsiz 
çocuk için 3 tane villa ayarlandığı, 
çocukların yerleştirildiği öğrenil-
miştir. Bu villalar hakkında elimizde 
video bulunmaktadır. Videoda konu-
şan şahıslar depremzede olan 60 re-
fakatsiz çocuğun İstanbul Beykoz’a 
getirildiğini, burada barındırılacak-
larını, ancak çocukların temel ihti-
yaçlarının eksik olduğunu bildirerek 
evlerin temizliği ve çocukların kalan 
ihtiyaçları için yardım çağrısında 
bulunmaktadır. Bu videoyu ileten-
lerle görüşen tanıklarımız da bulun-
maktadır.”

https://9koy.org/enkaz-altindan-tarikat-pencesine-mi.html


44 

Mart 2023 / Sayı 63

Afetin ardından sahaya inen madenciler, kullandıkları domuz damı ile pek çok can 
kurtarma anının kahramanı oldular. Bu tahkimat yönteminin 200 yıldır kullanıldığını 
anlatan madenciler, kurtarma çalışmalarında daha çok yer almaları halinde, bu 
sistemle daha çok depremzedeyi kurtarmanın mümkün olabileceğini söylediler.

Madencilerin domuz damı uygulaması 

Depremzedelere umut oldu

Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerin ardından Zonguldaklı ma-
dencilerin “domuz damı” uygula-
ması ile pek çok can kurtarmaları, 
kamuoyunda bu uygulamaya ilişkin 
merak uyandırdı. Domuz damı tah-
kimatının madencilikte geçmişten 
bu yana kullanılan bir sistem oldu-
ğunu söyleyen madenciler, deprem 
anlarında daha çok madencinin 
alanda olması halinde, bu sistemle 
daha çok depremzedeyi kurtarmanın 
mümkün olabileceğini söylediler.

“Domuz damı” sistemi, Zongul-
daklı madenciler tarafından daha 
önce 1999’da yaşanan 17 Ağustos ve 
12 Kasım depremlerinde de kullanıl-
mıştı. Kahramanmaraş depreminde 
ise, ilk olarak Adıyaman’da enkaz 
altında kalan 17 yaşındaki Gülsüm 
Yeşilkaya’yı deprem felaketinden 
90 saat geçtikten sonra kurtarmak 
için kullanıldı. Yeşilkaya için ma-
denciler, enkazın 8 metre derinliğine 
“domuz damı” kurarak girdi.  Domuz 
damı tahkimat sistemi, aslında ma-
dencilikte tavan göçmelerini engel-
lemek için kullanılan bir yöntem. 
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası 
Genel Başkanı ve 22 yıllık madenci 
Gökay Çakır ile, Madenci Erdoğan 
Çapaklı ve Maden Mühendisi ve İş 
Güvenliği Uzmanı Kemal Bulut, yön-
temi  9. Köy’e anlattı.

“Domuz damı, göçükleri 
engellemek ve baskıyı 
düşürmesi için eski 
madenlerde kullanılırdı”

Madencilikte ‘domuz damı’ siste-
minin çok eski bir sistem olduğunu 

Deniz Ali Tatar

18 Şubat 2023

söyleyen 10 yıllık madenci Erdoğan 
Çapaklı, sistemi şöyle anlattı; “Do-
muz damı, eski madenlerde göçükle-
ri engellemek ve baskıyı düşürmesi 
için kurulan, sağlam bir sistemdir. 
1,20’lik ve 25 cm kalınlığında ağaçla 
vardır ve bunlar dört tarafı çevrele-
yecek şekilde ve kare şekline getiri-
lir. Birbirine uyumlu ve tam oturma-
sı çok önemlidir. Domuz damları 
bir metre genişliğinde oluyor ve 20 
santim de dışarıda kalıyor. Büyük 
baskıları ve göçmeleri bu şekilde en-

gelliyoruz. Bulunduğumuz alanın 
yüksekliğine göre yapılır ve etrafın-
daki 10-15 metrekarelik alanı tama-
men tutacak şekilde olur.”

Deprem enkazında da başarılı bir 
sistem olduğunu ekleyen Çapaklı, 
şöyle konuştu;

“Madende de baskıyı bu saye-
de kırıyoruz ve maden içerisindeki 
milyonlarca ton yükten de domuz 
damlarının baskısı sayesinde kur-
tulabiliyoruz. Domuz damının ol-
duğu yerler hiçbir zaman göçmez. 

https://9koy.org/madencilerin-domuz-dami-uygulamasi-depremzedelere-umut-oldu.html
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Etrafındaki 20 metrekarelik alan-
da da bir çöküntü olmayacağı için 
sağlam olur. En fazla katlı binanın 
tonajı neredeyse 50 tonluk. Bizim 
domuz damı tahkimatı sisteminde 
de 1000 tona kadar yük taşımak ka-
pasitesi var. Bu yüzden madencileri 
deprem enkazı bölgesine yönlendir-
meleri gerekiyor, ki daha çok insan 
kurtulabilsin domuz damı yöntemi 
sayesinde. Ayrıca çinko ve hidrolik 
ile tahkimatlar da mevcut. Bu yön-
temle de yıkılmış binaların üst ve alt 
taban bölümleri, hidrolik direkler 
sayesinde kaldırılabilir. Bunların-
da 100-150 kiloya kadar kaldırma 
gücü mevcut. Deprem alanlarında bu 
araçlar da kullanılabilir, ama imkan 
ve araç-gereçler müsaade edilmediği 
için kullanamıyoruz.”

Çakır: “Tüm madenciler 
deprem bölgelerine sevk 
edilmeliydi”

Madencilerin deprem bölgesinde çok 
ciddi çalışmalar yapabileceğine işaret 
eden Bağımsız Maden İşçileri Sendika-
sı Genel Başkanı ve 22 yıllık madenci 
Gökay Çakır ise, “Türkiye depremler 
ülkesi ve her zaman olma ihtimali var. 
Bu konudaki uzmanlar her zaman 
bunu dile getiriyor. Tabii ki bölgede 
AFAD gibi pek çok kuruluş destek 
oluyor ve çalışıyor, ama bu konunun 
erbabı kesinlikle madenciler. Deprem 
bölgesinde yapılacak ilk iş, madencile-
rin bu bölgelere sevk edilmesiydi” dedi. 
Soma’da da 15 bin madenci olduğunu 
söyleyen Çakır, “Gönül isterdi ki, o ma-
dencilerin hepsini deprem bölgelerine 
götürelim. Bir kısım madenciyi bölge-
lere yönlendirdik ama tüm madenci-
leri gönderemedik, gücümüz yetmedi. 
Türkiye halkından bu konuda özür di-
liyoruz. Bir daha böyle felaketleri Allah 
göstermesin, ama Bağımsız Maden İş 
Sendikası olarak tüm felaketlerde sa-
hada olacağız. Ne özel şirketleri ne de 
devleti tanıyacağız, direkt afet bölge-
lerine madencileri sevk edeceğiz” diye 
konuştu.  Madencilikte tavan göçmele-
rini engellemek için kullanılan ‘domuz 
damı’ yöntemini eski madencilerin çok 
iyi bildiğini söyleyen ve 1800’lü yıllar-
dan bu yana kullanılan bir yöntem ol-
duğunu belirten Çakır, AFAD ekipleri 
ile madencilerin izledikleri kurtarma 
yöntemlerinin farklarını ise, “AFAD 
tepeden inme bir sistem yapıyor, biz 
madenciler ise aşağıdan girme yönte-

mini kullanıp tünel açarız. Bu tünel-
de de domuz damı dediğimiz sistemi 
kullanırsak eğer, göçük altındaki kişi-
yi kurtarmak için kurtarıcı da kendini 
korumaya alarak kurtarır” sözleriyle 
anlattı.

Bulut: “Domuz damı en 
dayanıklı sistem olsa da, 
şişirilmiş tamponlar da 
pratiklik sağlar”

Madencilerin ahşap ile tahkimat 
ve güven ortamı oluşturmak konu-
sunda uzman olduklarını söyleyen 
Maden Mühendisi ve İş Güvenliği 
Uzmanı Kemal Bulut da, ‘domuz 
damı’ yönteminin bu konuda en da-
yanıklı sistem olduğunu belirti. Do-
muz damı sisteminden daha pratik 
bir sistemin de olduğunu söyleyen 
Bulut, bunu şöyle anlattı;

“Kriko vurup kaldırılarak, şişme 
botlar gibi şişirilmiş tamponlarla 

daha pratik bir çalışma elde edilebi-
lir. Ancak bunun içinde pompa gibi 
bir malzeme gerekir. Boştaki yük, 
karşıdaki dirençle aradaki mesafeyi 
koruyan bir şekilde olacaktır. Bir de 
5-10 ve 10-10 şekilde kalasları kesip, 
alta ve üste bir tahta yatırarak araya 
sıkıştırarak da bir sistem yapılabi-
lir. Yükü dağıtmak için, yukarından 
aşağıya malzeme çürükse orayı delip 
tekrar boşluğu azaltabilir.”

“Deprem öldürmez, öldüren bina-
lardır” diyerek kaçak yapılaşmanın 
depremin felaket haline geldiğini 
söyleyen Bulut, “Ülkemizde fay hattı 
yakınına ve ekonomik sıkıntılar so-
nucu basit malzemelerle yapılan ev-
ler sonucunda bir vahşet yaşanıyor. 
İmar affı denetimiyle evler yapılmalı 
ve ev alırken de buna dikkat edilme-
li. Bu deprem, İstanbul için de bir 
prova olarak dikkate alınmalı” uya-
rısında da bulundu.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama-kurtarma faaliyetlerinin sonuna gelinen 
bugünlerde, çalışmalar sırasında yaşanan "sen-ben rekabeti" gündem oldu. Maden 
Mühendisleri Odası tarafından paylaşılan raporda, enkazdan canlı çıkartılacağı zaman 
AFAD’ın devreye girerek madencileri uzaklaştırdığı yer aldı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 
9 Şubat 2023 tarihinde deprem böl-
gesinde gerçekleştirilen çalışmalara 
katılıp, incelemelerde bulunarak 11 
Şubat 2023 tarihinde “6 Şubat 2023 
Depremleri Ön İnceleme Raporu” baş-
lıklı bir rapor yayınladı. Raporda Ada-
na, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, 
Nurdağı ve Gaziantep il ve ilçelerinde 
yapılan inceleme, gözlem ve görüşme-
lerde edinilen bulgular dışında bir de, 
enkaz kaldırma sürecinde yaşanan 
“sen-ben rekabeti” yer aldı.

Görüntü almak için devreye girildi
Maden Mühendisleri odası raporun-

da yaşanan “canlı kurtarma rekabeti”, 
“AFAD ve halk nezdinde madencilerin 
çok başarılı kurtarma çalışmaları yü-
rüttükleri, bulundukları yerlerde di-
ğer arama-kurtarma ekiplerinin geri 

Erva Gün

19 Şubat 2023

Enkaz üstünde ‘sen-ben rekabeti’

plana çektirilerek kurtarma faaliyet-
lerinin madenciler devredildiği, ancak 
kurtarma çalışmasında canlı çıkartıl-
dığı sırada AFAD ekiplerinin devreye 
girerek görüntü alıp sosyal medyada 
paylaştıkları” ifadeleriyle yer aldı.

Tayvan ekibi enkazdan uzaklaştırıldı
Deprem bölgesine 130 kişilik ara-

ma kurtarma ekibi gönderen Tayvan, 
enkaz kaldırma çalışmalarında AKUT 
ile birlikte çalıştı. China Times’ın ha-
berine göre, Tayvan arama kurtarma 
ekibinin, canlı kişi bulunup çıkarılaca-
ğı sırada, enkazdan kibarca ‘uzaklaştı-
rıldığı’ iddiası yer aldı.  Arama kurtar-
ma ekibinde çevirmen olarak yer alan 
Tunghay Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Yılmaz Keskin, CNA’ya yaptığı açıkla-
mada, enkaz altında hayatta kalan bi-
rilerinin olduğunu fark eden Tayvanlı 
ekibin ‘ün isteyen’ yetkililer tarafından 
‘kibarca uzaklaştırıldığını” söyledi. ’ 
Tahliyeyi yetkili ekiplerin yaptığını an-
latan Keskin, “Tayvan arama kurtarma 
ekibi oyuncak muamelesi gördü” dedi.

Arama kurtarmada rekabet
Habertürk’te yayınlanan Açık ve 

Net programına Hatay’dan katılan 
Habertürk muhabiri Mehmet Akif 
Ersoy da, enkazlar da arama kurtar-
ma çalışmaları sürerken ekiplerin 
değiştiğini canlı yayında dile getir-
di. “Üzülerek, çok rahatsız olarak da 
paylaşıyorum” diyen Ersoy, “Diyorlar 
ki, arama kurtarma yapıyoruz. Kazı-
yoruz kazıyoruz, tam kişiye ulaşıyo-
ruz, bir çocuğumuza mesela, pat diye 
ekip geliyor ve diyor ki sizin işiniz 
bitti çekilin onu biz çıkaracağız” ifa-
desini kullandı.

Program sunucusu Kübra Par’ın 
“Arama kurtarma çalışanları arasın-
da böyle bir rekabet ve ayak oyunu 
mu var, hangi gruplar arasında var” 
diye tekrar sorması üzerine ise, Ersoy  
“Hiç bilmiyorum hiçbir önemi de yok 
benim için hangi grup olduğunun. 
Yapanlar yapmasınlar, bu iyilikte ya-
rışmak olmaz, iyilikte yarışmalıyız” 
yanıtını verdi.

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/enkaz-ustunde-sen-ben-rekabeti.html
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Engellilerin afeti devam ediyor
Yaşam koşullarındaki dezavantajları afetzede engelli bireylerin ihtiyaçlarına 
ulaşmasını daha da zorlaştırıyor. 

Depremden etkilenen engelli bireyle-
rin özel ihtiyaçlarına erişebilme sorunu 
da bambaşka bir destek gerekliliğini 
ortaya çıkardı. Bölgedeki engelli birey-
lerin tespiti ve ihtiyaçların tedariğinde 
zorluk çıkıyor. Bu süreçte afet bölgesin-
deki 27 yaşına kadar olan engelli çocuk 
ve gençlere ulaşmaya çalışan Engeli Ço-
cuk Hakları Ağı Koordinatörü, engelli 
depremzedelerin ihtiyaçlarını anlattı.

Otizmli çocuklar için en acil 
ihtiyaç konteyner

Deprem bölgesinde özellikle otizmli 
bireylerin çadırda kalmalarının çok zor 
olduğunu söyleyen  Engelli Çocuk Hak-
ları Ağı Koordinatörü Cansın Kuvvet, 
“Bölgede engelli bireylerin aileleriyle 
birlikte kalabilmesi için özel konteyner 
ihtiyacı çok fazla. Özel ilaçlara ulaşma-
sı gerekenler var. İşitme cihazına, teker-
lekli sandalyeye ihtiyacı olanlar var. Bu 
malzemelerin fiyatları da çok yüksek. 
Maliyeti karşılayamayan dernekler var, 
bağışlarla ve yardım çağrılarıyla ancak 
bunları tedarik etmeye çalışıyoruz. Şu 
anda en acil ihtiyaç konteyner. Onu da 
bulamıyoruz.” dedi.

Kuvvet, engellilerin kullandığı ilaçla-
rın temin edilebilmesinin, özel ihtiyaç-
larının karşılanabilmesinin önemini 
vurguladı. Engelli bireylerin ihtiyaçla-

Büşra Çetinkaya

20 Şubat 2023

rının olduğu yardım tırlarının bir arada 
olması gerektiğini söyleyen Kuvvet, ih-
tiyaçların hangi bölgede ve nasıl dağıtı-
lacağının da bilinmediğini belirtti.

Özel desteğe ihtiyaç duyan aileleri ara-
yarak ihtiyaçları tespit etmeye çalıştıkla-
rını söyleyen Kuvvet şöyle konuştu:

“Afetten sonra engelli çocuklar altla-
rını daha sık ıslattığı için çocuk ve hasta 
bezine çok ihtiyaç var. Engellilerin özel 
olarak bir hastalığı varsa tespit edil-
meli ve o ilaçların tedariği sağlanma-
lı. Otizmli çocuklar kalabalık yerlerde 
duramadıkları için ailesiyle birlikte 
kalabileceği çadırlara ihtiyaç var. Bu ih-
tiyaçları bir şekilde temin etsek bile bu 
yardımların doğru adrese gitmesi çok 
önemli. Özel mamalara ihtiyacı olan en-
gelli çocukların mamalarının başka bir 
bölgeye gitmesi gibi durumlar oluyor. 
Aileler o mamanın özel mama olduğu-
nu bilmediği için yada normal gıda bu-
lamadığı için sağlıklı çocuklarına o özel 
gıdayı verebiliyor. Bölgede koordineli 
olarak çalıştığımız çeşitli ekipler var. 
Engelli bireylerin ihtiyaçlarını giderme-
ye çalışıyoruz.”

Anneler çocuğunu yalnız 
bırakamıyor

Engelli çocukların annelerinden ay-
rılmak istemediğini ifade eden Kuvvet, 
“Depremden sonra gelen yardımları 
çocuğunu yalnız bırakamadığı için gi-
dip alamayan aileler var. Anneler ço-
cuklarını bırakıp eczaneye gidemiyor. 
Birçok derneğe bir şekilde ulaşmaya 

çalışan aileler bir süre sonra bezmiş 
hale geliyor. Çünkü sürekli bir telefon 
trafiği olmasına rağmen bir türlü yar-
dımların gelmediğini söylüyorlar haklı 
olarak” diye konuştu.

Kuvvet, enkaz altında kalan işitme 
ve konuşma zorluğu yaşayan engelli 
bireylerin zaten afetler sırasında şans-
sız olduğun belirtti ve bu konudaki 
düşüncelerini, “bazı bölgelerde arama 
kurtarma ekiplerinin içinde engelliler-
le iletişim kurmayı bilenler olduğunu 
duyuyoruz ama genel olarak ekiplere 
böyle bir eğitim verilmiyor. Türkiye’de 
yaşanabilecek diğer depremlerde hem 
engelli nüfusun bilinmesi hem de ara-
ma kurtarma ekiplerinin bu konuda 
eğitilmesi engelliler için hayati önem 
taşıyor” sözleriyle dile getirdi.

Deprem bölgesinde ne kadar 
engelli var?

Türkiye’de engelli bireylerin sayısı bi-
linmediği için zorlandıklarını ifade eden 
Kuvvet, “2011 yılından beri Türkiye’de-
ki net engelli sayısını bilmiyoruz. 2023 
yılına geldik hala elimizde tam bir sayı 
yok. Zaman zaman araştırmalar yapılsa 
da Türkiye’de ne kadar sayıda engelli var 
ve hangi engelleri var bilmiyoruz. Zaten 
enkaz altında kalanlara ulaşamadık. Ne 
enkaz altında kalan engellilerden habe-
rimiz var ne de enkazdan çıkarılmış dep-
remzedelerden” dedi.

Türkiye genelinde engelli bireylerin 
il bazında dağılımını tahmin eden son 
araştırma ise, TTÜİK tarafından Av-
rupa Birliği üye ülkeleri ile eş zaman-
lı olarak idari kayıtlara dayalı olarak 
yapılan “2011 Nüfus ve Konut Araş-
tırması”.  Araştırmada Türkiye gene-
linde hane halklarının yaklaşık yüzde 
13’ünden bilgi derlenmiş ve yaklaşık 
9 milyon birey ile yüz yüze görüşme 
gerçekleştirilmiş. Depremden etkile-
nen 10 ilde en az bir engeli bulunan 
kişi sayısı en fazla olan iller Adana, Di-
yarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa; en az 
ise Osmaniye ve Adıyaman. Duymada 
zorluk yaşayanların oranı en fazla olan 
iller Malatya, Kahramanmaraş ve Adı-
yaman. Bedensel engeli olanların oranı 
en fazla olan il ise Kahramanmaraş.

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/bolgedeki-engellilerin-afeti-devam-ediyor.html
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Öğrenciler eğitimden uzak kalmamalı,

"Onları okul iyileştirir”
Yurtlarının 

depremzedelere 
tahsis edilmesiyle, 

öğrenciler yurtlarını 
terk edip evlerine 

döndü. Prof. Selçuk 
Şirin ve Türk 

Eğitim Derneği 
Başkanı Selçuk 

Pehlivanoğlu, 
üniversitelerin yüz 

yüze eğitime devam 
etmesi için çağrı 

yaptı. 

Elif Solmaz

20 Şubat 2023

Üniversitelerin uzaktan eğitime geç-
mesi ve deprem sonrası alınan kararlar, 
sadece afet bölgesini değil, tüm yurt-
ta yüksek öğrenimi etkiledi. Deprem 
bölgesinde ailesi olup başka şehirde 
okuyanlar, deprem bölgesinde olma-
dığı halde okulları kapatılan ve yurtla-
rından çıkarılanlar, neredeyse bütün 
öğrenciler için eğitim pandemi günle-
rine döndü.  Prof. Dr. Selçuk Şirin, bu 
durumun öğrencilere psikolojik olarak 
olumsuz etki edeceğini açıklarken, TED 
Genel Başkanı Pehlivanoğlu, uzaktan 
eğitimin eğitim hayatına herhangi bir 
olumlu aktarımının olmadığını belirtti.

Pandemide uzaktan eğitim 
sınıfta kaldı

Pandemi döneminde geçilen uzak-
tan eğitim sisteminin verimliliği hala 

tartışma konusu. Özellikle uygula-
ma gerektiren branşlarda hiç fayda 
sağlamadığı görüldü. Aynı zamanda 
Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları 
Kurulu Üyesi olan Türkiye Eğitim Der-
neği Başkanı Pehlivanoğlu, uzaktan 
eğitim hakkında, “Pandeminin bize 
öğrettiği şey uzaktan öğretim olur. Eği-
tim başka bir şeydir. Türkiye’de uzak-
tan öğretimde başarı diye bir şey söz 
konusu değildir” şeklinde konuştu.

Gençler eğitimden mahrum 
kalmamalı

Depremle ilgisi olmadığı halde uzak-
tan eğitime geçen üniversite öğrenci-
lerinin okulla kopan ilişkisi tartışma 
yarattı. Afet bölgesinde ailesi olup baş-
ka yerde okuyanların okullar kapan-
dıktan sonra dönebilecekleri, dönseler 
bile uzaktan eğitime erişim sağlayabi-
lecekleri herhangi bir ortam yok. On-
ların okullarında kalmasının daha ya-
rarlı olacağını vaugulayan eğitimciler, 
asıl deprem bölgesindeki öğrencilerin 

Fotoğraflar: DEPO Photos

https://9koy.org/ogrenciler-egitimden-uzak-kalmamali-onlari-okul-iyilestirir.html
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güvenli bölgelere misafir öğrenci ola-
rak aktarılabileceğini söylediler.

Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk 
Pehlivanoğlu, misafir öğrenci sistemi-
ne geçilmesinin ve dayanışmanın bir 
çözüm olacağını ileri sürdü. Özellik-
le büyük şehirlerde ailelerin gönüllü 
olarak öğrenci konuk edebileceğini 
hatırlatan Pehlivanoğlu, “Deprem böl-
gesindeki öğrencileri büyük illere nak-
letmemiz lazım. O bölgede ailesi olan 
çocukları risksiz bölgede yurtlarda tut-
mamız lazım. Diğerleri arkadaş yanına 
aile yanına gitmeli. Eğer gelemiyorsa 
örneğin, Erzurum’da yaşayıp Anka-
ra’da okuyan öğrenci gelemiyorsa, Er-
zurum Üniversitesi’ne misafir öğrenci 
olarak gitsin yarım dönem” dedi.

Depremden etkilenen 10 ilden öğ-
rencilerin yurtlarından ayrılarak nasıl 
geri dönecekleri ve bölgedeki öğrencile-
rin bu durumda uzaktan eğitime nasıl 
katılacakları tartışılan bir başka konu. 
Pehlivanoğlu, “Deprem bölgesinde bir 
ilçede hiç deprem olmamış olabilir. O 
zaman orada eğitime devam edeceğiz. 
Yurtlara ihtiyaç var, yurtlar kullanıl-
sın. Ama öncelik depremzede öğrenci-
lerin o yurtlara alınması. Artı burada 
okuyan ama o bölgede yaşayan çocuk-
larımıza açalım kapasitemizi. Aileden 
önce bu çocuklarımızı yerleştirmemiz 
gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Öğrenciler travma bölgesinden 
uzaklaşmalı

Uzaktan eğitim kararına tepki gös-
teren yetkililer, üniversite ortamının 
öğrenciler için iyileştirici olduğunu be-
lirtti. Öğrencilerin deprem travmasın-
dan uzaklaşıp yeniden normal hayat-
larına dönmesinin tek yolunun eğitim 
olduğunu belirten yazar ve araştırmacı 
Prof. Dr. Selçuk Şirin de görüşlerini 
sosyal medyadan açıkladı, okulları 
açın” çağrısı yaptı:

“Okulları açın! Hepsi travma yaşıyor. 
Okul sadece öğrenme yeri değil aynı 
zamanda sosyal ve duygusal ihtiyaçla-
rı giderme yeridir. Öğrencilerin arkada-
şa, öğretmene, danışmana ihtiyacı var. 
Çocukların aile ve ekran dışında zama-
na ihtiyacı var. Depremden etkilenen 
yerlerde dışarıdan geçici görevlendir-
me dahil farklı çözümler geliştirilebi-
lir. Türkiye’de yüzbinlerce atanmayı 
bekleyen öğretmen var. Çocukların 
zaten travma yaşamış ailelerle sürekli 
aynı ortamda kalması doğru değil. Sos-
yal bir ortama ihtiyaçları var.”

İsteyen sınıfta isteyen çevrimiçi
Uzaktan eğitim açıklamasından 

sonra ilk harekete geçen üniversiteler-
den biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin 
akademisyen, öğrenci ve personeline 
gönderilen bilgi notunda “Deprem fela-
keti nedeniyle Türkiye genelinde yük-
seköğretime yönelik alınan kararlara 
bağlı olarak bahar dönemi boyunca 
tüm yurtların, yemekhanelerin, kütüp-
hanenin ve tüm çalışma alanlarının 
hizmet vermeye devam edeceği” belir-
tilirken, öğrenciler dersleri çevrimiçi 
olarak takip edebilecek. İsteyen öğren-
ciler ise derse sınıfta katılabilecek.

Bilkent Üniversitesi ise ilk gönder-
diği mail ile laboratuvarlar ve uygula-
malı dersler hariç tüm derslerin online 
olacağını, isteyenlerin ise okulda yüz 
yüze derse girebileceğini ve aynı za-
manda yoklama alınmayacağını du-
yurdu. İlerleyen günlerde ise Bilkent 
rektörlüğü ikinci duyurusunda, tüm 
derslerin 4 Mart’ a kadar online olaca-
ğını, Zoom üzerinden yapılacağını ve 
yoklama alınacağını belirtti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise 
sadece bahar döneminde sınırlı olacak 
şekilde uzaktan öğretim yoluna geçil-
mesinin uygun olacağına karar verdi.

İlk ve orta dereceli okullar
Deprem bölgesindeki ilk ve orta 

dereceli okulların durumuyla ilgili 
açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından sağ-
lam raporu verilen okullarda eğitimin 
başlatılacağını belirtti. Özer, “Sağlam 
raporu almadan kesinlikle öğrencile-
rimizi ve öğretmenlerimizi okullara 
sokmayacağız. Eğitimin başlayacağı 
illerde de eğer sağlam raporu henüz 
alınmamışsa o okullarda eğitime baş-
lamayacağız” dedi.

Bakan Özer, okulların açılma ta-
rihi ile ilgili şunları söyledi: “Birinci 
kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis 
ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 
merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tari-
hi itibariyle eğitim-öğretime başlı-
yoruz. İkinci kategoride Gaziantep 
ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimiz-
de eğitim-öğretime 1 Mart tarihine 
kadar verilen arayı 13 Mart’a kadar 
uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise 
Adıyaman, Malatya, Kahramanma-
raş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde 
de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz 
eğitim-öğretime ertelemeyi 27 Mart 
tarihine kadar uzatıyoruz.”
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Denetlenmeyen yardımlarda Denetlenmeyen yardımlarda 
usulsüzlük endişesiusulsüzlük endişesi

Kahramanmaraş merkezli iki dep-
remin ardından, ülkenin her yerinde 
yardım kampanyaları başlatıldı. Dep-
rem yardımlarını AFAD ve Kızılay gibi 
devlet kurumlarının yanı sıra belediye-
ler ve sivil toplum örgütleri de topladı. 
Deprem yardımlarındaki yolsuzlukları 
ve denetimi üzerine 9. Köy’e konuşan 
Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türki-
ye şubesinden yolsuzluk uzmanı Oya 
Özarslan ise, yardımlarda şeffaflık uya-
rısı yaptı. Özarslan,  “Yardımları top-
layan tüm devlet kurumları ya da sivil 
toplum örgütlerinin tamamen şeffaf 
bir şekilde halka hesap vermeleri şart” 
dedi.

Denetlenmeyen kuruluşlarda 
usulsüzlük olabilir

Deprem yardımlarını konuyla ilgili 
çalışan devlet kurumları (Kızılay, AFAD 
gibi), belediyeler ve yardım toplama izni 
bulunan sivil toplum örgütlerinin top-
layabildiğini söyleyen Özarslan, “Bele-
diyelerin nakit yardım ve bağış toplama 
yetkisine ilişkin kanunda açıkça bağış 
toplayabilecekleri belirtiliyor” dedi. Yar-
dımların denetiminin kritik olduğuna 
dikkat çeken Özarslan, denetlenmeyen 
yapılarda usulsüzlükler, ihmaller, israf-
lar gibi yardımın etkinliğini azaltan pek 
çok durum olabileceğini belirtti.

Sayıştay’ın AFAD raporları
Sayıştay’ın 2012-2017 yıllarını kap-

sayan raporlarında, AFAD’ın il özel 
idarelerine ve belediyelere aktardığı 
kaynakların bu kurumlarca nerelere 
harcandığının takibinin yapılmadığı 
tespit edilmişti. Benzer bir durumun 
belediyelerde yaşanabileceğine dikkat 

Erva Gün

20 Şubat 2023

Uzmanlara göre, denetim 
ve şeffaflık olmazsa 
toplanan yardımlar 
yolsuzluk vakalarını ortaya 
çıkarabilir.

çeken Özarslan, “Belediye ve özel ida-
relere aktarılan paraların nereye gitti-
ğinin takibinin yapılmadığına işaret 
ediliyor ve belediyeye afet için gönderi-
len paranın konser için harcanıp har-
canmadığı sorusu ortaya çıkıyor” dedi. 
Özarslan, bu çerçevede depremin ar-
dından yardım toplayan tüm devlet ku-
rumları ya da sivil toplum örgütlerinin 
tamamen şeffaf bir şekilde halka hesap 
vermeleri şart olduğunu vurguladı.

Denetimsizlikten geriye cezasızlık 
sorunu kaldı

1999 Gölcük depremi sonrasında 
müteahhit isimlerinin öne çıkarıldığı-
nı ancak siyasi ve bürokratik sorum-
lulara dokunulmadan ilerlendiğini 
dile getiren Özarslan, geriye cezasızlık 
sorununun kaldığını belirtti. Özarslan 
şöyle dedi; “Çeşitli nedenlerle değiştiri-
len imar planları ile depreme dayanık-
sız yerlerde yapılaşmaya izin verilme-
si, imar aflarıyla depreme uygunluğu 
denetlenmeden kayıtsız binaların ya-
sallaştırılması gibi uygulamalar, bu ce-
zasızlığa katkıda bulunmuştur. Şimdi 
sadece birkaç müteahhit değil, süreç-
teki tüm siyasi ve bürokratik sorum-
luları kapsayacak bir hesap sormaya 
ihtiyaç var.”

Yapılarımızın güvenliği için 
deprem vergisi ödedik

Deprem vergisi ve yapıların güvenliği 
hakkında konuşan İnşaat Mühendisle-
ri Odasının (İMO) eski başkanı ve Türki-
ye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi 
Cemal Gökçe ise “Hangi maliyet insa-
nın can kaybından daha kıymetli olabi-

lir?” dedi. Tüm yapıların deprem güven-
liği sağlanarak yapılması gerektiğini 
belirten Gökçe, herkesin deprem vergisi 
ödediğine dikkat çekerek, şöyle konuş-
tu; “dairesi, arsası ve telefonu olanlar 
da, çarşıdan ihtiyacını karşılamak için 
gıda maddesi alanlar da deprem vergisi 
ödedi. Ancak yapılarımızın deprem gü-
venliği olmadığını gördük. Yapılarımız 
deprem güvenlikli hale getirilsin diye 
deprem vergileri ödendi.”

Vergiler amaç dışı kullanıldı
Toplanan deprem vergilerinin amaç 

dışı kullanıldığını da dile getiren Gök-
çe, “Yaklaşık olarak 40 milyar dolar 
para toplandığı söyleniyor. Ne yazık ki 
toplanmış olan bu paralar yapılarımı-
zın deprem güvenliklerini sağlamak 
için kullanılmadı. Nerelere kullanıl-
dığı çok belli değil” dedi. Yapıların 
güvenliği için denetleyen insanların 
olduğunu söyleyen Gökçe, “Harcama-
ları denetleyen kurumların olması 
gerekir” vurgusu yaptı. Yapılan har-
camaların hesabının verilmesi gerek-
tiğini de söyleyen Gökçe, “İnsanların 
harcanan paralarından, vergilerinden, 
gözyaşlarından ve emeklerinden top-
lanan bu paraların şeffaf bir şekilde 
harcanması gerekir” dedi. Denetim ra-
porlarının erişilebilir ve şeffaf olmadı-
ğına işaret eden Gökçe, “İnsanlardan 
toplanan paraları devlet istediği gibi 
harcayamayacakları gibi harcamış 
oldukları bu paranın da hesabını ver-
mesi gerekiyor. Denetim raporlarının 
erişilebilir bir şekilde ortaya konması 
gerekir” açıklamasını yaptı.

Fotoğraflar: DEPO Photos

https://9koy.org/denetlenmeyen-yardimlarda-usulsuzluk-endisesi.html
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Deprem bölgesinde 
hayatı yeniden yeşerten şefler

Yardım seferberliğine Türkiye’nin 
ünlü şefleri de katıldı. Deprem bölge-
lerine yemek yapmak için gelen ünlü 
şefler, kurulan mutfaklarda depremze-
deler için yemek hazırlıyorlar.

Masterchef ekibi sahada
Başta ünlü yemek yarışması Mas-

terchef’in jüri üyesi olan şefi Mehmet 
Yalçınkaya olmak üzere, yarışmada yer 
alan şefler de deprem bölgesine geldi. 
Şef Yalçınkaya, ilk olarak ekiple beraber 
Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı ve 
orada yemek pişirmeye başladı. Büyük 
kazanlarda yarışmacılarla beraber ye-
mekler pişiren Yalçınkaya, bir günde 
toplam 60 bin kişiye servis yapılması-
nı sağladı. Yarışmacılardan birkaçının 
Adıyaman, Hatay ve Gaziantep’te de 
olduğunu söyleyen Yalçınkaya, sosyal 
medya hesabından yarışmacılarla be-
raber yemek yapma ve dağıtma anlarını 
da paylaştı. Yalçınkaya ayrıca, yaptığı 
bir paylaşımda diğer aşçı arkadaşlarına 
çağrıda bulunarak deprem bölgelerine 
gelebilecek ve yemek yapabilecek kişile-
re ihtiyaçları olduğunu da duyurdu.Ya-
rışmanın bir diğer jüri üyesi olan İtal-
yan şef Danilo Zanna ise  Malatya’daki 

Deniz Ali Tatar

20 Şubat 2023

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılması için, Türkiye'nin ünlü şefleri 
de kolları sıvadı. 

depremzedelerin yardımına koştu. 
Deprem bölgesindeki gönüllülerle bera-
ber mutfağa giren Zanna, Türk Kızılayı 
ile beraber çalıştı. Deprem bölgesinde 
yemek yapan Masterchef yarışmacıları 
arasında; Güzide Mertcan, Cemre Uya-
nık, Burak Kaya, Görkem Ünal, Serhat 
Doğramacı, Emir Elidemir, Fatma Nur 
Uçar, Tolga Şener, Özgül Coşar, Batuhan 
Bayır, Ayaz Geçer, Fatma Polat, Erkan 
Kalanyer, Barış Demir, Eda Karabulut 
ve Suna Aydın gibi isimler bulunuyor.

Depremden etkilenen bölgelerde ye-
mek yapan ünlü şefler arasında ayrıca, 
Pınar Taşdemir. Murat Deniz Temel, 
Yaren Çarpar, Maksut Aşkar, Ali Ronay, 
Serkan Aksoy, Yalçın İnam ve Kübra 
Yüzüncüyıl gibi şefler de yer alıyor.

Bölgede  yemek pişiriyorlar
Elbistan’da depremzedelere yemek 

yapan şefler arasında Hazer Amani, 
Umut Karakuş ve Çiğdem Seferoğlu 
bulunuyor. “Ekibimiz, yardımseverler 
ve gönüllü aşçılarımızla birlikte çalışı-
yoruz” diyen Amani, gönüllülerle be-
raber depremzedelere yemek dağıtıyor. 
Umut Karakuş ayrıca, Adıyaman’daki 
depremzedelere için de yemek yaptı.

Gaziantep’te bulunan şef Rafet İnce, 
ekibiyle beraber yemek pişirmek için 
canla başla çalışanlar arasında. Bülbül-
zade Vakfı’nın spor salonunda gönüllü-
lerle birlikte çalışan İnce, Antep’in yanı 

sıra Maraş ve Hatay’a da yemek gönde-
riyor.

“Tek isteğimiz, hayatı yeniden 
eski akışına bir nebze olsun 
kavuşturmak…”

Kilis’li ünlü şef Yunus Emre Akkor 
ise, deprem haberini alır almaz mem-
leketine koşan şeflerden oldu. Kilis’te 
depremzedeler için çorba kaynatan Ak-
kor, gece gündüz çalıştıklarını ve ekip-
lerin birçok gönüllü aşçının katıldığını 
söyledi. Ekibiyle beraber 15 bin sandviç 
hazırlayan Akkor, günlük yaklaşık 10 
bin kişilik yemek çıkardığını vurguladı.

Ünlü şef Ömür Akkor ise Kahraman-
maraş Elbistan’a geçerek, depremden 
hiç etkilenmemiş bir lokantayı 6 aylı-
ğına kiraladı.  Akkor, burada “Yeniden 
Hayat Lokantası” adında bir çalışma 
başlattı. Destek için lokantayı yaklaşık 
4 gün içerisinde kurguladıklarını sosyal 
medya hesabından açıklayan ve tama-
men ücretsiz yemek servisi yaptıklarını 
belirten Akkor, durumu şöyle anlattı; 
“Beni en çok bu haftadan sonraki gün-
ler, haftalar aylar da düşündürüyordu. 
Gelecek için ne yapabiliriz diye düşün-
meye başladık ve 4 günde ‘Yeniden Ha-
yat Lokantası’ nı kurguladık. İlk önce 
depremden etkilenmemiş ve güvenli 
olan bir lokantayı sahibinden 6 aylık 
ücreti mukabilinde kiraladık ve burayı 
ücretsiz bir lokanta olarak dizayn ettik. 
Yanına da ücretsiz bir kafe oluşturduk. 
Tek istediğimiz hayatı yeniden eski akı-
şına bir nebze olsun kavuşturmaktı.”

Depremzedelerin yanlarında olduk-
larını hissettirmek istediklerini belir-
ten Akkor, lokantanın açıldığını ve tüm 
Elbistan’a duyurulmasını istediğini 
söyledi. Akkor şu ifadeleri kullandı; 
“Gücümüz yettiğince çevre yerleşimle-
rinde gelemeyen insanların da evlerine 
ulaşacağız. Arkadaşlarım ve benim bu 
fikride emeği geçen o kadar insan var ki, 
teşekkürün yetmediğinin farkındayım. 
Emeği geçenlerin ellerinden gözlerin-
den öperim. Allah hepsinin desteğini 
hayrını kabul etsin inşallah.”

https://9koy.org/deprem-bolgesinde-hayati-yeniden-yeserten-sefler.html
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Ermenistanla sınır 
kapanmamak üzere açılır mı? 

Kahramanmaraş merkezli dep-
remler sonrasında, Türkiye’nin dip-
lomatik ilişkisinin olmadığı Erme-
nistan’la ilişkilerinde hareketlenme 
yaşandı. İki ülke arasında 35 yıldır 
kapalı olan sınır kapısı, Ermenistan 
yardımlarının girebilmesi için açılır-
ken, Ermeni Dışişleri Bakanı Mirzo-
yan da Türkiye’ye geldi.

9. Köy, Ermenistan ile ilişkilerde 
deprem sonrasında başlayan bu ha-
reketlenmenin, iki ülke arasındaki 
normalleşme için itici güç olup olma-
yacağını uluslararası ilişkiler uzmanı 
Turgut Tuncel’e sordu.  Turgut Tun-
cel, 2021’de her iki ülkenin de karşı-
lıklı olarak özel temsilci atayarak, dip-
lomatik görüşmelere başladığı süreci 
“üçüncü normalleşme” olarak adlan-
dırırken, deprem sonrası hareketlen-
menin de bunun bir parçası olduğunu 
söyledi.  Tuncel, “İşin doğrusu, 2021 
yılı sonunda başlayan üçüncü nor-
malleşme süreci, en azından bası-
na yansıdığı kadarıyla, pek de umut 
edilen tempoda gitmiyordu. 6 Şubat 
Depremi sonrasında Ermenistan Baş-

Ahmetcan Uzlaşık

21 Şubat 2023

Deprem felaketi sonrasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma, diplomatik 
ilişkilere de yansıyacak mı? Deprem yardımları için 35 yıl aradan sonra açılan sınır 
kapısı, bir daha kapanmamak üzere açılır mı? 9. Köy araştırdı.

bakanı Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı araması, Ermenistan’dan 
kurtarma ekiplerinin ülkemize gel-
mesi ve Türk ve Ermeni dışişleri ba-
kanlarının Ankara’daki görüşmesi 
sürecin yeniden canlanması için bir 
fırsat kapısı aralamış olabilir” dedi.

Ermenistan’ın en önemli hedef-
lerinden birinin Türkiye ile kara 
sınırının açılması olduğunu vurgu-
layan Tuncel, “Bana göre Türkiye, 
sınır konusuna, Ermenistan ile nor-
malleşmenin esas hedefini – yani 
bölgesel barış ve istikrar amacını 
– unutmadan ve 2008-2009 sürecin-
den çıkartmış olması gereken ders-
leri unutmadan yaklaşmalı ve buna 
göre hareket etmelidir” diye konuş-
tu.  Ermenistan’da mevcut Başba-
kan Paşinyan’ın “normalleşme için 
bir avantaj sayılabileceğini” de ak-
taran Tuncel, Ermenistan’ın Azer-
baycan’la normalleşmek konusun-
da “Türkiye ile normalleşmek kadar 
istekli görünmediğini” de ifade etti. 
Tuncel, “bu ilk bakışta olumsuz bir 
tutum olarak görülebilir. Ancak, 
Türkiye’nin Ermenistan’ı Azerbay-
can’la nihai barış için adım atmaya 
yönlendirmesi, nihayetinde Erme-
nistan dahil herkes için çok daha 
olumlu sonuçların ortaya çıkmasına 
vesile olabilecektir” dedi.

Son “normalleşme süreci” 
2021’de başlamıştı

1993 yılından bu yana diplomatik 
ilişkilerin kurulmadığı, sınırların ka-
palı olduğu Türkiye ile Ermenistan 
arasında son normalleşme süreci 
2021’de başlamış, iki ülke sorunları 
doğrudan görüşebilmek için birer özel 
temsilci atamıştı. İki temsilci arasında 
doğrudan görüşmeler 14 Ocak 2022’de 
Moskova’da başlamıştı. 14 Ocak’ta-
ki görüşme sonrasında Dışişleri Ba-
kanlığı, “Taraflar, müzakereleri tam 
normalleşme hedefiyle ön şart olmak-
sızın sürdürme hususunda mutabık 
kalmışlardır” ifadelerini kullanmıştı. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Er-
meni meslektaşı Mirzoyan ile 12 Mart 
2022’de Antalya Diplomasi Forumun-
da yarım saatlik bir görüşme gerçek-
leştirmişti. Özel temsilciler ise sırasıy-
la 24 Şubat, 3 Mayıs ve 1 Temmuz’da 
Viyana’da üç görüşme gerçekleştir-
mişti.  6 Ekim 2022’de ise görüşme sü-
reci en üst düzeye taşınmış, Prag’daki 
Avrupa Siyasi Topluluğu zirve toplan-
tısına katılan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbaka-
nı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmiş-
ti. Erdoğan daha sonra yaptığı basın 
açıklamasında, “Ermenistan’la tam 
normalleşme hedefine ulaşacağımıza 
inanıyorum” demişti.

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/ermenistanla-sinir-kapanmamak-uzere-acilir-mi.html
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Kurtarma bitti 

En acı arama başladı

Kahramanmaraş merkezli dep-
remde binlerce kişinin hayatını kay-
bettiği açıklanırken, bir o kadarı da 
kayıtlara “kayıp” olarak geçti.  Enkaz 
altında hayatını kaybedenler defin 
protokolleri sonucunda yakınları 
tarafından teslim alınırken, kimli-
ği tespit edilemeyenler kimsesizler 
mezarlığına defnedildi. Deprem son-
rası belirlenen bölgelerde ‘deprem 
mezarlıkları’ oluşturuldu.  9. Köy, 
kayıplar için yakınlarının izlemesi 
gereken süreci araştırdı.

Defin protokolü nasıl işliyor?
Depremin vurduğu on ilde arama 

kurtarma çalışmaları birçok bölge-
de sonlandırıldı. Arama kurtarma 
çalışmaları bitirilirken hala enkaz 
altında kalan ve kimliği tespit edile-
meyen cenazeler için çalışmalar de-
vam ediyor. AFET ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı (AFAD), depremde 
hayatını kaybeden ve kimliklendir-
mesi yapılamayanların cenazeleri-
nin 24 saatlik bekleme süresinden 
sonra DNA, parmak izi örneği ve fo-
toğrafı alınıp, dini vecibelere uygun 
defnedileceğini duyurmuştu.

Enkazdan çıkarılan cansız beden-
lerin kimlik tespit işlemleri, adli tıp 
uzmanları tarafından bölgedeki sah-
ra hastanelerinde ve hasar görme-
miş hastanelerde yapıldı. Devletin 
hazırlamış olduğu defin protokolü-
ne göre kimlik tespiti için işlemler 
şu şekilde yürütülüyor;

• Adli tıp uzmanları tarafından 
enkazdan çıkarılan kişinin 
önce fotoğrafı çekiliyor. Beden 
bütünlüğü ve kişinin yüzü bü-
yük oranda hasar görmediyse 
çekim işlemi gerçekleştirilebi-
liyor. 

Erva Gün

21 Şubat 2023

Büyük yıkımla sonuçlanan deprem sonrasında geriye kayıp insanlar kaldı. Kimliği 
belirlenemeyen yurttaşlar için "deprem mezarlıkları" oluşturuldu. 9. Köy, AFAD'ın 
oluşturduğu "defin protokolünü" inceledi. 

• Boğazdan ve burundan alınan 
sürüntülerle kişinin DNA ör-
neği çıkartılıyor.

• Bir sonraki işlemde kan ör-
neği alınabiliyorsa uzmanlar 
tarafından kişinin kan örneği 
alınıyor.

• Yapılan işlemler sonucunda 
çıkan bilgiler birleştirilerek 
veri tabanına kaydediliyor.

• Cenazeyi almak isteyen yakın-
lar için 24 saatlik bir süre ve-
rilmiş durumda. Bu süre içe-
risinde yakınları tarafından 
alınan DNA örneği ile cenaze 
arasında eşleşme yapılarak 
kimlik tespit işlemi gerçekleş-
tiriliyor.

• Kimlik tespiti yapılamayan 
kişiler numaralandırma siste-
mi ile deprem sonrası bölgede 
oluşturulan kimsesizler me-
zarlığına defnediliyor. Ancak 
kimlik tespit işlemi için veri 
tabanına işlenen bilgiler saye-
sinde, yakınları tarafından ön-
görülen 24 saatte alınmayan 
cenazeler için, sonraki dönem-
de gömüldükleri yerden yakın-
ları tarafından başka yere nak-
ledilme ihtimali de bulunuyor.

• Kimlik tespiti yapılan cena-
zeler yakınları tarafından 

alındıktan sonra istedikleri 
bölgede veya şehirde defin iş-
lemlerini gerçekleştirilebili-
yor.

• AFAD tarafından açıklanan 
resmi rakamların sürekli ve 
istikrarlı artış göstermesinin 
nedeni, kimlik tespiti yapılan 
kişilere işaret ediyor.

“Molozlar arasında 
parçalanmış bedenler var”

Arama kurtarma çalışmalarının 
sona erdirildiği bölgelerde moloz yı-
ğınlarını kaldırıma işlemleri başla-
dı. Bazı deprem bölgelerinde iş ma-
kineleri ile yapılan kaldırma işlemi 
sırasında enkaz altında kalan cansız 
bedenlere ulaşıldı.

Deprem sonrası bölgeye giden Ga-
zeteci Serdar Akinan şu an bu en-
kazlar altında beden bütünlükleri 
bozulmuş sayısız cenazenin olduğu-
nu söyleyerek, “Jilet gibi içe içe geçen 
binalar var. Kolunu, bacağını, gövde-
ni koparıp bir köşeye atıyor. Dolayı-
sıyla iş makinesi molozları kaldırıp 
atarken aynı zamanda bedenleri de 
atıyor” dedi. İnsanları tek parça bul-
ma imkanın olmadığını dile getiren 
Akinan, beden bütünlüğü bozulmuş 
cenazeleri çıkartacak sürenin bitti-
ğini vurguladı.

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/kurtarma-bitti-en-aci-arama-basladi.html
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Deprem haberciliği: 

Duygusallaştırmak doğru değil

Ezgi Bulut

22 Şubat 2023

6 Şubat 2023 sabahı saat 04.17’de 
merkez üssü Kahramanmaraş ili-
nin Pazarcık ilçesi olarak açıklanan 
7.7 büyüklüğündeki deprem ile aynı 
gün öğlen saatlerinde yaşanan El-
bistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki 
deprem Türkiye tarihinin gördüğü 
faturası en ağır yıkım olarak kayıt-
lara geçti. Depremin vurduğu illere 
ulaşan gazeteciler yıkımı anlatır-
ken; gün geçtikçe ağırlaşan sonuç 
karşısında yeri geldi uykusuzlukla 
yeri geldi öfkeyle, soğukla sınandı. 
Deprem bölgelerinden yapılan bazı 

yayınlar şimdiden arşivlerde kendi-
ne yer buldu.

9. Köy’e konuşan Faruk Bildirici, 
Kahramanmaraş merkezli deprem-
de gazetecilerin meslek etiği ile şov 
arasına sıkıştığına dikkat çekti. Ha-
tay’da gazetecilik yapan Osman Çak-
lı ise gazetecilerin bölgede bir dep-
remzedeye dönüştüğünü ifade etti.

Gazeteci depremzede ile empati 
kurmalı

Gazetecilerin tiraj ve reyting kay-
gısı gütmeden depremzedelere yak-
laşması gerektiğini belirten Faruk 
Bildirici, “Depremzedelerle empati 
kurup travmalarını artırmayacak 
şekilde yaklaşılmalı. Dolayısıyla ga-
zeteci; fotoğraf çekerken de onların 
konuşmalarını yansıtırken de aynı 

hassasiyeti ve özeni göstermek zo-
runda. Bu insanlara bir futbol ma-
çındaki veya bir konserdeki insanlar 
gibi davranamazsınız.” dedi.

Deprem bölgesi de olsa fotoğraf 
çekerken izin alınmalı

Normal yaşamda olduğu gibi afet 
durumunda da herhangi bir kişinin 
fotoğrafını çekerken ve yayınlarken 
gazetecinin izin alması gerektiğine 
dikkat çeken Bildirici, deprem bölge-
sinde birçok gazeteci tarafından bu-
nun unutulduğuna dikkat çekti.

Olay zaten büyük, 
duygusallaştırmaya gerek yok

Gazetecilerin kamu yararı ve toplu-
mu bilgilendirme görevinin yanında 
insanları koruma görevinin de olduğu-

https://9koy.org/deprem-haberciligi-afet-zaten-buyuk-duygusallastirmak-dogru-degil.html
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nu hatırlatan Bildirici, gazeteciliğin bir 
şov olmadığının altını çizerek “Bizim 
işimiz haberleri aktarırken travmanın 
etkisinin azaltılmasına katkıda bu-
lunmak olmalı. Olay zaten yeterince 
büyük, daha da duygusallaştırmaya ve 
şova gerek yok.  Felaket bölgesinde şov 
zaten kesinlikle uzak durulması gere-
ken bir yöntem. Gazeteci olayın öznesi 
haline gelmemelidir.” dedi.

Haberlerde insan odaklı olunmalı
Deprem bölgesindeki sığınmacıların 

bazı haberlerde töhmet altında bıra-
kıldığını ve ötekileştirildiğini belirten 
Bildirici, Suriyeli sığınmacıların enkaz 
altında bağırmaktan, yemek sırasına 
girmekten ve temel ihtiyaçları için yar-
dım istemekten çekinir hale geldiğine 
dikkat çekerek bu durumların önüne 
geçilmesi için haberlerde insan odaklı 
olunması gerektiğine dair uyarıda bu-
lundu.

İktidar medyası organizasyon 
eksikliklerini görmezden geldi

Gazetecilerin görevinin sadece sorun-
ları ve yetersizlikleri bulup onun üstüne 
gitmekle sınırlı olmadığını ifade eden 
Bildirici, özellikle afet durumlarında 
çözüme yönelik katkıda bulunmanın 
da önemli olduğunu ifade ederek Maraş 
depremlerinde basına yansıyanları şu 
şekilde değerlendirdi:

“Genel olarak baktığımda; iktidar 
medyası, kurtarma operasyonlarını ve 
müteahhitlerin binalarda yaptıkları 
eksiklikleri ön plana çıkartarak depre-
min nedenlerini ve deprem sonrasında 
ortaya çıkan organizasyondaki sıkın-
tıları, yardımlardaki eksikleri/yanlış-
ları görmezden geldi. Yine aynı iktidar 
medyası cumhurbaşkanının birtakım 
demeçlerini halka yansıtarak iktidarın 
tüm sorumluluğunun üstü örtüldü. 
Bunun dışında eleştirel medyada ger-
çekten çok şeffaf bir çalışma vardı. Hem 
deprem sonrası ortaya çıkan felaketi 
hem de insana yönelik birtakım çalış-
maları izlediler. Siyasi sorumluluklar, 
yerel sorumluluklar, binaları yapanla-
rın sorumlulukları üzerinde durdular. 
O anlamda etkili olduklarını düşünü-
yorum.”

Uzun süre afet bölgesinde 
kalmak profesyonel refleksleri 
zayıflatıyor

Daha önce de afet bölgelerinde ga-
zetecilik yaptığını belirten Osman 

Çaklı, Pazarcık ve Elbistan merkezli 
olan ve 10 ilde yıkıcı etki yaratan dep-
remin bugüne kadar gördüğü en trav-
matik saha deneyimi olduğunu belir-
terek, “Çok uzun süre afet bölgesinde 
kalınca profesyonel refleksleriniz za-
yıflamaya başlıyor. Perspektifiniz 
daralıyor. Bu herkeste oldu mu bile-
miyorum. Antakya, Defne, Nurhak, 
Nurdağı ve Maraş’ta 13 gün geçirdim. 
Yaşananları izlemekle tanık olmanın 
arasında makasın çok açık olduğunu 
ve doğrudan sarsıcı etkisi olduğunu 
söylemek lazım” dedi.

Deprem bölgesinde gün geçtikçe 
gazetecilerin de depremzedeye dö-
nüştüklerini ifade eden Çaklı, “Sağ-
lık, güvenlik, barınma gibi sorunları 
gazeteci olarak yaşamanın, cenaze-
lerle çok sık karşılaşmanın yarattığı 
duygu sizi de depremzedeye dönüştü-
rüyor” ifadelerini kullandı.

Afet bölgesinde hem gazeteci 
hem de insan olarak bulunmanın 
ve ikisini dengede tutmanın sanı-
landan daha zor olduğuna dikkat 
çekerek “Kısa süreli dinlenme ama-
cıyla Adana’ya gittiğimde ‘normal’ 
hayat görünce sudan çıkmış balık 
gibi hissetmiştim. İnsanların res-
toranlarda yemek yemesini, kahve 
içmesini garipsemiştim. Bunun çok 
insani olduğunu düşünmekle bir-
likte psikolojik olarak kaygı bozuk-
luğu doğurduğunu söyleyebilirim. 
Her şeyden önce insan olduğumu 
yineleyerek geç ve yetersiz müda-
haleyi yazarken ne kadar kamusal 
sorumluluk hissediyor olsam da 
aynı zamanda öfkeleniyorum. Çün-
kü daha fazla insanın kurtarıla-
bileceğine tanık olurken göz göre 
göre insanların ölmesi iz bırakıyor.”  
dedi.
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Depremzedelere 
ilaç fiyat farkı çıktı

Ezgi Bulut

22 Şubat 2023

Afet bölgesi dışında kalan eczanelerden ilaç almak isteyen depremzedeler yüksek ilaç 
fiyat farkı ile karşı karşıya kaldı. Eczacılar bu sorunu, “Hastalar ucuz olan ilacı talep 
etse de bizler fiyat farkı çıkarmayan muadil ilacı hastaya sunamıyoruz çünkü SGK’nın 
baz aldığı düşük fiyatlı ürün ya artık üretilmiyor ya da depolarda yok” diyerek anlatıyor.

Kahramanmaraş merkezli ilki 7,7 
ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; 
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, 
Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlı-
urfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da 
büyük yıkıma yol açtı. Türk Eczacıları 
Birliği, büyük yıkım yaşanan deprem 
bölgelerinde 26 sahra eczanesi ile dep-
remzedelere hizmet etmeye devam edi-
yor. Deprem bölgesinde çalışmalara ka-
tılan Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan 
Şahin 9. Köy’e konuştu. Okan Şahin 
depremzedelerin, afet bölgesi dışında 
kalan eczanelerden ilaç almak istedik-
lerinde ilaç fiyat farkı ödemek zorunda 
kaldıklarını aktardı.

 İlaç fiyat farkı kaldırılmalı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-

lığı, afet bölgesinde ikameti bulunan 
sosyal güvenlik kapsamındaki kişilerin 
sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç 
ve sürekli kullanılan tıbbi malzemeleri-
ni bir defaya mahsus Sağlık Uygulama 
Tebliği kuralı kapsamında reçetesiz 
temin edebileceğini, ayrıca afet bölge-
sinde bulunan vatandaşların SGK ile 
sözleşmeli sağlık kurumlarına yaptık-

ları müracaatlarında muayene katılım 
payından muaf tutulacağını açıklamış-
tı. Bursa Eczacı Odası Başkanı Şahin, bu 
tedbirlerin yeterli olmadığını belirterek 
ilaç fiyat farkı uygulamasının da kaldı-
rılması gerektiğini söyledi.

 SGK muadil ilaçlar arasında en 
düşük ücretli ilacı baz alıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaç 
muadilleri arasında en düşük ücretli 
olan ilacı baz alarak ödeme yaptığını 
belirten Okan Şahin, “SGK ilaçların 
muadilleri arasında en ucuz ilacı ödü-
yor bu nedenle çok yüksek fiyat farkı 
çıkıyor. Hastalar ucuz olan ilacı talep 
etse de bizler fiyat farkı çıkarmayan 
muadil ilacı hastaya sunamıyoruz 

çünkü SGK’nın baz aldığı düşük fiyatlı 
ürün ya artık üretilmiyor ya da depo-
larda yok” dedi.

Ülke genelinden deprem bölgesine 
ciddi oranda ilaç gönderildiğini belirten 
Şahin, deprem bölgesinde şu an için ilaç 
ihtiyacı bulunmadığını ancak bölgede 
en büyük sıkıntının su ve hijyen oldu-
ğuna dikkat çekti. Depremzedelerin 
uzun süre temiz suya ulaşamadığını 
aktaran Şahin, enkazdan sağ kurutulan 
depremzedelerde çeşitli böbrek hasta-
lıkları ve böbrek yetmezliği gibi sıkıntı-
larla karşı karşıya olduğunu belirterek, 
organ nakli gibi ciddi ihtiyaçların doğa-
bileceğini ifade etti.

 “Kolera riski doğabilir”
Deprem bölgesindeki insanların uyuz 

riski ile karşı karşıya olduğunu aktaran 
Şahin, Türk Eczacılar Birliği’nin ilaç fir-
maları ile bu konuya dair ortak çalışma 
yürüttüğünü belirterek, “Uyuz ilacı üre-
timi konusunda yetersiz kalındığı için 
meslektaşlarımız bazı uyuz ilaçlarını 
majesterol olarak hazırladı ve bölgeye 
sevk ettik. Dünyada daha önceki bü-
yük depremlere baktığımızda yaşanan 
afet sonrasında özellikle büyük ölüm-
lü depremlerde kolera salgını da olası 
gözüküyor şu an için kolera ile alakalı 
bildirilmiş vaka yok ancak risk söz ko-
nusu” dedi.

https://9koy.org/depremzedelere-ilac-fiyat-farki-cikti.html
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Ozan Gençoğlu

23 Şubat 2023

Kimisi belediye kimisi özel sektör birçok işveren ve dijital platform, afetzedelerin iş 
arama ve istihdam süreçleriyle ilgili seferberlik başlattı. 

Kahramanmaraş merkezli depremler 
sonrası evsiz kalan afetzedelerin yeni 
bir hayat kurmak ya da geçici olarak 
konaklamak için geldiği illerin başında 
yer alan Ankara’da birçok özel ve kamu 
kuruluşu iş arayan depremzedelere ka-
pılarını araladı.

Kimisi belediye kimisi özel sektör bir-
çok işveren ve dijital platform afetzede-
lerin iş arama ve istihdam süreçleriyle 
ilgili seferberlik başlattı. 9. Köy Haber 
Merkezi ülke genelinde ve Ankara’da iş 
arayan depremzedelerle ilgili hazırlık-
ları ve çağrıları derledi.

Ülke geneli başvuruya açık 
istihdam olanakları

Kendisini Türkiye’nin ilk dijital işve-
ren markası ve genç yetenek platformu 
olarak tanıtan Youthall başlattığı “#Se-
ninleyiz”, “Genç İstihdam Seferberliği” 
ile deprem bölgesinde ailesini, evini 
veya işini kaybetmiş 18-35 yaş arası 
gençler ile depremden etkilenen genç-
lerin istihdamına katkı sağlamak adına 
çeşitli şirket ve kurumları bir araya ge-
tiren bir program oluşturdu. #Seninle-
yiz programına iş veya staj arayan, des-
tek isteyen, istihdam sağlamak isteyen 
ve destek vermek isteyen vatandaşlar 
https://www.youthall.com/tr/senin-
leyiz/ bağlantısı ile başvurabiliyor. tu-
rizmdeis.com da iş arayan depremze-
delerin istihdamına destek olmak için 
turizm sektörünün paydaşları ile bir-
likte bir istihdam işe yerleştirme çalış-
ması başlattı. https://turizmdeis.com/
depremzede-istihdam-seferberligi/ 
bağlantısıyla vatandaşlar “Depremden 
Etkinlendim İş Arıyorum!” ve “Deprem-
den Etkilenenleri İstihdam Etmek İsti-
yorum!” menülerinden tercih ettikleri 
butona dokunarak başvuru yapabiliyor.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Ku-
rulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Bolat THY’nin depremden etki-

Depremzede işsizler için ,

İstihdam seferberliği başladı

lenen 1.000 aileden birer kişiye THY ve 
iştirak şirketlerinde istihdam sağlana-
cağını duyurdu. Deprem bölgelerinden 
gelen başvurulara öncelik verilerek çe-
şitli pozisyonlarda istihdam sağlayacak 
olan THY, kabin memuru olarak işe 
alınacak depremzedelere ayrıca 3 ay üc-
retsiz İngilizce eğitimi verecek. Sürecin 
nasıl işleyeceğine dair resmi duyuru-
nun önümüzdeki günlerde yayımlan-
ması bekleniyor.

Kariyer.net dijital iş ve işçi arama 
platformu açtığı “Deprem Seferberliği 
Genel Başvuru”  başlığı ile depremze-
deler için iş gücü havuzu oluşturmaya 
başladı. Platform afetzedelerin özgeç-
mişinde yer alan deneyim ve bilgilerle iş 
ilanlarını eşleştirerek uygun olan aday-
ları işverenlerle paylaşıyor. İş arayan 
depremzedeler ve istihdam sağlamak 
isteyen kurum ve kuruluşlar https://
tr.kariyer.net/deprem-istihdam-sefer-
berligi-ana-sayfa/ adresinden başvuru 
yapabiliyor.

Bir diğer dijital iş arama platformu 
olan eleman.net de internet sitesin-
de ‘’Depremzede İstihdam Platformu’’ 
oluşturdu. Platform ‘’Sen de el ver’’ di-
yerek istihdam sağlayacak firmalarla iş 
arayan depremzedeleri bir araya getiri-
yor. https://www.eleman.net/elver.php 
bağlantısıyla başvuru yapılabiliyor.

Depremzede için Ankara’daki iş 
olanakları

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) #BirveBeraber slo-
ganıyla başlattığı kampanya  ile istih-
dam sağlayacak Ankaralı sanayici ve iş 

adamlarını iş arayan depremzedelerle 
buluşturmayı planlıyor. Depremzede-
ler https://www.musiadankara.org.
tr/ internet sitesinde paylaşılan formu 
doldurarak Müsiad Ankara Afetzede İs-
tihdam Ofisi iş bulma desteğinden fay-
dalanabiliyor.

Özel sektör işverenleri ile iş arayan 
vatandaşları buluşturan Keçiören Be-
lediyesi Kariyer Ofisi iş arayan deprem-
zedelere öncelik tanıyacağını duyurdu. 
Depremzedeler çevrimiçi ortamda ht-
tps://kariyer.kecioren.bel.tr/ adresin-
den iş arıyorum sekmesiyle özgeçmiş 
oluşturacak vatandaşlar özel durum 
sekmesinden “depremzede” seçeneğini 
işaretleyerek ilanlarda öncelik sağla-
yabiliyor. İsteyen vatandaşlar Belediye 
Hizmet Binası içerisinde yer alan Kari-
yer Ofisi bürosundan da başvuru yapa-
biliyor.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Mü-
dürlüğü, İnsan Kaynakları İstihdam 
Ofisi kanalıyla depremden etkilenen 
vatandaşların iş bulabilmelerine des-
tek sağlıyor. İş arayan depremzedeler 
www.ostimistihdam.com adresinden 
kayıt yaptırabileceği gibi, ayrıca (0312) 
385 50 90 (dahili 1385) numaralı tele-
fon üzerinden de başvuru yapabiliyor.

Patiswiss Çikolataları, Ankara’daki 
fabrikasında depremzede vatandaşla-
ra öncelikli olarak farklı pozisyonlarda 
100 kişilik bir işe alım yapacak.

Tepehome Mobilya da Ankara Bil-
kent’te yer alan üretim tesisine 50 ki-
şilik mavi yaka kadrosu açtığını  du-
yurarak depremzedelere iş olanağı 
sağlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/depremzede-issizler-icin-istihdam-seferberligi-basladi.html
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Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerden etkilenen depremzedeler için 
‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası için 
dayanışma başladı. Depremzedelere 
kira desteğinde bulunmak isteyenler 
birkirabiryuva.org sitesinden, çadır ya 
da konteyner desteğinde bulunmak 
isteyenler umuthareketi.izmir.bel.tr 
sitesinden bağış yapabiliyor.

Depremden sonraki ilk günlerde 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin baş-
lattığı ‘Umut Hareketi’ ve ‘Bir Kira Bir 
Yuva’ kampanyası devam ediyor. Kam-
panya için SMS ile bağış toplanmasına 
İzmir Valiliği’nin onay vermemesi üze-
rine Halk TV’de özel program hazırlan-
dı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhti-
yaç Haritası’nın birlikte yürüttüğü ‘Bir 
Kira Bir Yuva’ kampanyası için belir-
lenen 28 bin 466 aileye yardım hedefi 
aşıldı. 33 bin 98 aileye sağlanacak kira 
desteği için 330 milyon TL toplandı.

Muhalefet partisi temsilcilerinin ve 
sanatçıların da katıldığı destek prog-
ramının açılışında konuşan İzmir Bü-

‘Bir Kira Bir Yuva’ 
kampanyasında hedef aşıldı

yükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
“28 bin 466 ailemizin barınma ihtiyacı 
var. Burada 100’ün üzerinde arkadaşı-
mız gönüllülerle beraber dayanışmaya 
girmek isteyen vatandaşı dinliyor ola-
cak. Buradaki konuklarımız onları ak-
taracaklar. Özetle, bu akşam bu raka-
mı eksiltmeye, sıfıra indirmeye gayret 
edeceğiz” dedi.

Boş evler de yardım için 
kullanılabiliyor

Bir Kira Bir Yuva kampanyasına 
destek vermek isteyen vatandaşlar, 

birkirabiryuva.org internet sitesi üze-
rinden “Kira Desteği Vermek İstiyo-
rum” veya “Boş Evim Kullanılsın İstiyo-
rum” seçeneklerinden birini seçebiliyor. 
Minimum 3 aylık kira desteği ve katları 
verilebilen kampanyada 3 aylık destek 
miktarı 10 bin lira. Bu miktarın altında 
destek vermek isteyen vatandaşlar ise 
altı parçadan oluşan ve yüzey alanı 100 
m2 olan “tam donanımlı” konteyner 
tahsisi için maddi destekte bulunula-
biliyor. Yine altı parçadan oluşan, yüzey 
alanı 100 m2 olan “tam donanımlı” afet 
çadırları için de bağış yapılabiliyor.

https://9koy.org/depremzedelere-destek-gecesinde-hedef-asildi.html
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Kahramanmaraş depremlerinin 18’inci gününde, OHAL kapsamında yer alan illerde 
yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. 

Ormana meraya inşaat izni!

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ken-
ti yaralayan depremlerin üstünden üç 
hafta geçmeden OHAL kapsamında yer 
alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi yayımlandı. Kararname ile Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı-
ğı’na resen karar alma, mera ve orman 
alanlarına inşaat izni verme yetkisi ve-
rildi. İklim ve doğa koruma gönüllüsü 
Avukat Cem Altıparmak, “Bu karar böl-
genin konut ihtiyacını hızla karşılamak 
için alındı ama afetin olumsuz etkile-
rini arttırabilir” diyerek yetki kararını 
eleştirdi. Altıparmak, “Afet bölgelerin-
de kurulacak kentler için önce meralar 
ve ormanlık alanların akla gelmesi, afet 
yönetiminden ne anladığımızın işareti-
ni veriyor” diye konuştu.

“Yetki doğrudan Bakanlığa 
bırakılıyor”

Depremden sonra Cumhurbaşka-
nı kararıyla ilan edilen tedbirlerin yer 
aldığı OHAL sonrasında, afet illerini 
kapsayacak “Yerleşme ve Yapılaşmaya 
İlişkin Cumhurbaşkanı Kararname-
si” depremin 18’inci gününde Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na vasıf 
değiştirme yetkisi verildi. Avukat Cem 
Altıparmak, vatandaşların ya da sivil 
toplum örgütlerinin bu kararnameye ya 
da yapılacak vasıf değiştirme kararları-
na dava açamayacağını söyledi ve an-
cak kararnameler Meclis’in onayından 
geçtikten sonra kanuna dönüştüğünde 
ana muhalefet partisinin kararnameyi 
Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabileceği-
ni vurguladı.

Kararname ile yapılacak faaliyetlerin 
sonucunu OHAL döneminden sonra 
görebileceğimizi söyleyen Altıparmak, 
“Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleriyle ancak, olağanüstü 
halin gerekli kıldığı konularda, düzen-
leme yapılabilir. Ne var ki çıkarılan ka-
rarnameye baktığımızda bu kararname 

ile yapılacak faaliyetlerin sonuçlarının 
sadece OHAL döneminde değil sonra-
sında da etkili olacağını görüyoruz. Bu 
kararname ile mera alanlarının ve or-
manlık alanların kendi özel kanunla-
rındaki sınırlamalara tabi olmaksızın 
yapılaşmaya açılacak olması ciddi bir 
ekolojik yıkıma yol açacak. Bu alanla-
rı imara açma yetkisi doğrudan Çevre, 
Şehircilik ve İklim Bakanlığına bırakılı-
yor. Bu yetkinin hiçbir denetim imkanı 
yok. Afet bölgelerinde kurulacak yeni 
yerleşim bölgeleri olarak ilk akla gele-
nin meralar ve ormanlık alanlar olma-
sı, afet yönetiminden ne anladığımız 
konusunda ciddi bir soru işaret oluştu-
ruyor” diye konuştu.

İtiraz hakları kısıtlanmış 
olacak

Altıparmak, imar mevzuatına göre 
yapılaşmaya açılan alanlar için hazır-
lanan imar planlarının halka duyurul-
ması, belirli bir süre askıda kalması, 
planların aleniyet kazanması ve bu 
planlara halkın itiraz edebilmesinin 
sağlanmasının yasal bir zorunluluk ol-
duğunu kaydetti. Altıparmak sözlerine 
şöyle devam etti:

“Ancak bu kararname ile bu yasal 
zorunluluk da ortadan kaldırılmış du-
rumda. Yine tek yetkili olan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, bu yasal zorunlu-
luklara uymaksızın, imar planlarının 
hazırlanıp onaylaması beklenmeksizin, 
sadece zemin etüdü raporuna, vaziyet 
planına ve yapı ruhsatına göre inşaat 
faaliyetlerini başlatabilecek. Yine bu 
kararnamede mülkiyet hakkının özüne 
dokunan düzenlemeler de söz konusu.”

Altıparmak, bu kararname ile çok 
ciddi hak ihlallerinin ortaya çıkacağını 
söyleyerek hukuki yollarla itiraz hakkı-
nın kısıtlanacağını vurguladı. Altıpar-
mak son olarak şunları söyledi:

“Bu kararname ile sonuçları OHAL’in 
bitişinden sonra da yaşanmaya devam 
edecek uygulamalara karşı, afet böl-
gelerinde yaşayan halkın hakkını ara-
yabilme, hukuki yollara başvurabilme 
hakkı ciddi bir şekilde zedeleniyor. Bu 
kararname afetten zarar görenlerin ko-
nut ihtiyacını hızlı bir şekilde çözmeyi 
amaçlıyor görünse de yol açacağı sonuç-
lar itibarıyla afetin olumsuz etkilerinin 
artarak çoğalmasına yol açacağını söy-
lemek yanlış olmayacaktır.”

“İnşaat izninin doğayla uyumlu 
planlanmasını istiyoruz”

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dicle Tuba Karcı ise, afet bölge-
sindeki 11 ilde 37 önemli doğa alanı 
bulunduğunu belirtirken bu alanların 
hem nesli tehlike altında bulunan canlı 
türleri hem de bölgedeki ekosistemler 
açısından uluslararası önemine dik-
kat çekti. Yeni şehirleşme projelerinin 
bölgedeki bu ekosistemleri ve biyolojik 
çeşitliliği dikkate alarak uygulanması-
nı öneren Karcı 9. Köy’e şu değerlendir-
meyi yaptı:

“Yayınlanan son kararnamede ne 
yazık ki bölgedeki biyolojik çeşitlilik, 
ormanlar, sulak alanlar gibi kritik öne-
me sahip değerlerin korunmasına dair 
maddeler göremiyoruz. Yaşadığımız fe-
lakete yeni sıkıntılar eklenmemesi için 
yeni yapılaşmaların doğayla uyumlu 
planlanmasını talep ediyoruz.”

https://9koy.org/afet-alaninda-ormana-meraya-insaat-izni-var-itiraz-hakki-yok.html
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Regl olan depremzede 
bireyler; hijyen ürünlerine, 
temiz suya ve hijyenik 
tesislere ihtiyaç duyuyor. 
Kadın Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. Aytakin 
Mahammadaliyeva, 
ped yerine kullanılan 
alternatiflerin enfeksiyona 
yol açabileceği konusunda 
uyardı. 

Regl olan depremzede bireyler; hij-
yen ürünlerine, temiz suya ve hijye-
nik tesislere ihtiyaç duyuyor. Kadın 
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aytakin 
Mahammadaliyeva, ped yerine kul-
lanılan alternatiflerin enfeksiyona 
yol açabileceği konusunda uyardı. 
Sahadaki gözlemlerini 9. Köy’e an-
latan Kadın Savunma Ağı Üyesi 
Eda Güven ise hijyen konusundaki 
yetersizliklerden ötürü çeşitli sağ-
lık problemlerinin oluşabileceğini 
ifade etti ve “Hijyen yönetimi yete-
rince sağlanamadığında, regl olan 
bireyler hem fiziksel hem de ruhsal 
olarak olumsuz etkileniyor” dedi.

Eda Güven ve Kadın Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. Aytakin Mahamma-
daliyeva, kadın depremzedelerin ih-
tiyaçlarını ve neler yapılabileceğini 
9. Köy’e anlattı.

Temiz olmayan suların kadın 
sağlığına etkisi

Deprem bölgesindeki suların uz-
man onayına kadar kullanılmaması 
gerektiğini söyleyen Op. Dr. Maham-
madaliyeva, temiz olmayan suların 
kadın sağlığına etkisini şu şekilde 
anlattı:

“Temiz içme ve kullanma suyuna 
erişimin kısıtlı olması veya olmama-
sı kişisel hijyene de etki ederek, uzun 

Doktorlardan menstrüel hijyen uyarısı:

Kadın pedinin alternatifi yok!

vadede kadın sağlığı için olumsuz 
durumlara sebep olabiliyor. Özellik-
le regl dönemlerinde bu durum biraz 
daha rahatsız edici olabilir. Çünkü 
depremden etkilenen kadınların en 
büyük ihtiyaçlarından biri de kadın 
hijyen ürünleri, özellikle de ped ol-
maktadır. Bu konuda kadınlara vere-
ceğim en büyük öneri bu durumdan 
çekinmemeleri ve yardım faaliyetle-
rinde bulunan kişilerden bu ürünle-
ri açık sözlülükle talep etmeleridir. 
Bu ihtiyaç ve istek bir kadının en do-
ğal hakkıdır.”

Pedlerin normal zamanlarda oldu-
ğu gibi düzenli olarak değiştirilmesi 
gerektiğinin önemine değinen Ma-
hammadaliyeva, “enfeksiyona açık 
durumların engellenmesi için buna 
mutlaka dikkat edilmeli. Ancak bu 
süreçte kullanılan pedlerin doğru 
şekilde atık haline getirilmesi ve 

atılması da o topluluk içerisinde bu-
lunan bütün bireyler için önemlidir” 
dedi.

 Travma ve stres, adet 
düzensizliklerine sebep 
olabiliyor

 Travmanın vücutta yarattığı etki-
yi de açıklayan Mahammadaliyeva, 
“Yaşanan travma ve stres sonrasın-
da görülen hormonal değişiklikler, 
kadınlarda adet düzensizliklerine, 
bir kısmının adetten kesilmesine, 
bir kısmının ise daha erken regl ol-
masına neden olabiliyor.  Ayrıca ki-
şinin adet süresinde ve miktarında 
değişiklik yaratarak çok sık ve yoğun 
miktarda adet görmesine de sebep 
olabiliyor” ifadesinde bulundu.

 Op. Dr. Mahammadaliyeva, karşı-
lanmayan temel ihtiyaçların doğura-
bileceği sorunlarla ilgili şöyle konuştu:

Esin Özdemir

23 Şubat 2023

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/doktorlardan-menstruel-hijyen-uyarisi-kadin-pedinin-alternatifi-yok.html
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“Afet döneminde adet gören kadın-
ların menstrüel hijyen yönetimi, afet 
sonrası müdahalelerde çoğu zaman 
göz ardı edilmektedir. Yaşanan afet 
sonrasında barınak, yiyecek, temiz 
su ve ilaçlar gibi temel insan gerek-
sinimlerinin sağlanmasına öncelik 
verilir ancak karşılanmadığı tak-
dirde derin psikososyal etkiye sahip 
olabilecek güvenli adet hijyeni gibi 
diğer gereksinimler genellikle ihmal 
edilir. Kişisel kullanım için gerekli 
miktarda suya erişimin, hazır hijyen 
setlerinin, tuvalet ve yıkanma alan-
larını kullanmada güvenlik ve onu-
runun kişisel haklarının korunma-
sı afet sırasında her kadının temel 
hakkıdır.”

 Ped yerine kullanılan 
alternatifler, enfeksiyonlara 
yol açabilir

Ped yerine kullanılmaya çalışılan 
alternatiflerin enfeksiyonlara yol 
açabileceğine dikkat çeken Maham-
madaliyeva, şunları söyledi:

“Afetler sırasında üreme sağlığı 
hizmetlerine ve güvenli hijyen mal-
zemelerine sınırlı erişim yaşanabilir. 
Başka seçenek olmadığından; çoğu 
kişi gazete, eski bez veya kağıt men-
dil kullanmak gibi alternatif yön-
temlere başvurabilmektedir. Ancak 
bu sağlıklı ve hijyenik olmadığından 
dolayı çoğunlukla enfeksiyonlara yol 
açar. Ayrıca toplumda açıkça dile ge-
tirilmeyen ve sadece kadınları ilgi-
lendiren bir konu olduğu düşünülen 
hijyenik malzeme ve mahremiyet ek-
sikliği nedeniyle kadınların kendile-
rini yalnız hissetmesine neden olur.”

 Kadınların ihtiyaçları göz ardı 
ediliyor

Kadın mücadelesini yükseltmek 
için çalışmalar yapan ve bağımsız bir 
kadın örgütü olan Kadın Savunma 
Ağı Üyesi Eda Güven ise “Depremin 
ilk gününden itibaren Hatay Def-
ne’de bulunan arkadaşımızla irtiba-
ta geçerek, Hatay’a bir kadın çadırı 
kurmak üzere yola çıktık. Burada bu-

lunduğumuz süre boyunca özellikle 
kadınların nelere ihtiyaçları olduğu-
nu tespit edebileceğimiz, iletişim ve 
dayanışmaya dayalı bir alan kurma-
ya çalıştık” dedi. Günlerce elektriğin 
ve suyun olmadığını söyleyen Güven, 
“Tuvalet imkanlarının sınırlı olduğu, 
hijyen problemlerinin arttığı bu böl-
gede özellikle kadınların ihtiyaçları-
nın kolaylıkla göz ardı edilebildiğini 
ve çeşitli sağlık problemlerinin oluş-
tuğunu gözlemledik” diye konuştu.

 Yaşamın yeniden inşası
Dayanışmanın önemine değinen 

ve yaşanan yıkımın bireysel bağış-
larla karşılanamayacak kadar büyük 
durumda olduğunu belirten Güven, 
“Toplumsal güçlerin bir arada hare-
ket edebileceği; meslek örgütlerin-
den ekoloji örgütlerine, feminist ör-
gütlerden üniversite topluluklarına 
kadar ortaklaşabilecekleri platform-
lar oluşturulmalı” dedi ve dayanış-
mayla yaşamın yeniden inşa edilebi-
leceğini ifade etti.
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Ahmet Çağatay Bayraktar

01 Şubat 2023

6 Şubat’ta dimdik ayakta kalan iki bina depremin simgesi oldu. Kahramanmaraş İnşaat 
Mühendisleri Odası binası ve Adıyaman’daki Kommagene Kültür Merkezi binaları 
inşa edilirken projede çalışanlar nasıl yaptıklarını 9. Köy’e anlattı. Mimar Sinan Erbuğ, 
“Birçok meslektaşımız tebrik etti. Bir mimarın binası yıkılmadı diye tebrik edildiği bir 
dönemden geçiyoruz. Zaten yıkılmaması lazım” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 
merkezli iki büyük depremin ardın-
dan 11 ilde enkaz kaldırma çalışma-
ları devam ediyor. Yıkılmış, yıkılacak, 
hasarlı yaklaşık 300 bin yapının ara-
sında iki bina ayakta kaldı ve depreme 
dayanıklılığın simgesi oldu. Hiç ha-
sar almayan Kahramanmaraş İnşaat 
Mühendisleri Odası şube binası ve 
Adıyaman’daki Kommagene Kültür 
Merkezi afetin merkezindeki örnek 
yapılardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlü-

İki büyük deprem, iki bina, 
sıfır hasar

ğü’nün hazırladığı raporda 11 ildeki 
717 bin 614 binadan 198 bini az veya 
orta hasar alırken, 90 bini acil yıkıla-
cak, ağır hasarlı ve çökmüş olarak be-
lirlendi.

“Sadece projeye uyduk”
2007 yılında inşa edilen Kahra-

manmaraş İnşaat Mühendisleri Oda-
sı binası hakkında bilgi veren Oda 
Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, şube 
binasının kamu binaları arasında bir 
ilk olabileceğini belirterek, “Oda bina-
mız 2007 deprem yönetmeliğine göre 
yine oda üyelerimizden biri tarafın-
dan projelendirildi. 2012 yılına kadar 
Kahramanmaraş’ta yapı denetim sis-
temi olmadığı için tüm statik projeler, 
oda vizeleri yapılıp oda bünyesinden 

incelenir, onaylanır belediye onayına 
bu şekilde sunulurdu. Dolayısıyla oda 
binamızın projeleri de sanki bir pro-
jeymiş gibi oda bünyesinde üçüncü 
bir kişi tarafından incelendi, denet-
lendi. Belki birçok kamu kuruluşunda 
bile yapılmamış kendi statik projesi-
nin kontrolünü kendisi yaptırdı. Bina-
nın zarar görmemesinde en büyük et-
ken mevcut zemin şartlarının dikkate 
alınması. Yer altı suyu drenajının uy-
gun tahliyesi yapıldı. 4 kat olarak 
tasarlanan binanın temel ve taşıyıcı 
sistemleri de projeye uygun şekilde 
yapıldı” dedi. Şube binasının çevresin-
deki binaların 8 ve 10 katlı olmasına 
rağmen hiçbir zemin iyileştirmesi ya-
pılmadan inşa edildiğinin altını çizen 
Dalkıran, “Oda binasının inşasında 

https://9koy.org/iki-buyuk-deprem-iki-bina-sifir-hasar.html
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sadece mevzuatlara uyduk, projeye 
harfi harfine uyduk, denetimler de 
buna dahil. Oda binamızın yakının-
daki yüksek katlı yapıların inşasında 
ise herhangi bir zemin iyileştirilmesi 
yapılmadı” diye belirtti. Dalkıran, oda 
binasında herhangi bir yapısal sorun 
bulunmadığını kaydetti: “Yan binala-
rın enkazlarından ötürü birkaç duvar-
da hasar var ilerleyen günlerde tekrar 
hasar tespitlerimizi yapacağız.”

Odaların denetim hakkı 
engellendi

İnşaat odalarının yapı denetiminde-
ki haklarının elinden alındığı kayde-
den Dalkıran, “2011’e kadar odalarda 
proje vizeleri yapılır belediyeden ise 
sahada demir kontrolleri için vizeler 
yapılırdı. 2012 yılında itibaren tüm 
denetimler yapı denetim kanunu kap-
samında özel denetim firmalarına 
devredildi. Yapı denetim firmaları ile 
müteahhitler arasındaki ilişki satı-
cı-müşteri ilişkisine dönüştü” şeklin-
de konuştu.

“Yetkilileri uyarmıştık”
Deprem öncesinde gerekli önlem-

ler alınması için çaba sarf ettiklerini 
ekleyen Dalkıran, “Düzenlediğimiz 
panel ve çalıştaylarda depreme karşı 

önlem alınması gerektiğini söylemiş-
tik. Yerel ve ulusal medya kuruluşla-
rına da bu konuyla ilgili birçok demeç 
vermiştik ama maalesef çabalarımız 
yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle so-
nuçsuz kaldı” diye belirtti.

“Olması gereken binanın 
yıkılmaması”

Adıyaman’daki  Kommagene Kül-
tür Merkezi de depremin ardından 
yıkılmayarak örnek olarak gösterilen 
binalardan biri oldu. “Aslında olması 
gerekeni yaptık” diyen binanın mi-
marlarından Sinan Erbuğ, “Binanın 
sağlam kaldığı haberinden sonra bir-
çok meslektaşımız bizleri arayarak 
tebrik etti. Doğrusu bunu biraz üzü-
cü buluyorum. Çünkü bir mimarın 
binası yıkılmadı diye tebrik edildiği 
bir dönemden geçiyoruz. Zaten bir 
binanın yıkılmaması lazım. Uzun 
zamandır mimarların inşaat sektö-
ründe adı yok. Projelerde mimarlar-
dan önce müteahhitlerin adı anılıyor. 
Türkiye’de mimarın kıymeti kalmadı. 
Kamu binalarının inşasında mimar-
lardan feragatname isteniyor. Bu da 
mimarların yetkilerini kullanamama-
sına yol açıyor” şeklinde konuştu.

Denetim eksikliği yıkıma yol 
açıyor

Kültür merkezi binasının ayakta 
kalmasındaki temel etkeni açıklayan 
Erbuğ, “Binanın tasarımında, zemin 
iyileştirmesinde ve inşasında yaptı-
ğımız tek şey yönetmeliklere uymak 
oldu. Türkiye’deki genel sorun uygu-
lanan projelerin denetlenmemesi, yö-
netmeliklerin uygulama aşamasında 
denetim yapılmıyor. Proje bedelleri-
nin düşük olması, denetimi liyakat-
li kişilerin yapmaması da güvensiz 
binaların yapılmasına neden oluyor” 
dedi.

Nitelikli yapı hayat kurtarıyor
Kültür merkezinin projesinde 

ODTÜ de yer aldı. ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman 
Şahin Güçhan’ın başkanlığındaki 
Kommagene Nemrut Yönetim Pla-
nı’nda yer alan Kommagene Kültür 
Merkezi, il halk kütüphanesinin yeri-
ne inşa edilerek Eylül 2022’de açıldı. 
Proje hakkında bilgi veren Güçhan, 
“Daha önceki il halk kütüphanesi ol-
dukça güzel tasarlanmış, modern bir 
yapı olmasına rağmen deprem yönet-

meliğine uygun değildi. Yönetmelikte 
deprem güçlendirme maliyeti binanın 
toplam maliyetinin yüzde 50’sini geç-
tiğinde binanın yıkılıp yeniden yapıl-
ması gerekiyor. Nemrut Dağı Kültür 
Rotası’nda Kommagene’yi tanıtmak 
için yapılacak kalıcı sergiyi eski kü-
tüphanede sergileyemeyeceğimiz 
ortaya çıkınca Kommagene Kültür 
Merkezi’nin tasarım ve yapım süre-
ci başladı. Yapının zemin ve bodrum 
katlarında kültür rotasını tanıtan bir 
interaktif sergi bulunuyor. Bunun dı-
şında öğrenci ve araştırmacılar için 
geniş bir kütüphane yer alıyor” dedi.

Binanın sağlam olmasını, teme-
linden denetimine her aşamada yö-
netmeliğe uyulması olarak açıklayan 
Güçhan, “Projenin tasarımından de-
netimine yer alan her arkadaşımız 
alanında uzman, hepsi koordineli bir 
şekilde çalıştı. Bu bina da yönetmelik-
lere uyulduğu sürece nitelikli yapının 
insan yaşamını nasıl koruduğunun 
önemli bir göstergesi oldu” şeklinde 
konuştu.

Eylül 2022’de açılan Kommagene 
Kültür Merkezi, 2015 yılında projesi-
ne, 2020 yılında da inşaatına başlan-
dı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
AB fonuyla inşa ettiği yapının ihalesi 
de AB mevzuatına göre yapıldı. Adı-
yaman Valiliği adına kontrolünü de 
Kommagene Nemrut Alan Başkanı 
Onur Yıldız, müşavirliğini Nezih Ala-
taş, tasarım ve projelendirmesini mi-
marlar Yavuz Özkaya ve Sinan Erbuğ 
yaptı.

TOKİ’ler de örnek gösterildi
TOKİ bugüne kadar Kahraman-

maraş’ta 5 bin 545, Hatay’da 8 bin 
18, Osmaniye’de 3 bin 323, Malat-
ya’da 20 bin 605, Şanlıurfa’da 17 bin 
261, Diyarbakır’da 20 bin 912, Gazi-
antep’te 27 bin 947, Adıyaman’da 7 
bin 65, Adana’da 21 bin 154, Kilis’te 
ise bin 929 olmak üzere toplam 133 
bin 759 konut inşa etti. Depremin 
yaşandığı illerde yapılan TOKİ ko-
nutlarında da herhangi bir yıkım 
yaşanmaması, doğru inşaat teknik-
lerinin kullanılması konusunda ör-
nek olarak gösterildi. Radye temel, 
deprem anında yapıyla birlikte hare-
ket ederek yapıda hasar oluşmasını 
engelliyor. TOKİ binalarında tünel 
kalıp taşıyıcı sistem, yüksek beton 
dayanımı gibi depreme dayanıklı 
teknikler kullanılıyor.

Fotoğraflar: DEPO Photos
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Ahmetcan Uzlaşık

27 Şubat 2023

Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından birçok açıklama yapıldı. “Kader”, 
“yüzyılın felaketi”, “kader planı” gibi kalıplar öne çıktı. Depreme müdahale 
konusunda yetersizlik ve denetim eksikliği kadar iletişim stratejisi de tartışmaya 
açıldı. Bu stratejiyi 9. Köy’e değerlendiren siyasal iletişimci Şeyda Taluk, iktidarın 
“Yeniden büyük Türkiye’yi yapacağız” sloganıyla da tek adres olarak kendisini öne 
çıkardığını belirtti.

Hükümet üyeleri, yetkililer, afet son-
rası yardım organizasyonunu yöne-
tenler Türkiye’yi sarsan depremlerin 
ardından birçok açıklama yaptı. Bu 
söylemler arasından “kader”, “asrın fe-
laketi”, “yüzyılın felaketi”, “kader planı” 
gibi kalıplar öne çıktı. Depreme müda-
hale konusunda yetersizlik ve denetim 
eksikliği kadar kullanılan bu dil ve ile-

Siyasal iletişim dili: 

“Yaraları ancak
biz sararız” 
ve “kader”

tişim stratejisi de tartışmaya açıldı. Si-
yasal iletişimci Şeyda Taluk bu konuda 
9. Köy’ün sorularını yanıtladı.

Şeyda Taluk, bu iletişim stratejisi-
nin planlı olduğunu, bilgi paylaşımı 
değil propaganda amacı taşıdığını 
söyledi. Taluk “Propaganda, belirli 
bir siyasi veya ideolojik amaç için 
kullanılan manipülatif bir iletişim 
türüdür. İletişim ise geniş bir bilgi 
paylaşımı ve fikir alışverişi amacıyla 
kullanılan daha geniş bir kavramdır. 
Bu yapılana iletişim denemez” şek-
linde konuştu.

Taluk, müdahaleden ve yardım-
lardan önce “asrın felaketi” algısı-
nın oluşturulmasını eleştirirken, 
“birileri enkaz altındayken bunun 
hazırlanması distopik” dedi ve şöyle 
konuştu:

“Türkiye’de belirli bir kesim çok 
uzun zamandır gerçekle ilişkisini 
yitirdi. Ülkemizin 11 ilini etkileyen 
ve on binlerce insanımızı kaybetti-
ğimiz bu felaket sonrasında, kamu-
oyunun güven duygusunu pekiştir-
mek, endişe ve korkularını gidermek 
yerine kamuoyunu endişeye sevk 

https://9koy.org/siyasal-iletisim-dili-yaralari-ancak-biz-sarariz.html


65 

Mart 2023 / Sayı 63

etmek ve hükümetin olağanüstü ön-
lemler almaya ihtiyaç duyduğunu 
vurgulamayı tercih etmiştir siyasi 
erk. Siyasi bir manipülasyon için 
kullanılan bu propaganda taktikle-
rinin, kamuoyu desteği oluşturmak 
ve muhalefeti zayıflatmak amacıyla 
yapıldığına kuşkum yok.”

“Çözüm bulmak yerine 
kabullendirmek”

Şeyda Taluk depremlerin ardından 
sıkça kullanılan kader vurgusunu 
da değerlendirdi. Bunun güçsüzlüğü 

kabullendirmek için seçildiğini söy-
leyen Taluk şöyle dedi:

“Felaketlerin ardından ‘kader’ vur-
gusu, genellikle insanların güçsüz-
lüğünü ve kontrol edemeyecekleri 
durumları kabullenmelerini sağla-
mak için kullanılır. Bu tür bir vurgu, 
hükümetlerin sorumluluğunu azal-
tabilir. Bu tür bir vurgu, aynı zaman-
da insanları felaketlerin nedenlerini 
araştırmaktan uzaklaştırabilir ve 
felaketlerin önlenmesi için gerekli 
olan tedbirleri almaktan alıkoyabi-
lir. Bu nedenle, kader vurgusu, so-

runlara çözüm bulmak yerine onları 
kabullenme eğilimini teşvik eder. 
Türkiye’de büyük bir çoğunluk için 
kader vurgusu, inanç ve maneviyat 
açısından önemli bir yere sahiptir ve 
insanlar bu tür bir vurguyu, felaket-
lerin anlamını ve amacını anlamak 
için kullanabilir.”

Muhalefetin iletişim dili
Depremin ilk gününden beri mu-

halefetin sert iletişim yöntemi tartı-
şıldı. Şeyda Taluk deprem gibi doğa 
olaylarının esas itibariyle siyaset 
üstü olduğunu fakat Türkiye için 
aynı şeyin geçerli olmadığını ifade 
etti. Taluk, “Burada doğal bir faciaya 
hazırlıklı olmayan kamu kuruluşla-
rı ve süreci bir propaganda savaşına 
dönüştüren siyasi erk var” dedi.

Taluk ayrıca, “Partili cumhurbaşka-
nından emir bekleyen kamu kuruluşla-
rının enkazlara geç müdahalesi gibi va-
him bir durum var” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin şu an olduğundan 
farklı davranma şansı olmadığını söy-
leyen iletişimci, bu bağlamda hesap 
sorulmasını isabetli bulduğunu da 
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Liyakatin uygulanmadığı, ko-
nuyla alakası, uzmanlığı olmayan 
kişilerin, insanlarını yaşamlarını 
etkileyen konumlara, kadrolara ge-
tirilmesi doğru mu? Bütün bunlar 
politik değil de nedir? Birleştirici bir 
üslup bekleniyorsa bunu yapması 
gereken bizzat hükümetin kendisi. 
Onun da olmadığına ilk günden bu 
yana tanığız. Tersine hesap soran 
veya yardım gelmediğini haykıran 
herkes tehdit ediliyor, bir kenara not 
ediliyor.”

“Yaraları birlikte saracağız, 
Büyük Türkiye’yi biz yapacağız”

Şeyda Taluk, iktidarın yakın za-
manda bir söylem değişikliğine git-
tiğini, öfke dilinin kendisini anlat-
maya yetmediğini vurguladı, yine 
de yaraları saracak tek adres olarak 
kendisini göstermesini eleştirdi:

“‘Yaralarımızı birlikte sarıyoruz’ 
ve ’Türkiye’yi yeniden büyük bir 
Türkiye yapacağız’ gibi bir söyleme 
dönüş yaptı. Dönüş yaptı derken, 
organizasyonluğu eleştirenleri bir 
kenara not edip bizdenseniz sizi ku-
caklarım, yaralarınızı ancak ben sa-
rarım diyerek kendini tek adres ola-
rak göstermeye devam etti.”

Fotoğraf: DEPO Photos
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Hakan Okay

27 Şubat 2023

Kahramanmaş merkezli, 10 ilde yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6 
büyüklüğündeki depremlerin beklenen depremler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 
Büyüksaraç, depremlerin oluş şekli itibariyle “aykırı” ve “beklenmeyen yeni bir durum” 
olduğuna dikkat çekti.  

“Asrın felaketi” olarak nitelenen 
Kahramanmaraş merkezli deprem, 
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
bölgelerindeki 10 ili etkiledi. Deprem, 
başta Kahramanmaraş olmak üzere 
Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, 
Kilis, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Os-
maniye’de çok sayıda ölüm, yaralanma 
ve yıkıma neden oldu. Türkiye’yi yasa 
boğan depremin bir yandan yaraları sa-
rılmaya çalışılırken bir yandan da ara-

Prof. Dr. Büyüksaraç: 

Dünya literatürüne girebilecek 
nitelikte bir doğa olayı

ma kurtarma çalışmaları devam ediyor. 
Bazı yerleri adeta haritadan silecek ka-
dar etkileyen deprem, uzmanlara göre 
“karada olmuş Dünya’nın en şiddetli 
deprem” olarak kayıtlara geçti. Açıkla-
nan son rakamlara göre, depremde 40 
bini aşkın kişi hayatını kaybetti, 100 
bini aşkın kisi ise yaralandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi, Jeofizik 
Mühendisi Prof. Dr. Aydın Büyüksa-
raç, depremlerin oluş şekli, imar barışı 
ve ihmalleri anlattı. Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin oluş şekli itiba-
riyle “aykırı” ve “beklenmeyen yeni bir 
durum” olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. 
Büyüksaraç, büyük depremlerin süre-

ceğini, Amik Ovası’nın imara açılma-
sını, “son derece hatalı” buldu. Zararı 
azaltmak için, zemin koşullarına göre 
yapılaşma gerektiğini belirten Prof. Dr. 
Büyüksaraç, bundan sonra “imar affı”-
nın gündeme gelmemesini istedi.

Amik Ovası’nın imara açılması, 
son derece hatalı bir durumdur

Yaşanan depremin, “oluş şekli itiba-
riyle aykırı bir durum” olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Büyüksaraç, şu değerlen-
dirmede bulundu:

“Yaşanan 7.7 büyüklüğündeki bir 
depremin ardından 7.6 büyüklüğünde 
bir depremin birbirini etkileyip mey-
dana gelmiş olması, tamamen yeni bir 

Fotoğraf: DEPO Photos
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durum. Söz konusu depremleri, dün-
ya literatürüne girebilecek nitelikte 
bir doğa olayı olarak değerlendirmek 
gerekir. Depremin olduğu yer ve hasar 
alanı arasında aslında büyük bir uyum 
var. Deprem, 10 ilde geniş bir alanda 
etkisini gösterdi. Çünkü enerjisi çok 
yüksek bir depremdi. Bunun yanı sıra 
depremin odak derinliği, oldukça sığ-
dı. Dolayısıyla enerjinin beklenenden 
fazlası yer yüzeyinde etkili oldu. Bu 
nedenle de alansal yayılımı daha fazla 
oldu. Ancak özellikle dikkat çekilmesi 
gereken birkaç nokta var. Bunlardan 
biri, bu kadar büyük bir depremin el-
bette hissedilmesi mümkündür. An-
cak, 300-350 kilometre uzaklıkta yı-
kıma neden olacak kadar etkili olması 
beklenemezdi. Dolayısıyla yaklaşık 
300 kilometre uzaktaki Diyarbakır ve 
Şanlıurfa’da yıkım meydana gelmiş 
olması tamamen orada yıkılan bina-
ların yapı kalitesi ile ilgilidir. En çok 
dikkat çekilmesi gereken noktalardan 
biri budur. Buradan çıkarılacak önem-
li sonuçlardan biri de fayların etrafına 
bir tampon bölge oluşturulması bir 
fayda sağlamaz. Zemin koşullarına 
bağlı olarak etkilenim şiddeti değişe-
ceğinden zararı azaltmak için, zemin 
koşullarına göre yapılaşma gerekir.

Diğer dikkat çekici bir durum ise, 
Antakya’da meydana gelen hasarın 
boyutu. Antakya civarında, yani dep-
remin odağından uzakta olmasına 
rağmen Antakya’da bu kadar büyük 
bir yıkım meydana gelmiş olmasının 
en büyük nedeni, zemin koşullarına 
uygun yapılaşmanın yapılmamış ol-
ması. Bu bölgede daha önceden yapı-
lan birçok zemin araştırma çalışması 
var. Bunlar değişik vesileler ile yayın-
landı. Bizim de bu tür bir çalışmamız 
var. 2006-2007 yıllarında yaptığımız 
bir çalışma. Çalışmada, zeminin kötü 
olduğunu ve zemine uygun yapılaşma 
gerekliliğini tespit etmiştik. Özellikle 
Amik Ovası’nın, imara açılması son 
derece hatalı bir durumdur. Antakya 
merkez yerleşiminin dışına çıkıldı-
ğında hasarın boyutu da artmaktadır. 
Yapılaşma sırasında zemin koşulla-
rına çok dikkat edilmesi gerektiğini 
ifade eden sonuçlar vardı. Ve biz bun-
ları yayınlayarak değişik kaynaklarda 
ifade ettik. Ancak aynı yerlerde, söyle-
nilen noktalarda yıkımın olması, ya-
pılaşmada bunlara dikkat edilmediği-
ni ya da gerek belediye, gerekse İmar 
Bakanlığı’nın buna önem vermediğini 

acı bir şekilde ortaya koydu. Tabii ki 
sonuç çok vahim. Hem can, hem mal 
kayıpları açısından büyük bir trajedi 
var ortada. Bunun telafisi son derece 
zor. Yerine gelmeyecek olan can ka-
yıpları, yetişmiş insanların bir anda 
yok olması asla yerine gelemeyecek 
bir durumdur.”

Geçmişteki büyük depremler, 
tekrarlanma potansiyelinin 
göstergesi…

Yaşanan deprem sonrası duruma 
bakıldığında birçok noktada hareket-
lenmeler olduğuna işaret eden Prof. 
Dr. Büyüksaraç, açıklamalarına şöyle 
devam etti:

“Bundan sonra meydana gelecek 
deprem nerede olacak diye düşünecek 
olursak, depremin yaşandığı bölgede 
depremin sıralaması gereği, gerilimin 
Antakya bölgesine doğru arttığı görü-
lüyor. Dolayısıyla Antakya civarında 
belki Antakya’nın batısında Saimbey-
li- Tufanbeyli fayı, Andırın fayı yeni-
den aktif olabilecek noktada görünü-
yorlar. Batı Anadolu’da depremlerin 
sürekli olarak olduğunu görüyoruz. 
Ege Denizi çok hareketlendi. Çanak-
kale civarında Yenice-Gönen fayının 
hareketli olduğunu görüyoruz. Van 
bölgesinde yine hareketlenmeler var. 
Ancak onunla ilgili net olarak bir şey 
söylemek mümkün değil. Kuzey Ana-
dolu fayı hareketlenebilir. Özellikle 
Orta Karadeniz bölümünde Çankı-
rı- Çorum civarında büyük depremler 
yaşanabilir. Bunlar geçmişte yaşanan 
depremlerin günümüzde tekrarlana-
bileceğinin bir bilgisi olarak söylene-
cek şeyler. Geçmişte bu bölgelerde bü-
yük depremlerin olması günümüzde 
de bunların tekrarlanması potansiye-
linin göstergesidir. Özellikle deprem 
aktivitesinin yüksek olduğu yerlerde 
bir gösterge ortaya çıkar. Çünkü kü-
çük depremler, gerilimin arttığının 
göstergesidir. Ve günün birinde küçük 
depremlerin meydana getirmiş oldu-
ğu ya da küçük depremler ile ortaya 
çıkmış olan gerilim etkinliğinin gös-
tergesi olabileceğini söyleyebiliriz.”

“İmar affı ya da barışları, bu 
ülkeye çok zararlar vermiştir”

Ülkemizdeki en önemli sıkıntı-
lardan birinin sürekli hale getirilen 
“imar affı” ya da “imar barışları” oldu-
ğuna vurgulayan Prof. Dr. Büyüksa-
raç, imar affı ya da barışlarının ülkeye 

çok zararlar verdiğini belirterek sözle-
rini şöyle tamamladı:

“İmar affı demek, kontrolsüz ya-
şamın kabul edildiği anlamına gelir. 
İmar affı ya da barışları, bu ülkeye 
çok zararlar vermiştir. Bundan son-
ra ‘imar affı’ kavramı gündeme gel-
memelidir. İmar affı ya da barışına 
dahil olmuş yapılar gözden geçiril-
melidir. Mal belki yerine konulabi-
lir ama bu ekonomik şartlarda bu 
yaşanan durum aslında Türkiye’nin 
içinde bulunduğu şartların ne kadar 
da göz ardı edildiğinin bir göstergesi 
oldu. Bunu değişik coğrafyalarda ya-
şamaya devam ediyoruz. Son birkaç 
yıl içerisinde bile yaşadığımız dep-
remler ve sonuçları itibariyle ekono-
minin ne düzeyde bozulduğunu ya 
da ne kadar etkilendiğini ortaya ko-
yuyor. Dikkat edilmesi gereken en te-
mel şeylerin başında yapılan işlerin, 
yapıların, yatırımların deprem tehli-
kesi başta olmak üzere afete duyar-
lı şekilde seçilmesi ve uyarlanması 
gerektiğinin çok acı bir sonucunu 
yaşamış olduk. Dolayısıyla bu sonuç 
bize acı bir ders olarak yeniden göz-
den geçirme fırsatı verecektir. Ancak 
24 yıl öncesinde de bu konuşmalar 
yapılmıştı. Ben o tarihte de bu alan-
da çalışan, o olayları birebir yaşamış 
ve içinde bulunmuş bir insan olarak 
çeyrek yüzyılda hiçbir şeyin değiş-
memiş olduğunu görüyoruz. Aynı 
sonuçları, aynı görüntüleri yaşamış 
olmanın acısını yaşayan insanlar-
dan birisiyim. Başta da söylediğim 
gibi bu yitirilen canların telafisi yok. 
Bunlar çok acı sonuçlar. Yok olan ai-
leler var. Sadece aileden birkaç kişi 
değil. Ailelerin tamamını yok etmiş 
durumda deprem. Bunu bu ülke hiç-
bir şekilde hak etmiyor. Bu insan-
lar böyle bir yaşamı hak etmiyorlar. 
Dolayısıyla şehirlerin baştan sona 
tasarımlarının gözden geçirilmesi 
gerekiyor. Temel olgu zemine uygun 
yapı tasarımıdır. Buna uyulduğu 
zaman içinde bulunduğumuz coğ-
rafyanın koşullarına uygun yaşam 
biçiminin kurulması durumu ortaya 
çıkacaktır. Bundan sonraki süreçte-
de büyük depremler olmaya devam 
edecek. Çünkü Türkiye, bir deprem 
bölgesi. Ancak meydana gelen dep-
remler, bu boyutta ciddi yıkıma se-
bep oluyorsa, gerçek anlamda büyük 
bir boş vermişliğin, ihmalin olduğu-
nu ortaya çıkıyor.”
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Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi 
günü meydana gelen iki depremle, 
tarihinin en büyük felaketlerinden 
birini yaşadı. 7,7 ve 7,6 büyüklü-
ğündeki Kahramanmaraş merkezli 
depremler, 10 ilde binlerce insanın 
ölmesine yol açtı. Bölgede arama ve 
kurtarma çalışmaları devam ederken 
her geçen gün bilançonun ağırlaştığı 
ortaya çıkıyor. Afet bölgesindeki dep-

Gülseven Özkan 

28 Şubat 2023

Deprem sonrasında 
özellikle bölgede yaşayan 
Suriyeliler, yıkımın 
yanında kendilerine 
yönelik tepkilerle de 
mücadele ediyor. Yaşanan 
yıkım nedeniyle herkesin 
altüst olduğuna işaret 
eden uzmanlar, sosyal 
medyadaki haberler 
yüzünden “düşmanlığın 
arttığına” dikkat çekip 
öfkenin, kontrol edilemez 
bir yıkıma dönüşebileceği 
uyarısı yapıyor.

Afette mülteci olmanın zorluğu

remzedelerin arama ve kurtarma ça-
lışmalarının geç başlanmasına, bazı 
temel ihtiyaçlara erişememelerine 
yönelik tepkileri sürerken bölgede 
birçok Suriyeli mülteci de bu durum-
dan etkilendi. Depremin en çok hasa-
ra yol açtığı illerde evleri enkaza dö-
nen mülteciler de Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hizmet-
lerinden yararlanıyor.

Daha önce göçmen karşıtı açıklama-
larıyla gündeme gelen Zafer Partisi Ge-
nel Başkanı Ümit Özdağ’ın son günler-
de sığınmacıların deprem bölgelerinde 
yağma yaptığı iddiaları gündeme geldi. 
Sosyal medyada “Kredi ve Yurtlar Ku-
rumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda 
Suriyelilerin nargile içtiği, müstehcen 
görüntüleri” iddiaları da yer aldı. Cum-
huriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Mil-
letvekili Ali Mahir Başarır, bölgeye gi-
derek bu iddiaları yalanlarken, Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap 
Seçer, KYK Kız Öğrenci Yurdu’na yer-
leştirilen Suriye’den gelen sığınmacı-
ların tahliye edildiğini açıkladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 
mülteci karşıtı videolar yayınlarken, 
bazı gazetecilerin yaptıkları haberler-
de, “sığınmacıların yarattığı güvenlik 
probleminden” söz etmesi beraberinde 
bu kesimi hedef haline getirdi. Bu du-
rum Suriyelilerin nefret saldırıları ve 
ayrımcılığa maruz kalacağı endişesine 
neden oldu.

Deprem bölgesinde sığınmacılara 
yönelik bilgi kirliliği ve doğrulanma-
yan iddialar da gündeme gelirken, Su-
riyeli sayının en fazla olduğu illerin ba-
şında gelen geçici koruma kapsamında 

Fotoğraf: DEPO Photos

http://media4democracy.org/news/afette-mlteci-olmanin-zorlugu
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binlerce Suriyelinin yaşadığı illerde bu 
kesimin olaylardan nasıl etkilendiğini 
araştırdık. Galatasaray Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Didem Danış ve Kırkayak Kültür 
Genel Koordinatörü Kemal Vural Tar-
lan ile depremden mültecilerin duru-
mu ve Ümit Özdağ’ın sığınmacılara 
dönük açıklamalarını konuştuk. 

“Kimse soğukkanlı değil. 
Hepimiz manipülasyona açığız”

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem 
Danış, zorunlu göç yaşamış Suriyeli-
lerin afette ikinci kez mağduriyet ya-
şadığının altını çizerek imkânı olanla-
rın şehri terk ettiğini belirtiyor. Danış, 
deprem bölgesinde, acıyla beraber öf-
kenin de olduğunu ve kamu düzeni ku-
rulamadığı için vatandaş veya göçmen 
bazı kişilerin yağmacılık yapabildiğine 
işaret ediyor. Beslenme, barınma, tu-
valet gibi en temel ihtiyaçları gidermek 
konusunda zorluk yaşanan bir ortam-
da mültecilerin hedef gösterilmesinin 
haksızlık olduğunu vurgulayan Danış, 
“Bölgede büyük yıkımdan dolayı me-
deni dünyanın dışında bir durum var. 
Ortaya çıkan ağır tablonun esas suç-
lularına laf etmeyip, en kolay hedefe 
yönelmeyi seçiyoruz. Yaşanan yıkımın 
asıl suçluları müteahhitler, belediyeler 
ve tüm bu çarpık yapılaşmaya göz yu-
man devlettir; mülteciler değil.”

Siyasetçi Ümit Özdağ’ın Suriyelilere 
yönelik yaklaşımını tehlikeli olduğunu 

anlatan Danış, “Bir siyasi parti bundan 
nemalanıyor. Bu nefret söylemi çok 
tehlikeli. Şu an herkes altüst olmuş 
durumda. Kimse soğukkanlı değil. 
Hepimiz manipülasyona açığız. Ümit 
Özdağ siyasi fayda sağlamaya çalışı-
yor. Ancak bu öfke kontrol edilemez bir 
yıkıma dönüşür” şeklinde konuşuyor.

“Nefret söylemi 
koordinasyonsuzluğa neden 
oluyor”

Kırkayak Kültür Genel Koordina-
törü Kemal Vural Tarlan ise, dep-
remden etkilenen Gaziantep’ten iz-

lenimlerini aktardı. Tarlan, bölgede 
Suriyelilere yönelik ciddi bir ayrım-
cılığın olduğunu söylüyor. Bölgede 
diğer kesimler gibi temel ihtiyaçlara 
ulaşmakta zorluk çeken Suriyeliler 
yönelik, “Bunlar çok pisler” , “Türki-
yelileri doyurduk da Suriyeliler mi 
kaldı?” şeklinde ifadelerle karşılaş-
tıklarını anlatıyor. Sosyal medyada-
ki nefret söylemlerinin, Suriyelilerin 
hedef gösterilmesinin ayrımcılığa 
neden olduğunun altınızı çizen Tar-
lan, “Sosyal medyadaki haberler yü-
zünden düşmanlık artıyor. Yardımlar 
gelince bütün insanlar gibi onlar da 
yardıma ulaşmaya çalışıyor. 10 yıldır 
uyum için uğraşıyoruz. Bu nefret söy-
leminde bulunanları anlamıyoruz. 
Bu insanlar, nefreti yeniden üretiyor, 
yeniden düşmanlık yaratıyor. Nefret 
söylemi, koordinasyonsuzluğa neden 
oluyor” açıklanmasında bulundu.

Afette dil sorunu da yaşayan Suri-
yelilerin düşmanlaştırıldığını belir-
ten Tarlan, siyasetçi Ümit Özdağ’ın 
mültecilere yönelik söylemleri için 
şunları söyledi:

“Ümit Özdağ’ın ifadeleri çok teh-
likeli. Yerelde, sokakta insanların 
çatışmasına da neden olabilir. Bu 
bölgede insanlar evlerine giremiyor, 
sosyal medyadan besleniyor. Bu söy-
lemler sistematik olarak yayılıyor. 
İnsanları düşman haline getiriyor. 
Siyasi figürlerin bunları siyasi mal-
zeme olarak kullanması çok büyük 
bir tehlike. Bizim gibi çabalayan in-
sanların da elini kolunu bağlıyor.”
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Başımız sağolsun.
6 Şubat 2023’de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 

depremlerden pek çok meslektaşımız doğrudan etkilendi. 

Depremde yaralanan, yakınlarını kaybeden, göç etmek zorunda 

kalan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 

Depremler nedeniyle 27  Şubat tarihi itibariyle 32 meslektaşımızın 

aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrendik. Bütün basın 

camiamızın başı sağ olsun.

Anılarına saygıyla.
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Başımız sağolsun. 1. Ayhan Gümüşsoy (Haykırış 
Gazetesi/ Beyzade FM/TV / Hatay)

2. Aynur Göksu (Güne Bakış / Editör / 
Adıyaman)

3. Ayşe Figen Arlı (İskenderun Ses)

4. Aziz Çevlik (Manşet / K. Maraş)

5. Burak Alkuş (Adıyaman Ses)

6. Burak Milli (AA / Hatay)

7. Erhan Yılmaz (23 Temmuz / Hatay)

8. Fatih Bayın (Radyo Tek / Adıyaman)

9. Fatih Nalbantbaşı (Maraş Medya 
Merkezi)

10. Fatma Erdoğan (Nurdağı Gazetesi/ 
Grafiker/ Gaziantep)

11. Gökhan Aklan (İHA / Hatay)

12. Haluk Arlı (Eski gazeteci/ Hatay)

13. Hasan Seid Okay (Antakya 
Gazeteciler Cemiyeti Üyesi / eski 
gazeteci)

14. Hidayet Özdemir (Gazeteci -Yazar/
Adıyaman)

15. İ. Barış Can Tabakçı (Anadolu 
Haber Ajansı/ Adıyaman)

16. İskender Korkut (Mercan TV/
Adıyaman)

17. İsmail Hakkı Koçak (Mercan TV/ 
Adıyaman)

18. İsmail Karaoğlan (Antakya gazetesi/ 
Yazar / Hatay)

19. İzzet Nazlı (DHA/Hatay)

20. Kemal Öner (Adıyaman Telgraf)

21. Mehmet Tekin (Antakya Gazeteciler 
Cemiyeti’nin de kurucu üyesi/yazar)

22. Mehmet Ünsal (Güne Bakış / 
Mizanpaj / Adıyaman)

23. Meltem Özgen (TV sunucu/Adana)

24. Muhammed Akan (Adıyaman 
Haber)

25. Mustafa Yüzbaşıoğlu (Bugün / K. 
Maraş)

26. Neşet Alkan (Haber Ekspres/Hatay)

27. Rafi Sümbültepe (Arsuz Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı/ Hatay)

28. Ruhi Akan (Jet Haber/Adıyaman)

29. Yaşar Hamurcu (Emekli gazeteci /
Adıyaman)

30. Yunus Emre Doğan (Mercan TV/
Adıyaman)

31. Zafer İnli (Hatay Söz gazetesi /
Hatay)

32. Zübeyir Pektaş (Halkın Sesi / 
Adıyaman)
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Melissa Feza Katlar 

31 Ocak 2023

Türkiye’deki engelli mültecilerin 
durumunu, İltica ve Göç Derneği 
Başkanı Metin Çorabatır, Şanlıurfa 
Belediyesi Göç ve Uyum Daire Baş-
kanı İbrahim Karatüme ve göçmen-
lerle çalışma yürüten bir projede yer 
alan psikolog Sıla Kabasakal ile de-
ğerlendirdik.

“Engelli mülteciliğin ağır 
koşulları”

Metin Çorabatır, İGAM başkanı, 
emekli bir gazeteci. Mültecilerin 
haklarını yıllardır savunmaya ve on-

Engelli mülteciliğin 
ağır koşulları

Göç koşullarının en çok 
riske soktuğu grupların 

engelliler olduğu ifade 
ediliyor. Dünyada  yerinden 
edilen 82,4 milyon kişiden 

12 milyonunun engelli 
birey olduğu tahmin 

edilirken,  İltica ve Göç 
Araştırma Merkezi’nin 

(İGAM) raporuna göre 
birkaç yıldır dünyada en 

fazla mülteciye ev sahipliği 
yapan ülke olan Türkiye’de, 

toplam mülteci nüfusu 
içinde yaklaşık yarım 

milyon engelli bulunuyor.

Kapak Fotoğrafı: shutterstock.com 

ları kamuoyunda daha görünür hale 
getirmeye çalışan bir isim. 

Mülteciliğin başlıbaşına zor bir 
durum olduğunu söyleyen Çoraba-
tır, insanların genelde göçmenlerle 
mültecileri karıştırdığını ifade etti:

 “Mültecilik de bir göç türü ama 
burada diğer göçmenlerden ayıran 
özellik kişinin ülkesini zorunlu ola-
rak bırakması. İstemeden ülkeyi terk 
etme durumu olunca kaçış yolları ıs-
tıraplı olabiliyor, evleri bombalanıyor 
veya rejim onlar üzerinde baskı yapı-
yor. Travmalarla yola çıkıyorlar. Ge-
çiş yollarında mayınların üzerinden 
geçiyorlar, yakınlarını kaybederek, 
karda kışta birlikte yürüdüğü insanın 
donduğunu görerek yola devam etmek 
zorunda kalıyorlar. Başarılı olanlar, 
travmayı göç ettiği yere getiriyor.

https://9koy.org/engelli-multeciligin-agir-kosullari.html
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Fotoğraf:  igamder.org

Gelen tüm mülteciler mağdur ve 
uluslararası korumaya ihtiyaç du-
yan insan grubu. Engelli mülteciler 
zaten engelli oldukları için mağdur, 
bir de mülteciliğin ağır koşullarını 
yaşadıkları için bu acıyı iki üç kez 
yaşıyorlar. Elbette engellilik dediği-
mizde çok geniş bir kategoriden bah-
sediyoruz. Zihinsel engelliler ola-
biliyor, fiziksel engelliler, doğuştan 
engelliler ya da çatışmalarda engelli 
kalanlar olabiliyor. Her birinin de-
ğişik hikayeleri ve sorunları oluyor. 
Geldikleri ülkede hem genel olarak 
mülteci korumasının iyi olması la-
zım. Bazı ülkelerde mülteciler için 
daha elverişli bir entegrasyon yara-
tan hukuki mevzuat geçerli olsa da 
bu dezavantajlı kesime yönelik me-
kanizmalar yavaş çalışıyor.”

“Sağlıklı mülteciler dahi iş 
bulamıyor”

Engelli mültecilerin, maddi sıkıntı 
çektiğini ifade eden , “İş hukukun-
da özel sektörün belli bir oranda 
engelli istihdam etme zorunluluğu 
olduğu için iş bulma olasılığı daha 
yüksek. Fakat bu, mülteciler için 
geçerli olmadığından sağlıklı mül-
teciler dahi iş bulamıyor. Çoğu kayıt 
dışı çalışıyor. Engelli mültecilerin iş 
bulması eğer bilgisayar becerisi ya 
da bir ürün üretme becerisi yoksa 
çok zor. Türkiye zaten 4,5 milyona 

ev sahipliği yapıyor ama bu kişilere 
mülteci demiyor. Bunun sonucun-
da onlara tam bir statü vermiyor. 
Suriyelilerin çoğu yasal olarak ça-
lışmıyor. Yasal olarak gözüken sayı 
60 bin, diğer kısmı düzensiz olarak 
kayıt dışı çalışıyor. Türkiye içinde-
ki yaşamları başka faktörlerle ağır-
laştı. Mesela Covid süreci yaşadık 
ama statüsü olmayan mülteciler 
bunu daha ağır yaşadı. Daha çabuk 
işten çıkartıldılar, parasız kaldılar.”  
şeklinde konuştu.

“Entegrasyon sürecinde kalıcı 
çözüm mülteci sıfatının ortadan 
kaldırılması”

Çorabatır çözüm önerileri de dile 
getirdi: 

“Entegrasyon mülteci sorunun 
geçici çözümlerinden birisi ama 
maalesef ülkemizde tam anlamıyla 
gerçekleştirilemedi. Aynı koşulda-
ki imtiyazlı yabancılar ya da yerli 
vatandaşlarla aynı koşullara sahip 
olarak istihdama, eğitime erişmeleri 
lazım. Türkiye’nin de imzaladığı Ce-

Metin Çorabatır
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nevre Sözleşmesinde mültecilere ta-
nınması gerektiği öngörülen hakları 
biz tanımıyoruz. Dolayısıyla onları 
geçici olarak görüyoruz. Şimdi seçim 
dönemine giriyoruz. Muhalefetin 
dilinde mültecileri geri yollayacağız 
söylemi çok yaygın. Bu onları çok 
huzursuz ediyor. Birkaç ay sonrasını 
göremiyorlar, devamlı diken üzerin-
deler. Kalıcı çözüm mülteci sıfatının 
ortadan kalkması. Sığındığı ülkede o 
ülkenin vatandaşlığını alana kadar 
daha iyi entegre olması. Zaten bütün 
olayın özü mülteci statüsünün ve-
rilip belirli haklar sağlanması. Geri 
gönderilmeme hakkından başlaya-
rak ayrımcılığa uğramama gibi hak-
ların acilen tanınması lazım.”

Sınır bölgelerinde engelli 
mültecilerin durumu ne?

Şanlıurfa Belediyesi Göç ve Uyum 
Dairesi başkanı İbrahim Karatü-
me’den de Şanlıurfa’daki engelli 
mültecilerin durumunu, bir psiko-
lojik danışman gözüyle değerlendir-
mesini istedim, şunları söyledi:

“Göç İdaresinin istatistiklerine 
göre ilimizde 380 bin mülteci var. 
Şanlıurfa mültecilerin sınır kapısın-
dan ilk geldikleri yer olma özelliği-
ne sahip. Maddi durumu olan biraz 
daha iyi olanlar batıya ilerledi. İs-
tanbul’a hatta Avrupa’ya yerleştiler. 
Yaşlılar, engelliler gibi dezavantajlı 
gruptaki insanlar ya da sosyoekono-
mik düzeyi daha düşük insanlar sı-
nırdan geçip kendilerini güvenli bir 

ortama atmak için buraya yığıldılar. 
Bu insanlar sosyal yardıma muhtaç, 
durumu iyi olmayan kişiler. Şanlı-
urfa, Hatay, Kilis özelinde 65 yaş 
üstü, dul, yetim, engellisi fazla olan 
bir toplulukla karşılaşıyoruz. Za-
ten göçmen dezavantajlıdır. Şehrini 
toprağını terk ediyor, işini bırakıyor, 
aile kaybına uğruyor. Bir de engelli 
olunca durumları daha da zorlaşıyor. 
Burada yıllarca mültecileri kucakla-
yıcı bir alan vardı. İlk yıllarda olum-
suz duygular yoktu. Şanlıurfa’da son 
zamanlarda ayrışmayı, ırkçılığı his-
setmeye başladık. İşsizlik oranının 

artması, bu işin uzaması ve göçmen-
lerin siyasi malzeme olması nede-
niyle ırkçılık arttı.”

Engelli mültecilere gerekli 
yardım düzenli yapılmıyor

Mültecilerin geldikleri ilk yıllarda 
çok zorluk çektiğini aktaran Kara-
tüme, engellilere kaynak sağlanma-
dığına ve gerekli malzemeleri temin 
etmekte zorluk yaşadıklarına şu söz-
lerle dikkat çekti. 

“Göçmenlerin hastanelerden fay-
dalanma imkânı mevcut. Medikal 
ürünlere ihtiyaç duyulduğunda bize 
başvuru yapılıyor, daha çok destekle-
yici düzeyde imkan sağlanabiliyoruz. 
Yani proje özelinde bir şey geldiğinde 
yardım yapılıyor. Süreklilik arz eden, 
daha anlamlı çalışmalar için daha 
fazla kaynak sağlanması ve daha faz-
la da duyarlı olunması gerektiğinin 
taraftarıyım. Biz kurumsal olarak 
yapmaya çalışıyoruz ama taşıma suy-
la değirmen dönmüyor, yapılan yar-
dımları sistematik bir hale getirmek 
gerek. Akşamları eve gittiğimizde 
moralimizin bozuk olduğu çok günler 
oluyor. Vakaları görüyoruz, elimizden 
geldiğince imkân sağlamaya çalışıyo-
ruz fakat ihtiyacı karşılayamıyoruz. 
Mesela adam protez ameliyatı olmak 
istiyor ya da akülü sandalye istiyor. 
Gıda talep ediyor. 10 çocuklu bir aileye 
üç ayda bir gıda yardımı yapabiliyo-
ruz, yetmiyor onlara. İlgili kurumlar-
dan tedarik etmeye çalışıyoruz.  Bü-

Şanlıurfa Belediyesi Göç ve Uyum 
Dairesi başkanı İbrahim Karatüme

Sıla Kabasakal
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rokrasi sürecine takılıyoruz. Ne kadar 
profesyonel olsak da insanız, etkilen-
diğimiz günler çok olmuştur.” 

Belediyelerde göçmenlere bütçe 
ayrılmıyor

Engelli mültecilere yapılan yardı-
mın kısıtlılığı için Karatüme, göç-
menlere belediyelerce ayrılmış belli 
bir bütçe olmadığına dikkat çekti:

“Belediyeler Göçmenleri de hesa-
ba katarak beli bir bütçe oranlaması 
yaparsa hizmetlere erişim noktasını 
daha sağlamlaştırabiliriz. Bu konu 
gündemde ama henüz kanunlaşma-
dı. Kanun değişikliği yapılmasını 
istediğimiz diğer bir konu ise ulaşım 
kartları. Engelli ve 65 yaş üstü mül-
tecilere normal vatandaşlara verildi-
ği gibi ücretsiz taşıma kartı verilmi-
yor, kanun değişikliğine gidilmesine 
gerekiyor. Bakanlığa yazı yazdık ama 
bir dönüş gelmedi.” 

Engelli mülteciler destek bekliyo-
rEngelli mültecilerin psikolojisini 
ise psikolog Sıla Kabasakal değer-
lendirdi. 

“Geçen hafta bir kahvaltı bir etkinliği 
yaptık. Kahvaltı boyunca bize teşekkür 

edip çok mutlu olduklarını söylediler. 
Uzun zamandır evden çıkmadığını 
ve ilk kez nefes aldıklarını söyleyen-
ler oldu. Engelli mülteciler ulaşım ve 
erişilebilirlik konusunda sorunlar 
yaşıyor. Çoğunluğu yaya geçitlerinin, 
yaşadıkları binaların, mağazaların 
ve restoranların engellilere uygun ol-
madığından yakınıyor. Sosyalleşemi-
yorlar çünkü onlara uygun bir alan 
yok. Uygun olsa da gidecek maddi du-
rumları olmuyor ya da dışlanıyorlar. 
Bu nedenle yetişkin engelliler evde 
kalmayı da tercih ediyorlar. Evde kal-
dıkça depresyon belirtileri göstermeye 
başlıyorlar. -İçim çok sıkılıyor, canım 
çok sıkılıyor, hiçbir şey yapmak istemi-
yorum- diyorlar. Anksiyete yaşayabili-
yorlar, panik atak krizleri geçirebiliyor-
lar. Bazıları akran zorbalığından dolayı 
şiddet görebiliyor, bu durum travmaya 
yol açabiliyor. Travma sonrası stres bo-
zukluğu yaşıyorlar. Mesela tanıdığım 
bir engelli mülteci kadın lise zamanın-
da akranları tarafından dışlandığı için 
asla dışarı çıkmıyor. 

Sosyal uyumun sağlanması çok 
önemli, biz ne kadar konuşursak ko-
nuşalım eğer toplumdan hassasiyet 

ve destek görmezlerse süreç tıkanı-
yor. Örneğin tedavi süreci iyi gider-
ken bir vatandaşın kötü bir söylemi 
onun psikolojisini zedeliyor ve topar-
lanması çok zor oluyor. Biz elimizden 
geldiğince farkındalık oturumları dü-
zenlemeye çalışıyoruz, sosyal uyum 
sağlanması adına çaba gösteriyoruz. 
Halkın da bilinçlendirilmesi gereki-
yor. Onların sosyal desteğe ihtiyaç-
ları var. Konuştuğum engelli mülte-
cilerden en çok duyduğum cümleler 
şunlar oldu: -Kimseyle konuşamıyo-
rum, kimseyle paylaşamıyorum, an-
laşılmadığımı hissediyorum. Kimse 
sesimizi duymuyor”- Çünkü yargı-
lanıyorlar, yadırganıyorlar ve bu bü-
yük bir güven sorununa yol açıyor. 
Kimseye güvenemiyorlar ve iletişim 
kuramıyorlar. Dışlandıklarından do-
layı değersizlik hissine kapılıyorlar, 
kendilerine değer vermiyorlar. Benlik 
saygıları, öz şefkatleri azalıyor. İlgi 
görmeyi, değer görmeyi istiyorlar. Ba-
zen içten bir gülümseme, bir selam 
vermek bile onlara çok iyi geliyor. İn-
sanlar etrafındaki engelli mültecileri 
birer birey olarak görmeli ve bu şekil-
de davranmalı.”

Fotoğraf:  UNICEF
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2023 itibarıyla 17 bin 
321 yeni avukat mesleğe 
başladı. Meslekte sayı 
artışıyla birlikte niteliğin 
düştüğünü belirten 
uzmanlar, “Avukat 
Mesleğine Giriş Sınavı”nın 
acilen uygulanması çağrısı 
yaptı. 

Avukatlık mesleğinde Avukatlık mesleğinde 

Nitelik mi, Nitelik mi, 
Nicelik mi?Nicelik mi?

Ahmet Çağatay Bayraktar

01 Şubat 2023

Türkiye Barolar Birliği’nin açıkla-
masına göre 2023’te 17 bin 321 yeni 
avukat ruhsatını alarak mesleğe baş-
ladı. YÖK’ün paylaştığı son verilere 
göre Türkiye ve KKTC’de bulunan 
toplam 92 hukuk fakültesi geçen yıl 
17 bin 857 mezun verdi. Hem hukuk 
fakültesi, hem de mezun sayısında 
yaşanan bu enflasyon, "hukukta nice-
lik, niteliğin önüne mi geçiyor" soru-
sunu ortaya çıkardı. 

9. Köy'e açıklama yapan uzmanlar, 
bu konudaki soruları yanıtladı. 

Fakülteler arasında uçurum var
Türkiye Barolar Birliği’nin verileri-

ne göre güncel avukat sayısı 174 bin 
533. Bu sayıyı diğer ülkelerle karşı-
laştıran İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi 
Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Adem Sözüer, “Almanya’da da 
sayı 166 binlerde, ama bizdeki gibi 
artmıyor, hatta son zamanlarda sa-
bitlenmiş gibi. İtalya ise AB içerisin-
de Yunanistan’dan sonra kişi başına 
en çok avukat düşen ikinci ülke. Di-
ğer ülkelerdeki sayılara bakınca, ül-
kemizdeki avukat sayısı nüfusumu-
za göre çok değil denebilir” dedi. 

Sözüer, Türkiye’de asıl sorunun 
hukuk fakültesi sayısında olduğu-
na, bunun sonucunun “bir felaket” 

Serra Akcan (csgorselarsiv.org)  

doğurduğuna dikkat çekerek, şöyle 
konuştu;

“Esas sorun herhangi bir planlama 
yapılmadan onlarca hukuk fakültesi-
nin açılması ve yine kısa sürede avu-
kat sayısının katlanarak hızla artma-
sı ve bu artışın devam etmesi. Hukuk 
fakülteleri arasında kalite bakımında 
uçurumlar oluştu. Nitelikli eğitim ve 
öğretim olmayan fakültelerden bin-
lerce mezun veriliyor. Bunlar ciddi bir 
staj yapamadan avukat oluyor. Asgari 
ücretin altında çalışmak zorunda ka-
lan, iş bulamayan genç avukatlar var. 
Kabahat onların değil. Kabahat, imkân 
ve ihtiyaçlara göre planlama yapma-
dan, yeterli öğretim elemanı ve alt yapı 
olmadan hukuk fakültesi açanlarda."

Temel sorun hukuktan kopuş
Avukatlık mesleğinin de bu durum-

dan olumsuz etkilendiğini açıklayana 
Sözüer, “Avukatlık mesleğinin gücü, 
savunma hakkının etkin şekilde ha-
yata geçmesi, hukuk devletinin varlığı 
bakımından çok önemli. Her rejimde 
hâkim ve savcı olur ama, gerçek avu-
katlık ve etkin savunma demokratik 
hukuk devletlerinde vardır. Avukatlı-
ğa, bu perspektiften bakılmadığı için 
popülist uygulamalarla, “her mahal-
leye” bir hukuk fakültesi açıldı" dedi. 

Diğer yandan, "avukatlık mesleği-
nin sistem dışına itildiğine" de vurgu 
yapan Sözüer, şöyle dedi;

"Meslek örgütleri zayıflatıldı, baro-
lar bölündü. Bu bölünmeyle siyasi ik-
tidara bağlı bir avukatlık oluşturul-

mak istenirken, diğer yandan, siyasi 
referanslarla hâkim ve savcı alınıyor. 
Böylece özerk, bağımsız olması gere-
ken hâkim, savcı ve avukatlar iktidar 
partisinin aktörleri haline getirilmek 
isteniyor. Görüldüğü üzere esas so-
run avukat sayısı değil. Esas sorun, 
hukuka bakıştır. Bir iktidar hâkimi 
savcıyı ve avukatı, hükümetin em-
rindeki bir tür memur gibi görüyorsa 
burada temel sorun avukatın sayısı 
değil. Temel sorun hukuktan ve üni-
versite anlayışından kopuştur.”

“Aile avukatlığı adliyedeki iş 
yükünü azaltabilir”

Her yıl artan hukuk fakültesi me-
zunlarının sayısını azaltmak için hu-
kuk fakültelerini kapatmanın yanlış 
olacağını da savunan Sözüer, çözüm 
önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

“Kapatmak yerine avukat, hâkim, 
savcı ve noterlik mesleklerine giriş 
için objektif bir devlet sınavı getiril-
meli. Bu sınavı iki veya üç kez başara-
mayan hukuk mesleğine girememeli, 
fakülte mezunu olarak başka meslek 
yapmalı. Devlet sınavını başaranla-
rın, yargı ve diğer kurumlarda çalı-
şarak ücret alarak yaptıkları bir staj 
olmalı. Ardından hâkim, savcı ve avu-
katlığa geçiş sağlanmalı. Bazı işlem-
ler için avukatla iş yürütme zorun-
luluğu olmalı. Bizde hukuki işlemler 
öncesi avukata danışma adeti yok, 
çoğu zaman insanımız avukata işle-
ri karıştığında gider. Her vatandaşın 
uyuşmazlık çıkmadan önce de avuka-

https://9koy.org/avukatlik-mesleginde-nitelik-mi-nicelik-mi.html
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ta ulaşması etkin hukuki yardım al-
ması ve hukuk sigortası gibi sistemle-
ri etkinleştirme gerekir. Bu sistemler 
artan avukat sayısının istihdamından 
öte, adliyenin iş yükünü, uyuşmazlık 
sayılarını da tıpkı halk sağlığında ol-
duğu gibi vakalara önceden müdahale 
ederek azaltır. Bu sorunlara odaklanı-
lırsa aile avukatlığı uygulaması yerin-
de ve faydalı olacaktır."

“Ruhsat aldıktan sonra iş soran 
meslektaşlarımız var”

Avukat sayısındaki hızlı artışın 
avukatlık mesleğini itibarsızlaştırdı-
ğını söyleyen Ankara Barosu Başkanı 
Mustafa Köroğlu da, bu durumun en 
önemli sebebi olarak hukuk fakülte-
lerinin kontrolsüzce artmasını işaret 
etti. Köroğlu şöyle konuştu;

“2000’lı yıllardan itibaren Türkiye’de 
yıllık avukat sayısındaki artış oranı 
yıllık yüzde 5’lerde iken 2019’dan iti-
baren yüzde 20’ye ulaştı. Ruhsat tö-
renlerinde 200’e yakın meslektaşımıza 
ruhsat veriyoruz. Bu gençlerin çoğu er-
tesi gün iş bulabilmek için bizi arıyor. 
Meslektaşlarımız büyük bir işsizlik 
ile karşı karşıya. Geçen hafta Anka-
ra’da bulunan üniversitelerin hukuk 
fakültesi dekanlarıyla görüştük. Daha 
fazla hukuk fakültesi açılmaması için 
YÖK ile görüşme kararı aldık. Varolan 
hukuk fakültelerinin de akredite edil-
mesini talep edeceğiz. Yani fakültede 
yeterli sayıda profesör olmayan hukuk 
fakültelerinin gerekirse bir süreliğine 
kapatılması da taleplerimiz arasında 
olacak. Üniversite sınavlarında hukuk 
fakültelerine girişte uygulanan katsa-
yının aşağıya çekilmesini isteyeceğiz. 
Çünkü geçen sene 100 bine çekilme 
kararına rağmen 120 binlere kadar kat 
sayı esnetilmişti. Bizim talebimiz 50 
binlere çekilmesi olacak. Ve fakültele-
rin kontenjanlarının da azaltılması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Burada amacı-
mız hukuk fakültelerine az sayıda ama 
niteliği yüksek öğrencilerin alınması.”

Avukatlık sınavı belirsizliğini 
koruyor

Türkiye’de çok sayıda hukuk fakül-
tesi olmasını “can yakıcı bir sorun 
olarak” nitelendiren Köroğlu, Türki-
ye’de ihtiyaçtan fazla sayıda hukuk 
fakültesi mezunu olduğunu belirtti. 
Köroğlu, “Özellikle 15 Temmuz dar-
be girişimi sonrasında hakim ve sav-
cı ihtiyacı açığa çıktı. Bu ihtiyaç da 

alımlarla gideriliyor. Asıl sorun avu-
kat sayısındaki artışta. 2024’te uygu-
lanması öngörülen Hukuk Meslek-
lerine Giriş Sınavı hakkında henüz 
ortada hiçbir netlik yok. Sınavı kim 
uygulayacak, paydaşlar kimler ola-
cak, içeriği nasıl olacak bilinmiyor. 
2002 yılında aynı sınavın yapılma 
kararı alınmış ve bir günde bu karar-
dan vazgeçilmişti. Bütün endişemiz, 
sınavın tekrar kaldırılması" dedi. 

“Mevcut avukatlar da sınava 
girmeli”

Popülist uygulamalardan vazge-
çilmesi gerektiğini ekleyen Köroğlu, 
şöyle dedi;

“Kontenjanlar düşürülse ve fakülte 
sayıları azaltılsa da bu sınava ihtiyacı-
mız var. Dünyanın her yerinde bu türlü 
mesleki sınavlar var. Almanya ve Fran-
sa’da hukuk fakültesini bitiren bir kişi 
avukat olabilmek için bir sınava girmek 
zorunda. Ve bu sınavı üç seferde geçe-
mediği zaman ömrü boyunca avukat 
olamıyor. Hatta mevcut avukatlar da 
sınava girmeli. Mevcut avukatlar için 
her beş yılda bir sınav yapılsın ve sınavı 
geçemeyen avukatların ruhsatları as-
kıya alınsın. Objektifliğin sağlanması 
açısından sadece sınavın düzenlenme-
sinde sadece Adalet Bakanlığı değil Ba-
rolar Birliği ve üniversitelerin de olması 
lazım. Kanun bilgisinin yanında sosyal 
yeteneklerin, yazabilme kabiliyetinin 
ölçülebileceği bir sınav olmalı. 2002 yı-
lında sınav uygulanmaya başlansaydı, 
hukuk meslekleri bu kadar zor durum-
da olmazdı.”

İşçi avukatlar sorunundan 
sonra işsiz avukatlar sorunu 
yaşanıyor

Ruhsatını alan genç avukatların 
başka avukatların yanında çalışma-
sını ise Köroğlu şu şekilde yorumladı:

“Avukatlık mesleğinin en büyük 
özelliği bağımsız olmasıdır. Şu anda-
ki durum ise bir avukatlık şirketinde 
başka bir meslektaşının altında ça-
lışan işçi avukatları ortaya çıkardı. 
Bu avukatların çalışma koşulları çok 
kötü, asgari ücretin de artmasıyla 
birlikte birçok büro meslektaşlarımı-
zı işten çıkarıyor. Ve mesleğimizde 
aslolan birlikte çalışma ahlakı kay-
boldu. Stajyer avukatlarımızın maaş 
alamamasına, işçi avukatların asga-
ri ücretten maaş almasına kulak tı-
kandı. Fakat şimdi de işsiz avukatlar 

sorunuyla karşı karşıyayız. Hakim 
ve savcı stajyerleri maaş alabilirken 
stajyer avukatlar yol parasına çalışı-
yor. 3 bin iş arayan avukat varsa avu-
kat arayan büro sayısı 10."

"Aile avukatlığı iş alanlarını 
artıracaksa olumlu bir girişim"

Avukatların kendilerine ait büroları-
nı açmasını teşvik ettiklerini söyleyen 
Köroğlu, “Yeni meslektaşlarımızın 
avukatlığın bağımsız olma halini ya-
şamalarını ve kendileri büro açmala-
rını tavsiye ediyorum. Fakat burada 
da avukatların iş alanlarını artırmak 
gerekiyor. Tapu devirlerinde noterlere 
yetki verildi. Buradaki ekspertiz süreç-
leri avukatlara verilmeli. Belli tutarda-
ki sözleşmelerin yapılmasında avukat-
lar görevlendirilmeli” diye belirtti. 

Mevcut hükümet, Türkiye Yüzyı-
lı konseptiyle hazırladığı yeni seçim 
beyannamesinde her aileye bir avu-
kat atanacağı vaat etmişti.  Aile avu-
katlığı ile yargı sistemindeki yükün 
azaltılması hedefleniyor. Kişiler hu-
kuki işlemleri için avukatlarına da-
nışırken avukatların ücretini devletin 
ödemesi planlanıyor. Aile avukatlığı 
uygulaması hakkında baroların bil-
gilendirilmediğini ekleyen Köroğlu, 
“Avukatların iş alanlarını artırması 
hedefleniyorsa olumlu bir girişim. Za-
ten her şirkette bir avukatın zorunlu 
olması gerektiğini söylüyorduk. Aynı 
durumun yurttaşlar için de olması, 
önleyici hukuk hizmetlerinin verilme-
sini sağlar ve hukuki hataların önüne 
geçer. Hukuki ihtilafların azaltılma-
sına yardımcı olabilir. Fakat nasıl bir 
planlama yapıldığının barolarla pay-
laşılmasında yarar var” dedi.

Avukatlık 
mesleğinin en 
büyük özelliği 

bağımsız 
olmasıdır. Şu 

andaki durum ise 
işçi avukatları 
ortaya çıkardı.
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Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini geçiren ve Ocak ayının ilk 27 gününde 
toplamda 20 mm’nin altında yağış gerçekleşen Ankara’ya yağışlar yavaş yavaş geliyor. 
Meteoroloji'nin kar yağışı beklentisi içeren tahminlerini açıklamasının ardından 
Çubuk'ta vatandaşların "kar duasına" çıkmaları ise dikkat çekti. 

Başkentin yağış hasreti bitti

İyi ekin elde etmek isteyen çiftçiden 
ara tatilde kar bekleyen öğrencilere, 
yeni yılda tüm Ankara kara, yağışa 
hasret kalmıştı.  Ocak ayının ilk 20 
gününde aldığı toplam yağış miktarı 
20 mm’nin altında olan Başkent An-
kara, Şubat ayına girilirken yağışlarla 
buluşmaya başladı. Haymana, Bala, 
Evren, Çamlıdere, Kızıcahamam, Gü-
dül, Polatlı ve çevresinde gerçekleşen 
karla karışık yağmur ve kar yağışları-
nın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ocak ayının ilk 27 gününde 
yağış neredeyse yok

2023 Ocak ayının ilk 27 günün-
de Ankara Merkez ve çevre ilçelerde 
gerçekleşen toplam yağış 20 mm’nin 
altında gerçekleşti. 22 Ocak-27 Ocak 
tarihleri arasında ise Ankara gene-
line sadece 1,4 mm yağış düştü. 27 
Ocak gecesi ve 28 Ocak Cumartesi 
günü çevre ilçelerde etkisini göster-
meye başlayan yağışlarla birlikte 
toplam yağış miktarı uzun süre son-
ra 100 mm’nin üzerine çıktı.

Ozan Gençoğlu

01 Şubat 2023

Yağışlarda yüzde 40’a varan 
azalma meydana geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 
verilerine göre Türkiye genelinde 2022 
Aralık ayı yağışları, normal yağışlar ve 
geçen yılın Aralık ayı yağışlarına göre 
düşüşte. Normal yağışlar (1991-2020) 
75.7 mm, 2021 yılı Aralık ayı yağışı 
84.2 mm olarak gerçekleşirken 2022 
yılı Aralık ayı yağışı 36.3 mm olarak 
gerçekleşti. Bu değer normaline göre 
yüzde 52, 2021 Aralık ayına göre ise 
yüzde 57 azalma gösterdi.

1 Ekim 2022-31 Aralık 2022 dö-
nemini kapsayan MGM 2023 Su Yılı 
Alansal Yağış Değerlendirmesi, Tür-
kiye genelinde su yılı yağışının 113.3 
mm, normalin (1991-2020) 183.5 
mm, geçen yılın aynı döneminin ise 
160.4 mm gerçekleştiğini gösteriyor. 
Toplam yağışlarda normale göre yüz-
de 38, geçen yıla göre yüzde 29 azalma 
meydana gelmiş durumda. İç Anado-
lu Bölgesinde ise yağışlar normaline 
göre yüzde 45, geçen yılın aynı döne-
mine göre ise yüzde 35 azaldı.

https://9koy.org/baskentin-yagis-hasreti-bitti.html
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Geçtiğimiz Aralık ayı Ankara alan-
sal yağış verilerine bakıldığında 
Aralık 2022’de 28.2 mm yağış ger-
çekleşirken bu oran normale göre 
yüzde 40.6, Aralık 2021’e göre ise 
yüzde 46.5 azalma gösterdi. Yine 
Ankara alansal yağış verileri özelin-
de 2023 su yılı dönemi (1 Ekim 2022-
31 Aralık 2022) incelendiğinde 73.3 
mm yağış gerçekleşirken bu oran 
normale göre yüzde 34.6, geçen yı-
lın su dönemine göre ise yüzde 31.4 
azalma gösterdi.

Etkin kullanım ve su tasarrufu 
çağrısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(ASKİ) Genel Müdürlüğü resmi internet 
sitesinde yapılan açıklamada Anka-
ra’ya içme ve kullanma suyu sağlayan 
barajların toplam doluluk oranının 18 
Ocak 2023 tarihi itibariyle yüzde 27,32, 
aktif kullanılabilir su yüzdesinin ise 
yüzde 17,49 olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada Ankaralıla-
ra su tasarrufu çağrısında bulunan 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öz-
türk, ‘’İçinde bulunduğumuz mev-
sim özellikle kar yağışlarının en yo-
ğun olmasını beklediğimiz ay ancak 
tüm ülkede olduğu gibi Ankara’da 
da henüz istenilen düzeyde yağışlar 
olmadı. Küresel iklim değişiklerinin 
bir sonucu olarak yaşanan bu ku-

raklık, yaşamın vazgeçilmezi olan 
su kaynaklarımızın her geçen gün 
azalmasına, barajlardaki su rezerv-
lerimizin tükenmesine neden olu-
yor.’’ diyerek vatandaşlardan daha 
temkinli ve israftan kaçınarak su 
kullanılmasını, özellikle çocuklara 
bu tasarrufun aşılanması gerektiği-
ni dile getirdi.

ASKİ tarafından yapılan açıkla-
manın tarihi 18 Ocak’tan 28 Ocak 
tarihine kadar barajlardaki toplam 
doluluk oranı yüzde 0,69 düşüşle 

Kuraklığın artması ve yağışla-
rın ortalamanın çok altına düş-
mesiyle birlikte Ankara’nın Çu-

buk ilçesinde vatandaşlar kar ve 
yağmur duasına çıktı. Ankara Çu-
buk’ta 20 Ocak Cuma günü cuma 

namazından çıkan vatandaşlar 
imam eşliğinde kar ve yağmur du-
ası etti.

Binden fazla vatandaşın katıl-
dığı dua öncesi vatandaşlara ve 
basın mensuplarına seslenen-
Çubuklu Dernekler Federasyonu 
Başkanı Fuat Duyan, ‘’Gördüğü-
nüz gibi bir yaz mevsimi yaşıyo-
ruz. Belki kar duası Türkiye’de ilk 
defa yapılacak. Teşebbüste bulun-
mak için yola çıktık. Allah kabul 
etsin. Aslında burası konuşma 
yeri değil, biz dua etmek için bu-
radayız.’’ diyerek kısa bir sürede 
5 küçükbaş, 3 büyükbaş hayvan 
kurban ettiklerini dile getirdi.

yüzde 26,63’e, aktif kullanılabilir su 
yüzdesi ise yüzde 0,78 düşüşle yüzde 
16,71’e geriledi.

Ayrıca İçmesuyu ve Atıksu Yöne-
timi Çalıştayı’nda konuşan Tarım ve 
Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kiriş-
ci de Türkiye’nin su konusunda ne 
zengin ne de fakir bir ülke olduğunu 
belirterek, ‘’Suya ilişkin farkındalığı 
artırmamız, suyla ilgili hassasiyet-
leri geliştirmemiz gerekiyor.’’ diye-
rek vatandaşların bu konuda tedbirli 
olmaya davet etti.

Yağış hasreti çeken Ankaralılar 
kar ve yağmur duasına çıktı
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Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma 
gecesinde,  2022 Yılı “Yılın Atatürkçüsü” ödülleri de sahiplerini buldu.

‘Yılın Atatürkçüsü’ 
ödülleri sahiplerini buldu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 
Kurucu Genel Başkanı, Türk Hukuk 
Kurumu (THK) ve Ankara Barosu’nun 
eski başkanı, Prof. Dr. Muammer Ak-
soy, katledilişinin 33. yılında Ankara'da 
anıldı. 30’uncu Adalet ve Demokrasi 
Haftası kapsamında düzenlenen tören-
de, ADD'nin her yıl verdiği "Yılın Ata-
türkçüsü" ödülleri de sahiplerini buldu.  

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen 
Kültür Merkezi'nde düzenlenen tö-
rende dört alanda "yılın Atatürkçüsü" 
ödülü verildi. “Basın” dalında Cumhu-
riyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, “kül-
tür-sanat” dalında sanatçı Pınar Ayhan, 
“uluslararası ilişkiler” dalında diplo-
mat ve siyasetçi Onur Öymen, “eğitim 
ve bilim” dalında ise tarihçi ve yazar Si-
nan Meydan ödüle layık görüldü. 

Ödülleri sahiplerine, geceye katılan 
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se-
zer ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker 
tarafından verildi. Ödüllerin verilme-
sinden sonra konuşan 10. Cumhurbaş-
kanı Sezer, “Yüce Atatürk’ün gösterdiği 
bilim ve akıl yolunda yürümeye, Anaya-
samızda belirtilen cumhuriyetimizin, 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk dev-
leti olarak yaşamaya devam edeceğini 
söyleyerek değerli konuklara ödüllerini 

İlknur Demirkapı

01 Şubat 2023

hepimiz adına takdim ediyorum” dedi.
Özden Toker ise “Cumhuriyetin ku-

ruluşunun ilk 10 yılda doğmuş bir 
çocuk olmaktan her zaman büyük gu-
rur duydum. Benim neredeyse bir asır 
evvel doğduğum günler gibi buradaki 
gençlerin Atatürk sevgisi ve cumhuri-
yet, laiklik heyecanı içinde olduğunuzu 
görmekten, sizlerle beraber olmaktan 
çok onur duydum” diye konuştu.

“Atatürk'ü daha iyi anlamış bir 
genç kuşak var”

Basın dalında ödül alan Cumhuriyet 
Vakfı Başkanı Alev Coşkun, ödülün 
torunlarına vereceği en değerli hedi-
ye olduğunu belirtti. Kazandığı ödülü 
Cumhuriyet Gazetesi için aldığını söy-
leyen Coşkun, “18 yaşında bir çocuk 
gibi ayaklarımın titrediğini hissediyo-
rum. ADD'nin bu onur ödülü çocuk-
larıma ve  torunlarıma vereceğim en 
değerli hediyedir. Bu ödülü Cumhuri-
yet Gazetesi için alıyorum. Her devrim 

karşı devrimini yaratıyor, Türkiye'de 
de öyle oldu.Karşı devrim özellikle çok 
partili dizgeye girdiğimizden sonra 
aldı başını gitti. Atatürk devrimlerine 
karşı atak yaptı her gün onu tırmalıyor. 
Umutsuz olamayız, Atatürk'ü daha iyi 
anlamış bir genç kuşak var” ifadelerini 
kullandı.

Kültür-Sanat dalında ödül alan sa-
natçı Pınar Ayhan, ise şöyle konuştu:

“Ömrüm boyunca imza olacak bir 
akşam. Eğer aydınlanma düşmanları 
olmasaydı hiçbirimiz daldığımız re-
havet uykusundan uyanmayacaktık. 
Devrim karşıtları özgür yaşama hak-
kımız olan Cumhuriyetimizin temel 
taşlarını sarsmaya yeltenmeseydi 
eğer, bugün hala Mustafa Kemal Ata-
türk'ü 1881'de Selanik'te doğurup, 
1938’de Dolmabahçe'de öldüğünü 
bilip, O'nu kalplerimize gömerek sa-
dece milli günlerde anmaktan öteye 
gidemeyecektik. Bugün artık hiçbir 
kuvvet çağdaşlığı, medeniyeti, ilerici-

Alev Coşkun

Pınar Ayhan

https://9koy.org/addnin-yilin-ataturkcusu-odulleri-sahiplerini-buldu.html
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Sinan MeydanOnur Öymen

liği, sanatı, sevgiyi damarlarımızda-
ki asil kanımıza zerk eden Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan 
bir adım geriye çeviremez” dedi.

Uluslararası İlişkiler dalında ödül 
alan diplomat ve siyasetçi Onur Öy-
men ise konuşmasında Atatürk'ün 

siyasi ve askeri başarılarından ör-
nekler verdi. Öymen, "Atatürk'ün 
politikalarına sizler sahip çıkıyorsu-
nuz. Atatürk dönemi bizim özenle 
korumamız, savunmamız ve bütün 
dünyaya övünçle anlatmamız gere-
ken bir dönemdir. Bugün dünyada ve 
Türkiye'de Atatürk dönemini aşağıla-
maya, küçümsemeye çalışanlar var. 
Bizim yapmamız gereken dışarıda da 
Atatürk'ün eserlerine karşı çıkanları 
cevapsız bırakmamaktır. Bu, bizim 
görevimizdir” şeklinde konuştu.

“Umudunu kaybetmeyenlerin 
ideolojisidir Kemalizm”

Eğitim ve bilim dalında ödüle layık 
görülen tarihçi-yazar Sinan Meydan da 
2023'te yapılacak seçimlerin 100 yıllık 
cumhuriyetin ikinci yüzyıla "taşınıp ta-
şınamayacağını göstereceğini" söyledi. 
Meydan, şöyle konuştu;

"Burada biz herhangi bir partiyi 
tercih etmeyeceğiz Atatürk'ün kur-
duğu tam bağımsız, laik cumhuri-
yeti ikinci yüzyıla götürecek miyiz, 
götüremeyecek miyiz bunun refe-
randumu yapılacak. Öyle müthiş bir 
virajdayız ki,  o virajda kurtarıcı dü-
şünceyi temsil etmenin gururunu da 
yaşadığımı söyleyeyim. Cumhuriye-
timiz ikinci yüzyılına giderken cum-
huriyetimizin kaldıracı hala Ata-
türkçü düşüncedir. Herkes bu ülkeyi 
terk edebilir ama biz sonuna kadar 
kalacağız. Umudunu kaybetmeyen-

lerin ideolojisidir Kemalizm. Yeter 
ki millet olarak doğru yöneticileri 
seçelim, inanın bana Türkiye Cum-
huriyeti ikinci yüzyılında Atatürk'ün 
ifade ettiği o seviyenin üzerine çıka-
caktır. Bu umudu hep koruyalım bu 
umut için mücadele edelim.”

Atatürk dönemi 
bizim özenle 
korumamız, 
savunmamız 

ve bütün 
dünyaya övünçle 

anlatmamız 
gereken bir 
dönemdir

Öyle müthiş bir 
virajdayız ki,  o 

virajda kurtarıcı 
düşünceyi temsil 

etmenin gururunu 
da yaşadığımı 

söyleyeyim
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İstanbul Havalimanı ile 
Kağıthane arasında hizmet 
verecek metro hattı açıldı. 
Havaalanında her saat 
uçuş varken, Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından 
işletilen metronun 
geceyarısından sabah 
saat 6'ya kadar seferi 
olmadığı ortaya çıktı. 
Gece uçağına binmek 
için metroyu kullanmak 
isteyen vatandaşlar metro 
istasyonunun girişinden 
geri döndü.

İstanbul Havalimanı’nda 
her saat uçak var, metro yok

Kağıthane ile İstanbul Havalimanı 
arasında yolcu taşıyacak metro istas-
yonu 22 Ocak’ta açıldı. Ancak Ulaş-
tırma Bakanlığı tarafından işletilen 
hatta, gece yarısından sabah saat 
06:00’ya kadar sefer olmadığı orta-
ya çıktı. İstanbul Havaalimanı’nda 
gece yarısından sonra ya da sabahın 
ilk saatlerinde uçuşu olan yolcular, 
metro istasyonunun kapısından geri 
dönmek zorunda kaldı. Gelen yolcu-
lar, havalimanına aynı saatlerde  İETT 
seferleri olmadığı için Havaist’e yön-
lendiriliyor. Havaist ücretleri ise 87 
TL’den başlıyor.

Yolcular isyanda
İstanbul Havalimanı’na metro ile 

gitmek isteyen ancak kapalı oldu-
ğundan geri dönmek zorundan kalan 
yolculardan birisi olan Mustafa Aslan, 
9. Köy’e yaptığı açıklamada, “Sabah 
saat 5’te uçağım var. Daha hızlı gide-
rim diye metroyu kullanmak istedim 
ama geldiğimde kapalı olduğunu far-
kettim. Burası madem havaalimanı-
na gidecek yolcular için yapıldı neden 

Ramazan Eles

01 Şubat 2023

geceleri kapalı oluyor anlamıyorum. 
Şimdi burada tekrar dönmek zorunda 
kalacağım” dedi.

Havalimanından şehir merkezine 
metro ile gitmek isteyen ama kapa-
lı olduğu için geri dönmek zorunda 
kalan bir başka yolcu olan İsmail 
Tanbek, “Havaist pahalı olduğu için 
metroyu kullanmak istedik ama gişe-
lerdeki personeller metronun kapalı 
olduğunu ve son seferin saat 00:00’da 
bittiğini söylediler. Bu yüzden mecbur 
geri döneceğiz. Metroya gelene kadar 
yaklaşık bir kilometre yol geldik ama 
hiçbir personel gelene kadar yoktu. 
Metronun kapalı olduğuna dair hiçbir 
ikaz tabelası da yoktu” diye konuştu. 

İstanbul Havalimanı 7/24 açık, 
ama havalimanına ulaşım kısıtlı

Şehir merkezinden kilometrelerce 
uzakta olan İstanbul Havalimanı’nda 
yaklaşık her 5 dakikada bir uçak kal-
kıyor. Buna rağmen İstanbul’un her-
hangi bir yerinden gece saatlerinde 
İstanbul Havalimanı’na gitmek iste-
diğinizde ulaşım neredeyse yok. Şehir 

merkezinden hizmet veren sadece iki 
hat var (H-2, H-6) ve bunlarda ikişer 
saat aralıklarla ulaşım sağlıyor.

İETT ile 91 dakika, metro ile 70 
dakika

İstanbul Havalimanı-Kağıthane 
ile Mecidiyeköy’den İstanbul Havali-
manı’na kadar geçen süre 24 dakika 
olarak açıklansa da toplamda ise 70 
dakika sürüyor. Aynı güzergahta H-2 
İETT aracı ile ise toplamda 91 dakika 
sürüyor. Yani aradaki fark 21 dakika. 
Öte yandan İstanbul Havalimanı Met-
rosu’ndan ulaşım uzun sürdüğü için 
yolcular tarafından çok tercih edilmi-
yor. Günlük 800 bin yolcuya hizmet 
verilmesi planlanan metro hattında 
akşam saatlerinde yapılan bir sefer-
lerde çok az yolcunun metroyu tercih 
etmesi dikkat çekti. 

Dünyadaki metro hatları daha 
geniş saat aralıklarla çalışıyor

Dünyada şehir merkezinden havaa-
lanına ulaşım sağlayan metrolardan 
Almanya’da, Frankfurt Havalima-

https://9koy.org/istanbul-havalimaninda-her-saat-ucak-var-metro-yok.html
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nı’na iki farklı tren hattı bulunuyor. 
Bunlardan birisi 7 gün 24 saat hizmet 
verirken, diğeri saat 05:00 ile 01:00 
arasında çalışıyor. Danimarka’nın 
başkenti Kopenhag’da havaalanı 
metrosu 7 gün 24 saat açık. İngilte-
re’de Newcastle Havaalanı’nda ise 
metro saat 05.44 ile 00:00 arasında 
hizmet veriyor. Rusya’nın başkenti 
Moskova’da havaalanı metrosu 05:30 
ile 01:00 saatleri arasında çalışırken, 
Hindistan’ın başkenti Delhi’de ise 
metro hattı başlangıçta 24 saat çalı-
şacak şekilde tasarlandı. Ancak, daha 
sonra metro saatleri 04:45 ile 23:40 
olarak değiştirildi.

Havalimanına metro hattı 22 
Ocak’ta açılmıştı

2016 yılı sonunda yapılan İstanbul 
Havalimanı-Kağıthane metro hattı 
21/b pazarlık usulü ile 999 milyon 
769 bin Avro bedel ile Kolin-Şenbay 
firmaları almıştı. Metro hattının 2018 
yılı Şubat ayında yeni havalimanının 
açılışına yetiştirilmesi planlanıyordu 
ancak açılış 6 kez ertelenerek 22 Ocak 
2023’te yapıldı. Kağıthane-İstanbul 
Havalimanı arasındaki metro hattı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-

fından değil, Ulaştırma Bakanlığı ta-
rafından işletiliyor. 

Yapımının 2018 yılında tamam-
lanması planlanan metro hattına 
aynı dönemde İETT İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğü 10 yıl süreyle 18 hat 

üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni 
Havalimanı’na taşımacılık için iha-
le gerçekleştirdi. Yani 2028 yılına 
kadar 150 otobüs, metro ile beraber 
İstanbul Yeni Havalimanı’na yolcu 
taşıyacak.
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ABD ve İngiltere’den sonra Almanya da Ukrayna’ya tank gönderimini onayladı. 
Dünyada kısa bir süre öncesine kadar tankların ordudaki yeri tartışılmaktaydı. 
Peki Batı tarafından sağlanan bu tanklar, Ukrayna savaşında sahadaki durumu 
değiştirebilecek mi? Uzmanlar 9. Köy’e konuştu.

Tanklar 
Ukrayna’da ne değiştirecek?

ABD ve Batılı ortakları, Rusya’nın 
işgal ettiği Ukrayna’da savaşın sey-
rini değiştirebilecek bir adım attı. 
ABD ve İngiltere’nin ardından, Ba-
tılı ortakları ve Ukrayna yönetimi-
nin yoğun baskısına direnemeyen 
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, 
Ukrayna’ya Alman Leopard tankla-
rının gönderilmesinin önünü açtı. 

Ukrayna’ya tank gönderme süreci, 
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın 
14 Ocak’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Zelensky’yle yaptığı görüşme ile baş-
lamıştı. Sunak, Zelensky’nin isteği 
üzerine Ukrayna’ya 14 adet Chal-
lenger 2 tankı gönderileceğini açık-
lamıştı. İngiltere’nin ardından ABD 

Ahmetcan Uzlaşık

02 Şubat 2023

de Ukrayna’ya 31 adet Abrams, Al-
manya ve Polonya 14 adet Leopard 2, 
Hollanda ise 18 adet Leopard 2 tankı 
gönderileceğini açıkladı. Uzmanlar 
bu tank sevkiyatlarının birinci yılını 
tamamlayan Rusya-Ukrayna sava-
şında nasıl bir etki yaratabileceğini 
9. Köy’e anlattı.

“İki tarafta gücünün son 
haddinde, taarruza ihtiyaçları 
var”

9. Köy’e konuşan Emekli Tuğgene-
ral Ali Er, Ukrayna’nın Kherson’dan 
çıkabilmek için “genel karşı taar-
ruz”a ihtiyacı olduğunu ve tedarik 
edilecek tankların bu bağlamda 
önemli olduğunu söyledi. Böylesine 
bir genel karşı taarruzu başarıyla 
sonuçlandırmak için yüksek ateş gü-
cüne ihtiyaç bulunduğunu anlatan 
Er, Ukrayna’ya verilecek tank sayı-

sının yeterli olmadığının ve başarılı 
bir genel karşı taarruz için Kiev’in 
en az 300 tanka ihtiyacının olduğu-
nun da altını çizdi.

“Leopard, Avrupa coğrafyası 
için yapıldı”

Ali Er, Leopard tanklarının Avru-
pa’da kullanılmaya elverişli imal 
edildiğini, dolayısıyla teknik bakım-
dan Ukrayna için doğru bir seçenek 
olduğunu söyledi. Ukrayna’nın nehri 
geçerek hareket yapma zorunluluğu 
olduğunu aktaran Er, gerek yüksek 
zırh gücü, gerekse manevra kabili-
yetinin Leopard’ları öne çıkardığını 
aktardı. Er, Alman yapımı tankların 
Amerikan tanklarına göre lojistik ve 
yedek parça açısından avantajı ol-
duğunu, bu bağlamda Leopard’ların 
daha “sürdürülebilir” olduğunu da 
söyledi.

Fotoğraflar: DEPO Photos

https://9koy.org/tanklar-ukraynada-ne-degistirecek.html
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“Bu tedarik Rusya’nın tepkisini 
ortaya çıkarmak için yapılmış 
bir manevradır”

Batı’nın Ukrayna’ya genel bir hare-
kat için “yetersiz sayıda tank verildi-
ğinin” farkında olduğunu da söyleyen 
Emekli Tuğgeneral, bunun “Rus-
ya’nın tepkisinin ölçülmesi adına” 
yapıldığını düşündüğünü vurguladı. 
Er, az sayıda tank verilmesini “yangı-
na odun verilmesi” olarak tanımladı.

Rusya’nın Batı’nın tank girişimine 
karşılık nasıl bir önlem alabileceği 
sorusu üzerine ise Er, Rus ordusunun 
savaşı bu tanklarla ilgili kurulabile-
cek eğitim merkezlerine kaydırabile-
ceğini,  Ukrayna’nın batısında kuru-
labilecek  merkezlere uzak menzilli 
füzelerle saldırılar gerçekleştirilme-
sinin ve demiryollarının hedef alın-
masının ihtimaller dahilinde olduğu-
nu da sözlerine ekledi. 

“Verilecek tanklar Ukrayna’yı 
özellikle cephede tıkanma 
yaşanan kesimlerinde 
rahatlatabilir”

9.Köy’e açıklamalarda bulunan 
havacılık, uzay ve savunma strate-
jileri uzmanı Arda Mevlütoğlu ise, 
Ukrayna’ya verilecek M1 Abrams, 
Challenger 2 ve Leopard 2 tipi tanklar 
modern atış kontrol ve hedef tespit 
sistemlerine sahip, yüksek ateş gücü 
ve zırh korumasına sahip olduklarına 
vurgu yaptı. Mevlütoğlu, “Verilecek 
tank miktarı Ukrayna’yı cephenin 
özellikle tıkanma yaşanan kesimle-

rinde rahatlatabilir; Rusya’nın Şu-
bat – Mart civarında beklenen taar-
ruzunun gerçekleşmesi durumunda 
savunmada ve karşı taarruzda etkili 
olabilir” dedi.

21. yüzyılda tankların muharebe 
alanındaki konumuna da değinen 
Arda Mevlütoğlu, SİHA’ların Suriye, 
Karabağ ve Libya’daki zırhlı kuv-
vetler karşısındaki başarıları sonu-
cu tankların yerinin tartışılmaya 
başlandığını söyledi. Bu durumun 
Rusya-Ukrayna cephesinde de gö-
rüldüğünü ve Rusya’nın iyi eğitimli, 
modern tanksavar ve topçu silahları 
ile donatılmış ve İHA – SİHA deste-
ğindeki Ukrayna birliklerine karşı 
yüksek miktarda tank kaybettiğini 

anlatan Mevlütoğlu, “ancak tank, iyi 
planlanmış ve desteklenmiş bir şe-
kilde kullanılırsa hem taarruz hem 
de savunma için asli unsur olmaya 
devam edecektir” diye konuştu. 

Arda Mevlütoğlu, Ukrayna’nın 
tankların ardından istediği F-16 sev-
kiyatı için ise,  “ABD Savunma Ba-
kanlığı 2023 bütçesinde Ukraynalı 
pilotların eğitimi için $100 milyon 
tutarında ödenek ayrılmıştı. ABD’de 
F-16 sevkiyatına yönelik olumlu sin-
yaller artıyor. Kısa süre önce Fransa 
da savaş uçağı verilebileceğini, Hol-
landa da F-16 devredebileceğini açık-
lamıştı. Yüksek olasılıkla kısa süre 
içinde F-16’nın da devri gerçekleşebi-
lir” tahmininde bulundu.
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Avrupa kıtasının iki yakasındaki iki ülkede gündem emeklilik; Fransa’da hükümetin 
emeklilik yaşını iki yıl artırma kararına karşı ülke genelinde grev devam ederken 
Türkiye’de de  EYT'liler ayaktaydı. Hükümetin EYT'yi çözmek için ortaya koyduğu 
formül ise EPT (emeklilikte prime takılanlar) sorununu ortaya çıkardı. 

Avrupa’nın iki yakasında 
iki farklı emeklilik tartışması

Avrupa’nın iki yakasındaki iki ül-
kede, yurttaşların gündemi emek-
lilik;  Fransa’da emeklilik yaşını 
62’den 64’e çıkaran “emeklilik refor-
muna” karşı genel grev ülke çapında 
sürerken, Türkiye’de ise emeklilikte 
yaşa takılanlar (EYT) çözüme kavuş-
turulmaya çalışılıyor. Ancak EYT için 
hükümetin ortaya koyduğu çözüm 

Ahmet Çağatay Bayraktar

02 Şubat 2023

önerisi, şimdi de EPT (emeklilikte 
prime takılanlar) sorunu çıkardı.

Fransa’daki genel grevin öncüle-
rinden Genel Emek Konfederasyo-
nu’nun (CGT) Genel Sekreteri Philip-
pe Martinez, emeklilik reformunun 
adaletsizliğine dikkat çekti. Türki-
ye’de EYT’lilerin durumunu ve Fran-
sa’daki genel grevi değerlendiren 
Prof. Aziz Çelik ise, “Fransa’da sen-
dikaların toplum üzerindeki etkisi 
yüksek. Türkiye’de ise sendikal ha-
reketin ana gövdesi ses yükseltme ve 
eylem yapmayı tabu olarak görüyor” 
diye konuştu. 

“Reform eşitsiz, adaletsizdir”
Fransa’da emeklilik yaşının 64’e çı-

karan “emeklilik reformunu” değer-
lendiren CGT Genel Sekreteri Philippe 
Martinez, “Bu reform eşitsiz, adaletsiz 
ve tarihin akışına aykırıdır. 10 yıllardır, 
bizim toplumumuzda mevcut olan du-
rum, çalışma saatlerinin azaltılması 
şeklindedir. Yürütme erkinin emeklilik 
reformu, sosyal güvenlik sistemimizin 
ve dağıtım temeline dayalı emeklilik 
sistemimizin dayandığı dayanışma il-
kesine aykırıdır” ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’unun Fransa için önerdiği top-

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/avrupanin-iki-yakasinda-iki-farkli-emeklilik-tartismasi.html
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lumda, “herkesin ihtiyacına göre değil, 
imkânlarına göre almasının” öngörül-
düğünü de kaydeden Martinez, şöyle 
konuştu;

“Toplumdaki kırılmaları büyütecek 
ve nesiller arasındaki eşitsizlikleri de-
rinleştirecektir, çünkü gençler haliha-
zırda emekli olanlardan daha fazla ce-
zalandırılacaktır. Hissedarlara ödenen 
temettülerde yeni bir rekor kırıyorken, 
sermaye korunuyor ve ödeyecek olan 
bir kez daha emekçilerin dünyası. Bir 
bakıma sendikal birlik, reformun zarar-
lılığının en iyi göstergesidir. Toplumsal 
hareketin gücünün hükümete boyun 
eğdirebileceğinden son derece eminim. 
Sendikaların reforma karşı başlattıkla-
rı imza kampanyası şimdiden yedi yüz 
bin imzayı aştı.”

Martinez, Fransız hükümetinin ön-
gördüğü emeklilik yaşını iki yıl arttır-
ma projesinin, işsizlik, güvencesizlik ya 
da iş kazalarını ve meslek sorunlarını 
çözmeyeceğine de dikkat çekti.

“Fransa’da emek hareketi güçlü”
Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Aziz Çelik ise, “ülkeleri emekli-
lik yaşı açısından karşılaştırırken, orta-
lama ömür beklentisine bakmanın da 
gerekli olduğunu vurgulayarak, “Fran-
sa’da OECD verilerine göre emeklilikte 
ortalama ömür beklentisi erkeklerde 
23,5, kadınlarda 27 yıldır. Türkiye’de 
ise erkeklerde 20, kadınlarda 25 yıldır. 
Türkiye’de emeklilikte ortalama yaşam 
beklentisi daha düşüktür” dedi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ör-
gütü (OECD) verilerine göre, Türkiye’de 
emeklilik yaşının daha düşük olması 

gerektiğine dikkat çeken Çelik, “Öte 
yandan emeklilikte geçen ömrün art-
ması insan refahı için son derece önem-
lidir. Emeklilik yaşının artırılmasına 
dönük tepkileri bu açıdan değerlendir-
mek lazım. Türkiye’de de gerek 1999 ve 
gerekse 2008 yıllarında emeklilik yaşı-
nın yükseltilmesine karşı büyük eylem-
ler olmuştu” diye konuştu.

Çelik, Fransa’da emek 
hareketinin güçlü olduğuna da 
dikkat çekerek, şöyle dedi;

“Sosyal ve çalışma hakları konusun-
da büyük bir tarihsel mücadele birikimi 
var. Sendikaların toplum üzerindeki 
etkisi yüksek. Türkiye’de sendikal hare-
ket daha etkisiz, zayıf ve hükümete kar-
şı ses çıkarmak konusunda çekingen. 
Sendikal hareketin ana gövdesi ses yük-
seltme ve eylem yapmayı tabu olarak 
görüyor. Sendikal hareketin önemli bir 
bölümünün hükümet güdümlü olduğu 
söylenebilir.”

“İyi düşünülmemiş bir çözüm”
Türkiye’de yapılacak düzenlemeyle 

emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) bağ-
lanacak olan aylıkların düşük olması-
nın sadece EYT’lilere özgü olmadığını 
belirten Çelik, “Benzer sürelerle çalış-
mış ve benzer pirimler ödemiş olanlar 
arasındaki farklar giderilmeli. Öte yan-
dan 5510 sayılı yasanın 29. Maddesi 
kayıpları önleyecek şekilde düzeltilme-
li. EYT’lilerin ve emeklilerin aylık kay-
bının ve eşitsizliğin bir diğer nedeni de 
aylık bağlama oranının (ABO) ve gün-
celleme katsayısının düşmesi. EYT’li-
lerin aylıklarının eski sisteme göre bağ-
lanması gerekir. Aksi halde çok büyük 
kayba uğrayacaklar” dedi.

EYT’lilerin aylıkları arasında denge-
sizliğin giderilmesi için intibak yasa-
sının çıkarılması gerektiğini belirten 
Çelik, “İntibak yasası kapsamında ay-
lık bağlama oranları eski düzeyine geri 
çekilmesi, emekli aylıklarının bağlan-
ma ve artırılması sırasında enflasyon 
+ GSYH artışının yüzde 100’ü dikkate 
alınması ve en düşük emekli aylığı as-
gari ücrete çekilmelidir” diye konuştu.

Türkiye’de hükümetin başından beri 
EYT’ye sıcak bakmadığına da vurgu ya-
pan Çelik, ” Zoraki ve seçim nedeniyle 
getirdiler. Çeşitli sorunlar ortaya çıktı 
onları çözmekte zorlandılar. İyi düşü-
nülmemiş bir çözüm ortaya attılar. Bu 
nedenle tepkiler ortaya çıktı. Tüm bun-
lar EYT yasasını geciktirdi. EYT yasası 

çok daha erken bir dönemde gündeme 
gelebilir ve bu sorun çözülebilirdi” dedi.

Bu kıstas neden?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federas-

yonu (EYT) Yürütme Kurulu Başkanı 
Gönül Boran ise, kadın işçilere tanınan 
doğum borçlanması sorununa dikkat 
çekerek, “Kadınlara tanınan haktır, ‘Ça-
lışamadığın zamanın priminin öde, gel 
ben seni emekli edeyim ya da emeklili-
ğine katkı sağlayayım’ diyor. Burada ne-
den önce sigortalı olacak sonra doğum 
yapacaksın? Önce doğum yapıp sonra 
sigortalı olamıyorsun kıstası var. Ka-
dınların çalışma hayatı, annelik hayatı 
kimseye uymuyor ki. Neden bu yasa 
çıkarılırken böyle bir kıstas giriliyor da 
ayrımcılık yapılıyor? ” sorusunu günde-
me getirdi. Boran şöyle konuştu;

“Yurt dışında doğum borçlanması 
için başvuruyorlar, doğum borçlanma-
sını Türkiye’de saydırabiliyor, sigorta 
aranmıyor. Bu çifte standart olmaktan 
başka bir şey değil midir? Askerlik ve 
stajda da böyle. EYT’liler mezara kadar 
çalışıyor o da iş bulabilenin şanslı oldu-
ğu bir ortamda. Yani siz 8 bin 500 lira-
lık asgari ücreti yapacaksınız. Ancak 28 
yılın karşılığında primlerimizi ödediği-
mizde burada da adaletsizlik var. 9 bin 
günle 5 bin günün aynı oranda maaş 
alması adaletsizliği ile taban aylık Tür-
kiye şartlarında kabul edilebilir değil. 
Sıkıntı büyük ve mücadele etmemiz ge-
rekiyor.”

EYT’den kurtulup, EPT’ye 
takılanlar

Hükümet EYT’lilerle ilgili yasayı 30 
Ocak tarihinde Meclis’e sundu. Söz 
konusu teklifte 8 Eylül 1999 öncesi 
sigorta girişi olanlar için yaş şartı kal-
dırılıyor fakat kısmi emeklilik için yaş 
şartı ve prim şartı hâlâ yerinde duruyor. 
Yasa teklifinde yapılan düzenlemeyle 
EYT’lilere yaş dışındaki şartları yerine 
getirerek emekli olabilme hakkı getiri-
liyor. Ancak bu da beraberinde emekli-
likte prime takılanlar (EPT) sorununu 
ortaya çıkarmış durumda. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in 
düzenlemede prime takılanların olma-
yacağına ilişkin açıklamalarına kar-
şılık, “Emeklilikte Prime Takılanlar” 
Twitter’da gündem oldu. Birçok yurttaş 
sosyal medya üzerinden hükümetin ge-
tirdiği düzenlemeye, “Hem prim darbe-
si hem de yaş darbesi” ifadeleriyle tepki 
gösterdi.

Sendikaların 
reforma karşı 
başlattıkları 

imza kampanyası 
şimdiden 

yedi yüz bin 
imzayı aştı
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30 yıl önce maaşları 
hakim ve savcılara denk 
olan kamu avukatları, 
bugün hakim-savcıların 
ancak dörtte biri kadar 
maaş alıyor. Buna bir de 
yoğun iş yükü eklenince, 
kamu avukatları, özlük 
haklarının düzenlenmesi 
için ortak bir metin üzerinden 
çağrı yaptı. Ankara Baro 
Başkanı Köroğlu, kamu 
avukatlarının ücret dengesizliği 
ve yoğun çalışma saatlerinin 
iyileştirilmesini istedi.

Kamu avukatları
maaş ve saat düzenlemesi
istiyor

Kamu avukatları, ortak bir metin 
yayınlayarak “ücret ve çalışma saati” 
düzenlemesi istedi. 30 yıl önce maaş-
ları hakim ve savcılara denk olan, bu-
gün ise hakim – savcıların ancak dörtte 
biri kadar maaş alan kamu avukatları, 
yayınladıkları metinde barolardan da 
kendilerine destek olunmasını istedi. 
Kamu avukatlarının çağrısına 9. Köy 
aracılığıyla destek veren Ankara Baro-
su Başkanı Mustafa Köroğlu, hüküme-
te kamu avukatlarının özlük haklarının 
iyileştirilmesi için acil düzenleme yap-
ma çağrısında bulundu.

“Yeterli sayıda avukat yok”
Mustafa Köroğlu, avukat arkadaşla-

rının kamu adına ihale, hizmet alımı, 

Şevval Ateş

02 Şubat 2023

tescil, tapu ve ihlal gibi alanlarda mil-
yonluk davalara baktıklarını söyledi. 
Kamuda  bir avukatın bakabileceği 
norm dosya sayısı görev tanımı belir-
lenmediğine dikkat çeken Köroğlu, bu 
kapsamda yeterli avukat olmadığı için 
avukatların zor şartlarda görev yaptığı-
nı vurguladı.

“Avukatlara vekalet ücreti 
ödenmiyor”

Mesleğin gerektirdiği uygun çalışma 
koşullarının bulunmadığı, maaş ve 
ücretlerin dengeli dağıtılmadığını be-
lirten Köroğlu,”Özlük ve mali haklar-
da 30 yıldır hiç iyileştirme yapılmadı. 
O dönemde avukatlar ancak hakim ve 
savcı maaşına denk bir ücret alabili-
yordu. Şimdi ise hakim,savcının 1⁄4’ü 
kadar ücret ancak ödenebiliyor ” dedi. 
Avukatların vergi priminin kesildiği-
ne dikkat çeken Köroğlu, avukatların 
taraf oldukları davalardan elde edilen 
vekalet ücretlenin memur maaşına en-

deksli şekilde yıllık olarak güncellen-
diğini, kalanın da hazineye irat olarak 
kaydedildiğini, ancak tahsili bulun-
mayan bu davaların fazla olması sebe-
biyle avukatların vekalet ücretlerinden 
yararlanamadığını belirtti.

Özlük ve mali 
haklarda 30 yıldır 

hiç iyileştirme 
yapılmadı. Şimdi 
hakim,savcının 

1⁄4’ü kadar 
ücret ancak 
ödenebiliyor

https://9koy.org/kamu-avukatlari-maas-ve-saat-duzenlemesi-istiyor.html
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“Sözler zamanında tutulmalı”
Adalet Bakanlığının yargı reformu 

strateji belgesi ile kamu avukatlarının 
statü ve çalışma haklarında iyileştirme 
yapılması sözünün çalışanlarda “haklı 
beklenti” oluşturduğunu da söyleyen 

Ankara Barosu Başkanı Köroğlu,” Ada-
let Bakanlığı tarafından bugüne kadar 
6 yargı paketi yasallaştı ve ama kamu 
avukatı meslektaşlarımıza yönelik 
herhangi bir yenileme yapılmadı. Son 
olarak 7’inci yargı paketini incelediği-
mizde bir şeyler olmadığını yine görü-
yoruz. Devletin resmi taahhüdü olarak 
gördüğümüz eylem planı çerçevesinde 
verilen sözler zamanında tutulmalı, se-
çim sonrası değil” dedi. Köroğlu, şöyle 
devam etti;

“Bu mücadele, devletin müşaviri ve 
savunması olan meslektaşların, temsil 
yetkilerine yaraşır statüye kavuşturul-
masına yöneliktir. Esasen bu taleple-
rin yargı paketiyle yapılacak ufak tefek 
iyileştirmeyle değil, köklü bir reformla 
karşılanmasını bekliyoruz. Kamuda 
çalışan avukatların bakanlık çatısı al-
tında birleşmesi, avukatlığın kariyer 
meslek grubu olarak tanımlanması 
gibi düzenlemeler içeren ve münferiden 
kamu avukatlarının statülerini düzen-

leyen bir kanun ile hayata geçireceğini 
düşünüyoruz.”

“Avukatlar üvey çocuk”
Türkiye Elektrik İletim A.Ş’de (TEİAŞ) 

avukat olarak görev yapan Ahmet Gü-
leç, avukatların sosyal haklardan uzun 
zamandır “memnun olmadığını” ve bu 
durumu her fırsatta dile getirdikleri 
halde sonuca bağlanmadığını söyledi. 

Güleç, 9. Köy’e yaptığı açıklamada, 
“1980 yılında bir kamu avukatının öz-
lük hakkı ve statüsü neyse 2023 yılında 
da aynı şekildedir. Hatta diğer pek çok 
meslek mensuplarına o kadar çok iyi-
leştirme yapılmıştır ki kamu avukatları 
hepsinin gerisinde kalmıştır. Bu neden-
le kamu avukatları olarak kendimizi 
Kamunun üvey evladı olarak görüyo-
ruz” dedi.

“Amacımız 7. Yargı Paketi’nde 
yer almak”

Kamu avukatlarının sabrının artık “tü-
kenme noktasına geldiğini” de söyleyen 
Güleç, ilk hedeflerinin kamu avukatla-
rının haklarının seçimden önce Meclis’e 
sunulması beklenen 7. Yargı Paketi’nde 
yer almasını sağlamak olduğunu belirtti. 
Güleç, “Kamu avukatları olarak dayanış-
ma konusunda biraz geciktiğimizi düşü-
nüyorum” diye konuştu. 

Adalet Bakanlığı, 2019 yılında Yargı 
Reformu Strateji Belgesi ve Eylem Plan-
ları çerçevesinde kamu kurumlarında 
görev alan avukatların çalışma ve özlük 
haklarında  iyileştirilmeye gidileceği 
bilgisini paylaşmıştı. Açıklamanın 
ardından geçen 4 yılda çıkarılan hiç 
bir kanunda kamu avukatlarının öz-
lük haklarının iyileştirilmesine iliş-
kin  düzenleme yer almadı.

Bugüne kadar 
6 yargı paketi 

yasallaştı ve ama 
kamu avukatı 

meslektaşlarımıza 
yönelik herhangi 

bir yenileme 
yapılmadı.

Kamu avukatları 
olarak dayanışma 
konusunda biraz 

geciktiğimizi 
düşünüyorum

Fotoğraf: DEPO Photos
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Siyasetçiler gerilim 
peşinde koşarken sıradan 

insanlar, insanlığın 
gerçeği olan barışı inşa 
ediyor. Ege’de başlayan 

Türk-Yunan dostluğu 
küçük bir tekneyle dünya 

turuna çıktı. Üç Yunan 
bir Türk macerasever 

televizyoncu Yunanistan’da 
yayınlanacak bir belgesel 

için 2 buçuk yıl sürecek bir 
serüvene başladı. Bu ekibin 

içinde, hem fotoğrafçı hem 
kameraman hem yönetmen 

hem sesçi hem de gemici 
olan kilit adam İbrahim 

Özpuylat, hikayesini güzel 
fotoğraflarla 9. Köy’e 

anlattı.

Yunanistan’dan başlayıp dünya-
ya açılmayı hedefleyen 3 Yunan ve 
1 Türk okyanusta buluştu. Yelkenli 
ile dünyayı tropik kuşakta dolaşma-
yı hedefleyen ekip Yunanistan tele-
vizyonlarının tanınan siması, hem 
kaptan hem de teknenin sahibi olan 
Gianni’nin teklifi ile bir araya geldi. 
Ekip kaptan Gianni, Kaptan’ın kız 
arkadaşı Vaso, şef Kostas ve kamera-
man, kurgucu İbrahim’den oluşuyor.

Siyasetçiler gerilim peşinde koşar-
ken sıradan insanlar, insanlığın ger-
çeği olan barışı inşa ediyor. Ege’de 
başlayan Türk-Yunan dostluğu kü-
çük bir tekneyle dünya turuna çık-
tı. Üç Yunan bir Türk macerasever 
televizyoncu, Yunanistan’da yayın-
lanacak bir belgesel için 2 buçuk yıl 
sürecek bir serüvene başladı. Bu eki-
bin içinde, hem fotoğrafçı hem ka-

Elif Solmaz

03 Şubat 2023

3 Yunan 1 Türk, 3 Yunan 1 Türk, 
dünya turunda dünya turunda 
dostluğun filmini dostluğun filmini 
çekiyorçekiyor

meraman hem yönetmen hem sesci 
hem de gemici olan kilit adam, pro-
jeye Türkiye’den katılan İbrahim Öz-
puylat. Özpuylat hikayesini 9.Köy’e 
anlattı.

2 Aralık’ta yola çıkılan bu macerada 
hedef, yelkenli ile tropik kuşakta Rou-
te360 adı ile reality- belgesel karışımı 
bir dizi program çekmek. Okyanusları 
ve bambaşka iklimleri aşarak dünyayı 
keşfetmenin yanı sıra, uzak diyarları ve 
tekne hayatını tv izleyicisine yansıtma-
yı da amaçlayan ekip 2 buçuk yıl içinde 
yolculuğu tamamlamak istiyor.

Şu sıra Karayipler’deler. Bazı liman-
larda dostları teknelerine misafir olu-
yor, özlem gideriyorlar

Sığ sularda gerilim, okyanuslarda 
Türk-Yunan dostluğu

Ege’de adalardan, kıta sahanlığına 
güncelliğini hiç yitirmeyen gerilim 
son dönemde teniden tırmanırken, bu 
dostluğun, işbirliğinin aynı döneme 
gelmesi dikkat çekici. Onların da bu-
nun farkında olduğu, İbrahim Özpuy-
lat’ın sözleriyle anlaşıldı. Özpuylat, 

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/3-yunan-1-turk-dunya-turunda-dostlugun-filmini-cekiyor.html
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bir büyük amaçlarının da Yunan tele-
vizyonlarında Türk-Yunan dostluğu-
nu, samimiyetini aktarmak olduğunu 
belirtti ve şöyle dedi:

“Teknede farklı milliyetletlerden ol-
duğumuzun farkında bile değiliz. Hiç 
aklımıza gelmiyor. Nasıl gelebilir ki, 
ortak bir mücadele veriyoruz. Benim 
için bu projenin en büyük amaçların-
dan biri de bu dostluğu televizyonlara 
yansıtabilmek. Siyasilere de gülüyoruz 
buradan. Çünkü kendi haline bırakılsa 
bence bu dünyada bu kadar iyi anlaşa-
bilecek iki halk daha bulamayız.” 

Kameraman, yönetmen, kurgucu, 
gemici İbrahim Özpuylat 

Özpuylat tekne içerisinde bir kişinin 
çok sayıda görev yükü olduğunu özel-
likle anlatmak istedi. Anlatırken de  
sahip olduğu beceriler nedeniyle ken-
disine daha fazla iş düştüğünü şakayla 
karışık araya şu sözlerle sıkıştırdı:

“Bütün proje benim omzumun üs-
tünde diyebilirim. Bu teknede  backsta-
ge ve frontstage yok. Ben hem kamera 
kullanıyorum hem de kamera karşısın-
da oluyorum. Yüzde doksan kamera 
bende. Aynı zamanda ekstra bir kame-
ramız, GoPro ve iki tane güvenlik kame-
ramız var. Onlar 24 saat tabi çekim ya-
pıyor, biri bizi gözetliyor programı gibi 
var tabi onda da.  Yani her anımız, her 
açımız kayıt altında ve benim sorumlu-
luğumda. Videoların kurgusunu da ben 
yapacağım için, işim önümüzdeki haf-
talarda  çok daha fazla olacak. Biriken 
saatlerce görüntü var.”

2,5 yılda tam tur: Karayipler 
– Panama – Pasifik – Afrika – 
Bermuda

Yunanistan’dan çıkış veren ekibin 
ilk hedefi Karayipler, Pasifik, Afrika ve 
Bermuda’dan geçip Yunanistan’a tek-
rar ulaşmak. Tekne ile yapılacak olan 
bu yolculuğun tamamlanması için 
2 buçuk yıl hedeflendi. Sorularımızı 
yanıtlarken çizdikleri rotanın zorlu 
bir parkur olduğunu belirten İbra-
him Özpuylat, ilk büyük fırtınaya Ak-
deniz’den geçerken yakalandıklarını 
söyledi. hiç beklemedikleri fırtına ile 
çoktan karşılaştığını söyledi. O sırada 
aynı zamanda çekim yapan Özpuylat, 
“Hiç beklemiyorduk ama en çok zor-
layan kısım Akdeniz’di. Kışın geçtik 
oradan. İbiza açıklarında bir fırtına 
yedik inanılmaz kötüydü, tekne su 
aldı, çok yorucuydu” dedi.

“Okyanusun ortasında 17 
metrelik teknede 4 kardeşiz”

Akıllara ilk gelen sorulardan biri 
teknede Türk-Yunan dostluğu nasıl 
yaşanıyor? Günlük ilişkiler, sohbet, 
yardımlaşma nasıl?  Türk Kamera-
man İbrahim Özpuylat’ın verdiği şu 
cevap, ekibin ortak sözleri gibiydi:

“Tekne 17 buçuk metre uzunluğun-
da, 4 buçuk metre genişliğinde. O ka-
dar iç içe girdik ki ayrı milliyetlerden 
olduğumuzu hissetmiyoruz. Benim 
için de bu projenin en büyük amaçla-
rından biri bu dostluğu televizyonlara 
yansıtabilmek. Siyasilere de gülüyo-
ruz buralardan. Çünkü kendi haline 

bırakılsa bence bu dünyada iyi anlaşa-
bilecek iki halk daha bulamayız. Hani 
bu rakı sofrası gibi… Kalabalık bir 
şekilde burada muhabbet ediyoruz; 
aramızda yabancı oluyor, anlamıyolar 
aramızdaki ilişkiyi. Türkler ve Yunan-
lılar olarak biz anlayabiliyoruz. Gur-
bete düşünce anlarsın kimle kardeş 
olduğunu. Bülent Ecevit’in şiiri gibi.”

Geceyarısı gelen beklenmedik 
misafir: Hitchcock 

İbrahim Özpuylat, okyanusta başı-
na gelen en ilginç olaylardan birisinin 
ise teknelerine konan, yolunu kaybet-
miş bir kuş çıkması olduğunu söyledi. 
O gece konan yorgun kuşu şöyle anlat-
tı:

“Bir baktık uydu anteninde tropik 
bir kuş. Orada 5 saat durdu, ölü gi-
biydi. Belli ki aç, yolunu kaybetmiş. 
Yediğimiz her şeyden verdik yemedi. 
Okyanusta kanatlı balıklar var. Tek-
nenin üzerine düşüp ölüyorlar. Şansı-
mıza bir tanesi tekneye atladı. Balığı 
kuşa attım, anında kaptı. Kuş bizim-
le yakınlaşmaya başladıkça şansına 
balık da gelmeye başladı tekneye. Za-
manla dümenin olduğu yerde bizimle 
arkadaş oldu. Yanımızda oturuyor üs-
tümüze çıkıyor. Ekibin parçası oldu. 
İsmini de Hitchcock koyduk. 5 gün 
bizimle seyahat etti. Karaya vardığı-
mızda ise ortadan kayboldu.”Konuk 
olarak ekibe dahil olan okyanusun 
ortasında kaybolmuş yorgun kuş Hit-
chcock tekneyi meraklı bakışları ile 
keşfederken
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70 firma kafes yumurtasını boykot etti: 
Dev marketler, otel-
ler, restoranlar…

Endüstriyel kafeslerde 
tutulan tavuklar, kısa 
ömürlerini tellerin 
arasında, doğal 
içgüdülerini yerine 
getiremeden, kanatlarını 
dahi açamadan geçiriyor. 
Türkiye’deki yaklaşık 
100 milyon tavuk, 
ayakkabı kutusu gibi 
dar bir alana mahkum. 
‘Kurumları değiştirerek 
hayvanlara yapılan eziyeti 
azaltmayı’ amaçlayan 
Kafessiz Türkiye ekibinin 
Kampanya Direktörü İlkim 
Özbek, sorunları ve çözüm 
önerilerini 9. Köy’e anlattı: 
“Büyük bir markanın 
ürünlerinde kafes 
yumurtası kullanmayacağı 
kararını vermesi, on 
binlerce hayvanın daracık 
kafeslerden kurtulması 
anlamına geliyor"

Esin Özdemir

03 Şubat 2023

Yumurtası için kafeslerde tutulan 
tavuklar, yaşamlarını ayakkabı ku-
tusu kadar alanlarda kanatlarını aç-
madan, hayatları boyunca toprağa hiç 
basmadan geçiriyor. Kurumları, tü-
ketim anlayışlarını değiştirmek için 
yola çıkan “Kafessiz Türkiye” gönül-
lüleri açtıkları kampanyalarla, yemek 
fabrikalarının marketlerin tavuk ve 
yumurta tercihlerini değiştirdi.

Kafessiz Türkiye tarafından yayım-
lanan 2022 Yumurta Takip Raporu’na 
göre, Türkiye’de faaliyet gösteren; otel, 
perakende, kafe/restoran, gıda üretici-
si ve yemek servisi sektöründen 51 fir-
ma, kafessiz yumurta taahhüdü verdi. 
Bugüne kadar bu sözü veren 70’i aşkın 
firma seri yumurta üretebilmek için 
tavukları yaşamları boyunca kafeste 
tutan üreticileri boykot edecek.

Konda Araştırma ve Danışman-
lık tarafından Ocak 2021’de yapılan 
ankete göre ise, Türkiye’de ağırlıklı 

Fotoğraf: DEPO Photos

https://9koy.org/70-firma-kafes-yumurtasini-boykot-etti-dev-marketler-oteller-restoranlar.html
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çoğunluğun tavukların endüstriyel 
kafeslerde yetiştirilmesini doğru bul-
madığını ortaya koydu. 

“Tavuk başına yaklaşık bir A4 
kâğıdı kadar alan düşüyor”

Kafessiz Türkiye’nin Kampanya 
Direktörü İlkim Özbek, endüstriyel 
kafeslere mahkum edilen tavukların 
yaşadığı sorunları 9.Köy’e anlattı. Çağ 
dışı sistemin sonra ermesi gerektiğini 
söyleyen Özbek, “Türkiye’de yumurta-
sı için yetiştirilen 120 milyon tavuğun 
yaklaşık 100 milyonu, tavuk başına 
yaklaşık bir A4 kağıdı kadar alan dü-
şen daracık endüstriyel kafeslerde 
tutuluyor. Tel kafese hapsedilen bir 
tavuk, tüm ömrünü kanatlarını bile 
rahatça açamadığı bir alanda geçiriyor. 
Toprağa basma, temiz hava soluma, 
eşelenme, tüneme gibi doğal içgüdüle-
rini gerçekleştiremiyor. Kapalı alanda 
amonyak solumaktan ciğerleri yanı-
yor. Sürekli ayaklarını demir tellere 
basmaktan ve teller arasından yemek 
yemekten vücudu yaralanıyor. Aynı 
kafesi paylaştığı diğer stresli tavuklar 
tarafından yaraları gagalanıyor. Doğal 
ihtiyaçları ve duyguları olan bir canlı 
olduğu gerçeği yok sayılıyor ve sürekli 
eziyet görüyor” dedi.

Kurumları değiştirmek, 
hayvanların gördüğü eziyeti 
bitirecek

Büyük markaların kafeslerden ge-
len yumurtaları reddetmesinin öne-
mine değinen Özbek, şunları söyledi: 
“Büyük bir markanın ürünlerinde ka-
fes yumurtası kullanmayacağı kara-
rını vermesi, on binlerce hayvanın tel 
kafeslerden kurtulması anlamına ge-
liyor. Bu yüzden kafes yumurtacılığını 
sona erdirmenin en etkili yolu kurum-
sal kampanyalar. Bizim tüketiciler 
olarak markalardan kafes yumurtası 
satın almayı reddetmelerini ve hay-
van eziyetine ortak olmamalarını ta-
lep etmemiz gerekiyor. Müşterilerinin 
bu konudaki endişelerini gören birçok 
şirket, hayvan refahı konusunda so-
rumluluk almaya yöneliyor ve tedarik 
zincirinden kafes yumurtasını çıkar-
mak için adım atıyor.” 

“70’ten fazla marka, kafes 
eziyetine katkı vermeyeceğine 
söz verdi”

Tüketicinin talebi doğrultasında, 
kafes eziyetini terk eden marka sayı-

sının hızla arttığını belirten Özbek, 
Türkiye’deki markaların kafes sis-
temine olan yaklaşımını şöyle açık-
ladı: “Şu anda ülkemizde faaliyet 
gösteren 70’ten fazla marka, kafes 
eziyetine katkı vermeyi terk edeceği-
ni taahhüt etmiş durumda. Bunların 
arasında Metro Marketleri ve Carre-
fourSA gibi büyük perakendeciler, 
Özsüt ve Beyaz Fırın gibi pastane 
zincirleri, Anemon ve Dedeman gibi 
yerli otel zincirleri, Koç Holding’e 
ait Tat Gıda ve Divan gibi markalar 
var. Yumurta sektöründe yapılan bir 
araştırmaya göre 2018 yılında Tür-
kiye’de üretilen yumurtaların yüzde 
95’i endüstriyel kafeslerde üretilir-
ken, 2020 yılında bu oran yüzde 80’e 
geriledi.”

Kafes yumurtası ile gezen tavuk 
yumurtasının insan sağlığına 
etkisi

Kafes yumurtası için yerinden hiç 
kımıldamayan tavukların nasıl sağ-
lıklı kaldığı ise ayrı bir tartışma ko-
nusu. Kümes hayvanlarının bağışık-
lıklarını güçlendirmek için verilen 
ilaçlar konusunu da Ege Üniversite-
si’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Esra 
Ersoy Ömeroğlu ile konuştuk. Dr. 

Ömeroğlu, kümes hayvanlarına veri-
len yemlerin ve antibiyotiklerin insan 
sağlığına olan etkisini anlattı:

 “Hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı 
çeşitli üretim tesisleri dikkate alındı-
ğında, özellikle kümes hayvanlarında 
antibiyotik kullanımı göze çarpmak-
tadır. Burada amaç, kümes hayvanla-
rının bağışıklık sistemini güçlendire-
rek kuşların büyümesini ve sağlığını 
önemli ölçüde iyileştirmektir. Ancak 
yetiştiricilik esnasında kullanılan an-
tibiyotik karkaslarda birikmekte ve 
gıda olarak tüketen diğer canlı grup-
larının da bünyesine girmesine neden 
olmaktadır. Bu durumda karşımıza 
gıdalarda var olan antibiyotik ka-
lıntısı problemi çıkmaktadır. Çünkü 
antibiyotik kalıntılarının insan vücu-
dunda birikmesi sonucunda; alerjik 
reaksiyonlar, ikinci beynimiz olarak 
kabul edilen bağırsaklarımızda bu-
lunan mikrobiyota dengesinde değiş-
kenlik ve bazı durumlarda antibiyotik 
direnci dahi gözlemlenebilmektedir.”

Ömeroğlu, güvenilirliği yüksek olan 
metotlar ile antibiyotik kalıntı ana-
lizlerinin yapılması ve halk sağlığını 
tehlikeye sokacak işlemlerin yapılma-
ması için yasal tedbirlerin alınması 
gerektiğinin de altını çizdi.
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Dijital bankacılık 
yatırımları artıyor
Uzmanlar, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren dijital bankaların faaliyetlerine 
ilişkin yönetmelikle, bankacılığa büyük bir hareket geldiğinin altını çizip artan 
yatırım ve rekabetin tüm finans ekosistemine yarar sağlayacağını vurguluyor. 
Merkez Bankası, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde 
kullanılmasını engellerken dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik herhangi bir 
hizmet sunulamayacağına dikkat çekti. 

Günümüzde en fazla düzenleme 
yapılan sektörlerden birisi olan ban-
kacılık ve finans sektörüne ilişkin 
çeşitli eleştiriler aldı başını gidiyor. 
Merkez bankaları üzerinden yapılan 
spekülasyonlar; uluslararası alan-
larda hizmet veren çeşitli bankala-
rın durumlarını da tartışmalı hale 
getirdi.

Fatma Ağaç

03 Şubat 2023

Bankalar, daha fazla müşteri kitlesi-
ne hitap edebilmek için sektörde “Diji-
tal Bankacılık” yatırımlarını artırıyor. 
Yatırımların artmasıyla birlikte banka-
lar arasındaki rekabette hız kazanmaya 
başladı. Kripto para (Dijital Para) piya-
sasının, finansal açıdan güven verme-
mesi nedeniyle; yasal bankacılık faali-
yetlerine daha çok yönelen müşteriler; 
dijital bankacılığın önemini daha da 
çok öne çıkarıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nun (BDDK) hazırladığı Dijital 
Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis 
Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetme-

lik, 29 Aralık 2021 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanmıştı. 1 Ocak 2022 tarihi 
itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik, 
Türk bankacılık sektöründe “Yeni Nesil 
Bankacılık” için “Yeni Bir Sayfa” ola-
rak değerlendiriliyor. Bu düzenleme ile 
birlikte bankacılığa büyük bir hareket 
geldiğinin altını çizen uzmanlar, artan 
yatırım ve rekabetin tüm finans ekosis-
temine fayda sağlayacağının üzerinde 
duruyorlar.

Bu arada yapılan düzenlemeler doğ-
rultusunda Merkez Bankası (Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası - TCMB) 
da “Dijital Bankacılık Lisansları”nı ver-

Fotoğraf: DEPO Photos
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mesi bekleniyor. Ancak Merkez Banka-
sı’nın, yaygın bir şekilde lisansların ve-
rilmesine çok sıcak bakmadığı, 5 banka 
için “Dijital Bankacılık Lisansı” verebi-
leceği konuşuluyor. Dijital bankacılık 
faaliyetlerinin yanında çok da güven 
vermeyen “Küresel Dijital Ödemeler Pa-
zarı” da büyümeye devam ediyor.

Devrim olarak değerlendiriliyor
Uzun yıllar öncesinden bu yana Tür-

kiye’nin, bir Finans ve Teknoloji Merke-
zi (Fintek) haline getirilebilmesi için bu 
alandaki düzenlemelerin kaçınılmaz 
olduğunun altı sektör uzmanları tara-
fından çizilirken, düzenleyici kurumla-
rın artık küresel rekabeti merkeze ala-
rak değerlendirme yapmaları gerektiği 
vurgulanıyor.

Şubesiz (Dijital) Bankacılık ve Servis 
Bankacılığı esaslarını belirleyen yönet-
melik konunun uzmanları tarafından 
“Devrim” olarak da nitelendirilirken, 
fiziksel bir şube olmaksızın sadece di-
jital kanallar üzerinden hizmet verecek 
bankaların faaliyette bulunmalarına 
imkân tanıyacak esasları kapsıyor.

Yönetmelik ne getiriyor?
Dijital bankaların asgari ödenmiş 

sermayesi, bir milyar Türk lirası olacak. 
Dijital bankalar, genel müdürlük ile ge-
nel müdürlüğe bağlı hizmet birimleri 
dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek, 
fiziki şube açamayacak ve genel mü-
dürlükleri fiziki şube olarak kullana-
mayacak. Bununla birlikte bu bankalar, 
müşteri şikâyetleri için en az bir fiziki 
ofis açmakla yükümlü olacak.

Dijital bankaların ortaklarının tekno-
loji, elektronik ticaret ya da telekomü-
nikasyon hizmetleri sunan tüzel kişiler 
olması durumunda, BDDK söz konusu 
tüzel kişilerin veya bu tüzel kişilerin 
kontrolünü elinde bulunduranların 
Türkiye’de yerleşik olmasını ön koşul 
olarak görüyor. Diğer bankalar için ge-
çerli olan kuruluş ve faaliyet izni şartla-
rı, dijital bankalar için de geçerli olacak.

Mevcut bankalar yeni başvuru 
yapmayacak

Halihazırda faaliyet izni bulunan 
bankaların faaliyetlerini dijitale taşı-
mak için ayrıca bir başvuru sürecine 
girmelerine gerek olmayacak. Ancak, 
söz konusu bankalar faaliyetlerini kıs-
men ya da tamamen dijital bankacılığa 
taşımak istemeleri halinde mevcut şu-
belerini BDDK’nın uygun göreceği bir 

plan dahilinde kapatmaları gerekecek. 
Bankaların faaliyetlerini sadece “Elekt-
ronik Bankacılık Hizmetleri” dağıtım 
kanalları ile gerçekleştirmek istemele-
ri halinde, söz konusu bankaların bilgi 
sistemlerinin, BDDK Teşkilat Yönet-
meliği’ne göre yerinde denetime konu 
edilmesi ve BDDK’nın söz konusu ban-
kaların bilgi sistemlerinin yeterliliği 
konusunda uygun görüşünün alınması 
gerekecek.

BDDK’nın, “Kripto para” uyarısı
BDDK, 8 yıl önce bankaları, “Kripto 

para” yatırımlarına kredi verilmemesi 
yönünde uyarmış, sanal paraların ba-
rındırdığı muhtemel riskler hakkında 
kamuoyunu aydınlatmıştı. O dönem 
BDDK, yaptığı açıklamada; Bitcoin’i, 
“Karşılığı için güvence verilmeyen bir 
sanal para birimi” olarak tanımlayarak, 
Bitcoin ve benzeri sanal paraların ba-
rındırdığı muhtemel risklerin kamuo-
yuna hatırlatılmasında fayda olduğunu 
bildirmişti.

BDDK, 30 Kasım 2021’de Türkiye 
Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği’ne gönderdiği yazıda, 
kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sis-
temi dışına para çıkarılmasına yönelik 
işlemlerde kripto varlıkların kullanı-
mının engellenmesini isteyerek, bu ko-
nuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi 
gerektiğini belirtti. BDDK daha önce 
de kredi müşterilerinin yakın dönemli 
ihtiyaçları haricinde kredi kullanma-
maları konusunda uyarılarda bulun-
muştu.

Bitcoin, mevcut yapısı ve işleyişi 
itibarıyla “Ödeme ve Menkul Kıymet 
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hiz-

metleri ve Elektronik Para Kuruluş-
ları Hakkında Kanun” kapsamında 
elektronik para olarak değerlendiril-
miyor

Fintekler bankacılığı değiştiriyor 
Fintekler (Finans-Teknoloji) banka-

cılık sektöründe iş yapış modellerini ve 
hizmete bakışı temelden değiştiriyor. 
Yerleşik oyunculara göre, finansal iş-
lemleri daha hızlı, düşük maliyetli ve 
kolay hale getiren finteklerin yarattığı 
yeni ekosistemde bankalar da artık tek-
noloji şirketleri ile iş birliğine gidiyor.

Önümüzdeki süreçte hızla artmaya 
devam eden dijitalleşme ve teknolojik 
gelişmeler finansal teknoloji sektörü-
nün büyümesini hızlandıracak. Ödeme 
kuruluşları ve elektronik para kuruluş-
ları başta olmak üzere fintekler, tekno-
lojiyi etkin şekilde kullanarak gelenek-
sel finansal servisleri içerik, sunum ve 
erişim yönünden değiştirmeye devam 
edecekler.

Kripto paraya Merkez Bankası 
çelmesi

Merkez Bankası, kripto varlıkların 
(sanal olarak oluşturulup dijital ağlar 
üzerinden dağıtımı yapılan-saadet zin-
ciri niteliğinde), ödemelerde doğrudan 
veya dolaylı şekilde kullanılmasına 
engel koydu. Ayrıca, kripto varlıkların 
dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik 
herhangi bir hizmet sunulamayacağı 
da bildirildi. Merkez Bankası’nın öde-
melerde kripto varlıkların kullanıl-
mamasına dair yönetmeliği, 16 Nisan 
2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştı. Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tari-
hinde yürürlüğe girmişti.
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Batılı ülkelerin 
Türkiye’de bulunan 

başkonsolosluklarını 
geçici olarak kapatmaları 

tartışma yarattı. Türk tarafı 
9 ülkenin aynı dönemde 

konsolosluklarını kapatma 
kararı almasını "psikolojik 

harp" olarak nitelerken, 
yabancı diplomatlar 

gerekçenin "güvenlik 
tehdidi" olduğu konusunda 

ısrarlı.

Konsoloslukların kapanması; 
Psikolojik harp mi, 
güvenlik tehdidi mi?

Deniz Güngör

04 Şubat 2023

İsveç’teki Kuran yakma eyleminin 
ardından Türkiye’ye dair güvenlik 
uyarıları yapan Batılı ülkeler, İstan-
bul’da bulunan konsolosluklarını 
geçici olarak kapatma kararı aldı. 
Fransa, İsviçre, Hollanda, İngilte-
re’nin yanı sıra Almanya, Belçika ve 
İtalya İstanbul Beyoğlu’nda bulunan 
başkonsolosluklarını güvenlik nede-
niyle kapattı. Aynı zamanda güven-
lik gerekçesiyle Pierre Loti Fransız 
Lisesi’nin Beyoğlu’nda bulunan yer-
leşkesinde de geçen hafta yine “gü-
venlik” gerekçesiyle iki gün öğretime 
ara verildi.

İstanbul’daki konsolosluk çalış-
malarına ara veren ülkelerin büyü-
kelçileri Dışişleri Bakanlığı’na ça-
ğırıldı. Son durumu değerlendiren 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, 
“Türkiye’de yeni bir psikolojik harp 

başlatmanın eşiğini oluşturmuşlar-
dır” dedi. 

9. Köy, Batı ülkeleri ile Türk hükü-
meti arasındaki “konsolosluk kapat-
ma gerginliğinin” anlamını ve olası 
sonuçlarını uzman isimlere sordu.

“Uzlaşmaya varmak gerekiyor”
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgü-

tü’nde (NATO) daimi temsilcilik gö-
revinde de bulunmuş olan Emekli 
Büyükelçi Ümit Pamir, İsveç’te bu-
lunan Türkiye Büyükelçiliği önün-
de Kur’an-ı Kerim yakma eylemini 
değerlendirdi. Pamir, “Burada bir 
uzlaşmaya varmak gerekiyor, reel 
politik çerçevesinde düşünülme-
li. Örneğin İsveç hükûmeti Kur’an 
yakma eylemini düşünce özgürlüğü 
olarak nitelendirebilir ama en azın-
dan İsveç Büyükelçiliği önünde bir 
şey yakarsınız İsveç Büyükelçiliği 
buna tepki göstermeyecektir diye-
cektir. Fakat buna rağmen başka bir 
ülkenin hassasiyetini dikkate alarak 
buna göre hareket etmeliydi. Tevrat 

https://9koy.org/konsolosluklarin-kapanmasi-psikolojik-harp-mi-guvenlik-tehdidi-mi.html
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Engin Solakoğlu

Ümit Pamir

yakana işlem başlatıyorsa buna da 
başlatmalıydı” dedi.

Türkiye’nin dış politikada dini ek-
senleri kullandığına vurgu yapan 
Pamir, “Fransa’da buna benzer bir 
eylem yapılsa Fransa bunu umursa-
mayabilir. Ancak Türkiye dış politi-
kada bu tarz dini eksenleri çok sık 
kullandığı için bu eyleme bir tepki 
gösterecekti. Ancak Türkiye dış po-
litikasında dini eksenli bir tutum-
dan ziyade laikliği daha fazla kul-
lansaydık belki de böyle bir eylem 
gerçekleşmeyecekti. Dini eksenden 
kaynaklı kullanmasını istismar ko-
nusu yapacak, bunu provoke edecek 
çevrelerin bulunduğunu düşünmek 
gerek” diye konuştu.

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın 
NATO’ya katılımı konusundaki karşıt 
tutumunu da değerlendiren Pamir, 
“Türkiye bu konuda reel politik bir 
karar verecektir. Türkiye’nin terörizm 
konusundaki hassasiyetinin gideril-
mesi gerekmektedir” dedi.

“İstenmeyen kişi ilan edin”
Konsoloslukların güvenlik nedeniy-

le kapatılmasını 9. Köy’e değerlendi-
ren Emekli Diplomat Engin Solakoğ-
lu ise, yaşanan gelişmelerin ABD’nin 
özellikle ibadet yerlerini, yabancıla-
rın, azınlıkların toplandığı yerleri işa-
ret eden uyarılarla başladığını aktar-
dı. Solakoğlu, “Fransa ve Almanya’da 
kendi vatandaşlarına yönelik olarak 
aynı ikaza atıfla kendi yurttaşlarını 
uyardılar. O sırada İçişleri Bakanlığı 
bir açıklama yapıp operasyonlar baş-
latıldığını belirtti ve uyarılara teşek-

kür etti. Birilerinin yakalandığını ve 
soruşturmanın sürdüğünü de öğren-
dik. Buraya kadar herşey normaldi 
bana göre. Yalnız daha sonra Lübnan 
Ermeni cemaati kaynaklı bir ihbar 
daha geldi. Ardından bir tehdit video-
su dolaşıma girdi” dedi.

Bu gelişmeler üzerine konsolos-
lukların kapatıldığını hatırlatan So-
lakoğlu, “AKP, bu süreçte bir süre 
sustu ama can güvenliğini sorgula-
yan kamuoyunun baskısıyla konuya 
eğilmek zorunda kaldı” diye konuştu. 
İstihbarat paylaşımlarının bugünün 
olayı olmadığını söyleyen Solakoğlu, 
“Özellikle IŞİD’in ortaya çıkması ve 
kanlı eylemler düzenlemesi üzeri-
ne Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
NATO ülkeleri, kurumsal bir istişare 
mekanizması kurdular. Birçok ülke 
Türkiye’deki büyükelçiliklerinde is-
tihbarat ve güvenlik ataşeleri görev-
lendirdi. Bunların temel görevi, İs-

lamcı tehdide karşı Türk emniyeti ile 
yakın işbirliği yapmaktı” dedi.

Batılı ülkelerin kurduğu bu meka-
nizmanın hala varlığını koruduğuna 
da dikkat çeken Solakoğlu şöyle ko-
nuştu;

“Bu gerçek ortada dururken Türki-
ye’deki bir bakan ABD Büyükelçisi’ne 
birtakım ithamlar yöneltiyor. Bunlar 
doğru da olabilir ama bu işin yolu ka-
muoyu önünde ergen narası atmak, 
küfür hakaret savurmak değildir. Böy-
le bir olgu varsa o büyükelçiyi derhal 
istenmeyen kişi ilan eder kapı önüne 
koyarsınız. Bunu yapamıyorsanız da 
susarsınız. Yönetim ciddiyetinin ta-
mamen ortadan kalktığı, Türkiye’yi 
yönetenlerin bu ülke insanlarının can 
güvenliğini değil, ucuz propaganda 
yoluyla iktidarda kalmaya hedefledi-
ğinin açıkça anlaşıldığı bir yerdeyiz. 
Umarım bir an önce, bu coğrafyada 
yaşamanın, hayatta kalmanın gerek-
tirdiği ciddiyet ve ferasete sahip bir 
yönetime kavuşuruz.”

AKP, bu süreçte 
bir süre sustu ama 

can güvenliğini 
sorgulayan 

kamuoyunun 
baskısıyla konuya 
eğilmek zorunda 

kaldı
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Fosil yakıtlar, 
insana da çevreye de tehdit!

Kış aylarının başlamasıyla birlikte 
vatandaşlar, temel ısınma aracı olan 
kömürü yoğun kullanmaya başladı. 
Ancak kömürle karşılanan ısınma ih-
tiyacı, hava kirliliğinin ana nedenleri 
arasında yer alıyor. Buna bağlı olarak 
birçok yurttaş, hava kirliliği nedeniyle 
ya hayatını kaybediyor ya da sağlık so-
runları yaşıyor. Konu ile ilgili olarak İç 
Hastalıkları Uzmanı Doktor Suat Kah-
raman ve Van Çevre Derneği (ÇEVDER) 
Başkanı Ali Kalçık ile konuştuk.

Kalitesiz kömürlerin çevreye yaydığı 
zararlı kükürtdioksit kirleticinin insan 
sağlığını olumsuz etkilediğini belirten 
Dr. Kahraman, hava kirliliğinin önlen-
mesi, devletin temel sağlık politikası-
nın amaçları arasında olması gerekti-
ğini vurgulayıp temiz fosil yakıtlarının 
kullanılması ve baca filtreleme işlem-
lerinin yapılmasını önerdi. Vakıflar 
tarafından halka dağıtılan kömürlerin 

Havaların soğumasıyla kömür kullanımı arttı. İnsana olduğu gibi çevreye de büyük 
zararlar veren fosil yakıtlar, her yıl onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. 
Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kullanımını 
öneriyor.

Barış Dönmez

04 Şubat 2023

kalorisi düşük olduğu için insan sağlı-
ğı üzerinde olduğu gibi, çevreye de bü-
yük oranda zararlar verdiğine dikkat 
çeken Kalçık ise, fosil yakıtlar yerine, 
güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılması-
nın artırılması, geri dönüşümün özen-
dirilmesinin altını çizdi.

Kalitesiz kömürlerde 
kükürtdioksit oranı daha fazla…

Solunan kirli havanın insan sağlığı 
açısında ciddi sorunlara neden oldu-
ğuna işaret eden Kahraman, özellikle 
havada biriken partikülerin solunum 
yoluyla insan sağlığına ciddi zararlar 
verdiğini belirtti. Kalitesiz kömürlerde 
kükürtdioksit oranının havaya daha 
çok karıştığını belirten Kahraman, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Hava kalitesinin bozulduğu durum-
lar, insan sağlığı açısında ciddi risk 
teşkil edebiliyor. Özelikle kış aylarında 
daha çok kömür tarzı fosil yakıtların 
kullanımıyla birlikte artan hava kirli-
liği, risk altında olan bireylerde ciddi 
sorunlar teşkil ediyor. Kronik hastalığı 
olanlar, astım, koah, anfizem gibi has-

talar daha çok risk altında olabiliyor. 
Bunun sebebi ise normalde hava da 
akciğerlerimize inebilecek olan parti-
küler, kış aylarında çok daha fazla bu-
lunuyor. Kış aylarında artan hava kirli-
liği ve fosil yakıt tüketiminin artması, 
egzoz gazlarının artması ve havada 
biriken partiküler vücudumuza gire-
rek rahatlıkla kanımıza karışabiliyor. 
Bununla birlikte iltihabi olaylardan 
reaksiyon gelişebiliyor. Buna bağlı ola-
rak çeşitli hastalıklar meydana geliyor. 
Kömür madeninde yüzde altmış oran-
larında havaya yayılan kükürtdioksit 
kirletici maddesi var. Kalitesiz kömür 
kullanımında bu oran daha da yükse-
liyor. Kalitesiz kömürlerde kükürtdi-
oksit oranı daha çok havaya karışıyor. 
Bundan dolayı bu hava solunduğunda 
insan sağlığı üzerinde ciddi hasarlara 
neden olabiliyor.”

En çok yaşlılar ve çocuklar 
etkileniyor

Hava kirliliğinin en çok artığı kış 
aylarında, kirletici ve alerjen madde-
ler yüzünden hasta sayısında gözle 

Fotoğraf: DEPO Photos
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görünür bir artışın yaşandığına dik-
kat çeken Kahraman, özelikle kronik 
hastalığı olan bireylerin, yaşlıların 
ve 5 yaşın altında çocukların hava 
kirliliğinden daha çok zarar gördük-
lerini söyleyerek şöyle konuştu:

“Kış aylarında poliklinik yaptığı-
mızda bize sıklıkla, burun akıntısı, 
göz yaşarması, boğaz ağrısı, akciğer 
problemleri olan hastalar başvuru-
yor. Bu tip hastalarla sık karşılaşıyo-
ruz. Yaz ayı boyunca hiçbir problemi 
olmayan hastalarım kış ayı başlar 
başlamaz, hava kirliliğine bağlı geli-
şen öksürük şikâyetiyle bize geliyor. 
Bu durumun olası havada bulunan 
kirletici ve alerjen maddeler yü-
zünden gelişebileceğini, boğasında 
gelişen bir iltihabi reaksiyonun bu 
tür bir semptom verdiğini kendisi-
ne ifade ettik. Bundan korunmak 
için hastaya maske kullanmasını 
önerdik. Hasta maske kullanımıyla 
beraber kontrole geldiğinde şikâyet-
lerinin neredeyse azaldığını söyledi. 
Bu ve buna benzer bir sürü hastayla 
özelikle kış aylarında karşılaşabil-
mekteyiz. Çocuk doktorların, hava 
kirliliğine bağlı olarak 5 yaş altında 
çocukların daha çabuk hastalandığı-
nı ifade ediyor. Özelikle kronik has-
talığı olan bireylerin, yaşlıların ve 5 
yaşın altında ki çocukların hava kir-
liliğine maruz kalmamaları yönün-
de uyarıda bulunuyorum.”

Kirli havaya karşı “koruyucu 
maskeli” önlem

Önlemler konusunda açıklama-
lar yapan Kahraman, kirli havaya 

maruz kalan yurttaşların, öncelikle 
maske takması ve temiz hava solu-
yacak yerlere gitmesi gerektiğini be-
lirtti. Havada bulunan partikülerin 
suda eriyerek vücudumuza karışa-
bileceğine dikkat çeken Kahraman, 
uyarılarını şöyle sıraladı:

“Özellikle kronik hastalığı olan 
hastalarımıza, kış aylarında müm-
kün olduğu derece de yoğun hava 
kirliliğinin olduğu alanlarda dışarı-
ya çıkmamalarını öneriyorum. Ola ki 
bu bölgelerde yaşıyorlarsa, koruyucu 
maske takmaları lazım. Temiz hava-
nın olduğu bölgelerde yaşamalarını 
öneririm. Kirli havanın insan sağlığı 
üzerinde onarılmaz tahribata neden 
olabiliyor. İnsanlara kaliteli ve temiz 
fosil yakıt imkânlarının sağlanması 
lazım. Motorlu taşıtların azaltılma-
sı ve atık üreten fabrikaların yaşam 
alanlarından uzak tutulması lazım. 
Gerekli filtrelemelerin yapılması la-
zım. Hava kirliliği, sadece havada 
bulunan partiküler değildir. Hava 
kirliliği bu partikülerin suda eriye-
rek vücudumuza karışabiliyor. Top-
rakta emilim göstererek toprakta 
yetişen ürünlere buluşarak tekrar 
vücudumuza karışabiliyor. Hava kir-
liliği sadece gözle gördüğümüz de-
ğil, aslında yediğimiz, içtiğimiz her 
şeyde bulunabiliyor. Bunun için ön-
celikle ilgili birimlerin insan sağlığı 
için gerekli tedbirlerin alması gere-
kiyor.”

Yıkanmamış, düşük kalorili 
kömür yasaklanmalı

Van Çevre Derneği (ÇEVDER) Baş-
kanı Ali Kalçık, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından hal-
ka dağıtılan kömür kalorisinin dü-
şük olduğunu kaydedip bunun insan 
sağlı üzerinde olduğu gibi çevreye 
de ciddi anlamda zararlar verdiğine 
dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yıkanmamış kömürün, belediye 
tarafından şehre girilmesi ve dağı-
tılmasının engellenmesi gerekiyor. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından verilen kömür, çok 
kötü ve kalorisi düşük bir kömür. Bu 
kömür yakılınca çok ciddi bir sağlık 
sorunu oluşturuyor. İnsan sağlığına 
verdiği gibi çevreye de ciddi anlamda 
zarar veriyor. Bu kötü kömürün ke-
sinlikle şehre girmesi ve dağıtılması 
yasaklanmalıdır. Bu kömürlerin da-
ğıtılması yerine, şehir içinde doğal-

gaz ağının artırılması, doğalgaz fa-
turalarının indirilmesi gerekiyor. 20 
yıldır Van’da doğalgaz olmasına rağ-
men halen önemli bir kısmında do-
ğal gaz ağı yok. Olan yerde de pahalı 
olduğu için, insanlar tercih etmiyor. 
Maddi anlamda yoksul olan insanlar 
mecburen düşük kalorili kömürler 
kullanmak zorunda kalıyor.”

Türkiye, yenilenebilir enerji 
ağının gelişmediğinden fosil 
yakıt kullanıyor

Dünyanın birçok yerinde güneş 
ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanıldığına işaret 
eden Kalçık, Türkiye’de bu gibi ener-
ji ağının gelişmemesi nedeniyle fosil 
yakıtların kullanıldığını belirtti. Fo-
sil yakıtlar yüzünden günden güne 
çevrenin yok olduğu uyarısı yapan 
Kalçık, sözlerini şöyle bitirdi:

“Artık fosil yakıtlardan kurtulma-
lıyız. Bu gibi yakıtlar, çevreye geri 
dönüşü olmayan zararlar veriyor. 
Van, yüksek rakımlı bir yer. Mer-
keze baktığımız zaman kişi başına 
düşecek yeşil alan bir metreden ne-
redeyse az. Bu da, oksijenin gittikçe 
azalması, bitki ve canlıların olum-
suz etkilenmesi anlamına geliyor. 
Bu gibi felaketlerin önüne geçmek 
lazım. Fosil yakıtlar yerine, güneş ve 
rüzgâr enerjisi kullanılmasının ar-
tırılması lazım. İnsanların çevreye 
saygılı, geri dönüşüme karşıda özen-
dirilmesi lazım. Ancak bu şekilde ye-
şil bir dünya yaratabiliriz.”

 İç Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Suat Kahraman

Van Çevre Derneği (ÇEVDER) 
Başkanı Ali Kalçık
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Adını, 3 bin yıllık antik kentten 
alan ve 800 kilometrelik patika yol-
larıyla Türkiye’nin en uzun yürüyüş 
rotası olan Karia Yolu, her yıl bin-
lerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Aydın’ın 
Çine ilçesinden başlayıp, bir ucu Dal-
yan’daki Kaya mezarlarında, diğer 
ucu ise Datça Yarımadası’nın sonun-
daki Deveboynu burnunda bulunan 
ve bu bölgedeki tüm yarımadaları 
da kapsayan rotalardaki yürüyüşler, 
birbirinden bağımsız 5 ayrı coğrafi 

halkadan oluşuyor. Karia Yolu, ken-
dine özgü mimarisi ile çok sayıdaki 
köyden, el değmemiş koylardan, irili 
ufaklı tepelerden ve yürüyerek ula-
şılabilen antik kentlerden oluşması 
dolayısıyla yerli ve yabancı turist-
lerin ilgi odağı oluyor. Antik yollar, 
patikalar ve orman yolları birleşti-
rilerek oluşturulan ve 2013 yılında 
turizme kazandırılan Karia Yolu’nda 
yürüyüş yapan doğaseverler, bisiklet 
ile kanoya biniyor, ormanlık alanlar-
da kurdukları çadırlarda dinlenme-
nin ve gün batımını izlemenin keyfi-
ni yaşıyor.

Doğa yürüyüşçüleri yürüyüş sıra-
sında, Bafa Gölü’nde kuş çeşitliğini ve 

antik kentleri, Yatağan’da ören yer-
lerini, Muğla’da tarihi evleri görüyor. 
Gökova Körfezi kıyısında yürüyüş, 
bisiklet, kano, sörf yapıp çadırlarında 
ve pansiyonlarda dinlenen yürüyüş-
çüler, Marmaris ve Datça’da ise doğa 
ve denizle baş başa kalmanın keyfini 
yaşıyor.

Ziyaretçiler, Ortaca ve Köyceğiz’i 
birbirine bağlayan ve yürüyüş rotası-
nın son noktasını oluşturan Dalyan 
Kanalı ve Kaunos Antik Kenti’nde ise 
2 bin 400 yıllık kral mezarlarını görüp 
tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 
çabaları ile 2013 yılında son düzen-
lemeleri yapılarak işaretlenen yol, 

3 bin yıllık antik kentten adını alan, 46 etaptan oluşan 800 
kilometrelik yol, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Antik 
yollar, patikalar ve orman yollarının birleştirilmesiyle oluşturulup 
2013’te turizme kazandırılan Karia Yolu’nda yürüyen doğaseverler, 
bisiklet ve kano gibi sportif faaliyetlerden yararlanıp kaya 
tırmanışı yapabiliyor, ormanlık alanlara kurdukları çadırlarda 
dinlenip gün batımını izleyebiliyor.

Besim Güçtenkorkmaz

6 Şubat 2023

En uzun yürüyüş rotası: 
Karia Yolu

http://media4democracy.org/news/en-uzun-yrys-rotasi-karia-yolu
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bölge turizminin gelişmesine de 
katkı sağladı. 46 etaptan oluşan 800 
kilometrelik yolda, yürüyüş yapan-
ların kaybolmamaları için, kırmızı 
beyaz çizgilerle yapılan 33 bin işa-
retlemenin yanı sıra 220 bin yönlen-
dirme levhası da yer alıyor.

İlk açıldığı 2013 yılında, 100 bin 
kişi Karia yolunda yürüyüş yapar-
ken, bir yıl sonra yürüyenlerin sayısı 
200 bine çıktı. Geçtiğimiz yıl ise 350 
bin kişinin yürüdüğü varsayılıyor. 
Yol üzerindeki konaklama alanla-
rında mola veren yürüyüşçüler, di-
lerlerse bisiklet ve kano gibi sportif 
faaliyetlerden de yararlanabiliyorlar, 
kaya tırmanışı yapabiliyorlar.

Rotalar
Karia Yolu, içinde çok sayıda rota-

nın yer aldığı 5 ana bölgeden oluşu-
yor. Bu bölgelerden ilki olan Bozbu-
run rotaları, Marmaris İçmeler’den 
başlıyor ve Selimiye üzerinden Boz-
burun’a kadar ulaşıyor. Datça rotala-
rı ise Datça’dan başlıyor ve yarıma-
danın en uç noktası olan Deveboynu 
burnunda sona eriyor. Gökova rota-
ları, Datça yarımadası ile Bodrum 
yarımadası arasında kalan bolümü 
kapsıyor. İç Karia rotalarında, Bafa 
gölü çevresinden tarihi doku için-
de nefis yürüyüşler yapabilirsiniz. 
Muğla rotalarında ise Gökova körfe-
zinden Muğla’ya doğru yükselen zor-
lu etaplar bulunuyor.

Bozburun rotası
Bu etabın tamamını, gözyaşları 

içerisinde ve korku dolu gözlerle et-
rafıma bakarak yürüdüm. Özellikle 
Turunç içmeler arasında yer alan 
o güzelim ormanın nasıl kül oldu-
ğunu gördüm. Orman bitmişti. Her 
yer küle dönmüştü. Bazı ağaçlar, o 
büyük yangında yarısına kadar yan-
mış, diğer yarısı yeşil kalmıştı. Or-
manda bizden başka tek bir canlı da 
yoktu. Bütün hayvanlar kaybolmuş-
tu. Uzaktan Orman memurlarının 
elektrikli testerelerinin sesi geliyor-
du. Yangından etkilenen bölgeler-
deki ağaçları kesip, alan açıyorlardı. 
Bazı tepeler ise tamamen temizlen-
mişti. Orman, çıplaktı.

Ormanı mahfeden sadece yangın 
değildi. İçmelerde güzelim ormanın 
içine, ağaçlar kesilerek yapılan de-
vasa tatil köyü de doğanın kalbine 
saplanmış hançer gibi duruyordu. 
10 kilometrelik İçmeler, Turunç ro-
tasında yürürken, ortadan bir anda 
kaybolan binlerce hayvanı düşün-
memek elde değildi.

Turunç-Amos rotasında çok şid-
detli bir yağmura yakalandık. Yağ-
mur o kadar şiddetliydi ki, panço 
yağmurluklar bile bizi korumaya 
yetmedi. Amos deniz kıyısında ama 
oldukça yüksekte kurulmuş, Roma 
dönemine ait bir antik kent. Asarcık 
adı verilen tepedeki bu kentte, bir 
tiyatronun ve bir de tapınağın kalın-
tılarına ulaşmak mümkün. Tiyatro, 
tapınağa oranla nispeten daha iyi 
durumda. Şehri çeviren surlar belli 
belirsiz duruyor. Amos’tan, bütün 
deniz trafiğini takip edebilirsiniz. 

Ayrıca, çok dik bir yokuştan denize 
inebileceğiniz bir patikada bulunu-
yor.

Bu yolun en keyifli rotası, Selimi-
ye’den, en güney noktadaki Bozbu-
run’a ve dolayısıyla denize ulaşan 
yol. Selimiye’nin durgun denizini 
takip ettikten sonra, geçeceğiniz 
tepe ve ovalar, sizi Bozburun’a taşı-
yor. Bozburun’u 6-7 kilometre ge-
riden, bir vadi aralığından görmek 
mümkün, Ama gördükten sonra bile 
yaklaşık 3 saat yürümeniz gerekiyor. 
Son zamanlarda turizm anlamında 
prim yapan Bozburun’un nüfusu 
yaklaşık yirmi bin kişi. Kasaba ge-
leneksel gulet imalatı ile ünlü. Ko-
runaklı körfezleri ve koyları ile kış 
aylarında tekneleri ağırlıyor.

Keşif yapmak isteyen yürüyüşçü-
ler için gözlerden uzak ve zor ulaşılır 
olan bu yarımada oldukça ideal. Yol-
ların olmadığı yerlerde, eski yollar ve 
patikalar, denizin karşısındaki Yu-
nan adaları Symi’yi ve Rodos’u gören 
her manzara noktasına erişmek için 
temizlenmiş. Rota, her köşesinden 
büyüleyici görüntüler ve manzaralar 
sunuyor. Engebeli araziden geçimini 
sağlayan çok sayıda geleneksel köy 
olduğu gibi turizmin ihtiyaçlarına 
cevap veren yazlıkçı siteleri de man-
tar gibi ürüyor.

Datça rotası
Dar bir yarımada olan Datça, Ege 

denizinin Akdeniz’e kavuştuğu nok-
ta olan Deveboynu burnu ile son bu-
luyor. Bu yarımda 20. yüzyılın baş-
larından itibaren Sultan Mehmed 
Reşad’ın tahta geçmesinin onuruna 
bir süre Reşadiye Yarımadası olarak 
da anılmış. Datça’daki ana yerleşi-
min dışında, bu dağlık yarımadada 
büyük nüfusa sahip başka bir yerle-
şim bulunmuyor…

Büyük bir kısmı koruma altında 
olup makilik, ormanlık ve kayalık 
bir araziye sahip olan yarımada çok 
sayıda dağ keçisine ve endemik bit-
kiye ev sahipliği yapmakta. Birçok 
plajı ve yerleşim görmemiş bakir 
koyları ile bu etkileyici yarımadayı 
keşfetmenin en popüler yolu günü-
müze kadar tekne ile olmuştu. An-
cak Karia Yolu, bu alışkanlığı bir 
nebze olsun değiştirdi.

Karia Yolu rotası, Eski Datça’dan 
başlayıp güneye ve batıya doğru en-
gebeli burunları ve koyları aşıp Kni-
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dos antik kentine ve yarımadanın en 
ucunda yer alan Deveboynu deniz 
fenerine ulaşıyor. Buradan 12 Yu-
nan adalarından bazıları kolaylıkla 
görülebilmekte. Bu noktadan doğu-
ya, anakaraya doğru yönelen rota 
Datça yarımadasının neredeyse hiç 
yerleşim görmemiş kuzey şeridini 
takip edip en dar kısmı olan Balıka-
şıran’da son buluyor. Datça deyince, 
ünlü şairimiz Can Yücel’i anmamak 
mümkün mü? Mezarı da Datça’da 
bulunuyor. Knidos ise bölgenin en 
önemli antik Şehri. Roma ve Hele-
nistik dönemden kalma bu şehir, 
tarih tutkunları için çok önemli bir 
hazine.

Gökova rotası
Güney Ege denizinin, Güneyde 

Datça yarımadası ve Kuzeyde Bod-

rum Yarımadası arasında kalan 
kısmı Gökova Körfezi olarak anılır. 
Doğu’da Akyaka, batıda ise hiç de 
uzak olmayan Kos Adası yer alır. Gü-
nümüz Ören yerleşimi içerisinde yer 
alan Keramos antik kentinden dola-
yı geçmişte Keramos/Kerme körfezi 
olarak da anılmıştı. Yakın zaman 
kadar kullanılmayan patikalar, Ka-
ria Yolu için açılana kadar bu vahşi 
ve el değmemiş kıyı şeridini keşfet-
menin en yaygın yolu tekne, yat ve 
gulet gibi deniz taşıtları ile yapılan 
yolculuklar olmuştu. Karia Yolu, 
bu bölgede “Yavaş Şehir” unvanına 
sahip Akyaka’dan başlar. Ormanlık 
patikalardan Kıran dağlarına çıkıp 
verimli vadiler içerisinde yer alan 
köylere ulaşır. Yukarıdan Gökova 
körfezinin etkileyici manzaraları ve 
Datça yarımadasının dağları görü-

nür. Rotanın bir kısmı eğimi azalt-
mak için kıvrılarak ilerleyen eski 
kervan yollarından da geçmektedir. 
Aşağılara doğru indikçe, saklı koylar 
ve ıssız plajlar yorgun bacakları ken-
dine doğru çeker.

İç Karya rotası
Bafa Gölü etrafındaki tarih öncesi 

duvar resimleri bu bölgede yerleşi-
min 7 bin yıl öncesine kadar gittiği-
ni gösteriyor. Beşparmak dağlarının 
etrafına yayılmış uçsuz bucaksız 
büyük kaya blokları ve çam fıstığı 
ormanları hemen göze çarpıyor. Üze-
rinde harabelerin bulunduğu adacık-
lar, Hellenistik döneme ait mabetler 
ve kuytularda yer alan manastırlar 
ay tanrıçası Selene ve çoban sevgilisi 
Endymion’un hikâyesine atıfta bu-
lunuyor.
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Gökova körfezinden yükselen rota, 
hâlâ halı dokumacılığının aktif ola-
rak yapıldığı Milas’ın köylerinden 
geçip Karia’nın eski başkenti olan 
Mylasa’ya (Milas’a) ulaşıyor. Yaklaşık 
2 bin yıldır kullanılmakta olan üze-
rinde Karia’nın sembolü Labryis’in 
-çift ağızlı baltanın- yer aldığı Baltalı 
Kapıdan geçip, Zeus Labraundos’un 
tapınım merkezi Labraunda’ya ulaş-
mak mümkün. Yemyeşil çayırlıkla-
rın ve asırlık zeytinliklerin arasından 
taş döşeli yollardan kıvrılarak geçip 
Beşparmak dağlarının eteklerine 
ulaşmanın keyfi bir başka oluyor.

Rota, Bafa gölünün kıyılarından 
Beşparmak dağlarının zirvesine çı-
kıp üzerinizde bir şemsiye gibi du-
ran upuzun çam fıstığı ağaçlarının 
ve zeytinliklerin arasından Karia 
Kraliçesi Ada’nın kentine, Alinda’ya 

ulaşır. Kraliçe Ada’nın hikâyesini, 
tam da o noktada dinlemek gerekir.

Alinda kentinin etrafı bir sur ile 
çevrilidir. Sur duvarları yerel granit 
taşından yapılmıştır. Oldukça iyi 
korunmuş durumdaki sur duvarla-
rı yer yer kulelerle desteklenmiştir. 
Kente su sağlayan su kemerleri de 
yer yer korunmuş durumdadır. An-
tik kentin agorasının altında Karia 
Yolu’nun bitiş noktası olan Karpuz-
lu görünür.

Muğla rotası
Gökova körfezinin muhteşem mi-

marisi ile göze çarpan Akyaka ile 
buluştuğu noktadan başlayan rota, 
eski bir kervan yolunu izleyerek yük-
selir. İç kesimlere doğru ilerledikçe 
tarlalardan, ormanlık yamaçlardan 
ve Ula yakınlarındaki Thera antik 

kentinin kaya mezarlarından geçen 
rota Muğla’ya yönelir. Karabağlar 
yaylasının Osmanlı döneminden 
kalma kimileri restore edilmiş kah-
vehaneleri, muazzam güzellikteki 
Değirmendere kanyonu, Muğla’nın 
ismini almış olduğu Mobolla antik 
kenti ve dar sokaklı Eski Muğla yer-
leşimi gezginlere eşlik eder.

Kuzeye doğru gittikçe rota So-
ğuk Dereyi, Eski Bayır yerleşimini, 
“Aman Ormancı” türküsüne konu 
olan Belen Kahvesini takip eder. 
Terkedilmiş bir köy olan Meyistan’ı 
geçtikten sonra antik bir yol üzerin-
den Stratonikeia antik kentinin şa-
şırtıcı kalıntılarında rota son bulur. 
Orman içi patikalardan ve sakin köy 
yollarından geçen bu rotanın büyük 
bir kısmını bisiklet ile de keşfetmek 
mümkün.
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Taliban’ın yönetime 
gelmesinin ardından 
aldığı uyarılar nedeniyle 
ülkesini terk eden Afgan 
Azizi ailesinin, göç 
yolunda çocuğu donarak 
öldü… 

Zehra Aksu

08 Şubat 2023

2021 yılının son çeyreğinde Tali-
ban, Afganistan’daki yönetimi ele 
aldıktan sonra ülkede çok şey de-
ğişti. Afganistan’dan sıklıkla ölüm 
haberleri gelirken Taliban’ın Afga-
nistan’da ilerlemesiyle başlayan göç 
dalgası, Van-İran sınırından kalaba-
lık gruplar halinde görüldü ve bin-
lerce göçmen/sığınmacı, Türkiye’ye 
giriş yaptı.

Afganistan’da yönetimin değişme-
si ve ekonominin bozulmasıyla süren 
göç dalgasında Taliban’ın özellikle 
uyarılar yollayarak ülkeyi terk etmesi-
ni istediği merkezi hükümet çalışan-
ları da vardı. Afganistan İslami İlim-
ler Bakanlığı’nda çalışan Serdar Azizi 
de aldığı uyarılar sonucunda eşi ve oğ-
luyla yola çıktı. Hükümet çalışanları-
nı çeşitli işkencelerle tehdit eden Ta-
liban, Azizi’yi de elini kesmekle tehdit  
etti.

Taliban, yönetimi ele aldıktan sonra 
iş yeri kapanan Azizi, bir süre Afga-
nistan’da saklanarak işe gitmedi. Gü-

zellik salonu olan eşi de Taliban’ın bu 
tür salonlara karşı olmasından kay-
naklı bir daha salonunu açamadı.

Afganistan’dan kaçma kararı verip 
yanına birkaç parça eşyasını alarak 
özgür bir yaşam umuduyla yola çıkan 
aile, 2 buçuk yaşındaki oğullarıyla 
birlikte 2021 yılının sonunda Pakis-
tan sınırını geldi. Oradan İran’a geçen 
aile, yaklaşık 2 ay İran’da kaldı.

Yol, düşündüklerinden uzun 
sürmüş

Daha sonra anlaştıkları kaçakçı-
nın direktifleriyle birlikte bir grup 

Afgan ailenin zor,Afgan ailenin zor,
“özgür yaşam” “özgür yaşam” 
yolculuğu…yolculuğu…

http://media4democracy.org/news/afgan-ailenin-zor-zgr-yasam-yolculugu
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göçmenle, gece Türkiye sınırına ha-
reket etmişler. Kaçakçının, yolun 6 
saat süreceğini söylediğini aktaran 
Azizi, yolun 6 saatten uzun sürecek-
se çıkamayacaklarını, havanın çok 
soğuk olduğu için oğullarıyla o yolu 
gidemeyeceklerini belirttiklerini an-
lattı. 

Grupla birlikte yola çıkan Azizi çif-
ti, ne yazık ki yolun 6 saatten fazla 
sürdüğü gerçekliğiyle yolda karşı-
laşmış. Aile, bir süre sonra bir şekil-
de gruptan kopuyor, ayrı yola devam 
ederken sık sık kurt izlerine rastlı-
yor. Gecenin karanlığında yol ve iz 

bilmedikleri için oldukça tedirgin  
oluyor.

“Oğlum, giderek sırtımda 
ağırlaşıyordu”

Van sınırında her yıl karlar eridik-
ten sonra karşılaştığımız cenazele-
rin ve insanların neler yaşadığını gö-
zümüzde canlandıran o geceyi Azizi, 
şöyle anlatıyor:

“Grupla birlikte sınıra geldiğimizde 
hava henüz kararmamıştı. Zaten biz-
de yürümek için havanın kararmasını 
bekliyorduk. O gün yaklaşık 3 metre 
kar vardı ve yağmaya devam ediyordu. 
Hava karardı ve yola çıktık. Oğlum Mo-
hammed, sırtımdaydı. Saatlerce yürü-
dük. Kısa bir süre sonra grup, gözden 
kayboldu. Tipi vardı ve göz gözü gör-
müyordu. Ne yöne gideceğimizi bilme-
den devam ediyorduk. Oğlum sırtımda 
giderek ağırlaşıyordu. Karşıdan bize 
doğru birkaç süvari geliyordu. Kaçak-
çıların yolladığını sandık. Ama meğer 
hırsızlarmış, üzerimizde ne varsa al-
dılar ve çantamızı uzağa attılar. Yine 
de belki kurtuluruz umuduyla yola 
devam ettik. Oğlumun bir süre sonra 
ağlamadığını fark edince Sita’ya ona 
bakmasını söyledim. Sırtımdan indir-
dim. Sita ellerini ovmaya başladı ama 
oğlum hiç tepki vermiyordu. Bayıldığı-
nı sandık. Sita, ‘Ölmüş olsa bile kendi-
mizle Türkiye’ye götüreceğiz’ dedi. Her 
şeye rağmen yeniden sırtıma aldım oğ-
lumu ve yola devam ettik.”

Kendi elleriyle oğullarını 
gömmek zorunda kalan bir aile

Oğlunu sırtında taşımaya devam 
eden Azizi çifti, oğlunun mamasının 
hırsızların attığı çantada olduğunu, 
telefonlarını da hırsızlar aldığı için 
kaçakçılarına ulaşamadan bir süre 
daha yürüyor. Bir süre sonra Azizi, 
Sita’ya daha fazla yürüyemeyeceğini 
söyleyip “Oğlumuzu al, git” diyor. Ama 
Sita’dan, “Üçümüz beraber bu yola 
çıktık, seni burada bırakmayacağım” 
yanıtını alınca Azizi, “Oğlumu sır-
tımdan indirdim. Baktık ki mosmor 
olmuş. O an öldüğünü anladık. Sita, 
kalbini kontrol etti ama kalbi atmı-
yordu” diyor.

Sita’ya yeniden gitmesini isteyen 
Azizi, orada oğluyla kalmak için ısrar 
ediyor ama Sita onu dinlemiyor. Çal-
dıran sınırında gecenin bir yarısı tipi-
de kalan aile, ne yapacağını bilmiyor. 
Sonunda Sita’yı ikna edip durdukları 

noktada gördükleri bir çukur, oğulla-
rının mezarı oluyor. Ellerindeki son 
poşetlere oğullarının cansız bedenini 
saran aile, karlarla çukuru iyice dol-
duruyor.

Oğullarını defnettikten sonra onu 
bir gün dönüp tekrar alma umuduyla 
yola çıkan aile, yüreklerindeki acıyla 
yürümeye devam ediyor. Sita, bir süre 
sonra Azizi’nin ellerinde bir tuhaflık 
hissediyor ve neden hareket ettireme-
diğini soruyor. O da, karı kazdıktan 
sonra böyle olduğunu söylüyor. Uzun 
bir yolun ardından aştıkları tepenin 
ardında Çaldıran’ın köylerinin ışıkla-
rını görüyorlar.  

Ailenin zor günleri devam ediyor
Çaldıran’a vardıklarında sabah saat 

08:00 olsa da onlar yaşadıkları o zor 
gecede kalıyorlar. Azizi, köyün girişin-
de bir askeri araç gördüklerini belirte-
rek sonrasında olanlara ilişkin şunla-
rı söylüyor:

“Onlara doğru gittik ve konuşmaya 
çalıştık. Birbirimizi tam anlamıyor-
duk ama çocuğumuzun öldüğünü ve 
gömdüğümüzü söyledik. Bizi yan-
larına alıp çay verdiler. Parmakla-
rım kararmıştı. Parmaklarımı öyle 
görünce ambulans çağırdılar. Önce 
Çaldıran’da hastaneye gittik. Duru-
mumun çok kötü olduğunu anlaşı-
lınca bizi Van’a götürdüler. Van Bölge 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
parmaklarımın karardığını görünce 
doktorlar o karartının yayılacağını 
söylediler. Başta kabul etmedim ama 
yayılırsa elim kesilecekti bu nedenle 
kabul ettim ve parmaklarımı kestiler. 
3 ay boyunca hastanede kaldık. Çok 
zor günlerdi. Bir yandan oğlumuzun 
acısı bir yandan ne yapacağımızı bil-
mememiz…”

Azizi, yaşadıkları acının devam 
ettiğini bildirip sözlerini şöyle 
bitiriyor:

“Hastanede bir Afgan’la tanıştık, 
taburcu olduktan sonra bize bir ev 
buldu. Oraya yerleştik. Fakat ben ar-
tık iş yapamaz bir durumdayım. Ay-
lardır kiramızı ödeyemiyoruz. Bir-
kaç sosyal yardım aldık. Ama onlar 
da yetmedi. Birçok kez oğlumuzun 
mezarına da gitmek istedik. Hatta 
polislere de söyledik bizi götürün 
diye. Ama ne onlar ne de biz oğlumu 
defnettiğimiz yeri bilmiyoruz. Bu 
çok büyük bir acı…”
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Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve 
Kültür Örgütü (United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Orga-
nization-UNESCO) aracılığıyla, 2011 
yılından beri 13 Şubatlar “Dünya Radyo 
Günü” olarak kutlansa da Türkiye’de 
radyo yayıncılığının başladığı 6 Mayıs 
1927 tarihi temel alınarak 2007’den 
beri “Radyo Günü” kabul ediliyor. Öyle 
ya da böyle, Türkiye’de anılması gere-
ken bir radyo tarihi var. Bu, öyle bir tarih 
ki temellerini büyük yaraların ve yok-
lukların sonrasında atmış, ayağa kalk-

mak için var gücüyle harekete geçmiş 
bir ülkenin insanlarına hizmet etmiş 
bir kültürün, uğraşın geçmişi…

Hayatımızda 1927 yılından beri 
kendine yer bulunan, kâh evlerin baş-
köşesinde ailece dinlenen, kâh oto-
mobil ve taşınabilir tasarımlarıyla 
yanı başımızdan eksik olmayan rad-
yolar, çağların ruhuyla birlikte şekil 
değiştirse de Türkiye’nin bir dönemi-
ne damga vurarak yaptığı yayınlarla 
‘Halk Üniversitesi’ olarak anılmıştı. 
Türkçe’nin yanı sıra Fransızca ve İn-
gilizce başta olmak üzere farklı diller-
deki yayınlarıyla Ankara’dan yayılan 
bu ses, birbirinden nitelikli spikerleri, 
içerik üreticileri, yapımcıları ve yazar-
larıyla tüm dinleyenleri adeta kendine 
hapsetmişti.

Zamanenin “Halk Zamanenin “Halk 
Üniversitesi”:Üniversitesi”:
RadyoRadyo

Türkiye’de ise radyo 
yayıncılığının başladığı 6 

Mayıs, 2007’den beri “Radyo 
Günü” kabul ediliyor. 

97 yıl önce ilk yayının 
Ankara’dan yapıldığı 

günlerden bugünlere çok 
şey değişmekle birlikte, bir 
zamanlar genç Türkiye’nin 

bilgiye aç, dönüşüme açık 
insanlarının gelişiminde 

büyük pay sahibi olan 
radyoların gönüllerdeki 

yeri hep başka oldu. 
Bursa’da “nostalji doktoru” 

olarak bilinen Şağın, 
koleksiyonuna ait 300’e 

yakın antika radyoyu bir 
müzeye bağışlayarak bu 

tarihi mirası ölümsüz 
kılmak istiyor.

Dilek Atlı

13 Şubat 2023

http://media4democracy.org/news/zamanenin-halk-niversitesi-radyo
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Eğlenceli, bilgilendiren, Türkiye ve 
dünyadan haberler veren, her yaştan 
izleyiciye hitap eden bu yayınlar, yurt 
dışındaki radyo kurumlarından tebrik 
mektupları bile alıyordu. Gelin, 13 Şu-
bat Dünya Radyo Günü’nde, Türkiye 
Radyosu’na dünyada takdir kazandıran 
o isimlere ve seçkin ve faydacı yayıncılık 
anlayışına birlikte göz atalım ve Bursalı 
radyo tamircisi ve koleksiyoncusu Ah-
met Ali Şağın’ın eski radyoları ile de za-
man içinde yolculuğa çıkalım.

Amatör yayınlardan altın yıllara
1927 yılının Mart ayında İstanbul 

Büyük Postanesi’nde kurulan küçük 
bir stüdyo ile ilk deneme yayını başladı. 
Ankara’da ise ilk yayın, Ankara Telsiz 
Telgraf İstasyonu’nda aynı yılın Hazi-
ran ayında bir konserin İstanbul’da din-
letilmesiyle start aldı. Bu yayınlar, ama-
tör denemelerdi ve birkaç yıl sonra dev 
bir “Halk Üniversitesi”ne dönüşecekti.

1934 yılında çıkarılan “Matbuat 
Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Görev-
lerine Dair Kanun” ile radyo yayıncılığı 
çalışmaları hız kazandı. 8 Eylül 1936’da 
ise Ankara ve İstanbul Radyolarının 
işletilmesi Posta ve Telgraf Teşkilatı 
(PTT) kurumuna verildi.

Türkiye’de radyoculuğun altın yıl-
ları ise 1940’larda başlayacaktı. Bun-
dan önceki tüm yayınlar, girişimler ve 
iyileştirmeler, bu altın yıllar için birer 
hazırlıktı. 1941 yılında Ankara Radyo-
su’na Vedat Nedim Tör’ün müdür ola-
rak atanmasıyla radyoculuk tarihinde 
yeni bir sayfa açıldı. Artık Türk halkı 
radyosunun başından ayrılamayacaktı.

İlgi çekici yayınlarıyla Ankara 
Radyosu

1930’lardaki ilk yayınlarda, devletçi 
bir anlayışa sahip yayınların sonrasın-
da altın yılların yaşanacağı 1940’lar ve 
diğer on yıllarda daha halkçı içerikler 
hazırlamaya başlayan Ankara Radyo-
su’nun Radyo Programları Hazırlama 
Komitesi’nde çok değerli isimler vardı.

Nurettin Artam, Dr. Galip Ataç, Fe-
ridun Fazıl Tülbentçi, Adnan Ötüken, 
Burhan Belge, Baki Süha Edipoğlu, Se-
lim Sırrı Tarcan, Falih Rıfkı Atay, Ah-
met Muhip Dıranas’dan oluşan komite, 
Türkiye’de eşi benzeri bir daha tekrar-
lanmayacak programlar oluşturdu.

1940’lı yıllarda her Ocak ayının ilk 
pazarı, o yılın yeni programlarının baş-
langıcı olarak kabul ediliyordu. Prog-
ramlar ise çok seçkindi:

Nurettin Artam ile Radyo Gazetesi, 12 
Ekim 1940 günü saat 20.15’te dinleyici-
ye ulaştı. Gazeteci Artam’ın hazırlayıp 
sunduğu program, o yılların en büyük 
dinleyici kitlesine sahipti. Anadolu’ya 
gazete bile haftada bir giderken Türki-
ye’nin hemen her yerinden radyo yayını 
ile ülke gündeminden haberdar olmak 
mümkündü.

“Dış Politika Hadiseleri” programıyla 
Prof. Dr. Ahmet Şükrü Esmer, dünya-
dan haberleri ve özellikle İkinci Dünya 
Savaşı ile ilgili gelişmeleri Türk halkına 
bildiriyordu.

Dr. Galip Ataç ve “Evin Saati” progra-
mı ise radyonun neden o dönemlerde 
Halk Üniversitesi olarak adlandırılma-
sını ispatlıyor adeta. Tıp eğitimini Fran-
sa’nın Montpellier Üniversitesi’nde ta-
mamlayan Galip Ataç, her gün 8.15’te 
yayına giren “Evin Saati” programıyla 
sıkıcılıktan uzak yararlı bilgilerle bes-
lenmeden sağlığın hemen her konusu-
na kadar ayrıntılı bilgilerle özellikle ev 
hanımlarını bilgilendiriyordu.

Ulus’a Sesleniş programlarıyla döne-
min başbakan ve bakanları değerlen-
dirmelerini ve hedeflerini dinleyicilerle 
paylaşıyordu. Türk halkı evlerinde rad-
yolarının başında kendilerine doğru-
dan seslenen devlet adamlarını adeta 
kıpırtısız dinliyorlardı.

“Ziraat Saati” ile Ali Rıza Uluçam, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında en önemli 
konu ziraattı. Konuya, Ankara Radyo-
su ilgisiz kalmadı ve Halkalı Yüksek 
Ziraat Mektebi mezunu, Ulus Gazetesi 

yazarı Ali Rıca Uluçam ile “Ziraat Saa-
ti”ni, her akşam 21.00’de dinleyicilere 
kızı Nevin Alaçam’ın sesiyle sundu.

Ankara Radyosu’nun dinleyicilerini 
radyolarının başında soluksuz bıra-
kan eğlenceli ama daima bilgilendiren, 
örnek olan programlarıyla yıllarca ya-
yınları süregeldi. Bunlar arasında Rad-
yofonik Piyesler, Mikrofonda Tiyatro, 
Arkası Yarın gibi programlar başı çekti. 
Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 
sanatçıları kusursuz performanslarla 
adeta tiyatro sahnelerini değerli yapıt-
lar ve uyarlama piyeslerle halkın evle-
rine taşıdı.

Türkiye’nin senfonik müzikle tanış-
ması da Ankara Radyosu’nun evlere ko-
nukluğuna dayanıyor. Genç Türkiye’nin 
çağdaşlaşma adımları kapsamında 
Radyo Senfoni Orkestrası, Radyo Salon 
Orkestrası, Yaylı Sazlar Kuarteti, Radyo 
Caz Orkestrası ve Radyo Tango Orkest-
rası yayın yapıyordu. Pazartesi ve Per-
şembe günleri başlaya programlar saat 
21.30’da yayına giriyor ve 45 dakika sü-
rüyordu.

Feridun Fazıl Tülbentçi’den “Geçmiş-
te Bugün” belki de en çok sevilen kısa 
programlardan biriydi. Dinleyicileri 
bilgilendiren program, Adil Kürşat’ın 
sesiyle o günün takviminde tarihteki 
olayları yalnızca 5 dakika sunuyordu. 
Her akşam 22.30’da dinleyicilerle bulu-
şuyordu.

Ayşe Abla’nın “Radyo Çocuk Saati” 
ise minikleri radyolarının başına top-
luyordu. Her yaştan dinleyiciye hitap 
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eden Ankara Radyosu, 14 Şubat 1941 
akşamından itibaren “Radyo Çocuk 
Kulübü” adı altında programlar hazır-
lıyordu. Çarşamba 18.45’te başlayan 
“Radyo Çocuk Saati”nin yanı sıra 45 
çocuktan oluşan “Radyo Çocuk Kulübü 
Korosu” da yayın yapıyordu.

Diğer ilgi çeken programların ba-
şında; “Güzel Türkçemiz” adlı prog-
ramla Falih Rıfkı Atay, “Şiir Saati” 
programı için Ahmet Muhip Dıranas 
ve “Yazı Yazma Sanatı” programıyla 
Şevket Rado geliyordu. Ayrıca; Behçet 
Çağlar’ın “Mehmetçik Konuşuyor”, 
Adnan Ötüken’in “Kitap Saati”, Selim 
Sırrı Tarcan’ın “Terbiye Konuşmaları”, 
Vildan Aşir Savaşır’ın “Vücudumuzu 
Çalıştıralım”, Hazım Atıf Kuyucak’ın 
“İkindi Saati”,  Faik Reşit Unat’ın “Bi-
raz Da Tarih”, Çetin Altan’ın “Çetin Al-
tan Konuşuyor” adlı programlar da çok 
dinleniyordu.

Sizin sevdiğiniz spiker kim?
O yılları yaşayan herkesin mutlaka 

favori spikeri bulunurdu. Sesiyle Türk 
halkının evlerinin bir üyesi olmayı ba-
şaran, Türkçesi ile hafızalarda yerini 
alan nice değerli sesler vardı:

İlk kadın spiker Mebrure Hasekin, 
Hicri Sezen, Muvaffak Ergil, İlhan Lü-
tem, Berter Esengin, Emel Gazimihal, 
Hikmet Münir Ebcioğlu, Baki Süha 
Edipoğlu, Bedia Değim, Nevin Uluçam 
ve niceleri…

Ankara Radyosu spikerliği yapma-
nın çok prestijli olduğu su götürmez-
ken 1950’li yıllarda Ankara Radyo-
su’nun kadrosuna yeni spikerler de 
eklendi:

Can Okan, Kamuran Kıratlı, Yılmaz 
Tok, Kemal Kaltoğlu, Nadide Köksal, 
Hazin Güran, Ülkü Giray, Mukaddes 
Gözaydın, Serra Çınar, Deniz Seres, 
Turhan Diner, Zafer Celasun, Şebnem 
Savaşçı, Ülkü Kuranel, Jülide Gülizar, 
Aytaç Kardüz, Mehpare Çelik, Canan 
Kumbasar, Mesut Mertcan, Zafer Ki-
raz, Ercan Oyal ve Can Okan…

On yıllar geçerken…
Türkiye’nin radyoculuk geçmişinde 

1940’lar ve 1950’ler altın yıllar sayılır-
ken radyoculuk da gelişiyordu. Artık 
takvimler 1960’ları ve 1970’leri göste-
rirken Ankara ve İstanbul radyolarının 
kadroları nitelikli ve zor sınavlar ve ar-
dından gelen eğitimlerle belirleniyor-
du. Program içerikleri dopdolu devam 
ederken gelişen teknoloji sayesinde 

radyo yayınlarının süreleri uzuyor ve 
ulaştığı hane sayısı artıyordu. Artık 
her evde, iş yerinde ve hatta kurumlar-
da bir radyo vardı.

Kâh akşam ajanları dinleniyor, kâh 
Yurttan Sesler Korosu ile eğleniliyor, 
kâh her yaş ve cinsiyetten dinleyici 
kendine uygun bir programı soluksuz 
dinliyordu. Zeki Mürenler, Müzeyyen 
Senarlar, Hüseyin İleriler ve pek çok 
değerli müzisyenler radyo yayınlarıyla 
aynı anda ve canlı performans ile Türk 
milletini bir araya toplardı. Kıbrıs Çı-
kartması, Askeri Darbeler, İdamlar, 
Türkiye ve dünyadaki sokak çatışma-
ları gibi büyük meseleler de tanıdık 
seslerin anlatımıyla dinleyicilere ak-
tarılırdı. İyi günde de, kötü günde de 
radyolar Türk milletini buluşturan ve 
günün nabzını belirleyen en önemli 
organdı.

Radyoculuğun bu seçkin ve “Halk 
Üniversitesi” unvanına yakışır altın 
yılları 1980 ve sonrasında git gide aza-
larak müzik eğlence içerikleri yoğun-
luklu olmak üzere bambaşka bir yayın 
anlayışına dönüştü. Zamanın ruhuyla 
birlikte bugün ise yerini televizyon ve 
internet yayıncılığına bıraktı. Gaze-
teler kendi evrim sürecini geçirirken 
günümüzde internet yayıncılığı kap-
samında yapılan podcast yayınlarının 
bir kısmı belki o günlere benzetilebilir. 
Yine de bir ulusun gelişiminde böyle 
büyük bir role sahip yayıncılığın bir 
daha eşi benzeri görülmedi demek de 
yanlış olmaz.

Peki, gelin biraz da o günlerin baş 
aktörü radyolara göz atalım, hafıza-
larda kalan birkaç anıyla zaman içinde 
yolculuğa çıkalım.

Ona “Nostalji doktoru” diyorlar
Bursa’da “nostalji doktoru” olarak bi-

linen radyo tamircisi ve koleksiyoneri 
Ahmet Ali Şağın, bugüne kadar Türki-
ye’nin farklı şehirlerinde 30’un üzerin-
de yaptığı sergilerinin sonuncusunu 
geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi. Ka-
tılımın ve ilginin büyük olduğu sergi, 
Bursa’daki Tayyare Kültür Merkezi’nde 
radyo meraklılarını bir araya getirdi.

40 yıla yakındır eski radyo ve gramo-
fonları tamir eden Şağın, Bursa’nın tari-
hi Yeşil semtindeki atölyesinde koleksi-
yonuna ait 300’e yakın antika radyoyu 
bir müzeye bağışlayarak bu tarihi mi-
rası ölümsüz kılmak istiyor. Atölyesin-
de halen antika radyo tamiri yapan ko-
leksiyoner, gerek kendisini bulan radyo 

sahipleriyle, gerekse açtığı sergilerdeki 
ziyaretçileriyle bir araya geldiğinde not 
alarak tuttuğu anılardan birini şöyle 
paylaşıyor:

“Yıllar önce açtığım bir sergide yaş-
lı bir hanımefendinin bir radyonun 
başında uzun uzun durduğunu fark 
ettim. Yanına gidip ‘Bir yere oturmayı 
ister mi?’ diye sordum. Son derece kibar 
bir hanımefendiydi. Oturmak isteme-
diğini ama baktığı radyonun aynısını 
babasının sattığı günü hatırladığını ve 
ablasıyla birlikte günlerce ağladıklarını 
söyledi. Ve sözlerine devam etti. Sattık-
ları radyonun parasıyla babası, kendisi-
ni ve ablasını Ankara’da yatılı öğretmen 
okuluna kaydettiğini belirtti. Sattıkları 
o radyo sayesinde kendisi de, ablası da 
öğretmen olmuş. Çalışmış, para kazan-
mış, o da çocuklarını okutmuş. Gözleri 
doldu. Bana sarıldı, yanaklarımdan 
öptü. Philips 1935 model bir radyoydu.”

“Koleksiyonumu bir müzeye 
vermek istiyorum”

Radyolara olan merakının çocukluk 
yıllarına dayandığını aktaran Şağın, 
anılarına şöyle devam etti:  

“Bizim de evimizde ilk radyo vardı. 
Televizyon sonra geldi. Nice yaşanmış-
lıklara, haberlere tanıklık etti evlerdeki 
radyolar. Tek haberleşme kaynağımız 
radyoydu. Cep radyolarıyla maç izleme-
ye gider, diğer maçları da takip ederdik. 
40 yıldır biriktiriyorum radyoları. Ön-
ceden evdeydi, şimdi bir depoda saklı-
yorum. Çünkü saklaması zor. Sonuçta 
antika radyolar bunlar. Önce çalışır hale 
getiriyorum, sonra saklıyorum. Tek 
beklentim, tüm bu birikimi bir müzeye 
teslim etmek. Türkiye’nin her yerinde 
olabilir.”

Çocukluk yıllarında evlerindeki Phi-
lips 1967 model lambalı radyonun içini 
açarak başladığı tutkusunu 40 yıldır 
meslek olarak yapan Şağın, İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Bursa’dan radyoların 
kendine ulaştırıldığını anımsatıyor. En 
eski radyosunun 1935 model Amerikan 
bir radyo olduğunu belirten Şağın, birer 
dekorasyon ürününe dönüşen antika 
radyoların televizyon ve internete yenik 
düştüğüne işaret edip sözlerini “Artık 
kimse radyo tamircisi olmak istemiyor. 
Ne mesleğimi, ne de koleksiyonumu 
aktarabileceğim biri yok. Tüm bu biri-
kimin boşuna gitmesinin istemiyorum. 
Koleksiyonumu bir müzeye vermek is-
tiyorum. Böylece radyo kültürü yaşat-
mak istiyorum” diye bitiriyor.
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Evcil hayvanlara çip takma zorunlu-
luğu bazı sıkıntıları beraberinde getirdi.  
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kedi, 
Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendiril-
mesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğinin” yürürlüğe girme-
siyle binlerce evcil hayvan, sokağa bıra-
kılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 
Evcil hayvanlara çip uygulamasında, 
31 Aralık 2022 itibarıyla süre dolarken, 
1 Ocak 2021’den itibaren 2 yıllık süreçte 
855 bin 105 kedi, 574 bin 240 köpek ve 

25 gelincik olmak üzere toplam 1 mil-
yon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklen-
dirildiği öğrenildi. 

Evcil hayvanlarına mikroçip tak-
tırmayan hayvan sahipleri, Tarım ve 
Orman İl Müdürlükleri ya da veteri-
nerlerde beyanname doldurmadıysa, 
hayvan başına 3 bin 469 TL ceza öde-
yecek. Bazı yerlerde mikroçip uygu-
lamasında yasal süre dolunca, para 
ödemek istemeyenler, can dostlarını 
sokağa terk etmeye başladı.

Yalova’nın bazı bölgelerinde soka-
ğa terk edilen hayvanlarda gözle gö-
rülür şekilde artış olduğu görülüyor. 
Konu ile hayvansever ve veterinerle 
konuştuk. Hayvanseverler, çip tak-
ma süresinin uzatılmasını bekliyor.

Binlerce hayvan, Binlerce hayvan, 
sokağa bırakılma sokağa bırakılma 
tehlikesi yaşıyortehlikesi yaşıyor

Evcil hayvanlarına 
mikroçip taktırmak 

istemeyen hayvan 
sahipleri, 3 bin 469 TL 

ceza ödememek için 
can dostlarını sokağa 
terk ediyor. Yalova’da 

bazı bölgelerde sokağa 
terk edilen hayvanlara 

rastlanıyor. Hayvanseverler, 
çip takma süresinin 
uzatılmasını istiyor.

İsmail Ersan

13 Şubat 2023

http://media4democracy.org/news/binlerce-hayvan-sokaga-birakilma-tehlikesiyle-karsi-karsiya
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Terk edilmiş hayvan sayısında 
artış

Yalova’da 35 yıldır sokak hay-
vanlarını besleyen Aysel Sever, “So-
kaktaki hayvan sayısı azalsın” diye 
başlayan çip uygulamasının hayvan-
ların sokağa terk edilmesine neden 
olduğunu iddia edip şunları anlattı:

“Hayvanlara mama verdiğim böl-
gede ortalama, 20-30 köpek vardı. 
Şimdi terk edilmiş hayvan sayısın-
da, ciddi bir artış meydana geldi. Bu 
sayı, 50-60’larakadar çıktı. Kediler-
de durum aynı. Şu mahallede şu ka-
dar var burada bu kadar var diye net 
bir rakam vermem doğru olmaz ama 
sayılarda artış meydana geldi. Elbet-
te hayvanlara çip taktırmak güzel 
bir şey. Ama hayvanseverlerin aklı 
karışık. Çipin daha sonra bir mali-
yeti olacağından korkuyor. Çip tak-
tırmayanlar ise ceza ödememek için 
hayvanlarını bırakmak istiyor.”

Çip ile ilgili hayvanseverlerin daha 
iyi bilgilendirilmesi gerektiğini vur-
gulayan Sever, “En azından evinde 
hayvan besleyenlere konunun daha 
iyi anlatılması gerekirdi. Hayvanla-
rı kayıt altına almak onların takibi 
elbette çok mühim bir konu. Ancak 
işleyişte bir hata olduğunu düşü-
nüyorum. Mesela Tarım ve Orman 
İl Müdürlüklerinde takılan çiplerin 
aynı fiyattan veterinerlerde de takıl-
ması lazım” diye konuştu.

Yalova Merkez Esadiye köyünde 
ikamet eden Cemal Er, son zaman-
larda evinin yakınında sokağa bıra-
kılan kedi ve köpek sayılarında artış 
olduğuna dikkati çekip şunları söy-
ledi: 

“Yılarca oturduğum bu bölgede, 
evcil olduğunu tahmin ettiğim kedi 
ve köpekleri daha çok görmeye baş-
ladım. Çoğu mamadan başka yiyecek 
yemiyor. Buraya bırakılıp kaderleri-
ne terk ediliyor. İnsanlar, bakamaya-
cağı hayvanları almasınlar. Şimdi bir 
modadır almış başını gidiyor. Bir-
birlerine kedi ve köpek hediye edi-
yorlar, bu yanlış bir şey. Devlet, çip 
uygulaması başlattı ama bunun da 
bir çözüm olduğuna inanmıyorum. 
İnsanlar bu uygulamanın ne oldu-
ğunu dahi bilmiyor. En azından bu 
çip olayı yıllara yayılıp ondan sonra 
paralı sisteme geçilseydi. Çoğu çipe 
para ödemek istemiyor. Bu da soka-
ğa terk edilen havanların çoğalacağı 
anlamına geliyor.”

“Çip konusunda 
bilgilendirilmedik”

Kent merkezinde hem evcil hayvan 
ürünleri satan aynı zamanda kliniği 
olan Veteriner Hekim Ercan Eroğlu 
da çip uygulaması hakkında bilgi-
ler verdi. Eroğlu, kedi, köpek ve bazı 
hayvanlara takılan çiplerin takılma 
işlemleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Kedi ve köpeklerin, kürek kemi-
ğinin olduğu yerden bir alet aracılı-
ğıyla bu çip hayvana yerleştiriliyor. 
Tabii ki burada hayvanlar, çok büyük 
bir acı çekiyor. Müşterilerimizden, 
‘Hayvanlarımız acı çekiyor, ağrı ya-
pıyor’ diye çok şikâyet alıyoruz. Çip 
takıldıktan sonra bir de bu çiplerin 
okunması gerekiyor. Çip okuyucu 
diye bir cihaza ihtiyaç duyuluyor. 
Çip okuyucu, hayvan veteriner he-
kime geldiği zaman, o kedi veya kö-
pek kime ait olduğu belli oluyor. Bazı 
hayvanlarla ilgili şüpheli durumlar 

oluyor. Gelen hayvan, kayıp mı değil 
mi, o hayvanı getirene ait mi değil 
mi? Karşımızdaki kişiye, veteriner 
olarak ‘Nüfus cüzdanınızı görebilir 
miyim?’ dediğimizde, bazısı kimli-
ğini gösteriyor art niyetli olan zaten 
göstermiyor. Yani kayıp hayvanlarda 
veteriner hekimin gücü buna yetme-
yecek. Çalan kişi, ‘Kimliğim yanım-
da yok’ diyebilir, işi yokuşa sürebilir. 
Kedi kaçmış oluyor veya güzel, paha-
lı bir köpek çalınmış olabiliyor. Bunu 
bizim takip etmemiz mümkün değil 
hem iş yoğunluğu hem de güç gerek-
tiren bir konu. Ayrıca bu çalıntıdır 
diyebilmek için yapıcı bir kuvvet yok 
yanımızda. 

Çiple ilgili altyapı tam olarak hal-
ledilmemiş. Bunun için, ‘Çip oku-
yucu ve bilgisayar sistemi’ olmalı. 
Bende yok mesela en azından bir 
teknik ekip gelip bizi bilgilendir-
meli. Devletin bize, ‘Bu çip okuyucu 
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sizin olsun, bu çipi siz takın’ demesi 
lazım. Ama bize verilen bir şey yok. 
Bunu özel ve kapsamlı veterinerlik 
klinikleri kendi imkanları ile yapı-
yor. Veteriner hekim odalarından 
alıyorlar. Oradan da ücret karşılığı 
aldıkları için bunu ücret karşılığı 
veriyorlar. Bu çip takma işi, veteri-
nerler de 250 lira. Ben mesela tak-
mıyorum. Çünkü can dostlarıma kı-
yamıyorum. Çipler, para ile alındığı 
için oda tarifesi üzerinden onlar da 
bu işlemi yapıyorlar. Bunu veteri-
nerler 250 liradan yaparken tarım 
ve orman müdürlükleri yanılmıyor-
sam 75 liraya yapıyor. Ben, 75 liraya 
yapılan işlem için müşterimden 250 
lira istemiş olsam müşterim hoş 
karşılamaz. Bazı müşteriler buna 
karşı çıkıyor. Hayvan sevmeyelim mi 
gibi sitemlerde bulunuyorlar. Eğer 
müdürlüklerde 75 liraya yapılıyorsa 
bize de imkân sağlasınlar biz de aynı 
fiyattan yapalım. Bunun için de dev-
let bize cihaz verecek çip verecek çip 
okuyucu verecek aynı şartlarda biz 
de bu işi yaparız.”

Çip takılıma işini yanlış anlayan-
lar olduğuna dikkati çeken Eroğlu, 
“Çip takıldıktan sonra biz kaybolan 
hayvanı bulabiliriz gibi bir şey yok. 
Hayvan kaçmış veya çalınmışsa 
bunu bulmak mümkün değil. Çipte 
öyle bir sistem yok. Sadece veteri-
nere gelindiği zaman orada çip oku-
yucusu varsa okur sistemde kayıt 
varsa aşı takibi gibi bir kolaylığı ola-
bilir. Zaten bilgisayarımız da şu an 
çip okumaya uygun değil. Açıkçası 
veteriner hekim olarak bu sistem ne-
dir bilmiyorum. Bize öğretilen göste-
rilen bir şey yok. Kendi şahsi gayret-
lerimizle yapmamız gerekiyor” diye 
konuştu

Hayvanseverlerin kafasında 
soru işaretleri…

Çipin ileride neler getireceğine 
dair çekincelerinin olduğunu da dile 
getiren Eroğlu, sözlerine şöyle de-
vam etti:

“Çip takma olayı ile ilgili sokağa 
atılmaların çok olacağını tahmin 
etmiyorum. Tarım ve Orman Müdür-
lüklerinde 75 lira karşılığında yaptı-
rılıyor. ‘Çip taktırmadık bu hayvan-
ları sokağa atalım’ diyen çok olmaz 
diye düşünüyorum, bu yüzde 3-5 tir. 
Belki çip taktırmayanlar, 3 bin 500 
lira ceza ödememek için hayvanları 

dışarı bırakabilir. Devlette bu süreyi 
biraz daha uzatmalı. Yoksa benim 
de tahmin etmediğim kadar sokağa 
bırakılmalar olabilir. Ancak bazı ki-
şiler, ‘Acaba biz bu çipi taktırdığımız 
zaman devlet bizden vergi mi alacak’ 
gibi kafalarında soru veya daha deği-
şik algılar var. Çip takıldığı zaman, 
‘Niye takılıyor, sebebi nedir, biz ve-
terinere gidiyor aşımızı yapıyorduk, 
karnemiz vardı sisteme de giriyor-
lardı’ gibi kafalarda soru işaretleri 
oluşturdu. Bunu gereksiz görenler 
de var. Bazıları, ‘Bu çipi taktırdım, 
hayvanım kaybolduğunda hemen 
bulamıyorsam niye bu kadar para 
vereyim?’ Devletin sistemi varsa 
devlet bunu bedava yapması lazım. 
İnsanlar, hayvanı besleyen, aşısını 
bakımını yapan benim devlet bu işi 
kolaylaştırmak istiyorsa bu parayı 
neden verelim?’ diyor. ‘Çip taktırma 
için zorunluluk varsa devlet bunu 
bedava yapsın’ diyenler çok. En azın-
dan ilgili müdürlüklerde yapılan iş-
lemlerin veterinerlerde de yapılması 
gerektiğini söylüyor hayvan sever-
ler.” 

Aşı ve mama fiyatları artacak
Çip nedeniyle değil de artan mali-

yetler ve mama fiyatları yüzünden 
hayvanların sokağa bırakılma riski 
ile karşı karşıya kaldığının altını çi-
zen Eroğlu, sözlerini tamamladı:

“Cipten dolayı sokağa bırakılan 
kedi ve köpekler olacak elbette ama 
sokağa terk edilme daha çok artan 

aşı ve mama fiyatlarından olacak. 
Bazı insanlar, ‘Çip taktırmadım, 
onun cezasını ödeyemem’ diye hay-
vanını sokağa bırakmaz. Bazıları 
da bile bile gidip o cezayı ödemez. 
Çoğu hayvansever, affı bekliyor. Af 
çıkmazsa bekli de sokağa terk edile-
cek epey bir hayvan olacak. Yavrular 
için haziran ayına kadar çip taktır-
ma zorunluluğu yok. Haziran ayın-
dan sonra onlar da cezaya tabi ola-
cak. Şehirdekiler bunu taktırmaya 
çalışacak. Köydekilerin çoğu bunu 
taktırmadı. Adamın 5 tane çoban kö-
peği var hangi birine bunu taktırsın. 
Asıl mesele, dışarıya salınan hay-
vanların ekseriyeti maliyetlerden 
dolayı. Mamanın fiyatı, 13 liradan 
70 liraya çıktı. En düşük mama, 5 
yıl önce 5 liradan satıyordum şimdi 
30 lira. Onu da ben imkânlarım da-
hilinde ucuz veriyorum. Maliyetler 
arttığından maması, kumu, aşıları 
vs. bunlar evcil hayvanların salıve-
rilmesinde bir neden. En düşük aşı, 
400 lira. Sadece bir aşı yapılmıyor ki 
bir köpek için en az 5 zorunlu açı var. 
Kedi için de en az 3 zorunlu aşı var. 
Bunlar ciddi maliyetler oluşturuyor. 
Veteriner odalarının tarifesi üzerin-
den hesaplama yapacak olursak iç ve 
dış parazit 200 liradan en az yılda 5 
defa yaptırılsa bin lira. Ayrıca kalite-
li bir mama yerse ortalama 10 günde 
3 kilo yapar, aylık 300- 400 lira eder. 
Yani tüm masrafları, yılla çarparsak 
en az bir hayvanın gideri, 5 bin lira-
nın üzerinde olur.” 
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Savaş bölgelerinden kaçarak Tür-
kiye’ye gelen, son 11 yılda sayıları 
dalga dalga artarak “milyonlara” 
ulaşan göçmenlerin, sağlık ve eğiti-
me erişimi konusunda herhangi bir 

iyileşme söz konusu değil. Sağlık 
ve eğitim, temel insan hakkı olarak 
kabul edilmesine rağmen, genellikle 
vatandaşlık hukuku ile sınırlı. Göç-
menler sınır dışı edilme korkusuyla 
ve hastalıkla burun buruna yaşar-
ken, binlerce göçmen çocuk eğitim-
den yoksun kalıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 
2022 yılı verilerine göre, eğitim ça-
ğında bulunan bir milyon 124 bin 
göçmen çocuğun yüzde 35’i eğitim 
göremiyor. Yaklaşık 4 milyon göç-
menden ise kaçının ücretsiz sağlık 
hizmetine erişebildiğine dair yetkili 
makamlardan ilgili bir açıklama bu-
lunmuyor. 

Göç edenler, sağlıksız yaşam ko-
şullarının yanı sıra sağlık hizmetle-
rinin sunumu ve alımında ciddi so-
runlar yaşıyor. Geldikleri yerlerdeki 
sağlık sigortası kapsamına girme-
meleri ve işsizlik nedeniyle sosyal 

güvenliklerinin olmaması, sağlık 
kurumlarından yararlanamamayı 
beraberinde getiriyor. Ayrıca göç-
menlerin, sağlık hizmetine ulaşıla-
bilirliğinin sınırlı olduğu ve ciddi 
maddi sıkıntı yaşadıkları biliniyor. 

Ülkelerindeki savaş dolayısıyla 
Türkiye’ye zorunlu göç yapan göç-
menlerle sağlığa ve eğitime erişim-
leri hakkında konuştuk. 

Anne sağlıktan, çocuk 
eğitimden yoksun!

Suriye’de yaşanan çatışmalardan 
dolayı 10 yıl önce ülkesini terk etmek 
zorunda kalan Bennazir A.Ö., kronik 
astım hastası olduğunu ve düzenli 
tedaviye ihtiyacı olduğunu belirtti. 
Türkiye’ye geldiğinden beri neredey-
se hiç tedavi olamadığına işaret eden 
A.Ö, yaşadığı sıkıntıyı şöyle özetledi:

“İlk geldiğim senelerde hiç Türkçe 
bilmediğim için dil problemi yaşa-

Berna Kişin
21 Şubat 2023

İstanbul’da yaşayan 
Afganistan ve Suriyeli 
göçmenlerin sağlık 
ve eğitime erişmekte 
yaşadıkları sorunlar devam 
ediyor. MEB’in 2022 yılı 
verilerine göre, eğitim 
çağındaki bir milyon 124 
bin göçmen çocuğun yüzde 
35’i eğitimden yoksun.

Göç(e)meyen göçmenler: 
Kimlik yoksa 
eğitim de yok sağlık da

http://media4democracy.org/news/g-e-meyen-gmenler-kimlik-yoksa-egitim-de-yok-saglik-da
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dım. Bir gün büyük bir astım krizim 
tuttu, eşim beni hastaneye götürdü. 
Tedavi olduktan sonra 3 bin TL ka-
dar bir fatura çıkarttılar. Bu fatura-
yı imzalamamızı söylediler. Mecbur 
imzaladık. İmzaladıktan sonra bize 
dediler ki ‘Bu ödemeyi yapmadan 
ülkeden çıkamazsınız.’ Sonra uzun 
seneler gitmedim hastaneye. Çok 
kötü olduğum zamanlarda da gide-
medim.” 

Biri 16, diğeri 25 yaşında iki çocu-
ğu olduğunu söyleyen A.Ö., sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Biz Türkiye’ye geldiğimizde kızım 
6, oğlum 15 yaşındaydı. Eşimin tek 
bacağı yok, çok genç yaşta çalıştığı 
yerde makinaya kaptırarak kaybet-
miş. O yüzden ağır işlerde çalışamı-
yor. Buraya göç ettiğimizde oğlum 
çalışmak zorunda kaldığı için okula 
devam edemedi. Kızımı da ancak 10 
yaşında yazdırabildik okula. Çok de-

nedik ama kimlik yok, vatandaşlık 
yok, statü yok diyerek geri çevirdi-
ler. Biz kendimiz okuma-yazma evde 
öğretmeye çalıştık arkadaşlarından 
geri kalmasın diye. Şimdi ortaokula 
gidiyor, dersleri iyi ama devlet oku-
luna gitmesine rağmen çok fazla 
masraf oluyor. Her şey pahalı ama 
elden ne gelir mecbur okutuyoruz 
kız çocuğu okuması lazım. Ben de 
ayda bir iki ev temizliğine gidiyorum 
destek olmaya çalışıyorum.”

Sınır dışı edilmek mi 
korkutucu, hastalığa 
yakalanmak mı?..

Afganistan’dan 3 yıl önce Türki-
ye’ye göç eden bir başka göçmen Na-
gham Z.  Bir fabrikada, kayıtsız işçi 
olarak çalıştığı için Sosyal Güvenlik 
Sigortası (SGK) olmadığını bildirdi. 
Birkaç kez hastalandığını ve bu dö-
nemde hastaneye gitmeden eczane-
den ilaç yazdırdığını anlatan Z., du-
rumuna ilişkin şunları söyledi: 

“SGK olmadığım için en ufak bir 
muayenede yüklü miktarlarda para 
isteniyor. Ben gündelik çalışan bir 
işçiyim. Hastalandığımda 2-3 gün 
işe gidemiyorum. Bir de hastaneye 
para versem yiyecek ekmek alama-
dığım için daha çok hasta olup daha 
uzun yatmak zorunda kalırım. Ai-
lem Afganistan’da kaldığı için bura-
da çalışıp aldığım 3 kuruşu bölüştü-
rüp onlara da yolluyorum. Annem, 
anneannem, 5 kardeşim bir evde ya-
şıyorlar. Evde benden para bekleyen 
7 boğaz var.” 

3 Afgan göçmenle aynı pansiyon 
odasını paylaştığını ve hastalandık-
larında çözümü internetten aradık-
larını sözlerine ekleyen Z., konuş-
masını şöyle tamamladı: 

“Sınır dışı edilmek mi daha korku-
tucu, hastalığa yakalanmak mı bil-
miyorum. Birimiz hastalandığında 
diğerimiz internetten çözüm arıyo-
ruz. Sayıyla meyve alıyoruz. Hasta 
olan arkadaşımıza, eczaneden ağrı 
kesici, soğuk algınlığı ilaçları alıyo-
ruz. Kış sert geçmesin diye dua edi-
yoruz çoğu zaman. Bir arkadaşımı-
zın annesi böbrek hastası, diyalize 
girmesi gerekiyor ama bunun altın-
dan kalkabilmesi için gece-gündüz 1 
saat bile uyumadan çalışması lazım. 
Bunun gibi birçok göçmen var, tanık 
oluyorum. Şimdi bu insanlar, ölme-
mek için savaştan kaçıp bir ülkeye 

sığınıyor ama o ülkede sağlık hizmeti 
alamadığı için yine ölümle göz göze 
diz dize kalıyor. Göç etmişiz ama as-
lında edememişiz. Resmiyette ülke-
mizdeyiz, beden olarak Türkiye’de.” 

Kimlik yoksa okul da yok…
İki yıl önce Afganistan’dan göç 

eden Güssam H. H. ise, okul çağında 
olan 3 çocuğunun okula gidemediği-
ne dikkat çekti. 9 yaşındaki kızının 
yeni yeni okuma yazma öğrendiğini 
sözlerine ekleyen H.H, “Biz kendi 
çabalarımızla okuma yazma öğret-
tik ama zor oluyor. Kimlik olmadığı 
için okula yazdıramıyoruz. Başvuru-
yoruz ama geri çeviriyorlar. Çocuk-
larım okula gitmek için sürekli ağ-
lıyor. Sokakta okula giden çocukları 
gösterip ‘Herkes okula gidiyor biz de 
gidelim’ diyorlar. Bugün yarın diye-
rek oyalıyoruz. Çocuklarımız oku-
mak, okula gitmek istiyor” diye an-
lattı yaşadıklarını. 

Çocuklarım 
okula gitmek için 

sürekli ağlıyor. 
Sokakta okula 

giden çocukları 
gösterip ‘Herkes 

okula gidiyor biz de 
gidelim’ diyorlar.

SGK olmadığım 
için en ufak bir 

muayenede yüklü 
miktarlarda para 

isteniyor. Ben 
gündelik çalışan bir 

işçiyim. 

Fotoğraf: DEPO Photos
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Sosyal medya platformlarının kul-
lanımı her geçen gün artıp çeşitlen-
diği bir dönemde özellikle Twitter, 
Facebook, Instagram vb. platform-
larda “ç”alıntı haber derleyen çok 
sayıdaki hesap, kontrolsüz bir şe-
kilde artıyor. Türkiye’de özellikle 
twitter’da yaygın olan bu hesapların 
çoğu, herhangi web sitesine bağlı 
olmadığı gibi farklı yerlerden “ç”a-
lıntı yaparak, kaynak göstermeden 

Twitter’dan paylaşıyor, bazıları da 
“ç”alıntı” yaptığı haberin sonunda 
kaynak gösteriyor. Twitter’da yaptı-
ğımız küçük bir araştırmada görü-
yoruz ki, neredeyse her konuyla ilgili 
(haber, siyaset, tarih, bilim, kültür, 
edebiyat vb.) “ç”alıntı paylaşım ya-
pan binlerce, milyonlarca twitter he-
sabı var.

“Ç”alıntı haberi, etik ve telif hak-
ları boyutlarını, Prof. Dr. Süleyman 
İrvan, Prof. Dr. Gamze Yücesan Öz-
demir, Medya ombudsmanı Faruk 
Bildirici, Gazeteci Esra Tokat ve 
NewLab Turkey’den Ahmet Alphan 
Sabancı ile konuştuk.

Prof. Dr. İrvan: Sosyal medyada ga-
zetecilik yapanlar, mesleğe verdikle-
ri zararı da göz önüne almalı

Üsküdar Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Süleyman İrvan, sosyal 
medyadaki sürecin, “Bak-geç gaze-
teciliği”ne döndüğünü vurgulayarak 
şu değerlendirmede bulundu:

“Sosyal medyada giderek artan 
oranda, benim Türkçeye ‘bak-geç ga-
zeteciliği’ olarak çevirdiğim ‘glance 
journalism’ söz konusu. Sosyal med-
ya kullanıcılarının önemli bir kısmı, 
sadece başlıklara bakıp geçtiği ve 
detaylarla ilgilenmediği için sosyal 

Akademisyen, uzman ve gazeteciler, internet medyasının özgün haber üretmemesinin 
sorun olduğunu vurgulayarak konuya ilişkin düzenleme olmadığına dikkat çekip kişi 
ve kurumların meslek etiğine sahip çıkması, gazetecilik içeriklerinin telif hakkının 
tanınması için mücadele vermesi gerektiğinin altını çizdiler

Tamer Morkoç
23 Şubat 2023

Fotoğraf: DepoPhotos

“Ç”alıntı haber derleyici botlar, 
trol hesaplar…

http://media4democracy.org/news/alinti-haber-derleyici-botlar-trol-hesaplar
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medyada sadece başlıkları verip ge-
çen ve böylece takipçi kazanmaya 
çalışan hesaplar çoğaldı. Bunlar etik 
açıdan sorgulanabilir ancak Türkiye 
internet medyasının ana sorunu, öz-
gün haber üretmemesidir. Yani tam 
haber paylaşan hesaplar da aslında 
kendi yaptıkları haberleri değil, ora-
dan buradan aldıkları haberleri pay-
laşmaktadırlar.

Konuya gazetecilik etiği açısından 
bakarsak, bir muhabir tarafından 
emek harcanarak yapılmış haberi, 
olduğu gibi kopyalamak, haber hır-
sızlığıdır. Bu haberi, başka bir mecra 
özetleyerek aktarsa bile emeğe say-
gı gereği haberi üreten ana mecraya 
link vermelidir. Doğru olan budur. 
Bunun dışındaki pratikler, hem etik 
açıdan sorunludur hem de gazete-
ciliği yoksullaştırmaktadır. Haber, 
sadece başlıktan ya da spottan iba-
ret bir duyuru metni değildir. Sosyal 
medyada gazetecilik yaptığını iddia 
edenlerin, mesleğe verdikleri za-
rarı da göz önüne almaları gerekir. 
Etik açıdan iyi bir haber, benim de-
yimimle ‘5N1K’ artı ‘1E’ sorularına 
tam cevap veren haberdir. 1E sorusu, 
yaptığım haber etik değerlere uygun 
mudur  sorusudur.”

“Hem gazeteciler, hem 
okuyucular hem de kamuoyu 
açısından sonuçlar doğuruyor”

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, 
konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Son dönemde haber derleyici he-
saplar, Twitter’da ciddi boyutlara 
ulaştı. Bu hesaplar, belirli bir haber 
üretim ağına ya da websitesi gibi 
kurumsal bir alana sahip değiller. 
Buna karşın, yalnızca Twitter hesa-
bı olarak var oluyorlar. Kullandıkları 
haberleri, çoğunlukla kaynak gös-
termeden yayınlıyorlar. Çok az bir 
bölümü, paylaştığı haberin bağlan-
tısını ekliyor.

Bu durum hem gazeteciler, hem 
okuyucular hem de kamuoyu açı-
sından sonuçlar doğuruyor elbette. 
Gazetecilik alanından bakarsak, 
kaynak gösterilmeden kullanılan 
haberler, bu alandaki emeğin gaspı 
oluyor.

Konunun etik ve telif hakları boyu-
tu ile ise şunları söyleyebilirim. Telif 
konusu, biraz daha sıkıntılı. Kaynak 
gösterilen haberler için de telif öde-
mesi yapılmıyor. Okuyucular açısın-

dan ulaşılan haberin doğruluğu ve 
gerçekliği, şüpheli. Bu açıdan mani-
pülasyona ve sahte habere oldukça 
açık bir alan. Kamuoyu açısından 
bakıldığında ise bu tarz hesaplar, 
otoriterliği aşmak için bir araç ola-
rak görülüp meşrulaştırılabiliyor. 
Bu hesapların pek çok haberi hızlıca, 
en kısaltılmış haliyle ve engelleme-
lere takılmadan dolaşıma sokulma-
sı insanlar için önemli oluyor. Oysa 
gazetecilik tekniği açısından da eti-
ği açısından da oldukça sakıncalı 
sonuçlar doğurabilecek bir uygula-
madır bu. Kamuoyuna gerçek bilgi 
vermekle yükümlü olan gazetecilik 
mesleği ile karıştırılmamalı, ‘sosyal 
medya hesabı’ olarak görülmeli ve 
değerlendirilmeli. Çünkü kamuoyu-
nun haber alma hakkı bu çerçevenin 
oldukça ötesindedir.”

Medya ombudsmanı Bildirici: 
Yasal düzenleme de yok

Hürriyet Gazetesi’ndeki “Okur 
Temsilciliği/Ombudsman” köşesi 
kapatıldıktan sonra Eylül 2020’den 
beri kişisel blogunda medya ombu-
dsmanlığını sürdüren Faruk Bildiri-
ci da konuyu şöyle değerlendirdi:

“Maalesef sadece sosyal medyada 
değil internet medyasında da ha-
berler, söyleşiler, yazılar olduğu gibi 
alıntılanır; açıkçası çalınıyor. Bunu 
önleyecek yasal düzenleme de yok. 
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorum-
luluk Bildirgesi’ne göre, alıntı yapıl-
dığında kaynak göstermek zorunlu-
dur. Ancak bu etik ilke, çoğu zaman 
uygulanmıyor, uygulansa da metin-
ler bütün olarak alındığı için alıntı-
dan öteye geçilmiş oluyor.

Basın Kanunu’na göre, bir gaze-
tecilik ürününün alıntılanabilmesi 
için aleniyet kazandıktan sonra kay-
nak gösterilmesi yeterli. Fikir ve Sa-
nat Eserleri Kanunu’na göre de, ga-
zetecilik ürünleri, fotoğraf, görüntü 
vb. dışında fikir ve sanat eseri kabul 
edilmiyor. Yani gazetecilik içerikle-
rinin telif hakkı kabul edilmiyor. O 
nedenle biz gazetecilerin bu yönde 
mücadele vermesi, çaba harcaması 
gerek ki, gazetecilik içeriklerinin te-
lif hakkı yasal olarak tanınsın.

Sosyal medyada gazetecilik içerik-
lerini olduğu gibi çalıp kaynak dahi 
göstermeyen hesaplara karşı da ga-
zetecilerin, toplu mücadele etmesi, 
bu hesapları teşhir etmesi gerekir. 

Ahlaki davranmayan bu hesapları 
teşhir edip duyurarak etkisizleş-
tirebiliriz. Onlara karşı en güçlü 
mücadele aracımız, onların okurla-
rını izleyicilerini bilinçlendirmek 
olabilir.”

Gazeteci Tokat: Kişi ve 
kurumlar, gazetecilik meslek 
etiğine sahip çıkmalı

Yaptığı haberleri kaynak gösteril-
meden trol hesaplarda paylaşıldığı-
nı belirten Gazeteci Esra Tokat ise 
konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu tarz hesaplar tarafından be-
nim de haberlerim çok sık haber lin-
ki verilmeden kullanılıyor. Daha da 
kötüsü haber bağlantısını geçtim, 
haberin kime ait olduğu dahi belir-
tilmiyor. Günümüzde haberi yapan 
gazetecilere ulaşmak çok kolay. Bu 
yüzden eğer haber kullanılacaksa 
sözlü ya da yazılı izin istenebilir. 
Ancak 4 yıllık meslek hayatımda ne-
redeyse hiç böyle bir durumla karşı-
laşmadım.

Ayrıca telif hakları dışında ayrı-
ca bu bir emek hırsızlığıdır. Çünkü 
okuyucunun okuduğu haber/metin 
dışında, gazetecinin haberi üretene 
kadar içinde olduğu bir emek süreci 
var. Burada yapılan bu metni kop-
yalayıp kullanarak tüm bu süreci 
umursamamaktır. Kısacası, gaze-
tecinin emeğini yok saymaktır. Bu 
yüzden Twitter’dan önce bu yapılan-
la mücadele etmenin en önemli yolu, 
kişilerin ve kurumların gazetecilik 
meslek etiğine sahip çıkmalarından 
geçiyor.”

NewLab Turkey Kurucusu 
Sabancı: Yanlış bilgi ve komplo 
teorilerinin yayılmasını 
kolaylaştırıyor

NewLab Turkey kurucusu, editörü 
ve dijital içerik üreticisi Ahmet Alp-
han Sabancı’ın konuyla ilgili düşün-
celeri ise şöyle:

“Alıntı yapan bu hesapların aşırı 
hareketli ve değişken olması, genel 
olarak hızlı para kazanmak için ku-
rulduklarından dolayı ömürlerinin 
kısa olması süreci zorlaştırabilir. 
Özellikle de envanter çıkartma nok-
tasında hayli zor bir süreç. Bunun 
için biraz teknik bilgiye ihtiyaç ola-
caktır, örneğin kullanıcı adları yeri-
ne user ID toplamak ve onları takip 
etmek gibi.
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Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip 
Şırnak merkezde, satılık ve kiralık 
daire fiyatlarındaki artış durmuyor. 
Asgari ücretin altında çalışan yoğun 
bir nüfusun bulunduğu Şırnak’ta 
kira fiyatlarının yüksek olmasının 
yanı sıra kiralık ev bulma sıkıntısı 
da bulunuyor. Konut eksikliği, artan 
nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamı-
yor. Bu eksiklik, kira fiyatlarının art-
masındaki önemli sebeplerden biri 
olarak görülüyor. Kira fiyatlarında-
ki artış da hızla sürüyor. 2022’de 
yüzde 25’lik artış yaşayan kiraların 
2023’te daha da artması bekleni-
yor. Şırnak’ta bulunan emlakçılar, 
2022’de 2 bin Türk Lirası (TL) olan 
2+1 kira fiyatlarının 2500’ün üzeri-
ne çıkmasını beklediklerini söyledi. 
İki yıl önceki fiyatlar ile karşılaşıldı-
ğında aradaki artış, dört kat attı.

İnşaat sektörünün az olduğu şe-
hirdeki konutların çoğunu 2016 
yasak sürecinden sonra devlet tara-
fından yapılan (Toplu Konut İdaresi) 
TOKİ binaları oluşturuyor. Yasak 

döneminde başka şehirlere göç eden 
yerlilerin geri dönmesi ile nüfus art-
maya başladı. Fakat yıkılan evlerin 
yerine yapılan TOKİ daireleri sadece 
yerli halkın bir kısmının ihtiyaçla-
rını karşıladı. Birden fazla dairesi 
olan ev sahipleri bu dairelerin bir 
kısmını kiraya veriyor veya satıyor. 
Fakat sınırlı sayıda olan bu dairele-
re talebin yoğunluğu fiyatları hızla 
arttırdı. 2021’de 100-150 bin TL ci-
varında olan fiyatlar, bugün 600-
700 bin TL’ye satılıyor. 700-1000 TL 
arası olan kira fiyatları, bugün 2000 
TL’lere çıktı.

Nüfus arttı konutlar yetersiz 
kaldı

Yerli halkın geri dönüşünün yanı 
sıra şehirde, yoğun bir şekilde aske-
ri personel, polis ve memur nüfusu 
da bulunuyor. Kiracıların büyük bir 
kısmını, bu dışarıdan gelen kesim 
oluşturuyor. Memurların tayinleri-
nin olduğu aylar dışında, kiracı sir-
külasyonu yaşanmıyor.

Uzun yıllardır emlakçı olan Serhat 
Sunar, ellerinde neredeyse kiralık 
veya satılık daire bulunmadığını bil-
diriyor. Sunar, şehirdeki eski satılık 
ve kiralık daireler ile güncel fiyatla-

rın arasında büyük fark olacağına be-
lirterek şunları söylüyor:

“2022 Temmuz ayında belirlenen 
fiyatlara göre, 2+1 kira kiralık daire 
fiyatları en yüksek oranla 2 bin lira 
iken 3+1 kiralık dairelerin ise fiyatla-
rı 2500 liraydı. Güncel fiyatlara göre, 
2+1 dairenin fiyatı 800 bin lira iken bu 
dairelerin ortalama kirası 2 bin 500 li-
radır. 3+1 dairelerin fiyatı ise 1 trilyon 
200 bin liradan başlayıp kiraları 3 bin 
500 lira civarında seyrediyor. Mevcut 
kiracılar 2023’ün Temmuz ayına ka-
dar devletin belirlediği yüzde 25’lik 
zam oranı ile devam edecekler. Yeni 
yapılan yapılarla eski yapıların fiyat-
larında fark var. Yeni kiralık ev tuta-
caklar, bu fiyatlar ile karşı karşıya.”

“Burada inşaat azlığı var”
Geçen yıl kiralık ev tutanların daha 

avantajlı olduğunu ama şimdi kiralık 
ev tutacak kiracı için bir şey diyeme-
diklerine işaret eden Sunar, konut ek-
sikliğinin fiyatlar üzerindeki artışını 
vurgulayarak sözlerine şöyle devam 
etti:

“Aydan aya fiyatlarda artış oluyor. 
Nasıl oluyor onu da anlamıyoruz. Bir 
ara inşaat malzemelerindeki artış 
oldu ama aylardır durmasına rağ-

Şırnak merkezde artan 
nüfusun ihtiyacının 

karşılanamadığı 
konut eksikliği, 
kira fiyatlarının 

artmasına neden 
oluyor.  Yeni zamların 

yolda olduğunu 
belirten emlakçılar, 

Şırnak’ta ciddi bir 
konut eksikliğini 

olduğunu belirtiyor. 
TÜİK verilerine göre, 

2019-2020’de yüzde 
15.3, 2021-2022’ de ise 
yüzde 16.3 nüfus artışı 

yaşanan Şırnak’taki 
konut eksikliği, fiyatları 

2 yılda 4 kat arttırdı

Şirin Bayık
18 Ocak 2023

Konut yok, fiyatlar yüksek

http://media4democracy.org/news/konut-yok-fiyatlar-yksek
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men konut fiyatlarındaki artış devam 
ediyor. Şimdilik 4000’in üzerinde ki-
ralık daire bulunmuyor. Bana göre 
bu fiyat artışının sebep, konut azlığı. 
Şırnak’taki evlerin çoğunluğu Top-
lu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) binaları. Şu an da 
TOKİ binalarında da ev bulunmuyor. 
Ev kiralayanlar, 4 sene kalıyor ve o ev 
kapalı oluyor. Burada inşaat azlığı var. 
Ayda en fazla üç daire geçiyor elimize. 
Sadece Haziran -Temmuz aylarında 
tayin dönemlerinde elimize daire ge-
çiyor.”

Kiralık ev talebi için gelenlerin yüz-
de 90’ının, askeri personel ve polis 
olduğunu bildiren Sunar, yerli halkın 
talebinin az olduğunu belirtip “Bayağı 
bir memur, polis, asker ve öğretmeni 
var. Bu çalışanlar, bayağı bir sorun ya-
şıyorlar” dedi.

TOKİ evlerinin çoğunun tapusu 
verilmedi

Ev fiyatların yeni düzenlenen as-
gari ücrete rağmen fazla olduğunu 
belirten Sunar, asgari ücret alan ve 
kirada oturan birinin maaşının ya-
rısını, sadece evin kirası ve faturala-
rına verdiğini anlatıyor. Sunar, TOKİ 
evlerinin daha uygun olduğunu an-
cak bu dairelerin tapularının yıllar-
dır verilmediğini söyleyip sözlerini 
şöyle bitiriyor.

“Şırnak’ta, devletin yaptığı TO-
Kİ’ler, fiyat açısından daha uygun. 
Ama TOKİ evlerinin çoğunun tapusu 
daha verilmedi. Sadece bir mahalle-
nin tapuları verildi. Burada tapusuz 
evlerde kalıyorlar. Memurlar da o 
tapusu olan mahalleyi tercih ediyor. 

Tapular olsaydı ev satın almak iste-
yenler daha çok tercih ederdi. Çünkü 
tapusu olmayan evler için kredi çe-
kilemiyor. Herhangi bir güven yok. 
Bu ciddi bir risk bulunduruyor. Yerli 
halk, kendi arasında bu evleri alıp 
satıyor ama yabancılar için sıkıntı 
oluyor.”

Artan aidat fiyatlarını kabul 
etmeyen vatandaş, imza 
topluyor

Şırnak’ta 7 binden fazla TOKİ daire-
si bulunuyor. Artan aidat fiyatları ve 
özel emlak kurumu ile ilgili şikâyetler 
devam ediyor. Bir ofisi olmayan özel 
emlak kurumunun iki ay önce zam 
yaptığı aidat fiyatları üzerine TOKİ 
sakinleri imza kampanyası başlattı.

 Serhat Sunar

TOKİ evlerinde yaşayan Metin 
Abay ise, yaşadıkları sıkıntıları 
şöyle anlattı:

“İki sene önce 100 bin lira olan ev, 
şu an 400-500 bine satılıyor. Asgari 
ücretle çalışan bir insanın ev hayali 
sıfır. Şırnak genelinde bu böyle. Bizim 
yaşadığımız TOKİ’lerde özel emlak 
kurumu, hiç kimseye danışmadan 
yüzde 70’lik artışlarla aidatlarımız 
bir gecede arttı. İki ay önce ödediğimiz 
237 TL’lik aidat şu an 368 TL oldu. İki 
ay içinde 130 TL’lik artış yaşandı. Bu 
artış, asgari ücret ve altında çalışanlar 
için çok fazla. Burada şöyle bir şey var, 
hiçbir işi şeffaf yapmıyorlar. Genel or-
tak elektrik faturalarını, su faturaları-
nı halka göstermiyorlar. Dört senedir 
‘Peyzaj yapacağız’ diyorlar ama yapıl-
madı. Yapılmayan iş için bu parayı 
vermek zor geliyor. Çoğu insan asgari 
ücretin altında çalışıyor. 3-4 bin alan 
onlarca aile var. Bu aidatı nasıl ödeye-
cekler her ay. Ödemediğimiz zaman 
da bizi icraya vermekle tehdit ediyor-
lar. Verdiğimiz aidat içerisinde özel 
emlak avukatına verilen maaş da var. 
Benim maaşımı verdiğim avukat, ne 
yazık ki yarın öbür gün beni icraya ve-
recek. Böyle bir durum da yaşıyoruz. 
Böyle bir şey olamaz. Benim hakkımı 
savunacak bir avukat olması lazım, 
bizi icraya verecek bir avukat değil. 
Biz de imza topladık ve özel emlak-
tan çıkmak istiyoruz. Binanın sıkın-
tıları olduğunda kimse bakmıyor. 
Asansörler ayda 5-6 kez bozuluyor, bir 
çözüm bulmuyorlar.”
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