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Barış anıtı önünde gerçekleşt�r�len Açıklamaya HDP 
Adana M�lletvek�l� Tülay Hat�moğulları, S�yas� part� 
tems�lc�ler�, send�ka ve dernekler�n tems�lc�ler� katıldı. 
Açıklamayı Adana Alev� Platformu Dönem 
Sözcüsü Sıtkı Kesk�n okudu.

başlayacak.

Adana Büyükşeh�r Beled�yes� Adana Su ve 
Kanal�zasyon İdares�’nce (ASKİ) Karataş �lçes�ne 
yapılan Karataş İler�  B�yoloj�k Arıtma Tes�s�’nde 
bakter� üret�m�ne başlandı. 10 gün sürecek bakter� 
üret�m�n�n ardından tes�ste arıtma �şlem� 

• Asgar� ücret avro ve dolar karşısında ger�led�

DİSKAR tarafından hazırlanan bu araştırma raporunda 
başkanlık rej�m�n�n asgar� ücret, enflasyon, �şs�zl�k, döv�z kuru 
ve bölüşüm �l�şk�ler� üzer�ne etk�ler� ele alınmaktadır. 

Rapordan özet bulgular şöyle:

• Başkanlık rej�m�nde asgar� ücretl�n�n m�ll� gel�rdek� payı azaldı
• Başkanlık dönem�nde resm� enflasyon yüzde 15,4’ten yüzde 
73,5’e, gıda enflasyonu yüzde 18,9’dan yüzde 91,6’ya yükseld�

• Başkanlık dönem�nde gen�ş tanımlı �şs�z sayısı 2,6 m�lyon arttı
• Başkanlık rej�m� bölüşüm �l�şk�ler�n� kötüleşt�rd�
• Başkanlık rej�m�nde ekonom�ye güven d�be vurdu

• Başkanlık dönem�nde asgar� ücret açlık ve yoksulluk sınırına 
göre ger�led�

DEZENFORMASYON KANUNU’ TEKLİFİ,
SANSÜRCÜ BİR SEÇİM DÜZENLEMESİDİR.
Seç�m Güvenl�ğ� Platformu'ndan 'dezenformasyon kanunu' 
tepk�s�: Sansürcü b�r seç�m düzenlemes�!
"B�zler sess�z b�r seç�m �stem�yoruz, ad�l b�r seç�m, ad�l b�r 
propaganda ve b�lg�lenme hakkının da olduğu demokrat�k b�r 
seç�m �st�yoruz”

20 s�v�l toplum kuruluşunu oluşturduğu Seç�m Güvenl�ğ� 
Platformu, �kt�darın Mecl�s'e get�rd�ğ� "dezenformasyon tekl�fi"ne 
tepk� göster�rken, "Basından sosyal medyaya kadar her türlü 
�let�ş�m aracına müdahale ederek b�r anlamda dezenformasyon ve 
sansürün artırılmasının önü açılıyor" açıklaması yaptı. 

Madımak Katliamının 29. Yıl 
Dönümünde Canlarımızı Unutmadık, 
Unutmayacağız
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MADIMAK KATLİAMININ 29. YIL DÖNÜMÜNDE 
CANLARIMIZI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Açıklamaya HDP Adana M�lletvek�l� Tülay Hat�moğulları, 
S�yas� part� tems�lc�ler�, send�ka ve dernekler�n tems�lc�ler� 
katıldı. Açıklamayı Adana Alev� Platformu Dönem Sözcüsü 
Sıtkı Kesk�n okudu.Kesk�n açıklamasında şu �fadelere yer 
verd�. Dönen dönsün ben dönmezsem yolumdan d�yen; P�r 
Sultan'a yoldaş olanlar, yaren olanlar kıymetl� basın mensupları 
sevg�l� dostlar, yol arkadaşlarımız 2 Temmuz 1993'te S�vas'ta 
Madımak otel�nde kaybett�ğ�m�z hunharca vahş�ce yakılarak 
katled�len canlarımızın aramızdan ayrılışının 29. senes�nde hoş 
geld�n�z.

Ateşe semah duranlara selam olsun.  

Kıymetl� basın mensupları sevg�l� canlar, bu katl�amın tar�h� b�r 
arka planının olduğunu daha önce de söyled�k bugün y�ne 
söylüyoruz. Katl�amı gerçekleşt�ren planlı güçler�n programlı 
davrandıklarını b�l�yoruz.  Katl�am, demokras�y� eş�tl�ğ� 
özgürlüğü toplumsal �nançsal ve kültürel farkındalıkları yok 
sayıp bunları düşman b�len tek t�p ulus, tek t�p yurttaş 
yaratmaya çalışan z�hn�yett�r ve o z�hn�yet�n ürünüdür.

2 Temmuz 93'te S�vas Madımak otel�nde y�t�rd�ğ�m�z 
canlarımız heps� b�rer değerd�. K�m� sanatçı, K�m� gazetec�, 
k�m� kar�katür�st, k�m�s� de aşıktı ve ozandı. 

Yaşar Kemal Kültür Merkez� Barış anıtı önünde Adana Alev� 
Platformu “MADIMAK KATLİAMININ 29. YIL 
DÖNÜMÜNDE CANLARIMIZI UNUTMADIK, 
UNUTMAYACAĞIZ” konulu basın açıklaması gerçekleşt�rd�. 

Devlet ve devlet�n adalet�; 29 yıldır S�vas'ta d�r� d�r� yakılan 
katled�len 33 Can, akadem�syen gazetec� aydın ülken�n 
vatandaşı �ç�n adalet� sağlayamadı. Adalet taleb�m�z devam 
etmekted�r, adalet taleb�m�zle beraber madımak otel�n�n utanç 
müzes� olarak yen�den düzenlenmes� ve bu katl�ama sebep 
olanların gerekl� cezaya çarptırılmaları öncel�ğ�m�zd�r.

Dünyanın yüz karası olan bu katl�amı asla unutmadık 
unutmayacağız. 
Bu katl�am sıradan b�r had�se değ�ld�r. Ülkem�zde ve 
bölgem�zde yaşanan gel�şmeler baktığımızda katl�amın neden 
ve n�ye yapıldığı az çok anlaşılmaktadır. Katl�amın 29. yılında 
demokrat�k, özgür, eş�t, halkların kardeşçe b�r arada yaşadığı 

K�m�ler� de daha gencec�k Ülkem�z� Emperyal�zme, faş�zme, 
ger�c�l�ğe, karşı savunacak ve bunların karşısında d�md�k 
duracak ülkem�z�n �st�kbal� b�rer fidandı.

Ayrıca 2 Temmuz 93'te yapılan katl�amın 
uluslararası düzeyde evrensel b�r anma 
günü olarak kabul ed�lmes� gerekt�ğ�ne 
�nanıyoruz. Katl�amda ateşte semah duran 
canlarımızın d�renc� b�l�nc� ve �nancının 
yaşatılması ve daha başka katl�amların 
yaşanmaması �ç�n �nsanlığın, s�yasal ve 
kültürel belleğ�nde bu katl�am asla 
unutulmamalıdır. Bu anlamda tüm 
demokras� güçler�n�, ülke kamuoyunu 
talepler�m�ze destek vermeye çağırıyoruz.
Sevg�l� canlar kıymetl� basın mensupları.

2 Temmuz 93 de yaşanan katl�amı; o gün devlet�n en tepes�nde 
ülkey� yönetenler�n çok şükür otel�n �ç�ndek� ölenler�n dışında 
dışarıdak� vatandaşımıza b�r şey olmamıştır demes�n�, Beled�ye 
başkanının gazanız mübarek olsun demes�n�, İtfa�ye er�n�n b�r 
yazarımızı �tfa�ye merd�venlerden sürüklemes�n�,  Allah Allah 
n�dalarıyla cuma namazından sonra Müslüman Türk�ye 
naralarıyla yakın yakın otel� d�yenler�; yeter� kadar destek 
vermeyen komutanları suçlulara sahte k�ml�k düzenleyenler� ve 
S�vas madımak davasının zaman aşımını ülkem�ze hayırlı olsun 
d�ye b�ld�ren ülke yönet�c�ler�n� unutmadık, unutmayacağız.

Alev� yerleşkeler�nde hafızlık kursu açmak �steyenler� ayrıca 
Alev� �nancına ve kültürüne sah�p olan kurumlarımızdan bu 
yaratılan alternat�f programlara destek olunmasını İsteyenler� 
görüyoruz. Buda yetm�yormuş g�b� dedeler�m�ze çeş�tl� 
şek�llerde Kerbelâ ya ve hacca götürmeye çalışanları görüyoruz. 
Bu z�hn�yet hem Cemev� �badethane değ�l t�carethaned�r d�yen, 
hem de Alev�ler� arka bahçes� olarak görme n�yet�nde olan 
z�hn�yett�r. Buna asla müsaade etmeyeceğ�z. 

b�r ülke mücadelem�z devam ed�yor ve 
devam edecek. 

S�yasal sürec�n hızlandığı seç�m takv�m�n�n hemen hemen bell� 
olduğu bu günlere ne yazık k� Hacı Bektaş� Vel� anma 
törenler�n�n resm� tar�h� olan 15, 16 ve 17 Ağustos tar�hler�ne 
yakın tar�hlerde alternat�f anma programları düzenleme çabası 
söz konusu. 

Çünkü b�z� yönetenler�n sam�m�yet�ne güvenem�yoruz, 
güvenem�yoruz. 

Şu b�l�nmel�d�r k� Alev�ler bu ülken�n olmazsa olmazlarıdır. 
Alev� �nancı ve kültürü de bu ülken�n geleceğ�n�n tem�natıdır. 
B�zler dün vardık bugün varız yarın da var olacağız. P�r Sultan 
aptalın ded�ğ� g�b� S�zde Şah d�yen� öldürürlerse ben de bu 
yayladan Şah'a g�der�m ş�arıyla; der�m�z� yüzdüler, yaktılar 
katlett�ler ve öldürdüler ama yıldıramadılar herkes bunu böyle k� 
b�ls�n b�zler b�r g�der b�n gel�r�z.

Madımak katl�amının 29. yılında emperyal�zme, faş�zme, 
ırkçılığa, ger�c�l�ğe, yobazlığa, adalets�zl�ğe, yoksulluğa karşı 
mücadelem�z kararlılıkla sürecekt�r.

20 yıl �ç�nde yapılan ve sonuçsuz kalan Alev� çalıştayları hep 
sonuçsuz kalmıştır. Bu süre �ç�nde devlet�n yönet�m 
kademeler�nde kamuda Alev� bürokrat ve çalışanlara 
baktığımızda ne yazık k� Alev�ler�n yok sayıldığını b�l�yor ve 
görüyoruz. 

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

TURİZMİN GELİŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL 
KALKIYOR

Arıtma tes�s� �nşaatı kapsamında 2 b�n 865 m kolektör hattı da 
tamamlanarak hayata geç�r�ld�. Başkan Zeydan Karalar’ın 
büyük önem verd�ğ� İler� Karataş B�yoloj�k Arıtma Tes�s� �le 
b�rl�kte �lçe tur�zm�n�n gel�ş�m�n�n hız kazanması beklen�yor.

Karataş Atık Su Arıtma Tes�s� tasarlanırken deşarj yer�n�n 
hassas bölge olması neden�yle çıkış su kal�tes�n�n en üst 
noktada olmasını sağlayab�lmek amacıyla Membran 
B�yoreaktör Atık Su Arıtma Proses� terc�h ed�ld�

Koku g�der�m ün�tes� sayes�nde vatandaşların 
tes�sten dolayı herhang� b�r rahatsızlık 
h�ssetmes�n�n önüne geç�l�yor. Uzun yıllardır su 
k�rl�l�ğ�n�n yanı sıra koku problem�yle de mücadele 
etmek zorunda kalan Karataşlılar, kötü kokudan da 
kurtulacak.

Tes�s� �nceleyen Zeydan Karalar, bakter� üret�m�n�n 
ardından arıtmaya başlanacağını duyurdu.

Tes�slerde �nceleme ve denetleme gerçekleşt�ren Adana 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan Karalar, �lçen�n 
geleceğ�n� kurtaracak olan arıtma tes�s�n�n10 �ç�nde çalışmaya 
başlayacağını duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, “Arkadaşlar 
Güney Arıtma’dan bakter� taşıdılar. Yaklaşık 10 gün bakter� 
üreteceğ�z burada. Ondan sonra arıtmaya başlayacağız. 
Arıtmadan sonra ortaya çıkacak su; tarımda, bahçe sulamada 
kullanılacak şek�lde tertem�z hale gelecek” ded�.   

İler� B�yoloj�k Arıtma Tes�s�’n�n tam kapas�te �le çalışmaya 
başlamasıyla Karataş �lçes�n�n �sten�len sev�yede tur�zm �lçes� 
hal�ne gelmes�n�n önündek� engellerden en öneml�s� ortadan 
kaldırılmış olacak. 17 b�n metre küp kapas�teye ulaşacak olan 
tes�sle b�rl�kte den�z ve çevre k�rl�l�ğ�ne neden olan sorunlar 
olab�ld�ğ�nce azalacak. Yanı sıra tes�ste arıtılan sular z�ra� 
sulamada da kullanılab�lecek.

Karataş Atık Su Arıtma Tes�s� �le b�rl�kte �lçede den�z ve çevre 
k�rl�l�ğ� son buluyor

Adana Büyükşeh�r Beled�yes� Adana Su ve Kanal�zasyon 
İdares�’nce (ASKİ) Karataş �lçes�ne yapılan Karataş İler�  
B�yoloj�k Arıtma Tes�s�’nde bakter� üret�m�ne başlandı. 10 gün 
sürecek bakter� üret�m�n�n ardından tes�ste arıtma �şlem� 
başlayacak.

ATIK SU ZİRAİ SULAMADA KULLANILACAK 
KALİTEDE
Kanal�zasyon hatları ve kolektör �le toplanan atık su, çevre 
mevzuatına uygun şek�lde arıtılarak, den�ze, toprağa ve 
atmosfere zararsız hale get�r�lecek. Atık su, arıtılmış b�r şek�lde 
alıcı ortama deşarj ed�lecek. Bu sayede doğayı k�rleten atık 

suların den�ze karışması engellenecek. Ayrıca İler� 
B�yoloj�k Atık Su Arıtma Tes�s�’n�n çıkış suyu z�ra� 
sulamada da kullanılab�lecek.

KOKU SORUNU OLMAYACAK
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TÜİK tarafından aylık olarak yayımlanan Tüket�c� Güven 
Endeks�, tüket�c�ler�n madd� durumları ve ülke ekonom�s�ne 
yönel�k değerlend�rmeler�n� ve harcama ve tasarruf 
eğ�l�mler�n� göstermekted�r. Tüket�c� Güven Endeks� 0 �le 
200 arasında b�r değer alır ve 100'den büyük olması 
tüket�c�ler�n ekonom� konusundak� �y�mserl�ğ�n�, 100'den 
küçük olması �se kötümserl�ğ�n� �fade eder.
Başkanlık dönem�nde tüket�c� güven�nde c�dd� b�r ger�leme 
yaşandı. Ekonom�k kr�z, Cov�d-19 salgını ve artan pahalılık 
tüket�c� güven endeks�nde çakılmaya sebep oldu. Haz�ran 
2018'de 90,6 olan tüket�c� güven� Haz�ran 2022'de 63,4'e 
ger�led�. Böylece başkanlık dönem�nde tüket�c� güven� 
yaklaşık 30 puan düştü. Bu durum halkın ekonom�ye 
güvenmed�ğ�n� ve geleceğe �l�şk�n karamsar olduğunu 
göster�yor.

Sonuç
24 Haz�ran 2018'de yapılan seç�mlerle başlayan başkanlık 
rej�m� sonrasında hem genel ekonom�k göstergelerde hem de 
emek açısından yaşamsal öneme sah�p göstergelerde c�dd� 
bozulmalar yaşandı. Başkanlık rej�m� enflasyon ve �şs�zl�ğ� 
artırırken bölüşüm göstergeler�n� kötüleşt�rd�. Asgar� ücret�n 
ve ücretler�n alım gücü düştü. Bölüşüm �l�şk�ler� kötüleşt�. 
Emeğ�n m�ll� gel�r �ç�ndek� payı azaldı. Dört yıllık başkanlık 
rej�m� uygulaması ülkeye olduğu kadar çalışanlara, �şç�ler de 
zarar verd�.

Başkanlık dönem�nde gen�ş tanımlı �şs�z sayısı 2,6 
m�lyon arttı
Başkanlık rej�m� sonrasında �şs�zl�k oranları daha da arttı. 
Başkanlık seç�m� önces�, Haz�ran 2018'de dar tanımlı �şs�z sayısı 
3 m�lyon 444 b�n ve dar tanımlı �şs�zl�k oranı yüzde 10,7'yd�. 
N�san 2022'de dar tanımlı �şs�z sayısı 409 b�n artarak 3 m�lyon 
853 b�ne ve dar tanımlı �şs�zl�k oranı �se 0,6 puan artarak yüzde 
11,3'e yükseld�.

Haz�ran 2018'de yüzde 16,3 olan gen�ş tanımlı �şs�zl�k 
oranı �se Haz�ran 2022'de 5,4 puan artarak yüzde 21,7'ye 
yükseld�. Gen�ş tanımlı �şs�zl�ktek� bu artışın sebeb� 
üm�d�n� kaybedenler�n ve �ş aramayıp çalışmaya hazır 
olanların d�ğerler�ndek� artıştır.

2022 1. çeyreğ�nde �se GSYH b�r öncek� yılın aynı 
çeyreğ�ne göre yüzde 7,3 oranında gerçekleşt�. 2022 1. 
çeyrekte emek GSYH'den yüzde 31,5 oranında pay 
alırken sermayen�n payı yüzde 47,6 oldu (Grafik 5). 
Böylece başkanlık dönem�nde emeğ�n büyümeden aldığı 
pay 6,3 puan azalırken sermayen�n aldığı pay 3,2 puan 
arttı. Başkanlık dönem�nde gel�r�n sınıfsal dağılımı 
kötüleşt�. Ülke büyürken �şç�ler büyümeden payını 
alamadılar.

Başkanlık rej�m�nde ekonom�ye güven d�be 
vurdu

Gen�ş tanımlı �şs�zl�ğe bakıldığında durumun daha vah�m olduğu 
görülüyor. Haz�ran 2018'de 5 m�lyon 506 b�n olan gen�ş tanımlı 
�şs�z sayısı N�san 2022'de 2 m�lyon 601 b�n artarak 8 m�lyon 107 
b�n oldu. Böylece gen�ş tanımlı �şs�z sayısı yüzde 47,2 
artmış oldu.

Başkanlık rej�m�nde emeğ�n m�ll� gel�r �ç�ndek� payı 
düştü. Ocak, şubat ve mart aylarını �çeren 2018 1. 
çeyreğ�nde GSYH b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre 
yüzde 7,4 büyümüştü. 2018 1. çeyreğ�nde GSYH �ç�nde 
�şgücü ödemeler� (emek payı) yüzde 37,8 ve net �şletme 
artığı/karma gel�r (sermaye payı) �se yüzde 44,4 oranında 
paya sah�pt�. GSYH b�leşenler�nden �şgücü ödemeler� 
emeğ�n payını, net �şletme artığı/karma gel�r �se 
sermayen�n payını �fade etmekted�r.

2022 Mayıs'ta açlık sınırı 5 b�n 557 TL ve yoksulluk sınırı �se 19 
b�n 220 TL oldu. 2022 Mayıs'ta açlık sınırının asgar� ücrete 
oranı yüzde 72,9 ve yoksulluk sınırına oranı yüzde 22,1'd�r. 
Böylece başkanlık rej�m�nde açlık ve yoksulluk sınırı 3,5 katına 
çıkarken açlık sınırının asgar� ücrete oranı 22,2 ve yoksulluk 
sınırının asgar� ücrete oranı 6,7 puan ger�led�.

Başkanlık rej�m� bölüşüm �l�şk�ler�n� 
kötüleşt�rd�

2018 Haz�ran'dan bu yana artan fiyatlar ve hayat pahalılığı 
sebeb�yle alım gücü düştü ve yaşam zorlaştı; açlık ve yoksulluk 
sınırı yükseld�. 2018 Mayıs'ta açlık sınırı b�n 686 TL ve 
yoksulluk sınırı �se 5 b�n 833 TL'yd�. Açlık sınırının asgar� 
ücrete oranı yüzde 95,1, yoksulluk sınırının asgar� ücrete oranı 
�se yüzde 28,8'd�.

Başkanlık dönem�nde resm� enflasyon yüzde 
15,4'ten yüzde 73,5'e, gıda enflasyonu yüzde 
18,9'dan yüzde 91,6'ya yükseld�

* Başkanlık dönem�nde gen�ş tanımlı �şs�zl�k oranı 5,4 puan, 
gen�ş tanımlı �şs�z sayısı 2,6 m�lyon arttı.

* Türk�ye 24 Haz�ran 2018'de yapılan seç�mle 
cumhurbaşkanlığı rej�m�ne geçm�şt�! Dört yılda ne oldu? Ülke 
ve çalışanlar neler kaybett�?

* Başkanlık rej�m�nde emeğ�n m�ll� gel�r �ç�ndek� payı yüzde 
37,8'den yüzde 31,5'e ger�led�.

DİSKAR: BAŞKANLIK REJİMİNİN DÖRT YILLIK 
BİLANÇOSU (2018-2022)

24 Haz�ran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seç�m� �le 
Türk�ye'de başkanlık rej�m� dönem� başladı. DİSK-AR 
tarafından hazırlanan bu araştırma raporunda başkanlık 
rej�m�n�n asgar� ücret, enflasyon, �şs�zl�k, döv�z kuru ve 
bölüşüm �l�şk�ler� üzer�ne etk�ler� ele alınmaktadır.

ÜLKE VE ÇALIŞANLAR KAYBETTİ!

Başkanlık rej�m�nde dolar 4,8 l�radan 17,4 l�raya 
çıktı Asgar� ücret avro ve dolar karşısında ger�led�
Başkanlık rej�m�nde dolar ve avro kurları fırladı. 2018 ve 2022 
arasında geçen 4 yılda dolar ve avro kurları c�dd� yüksel�ş 
gösterd�. 2018 Haz�ran'da 4,8 TL olan dolar kuru 2022 
Haz�ran'da 17,4 TL'ye, 2018 Haz�ran'da 5,5 TL olan avro �se 
2022 Haz�ran'da 18,3 TL'ye yükseld�. Böylece başkanlık 
s�stem�yle geçen dört yılda dolar ve avro kurları 3,5 katına 
yükselm�ş oldu.

Artan döv�z kurları sebeb�yle asgar� ücret döv�z c�ns�nden c�dd� 
b�ç�mde ger�led�. 2018 yılında 1.603,1 TL olan asgar� ücret 
2022 yılında 4.253,4 TL olarak bel�rlend�. Aradan geçen dört 
yılda asgar� ücret yüzde 156,3 artmış olarak görünse de asgar� 
ücret avro ve dolar karşısında değer kaybett�. Haz�ran 2018'de 
asgar� ücret 336,8 dolar �ken 2022'de 245 dolara ger�led�. 
Benzer şek�lde Haz�ran 2018'de 292 avro olan asgar� ücret 
Haz�ran 2022'de 233 avroya ger�led�. 

Başkanlık s�stem�nde asgar� ücret 91,8 dolar ve 58,9 avro 
azaldı.

* Başkanlık dönem�nde tüket�c� güven� d�be vurdu.

Başkanlık rej�m�nde asgar� ücretl�n�n m�ll� 
gel�rdek� payı azaldı
Başkanlık rej�m�nde asgar� ücret�n k�ş� başına m�ll� gel�re oranı 
ger�led�. Asgar� ücret�n k�ş� başına gayr� safi yurt �ç� hasılaya 
oranı g�derek düşmekted�r. 2017 yılında K�ş� Başına GSYH'n�n 
yüzde 53'ü olan asgar� ücret�n Haz�ran 2022 �t�barıyla yüzde 37 
sev�yes�ne ger�led�ğ� tahm�n ed�lmekted�r.

* 2018-2022 arasında asgar� ücret döv�z c�ns�nden 92 dolar 
ger�led�.

* Başkanlık rej�m�nde enflasyon yüzde 15'ten yüzde 74'e 
fırladı! ABD doları 4,8 l�radan 17,4 l�raya yükseld�.

* Başkanlık rej�m�nde asgar� ücret�n K�ş� Başına Gayr� Safi 
Yurt�ç� Hasılaya oranı yüzde 53'ten yüzde 37'ye ger�led�.

Başkanlık rej�m� önces�, Haz�ran 2022'de TÜFE (enflasyon) 
yıllık yüzde 15,39 ve gıda enflasyonu �se yüzde 18,89'du. 
Seç�m sonrası artmaya başlayan fiyatlar, ekonom�k kr�z ve 
2021 sonunda başlayan döv�z kr�z� sonrasında TÜFE 2022 
Mayıs'ta yıllık yüzde 73,5 ve gıda enflasyonu �se yüzde 91,63 
olarak açıklandı. Üstel�k bu oranlar resm� oranlar olup 
baskılandığı b�l�nmekted�r.

Böylece 2018 Haz�ran'da 357,44 olan TÜFE endeks�, 2022 
Mayıs'ta 931,76'ya ve 2018 Haz�ran'da 413,5 olan gıda fiyatları 
endeks� 2022'de 1.263,74'e yükseld�. Başka b�r dey�şle, 2018 
Haz�ran'da 100 olan TÜFE 2022 Haz�ran'da 260,7 ve 2018 
Haz�ran'da 100 olan gıda fiyatları endeks� �se 2022 Haz�ran'da 
306,8'e yükselm�ş oldu. Başkanlık dönem�nde TÜFE yüzde 161 
ve gıda enflasyonu yüzde 207 arttı.

Başkanlık dönem�nde asgar� ücret açlık ve 
yoksulluk sınırına göre ger�led�
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Avukat As�le Betül YAyla

Herkes İçin Adalet
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Adalete kavram olarak baktığımızda ad�l olanın 
sağlanması anlamına gel�r. Adalet kavramı k�ş�den 
k�ş�ye toplumdan topluma göre değ�şeb�l�r. Bugün 
dünya genel�ne baktığımızda geçm�şe göre �deal 
adalet kavramının oturduğunu görüyoruz.

Temel� “�nsan onuru”, “�nsan haklarına saygı” 
kavramına dayanan eş�tl�k �lkes�, Anayasamızın 10. 
maddes�nde düzenlenm�ş yasama, yürütme ve yargı 

Tab�atıyla, hukukçu b�l�m �nsanları da hukukun 
adaletle zorunlu �l�şk�s�n� tesl�m ederler. Bu 
bağlamda meselâ “hukukun asıl amacının adalet 
olduğu” veya hukukun normlarında “adalet değer�n� 
yansıtması” gerekt�ğ� (Aral 1988: 45) söylenm�şt�r.

K�ş�ler doğmakla kazandığı temel haklar 
çerçeves�nde yaşarken de �nsan onuruna layık uygun 
b�r muameley� hak etmekted�r. D�l, d�n, ırk ayrımı 
yapılmaksızın bu hakları kullanmakta herkes eş�tt�r. 
İnsan Hakları Evrensel Beyannames�'n�n 1. 
maddes�nde “Bütün �nsanlar özgür, onur ve haklar 
bakımından eş�t doğarlar.”  Maddes�nde de 
bel�rt�lm�ş ve tüm b�reyler�n haklara sah�p olduğu, 
aynı düzeyde saygıyı hak ett�ğ� kabul ed�lm�şt�r.

John Rawls, "Gerçek düşünce s�stemler�nde olduğu 
g�b�, adalet de sosyal kurumların �lk erdem�d�r" 
�dd�asında bulunur. John Rawls, A Theory of Just�ce 
başlıklı ünlü eser�nde kamusal kuralların düzenl� ve 
tarafsız yönet�m�n�n, hukuk s�stem�ne uygulanınca 
hukuk devlet�ne dönüştüğünü ve ad�l düzen�n 
sağlandığını bel�rtmekted�r. Adalet�n n�ha� sağlayıcısı 
ve koruyucusu devlett�r.

Hep�m�z�n olmasını �sted�ğ� en temel d�lek. Hukuk 
devlet�n�n olmazsa olmazı. Hukuka �l�şk�n evrensel 
algının �lk referansı adalet. Türk mahkemeler�n�n 
bulunduğu b�nalara Adalet Sarayı d�yoruz. Hak 
aramak �ç�n Adalete başvurulur. Bakanlığımızın adı 
Adalet Bakanlığı' dır.

Toplumun b�r arada güvenl� ve huzurlu b�r ortamda 
yaşaması, toplumsal düzen�n korunması adaletl� b�r 
ortamın olması �le doğrudan �l�şk�l�d�r. Hukuk 
devlet�nde yaşayan b�reyler�n b�rb�r�ne karşı ad�lane 
tavır ve davranışlar serg�lemes�n�n yanında, ülken�n 
tüm yönet�c�ler�n�n ve tüm kurumlarının aynı şek�lde 
adaletten ayrılmadan görevler�n� yer�ne get�rmes� 
zorunludur.

6701 sayılı Kanun'un 3. maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında herkes�n 
hukuken tanınmış hak ve hürr�yetlerden yararlanmada eş�t 
olduğu �fade ed�ld�kten sonra �k�nc� fıkrada ayrımcılık 
temeller� şu şek�lde sayılmıştır: 

organları olmak üzere devlet�n tümüne hâk�m olan �lkeler�n 
başında gelmekted�r. Anayasamızın 10. maddes�ne göre 
“Herkes, d�l, ırk, renk, c�ns�yet, s�yas� düşünce, felsefi �nanç, 
d�n, mezhep ve benzer� sebeplerle ayırım gözet�lmeks�z�n 
kanun önünde eş�tt�r.(…)“ Bu hak aynı zamanda kanunların, 
pol�t�kaların ve uygulamaların ayrımcı olmaması gerekt�ğ�n� 
ve kamu yetk�l�ler�n�n kanunları koyarken ve pol�t�kalarını 
uygularken ayrımcı ve keyfi davranmama yükümlülüğü altında 
olduklarını bel�rt�r.
Adalet, eş�tl�k ve hukuk kavramları b�rb�r�yle oldukça sıkı 
�l�şk� �çer�s�nded�r. Adalet� sağlamanın en öneml� yollarından 
b�r� eş�tl�kt�r. Hukuk kuralları da genel ve herkese eş�t b�ç�mde 
uygulanacak hükümler get�rmekted�r. 

Toplumsal adalet�n sağlanmasının araçlarından b�r� de poz�t�f 
ayrımcılıktır. Hukukumuzda görünüşte farklı muamele olsa da, 
ayrımcılık yasağı oluşturmayan durumlar kabul ed�lm�şt�r. 
Eş�ts�zl�kler� ortadan kaldırmaya yönel�k, gerekl�, amaca 
uygun ve orantılı farklı muamele ayrımcılık oluşturmayacak 
haller arasındadır. 

Devlet organları ve �dare makamları bütün �şlemler�nde kanun 
önünde eş�tl�k �lkes�ne uygun olarak hareket etmek zorundadır. 

“Bu Kanun kapsamında c�ns�yet, ırk, renk, d�l, d�n, �nanç, 
mezhep, felsefi ve s�yas� görüş, etn�k köken, servet, doğum, 
meden� hâl, sağlık durumu, engell�l�k ve yaş temeller�ne dayalı 
ayrımcılık yasaktır.”

Poz�t�f ayrımcılık eş�t olmayan durumda olan k�ş�lere eş�t 
fırsat ve �mkânlar sunulması ve bu sayede onların önler�nde 
engel teşk�l eden koşulların azaltılmasıdır. Kamu kurum ve 
kuruluşları, h�zmetler�n planlanması, sunulması ve 
denetlenmes�nden sorumlu olan k�ş� ve kurumlar, farklı engell� 
grupların �ht�yaçlarını d�kkate almakla ve makul 
düzenlemeler�n yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

“Kadınlar ve erkekler eş�t haklara sah�pt�r. Devlet, bu eş�tl�ğ�n 
yaşama geçmes�n� sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla 
alınacak tedb�rler eş�tl�k �lkes�ne aykırı olarak yorumlanamaz. 
Çocuklar, yaşlılar, engell�ler, harp ve vaz�fe şeh�tler�n�n dul ve 
yet�mler� �le malul ve gaz�ler �ç�n alınacak tedb�rler eş�tl�k 
�lkes�ne aykırı sayılmaz.”

Adalet, bazen herkese eş�t davranmak, bazen de yaşamın 
�ç�nde var olan eş�ts�zl�ğ� g�dermek amacıyla k�ş�ler�n 
durumlarına göre davranmaktır. Devlet hukuk yoluyla 
kanun önünde herkese eş�t davranılmasını güvence altına 
almıştır. Devlet�n özel gereks�n�m� olanlara yönel�k poz�t�f 
ayrımcı/sosyal adalet� gözeten makul düzenlemeler� de 
yaparak fırsat eş�tl�ğ�n� sağlaması gerekmekted�r.

Anayasamızın 10. Maddes�nde 2010 yılında yapılan b�r 
değ�ş�kl�kle poz�t�f ayrımcılık hukuk s�stem�m�ze 
kazandırılmıştır:

Hukukun adaletle �l�şk�s� kanunlardan �baret değ�ld�r. Hukukta 
adalet yalnızca kuralların âd�l olmasıyla sağlanamaz; ayrıca 
hukukun uygulanmasında da adalet ve hakkan�yet�n 
gözet�lmes� gerek�r. Hukuk kurallarının olaylara 
uygulanmasında neden sonuç �l�şk�s� yer�ne olması gereken 
uygulanır. F�z�k, k�mya g�b� doğa b�l�mler�nde nedensell�k 
genel geçerd�r. Örneğ�n as�t ve baz tepk�meler�n�n sonunda her 
zaman tuz ve su oluşur. Ama hukuk sosyal olayların 
sonucudur, neden� sosyal olaylar olsa da her zaman aynı sonuç 
ortaya çıkmaz. Örneğ�n bebeğ� �ç�n bakkaldan mama çalan b�r 
kadına v�cdanen b�r ceza 

Toplumun önderler� ve düşünürler�, geçm�şten ber� adalet 
kavramıyla çok yakından �lg�lenm�şler ve adalet hakkında 
düşünceler�n� ortaya koymuşlardır. Eflatun “Adalets�zl�ğ� 
�şleyen, çekenden daha sefild�r” der. Platon adalet�n en yüce 
erdemlerden b�r� olduğunu devlet�n temel davranış kuralı 
olduğunu bel�rt�r. Ar�stoteles ş��rsel adalet� “ hak ed�lmem�şse 
�y� ya da kötü tal�h karşısında h�ssed�len acı ya da hak 
ed�lm�şse onlara duyulan neşe ” olarak tanımlamıştır. 

Adalet uygar b�r toplumun temel�n� oluşturur. Ad�l yasaları 
olmayan, adaletl� olmayan toplumlarda çatışma görülür. 

NEDEN ADALET?

ver�lmem�şt�r.(HaberTurk.com:18.08.2012) Halbuk� hırsızlık 
kanunumuzda suçtur ve ceza� b�r yaptırımı mevcuttur. Somut 
olaylar kanuna b�reb�r uymaz ve çeş�tl� kr�terler göz önünde 
bulundurularak değerlend�r�l�r. Ceza Hukukunda bas�t 
mantıkla değ�l gen�ş ve objekt�f b�l�msel �nceleme sonucunda 
v�cdan� kanaatle karar ver�l�r. V�cdan �nsanın �y�y� kötüden 
ayırmasını, Haklıyı haksızdan ayırmayı sağlar. V�cdan: “HAK 
YEMEME” hassas�yet�d�r. Bütün �nsanlara karşı merhamet ve 
ADALET h�ss�yatıdır. Bu yüzdend�r k� Türk Hukuk s�stem�nde 
V�cdan' ın ayrı b�r yer� vardır. Anayasa Madde 138' de: 
“Hâk�mler, görevler�nde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve 
hukuka uygun olarak V�cdanî kanaatler�ne göre hüküm 
ver�rler.” Adalet� yasalar sağlar, v�cdanlar sağlar.

Kanun uygulayıcıların yanı sıra kanun koyucularının da 
düşünceler� ve v�cdanları büyük önem taşımaktadır. Dünya 
genel�nde standart b�r adalet s�stem� oluşturab�lmek adına 
uluslararası merc��ler, örgütler kurulmuştur. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmes� Uluslararası �nsan hakları normlarını 
güvence altına almıştır. İnsan Hakları ve Hukuk Devlet� İlkes�, 
�nsanlığın ortak evrensel değerler�ndend�r. Türk M�llet� de bu 
değerlere gönülden bağlıdır.

Adaletten hep�m�z farklı anlamlar çıkarab�l�r�z. Ama öneml� 
olan adalet duygusunun gel�şt�r�lmes�d�r. Adalet duygusu 
gel�şt�ğ�nde neler olduğunu son yüz yıllara bakarak daha net 
anlarız. Örneğ�n, kadınların kazandığı yasal haklar ve sosyal 
hayattak� konumları, Güney Afr�ka'da aparthe�d'�n çöküşü 
veya ABD'dek� s�v�l haklar hareket�n�n sonucu kazanılan 
haklar. Y�ne 90lı yıllardan �t�baren Uluslararası ağlar kurarak 
güçler�n� arttıran Engell� Hakları örgütler�n�n mücadeles� �le 
2006 yılında B�rleşm�ş M�lletler Engell� Hakları Sözleşmes�' 
n�n kabulü �le Engell�ler�n hak ve özgürlüklerden tam ve eş�t 
yararlanmasının sağlanması. Örneklerdek� gruplar �lg�l� 
haklarından mahrum bırakılmış, adalet duygusu ağır basmış 
örgütlenerek haklarına kavuşmuşlardır. Adalet, hakların 
eş�tl�ğ�, hakkan�yet, nezaket, hays�yet, ahlak ve et�k üzer�ne 
kurulu gen�ş b�r kavramdır.

B�r ulusun s�yas� 
başarısının en �y� 
gösterges� adalet� nasıl 
yönett�ğ�d�r. Devletler�n 
en öneml� �şlevler�nden 
b�r� vatandaşlarına 
adalet� sağlamaktır. Esk� 
devletlerde b�le hükümdarların asl� 
görevler�nden b�r� tebaalarına adalet� 
sağlamaktı. Toplumlar �ç�n devletler 
�ç�n adalet�n önem� ortadadır. Adalet, 
herhang� b�r k�ş� veya b�reyler 
grubuna taraf olmadan, toplum 
sözleşmes� �lkeler�n� koruyan kurallar 
s�stem�d�r. S�stemde ne kadar adalet 
varsa, s�stem�n barışı ve uzun vadel� 
�st�krarı o kadar fazla olacaktır.
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gülay morgül

Bir Tutam Aşk

“DEZENFORMASYON KANUNU’ TEKLİFİ, SANSÜRCÜ BİR SEÇİM DÜZENLEMESİDİR."
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DİSK / KESK / TMMOB / TTB / SODEV / Alev� Bektaş� 
Federasyonu / Eş�t Haklar İç�n İzleme Derneğ� / Hak İn�s�yat�fi 
Derneğ� / İnsan Hakları Derneğ� / Mülk�yel�ler B�rl�ğ� / ODTÜ 
Mezunları Derneğ� / Anıtpark Forum / Ant� Kap�tal�st 
Müslümanlar / Demokras� İç�n B�rl�k / Doğu ve Güneydoğu 
Dernekler� Platformu / Hak ve Adalet Platformu / Seç�m 2023 
Yerel Medya Koord�nasyonu / Sens�z Olmaz Hareket� / Yurttaş 
G�r�ş�m� / Yurttaşlık Derneğ� "B�zler sess�z b�r seç�m 
�stem�yoruz, ad�l b�r seç�m, ad�l b�r propaganda ve 
b�lg�lenme hakkının da olduğu demokrat�k b�r seç�m 

�st�yoruz”
20 s�v�l toplum kuruluşunu oluşturduğu Seç�m Güvenl�ğ� 
Platformu, �kt�darın Mecl�s'e get�rd�ğ� "dezenformasyon 
tekl�fi"ne tepk� göster�rken, "Basından sosyal medyaya kadar 
her türlü �let�ş�m aracına müdahale ederek b�r anlamda 
dezenformasyon ve sansürün artırılmasının önü açılıyor" 
açıklaması yaptı. 

"Halkı yanıltıcı b�lg�y� alenen yayma" suçuna 3 yıla kadar 
hap�s cezası da get�ren düzenlemeye �l�şk�n olarak Seç�m 

İlk dalga düzenleme olan Seç�m Kanunu, 15 Mart’ta 
TBMM’ye gelm�ş, tekl�f (�) M�lletvek�l� Seç�m� Kanunu, (��) 
S�yas� Part�ler Kanunu, (���)Seç�mler�n Temel Hükümler� ve 
Seçmen Kütükler� Hakkında Kanun ve (�v)Mahall� İdareler 
�le Mahalle Muhtarlıkları ve İht�yar Heyetler� Seç�m� 
Hakkında Kanunu’nu değ�şt�rm�şt�. 14 maddel�k Seç�m 
Kanunu eş�ts�z b�r seç�me yol açacak maddeler �çermekle 
b�rl�kte, en temel sorunu Cumhurbaşkanı’na seç�mler 
konusunda yasaksız yetk�ler vermes� �d�. 

 Seç�mler�n düzenlemes�ne da�r yetk�ler� yasaksız b�r şek�lde 
Cumhurbaşkanı’na veren ve öncek� seç�mlerde yapılan 
eş�ts�zl�kler� yasal hale get�ren bu kanunun devamında basına 
ve sosyal medyaya müdahale yetk�s� ver�lerek daha adalets�z 
b�r seç�m �ç�n b�r adım daha atılıyor.

Güvenl�ğ� Platformu'ndan açılama yapıldı. 

B�r�nc� dalga seç�m düzenlemes�

“Kamuoyuna ‘Dezenformasyon Kanunu’ ya da ‘Sosyal Medya 
Düzenlemes�’ olarak yansıyan ve aslında seç�m �le �lg�l� olan 
“Basın Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da�r Kanun Tekl�fi” TBMM Genel Kuruluna geld�. Tekl�f �le 
eş�ts�z propagandanın önü açılacak. 

“'Dezenformasyon kanunu' tekl�fi, sansürcü b�r seç�m 
düzenlemes�d�r!" başlığı �le yapılan açıklama şöyle:

Tekl�f, sosyal medyadan medyaya kadar pek çok konuyu 
düzenl�yor ve 40 madde �le eş�t propaganda hakkını yok 
ed�yor. Seç�m Kanunu �le seç�m düzenlemes�n� tek elde 
toplarken, burada da basından sosyal medyaya kadar her 
türlü �let�ş�m aracına müdahale ederek b�r anlamda 
dezenformasyon ve sansürün artırılmasının önü açılıyor.

Seç�m kanunu TBMM’de görüşülürken muhalefet part�ler� 
yeter�nce �lg� göstermem�ş, 14 Part�’n�n sadece altısı 
kom�syon toplantılarında yer almış, Genel Kurul 
görüşmeler�ne m�lletvek�l� katılımı �se sınırlı kalmıştı. 

İnceled�ğ�m�z tutanaklardan “zaten g�decekler” d�yen b�r 
rehavet�n hak�m olduğu görülmüştü. N�tek�m kanun tekl�fi 
elektron�k oylama b�le yapılmadan geçm�şt�. 
"İk�nc� dalga seç�m düzenlemes�”

B�zler sess�z b�r seç�m �stem�yoruz, ad�l b�r seç�m, ad�l b�r 
propaganda ve b�lg�lenme hakkının da olduğu demokrat�k 
b�r seç�m �st�yoruz.  

Seç�m kurallarının b�r k�ş� tarafından bel�rlend�ğ� b�r seç�m 
düzenlemes�ne kuralsız, kısıtsız b�r sansür ve engelleme hakkı 
veren b�r basın düzenlemes� de eklen�rse 2018 seç�mler�nden 
daha adalets�z b�r seç�m �le karşı karşıya kalacağımız açıktır. 
Part�ler�n, m�lletvek�ller�m�z�n bu kanun tekl�fin� önlemek �ç�n 
Genel Kurul oturumlarına tam kadro katılmalarını talep 
ed�yoruz, bekl�yoruz. Seç�m Güvenl�ğ� Platformu olarak 
dezenformasyonun önünü açacak, seç�mde halkın 
b�lg�lend�r�lmes�ne sınır get�recek bu düzenlemeye da�r basın 
örgütler� ve medya emekç�ler� �le aynı yerde durduğumuzu 
bel�rmek �st�yoruz. 

‘Dezenformasyon Kanunu’ tekl�fi tal� kom�syon olarak D�j�tal 
Mecralar Kom�syonu’nda
1 Haz�ran günü görüşüldü ama toplantının raporu henüz 
paylaşılmadı. Esas kom�syon olan Adalet Kom�syonu’nda 9, 
14 ve 15 Haz�ran’da 22 saat 59 dak�ka süren 3 toplantı �le 
görüşüldü. Kom�syon raporu 21 Haz�ran’da TBMM sayfasında 
paylaşıldı.

TBMM kom�syonlarında 37 saat 5 dak�ka görüşülen tekl�fle 
�lg�l� part�ler�n şerhler�ne da�r b�rkaç haber basında yer aldı. 
Ancak, seç�m sürec�n� ve özgürlüğü bu denl� etk�leyecek olan 
tekl�fe karşı part� teşk�latlarını ve seçmen� b�lg�lend�ren etk�l� 
b�r çalışma görmed�k.

Bu tekl�fin geleceğ� çok önceden bell� �d�. İçer�ğ�ne da�r 
basında pek çok haber çıkmıştı. Seç�m �ç�n �k� öneml� adımın 
arkasının geleceğ�n� de b�l�yoruz. Üçüncü dalga 
düzenlemes�n�n bağımsız b�lg� üreten kurumlara yönel�k 
olacağını, örneğ�n TÜİK’e alternat�f bağımsız ENAG g�b� 
yapılara �z�n ver�lmeyeceğ�n� öncek� haberlerden öğrenm�şt�k. 

"Üçüncü dalga seç�m düzenlemes� de var" 

 "Ad�l b�r seç�m ş�md� değ�lse ne zaman?"

B�raz akışına bırakmak, belk� çokça sarılmak, az b�raz uçuk 
kaçık yaşamak. Han� bazı filmlerde mutlu sona sev�nd�ğ�m�z 
anlar vardır ya �şte zaman o zaman bence! Kend� mutlu 
sonumuzu oluşturmak �ç�n geç değ�l. Hala nefes almayı 
başarab�l�yorsak, hala kafesler �ç�nde korunan b�r kalp varsa, 
hala seveb�lmek �ç�n b�rkaç yüz �nsan kaldıysa kalk ayağa 
durma. 

Ş�md� yürüyüp g�tmezsen ne zaman koşacaksın mutluluğa. 
B�r adım atmak her şey� ger�de bırakmaya sebepken had� 

Dünyaya gelme amacımızı y�t�rd�ğ�m�z hatta hala gerçek 
neden�n� bulamadığımız yolları yürürken b�raz sevmek en 
güzel şey olsa gerek. Kulaklarınızın hızlanan kalp atışlarının 
tınısını duymasından daha güzel ne olab�l�r k� hele b�rde aşk 
�ç�n çarpıyorsa. Yorgun düştüğünüz b�r anda s�z� kucaklayan 
sarmalayan, yaralarınıza �y� gelen b�r�n�n olması kadar güzel 
b�r şey olmasa gerek. Sıcak kollarda d�nlenmek soğuk b�r 
mezarda uyumaktan çokça �y� değ�l m�? K�msen�n sağ 
çıkamadığı bu dünyadan azıcık mutlu ayrılmak d�ye b�r şey 
var! Ve onu arayıp bulmalı �nsan. Israrla, her şeye rağmen…

Hayatta en değerl� varlık kend�n�zden başkası değ�lken b�raz 
�ç�n�zdek� sen� şımartmaya ne ders�n�z? 

Çünkü sonrası kara b�r duvar b�z� ney�n bekled�ğ�n� 
b�lmed�ğ�m�z!

m�ladımız olsun bugün. Gülümsey�n doğan güneşe, bunca 
soğuktan kırıldığımız karakıştan sonra güneş�n s�ze göz 
kırpmasına müsaade ederek sarıp sarmalayın baharı. Anılar 
b�r�kt�r�n aklınıza gel�nce tebessüm edeceğ�n�z. B�raz 
gülümseme b�le seroton�n sev�yes�n� yukarı doğru çekerken 
�çten b�r kahkaha, sıcacık b�r gülüş b�z� şaha kaldırmaz mı? 

Had� artık kolları sıvayıp, hayatınızda ger�de kalan her şey� 
unutup heyben�ze dünya �ç�n küçük, kend�n�z �ç�n büyük b�r 
aşkı koyup, yüzünüze de koca b�r tebessümü kondurup 
geleceğe doğru yol alın. H�çb�r şey �ç�n geç değ�l, ne zaman 
yakalarsan hayatı o zaman yaşamaya başlarsın. Küçük b�r 
ana b�r ömür sığdırılan h�kayelerle büyüdük b�z, em�n�m 
üstes�nden gel�r�z her şey�n…  

Sende sadece başla, ger�s�n� zaman halleder…

O yüzden şunu fısıldayın kulağınıza; “Sevg�l� kend�m, 
buraya kadar geleb�ld�ysen bu b�r başarıdır, ödülün �se 
kalan ömrünü dünden daha �y� geç�rmek.” 

O yüzden düşünmek �ç�n fazla geç b�r zaman, sen yaşamak 
�ç�n geç kalma harekete geç yeter. Han� d�yor ya b�r yazar, 
bütün uzun yollar b�r adımla başlar… 

Kısacık olan hayatımızda uzun uzadıya devam eden aşk…

En son ne zaman konumuz buydu b�lm�yorum ama hep 
bu olmalı değ�l m�? 
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Çocuk İşçiliği

Avukat Belma Kayran

EXPO’DA SAHNE SİMGE SAĞIN’IN

27 Haz�ran 2022 / Yıl: 2 - Sayı: 37

Genç yaşlı b�nlerce Hataylı EXPO 
amfit�yatroyu doldurdu. Konser� 
d�nlemeye gelenler cep 
telefonlarının ışıklarını açarak 
şarkılara eşl�k ed�nce ortaya key�fl� 
görüntüler çıktı.

Konser� �zleyenler arasında 
Hatayspor seçmeler� �ç�n dünyanın 
farklı ülkeler�nden gelen 
futbolcular da vardı. Futbolcular, 
başarılı şarkıcının şarkılarına 
danslarıyla renk kattı.

Antakya’yı çok sevd�ğ�n� söyleyen 
S�mge Sağın, “İstanbul’da b�le 
böyle b�r sahne yok. Sahneye 
çıkınca çok heyecanlandım. 
Görünce çok şaşırdım. Bu 
topraklarda şarkı söylemekten 
mutluluk duyuyorum” ded�.

Konser sonunda Hatay Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Doç. Dr. Lütfü Savaş, sevenler� adına S�mge Sağın’a 
ç�çek hed�ye ett�.Güçlü ses� ve muhteşem sahne performansıyla sev�len 

şarkılarını hayranlarıyla b�rl�kte seslend�ren başarılı 
şarkıcı unutulmaz b�r konsere �mza attı.

Türk pop müz�ğ�n�n sev�len �sm� S�mge Sağın, Antakya 
EXPO alanında sahne aldı.

K�ş�sel özell�kler�ne bakılmaksızın 18 yaşın altındak� her 
gerçek k�ş� çocuktur. Çocuklara karşı aklımıza farklı farklı hak 
�hlaller� gelse de, dünyada ve ülkem�zde her geçen gün artan 
b�r gerçekl�k vardır k� bu da çocuk �şç�l�ğ�d�r. Ortak b�r tanımı 
bulunmamakla b�rl�kte ILO'ya göre, çocukları çocukluklarını 
yaşamaktan alıkoyan, potans�yeller�n� ve saygınlıklarını 
eks�lten, fiz�ksel ve z�h�nsel gel�ş�mler�ne zarar ver�c� �şlerde 
�st�hdam ed�lmes� çocuk �şç�l�ğ� olarak tanımlanmaktadır.

Çocuk haklarını uluslararası kapsamda korumaya alan �lk 
düzenleme 1924 tar�hl� Cenevre Çocuk Hakları B�ld�rges�'d�r. 
Bu b�ld�rgede çocukların özell�kle her çeş�t sömürüye karşı 
korunması gerekt�ğ� yer almıştır. 1932 yılında da bu b�ld�rge 
Atatürk tarafından onaylanmıştır. Uluslararası düzeyde atılan 
�k�nc� öneml� adım �se, 1959 yılında B�rleşm�ş M�lletler 
tarafından BM Çocuk Hakları b�ld�rges�n�n kabul ed�l�ş�d�r. 

Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler

N�hayet 1989 yılında B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları 
Sözleşmes� kabul ed�lm�şt�r. Ülkem�zde de bazı çek�nceler 
koyulmak suret�yle Çocuk Hakları Sözleşmes� 1995 yılında 
yürürlüğe g�rm�şt�r. 

Çocuk İşç�l�ğe Neden Olan Faktörler

Ulusal düzenlemelere baktığımızda, Anayasa'nın 50. 
maddes�nde, “K�mse yaşına, c�ns�yet�ne ve gücüne uymayan 
�şlerde çalıştırılamaz; küçükler ve kadınlar �le beden� ve ruh� 
yeters�zl�ğ� olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunurlar, ücretl� hafta sonu ve bayram tat�l� �le ücretl� yıllık 
�z�n hakları ve şartları kanunla düzenlen�r” den�lmekted�r. İş 
Kanunu'nun 71.maddes�ne göre genel kural 15 yaşını 
doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak olduğudur. 
Ancak kanun hafif bazı �şlerde �st�sna� olarak 14 yaşını 
doldurmuş olanların; sanat, kültür ve reklam faal�yetler�nde 
olmak üzere bazı hallerde de 14 yaşını doldurmamış olanların 
çalışmasına �z�n vermekted�r. Çocuk �şç�ler�n çalışmasına �z�n 
ver�len hafif �şler, genç �şç�ler�n çalışmasına �z�n ver�len �şler ve 
de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını b�t�rmem�ş genç 
�şç�ler�n çalıştırılab�leceğ� �şler de Çocuk Ve Genç İşç�ler�n 
Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmel�k'te 
düzenlenmekted�r.

Çocuk İşç�l�ğ�n nedenler� arasında �lk ve en öneml� neden 
olarak yoksulluk gelmekted�r. Yoksul a�leler kazançlarının 
öneml� kısmını temel gıda maddeler�ne kullanmaktadırlar. 
Dolayısıyla çocuğun çalışması hayatın devamı açısından 
bel�rley�c� olup yoksulluğun artmasıyla çocuk emeğ�n�n 
kullanımı da artmaktadır. İşs�zl�k de küçük yaşlarda çocukların 
çalışma hayatında yer almalarına sebep olmaktadır. A�ledek� 
yet�şk�nler �ş bulamadıkları oranda bu durum artış 
göstermekted�r. Köyden kente göç de çocuk �şç�l�ğ� artıran b�r 
d�ğer nedend�r. Eğ�t�m s�stem�n�n ve a�len�n eğ�t�m düzey�n�n 
de çocuk �şç�l�ğ�n�n artışı üzer�nde büyük etk�s� bulunmaktadır.

Bu sayılanlar dışında başka b�r faktör daha vardır k� maalesef 

çocuk �şç� sayısının günden güne daha da fazla artışına 
sebeb�yet vermekted�r. Çocukların ekonom�k �st�smarıyla 
mücadeley� güçleşt�ren bu faktör mevzuattak� ve denet�mdek� 
eks�kl�klerd�r. Burada özell�kle çocuklar ve yet�şk�nler 
arasındak� send�kal haklar ve sosyal s�gorta hakları açısından 
oluşan farklar göze çarpmaktadır. Hukukumuzda �ş denet�m� 
örgütü esas �t�bar�yle İş Kanunu'nda, bazı yönetmel�k ve 
tüzüklerde düzenlenm�şt�r. İş müfett�şler� tarafından yer�ne 
get�r�len denet�m görev�nde ceza� yaptırımlar, raporların 
Cumhur�yet Savcılıklarına �nt�kal�yle söz konusu olur. Ancak 
ne var k� çocukların çalışması üzer�nde ayrı b�r denet�m örgütü 
bulunmamakta olup genel �ş denet�m� çocukların çalışması 
açısından da uygulama alanı bulmaktadır. Ülkem�zde �ş 
denet�m�n�n farklı kuruluşlarca uygulanıyor olması ve bunlar 
arasında b�r b�rl�ktel�k oluşturulamadığından denet�m�n 
etk�nl�ğ� azalmaktadır.

Hukuk�, İdar� ve Ceza� Yaptırımlar
Borçlar Kanunu'na göre, hukuka ve ahlaka aykırılık �le 
sözleşmen�n konusunun �mkansız olması sözleşmen�n 
geçers�zl�ğ�ne sebep olmaktadır.  Bu anlamda hukuk� yaptırım 
açısından, özell�kle çocuğun yaşıyla �lg�l� düzenlemelere 
aykırılıklar sözleşmeler�n geçers�zl�ğ�n� doğuracaktır. 

Çocuk �şç�ler�n çalıştırılmasına yönel�k hükümlere aykırılığın 
�dar� yaptırımları, �dar� para cezası ve çocuğun çalışmaktan 
alıkonulması şekl�nded�r. İşverene kes�lecek olan �dar� para 
cezasının m�ktarı �le çocuğun çalışmaktan alıkonulmasına 
�l�şk�n �şlem�n yer�ne get�r�l�ş şek�ller� �lg�l� mevzuatlarında 
ayrıntılı şek�lde düzenlenm�şt�r.

Yukarıda bel�rt�len mevzuattak� düzenlemeler �le bunlara 
aykırılıklar açısından get�r�len yaptırımların yeters�zl�ğ� 
ülkem�zde çocuk �şç�l�ğ� konusundak� mücadeley� 
zayıflatmaktadır. Bu anlamda çocuk hak �hlaller�nde cezasızlık 
ortadan kaldırılarak mücadelede �vme kazanmak mümkün hale 
geleb�lecekt�r. Özell�kle çocuk �şç�l�ğe neden olan faktörler�n 
ortadan kaldırılmasına yönel�k daha kalıcı ve yen� pol�t�kaların 
üret�lmes�ne �ht�yaç duyulmaktadır. Ayrıca denet�mler�n sıkı ve 
etk�n b�r şek�lde uygulanması da caydırıcılık açısından önem 
arz etmekted�r.

Oysak� dünya ve ülkem�zde bu konuda gerçekleşt�r�len b�rçok 
çalışmaya karşın çocuk �şç� sayısı b�r hayl� yüksekt�r. Her ne 
kadar 12 Haz�ran Dünya Çocuk İşç�l�ğ�yle Mücadele Günü 
olarak kabul ed�lse de, ILO ve UNICEF tarafından yen� 
yayımlanan b�r rapor, �şç� olarak çalıştırılan çocukların 
sayısının son dört yılda 8,4 m�lyon artarak dünya çapında 160 
m�lyona yükseld�ğ�n� gözler önüne sermekted�r.

Çocuk �şç�lere yönel�k mevzuatın �hlal�n�n ceza hukuku 
kapsamında b�r suçu oluşturması hal�nde de ceza� yaptırımlar 
uygulama alanı bulacaktır. Aynı konutta b�rl�kte yaşadığı 
çocuklardan b�r�n� mevzuata aykırı şek�lde çalıştıran k�ş� (anne, 
baba, vs.) açısından TCK. 232.madde de yer alan kötü muamale 
suçu oluşacaktır. İş kazası ve meslek hastalığı �le �lg�l� oluşan 
ölüm ya da yaralanmalarda TCK'da düzenlenen taks�rle ölüm 
veya taks�rle yaralama suçunu oluşturacaktır. TCK'nın 80. 
maddes�nde düzenlenen �nsan t�caret� suçu da burada uygulama 
alanı bulab�lecek suçlar arasında sayılab�l�r. Y�ne �ş ve çalışma 
hürr�yet�n�n �hlal�n� düzenleyen TCK'nın 117. maddes� de 
çocuk �şç�l�ğ�n�n söz konusu olduğu durumlarda ortaya 
çıkab�lecek suç t�pler�nden b�r d�ğer�d�r.

Çocuk �şç�ler�n çalışma yaşamında �st�smar ed�lerek tehl�keye 
atılmaları ülkem�z�n kaybolan geleceğ� ve potans�yel� olup bu 
sebeple çocuk �şç�l�ğ� konusunda toplumun her kes�m�n�n azam� 
ölçüde hassas�yet göstermes� gerekmekted�r. 

Çocuk İşç�l�ğ� İle Mücadele



Duygusal Açlık

Dyetsyen Özge Toktaş

Çukurova Belediyesi : Haziran’da ölmek zor!
Çukurova Beled�yes� haz�ran ayında aramızdan ayrılan ünlü 
şa�r ve yazarları “Haz�ran’da Ölmek Zor” etk�nl�ğ� �le andı. 
Ustalara saygı geç�d� şekl�nde geçen etk�nl�kte konuşan 

Başkan Soner Çet�n, Nazım H�kmet, Orhan Kemal ve 
Ahmet Ar�f’�n unutulmayacağını, �s�mler�n�n her zaman 
yaşayacağını söyled�.
Çukurova Beled�yes�’nde ustalara saygı geç�d�. Türk�ye’n�n 
dünyaca ünlü edeb�yatçıları Nazım H�kmet, Ahmet Ar�f ve 

Orhan Kemal Çukurova Beled�yes� Kültür Müdürlüğünün 
düzenled�ğ� “Haz�randa Ölmek Zor” adlı etk�nl�kte anıldı. 
Değ�ş�k yıllarda ama Haz�ran ayında aramızdan ayrılan ünlü 

edeb�yatçıların anıldığı etk�nl�ğe �lg� çok büyük 
oldu.

Çukurova Beled�yes� Orhan Kemal Kültür 
Merkez�nde yapılan ve büyük �lg� gören etk�nl�ğ�n 
açılış konuşmasını yapan Çukurova Beled�ye 
Başkanı Soner Çet�n, konuşmasına başlamadan önce 
�zley�c�lere çok güzel b�r sürpr�z yaptı. Hasan 
Hüsey�n Korkmazg�l’�n Haz�ran’da Ölmek Zor 
ş��r�n�n başlangıcını Grup Yorum’un bestes�yle 
okuyan Başkan Soner Çet�n, büyük alkış aldı.

Her haz�randa hüzünlend�ğ�n� �fade eden Başkan 
Soner Çet�n, “2 yıl önces�ne kadar her haz�randa bu 
hüznü yaşardım. Nazım Usta, Orhan Kemal, Ahmet 
Ar�f bunlar büyük değerler�m�z. 2 yıl önce bu 
hüznüme mutluluk karıştı. 16 Haz�randa �lk torunum 
Alaz doğdu. Geçt�ğ�m�z 16 Haz�ran’da �k�nc� 

torunum Dest�na dünyaya geld�. Artık Haz�ran’da b�r 
yandan hüzünlen�rken b�r yandan da mutluluk yaşıyorum. 
Yan� b�r Nazım g�d�yor ama b�n tanes� gel�yor. Bu 
değerler�m�z� h�çb�r zaman unutmayacağız ve �s�mler�n� 
yaşatmaya devam edeceğ�z” ded�.

Başkan Soner Çet�n’�n konuşmasının ardından belgesel 
göster�m� yapıldı. Gürsel Fırat ve Selda Kaya’nın ş��rler 
okuduğu etk�nl�kte Nazım H�kmet, Ahmet Ar�f ve Orhan 
Kemal’le �lg�l� İsma�l Tek�n’�n söyleş�s� gerçekleşt�r�ld�. 
Osman Mel�ke’n�n şa�rler�n ş��rler�n� seslend�rd�ğ� etk�nl�kte 
Serkan Yontar türküler seslend�rd�. Haz�ran’da Ölmek Zor 
etk�nl�ğ� “Cezaev�” adlı t�yatro oyunuyla devam ett�.
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Bas�t der�n nefes alma, neredeyse her yerde yapab�leceğ�n�z 
med�tasyondur. Sess�z b�r yerde oturun ve nefes�n�ze odaklanın 
- yavaşça burun del�kler�n�zden �çer� ve dışarı akar.

Dolaplarınızda, çek�şme anlarında sıklıkla ulaştığınız 
y�yecekler� çöpe atmayı veya vermey� düşünün. C�ps, ç�kolata 
ve dondurma g�b� yüksek yağlı, tatlı veya kalor�l� şeyler� 
k�ler�n�zden çıkarın. Ayrıca kend�n�z� üzgün h�ssett�ğ�n�zde 
markete yapacağınız gez�ler� erteley�n.

Ne yed�ğ�n�z�n ve ne zaman yed�ğ�n�z�n kaydını tutmak, 
duygusal yemeye yol açan tet�kley�c�ler� bel�rlemen�ze 
yardımcı olab�l�r. Zorlayıcı olsa da, ne kadar büyük veya küçük 
olursa olsun yed�ğ�n�z her şey� dah�l etmeye çalışın ve o anda 
h�ssett�ğ�n�z duyguları kayded�n. 

Ortak suçluları k�ler�n�zden çıkarın.

Bazı �nsanlar düzenl� egzers�z yaparak rahatlama bulur. 
Tıkınırcasına yeme bozukluğu ve duygusal yeme �ç�n b�r tedav� 
olarak farkındalık med�tasyonunu destekleyen çeş�tl� çalışmalar 

B�r beslenme günlüğü tutun

Vücudunuzu beslemek �ç�n yeterl� bes�n aldığınızdan em�n 
olmak da öneml�d�r. Gerçek ve duygusal açlığı ayırt etmek zor 
olab�l�r. Gün boyunca �y� yersen�z, can sıkıntısından, üzüntüden 
veya stresten yemek yed�ğ�n�z� fark etmek daha kolay olab�l�r. 

vardır.

Sağlıklı  beslen

Kend�n�z� duygusal h�ssett�ğ�n�zde canınızın çekt�ğ� y�yecekler� 
er�şemeyeceğ�n�z b�r yerde tutmak, yemek yemeden önce 
düşünmen�z �ç�n s�ze zaman vererek bu döngüyü kırmanıza 
yardımcı olab�l�r. B�r arkadaşınıza veya a�le üyes�ne yapılan 
hızlı b�r telefon görüşmes� b�le ruh hal�n�zde har�kalar 
yaratab�l�r.
 Yemeğ�n�ze , aldığınız ısırıklara ve açlık sev�yen�ze 
odaklanarak, duygusal olarak yemek yed�ğ�n�z� 
keşfedeb�l�rs�n�z. Hatta bazıları, b�r lokmayı yutmadan önce 10 
�la 30 kez ç�ğnemeye odaklanmayı yararlı buluyor.Bunları 
yapmak, z�hn�n�ze m�den�ze yet�şmes� �ç�n zaman ver�r. 

D�yet yapanların açlık h�sler�ne karşı sürekl� mücadeleler�n�n 
b�r başka sonucu da, duygusal yemen�n gel�ş�m� �ç�n ek b�r r�sk 
faktörü olan açlık ve tokluk duygularıyla teması tamamen 
kaybetmeler� olab�l�r. Negat�f duygulara veya strese tepk� 
olarak yemek yeme eğ�l�m� t�p�k olmayan b�r stres tepk�s�d�r, 
t�p�k stres tepk�s� yemek yememekt�r çünkü fizyoloj�k stres 
tepk�ler� beslenmen�n neden olduğu tokluk �le �l�şk�l� �çsel 
h�sler� takl�t eder.Duygusal yeme, 'd�s�nh�b�tor' olarak tanım 
gereğ� önceden engellemey� (yan� kısıtlamayı) gerekt�r�r.
 Ancak, kısıtlı yemen�n duygusal yemen�n b�r sonucu olup 
olmadığı henüz çözülmem�şt�r.

Sıkıntıya bağlı duygusal yemen�n olası mekan�zmaları, zayıf 
�çgörüsel farkındalık, yüksek aleks�t�m�(duygu körlüğü) ve 
körelm�ş b�r HPA eksen� stres tepk�s�d�r (. Yeters�z ebeveynl�k 
ve yüksek derecede depres�f duygular, genet�k , ergenl�k 
dönem�nde duygusal yemedek� artışlarla �l�şk�lend�r�leb�l�r.

özell�kle stresl� zamanlar �ç�n geçerl� olab�l�r. Gerçekten de, 
stres altına g�rd�kler�nde veya olumsuz duyguların 
�ndüklenmes�nden sonra, d�yet yapanlar çeş�tl� deneylerde d�yet 
yapmayanlara kıyasla daha yüksek gıda alımı gösterd�ler. 

Duygusal yeme ayrıca depresyon ve vücut k�tle �ndeks� veya 
k�lo alımı arasında b�r aracı görev� göreb�l�r.

Duygusal açlık yemek y�yerek kolayca bastırılmaz. Yemek o 
anda �şe yarayab�l�rken, olumsuz duygular neden�yle yemek 
yemek genell�kle �nsanları esk�s�nden daha fazla üzgün 
h�ssett�r�r. Bu döngü, t�p�k olarak, b�r k�ş� duygusal �ht�yaçlara 
doğrudan h�tap edene kadar sona ermez .

Stresle başa çıkmanın başka yollarını bulun
Olumsuz duygularla başa çıkmanın başka b�r yolunu keşfetmek 
, genell�kle duygusal yemen�n üstes�nden gelmen�n �lk 
adımıdır. Bu, b�r günlüğe yazmak, k�tap okumak ya da günün 
yorgunluğunu atmak ve rahatlamak �ç�n b�rkaç dak�ka bulmak 
anlamına geleb�l�r.
Vücudunu hareket ett�r

Olumsuz duygulara  tepk� olarak yemek yemek, b�rçok d�yet 
yapan k�ş�n�n k�lo alımının açıklayıcı b�r faktörü olab�l�r. 
Kalor�s� kısıtlı d�yetler, kısa vadede aşırı k�lolu hastalar �ç�n 
herkes�n b�ld�ğ� g�b� etk�s�zd�r. Uzun vadede, kaybed�len vücut 
ağırlığının çoğu ger� kazanılır, hatta bazı hastalar d�yetten 
öncek�nden daha fazla k�lo alırlar. Olumsuz duygular, b�r 
boşluk h�ss�ne veya duygusal b�r boşluğa yol açab�l�r. 
Y�yecekler�n, bu boşluğu doldurmanın ve sahte b�r “ 
dolgunluk ” veya geç�c� bütünlük h�ss� yaratmanın b�r yolu 
olduğuna �nanılıyor .

Yeters�z yemek yerken, vücut kend� kend�ne empoze ed�len 
gıda kısıtlamasını gerçek gıda sıkıntısından ayırt edemez ve 
açlık modundaymış g�b� davranır: metabol�zma hızı yavaşlar 
(anabol�zma) ve açlık ve �ştah artar . Sonuç, d�yet yapanların 
yoğun yoksunluk duyguları gel�şt�rmes�d�r, bu da onları 
d�yetler�n� bırakmaya karşı çok savunmasız hale get�r�r . Bu 
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Aile bütçesi yönetirken sıkça yapılan 6 hata
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A�le bütçes� yönetmek, mutlaka b�r plan ve düzen �ster. 
Plansız ve düzens�z atılan her adım ve yapılan her harcama 
�se, gel�r g�der denges�n�n şaşmasına ve a�le bütçes�nde 
sorunlara neden olmaktadır. 150 yılı aşkın köklü geçm�ş�yle 
müşter�ler�ne h�zmet veren General� S�gorta, a�le bütçes� 
yönet�m�nde sıkça yapılan 6 kr�t�k hatayı ve bu hatalardan 
uzak durulmasını sağlayacak öner�ler� paylaştı.
Gel�r-g�der tablosu oluşturmamak
B�r gel�r-g�der tablosu oluşturmak, aylık harcamaları görmek 
ve bu harcamalara yön vermek açısından kr�t�k önem taşır. 
A�le bütçes�n� gel�r-g�der tablosuyla somut b�r b�ç�mde 
ortaya koymak, daha b�l�nçl� ve doğru b�r ekonom�k hareket 
alanına sah�p olmayı sağlayacaktır.
Öncel�kl� harcamaların dışına çıkmak
Ev�n ve a�len�n temel �ht�yaçları b�r�nc�l önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla temel �ht�yaçlar, gıda ve fatura ödemeler� g�b� 
temel masraflar b�r�nc�l öncel�k olarak görülmel�, bu 
öncel�kl� harcamaların ödemeler� yapıldıktan sonra d�ğer 
�ht�yaçlar d�kkate alınmalıdır.

Alışver�şe çıkmadan önce mutlaka b�r l�ste hazırlanması 
sanıldığının aks�ne büyük önem taşımaktadır. Sadık kalınan 
b�r alışver�ş l�stes�, sadece �ht�yaç olanı almak �ç�n yol 
gösterecek, gereks�z harcamaları engelleyerek a�le 
ekonom�s�ne katkı sağlayacaktır.
B�r�k�m yapmamak
A�le bütçes� oluştururken eğer mümkünse az b�r meblağ dah� 
olsa kenara koymak, olası kötü senaryolar �ç�n kr�t�k öneme 
sah�pt�r. B�r�k�m yapmak, özell�kle kr�t�k dönemlere 
hazırlıklı olunmasını ve daha kolay atlatılmasını 

Alışver�ş l�stes� yapmamak

sağlayacaktır.
F�nansal okuryazar olmamak
F�nansal okuryazar olmak, ekonom�k anlamda daha b�l�nçl� 
b�r b�rey olunmasına, a�le bütçes� oluştururken her g�der�n 
sorgulanmasına olanak sağlar. F�nansal okuryazarlık, 
harcama alışkanlıklarının toptan değ�şt�r�lmes� ve borçları 
doğru yöneteb�lmek �ç�n esk� alışkanlıkların yer�n� d�s�pl�n�n 
alması �le mümkün olmaktadır.

Günlük hayatta öneml� b�r yere sah�p olan mob�l 
uygulamalar, hayatı kolaylaştıran özell�kler�yle ön plana 
çıkıyor. Mob�l uygulamalar; alışver�ş, ev k�rası, faturalar ve 
d�ğer tüm harcamaların kayded�lmes�ne ve a�le bütçes�n�n 
mevcut durumunun kolayca tak�b�ne �mkan sunmaktadır.

D�j�tal uygulamalardan yardım almamak

vazgeç�lmel�d�r. İk�nc� ve 
üçüncü basamak sağlık 
h�zmetler�; b�l�me ve toplum 
sağlığına uygun kamu 
hastaneler� ve ün�vers�te 
hastaneler�nde sunulmalıdır. 

7-Yen� sağlık s�stem�nde 
b�l�m ve teknoloj� kâr 
amacıyla değ�l; mevcut ve 
gelecektek� toplumsal 
�ht�yaca göre kullanılıp 

gel�şt�r�lmel�d�r.  

9-Özell�kle genç hek�mler�n yurtdışına göç etmes�ne neden 
olan tüm unsurlar ortadan kaldırılmalı, bu topraklarda 
hek�ml�k yapmanın gururu her b�r meslektaşımıza ger� 
ver�lmel�d�r. 

6-Mezun�yet önces� ve 
sonrası tıp eğ�t�m� n�tel�kl� 
hale get�r�lmel�d�r. L�yakat, 
b�l�msel çalışma ve adalet 
duygusu �le kadrolar 
açılmalı, özgür ve özerk 
ün�vers�te yapılarına 
kavuşmalıdır. 

8-Özelleşt�rmen�n sonucu sayıları g�tt�kçe artan özel 
hastaneler �se hek�mler açısından tam b�r emek sömürüsü 
merkez� hal�ne gelm�şt�r. Özel hastaneler de kamulaştırılarak 
hek�m ve sağlık çalışanlarının emek sömürüsüne son 
ver�lmel�, vatandaşların sağlığa er�ş�m hakkı, ek ücret 
ödenmeden sağlanmalıdır. 

En �nsan�, en toplumsal mesleğ�n üyeler� olan b�z tıp 
b�l�m�n�n emekç�ler�, kabuğumuza hapsolmaya, kısa günün 
karıyla yet�nmeye teşv�k ed�l�yoruz. H�pokrat'tan 
Agnod�ce'ye, Paracelsus'tan Trotula'ya, Rudolf V�rchow'dan 
El�zabeth Garret'a sağlığın pol�t�kasını ve değerler�n� üreten 
b�r hek�ml�k geleneğ�n�n devamı olan b�zler bu dayatılanın 
tam aks�n� gerçekleşt�rerek mesleğ�m�z�n onurunu 
koruyab�leceğ�m�z� b�l�yoruz. Bunun mücadeles�n� 
ver�yoruz.

Ürett�ğ�m�z değerler�n farkındayız, örgütlü durduğumuz 
sürece gücümüzün ne kadar büyük olduğunun farkındayız. 
“G�derlerse g�ts�nler” d�yenler�n g�d�c�, b�zler�n kalıcı 
olduğunun farkındayız. Tüm bu farkındalığı b�r slogan 
hal�nde damıttık ve aylardır hastaneler�m�zde ve 
meydanlarda haykırıyoruz. Haykırmaya devam edecek, 
hakkımız olanı alacağız. 

5-Kamu-özel ortaklığı �le yapılan şeh�r hastaneler� 
kamulaştırılarak ş�rket hastaneler� pol�t�kasından tamamen 

4-Yen� sağlık s�stem�nde �laç, tıbb� c�haz ve özel sağlık 
kuruluşları dah�l olmak üzere özel sermayeye bağımlılık 
ortadan kaldırılmalıdır. Hıfzıssıhha Enst�tüsü modern�ze 
ed�lerek tekrar açılmalıdır. 

3-Sağlık toplumsal b�r olgudur. Türk Tab�pler� B�rl�ğ�, 
toplumcu sağlık perspekt�finden pol�t�kalarını yürütür. Yen� 
sağlık s�stem�nde b�r�nc� basamak sağlık örgütlenmes� 
bütünlüklü, kamusal, toplum sağlığını önceleyen n�tel�kte 
yapılandırılmalıdır.

yen� b�r dünya, yen� b�r Türk�ye ve yen� b�r sağlık s�stem� 
gerekl�d�r. 

1-Türk Tab�pler� B�rl�ğ�'ne göre toplumun sağlıklı 
olab�lmes�; ancak sağlığa bütünlüklü yaklaşımla 
mümkündür. Bunun �ç�n toplumun ekonom�k, s�yasal, 
ekoloj�k, fiz�ksel, ruhsal ve sosyal �y�l�k hal�n�n tam 
sağlanacağı eş�tl�kç�, demokrat�k, toplumcu b�r sağlık 
s�stem� var ed�lmel�d�r. 
2-Emeğ�m�z�n değers�zleşt�r�ld�ğ�, çalışma koşullarının 
g�derek kötüleşt�ğ�, özlük haklarımıza yönel�k saldırıların 
ş�ddet�n�n arttığı bu b�zler� tüketen, göçe zorlayan, �nt�hara 
sürükleyen sağlık s�stem� m�adını doldurmuştur. Tüm sağlık 
çalışanlarının �nsanca yaşayab�leceğ�, emekler�n�n karşılığını 
alacağı, sağlık h�zmet� üretmekten yen�den mutlu olacağımız 
çalışma koşulları sağlanmalıdır.

Türk Tab�pler� B�rl�ğ� olarak geçm�şten gelen 
gücümüzle, emeğ�m�zle, sözümüzle, mücadelem�zle Yen� 
B�r Sağlık S�stem� �ç�n talepler�m�z sıralıyoruz:

Türk Tab�pler� B�rl�ğ� 
Merkez Konsey�; “Zor 
günlerden geç�yoruz. 
Yaşamak zor, �nsanca 
yaşamak çok daha zor, 
çalışmak zor, hek�ml�k 
yapmak zor. Kend�l�ğ�nden 
b�r zorluk değ�l bu elbette; 
dayatılmış b�r zorluk, 
başımıza örülmüş b�r 
zorluk. M�lyonlar k�m� 
zaman sesl� ama daha çok 
sess�z çığlıklarını 
keyfinden atmıyor.” Türk 
Tab�pler� B�rl�ğ� Merkez 
Konsey� Başkanı Şebnem 
Korur F�ncancı tarafından 
okunan basın açıklamasına 
şu şek�lde devam ed�ld�;

Şu an var olan ekonom�k ve s�yasal kr�z toplum sağlığını 
c�dd� b�r şek�lde tehd�t eder boyuta gelm�şt�r. Bunun �ç�n de 

Kap�tal�st s�stem�n neol�beral pol�t�kalarının başta ekonom�k, 
s�yasal ve sağlık olmak üzere her açıdan çöktüğü b�r sürec� 
yaşıyoruz. COVID-19 pandem�s�, böyle b�r afetle başa 
çıkma konusunda Türk�ye'de ve dünyada da var olan 
s�stemler�n çözümsüz kaldığını, yen� b�r toplumsal s�stem�n 
ve sağlık s�stem�n�n �nşa ed�lmes� gerekt�ğ�n� �şaret 
etmekted�r. 

Bu çığlıklar b�ze ülkem�zde s�yasal, ekonom�k ve sağlık 
ortamının artık tam olarak çöktüğünü tekrar tekrar 
hatırlatıyor. Eş�ts�zl�kler had safhaya çıkmış, açlık yaygın b�r 
durum hal�ne gelm�ş, ş�ddet gündel�k hayatın olağan b�r 
parçasına dönüşmüş, adalets�zl�k alıp başını g�tm�ş, özgürlük 
ve demokras�ye da�r söylenecekler sayfaları doldurab�lecek 
düzeye gelm�şt�r. Tam da bu şartlarda çalışmaya ve hek�ml�k 
yapmaya çalışan b�zler de kend� özgünlüğümüzle bu 
ortamdan payımıza düşen� fazlasıyla almaktayız.

Neol�beral pol�t�kalar sağlığı metalaştırmış ve 
t�car�leşt�rm�şt�r; hastaneler�n t�carethane, hastaların �se 
müşter� olduğu sağlık s�stem� artık tam olarak uygulamaya 
konmuştur. Sağlık harcamalarında her geçen yıl artış 
yaşanmasına rağmen, hasta ve hastalık sayısı g�derek 
artmaktadır. Bunun temel sebeb� mevcut sağlık s�stem�n�n 
�nsan sağlığı yer�ne sermayen�n karlılığını önceleyecek 
şek�lde d�zayn ed�lm�ş olmasıdır. 
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DOĞA OLAYI OLAN DEPREMLER AFETE 
DÖNÜŞMESİN

İnşaat Mühend�sler� Odası (İMO) Adana Şubes�, Ceyhan 
deprem�n�n 24. yıldönümünde Ceyhan’dak� Deprem 
Anıtı önünde, Ceyhan Beled�yes� �le b�rl�kte Adana-
Ceyhan 
deprem�nde 
hayatını 
kaybedenler� 
anmak ve deprem 
önlemler�ne d�kkat 
çekmek �ç�n anma 
tören� düzenled�. 
Katılımcıların 
taşıdığı, deprem�n 
yıkıcı etk�ler�n� 
yansıtan, 1998 
Ceyhan 
Deprem�nden 
fotoğraflar 
eşl�ğ�nde 
düzenlenen törende 
“Deprem Olurken 
Nasıl 
Davranılmalı” 
broşürü Ceyhanlılara dağıtıldı. Törende İMO Adana 
Şube Başkanı Hasan Aksungur, Ceyhan Beled�ye 
Başkanı Hülya Erdem ve CHP Adana M�lletvek�l� 
Müzeyyen Şevk�n b�rer konuşma yaptı.

Ülkem�zde var olan yapı stokunun büyük çoğunluğunun 
depreme karşı güvenl� olmamasının en büyük sorunlardan 
b�r� olduğunu bel�rten Aksungur; “Ülkem�z�n yapı stokunun 

Törende İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, 
Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem ve CHP Adana 
M�lletvek�l� Müzeyyen Şevk�n b�rer konuşma yaptı. 

İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur depremde 
kaybed�len canları saygıyla anarak başladığı konuşmasında; 
İnşaat Mühend�sler� Odası Adana Şubes� olarak amaçlarının; 
önlenemeyen, zamanı b�l�nmeyen b�r doğa olayı olan 
depremler�n alınmayan önlemler, yapılmayan denet�mler 
neden�yle afete dönüşmes�n�n engellenmes� olduğunu, 
bunun sağlanması �ç�n de ülkede güvenl� yapı üret�m�n�n 
tes�s ed�lmes� gerekt�ğ�n� �fade ett�. 

Çarpık 
kentleşmen�n 
mevcut olduğu, 
beton yığınlarına 
çevr�lm�ş çoğu 
kent�m�zde, var 
olan yapı stokunu 
sağlamlaştırmanın 
zor olduğunu ama 
�mkansız 

olmadığını da sözler�ne ekleyen Aksungur; her zem�n ve her 
koşulda depreme dayanaklı b�na �nşa etmen�n mümkün 
olduğunu; bunu sağlamak �ç�n de rant ve çıkar 
hesaplarından 
uzaklaşılarak,  can 
ve mal güvenl�ğ�n� 
sağlayan kentsel 
yen�lenmeler�n 
yapılması 
gerekt�ğ�n� 
söyled�. Bu 
konuda b�r�nc� 
görev�n de 
devlette olduğunu 
söyleyen 
Aksungur 
konuşmasına şöyle 
devam ett�;

“Sağlıklı �şleyen 
b�r s�stemde 
planlama, 

yaklaşık  % 65-70 kadarının sağlıksız olduğu tahm�n 
ed�lmekted�r. Bu da oldukça yüksek b�r rakamdır, deprem 
kuşağı altındak� ülkem�z�n nasıl b�r r�sk �ç�nde olduğunu 

göstermekted�r.” 
ded�.

HER ZEMİN VE 
HER KOŞULDA 
DEPREME 
DAYANAKLI 
BİNA İNŞA 
ETMEK 
MÜMKÜNDÜR

İnşaat Mühend�sler� Odası olarak sürekl� vurguladığımız 
g�b�; şant�ye şefler�n�n tam zamanlı olarak şant�yelerde 
�st�hdamı sağlanmalıdır. 

Mevcut Yapı Denet�m Yasasının öngördüğü, t�car� yanı ağır 
basan yapı denet�m ş�rket� model� yer�ne; uzmanlık ve et�k 
değerlere sah�p yapı denetç�ler�n�n etk�nl�ğ�ne dayalı, 
meslek odalarının sürece etk�n katılımını sağlayacak yen� 
b�r denet�m sürec� model� hayata geç�r�lmel�d�r.

projelend�rme, üret�m ve denet�m h�zmetler�n�n b�rb�r�n�n 
olmazsa olmazı ve tamamlayıcısı olduğu gerçeğ�nden 
hareketle; başta İmar Kanunu olmak üzere Yapı Denet�m 
Kanunu ve �lg�l� tüm Kanunlar ve bağlı yönetmel�kler, 
kamu yararı �lkes� gözet�lerek bütüncül b�r anlayışla 
yen�den düzenlenmel�d�r.

Kentsel dönüşüm projeler�ndek� uygulamalarda rant 
sağlamak değ�l ülke yapı stokunun güvenl� hale get�r�lmes�, 
mevcut mal�kler�n haklarının korunması ön planda olmalı 
ve buna uygun gerekl� düzenlemeler�n yapılması 
sağlanmalıdır.

Bugün Ceyhan Deprem Anıtında b�r kez daha y�nelemek 
�ster�z k�; “deprem değ�l depreme dayanıklı olmayan 
b�na öldürür.”

DEPREM DEĞİL, DEPREME DAYANIKLI OLMAYAN BİNA ÖLDÜRÜR
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ABD'de kürtaj hak olmaktan çıktı
Daha önce 13 eyalet, kararın ardından otomat�k olarak 
kürtajın yasaklanmasını öngörecek kanunların hayata 
geçmes�n� kabul etm�şt�. Bu durum, ABD genel�nde 36 
m�lyondan fazla kadını etk�l�yor.

KARŞI OLANLAR, OLMAYANLAR

KÜRTAJ DAVASI

1973'te görülen davada, Yüksek Mahkeme'de yed�ye karşı 
�k� oyla b�r kadının gebel�ğ�ne son verme hakkının anayasa 
tarafından güvence altına alınmıştı. Karar, ABD'l� kadınların 
gebel�kler�n�n �lk 3 ayında kürtaj olmalarına hak tanıyordu. 
İk�nc� 3 aylık dönem �ç�n �se bazı sınırlamalar get�r�yordu

Cal�forn�a, M�ch�gan ve New Mex�co g�b� Demokrat'ların 
el�nde olan bazı eyaletler�n val�ler� �se mahkeme kararı ne 
olursa olsun yasal kürtaja er�ş�m�n devam edeceğ�n� 
açıklamışlardı.

EYALETLERİN YARISI 
YASAKLAYABİLİR

Kamuoyunda Roe v Wade (Roe, Wade'e 
karşı) adıyla b�l�nen mahkeme kararı, 
1973'te alınmıştı. Kararın �ptal� 
m�lyonlarca kadının yasal yollarla kürtaj 
yaptırma hakkını el�nden alıyor.

get�r�yordu.

Kararın ardından her eyalet kürtaj 
konusunda kend� yasaklarını get�reb�l�r. 

Eyaletler�n yarısının kürtaja yen� sınırlamalar get�rmes� ya 
da tümden yasaklamaya teşebbüs etmes� beklen�yor.

Mahkemen�n kararı, kürtaj üzer�ndek� 
sınırlamaların artırılması ya da kürtajın 
tamamen yasaklanmasını �steyen 
Cumhur�yetç� Part� ve muhafazakarkanat 
açısından b�r zafer olarak görülüyor.

ABD Yüksek Mahkemes�, 1973 tar�hl� Roe v Wade kararını 
kaldırdı. Karar, kadınların kürtaj yaptırmasını anayasal b�r 
hak olarak tanıyor ve kürtajı ülke çapında yasal hale 
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buse özkan

Ciğerimiz Yanıyorken El Sallayanlara – Size de Selam Olsun! 
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Başkan Seçer, Büyükşehir’in Tarsus’a 
Değer Katan Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�, Başkan Vahap Seçer 
öncülüğünde Tarsus'un kent estet�ğ�n� artıracak çalışmalarını 
süratle sürdürüyor. Yapılan çalışmalardan bazılarını yer�nde 
�nceleyen Başkan Seçer, vatandaşlardan yoğun �lg� gördü. 

“Gerçekten güzel h�zmetler oluyor. Bu h�zmetler�m�z 

Başkan Seçer, süratle yapımı süren Çamlıyayla Yolu'nda 
�ncelemede bulundu. Seçer, “Burası öneml� b�r güzergah. Şu 
anda buraya yapılan yol toplam 2 b�n 150 metre ve 35 metre 
en�nde. Tarsus'ta 3 şer�tl� yapılan �lk yol ve aynı zamanda 
güvenl�k şer�d�, b�s�klet yolunu da kapsıyor. B�l�yorsunuz 
Çamlıyayla �lçem�z özell�kle yaz nüfusu yoğun b�r yer. 
Burada da şu anda �ç�nde bulunduğumuz Haz�ran ayı 
�t�bar�yle de o bölgelere, �st�kamete seyahat�n yoğun olduğu 
b�r güzergah burası. Lokasyon olarak da sıkıntılıydı. Kesk�n 
b�r v�raj var. Bura kazalarıyla ünlüdür. Çocukluğumuzdan ber� 
b�l�r�z bu bölgey�. Burada �mar da gel�ş�yor, çok yen� yapılar 
oluşuyor. Onları da düşünerek �mar planlarından 35 metrel�k 
b�r yol öngörülmüş k� doğru b�r yaklaşım olmuş. B�z�m de 
yapacağımız yen� yolla, katkılarımızla beraber Tarsus'umuza 
kazandıracağımız güzel b�r çalışma olacak” ded�.

“Tarsusumuza kazandıracağımız güzel b�r çalışma 
olacak”

bundan sonra da devam edecek”

“Şu anda Tarsus'un Ulaşım Master Planı'nı çalışıyoruz”
Tarsus'ta çok güzel �şler yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, 
şöyle devam ett�:  “Bu �ç�nde bulunduğumuz alanın yaklaşık 
olarak 1000 metre ger�s�nde, orada Atatürk Caddes� �le Fat�h 
Sultan Mehmet Caddes�'n�n kes�şt�ğ� noktada da muhtemelen 
önümüzdek� b�rkaç ay �çer�s�nde b�r köprülü kavşak 
�nşaatımızı başlatacağız. Bu da Tarsus'ta b�r �lk. Mers�n 
merkeze gel�p o trafiğ�n akışına �mrenen Tarsuslularımız da 
bundan sonra kend� bölgeler�nde trafiğ�n aksadığı, k�l�tlend�ğ� 
kavşaklarda artık köprülü kavşak göreb�lecek. Zaten şu anda 
da Tarsus'un Ulaşım Master Planı'nı çalışıyoruz. Önümüzdek� 
nereden baksanız b�r 10-15 yılda neler yapılab�l�r, onun tekn�k 
anal�z�n�, b�l�msel anal�z�n� yapıyoruz. Zaten yaptığımız �şler 
de tekn�ğe, b�l�me, akla, mantığa, rasyonal�teye uygun 
çalışmalar. Tarsus her şey� hak ed�yor. B�z de Tarsus'un 
hakkını vermek �ç�n bugüne kadar olduğu g�b� bundan sonra 
da gecem�z�, gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğ�z.”

Tarsus'ta b�rçok bölgede çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan 
Seçer, “Çalışmalar da devam ed�yor, devam edecek. Ş�md� 
buradan Ömer Nazm� Caddes�'ne geçeceğ�z.  Orada da 1350 
metrel�k b�r güzergahımız var. Orayı da b�t�rd�k, �nceleyeceğ�z. 
2022 yılı programımızda b�rçok noktada, ana arterlerde, 
Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�'ne a�t güzergahlarda program 
uygulanacak. Mutlaka çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. 
Mal�yetler çok arttı. H�ç hesapta olmayan gel�şmeler oldu. 
Akaryakıt, b�tüm fiyatlarında ve d�ğer �nşaat malzemeler�nde. 
Her şeye rağmen Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� güçlü, 
�st�krarlı, ne yaptığını b�len b�r beled�yed�r. Bütçes� güçlü b�r 
beled�ye olduğu �ç�n, yönetenler de güçlü b�r �rade ortaya 
koyduğu �ç�n son 3 yılda zaten yapılanları, her şey� görülür. 
Burada tevazu sah�b� de olamayız. Gerçekten güzel h�zmetler 
oluyor. Takd�re şayan h�zmetler oluyor. Bu h�zmetler�m�z 
bundan sonra da devam edecek” d�ye konuştu.

Başkan Seçer, Çamlıyayla Yolu'ndak� çalışmanın ardından 
yapımı tamamlanan Ömer Nazm� Caddes�'n� gezd�. Mahalle 

 “B�r seç�m ortamının da Türk�ye'y� rahatlatacağını 
düşünüyorum”

Yeş�lyurt Pazarı'nı da gezen Başkan Seçer, büyük �lg�yle 
karşılandı. Pazar esnafını tek tek gezen Başkan Seçer, 
vatandaşın alım gücüne da�r şu düşünceler� paylaştı: “Aman 
aman kalabalık değ�l. Çok yoğun b�r alışver�ş yok. Çünkü sebze, 
meyve fiyatları çok çok yüksek. Burası üret�c� bölge. Tarsus, 
sebzen�n yoğun yet�şt�ğ� b�r yer. Meyven�n yoğun yet�şt�ğ� b�r 
yer k� şu anda sezonu. Hasat sezonu yan� b�r turfanda sezon da 
değ�l. Ona rağmen en ucuz meyve 5, 7, 8 l�ra. Domates 7-8 l�ra. 
Bunlar mutlaka tüket�c� açısından çok yüksek rakam, üret�c� 
açısından da sorduğunuz zaman haklı olarak düşük buluyor 
çünkü denge bozuldu. Yan� b�r taraftan tüket�m yapan sab�t 
gel�rl�, dar gel�rl� �şç�, memur, esnaf; gel�r�nde sorun var, almış 
başını g�tm�ş hayat pahalılığı. 

muhtarlarının övgü dolu cümleler� �le karşılanan Başkan Seçer, 
caddey� muhtar ve vatandaşlarla b�rl�kte yürüyerek �nceled�.

Gel�r� sab�t. D�ğer taraftan üret�c� üret�m yapıyor. Gübrey� 3 
katına, akaryakıtı 3-4 katına, �lacı 5 katına kullanınca ortada 
müth�ş b�r kaos oluyor. Bu ekonom�k b�r mesele. Doğal olarak 
bunu merkez� hükümet�n çözmes� gerek�yor. Mutlaka b�r yerel 
yönet�c� olarak, Beled�ye Başkanı olarak b�z de bu buhran 
sürec�nde, hayat pahalılığı sürec�nde vatandaşın yanında olmak 
�st�yoruz. B�z�m yapacağımız onlara mutlaka sosyal katkılardır. 
Onların önce gıdasını, çocuklarını, bebeğ�n�n mamasını 
düşünmek. Zaten bunları yapıyoruz. Yönet�me geld�ğ�m�z andan 
�t�baren yapıyoruz. O ayrı b�r konu. B�r yapısal sorunlar var. B�r 
de an� seyreden sorunlar var. Ş�md� bu ekonom�k kr�z b�r 
taraftan hem yapısal, yıllara matuf yapılan hataların sonucu; b�r 
de gel�şen pandem� koşulları, dünya ekonom�k şartları derken 
�k�s� üst üste geld� hayat çek�lmez b�r hal aldı. Yan� pazar 
yer�nde gördüğüm özetle b�r Beled�ye Başkanı olarak bu. B�r 
s�yasetç� olarak da ülkem�n bu durumda olması, yurttaşımın bu 
durumda olması ben� mutlu etmez. Son derece de üzer. İnşallah 
b�r çıkış yolu olacak. S�yaset kurumu çözer bunu. Mutlaka 
'�nşallah' d�yeceğ�z, d�lek d�leyeceğ�z, dua edeceğ�z ama akıl 
çözer bunu, uygulayacağınız pol�t�kalar çözer. Türk�ye yakın 
zamanda umut ed�yorum rahatlayacak b�r ortam yaşayacak. B�r 
seç�m ortamının da Türk�ye'y� rahatlatacağını düşünüyorum.” 
ded�

Yapılması gereken çok şey 
var, her zaman da olacak. 
İş�n başı eğ�t�mden 
geç�yor �tfa�yec�s�nden s�v�l toplumuna herkes�n eğ�t�lmes� 
gerek�yor. B�l�nçlend�rmek şart.  

Can kaybı yok d�yorlar, b�nlerce hayvan yanarak öldü onları 
saymadan. Nesl� tükend� belk� de bazısının bu 4 günde. Her an 
rüzgarın yönüne göre değ�şen ve yayılmaya devam eden 
yangınların önünü kesmek �ç�n bundan sonra belk� de daha da 
b�l�nçl� oluruz. 

Özell�kle yangının erken 
saptanab�lmes� �ç�n han� 
boy boy asker� kulübeler 
koymak g�b� yangın olası 
yerlere yangın gözetme 
noktaları yapılsa erken 
saptanıp müdahale 
ed�leb�l�r g�b�me gel�yor. 
Sun� gölet �nşa etsek 
mesela? Sonuçta her 
makamın yen� b�naya, 
yen� arabaya, makam 
aracına şoförler�ne �ht�yacı 
yok ama bu adanın bu 
ormanlara �ht�yacı var! 

Öncell�kle yaz kış demeden yanan ormanlarımızın önünü kesmek, 
büyümes�n� engellemek �ç�n gerek orman da�res� gerek �tfa�yey� 
belk� de yapılandırmak gerek. Hazırlıksızdık değ�l bunun cevabı. 
Geçen seferde öyle denm�şt�. Ş�md� nasıl y�ne hazırlıksız oluruz? 
B�rçok �ş veren özel tanker�n� yolluyor, devlet�n hükümet�n derd� 
başka. Yok olan doğal alanların yer�ne b�nalar değ�l yeş�llend�rme 
çalışması yapın! F�dan ek�m� yapılıyordu her sene �lk okullarda ne 
oldu ona? Çevrem�z� korumak, saygı duymak en az �nsan hakları 
kadar öneml�, tek canlı b�zler değ�l�z. 

Seç�lm�ş, seçt�r�lm�ş k�ş�lerden o koltuklarda oturmak yer�ne ne 
yapmasını bekl�yoruz?

ve çevres� alev alev yanıyor. Yeş�l ada d�ye anılan Kıbrıs artık çok 
esk�de kalmış.. Tüm yeş�ll�ğ�, canlıları kül oldu. En az 60 km 
uzaktan b�le görseller paylaşılıyor yangının göründüğüne da�r k� 
buna bende geçen akşam şah�t oldum maalesef. 
Antalya'da olan yangın, pol�t�k ve s�yas� durumlar derken yangının 
4. gününü ger�de bıraktık.. B�r sporcu b�s�kletç� olarak şöyle 
söyleyey�m Kantara bütün adanın b�s�kletç�ler� �ç�n tab�r� ca�z �se 
“Everest” olarak kabul görüyor. B�rçok ülkeden tur�st Kantara'da 
tırmanma yapıyor, kales�n� z�yaret ed�yor, toplumumuzun gençler� 
gençl�k kampları yapıyor ve daha da fazlası. Yangın konusunda 
b�l�nçlenmek, k�ş�sel ya da m�ll�yetç� çıkarları düşünmeden hareket 
etmek böyle dönemlerde en öneml�s� bence. S�v�ller�n b�l�nçs�zce 
yardıma koşması b�le takd�re şayan. Yüzlerce �nsan, s�v�l toplum 
örgütler�, b�rl�k beraberl�k �ç�nde mücadeleye devam ed�yor. Gece 
gündüz demeden. 

Pek� b�z�m halk olarak �ht�yacımız ne?

Sadece coğrafik olarak Kıbrıs Türk toplumunun değ�l 
bütün adanın, yurt dışından gelen tur�stler�n sık uğrak 
yer� Kantara'mız, Mers�nl�k köyümüz, Tatlısu köyümüz 
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Dr. F�gen Dem�r Kardeş 
(Hun�l� Doktor)

Pınar Gültekin ve Adaletin Terazisi

Ceyhan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan 
toplu iş sözleşmesi Türkiye'ye örnek oldu

Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çel�k �se kamu 
çalışanlarına gösterd�ğ� hassas�yetten ötürü Ceyhan 
Beled�ye Başkanı Hülya Erdem'e teşekkür ett�.

Erdem, “Beled�yem�zde çalışan memurlarımızın sosyal 
denge tazm�natlarında ve özlük haklarında günün şartlarına 
göre, beled�yem�z�n �mkanlarını zorlayarak öneml� 
�y�leşt�rmeler yaptık. TİS, Türk�ye'ye örnek b�r sözleşme 
oldu. Ded�kodulara meydan vermeden çalışanlarımızla b�r 
a�le olarak Ceyhanlı hemşehr�ler�m�z�n huzuru, refahı ve 
mutluluğu �ç�n mesa� kavramı olmadan gece-gündüz 
çalışmaya devam edeceğ�z. Beled�yem�zde çalışan kamu 
personel� mesa� arkadaşlarımıza hayırlı olsun” ded�.
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PERSONELİN YÜZÜ GÜLDÜ
Ceyhan Beled�yes�, beled�yedek� kamu çalışanlarının sosyal 
denge tazm�natlarında ve özlük haklarında öneml� 
�y�leşt�rmeler yaptı. Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem 

Ceyhan'da TİS sev�nc�…

Adana'nın Ceyhan İlçe Beled�yes� �le Tüm Bel-Sen Adana 
Şubes� arasında �mzalanan Toplu İş Sözleşmes� (TİS) 
çalışanlar adına Türk�ye'ye örnek b�r sözleşme oldu. TİS'e 
göre kamu çalışanlarına b�n l�ra bayram �kram�yes�, yüzde 
110'a varan maaş zammı, 750 TL eğ�t�m ve kültür yardımı, 
750 TL 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yardımı, b�r�nc� 
derece yakını vefat eden çalışana 3 b�n TL, çalışanın vefat 
etmes� hal�nde m�rasçılarına 9 b�n TL yardım yapılacak.

Başkan Erdem, kamu çalışanlarına ayrıca 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma  Günü'nde 750 TL �kram�ye ver�leceğ�n�, çocuğu 
öğren�m gören çalışanlara eğ�t�m ve kültür yardımı olarak 
750 TL, b�r�nc� derece yakını vefat eden çalışanlara 3 b�n 
TL, çalışanın vefatı hal�nde yasal m�rasçılarına 9 b�n TL 
ölüm yardımı yapılacağını bel�rtt�. Başkan Erdem, ayrıca 
Kurban Bayramı'nda çalışanlara b�n TL bayram yardımı 
yapılacağını da vurguladı.

YÜZDE 110 MAAŞ ZAMMI, EĞİTİM VE BAYRAM 
İKRAMİYESİ…
Başkan Hülya Erdem, makamında düzenlenen TİS'�n 
ardından yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı ve 
müdürlere brüt yüzde 110, şef, am�r, ve koruma şoförüne 
yüzde 105, kom�ser, zabıta personel� ve d�ğer memurların 
aylık maaşlarına brüt yüzde 105 zam yaptıklarını kaydett�.

“HAYIRLI OLSUN”
Ceyhan Beled�yes�'ndek� çalışma arkadaşlarını hayat 
pahalılığına, enflasyona ezd�rmeyeceğ�n� kaydeden Başkan 

ve beled�yede çalışan memurların yetk�l� send�kası Tüm 
Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çel�k arasında 
�mzalanan Toplu İş Sözleşmes� (TİS) �le personel�n yüzü 
güldü. Çalışanların sosyal ve mal� haklarında öneml� oranda 
�y�leşt�rme yaptıklarını kaydeden Ceyhan Beled�ye Başkanı 
Hülya Erdem, kamuoyunu yanlış b�lg�lend�renler�n aks�ne 
alın ter� ve emeğ�n kazandığını vurguladı.

Haksız tahr�k etk�s� altında suç �şleyen k�ş�n�n kusur 
yeteneğ�nde b�r azalma söz konusudur. Kusur yeteneğ�nde 

“Haksız tahr�k �nd�r�m�', TCK'nın 29. maddes�ne göre 
k�ş�n�n haksız b�r fi�l�n kend�s�nde meydana get�rd�ğ� h�ddet 
veya ş�ddetl� elem�n etk�s� altında suç �şlemes� hal�nde ceza 
sorumluluğunu azaltan b�r ceza �nd�r�m� neden�d�r.

azalma meydana gelen fa�l, haksız tahr�k altında suç 
�şled�ğ�nden ceza �nd�r�m�nden yararlanır. "
Pınar Gültek�n, b�r ün�vers�te öğrenc�s�. Cemal Met�n Avcı 
evl� ve 1 çocuk babası. K�m�ne göre �l�şk�ler� olmuş, 
Pınar'ın a�les�ne göre �se tanıştığı Cemal'�n ısrarlı tak�p ve 
tac�z� üstüne her yerden engellemes�ym�ş c�nayet�n sebeb�...

Kat�l, Pınar'ı götürdüğü bağ ev�nde ş�ddet uygulayıp 
boğarak öldürmüş, b�r var�le koyup yakmış, üstüne ç�mento 
döküp del�ller� yok etmeye 
çalışıp ortadan kaybolmuş!

Okurken b�le �nsanın 
yüreğ�n� yakan bu âd�, 
sapıkça tasarlanmış 
c�nayette ağırlaştırılmış 
müebbet �stenen kat�le 
'haksız tahr�k �nd�r�m�' 
uygulanmış. Düşüneb�l�yo 
musunuz, 'b�r anlık s�n�rle 
öldürdüm' d�yen bu 
ps�kopat; sadece 22 yıl 
hap�s yatacakmış. (hatta 
karşılığı 14 yıl oluyormuş) 
B�r anlık s�n�rle döv, öldür, 
var�le koy, yak, ç�mento 
dök, öyle m�? S�zde h�ç 
v�cdan yok mu??

B�r �nsana bunları yaptıracak 'tahr�k ed�c� davranış' ne 
olab�l�r, sorarım s�ze? 

Evl� b�r adamın b�r ün�vers�te öğrenc�s�yle muhattabında 
suçlunun kadın olup böyles� b�r ölümü haketmes� ve adamın 
14 yıl yatıp çıkması normald�r d�yen b�r hukuk s�stem� 
olab�l�r m�? Üstel�k cep telefonu kayıtlarından olay anında 
bağ ev�nde olduğu anlaşılan kat�l�n kardeş� ve hatta anası 

Döven, söven, acılar �ç�nde bırakıp 
boğarak öldüren, yakan, üstüne 
ç�mento döküp ortadan kaldırmaya 
çalışan b�r k�ş�ye 'müebbet hap�s' 
ver�lm�yorsa, k�me ver�l�yor, b� aklı 
sel�m bana anlatsın. Bu ülkede ş�ddet 
ve kadın c�nayet� durdurulab�l�r m�?? 

Ya da şöyle sorulmalı 'kadın c�nayetler� durdurulmak 
�sten�yor mu?'

babası esk� eş�, del�ller� yoketmeye yardım etme suçundan 
yargılanıp 'serbest bırakılmış'

Lütfen sadece b�kaç dak�kalığına o gözler�nde güneş� 
saklayan Pınar'ın annes� babası olduğunuzu düşünün. 
Kızınızın yaptığı hang� tahr�k, �şled�ğ� hang� suç bunları 
hakett�r�r?? B� �nsana neler yaparsanız acaba müebbet hap�s 
cezası alırsınız? Pınar'ın a�les� kend� yağında kavrulan 
B�tl�s'l� b�r a�le olmasaydı da ülkey� yakıp kavurab�len 

manev� ve maden� güçte b�r a�le 
olsaydı, y�ne böyle b�r karar ver�lecek 
m�yd�?

Egzoz borusundan, damacana ş�şeden, 
saç tel�nden tahr�k olanların olduğu 
b�r ülkede sapıklar kadınları 
öldürüyor; kadının g�yd�ğ� eteğ�n 
boyundan 'onların kötülüğü' 
sorgulanıp kat�llere 'tahr�k �nd�r�m�' 
uygulanıyor, adamınsa taktığı kravat, 
onun '�y�l�k hal�n�' bel�rl�yor. 

O adalet�n teraz�s� var ya, o ... s�z�n dağıttığınız adalet 
kadar uygun yer�n�ze.... 
Yaaan� adalet teraz�s� s�z�n �ç�n hep uygun yerde, uygun 
zamanda ve şek�lde çalışsın, demek �sted�m; s�z ne anladınız 
k�??



Sayfa 12

hüsey�n bakay

KARA ATENA (BLACK LİVES MATTER)

İlk kez ev alacaklar için 7 tavsiye

Araştırma yapın

B�na yaşını öğren�n

Günümüzde b�rçok �nşaat firmasının yanı sıra b�reysel 
müteahh�tler de çeş�tl� konut projeler�ne �mza atıyor. İlk kez ev 
alacak k�ş�ler�n ev� �nşa eden firmayı veya k�ş�y� detaylı b�r 
şek�lde araştırması gerek�yor. Uzmanlar bu noktada daha önce 
yaptığı projelerle güven kazanmış kurumsal firmaların terc�h 
ed�lmes� gerekt�ğ�n�n altını ç�z�yor.

B�na yaşı �lk kez ev alacak k�ş�ler �ç�n öneml� b�r �pucu kaynağı 
olarak öne çıkıyor. Ev�n değer�n� bel�rleyen en öneml� 
unsurlardan b�r� olan b�na yaşı, aynı zamanda b�nanın zem�n�, 
depreme karşı dayanıklılığı ve geleceğ� hakkında da öneml� 

Gayr�menkul yatırımları günümüzde yen�den önem kazanmaya 
başladı. Bu noktada �lk kez ev alacak k�ş�ler�n gayr�menkul 
yatırımı yaparken r�skler� m�n�muma �nd�rmes� gerek�yor. 
Uzmanlara göre satın alınacak konutun lokasyonu, konutun 
değer�n� doğrudan etk�l�yor.  Lokasyonların seç�m�nde; eğ�t�m, 
sağlık ve ulaşım olanakları ve sosyal yaşam kal�tes� bütçe 
eksen�nde göz önünde bulundurulması gereken özell�kler 
arasında bel�rt�l�yor.

Son dönemlerde artan konut fiyatları ve a�le başına düşen k�ra 
g�derler�n�n yüksel�ş�, gayr�menkul yatırımlarının seyr�n� 
değ�şt�r�yor. Özell�kle fiyatlarda yaşanan değ�ş�mler, konut 
alımına yönel�k teşv�kler, mülk sah�pler�n�n bel�rled�ğ� farklı 
bedeller g�b� b�rçok unsur gayr�menkul yatırımlarını bel�rleyen 
faktörler olarak öne çıkıyor. 150 yılı aşkın köklü geçm�ş�yle 
müşter�ler�ne h�zmet veren General� S�gorta, b�rçok d�nam�ğ�n 
ev sah�b� olmak �steyenler� etk�led�ğ� döneme da�r 7 tavs�yey� 
paylaştı.

Doğru lokasyonu bel�rley�n

Ev�n metrekare oranı ve büyüklüğü ev�n değer�n� bel�rleyen b�r 
d�ğer unsur olarak ön plana çıkıyor. İlk kez ev alacak k�ş�ler�n 
net ve brüt metrekare oranı arasındak� ayrımı sağlıklı b�r 
şek�lde yapması gerek�yor. Uzmanlar net ve brüt metrekare 
arasındak� farkı gözeten k�ş�ler�n öneml� ölçüde mal�yet 
tasarrufu sağlayacağını bel�rt�yor.

Metrekareye d�kkat ed�n

b�lg�ler ver�yor. İlk kez ev alacak k�ş�ler�n doğal afetler� ve 
çevresel faktörler� göz önünde bulundurarak bütçeler� 
dah�l�nde yen� evler� terc�h etmes� gerek�yor.

İlk kez ev alacak k�ş�ler�n d�kkat etmes� gereken b�r d�ğer 
husus �se resm� �ncelemeler olarak öne çıkıyor. Ev�n daha 
öncek� döneme a�t elektr�k, doğalgaz ve su g�b� abonel�k 
borçları, tapu durumu, ray�ç bedel�, deprem r�sk� ve raporlarına 
d�kkat ed�lmes� gerek�yor

Resm� �ncelemeler� unutmayın

İlk kez ev alacak k�ş�ler�n b�na özell�kler�n� ve b�nanın g�der 
kalemler�n� göz önünde bulundurması da oldukça öneml�. 
B�nanın ses ve ısı yalıtımı, a�dat m�ktarı, büyüklüğü ve 
güvenl�ğ� hakkında b�lg� sah�b� olmak satın alma kararını 
doğrudan etk�l�yor.

B�na özell�kler�n� es geçmey�n

Ek masraflar �ç�n bütçe ayırın
İlk kez ev alacak k�ş�ler�n daha önce kullanılmamış konutlar 
satın almadığı takd�rde, olası dosya masrafları ve tad�latlar �ç�n 
ek bütçe ayırması gerek�yor. Uzmanlara göre satın alma �şlem� 
gerçekleşt�r�lmeden önce ev �ç� kullanım durumun ve 
eks�kl�kler�n d�kkatl� b�r şek�lde gözden geç�r�lmes� önem 
taşıyor.
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Kurtuluş Savaşında başımıza bela olan Yunan 
hayranı ve Türk karşıtı olarak b�l�nen İng�ltere 
başbakanı Dav�d Lloyd George “Türkler� Orta 
Asya'ya sürmek b�r mecbur�yett�r. Türkler ulus 
olmak b�r yana, b�r sürüdür. Kavgadan başka b�r 
şey b�lmezler. Onlara Ay'da b�r kavga var 
dersen�z, hemen Ay'a b�r merd�ven dayar ve 
kavgaya katılırlar.” d�yen b�r ırkçıdır. Yaklaşık 
yüzyıl sonra bugün ABD'n�n başında Dav�d 

Lloyd George g�b� Yunan sempat�zanı b�r başkan vardır; Joe 
B�den. Rahmetl� Başbakan Bülent Ecev�t, Joe B�den �ç�n geçm�şte 
“bu senatör Rum lob�s� m�l�tanı” dem�şt�r. Yunan�stan Başbakanı 
M�çotak�s'�n son ABD z�yaret�nde Joe B�den, konuk başbakan �le 
el sıkışırken kend�n� “B�denepulos” olarak tanıtmıştır. 

Günümüzde tar�h yapmak mutlaka öneml�d�r, ancak çok daha 
öneml� olan onu yazmaktır. Ne yazık k� b�z�m tar�h�m�z �ç�nde aynı 
durum söz konusudur. Türk tar�h�n� yabancılardan öğrenmek g�b� 

b�r hastalığa duçar olmuş durumdayız. “Türkler 
göçebe b�r toplumdur” g�b� b�r �fade Batının 
b�ze dayattığı b�r yanılsama olab�l�r m�? Türk 
tar�h�n�; M.Ö. 209'a endekslemek ne derece 
doğrudur?  Atatürk, Hatay meseles�nde “40 
asırlık Türk yurdu düşman el�nde kalamaz” 
derken ne demek �stem�şt�r? Türk Tar�h ve D�l 
kurumlarını açması, Türk Tar�h Tez�, Belleten 
Derg�s�, vb. çalışmaları hang� amaca yönel�kt�r?

Başkaları tarafından tanımlanan b�r tar�h 
anlayışının sakıncaları �le boğuşurken sürekl� 
tekerrür eden tar�hsel gerçekl�ğ� doğru okumak 
öneml�d�r. 

Sözün özü; “Hayatta yen� olan b�r şey yoktur, sadece �y� tar�h 
okumamışsınızdır.”

hak eden çok değerl� ve büyük b�r b�l�m �nsanıdır. Bu yazının asıl 
gayes� Kad�m Mısır ve Fen�ke'ye �t�barlarının �ades�nden z�yade 
“tanımlayamazsan tanımlanırsın” sorununu d�le get�rmekt�r.

götürülerek, b�r tar�h malzemes�yle desteklenm�şt�r.

Avrupa merkezc�l�ğ�n bu çarpıtılmış b�l�nc�, kuşkusuz sadece Batılı 
�nsana ver�lm�yor, hatta ondan daha fazla Ez�len Dünya �nsanını 
hedeflemekted�r. Ez�len Dünya ün�vers�teler�nde, gazeteler�nde, 
basınında bu b�l�nç �t�barlı mevk�lerden topluma pompalanır. 
Ülkem�zde de, "çağdaş uygarlık düzey�ne ulaşmak" hedefi 
Batılılaşmak (yen� t�p Tanz�matçılık) 
olarak çarpıtılıyor. Her sorunumuza, 
"Oysa Batı'da ... " denerek çözüm 
göster�l�r.

Ar� Model� �le b�rl�kte Kad�m Mısır, 
ırkçılığın yüksel�ş� ve Afr�ka kültürünün 
küçük görülmes�nden büyük zarar 
görmüştür. Buna karşılık, Yunan�stan 
ırkçılıktan dolaysız olarak ve her 
bakımdan yarar görmüş hemen "d�nam�k 
Avrupa ırkının çocukluğu" sayılmaya 
başlanmıştır. (B�z Türkler�n Yunan�stan 
�ç�n “Avrupa'nın Şımarık Çocuğu” tanımı 
buradan kaynaklanır.) Böylece 
Mısırlıların, Avrupa'nın t�msal� ve saf 
çocukluğu olan Yunanlıların kültürel 
ataları olduğu fikr� tahammül ed�lemez 
hale gelm�şt�r. 

Karader�l�ler�n b�yoloj�k bakımdan 
uygarlık kurmaya elver�şl� olmadıkları 
b�l�msel olarak "kanıtlanmış" �d�yse, 
münasebets�zces�ne Afr�ka kıtasında yer 
alan Esk� Mısır nasıl açıklanacaktı? Oysak� Mısır uygarlığının 
temelde Afr�kalı olduğu ve Afr�ka öğes�n�n Esk� ve Orta 
Krallıklarda, H�ksos �st�lasından önce, sonrak� döneme göre daha 
güçlü olduğu tar�hsel b�r hak�katt�r. Ayrıca, başkentler�n� Yukarı 
Mısır'da kurmuş olan en güçlü Mısır sülaleler�n�n çoğu 10, 11. 12. 
ve 18. sülaleler pekâlâ karader�l� d�ye n�telend�reb�leceğ�m�z 
firavunlardan oluşuyordu.
Mart�n Bernal “Kara Atena” k�tabı �le tar�hsel hak�kat�n ortaya 
çıkmasında �nsanlığa büyük b�r h�zmette bulunduğu �ç�n saygıyı 

Bu yazımızda Mart�n Bernal'�n Kara Atena adlı k�tabını 
�nceleyeceğ�z. İlk basıldığından bugüne b�l�m çevreler�nde büyük 
yankı uyandıran, seçk�n b�r eser olarak önem�n� hala muhafaza 
etmekted�r.

Avrupa merkezc�l�ğ�n�n �k� b�leşen� bulunmaktadır. B�leşenler�nden 
b�r�ne göre, Batı uygarlığı Yunan�stan'da doğmuş, Roma üzer�nden 
ortaçağa ve oradan da bugüne ulaşmıştır. D�nsel b�leşen �se Yahud�-
Hır�st�yan hattını �zlemekted�r. 19. yy'de üret�lm�ş olan Avrupa 
merkezc� teor�ler, Asya ve Afr�kalı toplumları dünyanın tar�hsel 
gel�şme yatağının dışına �tmekted�r. 

Mart�n Bernal, bu k�tabında esk� tar�h yazımı model�n�n ne 
olduğunu açıklar. Yunan kültürü, Mısırlılar ve Fen�kel�ler�n MÖ 
1500 c�varında yaptığı kolon�leşt�rme ve yerl� halkı uygarlaştırması 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Yunanlılar Yakındoğu 
kültürler�nden çok büyük ölçülerde kültürel aktarım yapmaya daha 
sonra da devam etm�şt�r. "Esk�çağ Model�" adını verd�ğ� bu tar�hsel 
kültürel model�n 19. yy'ın başına kadar geçerl�l�ğ�n� koruduğunu; 
Yunan tar�h�n�n okullarda öğret�len yen� anlatımının �se ancak 1840 
ve 1850'lerde gel�şt�r�ld�ğ�n�; “Ar� Model” olarak tanımlanan yen� 
tar�h yazımının 19. yy'da Kuzey Avrupa ırkçılığının patlamasıyla 
b�rl�kte "özgün Avrupa uygarlığının beş�ğ� Yunan�stan" efsanes�n�n 
ortaya atıldığını ve Yunan�stan'ı oluşturan Avrupa dışı unsurlarının 
yok sayılmaya başlandığını �fade etmekted�r.

Esk�çağ Model�, ez�len Dünya'da emperyal�zme karşı yürütülen 
mücadele bakımından büyük önem taşır. Çünkü Avrupa 
merkezc�l�ğe karşı mücadele, emperyal�zme karşı mücadelen�n b�r 
parçasıdır. Ezen Kuzey'�n, ez�len Güney'e karşı �deoloj�k saldırısının 
en öneml� araçlarından b�r� olan ırkçılık, artık "üstün ırk yok, üstün 
kültür var" d�ye özetleneb�lecek b�r hat �zlemekted�r. "Üstün kültür", 
tab�� k� somut �fades�n� Batı uygarlığında bulur. Bu �deoloj�k 
çarpıtmalar, zamanla Batı toplumb�l�m�n�n ve tar�hç�l�ğ�n�n b�r dalı 
hal�ne get�r�lm�ş ve adına da Oryantal�zm denm�şt�r. Böylece 
Batı'nın "üstünlüğü" ve "�ler�l�ğ�'', geçm�ş�n der�nl�kler�ne kadar 

Kara Atena k�tabı tar�hsel parad�gmaya haklı b�r �t�razda bulunan 
b�l�msel çalışmadır. Günümüz Avrupa merkezc� tar�h anlayışı, Batı 
uygarlığını, kend�ne özgü b�r tar�hsel gel�şmen�n ürünü olarak görür. 
Buna göre, bugünkü Batı uygarlığı, �nsanlığın genel gel�ş�m 
ç�zg�s�nden ayrılmış, daha ver�ml� b�r yola sapmış ve d�ğer 
uygarlıklar karşısında üstün b�r konuma gelm�şt�r. Avrupa merkezc� 
önyargı; Ant�k Yunan�stan-Roma-Hır�st�yan feodal Avrupa-kap�tal�st 
Avrupa b�ç�m�nde sıralanan, Avrupa'ya bahşed�lm�ş benzers�z b�r 
soyağacı vardır. Bu z�nc�r her halkasıyla �ler� �nsanlığın 
(�lerlemen�n) ç�zg�s�d�r ve sonuçta �lerlemen�n doruğu kap�tal�st 
muc�zey� yaratmıştır. Dünyanın bu z�nc�r�n dışında kalan bölümler� 
doğal olarak ger�d�r.
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Mehmet Sel�m SÜZER

AŞIKLAR NİÇİN SEVMEZ?

Ps�koloj� B�l. Uzm.

ortadan kaldırarak M�ll� Sporcu Bursu'nu devreye alıyoruz. 
Sporcularımız kadar a�leler�n� de sürec�n doğru b�r parçası 
yapmak �ç�n çalışıyoruz. 

Bakan Kasapoğlu s�stem�n doğru çalıştığını bel�rterek, 
"Bakanlığımız, federasyon, sporcu ve antrenörler�m�zle 
kocaman b�r a�ley�z. L�sanslı sporcu sayımız 11 m�lyonu 
geçt�. S�stem doğru çalışıyor, başarılar gel�yor. Ay-Yıldızlı 
bayrağımızı en yükseğe çekmek, İst�klal Marşı'mızı dünyaya 
d�nletmek �ç�n el ele çalışmaya devam edeceğ�z" ded�.

Okul spor müsabakalarının finaller�n� TRT Spor Yıldız 
kanalından yayınlıyoruz. 
A�leler�n desteğ� ve heyecanını da sürece katıyoruz.”

“LİSANSLI SPORCU SAYIMIZ 11 MİLYONU GEÇTİ”

 

O halde �nsanı çılgına çev�ren bu g�zeml� kavram,  somut  ve 
nesnel olarak �nceleneb�lecek olsaydı neler çıkardı karşımıza, 
bakalım: D�ğer canlılarda kur yapma davranışı olarak karşımıza 
çıkan d�r�msel enerj�, �nsanlarda evr�mleşerek(?) aşk güdüsü 
adını alır. Tüm canlılarda bel�rl� zamanlarda türün devamını 
sağlamaya yönel�k olarak ortaya çıkan c�nsel dürtü, �nsanda b�r 
nesneye yönel�k yoğun aşk duygusuna dönüşmekted�r. Bu 
durumu Schopenhauer, öznen�n kend�s�nde b�r eks�kl�k ve 
�ht�yaç duyduğu özell�kler�n aşk nesnes�nde var olduğunu 
sezg�sel olarak h�ssetmes�yle, onunla b�r araya gelme olasılığı 
sonucu ortaya çıkab�lecek ürün olan bebeğ�n,  kend�s�ndek� bu 
eks�kl�ğ� g�dermeye yönel�k mükemmel b�reye özlem� olarak 
açıklamaktadır aşkı. Schopenhauer'a alternat�f b�r açıklama 
get�ren Freud'a göre �se her çocuğun yaşadığı öd�pal ve electra 
kompleks� sonucu karşı c�ns ebeveynde bulunan her hang� b�r 
özell�ğ�n aşk nesnes�nde var olduğunun h�ssed�lmes�yle ona 
yönelme sonucu ortaya çıkan yoğun l�b�d�nal duygu olarak 

Bu şek�lde bakıldığında aşk fantast�k ve �deal b�r durumdur. 
İnsana ş��rler yazdırır, besteler yaptırır… Ayrıca aşk, d�r�msel 
b�r enerj� kaynağıdır. İnsanı olmadık �şler yapmaya zorlar; hele 
k� bu �nsan, aklı �le duygularını düzenleyeb�lecek yetk�nl�kte 
değ�lse(?).  

Çok aşık olmuş, del� g�b� tutuşmuş b�r erkeğ�n partner�n� nasıl 
olup da evlend�kten sonra olmadık zor durumlara düşürdükler�n� 
duyunca şaşırır ve bu durumu açıklamakta zorlanırız. O halde 
bu durumun nasıl gerçekleşt�ğ�n� anlamak üzere aşk ve sevg� 
kavramlarının kaynaklarına ve kökler�ne b�raz daha yakından 
bakalım.   

Tar�h boyunca estet�ğ�n, edeb�yatın ve felsefen�n kend�s�ne çok 
şey borçlu olduğu aşk fenomen� b�r nesneye duyulan yoğun 
l�b�d�nal tutkulu duygu olarak tanımlanab�l�r. Aşk kavramının 
Ant�k Yunan'dak� �sm� olan Eros, �lkçağın en esk� met�nler�nden 
ber� evrende b�rleşme ve üremey� sağlayan doğal b�r güç, �nsan 
ve Tanrılar'ın aklını başından alab�len duygu olarak karşımıza 
çıkar. Örneğ�n Platon aşkı, �nsanların tüm mantıklı süreçler�n�, 
sağduyusunu, dürüst ve saygıdeğer düşünceler�n�, öz benl�ğ�n� 
rafa kaldıran çılgın, korkutucu ve doyurulmaz arzu olarak 
tanımlamıştır. Lev�nas'a göre aşk, mutlak yalnızlığı 
�çer�s�ndek� �nsanın, b�r Ötek�'yle karşılaşıp b�rleşeb�lme 
umudunu �çeren tek yoldur. O, aşkı ölüm g�b� güçlü b�r duygu 
olarak değerlend�rm�ş, �nsanın âşık olduğu k�ş�y� seçmek şöyle 
dursun, çoğunlukla olmadık k�ş�lere âşık olması, aşkın 
nedens�zl�ğ�n� gösterd�ğ� g�b�, onun �nsan üzer�nde sah�p olduğu 
gücü ve etk�y� de gösterd�ğ�n� d�le get�rm�şt�r. 

açıklamaktadır. 

Aşk'ın ne olduğuna da�r spekülasyonlar her ne olursa olsun 
nöro-b�yoloj�k olarak aşk, yoğun b�r haz duygusu olarak 
h�ssed�len ve yeterl� koşullar altında dopam�n, seroton�n g�b� 
nöro-k�myasalların oluşturduğu b�r durumdur. Bu nöro-
k�myasallar �nsan beyn�ndek� dopam�nerj�k bölgeler� (haz 
bölgeler�) uyararak, k�ş�ye haz yaşatırlar. Fakat bu uyarımlar 
sonsuza kadar sürmez çünkü haz bölges�  -uyuşturucu 
bağımlılığında olduğu g�b� - sürekl� daha fazla uyarılma bekler 
ve b�r süre sonra maks�mum uyarılma ş�ddet�ne alışarak haz 
vermemeye başlar…İşte bu evrede aşk b�ter.

Sevg�, doğuştan get�r�len b�r duygu olmayıp, sonradan ed�n�len 
�k�nc�l duygulardandır. B�r bebeğ�n doğduktan �t�baren sah�p 
olduğu dürtüler haz ve acı g�b� onu yaşamda tutacak �şlevsel 
dürtülerd�r. Fakat onu etrafındak� öneml� ötek�ler (k� 
çoğunlukla anne), en zor durumlarında onun �ht�yaçlarını 
g�der�r, rahatlatır, ona  dokunur ve hayran hayran gözler�n�n 
�ç�ne bakar. İşte bu �lk başlarda tek yönlü olan sev� süreçler�, 
zamanla ç�ft yönlü d�yad�k b�r bağlanma ve sevg� alış ver�ş�ne 
dönüşür. Bu süreçte �nsan beyn�ndek� dopam�nerj�k haz bölges� 
dopam�n, seroton�n, endorfin g�b� hormonlara ek olarak, 
bağlanma hormonu olarak b�l�nen oks�tos�n hormonu 
oluşumunu sağlar. Bu duruma ek olarak yapılan araştırmalar 
göstermekted�r k� bebeğ�n duygulanımları, öneml� ötek�ler�n 
duygulanımından doğrudan etk�lenmekted�r. Anne mutlu 
h�ssederken, bebek de duygulanımını anneye göre uyarlayarak 

(örn.''love'' (�ng.) ). Bu ayrımı çok önemsemektey�m. Çünkü 
sevg� sözcüğü  aşkı  �çermekle b�rl�kte, ondan çok daha 
fazlasıdır. 

D�ğer b�r dey�şle Freud'a göre aşk aslında romant�k sosla 
g�zlenm�ş olan c�nsel dürtüdür.

Çok �lg�nçt�r k� batı d�ller�nde Türkçe’dek� g�b� sevg� ve aşk 
ayrımı yoktur; her �k� sözcük de tek b�r sözcükle karşılanır 

güzell�k tende değ�l
güzell�k emek �ster

b�rken b�rçok olandır
sevg�n�n en güzel�

O halde, romant�k �l�şk�lerde sev� nesnes�ne emek vermek, 
onunla zorlukları b�rl�kte başarmak ve b�rl�kte üretmek 
karşılıklı b�r yapılandırma sürec�d�r. Böylece sev� nesnes� 
b�z�m �ç�n nesne olmaktan çıkıp özneleşmekte -b�z olmakta- 
anlam ve değer kazanmaktadır. Çünkü b�reyler�n ve nesneler�n 
değer�n� �nsanın yükled�ğ� anlam bel�rlemekted�r. E. Fromm 
Sevme Sanatı' nda sev�lmekten öte sevmen�n, karşılıksız 
sevmen�n önem�ne vurgu yapmıştır. 
Çünkü sevmek, dolayısıyla sev�lmey� de �çermekted�r.

Bu açıklamalardan sonra aşkın tek, sevg�n�n �se ç�ft yönlü 
olduğunu söyleyeb�l�r�z. Ayrıca herkes�n aşık olab�lmes� 
mümkün �ken, sev�lmeyen b�r�n�n b�r ötek�n� sevmes�n�n daha 
zor olduğu sonucuna varab�l�r�z. Aşk, sevg�ye g�den b�r yol 
olab�l�rken; sevmek �ç�n b�r ön şart değ�ld�r.

paylaşılan emekt�r

mutlu h�ssetmeye başlar. Bu duruma, gerg�n b�r ortama 
g�rd�ğ�m�zde gerg�n; mutlu b�r ortama g�rd�ğ�m�zde mutlu 
h�ssetmem�z� örnek olarak vereb�l�r�z. 

yürekte ateş �ster

b�r çocuk dudağıyla
yanakta b�r sıcaklık
yalnız güzell�k değ�l
sevg� özver� �ster

SEVGİ

çıkarsız ve s�n�rs�z

sevg� güzell�k �ster

aşkların en soylusu

paylaşılan yürekt�r    
İLKAY AKKAYA

"Amacımız, sporu hayatının değ�şmez parçası yapmış 
b�r Türk�ye" d�yen Bakan Kasapoğlu şunları kaydett�: 
"Üçüncü sınıfta yetenek taramasıyla �lk ver�ler� topluyoruz. 
El�t sev�ye �ç�n sporcularımızı Sporcu Eğ�t�m Merkez� 
(SEM) ve Türk�ye Ol�mp�yat Hazırlık Merkezler�'ne 
(TOHM) yönlend�r�yoruz. Spor mu eğ�t�m m� �k�lem�n� 

Gençl�k ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
2022 yılının �lk 6 ayında kazanılan başarılara vurgu yaptı. 
Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız uluslararası 
müsabakalarda 34 farklı branşta 621 altın, 695 gümüş, 916 
bronz toplamda 2 b�n 232 madalya kazandı. Bu başarıların 
arkasında çok planlı b�r çalışma var. S�stem�m�z� 4 ana 
eksen üzer�ne �nşa ett�k. Nasıl mı? Yeteneğ� erken 
keşfed�yoruz. Yeteneğ� doğru yönlend�r�yoruz. Yeteneğ� 
gel�şt�recek tes�s ve b�l�msel yaklaşımı hazırlıyoruz. 
Performans tak�b�n� yapıyoruz" d�ye konuştu.
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PINAR GÜLTEKİN İÇİN ADALET?

Avukat 
Ş�r�n Şeyma Bulut
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Pek� ne olmuştu? Kısaca hatırlatayım mı s�ze? En azından 
hafıza problem� yaşayanlara Pınar Gültek�n c�nayet�n�n 
sanığının haksız tahr�k g�b� b�r bahaneyle 23 yıla oradan da 
7-8 sene yatacağı ödül g�b� b�r ceza ver�lmemes� gerekt�ğ�n� 
yen�den hatırlatmış olayım.

Pınar Gültek�n

Adalet, adalet…Herkes �ç�n adalet d�ye neredeyse 21 
sened�r kend�m�z� paralıyoruz. Yaşadığımız, âşık olduğumuz 
ülkem�zde b�r c�ns�yet, kadınlar neredeyse �nsan statüsünden 
çıkartılarak s�steme kurban ed�l�rken, devlet� yönetenler üç 
maymunu oynuyor. Yaklaşık 3 sene önce Cemal Met�n Avcı 
tarafından vahş� b�r şek�lde katled�len Pınar Gültek�n 
davasında karar 20.06.2022 tar�h�nde açıklandı: 
Pınar’ımızın kat�l�ne haksız tahr�k �nd�r�m�nden 23 yıl ceza 
ver�ld�. En fazla 7-14 sene arasında yatarı olan bu ceza b�r 
�nsanın yakılarak katled�lmes�n�n b�r sonucu olamaz, bunu 
asla kabul etm�yor ve tanımıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� İkt�sat Bölümü öğrenc�s� 
Pınar Gültek�n (27), 16 Temmuz 2020’de Akyaka 
Mahalles�’nde yalnız yaşadığı ev�nden ayrıldıktan sonra 
kend�s�nden b�r daha haber alınamamıştı. Şüphe üzer�ne 
gözaltına alınan Pınar’ın esk� erkek arkadaşı Cemal Met�n 
Avcı, �lk �fades�nde hakkındak� suçlamaları kabul etmese de 
del�ller ortaya konunca b�r süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı 
Pınar’ı bağ ev�nde öldürdüğünü, cesed�n� yaktıktan sonra 
var�lle Gülağzı mevk�s�ndek� ormanlık alana attığını �t�raf 
etm�ş ve tutuklanmıştı. Olay böyle b�tt� m� pek�? Hayır. 
Pınar’ın yakılırken hayatta olduğu adl� tıp raporlarıyla �spat 
ed�ld�. Can�ce b�r h�sle katled�len Pınar �ç�n o günden bu 
yana hukuk� mücadele ver�l�yor.

Bu arada sanığın a�les� de bu olaya dah�l olup del�l 
karartmadan tutun da kend�s�ne yardım dah�l her türlü 
müdahaley� gerçekleşt�rd�ler. Bu davayı 10 yaşındak� b�r 
çocuğa anlatsan d�yeceğ� şey, müebbet hap�s cezası olur 
ancak öyle olmadı. Sanığa b�r de ödül ver�r g�b� haksız 
tahr�k �nd�r�m� uygulanarak resmen Pınar Gültek�n öldüğü 

İstanbul Sözleşmes�’yle �lg�l� 
28 N�san 2022 tar�h�nde 
Ankara’da görülen 
Danıştay’dak� �lk duruşmaya 

Sanık duruşmada verd�ğ� �fadelerde Pınar’ın her şey� 
karısına anlatacağını söyled�ğ�n�, namusunu k�rlett�ğ�n� ve 
bu yüzden öldürdüğünü, p�şman olduğunu söylerken aynı 
zamanda da v�cdanının rahatlığını ve bakın burası çok 
öneml�: MAHKEME HEYETİNİN DE VİCDANININ 
RAHAT OLMASI gerekt�ğ�n� deklare etm�ş. Sanık 
vek�l�yse müvekk�l�n�n katlett�ğ� Pınar’ın yer�n� kend�s�n�n 
�t�raf ett�ğ�n� aks� halde Pınar’ın asla bulunamayacağını 
beyan etm�ş. Bakın tüm bunları b�r araya get�r�nce �nsanın 
aklına b�r soru gel�yor: Gerçekten s�z bu duruşmada Cemal 
Met�n Avcı’yı mı yargıladınız? Namus g�b� b�r kavram 
arkasına saklanarak ver�len savunmayı geçerl� kabul ederek 
s�z Cemal Met�n Avcı’yı değ�l öldürüldüğü �ç�n Pınar’ı 
yargılarken kadınlara da göz dağı verd�n�z: Uçan kuştan 
tahr�k olarak ş�ddet uygulayan, tecavüz eden erkekler�n b�z 
yanındayız, ayağınızı denk alın ded�n�z. Ama çabalarınız 
nafile, b�z mücadelem�zden asla vazgeçmeyeceğ�z.

Muğla’da bunlar yaşanırken daha geçt�ğ�m�z haftalarda A�le 
İç� Ş�ddet yasasında cezaların ağırlaştırılmasıyla �lg�l� 
paketler hazırlayan, �nsan hakları en öneml� meselem�z 
d�yen, Pınar Gültek�n’�n a�les�ne sürec�n tak�pç�s�y�z, 
gereken cezaların alınması �ç�n buradayız d�yen Adalet ve 
Kalkınma Part�s�’ne soruyoruz: Mevcut yasalarda 
ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası olması gereken b�r suç 
nasıl oluyor da haksız tahr�kle 23 yıl, yatarıyla 7-8 yıla 
kadar düşürüleb�l�yor? Bu paket açıklanırken adalet bakanı 
gereks�z �nd�r�mler�n önüne geçeceğ�z, kadınlarımız merak 
etmes�n derken daha bu yasanın çıkmasının üzer�nden 3 ay 
b�le geçmem�şken nasıl oldu da Cemal Met�n Avcı 
ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası almadı? İstanbul 
Sözleşmes�’nden çıkıyoruz ama b�z s�z�n yanınızdayız, 
kadınlarımızı koruyacağız derken böyle m� koruyacaksınız 
d�ye soruyorum. Kadın c�nayetler�nde her türlü �nd�r�m 
uygulanırken, kadın 
kat�ller�ne ödül g�b� cezalar 
ver�l�rken m� 
koruyacaksınız? Halbuk� 
sözleşme her maddes�yle 
b�zler�, kadınları, çocukları 
koruyordu. Sözleşmen�n 
tamamı yaşama hakkını 
korumak �ç�n ve bazıları 
buna karşı çıktı.

Çıkanlardan b�r� de k�md� 
b�l�yor musunuz?

Kat�ller�n, tecavüzcüler�n 
�ş�ne yarıyor ve b�z de zaten 
bu yüzden sözleşme �ç�n tüm 
gücümüzle savaşmaya 
devam ed�yoruz.

O topyekun saldırdığınız 
sözleşmen�n yokluğu 
k�mler�n �ş�ne yarıyor 
görüyor musunuz? 

 

�ç�n suçlu çıkarıldı.

Pınar Gültek�n’�n kat�l� 
Cemal Met�n Avcı’ydı. 
“SÖZLEŞMEDEN 
ÇEKİLME KARARINI 
ÇOK YERİNDE 
BULUYORUM” dem�şt�. 

Bu ülkede b�r�n� d�r� d�r� yakmanın cezası neden yok?
Neden 2 Temmuz 1993’den bu yana �nsanları c�ns�yet�nden 
ya da aklına gelen her sebeple yakmayı, öldürmey�, yok 
etmey� amaçlayan suçlular ya zamanaşımına takılıyorlar ya 
da amacı ortaya koyan, yanlı, hukuksuz ve v�cdandan uzak 
bahanelerle kom�k d�yeceğ�m�z cezalar alıyorlar. Bu er�l, 
ayrımcı ve s�yasal İslamcı kafa değ�şmed�ğ� sürece ülkede 
kadınlar öldürülmeye ve erkekler�n yargısı da onları 
aklamaya devam edecek.

ben de katıldım. Orada Cumhurbaşkanlığı sözcüsü aynen 
şunu söylem�şt�: Ülkedek� yasalar kadınları korumak �ç�n 
yeterl�, gereken cezalar ver�l�yor, İstanbul Sözleşmes�’ne 
�ht�yacımız yok. Bu söylemler�n üzer�nden sadece 2 ay geçt� 
ve Pınar Gültek�n davasında Pınar’ı önce dövüp, sonra d�r� 
d�r� yakıp, üzer�ne beton döktükten sonra nehre atan kat�l 
haksız tahr�k �nd�r�m�yle eğer cezası kes�nleş�rse 7-8 sene 
sonra aramızda dolaşacak. Yaptığınız savunmalar b�le s�zler 
tarafından çökerken hala b�ze “Güçlüyüz, yanınızdayız, 
güvendes�n�z “ naraları atmaya devam ed�yorsunuz ama b�z 
bunu görem�yoruz. Kadının öz savunma hakkını 
kullanmaması �ç�n el�nden gelen� yapan s�stem onu öldüren� 
korumak �ç�n 40 takla attı.

Bu t�p cezalarla uzun zamandır mücadele eden kadınlara göz 
dağı ver�ld�. Ne yaparsanız yapın b�z �sted�ğ�m�z� yapacağız 
ded�n�z ama nafile çabalar bunlar. İlk günden bugüne b�zler 
erkekler tarafından türü ne olursa olsun mağdur ed�len 
kadınlarımızın yanında d�md�k yürümeye devam edeceğ�z!

Ver�lm�ş b�r sözümüz var: ASLA 
YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ!
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Bölgen�n sağlık alanında öneml� b�r �ht�yacını karşılayacak, 3 
hek�m çalışma kapas�tes�ne sah�p olacak A�le Sağlığı Merkez� 
�çer�s�nde, hek�m odaları, ac�l müdahale odası, aşı odası, bebek 
emz�rme odası, kan alma odası ve gebe �zleme odası yer alacak. 
Mahalle sak�nler�n�n sağlık sorunlarına deva olacak A�le Sağlığı 
Merkez�n�n Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Ulubatlı Hasan Mahalles�’nde sağlık ocağı bulunmadığı �ç�n 
mağdur olan vatandaşlar, herhang� b�r sağlık sorunu yaşandığında 
c�var sağlık ocaklarına g�tmek zorunda kalıyorlardı. Uzun zamandır 
yaşanan bu soruna çözüm bulmak amacıyla harekete geçen Başkan 
Koca�sp�r, vatandaşlara verd�ğ� sözü yer�ne get�rmek üzere 
çalışmalara başladı. Bu çerçevede, Ulubatlı Hasan Mahalles�nde 
210 metrekare alana yapılacak olan A�le Sağlığı Merkez� kısa 
sürede mahallen�n h�zmet�ne sunulacak.

Çalışmaları yer�nde �nceleyen Başkan Fat�h Mehmet Koca�sp�r; 
“Yüreğ�r Beled�yes� olarak spordan kültüre, sağlıktan eğ�t�me 
b�rçok alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sağlık alanında da y�ne 
öneml� b�r yatırıma �mza atıyoruz. Ulubatlı Hasan Mahallem�zde 
�ht�yaç doğrultusunda A�le Sağlığı Merkez�m�z�n yapımına 
başladık. İnşallah hemşehr�ler�m�z�n sağlık anlamında �ht�yaçlarını 
karşılayacak b�r tes�s� çok yakında h�zmete sunacağız. A�le Sağlığı 
Merkez�m�z bölgede öneml� b�r eks�kl�ğ� g�derm�ş olacak. Mahalle 
sak�nler�m�ze ş�md�den hayırlı olsun.” şekl�nde konuştu.

Yüreğ�r Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet Koca�sp�r, vatandaşlara 
verd�ğ� sözlerden b�r�n� daha yer�ne get�r�yor. Ulubatlı Hasan 
Mahalles�’ne kazandırılacak olan A�le Sağlığı Merkez�’n�n yapımı 
başladı.

‘SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ BİR YATIRIMA İMZA 
ATIYORUZ’

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ’NE AİLE SAĞLIĞI 
MERKEZİ YAPILIYOR

Başkan Kocaispir Sözlerini 
Bir Bir Yerine Getiriyor

anlayab�l�yoruz. Sahte anıların, gerçek anılar ve 
başkalarından alınan telk�nler�n �çer�ğ�yle 
b�rleşt�r�lmes�yle oluşturulduğu bel�rt�l�yor.

Son söz olarak şunu da bel�rtel�m, ne olursa olsun Gez� bu 
topraklar da yaşanan en barışçıl hak arama eylemler�yd�. 
Söylenen h�çb�r şey, gez�n�n halkın çoğunluğunun belleğ�ndek� 
tem�z yer�n� k�rletemeyecekt�r.

 

Doğal olarak bu �nanma olayını sadece yalancı bellek oluşumu 
�le açıklamak olası değ�ld�r. Bunu etk�leyen b�rçok, s�yasal, 
sosyoloj�k ve ps�koloj�k faktörler olduğunu tekrarlamakta fayda 
vardır. Nedenler� farklı da olsa �nsanların b�r kısmı bunun böyle 
olduğunu hafızasına kaydetm�ş olduğunu gözleml�yoruz.

H�tler�n propaganda bakanı olan Goebbels'�n 
söyled�ğ� �dd�a ed�len “Yeter�nce büyük b�r yalan 

söyler ve onu tekrar etmeye devam edersen�z, �nsanlar sonunda 
ona �nanmaya başlayacaklardır.” Sözü yalancı bellek 
oluşumunda yer�ne oturuyor. Ülkem�zde 1950 l� yıllarda İsmet 
Paşanın “asker kaçağı” olduğu yönünde yoğun propaganda 
yapılmış ve halkın b�r kısmı buna �nanmıştır. İkt�darları da el�nde 
tutanlar doğru olmadıklarını b�ld�kler� şeyler� defalarca 
söylemeye devam ederek özell�kle okuyup araştırmayan, 
d�nlemekle yet�nen k�ş�lerde b�r çeş�t yalancı hafıza oluşturmakta 
ve bu �nsanlar “cam�n�n yakıldığını” gerçekten düşünmekted�r. 
Bu durumda AKP ve MHP seçmen�n�n yaklaşık %25 n�n 
olmamış b�r olaya nasıl �nandığını göstermekted�r. 

Bellek, yönlend�rmelere, hatalara, telk�nlere, duygusal 
faktörlere oldukça duyarlı ve bu etk�lerle yaşa göre de değ�şen 
kolaylaştırıcı etk�yle şek�lleneb�l�r ve yalancı bellek (false 
memory) oluşturulab�l�r.  Komplo teor�ler�n çokça olduğu 
ajanlı aks�yon filmler�nde bunları göreb�l�r�z. Kend� 
yaşantımızda da bunu bazen göreb�l�yoruz. Çocukluğumuzda 
yaşadığımıza em�n olduğumuz b�r olayın aslında h�ç 
olmadığını bunun söylent�den oluşan b�r durum olduğunu 

İnsan belleğ� b�r b�lg�sayar belleğ� g�b� m� çalışır? B�lg�ler� 
depolarız çağırınca ger� m� gel�r? Araştırmacılar belleğ�n 
oluşumunu duyusal kayıt, kısa sürel� bellek ve uzun sürel� 
bellek olarak 3 e ayırıyor. Oldukça karmaşık süreçler sonunda 
b�lg�ler depolanıyor. Bu b�lg�ler her zaman doğruluğu kes�n 
olan b�lg�ler olmadığı g�b� bazen olmamış olaylarda olmuş g�b� 
�nsan belleğ�nde depolanab�l�yor. Buna yalancı bellek oluşumu 
den�yor. 

saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, z�h�n” olarak 
tanımlanmaktır.

T24 Yazarı Mehmet M. Yılmaz köşe yazısında “Türk�ye Raporu 
Haz�ran 2022 araştırmasının sonuçlarına göre, AKP'l�ler�n yüzde 
25,9'u ve MHP'l�ler�n yüzde 24,2's�, Gez� protestoları sırasına 
cam� yakıldığı �dd�asının doğru olduğunu düşünüyorlar.” d�ye 
yazdı. Bu doğru olmadığını kes�nl�kle b�ld�ğ�m�z olay, aklıma, 
�nsanlar nasıl �nanıyor veya hafızasında nasıl yer alıyor 
sorusunu get�rd�. Bunun taraftarlık, �nanmışlık, s�yasal ve sosyal 
b�rçok açıklaması olab�l�r.

Hafıza(bellek) ned�r? TDK sözlüğünde “Yaşananları, öğren�len 
konuları, bunların geçm�şle �l�şk�s�n� b�l�nçl� olarak z�h�nde 

İMO Adana Şubes�, �nşaat mühend�sl�ğ� mesleğ�ne �lk adımı 
atan genç mezunlar �ç�n tören düzenled�

ÖĞRENME,  HAYAT BOYU DEVAM EDEN BİR 
SÜREÇTİR

İnşaat Mühend�sler� Odası Adana Şubes�, Çukurova 
Ün�vers�tes� �le Alparslan Türkeş B�l�m ve Teknoloj� 
Ün�vers�tes� İnşaat Mühend�sl�ğ� Bölümü'nden mezun olan 
öğrenc�ler �ç�n Şube toplantı salonunda mezun�yet tören� 
düzenled�. 

Tören�n açılışı, İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur 
tarafından yapıldı. Yen� mezunları tebr�k ederek hayatlarının 
öneml� ve en güzel dönemler�nden b�r�nde olduğunu bel�rten 
Aksungur; “Kad�m çağlardan ber� devam eden öneml� b�r 

mesleğ�n mensupları olarak aramıza katıldınız. B�z�m 
mesleğ�m�z toplumun en öneml� yapı taşlarından b�r�d�r, 
�nsanların can ve mal güvenl�ğ�n� b�reb�r etk�leyen b�r 
meslekt�r. 

Genç mezunlara mühend�sl�k s�mges� baretler� �le İMO 
rozetler� takd�m ed�ld�.

Mesleğ�n�z� �cra ederken, yaşadığınız topluma katkı sağlayan, 
et�k değerlere bağlı kalan b�reyler olarak yolunuza devam 
etmen�z en büyük temenn�md�r k� öyle olacağınıza �nanıyorum. 

MÜHENDİSLİK YEMİNİ 

Bu süreçte Odamız, Şubem�z her zaman yanınızda olacaktır. 
Elbette k� farkındasınızdır; öğrenme, mezun olmakla b�tmeyen, 
hayat boyu devam eden b�r süreçt�r. Yen� b�lg�ler ed�nmek 
s�zler �ç�n, hep�m�z �ç�n gerekl�d�r. Yen�l�klere açık, gel�şmeler� 
tak�p eden b�reyler olarak, bunu gerçekleşt�rmek �ç�n çaba sarf 
edersen�z çevren�ze, yaşadığınız topluma, kend� gel�ş�m�n�ze 
katkınız olacaktır. Bundan sonra da hang� şeh�rde çalışırsanız 
çalışın, İMO a�les�n�n b�r parçası olarak kalmaya devam 
etmen�z� temenn� ed�yorum” d�ye konuştu.

Aksungur'un konuşmasının ardından, geçm�ş dönem Adana 
M�lletvek�l� ve İMO Adana Şube Üyes� Zülfikar İnönü Tümer, 
İMO Danışma Kurulu Üyes� Hıdır Çak da tecrübeler�n� 
aktardıkları ve İMO üyes� olmanın kend�ler�ne katkılarından 
söz ett�kler� konuşmalarını yaptı. Gençler hep b�rl�kte, İMO 
Adana Şube Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� Mazlum Sev�ncek 
eşl�ğ�nde “Bana ver�len mühend�sl�k unvanına da�ma layık 
olmaya; onun bana sağladığı yetk� ve yükled�ğ� sorumluluğu 
b�lerek, hang� şartlar altında olursa olsun onları ancak �y�ye 
kullanmaya; yurduma ve �nsanlara yararlı olmaya kend�m� ve 
mesleğ�m� madd� ve manev� alanlarda yükseltmeğe 
çalışacağıma, namusum ve şerefim üzer�ne yem�n eder�m” 
sözler�n� �çeren mühend�sl�k yem�n� ett�.  
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