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TTB II. Başkanı Doç. Dr. Al İhsan Ökten
Emek Bzm Söz Bzm Sağlık Hepmzn

s.2 s.3

s.5
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Maltepe'de düzenlenen "M�llet�n Ses�" 
m�t�ng�nde konuştu.

İHD Adana Şube “21 Mayıs 1864, Rus Çarlığının 
Kafkasya'yı �şgal g�r�ş�m�ne karşı d�renen Kuzey 
Kafkasya Halklarının maruz kaldığı sürgün ve 
soykırımın yıl dönümü olarak sembolleşen tar�ht�r.” 
konulu basın açıklaması gerçekleşt�rd�.

s.13

Tarım, hayvancılık ve gıda alanında faal�yet yürüten 
meslek odaları, send�kalar ve çeş�tl� s�v�l toplum 
örgütü kuruluşlar b�r araya gelerek Tarım 
Platformu’nu kurdu. İlk adımı Ankara’da atılan 
platform yaptığı açıklamada dışa bağımlılığın sona 
erd�r�lmes� çağrısı yaptı.

Sermaye leh�ne pol�t�kalar sonucunda, pandem� ve 
kuraklık dönem�nde tarım ve hayvancılığın b�tme 
noktasına geld�ğ� uyarısında bulunan platform, 
“Üretemezsek tüketemey�z” d�yerek dışa 
bağımlılığın ve emek düşmanı pol�t�kaların son 
bulmasını �sted�.

TMMOB Adana : Gez’ye, emeğmze
ve mesleğmze sahp çıkacağız

s.6

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da ne katıldı“Bir Gençlik Şöleni”
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Adana'da 
düzenlenen "B�r Gençl�k Şölen�" �s�ml� programa 
katıldı. 

AK Part� Gençl�k Kolları tarafından Adana'da 
düzenlenen "B�r Gençl�k Şölen�" etk�nl�ğ�nde, Yen� 
Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın 
dışında kurulan sahneden h�tap ett�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Adana b�r başka güzel. 
Bugün Adana b�r başka heyecanlı, b�r başka coşkulu. 
Başbakanlığımızdan �t�baren s�zler�n sadece dertler�n�, 
sıkıntılarını değ�l sev�nc�n� mutluluğunu da paylaştık. 
Gençler�m�z başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızla 
hasb�hal ett�k.” ded�

s.3

Türk Bayrağı Ceyhan’dan 
bisikletle Adana’ya götürüldü

s.10
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EMEK BİZİM SÖZ BİZİM SAĞLIK HEPİMİZİN ŞİARIYLA 
29 MAYIS'TA ANKARA'YI BEYAZA BOYAYACAĞIZ

Türk Tab�pler� B�rl�ğ� (TTB), ve tab�p odaları olarak Ek�m 
ayından ber� alanlardayız. “Emek B�z�m Söz B�z�m” ş�arıyla 
yollara çıktık. İstanbul'dan Ankara'ya Beyaz Yürüyüş,   
Ankara'da Beyaz Forum yaptık. Arkasından Aralık, Ocak, 
Şubat ve Mart aylarında gen�ş katılımlı ve coşkulu 
G(ö)REV'lerde bulunduk.  Ş�md� de 29 Mayıs'ta tüm 
�ller�m�zden EMEK BİZİM SÖZ BİZİM SAĞLIK 
HEPİMİZİN ş�arıyla Ankara'ya BEYAZ MİTİNGE 
gel�yoruz. TTB, tab�p odaları, sağlık meslek örgütler�, 
send�kalar, demokrat�k k�tle örgütler� �le Ankara'yı beyaza 
boyayacağız. 

Çok uzun süred�r sağlık alanında hem h�zmet veren hek�m ve 
tüm sağlık çalışanları olarak, hem de sağlık h�zmet� alan 
vatandaşlar olarak yaşanan sorunlar arık b�r kr�ze 
dönüşmüştür. Hek�mler kötü çalışma koşullarından, 
ekonom�k ve özlük haklarının her geçen gün er�mes�nden, 
aşırı hasta yoğunluğundan, 5 dak�kaya b�r hasta bakmaktan, 
Cov�d-19'un meslek hastalığı olarak sayılmamasından, her 
geçen gün artan ş�kayet ve ş�ddetten, orantısız b�r b�ç�mde 
haklarında açılan malprakt�s davalarından, l�yakatsız 
yönet�c�lerden, dertler�n� d�nleyecek b�r Sağlık Bakanı 
bulamamaktan ve daha b�r çok  sorundan bıkmış durumdadır. 
Vatandaşlar �se artık aylar sonraya ve evler�nden k�lometre 
uzlaklıkta hastanelere randevu ver�lmes�nden, çok uzun 
sürelerde tetk�k yaptırmaktan, amel�yat olamamaktan, 

• N�tel�kl� sağlık h�zmet�ne er�ş�lememes�,

hastanelerdek� kalabalıklardan, özel hastanelerdek� 
pahalılıktan, kaderler�ne terked�lmekten dolayı artık doğru 
dürüst sağlık h�zmet� alamamaktadır. Ülkem�zdek� b�rçok 
s�tem g�b� sağlık s�stem�de artık çökmüştür. 

Sağlıkta Dönüşüm Projes�n� sonucunda şunlar olmuştur; 

2002 yılından �t�baren get�r�len Sağlıkta Dönüşüm Projes� �le 
koruyucu sağlık h�zmeler� ortadan kaldırılmıştır.  Bunun 
sonucunda bugün artık çok bas�t tedav�ler b�le hastanelerde 
yapılmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Projes� artık sağlık değ�l 
hastalık üretmekted�r. Toplumun sağlığını bozmuştur. Her 
geçen yıl artan hasta ve hastalık oranları bunun gösterges�d�r. 
Hasta ve hastalık sayısının artmasından dolayı utanması ve 
�st�fa etmes� gerekenler, ne yazık k� bunu b�r övünç olarak 
alkışlamaktadırlar. 

• Sağlığın p�yasalaştırılması,

• Yurttaşların daha çok hastalanması,

• Hek�ml�k mesleğ�n�n değers�zleşt�r�lmes�,

• Emeğ�m�z�n daha fazla sömürülmes�,

• Zaten ger�lem�ş olan gel�rler�m�z�n açlık sınırının da 

altına düşürülmes�,

İl Temsilcileri
Mersin, Macide Boymul - Leyla Serin Kırık
Hatay, Hülya Özcan
Akdeniz Bölge temsilcisi
Süleyman Devrim Boğa

29 Mayıs'ta Ankara'da “EMEK BIZIM SÖZ 
BIZIM, SAĞLIK HEPİMİZİN” ş�arıyla 
beyaz m�t�ngde buluşalım. 

g�b� sonuçlar ne yazık k� b�zler� defalarca haklı 
çıkarmıştır. Pandem�ler, ekoloj�k yıkım, savaşlar g�b� 
sağlığın karşısında ne var �se öngördüğümüz, karşı 
çıktığımız, mücadele ett�ğ�m�z tüm olumsuzlukları 
toplum yaşamış ve halen yaşamaktadır.

Sadece Ankara'yı değ�l, tüm Türk�ye'y� 
yaşadığımız kara günlere �nat beyaza 
boyayalım.

Haklarımızı alab�lmen�n yolunun hep b�rl�kte, yılmadan 
mücadele etmekten geçt�ğ�n� �y� b�l�yoruz, dün yaptığımız 
g�b� bugün de mücadeleye devam ed�yoruz. Y�ne 
uyarıyoruz: Mesleğ�m�z, sağlığımız alarm ver�yor. Ama 
değ�şt�rme, dönüştürme, ger� alma şansımız var. Gel�n 
hep b�rl�kte sağlık alanındak� kötü g�d�şe dur d�yel�m, 
değ�şt�rel�m. 

5 dak�ka muayene süres�ne, performansa, çalışma 
koşullarımızın kötülüğüne, ülkem�zden genç ve çalışkan 

bey�nler�n 
göçüne, ş�ddete, 
ş�kayete, 
pol�kl�n�klerde 
yığınla hasta 
bakmaya, döner 
sermayeye, aylar 
sonraya randevu 
ver�lmes�ne, 
hastalarla b�zler� 
karşı karşıya 
get�ren s�steme 
hep b�rl�kte 
DUR d�yel�m.  
Ülkem�z�n 
geleceğ� �ç�n 
S�yaha karşı 
BEYAZI, 
savaşa karşı 
BARIŞI, 
kavgaya karşı 
KARDEŞLİĞİ, 
baskıya karşı 
ÖZGÜRLÜĞÜ
,kutuplaştırmaya 
karşı 
UZLAŞMAYI, 
herkes �ç�n �y� 
ve n�tel�kl� 
ADALET ve 
SAĞLIK 

HAKKINI savunalım.  

Emeğ�m�z, mesleğ�m�z ve toplumun sağlık hakkı �ç�n 
yaptığımız açıklamalar ve eylemler�n �kt�dar üzer�nde 
oluşturduğu baskılara rağmen �kt�dar ve Sağlık Bakanlığı 
b�zler� oyalamaya devam etmekte ve haklarımızı 
vermemek �ç�n el�nden gelen� yapmaktadır.  

•Tıp ve tıpta uzmanlık eğ�t�m�n�n n�tel�ks�zleşt�r�lerek 

tahr�p ed�lmes�

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten
Türk Tab�pler� B�rl�ğ� (TTB) II. Başkanı
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Türk Bayrağı Ceyhan’dan 
bisikletle Adana’ya götürüldü

Türk Bayrağı Ceyhan’dan b�s�kletle Adana’ya götürüldü

Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem bayrağı tesl�m ett�, 
b�s�kletç�ler Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan 
Karalar’a götürdü.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençl�k ve Spor Bayramı, tüm 
yurtta olduğu g�b� Adana’da ve Ceyhan’da da coşku, gurur ve 
heyecanla kutlandı. Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem, 
kutlamalar kapsamında şanlı Türk Bayrağı’nı Adana 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan Karalar’a ulaştırılmak 
üzere öğretmenlerden oluşan Ceyhan B�s�klet Topluluğu 
(CEY-BİS) üyeler�ne tesl�m ett�.

Kurtuluş Mücadeles�’n�n başlangıç tar�h� olan 19 Mayıs 1919 
ruhuyla Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kurtarıcısı ve kurucusu Gaz� 
Mustafa Kemal Atatürk’e m�nnet duygularını paylaşan Hülya 
Erdem, Türk Bayrağı’nın Ceyhan’dan b�s�kletle yola 
çıkmasından duyduğu gururu anlattı. Başkan Erdem, “B�r 
m�llet�n küller�nden yen�den doğuşunu tüm dünyaya 
kanıtlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün b�zlere 
emanet� ülkem�z� sonsuza dek yaşatacak, bayrağımızı sonsuza 
dek dalgalandıracağız” ded�. Başkan Hülya Erdem, CEY-BİS 
g�b� güz�de b�r topluluğu oluşturan tüm eğ�t�mc�lere örnek 
davranışları �ç�n teşekkür ett�.

Ceyhan 
Beled�yes� 
önündek� törenle 
bayrağı tesl�m 
alan CEY-BİS 
üyeler� daha sonra 

yola çıktı. Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem’den 
aldıkları Türk Bayrağı’nı, Adana Büyükşeh�r Beled�yes� 
önünde Başkan Zeydan Karalar’a tesl�m eden b�s�kletç�ler 
gurur dolu anlar yaşadı.  Bayrağı öperek tesl�m alan Adana 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan Karalar, CEY-BİS 
üyeler�ne ve etk�nl�ğ� organ�ze eden Ceyhan Beled�ye Başkanı 
Hülya Erdem’e teşekkür ett�.

HÜLYA ERDEM VE ZEYDAN KARALAR’A 
TEŞEKKÜR, Türk Bayrağı’nı Başkan Hülya Erdem’den 
tesl�m alırken duygularını paylaşan CEY-BİS Başkanı Türker 
Göçer �se “Büyük Önder Gaz� Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Kurtuluş Mücadeles�’n� başlatmak �ç�n 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkışının 103. yılını kutlamak ve bu nedenle  
Beled�ye Başkanımız Hülya Erdem’den şanlı bayrağımızı 
tesl�m alarak b�s�klet�m�zle yola çıkıp Adana Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanımıza tesl�m edeceğ�z. Aynı zamanda 
b�s�klet�n b�r ulaşım aracı olduğunu, gençlere örnek b�r 
davranış olarak göstermek �st�yoruz. B�zler� bu konuda yalnız 
bırakmayan Ceyhan Beled�ye Başkanımız Hülya Erdem’e ve 
Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanımız Zeydan Karalar’a 
teşekkür eder�z” ded�.

BAŞKAN 
KARALAR, 
BAYRAĞI 
ÖPEREK 
TESLİM ALDI 
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Tarım, hayvancılık ve gıda alanında faal�yet yürüten 
meslek odaları, send�kalar ve çeş�tl� s�v�l toplum örgütü 
kuruluşlar b�r araya gelerek Tarım Platformu’nu kurdu. İlk 
adımı Ankara’da atılan platform yaptığı açıklamada dışa 
bağımlılığın sona erd�r�lmes� çağrısı yaptı.

Sermaye leh�ne pol�t�kalar sonucunda, pandem� ve 
kuraklık dönem�nde tarım ve hayvancılığın b�tme 

noktasına geld�ğ� uyarısında bulunan platform, 
“Üretemezsek tüketemey�z” d�yerek dışa bağımlılığın ve 
emek düşmanı pol�t�kaların son bulmasını �sted�.

Adana Kent Konsey�, Adana Veter�ner Hek�mler Odası, 
DİSK, KESK TARIM ORKAMSEN, Sağ Sah�l Sulama 
B�rl�ğ�, Sarıçam Z�raat Odası, Seyhan Z�raat Odası, Sol 
Sah�l Sulama B�rl�ğ�, TMMOB Çevre Mühend�sler� Odası 
Adana Şubes�, TMMOB Elektr�k Mühend�sler� Odası 
Adana Şubes�, TMMOB K�mya Mühend�sler� Odası 
Güney Bölge Şubes�, TMMOB Z�raat Mühend�sler� Odası 
Adana Şubes�, Tüket�c�y� Koruma Derneğ� (TÜKODER), 
Türk�ye Z�raatçılar Derneğ� ve Yüreğ�r Z�raat Odası’nın 
b�rl�ktel�ğ�nden oluşan Adana Tarım Platformu adına 
yapılan basın açıklamasını TMMOB Z�raat Mühend�sler� 
Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut okudu.

GİRDİLERDE VE ÜRÜNLERDE DIŞARIYA 
BAĞIMLILIK ARTTI

2020 yılından ber� �ç�nde bulunduğumuz pandem� 
olumsuz koşullarına ek olarak, 2021 yılında yaşanan c�dd� 
kuraklık, ülkem�zde der�nleşerek yaşanan ekonom�k kr�z 

1980’l� yıllarda ülkem�zde de uygulanmaya başlanan ve 
günümüzde de devam eden neol�beral tarım pol�t�kaları 
sonucunda; p�yasayı düzenleyen tarımsal KİT’ler�n 
özelleşt�r�ld�ğ�n�, kamu kurumlarının �şlevs�zleşt�r�ld�ğ�n�, 
üret�c� kooperat�fler�n�n güçsüzleşt�r�ld�ğ�n� ve tarımsal 
destekler�n azaltıldığını bel�rten Korkut şöyle konuştu:

“Küçük üret�c�ler büyük ş�rketler karşısında korumasız 
bırakıldı, g�rd�lerde ve ürünlerde dışarıya bağımlılık arttı, 
alan tümüyle kâr mantığıyla çalışan özel sektörün �nsafına 
terk ed�ld�, üret�c�ler ve tüket�c�ler sürekl� kaybeden taraf 
oldu.

ve 2022 yılındak� döv�z kuru baskısı, Rusya-Ukrayna 
savaşının ülkem�ze etk�ler�, yapısal ve altyapısal sorunları 
çözülemeyen tarım sektörümüzü çok boyutlu yen� ve c�dd� 
b�r kr�z ortamına sürükled�.”

Bu süreçte üret�m ekonom�s� yer�ne rant ve fa�z 
ekonom�s�nde ısrar ed�lmes�, g�rd� ve ürünlerde dışa 
bağımlılığın kes�nt�s�z sürdürülmes� sonucu üret�c�n�n 
alandan çek�lmes�n�n hızlandığını �fade eden Korkut 
açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tarım, doğa koşullarına bağlı, mutlaka korunması 
gereken ve uzun vadel� planlanması gereken b�r 
sektördür.

Bu nedenle pol�t�ka bel�rlemede; meslek odaları, 
send�kalar, kooperat�fler, üret�c� dernekler�, yerel 
kuruluşlar, ekoloj� kuruluşları ve tüket�c� kuruluşları daha 
etk�n rol alab�lmel� ve tepeden değ�l doğrudan aktörler�n 
bel�rley�c� olduğu aşağıdan yukarıya b�r pol�t�ka bel�rleme 
yöntem� ve sürec� �zlenmel�d�r.

B�zler; tarım, gıda, hayvancılık, orman ve çevre alanında 
faal�yet yürüten meslek ve emek örgütler�, demokrat�k 
k�tle örgütler�, tüket�c� örgütler� olarak ülkem�z�n tarım 
pol�t�kalarının hayat� önem arz ett�ğ�n�, tarım ve gıda 
sektörler�n�n kamu yararını ve toplum çıkarını esas alarak 
ekoloj�ye duyarlı ve halkın refahına dayalı olması 
gerekt�ğ� düşünces�yle “Tarım Platformu”nu oluşturmuş 
bulunmaktayız.”

TARIM, UZUN VADELİ PLANLANMASI 
GEREKEN BİR SEKTÖRDÜR.

Basın açıklamasına Adana Kent Konsey� adına Erol 
Salman, TMMOB Çevre Mühend�sler� Odası Adana 
Şubes� adına Kenan Doğan, TMMOB Elektr�k 
Mühend�sler� Odası Adana Şubes� adına Mehmet MAK, 
TMMOB K�mya Mühend�sler� Odası Güney Bölge Şubes� 
adına Ç�ğdem Eroğlu, Adana Veter�ner Hek�mler� Odası 
adına Can Oral Bugan, KESK Tarım Orkam Sen adına 
Yılmaz Dem�r, Z�raatçılar Derneğ� adına Mahmut Bas�t ve 
Sol Sah�l Sulama B�rl�ğ� adına Ers�n Akdoğdu katıldı.
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Avukat As�le
Betül YAyla

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

100 BİN FİDE, 25 BİN FİDAN DAĞITILDI

“Her alanda üret�m” anlayışıyla h�zmet veren ve 
tarımsal üret�m� teşv�k ed�p, öncü çalışmalara �mza 
atan Ak�f Kemal Akay başkanlığındak� Seyhan 
Beled�yes�, Dünya Ç�ftç�ler Günü’nde 10 b�n fide 
ve fidan �le beled�yen�n ürett�ğ� kompostu Seyhanlı 
ç�ftç�lere ücrets�z olarak dağıttı.

Kırsal kalkınmayı sağlamak �ç�n Seyhan’da 
tarımsal üret�m� ve katma değer� yüksek alternat�f 
ürün üret�m�n� teşv�k eden çalışmalarla d�kkat� 
çeken Seyhan Beled�yes�, Bütünşeh�r yasasıyla 
Seyhan’ın köyden mahalleye dönüşen kırsal 
bölgeler�nde faal�yet gösteren ç�ftç�lere verd�ğ� 
desteğ� aralıksız sürdürüyor.

ÇİFTÇİLERE DESTEK ARALIKSIZ 
SÜRÜYOR

Kırsal H�zmetler Müdürlüğünün programı 
kapsamında küçük ölçekl� sebze ve alternat�f 
meyve üret�m�n� teşv�k etmek amacıyla kırsal mahallelerde 
bugüne dek 100 b�n fide ve 25 b�n fidan ücrets�z olarak 
ç�ftç�lere dağıtıldı.

YALMANLI’DA FİDE VE FİDAN DAĞITIM 
ETKİNLİĞİ
Dünya Ç�ftç�ler Günü’nde de Başkan Ak�f Kemal Akay’ın 
katılımıyla Yalmanlı Mahalles�’ndek� ç�ftç�lere fide, fidan 

“ÇİFTÇİ ÜRETİP KAZANIRSA ADANA VE 
TÜRKİYE KAZANIR”

Mahalle sak�nler�n�n sorunlarını da d�nleyen 
Başkan Akay, kırsal kalkınmanın ve üret�m�n 
önem�n� vurguladı. Kırsalda yaşayan yurttaşların 
köyünde kalıp üret�me devam etmes�n�n yaşamsal 
öneme sah�p olduğunu kaydeden Başkan Akay, 
“Ç�ftç� üret�rse ve ürett�ğ�nden kazanırsa, Adana 
ve Türk�ye’de kazanır. Bu �nançla Seyhan 
Beled�yes� olarak ç�ftç�ler�m�z� desteklemeye 
devam ed�yoruz. Daha yaşanab�l�r b�r kent ve ülke 

�ç�n, b�rl�kte çalışacağız, b�rl�kte üreteceğ�z ve hep b�rl�kte 
kazanacağız” ded�.

�le kompost dağıtım etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�. 
Etk�nl�kte Adana topak patlıcanı, bahçe b�ber�, 
sarı süs b�ber�, domates g�b� sebze fideler� �le 
kumkuat, h�caz narı ve zeyt�n fidanı �le organ�k 
atıkların dönüştürülmes�yle elde ed�len, toprağı 
�y�leşt�r�c� özell�ğe sah�p kompost �le ç�ftç�lere 
destek ver�ld�.

SEYHANLI ÇİFTÇİLERE 200 BİN FİDE VE 25 BİN FİDAN DESTEĞİ
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Boşanma davası evl�l�k b�rl�ğ�n�n yasal olarak 
sonlandırılması sürec�d�r. Boşanma Davası; Anlaşmalı 
veya Çek�şmel� b�r şek�lde, A�le Mahkemes�nde açılan 
b�r dava türüdür.

Kanunumuza göre Çek�şmel� Boşanma, genel ve özel 
sebeplere dayalı olarak açılab�l�r. Genel Boşanma 

Anlaşmalı boşanmada; evl�l�k en az 1 yıl sürmüş ve 
taraflar b�rl�kte başvurmuş veya b�r eş�n davasını d�ğer 
eş kabul etm�şse evl�l�k b�rl�ğ� temelden sarsılmış 
sayılır. 

Her evl�l�k sonsuza dek süreceğ� düşünülerek yapılır. 
Fakat gün gel�r k�ş�ler�n boşanması evl�l�ğ�n 
yürütülmes�nden daha sağlıklı olab�l�r. 

sebepler�, evl�l�k b�rl�ğ�n�n temel�nden sarsılması sebeb�ne dayalı 
olarak açılab�l�r.
Meden� Kanun'da bel�rt�len Özel Boşanma Sebepler�:
• Z�na (Aldatma) Neden�yle Boşanma Davası (TMK m. 161),

Davaya hakkı olan eş�n boşanma sebeb�n� öğrenmes�nden 
başlayarak altı ay ve her hâlde z�na eylem�n�n üzer�nden beş yıl 
geçmekle dava hakkı düşer. 

TMK Madde 161: “Eşlerden b�r� z�na ederse, d�ğer eş boşanma 
davası açab�l�r. 

“Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden k�ş�l�k hakkı saldırıya 
uğrayan taraf, kusurlu olan d�ğer taraftan manevî tazm�nat olarak 
uygun m�ktarda b�r para ödenmes�n� �steyeb�l�r.” Manev� 
tazm�nat, bozulan manev� dengen�n yen�den sağlanması �ç�n kabul 
ed�lm�ş b�r tatm�n (veya telafi) yöntem� olup, boşanmaya sebep 
olan olayların k�ş�l�k haklarına saldırı teşk�l etmes� hal�nde 
manev� tazm�nata hükmed�l�r.

• Terk Sebeb�yle Boşanma Davası (TMK m. 164),

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

Z�na (Aldatma) Neden�yle Boşanma Davası:

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� Z�na Yapan Kadın Eş�n, Erkek 
Eş�n K�ş�l�k Haklarını Saldırıya Uğrattığı İç�n, Erkek Eşe 
Manev� Tazm�nat Ödemes� Gerekt�ğ�ne Hükmetm�şt�r. Tam 
ters� durumda da erkek eş z�na yaptıysa kadın eşe tazm�nat 
ödeyecekt�r.

Kanunumuza göre; eşlerden b�r� d�ğer eş�n kend�s�n� aldattığını 
öğren�rse, z�na neden�ne dayalı olarak dava açma süres� öğrend�ğ� 
tar�hten �t�baren altı aydır.

Kocanın eş�n�, başka b�r kadınla aldatması, ağır hakaret 
haller�nde, k�ş�l�k haklarına saldırının varlığı kabul ed�lmekted�r. 
Manev� tazm�natın m�ktarının bel�rlenmes�nde �se, k�ş�l�k 
haklarına yapılan saldırının n�tel�ğ� ve tarafların sosyal ve 
ekonom�k durumları etk�l� ölçüttür.( Hukuk Genel Kurulu'nun 
14.04.2010 gün ve 2010/2-203 E., 2010/220 K. sayılı �lamı).

• Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedenler� �le 
Boşanma Davası (TMK m. 162),

Z�na, mutlak boşanma sebeb�d�r. Sebeb�n gerçekleşmes� hal�nde 
b�rl�k temel�nden sarsılmış sayılır. 

• Suç İşleme ve Hays�yets�z Hayat Sürme Sebepler� �le Boşanma 
Davası (TMK m. 163),

• Akıl hastalığı Sebeb�yle Boşanma Davası (TMK m. 165).

Aldatma eylem�n� �spatlamak kolay değ�ld�r. Aldatan k�ş� 

“Örneğ�n, eş�n�n kend�s�n� aldattığını öğrenen eş�n, arabanın �ç 
kısmına görüntü de alan b�r d�nleme c�hazı koyarak, eş�n�n 
üçüncü k�ş�lerle d�yaloglarını ve görüntüler�n� kaydetmes� 
hal�nde, elde ed�len ses veya v�deo kayıtları aldatma sebeb�yle 
açılan boşanma davasında del�l olarak kullanılab�l�r. Ancak, eş�n�n 
cep telefonuna aldatma fi�l�n� �spat amacından bağımsız olarak 
d�nleme programı yerleşt�rerek aylarca d�nleyen ve aldatma 
olgusunu da bu ves�leyle öğrenen k�ş�n�n elde ett�ğ� ses kaydı del�l 
olarak kullanılamaz. Çünkü, ses kaydı aldatma olgusunun �spatı 
amacıyla değ�l, s�stemat�k ve planlı b�r davranışla eş�n özel 
hayatının �zlenmes� amacıyla yapıldığından suç teşk�l eder.”
Kend�s�ne ve a�le b�rl�ğ�ne yönelen, onurunu zedeleyen, haksız b�r 
saldırı altında ve başkaca şek�lde �spatlanması mümkün olmayan 
b�r hal �çer�s�nde �ken, kaybolma olasılığı bulunan del�ller�n 
muhafazasını sağlayıp, boşanma davasına sunmak suç değ�ld�r. 
Burada hukuka aykırı hareket etme b�l�nc� yoktur. Ama elde 
ed�len ver�ler�n yayılmasının sağlanması, del�ller� farklı yerlerde 
de kullanmak özel hayatın g�zl�l�ğ�n� �hlal suçunu oluşturur.

Ülkem�zde uygulanan hukuk s�stem�nde aldatma eylem�n�n 
var olduğundan söz edeb�lmek �ç�n gözle görülür, elle tutulur 
del�llere gereks�n�m duyulur. Şayet aldatıldıysanız ve bunu 
�spatlamak �st�yorsanız, mahkemeye, hukuka uygun olarak elde 
ed�lm�ş del�ller sunmak durumundasınızdır.

Özell�kle telefonların ekran görüntüsünün fotoğrafını çekme 
özell�ğ�yle mesajlaşmaların fotoğrafının çek�lmes� mahkemeye de 
sunulab�lecek kanıtlardan b�r�s�d�r. Bu del�lle genell�kle 
aldatmaların �spatlanab�lmes� �ç�n mesajlaşmaların 
belgeleneb�lmes� adına başvurulur.

Boşanma davasında Whatsapp kayıtları b�rer del�l olab�l�rler.

Örneğ�n; cep telefonuna veya özel kullanımında olan 
b�lg�sayarına casus program yükletmen�z, telefonuna d�nleme 
c�hazı takmanız, ma�l ş�fres�n� kırarak del�l elde etmeye 
çalışmanız hukuka aykırılık neden� olmakla b�rl�kte suçtur. 
Burada del�ller�n elde ed�l�ş b�ç�m� oldukça öneml�d�r. S�stemat�k 
ve planlı fi�ller serg�leyerek del�l elde ed�lm�şse bu del�ller 
kullanılamaz. 

Ama hukuka aykırı del�l elde ed�lerek Z�na �spatlanamaz. 

davaranışlarıyla bu durumu bell� edeb�l�r. Aldatılan eş davranış 
bozukluğunu fark ed�p şüpheleneb�l�r. Aldatılan tarafın bu durumu 
�spat edeb�lmes� �ç�n h�çb�r şüpheye mahal vermeyen del�ller �le 
durumu �spat etmes� gerek�r.



Sayfa 5

gülay morgül

Bir mezar; 

Yüreğ�r Beled�yes� Gençl�k ve Spor H�zmetler� 
Müdürlüğü’nün ‘19 Mayıs Spor Şenl�ğ�’ kapsamında 13-15 
Mayıs tar�hler� arasında gerçekleşt�rd�ğ� ve 75 çadırın 
kurulduğu İzc� kampında �lçe genel� 10 okuldan 160 �zc� b�r 
araya geld�.
İlk günün yağmurlu ve soğuk geçt�ğ� kamp her türlü zor 
şartlara rağmen devam ett�. 2’nc� ve 3’üncü gününde 

havanın da güzel olmasıyla neşen�n ve eğlencen�n bol 
olduğu kampta �zc�ler yıl boyunca öğrend�ğ� b�lg�ler� 
uygulama �mkanı buldu.

Adana Gençl�k ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ç�nt�mar, 
Yüreğ�r Gençl�k ve Spor İlçe Müdürü Hal�t Yılmazel, 
Yüreğ�r Beled�yes� Gençl�k ve Spor H�zmetler� Müdürü 
Ceyhun Öktem, Yeş�lay Adana Şube Başkanı Mehmet 
Aslanbaba ve okul müdürler�n�n katıldığı etk�nl�kte kamp 
ateş� etrafında söyleş�ler yapıldı.

Yüreğ�r Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet Koca�sp�r, ‘İzc�l�k 
Kampı’ etk�nl�ğ�ne katılan tüm �zc�lere teşekkür ett�.

Yüreğ�r Beled�yes�, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençl�k ve 
Spor Bayramı etk�nl�kler� kapsamında, Yüreğ�r M�llet 
Bahçes�’nde ‘İzc� Kampı’ kurdu.

YÜREĞİRLİ İZCİLER 
GENÇLİK KAMPINDA BULUŞTU

Maltepe'de CHP'den Mlletn Ses mtng
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Kadın c�nayetler�, �şç� c�nayetler�, s�yas�lere su�kast 
hazırlıkları b�z bunlarla kavga edeceğ�z. Bu haklı 
davamızın önünü kesmek �ç�n güvens�zl�k ortamı 
oluşturmak �st�yorlar ama b�z kazanacağız”

"B�z CHP olarak fikr� hür, v�cdanı hür b�r ülke �st�yoruz. 
Ülkeye, hak ve adalet geld� d�ye yet�nmeyeceks�n�z. B�z� 
özgürce eleşt�receks�n�z.

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
Maltepe'de düzenlenen 
"M�llet�n Ses�" 
m�t�ng�nde konuştu. 
Gündem�nde son 
dönemde yaşanan hayat 
pahalılığı vardı. CHP 
L�der� ayrıca, adalet, 
sağlık, düzens�z göç, dış 
pol�t�ka g�b� konularda 
hükümeye yönel�k 
eleşt�r�ler�n� d�le get�rd�.

"H�ç k�mse umutsuzluğa 
kapılmasın. Yaklaşık 5 yıl önce m�lletle b�rl�kte yürümüş ve 
bu meydanda m�lyonlarla buluşmuştuk. K�mse bu 
yürüyüşün son olduğunu düşünmes�n dem�şt�k. Az kaldı bu 
kent�n bu meydanlarında sokaklarında, özgürce 
kucaklaşacağız.”

"Ekonom�k kr�z�n acı gerçekler�n� d�nled�n�z. Bu hakka 
hukuka sırt çev�rmen�n sonucudur. Adalets�z yönet�m�n 
sonucudur. M�lyonlarca a�le ağır şartlarda geç�nem�yor. 
Onlar emekl�ye bayram �kram�yes�n� dah� çok görüyorlar. 
En öneml�s� gençler�m�z� kaybed�yoruz. Yurt dışına 
çıkıyorlar.”

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
açıklamalrından satır 
başları;

"M�lyonların ses� 
olmak �ç�n karanlıkta 
kaldım. Vatandaştan 
toplanan verg�n�n 
hesabının vatandaşa 
ver�lmes� gerekt�ğ�ne 
�nanıyorum. Ben 

suçla mücadeleye �nanıyorum. Organ�ze olan suçların 
heps�n� bu ülkeden söküp atacağız." 

"Ben�m �ç�n eş�tl�k ve değerler. İnsanlar arasında hak 
eş�tl�ğ� �st�yorum. Fırsatların eş�tl�ğ�n� �st�yorum. Değerler 
üzer�nden var olalım �st�yorum. Bu anlayışı başa get�rmek 
�ç�n hep beraber çalışmak zorundayız. B�rl�kte mücadele 
etmek zorundayız.”

"Türk�ye değ�ş�me 
hazır. Ç�ftç�s� �şç�s�, 
esnafı bu değ�ş�me 
hazır. Her şeyden 
öneml�s� bu 
değ�ş�me gençler ve 
kadınlar hazır. 
Kolları sıvayıp 
çalışmaya 
başlamalıyız”

"Sur�yel� mültec�ler�n ülkeler�ne gönder�lmes� gerekt�ğ�ne 
�nanıyorum. Bu sınırları korumayan �nsanlar, ülke 
yönetemez. B�z ırkçı değ�l�z. Irkçılığa karşıyız. İkt�dara 
geld�ğ�m�zde Ortadoğu barış b�rl�ğ�n� kuracağız. Orta 
Doğuya da barış get�receğ�z”

"Hang� part�y� destekled�ğ�n�z öneml� değ�l demokras� ve 
adalet �ç�n beraber çalışmak zorundayız. Bu sorunlar 
hep�m�z�n sorunu. Bu sorunların üzer�nden geleb�lmek �ç�n 
b�ze katılın. İl başkanımıza s�yaset� yasaklayan z�hn�yet 
İstanbul sözleşmes�n� de engell�yor. Genç muhafazakar 
kardeş�m aynısı sana da yapılacak. Bu seç�mde kararsızım 
d�yemezs�n. Saldırganlığa karşı d�k durmalısın”

Karşımda duran adam durmaksızın anlatıyor, öyles�ne, 
gel�ş�ne sıradan b�r şey anlatır g�b�, her gün aynı cümleler� 
b�rden fazla �nsana anlatmayı görev ed�nm�ş g�b�, öyle rahat 
öyle bas�tçe d�llend�r�yor k� kel�meler�, han� derler ya “B�r 
b�lg�y� en bas�t şek�lde anlatamıyorsun onu b�lm�yorsun 
demekt�r.” Ama ben anladım b�ld�ğ�n�, hâk�md� konuya. B�r 
duyguyu sever g�b�, yed�ğ� yemekten key�f alır g�b�, yaptığı 
�şten hoşlanıyor g�b� anlatıp duruyordu �şte. 

B�ran dursun �st�yorum, kulaklarım daha fazla b�lg� duymaya 
hazır değ�l, çünkü heps�n� yıllarca duymuşluğu var. B�r kez 
daha d�nlemek sonsuz b�r döngü g�b�. Ama o b�r türlü 
durmuyor, aynı döngüye sen� de çek�p aynı frekansta 
buluşmak �st�yor, “Anlatmak, �k� kere öğrenmekt�r” bu onu 
b�l�yor ve anlattıkça o der�nl�kte kayboluyor. 

Acılarımı saplantıya dönüştürüp sanrılar �ç�nde paranoyaya 
bağlamak �stem�yorum elbet. B�r sus d�yorum �ç�mdek� sese, 
susta b�raz d�nlens�n yanmış olan devreler�m. Heps�n� 
kend�m yaktım voltajı g�derek yükselterek! Kömürleşm�ş b�r 
ömürden nasıl yeş�l b�r hayat çıkar b�lm�yorum henüz. 
Karşımdak� de çokça gürültünün der�n b�r çares�zl�ğe 
dönüşeceğ�n� hesaba katmamış olacak k� ben�mde onu 
d�nled�ğ�me da�r tepk� vermem� �st�yor. 

Bekley�nce sess�zl�ğe bürünüyor ortalık, bana bakıyor 
sonra, tebessüm ed�yorum, �k�m�ze �y� gel�yor. Poz�t�f 
düşüneb�lmek �ç�n poz�t�f davranışın şart olduğu aklıma 

Umutsuzlukla dışarıya bakıyorum, hava fazlasıyla kararmış, 
b�r�ler� güneş�n ışığını söndürmek �ç�n erkenden düğmeye 
basmış. Hava soğuk, mevs�mler normal�n çok altı ve ben 
üşüyorum öyle böyle değ�l, oturduğum yerde neredeyse 
t�tr�yorum. Kalkıp pencerey� kapatmak �sterken ay ışığında 
yakamozları görüyorum. 

Onlarında soğuktan �çten �çe t�tred�ğ� �ç�n bu hal� aldığına 
yem�n edeb�l�r�m. Sabah uyanınca saçmaladığımı düşünecek 
kadar yok sayıyorum yakamozları. 

Konumuzla da �lg�s� yok zaten ay ışığının. Pek�, adı neyd� bu 
olanların? B�r yalnızlık çukuru. Ve düşmeden �ç�ne 
b�lm�yorsun olanları. Haberdar değ�ls�n o ana kadar tek başına 
olduğundan. Bu b�r sır değ�ld� k�mse �ç�n, alen� alen� 
gözümüze sokulmuştu. Buna rağmen Franz Kafka okumaya 
devam ed�yorum. “Ve her şeye rağmen şuna �nanıyorum, 
eğer mutluluktan ölünüyorsa, kes�nl�kle bu ben�m başıma 
gelmel�.” Nokta…

gel�yor. Hayat ayna g�b�yd� ya, sen gülersen o da sana güler, 
sen ağlarsan oda sana ağlar, nasıl tepk� ver�rsen karşılığı aynı 
olan b�r ortamda ne yapmak �ster�m d�ye kend�me soruyorum. 
Ya s�z? H�ç düşündünüz mü b�r mezara g�rmeden önce nerede 
duracağınızı? İnsan hang� anda, hang� günde başının yere 
düşeceğ�n� b�lm�yor. Yarın öleceğ�m�z� b�lseyd�k mesela, şuan 
yaptığımız �ş� yapıyor olur muyduk? Muhtemelen hayır. 

Adı b�r yalnızlık çukuru! Yaşarken gömülmek kend� �ç 
dünyamıza, dış dünyaya kapatmak tüm sesler�. Hatta s�z� s�z 
yapan ne varsa üzer�ne b�raz daha kum atmak g�b� dolu dolu 
b�r mezar! Ölüler�n b�r cennet� var mı b�lm�yorum lak�n 
yaşayanlar hala b�r cennete sah�p olab�l�rler olgusu kaplıyor 
�ç�m�. 
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TMMOB Adana : Gezi’ye, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağız
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Ülke tar�h�m�z�n en k�tlesel ve uzun sürel� halk 
hareketler�nden b�r� olan Gez� D�ren�ş� ve Canan 
Kaftancıoğlu davalarında b�rb�r� ardına ver�len mahkûm�yet 
kararları �kt�darın çares�zl�ğ�n�n dışavurumudur.

Kr�z�n sorumlusu olan �kt�dar, halkın ac�l sorunlarına çözüm 
üretmek yer�ne toplumsal muhalefet� susturarak 
başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor.

Basın toplantısında; 
TMMOB 2. Başkanı 
Selçuk Uluata, Yürütme 
Kurulu Üyes� Özden 
Güngör, Mak�ne 
mühend�sler� Odası 
Başkanı Yunus Yener, 
TMMOB Yönet�m Kurulu 
Üyes� Gez� tutuklusu 
Mücella Yapıcı'nın kız 
kardeş� Müberra 
Sağlamkaya Zöhre �le 
TMMOB'ye bağlı 
Odaların Adana Şube 
üyeler�n�n ve Adana emek 
meslek örgütler�n�n 
tems�lc�ler�n�n yer aldı.

S�yas� �kt�darın arkadaşlarımız nezd�nde cezalandırmak 
�sted�ğ� Gez� D�ren�ş� olduğu kadar, parkına, şehr�ne, 
doğasına, tar�h�ne sah�p çıkan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarıdır.

Aralarında TMMOB Yönet�m Kurulu Üyem�z Mücella 
Yapıcı, Şeh�r Plancıları Odamızın İstanbul Şubes�'n�n esk� 
başkanı Tayfun Kahraman ve M�marlar Odamızın Hukuk 
Müşav�r� Can Atalay'ın da bulunduğu arkadaşlarımıza 
ver�len cezalar, hukukun gereğ� olarak değ�l, �kt�darın 
toplumsal muhalefet� cezalandırma ve s�nd�rme s�yaset�n�n 
sonucu olarak ver�lm�şt�r.

Gez� D�ren�ş� ve bu d�ren�ş�n parçası olmuş herkes, tar�h 
karşısında ve toplum v�cdanında tertem�z ve lekes�zd�r.

İkt�dar güdümündek� mahkemen�n verd�ğ� bu cezaların 
h�çb�r hukuk� dayanağı ve toplumsal meşru�yet� 
bulunmamaktadır.

Selçuk Uluata 
konuşmasında; 
“Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokras�ye, 
özgürlüklere, bağımsızlığa, la�kl�ğe ve toplumculuğa olan 
bağlılığımızdan tav�z vermeyeceğ�z” ded�.

H�ç k�msen�n bu ülkeye, bu halka bu denl� kötülük 
yapmaya, bu denl� acı çekt�rmeye hakkı yok. Ama b�l�n k�, 

Son günlerde b�rb�r� ardına yaşanan hezeyanların 
altında, �kt�darın bu çözümsüzlüğünün telaşı yatıyor.

S�yas� �kt�darın cezalandırmak �sted�ğ�, meslek� b�lg�s�n� 
halktan yanan kullanan kamucu mühend�s, m�mar, şeh�r 
plancılarının mücadeles�d�r; TMMOB ve bağlı odalarının 
onurlu mücadele geleneğ�d�r. Buradan �kt�dara seslen�yoruz: 
hukuku ve yargı organlarını s�yasal çıkarlarınız 
doğrultusunda kullanmaya çalışmayın. Buradan aynı 
zamanda yargı organlarına ve yargıçlara seslen�yoruz: 
kararlarınızı �kt�darın �ht�yaçlarına göre değ�l, hukukun 
evrensel �lkeler�ne göre ver�n.

TMMOB Adana İKK, gerçekleşt�rd�ğ� basın açıklaması �le 
Gez� Davası'nda çıkan skandal karara tepk� gösterd� 
"Gez�ye, emeğ�m�ze, mesleğ�m�ze sah�p çıkıyoruz" ded�.

Yaşanan bu kr�z mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
hayatlarını da çok olumsuz etk�l�yor. Başta yen� mezun ve 
�şs�z arkadaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel sektörde 
her türlü mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r planlama 
h�zmetler�n� yapan meslektaşlarımız g�derek daha büyük b�r 
hayat zorluğu �le baş etmeye çalışıyor.

Gez� D�ren�ş�n�, Gez� Davası'nda ceza alan arkadaşlarımızı, 
uğruna bedeller öded�ğ�m�z değerler�m�z�, kamusal faydayı 

ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğ�z.

�kt�dar zorbalığına bugüne kadar h�ç boyun eğmed�k, 
bundan sonra da asla boyun eğmeyeceğ�z.

S�yas� �kt�darın üzer�n� örtmek �sted�ğ� başarısızlık 
tablosunun altında Büyük b�r toplumsal dram yaşanıyor. 
Hayat pahalılığı, �şs�zl�k ve yoksulluk toplumun tüm 
kes�mler�n� tükenme noktasına get�rd�.

M�lyonlarca k�ş� geç�m�n� sağlayab�lmek �ç�n borç 
batağına sürüklend�. Yoksulluk ve geç�m sıkıntısı halkın 
yaşam tarzı hal�ne geld�.

Ülkem�z�n bugün �ç�nde bulunduğu kr�zden kurtuluşun yolu, 
bu kr�z� yaratan nedenler�n tümüyle ters yüz ed�lmes�nden 
geçmekted�r.

Tek adam rej�m�ne karşı halk egemenl�ğ� anlayışının, 
neol�beral pol�t�kalara karşı kamucu pol�t�kaların, toplumsal 

S�stemat�k b�ç�mde daraltılan �ş alanlarımız neden�yle 
yıllardır kamuda mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısı ataması 
yapılmıyor. Kamu h�zmetler�n�n n�tel�ğ� düşerken, 
meslektaşlarımız da özel sektöre �t�l�yor.

Alın ter�n�n karşılığını alamadan çalışan m�lyonlarca emekç� 
ev k�rası, ulaşım masrafları ve faturalar neden�yle ay sonunu 
get�remez oldu.

Kamuda çeş�tl� statülerde çalışan meslektaşlarımızın 
ekonom�k ve sosyal koşulları, üstlend�kler� sorumluluklara 
ve almış oldukları eğ�t�me uymayan b�r düzeye ger�lem�ş 
durumda.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları 
kr�z der�nleşt�kçe daha da zorlaşıyor. Meslektaşlarımız kr�z 
koşullarında �lk gözden çıkarılacaklar l�stes�nde bulunuyor. 
İşs�zl�k tehl�kes�, düşük ücretler ve güvences�z çalışma 
ücretl� çalışan meslektaşlarımızın ortak kader� hal�ne geld�.
Ücretler�m�z enflasyon karşısında g�derek er�yor ve yaşam 
standardımız d�be doğru çek�l�yor. N�tel�kl� b�r eğ�t�m alan, 
köklü ün�vers�telerden �y� derecelerle mezun olmuş b�rçok 
genç meslektaşımız, meslek�, madd� ve sosyal tatm�ns�zl�k 
neden�yle geleceğ�n� yurt dışında arıyor.
Yaşadığımız sorunlar, ülkem�zde emeğ�yle geç�nen tüm 
kes�mler�n yaşadığı sorunların b�r parçasıdır. Bu sorunların 
sebeb� mevcut s�yas� �kt�dar ve onun 20 yıldır uyguladığı 
ekonom�k-sosyal pol�t�kalardır.
Bu anlayışın meslektaşlarımızın ve ülkem�z�n yaşadığı 
sorunlara çözüm bulma şansı kalmamıştır.

1-N�tel�kl� �şgücümüzün heba olmasına 
neden olan �şs�zl�k sorunu derhal 
çözülmel�d�r.

kutuplaşmaya karşı b�r arada yaşamın, baskı ve zorbalığa 
karşı demokrat�k hak ve özgürlükler�n savulması ve 
gel�şt�r�lmes� hep�m�z�n ortak �ht�yacıdır.
Ülkem�z�n geleceğ�n� kurtarab�lmek, daha �y� koşullarda 

yaşayab�lmek ve çocuklarımızın geleceğ�n� 
güvenceye alab�lmek �ç�n mücadelem�z� 
ortaklaştırmak ve büyütmek zorundayız.

B�zler, bu ülken�n �marından sanay��ne, 
tarımından enerj�s�ne kadar tüm 
süreçler�nde yer alan, hayatı yaşanab�l�r 
kılan mühend�sler�, m�marları, şeh�r 
plancıları olarak, ac�l talepler�m�z� b�r kez 
daha d�le get�r�yoruz:

2-Tüm meslektaşlarımıza güvencel� 
�st�hdam sağlanmalıdır.

3-SGK �le TMMOB arasında ücretl� 
çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının “Asgar� Ücret Denet�m 

Protokolü” �ved�l�kle yürürlüğe konulmalıdır.

4-Kamuda mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
�st�hdamı artırılmalıdır.

5-Kamuda çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının ücretler� ve özlük hakları �y�leşt�r�lmel�d�r, 
ek göstergeler 4800-6400 aralığına yükselt�lmel�d�r.

6-KHK �le haksız ve hukuksuz b�ç�mde kamu görev�nden 
�hraç ed�len meslektaşlarımız tüm haklarıyla b�rl�kte 
derhal görevler�ne �ade ed�lmel�d�r

7-Özelleşt�rme uygulamalarına son ver�lmel�, yen�den 
kamulaştırma yapılmalıdır. Ülken�n yaşanab�l�r hale 
gelmes� �ç�n tüm alanlarda kamucu pol�t�kalar 
ben�msenmel�d�r.

8-Ülkem�z�n doğal kaynaklarını, ormanlarını, tarım 
alanlarını ve tar�h� m�rasını yağmalamayı amaçlayan 
tüm düzenlemeler ger� çek�lmel�d�r.

Ülkem�z� kasıp kavuran kr�z koşullarında meslektaşlarımızın 
ekonom�k, demokrat�k ve meslek� faydalarının gel�şt�r�lmes� 
�ç�n mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğ�z!

10-Gez� Tutsakları b�r an önce serbest bırakılmalıdır. 
Gez� D�ren�ş� nasıl k� bu ülken�n yüz akı ve onurlu 
tar�h�n�n b�r parçasıysa, Gez� D�ren�ş� Davasında 
yargılanan tüm arkadaşlarımız da b�z�m yüz akımız ve 
onurlu tar�h�m�z�n b�r parçasıdır.

9-Kamusal ve meslek� denet�mler toplum güvenl�ğ�n�n 
sağlanması açısından zorunludur, serbestleşt�rme 
uygulamalarına son ver�lmel�d�r.

Bu talepler�m�z� hayata geç�rmek �ç�n mücadeley� 
büyüteceğ�z. Ses�m�z� ülken�n her yanında yayacağız.
Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokras�ye, 
özgürlüklere, bağımsızlığa, la�kl�ğe ve toplumculuğa olan 
bağlılığımızdan tav�z vermeyeceğ�z.

Türk�ye'n�n �ç�nden geçt�ğ� bu karanlık dönemde, 
Gez�'ye, emeğ�m�ze ve mesleğ�m�ze sah�p çıkacağız!
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21 MAYIS SOYKIRIMDIR, SÜRGÜNDÜR, ASİMİLASYONDUR!

İHD Adana Şuben�n gerçekleşt�rd�ğ� basın 
açıklamasında şu �fadelere yer ver�ld�.
Kuzey Kafkasya halklarının 19. Yüzyıl'da yaşadığı büyük 
trajed�n�n üzer�nden 158 yıl geçt�. 21 Mayıs 1864 günü 
tar�he Çerkes soykırımının s�mges� olarak kazındı. Çarlık 
Rusyası, Kafkasya'nın doğusunda, Dağıstan ve Çeçen-İnguş 
Bölges�'nde, savaş boyunca kadın, çocuk ayırmaksızın tam 
b�r �mha pol�t�kası �zled�. 1 m�lyonu aşkın Çerkes katled�ld�, 
daha fazlası vatanından sürgün ed�ld�. 500 b�n�n üzer�nde 
�nsan sürgün yolculuğunda ve �lk yerleşt�kler� bölgelerde 
yaşamını y�t�rd�. Sadece Trabzon'da 53 b�n Çerkes öldü. 

İHD Adana Şube “21 Mayıs 1864, Rus Çarlığının 
Kafkasya'yı �şgal g�r�ş�m�ne karşı d�renen Kuzey Kafkasya 
Halklarının maruz kaldığı sürgün ve soykırımın yıl dönümü 
olarak sembolleşen tar�ht�r.” konulu basın açıklaması 
gerçekleşt�rd�.

Ubıhların d�l�n� konuşab�len kalmadı. Ad�geler�n b�r boyu 
olan Natuhayların adı bugün sadece tar�h k�taplarında kaldı.

Osmanlı ve Çarlık Rusyası, Çerkesler�n sürgün ed�lmes�nde 
anlaştı, çünkü Osmanlı'nın “göçmene” ve savaşacak güce 

�ht�yacı vardı. Osmanlı planlı b�r �skân 
pol�t�kası uyguladı. Çerkesler, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun sorunlu bölgeler�ne 
ve potans�yel tehl�kelere karşı bar�yer 
oluşturacak şek�lde, Balkanlar'da 
Müslüman olmayan halkların c�varına, 
Ortadoğu'da Sur�ye-Ürdün hattına, 
Anadolu'da Samsun-Hatay hattı 
üzer�ne, İstanbul çevres�ne, Marmara 
Den�z� doğu ve güney�ne yerleşt�r�ld�.

Çerkes halkına karşı uygulanan bu 
sürgün ve soykırım yöntem� sonrak� 
yıllarda başka halklara karşı uygulanan 
sürgün ve soykırım pol�t�kalarına da 
örnek teşk�l ett�.
Sömürgec�l�ğe karşı bağımsızlık �ç�n 

d�renen Çerkesler dünyanın dört b�r yanına dağıtıldılar. Bu 
tar�fs�z acıyı da�ma yürekler�nde taşıdılar ve ağıtlarını 
kuşaktan kuşağa aktardılar. Çerkesler ş�md� dünyanın 40 
c�varındak� ülkes�nde yaşamlarını sürdürüyor. Ubıh, Abaza 
ve Adıgeler�n Türk�ye'dek� nüfusu, kad�m topraklarında 
yaşayanlardan çok daha fazla. Bugün Çerkesler�n en büyük 
bölümü Türk�ye'de yaşıyor. Anadolu'dak� Çerkes nüfusu 5 
m�lyonu aşıyor.

Çerkes Halkının dağılmışlığının, d�l�n�n ve kültürünün yok 
olmanın eş�ğ�ne gelmes�n�n temel neden� uğradıkları 
soykırım ve sürgündür. Rus Çarlığının ve Osmanlı 

Türk�ye'dek� d�ğer halklar g�b� Çerkesler de �nkâr ve 
as�m�lasyon pol�t�kalarının kurbanı olmuştur. Toplumsal 
barışın �nşası �ç�n Türk�ye'de yaşayan tüm farklı k�ml�klerle 
beraber Çerkesler�n de d�ller�n�, kültürler�n�, k�ml�kler�n� 
yaşayab�lmek ve yaşatab�lmes� adına tüm kolekt�f hakları 
tanınmalı ve var olan yasal engeller kaldırılmalıdır. 
Bu doğrultuda Çerkesler�n talepler�;

8.Çerkes k�ml�ğ�ne ve kültürüne yönel�k tehd�tler ve 
baskılar ortadan kaldırılmalıdır.

İmparatorluğu'nun m�rasçıları olan Rusya ve Türk�ye'n�n 
tar�hler�yle yüzleşerek “Çerkes Soykırım ve Sürgünü”nü 
tanımaları ve Çerkes halkının uğradığı haksızlıkların telafi 
ed�lmes� �ç�n gerekl� çalışmaları başlatmaları gerekmekted�r.

Çerkesler�n 1908'de II. Meşrut�yet'�n �lanı �le İstanbul'da 
kurdukları dernekler�n ve okulun Cumhur�yet dönem�nde 
kapatılması, Çerkes Ethem'e ha�n damgası vurulması, 1922 
yılı Aralık ayında başlayan Gönen-Manyas'tak� Çerkes 
köyler�n�n doğuya sürgünü g�b� uygulamalar ve yasaklar 
Çerkesler�n soykırım acısını katmerleşt�rd�.

1.Çerkes soykırımı ve sürgünü tanınmalıdır.
2.Hak ve özgürlük temell� yen� b�r anayasa hazırlanmalıdır.
3.Anad�l, k�ml�k ve kültürel haklar, kurumsal ve yasal 
güvence altına alınmalıdır.
4.Çerkesçe TV ve radyo yayınları yapılmalıdır.
5.Abhazya ve Güney Osetya tanınmalıdır.
6.Soykırım ve sürgün mağdurlarına mülk�yet ve tazm�nat 
ödenmel�d�r.
7.Ön koşulsuz anavatana dönüş hakkı tanınmalıdır.

Sürgün ve soykırım �nsanlık suçudur. 21 Mayıs günü 
“Çerkes Soykırım ve Sürgün Günü” olarak tanınmalıdır.

SARIÇAM BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT MUHABİRLERİNE SARIÇAM VE ADANA’YI TANITTI

Z�yaret�n ardından Beled�yem�z�n Basın Yayın ve Halkla 
İl�şk�ler Müdürü Şükrü Ged�k �le b�rl�kte �lçede bulunan muz 
serasını z�yaret eden gazetec�lere Sarıçam İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Mehmet Örtülü, alternat�f tarım ürünler�, seracılık ve 
yapılan tarımsal faal�yetler hakkında b�lg� verd�. Daha sonra 
Adana Arkeoloj� Müzes� �le Adana`da bulunan tar�h� ve tur�st�k 
yerler� z�yaret eden gazetec�ler, Kara�salı İlçes�nde bulunan 
Varda Köprüsü, Seyhan Baraj Gölü, Adnan Menderes 
Bulvarını, Çatalan Köprüsü, Menekşe ve Bayramhacılı 
mahalleler�n� ve Ç�çekl� mahalles�nde bulunan ç�lek bahçes�n� 
z�yaret ett�.

Toplantıda İl Kültür Müdürü Emre Duru ve Müze Müdürü 
tarafından kent�n tar�h� tur�st�k yerler� �le �lg�l� tanıtım 
yapılırken, Beled�yem�z ve �lçede yapılan çalışmalar hakkında 
Başkan Yardımcısı Lutfi Doğan tarafından b�lg� ver�ld�.

Başta Sarıçam olmak üzere, Adana genel�nde b�rçok yer� ev 
sah�b� olarak gazetec�ler �le b�rl�kte gezd�kler�n� bel�rten 
Beled�yem�z Basın Yayın Halkla İl�şk�ler Müdürü Şükrü Ged�k, 
Türk�ye genel� b�rçok �lden 22 gazetec�y� �lçeler�nde 
ağırlamaktan duyduğu memnun�yet� d�le get�rd�. Ged�k kent�n 
tanıtımı noktasında bu tür z�yaretler� Sarıçam Beled�yes� olarak 
çok önemsed�kler�n� bel�rtt�.

aktarılmasında köprü görev� de görmeye çalışıyoruz. Bu 
anlamda b�zler� adeta ev�m�zde g�b� h�ssett�ren başta Sarıçam 
Beled�ye Başkanımız Sayın B�lal Uludağ`a, toplantımıza �şt�rak 
ederek yanımızda olan Sarıçam Beled�yes� Başkan Yardımcıları 
Sayın Lütfi Doğan, Sayın Mustafa Hakan Aslan ve Basın Yayın 
ve Halkla İl�şk�ler Müdürü Sayın Şükrü Ged�k`e çok teşekkür 
ed�yorum." d�ye konuştu.

Kültür ve Tur�zm Bakanı Mehmet Nur� Ersoy`un projey� 
yakından tak�p ett�ğ�n� bel�rten Arıkan konuşmasına şöyle 
devam ett� "Ülkem�z�n güzell�kler�n� ön plana çıkarıp tanıtmak 
ve �ç tur�zm�n hareketlenmes�ne katkı koymak �ç�n çalışıyoruz. 
Bu sebeple bugün Adana`da ve bu güzel �lçem�z 
Sarıçam`dayız. Beled�ye Başkanımız Sn. B�lal Uludağ 
beyefend�ye katkılarından dolayı çok teşekkür ed�yoruz. Ayrıca 
kıymetl� evladı El�f Su �ç�n geçm�ş olsun d�lekler�m�z� 
�let�yoruz. Dualarımız El�f Su yavrumuz �ç�n olsun." d�ye 
konuştu.

Adana Sarıçam Beled�yes�n�n ev sah�pl�ğ�nde 13-14-15 
Mayıs 2022 tar�hler�nde gerçekleşt�r�ld�ğ�n� söyled�.

Kültür Sanat Muhab�rler� Derneğ� Başkanı İbrah�m Gökdem�r 
z�yarette, projen�n amacının, keşfed�lmey� bekleyen tar�h� ve 
kültürel değerler� Kültür Sanat muhab�rler� vasıtasıyla b�zzat 
yer�nde görüp medya yoluyla Ülken�n dört b�r yanına 
duyurmak olduğunu bel�rtt�.

Anadolu`nun çeş�tl� �ller�nden gelen gazetec�ler�n gez�p 
gördükler� tar�h� ve kültürel değerler�n okuyucularına aynı 
zamanda ayna tutmak olduğunu kaydeden Gökdem�r " Medya, 
Kültür Sanat ve Tur�zm buluşmalarının aynı zamanda Kültür ve 
Tur�zm Bakanlığı`nın da önemle üzer�nde durduğu İç Tur�zm�n 
hareketlenmes�ne katkı sağlayacağına �nanıyoruz. B�zler bu 
z�yaretler vasıtası �le bulunduğumuz coğrafyanın d�n� m�ll� ve 
tar�h� kültürüne ışık tutan bu güzel kültürler�n gelecek nes�llere 

Müdürü Çet�n Oranlı, Çukurova Gazetec�ler Cem�yet� Başkanı 
Cafer Esendem�r, Sarıçam İlçe Tarım Müdürü Mehmet Örtülü, 
Beled�yem�z Basın Yayın ve Halkla İl�şk�ler Müdürü Şükrü 
Ged�k, Kültür Sanat Muhab�rler� Derneğ� Başkanı İbrah�m 
Gökdem�r �le b�rl�kte Türk�ye genel� 22 gazetec� katıldı.

Sarıçam Beled�yes� Toplantı Salonunda gerçekleşt�r�len 
z�yarete Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Tel�f Hakları Da�re 
Başkanı Sanem Arıkan, Beled�yem�z Başkan Yardımcıları Lutfi 
Doğan ve Mustafa Hakan Aslan, Adana İl Kültür ve Tur�zm 
Müdürü Emre Duru, Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Şube 

Kültür ve Tur�zm Bakanlığının Katkılarıyla Kültür Sanat 
muhab�rler� derneğ� tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
"Medya, Kültür Sanat ve Tur�zm Buluşmaları" projes�n�n �k�nc� 
durağı 13-14-15 Mayıs 2022 tar�hler�nde Adananın Doğal 
güzell�kler�yle dolu Sarıçam �lçes� ve Adana da gerçekleşt�r�ld�.

Kültür Sanat Muhab�rler� Derneğ� tarafından bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen "Medya Kültür Sanat ve Tur�zm Buluşmaları", 
etk�nl�ğ� Beled�yem�z�n ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�. Etk�nl�k 
Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Tel�f Hakları Da�re Başkanı Sanem 
Arıkan ve medya mensupları Beled�yem�z� z�yaret� ederek 
başladı.
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Sayfa 10

buse özkan

Şu Sıralar Tavana Bakıp Yatma Çabası İçerisindeyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Adana'da 
düzenlenen "B�r Gençl�k Şölen�" �s�ml� programa katıldı. 

"TÜRKİYE'YE SEVGİ DİLİYLE KONUŞUYORUZ"
AK Part� olarak tüm vatandaşlarla görüştükler�n� söyleyen 
Erdoğan, "Son 20 yılda ne Adana ne de d�ğer şeh�rlerde 
aramıza k�mseler�n g�rmes�ne �z�n vermed�k. Sadece 
seç�mlerde m�llet�n kapısını çalanlardan olmadık. S�zler�n 
sadece dertler�n�, sıkıntılarını değ�l sev�nçler�n� de paylaştık. 
Tüm vatandaşlarımızla görüşüp, hasret g�derd�k. Sandıktan 
çıkan net�ce ne olursa olsun �lk gün k� aşkla şeh�rler�m�ze 

Haval�manında Erdoğan’ı part�n�n üst düzey �s�mler�n�n 
yanısıra başta Adana Val�s� Süleyman Elban olmak üzere 
kent protokolü karşıladı. 

AK Part� Gençl�k Kolları tarafından Adana'da düzenlenen 
"B�r Gençl�k Şölen�" etk�nl�ğ�nde, Yen� Adana 
Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında 
kurulan sahneden h�tap ett�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Adana b�r başka güzel. 
Bugün Adana b�r başka heyecanlı, b�r başka coşkulu. 
Başbakanlığımızdan �t�baren s�zler�n sadece dertler�n�, 
sıkıntılarını değ�l sev�nc�n� mutluluğunu da paylaştık. 
Gençler�m�z başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızla 
hasb�hal ett�k. Adana'yı da bölges�yle beraber tüm 
Akden�z'�n parlayan yıldızı hal�ne get�rmek �ç�n eserlerle 
donattık. B�z bu m�llete aşığız.” ded�

h�zmet götürdük. Adana'yı da bölges�yle beraber parlayan 
yıldız hal�ne get�rmek �ç�n devasa yatırımlarla donattık. 
Eğer yorulmuyorsak, aşk �le koşan yorulmaz. Bugün de aynı 
h�ss�yatla hareket ed�yoruz. B�z bu m�llete aşığız. Aşık 
olduğumuz �ç�nde dağları delerek bu yola devam ed�yoruz. 
Ferhat g�b�, Ferhat, Ş�r�n'e aşıktı. Ne yaptı? Dağları deld� ve 
Ş�r�n'e ulaşmak �ç�n engel tanımadı. B�r�ler� gençler�m�z� 
kısır kavgalarına dah�l etmek �sterken b�z 81 �lden buradan 
kardeşl�k mesajları ver�yoruz. B�r�ler� nefret ve öfke d�l� 
konuşurken b�z tüm Türk�ye'ye sevg� d�l�yle konuşuyoruz. 
Gel�n canlar b�r olalım, sevel�m sev�lel�m d�yoruz" 
�fadeler�n� kullandı.

"MEYDANI ASLA TERK ETMEYECEĞİZ"
Meydanı asla terk etmeyecekler�n� söyleyen Erdoğan, 
"Sırtını emperyal�stlere, onların tems�lc�ler�ne, 
muhtel�sler�n, 3 günlük �kballer� uğruna bu ülken�n 
gençler�n� bozuk para g�b� harcamasına müsaade 
etmeyeceğ�z. Gençler�m�z�n arasına n�fak sokulmasına, 
fidan g�b� del�kanlılarımızın heba ed�lmes�ne kes�nl�kle rıza 
göstermeyeceğ�z. Ezel� ve ebed� kardeşl�ğ�m�ze halel 
get�rmeyecek, b�z� ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk 
etmeyeceğ�z" şekl�nde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KİMSE İPOTEK 
KOYAMAYACAK”
“Türk�ye'y� kan tüccarlarına bırakmayacağız" d�yen 
Erdoğan, daha sonra şunları söyled�:

"Her karış toprağında b�r şeh�d�n yattığı bu mübarek vatanı, 
kavgadan ve kaostan medet uman kan tüccarlarının �nsafına 
bırakmayacağız. B�z�m s�yaset�m�zde kışkırtma, tahr�k, 
gençler� sokağa dökme yoktur. B�z�m s�yaset anlayışımızda 
m�llet� kutuplaştırmak yoktur. B�z nefret�, öfkey�, husumet� 
körükleyen değ�l, kardeşl�ğ�, kucaklaşmayı öne çıkaran b�r 
s�yas� geleneğ�n mensuplarıyız. Bugün burada sadece 
s�zlerle kucaklaşmaya gelmed�k. Aynı zamanda raf ömrü 
tükenm�ş, bayat senaryolarla m�llet�m�z� bölmeye 
heveslenen s�yaset s�msarlarına da net b�r mesaj vermek �ç�n 
geld�k. Türk�ye'n�n geleceğ�ne k�msen�n �potek 
koyamayacağını b�r kez daha güçlü b�r şek�lde haykırmak 
�ç�n geld�k. Dost düşman herkese �lan etmek �ç�n geld�m." 
ded�

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da ne katıldı“Bir Gençlik Şöleni”
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Gelecek kaygısı, end�şeler�m, ne yapacağım ben soruları, 
daha �y�s�n� yapmalıyım g�b� k�ş�sel mücadeleler�m�n geld�ğ� 
vak�tler karşısına geç�p an'da olan Buse d�yor k� – 
“Durmak, h�çb�r şey yapmamak güzel b�r şeyd�r. 
Eğ�t�m�m� aldım, �şl�yorum. Ayrıca ben yeter� kadarım, 
b�lg�m var, varım ve ben �stersem y�ne g�der�m, yaparım, 
öğren�r�m.” 

Yan� kısaca kend�me kızmıyorum saat 11'lere kadar 
uyuduğumda, bütün gün yatıp sadece tavana baktığımda, 
�şte o gün ver�len �ş� b�t�remed�ğ�mde. Bazen nefes almayı 
unutuyor g�b�y�z bu kend�m�ze yarattığımız hedefler 
doğrultusunda, durup tavana bakmak sadece nefes almak, 
b�raz med�tasyon yapmak, kend�ne dönmek ne kadar da 
gerekl�ym�ş. O an ne geçm�ş ne gelecek sadece o an'da 
olmak ve nefes almak. 

falan değ�l. Ama karşı tarafların genell�kle �nancı 
olduğundan onları orada durduruyor ve konu orada 
noktalanıyor. 2022'ye g�rd�k g�rel�, dönem dönem kend�m� 
bende bu sorularla boğduğum zamanlar oldu fakat 
çoğunlukla şunu söylüyorum sanırım – sevd�ğ�m b�r 
yerdey�m, huzurluyum, �ş�m� yapıyorum. Bunlar yavaş 
yavaş düşünceler�me dönüşüyor tab�� k�. Sorgulayıcı 
k�ş�l�ğ�m, b�lg� açlığım da var tab�� k� y�ne her gün kend� 
b�lg�me yen� b�r şeyler katma çabamda devam ed�yor fakat 
b�raz duraklamam gerekt�ğ�n� de kend�me hatırlatıyorum bu 
aralar. 

Alışkanlıklarınıza d�kkat ed�n, değerler�n�ze dönüşür...
Değerler�n�ze d�kkat ed�n, karakter�n�ze dönüşür...
Karakter�n�ze d�kkat ed�n, kader�n�ze dönüşür. “

“Söyled�kler�n�ze d�kkat ed�n, düşüncelere dönüşür...

Duygularınıza d�kkat ed�n, davranışlarınıza dönüşür...
Düşünceler�n�ze d�kkat ed�n, duygulara dönüşür...

Davranışlarınıza d�kkat ed�n, alışkanlıklarınıza dönüşür...

Fırsatımızı b�z kend�m�ze yarattık d�yeb�l�r�m bunun 
olab�lmes� �ç�n. O çok çabalamalarım, b�lg�ye açlığım ben� 
zevk aldığım b�r �şe get�rd�. İşlem�yor da adeta oyun 
oynayarak günü geç�ren b�r çocuk g�b�y�m. 

Şu sıralar sıklıkla rast geld�ğ�m, bulunduğum ortamların da 
buna yatkın olması sebeb�yle, duyduğum Gand�'n�n b�r sözü 
var;

Sürekl� ben “ne yapacağım?” “Daha fazlasını yapmam 
gerek�yor” “çalışmam üretmem gerek�yor” d�ye kend�m� 
kaygı dolu düşüncelere bırakmıyorum. Bu düşünceler 
gel�yor fakat geç�yor da. Bana sorulduğunda da tek b�r 
cevabım oluyor;
“B�lm�yorum, kısmet.”
Kısmet kel�mes� de kaçamağım bu arada, �nandığımdan 

Ben�m �ç�n kader �nancı pek olmasa da bazı kısımlarından 
ders�m� – evet y�ne ders�m� öğrenmem� – aldım. Büyük 
düşünür, pol�t�kacı, avukat Gand�'n�n de ded�ğ� g�b� d�kkat 
etmem�z gereken şeyler var. 

Amacıma g�den yolda bugün en az bunları bunları 
yapmalıyım d�ye günlük hedefler� de olan, az�m m� den�r, 
hırs mı b�lemed�ğ�m ama durmadığım b�r döngü 
�çer�s�ndeyd�m uzun zamandır. Değerler�m arasında durmak, 
h�çb�r şey yapmamak kabul görem�yordu. Baksanıza şu an 
b�le üretme peş�nde kend�m� yazarken buluyorum. 
Öğrenecek, yapacak çok şey var vakt�m az d�ye 
korkuyorum. 

Şu Sıralar Tavana Bakıp Yatma Çabası İçer�s�ndey�m

Mezun oluş, ülkeme dönüş derken yoğun fakat ben�m �ç�n 
farklı b�r dönemden geç�yorum. Farklı olmasının sebeb�, çok 
uzun zamandır hep planlarım, hedefler�m amaçlarım 
doğrultusunda b�r yerde bulunmuş olmamdandır. Gelecek 
kaygısı, ya ben “ne yapacağım?” sorusunun yarattığı end�şe 
�le hayatımda hep b�r takv�m, b�t�rme ç�zg�ler�, hedeflerle 
�lerlem�ş g�b�y�m. 

Ortalama b�r �nsan ömrü 70 sene olsa ve en ver�ml� 
geç�reb�leceğ�m�z yıllar 20l� yaşlar �le 60'a kadarsa şunun 
şurasında 40 sene var, yetecek m�? Yeter m�?

Açgözlülük, doyumsuzluk yapmasam �y� eder�m belk� de. 

Ülkeme döndüğüm son 5 buçuk aydan ber�d�r şu soruyu sık 
duyar oldum; “Ne yapacaksın?”.

İnsanlar o kadar alışmış k� ben�m fırsatları daha fazla olan, 
kend�m� gel�şt�r�p, üreteb�ld�ğ�m yerlerde çırpınmama 
burada olmama şaşırıyorlar haklı olarak. İnanın bana bende 
şaşırıyorum zaman zaman. Arkadan düşünceler�m de s�z�nle 
aynı soruyu soruyor bana. 

Esk� ben olsa kaygıdan – o ne yapacağımı b�lm�yor 
oluşumdan öyle korkardı k�, uykuları kaçar kend�n� harap 
ederd�. Sank� ev�mde a�lem�n arkadaşlarımın yanında değ�l 
de sürgündey�m g�b� davranışlar yapardı o. 

Neyse k� öyle olmadı, sadece b�raz k�lo aldım – esk� ben� de 
hemen kaybetmed�k sonuçta b�r etk�s� olacaktı. Fakat �ş�n 
doğrusu şu bende b�lm�yorum ne yapacağımı. Şu an 
buradayım, sonrasını b�lem�yorum. En azından sevd�ğ�m �ş� 
yapıyorum ve zevk alıyorum. 
B�r de bunun ülkem�zde olamayacağına �nananlar var. 
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TTB: Maymun Ççeğ Hastalığı: Yen Br Pandemnn Eşğnde Myz?

Türk Tab�pler B�rl�ğ�nde uyarı “Maymun Ç�çeğ� 
Hastalığı (Monkeypox): Yen� B�r Pandem�n�n Eş�ğ�nde 
M�y�z?”

Ell� yıldan uzun süred�r varlığı b�l�nen b�r hastalık 
olmasına rağmen, dünyada �lk defa bu kadar yaygınlaşarak 
b�rçok ülkede tesp�t ed�len maymun ç�çeğ� hastalığı; 
b�ld�ğ�m�z özell�kler�yle COVID-19 g�b� hızla yayılan b�r 
hastalık değ�ld�r. Ancak �lk defa bu kadar yaygınlaşması; 
hastalığın önem�n� gözardı etmemem�z gerekt�ğ�n� 
göster�yor.

Ç�çek aşısının sonlandırılması �le bağlantılı olarak azalan 
nüfus bağışıklığı, maymun ç�çeğ� hastalığının yen�den 
canlanması �ç�n b�r neden olduğu düşünülmekted�r. 
İnsandan �nsana bulaşma olasılığı yalnızca hane halkı 
üyeler� arasında değ�l, hasta b�reylere bakım sağlayanlar 
arasında da b�r end�şe kaynağıdır.

Hastalığın �lk defa saptandığı Afr�ka dışında da salgınların 
olması, küresel düzeyde önem ver�lmes� gerekt�ğ�n� 
vurgulamaktadır. Farklı kıtalarda b�rçok ülkede tesp�t 
ed�len vakaların ve bu vakaların neden� olan v�rüsler�n 
b�rb�r�yle bağlantılı olup olmadığının henüz 
göster�lememes�, b�rb�rler�yle bel�rg�n teması olmayan 
�nsanlarda maymun ç�çeğ� tesp�t ed�lmes�; v�rüsün sess�zce 
yayılıyor olab�leceğ�n� düşündürerek end�şeye neden 
olmaktadır.

Halbuk� asıl end�şe, halkta değ�l yönet�mlerde olmalıdır. 
COVID-19 sürec�n� yönetemeyerek m�lyonlarca �nsanı 
kaybetmem�ze neden olan yönet�m anlayışları, y�ne 
ölümcül b�r hastalık olan maymun ç�çeğ� hastalığı 
yayılırken de b�ze güven vermemekted�r. Dünyadak� 
vakaların an� artışının, maymun ç�çeğ� v�rüsünün geçm�şe 
göre daha kolay bulaşmasını sağlayan b�r mutasyonundan 
kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve her b�r maymun ç�çeğ� 
hastalığı salgınının tek b�r kökene kadar uzanıp 
uzanmadığını ortaya koyacak çalışmalar yapılmalıdır.

Tüm bunlara dayanarak maymun ç�çeğ� hastalığının halk 

sağlığı açısından önem� hafife alınmamalıdır. Öncel�kle 
Sağlık Bakanlığı'na düşen görevler; r�skl� k�ş�ler�n 
bel�rlenerek b�r aşılanma programının planlanması, 
COVID-19 salgınında başarısız olan sürveyans s�stem�n�n 
yen�den gözden geç�r�lerek hazır hale get�r�lmes�, hasta 
bakımlarının daha önceden ç�çek aşısı �le bağışıklanmış 
daha az r�skl� k�ş�ler tarafından yapılmasının sağlanması, 
yeterl� �laç tem�n� �ç�n koşulların oluşturulması, 
laboratuvar ve sağlık kurumlarındak� çalışma ortamının 
yen�den düzenlenmes� �ç�n gerekl� şartların sağlanması, 
alınacak d�ğer önlemler�n bel�rlenmes� ve b�r an önce 
kamuoyu �le paylaşılması, pan�k yaratmadan halka ve 
sağlık çalışanlarına yönel�k eğ�t�mler�n planlanmasıdır. 
Bütün sürec�n, Türk Tab�pler� B�rl�ğ� (TTB) başta olmak 
üzere �lg�l� emek ve meslek örgütler�yle b�rl�kte b�l�msel ve 
şeffaf b�r anlayışla yürütülmes�; COVID-19 salgınında 
onb�nler�n kaybına neden olan yanlışların yen�den 
yapılmasını önleyerek, topluma da güven verecekt�r.

İnsanın doğayla kurduğu talana ve tahr�bata dayalı 
�l�şk�n�n zoonozların ortaya çıkışını kolaylaştırması; 
COVID-19, maymun ç�çeğ� v�rüsü hastalığı g�b� 
salgınların son olmayacağını b�ze göstermekted�r. Bu 
hastalıkların ortaya çıkışının ve pandem�lere neden 
olmasının önlenmes�n�n; ancak bu hastalıklara neden olan 
s�stemle mücadele ederek olab�leceğ�n� tekrar 
vurguluyoruz.

Memleket�n üstünde kara bulutlar dolaşadursun, ben bu 
19.Mayıs ta da umutlarımı yeşertmek �st�yorum, çünkü 
ülkey� karanlıktan kurtaracak olan gençler�n bayramı bu. 
'1990' ların sonu, 2000'ler�n başlarında doğan ve Z kuşağını 
oluşturan gençler�m�z, sosyal medyat�k yaşamları ve değer 
yargılarındak� farklılıklardan dolayı b�r öncek� X kuşağınca 
hep eleşt�r�lse de ben onlardan çok umutluyum.

- 'Neden ben �şs�z�m, neden ben�m patronum d�plomasız, 
okuduğum yıl kadar süred�r neden ben atama 
bekl�yorum?
-İk� yıldır ne b�lg�sayarım var, ne onl�ne eğ�t�m şansım, pek� 
bunlara sah�plerle ben nasıl aynı şartlarda sınava g�receğ�m?

-Genç kızların öldürülüp �nt�har den�p kapatılan 
dosyaları, ger� açtırmayacaklar mı? 

-Ben�m babamın parası yok d�ye ağb�m askere g�tt�, şeh�t 
oldu sen�n çocuğun bedel�n� parasıyla öderken ben�m 
ağb�m bu bedel� neden canıyla öded�?' d�ye sormayacaklar 
mı sanıyorsunuz? 
-Halkın mafyadan kaçıp devlete sığınması gerek�rken, 
mafyanın devlet� halka sunduğu bu gar�p ülkede; m�lyar 
dolarların hesabını sana sormayacaklar mı?

Bu gençler b�z�m g�b� 'ye ekş�y�, doğur Ayşe'y�' kuşağı 
değ�l! Anneler� babalarınca; dünyaya get�r�lmeden 
düşünülen, karar ver�l�nce fol�k as�t� ver�len, dünyaya 
gelmeden savaşa hazırlanan 'fol�k as�t çocukları' onlar! 
Onların o b�nlerce anal�z yapan kafalarını öne eğemezs�n�z 
kolay kolay. Onlar canlı 
yayında, dak�kalar �ç�nde 
organ�ze olup 'sana oy yok' 
d�yeb�lecek cesarettek� Z 
kuşağı ve olayın 
muhatapları s�z�n adınıza 
üzgünüm, yen� seç�mlerde 
kararı verd�recek, her 
haksızlığın peş�ne düşüp 
hesap soracak kes�m 'onlar'. 

Parası olanın �y� eğ�t�m 
alab�ld�ğ�, enses� kalının �ş 
bulab�ld�ğ�, tamamen 
eş�ts�zl�kler �ç�nde büyüyen 
gençler karşınıza geç�p

-Henüz mezun olmadan Amer�ka'nın bey�n göçü �ç�n 
peş�ne düştüğü pırıl pırıl gençler, ülkede değer görmey�p 

arkadaşı g�b� �şs�z olmamak adına 
gözü yaşlı ülkeden ayrılışının acısını 
çıkarmayacak mı sanıyorsunuz 
s�zden?
-Yurtdışında madalyalar kazanan 
sporcu gençler; 'neden sosyal 
medyada, kocasına aldırdığı jetlerle 
gündemde kalan hatunların m�lyonda 
b�r� kadar, başarımızı gündeme 
get�rmed�n�z?' demeyecekler m�?
- Ben hayatıma engels�z ortamlarda, 
b�r başıma devam etmek �st�yorum 
dey�p, eve mahkum ed�len aklı, 
yüreğ� değ�l vücudu engell� b�nlerce 
masum genç; neden ben�m �nsanca 

yaşam hakkımı devlet olarak bana sunmadın? d�ye �syan 
etmeyecek m�?? 
-Doğuştan yetenekl� b�nlerce çocuk, sanata ve sanatçıya 
ver�len değers�zl�kten, �şs�z kalırım korkusundan yolundan 
dönüp 'neden ben hayaller�m�n peş�nden koşamadım?' d�ye 
mutsuz geçen hayatının hesabını s�ze sormayacaklar mı 
sanıyorsunuz?

-Ben�m doktor annem, babam pandem�de savaşırken öldü; 
sen onları nasıl meslek şeh�d� olarak sayıp devlet olarak 
bana sah�p çıkmazsın? d�ye haklarını aramayacaklar mı,

Ben �nanıyorum, soracaklar! 80'ler�n devr�mc� kuşağından 
çok daha farklı şek�lde, yapacaklar devr�mler�n� ve 
sunacaklar b�ze geleceğ�, pırıl pırıl bey�nler�, cesaretl� 
yürekler�yle... Tüm fol�k as�t çocuklarının, gümbür gümbür 
gelen Z kuşağının ve tab� k� b�z her dem yüreğ� genç 
olanların, '19. Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençl�k ve Spor 
Bayramı' kutlu olsun!
Çünkü “onlar Z kuşağı, göğe bakarlar!"
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Her yıl 5 Hazran haﬞası Türkye Çevre Haﬞası olarak kutlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın �mzasıyla yayımlanan 
genelgeye göre her yıl 5 Haz�ran tar�h�n�n bulunduğu hafta 
"Türk�ye Çevre Haftası" olarak kutlanacak.
Resm� Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
Genelges�'ne göre her yıl 5 Haz�ran tar�h�n�n bulunduğu 
hafta, Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı 
tarafından duyurulacak b�r temayla "Türk�ye Çevre 
Haftası" olarak kutlanacak.

Genelgede, çevren�n korunması konusunda farkındalık 
oluşturulması amacıyla 1972 yılında düzenlenen B�rleşm�ş 
M�lletler Çevre Konferansı'ndan bu yana 5 Haz�ran'ın, 

Her yıl farklı b�r temada "Tek B�r Dünya" sloganıyla 
kutlanan Dünya Çevre Günü'nün, 2022'de sürdürüleb�l�r, 
doğa �le uyumlu, daha tem�z, daha yeş�l yaşam vurgusuyla 
kutlanacağı bel�rt�len genelgede, "Doğal çevren�n 
korunması, sürdürüleb�l�r yaşam çevreler�n�n 
oluşturulması, �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le mücadele 
konularında çevre b�l�nc�n�n her geçen gün g�derek 

arttığı ülkem�zde Dünya Çevre Günü 
kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı şek�lde 
gerçekleşt�r�lmes�, çevre sorunlarının ve gel�şmeler�n 
değerlend�r�lmes� amacıyla her yıl 5 Haz�ran 
tar�h�n�n bulunduğu hafta Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m 
Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı tarafından duyurulacak b�r 
temayla Türk�ye Çevre Haftası olarak 
kutlanacaktır." �fadeler�ne yer ver�ld�.

Dünya Çevre Günü olarak kutlandığı anımsatıldı.

ETKİNLİKLER CUMHURBAŞKANLIĞI 
HİMAYESİNDE YAPILACAK

Türk�ye Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek tüm 
etk�nl�kler�n Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� 
Bakanlığınca bel�rlenecek usul ve esaslar çerçeves�nde 
�lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarıyla b�rl�kte 
yürütüleceğ� b�ld�r�len genelgede, söz konusu 
etk�nl�klerden Cumhurbaşkanlığınca bel�rlenecekler�n, 

Cumhurbaşkanlığı h�mayes�nde yapılab�leceğ� kayded�ld�.

Etk�nl�klere �l�şk�n logo, afiş, duyuru, davet�ye, �lan ve 
benzer� belge ve görsel dokümanların, kaynakların ver�ml� 
kullanılması çerçeves�nde sıfır atık anlayışına uygun 
şek�lde tasarlanacağı vurgulanan genelgede, 
gerçekleşt�r�lecek etk�nl�klere a�t g�derler�n �lg�l� kamu 
kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağı bel�rt�ld�.

Genelgede, Türk�ye Çevre Haftası kapsamında 
tert�plenecek etk�nl�kler�n en �y� şek�lde 
gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n �ht�yaç duyulacak her türlü 
destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarınca gec�kt�r�lmeks�z�n yer�ne get�r�lmes� �stend�.

19 Mayıs konusuna tekrar dönel�m. Atatürk Türk �nsanının 
ümmet aşamasından m�llet aşamasına geç�ş sürec�n� 
pek�şt�rmek amacıyla büyük devr�mlere �mza atmıştır. Bu 
devr�mler�n yanı sıra, “Ne mutlu Türk'üm d�yene!” “B�r 
Türk dünyaya bedeld�r.” “Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındak� as�l kanda mevcuttur!” g�b� sözler �le 
Türk toplumunu kend�ne güvenen b�l�nç sah�b� b�r m�llet 
hal�ne get�rmey� amaçlamıştır. 

Türk gençl�ğ�n�n çok büyük çoğunluğu Atatürk ve onun 
değerler�ne yürekten bağlıdır. Ancak Türk genc�n�n 
m�llet�ne a�d�yet duygusu ne yazık k� �stenen düzeyde 
değ�ld�r. Madd� refah arzusu temel yaşam gayes� hal�ne 
gelm�şt�r, gençler�m�z�n Türk m�llet�ne ve d�ğer �nsan� 
değerlere karşı kayıtsızlığı Türk toplumunun asıl 
end�şelenmes� gereken konudur.   

Demokrat�k toplum dönem�nde, somut ve gözlemleneb�l�r 
olgular �ncelenmeye başlanmıştır. Bu dönemde yöntem 
tamamen b�l�msel, deney ve gözleme dayalıdır. Bu dönem 
süres�nce metafiz�k düşünce ve kavramlardan z�yade 
rasyonel akıl etk�l�d�r. Dolayısıyla konular b�l�msel 
araştırmalar çerçeves�nde ele alınmaktadır. Soyut olgu ve 
olaylardan çok somut olay ve olgulara odaklanarak 
gerçekl�k algısına değer ver�lmekted�r. Eleşt�ren-yargılayan 
b�l�msel olgular çerçeves�nde evrensel b�r yapıya sah�pt�r.  
Nesnel gerçekl�ğ�n bel�rl� yasalarına bağlıdır. Bu yen� 
toplum, tüm �nsanlara �nsan� kudretler�n� özgürce 
gel�şt�reb�lme �mkânını tanırken, burada �nsanların her 
b�r�n�n özgürlüğü, heps�n�n özgürlüğünü tem�nat altına 
alacaktır. Demokrat�k toplum her m�llet�n sonunda ulaşacağı 
evred�r. Tar�h özgürlük b�l�nc� doğrultusunda b�r �lerlemed�r 
ve yegâne gayes� rasyonel adalet� sağlamadır.

Nobel ödüllü b�l�m adamımız Az�z Sancar'ın tavs�yes� �le 
yazımızı tamamlayalım: “Gençler, günlük kavgaları 
bırakın, b�l�mle uğraşın.”

süreçler�d�r. 

Ümmet toplumunda �nsanlar b�lemed�ğ�, kavrayamadığı 
olay ve olguları metafiz�k güçler �le açıklamaya çalışır. Bu 
dönem�n düşünsel temeller�ne göre doğa ve toplum, b�r 
yaratıcı tarafından meydana get�r�lm�şt�r ve Tanrı tarafından 
yönet�lmekted�r. Devlet�n yönet�m b�ç�m� ümmet olgusunu 
esas almıştır. Devlet �dares� yaratıcının mutlak otor�tes� 
altında b�r nefis muhasebes� b�ç�m�nde cereyan eder. 
Kutsanmış hâk�m�yet� merkeze alan b�r s�yas� hâk�m�yet 
b�ç�m�d�r. Ümmetç� devlet anlayışı toplumun üzer�ne 
kurulmuş �lah� otor�tey� tems�l eden b�r özell�ğe sah�pt�r. 
Tanrısal vah�y ya da kutsal, hükümdar dâh�l bütün tebaayı 
kontrol edeb�lme gücüne sah�pt�r. İtaat kültürü ve kulluk 
b�l�nc� �kt�darın temel varoluş b�ç�m�d�r.  A�d�yet duygusunu 
bel�rleyen �lke mensubu olduğun devlet değ�l, a�t olduğun 
d�nd�r. 

M�llet toplumu dönem�nde �se soyut güçler; esk�s� kadar 
etk�l� olmamakla b�rl�kte �nanç, önem� daha da artan devlet 
kavramıdır. Bunun yanı sıra adalet, toplumsal düzen, �nsan 
hakları g�b� kavramlar ve felsefi düşünceler de öneml�d�r. 
Evren�, varlığı, doğayı, yaşamı soyut düşünceler ve 
�deoloj�ler �le açıklama çabası vardır. Bu evrede toplumların 
ve b�reyler�n karar mekan�zmalarını şek�llend�ren gücün 
hukuk� ve s�yas� formlar olduğu �fade ed�lmekted�r. M�lletç� 
devlet anlayışı �se prat�k ve somut b�r gerçekl�ğ�n �fades� 
olarak zuhur etmekted�r. Hukuk kuralları d�ne değ�l akla ve 
b�l�me dayanmaktadır. Devlet ve vatandaşlar arasında 
karşılıklı b�r etk�leş�m, �şb�rl�ğ� ve yükümlülükler 
mevcuttur. Ulusu, egemenl�ğ�n merkez�ne alan b�r 
d�yalekt�ğ�n sonucudur. M�llet b�l�nc� ve şuuruna sah�b� 
b�reyler �kt�darın yaratmak �sted�ğ� �nsan b�ç�m�d�r. İnsan 
sah�p olduğu d�n� b�r üstünlük aracı olarak görmez, artık 
üstünlüğü kesp ett�ğ� kavram a�t olduğu m�llet�d�r. Tanrısı 
y�ne de onun �ç�n öneml�d�r, ancak üzer�nde kudret ve 
tasarruf sah�b� olan güç �se mensubu olduğu devlet�d�r. 

Bu yazımızın konusu Türk varoluş mücadeles�n�n dönüm noktası 
olan 19 Mayıs'ın toplumsal bellektek� tar�hsel �zdüşümü 
olacaktır. 19 Mayıs 1919 Türk ulusunun ümmet toplumundan 
m�llet toplumuna geç�ş sürec�n�n başlangıç evres�d�r.

İnsanlığın evr�m� yalnızca b�yoloj�k, fiz�ksel ya da tekn�k 
koşullar �le gerçekleşmem�şt�r, aynı zamanda z�h�nsel b�r evr�m 
sürec� de söz konusudur. Toplumların z�h�nsel tekâmül sürec�; 
ümmet, m�llet ve demokrat�k evrelerden oluşmaktadır. Bu 
evreler tıpkı b�r �nsanın k�ş�sel gel�ş�m� g�b� çocukluk, 
gençl�k ve olgunluk dönem� �le benzerl�k göstermekted�r. 
Ancak söz konusu durum b�reysel değ�l, toplumsal gel�ş�m 
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İsra�l'�n Sh�reen Abu Akleh'�n cenazes�ne yönel�k saldırısı ve 
F�l�st�n bayraklarına el koyması, onlarca yıldır devam eden 
b�r kalıbın parçası.

F�l�st�nl� gazetec� Sh�reen Abu Akleh, �şgal altındak� Batı 
Şer�a'nın kuzey�ndek� Cen�n mültec� kampına yönel�k b�r 
İsra�l baskını haber�n� yaparken 11 Mayıs'ta vurularak 
öldürüldüğünde , yas tutanlar hızla �şgal altındak� Doğu 
Kudüs'tek� a�le ev�nde toplandılar.

Kalabalıklar saygılarını sunmak �ç�n kapıdan akın ederken, 
Abu Akleh'�n a�les� g�r�ş� F�l�st�n bayrakları ve kıdeml� El 
Cez�re gazetec�s�n�n fotoğraflarıyla süsled�.

Arkadaşları F�l�st�n şarkılarını mırıldandı.

Mtour, cenaze tören�ndek� İsra�l saldırganlığının neden�n�n 
F�l�st�n bayrağı olduğunu ve Ebu Akleh'�n F�l�st�n k�ml�ğ� 
açısından ney� tems�l ett�ğ�n� açıkladı.

İsra�l basını, Kudüs pol�s şefin�n memurlarına F�l�st�n 
bayrağının sallanmasını engellemeler�n� ve cenaze tören�nde 
serg�lenen bayraklara el koymalarını emrett�ğ�n� b�ld�rd�.

O gün Sh�reen'�n tabutunu taşıyanlardan 
b�r� olan Fad� Mtour, “B�z� tekmeled�ler, 
tahta coplarla vurdular ve yakın 
mesafeden plast�k merm�ler fırlattılar” 
ded�.

F�l�st�n bayrağını �nd�rmek �ç�n katl�am yapmaya hazır 
olduklarını söyleyen Mtour, bayrağı salladıkları �ç�n kadın 
ve çocukların b�le dövüldüğünü sözler�ne ekled�.

Saatler �ç�nde İsra�l pol�s�, Beyt Han�na'dak� Ebu Akleh'�n 
ev�ne gelerek bayrakların �nd�r�lmes�n�, müz�ğ�n 
kapatılmasını ve sloganların atılmamasını talep ett�.

“O kadar çok nefret ve ş�ddet vardı k�… daha önce h�ç 
yaşamadığım g�b�” ded�.

Yas tutan b�nlerce k�ş�, sevg�l� 
gazetec�ler�n� veda etmek �ç�n Kudüs'tek� 
St Joseph Hastanes� önünde toplandığında, 
düz�nelerce İsra�l pol�s� cenaze tören�ne 
cop ve plast�k merm�lerle saldırdı . Pol�s, 
F�l�st�n bayrağına sarılı tabutun yere 
düşmes�n� engellemek �ç�n mücadele eden 
tabut taşıyanları hedef aldı.

“B�z� ne kadar dövseler de tabutun 
düşmes�n� engellemel�yd�k. Onurumuzun 
ve yaşamımızın b�r sembolü oldu. 
Göster�lere düzenl� olarak katılan 41 
yaşındak� Kudüslü Mtour, Sh�reen'�n 
tabutu düşerse b�z de düşer�z” ded�.

Cenaze tören�nde 18 yaşındak� oğlu da kafasından darbe 
alan Mtour, “Onlar [İsra�ll� yetk�l�ler] F�l�st�n bayrağından 
korkuyorlar çünkü b�z�m k�ml�ğ�m�z� tems�l ed�yor, aynı 
Sh�reen'�n cenazes� ve hayatı g�b�” ded�.

İk� gün sonra, benzer talepler İsra�l 
güçler� tarafından çok daha sert b�r 
şek�lde uygulandı.

Karar, �şgal altındak� Doğu Kudüs mahalles� Şeyh 
Cerrah'tak� b�r göster� sırasında F�l�st�n bayrağını salladığı 
�ç�n b�r protestocunun yaralanmasının ve dört k�ş�n�n 

tutuklanmasının ardından geld�.

İsra�l güçler�n�n F�l�st�n bayraklarına el koyması, Kudüs 
Sulh Mahkemes�'n�n geçen yıl F�l�st�n bayrağını 
dalgalandırmanın İsra�l'de suç olmadığı yönündek� kararına 
rağmen devam ett�.

F�l�st�nl�ler evler�nden çıkarılmaya çalışılıyor
F�l�st�nl� akt�v�stler düzenl� olarak Kudüs'te F�l�st�n 
bayrakları sallarken hedef alındıklarını b�ld�rd�ler. Ayrıca 
İsra�l'�n F�l�st�n bayraklarına el koyma ve onları taşıyanları 
cezalandırma çabalarında b�r artışa tanık oldular.

Kudüs'ün Esk� Şeh�r bölges�nden 52 yaşındak� F�l�st�nl� b�r 
kadın olan Ruqaya, “El Aksa Cam�� yerleşkes�nde F�l�st�n 
bayrağını taşımamıza �z�n ver�lm�yor” ded�.

F�l�st�n k�ml�ğ�n�n b�r başka sembolü olarak kabul ed�len 
s�yah beyaz karel� eşarbına atıfta bulunarak, 
“Deneyenler, k�ml�kler�n� g�zlemek �ç�n her zaman 
yüzler�ne b�r kefiye sarıyorlar” ded�.

“İsra�l'�n bayrak sallamaya aşırı tepk�s� neden�yle, oğullarım 
da dah�l olmak üzere F�l�st�nl� gençler, her fırsatta bayrağı 

İsra�l pol�s� b�r kez daha yas tutan kalabalığın arasından 
yürüyerek F�l�st�n bayraklarına el koydu ve �nsanları dövdü. 
F�l�st�n basınında çıkan haberlere göre 70'den fazla F�l�st�nl� 
yaralandı.

Devam eden ş�ddet
Benzer korku sahneler�, geçen ay Mesc�d-� Aksa 
yerleşkes�nde aldığı yaralara n�hayet yen�k düşen F�l�st�nl� 
genç Vel�d el-Şer�f'�n cenazes�nde b�rkaç gün sonra yaşandı.

kaldırmaya devam etme sorumluluğunu üstlend�” d�ye 
ekled�.

Ünlü F�l�st�nl� pol�t�kacı Faysal 
Hüseyn�'n�n 2001'de yüzb�nlerce 
�nsanın F�l�st�n bayrağını taşıyarak 
toplandığı ve cenaze sırasında 
h�çb�r saldırının olmadığı cenaze 
tören�ne atıfta bulundu.

Bayrağı yükseltmeye devam edeceğ�m” ded�.

Arwa Ibrah�m

Ebu Akleh ve el-Şer�f'�n cenaze törenler�nde bayrağı 
taşımakta ısrar ett�, çünkü bayrak “F�l�st�n k�ml�ğ�m�z�n ve 
egemenl�ğ�m�z�n b�r sembolü”.

Safad�, “Gözaltına alındım, dövüldüm ve [hayırseverl�k ve 
medya] kuruluşum sürekl� bayrak salladığım �ç�n kapatıldı” 
ded�.

Kudüslü b�r akt�v�st ve şehr�n ulusal ve s�v�l eylem kom�tes� 
üyes� olan Ahmed Safad�, F�l�st�n bayrağını d�kt�ğ� �ç�n 
düzenl� olarak hedef alınıyor.

Safad�, “Ben� asla durduramayacaklar” ded�.

O zamandan ber�, “F�l�st�nl�ler� dışarı atmak ve k�ml�kler�n� 
ezmek �ç�n b�r g�r�ş�m oldu. Ve Sh�reen, F�l�st�n k�ml�ğ�n�n 
b�r s�mges�yd�” ded�.

'F�l�st�n renkler�'

“Ama tüm g�r�ş�mler�, bayraktan [ve ney� tems�l ett�ğ�n�] 
ne kadar korktuklarını göster�yor.”

F�l�st�nl�ler, Mesc�d-� Aksa'nın bulunduğu yerleşkey� 
protesto etmek �ç�n bayraklar yükseltt� [Ammar 

Awad/Reuters]

F�l�st�nl� avukat ve anal�st D�ana 
Buttu'ya göre, İsra�l'�n F�l�st�n 
k�ml�ğ�ne ve kurumlarına yönel�k 
saldırısı y�rm� yıl önces�ne 
uzanıyor.

F�l�st�n k�ml�ğ�n�n bastırılmasının 
o zamandan ber� yüksel�şte olduğunu söyleyen Buttu, 
2017'de dönem�n ABD Başkanı Donald Trump yönet�m�n�n 
Kudüs'ü İsra�l'�n başkent� olarak tanıyacağını açıklamasıyla 
bunun z�rveye ulaştığını da sözler�ne ekled�.

Buttu, “Bu, İsra�l'� etk�l� b�r şek�lde cesaretlend�rd� ve 
F�l�st�n k�ml�ğ�, bayrakları ve renkler� üzer�ndek� büyük 
baskıyı gördük” ded�.

İsra�l makamları, Hüsey�n 
tarafından kurulan ve F�l�st�n 
kültürünün ve k�ml�ğ�n�n b�r 
sembolü hal�ne gelen Doğu 
Kudüs'tek� F�l�st�n halkının s�yas� 
karargahı olan Or�ent House'u 
kapattı.

Ancak cenazes�nden kısa b�r 
süre sonra �şler değ�şt�.



Sayfa 14

Acıların Kadını Bergen, seni ve mücadeleni hiç unutmayacağız...

Avukat 
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Bergen film�nde en takd�r ett�ğ�m kısım onun sadece 
şarkıcılığını değ�l Belg�n'�n de h�kayes�ne el atması oldu. 
S�nema film�nde Bergen'�n hayatı 3 kırılma noktasıyla 
anlatılıyor: B�r�nc�s� babasına yıllarca gönderd�ğ� 
mektupların boşa çıkması, senelerce babasından kalan 
mandol�ne sarılan b�r kız çocuğunun babası tarafından 
sev�lmed�ğ�n� öğrenmes�yd�. Bu kırılma anının ardından 
�k�nc� kırılma noktası Fehman'dan gelen tekl�fle anlatıldı.

Babasından büyük b�r darbe y�yen Belg�n'�n o sevg�s�zl�ğ� 
kend�nce daha büyük b�r sevg�yle kapatmasına geçt�. “Ben 
b�r tek şarkı söylerken utanmadım!” sözü aslında şarkı 
söylemen�n, sahnelerde olmanın Belg�n �ç�n b�r tutku, b�r 
aşk olmasını en net �fade eden cümles�yd�. Son kırılma 

Bergen bu ülkede ve hatta dünyadak� b�nlerce kadından 
sadece b�r tanes�yd� ama onu unutulmaz kılan neyd�? Neyd� 
kısacık hayatında onu bu kadar kalpler�m�ze �şleyen? 
Uğradığı ş�ddet, yaşadığı zor hayat mıydı b�z� bu denl� 
etk�leyen? Hayır! Bergen'� unutulmaz kılan mücadeles�yd�, 
vazgeçmemes� ve son ana kadar d�renmes�yd�. Bu güçlü 
kadının h�kayes� sey�rc�ye de güzel yansıdı, son zamanların 
en �y� çıkışını yaparak, üç günde 718.000 k�ş� tarafından 
�zlend�.

Bergen daha �lk adını duyduğum günden bu yana heyecanla 
bekled�ğ�m b�r filmd�. Ş�md� tab� çok popüler oldu ama b�z 
bu masada yıllardır vardık, demekten gurur duyuyorum. 

Belg�n ya da sahnedek� �sm�yle Bergen'�n h�kayes�n� 
b�lmeyen yoktur sanırım. Daha küçük yaşlardan �t�baren 
önce babasıyla, sonra madd� �mkansızlıklarla mücadele eden 
Belg�n; aşkı bulduğunu düşündüğü anda hayatı cehenneme 
dönen b�r kadındı. 30 yıl g�b� kısacık b�r ömre onlarca acı ve 
keder� sığdıran b�r kadını önce babasızlığıyla, sonra madd� 
zorluklarla başını öne eğd�rmek �sted�ler. Babası sırf 
annes�yle g�tt�ğ� �ç�n senelerce kızını yok saydı ama �şte b�r 
gün ona uzatılan b�r m�krofon sayes�nde hayatı kökten 
değ�şt�. 

Bergen'�n uyanışı, karşısındak�n�n kend�s�n� sevmed�ğ�n� 
anlaması o kezzap olayıyla oldu. Önces�nde dayaktan 
kaçarken b�rden b�re ölümle yüzleşmes� hem bugün 
hep�m�z�n tanıdığı Acıların Kadını Bergen'�n doğmasını 
sağladı; hem de ne yazık uzun süre kocasının kend�s�n� 
sevd�ğ� sandığından ona her ger� dönüşünde kend�s�ne 
takıntılı b�r aşık yaratmıştı. Bütün bu olanların ardından 
sahnelerden kaçıp, kend�n� kurtarmak yer�ne kend� hayatını 
yaşamak �sted�ğ� �ç�n katled�len Belg�n'�n h�kayes� bu 
yüzden çok öneml� d�ye düşünüyorum. 

anıysa Belg�n'�n yüzüne kezzap atılmasıydı. Sahnelere 
Ankara'da çıkmaya başlayan Belg�n'�n hayatı �ç�n sonun 
başlangıcı ne yazık k� Adana'ya gelmes�yle başladı. 
Hayatının aşkı sandığı b�r adama tutulan Bergen, halk 
konserler� ver�rs�n d�ye bağlandığı şahıs tarafından sahte 
n�kahla kandırıldı, aylarca �şkenceye maruz bırakıldı. 
Aslında burada çok �nce b�r ç�zg� var: Belg�n kezzap olayına 
kadar o k�ş�n�n kend�s�n� sevd�ğ�n�, ş�ddet� b�le sevg�s�nden 
yaptığını sanıyordu çünkü adam onu terk etm�yordu. 
Belg�n'�n kafasında sevg� ve b�r�n� terk etmemek eş 
anlamlıydı çünkü babası onu terk etm�şt�. Aslında o adam 
onu ac�zl�ğ�nden, �ç�ndek� ez�lm�şl�ğ� tatm�n ett�ğ�, her 
�sted�ğ�n� yapab�ld�ğ� �ç�n terk etm�yordu ama annes� dışında 
k�mseden sevg� görmeyen b�r genç kızın bunu anlaması çok 
uzun sürdü. 

Bergen'�n h�kâyes�nde fiz�ksel darbelerden, yanık �zler�nden 
çok daha fazlası var. F�lmde bu durum anlatılırken aj�te 
ed�lmeye çok müsa�t olsa da dupduru b�r d�lle anlatıldığı 
�ç�n de ek�b� tebr�k etmek �st�yorum. Takıntılı b�r erkeğ�n 
eller�nde can veren b�r kadının durumu aj�tasyona g�rmeden, 
ağıtlar yakılmadan bütün sadel�k ve gerçekl�ğ�yle gözler 
önüne ser�ld�. Bu filmde şarkıcı olmak �sted�ğ� �ç�n 
öldürülen güçsüz b�r kadın yok. Bergen film�nde b�r kadının 
herkese, tüm �nsanlara rağmen var oluş h�kayes� var.  Son 
ana kadar vazgeçmeyen, tüm acılarına, korkularına rağmen 
gülümseyen b�r kadın vardı ve ben� en çok burası etk�led�. 
“Ben sadece şarkı söylemek �st�yorum!” derken, kend� 
hayatına karar ver�p, öyle yaşamak �sted� ama ne yazık k� 
bunu anlamayan b�r� tarafından b�r gece yarısı yolu 
kes�lerek vahş�ce katled�ld�. Bergen'�n h�kayes� b�r erkeğ�n�n 
can�l�ğ�n�n hang� noktalara ulaşab�leceğ�n�n de en net 
örneğ�d�r çünkü Bergen'� mezarında b�le rahat bırakmadı. 
Annes� koca koca dem�rler yaptırmak zorunda kaldı. 

F�lm bu kadardı ama burada asıl canımızı yakan Belg�n'� 
öldüren şahsın hak ett�ğ� cezayı almaması oldu. F�lmde 
Belg�n'le �lg�l� yanlış b�l�nen onlarca gerçek de gün yüzüne 
çıkarken, senelerd�r savaşını verd�ğ�m�z “Kadın 
Mücadeles�” �çer�s�nde yaşadıklarımızı, anlattıklarımızı 
canlı canlı yaşayan b�r�yle görmüş olmamızdı.  Sevg� ve 
ş�ddet ayrı dünyaların kavramlarıdır. “Sever de döver de” 
kavramı aslında dayağı, ş�ddet� meşrulaştırdığı g�b� 
kullanılan güçle kend�s�nden daha güçsüz görünenler�n 
üzer�nde kontrol sağlama amacı olarak güçlü olanlarca 
kullanılmaya başlandı. 80'l� yıllar Türk�ye's�ne mercek tutan 
Bergen film� sadece b�r kadının değ�l aslında kend� hayatını 
yaşamak �steyen onlarca kadının h�kâyes�yd�. Tek farksa b�z 
bazı h�kâyeler� b�l�yor olsak da b�lmed�ğ�m�z çok daha fazla 
h�kâye var. F�lmde en çok d�kkat�m�z� çeken d�ğer detaysa 
yüzüne kezzap atılan, sahnede bıçaklanan b�r kadına koruma 
dah� ver�lmemes�. Meşhur kezzap olayı b�le “Kıskanç 
kocanın s�n�r kr�z�” başlığıyla ver�ld�. Uzun yıllardır bu 
anlayışla savaşan b�r kadın olarak h�çb�r negat�f duygu 
ş�ddet�n, zulmetmen�n sebeb� ve gerekçes� olamaz. Belg�n'�n 
h�kâyes� kadınlara, var olmak �steyen kızlarımıza örnek 
olmalı d�ye düşünüyorum. 

İlk tokatla, �lk kısıtlamayla başlayan baskılar asla b�tmez, 
üstüne artarak devam eder. 

 

Kat�l�n adı : HALİS SERBEST!

Son olarak sevg�l� Bergen'le �lg�l� b�r şey daha d�yeceğ�m: O 
“Ben�m �ç�n üzülmey�n, ben� d�nley�n..." dem�şt�, onun �ç�n 
üzülmey�n, onun şarkılarını d�nley�n, o sadece sev�lmek 
�sted�, ona vereb�leceğ�m�z en güzel hed�ye bu d�ye 
düşünüyorum. 

Bu sebeple kadınlarımızın korkmaması, hakkını araması ve 
yasaların da bu �nsanlara hak ett�kler� cezaları vermes� 
gerek�r. Bu sebeple 6284 ve İstanbul Sözleşmes� 
c�ns�yet�nden, terc�hler�nden ya da hayat tarzı yüzünden 
ötek�leşt�r�len, dışlanan ve bu sebeplerle ş�ddete uğrayan her 
kadın �ç�n çok öneml�. B�zler İstanbul Sözleşmes�'nden 
asla vazgeçm�yoruz ve ş�ddete karşı olan her �nsanın da 
yanımızda olması gerekt�ğ�ne �nanıyoruz. 

Unutmayın; İstanbul Sözleşmes� Yaşatır.

Acıların Kadını Bergen, sen� ve mücadelen� h�ç 
unutmayacağız...
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MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN İŞ BİRLİĞİYLE “3×3 BASKETBOL TURNUVASI” SONA ERDİ

Lütfü Savaş: Kıbrıs’a Bakışımız Siyasi Değil Milli

Kıbrıs’ta çok sayıda Hataylının yaşadığını söyleyen Tatar, 
“Türk�ye’den böyle kalabalık b�r heyet� ağırlamaktan 
mutluyum. Hatay Den�z Otobüsü seferler�n�n başlaması 
öğrenc�ler�m�z, çalışanlarımız ve b�z�m �ç�n sev�nd�r�c� oldu. 
Hem Hatay’ın hem de ülkem�z�n tur�zm ve t�caret�ne katkı 

SAVAŞ: TÜM GÜCÜMÜZLE, 
VARLIĞIMIZLA SOYDAŞLARIMIZIN, 
KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Ers�n Tatar �le buluşmasında Hatay Kıbrıs �k�l� �l�şk�ler�n�n 
gel�şt�r�lmes�n�n tüm bölgey� olumlu etk�leyeceğ�n� bel�rten 
Savaş, “Atamızın bağımsızlık mücadeles�n� başlatmak �ç�n 
Samsun’a ayak bastığı tar�h�n yıl dönümünde, 19 Mayıs’ta 
Kıbrıslı soydaşlarımızla buluşmaktan büyük onur duyduk. 
Kuzey Kıbrıs �le Hatay’ın �k�l� �l�şk�ler�n�n güçlenmes� tüm 
bölgey� olumlu etk�leyecekt�r. B�zler tüm gücümüzle, 
varlığımızla soydaşlarımızın, kardeşler�m�z�n yanında 
olacağız” d�yerek Kıbrıs’a gönülden bağlı olduklarını 
vurguladı.

Savaş ve beraber�ndek�ler, �lk olarak KKTC’n�n 
kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt 
mezarını z�yaret ett�. Anıt mezara karanfil bırakan 
heyet, Denktaş’ı dualarla andı.
Denktaş’ın anıt mezarından ayrılan heyet, KKTC 
Cumhurbaşkanı Ers�n Tatar tarafından kabul 
ed�ld�.

Hatay Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Doç. Dr. 
Lütfü Savaş ve M�llet İtt�fakı tems�lc�ler�, Hatay 
Den�z Otobüsü �le geld�kler� Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhur�yet�’nde devlet ve hükümet yetk�l�ler� �le 
görüştü.

sağlayacağını düşünüyorum” ded�.

SAVAŞ: KIBRIS NE KADAR GÜÇLÜYSE BİZ DE O 
KADAR GÜÇLÜYÜZ

Hataylı heyet�n b�r sonrak� durağı KKTC Cumhur�yet Mecl�s� 
oldu. Burada Mecl�s Başkanı Zorlu Töre �le b�r araya gelen 
Savaş ve beraber�ndek�ler, Hatay halkının her zaman Kıbrıs 
halkı �le dayanışma �çer�s�nde olacağının mesajını verd�.

Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları daha güçlü görmek �ç�n her türlü 
çalışmayı yapab�lecekler�n� �fade eden Savaş, “Daha güçlü b�r 
Kıbrıs görmek �ç�n emekler�n�ze güç katmak ve s�z� başarılı 
kılmak �st�yoruz. M�llet İtt�fakı’nın genel başkanları da 
Kıbrıs’ın bağımsız, özgür ve güçlü olmasından yana. S�z ne 
kadar güçlüysen�z b�z de o kadar güçlü oluruz” d�yerek KKTC 
�le gönül bağlarının da�m� olacağını vurguladı.

Kıbrıs’ın b�r ada ülkes� olmasına rağmen den�zc�l�k 
�şletmes�nde eks�kler�n�n olduğunu söyleyen Bakan Arıklı, 
“Bundan dolayı HADO fer�botu tam zamanında �mdadımıza 
yet�şt�. Uçak seyahat�n�n pahalı olduğu bu zamanlarda 
HADO’nun buraya gelmes� tur�zm�m�ze katkı sağlayacaktır. 
Umarım HADO �le den�zc�l�k �şletmeler�m�z�n gel�ş�m�n� 
b�rl�kte yapab�l�r�z” açıklamalarında bulundu.

TÖRE: NE MUTLUM TÜRKÜM DİYENE HEPİMİZİN 
İDEALİDİR

Lütfü Savaş’a Kıbrıs temaslarında CHP Hatay m�lletvek�ller� 
Mehmet Güzelmansur, Suzan Şah�n, Serkan Topal, İsmet 
Tokdem�r, Dünya Azerbaycan Kurultayı Koord�nasyon Şurası 
İdare Heyet� üyes� Başar Kömür, �lçe beled�ye başkanları Asaf 
Güven �le Refik Eryılmaz, İYİ Part� İl Başkanı Şefik Ç�rk�n, 
Saadet Part�s� GİK Üyes� Necmett�n Çalışkan, Gelecek Part�s� 
Hatay İl Başkanı Mustafa Kemal Ovale eşl�k ett�. 

HADO yolcularının ebed� olmasını �sted�kler�n� 
bel�rten Savaş, “HADO’nun seferler�ne t�car� değ�l 
m�ll� olarak bakıyoruz. Kıbrıs �le �l�şk�ler�m�ze de 
s�yas� değ�l m�ll� bakıyoruz. M�llet İtt�fakı olarak 
Kıbrıs’ın güçlenmes�nden yanayız. Sayın 
cumhurbaşkanımızı, mecl�s başkanımızı, 
bakanlarımızı ve m�lletvek�ller�m�z� en yakın 
zamanda Hatay’da ağırlamak �ster�z” ded�.

Bağımsız KKTC’n�n Türk�ye Cumhur�yet� �le her zaman 
dayanışma �ç�nde olacağını söyleyen Töre, “Kıbrıslı Türkler 

olarak bağımsızlığımızı koruyacağız. Yolumuza bu 
şek�lde devam edeceğ�z. ‘Ne mutlu Türküm d�yene’ 
�fades� hep�m�z�n �deal�d�r. B�z�m geleceğ�m�z 
Türk�ye �le b�rl�kte yükselmekt�r. S�z� çok sev�yoruz” 
�fadeler�n� kullandı.

BAKAN ARIKLI: HADO TAM ZAMANINDA 
İMDADIMIZA YETİŞTİ

SAVAŞ’TAN MİLLİ BAKIŞ VURGUSU

Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n �ş b�rl�ğ� �le 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençl�k ve Spor Bayramı dolayısıyla 16 
Mayıs’ta başlayan “3×3 Basketbol Turnuvası” tamamlandı. 
4 gün süren ve her yaştan katılımcıların büyük coşkuyla ter 
döktüğü müsabakalarda b�r�nc� olan takımlara ödüller� 
ver�ld�.

Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�, Mers�n Gençl�k ve Spor İl 
Müdürlüğü ve Basketbol İl Tems�lc�l�ğ�’n�n 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençl�k ve Spor Bayramı dolayısıyla 16 
Mayıs’ta başlattığı  ‘3×3 Basketbol Turnuvası’ final yaptı. 
86 takımın katıldığı ve toplam 300 müsabakanın yapıldığı 
turnuvada gençler başta olmak üzere her yaştan Mers�nl� 
coşku terler� attı.

Erkek 
basketbol 
takımları; U10-
13, U14, U16, 
U18 ve 
Büyükler 
kategor�ler�nde 
mücadele verd�. 
Kadın 
basketbol 
takımları �se 
U16 
kategor�s�nde 
karşılaştı. 

Turnuvada ayrıca yaş sınırının olmadığı büyükler kategor�s� 
de oluşturularak bayram coşkusu her yaş grubunda 
yaşatıldı. 6 kategor�de 86 takımın mücadele ett�ğ� 
turnuvada, her kategor�de �lk 3’e g�ren takımlara ödüller� 
dağıtıldı. Turnuva boyunca oynanan toplam 300 maçın 
ardından 18 takıma kupa ve oyunculara da madalyaları 
ver�ld�.

Bayram coşkusu doyasıya yaşandı

6 kategor�de 
toplam 18 
takıma ödüller� 
ver�ld�

Erkeklerde; 10-U13 İnanç Spor ve U14 kategor�s�nde İnanç 

Cumhur�yet Göster� Merkez�’ndek� basketbol sahasında 
oynanan maçlarda takımlar 4 gün boyunca ter döktü. Her 
yaştan katılımcının yoğun �lg� gösterd�ğ� turnuvada bütün 
sporcular, 19 Mayıs’ın coşkusunu doyasıya yaşadı. “Mers�n �ç�n bence çok güzel b�r organ�zasyon oldu”

“Turnuvamız 16 Mayıs Pazartes� günü başladı. O günden 
�t�baren her gün akşam 16.00-22.00 saatler� arasında bu 
alanda müsabakalar şekl�nde devam ett�. Gençler�n coşkusu 
har�kaydı. B�l�yorsunuz, 15 Mayıs’ta çok büyük, güzel b�r 
kortejle başladık. Dolu dolu b�r hafta geç�rd�k. Mers�n �ç�n 
bence çok güzel b�r organ�zasyon oldu. Burada büyük, 
küçük herkes kenetlenm�ş. Herkes kend�n� genç h�ssed�yor. 
Sadece gençler değ�l de b�z de özlem�ş�z aslında böyle b�r 
coşkuyu. Her yaştan �nsanı b�r yerde toplamak, güzel şeyler 
yapmak çok güzel. Çok mutluyuz gerçekten.”

“İy� b�r etk�nl�k, eğlen�yoruz”

Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� Gençl�k ve Spor H�zmetler� 
Da�res� Şube Müdürü Bünyam�n Gökayaz, turnuvanın 
detaylarını paylaşarak şunları söyled�:

Turnuvada, ‘Tarsus Golden Spor’ takımında mücadele eden 
16 yaşındak� Samet Tacett�n Cerec�, “Yaş ortalamamız d�ğer 
takımlara göre çok düşük. El�m�zden gelen� yapıyoruz. İy� 
b�r etk�nl�k, eğlen�yoruz. Takımlar da çok sempat�k, 
hakemler de ılımlı davranıyor. Çok �y� b�r durum. Ben 
Tarsus’tan gel�yorum sırf bu etk�nl�k �ç�n. 4 gündür 
gel�yoruz. Uzaktan gelmem�ze rağmen değ�yor” ded�.

Spor (A), U16 kategor�s�nde YABO (D),  U18 kategor�s�nde 
Vektör Team,  Büyükler kategor�s�nde B�zden Geçm�ş 
takımları b�r�nc� oldu. Kadınlarda �se U16 kategor�s�nde 
b�r�nc�l�ğ� Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� (C) aldı.
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müdürü 

Mehmet Nazım Büyükbayram ve okul �darec�ler� 
tarafından karşılandı. Öğrenc�ler�n büyük �lg� gösterd�ğ� 
Başkan Soner Çet�n, önce kermes� gezd�, Kar�yer Günler� 
dolasıyla oluşturulan stantları z�yaret ett�.

Çukurova Beled�ye Başkanı Soner Çet�n, Şeh�t Muhammet 
Al� Dem�r Ortaokulundak� TÜBİTAK B�l�m Fuarını ve 
Kar�yer Günler� dolayısıyla kurulan stantları z�yaret ett�.

Çukurova Beled�ye Başkanı Soner Çet�n 
ardından okul b�nasında teknoloj� sınıfında 
TÜBİTAK B�l�m Fuarını z�yaret ett�. Başkan 
Soner Çet�n z�yarette tüm projelerle �lg�l� tek 
tek öğrenc�lerden b�lg� aldı. Öğrenc�lere 
Atatürk �lkeler�nden ve Cumhur�yet 
değerler�nden ayrılmamalarını öğütleyen 
Başkan Soner Çet�n, b�l�msel araştırmaların 
önem�ne değ�nd�. Başkan Soner Çet�n, projeler� 
çok beğend�ğ�n� �fade ederek, bu parlak 
öğrenc�ler�n arasından geleceğ�n b�l�m 
�nsanlarının yet�şeceğ�ne vurgu yaptı. 

Çukurova Beled�ye Başkanı Soner Çet�n, 

Okulda düzenlenen sınıflar arası spor turnuvalarında 
dereceye g�ren takımlara ödüller�n� veren Başkan Soner 
Çet�n, öğrenc�lere Nutuk hed�ye ederken, 
öğrenc�ler�n hatıra fotoğrafı çekt�rme �sted�ğ�n� 
de ger� çev�rmed�.

Muhammet Al� Dem�r Ortaokulundan öğrenc�ler�n 
alkışlarıyla uğurlandı.

Başkan Soner Çet�n genç muc�tlerle


