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15'de

Üzer�ne
Kürtaj

11'de

Bayram g�b� 
Bayram'larınız 

Olsun...

Dr. F�gen 
Dem�r Kardeş 

Prof. Dr. 
Ahmet H�lal

4'de

C�nsel Saldırı 
Suçunda Rıza

Av. As�le
Betül Yayla

12'de

Hüsey�n 
Bakay

14'de

Ölüyoruz! 
Avukat Susarsa, 
Toplumun Nefes� 

Kes�l�r.

Avukat Ş�r�n
Şeyma Bulut

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. Bakter� üret�m�n�n 
ardından tes�ste arıtma �şlem� başlayacak. s.3

TBB: AİHM Kararı 
Derhal Uygulanmalıdır

s.7

Başkan Zeydan Karalar; Karataş 
Atık Su Arıtma Tes�s�’n� tamamladık.

s.11

COVID-19 
Pandems Btmed!

13'de

BİZLERİ NEDEN 
ÖLDÜRÜYOR

SUNUZ?

Doç. Dr. Al�
İhsan Ökten

s.3

s.13

Genş tanımlı şsz sayısı 8 mlyon 387 bn!
DİSK AR

s.2Ulaş Çetnkaya

s.5

Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�, b�nlerce genc� Hayko 
Cepk�n konser�nde b�r araya get�rd�. Büyükşeh�r 
Beled�yes�, kent genel�nde kültür ve sanat 
etk�nl�kler�n� artırmaya devam ed�yor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAYRANLARINI 
HAYKO CEPKİN’LE BULUŞTURDU

s.7

Habere
Güven

s.10

10'da

OHAL- KHK'sız 
B�r Ülke 

Mümkün Mü?

Mün�r
Korkmaz
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Sürel� Yerel Yayın

“ÇOCUKLARIMIZI BEKLEYEMİYORUZ”

Kent yoksulluğunun Türk�ye'n�n 
geleceğ�n� olumsuz etk�led�ğ�n� 
kaydeden Şeh�r Plancıları Odası 
Adana Şube Öncek� Dönem 
Başkanlarından Ulaş Çet�nkaya, 
plansız şek�lde kır nüfusunun azaltılıp 
kent nüfuslarının artırılmasının 
yanlışlığına d�kkat çekt�.

Ekmeğ�n y�ne yet�şk�nler�n ve bell� b�r yaş üzer�ndek� 
�nsanların beslenmes�nde terc�h ed�leb�ld�ğ�n�, asıl geleceğ� 
oluşturacak bebekler ve çocukların ekmek yeme 

Ulaş Çet�nkaya, “Şeh�rlerde altyapısı 
olmayan gecekondu veya kaçak 
yapılar �mal ed�lerek barınma �ht�yacı 
karşılanmıştır. Başında plansız olunca 
ulaşım, su elektr�k g�b� �ht�yaçlar 
sonradan karşılanmış mahalleler 
oluşmuştur. Bu yapıların tamamı 
ver�ml� tarım alanları üzer�ne 
yapılmıştır. Adana'da sulama 
kanallarının hemen b�t�ş�ğ�nde bu 
yapılaşmalar örnek olarak 
görülmekted�r” ded�.

“EKMEK FABRİKALARI 
ÖNEMLİDİR”
Şeh�rlerdek� nüfusun artmasının gıda 
tüket�m oranlarını da değ�şt�rd�ğ�n� ve gıda fiyatlarının 
artmasına neden olduğunu d�le get�ren Çet�nkaya, 
“Beled�yeler�n fiyat dengeleme görev� var ancak 1970'l� 
yıllardan bu yana görev�n� yapamaz olmuştur. Örneğ�n 
fırınların ekmek fiyatlarını beled�ye tesp�t etmekted�r. Ancak 
kontrolü sağlayamadığı �ç�n şehr�n her semt�nde fırıncılar 
ayrı fiyatlar bel�rleyerek ekmekler� satmışlardır. 1973 yılında 
başlayan “Toplumcu Beled�yec�l�k” �le başta Adana Beled�ye 
Başkanı Ahmet İsvan olmak üzere o dönemde CHP'l� 
Beled�ye Başkanları Halk Ekmek Fabr�kalarını kurmuşlardır. 
Yerel yönet�mler�n halkın güvenl� ve tem�z gıdaya ulaşması 
�ç�n �lk ve büyük adımdır” d�ye konuştu.

Yüksek Şeh�r Plancısı, 
Ekonom�st Ulaş Çet�nkaya, 
Türk�ye'de 1950'lerden 

başlayan çarpık kentleşme �le fiz�ksel, 
sosyal ve ekonom�k sorunların da baş 
gösterd�ğ�n� b�ld�rd�.

Günümüzde bu ekmek fabr�kalarının şeh�rler�n yoksul 
semtler�nde değ�l her mahallede talep görmeye başladığını 
çünkü gel�r düzey� ne olursa olsun alım gücünün düştüğünü 
kaydeden Çet�nkaya,  “Bunun yansıması olarak da gıdaya 
ulaşmak zorlaştı” ded�.

sev�yes�nden önce nasıl beslend�ğ�ne bakmak gerekt�ğ�n� �fade 
eden Şeh�r Plancısı Ulaş Çet�nkaya, şunları söyled�:

“Asıl değ�nmek �sted�ğ�m konu burada. Bebekler doğduktan 
sonra anneler� anne sütü �le beslemeye çalışıyor. Anne yeter� 
kadar gıda alamadığında anne sütü yeterl� gelemed�ğ�nde 
mama den�len takv�ye gıdaya �ht�yaç duyuluyor. Alım gücü 
olmayanlar bu mamaları yeter� kadar alamadığında buldukları 
sütü sulandırarak bebeklere �ç�r�yorlar.

Bebek doymuş olsa da yaşam boyu etk�s�n� taşıyacak sağlık 
problemler�ne davet�ye çıkarıyor. Alerj� atım g�b� hastalıkların 
yanı sıra elektrol�t denges� bozularak �shaller� artıyor. Z�h�nsel 
gel�ş�m� olumsuz etk�l�yor ağız ve d�ş sağlığını bozuyor. 
Durum bu �ken ne yapılıyor? Yoksul daha yoksul kalsın 
pol�t�kaları uygulanıyor. Duyarlı olan ülkem�z�n tüm 
yönet�c�ler�n�n eller�ndek� bütçey� geleceğ�m�z olan bebekler�n 
gel�ş�m� �ç�n ayırmaları gerekl�d�r. 

Ayrıca sadece yönet�c�ler�m�z değ�l elbette b�reysel olarak da 
yardımlarımız da takv�ye gıda terc�hler� yapab�l�r�z. Gönül 
�ster k� kent yoksulluğunun olmadığı eş�t, d�rençl� ve sağlıklı 
kentler�m�z olsun. Bu yazı bu hedefe katkıda bulunsun.”

İl Temsilcileri
Mersin, Macide Boymul - Leyla Serin Kırık
Hatay, Hülya Özcan
Akdeniz Bölge temsilcisi
Süleyman Devrim Boğa
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Ş e h � r  P l a n c ı s ı  U l a ş  Ç e t � n k a y a 
“Kentler yoksullaşıyor, gıdaya ulaşım zorlaşıyor”

An� hız değ�ş�mler� ve aşırı hız yapmak aracın daha fazla 
yakıt tüketmes�ne neden olur. An� hız değ�ş�mler�ne d�kkat 
ederek araç masrafları azaltmak mümkündür. Bu durum 
%30’a varan yakıt tasarrufu sağlar.

Kl�mayı doğru kullanmak

Araç bakımını �hmal etmemek

Araç sah�b� olmak hayatı ve ulaşımı kolaylaştırması 
neden�yle hem �ş hem de özel hayatta öneml� �ht�yaçlar 
arasında yer alıyor. Bu öneml� �ht�yaç, sab�t g�derler�n yanı 
sıra an�den ortaya çıkab�len masrafları da beraber�nde 
get�r�yor. 150 yılı aşkın köklü geçm�ş�yle müşter�ler�ne 
h�zmet veren General� S�gorta, araç masraflarını azaltacak 
ve daha az sorun çıkarmalarını sağlayacak 5 öner�y� 
paylaştı.

Last�k basınç değer�n� düzenl� ölçmek

Hem aracın performansı, kullanım ömrü hem de sürüş 
güvenl�ğ� ve yasal açıdan düzenl� bakım yaptırmak b�r 
zorunluluk. Araç �le �lg�l� tüm bakım ve onarım �şlemler�n� 
yetk�l� serv�sler aracılığıyla gec�kt�rmeden zamanında 
yapmak, ansızın oluşab�lecek b�rçok masrafın önüne 
geç�lmes�n� sağlar.

Last�kler�n basınç sev�yeler�, yakıt tüket�m�nde öneml� 
noktalardan b�r�d�r. Araç �ç�n en �deal last�k basınç değer�, 
aracın en �y� yol tutuş şekl�n� almasını sağlayacak ve yakıt 
tüket�m�n� düşürecekt�r. Last�k basınç değer� ne çok düşük 
ne de çok yüksek olmalıdır.

Araç sıcaklığını �deal sev�yeye get�ren kl�malar, hem sürücü 
hem de yolcular �ç�n oldukça öneml�d�r. Baharın sıcak 
dönemler�nde ve yaz aylarında aracı kullanmadan önce ya 
da araca b�ner b�nmez camlar açılmalı, aracın �ç�ndek� sıcak 
havanın dışarı atılması sağlanmalıdır. Ayrıca araç yüksek 
dev�rde sürüş hal�ndeyken kl�ma devreye sokulmamalı, 
düşük hızdayken kl�ma çalıştırılmalıdır.

An� hız değ�ş�mler�ne d�kkat etmek

Modüler kasko yaptırmak
Esnek yapısı �le araç sah�b�n�n kend� kasko 
tem�nat paketler�n� oluşturmasına olanak tanıyan 
modüler kasko s�gortası, �ht�yaç dah�l�nde 
olmayan tem�natlara ekstra pr�m ödeme 
zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Modüler 
kasko s�gortasının sağladığı bu avantajlar araç 
sah�pler�ne madd� anlamda öneml� oranda kazanç 
ve tasarruf �mkanı sunuyor.

Araç masraflarını
azaltacak 5 öner�
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Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemes�'n�n 
(AİHM) Büyük 
Da�res�, 
Sözleşme'n�n 46/4 
maddes� 
çerçeves�nde aldığı 
kararla Türk�ye'n�n 
Osman Kavala �le 
�lg�l� 10.12.2019 
tar�hl� AİHM 
kararını 
uygulamadığını ve 
bu nedenle 46. 
madden�n �hlal 

ed�ld�ğ� sonucuna vardığını açıklamıştı.

Hatırlanacağı üzere, AİHM 2019 yılında aldığı kararla; 
Osman Kavala'nın tutuklanmasının, suç �şlend�ğ�ne da�r b�r 
kuşku doğuracak ver�lere dayanmadığından Sözleşme'n�n 5/1 

Gel�şmey� değerlend�ren Türk�ye Barolar B�rl�ğ�’nden (TBB) 
yapılan açıklamada şöyle den�ld�:

'DİKKAT ÇEKEN NOKTA HİÇBİR YENİ KANIT 
BULUNMAMASI’

Burada d�kkat� çeken nokta, AİHM'�n 2019 yılındak� kararıyla 
Kavala'nın suç �şled�ğ�ne da�r makul b�r kuşku b�le 
oluşturmadığı sonucuna vardığı olgularla, müebbet hap�s 
cezasına yol açan olguların aynı olması ve h�çb�r yen� kanıtın 
bulunmamasıdır.

Kararı uygulamakla sorumlu Bakanlar Kom�tes� de Kavala'nın 
serbest bırakılmasını ve AİHM kararının uygulanmasını 
öngören b�rçok karar kabul etm�ş, ancak bütün bu kararlara 
rağmen tahl�ye kararı ver�lmey�p AİHM kararının 
uygulanmaması üzer�ne Bakanlar Kom�tes�, “�hlal 
prosedürünü” başlatmış ve kararı AİHM'e gönderm�şt�.

maddes� �le Anayasa Mahkemes�'n�n Kavala başvurusunu 
gereken süratle �ncelemed�ğ� �ç�n 5/4 maddes�n�n ve y�ne 
tutuklamanın aynı zamanda Türk�ye'dek� �nsan hakları 
savunucularını susturmak g�b� b�r s�yasal amacı olduğu 
saptandığından 18. maddes�n�n �hlal ed�ld�ğ�ne karar verm�ş 
ve Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını talep 
etm�şt�.

'KARAR KESİNDİR’
Bu arada yargılama İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemes�'nde 
devam etm�ş ve Mahkeme, 3 N�san 2022'de Osman Kavala'yı 
TCK md. 312'den yan� Gez� olayları neden�yle, ceb�r ve ş�ddet 
kullanarak hükümet� dev�rmeye kalkmak suçundan 
ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etm�şt�.

Türk�ye'n�n AİHM yen� kararını uygulamamakta ısrar etmes�, 
Bakanlar Kom�tes�'n�n Türk�ye'n�n Avrupa Konsey�'nden 
�hracına kadar uzanan yaptırımlar uygulamasına yol 
açacaktır.

AİHM kararının uygulanması, Türk�ye'n�n taraf olduğu Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmes�'nden doğan b�r yükümlülüğü olduğu 
kadar hukuk devlet� olmanın da gereğ�d�r.

Esk� hal�n �ades�nden anlaşılması gereken, atılı suçların 
kayıttan s�l�nmes� ve buna �l�şk�n mahkeme kararlarının bütün 
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıdır.

'AİHM KARARININ UYGULANMASI 
YÜKÜMLÜLÜKTÜR’

Türk�ye Barolar B�rl�ğ� olarak AİHM kararının derhal 
uygulanmasını; hukukun üstünlüğü �lkes�n�n, Anayasa'nın 90/5 
maddes�n�n ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�'n�n  46/1 �le 
19. maddeler�nden doğan taahhütler�m�z�n gereğ� olarak 
gördüğümüzü bel�rt�r�z.

AİHM'�n 11 Temmuz 2022 tar�h�nde açıklanan kararı kes�nd�r. 
Ş�md� yapılması gereken, AİHM kararlarının uygulanarak 
Osman Kavala'nın serbest bırakılması ve esk� hal�n �ades�d�r.

Türk�ye Barolar B�rl�ğ�, Avrupa İnsan Hakları Mahkemes�’n�n (AİHM) Osman Kavala kararıyla �lg�l� açıklamalarda bulundu. TBB, "AİHM 
kararının uygulanması, Türk�ye’n�n taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes�’nden doğan b�r yükümlülüğü olduğu kadar hukuk devlet� 
olmanın da gereğ�d�r. Türk�ye’n�n AİHM yen� kararını uygulamamakta ısrar etmes�, Bakanlar Kom�tes�’n�n Türk�ye’n�n Avrupa Konsey�’nden 
�hracına kadar uzanan yaptırımlar uygulamasına yol açacaktır" den�ld�,.

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. Bakter� üret�m�n�n ardından tes�ste 
arıtma �şlem� başlayacak.

Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan Karalar, 
�lçen�n geleceğ�n� kurtaracak olan arıtma 
tes�s�n�n çalışmaya başladığını duyurdu. 
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.

TURİZMİN GELİŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ 
ENGEL KALKIYOR

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�. 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.

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.

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

Yasal tak�be �nt�kal
etm�ş k�ş� sayısı arttı

Öte yandan, R�sk Merkez� ver�ler�ne göre, Mayıs 2022 ayı 
�t�barıyla b�reysel kred� kartlarını da �çeren b�reysel kred�lerde 
tasfiye olunacak alacaklar b�r öncek� yıla göre yüzde 55 artış �le 
30,5 m�lyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların b�reysel 
kred�lere oranı 0,3 puan artış �le yüzde 2,6 oldu.

B�reysel kred� veya b�reysel kred� kartı borcundan dolayı yasal 
tak�be �nt�kal etm�ş k�ş� sayısı Ocak-Mayıs 2022 dönem�nde 748 
b�n k�ş� oldu. 2021 yılında kred� ger� ödemeler� süres� konusunda 
sağlanan esnekl�kler, yasal tak�be �nt�kal etm�ş k�ş� sayısındak� 
gel�şmelerde etk�l� olduğu düşünülmekted�r.

�reysel kred� veya b�reysel kred� kartı borcundan dolayı Byasal tak�be �nt�kal etm�ş k�ş� sayısı arttı.

Türk�ye Bankalar B�rl�ğ� R�sk Merkez� tarafından yapılan 
açıklamaya göre, b�reysel kred� kartı borcundan dolayı yasal 
tak�be �nt�kal etm�ş k�ş� sayısı 2022 yılı Ocak-Mayıs dönem�nde 
403 b�n k�ş� oldu. B�reysel kred� borcundan dolayı yasal tak�be 
�nt�kal etm�ş k�ş� sayısı �se aynı dönemde 513 b�n k�ş� oldu.

Mayıs 2022 İt�bar�yle Negat�f N�tel�kl� B�reysel Kred� 
Bak�yes�
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Yüreğ�r Beled�yes� kültürevler�nde her 
yaşa yönel�k ücrets�z ver�len hob�, 
meslek, spor ve becer� kursları yılın 12 
ayı kes�nt�s�z devam ed�yor. Her b�r� 
okul n�tel�ğ�nde olan 10 
kültürev�nden 7’den 70’e her 
yaştan �nsan yararlanıyor.

Yaz tat�l� �le b�rl�kte gençlere 
yönel�k özel kurslar da düzenleyen 
Yüreğ�r Beled�yes�, Çet�n 
Topçuoğlu, Mevlana, Ahmet 
Yesev�, Yunus Emre, Mehmet Ak�f 
Ersoy, Ulubatlı Hasan, Fat�h 
Ter�m, Murat Göğebakan, 
Doğankent ve Havutlu 
kültürevler�n�n yanı sıra 
Cumhur�yet Gençl�k Merkez�’nde 
gençler� ağırlıyor.

Yüreğ�r Beled�yes�’n�n kültürevler� ve 
gençl�k merkezler�nde açtığı yaz 
kurslarına katılan gençler vak�tler�n� 
dolu dolu geç�r�yor.

Gençler� sokağın olumsuz koşullarından 
uzak tutmayı hedefled�kler�n� bel�rten 
Yüreğ�r Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet 
Koca�sp�r, “Kültürevler�m�zde her yaştan 

�nsanımıza yönel�k kurslarımız yıl boyu 
kes�nt�s�z devam ed�yor. Yaz tat�l� �le 
b�rl�kte gençl�k merkezler�m�z ve 
kültürevler�m�zde ayrıca yaz kursları da 
düzenl�yoruz. Spordan sanata, 
eğ�t�mden hob� ve yetenek kurslarına 
kadar b�rçok alanda açtığımız 
kurslarımızda gençler�m�z bu 
merkezler�m�zden �st�fade ed�yor. 
Sosyal beled�yec�l�k anlayışımızın 
gereğ� olarak gençler�m�z� geleceğe 
daha �y� b�r şek�lde hazırlıyoruz” ded�.

Gençler arasında dayanışmanın, 
kardeşl�ğ�n, �let�ş�m�n güçlenmes� ve 
kend�ler�n� �fade etmeler� �ç�n yaz 

kurslarının büyük b�r fırsat olduğunun 
altını ç�zen Başkan Koca�sp�r, gençler� 
ücrets�z kurslara katılmaya davet ett�.

Yüreğ�r’de Gençler Yaz Tat�l�n�
D o l u  D o l u  G e ç � r � y o r

Kasapoğlu'ndan KYK borçları açıklaması 

Bu b�r fa�z uygulaması değ�l

Kasapoğlu şunları söyled�:

Gençl�k ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, "H�çb�r konjonktüre öğrenc�ler�m�z� 
kurban etmey�z. Öğrenc�ler�m�z ve a�leler�n�n 
ferahı �ç�n gereken� yapacağız" ded�.

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla �lg�l� 
açıklama yaptılar. Genç odaklı s�yaset�m�z 
devam edecek B�z özell�kle gençler�m�z�n fırsat 
eş�tl�ğ� noktasında b�l�yorsunuz her �lde b�r �l 
ün�vers�te var. Bazı �llerde daha fazla var. 
Türk�ye'de burs s�stem� büyükşeh�r beled�ye 
başkanıyken gündeme get�ren Sayın 
Cumhurbaşkanımızdı. Öğrenc�ler�m�z�n 
beklent�s� neyse onu koyduk.

Gel�nen noktada Kılıçdaroğlu d�yor k� fa�z… 
Fa�ze en karşı olan b�z�z bu b�r fa�z uygulaması 
değ�ld�r. H�çb�r konjonktüre öğrenc�m�z� kurban 
etmey�z. 

Çalışmalarımız hazır, her şey hazır. 
Cumhurbaşkanımız Kab�ne sonrası 
gençler�m�zle �lg�l� açılımları açıklayacaklar." 

C�nsel dokunulmazlığa karşı �şlenen 
suçlarda “Rıza”, olay esnasında Rızanın 
olup olmadığı somut olaya göre tereddüte 
yer bırakmayacak şek�lde açık ve bel�rg�n 
olmalıdır. Rızanın mevcud�yet�n�n tesp�t� 
çok hassas olduğundan her somut olayın 
kend� şartlarına göre değerlend�r�lmes� 
gerek�r.

b�rl�ğ�nde eşler�n b�rb�rler�ne karşı c�nsel 
sadakat yükümlülükler� bulunmaktadır. 
Ancak n�kah �şlem�, eşler arasındak� c�nsel 
�l�şk�ye yönel�k peş�nen b�r rıza anlamına 
gelmemekted�r. Bu yüzden evl�l�k �çer�s�nde 
yaşanan rızasız c�nsel �l�şk� fi�l� de c�nsel 
saldırı suçunu oluşturacaktır. Türk Ceza 
Kanunu'nun gerekçes�nde evl�l�k b�rl�ğ� 
�ç�nde de c�nsel saldırı suçunun meydana 
geleb�leceğ� şöyle anlatılmıştır: “Evl�l�k 
b�rl�ğ� �ç�nde b�le, c�nsel arzuların 
tatm�n�ne yönel�k talepler açısından tıbb� 
ve hukukî sınırların olduğu muhakkaktır. 
Bu sınırların �hlâl� suret�yle eş üzer�nde 
gerçekleşt�r�len ve c�nsel saldırı suçunun 
n�tel�kl� hâl�n� oluşturan davranışlar, ceza 
yaptırımını gerekl� kılmaktadır.” Ancak 
evl�l�k �ç� c�nsel saldırı suçunun 
soruşturması ş�kayete bağlıdır.

Rıza mağdur açısından ayrıntılı olarak 
değerlend�r�lmel�d�r. Mağdurun ayırt etme 
gücüne sah�p olması, rıza gösterd�ğ� fi�l�n 
hukuk� anlam ve sonuçlarını algılama ve 
davranışlarını yöneteb�lme yeteneğ�ne ha�z 
olması, rıza beyan ett�ğ� esnada �radey� 
etk�leyen başkaca b�r etken�n var olmaması 
gerek�r. Mağdurun �ç�nde bulunduğu durum 
öneml�d�r. C�nsel davranışlara karşı 
�rades�n� açıklamasına engel b�r durum da 
olab�l�r. Fa�l mağdurun �rades�n� öneml� 
ölçüde sınırlandırmış olab�l�r. Akıl hastalığı, 
sağır-d�ls�zl�k, yaş küçüklüğü ya da �radey� 
etk�leyen başkaca b�r sebeb�n ceb�r, ş�ddet, 
tehd�t mevcud�yet� hal�nde �lg�l�, rızasının 
olduğunu açıklasa dah� bu geçerl� b�r rıza 
beyanı olarak kabul ed�lmez. Her olay 
somut del�llere göre değerlend�r�lmes� 
gerek�r.

durumlarda da cezalandırılmalıdır. 
Mağdurun c�nsel davranışlara karşı d�renç 
gösterme �rades�n� açıklamasını veya 
şek�llend�rmes�n� engelleyen durumlar 
�ç�nde bulunması g�b� b�r durumda söz 
konusu olab�l�r.

C�nsel suçlar genell�kle g�zl� b�r alanda 
yaşandığından bu suçlara tanıklık eden pek 
k�mse olmaz. Bu yüzden en öneml� �spat 

Sanık �fadeler�nde “mağdurun da rızası 
vardı” savunmasına çok sık rastlarız. Bu 
durumun sebeb�, mağdurun geçerl� b�r rızası 
mevcutsa o fi�l�n suç kapsamından 
çıkab�lecek olması �ht�mal�d�r. C�nsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından 
�lg�l�n�n rızasının mevcut olup olmadığı 
önem kazanmaktadır. İlg�l�n�n rızası mevcut 
�se sakatlanmamış muhakeme yeteneğ� ve 
�steme �rades� �le bu rızanın ver�ld�ğ� 
anlaşılır olmalıdır. K�ş�n�n rızası olsa b�le 
bunun hang� fi�le yönel�k olduğunun tesp�t 
ed�lmes� öneml�d�r. B�r k�ş�n�n rızası sadece 
öpmek, dokunmak fi�ller�ne yönel�kse sırf 
bunlara rıza göstermes� c�nsel �l�şk�ye de 
razı olduğu anlamına gelmez. K�ş�n�n 
öpmeye, dokunmaya rıza göstermes� c�nsel 
�l�şk�ye de peş�nen rızası olduğu şekl�nde 
yorumlanamaz.

aracı sanık ve mağdurun �fadeler�d�r. 
Mağdur ve sanık, olayı b�zzat yaşadıkları 
�ç�n bu k�ş�ler�n �fadeler� davanın g�d�şatı 
�ç�n çok öneml�d�r.

Görüldüğü g�b� Rıza oldukça öneml� b�r 
konudur. Türk Ceza Kanunu' nda evl�l�k 
b�rl�ğ� �ç�ndek� c�nsel saldırılara yönel�k de 
özel b�r düzenleme bulunmaktadır. Evl�l�k 

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA RIZA
Türk Ceza Hukuku' nda �lg�l�n�n rızası b�r hukuka 
uygunluk neden� olarak düzenlenm�şt�r. Dolayısıyla 
suç teşk�l eden ve t�p�kl�ğe de uyan fi�l karşısında 
geçerl� b�r rızanın mevcud�yet�, fi�l� tüm hukuk dalları 
yönünden hukuka uygun hale get�r�r. K�ş�n�n 
kend�s�ne karşı gerçekleşt�r�len ve suç n�tel�ğ�nde olan 
fi�le razı olması, kanundak� şartları taşımak şartıyla, 
�şlenen fi�l�n hukuka aykırılığını bertaraf eder. Bu 
yönüyle TCK'nın 26/2 maddes�nde düzenlenen 
�lg�l�n�n rızası hükmü genel b�r hukuka uygunluk 
neden�d�r.

İspanya Mecl�s� geçt�ğ�m�z günlerde “C�nsel Rıza 
Yasası” nı çıkarmıştır. “Only Yes Means Yes” olarak 
da b�l�nen kanun değ�ş�kl�ğ� �le ancak açık ve net 
şek�lde bel�rt�len durumda rızanın bahsed�leceğ�ne 
vurgu yapılmıştır. Rıza tüm dünyada da görüldüğü 
üzere kural olarak, c�nsel �l�şk� sırasında açık ve net 
b�r şek�lde ortaya koyulmalıdır. Mağdurun rızasının 
varlığını hukuken geçerl� kabul edeb�lmek �ç�n, 
rızanın b�l�nçl� olması, açık ve somut b�r şek�lde �fade 
ed�lmes� zorunludur. 

“C�nsel �l�şk�de rıza” kavramı, toplumda ve hukukta 
son dönemde sıkça tartışılmaktadır. Rıza' nın b�r 
hukuka uygunluk sebeb� olarak kabul ed�leb�lmes� 
�ç�n öncel�kle �lg�l�n�n mutlak tasarruf edeb�leceğ� b�r 
hakkına �l�şk�n rıza beyanında bulunması gerek�r. 
K�ş�n�n c�nsel dokunulmazlığı mutlak tasarruf 
ed�leb�l�r haktır. Rıza fi�lden önce yahut fi�lle eş  
zamanlı olarak alınmalı ve fi�l süres�nce devam 
etmel�d�r. F��l gerçekleşt�kten sonra göster�len rıza fi�l� 
hukuka uygun hale get�rmez.

“Only Yes Means Yes” Yasasına göre; pas�fl�ğ�n 
veya sess�zl�ğ�n, c�nsel davranışa rıza göster�ld�ğ� 
anlamına gelmeyeceğ� veya bu yönde davranışlara 
karşı koymamanın, b�r k�msen�n rızası h�lafına 
hareket etmen�n mazeret� olamayacağı bel�rt�lm�şt�r. 
Sess�z kalma, mukavemet göstermeme g�b� zımn� 
kabul sayılab�lecek her durumda rızanın varlığından 
bahsed�lemeyeb�leceğ�, bu sebeple rızanın zımn� 
değ�l, açıkça bel�rt�lmes� gerekt�ğ� savunulmaktadır. 
Sess�zl�ğ�n kabul anlamına gelmeyeceğ� 
tartışmasızdır. Mağdurun sess�z kalması veya fa�le 
engel olmaması tek başına rıza açıklaması olarak 
değerlend�r�lemez. Fa�l�n c�nsel davranışları, 
mağdurun �rades�n�n fark ed�leb�l�r olmadığı 
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Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�, b�nlerce 
genc� Hayko Cepk�n konser�nde b�r araya 
get�rd�. Büyükşeh�r Beled�yes�, kent 
genel�nde kültür ve sanat etk�nl�kler�n� 
artırmaya devam ed�yor.

Erdeml�’ye bağlı Arpaçbahş�ş sah�l�nde 
düzenlenen konserde Hayko Cepk�n sev�len 
şarkılarını seslend�r�rken, kend�s�n� 
�zlemeye gelen her yaştan b�nlerce sey�rc� 
unutulmaz b�r akşam yaşadı.

Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Vahap 
Seçer’�n gençlere ve onların sevd�ğ� 
sanatçılara verd�ğ� önem ve destek, dün 
akşam Arpaçbahş�ş sah�l�nde b�r kez daha 
sahnedeyd�. Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n yaz 
sezonu �le b�rl�kte kent�n her köşes�nde 
gerçekleşt�rd�ğ� konserler d�z�s�nde, bu kez 
sahney� Hayko Cepk�n aldı.

Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� Kültür ve 
Sosyal İşler Da�res� Koord�natörü Beng� 
İsp�r Özdülger �le Erdeml� Koord�natörü 
Vedat Uzunbağ’ın da hazır bulunduğu 
konserde b�nlerce Hayko Cepk�n hayranı, 

Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından 
Erdeml�’ye bağlı Arpaçbahş�ş sah�l�nde 
düzenlenen konserde b�r araya geld�. Yaklaşık 
2 saat boyunca sahnede kalan ve 
performansıyla hayran bırakan ünlü sanatçı, 
sev�len şarkılarını muhteşem sahne şovlarıyla 
b�rleşt�rerek, kend�s�n� d�nlemeye gelenler�n 
beğen�s�n� kazandı. Sanatçının şarkılarına, 
konser alanını dolduran gençler de zaman 
zaman eşl�k ett�.

Konser sonunda Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Vahap Seçer’e, sanata ve sanatçıya 
verd�ğ� destek �le kültürel etk�nl�klere önem 
vermes�nden dolayı teşekkür eden Hayko 
Cepk�n, “Şu anda en çok �ht�yacımız olan 
şeylerden b�r� deşarj olmaktı. Umarım deşarj 
olmuşsunuzdur. Yaşanan bu kadar sıkıntının 
�çer�s�nde umarım b�raz, 1-2 saat de olsa 

kafanızı dağıtab�lm�ş�zd�r. Bu güzel ortamın 
yaşanmasına katkı sunan ve b�z� s�zlerle 
buluşturan Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Vahap Seçer’e sonsuz teşekkürler” 
ded�.

MERSİN’İN HER KÖŞESİNDE ETKİNLİK…

Park aydınlatmalarında oluşan arızaları 
anında g�deren Yen�şeh�r Beled�yes�, zem�n 
onarımlarını da gerçekleşt�r�yor. 

Yen�şeh�r Beled�yes� Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ek�pler� kenttek� parklarda 
çocukların güvenle oyun oynamalarını 
sağlamak ve vatandaşların d�nleneb�lmeler� 
ve key�fl� vak�t geç�reb�lmeler� amacıyla 
çalışmalarını sürdürüyor. Parklarda bulunan 
çocuk oyun grupları ve spor aletler�n�n 
bakım ve onarımını düzenl� olarak yapan 
Yen�şeh�r Beled�yes�, parklardak� oturma 
gruplarını da yen�len�yor. 

Mers�n Yen�şeh�r Beled�yes�, �lçe 
genel�ndek� park ve yeş�l alanlarda bakım, 
onarım ve düzenleme çalışmalarına aralıksız 
b�r şek�lde devam ed�yor. 

Yaz aylarında 
vatandaşların 
nefes 
alab�ld�ğ� park 
ve yeş�l 
alanlarda 
sulama, 
budama ve 
ç�m b�çme 
çalışmalarının 
yanı sıra 
parklardak� 
ağaçların 
�laçlamaları 
da yapılıyor. 

Vatandaşlarda
n gelen talepler� de yer�ne get�ren Yen�şeh�r 
Beled�yes� park ve yeş�l alanlardak� tüm 
peyzaj çalışmalarına kent estet�ğ�ne uygun b�r 
b�ç�mde devam ed�yor. 

Yenişehir Belediyesi park ve yeşil alanlarda 
çalışmalarını sürdürüyor

İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu, trafik 
kazalarıyla �lg�l�, "Son 10 yıldak� 9-10 günlük 
bayram tat�ller�nde günlük ölüm ortalaması 15. 
2022 yılı Kurban Bayramı'nda �se günlük 
ortalama 7" açıklamasını yaptı.
İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu, trafik 
kazalarına �l�şk�n sosyal medya hesabından 
b�lg� verd�.

Bakan Soylu, geçt�ğ�m�z 10 yıldak� bayram 
tat�ller�nde trafik kazalarında ölüm 
ortalamasının 15, 2022'n�n Kurban Bayramı 
tat�l�nde �se ortalamanın 7'ye düştüğünü 
aktardı.

Trafik kurallarına uyulması konusunun da 
altını ç�zen Soylu şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen dönüş yolunda da trafik kurallarına 
uyalım. Emn�yet kemer�, hız l�m�t�, telefon 
kullanmama, d�nlenerek sürüş. Son 10 yılda 9-
10 günlük bayram tat�ller�nde günlük ölüm 
ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı 7. Sağ 
sal�m dönüş �ç�n hep b�rl�kte kurallara uyalım." 
ded�

Dün 260 b�n� aşkın m�safir�m�z� yüzde 
87'n�n üzer�nde doluluk oranıyla 
ağırladık. Türk Hava Yolları tar�h�m�z�n 
en yoğun gününü yaşadık." �fadeler�ne 
yer verd�.

THY Basın Müşav�r� Yahya Üstün, 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, bayrak taşıyıcı 
havayolunun 15 Temmuz'da doluluk 
rekoru kırdığını açıkladı.

Üstün, paylaşımında, "F�loya katılan 
yen� uçaklar, dünyanın dört b�r yanında 
açılan hatlar, büyüyen b�r a�le ve sonuç, 
rekor. 

Türk Hava Yolları (THY) b�r günde 260 
b�nden fazla yolcu taşıyarak yüzde 87 
doluluğa ulaştı.

THY'den yen�
doluluk rekoru

AYM'den F�gen Yüksekdağ �ç�n hak �hlal� kararı

Ceza yargılamalarına tab� tutularak yargılanan 
Mustafa Balbay ve Sebahat Tuncel �le ceza 

Anayasa Mahkemes� (AYM), esk� HDP Eş Genel 
Başkanı F�gen Yüksekdağ’ın m�lletvek�l� seç�ld�kten 
sonra yargılanmasının devam etmes� ve buradan 
çıkan mahkum�yet kararı neden�yle vek�ll�ğ�n�n 
düşürülmes�nde �hlal kararı verd�.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, 
Anayasa’nın 83’üncü maddes�n� düzenleyen yasama 
dokunulmazlığının, TBMM üyel�ğ� kazanıldıktan 
sonra seç�mden önce ya da seç�mden sonra 
m�lletvek�ller�n�n herhang� b�r suç �snadıyla, 
tutulamayacağı, sorguya çek�lemeyeceğ�, 
tutuklanamayacağı, yargılanamayacağı filler� 
kapsadığına �şaret eden AYM, dokunulmazlık 
kapsamında get�r�len yasaklardan b�r�n�n de 
m�lletvek�ller�n�n ceza mahkemes�nde temy�z, �st�naf 
dah�l h�çb�r ceza yargılama makamınca 
yargılanamayacağının altını ç�zd�.

yargılamaları neden�yle vek�ll�kler� 
düşürülen En�s Berberoğlu ve Ömer Faruk 
Gergerl�oğlu hakkında verd�ğ� �hlal 
kararlarına atıfta bulunan AYM, Gergerl�oğlu 
kararında yer alan gerekçeler� sıralayarak, bu 
konuda �sted�ğ� yasal düzenlemeye �şaret ett�.

Yüksekdağ’ın yargılanmasının devam 
ed�lmes�ne Anayasa’nın 13’üncü 
maddes�ndek� “Temel hak ve hürr�yetler, 
özler�ne dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasanın �lg�l� maddeler�nde bel�rt�len 
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
sınırlanab�l�r” hükmünün dayanak 
yapıldığına d�kkat� çeken AYM, 13’üncü 
madde bel�rt�len ölçütlere uymadığı sürece 
müdahalen�n Anayasa’nın s�yas� faal�yetler� 
düzenleyen 67’nc� maddes�ne aykırılık teşk�l 
edeceğ�n� bel�rtt�.

Yen�den yargılama taleb�n� reddeden AYM, 
Yüksekdağ’ın düşünce ve �fade özgürlüğü 
hakkı �le seç�lme ve s�yas� faal�yette bulunma 
hakkının �hlal ed�ld�ğ�ne oy çokluğu �le karar 
verd�. AYM, �hlaller neden�yle Yüksekdağ’a 
30 b�n TL manev� tazm�nat ödenmes�ne, 
Yüksekdağ’ın madd� kaybına da�r belge 
sunmaması neden�yle madd� tazm�nat 
taleb�n�n �se redd�ne karar verd�.
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Yaz dönem�n�n gelmes�yle b�rl�kte sport�f 
faal�yetler�ne �lg�n�n arttığını bel�rten 
Seyhan Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal 
Akay, “Gençler b�z�m �ç�n çok büyük 
önem taşıyor. Bu nedenle el�m�zden 
geld�ğ�nce onların yanlarında yer alıp 
desteğ�m�z� es�rgem�yoruz. Sporu yaşam 
boyunca yapmamız gerek�yor. Spor, 
ruhen ve bedenen �nsan sağlığına katkı 
ver�yor. Spor Sayes�nde sosyalleşmey�, 

“TAKIM SPORLARI BİRLİKTE 
ÇALIŞMAYI VE KAZANMAYI 
ÖĞRETİR”

Seyhan Beled�yes� tarafından organ�ze ed�len 
ve bu yıl �k�nc�s� düzenlenen Streetball (Sokak 
basketbolu) Turnuvası büyük b�r �lg� gördü.  
Füze Selam� Spor Kompleks�’nde gerçekleşen 
ve üç gün süren turnuvanın başlama atışını 

yapan Seyhan Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal 
Akay açılış karşılaşmasında da forma g�yd�.

b�rl�kte çalışmayı,  kazanmayı, özell�kle takım 
sporları �çer�s�nde fazlasıyla yaşarsınız” ded�.

KUPA VE MADALYALAR VERİLDİ

GENÇLERDEN BAŞKAN AKAY’A 
TEŞEKKÜR B�lg�n�n çok hızlı �lerled�ğ� ve 
gel�şt�ğ� b�r dönemde �nsanların b�rb�r�ne daha çok 
�ht�yacının olacağını bel�rten Başkan Akay, 
“Özell�kle de takım sporları bunu sağlayacaktır. 
Turnuvamıza katılım sağlayan tüm takımlarımıza 
başarılar d�l�yorum” ded�.  Vatandaşların da büyük 
b�r heyecanla �zled�ğ� turnuvada forma g�yen 
gençler �se Seyhan Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal 
Akay’a, spora ve sporcuya verd�ğ� destekten 
dolayı teşekkür ett�ler.

3  grupta, 60 takım ve 180 sporcunun katılımıyla 
gerçekleşen turnuvada final karşılaşmaları 
sonrasında kategor�ler�nde �lk üçe g�ren takımlara 
kupa ve madalyaları düzenlenen tören �le takd�m 
ed�ld�.

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI Akay
“Takım oyunu �le kaynaşıyorlar”

BAŞKAN SEÇER'DEN SİLİFKE ÇIKARMASI 
BAŞKAN SEÇER: “BİZİM İSTEDİĞİMİZ 
İNSANLARIN DOĞDUĞU YERDE DOYMASI”

Başkan Seçer'e gez� boyunca CHP Mers�n M�lletvek�l� 
Ceng�z Gökçel, CHP S�l�fke İlçe Başkanı Bünyam�n Uçar, 
CHP Erdeml� İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şah�n, CHP 
Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, CHP Yen�şeh�r İlçe 
Başkanı Tayar Tah�roğlu, Mecl�s üyeler� �le Büyükşeh�r 
Beled�yes� ve MESKİ bürokratları eşl�k ett�. 

Aslında bu destekler� vermek zorunda olmadıklarını 
vurgulayan Başkan Seçer, “Özüne bakarsanız, bu tür 
destekler normalde b�z�m görev�m�z değ�l. Yan� b�z 
bu destekler� yapmak zorunlu değ�l�z. B�z bu 
katkıyı, üret�c�ler�m�ze tarımsal destek kapsamında 
yapıyoruz. Göreve geld�ğ�m günden, geçt�ğ�m�z 
yılsonuna kadar tarıma, o zamanın parasıyla 68 

S�l�fke z�yaret�n�n �lk durağı olan Ören Mahalles�'nde tüm 
vatandaşların geçm�ş bayramını kutlayan Başkan Seçer, 3 yıl 
�çer�s�nde yaptıkları �craatlar hakkında b�lg� verd�. Gerek 
merkez� yönet�mde, gerekse de yerel yönet�mlerde mevcut 
bütçeler�n doğru kullanılması hal�nde, çok daha �y� noktalara 
gel�neceğ�n� vurgulayan Başkan Seçer, “Şu anda Mers�n'de 
bunun örneğ�n� yaşıyoruz. Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�, 
aslında çok güçlü kaynaklara sah�p. İşte b�z 3 yıldır bu güçlü 
kaynaklarla, b�r taraftan geçm�ş dönem�n bıraktığı 
borçları öderken, d�ğer taraftan da halkımızın �ht�yaç 
duyduğu h�zmetler� eks�ks�z olarak yer�ne get�rmeye 
gayret ed�yoruz” ded�.

 “Üret�m�n artmasını ve tarımın desteklenmes�n� 
önems�yoruz”
İnsanların doğduğu yerde doyması, yan� köyünde 
üret�m yapmasını amaçladıklarını kaydeden Başkan 
Seçer, “Bu bölgeye sulama borusu desteğ�m�z 
yapıldı. Sadece S�l�fke bölges�ne bu yıl 5 b�n 
metren�n üzer�nde çel�k boru dağıtımlarımız olacak. 
B�z her yıl 60 �le 100 k�lometre arası sulama borusu 
dağıtımını gerçekleşt�r�yoruz. Herkes b�zden hamur 
yoğurma mak�nası alab�l�r” ded�. 

“Erdeml� s�yasete doğru üslupla er�ş�leb�l�r” m�lyon l�ra d�rekt destek yaptık. Belk� de bugünkü parayla 
güncellersen�z o destek, 200 m�lyon l�raya tekabül edeb�l�r” 
ded�. 

Başkan Seçer, S�l�fke'n�n kırsal mahalleler�ne yapılan tarımsal 
desteğ�n yanı sıra, hayvancılık anlamında da katkıları olduğunu 
bel�rterek, 'Had� Gel Köyümüze Destek Verel�m' projes�nden, 
S�l�fke'de yaşayan vatandaşların da yararlandığını hatırlattı. 

“Farklı kültür ve �nanışlara ev sah�pl�ğ� 
yapan şehr�m�zde, her d�n ve mezhepten 

Hatay Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Doç. 
Dr. Lütfü Savaş, Gad�r Hum Bayramı 
dolayısıyla b�r mesaj yayımladı.

Başkan Savaş yayımladığı mesajında şu 
�fadelere yer verd�: 

vatandaşımız bayram 
sev�nçler�n� 
beraberce 
yaşamaktadır. 

Alev� kardeşler�m�n Gad�r Hum Bayramı'nı 
en �y� d�lekler�mle kutluyorum.” 

Bu b�rl�k, beraberl�k 
ve kardeşl�k 
duygularının 
pek�şt�ğ� b�r bayram 
da Alev� 
hemşehr�ler�m�n 
Gad�r Hum 
Bayramı'dır. Sevg� 
paydasında 
buluşulan bu özel 
bayramda 
şehr�m�zden 
yükselen barış ve 
kardeşl�k duyguları 
dünyayı sarsın 
umudunu taşıyoruz. 
Herkes�n karşılıklı 
saygı ve anlayış dolu 
b�r ortamda yaşadığı 
şehr�m�zde bayram 
sev�nc�n� yüzyıllardır 
ortak sev�nc�m�z 

olarak görüyor, huzur ve neşeyle kutluyoruz. 

BAŞKAN SAVAŞ’IN GADİR-İ HUM 
BAYRAMI MESAJI
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Defalarca bedel� ne olursa olsun her tür darbeye karşı 
olduğumuz, karşı b�r duruş serg�leyeceğ�m�z, temel hak ve 

KESK tarafından, “15 Temmuz Darbe G�r�ş�m� 
Aydınlatılmalıdır!” başlıklı yazılı b�r basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�.
KESK; Karanlık b�rçok yönü bulunan 15 Temmuz darbe 
g�r�ş�m�n�n 
üzer�nden 6 yıl 
geçt�. 15 Temmuz 
2016 tar�h�nde 
tanklar, savaş 
uçakları, 
hel�kopterler �le 
mecl�se, devlet 
kurumlarına ve 
halkın üzer�ne 
ateş açılmış, 251 
vatandaşımız 
yaşamını 
y�t�rm�ş, �k� 
b�nden fazla 
vatandaşımız 
yaralanmıştır.

Konfederasyonumuz tüm send�kaları ve b�r bütün olarak 
üyeler�yle b�rl�kte 15 Temmuz darbe g�r�ş�m� karşısında 
daha �lk gün “Ne Asker� Darbe, Ne S�v�l Darbe! Çözüm: 
Eş�t-Özgür-Demokrat�k Türk�ye!” başlıklı açıklaması 
�le duruşunu net olarak ortaya koymuştur.

Ne yazık k�, darbeler�n panzeh�r� olan demokras�n�n tüm kural ve 
�lkeler�yle hayata geç�r�lmes�, parlamenter s�stem�n kurum ve 

kurallarıyla �şlet�lmes�, 
sorunların barışçıl 
yöntemlerle çözümü, 
farklı düşünce ve 
�nançların kend�ler�n� 
�fade edeb�lmeler�n�n 
sağlanması �ç�n b�r 
zem�n ve gerekçe 
hal�ne get�r�lmes� 
gerek�r �ken tam 
ters�ne, 15 Temmuz 
AKP’n�n s�v�l 
darbes�ne gerekçe 
hal�ne get�r�lm�şt�r.

özgürlükler� k�m ç�ğnerse ç�ğnes�n onlara karşı b�r mücadele 
�çer�s�nde olacağımız bel�rt�lm�şt�r.

15 Temmuz darbe g�r�ş�m�n�n başta s�yas� ayağı olmak üzere tüm 
yönler�yle açığa çıkarılmasını ve sorumluların yargı önünde 
hesap vermes�n� �st�yoruz.

Yıldönümü ves�les�yle 
b�r kez daha 15 

Temmuz darbe g�r�ş�m�n� ş�ddetle kınıyoruz. Asker�, s�v�l tüm 
darbeler�n karşısında olduğumuzun altını ç�z�yoruz.

CİNSİYETE GÖRE MADDE KULLANICISI PROFİL ANALİZİ 

Günümüz dünyasında uyuşturucu �le mücadele çabaları 
�çer�s�nde özell�kle son dönemlerde öne çıkan çalışmalardan 
b�r� de c�ns�yete göre madde kullanım eğ�l�mler�n�n 
bel�rlenmes�d�r. 

Bu yönde yapılacak ulusal çalışmalara katkı sağlaması 
yönünde Narkolog 2022 Anal�z Raporu çerçeves�nde 
“C�ns�yete Göre Madde Kullanım'' profil� de �ncelenm�şt�r. 

“C�ns�yete Göre Madde Kullanıcısı Profil Anal�z� Çalışma 
2021 yılını kapsamaktadır. Madde kullandığını beyan eden 
kadınlar �le madde kullandığını beyan eden erkekler 
kıyaslanmıştır. Anket�m�z, şüphel�ler hakkında yürütülen adl� 
�şlemler tamamlandıktan sonra ve tamamıyla gönüllülük 
esasına göre uygulanmaktadır. Rapordak� bulgular mükerrer 
ver�ler har�ç tutularak, “Hayatının herhang� dönem�nde madde 
kullandığını beyan eden'' 1.365 kadın �le 26.414 erkek 
kullanıcı ver�ler� kıyaslaması �le hazırlanarak çıkarılmıştır.”

İlk denenen maddelere bakıldığında kadın kullanıcıların, 
erkeklere göre çok daha ağır uyuşturucular �le başladığı ve 
devam ett�ğ� d�kkat çekmekted�r. 

Metamfetam�n, ero�n, koka�n ve ecstasy g�b� ağır 
uyuşturucularla kullanıma başlama ve devam etme erkeklere 
göre çok yaygındır. 

Örneklem �çer�s�nde yaklaşık %5'l�k b�r orana sah�p kadın 
kullanıcıların, profil ve madde kullanım eğ�l�mler� bakımından 
%95 orana sah�p erkek kullanıcılara göre öneml� farklılıklara 
sah�p oldukları görülmüştür. 
C�ns�yet profil� �le �lg�l� olarak; Kadınlarda erkeklere göre l�se 
ve ün�vers�te yüksekokul mezunlarının fazla olduğu, benzer 
şek�lde kadın kullanıcıların anne ve baba öğren�m durumlarına 
bakıldığında, erkek kullanıcıların ebeveynler�nden daha 
yüksek b�r öğren�m durumu gözlemlenmekted�r. 

Madde kullanan kadınların erkeklere göre, uyuşturucu 
maddeye başlama yaş ortalaması daha yüksekt�r. 
Madde kullanmaya başlama sebepler�nde “b�r sorun'' ve 
“arkadaş ısrarı'' sebeb� �le başlama oranının kadınlar arasında 
yaygın olduğu görülmekted�r. 

Erkeklerde �se kadınların aks�ne esrar ön plandadır. 
Madde kullanımı sebepler�nde �şs�zl�ğ�n b�r sebep olduğu fakat 

doğrudan etk�l� olmadığı söyleneb�l�r. Ancak kadınlardak� 
�şs�zl�k oranı erkeklere göre çok daha fazladır. Çalışan kadınlara 
bakıldığında en sık görülen meslekler, garsonluk, �şç�l�k, 
kuaförlük, kas�yerl�kt�r. 

Ayrıca bu gruptak� kullanıcıların anne mesleğ� �ncelend�ğ�nde 
“ev hanımı'' oranı, erkeklere oranla daha düşüktür. Kadın 
kullanıcıların a�le yapısı �ncelend�ğ�nde çarpıcı sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. 
Anne - baba arası ş�ddet, a�le �ç� ş�ddet ve anne-baba 
boşanmalar, erkek ebeveynler�ne göre çok fazladır. 

Kend� ev�nde madde kullanan kadınlarda “yalnız'', 
“sevg�l�/partner �le'' ve “ev arkadaşı �le'' yaşıyorum d�yenler�n 
oranının erkeklere göre çok daha fazla olduğu görülmekted�r. 

Kadınların hem mevcut hem de maddey� �lk dened�ğ� zamank� 
meden� durumunda evl� veya boşanmış olanların yüksek olması, 
genel anlamda evl� kadınların uyuşturucu kullanımı bağlamında 
daha r�skl� grup olduğu yönünde b�r �zlen�m ortaya 
koymaktadır. 

Erkeklerde �se tam aks�ne a�le b�reyler� �le b�rl�kte yaşayanlar 
fazladır. 

Madde kullanım alanlarına bakıldığında kadınların, “kend� 
ev�nde'', “arkadaşının ev�nde'' ve “otel/motel/ hotelde'' kullanım 
oranı fazladır. 

Y�ne, uyuşturucu dışında başka b�r suçtan adl� �şlem görme 
oranı kadınlarda daha düşüktür. Ancak farklı b�r suça karıştığını 
söyleyenlerde “k�ş�lere karşı �şlenen suçların'' fazlalığı d�kkat 
çekmekted�r. Mevcut çıktıların uyuşturucu �le mücadele eden 
tüm çevrelerce alana �l�şk�n hazırlayacakları önleme 
projeler�n�n öncel�kler�n�n bel�rlenmes�nde ve akadem�k met�n 
hazırlıklarında gereks�n�m duyab�lecekler� b�rçok konuda b�lg� 
�ht�yacının karşılanması adına faydalı olacağı 
değerlend�r�lmekted�r.

Kadın kullanıcılarda yalnız yaşama, ev arkadaşı �le yaşama ve 
sevg�l�/partner �le yaşama oranı fazladır. 

Kadınlardak� �lk tem�n şekl�nde “eş�m/sevg�l�m verd�'' 
d�yenler�n oranı yüksek �ken erkeklerde “b�r arkadaştan'' tem�n 
etme şekl� ön plana çıkmaktadır. 

Uyuşturucu �le mücadele; önleme/eğ�t�m, arzla mücadele, 
tedav� ve rehab�l�tasyon aşamalarında eş zamanlı etk�n 
mücadeley� gerekt�ren bütüncül b�r alandır. 

Bu alanda yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasında sadece 
kurum/kuruluşların değ�l aynı zamanda tüm toplum 
kes�mler�n�n ortak hareket etmes� gerekl�d�r. 

 

Narkolog Projes� 2022 Anal�z Raporu, sadece uyuşturucu �le 
mücadele eden kurumlar veya akadem�k çalışmalar �ç�n değ�l, 
çocuklarını uyuşturucu bağımlılığı ve suçlarından uzak tutma 
arzusuna sah�p ebeveynler �ç�n de kılavuz b�r kaynak 
n�tel�ğ�nded�r. Anal�z ve değerlend�rmeler�m�z, okuyucuların 
yapacağı eleşt�r� ve katkılarla güncelleneb�lecekt�r. 

Uyuşturucu suçlarına karışanların eğ�t�m durumu yüksek 
değ�ld�r. Bunların ebeveynler�n�n eğ�t�m sev�yes� �se 
kend�ler�nden daha da düşüktür. Uyuşturucu suçlarına 
karışanların anneler�n�n %92,2's� ev hanımıdır. Uyuşturucuya 
başlama nedenler� arasında “merak, özenme, k�ş�sel sorunlarım 
neden�yle ve arkadaş ısrarının” önde gelmekted�r. Bu nedenler, 
etk�l� b�r eğ�t�m/önleme çalışmasıyla törpüleneb�l�r. 
Uyuşturucunun �lk tem�n� büyük çoğunlukla b�r arkadaş veya 
yakın çevreden yapılmaktadır.

Bu gerekl�l�k b�zler� b�r yandan faal�yet alanları �çer�s�nde 
b�l�msel gerçekler üzer�nde çalışmaya �terken d�ğer yandan da 
ed�n�len b�lg� ve tecrüben�n paydaş kurumlar ve k�ş�lere 
aktarılmasına 
yönlend�rmekted�r. 
Uyuşturucu �le etk�n 
mücadele, sorununun 
�y� anlaşılması ve 
çözüme �l�şk�n doğru 
yöntemler�n 
kullanılmasını 
gerekt�rmekted�r. 

Dünya genel�nde olduğu g�b� Türk�ye'de de �lk denenen 
uyuşturucu madde esrardır. Ancak sadece esrar kullanımında 
kalanların oranı düşük görülmekted�r. Başka b�r dey�şle, esrar 
�le madde kullanmaya başlayanların, daha ağır ve k�myasal 
narkot�klere kayma oranları yüksekt�r. Buna bağlı olarak esrar, 
daha ağır uyuşturuculara geç�ş �ç�n basamak n�tel�ğ� taşıyab�l�r. 
Ayrıca madde kullanmadan önce tütün kullanım yaygınlığının 
yüksek olması sebeb�yle, tütün kullanımını da madde kullanımı 
açısından basamak olarak göstermek mümkündür. Uyuşturucu 
kullananların çoğunluğu uyuşturucu suçlarına ve d�ğer suçlara 
karışmaktadır. 

Bu anlayıştan hareketle, 
uyuşturucu madde 
suçlarının arkasında 
yatan nedenler�n ve r�sk 
faktörler�n�n 
bel�rlenmes� yoluyla 
uyuşturucuya karşı 
daha güçlü b�r 
mücadelen�n 
sağlanmasını 
amaçlayan ve sunduğu 
kapsamlı anal�zlerle 
alanda b�r �lk olma özell�ğ� taşıyan Narkolog Projes� hayata 
geç�r�lm�şt�r. Uyuşturucu suçları ve madde kullanımı erkek 
egemen b�r durumdur ve kadınların bundan erkeklere göre daha 
uzak olduğu görülmekted�r. 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dolayısıyla bu alanda sürdürülen mücadelede madde 
kullanımına sadece b�r sağlık problem� olarak değ�l, c�dd� b�r 
güvenl�k sorunu olarak da bakılmasının gerekl�l�ğ� g�b� d�kkat 
çek�c� b�r sonuca ulaşılmaktadır. Mevcut çıktıların; uyuşturucu 
�le mücadele eden çevrelerce alana �l�şk�n hazırlanacak önleme 
projeler�nde, akadem�k çalışmalarda �ht�yaç duyulab�lecek 
konularda ve vatandaşlarımızın madde bağımlılığı konusunda 
b�lg� ve farkındalık düzeyler�n�n artmasında faydalı olacağı 
değerlend�r�lmekted�r. 

SONUÇ

KESK: 15 Temmuz Darbe G�r�ş�m� Aydınlatılmalıdır!
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Para Pol�t�kası Kurulu’nun 23 
Haz�ran’dak� son toplantıya �l�şk�n 
özet�nde şunlar kayded�ld�;

Aynı gün saat 14.00’te yılın yed�nc� fa�z 
kararı açıklanacak. Banka b�r öncek� 
toplantıda pol�t�ka fa�z�n� değ�şt�rmeyerek 
yüzde 14’te sab�t tutmuştu.

“Enerj� �thalatındak� kuvvetl� sey�r, car� 
�şlemler denges�n� olumsuz etk�l�yor”

Yurt �ç� p�yasalar, 21 Temmuz Perşembe 
günü Merkez Bankası Para Pol�t�kası 
Kurulu toplantısından çıkacak fa�z 
kararına odaklandı.

Enflasyonda gözlenen yüksel�şte; 
jeopol�t�k gel�şmeler�n yol açtığı enerj� 
mal�yet� artışları, ekonom�k temellerden 
uzak fiyatlama oluşumlarının geç�c� 
etk�ler�, küresel enerj�, gıda ve tarımsal 
emt�a fiyatlarındak� artışların oluşturduğu 
güçlü negat�f arz şokları etk�l� olmaya 
devam etmekted�r. Kurul, sürdürüleb�l�r 
fiyat �st�krarı ve finansal �st�krarın 
güçlend�r�lmes� �ç�n atılan ve kararlılıkla 
uygulanan adımlar �le b�rl�kte, küresel 
barış ortamının yen�den tes�s ed�lmes� ve 
enflasyonda baz etk�ler�n�n de ortadan 

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) Para Pol�t�kası Kurulu, Merkez 
Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 
başkanlığında 21 Temmuz Perşembe 
günü toplanacak.

F�yatlar genel düzey�nde sağlanacak �st�krar, 
ülke r�sk pr�mler�ndek� düşüş, ters para 
�kames�n�n ve döv�z rezervler�ndek� artış 
eğ�l�m�n�n sürmes� ve finansman 
mal�yetler�n�n kalıcı olarak ger�lemes� yoluyla 
makroekonom�k �st�krarı ve finansal �st�krarı 
olumlu etk�leyecekt�r. Böylel�kle, yatırım, 
üret�m ve �st�hdam artışının sağlıklı ve 
sürdürüleb�l�r b�r şek�lde devamı �ç�n uygun 
zem�n oluşacaktır.argı önünde hesap vermes�n� 
�st�yoruz.

TCMB, fiyat �st�krarı temel amacı 
doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe �şaret 
eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadel� 
yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar el�ndek� 
tüm araçları l�ralaşma stratej�s� çerçeves�nde 
kararlılıkla kullanmaya devam edecekt�r. 

kalkmasıyla dezenflasyon�st sürec�n 
başlayacağını öngörmekted�r. Bu çerçevede 
Kurul, pol�t�ka fa�z�n�n sab�t tutulmasına karar 
verm�şt�r. F�yat �st�krarının sürdürüleb�l�r b�r 
şek�lde kurumsallaşması amacıyla TCMB’n�n 
tüm pol�t�ka araçlarında kalıcı ve 
güçlend�r�lm�ş l�ralaşmayı teşv�k eden gen�ş 
kapsamlı b�r pol�t�ka çerçeves� gözden 
geç�rme sürec� devam etmekted�r. 
Değerlend�rme süreçler� tamamlanan tem�nat 
ve l�k�d�te pol�t�ka adımları para pol�t�kası 
aktarım mekan�zmasının etk�nl�ğ�n�n 
güçlend�r�lmes� �ç�n kullanılmaya devam 
ed�lecekt�r.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy 
Mezarlığı’nda Yahud�lere a�t 36 mezar taşı 
kırıldı.

Türk�ye Hahambaşılığı Vakfı’nın resm� 
Tw�tter hesabından yapılan açıklamaya göre, 
Türk Yahud� toplumunun mezarlığına 

İstanbul'da Yahud� mezarlığına saldırı
k�ml�ğ� bel�rs�z 
k�ş�lerce saldırı 
gerçekleşt�. 
Saldırıda 36 
mezar taşı kırıldı.

Konunun resm� 
makamlara 
�let�ld�ğ� 
bel�rt�len olayla 
�lg�l� açıklama, 

“Hasköy 
Mezarlığımıza 
gece yarısı 

g�r�lm�ş, 36 tane mezar taşımız tahr�p 
ed�lm�şt�r. Konu tüm res�m ve gece kayıtları 
�le �lg�l� makamlara �let�lm�ş olup, bu 
vandal�zm� yapanların b�r an evvel 
yakalanmasını beklemektey�z" den�ld�.

Yüzükler�n Efend�s�: Güç Yüzükler� d�z�s�nden yen� fragman
Geçen günlerde kısa b�r tanıtım v�deosu 
gelmes�n�n ardından Yüzükler�n 
Efend�s�: Güç Yüzükler�'nden yen� b�r 
fragman yayınlandı. 

Yaklaşık 465 m�lyon dolarlık �lk sezon 
mal�yet�yle telev�zyon tar�h�n�n en yüksek bütçel� 
d�z�s� olması öngörülen Yüzükler�n Efend�s�, 
Amazon Pr�me V�deo'da �zley�c�yle buluşacak. 

J.R.R. Tolk�en’ın The Hobb�t ve 
Yüzükler�n Efend�s�’n�n b�nlerce yıl 
önces�nde geçecek olan ve Orta Dünya 
tar�h�n�n destanlara konu olan İk�nc� 
Çağ’ındak� efsanev� kahramanları �lk kez 
ekrana taşıyacak olan d�z�den Galadr�el 
ve Elrond �le yen� karakterlerden Arond�r 
ve D�sa'nın yer aldığı b�r fragman 
yayınlandı.

Yüzükler�n Efend�s�: Güç Yüzükler�'n�n �lk 

Yapımı Amazon tarafından yapılan d�z�n�n 8 
bölümden oluşan �lk sezonu, 2 Eylül'de 
yayınlanacak.

sezonundan yayınlanan fragmanı, Yen� Zelanda 
ve B�rleş�k Krallık'ta çek�len ve tüm dünyada 
240 farklı bölgede göster�lecek.

OHAL- KHK'sız B�r Ülke Mümkün Mü? 
Evet kr�t�k soru bu… 
Gerçekten kuruluşunun 100.yılına yaklaştığımız 
bu ülkede OHAL ve sıkıyönet�m olmadan 
yönet�m mümkün mü? Bu yüzyılın çok öneml� 
b�r bölümü hep demokras� dışı yöntemler 
uygulanarak yürütülmeye çalışılmış. Devlet aklı 
hep kend�ne b�r düşman yaratmış ve her 10 
yılda b�r olağan dışı yöntemlere başvurmuş. 
Ülke �nsanın kader� bu olamaz. 

Tar�h k�taplarında hep demokras� �le 
yönet�ld�ğ�m�z, her şey�n güllük gül�stanlık 
olduğu söylen�r. Ama gerçek h�ç de öyle değ�l 
maalesef… 1950'lere kadar bu ülke tek part� �le 
yönet�lmeye çalışılırken odaklanılan �se “tek 
devlet, tek m�llet, tek d�n, tek mezhep 
felsefes�”yd�… Hâlbuk� bu “tekç�” anlayış bu 
ülkeye h�ç de uygun değ�ld�. Çünkü çok farklı 
düşünceye, �nanca, m�ll�yete sah�p �nsanların 
yaşadığı bu topraklardak� farklılıklar ortadan 
kaldırılarak devlet�n kodlarındak� Türk-
Müslüman ve Hanefi anlayış egemen 
kılınmaya çalışıldı. Tab� k� bu kabul ed�leb�l�r 
b�r şey değ�ld�… Bu anlayışın devamı �ç�n 
başvurulan �se her zaman demokras� dışı 
yöntemlerd�.

Çözümü �steyen, hukuksuzluklar karşısında durmayı 
başaran, sorgulayan, eleşt�rel düşüncey� önceleyen 
yen� b�r anlayışı ben�mseyen yüz b�nler var. K�m 
bunlar? 20 Temmuz S�v�l Darbes� �le �lan ed�len 
OHAL sonrası sorgusuz suals�z �ş�nden el çekt�r�len 
100 b�nlerce kamu emekç�s� ve a�leler� �le b�rl�kte 
m�lyonlarla �fade ed�len b�r k�tle. Bu k�tlen�n 
geleceğe ve çözüme da�r düşünceler� bu ülken�n 
kader�n� değ�şt�recek.  Aslında b�rçok s�yas� çevre ve 
kamuoyu bunun farkına varmaya başladı. Daha düne 
kadar vebal� g�b� davranılan KHK'lılar artık 
muhalefet part�ler� tarafından muhatap kabul 
ed�l�yor, basın organlarına konuk ed�lerek kamusal 
alana taşınıyor. Bunların heps� b�z KHK'lılar �ç�n 
çok büyük b�r başarı. B�z bunun b�l�nc� �le hareket 
ed�yoruz… Bu ülken�n geleceğ� �ç�n üstümüze 
düşen sorumluluğu yer�ne get�receğ�z… 
Umudumuz: Eş�t, özgür, demokrat�k, la�k b�r 
Türk�ye.

Pek�y� bu mümkün mü? Evet, bence mümkün… 

Tüm bunların b�r kez daha yaşanmaması �ç�n çözüm 
çok bas�t. Evrensel hukukun hak�m kılındığı, tüm 
farklıkların b�r zeng�nl�k olduğu kabulüne dayalı 
demokrat�k, eş�t ve özgürlükçü b�r yönet�m… 
Kısaca gerçek b�r demokras� her şey�n çözümüdür.

Değ�ş�k d�nlere mensup grupların kend� �nançlarını 
yaşamaları, b�rb�r�nden farklı s�yasal düşünceye 
sah�p b�reyler�n kend�ler�n� �fade etmeler� bunun 
yanında Kürtler�n, Ermen�ler�n, Rumların, 
Çerkezler�n, Lazların vb. d�ller�n� kullanmaları çok 
mu zordu. Bence hayır… Ama buna asla �z�n 
ver�lmed� ve herkese devlet�n “tekç�” anlayışı 
dayatıldı. Öyle k� bu saydığım grupların varlıkları 
dah� �nkar ed�ld�. Hâlbuk� bu farklılıkları b�r 
zeng�nl�k olarak görmek; b�r arada kardeşçe, eş�tçe 
yaşamak mümkünken bu ülkede karşılıklı 
düşmanlıklar yaratılmaktan da ger� durulmadı. 

Ülkem�z çözüme doğru evr�lmeye başladı. Rad�kal 
değ�ş�kler önermem�ş olsa da 'Altılı Masa'nın 
mutabakat metn�nde buna da�r kr�t�k referans 
�fadeler yer almıştı. Y�ne kend�ler�ne 3.Yol 
Demokras� İtt�fakı d�yen HDP'n�n de �ç�nde olduğu 
çevreler�n b�r arada yaşama �rades�ne yönel�k çok 
net söylemler� mevcut. Sonuç olarak şunu 
söyleyeb�l�r�z: Art�k bu ülkede olağandışı yöntemler 
ortaya çıkmayacak çünkü buna �z�n vermeyecek 
çözüm odaklı çalışan, �n�s�yat�f alan, umutlu b�r k�tle 
oluştu. 

OHAL- KHK'sız B�r Ülke Mümkün Mü?

Mün�r korkmaz



Sayfa 1118 Temmuz 2022 / Yıl: 2 - Sayı: 38 

BAYRAM GİBİ BAYRAM'LARINIZ OLSUN...
Dr. F�gen Dem�r Kardeş 

COVID-19 Pandem�s� B�tmed�!
‘Pandem�n�n b�tmed�ğ�n�’ hatırlatan TTB’den yed� öner�

Ülkem�zde olgu sürveyansının, 
tüm vakaları saptayab�lecek 
şek�lde gen�şlet�lmes�,  
olgulara a�t yaş, c�ns�yet 
dağılımları, aşılanma 
durumları, �l ve �lçe ver�ler�, 
yoğun bakım doluluk oranları, 
vefat edenler�n ayrıntılı 
özell�kler� açıklanmalı,

Yapılmakta olan genom�k sürveyansın 
yaygınlaştırılarak, elde ed�len ver�ler�n harekete 
geçeb�lmey� sağlayacak şek�lde güncel olarak 
paylaşılması,

Toplumda �nfeks�yonun yayılımını engellemek üzere 
kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske 
kullanım zorunluluğunun yanı sıra kapalı mekanların 
havalandırılmasını sağlayacak önlem ve düzenlemeler�n 
hayata geç�r�lmes� ve poz�t�fl�k saptananların veya 
temaslıların etk�l� �zolasyonu �ç�n HES kodu 
uygulamasının hızla ger� get�r�lmes�,

Bunu sağlayab�lmek üzere;

İnsan hareketl�l�ğ�n�n v�rüsün yayılımını artıracağı ve 
en r�skl� grup olan yaşlıların bu yayılımdan doğrudan 
(z�yaretler neden�yle) ve c�dd� şek�lde etk�leneceğ� göz 
önüne alınarak topluma yönel�k b�lg�lend�rme 
çalışmaları yapılması ve önlemlere uyma çağrısında 
bulunulması,

Açıklama “Bu öner�ler�n gerçekleşt�r�lmemes�n�n, daha 
öncek� her dalgada defalarca yaşadığımız g�b� can kaybı 
başta olmak üzere çok c�dd� sonuçları olacağı 
unutulmamalıdır” notuyla son buldu.

Pr�mer aşılama ve ek aşı dozlarının yapılab�lmes� �ç�n 
c�dd� kampanyalar şekl�nde aşılama çalışmalarının 
yapılması, <12 yaş çocuk yaş grubu �ç�n uygun aşıların 
sağlanarak aşılamanın başlatılması,

İnfeks�yon geç�renler�n testler�n� yaptırmaları, soğuk 
algınlığı (solunum yolu �nfeks�yonu) 
bel�rt�ler�/bulguları olduğu sürece; başkaları �le temas 
etmemeler� ve maske takmaları, evde kalarak �şe 
g�tmemeler�, özell�kle kapalı ve kalabalık ortamlardan, 
yukarda bel�rt�len r�skl� k�ş�lerle temastan kaçınarak 
�nfeks�yonun yayılımınn engellenmes� konusunda 
katkıda bulunmaları, �şverenler�n çalışanlarını bu yönde 
desteklemeler� böylel�kle daha büyük �şgücü kayıplarını 
engellemeler� gerekl�d�r.

Yetk�l� makamlar, pandem�n�n 
sona erd�ğ� Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından �lan 
ed�lmed�ğ� sürece “Pandem� 
b�tt�” şekl�nde algılanab�lecek 
açıklamalar yapmaktan 
kaçınmalı,

Vaka sayılarının son haftalarda üç kat arttığını 
kaydeden Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, “Kötü günler 
ger�de kaldı. Benzerler�n� gelecekte aramak yanlıştır. 
Herkes müster�h olsun” d�ye konuşmuştu ama 
uzmanlar farklı düşünüyor.

Vaka sayıları hızla artarken pandem�n�n b�tmed�ğ�n� 
hatırlatan Türk Tab�pler� B�rl�ğ� (TTB), vakaların 
azaltılması ve başta aşısız olan küçük yaş grupları �le 
r�sk altında olan �ler� yaş ve eş zamanlı hastalıkları 
olanları korumak �ç�n yed� öner� sıraladı.

Cov�d-19 pandem�s�n�n geçen yıllardak� seyr�nde, vaka 
sayıları yaz aylarında tüm dünyada bel�rg�n şek�lde 
azalmıştı. Ama daha hafif sey�rl� Om�cron varyantının 
hayatımıza g�rmes�yle, uzmanların tüm uyarılarına 
rağmen pol�t�k kararlarla önlemlerden b�rer b�rer 
vazgeç�ld�.

B�l�m dünyasının öngörüler� doğru çıkarken, 
rahatlamanın ve önlemler�n bırakılmasıyla Om�cron 
yen� alt varyantlar ürett�. Yen� varyantlar da yaz 
dalgasına yol açtı. Kısa zamanda çok �nsanı hasta etme 
becer�l� bu yen� varyantlar, Om�cron’dan daha ağır 
sey�rl� hastalık yapıyor. Y�ne Om�cron’un aks�ne, 
akc�ğerlere kadar �n�yor.

Dünya Sağlık Örgütü ver�ler�ne göre son �k� haftada 
dünya genel�nde Cov�d-19 vakaları yüzde 30 oranında 
arttı. Türk�ye’de de resm� rakamlara göre b�le artış 
sürüyor. Sağlık Bakanlığı, son b�r haftada ülkede 57 
b�n 113 yen� Cov�d-19 vakası saptandığını açıkladı. 
Uzmanlar gerçek rakamın 100 b�n�n üzer�nde olduğunu 
tahm�n ed�yor.

COVID-19’un yol açtığı yukarıda sıralanmış tüm bu 
olumsuz etk�ler neden�yle önümüzdek� süreçte olgu 
sayılarının azaltılması ve başta aşısız olan küçük yaş 
grupları �le r�sk altında olan �ler� yaş ve eşzamanlı 
hastalıkları olanları koruyacak önlemler zorunludur. 

TTB’n�n öner�ler� şöyle:

Çocukken ben�m �ç�n bayram neşeyd�, yen� elb�seler-süslü 
ayakkabı-saçtak� kurdeleyd�, ev baklavasıydı, dolup boşalan 
şekerl�kt�, kolonyaydı, el öpüp harçlık toplamaktı, o fırfırlı 
yen� elb�seyle dönmek, çay höpürdeterek telev�zyonda 
bayram programı �zlemekt�, mutluluktu, sıcacık b�şeyd� 
bayram...

Demem o k� dostlarım, �şte ben�m �ç�mdek� o kız çocuğu da 
çoktaan büyümüş, hatta bu bayram fırfırlı elb�ses�n� g�y�p 
dönse de, etekler� uçuşmuyor, dışardak� dünya gr�yken onun 
sev�nçle açtığı şekerler�n jelat�n� nasıl parlasın k�? 

Ne zaman k� nefret�n yer�n� sevg�, savaşın yer�n� barış alır; 
B�r�ler�n�n eğlenceye b�r gece �ç�n ayırdığı parayla beş a�le 
doyab�lecekken aç yatmazsa, 
Adalet yer�n� bulup suçlular cezalanırsa,
Cehalet�n karanlığı akıl ve b�l�m�n ışığıyla aydınlanırsa,
Paranın ve petrolün yeş�l� doğanın yeş�l�n�n; mâden� güç 
mânev� gücün yer�n� almazsa,
Gencec�k �nsanlar �ş, yapyaşlı �nsanlar aş derd�ne düşmezse, 
Bayramı şeh�t anneler� gözünde yaşla geç�rmez, 

Çocukken sank� dünya, dışarda sadece havasından suyundan 
ışığından yararlandığınız b�r araç, eğlencel� atlıkarınca g�b�, 
s�z� döndürüyor s�z onun �ç�ndek� kend� küçük dünyanızda, 
büyük hayaller�n�zle musmutlu yaşıyorsunuz. Ama o çocuk 
büyüyünce dıştak� o koca dünya sank� onun küçük mutlu 
dünyasını �ç�ne alıp yok ed�yor. Çünkü o dünya artık 
hayallerle değ�l, gerçeklerle döner hâle gel�yor. 

K�msen�n '�nsanca' yaşama hakkı şöyle dursun en temel 
'yaşam hakkı' el�nden alınmaz; 'öldürüldü ama...' cümles�n� 
kuran kötü yürekler�n yer�n� 'acını yüreğ�mde h�ssett�m' d�yen 
v�cdanlar alırsa,

Kısacası, bu bayram dünya dönüyor, ben b�raz durucam 
dostlarım... 

Ne zaman k�, �y�l�k kötülüğü v�cdan ve merhamet hırsları 
yenerse; �şte o zaman ben�m gerçek bayramım olacak. 

A�len�z� sağlıkla sarıp koklayab�leceğ�n�z bayram g�b� 
bayramlar d�l�yorum hep�n�ze, tüm memleket�me güneş�n 
doğduğu bayramların umuduyla...
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TARİHİN FAYDASI VE 
TUKİDİDES TUZAĞIDİSK-AR, Mayıs 2022 dönem�n� kapsayan TÜİK tarafından 13 Temmuz 2022’de yayımlanan 

�şs�zl�k ver�ler�ne �l�şk�n İşs�zl�k ve İst�hdamın Görünümü raporunu yayımladı.

DİSK -AR: Gen�ş tanımlı �şs�z sayısı 8 m�lyon 387 b�n!

üm�d�n�n kaybed�lmes�ne paralel olarak dar ve gen�ş 
tanımlı �şs�zl�k oranları arasındak� fark g�derek

Türk�ye’de 2018 Eylül’de başlayan ekonom�k kr�z ve 
2020 Mart ayından bu yana yaşanan salgınının da

(Grafik 6). Dar ve gen�ş �şs�zl�k arasındak� fark bu 
dönemde 11,5 puan oldu. 

TÜİK’�n âtıl �şgücü oranından hareketle yaptığımız 
hesaplamaya göre mevs�m etk�s�nden arındırılmış gen�ş 
tanımlı �şs�z sayısı Mayıs 2022’de 8 m�lyon 387 b�n olarak 
gerçekleşt�.

KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 29!

etk�s�yle �şgücü p�yasası dışına çıkış eğ�l�m� artıyor. 
Zamana bağlı eks�k �st�hdamda artış ve �ş bulma

açılıyor. Örneğ�n, Ocak 2019’da dar tanımlı �şs�zl�k 
yüzde 13,6 �ken gen�ş tanımlı �şs�zl�k yüzde 19,7
olarak gerçekleşm�şt�. Bu dönemde gen�ş tanımlı 
�şs�zl�k dar tanımlı �şs�zl�kten 6,1 puan yüksekt�. Mayıs 
2022’de �se dar tanımlı �şs�zl�k yüzde 10,9 �ken gen�ş 
tanımlı �şs�zl�k yüzde 22,4 olarak gerçekleşt�

DİSK-AR’ın açıklamasında, “TÜİK’�n âtıl �şgücü 
oranından hareketle yaptığımız hesaplamaya göre mevs�m 
etk�s�nden arındırılmış gen�ş tanımlı �şs�z sayısı Mayıs 
2022’de 8 m�lyon 837 b�n olarak gerçekleşt�” den�ld�.

Buna göre; gen�ş tanımlı �şs�z pandem� önces�ne göre 2 
m�lyon arttı. Gen�ş tanımlı �şs�zl�k oranı yüzde 22,4 oldu. 
Gen�ş tanımlı kadın �şs�zl�ğ� de yüzde 29 olarak 
gerçekleşt�.

Gen�ş tanımlı �şs�z pandem� önces�ne göre 2 m�lyon arttı

Mayıs 2019’da 255 b�n olan zamana bağlı eks�k �st�hdam 
(MEA) sayısı, Mayıs 2022’de Cov�d-19 salgınının da 
etk�s�yle 1 m�lyon 754 b�n k�ş�ye yükseld�. Mayıs 2019’da 
1 m�lyon 622 b�n olan potans�yel �şgücü sayısı �se Mayıs 
2022’de 2 m�lyon 847 b�ne yükseld�.

TÜİK’�n Mayıs 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) 
sonuçları 13 Temmuz 2022’de yayımlandı. TÜİK’�n 
Mayıs 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) 
sonuçları 13 Temmuz 2022’de yayımlandı. Mevs�m 
etk�s�nden arındırılmış dar tanımlı �şs�zl�k oranı yüzde 
10,9, mevs�m etk�s�nden arındırılmış gen�ş tanımlı �şs�zl�k 
oranı (âtıl �şgücü) �se yüzde 22,4 sev�yes�nde gerçekleşt�. 
TÜİK’e göre Türk�ye genel�nde 15 ve daha yukarı yaştak� 
k�ş�lerde �şs�z sayısı (mevs�m etk�s�nden arındırılmış) 
2022 Mayıs ayında b�r öncek� aya göre 56 b�n k�ş� 
azalarak 3 m�lyon 785 b�n k�ş� oldu.

Mayıs 2022 dönem�nde mevs�m etk�s�nden arındırılmış 
(MEA) dar tanımlı �şs�zl�k (�şs�zl�k 1) yüzde 10,9, zamana 
bağlı eks�k �st�hdam �le �şs�zler�n bütünleş�k oranı (�şs�zl�k 
2) yüzde 16; �şs�z ve potans�yel �şgücünün bütünleş�k 
oranı (�şs�zl�k 3) yüzde 17,7 ve âtıl �şgücü oranı (�şs�zl�k 
4, gen�ş tanımlı �şs�zl�k) �se yüzde 22,4 olarak açıklandı.

Gen�ş tanımlı kadın �şs�zl�ğ� yüzde 29!
Gen�ş tanımlı �şs�zl�k oranı yüzde 22,4!

Tar�h, başkalarının başına gelenler� anımsatarak yaşamda 
meydana gelen an� değ�ş�mlere tahammül edeb�lmem�z �ç�n b�z� 
uyaran, b�r yol göster�c�d�r. Çünkü b�z geçm�ş kuşakların b�r 
sonucu; onların yanılgılarının tutkularının ve hatalarının b�r 
yansımasıyız. Bunu yok saymamız ya da �nkâr etmem�z bu 
gerçeğ� değ�şt�rmez. Kâh�n geleceğe yönel�k kehanette 
bulunurken, tar�hç� �se geçm�şe yönel�k b�r kehanette bulunur. 
Ancak her �k�s�ne de tamamen �nanılmaz.

Tuk�d�des Tuzağı bugün en çok Amer�ka - Ç�n rekabet�ne 
(Tayvan Kr�z�) uygun düşmekted�r. Tayvan, Amer�ka- Ç�n 
rekabet�nde b�r nesned�r. Bu rekabet�n öznes� Ç�n ve 
Amer�ka'dır. Esk� Japon başbakan Abe'n�n b�r su�kast sonucu 
öldürülmes� bu rekabet �le bağlantılı olab�l�r. Ç�n Den�z�nde 
büyük savaş �ht�mal� gün geçt�kçe artmaktadır. 

Yazımızı İbn-� Haldun'un sözüyle b�t�rel�m; “Geçm�ş, geleceğe 
suyun suya benzemes� kadar benzer.”

Tuk�d�des Tuzağı, Amer�kalı s�yaset b�l�mc� Graham All�son 
tarafından ortaya atılmış b�r kavramdır. Tuk�d�des'�n Peloponez 
Savaşı (Sparta ve müttefikler� �le At�na ve müttefikler� arasında 
27 yıl süren savaş) eser�nde “At�na yüksel�yordu ve savaş bu 
yüksel�ş�n korkusunu yaşayan Sparta (o dönem en güçlü Yunan 
şeh�r devlet�) �ç�n artık kaçınılmazdı.” Graham All�son bu 
�fadeden yola çıkarak Tuk�d�des Tuzağı kavramını açıklar. Yan� 
yükselmekte olan b�r gücün, egemen gücün çıkarlarını tehd�t 
ederek konumunu yükseltme, egemen gücün de konumunu 
koruma eğ�l�m� neden�yle g�r�şt�kler� mücadeled�r. 

Ş�md� b�z� asıl �lg�lend�ren konuya gelel�m. Amer�ka -Türk�ye 
rekabet� (Türk-Yunan savaş senaryosu) �ç�nde ,Tuk�d�des 
Tuzağı'ndan söz ed�leb�l�r. Türk�ye'n�n dış pol�t�kada büyük 
güçler� tak�p ed�c� pol�t�kadan, kural koyucu b�r pol�t�kaya 
(Mav� vatan- L�bya- Doğu Akden�z) geçmes� bu �ht�mal� sürekl� 
olarak kuvvetlend�rmekted�r. Bu tehl�kel� süreçte İsra�l, Suud� 
Arab�stan, B�rleş�k Arap Em�rl�kler�, Ermen�stan ve Mısır g�b� 
ülkeler �le normalleşme adımlarının atılması hayat� b�r öneme 
sah�pt�r ve Türk�ye'n�n el�n� güçlend�recekt�r.

B�r başka örnek Amer�ka - Rusya mücadeles�n�n (Ukrayna 
savaşı) Karaden�z'de b�r savaşa evr�lmes�d�r. Türk�ye bu savaşı 
b�t�rmek �ç�n büyük gayret gösterse de henüz b�r sonuç 
alamamıştır. Amer�ka “Rus- Ukrayna savaşı yıllarca süreb�l�r” 
açıklaması yapmıştır. Bu savaşın öznes� Amer�ka ve Rusya'dır. 
Ne yazık k�, Ukrayna bu savaşın hem nesnes� hem de kurbanıdır. 
B�r söz hakkı yoktur.   
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TTB II. Başkanı Doç. Dr. 

Al� İhsan Ökten

Dr. EKREM KARAKAYA'DAN HALKIMIZA AÇIK MEKTUP

Tıp veya hek�ml�k b�r zamanlar tüm meslekler�n en çok 
saygı duyulanıydı. Bugün �se tıp veya hek�mler hastalıkları 
tedav� etmek �ç�n akla b�le gelmeyecek pek çok teknoloj�ye 
sah�p olmasına rağmen,  her geçen gün saygınlığını 
y�t�rmekte ve saldırıya uğramaktadır.  

Savaşta b�le sağlıkçılara yönel�k b�r ş�ddet uygulanmazken, 
ülkem�zde artık en fazla saldırı hek�mlere ve sağlık 
emekç�ler�ne yapılmaktadır. Hek�ml�k artık g�derek artan b�r 
şek�lde pol�s ve askerden daha r�skl� b�r mesleğe 
dönüştürülmüştür.

2002 yılından �t�baren uygulanmakta olan “Sağlıkta 
Dönüşüm Projes�”n�n faturası artık her geçen gün hek�mlere 
ve sağlık çalışanlarına çıkmaktadır. “S�ze kapısını açmayan 
başhek�m�n kapısını kırarak g�r�n” veya “G�derlerse 
G�ts�nler” anlayışı bugün hek�mler�n kafasını kırmakta, ya 
döner bıçaklarıyla veya sopalarla saldırmakta veya artık 
s�lahlı saldırılarla hek�mler katled�lmekted�r. Her gün 
kanıksanan saldırılara dün b�r yen�s� daha eklenm�şt�r. 2012 
yılında Gaz�antep Avukat Ceng�z Gökçek Devlet 
Hastanes�nde b�r hasta yakını tarafından bıçaklı saldırıya 
uğrayan Dr. Ers�n Arslan arkadaşımızdan sonra maalesef dün 
Konya'da s�lahlı saldırı sonucu ben� vurdular. 

B�zler aldığımız eğ�t�m sonucunda s�zlere yardımcı olmaya 
çalışırız. Ağrılarınızı d�nd�r�r�z, öksürüğünüzü keser�z, 
ateş�n�z� düşürürüz, kırılan ayağınızı alçıya alırız, 
vücudunuzdak� kanserl� dokuları alırız, kanamalarını 
durdururuz, kest�ğ�n�z b�r yerler�n�z� d�ker�z, 
pansumanlarınızı yaparız, s�z�n çocuğunuzu kend� 
çocuğumuz g�b� görürüz, şeker�n�z�, kolesterolunuzu, 
tans�yonunuzu düzenlemeye çalışırız, burnunuz, yüzünüz, 
göğüsler�n�z daha güzel görünsün d�ye uğraşırız, bazen 
damarlarınızı değ�şt�r�r�z, bazen b�r ölüden vücudunuza 

Sevg�l� Halkım,
BİZLERİ NEDEN ÖLDÜRÜYORSUNUZ?

Tıp eğ�t�m� d�ğer mesleklerden daha fazla özver�, daha fazla 
zaman, daha fazla yorgunluk, daha fazla çalışma �steyen, 
buna karşılık daha az sevd�ğ�n�z� görme, daha az sevg�l�n�zle 
ele ele tutuşma, daha az çocuğunuzu öpme ve koklama, daha 
az annen�z�, eş�n�z�, kardeşler�n�z�, akrabalarınızı, 
arkadaşlarınızı görme demekt�r.

Sevg�l� Halkım,

B�zler,  hek�mlere ve sağlık 
çalışanlarına yapılan bu ş�ddet 

karac�ğer, böbrek nakl� yaparız, eğr� olan omurganızı 
düzelt�r�z, hormonlarınızı ayarlarız, görmen�z�, �ş�tmen�z� 
sağlarız, salgın hastalıklar s�ze bulaşmasın d�ye uğraşırız, 
böyle b�r sürü şey yaparız. Ama yaptığımız en öneml� 
şeylerden b�r�de s�zler� dünyaya get�r�r�z.

Halbuk� fazla değ�l 10-15 yıl önce b�zlere ve mesleğ�m�ze 
karşı daha 
saygılıydınız. 
B�zde s�zlere 
karşı sevg� 
doluyduk. 
Çünkü tıp 
mesleğ� 
karşılıklı sevg�-
saygı ve güven 
�l�şk�s�ne 
dayanan b�r 
meslekt�. Ne 
oldu? Ne 
değ�şt�? Neler değ�şt�? Belk� s�zler bunun farkında değ�ls�n�z 
ama b�z farkındayız. Çünkü tüm zorlukları b�zler yaşıyoruz. 
2002 yılından �t�baren yapılmaya çalışılan “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı” tüm bu �l�şk�ler�m�z� değ�şt�rd�. 
S�zler�n memnun�yet� artarken, ters orantısız güç olarak 
b�zlere ş�ddet uyguladınız. İkt�dar bu değ�ş�mden kend�s�ne 
gerekl� oyu alırken b�zler� günah keç�s� olarak gösterd�. Bu 
değ�ş�m� hep b�z�m üzer�m�ze basarak yaptı. Bu s�stemde 
s�zler�n mutluluk oranı %76'lara çıkmışken b�zler�n 
memnun�yets�zl�ğ� %95'ler�n üzer�ne çıktı. 

S�zlerde hastalandığınız zaman b�zlere gel�rs�n�z. B�zden 
memnun olduğunuzu Sağlık Bakanlığı şöyle açıklıyor;  
“Vatandaşlarımızın sağlıkta memnun�yet� %33.6'dan 
%76'lara çıkmıştır”. Bu memnun�yet� b�z sağlarız. Ama 
b�zler artık s�zlerden ve yaptığımız �şlerden h�ç memnun 
değ�l�z. Çünkü her geçen gün b�zlere kötü davranıyorsunuz. 
B�z s�zler� �y�leşt�rmeye çalışırken s�zler b�ze küfür 
ed�yorsunuz, ş�ddet uyguluyorsunuz, dövüyorsunuz ve 
öldürüyorsunuz. Oysa k� b�zler s�z mağdur olmayın d�ye b�r 
günde en az 100 hasta bakıyoruz, as�stanlarımız aralıksız 36 
saat çalışıyorlar. Hastanelerde her gün olay çıkartıyorsunuz. 

Artık �ş�m�z� sevm�yoruz, zorak� yapıyoruz. Hastanelere, 
a�le sağlığı merkezler�ne g�tmek 
�stem�yoruz, mecburen g�d�yoruz. 
B�zler hep�n�z� �y�leşt�remey�z, 
hep�n�z� sağlığınıza 
kavuşturamayız. B�zler, asıl 
sorumluların, sağlık s�stem�ndek� 
düzens�zl�kler�n sorumlusu olarak 
hek�mler� ve sağlık çalışanlarını 
hedef gösteren yönet�c�ler�n 
yönet�m anlayışlarının ve sağlık 
pol�t�kalarının olduğunu 
b�l�yoruz. Sağlık kurumlarındak� 
düzens�zl�kler�n, sağlıktak� kötü 
yönet�mler�n sorumlusu hek�mler 
veya sağlık emekç�ler� olarak 
b�zler değ�l�z. Sağlık pol�t�kacıları 
b�zler� yeter�nce renc�de ett�n�z, 
mesleğ�m�z�n onuruyla yeter�nce 
oynadınız. Yüzyıllardır kutsallık 
atfed�len mesleğ�m�z ne yazık k� 
s�z�n sayen�zde bugün katled�len 
meslek hal�ne gelm�şt�r. 

Sevg�l� Halkım,
Çocuklarımızın babasız veya annes�z kalmaması �ç�n, can 

dostumuzu, en yakın 
arkadaşımızı, 
kardeş�m�z�, 
sırdaşımızı, 
meslektaşlarımızı 
kaybetmemek �ç�n 
artık sess�z ve 
tepk�s�z kalmayınız. 
Eller�n� ve kalpler�n� 
sadece halkın 
sağlığı, can vermek 
�ç�n kullanan 
hek�mlere ve sağlık 

çalışanlarına karşı yönel�k olan bu acımasız ş�ddete ve 
kalps�z can alan ellere dur demek �ç�n… 

olaylarının gereğ�nce üstüne g�d�lmed�ğ�n�, sorumluların 
bulunup yargılanmadığını ve gerekl� cezaların ver�lmed�ğ�n� 
de b�l�yoruz. B�l�yorum yarın ben� katleden k�ş�ye de �y� hal 
�nd�r�m� yapılarak sadece 5-10 yıl ceza ver�lecek. 
Daha önce “hek�me ş�ddete sıfır tolerans”, “hek�me ş�ddete 
son”, “bıçak kem�ğe dayandı” g�b� sözlerle defalarca 
bel�rtmem�ze rağmen artık yapmamız gereken tek şey kaldı.  
Yetk�l�lerden herhang� b�r şey beklem�yoruz. Artık ne sess�z 
ve ne de tepk�s�z kalab�l�r�z.  B�zler artık bu duruma yeter 
d�yoruz. B�z�m can verd�ğ�m�z eller artık b�zler�n canını 
alan can� ellere dönüşmüştür. Hek�mler olarak, sağlık 
çalışanları olarak ş�ddete karşı olan tepk�m�z� artık daha 
ş�ddetl� olarak göstermel�y�z. Yarın eş�m�z, dostumuz veya 
h�ç tanımadığımız ama b�r meslektaşımız daha ş�ddete 
kurban g�d�p ben�m yanıma gelecek.  Çocuklarımız babasız, 
eşler�m�z b�zs�z, anneler�m�z çocuksuz, arkadaşlarımız 
arkadaşsız, akrabalarımız b�r eks�k akraba olarak kalacak. 

 
ŞİDDETSİZ, SALDIRIYA UĞRAMADAN, HEDEF 
GÖSTERİLMEDEN, İYİ-ONURLU HEKİMLİK 
YAPABİLECEĞİMİZ VE KALİTELİ SAĞLIK 
HİZMETİ SUNABİLECEĞİMİZ GÜNLERİN 
ÖZLEMİYLE… 

S�zlere bu mektubu yazıyorum…
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ÖLÜYORUZ! AVUKAT SUSARSA, TOPLUMUN NEFESİ KESİLİR.

Avukat Ş�r�n Şeyma Bulut
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doktordan, parasını kaptırana kadar da avukattan 
nefret eder. Sorun, yakınlarınıza, çevren�ze mesela ; 
avukatlar hakkında ne düşünüyorsunuz dey�n, cevap 
fikst�r. Para avcısı, ölü soyucu, çalışmadan para 
kazanan vs... Ne zaman k� o eve tebl�gat gel�r ya da 
hakkı gasp ed�l�r o zaman kıymetl� olur avukat k� o 
zaman b�le şu sözü duyarsınız: B�r d�lekçe �ç�n para 
mı �st�yorsun? O d�lekçey� de öyle küçümser. Hatta 
sen davayı kazanırsın, karşı vekalet ücret�nde b�le hak 
�dd�a eder k� artık b�z bunlara gülüp geç�yoruz. 
Anlattık, söyled�k, gösterd�k olmadı, öğren�lm�ş 
çares�zl�k derler ya, kabul ett�k. Bunları kabul eder�z 
ama mesleğ�m�z�n gereğ� olan savunmadan dolayı 
sadece lafla değ�l, fiz�ksel olarak da tac�ze, ş�ddete 
maruz kalıyoruz. Taraf değ�l vek�l�z ancak bunu k�mse 
görmek b�le �stem�yor. 

Ülkede �ş� ş�ddetle mücadele olan asker ve pol�sler 
har�c�nde en çok ş�ddete maruz kalan meslek 
gruplarının başında avukatlar ve doktorlar/sağlık 
çalışanları gel�yor. Ün�vers�tede okurken Hukuk 
Sosyoloj�s� hocam Prof. Dr. Cah�t Can şöyle dem�şt�: 
Bu ülken�n �nsanları hasta olana kadar

Özell�kle pol�t�k davalarda, kamuyu �lg�lend�ren 

HER YIL 50-60'A YAKIN AVUKAT 
ÖLDÜRÜLÜYOR VEYA YARALANIYOR. 

Avukatlar ölüyor, ölüyoruz ve nedense devlet� 
yönetenler "1-2-3 TIP" oyunu oynuyor. B�l�yorsunuz 
geçt�ğ�m�z günlerde çok korkunç �k� saldırı 
gerçekleşt�. İstanbul'da Av. Servet Bakırtaş ve 
Konya'da Dr. Ekrem Karakaya vahş�ce katled�ld�. 

O günden bu yana da paylaşımlar devam etmekle 
b�rl�kte ülke b�r ş�ddet sarmalına sürüklen�rken hala ve 
hala ama, fakatlarla ş�ddet� meşru kılıp, üstüne kılıf 
arıyorlar. H�ç b�r sorun ş�ddetle çözülmez sadece daha 
büyük b�r ş�ddet� doğurur, bu konu ben�m nazarımda 
tartışmaya kapalıdır.

Pek�, bunun kaç tanes� kend�s�ne basında yer buluyor, 
ben s�ze d�yey�m en fazla 10 tanes�n� ulusal basında 
okursunuz. Pek� neden? Avukatlar neden düzenl� 
olarak ş�ddete maruz kalır? Yargının kurucu 
unsurlarından, üç yargı erk�nden savunmanın 
tems�lc�s� avukatlar, toplumun genel�nde suçun ortağı 
veya uyuşmazlığın kaynağı olarak görülüyor. Bunda 
s�yasal �kt�darların avukatlara bakış açısı ve 
avukatların hedef olarak göster�lmes� de çok öneml� 
b�r role sah�p.

Avukat çocuğun, engell� vatandaşın, kadının 
güç sah�b�, yandaş olanların karşısındak� 
güvences�d�r. Avukat adalet savunucusudur. 
Ş�ddete de maruz kalsa, öldürülse de hak, 
hukuk ve adalet �nancıyla y�ne haksızlığa 
uğradıklarında kend�s�ne saldıranların 
yanında yer�n� alır çünkü mesleğ�n�n 
gereğ�d�r bu. Mesela meslektaşımızın 
katl�nden sonra cmk ve adl� yardım �şler� 
durduruldu ancak �st�snası vardı. Çocuk, a�le 
�ç� ş�ddet ve engell� vatandaşlar �ç�n 
görevlend�rmeler devam ett�. 

Devlet�n b�zlerden %18 g�b� yüksek verg� ve 
kdv alması, oranların her geçen yıl 
artmasıyla devam eden, kazanılan paranın 
g�derler� dah� karşılaşmaması avukatların 
mesleğ�n özüne uymayan em�r altında 
çalışmalarına, �ş bulamayanların da �nt�har 
etmeler�ne kadar varan sonuçları doğurdu. 
Halbuk� dünyanın her yer�nde saygın b�r 
meslek ve kamu h�zmet� olan avukatlık b�z�m 
ülkem�zde davanın tarafı, yatarak çalışan ve 
�nsanları b�rb�r�ne kırdıran meslek olarak 
yaftalanıyor.

grup tarafından bu şek�lde aşağılanıp, 
hakarete ş�ddete maruz bırakıldı. Pek� 
avukatların ölümüne g�den yollar hep 
ş�ddetle m� döşel�? Hayır. Pandem� 
dönem�nde 3 ay süreler�n durmasıyla zaten 
var olan geç�m sıkıntısı davaların uzaması, 
ücretler�n alınmaması, o dönemde yardım 
ed�lmeyen ender meslek gruplarından 
olmasıyla avukatlar artık geç�m sıkıntısından 
�nt�har etmeye başladı. Devlet� yönetenler 
özell�kle baro yürüyüşler�nden sonra b�zler� 
potans�yel düşman �lan ed�nce �y�den �y�ye 
yalnızlaştırıldık. Son 1 yıl �çer�s�nde 
azımsanmayacak b�r rakama ulaşan avukat 
�nt�harlarının sebeb� özünde hep geç�m 
sıkıntısına dayanıyor. Özel�kle de genç 
avukatlar kötü çalışma koşulları, kend� �ş�n� 
madd� �mkansızlıklar sebeb�yle kuramama, 
CMK ücretler�n�n b�le zamanında 
ödenmemes� g�b� sebeplerle geç�nem�yor. 

Her taraftan kuşatıldık, ekonom�, toplumsal 
ş�ddet yüzünden ölüyor ya da öldürülüyoruz 
ve artık
bunun b�tmes�n� �st�yoruz.

AVUKAT YARGININ KURUCU 
UNSURLARINDANDIR. 

Av. Servet Bakırtaş'ın kat�l�ne de b�r avukat 
ver�lecek. K�mse kabul etmezse İstanbul 
Baro Başkanı b�r meslektaşımızı 
görevlend�recek ve meslektaşımız da 
savunma görev�n� �cra edecek. İşte b�z�m 
mesleğ�m�z böyle bıçak sırtı ve zor ama en 
çok saldırıya maruz kalan mesleklerdend�r. 
Devlet� layıkıyla yönetemeyen her �kt�dar ve 
yandaşları �lk avukata saldırırlar k� 
vatandaşın aldığı nefesten b�le çıkar elde 
edeb�ls�nler. Bu yüzden de vatandaşla 
aralarına g�ren en büyük tehl�ke olarak 
b�zler� görüyorlar.

B�z nefes�m�z yett�ğ�nce hukuk 
mücadelem�ze devam edeceğ�z ancak b�raz 
da yanında durduklarımız
nefes�m�z olsa fena olmaz, ne ders�n�z?

Çünkü avukat susarsa, toplumun nefes� 
kes�l�r.

Bu durum hak�mlere, savcılara ve pol�slere 
kadar s�rayet ederken bazen avukatlar d�ğer 
hukuk uygulayıcıları tarafından da 
saldırılara maruz kalıyor. Bunun en öneml� 
sebeb� de avukatların uğradığı ş�ddetle �lg�l� 
uygulanan koruyucu yasa tedb�rler�n�n 
yeters�z olması. 

k�tlesel (Gez� Davası g�b�) davalarda güçlü 
devlet�n karşısında güçsüz vatandaşı hukuk� 
olarak korumaya çalışan barolar ve 
avukatlar yandaş medya, k�ş�

Özell�kle de s�yasetç�ler�n, medyanın hedef 

ve s�yasetç� destekl� karalama 
kampanyalarının hedefi olmaya devam 
ett�kçe, toplumun avukata bakış açısı da o 
derece kötü yönde etk�lenmeye devam 
ed�yor. 

Avukatlık Kanunu'nun 57. maddes�ne göre, 
görev sırasında veya yaptığı görevden 
dolayı avukata karşı �şlenen suçlar 
hakkında, bu suçların hak�mlere karşı 
�şlenmes�ne �l�şk�n hükümler uygulanır. 
Yasa bunu söylerken, uygulama nasıl b�l�yor 
musunuz? 

AV. TAHİR ELÇİ KAMERALARIN 
ÖNÜNDE FAİLİ MEÇHUL BİR 
SUİKASTE KURBAN GİTTİ.

İkt�dar sah�b� s�yasetç�ler�n avukatları hedef 
göstermes�, yargının cezalar hususunda 
gereken cezayı vermemes� sonucunda 
avukatlar öldürülüyor ve b�zler ölürken 
yukarıda �s�mler�n� saydığım bu kurumlar üç 
maymunu oynamaya devam ed�yor. 

Mesleğ�m�zden 
değ�l de k�ş�sel 
husumete dayalı 
ş�ddet durumu 
ortaya çıkmış 
muameles� 
görüyoruz ve 
yargının mensubu 
olan savcı ve 
hak�mler kend� 
meslektaşlarına 
karşı caydırıcı 
n�tel�kte olan bu 
kanunu 
uygulamıyor. Bahanes� de suçun adl�ye 
dışında �şlenmes� olarak göster�l�yor. 

Hak�mler�n görev yer� adl�yeler olsa da 
avukatlar büroları, adl�yeler, karakollar ve 
neredeyse tüm özel ve kamu kuruluşlarında 
görev yapan kamu görevl�ler�d�r. Yasa 
uygulanırken bu b�le göz önüne alınmıyor. 
Halbuk� bu madden�n amacı, avukata karşı 
suç �şlenmes� durumunda cezayı arttırmak 
ve sonrası �ç�n caydırıcı olması. B�r hak�me 
veya savcıya karşı �şlenen suçta, bütün 
�mkanları seferber eden savcılıklar, avukata 
b�r saldırı söz konusu olduğunda bu 
saldırıları bas�t ve münfer�t olarak görmeye 
fazlasıyla eğ�l�ml�. Bu durum dah�, 
avukatlara karşı �şlenen suçlarda fa�ller�n 
cezasız kalab�lecekler�n� düşünme ve bu 
sebeple cesaretler�n� artırab�lecek n�tel�kte 
k� daha geçt�ğ�m�z günlerde meslektaşımızın 
katl�nde bu durumun gözler önüne 
ser�ld�ğ�n� net olarak söyleyeb�l�r�m.

gösterd�ğ� meslekler�n ş�ddete, hakarete ya da 
su�kaste uğrama olasılığı d�ğerler�nden çok 
daha yüksek. Hatta yönet�c�ler�n bu tutumu 
kolluk kuvvetler�n�n b�zlere saldırmasına 
sebep oluyor. Bu durumları b�r kaç örnekle 
somutlaştırmak �st�yorum. 1995'te 
Gümüşhane Barosu Başkanı Av. Al� Günday 
b�r gazeten�n açıkça hedef göstermes� 
yüzünden b�r k�ş� tarafından katled�ld�. B�r 
kes�m� c�dd� şek�lde rahatsız eden açıklama 
ve hukuk �ç�n cesur faal�yetler�yle b�l�nen Av. 
Tah�r Elç� kameraların önünde fa�l� meçhul 
b�r su�kaste kurban g�tt�. Gez� ve Aladağ 
davalarından tanıdığımız şu anda haksız b�r 
şek�lde S�l�vr� Cezaev�'nde tutuklu bulunan 
Av. Can Atalay otobüs �ç�nde pol�slerce darp 
ed�ld�.

konuştu ve b�rden saldırılar çığ g�b� büyüdü. 
Her gün b�r hastaneden ya toplu saldırı ya da 
doktora, hemş�reye ş�ddet haber� gel�yor. 
Nasıl k� avukatlara olan ş�ddet baro 
yürüyüşler�, s�yas� davalar ve
yapılan haberler, fetvalar ve s�yasetç�ler�n 
saldırıları sebeb�yle arttı, aynı şek�lde sağlık 
çalışanları da aynı kanalların eylemler� 
yüzünden ölmeye, dövülmeye devam ed�yor.

ÖLMEYE, DÖVÜLMEYE DEVAM

2016 yılında b�r basın açıklamasına yapılan 
b�r müdahale sırasında Av. Zeycan Balcı'nın 
bel� b�r pol�s tekmes�yle kırıldı, halen 
sakatlığı ve davaları devam ed�yor. 
İstanbul'da İş Mahkemes� hâk�m� duruşma 
sırasında, Av. Tuğçe Çet�n'e etek boyunu 
sordu, fotoğrafını çekmeye çalıştı. Bu l�stey� 

s�ze sabaha 
kadar 
uzatab�l�r�m. 
Varmak 
�sted�ğ�m yer 
anlaşılıyor değ�l 
m�? Güç 
sah�pler� b�r 
meslek grubunu 
hedef 
göstermeye 
başladı ve sonra 
olanlar oldu. 
Bunun en son 
vakası da 

İstanbul'da Av. Servet Bakırtaş
c�nayet�nde kend�n� gösterd�. Eğer daha önce 
caydırıcı cezalar ver�lseyd�, belk� 
meslektaşımız şu anda hayatta olacaktı.

B�r toplumda ş�ddet yaygınlaşıyor ve bu 
s�yasetç�ler, basın mensupları, d�n adamları 
tarafından desteklen�yorsa o toplumda kaos, 
ş�ddet ve problem b�tmez. Bunun yakın 
zamandak� örnekler�nden b�r� de artık terör 
saldırısına dönen hastanelerdek� ş�ddet 
olayları oldu. B�r �mam çıktı, �k� s�yasetç�

Bu t�p zamanlarda d�n adamlarının yatıştırıcı 
olması gerek�rken ne d�yanet ne de onlara 
bağlı d�n adamları bunu yapıyor. Aks�ne 
devletle sorun yaşayan, �syan eden her gruba 
karşı halkı daha da fazla kışkırtmaya devam 
ed�yorlar. Baro yürüyüşler�nde aynı d�n 
adamları b�zler� d�ns�zl�k, �taats�zl�k, ha�nl�kle 
suçlarken avukatların maruz kaldığı ş�ddet�n 
de artmasına sebep oldular.

Avukatlık mesleğ� özel�kle son yıllarda b�r 
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Kürtaj Üzerne

“YEGANE SORUMLU TEK ADAM 
YÖNETİMİ”

CHP Adana M�lletvek�l� 
Ayhan Barut, Türk�ye’n�n 
kred� �flas r�sk�n� gösteren 
beş yıllık r�sk pr�m�n�n 
(CDS) z�rvey� aşarak 
872/887 baz puan 
sev�yes�ne ulaştığını 
söyled�. AKP’n�n yanlış 
pol�t�kaları sonucu 
ekonom�n�n çıkmaza 
g�rd�ğ�n� aktaran Barut, 
“Dolar kuru 17.50 
sev�yes�ne çıktı. 
Türk�ye’n�n dış borcu 450 
m�lyar doların üstünde. Dolar kurundak� her 
artışın ne kadar vah�m sonuçlar 
doğurduğunu herkes görüyor. CDS’n�n bu 
kadar yükselmes� de alarm z�ller�n�n 
çaldığını göster�yor” ded�.

Doların 17.50 l�ra sev�yes�ne gelmes�yle 
Türk l�rasının N�san başından �t�baren yüzde 
15’e yılbaşından bu yana �se yüzde 25’e 
yakın değer kaybett�ğ�n� �fade eden Ayhan 
Barut, “Maalesef Merkez Bankası’ndak� 
rezervler�n yeterl�l�ğ� sorgulanıyor. Tek 
adam ve l�yakats�z yönet�m anlayışının 
sonucu olarak Türk l�rasında değer kaybının 
daha da artacağı öngörülüyor. AKP �kt�darı 
b�lerek ve �steyerek yanlış pol�t�kalarına 
devam ed�yor. Bu yaşanan vah�m tablonun 
yegane sorumlusu tek adam yönet�m�d�r” 
d�ye konuştu.
“ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR”
Türk�ye’n�n tek adam rej�m� el�yle der�n b�r 

Türk�ye’n�n dış borcu 450 m�lyar doların 
üstünde. Dolar kurundak� her b�r kuruşluk 
artışın ne kadar vah�m sonuçlar doğurduğunu 
herkes görüyor. Bu gerçeğ� b�lmeler�ne ve 
görmeler�ne rağmen �kt�dar sah�pler�, ‘nas’ ve 
‘fa�z’ d�yerek yanlışta b�lerek ve �steyerek ısrar 
ed�yor. Ne yazık k� CDS’n�n bu kadar 
yükselmes� de ekonom�de alarm z�ller�n�n 
çaldığını göster�yor. 

“Maalesef Türk�ye’n�n kred� 
�flas r�sk�n� gösteren beş yıllık 
r�sk pr�m� (CDS) 2008 yılından 
bu yana kaydett�ğ� z�rve 
sev�yey� Haz�ran ayında 
yen�leyerek 816 baz puan 
sev�yes�ne ulaşmıştı. Ş�md� 
CDS bu z�rvey� de aşarak 
872/887 baz puan sev�yes�ne 
yükseld�. Dolar kuru 17.50 
sev�yes�ne dayandı. CDS 

puanlarının bu kadar yükselmes�, ülkem�z�n 
�flas r�sk�n�n artması anlamına gel�yor.

B�r gerçek daha var k�, CDS’n�n bu sev�yelere 
çıkması Türk�ye’n�n dış borçlanmada 
ödeyeceğ� fa�z� de arttıracak. Haz�nen�n dolar 
c�ns� borçlanmalarında fa�z�n daha da 
yükselmes� kaçınılmaz. Kend�ler� saraylarda 
sefa sürenler halkımızın �ç�ne düştüğü açlık, 
yoksulluk, borç, sefalet ve �şs�zl�k derd�n� 
umursamıyor. Ülkem�z�n �flasa sürüklenmes�ne 
göz yumulamaz. Artık �şb�lmez AKP �kt�darı 
ülkem�z� felakete sürüklemekten vazgeçs�n!”

ekonom�k çıkmazın �ç�ne 
sürüklend�ğ�n� b�ld�ren Ayhan 
Barut, şunları kaydett�:

Ayhan Barut’tan ‘�flas’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, sağlık 
kurumlarının güvenl�ğ� �ç�n atılacak yen� 
adımı duyurdu. Koca, kapı güvenl�ğ� 
s�stemler�n�n yakın zamanda ülke genel�nde 
kurulacağını açıkladı.

Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenl�ğ� 
�ç�n, g�r�ş kapılarından başlayarak 
�ved�l�kle yapılacak �şler�m�z var" ded�.

Hastanelerde, "Kapı Güvenl�k S�stemler�" 
yaygınlaşıyor

Gel�şmey� Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, 
sosyal medya hesabı Tw�tter'dan duyurdu.

Bakan Koca, kapı güvenl�k s�stemler�n�n 
kurularak, 24 hastanelerde yen� güvenl�k 
uygulamasına geç�ld�ğ�n�n �fade ett�.

Uygulama, Ankara Eğ�t�m ve Araştırma, 
İzm�r Ç�ğl� Eğ�t�m ve Araştırma �le İzm�r 
Atatürk Eğ�t�m ve Araştırma hastanes� 
başta olmak üzere 24 hastanede hayata 
geç�r�ld�.

Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca'nın hastanelerde 
güvenl�k önlemler�n�n artırılması amacıyla dört 
ay önce verd�ğ� tal�mat doğrultusunda Kapı 
Güvenl�k S�stemler� kurulmaya başlandı.

Hasta ve çalışan güvenl�ğ�n� tehl�keye 
atab�lecek yasa dışı maddeler ya da c�s�mler�n 
hastaneye g�r�ş�n� engellemey� amaçlayan 
"Kapı Güvenl�k S�stemler�" uygulamasının ve 
güvenl�k tedb�rler�n�n ülke genel�nde 
yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sağlık kurumlarında yen� 
güvenl�k önlemler� alınacak

buna �nfant�s�d den�r), sonrada 
medyada “çöpte, kırsal alanda, 
köpek ağzında bebek” bulunduğu 
haberler� yapılır. Ceza 

Muhakemeler� kanununda bebeğ�n ölümünü “özel olarak” 
araştıracak b�r madde bulunmaktadır. Yen� doğanın öldürüldüğü 
ortaya çıkar �se annen�n (çocuğunu öldürmes� neden�yle 
ağırlaştırılmış müebbet hap�s cezası) veya öldüren�n b�r k�ş�y� 
öldürme suçundan uzun süre cezalar alması söz konusu olacaktır.

S�z h�ç bebeğ�n� öldürmekle suçlanan b�r çocuk (18 yaşından 
küçük) gördünüz mü? Ya da o çocuğun anne babasının çocuğunu 
kurtarmak �ç�n çırpınışını? Adl� tıp uzmanları olarak ne yazık k� 
bunlara tanıklık ett�ğ�m�z olaylar olmaktadır. O nedenle gebel�k 
sonlandırma yasağına sadece tek yönlü bakılmaması gerekt�ğ�n� 
b�l�r�z.
 
Gebe kalan kadınlar yasal hakları olan ücrets�z gebel�k 
sonlandırmaya ulaşamazlar �se, parası olanlar özel sağlık 
kuruluşlarına olmayanlar �se “merd�ven altı” olarak tanımlanan 
eh�l olmayan k�ş�ler�n yaptığı, kadınların hastalanmasına veya 
ölmes�ne yol açan durumlar oluşur. Gebel�k sonlandırılmasının 
tamamen yasaklanması durumunda �se sadece parası olanların 
�llegal ulaşab�leceğ� b�r durum oluşacaktır. 

Bu toprakların yazarı olan Orhan Kemal'�n 1940'lı yıllarda  
“asma çubuğu” �s�ml� öyküsü tamda bunu anlatmaktadır. 
Üzer�nden 80 yıl geçmes�ne rağmen hala aynı şeyler�n 
olab�l�rl�ğ�n� konuşmak ne acıdır.

Herhalde h�çb�r kadın gebe kalayımda, b�r kürtaj yaptırayım 
dem�yordur. Kürtajı yasaklar �sen�z anne ölümler�n�n ve bebek 
öldürülmes�n�n artmasına neden olursunuz. Yapılması gereken 
kadının beden� üzer�nde karar verme hakkını tanımak, �steyen�n 
�steğ� zaman �sted�ğ� kadar çocuk sah�b� olmasını desteklemek ve 
bell� yaş üzer� gençlere c�nsel sağlık eğ�t�m� ver�lmes�n� 
sağlamak olmalıdır.

karar verme hakkının k�mde olduğudur? Dünyanın genel�nde 
muhafazakarlar ve d�nc�ler “cen�n�n yaşam hakkı” üzer�nden 
kürtaja devamlı karşı çıkarken aslında kadının beden� ve 
kararları üzer�ndek� hakkın kadına a�t olmadığı, b�r anlamda 
kend�ler�nde olduğunu �fade etmekted�rler. Ülkem�zde de bu 
durum benzer çevrelerde (son 2-3 yıldır pandem� neden� �le pek 
fırsat bulamadılarsa da) sıklıkla gündeme get�r�lmekted�r.

Ülkem�zde k� yasalar 10 haftaya kadar gebel�ğ�n kadının �steğ� 
�le sonlandırılmasına �z�n vermekted�r. Kadının/kız çocuğunun 
mağduru olduğu b�r suç sonucu (tecavüz) gebe kalması hal�nde 
20 haftalığa kadar gebel�ğ�n sonlandırılması mümkündür. 
Ayrıca gebel�k annen�n sağlığını tehd�t ed�yorsa veya doğacak 
çocuğun ağır derece de malul�yet� söz konusu �se sağlık kurulu 
raporları �le gebel�ğ�n sonlandırılab�leceğ� bel�rt�lmekted�r. 
Ancak son 10 yıldır ülkem�zde a�le planlaması �şlemler� 
özell�kle önemsenmem�ş (�kt�dar pol�t�kası olarak) ve halka 
esk�den sağlık ocakları üzer�nden ücrets�z dağıtılan a�le 
planlaması materyaller� (kondom, doğum kontrol hapları, 
rah�m �ç� araç…) ver�lmez olmuştur. Ayrıca devlete a�t 
kurumlarda kadının �steğ�ne bağlı gebel�k sonlandırma �şlem� 
neredeyse yapılmamaktadır. Kürtaj, parası olanın ulaşab�ld�ğ� 
özel sağlık kuruluşlarında yapılan b�r �şlem hal�ne gelm�şt�r.

İstenmeyen b�r gebel�k oluşursa ve bu yasal süre �ç�nde 
sonlandırılamazsa ne olur?
Normalde cevap “�stenende fazla çocuk sah�b� olunur” 
olmalıdır. Ancak kadının tecavüz mağduru, ensest kurbanı veya 
evl� olmadan tutucu çevrede yaşamak zorunda olan b�r kadın 
olduğu düşünüldüğünde, bu her zaman böyle 
olmayab�lmekted�r. Çares�z kalınan-çıkış bulunamayan-
gebel�ğ�n anlaşılması �stenmeyen durumlarda ne yazık k� yen� 
doğan bebeğ�n öldürüleb�ld�ğ� görüleb�lmekted�r (adl� tıpta 

Amer�ka B�rleş�k Devletler�nde Yüksek mahkemen�n kürtaj 
hakkının yasal dayanağı olan mahkeme kararını �ptal etmes� 
üzer�ne ABD başta olmak üzere b�rçok ülkede “Kürtaj” 
tartışması başladı. Kürtaj olarak b�l�nen �şlem veya daha doğru 
�fadeyle kürtaj genel anlamda rah�m �ç� �stenmeyen b�r gebel�ğ�n 
tahl�yes� anlamına gelmekted�r.

ABD'de alınan bu kararın başta Avrupa'da olmak üzere b�rçok 
ülkede etk�ler� olmuş, kadınlar ve akt�v�stler bu kararı protesto 
�ç�n meydanlara çıkmıştır. Asıl sorun kadının beden� üzer�nde 
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