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Sonsöz Türkiye’nin tüm sorunlarını özgür ve 
özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı 

çerçevesinde gerçekleri yazan ve son sözün 
vatandaşın olduğu ilkesini 

savunan günlük siyasi gazetedir.
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Sosyal belediyecilik alanında yap-
tığı çalışmalarla dikkati çeken Kah-
ramankazan Belediyesi, ilçede yeni 
doğan bebekler için ailelere “Hoş 
Geldin Bebek” ziyaretleri gerçekleş-
tiriyor.

“KPSS İNCELEMESİNDE HIZLI, ŞEFFAF VE 
ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ"
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Atık camlar ustasının elindeAtık camlar ustasının elinde
süs eşyasına dönüşüyorsüs eşyasına dönüşüyor

İnsanlar İnsanlar 
zorunluluktan dolayı zorunluluktan dolayı 
iyi olmak zorunda iyi olmak zorunda 
kalmadıkları sürece kalmadıkları sürece 
kötüdürler.kötüdürler.
- Niccolo Machiavelli- Niccolo Machiavelli
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Glutatyon Glutatyon 
tedavisi tedavisi 
ileile
bağışıklığınızı bağışıklığınızı 
güçlendirin!güçlendirin!

ANKARA METROSU’NDA ALTYAPI ANKARA METROSU’NDA ALTYAPI 
ÇALIŞMASI BAŞLIYORÇALIŞMASI BAŞLIYOR

Bakan akar'dan 'tahıl Bakan akar'dan 'tahıl 
gemileri' açıklamasıgemileri' açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticare-
tin de turizmin de gelişmesi için baş-
kentten direkt uçuş sayısının artırıl-
ması gerektiğini belirtti.

BARAN: "BAŞKENTTEN 
DİREKT UÇUŞ SAYISINI 

ARTIRMALIYIZ"

Kahramankazan’da “Hoş
Geldin Bebek” ziyaretleri
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Çankaya Belediye Başka-
nı Alper Taşdelen, okulların 
açılacağı Eylül ayında ih-

tiyaç sahibi Çankayalılara 
yapılacak sosyal yardım-
larla ilgili konuştu.
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“Zehİr gemİsİ nae sÃO PaUlO’nUn “Zehİr gemİsİ nae sÃO PaUlO’nUn 
tÜrkİYe’Ye gelmesİne İZİn Verİlmemelİ”tÜrkİYe’Ye gelmesİne İZİn Verİlmemelİ”

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcili-
ği, Ankara Brezilya Büyükelçiliği önün-
de daha önce bir savaş gemisi olarak 
kullanılan Nae São Paulo Gemisinin 

içerdiği büyük miktarda asbest zehri 
ve gemi söküm işlemlerinin Türkiye’de 
yapılmasına yönelik bir basın açıkla-
ması düzenledi.

ANKARA, (DHA)- Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi (ABB), Ankara Halk Ek-
mek Fabrikası’nda üretilen 250 gram 
ekmeğin perakende satış fiyatının, 8 
Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 3 TL ola-
rak belirlendiğini açıkladı.
••• ••• ••• •••  ••• ••• ••• •••
ABB'den yapılan yazılı açıklamada, 
her gün yaklaşık 1 milyon adet üreti-
len 250 gram 'halk ekmek' ile vatan-
daşların bütçesine büyük katkı sağ-
landığı, maliyetlerin sürekli artmasına 
rağmen uzun süre fiyat artışı yapıla-
madığı, un stoku bitene kadar zara-
rına satışların sürdürüldüğü vurgulan-
dı. Açıklamada, "Önceki fiyat artışının 

yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu 
yana unda yüzde 80, mayada yüz-
de 81, elektrikte yüzde 67, doğal gaz-
da yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nak-
liye, büfe payı maliyetinde yüzde 39 
ve amortisman, bakım gibi diğer ka-
lemlerde yüzde 17 fiyat artışı yaşan-
mıştır. Maliyetlerdeki bu yüksek artışlar 
halk ekmekte de fiyat artışını zorun-
lu kılmıştır. Ankara Halk Ekmek'in üret-
tiği 250 gram ekmeğin perakende 
satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itiba-
rıyla kar elde etmeksizin ve maliyeti-
ne 3 TL olarak belirlenmiştir. Piyasada 
200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye                                 
satılmaktadır" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna liman-
larında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü ge-
milerden 3'ünün daha hareket ettiğini belirterek, 

"Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, 
aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi de-
vam ediyor" dedi.

ESMA
ALTIN

ÖZEL 
HABER

Bu hafta Türkiye’nin günde-
mine bomba gibi düşen KPSS so-
rularının sızdırıldığına dair iddialar 
herkeste büyük bir merak konu-
su oldu. Olayın ardından gece yarı-
sı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ÖSYM 
Başkanı Halil Aygün görevden alındı. 

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçek-
leştirilen lisans oturumları iptal edil-
di. 6-7 Ağustos'ta yapılan Alan Bilgisi 
ve 14 Ağustos'ta yapılacak Öğretmen 
Alan Bilgisi oturumları da ertelendi. 
Konuya ilişkin Eğitim-Sen tarafından 
bir açıklama geldi.

TURGAY
KARASOY
ÖZEL 

HABER

KIRSAL HİZMETLER 4.0 
DİJİTAL PLATFORMU 
HAYATA GEÇİRİLDİ

ABB Elektronik Başvuru Sistemini üst sevi-
yeye taşıyarak içerisinde coğrafi bilgi sistemin-
den uzaktan algılama teknolojisine, elektronik 
talep toplamadan izleme takip ve kontrol pane-
line kadar birçok içeriğin yer aldığı yeni siste-
me geçiş yaptı.

TAŞDELEN: "HALK KART’I TAŞDELEN: "HALK KART’I 
1.000 LİRA YAPTIK”1.000 LİRA YAPTIK”
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Ankara'da halk Ankara'da halk 
ekmeğe zamekmeğe zam

Yener Genç’i kaybettik
Gazetemizde  uzun yıllar muhabirlik, 
reklam ve muhasebe müdürlüğü gö-
revlerini yürüten eski mesai arkadaşı-
mız Yener Genç’i kaybettik.
Yakalandığı  amansız hastalık-

la 15 aydır mücadele  eden Yener 
Genç  Ankara’da yaşamını  yitirdi. 
Genç’in cenazesi dün öğle namazı-
na müteakip  Karşıyaka Mezarlığına                                   
defnedildi. SAYFA.2SAYFA.2



Ankara-  Gazetemizde  uzun yıllar mu-
habirlik, reklam ve muhasebe müdürlüğü 
görevlerini yürüten eski mesai arkadaşı-
mız Yener Genç’i kaybettik.

Yakalandığı  amansız hastalıkla 15 ay-
dır mücadele  eden Yener Genç  Ankara’da 
yaşamını  yitirdi. Genç’in cenazesi dün 
öğle namazına müteakip  Karşıyaka 
Mezarlığına defnedildi. Genç’in cenaze tö-
renine ailesinin yanı sıra , meslektaşları ve 
çok sayıda seveni katıldı. Aynı 

zamanda Gazetemiz 
Yazı İşleri Müdürü 
Taner Genç’in de  ağa-

beyi olan Yener Genç’e  
Allah’tan rahmet, aile-

sine ve yakınlarına 
sabır diliyoruz

2 Güncel SONSÖZ
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Öğrencisinden mezununa,  çi� -
çisinden tüccarına, esnafından tü-
keticisine kadar Türkiye’de borcu 
olmayan  neredeyse hiç kimse yok

Genç işsiz sayımızda rekor üstü-
ne rekor kırılıyor. Ülkemizde açlık sı-
nırının altında çalışan milyonlarca 
vatandaş var. 280 bin genç haciz 
kıskacında 

Her yıl yüzbinlerce öğrencinin 
yüksek öğrenim sürecinde kullan-
dığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'nca 
(KYK) verilen krediler, mezuniyetten 
sonra öğrencilerin belini büküyor. 
Bilindiği gibi öğrencilerin mezun ol-
duktan sonra 2 yıl içinde bu borçla-
rını ödemeye başlaması gerekiyor. 
Ancak üniversite mezunları iş bu-

lamadıkları için bu borçlarını öde-
mekte zorluk çekiyor.  

İşsiz gençler öğrenim kredi-
si borçlarının ötelenmesini istiyor. 
2006 yılından 2019’a kadar borç er-
teleyenler yüzde 416 oranında artış 
gösterdi. Görüldüğü gibi borç erte-
lemesi isteyen ya da borç ertele-
yenlerde rekor artış yaşanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne 
Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytan-
cıoğlu Türkiye’de yaklaşık 5 milyon 
kişinin öğrenim kredisi borçlusu bu-
lunduğunu ve bunun 300 bininin ic-
ralık durumda olduğunu belirterek 
bu duruma adil, kalıcı bir çözüm 
getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin genç işsiz sayısında 

rekorlar kırdığını vurgulayan Doç. 
Dr. Gaytancıoğlu ülkenin kötü yö-
netilmesinin bütün yükünün vatan-
daşların sırtına yüklendiğini, genç-
ler için üniversite diplomasının artık 
iş kapısını değil yeni bir borç kapısını 
açtığını ifade etti,

İşsizlik ise aldı başını gidiyor. Ge-
çen yıla göre iş ilanları yüzde 30 
oranında düştü. İşkur’un iş ilanı du-
varları boş kaldı. 2019’un ilk 6 ayın-
da iş ilanı 1 milyon 75 bini buluyor-
du.  Resmi verilere göre  geçen yıl 
688 bin kişi iş buldu. Bu yıl ise ancak 
384 bin kişi iş bulabildi. İse yerleşti-
rilenlerin sayısı neredeyse yarı yarı-
ya azaldı.

Üniversite mezunu gençler işsiz-

ler ordusuna katıldı.  Önemli bölüm-
lerden mezun gençler asgari ücret-
le işe başlamak zorunda bırakıldılar. 
Arkeoloji mezunlarının yüzde 76’sı, 
Diş hekimliği mezunlarının yüzde 
39’4’ü, İşletme mezunlarının yüzde 
66’ü, matematik mezunlarının yüz-
de 61’i ve Uluslar arası ilişkiler me-
zunlarının yüzde 67’si asgari ücretle 
işbaşı yapmak zorunda kaldı.

İhtiyaç kredisi borçluları da artı-
yor. Türkiye’de İlk kez kredi  çeken-
ler  yüzde 8 kat artış gösterdi. Salgı-
nın etkisini gösterdiği Nisan ayında 
920 bin kişi kredi çekti. Daha önce 
ayda 120 bin kişi kredi çekiyordu. 
Normalleşme sürecinde “ ucuz kre-
di” muslukları açılınca vatandaşın 

borcu da 720 milyar liraya ulaştı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk 

Merkezi'nin Nisan ayı raporuna 
göre, bankaların vatandaşa kullan-
dırdığı bireysel kredi hacmi bir yılda 
122 milyar lira artışla 642 milyar lira-
ya dayandı.

Sadece mezun gençler mi, ihti-
yaç kredisi kullananlar mı borçlarını 
ödeyemiyor. Tabii ki hayır. Esnaf da 
kredisini ödeyemiyor. 

Salgın boyunca kapalı kalan es-
nafın kredi ve kira borcu arttı. Yük-
sek kiralara direnemeyen mağa-
zalar bir bir kapanıyor. Esnaf salgın 
öncesi günleri mumla arar oldu.

Külahıma anlat

BORCU OLMAYAN KİMSE KALMADI Cafer 
KÜLAHLIOĞLU

Günlük hayatta karşılaştığımız 
konulardan biri de Ayşe Teyze’nin 
kolundaki bileziğini boynundaki al-
tınını, satması halinde herhangi bir 
vergi verecek mi? Gerek bu tür ziy-
netlerini satanların gerekse bunla-
rı ticari olarak alanların uymaları ve 
düzenleyecekleri belgeler uygula-
mada çok rastlanan sorulardandır. 
Diğeri bir örnek ise köyde yaşayan 
Fatma Teyze’nin bazı pastanelere 
devamlılık arz etmeden süt satma-
sı halinde vergi kanunları açısından 
karşılaşacağı sorunları Gelir Vergi-
si Kanunu’nun esnaf mua� ığı açısın-
dan irdelenmesi bu yazımızın konu-
su olacaktır. 

AYŞE TEYZE KÜÇÜK ESNAF DEĞİL-
DİR GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ ÖDEME-
YECEKTİR

Burada esnaf ve vergiden muaf 
esnafın ne anlama geldiği tanımla-
rına gereksinimimiz vardır. Küçük es-
naf, sermayeden ziyade emek ve 
beden gücüne dayanan gelenek-
sel işleri zanaat edinen küçük tica-
ret erbaplarına verilen addır. Bunlar, 
tamirci, muslukçu, kalaycı, lehim-
ci, bileyici, terzi, nalbant, halaç, se-
merci, yorgancı, kilim, hasır, keçe ve 
kilim dokuyucuları ve benzeri zana-
at sahipleridir. Küçük bir işyeri aça-
rak bazı gıda maddeleri baklava, 
börek, simit, erişte ve benzeri mad-
deler ile küçük çaplı bakkal işleten-
ler de esnaf sayılır.

Ayşe Teyze bu kapsamda bir ta-
nımlama içinde bulunmadığından 
yani esnaf ya da küçük esnaf olma-
dığından dolayı kuyumcudan altını 
karşılığında alacağı meblağ üzerin-
den herhangi bir vergi kesintisi ya-
pılmayacaktır. 

Kuyumcu aldığı mal bedeli ka-
dar gider gider pusulası düzenleye-
cek, bu pusulada herhangi bir gelir 
vergisi kesintisi yapmayacaktır. Dü-

zenlediği gider pusulasında belir-
tilen miktarı fatura gibi muhasebe 
hesaplarına aktaracaktır. 

Vergi mükelle� yeti olmayan, al-
tın, bilezik ve benzeri kişisel varlıkla-
rını kişisel gereksinimleri nedeniyle 
kuyumcu esnafına satan Ayşe Tey-
ze’nin vergi kanunları karşısında-
ki durumu Gelir Vergisi Kanunu’mu-
zun dışında olduğu için vergiye tabi 
değildir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’ncu 
maddesinde küçük esnafın vergi-
den muaf olduğuna ait düzenle-
meler yapılmış, kimlerin esnaf mu-
a� ığından faydalanacakları da 
maddede bentler halinde sayılmış-
tır. Buna göre ticaret ve sanat ama-
cıyla bir faaliyette bulunmayanlar 
Ayşe Teyze esnaf sayılmamaktadır.

ESNAF MUAFLIĞINDAN YARAR-
LANANLARDAN VERGİ KESİNTİSİ YA-
PILIR

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’ncu 
maddesinde sayılan vergiden muaf 
esnaf vergi mua� yetinden yararlan-
makla birlikte vergi kesintisine tabi-
dirler. Kanunu’nun 9’ncu madde-
sinin son fıkrasındaki düzenlemeye 
göre; mua� yetin aynı Kanunun 
94’ncü maddesinde sayılan ver-
gi kesintisini kapsamadığı şeklindeki 
düzenlemesine göre bunların 1’nci 
ve 2’nci sınıf tüccarlara yaptıkla-
rı mal ve hizmet bedelleri üzerinden 
vergi kesintisi yapılmaktadır. 

Yani esnaf mua� ığından yarar-
lansa bile, mal ve hizmet sattıkla-
rı esna� ara bu mal ve hizmetleri sa-
tan vergiden muaf esna� an vergi 
kesintisi yapılacağı açık olarak Ge-
lir Vergisi Kanunu’nun 9’ncu mad-
desinin son bendine göre Gelir Ver-
gisi Kanunun 94/13’ncü maddesine 
sayılan emtia ve imali işleri ile hurda 
teslimlerinde yüzde 2, diğer mal tes-
limlerinde yüzde 5 ve mal ve hizme-

tin birlikte yapılmasında ise yüzde 
10 vergi kesintisi yapılmaktadır. 

Vergiden muaf esna� an mal 
veya hizmet satın alan birinci ve 
ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit 
usulde tespit edilenlerle de� er tut-
mak mecburiyetinde olan serbest 
meslek erbabı ve çi� çiler, mal ve 
hizmet bedeli için gider pusulası dü-
zenleyerek satıcıya imzalatacaklar. 

Konu başlığımızda belirtilen esnaf 
mua� ığı kapsamında vergi mükel-
le� yeti bulunanlar şahsi ziynetlerini 
satanlar hakkında ise hiçbir şekilde 
vergi kesintisi yapılmayacaktır.(Ge-
lir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dai-
resi Başkanlığı’nın 30.06.2022 tarih ve 
96620903-120-130586 sayılı özelgesi 
de bu yöndedir).

Yüzde 2 oranında gelir vergisi ke-
sintisi yapılmaktadır. 

Yukarıda sayılanların dışındaki 
mal teslimlerinde ise yüzde 5 oranın-
da bir vergi kesintisi yapılmaktadır.

Mal ve hizmetin birlikte yapılma-
sında ise vergi kesinti oranı yüzde 10 
olarak uygulanmaktadır.

Vergiden muaf esna� an mal 
veya hizmet satın alan birinci ve 
ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit 
usulde tespit edilenlerle de� er tut-
mak mecburiyetinde olan serbest 
meslek erbabı ve çi� çiler, mal ve 
hizmet bedeli için gider pusulası dü-
zenleyerek satıcıya imzalatacaklar. 

FATMA TEYZE ESNAF MUAFLIĞIN-
DAN YARARLANDIĞI İÇİN GELİR 
VERGİSİ KESİNTİSİ ÖDEYECEKTİR

Fatma Teyze evinde el emeği ile 
ürettiği dantel ve örgüleri çarşıda 
mefruşat işleri yapan ve 2’nci sınıf 
tüccar olarak işletme esasına göre 
de� er tutan bir işletmeye sürekli-
lik arz etmeden satmaktadır. Fat-
ma Teyze Gelir Vergisi Kanunu’nun 
9/6’ncı maddesine göre esnaf mu-
a� ığından yararlanarak vergi mü-

kelle� yetini tescil etmeyecek, de� er 
tutmayacak, beyanname verme-
yecektir. 

Basit Usulde vergi hadlerini aş-
madığı takdirde, sattığı mal bedeli 
üzerinde mefruşatçı tarafından dü-
zenlenecek gider pusulasında ken-
disine ödenecek miktardan yüzde 
2 oranında gelir vergisi kesintisi yapı-
larak mefruşatçı tarafından muhta-
sar beyanname ile beyan edilerek 
ödenecektir.

MAL VE HİZMET SATIN ALAN Gİ-
DER PUSULASI DÜZENLEYECEK

Esnaf mua� ığında yararlanan-
lar de� er, belge tutmazlar. Ancak, 
aldıkları ve sattıkları mal ve hizme-
tin belgelerini saklama mecburiyet-
leri vardır.

 Vergiden muaf esna� an mal 
ve hizmet satın alan birinci ve ikin-
ci sınıf tüccarlar, kazancı basit usul-
de tespit edilenlerle de� er tutmak 
mecburiyetinde olan serbest mes-
lek erbabı ve çi� çiler, Vergi Usul Ka-
nunu’nun 234’ncü maddesinde 
düzenlenen gider pusulası düzenle-
mek ve satıcıya imzalatmak zorun-
dadırlar. Vergiden muaf esnaf için 
düzenlenen gider pusulası, bu kişi-
ler tarafından verilmiş fatura sayıl-
maktadır.

 Gider pusulasında, işin içeriği, 
emtia ise; cins, nev'i, miktar ve be-
deli; hizmet ise işin ücreti ve işi yap-
tıran ile yapanın veya emtiayı satın 
alan ile satanın adlariyle soyadla-
rı, tüzel kişilerde unvanları ve adres-
leri ve tarihini içeren iki örnek ola-
rak düzenlenir. Bir nüshası işi yapana 
veya malı satana verilir. Gider pusu-
laları, seri ve sıra numarası dahilin-
de izlenir.

Gider pusulası, malın teslimi 
veya hizmetin yapıldığı tarihten iti-
baren faturalar gibi azami yedi gün 
içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde 

düzenlenmeyen gider pusulası hiç 
düzenlenmemiş sayılır.

GİDER PUSULASI YERİNE GEÇEN 
BELGELER

 Yukarıda belirtilen bilgileri içer-
mek kaydıyla kaydıyla;

Malın veya hizmetin bedelinin, 
yedi gün içinde satıcıya; Bankacı-
lık Kanununda tanımlanan banka, 
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutaba-
kat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 
Kanun kapsamında yetkilendirilmiş 
ödeme kuruluşları veya Posta Hiz-
metleri Kanununa göre kurulan Pos-
ta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirke-
ti aracılığıyla ödenmesi halinde, bu 
kurumlarca düzenlenen belgeler,

Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanun kapsamında satın alınan 
malların gider pusulası düzenlemek 
zorunda olanlara iade edilmesin-
de, Bu Kanun uyarınca iade edile-
cek tutarların, yukarıda sayılan Ban-
ka ve � nans kuruluşlar aracılığıyla 
iadesinde bu kurumlarca düzenle-
nen belgeler,

Tüketicinin Korunması Hakkında-
ki Kanuna göre belge düzenleme 
zorunluluğu bulunmayan kamu ku-
rum ve kuruluşlarının, tabi oldukları 
ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları iş-
ler veya sattıkları mallar için düzen-
ledikleri belgeler,

Gider pusulası yerine geçeceği 
düzenlenmiştir.

Yukarıda da belirtildiği üzere 
Ayşe Teyze için gider pusulası dü-
zenlenecek, ama vergi kesintisi ya-
pılmayacak; vergiden muaf esnaf 
olan Fatma Teyze için gider pusula-
sı düzenlenecek ve vergi kesintisi de 
yapılacaktır.

Alınan mal ve hizmetler için gi-
der pusulası düzenlememe Vergi 
Usul Kanunu’nun 234 üncü madde-
sine göre zorunludur.

Vergide Sonsöz

AYŞE VE FATMA TEYZE’NİN GELİR VERGİSİ… Sabri ARPAÇ
sabriarpacymm@gmail.com

Çelik: Kuzu etindeki indirim 
tüketiciler için çok önemli
 Ankara – (Haber Merkezi)- 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Et ve Süt Kurumu (ESK) 
tarafından kuzu etinde yapılan 
yüzde 25 indirim hakkında açık-
lamalarda bulundu. TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Çelik, açıklama-
sında kuzu etindeki indirim ka-
rarının tüketiciler açısından çok 
önemli olduğuna vurgu yapa-
rak “ Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci, ESK mağa-
zalarında kuzu etinde yüzde 25 oranın-
da indirim yapılacağı müjdesini memnu-
niyetle karşılıyor bu manada kendisine 
sektörümüz ve tüketicilerimiz adına te-
şekkürlerimizi sunuyoruz. İndirim so-
rası gövde kuzu etinin 129,75 liradan 
98 liraya, kuzu pirzolanın 181,50 lira-
dan 137 liraya, kuzu gerdanın ise 114,50 
liradan 86 liraya düşmesi vatandaş-
larımızın kuzu eti tüketimi açısından 
son derece isabetli bir karar olmuştur. 
Yetiştiricilerimizden koyun kuzu alım-
larını artırmak suretiyle fiyatlarda istik-
rarı korumayı hedefleyen ESK’nın ba-
şarıya ulaşması temel arzumuzdur. Biz 
istiyoruz ki hem yetiştiricimiz hem de 
tüketicilerimiz kazansın. En azından or-
tak bir payda da buluşsun. Dolayısıyla 
kuzu eti fiyatlarındaki indirimi önem-
siyoruz Bu kararı isabetli bulup sonu-
na kadar destekliyor Sayın Bakanımıza 
sektörümüz adına teşekkür ediyoruz “ 
ifadelerine yer verdi. Genel Başkan Çelik, 

vatandaşların kırmızı et tüketimleri-
nin alım gücüne bağlı olarak düşmek-
te olduğuna dikkat çekerek “ 2019 yı-
lında kişi başı yıllık 12-14 kilogram olan 
kırmızı et tüketimi 2020 yılında pande-
mi şartlarının da etkisiyle 7-8 kilogra-
ma kadar gerilemiştir. Başta restoranlar, 
lokantalar olmak üzere otel ve işyerle-
ri yemekhaneleri kapalı kaldığından et 
tüketimi düşmüştür. İçinde bulunduğu-
muz yıla baktığımızda ise enflasyonda-
ki yüksekliğin vatandaşlarımızı hayat 
pahalılığı karşısında oldukça zorladığı-
nı görüyor ve bu manada kişi başı yıl-
lık kırmızı et tüketiminin oldukça düş-
tüğünü düşünüyoruz. Dolayısıyla da bu 
durumu sadece kırmızı ette değil tüm 
gıda ürünlerinde tüketicilerin alım gü-
cünün zayıfladığına bağlıyoruz. Olaya bu 
pencereden baktığımızda kuzu etinde-
ki yüzde 25 lik indirimin vatandaşları-
mıza rahat bir nefes aldıracağını düşü-
nüyoruz” dedi. 

MSB: 5 terörist 
etkisiz hale 

getirildi
 ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma 

Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı 
Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 
5 teröristin etkisiz hale getirildiği-
ni açıkladı. Bakanlıktan yapılan açık-
lamada, "Teröristlerin taciz atışları 
cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyin-
deki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ate-
şi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etki-
siz hale getirildi. Teröristleri kazdıkla-
rı hendeklere gömmeye devam edece-
ğiz" denildi. 

 ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman 
Bakanı Vahit Kirişci, 60 milyon 516 bin 
754 TL'lik tarımsal destek ödemelerini 
hesaplara aktarıldığını bildirdi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, "60 milyon 516 bin 
754 TL’lik tarımsal destek ödemelerini 
bugün çiftçilerimizin hesaplarına akta-
rıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakan Kirişci'nin paylaştığı tablo-
ya göre; kırsal kalkınma yatırımları-
nın desteklenmesi 34 milyon 84 bin 579 
TL, uzman eller proje desteği 13 milyon 
521 bin 975 TL, et regülasyonu desteği 
8 milyon 455 bin TL, büyükbaş damız-
lık hayvan (düve) alımı desteği 4 milyon 
455 bin 200 TL olarak ödenecek. 

 ANKARA, (DHA)- MİLLİ 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Ukrayna limanlarında bekleyen 
tahıl ve gıda maddesi yüklü ge-
milerden 3'ünün daha hareket et-
tiğini belirterek, "Faaliyetlerimiz 
şu ana kadar planlandığı şekil-
de, aksaksız olarak anlaşmalar-
da ifade edildiği gibi devam edi-
yor" dedi.

Bakan Akar, davetli-
si olarak Türkiye'ye gelen Sierra 
Leone Savunma Bakanı Kellie 
Hassan Conteh'i Milli Savunma 
Bakanlığı'nda askeri törenle kar-
şıladı. Conteh'in tören kıtasını se-
lamlamasının ardından iki bakan, 
baş başa ve heyetler arası görüşmelere katıl-
dı ardından 'Türkiye- Sierra Leone Arasında 
Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı. Bakan 
Akar, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki aske-
ri eğitim iş birliğine yönelik çerçeve çizilmiş 
oldu" dedi.

Türkiye ve Sierra Leone arasındaki dosta-
ne ilişkilere vurgu yapan Akar, "Önümüzdeki 
günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin hem as-
keri eğitim iş birliği hem de savunma sanayi-
si alanlarında çok daha gelişeceğini değerlen-
diriyorum. Bu konuda iki tarafın da isteği var. 
Samimi, yapıcı şekilde bu konuları geliştirme-
ye devam edeceğiz" diye konuştu. 

'TEMENNİMİZ SÜRECİN AKSAKSIZ 
TAMAMLANMASI'

Ukrayna limanlarından bugün ayrı-
lan tahıl yüklü 3 gemiye ilişkin soru üzeri-
ne Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da 
İstanbul'da Türkiye, Rusya Federasyonu, 
Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasın-
da 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna 
Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi 
Belgesi'nin imzalandığını hatırlattı. Belge 
kapsamında, İstanbul'da kurulan Müşterek 
Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların de-
vam ettiğini kaydeden Akar, şunları söyledi: 

"Merkezdeki arkadaşları-
mız, görevliler karşılıklı anla-
yış ve koordinasyon içerisinde 
söz konusu anlaşmanın başarı-
lı, aksaksız bir şekilde yürüme-
si için gayret gösteriyor. Rusya, 
Ukrayna, BM ve Türkiye ola-
rak çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bu kapsamda Ukrayna li-
manlarından ilk gemi daha 
önce çıkmıştı, Lübnan'a doğ-
ru seyrine devam ediyor. Bugün 
Ukrayna limanlarından 3 gemi 
daha hareket etti. Bunlardan 
biri İngiltere, biri İrlanda, diğe-
ri de Türkiye'de kalacak şekil-
de tahliye faaliyetine başla-

dı. Daha önce burada Ukrayna'ya gitmek için 
bekleyen boş gemi de hareket etti. Ukrayna'ya 
gidecek ilk gemi olan bu gemi de bu sabah 
İstanbul'dan Ukrayna'ya doğru harekete geç-
ti. Gemi Ukrayna'da yükleme yapıp dönecek. 
Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekil-
de, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği 
gibi devam ediyor."

Bakan Akar, Müşterek Koordinasyon 
Merkezi'ndeki görevlileri çalışmalarından do-
layı tebrik ederek, "Temennimiz bu sürecin ak-
saksız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması-
dır" dedi.

Bakan Akar'dan 'tahıl 
gemileri' açıklaması

Kirişci: Tarımsal 
destek  ödemeleri 

hesaplara aktarıldı

sayıda seveni katıldı. Aynı 
zamanda Gazetemiz 
Yazı İşleri Müdürü 
Taner Genç’in de  ağa-

beyi olan Yener Genç’e  
Allah’tan rahmet, aile-

sine ve yakınlarına 
sabır diliyoruz

çok sayıda seveni katıldı. Aynı 
zamanda Gazetemiz 
Yazı İşleri Müdürü 
Taner Genç’in de  ağa-

beyi olan Yener Genç’e  
Allah’tan rahmet, aile-

Yener Genç’i kaybettik
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Daha önce söz vermiş olduğum üze-
re Türkiye’nin en önemli iki sorunundan biri 
olan barınma sorununu deşmeye bu ya-
zımda da devam ediyorum. Aslında sorun 
çözümsüz değil, çözüm yolu biliniyor, daha 
önce uygulanmış ve başarı elde edilmiş. 

Daha önceki yazılarımda barınma soru-
nunun iki temel sebebi olduğunu, bunlar-
dan ilkinin gelirlerin çok düşük ve diğerinin 
ise konut � yatlarının çok yüksek olması ol-
duğunu belirtmiştim. Elbette ilk adım gelir-
leri yükseltmek olmalıdır fakat bu adım so-
runu tek başına çözmeye de yetmez konut 
� yatlarını satın alınabilecek makul seviyele-
re indirecek yol ve yöntemler bulunup uy-
gulamaya koyulmalıdır.

Aslında Ankara’da hepimizin iyi bildiği 
uygulanmış ve büyük bir başarı elde edilmiş 
üç model var. Bunlardan ilki 1934 yılında 
oluşturulan Türkiye'nin ilk konut kooperati�  
ve ilk toplu konut girişimi olan Bahçeli Evler 
Konut Kooperati� dir. Barınma sorunu deyin-
ce bu girişimi ve Nusret N. Uzgören’i mut-
laka anımsamak gerekmektedir. 321.650 
m2'lik bir alanda uygulanan projenin imar 
planı ve mimari projeleri de Jansen tarafın-
dan yapılmıştır.

İkinci proje ise 1948 yılında yaklaşık 1 mil-
yon m2'lik bir alan için hazırlanan Yenima-
halle projesidir. Ankara Başkent ilan edildik-

ten sonra hızla büyüyen ve kalabalıklaşan 
Ankara’da o yıllarda konut sorununu çöz-
mek için bu girişim başlatılmıştı. Ben Anka-
ra Yenimahalle doğumluyum, evlenerek 
ayrılana kadar da bütün çocukluğum ve 
gençliğim Yenimahalle’de geçmiş bulun-
maktadır, yani bu modeli sadece uzaktan 
izlemedim, bizzat içinde yaşayarak dene-
yimledim de. Bu girişim çerçevesinde iste-
yenler önce oldukça makul bir � yata arsayı 
satın alıyorlardı. Arsayı peşin para ile ala-
cak gücü olmayanlar bankadan uzun va-
deli ve düşük faizli kredi de kullanabiliyor-
du. Yenimahalle adı verilen bölgede belirli 
büyüklükteki arsalar için bahçe içinde, tek 
ya da iki katlı veyahut da en fazlı üç kat-
lı konutlar yapılacak şekilde tip projele-
re sahip binalar planlanmıştı. Bu binalar ol-
dukça basit tasarlanmıştı, çok kompleks bir 
proje ve mühendislik ihtiyacı göstermiyor-
du. Birçok kişi işi bir müteahhite dahi verme-
di. Birkaç usta ve işçi ile yapıldı o evler, do-
layısıyla işin içine müteahhit karı girmedi. 
Rahmetli pederimin anlattığı cebinde peşin 
parası olan zaten ustayı, işçiyi tutup inşaa-
tı kısa sürede yapıyormuş. Parası olmayan 
bankaya gidip uzun vadeli düşük faizli kredi 
alıyormuş. Proje banka tarafından onaylan-
dıktan sonra temeli atıp subasmanını çıkın-
ca banka gelip denetliyor, kredinin ilk dili-

mini serbest bırakıyor ve inşaat sahibi de bu 
parayla işe devam ediyormuş. İnşaat aşa-
ma aşama bu şekilde tamamlanıyormuş. 
Bu modelde arsa ve � nansman maliyet-
leri makul seviyelerde tutulduğu, işin içine 
müteahhit karı ve sair maliyetlerde girme-
diği için ücretle çalışan insanlar bile kolay-
ca ev sahibi olmuş, kredi kullananlar ise ev 
kirası öder gibi taksitlerle kolayca kredileri-
ni ödeyebilmişlerdi. Yenimahalle çok uzun 
süre orta halli insanların ikamet ettiği, An-
kara’nın en nezih, yeşil ve düzenli semtle-
rinden biri olmuş konut sorununun çözü-
münde örnek gösterilen bir model haline 
gelmişti.

Diğer bir örnek ise gene Ankara ve 
gene Yenimahalle’de geliştirilmiştir.  Ba-
tıkent Projesi Vedat Dalokay'ın 1973 yılın-
da Ankara Belediye Başkanlığı'na seçilmesi 
ile birlikte barınma ve çarpık kentleşme so-
rununa çözüm olarak oluşturulmuştur. 

Projenin hayata geçirilmesi için bugün-
kü Batıkent'in bölgesinin tamamı kamulaş-
tırılmıştır. Katılımcı, demokratik bir şekil içeri-
sinde uygulama istenildiğinden, bu isteğe 
uygun olarak Kent-Koop ( Batıkent Konut 
Üretim Yapı Kooperati� eri Birliği) 17 Ekim 
1979 kurulmuş, Kent-Koop üstlendiği mis-
yona uygun olarak hemen faaliyete baş-
lamıştır. 1980 yılı ortasına Murat Karayalçın 

başkanlığa gelmiş ve çalışmalar büyük bir 
hız ve başarı ile sürmüştür. Sevgili dostum 
Taner Topçu’da bu projede başından so-
nuna kadar yer almış ve çok büyük katkı 
koymuştur. Batıkent’in hikâyesini Taner Top-
çunun hazırladığı ve KızılcagünTv de yayın-
lanan videolardan detaylı bir şekilde öğ-
renmenizi salık veririm.  

Bu projede çok önemli bir detay var bir 
kooperati� er birliği te� iş kurulu kurulmuş ve 
bu sayede herhangi bir rant hevesi, hırsızlık 
ya da yolsuzluğun inşaat maliyetlerini yük-
seltmesi engellenmiştir. Oluşturulan uzun va-
deli, düşük faizli, akılcı � nansman modeli ile 
ücret ile geçinen dar gelirli ailelerin konut 
sahibi olabilmelerinin önü açılmıştır.

Sonuç olarak kooperatifçiliğin akıllıca ve 
ahlaklı bir şekilde uygulandığı her proje ba-
şarıya ulaşmış ve barınma sorununa akıllıca 
ve ekonomik bir çözüm üretmiştir.

İnşaatta uygulanacak bu yol ve yön-
temlerin dışında barınma sorununun çö-
zümü için son bir önerimde bir konut satın 
alamayacak kadar düşük gelirli olan aileler 
için yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin 
sosyal konutlar üretmesi ve çok makul bir 
kira karşılığında bu kesimin barınma sorunu-
nu çözmesi olacaktır.

Ekonomi ve ekoloji dünyası

BARINMA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÜÇ MODEL Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com

Altun: Dezenformasyonla 
Mücadele Merkezi 

oluşturduk
 ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Fahrettin 

Altun, başkanlık bünyesinde 'Dezenformasyonla 
Mücadele Merkezi' oluşturulduğunu duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki he-
sabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize karşı yürütü-
len sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı 
İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir bi-
rim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. 
Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris 
Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim" dedi. 

İSTANBUL, (DHA)- AİLE ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk 
temalı Akademi Buluşmaları progra-
mına katıldı. Bakan Yanık burada yap-
tığı açıklamalarda çalıştırılan çocuklar 
için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) 
projesinden bahsederek, "2022 Haziran 
itibarıyla ailesinin yanında SED hizme-
tinden yararlanan 147 binden fazla ço-
cuğumuz bulunuyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, Ataşehir'de bir otel-
de düzenlenen Akademi Buluşmaları 
2-Çocuk programına katıldı. Burada 
açıklama yapan Bakan Yanık, bakanlık 
olarak çocuklarla ilgili yaptıkları proje-
leri anlattı. Bakan Yanık özellikle çocuk 
işçiler konusuna değinerek aldıkla-
rı önlemler ve verilen hizmetlerle ilgili 
rakamları paylaştı. 

"AİLELERE HER ÇOCUK İÇİN BİN 
650 LİRA KAYNAK AKTARIYORUZ"

Bakan Yanık, çocukların ailelerinin yanında büyü-
mesinin önemine değinerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı olarak hizmetlerimizin odağına birey ve aile 
dengesini de gözetecek şekilde aileyi alıyoruz. Aile te-
melli çocuk koruma anlayışımızla hizmetlerimizden ya-
rarlanan çocuk oranını 2002 yılında yüzde 39 iken 2022 
yılında yüzde 91.9'a yükselttik.  Peki nedir bu hizmetle-
rimiz? "Aile odaklı" hizmet derken neyi kastediyoruz? 
Öncelikle çocuklarımızı ailelerinin yanında destekleye-
cek modellerimizle, onları ailelerinden ayırmadan hiz-
met veriyoruz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise 
çocuklarımızı kurum bakımına alıyoruz. Bakanlığımızın 
koruma ve bakımı altındaki çocuklarımız için evlat edin-
dirme ve koruyucu aile hizmetlerimizle, onlara yine bir 
aile ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Sosyal ve ekono-
mik zorluklar sebebiyle eğitim hayatını sekteye uğrata-
cak çocuklar için çalıştırılma riski barındıran çocukları-
mızı ailelerinin yanında bulundurabilmek için de Sosyal 
ve Ekonomik Destek (SED) adını verdiğimiz bir modelle 
destekliyoruz. Ailelerimize her çocuk için aylık ortalama 
bin 650 lira kaynak aktarıyoruz. 2022 Haziran itibarıyla 

ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanan 147 bin-
den fazla çocuğumuz bulunuyor.  Temmuz ayı itibarıyla 
bu rakamlarda değişiklikler olabiliyor. Çünkü asgari üc-
ret oranlamasıyla birlikte bu rakamlar değişti. SED, ço-
cuklarımızın kendi sosyal çevrelerinden kopmadan her 
türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden, eğitim ola-
naklarından yararlanmalarını kolaylaştıran, içinde psi-
ko-sosyal desteği de barındıran çok önem verdiğimiz, 
sürekli geliştirdiğimiz bir hizmet modeli." dedi.

Yanık, "Fakat elbette bazı durumlarda çocuklarımı-
zın aile veya yakınlarının yanında kalmaları mümkün ol-
muyor ya da ebeveyn kaybı gibi nedenlerle çocuklarımız 
kurum bakımına ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu durumda da 
çocuklarımızı farklı kurumsal modellerle hayata hazır-
lıyoruz. Çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimleri, mutlu, 
sağlıklı ve huzurlu bir geleceğe sahip olmaları için kurum 
bakımında da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Koğuş 
tipi tesislerden apartman ve ev tipi yapılara geçtik, ranza 
sistemini çocuklar için bireysel oda imkanı sağlayan ço-
cuk evlerine dönüştürdük. Bugün bin 300'ü aşkın çocuk 
bakım kuruluşumuzda 14 bine yakın çocuğumuza bu şe-
kilde hizmet veriyoruz. Yaklaşık 9 bin civarı da koruyucu 

aile yanında desteklediğimiz çocuğu-
muz var. Biraz önce ifade ettiğim gibi 
Sosyal Ekonomik Destek ile aileleri-
nin yanında desteklediğimiz çocuk 
sayısı da 147 bin" diye konuştu.

Suça karışan çocuklarla ilgili de 
konuşan Yanık, "Çocuklar çoğunlukla 
farkında olmadan suça karışıyor veya 
ne yazık ki suç mağduru olabiliyor-
lar. Suç mağduru ve suça sürüklenen 
çocuklarımız için 66 Çocuk Destek 
Merkezimizde (ÇODEM) hizmet su-
nuyoruz. Rehabilitasyona ihtiyaç du-
yan bin 557 çocuğumuzun rehabili-
tasyonunu sağlıyoruz. Koruyucu ve 
önleyici önlemler kadar rehabilitas-
yon hizmetlerimiz de çocuklarımı-
zın geri kazanımı, hayatlarını sağ-
lıklı şekilde sürdürmeleri için ayrı bir 
önem taşıyor. Eğitim hayatında yer 
almayan çocuklarımızın meslek sa-
hibi olacak şekilde yetişmeleri için 

de programlar geliştiriyoruz. Bu gençlerimizin özel sek-
törde istihdamlarını desteklemek üzere SGK primleri-
nin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle 
Bakanlığımız karşılıyor.  Bu anlamda özel sektörü de ku-
rum bakımında yetişmiş çocukların istihdamı konusun-
da teşvik etmiş, cesaretlendirmiş oluyoruz. Çocukların 
sosyal çevrelerinde risk taşıyan durumlarla karşı karşıya 
kalmalarını da önlemek, Bakanlığımızın çocuk hizmet-
leri içinde ayrı bir çalışma alanı. Başta çocuk işçiliği ile 
mücadele olmak üzere çocukların izlenmesi, koruyucu-
önleyici tedbirlerin etkin kullanımı bu noktada ayrı bir 
önem taşıyor. Bunun için sokakta çalıştırılan veya dilen-
dirilen çocukları tespit edecek ve müdahalede buluna-
cak şekilde 81 ilde mobil ekipler oluşturduk. Bu ekipleri-
mizle ülke genelinde 35 bin çocuğa ulaştık ve takiplerini 
sağladık. Sosyal hizmet müdahalesinde bulunduğu-
muz çocuklar ve aileleri başta olmak üzere, risk altındaki 
çocuklarımızın izlenmesi ve zamanında müdahale edi-
lebilmesi için  Çocuklar Güvende Programıönı başlattık. 
Bu uygulama kapsamında mobil birimlerimiz ile okulla-
rı eşleştiriyoruz. 

Arıncı: Süreci şeffaf 
şekilde sürdürmeye 

devam edeceğiz
 ANKARA, (DHA)- DEVLET Denetleme Kurulu 

(DDK) Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen Kamu 
Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili süreci bulan-
dırmaya çalışanlara itibar edilmemesini isteyerek, 
"Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye devam edece-
ğiz" dedi.  DDK Başkanı Arıncı, Twitter'daki hesabından 
yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı haber 
mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz 
kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmak-
tadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. 
Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu biz-
zat  bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi. 

 İSTANBUL, (DHA) - Altınbaş Üniversitesi öğre-
tim üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, 
enerjideki girdilerin ve gıda arz güvenliğinin ekonomi-
yi çok boyutlu etkilediğini dile getirdi. Prof. Dr. Çelebi, 
“Bu süreci çok iyi yönetmek lazım. Enerji ve 
doğalgaz anlamında önümüzdeki kış çok zor 
geçecek” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Işın 
Çelebi, Ukrayna- Rusya savaşının etkile-
rinin ciddi biçimde dünyayı etkilemeye de-
vam ettiğine değindi. Prof. Dr. Çelebi gıda arz 
güvenliğinin yanı sıra enerji arz güvenliği probleminin 
de olduğunu aktardı. Dünyanın doğalgaz eksikliğin-
den ciddi bir resesyona sürüklendiğini söyleyen Prof. 
Dr. Çelebi, “Çok temel olan noktalardan biri doğalgaz 
fiyatlarının inanılmaz biçimde 1200 dolar ve 1600 do-
lar arasında dalgalanmasıdır. Türkiye ve dünya doğal-
gaz kıtlığı ile karşı karşıya. Bu aslında hem enerji krizi-
ne hem resesyona yol açacak çok önemli bir gelişme. 
Doğalgazın enerji arz güvenliği içindeki yeri çok haya-
ti hale geldi. Botaş kışa hazırlık için yavaş yavaş doğal-
gaz depolama konusunda adımlar atıyor. Kredi kulla-
narak, 10 kargo LNG alıp depolamaya çalışıyor. Ancak 
bunun yeterli olacağını düşünmüyorum” dedi.

“DOĞALGAZ SANTRALLERİNİN ÇALIŞMASI VE 
ISINMA ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Işın Çelebi, LNG politikasının hem dün-
yada hem Türkiye'de çok özel yönetilmesi gerekti-
ğini vurguladı. Prof. Dr. Çelebi, bugün en önemli iki 
kritik noktanın kış aylarında enerji üretiminde kul-
lanılan doğalgaz santrallerini çalıştırabilmek ve ev-
lere ısınma için doğalgaz verebilmek olduğunu ifade 
etti. Petrol ve doğalgaz krizinin birleşmesi nedeniy-
le Avrupa ve Türkiye'deki en ciddi sorunun enerji ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Işın Çelebi, “Almanya’da kö-
müre dönerek enerji üretimi meselesini tartışılıyor. 
Hatta nükleer santraller yavaş yavaş tekrar günde-
me geliyor. Türkiye'nin de nükleer santral konusu-
nu daha somut ve pozitif ele almalı. Akkuyu Nükleer 
Santralinin bir an önce tamamlanması ve elektrik 
üretimine katkı sağlaması gerekiyor” açıklamaları-
nı yaptı.

Umre turları 15 
Ağustos'ta başlıyor

ANKARA (AA) 
- FIRAT TAŞDEMİR 
- Diyanet İşleri 
Başkanlığı Hac ve 
Umre Hizmetleri 
Genel Müdürü 
Remzi Bircan, 
2022-2023 umre 
turlarının 15 Ağustos'tan itibaren başlayacağını söy-
ledi. Bircan, umre turlarıyla ilgili hazırlıkları büyük 
oranda tamamladıklarını, turlar için kayıt almaya de-
vam ettiklerini anlattı. Vatandaşların umreye büyük 
ilgi gösterdiğini ifade eden Bircan, her bütçeye uygun 9 
farklı kategoride tur seçeneği oluşturduklarını bildirdi.

Turların Mayıs 2023'e kadar süreceğini akta-
ran Bircan, "15 Ağustos itibarıyla ilk kafilemizi kut-
sal topraklara göndermeyi planlıyoruz. 7, 11, 15 ve 24 
günlük şeklinde her bütçeye uygun turlar planladık. 
Vatandaşlarımız, uzman hocalarımız rehberliğinde 
kutsal toprakların manevi havasını soluyacaklar in-
şallah." diye konuştu.

- "Yaş sınırı olmayacak"
Geçen seneye oranla umre turlarına talebin yüz-

de 100'e yakın olduğunu belirten Bircan, "Dünden iti-
baren Kabe'nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı. 
Umrede, 65 yaş altı ve Kovid-19 aşısı olma şartı aran-
mayacak. Yani yaş sınırı olmayacak. Bütün bunlar 
ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Yine 
de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." ifa-
delerini kullandı.

Yanık: Çalıştırılan çocuklar için 
SED hizmeti vermeye başladık

Çeleb�: Önümüzdek� kış 
zor geçecek
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1. Yüz... Öncecilik, üstünlük... 2. İlgili... 
Sığır, koyun gibi eti yenecek hayvanları ke-
sen veya dükkânında perakende olarak sa-
tan kimse... 3. Avcı kulübesi (halk ağzı)... 
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meyda-
na gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın... 4. 
Verme, ödeme (eski)... Kalsiyum elementi-
nin simgesi... Futbolda taca çıkan topun, kar-
şı takım oyuncusu tarafından elle baş üze-
rinden geçirilip arkadan öne doğru oyun 
alanına atılması, yan atışı... 5. Kemikli ba-
lıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâ-
linde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu 
sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir ba-
lık... Lahana (halk ağzı)... Çeşit, cins, tür... 6. 
Düşünce... Selenyum elementinin simge-
si... Ana ile babanın oluşturduğu birlik... 7. 
İşaretlemek işi... Yılın onuncu ayı, teşriniev-
vel... 8. Gam dizisinde "sol" ile "si" arasında-
ki ses... Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uy-
gun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, 
sahip... Türlü metallerden yapılmış, kopma-
ya karşı bir direnç gösteren ince uzun nes-
ne... “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme 
sözü... 9. Bazı dillerde erkek cinsten sayılan 
(kelime), müzekker... Nikel ile kaplamak... 10. 
Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü bü-
yük çuval (eski)... Lityum elementinin sim-
gesi... Genellikle Hindistan'da dokunan, özel 
motifleri olan değerli bir yün kumaş... 11. İtici 
güç, ilham verici... Otamak işi, tedavi... Yarın 

(eski)... 12. Şişelemek işi... Utanma, utanç 
duyma... Genellikle içine sulu şeyler konu-
lan metal vb.nden yapılmış kap... 13. On bi-
rer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır 
bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak 
karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir 
oyun... Kedi, köpek vb. hayvanların ön aya-
ğı (halk ağzı)... 14. Eriği andıran, eriğe benze-
yen, erik gibi... Boğagillerden, tropikal Güney 
Amerika'da yaşayan, 8-10 metre uzunlu-
ğunda, avını sararak ve sıkarak öldüren bir 
tür yılan... 15. Kenetlenme işi... Şarkı...

1. Yergi... Haberleşmek... 2. Ülkenin vali 
yönetimindeki bölümü, vilayet... Borazanla 
"ti" sesi çıkararak verilen işaret... Renyum 
elementinin simgesi... 3. Görgüsüz, kaba, 
anlayışsız, terbiyesiz ve uyumsuz kimse 
(argo)... İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, mer-
but, müteallik... 4. Akümülatör... Gerilmiş 
olan... Enerji... 5. Babanın erkek kardeşi, baba 
yarısı... Kendisine söz söylenilen kimse veya 
kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde 
adın başına getirilen ve uzatılabilen bir ses-
lenme sözü... Bir müzik eserini tek başına 
çalan, söyleyen sanatçı, solocu... 6. Düşünce... 
Çapı 9 milimetre olan, İngiliz yapısı, hafif, 

kullanışı kolay bir tür makineli tüfek... 
Teklik... 7. Sodyum elementinin simgesi... 
Saçı dökülmüş olan (kimse)... Sürdürme, de-
vam ettirme (eski)... 8. "Sinirlendirmek, ra-
hatsız etmek" ve tıp alanında "tahriş et-
mek" anlamında ".... etmek" birleşik fiilinde 
kullanılan bir söz... Kuzey Avrupa’da yaşa-
yan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir tür ge-
yik... Çürümekte olan karbonlu maddelerden 
çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renk-
siz bir gaz, bataklık gazı... 9. Sığır, hindi vb. 
etinden yapılan, genellikle dilimlenerek so-
ğuk yenen bir yiyecek... Gözde sarıya ça-
lan kestane rengi... Nikel elementinin simge-
si... 10. Çatladığında kabuğu iki çenete ayrılan 
(meyve)... Hayta... 11. Yalamak işi... Kolun bi-
lekten parmak uçlarına kadar olan, tutma-
ya ve iş yapmaya yarayan bölümü... Resmî 
törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin ar-
kası beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ce-
keti veya takımı... 12. Turnusolün mavi ren-
gini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve 
birleşimindeki hidrojenin yerine maden ala-
rak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız... 
Beleşten... Taş kemer veya taş kemerler-
le yapılmış ev, oda, kapı vb. şey (halk ağzı)... 
13. Bilince takılarak korku ve bunalım yara-
tan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı 
düşünce... Portakal kabuğu, cin ve vermutla 
yapılan içki... 14. İplik... En uzun gece (eski)... 
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, oku-
nuşu... 15. Sıva ile kaplamak, sıva vurmak... 
Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit 
parçalardan her biri...

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ  6. SAYFADA

Günlük Bulmaca
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır 
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SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN 
AŞAĞIYA

Rock'n Roll denilince insanların aklına ne 
geliyor aslında hepimizin bir tahmini var sa-
nırım. Rock müzik dinlemek, motosiklete bin-
mek, deri giyinmek vs. 
Fakat bence Rock'n Roll dediğimiz şey aslın-
da bunlardan ibaret şeyler değil. Bu bildikle-
rimiz aslında sadece bazı bu duruma men-
sup kişilerin şekilleriyle alakalı. Rock'n Roll bir 
hayat protest olmayı kabul eder. Herkesin al-
gısında net bir şekilde oturtturduğu ve kabul 
ettiği şeyleri kabul etmez. En azından sorgu-
lamadan almaz içeri. Dünyayı anlamak-
la alakalı fikirleri olur. Sanatın peşinden her 
daim koşar. Her ne koşulda olursa olsun öz-
gürlüğünden ödün vermez. Doğru bildiğinin 
peşinde koşar. 
Yüzyıllardır Rock'n Roll yaşam dik durmakla 
alakalıdır. 
Son dönemde herkesin daha şekilci olması-
nın ardından Rock'n Roll da sadece deri gi-
yinmekle alakalı sayıldı. Aslında bunların so-
nucu olarak bu da değer kaybetti diyebiliriz. 
Fakat hala bununla alakalı doğru yaşayan-
lar yok mu tabi ki varlar. Rock'n Roll'un ruhu-
nu yaşatmak en başta dediğimiz gibi sorgu-
lamakla başlar. İtaat etmemekle, entelektüel 
olanı savunmakla başlar. Rock müzik dinle-
mek aslında şartım mıdır bilinmez ama rock 
müzik de zaten bunları anlatır. Another Bri-
ck in the Wall gibidir kısacası. Düzene haykır-
makla alakalıdır. 

O zaman ölene kadar Rock'n Roll...

Okan Çelik

UYARI-YORUM

Rock'n Roll

KIRSAL HİZMETLER 4.0 DİJİTAL 
PLATFORMU HAYATA GEÇİRİLDİ

ABB Elektronik Başvuru Sistemini üst seviyeye taşıyarak içerisinde coğrafi bilgi 
sisteminden uzaktan algılama teknolojisine, elektronik talep toplamadan izleme 
takip ve kontrol paneline kadar birçok içeriğin yer aldığı yeni sisteme geçiş yaptı.

HABER MERKEZİ
Çiftçiye ve yerli üreticiye verdiği destek ile tüm 

Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi 
yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

ABB, daha önce çiftçiler tarafından kullanılan 
Elektronik Başvuru Sistemini bir üst seviyeye çıkara-
rak tarım ve üretime dair A’dan Z’ye her türlü bilgiye ko-
laylıkla ulaşılmasını sağlayacak içerisinde coğrafi bilgi 
sisteminden uzaktan algılama teknolojisine, elektronik 
talep toplamadan izleme takip ve kontrol paneline ka-
dar birçok içeriğin yer aldığı “Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital 
Platformu’nu (KIRBİS)” çiftçilerle buluşturdu.

Başkentli çiftçiler mobil cihaz ve bilgisayar aracılığıy-
la panel üzerinden arazi bilgileri, küçükbaş-büyükbaş 
hayvan sayısı, tarım ekipmanları gibi bilgileri sisteme gi-
rerek hibe başvurusunda bulunabilecek. Aynı zamanda 
Büyükşehir Belediyesinden daha önce aldığı destekleri 
de görüntüleyebilecek.

ABB TÜRKİYE’DE BİR İLK DAHA İMZA ATTI
KIRBİS uygulaması üzerinden çiftçiler; aldıkları hibe-

leri, arazilerini, başvurularını, hayvanlarını ve ekipman-
larını görüntülerken tüm işlemlerini ABB kontrolünde 

gerçekleştirerek 
takip edebilecek.

Ankara'nın ta-
rım envanterini çı-
kartabilecek ve bir 
müddet sonra da re-
kolte tahminlerinin ya-
pabileceği bir sistemi kur-
duklarını belirten ABB Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanı Ahmet 
Mekin Tüzün KIRBİS hakkında şu bilgile-
ri verdi: 

“Türkiye'de elektronik başvuru sistemi kullanan tek 
Büyükşehiriz. Elektronik başvuru sistemimizi değiştir-
dik. Çok daha farklı bir platform oldu. Bünyesinde coğ-
rafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama yöntemleri de bu-
lunan elektronik talep toplama, izleme, takip ve kontrol 
sistemi olan yeni sisteme geçiyoruz. Bu sistemle beraber 
Ankaralı üreticilerimiz hangi ürünü talep ediyorsa sis-
tem üzerinden talep edecek. Aynı zamanda bir yayın ve 
ünitesi oluşturduk. Üretici tarlasını iklim parametrele-
rini direkt olarak cep telefonunda görmeye başlayacak. 

Her parsel için yağış miktarı, toprak sıcaklığı, rutubeti, 
gelebilecek olan bir dolu tehlikesini erkenden uyarı sis-
temiyle cep telefonuna bir mesajla göndereceğiz. Bunun 
dışında yaptığımız yeni bir uygulamamız var. Bitki girişi-
mini sistem üzerinden takip edeceğiz. Bitkilerde bir has-
talık ya da zarar varsa bunu acil olarak yine cep telefonu 
üzerinden ada parsel ve ürün bazında üreticiye ulaştıra-
cağız. Bunun bir versiyonunu da hayvancılık için yapıyo-
ruz. Suni tohumlamayı ve hayvanların sağlık pozisyonu-
nu kontrol edeceğimiz yeni bir modülü yazdık. Böylece 
tarımın bitkisel üretim, hayvansal üretim ve mekanizas-
yonunu takip eden Ankara'nın tarım envanterini çıkar-
tan ve bir müddet sonra da rekolte tahminlerini yapabi-

leceğimiz bir sistemi kurduk.”
KIRBİS SİSTEMİ TÜM İLÇELERDE 

ÇİFTÇİLERE ANLATILACAK
Kırsal Hizmetler 4.0 Dijital 

Platformunun  (KIRBİS) tanıtımı 
ve ilk eğitim programı Nallıhan 

ilçesinde düzenlenirken, sis-
temin tüm ilçelerde çiftçile-
re anlatılacağını söyleyen 
Mekin sözlerine şöyle de-
vam etti: “İlk eğitim top-
lantısını Nallıhan da ger-
çekleştirmiş olduk. Bütün 

ilçelerimizde yerli üretici-
lerimizi toplayarak bu siste-

mi anlatmaya devam edeceğiz. 
Aynı zamanda bir eğitim videosu 

hazırlıyoruz bunu da sosyal med-
ya üzerinden ziraat odalarına, ilçe ta-

rım müdürlüklerine, kooperatiflerimize de 
gönderip üreticiyi göstermelerini isteyeceğiz bir 

de belediyemizin sosyal medya hesaplarından bu video-
yu paylaşacağız.”

Sunum eşliğinde anlatılan sistemi büyük bir dikkat 
ile takip eden Nallıhanlı çiftçiler düşüncelerini şu sözler-
le dile getirdi:

- Ergun Tekin: “Toplantıyı oldukça faydalı bul-
duk. Belediyemizin verdiği kırsal desteklerden dola-
yı çok memnunuz. Bu sene Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının verdiği mazot desteğinden daha fazlasını 
ben Büyükşehir Belediyesinden aldım. Memnun olma-
mak mümkün değil. Daha önce lavanta desteği aldım ve 
ilk hasadımı yaptım. Çok teşekkür ederim.”

BAŞKAN TAŞDELEN: "HALK KART’I 1.000 LİRA YAPTIK”
HABER MERKEZİ
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 

okulların açılacağı Eylül ayında ihtiyaç sahibi Çan-
kayalılara yapılacak sosyal yardımlarla ilgili konuş-
tu. Taşdelen, Çankaya Halk Kart yardımlarını Eylül 
ayında başlayacak 11. Dönem ile birlikte 600 lira-
dan 1.000 liraya yükselttiklerini belirtti.

Başkan Taşdelen, özellikle ekonomik krizin yo-
ğun yaşandığı bu dönemde farklı meslek grupları-

na sosyal ve ekonomik yardımlarda bulunduklarını, 
bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere Halk Kart dağı-
tımı yapmaya devam ettiklerini söyledi. Taşdelen, 
“Biz, ‘Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir’ anlayışı 
ile hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimde belediyenin 
kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözü-
nü vermiştim. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir 
tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. İhtiyaçlarını biliyor, 
yardımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.  

HALK KART VE GIDA KART
Geçen Kurban Bayramı öncesi Halk Kart sa-

hibi 1.441 hane hesabına 600 lira, Gıda Kart sahi-
bi 10 bin 52 hane hesabına da 300 liranın yatırıldı-
ğını hatırlatan Taşdelen, "Okulların açılacağı Eylül 
ayı ile birlikte de Halk Kart nakdi yardımlarını 600 
TL'den 1.000 liraya yükseltik. İlerleyen aylarda bu 
rakam Çankaya Gıda Kart yardımlarımızla ile birlik-
te 1300 TL'ye çıkacak” dedi.

Kahramankazan’da “Hoş 
Geldin Bebek” ziyaretleri

HABER MERKEZİ
Sosyal belediyecilik alanında yaptığı ça-

lışmalarla dikkati çeken Kahramankazan 
Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekler için aile-
lere “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri gerçekleşti-
riyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat 
Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, minik yavruları ve 
aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçe-
de dünyaya gelen bebekler için anlamlı ziya-
retler gerçekleştiriyor. Yeni doğan bebekler için 
aileleri ziyaret eden ekipler, dünyaya ‘merha-
ba’ diyen yavruları ve ailelerini yalnız bırakmı-
yor. Ziyaretler kapsamında ailelere göz aydınlı-
ğı dileğinde bulunulurken, bebekler için çeşitli 
hediyeler veriliyor. Hediyelerin içerisinde, yeni 
doğan bebeklerin ihtiyacı olan malzemeler yer 
alıyor.

KAHRAMANKAZAN’DA BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat 

Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, minik yavruları ve 
aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. 
Oğuz çifti ziyaretler sırasında bebeklerle ya-
kından ilgileniyor. Başkan Oğuz, 58 bin nüfuslu 
Kahramankazan’da yaşayan tüm vatandaşlarla 
birlikte büyük bir aile olduklarını belirtti.
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“KPSS İNCELEMESİNDE HIZLI, ŞEFFAF VE 
ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ"
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), KPSS soruları ile ilgili ortaya atılan iddialar yapılan incelemeler hakkında bir açıklama yaptı.

/ANKARA
Bu hafta Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen 

KPSS sorularının sızdırıldığına dair iddialar herkeste bü-
yük bir merak konusu oldu. Olayın ardından gece yarısı 
Cumhurbaşkanlığı kararı ile ÖSYM Başkanı Halil Aygün gö-
revden alındı. 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen li-
sans oturumları iptal edildi. 6-7 Ağustos'ta yapılan Alan 
Bilgisi ve 14 Ağustos'ta yapılacak Öğretmen Alan Bilgisi otu-
rumları da ertelendi. Konuya ilişkin Eğitim-Sen tarafından 
bir açıklama geldi. Böylesine şaibeli bir duruma açıklık ge-

tirmek için sadece ÖSYM Başkanının görevden alınmasının yeterli olmadığı 

belirtilerek, özellikle Devlet Denetleme Kurulu (DDK) inceleme ekiplerinin de 
üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve şüpheye mahal verecek durum-
ların olmaması gerektiği savunuldu.

‘ÖSYM BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI YETMEZ’
Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada sorunun sadece görevden 

alma ile çözülemeyeceğini, denetim ve inceleme aşamalarının hızlı ve şef-
faf bir şekilde yapılması gerektiği belirtilere şunlara yer verildi; “KPSS üzerine 
ortaya atılan iddiaların “asılsız” olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyu-
ran ÖSYM Başkanı Halis Aygün, gece yarısı Cumhurbaşkanı tarafından göre-
vinden alındı.

Belli ki geçmişte yaşanan kopya skandallarından alınan tek ders, söz 

konusu skandalın büyümesi durumunda siyasi iktidarın göreceği zarar ol-
muştur. Çünkü geçmişteki skandallar sonrasında ÖSYM’nin teşkilat yapısını 
değiştiren, her kurumun kontrolünü doğrudan Cumhurbaşkanı’na veren si-
yasi iktidar, “bir daha benzer sorunların yaşanmaması” için bunların yapıldığı 
iddiasına yaslanmaktaydı.

Ancak gelinen durum gerçeklerin hiç de söylenildiği gibi olmadığını kanıt-
lamıştır. Adaylardan fahiş tutarlarda sınav parası alan bir kurum, güvenilir bir 
sistem yaratmaktan aciz kalmıştır. Şüphesiz ki bu durumun siyasal sorumlu-
luğu tek başına ÖSYM Başkanı’nda değil, onu atayan ve tüm idarenin siyasal 
sorumluluğunu üstlenen Cumhurbaşkanı’nın da sorumluluğundadır.

Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki ÖSYM Başkanı’nın gece yarısı gö-
revden alınmış olması KPSS üzerindeki şaibeleri derinleştirmiştir. Bu nedenle 
ÖSYM Başkanı’nın tek başına görevden alınması yetersizdir.

‘KPSS SORU KİTAPÇIKLARININ TAMAMI YAYINLANMALI’
Bu kapsamda;
•  Devlet Denetleme Kurulu’nun konuya dair araştırma yapacağı kamuo-

yuyla paylaşılmıştır. Ancak DDK Başkanı Yunus Arıncı, 31 Ekim 2016 tarihin-
den bu yana Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yap-
maktadır. Böylesi önemli bir konuda ve böylesi önemli bir kurulda, üzerinde 
şaibe oluşmaması gereken kişilerin görevlendirilmiş olması gerekmektedir. 
Bu nedenle Devlet Denetleme Kurulu’nun araştırmasının üzerine gölge düş-
memesi için gerekli tüm adımlar atılmalıdır.

•  Devlet Denetleme Kurulu’nun iddiaları tüm yönleriyle araştırması ve sü-
recin telafisi imkânsız sonuçlara yol açmaması için hızlı, şeffaf ve etkili bir so-
ruşturma yürütülmesi gerekmektedir.

• KPSS soru kitapçıklarındaki soruların tamamı yayınlanmalı, başka yayı-
nevlerinin sorularının da kitapçıklarda yer alıp almadığı araştırılmalıdır.

• Söz konusu skandalların bir yönetim aklının sonucu olduğu unutul-
mamalıdır. Bu nedenle ÖSYM’nin işini gereğiyle yapamamasına neden olan 
atamalar, yürütülen ihale süreçleri ve yapılan mevzuat değişiklikleri de 
TBMM’de kurulacak bir araştırma komisyonu tarafından incelenmelidir.

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmalı, 
geçmişte olduğu gibi ‘şifre var ama kopya yok’ gibi gerekçeler üretmek yerine, 
aklımızla dalga geçmeyen, gerçeklerin tüm yönleriyle kamuoyuyla paylaşıldı-
ğı adli bir süreç işletmelidir.

Sendikamız, geçmişte olduğu gibi bugün de hakikat ortaya çıkana ka-
dar bu konuyu yakından takip edecek, söz konusu şaibeler nedeniyle kamu-
yu zarara uğratan, görevinde ihmali bulunan ve görevini kötüye kullananların 
hukuk önünde de hesap vermesi amacıyla suç duyurusunda bulunacaktır.”

TURGAY
KARASOY
ÖZEL 

HABER

BARAN: "BAŞKENTTEN DİREKT UÇUŞ SAYISINI ARTIRMALIYIZ"
ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası 

(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 
ticaretin de turizmin de gelişmesi için baş-
kentten direkt uçuş sayısının artırılması ge-
rektiğini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Hamza 
Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Baran, ziyarette, başkentten yurt dışı-
na direkt uçuşların önemine dikkati çekerek, 

konuyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Baran, "Ticaretin de turizmin de ge-
lişmesi için direkt uçuş sayısını artırmalıyız. 
Üniversite kenti, ticaretin, sanayinin, savun-
ma sanayi ve sağlık turizminin merkezi olarak 
yurt dışına direkt uçuş sayımızı artırdığımızda 
başkentimizi küresel ekonomi liginde daha iyi 
noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bil-
gi verdi.

Yakın zamanda MUBİ üzerinden iz-
leyip gerçekten çok beğendiğim bir 
filmin makus kaderinden bahsetmek 
istiyorum. Filmin adı Körkütük. Film ger-
çekten insan psikolojisine çok farklı bir 
alandan bakan gerçekten kalite kokan 
bir senaryo. Henüz geçenlerde Netflix'e 
onun da dahil olduğu bir grup art hou-
se heybetli bir giriş yaptı. How to Build 
a Sex Room gibi içeriklerin sükse yaptı-
ğı bu platformda bu filmin ben biraz ne 
yazık ki yersiz olduğunu düşündüm. 

Tabi ki izleyip anlayabilecek on bin-
lerinde olduğunu bilsem de böyle bir fil-
min en azından kendini burada yan-
lış bir kitlenin bilinçsiz ağına düşeceğini 
düşünüyorum. Çünkü bu film gerçek-
ten bir kısmını sosyal medyada kült bir 
sahne tadında paylaştıracak hiçlikte 
değil.

Filmi gerçekten izlerseniz eğer içe-
risinden sanatın bir coşkun ırmak olup 
aktığına şahit olacaksınız.

Her manasıyla kaliteli bir yapım. 
Netflix'te olması dışında diyebiliriz...

Gültekin Morova

KÖRKÜTÜK

ANKARA METROSU’NDA 
altyapı çalışması başlıyor
10 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında planlanan çalışma esnasında İstanbul Yolu, Botanik, Mesa 

ve Batı Merkez İstasyonlarında seferler düzenlenmeyecek. Çalışma sırasında mağduriyet yaşanmaması 
için vatandaşlar, Eryaman 1-2 ve Batıkent İstasyonları arasında otobüs aktarmasıyla taşınacak.

HABER MERKEZİ
Kızılay-Batıkent Metrosunun 

devamı niteliğinde olan, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı tarafından ta-
mamlanan İstanbul Yolu İstasyonu 
ve Botanik İstasyonu arasında bu-
lunan hattın yapımında uygun ol-
mayan malzeme kullanıldığı tes-
pit edildi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan inceleme ve etüt neti-
cesinde ortaya çıkan durum ayrıca 
sondaj çalışması ve akademisyen-
lerin raporlarıyla da desteklendi. 
Akademisyenlerin görüş ve öneri-
leri doğrultusunda harekete geçen 
EGO Genel Müdürlüğü, hattın hatalı 
dolgu yapılan 129 metrelik kısmının 
altyapısını değiştirme kararı aldı.

ÇALIŞMA SIRASINDA 
MAĞDURİYET 
YAŞANMAYACAK
Yapılan sondaj çalışması ve aka-

demisyenlerin raporlarıyla zemin-
deki sorunun ortaya çıkması sonrası 

yolcu güvenliği için tren hız limiti-
nin 5 km/saate düşürülmesinin ar-
dından seyahatin hız ve konforunun 
etkilenmesi nedeniyle vatandaş-
lardan gelen yoğun şikâyetler üze-
rine EGO Genel Müdürlüğü hareke-
te geçti.

Akademisyenlerin görüş ve 
önerileri doğrultusunda hattın, ha-
talı dolgu yapılan 129 metrelik kıs-
mının altyapısı 10 Ağustos-10 Eylül 
2022 tarihleri arasında değiştiri-
lecek. Çalışma sırasında İstanbul 
Yolu, Botanik, Mesa ve Batı Merkez 
İstasyonlarında işletme yapılama-
yacağı için vatandaşların herhan-
gi bir mağduriyet yaşamamala-
rı amacıyla Eryaman 1-2 ve Batıkent 
İstasyonları arasında otobüs aktar-
ması yapılacak.

Çalışmaların tamamlanmasının 
ardından bölgedeki tren işletmesi, 
daha güvenli, daha konforlu ve se-
yahat süresi kısalmış olarak tekrar 
vatandaşların hizmetine sunulacak.
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BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

 Dr.Fevzi Özgönül konu ile ilgili bilgiler ver-
di.   Yaz mevsimiyle beraber meyvelerde de çe-
şitlilik boy gösterdi.Peki hangi meyve hangi 
saatlerde yenmeli hangi saatlerde yenmemeli?

 DUT: Hemen hemen Türkiye’nin her böl-
gesinde yetişir. Dut yaprakları ipek böce-
ği üretiminde de kullanılmaktadır. Dut mey-
vesi beyaz ve kırmızı ( kara dut ) olmak üzere 
2 çeşidi vardır. Direk dalında işlenmeden ye-
nebildiği gibi pekmezi , pestili, marmelatı,hatta 
sucuğu dahi yapılabilmektedir. Ayrıca çerez 
olarak dut kurusu da yenebilmektedir. Kendi 
kendine hiç bakım gerektirmeden de yetişir. 
Benim önerim, sabah kahvaltısına çok yakıştı-
ğı yönündedir fakat kilo problemi yaşayanlara 
az miktar yemelerini tavsiye ediyorum.

 İNCİR: Özellikle Ege bölgesinde yetişen 
bir meyvedir. Hiç işlem görmeden yenebildiği 
gibi kurutularak da kış aylarında dahi yenebi-
lir. Sabah kahvaltısı ve öğlen yemeğinde yen-
mesi uygundur. Bağırsaklarda bir yumuşama 
yaptığı için hem kuru olarak hem de taze mey-
ve olarak özellikle kabızlık şikayeti olanların 
kullanmasında yarar vardır. Yine kilo proble-
mi yaşayanların çok tüketmemesini ve tüke-
tirken ya yoğurt ya da peynir ile birlikte tüket-
melerini öneriyorum.

 KİRAZ: Ülkemizde de çok çeşidi vardır. 
Ağrı kesici ve ödem attırıcı özelliği vardır. Kilo 
problemi yaşıyorsanız güneş batmadan önce 
öğünlerle birlikte ve en çok bir avuç dolusu ye-
mekte yarar var. 

 KAYISI: Malatya ve çevresi başta olmak 
üzere pek çok yöremizde yetiştirilmektedir. 
Hem meyvesi hem de çekirdeği değerlidir. Acı 
olan çekirdekleri ilaç sanayiinde, tatlı olan çe-
kirdekler de hem çerez olarak hem de pastacı-
lık sektöründe kullanılmaktadır. Meyve suyu, 
reçel, marmelat, pestil, sucuk ve kuru kayısı 
olarak kullanılmaktadır. Kabızlığa çok iyi gelir. 
Yine kahvaltı içinde ve ikindi öğünlerinde yo-
ğurt ile birlikte kullanımını öneririm. 

KARPUZ:  Çok sulu bir meyve olduğu hal-
de, sanılanın aksine sindirimi çok zordur. Sıcak 
yaz aylarında güneşin altında içerdiği suyu ko-
rumak adına çok sağlam bir iç yapısı vardır. Bu 
nedenle gece geç saatte yenildiğinde şişkin-
lik ve uyku bozukluğu yapabilir. İdeal yeme 
zamanı sabah kahvaltıda öğlen yemekle bir-
likte ve ikindide beyaz peynir ile birlikte ve en 
çok bir küçük kayık kesilerek tüketilmesi-
ni öneririm.

 KAVUN : Kavun da karpuz gibi hazmı zor 
bir meyvedir. Aynı zamanda çok tatlı bir mey-
ve olduğu için çok tüketilmesini önermem. 
Yaz aylarında akşam yemeklerinde az mik-
tarda tatlı yerine yenebilir. Özellikle dondur-
ma sektöründe çokça kullanılır. Akşam üze-
ri serinlemek için biraz yoğurt ile birlikte 
tüketebilirsiniz.

 ŞEFTALİ: Yazın en tatlı meyvelerinden bi-
risidir. Meyve suyu sektöründe, reçel, marme-
lat, dondurma, tatlı  yapımında kullanılır. Kayısı 
gibi çekirdeği içi yenmez acıdır. Bizim önerimiz 

eğer kilo probleminiz varsa bir süre uzak dur-
manız yönündedir. Meyve olarak tüketmek is-
tiyorsanız en iyi tüketim zamanı akşamüzeri 
kahvaltısında yoğurt ile birliktedir.

 ÇİLEK, AHUDUDU, BÖĞÜRTLEN: En sevilen 
yaz meyvelerindendir. Fakat içerdiği yüksek 
şeker oranı nedeni ile kilo problemi yaşıyor-
sanız benim önerim, öğlen veya akşam üzeri 
hava kararmadan önce yoğurt ile birlikte veya 
kahvaltı sofranızda reçel ve bal yerine tükete-
bileceğiniz meyvelerdir. 

 ÜZÜM: Yazın vazgeçilmezleri arasında ola-
bilir fakat diğer tüm yaz meyveleri gibi şeker 

oranı yüksek olduğu için aktif yaşamımız olan 
güneş batmadan önceki dönemde kahvaltı ile 
birlikte, yada akşam üzeri yine yoğurt ile bir-
likte tüketmenizi öneriyorum.

 ERİK :Tatlı ve ekşi erik seveni çok olan bir 
meyvedir. Özellikle ekşi can erik sanki hiç şe-
ker içermiyormuş gibi bolca tüketilir.  Eğer 
yine kilo problemi yaşıyorsanız kilolardan kur-
tulana kadar çok tüketmemenizde yarar var. 
Genellikle ekşi can erik, çok az tuz ile birlik-
te tüketildiğinde tadı daha iyi anlaşılan bir 
meyvedir.

Emzirme anne ve bebekleri 
birçok hastalıktan koruyor

ANKARA (AA) - 
Medicana International 
Ankara Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Gamze Akca 
Dinç, emzirmenin anne-
leri ve bebekleri birçok 
hastalıktan koruduğunu 
ifade etti.

Hastaneden yapılan 
açıklamaya göre Dinç, 
Dünya Sağlık Örgütü 
ve UNICEF öncülüğün-
de her yıl 1-7 Ağustos 
tarihlerinde kutlanan 
Dünya Emzirme Haftası 
dolayısıyla değerlendir-
melerde bulundu.

Anne sütünün, be-
beğin nörolojik ve bilişsel gelişimi-
ne olumlu etkisine dikkati çeken Dinç, 
"Emzirmek, bebeklerde, bağırsak en-
feksiyonu, solunum sistemi hasta-
lıkları ve ani bebek ölümü sendromu 
başta olmak üzere birçok hastalığa 
karşı kalkan görevi görmektedir." ifa-
desini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele 
kapsamında uygulanan aşıların em-
zirme aracılığıyla bebeklere de fay-
da sağladığını belirten Dinç, Kovid-19 
aşısını olmuş gebelerin koruyucu an-
tikorlarının anne sütü aracılığıyla be-
beği de koruduğunu gösteren çalış-
malar olduğunu bildirdi.

Dinç, emzirmenin anne ile bebek 
arasında önemli bir bağ sağladığını 
vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Emzirme anne ile bebek ara-
sındaki duygusal bağlanmanın daha 
güçlü olmasını sağlıyor. Doğum son-
rası kan kaybı riskini azaltırken 
meme, yumurtalık ve endometriyal 
kanserlerden koruyor. Emzirme hak-
kındaki bazı çalışmalar, bu önemli 
aktivitenin, annenin ilerleyen dönem-
lerde diyabet olma riskini de azalttığı-
nı gösteriyor."

- Emzirmede ailenin ve toplumun 

desteği önemli
Annenin emzirme sürecini daha 

iyi geçirebilmesi için destek almasının 
önemli olduğunu belirten Dinç, şunla-
rı kaydetti:

"Toplum arasında yayılan emzir-
meye ilişkin bazı efsaneler anneleri 
moral olarak kötü etkileyebilmekte-
dir. Bunlar, emzirmenin ağrılı oldu-
ğu ya da emzirme ile bebeğin yeter-
li beslenemeyeceği gibi olumsuz ve 
yanlış düşüncelerdir. Emzirme sıra-
sındaki ağrı çoğu zaman yanlış tek-
nikle emzirmekten kaynaklanır, bu 
da hem annenin ağrı duymasına hem 
de bebeğin yeterli süt alamamasına 
neden olur. Emme tekniğinin düzeltil-
mesi için sağlık profesyonellerinden 
yardım alınmalıdır."

Bebeklerde kilo alımıyla ilgili bir 
problem ya da nadir metabolik hasta-
lık şüphesi olmadığı sürece anne sü-
tünün kesilmemesi gerektiğini vur-
gulayan Dinç, çalışma hayatına dönen 
annelerin de bebeklerini anne sütüy-
le beslemeye devam etmeleri gerekti-
ğini belirtti. Dinç, anne sütünün 1 gün 
önceden ya da aynı gün sağılıp buz-
dolabında saklanabileceğini ifade 

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında 
bilgiler verdi. 

Kalp spazmı temelde kalp dokusunu besleyen atar-
damarların kasılmasına bağlı olarak kalbi yeteri kadar 
besleyememesi sonucu oluşur. Kalp krizindeki gibi gö-
ğüste şiddetli ağrı yapar. Zaten her ikisinin de meyda-
na gelme nedeni kalp kasınının belli bir yerine gönderi-
len kanın azalmasıdır. Kalp spazmı istirahat halindeyken 
de görülebildiği gibi daha çok efor sarfederken karşı-
mıza çıkar. Ağrı, kalpte baskı, yanma veya sıkışmayla 
karakterizedir.

Kalp Spazmı Belirtileri
Sıkıntı, daralma, nefes darlığı
Sıkışma ve baskı hissi
Ağrı
Ağrı hissi çoğunlukla göğsün ortasında başlayıp kol-

lara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerler. Kısa sürelidir. 
(5-10 dakika) Genellikle fiziksel hareket, fiziksel zorlan-
ma, heyecan, stres, üzüntü ve fazla yemek yeme du-
rumlarından sonra oluşur. Sıklıkla istirahat halindeyken 

durulur. İstirahat sırasında spazm geçirilmesi daha cid-
di bir durumdur. Ağrı keskin değildir; daha çok sıkış-
ma, baskı, yanma veya huzursuzluk şeklinde hissettirir. 
Nefes alıp vermenin ağrıyı azaltıcı bir özelliği yoktur; kişi 
refleks olarak nefes alıp verir.

Kalp Spazmı ve Kalp Krizi (Aynı mıdır, Farkları 
Nelerdir, Nasıl Ayırt Edilir?)

Kalp spazmı ile kalp krizi aynı mantıkta meydana 

gelir diyebiliriz. Belirtileri de birbirine benzer. Eğer kalp 
spazmı 20 dakika kadar sürerse kalp krizine işaret ede-
bilir. Başka bir ifadeyle kalp spazmı kalp krizinin öncü-
südür ve dikkat edilmelidir.

Kalp Spazmı Tanı ve Tedavisi
Kalp spazmı belirtileriyle kardiyoloji uzmanına baş-

vurduğunuzda EKG ve efor testi uygulanır. Çıkan so-
nuçlara göre teşhis konulur. Tedavi ilaçlarla ya da kalp 
spazmına neden olan hastalıkları tedavi etmek için an-
jiyogram, anjiyoplasti ve ameliyatla sağlanır. Kalsiyum 
kanal blokeleri de spazmaları önlemeye yardımcı olabi-
lir. Doktorunuz hangi tedaviyi uygun görürse ona uyun 
ve doktor önerisi olmadan ilaç kullanmamanız gerekti-
ğini unutmayın.

Öte yandan kalp spazmını önlemek için birtakım 
davranış değişikliklerini uygulayabilirsiniz:

Sigara ve alkolden uzak durmak.
Sağlıklı beslenmek. Yağlı, tuzlu, kızarmış, işlenmiş 

gıdalardan uzak durmak.
Fazla kilolardan kurtulmak.

HANGİ MEYVEYİ 
NE ZAMAN YEMELİYİZ ?

Vefat ve Başsağlığı
Gazetemizin eski Muhasebe Müdürü 

YENER GENÇ'i
Kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı  cennet olsun

Abdi-Nermin Pehlivan

Vefat ve Başsağlığı
Gazetemizin eski Muhasebe Müdürü, mesai arkadaşımız 

YENER GENÇ'i
Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhuma Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı  cennet olsun

Sonsöz Gazetesi çalışanları

Glutatyon tedavisi ile 
bağışıklığınızı güçlendirin!

Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor 
konu hakkında bilgiler verdi. Bağışıklık sis-
temimiz bizi hastalıklardan koruyan ve hasta 
olduğumuzda onlarla savaşan bir defans me-
kanizmasıdır. Bağışıklık sistemimizi pande-
mi süreci boyunca güçlü tutmak bizi korona-
virüsten de koruyacaktır.

Glutatyon tedavisi en önemli antioksi-
danlardan bir tanesidir. Dolayısıyla C vitamini 
ile beraber vücuda karışarak bir sürü meka-
nizmayı devreye sokar. Bizi alerjilerden koru-
yan, diri ve canlı tutan bir supplementer olan 
glutatyon; bir ilaç değildir. Glutatyon tedavisi 
bir destek tedavisidir. 

Yılda 6'dan fazla enfeksiyon geçiren, aler-
jileri olan ve tiroid, şeker gibi hastalıkları bu-
lunan kişiler glutatyon tedavisinden mutlaka 
yararlanmalıdır. Glutatyon tedavisi bağışıklık 

kuvvetlendirme, alerjileri geçirme, enfek-
siyonlardan koruma ve şeker regülasyonu 
sağlama gibi birçok fayda sağlar. Bunun dı-
şında daha güçlü ve daha sağlıklı olmak iste-
yen herkes glutatyon tedavisinden haftada 1 
kez, 4 doz olacak şekilde yararlanabilir. 

Glutatyon tedavisi akne, leke, vücutta ka-
rıncalanma ya da döküntü gibi problemler 
yaşayan kişilerde de etkilidir. Bu neden ile cilt 
üzerinde bir leke tedavi edilecekse glutatyon 
ve ozon gibi tedavilere başvurulmasını öne-
riyorum. Glutatyon tedavisi; kişiyi tam olarak 
değerlendirdikten sonra sorun olan bölgeler-
deki kodların tekrar yazılmasını kolaylaştır-
dığı için cilt üzerine uygulayacağımız teda-
vinin de kolaylaşmasını ve tedaviden daha 
fazla verim almamızı sağlıyor. 

Sağlıksız Beslenme ve K�lo Kalp Spazmına Sebep Oluyor!
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Mersin'de 25 yıllık usta Nihat 
Tellioğlu, "alevli cam" tekniğiyle 

nazar boncuğu, kolye, küpe, yüzük, 
halhal, küçük ev aksesuarları 
ve hayvan bibloları yapıyor 

Tellioğlu'nun, Kayseri'deki Altın 
Eller Geleneksel El Sanatları 
Festivali'nde açtığı stantta, 

atıklardan gösteri amacıyla yaptığı 
çalışmalar ilgi görüyor

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Mersin'de 25 yıl-
dır cam sanatı ustalığı yapan Nihat Tellioğlu, çöpe atı-
lan cam malzemeleri değerlendirerek yaptı-
ğı süs eşyalarını Kayseri'deki festivalde 
tanıtıyor.

Trakya Üniversitesi Muratlı 
Meslek Yüksekokulu Cam 
Programı'nda bu işin eğitimi-
ni alan ve endüstriyel faaliyet 
yürüten fabrikada bir süre ça-
lışan 48 yaşındaki Tellioğlu, 
daha sonra bu mesleğin sanat-
sal tarafını keşfedince "alevli 
cam sanatı"na yöneldi.

İtalyan ve ABD'li ustalardan 
yeni teknikler öğrenen Tellioğlu, 
özellikle atık cam malzemeleri cam 
ocağında ısıtıp aksesuara dönüştürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıla-
rıyla düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El 
Sanatları Festivali'ne katılan ve burada açtığı stantta ça-
lışmalarını sergileyen Tellioğlu, çöpe giden cam atıklar-
dan neler yapılabileceğini gösterdiği sanatıyla ziyaretçi-
lerden takdir topluyor.

- "Atık diye bir şey yoktur"
Tellioğlu, AA muhabirine, kırılan, atılan veya gözden 

çıkarılan şişe, vazo, kül tablası ve benzeri objeleri gördü-
ğünde çok üzüldüğünü söyledi.

Atık malzemeleri alıp yeniden değerlendirerek bu 
konuda farkındalık oluşturmayı amaçladığına dikkati 
çeken Tellioğlu, atık diye bir şey olmadığını, mutlaka de-
ğerlendirilebileceğini ifade etti.

Atık camları aksesuar, kolye veya takıya dönüştüre-
bildiğini dile getiren Tellioğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların çöpe kolayca atabildikleri şişeleri şekil-
lendirip kendilerine tekrar sunduğumuzda onlara bakış-
ları değişiyor ve farklı fikirler ortaya çıkıyor. Atıkları gü-
zel objeler olarak tekrar kullanıma çevirebiliyoruz. Vazo, 
ev aksesuarı, takı, küpe, kolye, aklınıza ne gelirse camı 
eriterek şekil veriyoruz. İnsanlar bunları gördükleri za-
man şaşırıyor çünkü kafalarında tamamen bir çöp vur-
gusu oluşuyor. O çöpü kullanılır şekille tekrar satın alma 
isteği uyandırmak güzel bir duygu."

Bu sanatın 
tanıtımında 
katkılarından 

dolayı Kültür 
ve Turizm 

Bakanlığı ile 
tarihi Kayseri 

Kalesi'nde kendile-
rine ev sahipliği yapan 

Büyükşehir Belediyesine 
teşekkür eden Tellioğlu, ilgiden 

memnun olduğunu belirtti.
Tellioğlu, "alevli cam sanatı" ile nazar boncuğu, kolye, 

küpe, yüzük, halhal, küçük ev aksesuarları ve hayvan 
bibloları yaptığını sözlerine ekledi.

Atık camlar ustasının elinde 
süs eşyasına dönüşüyor

Üniversite öğrencisi atıkları da kullanarak 
üç boyutlu minyatürler yapıyor

ESKİŞEHİR (AA)- 
Eskişehir'de üç boyutlu 
modelleme sanatıyla uğ-
raşan üniversite öğrencisi 
Didem Kalaycı, tekstil, cam, 
plastik gibi atık malzeme-
leri de kullanarak minya-
türler yapıyor.

Anadolu Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Fakültesi 
Sinema ve Televizyon 
Bölümü 3. sınıf öğren-
ci Kalaycı, bir arkadaşının 
kendisine kısa animasyon film yapmak için minya-
tür set ortamı oluşturma önerisi üzerine dioramayla 
(gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin 
ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu modellen-
mesi) tanıştı.

Kalaycı, cımbız, küçük kesici aletler yardımıy-
la tekstil, cam, plastik gibi atık malzemeler, kumaş, 
hafif bir ağaç türü olan balsa, straforlu maket karto-
nu fotoblok, polimer kil gibi ürünleri kullanarak, ha-
yal gücünün yardımıyla bazı minyatür modelleme-
ler üretiyor.

Yaptığı dioramaları kişisel sosyal medya hesa-
bından paylaşan Kalaycı, eserlerini yaz mevsiminde 
sanat galerilerinde sergilemeyi planlıyor.

Kalaycı, AA muhabirine, bir arkadaşına stop mo-
tion (duraklı çekim) tekniğiyle yapılan animasyon 
çekmek için set tasarladığını anlattı. İlk diorama ça-
lışmasının set tasarımı olduğunu aktaran Kalaycı, 
şunları dile getirdi:

"Arkadaşıma setin gerçek ama minyatür bir me-
kan olmasını önerince araştırmalar yapıp, diora-
ma ile tanıştım. Şu ana kadar Agatha Christie'nin 411 
numaralı odasını yaptım, Pera Palas'taki. Bir küre-
sel internet televizyon ağındaki sahnedeki odanın 
replikasını yaptım. Hayal gücümün el verdiğince di-
oramalar da yapmayı seviyorum. Hayal ettiğim iki 

katlı bir sahne ve eğlence 
mekanı ile bir de dövme 
stüdyosunun dioraması-
nı yaptım."

Çalışmalarının 
İstanbul'da birkaç yer-
de beğeniye sunulacağını, 
sanat kariyerinin başın-
da olanların çalışmalarını 
sanatseverlerle buluştu-
ran Mamut Art Projesi'ne 
başvurduğunu aktaran 
Kalaycı, "Çalışmalarımı ve 

yapılış süreçlerini merak edenler sosyal medyadaki 
didoramart hesabıma göz gezdirebilir." dedi.

- "Bu işle uğraşmak sabır gerektiriyor"
Kalaycı, sanatın farklı disiplinlerine de merak-

lı olduğunu ve dioramanın birçok sanat dalını birleş-
tirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her türlü iş koluyla uğraşmak zorunda kalıyor-
sunuz. Dioramanın her şeyi içine toplamasından ve 
detaylarla uğraşmaktan hoşlanıyorum. O yüzden 
benim için uygun bir sanat olduğunu düşünüyorum. 
Eserleri yaparken aslında hayal gücüne bağlı olarak 
atık malzeme bile kullanılabilir. Çeşitli materyaller 
kullanılıyor. Genelde balsa, foto blok, polimer kil gibi 
malzemeler de önemli birer parça. Tamamen ha-
yal gücümle atık malzemeleri de dönüştürüyorum. 
Bir eseri oluşturmak yaklaşık 1 ay alıyor. Bu işle uğ-
raşmak sabır gerektiriyor. Çünkü bir şeyi yapmak 
saatler alabiliyor. Sürekli masa başında oluyorsu-
nuz. Şehir dışına çıktığınızda çalışmalarınız da duru-
yor. Dioramayla uğraşacaklar sabırlı olmalıdır. İyi bir 
gözlemci olmalılar. Dioramaya başlamadan önce iyi 
bir araştırma yapılmalıdır."

Kalaycı, TRT ve Bahçeşehir Üniversitesinin or-
taklığındaki ANİM.İST animasyon eğitimine kabul 
edildiğini de sözlerine ekledi.

dır cam sanatı ustalığı yapan Nihat Tellioğlu, çöpe atı-
lan cam malzemeleri değerlendirerek yaptı-
ğı süs eşyalarını Kayseri'deki festivalde 

özellikle atık cam malzemeleri cam 
ocağında ısıtıp aksesuara dönüştürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıla-
rıyla düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El 

tanıtımında 
katkılarından 

dolayı Kültür 
ve Turizm 

Bakanlığı ile 
tarihi Kayseri 

Kalesi'nde kendile-
rine ev sahipliği yapan 

Büyükşehir Belediyesine 
teşekkür eden Tellioğlu, ilgiden 

Yozgat Çadır 
Höyük'te kazı 

çalışmaları sürüyor
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde-

ki Çadır Höyük'te yaklaşık 6 bin yıl öncesine ait bul-
gular, arkeologlar tarafından topraktan gün yüzüne 
çıkarılıyor.

Peyniryemez köyünde yer alan Çadır Höyük’te 35 
kişilik kazı ekibi fırça ve küçük malzemelerle santim 
santim kazdıkları toprakta tarihi bulgulara ulaşmaya 
çalışıyor. 13 Temmuz'da başlayan kazı çalışmaları 30 
Ağustos'a kadar sürecek.

Kazı Başkan Vekili Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi'nde gö-
revli Dr. Deniz Erdem, gazetecilere, Çadır Höyük'te en 
erken milattan önce yaklaşık 4 binden milattan son-
ra Bizans dönemine kadar kesintisiz bir yerleşim gö-
rüldüğünü söyledi.

Erdem, Çadır Höyük'ün Yozgat tarihi açısından da 
önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Höyükte 6 bin yıllık teknolojik, sosyolojik gelişi-
mi okumak mümkün. Höyükte kalkolitik dönemden 
başlayan yerleşim erken Tunç Çağı, Hitit, Demir Çağ, 
Roma, Helenistik dönem ve en son Bizans ile son bul-
makta. Kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Erken dö-
nemden günümüze kadar üretim teknolojileri, besin 
teknolojileri, sosyal ilişkiler, bütün bu yapının nasıl bi-
çimlendiğini Çadır Höyük kazılarındaki bilgilerle anla-
mak mümkün. Yapılan kazı çalışmalarında 6 bin yılın 
da altına inip neolitik dönemi de bulmayı umuyoruz."

Erdem, Çadır Höyük'te kalkolitik dönemden iti-
baren çanak çömlek bulgularına rastlandığını anla-
tarak, "Üretilen ürünlerin çevredeki yerleşim yerle-
rine satılarak ticaret yapıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla 
erken dönem üretim teknolojisini anlamak açısından 
Çadır Höyük bize çok önemli bilgiler veriyor. " ifadele-
rini kullandı.

Kazı Başkan Yardımcısı Burcu Yıldırım da 2011'den 
beri Çadır Höyük'te kazı çalışmalarına katıldığını 
belirtti.

Hollanda Leiden Üniversitesinde doktora yaptığını 
ve Çadır Höyük'ten çıkan çocuk mezarları üzerine tez 
hazırladığını dile getiren Yıldırım, "Yozgat'ın Sorgun il-
çesine bağlı Peyniryemez köyünde bulunan höyük, 
240'a 185 metre boyutlarında ve 32 metre yükseklikte 
bir yerleşim yeri. 1998'den itibaren günümüze kadar 
her yıl kazı çalışmaları yapılmakta." dedi.

Yıldırım, kazı çalışmalarının 2020'den beri Tevfik 
Emre Şerifoğlu başkanlığında yürütüldüğünü dile ge-
tirerek, "13 Temmuz tarihinde başlayan kazı çalışma-
larına 30 Ağustos'a kadar devam edeceğiz. Kalkolitik 
döneme ait açmalar üzerinde çalışıyoruz ve büyük ih-
timalle bu sezon sonunda batı bölümünde bulunan 
açmalarda daha erken evrelere ulaşmayı başaraca-
ğız." diye konuştu.

Diyarbakır’da bulunan 1700 yıllık 
amfora, müzeye teslim edildi

DİYARBAKIR, (DHA)- 
DİYARBAKIR Büyükşehir 
Belediyesi’nce, tarihi surlarda-
ki restorasyon çalışmalarında 
bulunan, 1700 yıllık amfora (bir 
tür testi), kent müzesine tes-
lim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, 
çok sayıda medeniyete ev sa-
hipliği yapan ve UNESCO ta-
rafından 2015'te Dünya Kültür 
Mirası olarak tescillenen 
Diyarbakır Surları'nın eski ihtişamına kavuşması için 
'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı restorasyon çalış-
malarını sürdürüyor. Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile ya-
pılan çalışmalardaki arkeolojik kazılarda, yapılış şek-
li ve üzerindeki motiflerden yola çıkarak milattan sonra 
330'lu yıllara tarihlenen 1700 yıllık amfora, gün yüzüne 
çıkarıldı. Bölgede ilk kez görüldüğü için önem arz eden 
zeytinyağı veya şarap taşımacılığında kullanılan sivri 

dipli amforanın Geç Roma- 
Erken Bizans Dönemi'ne ait 
olduğu değerlendiriliyor.

‘BÖLGEDE İLK KEZ BİR 
AMFORA BULUNUYOR’

Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanı Mehmet 
Karaaslan, amforanın, müze 
müdürlüğüne teslim edildiği-
ni söyledi. Karaaslan, "Amfora 
bölgede ilk kez bulundu. 71 

ve 72’nci burçlar arasında yapılan kazı çalışmalarında 
Roma’nın son dönemi, Bizans’ın genç dönemine ait oldu-
ğu düşünülen 1700 yıllık bir amfora görüldü. Amfora de-
diğimiz şey, o dönem zeytinyağı, tahıl ve şarap gibi ürün-
lerin depolandığı testi şeklinde bir üründür. Tabi bunların 
bölgede bulunması, bir de bölgede ilk olarak amfora-
nın bulunması önemli bir buluntudur bizim için. Tarih için 
önemli bir kalıntıdır.

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA 
- Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki Gre Fılla 
Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında 4 
yılda 2 bin 687 eser gün yüzüne çıkarılarak, 
müzeye teslimi yapıldı.

Höyükte 2018'den bu yana Diyarbakır 
Müze Müdürlüğü başkanlığında Kocaeli 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse'nin 
bilimsel danışmanlığında kazı çalışması 
yürütülüyor.

Kazılarda Çanak-Çömleksiz Neolitik 
Dönem'de yaşayan toplumlara ait yaşam izle-
rini yansıtan eserlerin yanı sıra dini ve sosyal 
yaşam alanları da tespit edildi.

Kazı çalışmalarında höyükte en eski yer-
leşimin Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem'de 
başladığı, Erken Neolitik Çağ'da ise birkaç yüz 
metre yakındaki Ambar Höyük ve Kendale 
Hecala'ya yerleşildiği tespit edildi.

4 yıldır süren kazılarda M.Ö. 7 binden bu-
güne kadar tarihlenen 2 bin 687 eser gün yü-
züne çıkarıldı.

Toprak altından çıkarılan ve kazı evinde 
toplanan eserler arkeolog, restoratör, antro-
polog ve sanat tarihçilerinden oluşan ekip ta-
rafından çok ince bir çalışmayla temizlenip, 
belgelenerek Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne 
teslim edildi.

- "Buralar özel yapılar olarak da geçiyor"
Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse, AA muhabirine, 

günümüzden 11 bin-12 bin yıl öncesine ait bu 
yerleşim yerinde 4 yıldan bu yana yürüttükleri 
kazılarda en eski yerleşik topluluklara ait bul-
gulara rastladıklarını söyledi.

Ökse, 30 kişiyi aşkın ekiple binlerce yıl 
toprak altında kalan tarihi eserleri açığa çı-
karttıklarını ifade ederek, üzerinde yapılan in-
celemelerin ardından tarihi eserleri envan-
tere alınmaları için müzeye teslim ettiklerini 
belirtti.

Kazmayı sürdürdükleri en eski yerleşimin 
yuvarlak planlı ilk barınakların kullanıldığı bir 
döneme ait olduğunu dile getiren Ökse, yerle-
şimin daha sonra dar planlı hale geldiğini gör-
düklerini aktardı.

Ökse, hemen hemen 10 metreye yakın çapı 

olan 3 çukur yapının açığa çıkarıldığını anlata-
rak, şunları kaydetti:

"Birinde steller var ve bunlar Göbeklitepe 
ile çağdaş. İçlerinde çatıyı taşıyacak şekilde 
4 paye bulunuyor. Eserlere göre burada belli 
oranda bir ritüel davranışın sergilendiğini söy-
leyebiliriz. Bir inançla ilgili sosyal yaşamın da 
bir arada bulunduğu ortak kullanım alanları 
olarak tanımlayabiliriz. Bunlara doğrudan tapı-
nak demek istemiyoruz. Çünkü henüz o kadar 
çok veri yok elimizde. Buralar özel yapılar ola-
rak da geçiyor. Tıpkı Göbeklitepe'deki gibi."

- Alanın inanç turizmine kazandırılması
Şu ana kadar biri Çanak Çömlek Öncesi 

Neolitik biri de Geç Antik Çağ mezarlığı olmak 
üzere iki ana döneme ilişkin kazı yaptıklarını 
belirten Ökse, bu alanları, çevresindeki insan-
ların toplu halde sosyalleşebileceği ortak ola-
rak kullanabileceği aynı zamanda inanç bağ-
lamında ritüellerini de gerçekleştirdiği alanlar 
olarak tanımlayabileceklerini ifade etti.

Buradan çıkan ve çıkartılacak bulgula-
rın tanıtılması gerektiğine dikkati çeken Ökse, 
eserleri müzede sergileyerek halkın ve turist-
lerin odak noktası haline getirmek istedikleri-
ni söyledi.

Ökse, Öğütme taşı, bileme taşı, taş bal-
ta, kesici ve delici aletler, toprak ve taş figürler, 
cam eserler yoğunlukla bulundu. 

D�yarbakır'da Gre Fılla Höyüğü'nde 4 yılda 
2 b�n 687 eser gün yüzüne çıkarıldı

Külhöyük'teki kazı çalışmaları 
14 yıl sonra yeniden başladı
ANKARA (AA) - Hitit Ordusu’nun 

askeri stratejik geçiş noktası ola-
rak kullandığı, Ankara’dan güneye 
Mezopotamya ve Suriye’ye ulaşan 
Kilikya Kapıları’na (Adana) uzanan yol 
ağı üzerinde bulunan Hitit yerleşimi 
Külhöyük’te kazı çalışmaları 14 yıl ara-
dan sonra tekrar başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığının izni ile Ankara 
Üniversitesi tarafından Gölbaşı 
Belediyesinin de desteğiyle yapılan kazı 
çalışması ile önemli bulguların gün ışığı-
na çıkarılması bekleniyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan 
Şimşek, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı 
Kararlı kazı statüsünde tek arkeolojik 
kazı çalışmasının yapıldığı alana gide-
rek, Kazı Sorumlusu Ankara Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Derya Yılmaz’dan çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı.

Şimşek, Gölbaşı’nın her tarafından 
tarih çıktığını belirterek, şöyle dedi:

"Biraz önce gezerken de gördük bin-
lerce yıllık, Hitit çağından kalma ça-
nak çömlek parçaları bulunuyor. Böyle 
birçok yeri tarih kokan bir ilçedeyiz 
ve Külhöyük’teyiz şu an. 5 bin yıl geri-
ye gidiyoruz burada. 8 kilometre ileri-
de de biliyorsunuz Gavurkale dediğimiz 

Hitit döneminin en büyük kaya kabart-
malarıyla dikkat çeken bölgemiz bulu-
nuyor. Gölbaşı tarihsel anlamda böy-
le çok önemli bir konumda. Tulumtaş 
Mağaramızı da ortaya çıkarttık. Orayı da 
turizme açıyoruz yakın zamanda."

Alanın turizme kazandırılması ge-
rektiğini ifade eden Ramazan Şimşek, 
Ankara’ya gelen turistlerin bölge-
ye uğramadan otobüslere binip doğru-
ca Kapadokya’ya geçtiğini anlatarak, 
"Burayı turizm destinasyonu yapmamız 
gerekiyor." diye konuştu.

Kazı Sorumlusu Doç. Dr. Derya 
Yılmaz da tarihi alana ilişkin teknik bil-
gileri paylaşarak, Külhöyük’te yaşamın 
5 bin yıl önce Hattiler zamanında başla-
dığını aktararak, "Gölbaşı sınırları için-
de bulunan Külhöyük, Ankara’dan gü-
neye Mezopotamya ve Suriye’ye ulaşan 
Kilikya Kapıları’na (Adana) uzanan yol 
ağı üzerinde bulunan önemli bir Hitit 
yerleşimidir." ifadesine yer verdi.

Kaçak kazılar sonucunda 1978'de 
tespit edilen Külhöyük’te 1992'de ar-
sanın kamulaştırılması yapılarak aynı 
yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca kur-
tarma kazılarına başlandığını vurgu-
layan Derya Yılmaz, "Külhöyük’te Hitit 
arkeolojisi alanında önemli bulgu-
ların açığa çıkması beklenmektedir. 
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DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Ankara Brezilya Büyükelçiliği önünde daha önce bir savaş 
gemisi olarak kullanılan Nae São Paulo Gemisinin içerdiği büyük miktarda asbest zehri ve 
gemi söküm işlemlerinin Türkiye’de yapılmasına yönelik bir basın açıklaması düzenledi.

/ANKARA
DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği ta-

rafından Brezilya Büyükelçiliği önün-
de “Asbestin ve Gemi Söküm İşlemle-
rinin İşçilere, Halk Sağlığına ve Çevreye 
Verdiği Zararlara Karşı Birlikte Mücadele 
Edeceğiz” konulu bir basın açıklaması dü-
zenlendi. Basın açıklamasına destek ve-
renler arasında CHP Ankara Milletvekille-
ri Murat Emir ve Gamze Taşçıer de yer aldı. 

Daha önce Fransız donanması tarafından kullanılan ve son-
rasında ismi Nae São Paulo olarak değiştirilip Brezilya’ya sa-
tılan savaş gemisi Foch’un açık artırma yoluya Türkiye’li bir 
denizcilik firmasına satılması üzerine gemi söküm işlemleri-
nin İzmir Aliağa’da yapılacak olması ve geminin büyük mik-
tarda asbest zehri içermesi nedeniyle çalışanların iş güven-
liğinin tehdit altında olmasına ilişkin bir konuca yapan DİSK 
İç Anadolu Bölge Temsilcili Tayfun Görgün, geminin 900 ton 
asbest içerdiğinin tahmin edildiğini belirterek; “Bu sorun-
la ilk kez karşılaşmıyoruz. Nae São Paulo’nun kardeş gemi-
si olan Clemenceau’nun sökümünün çevreye ve insan sağlı-
ğına karşı yarattığı riskler ve ilgili uluslararası sözleşmelerin 
ihlali nedeniyle tepkilerle karşılaştığını hatırlamak önemlidir. 
Bu gemilerin sökülmesinin toprağa, suya ve insan sağlığına 
ciddi zararlar verdiği biliniyor. Bu nedenle, Brezilya’da, Türki-
ye’de veya insanların ve çevrenin korunması için gerekli gü-

venlik koşullarının bulunmadığı herhangi bir yerde bu tür bir 
sökme işlemine izin vermemeliyiz.” dedi.

‘ASBESTE VE KİMYASALLARLA 
DOLU GEMİ, HALK SAĞLIĞI 
ENDİŞELERİMİZİ ARTIRIYOR’
DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Görgün, geminin için-

de barındırdığı asbeste ve pek çok yakıt kalıntısı nedeniyle 
hem tersanede çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği hem de 
halk sağlığını ve doğayı tehdit ettiğini ifade ederek açıklama-
sında şunlara yer verdi; “İnsanların ölümcül toksinlere maruz 
kalmadan yaşama hakkını tanıyan BM İnsan Hakları Konse-
yi Kararı (2021) ve ILO’nun sağlıklı çalışma hakkını temel bir 
insan hakkı haline getirme planlarını temel alarak, asbest ve 
diğer tehlikeli kimyasallarla dolu bir geminin varlığıyla ilgili 
endişemizi ifade etmek istiyoruz.

Söz konusu gemi geçmişte Fransız donanması tarafın-
dan kullanılan ve Eylül 2000’de ismi Nae São Paulo olarak 
değiştirilip Brezilya’ya satılan savaş gemisi Foch’tur. Kulla-
nılmayan gemi 12 Mayıs 2021’de Türkiyeli SÖK Denizcilik’i 
temsil eden Rio de Janeiro merkezli Cormack Maritima tara-
fından açık arttırma yoluyla ve düşük fiyatla satın alınmış-
tır. Gemi sökülmek üzere Türkiye’ye İzmir Aliağa tersanesine 
çekilmeye hazırlanmaktadır.

Gemi, asbest ve yakıt kalıntıları gibi büyük miktarda ze-
hirli maddeler içermektedir. Bunların ortadan kaldırılma-
sı güvenli ve çevreye saygılı bir şekilde gerçekleştirilmeli-

dir. Geminin 900 ton asbest içerdiği tahmin ediliyor. Ancak 
ne gemide bulunabilecek zehirli madde miktarı ne de alıcının 
söküm işleminin gerçek maliyetini hesaplayabilmek için bu 
bilgiye sahip olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir.

Nae São Paulo karkasının hurdaya ayrılmasının planlan-
dığı İzmir Aliağa tersanesi hali hazırda kötü çalışma koşulla-
rı, düşük ücretler, yetersiz işçi sağlığı ve iş güvenliği önlem-
leriyle gündeme gelmektedir İzmir halkı, sendikalar, meslek 
örgütleri ve ekoloji hareketleri geminin Aliağa’ya gelişi-
ne karşı protestolar düzenlemektedir. Bu protestolar, asbes-
tin yasaklanması, halk sağlığı ve İSİG konulu talepler içer-
mektedir.

‘BU GEMİLERİN SÖKÜLMESİNİN 
TOPRAĞA, SUYA  VE İNSANLIPA 
CİDDİ ZARARLARI VAR’
Bu sorunla ilk kez karşılaşmıyoruz. Nae São Paulo’nun 

kardeş gemisi olan Clemenceau’nun sökümünün çevreye ve 
insan sağlığına karşı yarattığı riskler ve ilgili uluslararası söz-
leşmelerin ihlali nedeniyle tepkilerle karşılaştığını hatırla-
mak önemlidir.

Bu gemilerin sökülmesinin toprağa, suya ve insan sağ-
lığına ciddi zararlar verdiği biliniyor. Bu nedenle, Brezilya’da, 
Türkiye’de veya insanların ve çevrenin korunması için ge-

rekli güvenlik koşullarının bulunmadığı herhangi bir yerde 
bu tür bir sökme işlemine izin vermemeliyiz.

Geminin Basel Sözleşmesi’ne uygun şekilde zehirden 
arındırılmadan Türkiye’ye gönderilmesine karşıyız. Geminin 
sorumlularının ve gemiyi Brezilya’ya satan Fransa’nın gemi-
nin, uygun şekilde elden çıkartılması ve arındırılma süreci-
nin titizlikle yürütülmesi, halk sağlığına, çevreye ve işçilere 
zarar vermeden tamamlanması için sorumluluk alması ge-
rekmektedir.

‘ASBEST ORTADAN KALDIRILMALI’
DİSK olarak asbestin yasaklanması ve kalıntılarının doğ-

ru şekilde ortadan kaldırılması konusunda açık bir duruşu-
muz var. Asbestin ve gemi söküm işlemlerinin işçilere, halk 
sağlığına ve çevreye verdiği zararlara karşı mücadele edece-
ğimizi tekrar ilan ediyoruz.

Uluslararası denizcilik şirketlerinin ve bazı ülkelerin zen-
ginleşmek için, Türkiye’yi ve Brezilya’yı, halk sağlığı, işçilerin 
hayatı ve doğanın tahribatı pahasına hurdalığa çevirmek is-
temelerini kabul edemeyiz.

Bu bağlamda ilgili hükümetleri tarafsız, şeffaf denetimler 
yürütmeye ve uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz. 
Brezilya ve Türk hükümetinden zehir gemisi Nae Sao Pau-
lo’nun Türkiye’ye gelmesine izin verilmemesini istiyoruz.”

“ZEHİR GEMİSİ “ZEHİR GEMİSİ NAE SÃO NAE SÃO 
PAULOPAULO’NUN TÜRKİYE’YE ’NUN TÜRKİYE’YE 
GELMESİNE İZİN VERİLMEMELİ”GELMESİNE İZİN VERİLMEMELİ”

ESMA
ALTIN

ÖZEL 
HABER

Çocukluğundan bu yana biriktirdiği 
atıkları tablolara dönüştürüyor

İSTANBUL,(AA) - Asıl uzmanlık alanı dış ticaret 
olan 42 yaşındaki ressam Deniz Say, Beykoz'da eşi ve 
2 çocuğuyla yaşadığı evinde 10 yıl önce bir resim atöl-
yesi kurdu. Çevre bilincine ve sürdürülebilirliğe dikkat 
çekmek isteyen Say, eserlerinde, bazılarını 12 yaşın-
dan bu yana sakladığı giysileri, evinden çıkan atıkları, 
eski ayakkabıları, karton, kum, dergi, tül ve çeşitli plas-
tik atıkları kullanıyor.

Yaptığı soyut tablolarla bugüne kadar 6 kişisel sergi 
açan Say, çok sayıda karma sergiye de katıldı.

Atölyesinde çalışmalarını anlatan Say, resme figü-
ratif olarak başladığını daha sonra soyut çalışmalara 
yöneldiğini söyledi.

Say, "Soyut sanat tabii ki çok geniş bir alan. 
Çocukluğumdan bu yana biriktirdiğim atık malzeme-
lerim vardı atölyemde. Geleneksel sanat malzemelerini 
kullanmak yerine 'Neden bu atıklardan bir şekilde sa-
nat eseri üretmeyeyim' diye düşündüm. Benim aslında 
atık olarak malzemelerim zaten hazırdı. Sadece onla-
rı sanat eserlerinin içine yerleştirdim. 12 yaşımdan beri 

sakladıklarım vardı. Hatta annemin 'Denizciğim ar-
tık bunları çöpe at, evimiz çöp oldu' sözleri-
ni hatırlıyorum. Ama onlar bana göre 
çöp değildi, bir şekilde onlarda bir 
şey gördüğüm için sakladım." 
diye konuştu.

"KİMİNİN ÇÖPÜ, 
KİMİNİN HAZİNESİ"
Tablolarında hediye 

paketlerinin ambalajları-
nı, kartonlarını, çiçeklerin 
tüllerini, sahaflardan top-
ladığı eski gazeteleri, der-
gileri, şişelerin dışına geçi-
rilen fileleri, eski kıyafet ve 
ayakkabıları kullandığını akta-
ran Say, şöyle devam etti:

"Atık diye gördüğünüz her 
şey benim malzemem haline gele-
biliyor. 'Kiminin çöpü kiminin hazinesi' diyorum. 

Boğaziçi Üniversitesinde uluslararası ticaret oku-
dum. Profesyonel iş hayatı deneyimlerim 

oldu. Sonrasında sanat tarihi okuma-
ya başladım. Çocukluğumdan bu 

yana resim yapardım ama bu-
nun eğitimini almamıştım. 

Daha sonra çeşitli hocalar-
dan bunun eğitimini al-
dım, tabii figüratif resim 
eğitimiydi. Benim yaptı-
ğım tarz, eğitimini alabile-
ceğiniz bir şey değil, kim-

se size 'Gel bu kağıt, buraya 
yapıştır, işte bu ayakkabı 

eskimiş, bunun bağcıklarını 
çıkart, yırt, onu da resmin içine 

ekle' gibi bir eğitim veremeyece-
ği için o benim soyut sanata kendi yo-

rumum oldu."
"Kendi atığıma sahip çıkarak bunu yapıyorum"

Tablolarının sayısının 500'e yaklaştığını, kişisel 
sergiler dışında karma sergilere de katıldığını bildiren 
Say, kullandığı malzemelerin insanların ilgisini çektiği-
ni dile getirerek "Hangi malzeme olduğunu söylediğim-
de yüzlerindeki tebessümü görüyorum. Bu, bir şekil-
de algı bozmaktır. Ayakkabı, deri ceket... Onların işlevi 
bellidir. Onları sanat eserinin içinde gördüğünde hem 
bir şaşırma hem bir tebessüm oluyor." dedi.

Sürdürülebilirliğin günümüzde çok önemli bir kav-
ram haline geldiğini kaydeden Say, "Çevresel sorun-
lara bir şekilde dikkat çekmek için resimlerimde atık 
malzemeleri kullanıyorum. Çünkü sanatçıların insan-
ları bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak gibi bir gö-
revi olduğunu düşünüyorum. Aslında insanlara ne di-
yorum burada; 'Bunu aslında atmalı mıydınız?' Ya da 
'Siz bunu farklı bir şekilde kullanabilir miydiniz?' Ben 
sonuçta ressamım, bunları resimlerimde kullanıyorum. 
Siz acaba farklı bir yerde kullanabilir miydiniz?' Bu şe-
kilde dünyamız bir şekilde çöp yığını olmaktan kurtu-
labilsin." değerlendirmesini yaptı.


