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Belma Kayran

15'de

Meta ve Ötes� 
Metaverse
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12'de
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Bakay

4'de

Savaş b�r halk 
sağlığı sorunu 

mudur?

Doç. Dr. Al�
İhsan Ökten

s.5

s.5

Ekmek ve Gül Adana Grubu  “Gülşen’�n 
tutuklanmasını asla kabul etm�yoruz. B�z kadınlar 
ç�zd�ğ�n�z sınırlara sığmayacağız.

Habere
G ü v e n

s.10

2'de

Ruhsuz 
Haller�m

Gülay
Morgül

Boş İnanç ve 
B�lg� İle 

Aldatmak

B�lg�ç, Ayç�çeğ�, mısır g�b� tarım ürünler�nde fiyat bel�rs�z-
l�ğ�n�n ortadan kalktığını bel�rterek yatırımcıların önünün 
açılab�lmes� �ç�n bankalarında fa�z oranlarını 
makul sev�yeye çekmes� gerekt�ğ�n� söyled�. s.5

Kampa çoğu CHP üyes� olmayan 150 ev kadını 
katıldı. Kampa ayrıca anneler�yle b�rl�kte 40 
çocuğunda katılım sağlandığı görüldü. s.11

s.5

Ekmek ve Gül Adana Grubu  “Gülşen’�n 
tutuklanmasını asla kabul etm�yoruz. B�z kadınlar 
ç�zd�ğ�n�z sınırlara sığmayacağız.

B�lg�ç, Ayç�çeğ�, mısır g�b� tarım ürünler�nde fiyat bel�rs�z-
l�ğ�n�n ortadan kalktığını bel�rterek yatırımcıların önünün 
açılab�lmes� �ç�n bankalarında fa�z oranlarını 
makul sev�yeye çekmes� gerekt�ğ�n� söyled�. s.5

s.5s.3

s.5s.3

s.5s.3

s.5s.3

s.5s.7

F�yatı: 30 TL

15'de

Avukat
Defne A. Kaya 

@habereguven
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kusursuz ayrılıklar değ�ld� kapılardak�
duvarda (ya)saklı b�r posterd� gençl�ğ�m

Gülay MORGÜL

Kaç zaman oldu YOKSUN

bakmaktan kend�n� alıkoyamadığın

kafiyes�z b�r cümlen�n sonunda kırılan üm�tler
bahçedek� tomurcukların g�rdabında b�r bahar
çok değ�l hafiften es�yor rüzgar
düşüyorum en sığ yer�nden geceye
kanıyor y�ne d�zler�m!
(h)�çten (h)�çe akıyor zaman

yorulmak an meseles� budala h�sler�m�n eşkıya 
koynunda
b�r çağrının ezg�s�nde dolaşan hayat
karışık b�r pusun üzer�me saldığı gafletle �rk�l�r 
ayrılık
tar�h ondokuzu göster�r; vak�tse b�r gece yarısı
yasak b�r aldanış; hatırlanması gereken b�r sızı!
ondandır yırtmaya el�m varmıyor
acıyor bana zaman
(h)�çten (h)�çe yanaşıyor solgun yüzün
çok üflenm�ş mumların arkasına saklanıyor 
yorgunluğum
b�r k�br�t�n �nsafına bırakıyorum h�sler�m�
çogal(t)ıyorum zamandan

kaç gecey� dev�r�yorum yokluğuna
b�nlerce fa�l� meçhul yangınlar koynumda
yolun sonundak� kararsızlığımdın
ondandır ucuz romanlara bıraktım kapılmayı!

g�tmel�yd�n / nede olsa alışıktım du(m)ana
k�m b�l�r kaç �z bıraktım göremed�ğ�n
ondandır zaman geç�yordu / ben kalıyordum!

b�tse/m de!

Ruhsuz Haller�m
gülay morgül

Eğ�t�m Sen Adana Şube Başkanı Hüsey�n Kaya, “Öğretmenl�k Meslek Kanunu İptal Ed�lmel�, Öğretmenlere Angaryaya 
Dönüşen Sem�ner-Sınav Sürec� Durdurulmalıdır! Ekonom�k ve Özlük Hak Kazanımları Ayrımsız Uygulanmalıdır!”

2020 yılında 1210 TL, 2021 yılında 1250 TL olarak ver�len eğ�t�m 
ödeneğ�, günümüz enflasyon oranları ve kırtas�ye kalemler�ndek� 
c�dd� artışlara rağmen, yandaş send�ka sayes�nde 2022 yılında sadece 
1325 TL olarak ödenecekt�r. Ekonom�k kr�z�n geld�ğ� düzey ve 
enflasyon oranları d�kkate alındığında bu rakamın çok yeters�z 
olduğu açıktır. Gerekl� düzenlemeler b�r an önce yapılmalı ve eğ�t�m 
öğret�me hazırlık ödeneğ�n�n, ayrımsız bütün eğ�t�m ve b�l�m 
emekç�ler�ne b�r maaş tutarında ve yılda �k� kez ödenmes� 
sağlanmalıdır.

Banka Promosyonları Güncellenmel�d�r!

Yıl başından bu yana Türk l�rasında yaşanan aşırı değer kaybı ve 
yüksek enflasyon neden�yle, daha önce �mzalanan ve halen 
yürürlükte olan banka promosyon sözleşmeler� neden�yle, kamu 
emekç�ler� c�dd� anlamda ekonom�k zararla karşı karşıyadır. 
Enflasyonun yüzde 20'n�n altında olduğu ve çalışanların bu 
enflasyona göre maaş ve ücret zammı aldığı dönemde �mzalanan 
sözleşmeler, resm� enflasyonun yüzde 80'ler� aştığı ve çalışanların 
maaşlarının enflasyon farkı neden�yle arttığı dönemde bütün 
anlamını y�t�rm�şt�r. Kamu emekç�ler�n�n bankaya yatan maaşlarında 
'enflasyon farkı' neden�yle artış olurken, esk� enflasyon oranı ve 
maaş düzey�ne göre saptanan promosyonlar kom�k düzeyde 
kalmıştır. Bu nedenle başta kamu bankaları olmak üzere tüm 
bankalar, maaş öded�ğ� emekl� ve çalışanlara verd�ğ� promosyonları, 
geçm�şe yönel�k olanları da kapsayacak şek�lde güncellemel�d�r.

Eğ�t�m Sen olarak, eleşt�r� ve öner�ler�m�z doğrultusunda 
hazırlanacak gerçek b�r meslek kanununu talep etmeye devam 
edeceğ�z.

Ülkem�zde son aylarda enflasyon tamamen kontrolden çıkmış, �şç� 
ve emekç�ler başta olmak üzere gen�ş halk k�tleler� zamlar altında 
ez�lerek geç�m derd�ne düşmüştür.

dolayı yen� b�r meslek kanunu düzenlenmek zorundadır. 
Öğretmenler leh�ne b�r �çer�k taşıması gereken meslek kanunu, ILO 
ve UNESCO tarafından 5 Ek�m 1966'da kabul ed�len 
“Öğretmenler�n Statüsüne İl�şk�n Tavs�ye Kararı”na uygun şek�lde 
düzenlenmel�d�r.

Eğ�t�m Öğret�me Hazırlık Ödeneğ�n�n, Ayrımsız Bütün Eğ�t�m ve 
B�l�m Emekç�ler�ne B�r Maaş Tutarında ve Yılda İk� Kez 
Ödenmes� Sağlanmalıdır

S�yas� �kt�dar ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, eğ�t�m�n asl� b�leşenler�n�n 
görüşünü almadan, masa başında hazırlanmış meslek kanunu �le 
eğ�t�m emekç�ler�n�n çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak 
düzenlem�şt�r. Bu kanun, muhatabı olan öğretmenler�n �rades� 
dışında, onların hakları ve talepler�n� d�kkate almadan hazırlanmış, 
eğ�t�m emekç�ler�n�n bütün eleşt�r�ler�ne rağmen, yandaş send�kanın 
desteğ� �le �kt�dar tarafından yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemes� 
sürec� devam ederken yönetmel�k yayınlanmış ve öğretmenl�k 
kar�yer basamakları sürec�n�n uygulamasına başlanmıştır. Anayasa 
Mahkemes�'n�n b�r an önce bu haksız sürec� durdurmaya yönel�k 
olarak karar sürec�n� hızlandırmasını talep ed�yoruz. Ayrıca 
send�kamız tarafından yönetmel�ğ�n bütün maddeler�ne �l�şk�n 
Danıştay'a açılan �ptal davası da kamu v�cdanını yaralayacak 
eş�ts�zl�kler ortaya çıkmadan b�r an önce sonuçlanmalıdır. 

Send�kamız bu kanuna da�r sürec�n en başından bugüne �t�razlarını 
yükseltm�ş, gerek eylem ve etk�nl�klerle, gerekse hukuksal 
mücadeleyle bu kanunu ve bağlı sürec� durdurmaya çalışmıştır. Ne 
yandaş send�ka g�b� kanunu desteklem�ş ne de �y�leşt�rmeler, kısmı 
düzenlemeler talep etm�şt�r. Kanuna muhalefet eder g�b� gözüküp 
üyeler�n� sınava hazırlama tutumuna da g�rmem�şt�r. Eğ�t�m 
emekç�ler�n�n bu kanun ve yönetmel�k kapsamında angaryaya 
dönüşen sem�ner kıskacına alınmasına da sınava da kar�yer 
basamaklarına da karşı olan send�kamız, bu kanunun ve 
yönetmel�kler�n b�r an önce �ptal ed�lmes�n�, öğretmenlere yaşatılan 
anlamsız, n�tel�k kazandırmayan ve ters�ne öğretmen emeğ�n� 
değers�zleşt�ren bu sürec�n b�r an önce durdurulmasını talep 
etmekted�r. 

Ekonom�k kr�z�n der�nleşt�ğ� bu dönemde eğ�t�m emekç�ler�n�n 
ekonom�k ve özlük hak kazanımlarının kar�yer basamaklarına ve 
sınavlara endekslenmes� asla kabul ed�lemez. Tüm eğ�t�m ve b�l�m 
emekç�ler� �ç�n, h�çb�r ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının 
üzer�nde �nsanca yaşanab�l�r b�r ücret düzenlemes� ve özlük 
haklarının �y�leşt�r�lmes� çalışması �ved� b�ç�mde hayata 
geç�r�lmel�d�r. 

Kapsamlı ve bütüncül b�r Öğretmenl�k Meslek Kanunu, tüm eğ�t�m 
emekç�ler�n�n ekonom�k talepler�n� ve başta �ş güvences� olmak 
üzere öğretmenler�n temel haklarını, sosyal, demokrat�k ve özlük 
haklarını güvenceye almak zorundadır. Mevcut meslek kanununun 
öğretmenler�n �ht�yaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan 

Eğ�t�m Sen: Öğretmenl�k Meslek kanunu �ptal ed�ls�n!



Sayfa 3

SARIÇAM BELEDİYESİ İSTİHDAMDA REKOR KIRIYOR

Sarıçam Beled�yes� Sosyal Yardım İşler� Müdürlüğü bünyes�nde h�zmet veren Sarıçam 
İst�hdam Merkez� (SİMER), 2022 yılının �lk altı ayında yen� b�r rekora daha �mza attı. 
Yılın �lk altı ayında �şverenle �ş arayan vatandaşı buluşturan SİMER, ortalama 
başvuruda bulunan her �k� vatandaştan b�r�n�n �ş sah�b� olmasını sağladı.

Sarıçam Beled�yes�'n�n �şveren �le �ş arayan 
vatandaşları buluşturduğu, Sosyal Yardım İşler� 
Müdürlüğü bünyes�nde h�zmet veren Sarıçam 
İst�hdam Merkez� (SİMER), yen� b�r rekora �mza 
attı.  1 Ocak 30 Haz�ran 2022 tar�hler� arasında 
Sarıçam İst�hdam Merkez� (SİMER), üzer�nden 
toplam 982 vatandaş �ş sah�b� oldu.

Sarıçam İst�hdam Merkez�'n�n şuana kadar çok c�dd� 
atılımlar gösterd�ğ�n� bel�rten Sarıçam Beled�ye 
Başkanı B�lal Uludağ, Sarıçam Beled�yes� olarak 
�şs�zl�ğ�n çözümü noktasında üzerler�ne düşen görev� 
fazlasıyla yer�ne get�rd�kler�n� bel�rtt�.

Açıklamasında günümüzde en büyük problem�n 
kal�fiye yet�şm�ş eleman bulmak olduğuna vurgu 
yapan Başkan Uludağ, bu noktada da �st�hdama 
yönel�k öneml� çalışmalar yaptıklarını ve açtıkları 
meslek� kurslarla da büyük b�r boşluğu 
doldurduklarını söyled�.
“SİMER'E MÜRACAT EDEN HER İKİ 
VATANDAŞTAN BİRİ İŞ SAHİBİ OLDU”
İşveren �le �ş arayan vatandaşı buluşturdukları 
Sarıçam Beled�yes� Sarıçam İst�hdam Merkez� 

2 yılda 205 b�n çağrıya cevap veren operatörler, 
gelen talepler� kayıt altına alarak �lg�l� b�r�m 
sorumluları �le talep sah�b� arasındak� 
koord�nasyonu sağlıyor.

Yüreğ�r Beled�yes� daha hızlı, etk�n ve kal�tel� 
h�zmet sunmak adına kurduğu Çağrı Merkez� �le 
beled�ye ve vatandaşlar arasında çözüm köprüsü 
oluyor.

Yüreğ�r Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet 
Koca�sp�r'�n göreve gelmes� �le 2020 yılında 
kurulan Çağrı Merkez� vatandaşların talepler�ne 
etk�n ve hızlı b�r şek�lde çözüm üret�yor.

Yüreğ�rl�n�n hayatını kolaylaştırmak �ç�n kurulan 
Çağrı Merkez� �le b�rçok taleb�n kısa zamanda 

Yüreğ�r Beled�yes� Çağrı Merkez�ne vatandaşlar 444 
80 44 numaralı hattan 7 gün 24 saat talep, ş�kâyet ve 
öner�ler�n� �leteb�l�yorlar.

çözüme kavuştuğunu bel�rten Başkan Fat�h Mehmet 
Koca�sp�r, “Çağrı Merkez�m�z� arayan 
vatandaşlarımızın talep ve öner�ler� operatörler�m�z 
tarafından kayıt altına alınıyor ve hızlı b�r şek�lde 
�lg�l� b�r�mlere �let�l�yor. Yetk� alanımız dışında gelen 
talepler �lg�l� kurumlara yönlend�r�l�yor. 2 yılda 205 
b�n çağrıyı �şleme aldık. Amacımız 
vatandaşlarımızın sorunlarını en hızlı şek�lde 
çözüme ulaştırmak.” ded�.

(SİMER) b�r�m�n�n, �şs�zl�ğ�n çözümü noktasında 
çok c�dd� katkılar koyduğunu d�le get�ren Başkan 
B�lal Uludağ, açıklamasında şu �fadelere yer verd� 
“İst�hdama yönel�k öneml� çalışmalar yapıyoruz. 
2014 yılında hayata geç�rd�ğ�m�z SİMER b�r�m�z o 
günden bu yana yaklaşık dokuz b�n vatandaşımızın �ş 
sah�b� olmasını sağladı. İlçem�z sınırları �çer�s�nde 
bulunan Adana Organ�ze Sanay� Bölges� başta olmak 
üzere, �lçem�zde küçük ve orta ölçekl� �şletmelerle 
koord�nel� b�r çalışma yürütüyoruz. Personel �ht�yacı 
olan �şletme yönet�c�ler�m�z�n, bel�rl� per�yotlarla, �ş 
arayan vatandaşlarımızla görüşmeler�n� sağlıyoruz. 
2022 yılının �lk altı aylık dönemde yaklaşık 2 b�ne 
yakın vatandaşımız SİMER b�r�m�m�ze �ş 
başvurusunda bulundu. Bunlardan 987's� �ş sah�b� 
oldu. Buda demek oluyor k� b�ze müracaat eden her 
�k� vatandaşımızdan b�r�s�n�n �ş sah�b� olmasını 
sağlamış olduk. Zaman zaman da çeş�tl� meslek� 
kurslar açıyoruz. Bu kurslarda eğ�t�m alan 
vatandaşlarımız çeş�tl� alanlarda �st�hdam ed�l�yor ve 
ekonom�ye katkı koyuyorlar. Her alanda olduğu g�b� 
�lçem�z�n ekonom�k anlamda da kalkınması, 
hemşer�ler�m�z�n daha rahat b�r hayat sürmes� �ç�n 
çalışmalarımızı sürdüreceğ�z.”

Adana Amatör Spor Kulüpler� Federasyonu  
(ASKF) Başkanı Ahmet Bozan ve yönet�m Kurulu 
üyeler� Seyhan Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal 
Akay’ı z�yaret ederek amatör spora verd�ğ� 
desteklerden dolayı teşekkür ett�.

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le get�ren ve 
“Amatörler b�z�m �ç�n çok öneml�” d�yen Seyhan 
Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal Akay, “ Amatör spora 
destek konusunda federasyonumuz �le koord�nel� b�r 
şek�lde hareket etmektey�z. Profesyonell�ğ�n 
altyapısı olan amatörler�m�z�n daha �y� konumlara 
geleb�lmes� ve başarılı sporcular yet�şt�rmes� �ç�n 
desteklenmes� gerek�yor. Göreve geld�ğ�m�z �lk 
günden bu yana desteğ�m�z� es�rgemed�k bundan 
sonra da es�rgemeyeceğ�z. Yen� sezonda 

AKAY, “ AMATÖRLER BİZİM İÇİN ÇOK 
ÖNEMLİ”

kulüpler�m�ze  cent�lmenl�k çerçeves�nde b�r sezon 
geç�rmeler� d�leğ�yle başarılar d�l�yorum” ded�.

BOZAN, “ GEÇTİĞİMİZ SEZON ULAŞIM 
SIKINTISI ÇEKİLMEDİ ”
Seyhan Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal Akay’a bugüne 
kadar amatör spor �ç�n bulundukları h�çb�r taleb� ger� 
çev�rmemes�nden dolayı teşekkür eden Amatör Spor 
Kulüpler� Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet 
Bozan, “ Geçt�ğ�m�z sezon yapılan nakd� desteğ�n 
yanı sıra özell�kle de ulaşım konusunda  Seyhan 
Beled�yem�z kulüpler�m�ze büyük destek verd�. 
Başkanımıza teşekkür ed�yoruz. Yen� sezonda da 
desteğ�n� es�rgemeyeceğ�nden end�şem�z yok” 
şekl�nde konuştu.

Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem, CEGEM 
öğrenc�ler�n� tebr�k ett�, gurur duyduğunu vurguladı

Ceyhan Beled�yes� Gençl�k ve Eğ�t�m Merkez� 
(CEGEM) öğrenc�ler� başarılarıyla Ceyhan’ın ve 
Adana’nın gururu oldu. Yüksek Öğret�m Kurumları 
Sınavı’nda (YKS) beled�yen�n ücrets�z kurslarında 
(CEGEM) eğ�t�m-öğret�m gören 170 öğrenc�den 
101’� çeş�tl� ün�vers�telere yerleşt�.

YKS sonuçlarına göre 1 öğrenc� Tıp Fakültes�, �k� 
öğrenc� Hukuk Fakültes�, �k� öğrenc� Hemş�rel�k, 3 
öğrenc� Mühend�sl�k, 1 öğrenc� M�marlık, 2 öğrenc� 
Eğ�t�m Fakültes�’n� kazanırken 23 öğrenc� de d�ğer 
fakültelere g�rmeye hak kazandı. 67 öğrenc�n�n ön 
l�sans programlarına yerleşt�ğ� CEGEM’de toplam 

101 öğrenc� ün�vers�teler�n çeş�tl� bölümler�nde 
okumaya hak kazanmış oldu.

Ceyhan’ın tüm öğrenc�ler�yle gurur duyduğunu 
vurgulayan Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem, 
eğ�t�m-öğret�me ver�len her emeğ�n karşılık 
bulacağını vurguladı. Daha çağdaş b�r Türk�ye �ç�n 
eğ�t�m�n önem�ne �şaret eden Başkan Erdem, 
CEGEM’l� öğrenc�ler�n daha çok başarılara �mza 
atacağından kuşku duymadığını söyled�. Başkan 
Erdem, “Hep destek tam destek sunacağız. Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün �şaret ett�ğ� g�b� 
‘Aklı hür, v�cdanı hür nes�ller’ yet�şt�rmeye devam 
edeceğ�z” ded�.

Ayrıca b�r CEGEM öğrenc�s� de Spor B�l�mler� 
Fakültes�’ne b�r�nc�l�kle yerleşt�.
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TTB II. Başkanı Doç. Dr. 

Al� İhsan Ökten
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�fade özgürlüğü 
kapsamında yer 
almaktadır.

Adana Barosu 
olarak; dünyada 
�nsan haklarının bu 
kadar �ler� g�tt�ğ� 
günümüzde kaçma 
ve del�l karartma 
tehl�kes� olmadığı 
açıkça b�l�nen, 
kamuoyunca 
tanınmış b�r 
şarkıcının açıkladığı 
düşünceler 
net�ces�nde 
tutuklanmasını 
mazur 
görmed�ğ�m�z� 
kamuoyuna 
saygıyla 
b�ld�r�yoruz." 
�fadeler�n� kullandı.

“HUKUK SİSTEMİMİZDE HER 
ŞEY TERSİNE DÖNMÜŞTÜR”

Av. Sem�h Gökayaz, açıklamasında, " Gülşen 
sahne adıyla tanınan Gülşen Bayraktar 
Çolakoğlu’nun 30 N�san'da verd�ğ� b�ld�r�len 
b�r konser sırasında sahnedeyken b�r k�ş� 
hakkında söyled�ğ�, “İmam Hat�p’te okumuş 
daha önce kend�s�, sapıklığı oradan gel�yor” 
sözler� öncek� akşam sosyal medyada 
yayınlaması üzer�ne, s�yas� �kt�darın k�m� üst 

Av SEMİH GÖKAYAZ; "KARAR 
HUKUKA AYKIRIDIR “

Adana Barosu Başkanı Av. Sem�h Gökayaz, 
şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında b�r 
konser� sırasında �mam hat�p l�sel�lere 
yönel�k sarf ett�ğ� sözler�nden dolayı "Halkı 
k�n ve düşmanlığa tahr�k" suçundan 
çıkarıldığı Nöbetç� Sulh Ceza Hak�ml�ğ�'nde 
tutuklanma kararı ver�lmes�ne �l�şk�n 
açıklama yaptı.

düzey yetk�l�ler� tarafından kınanarak, şarkıcı 
Gülşen, halkı k�n ve düşmanlığa tahr�k suçu 
�şled�ğ� �dd�asından sonra savcılık makamının 
resen soruşturma başlatıp, tutuklama taleb�yle 
Sulh Ceza Hak�ml�ğ�ne sevk� sonrası 
mahkemece tutuklanması hukuken kabul 
ed�lemez.

Tutuklamaya esas alınan sözler toplumda �nfial 
yaratmazken, ver�len tutuklama kararı toplumda 
�nfial yaratmıştır. Hukuk s�stem�m�zde her şey 
ters�ne dönmüştür.

D�ğer yandan ulusal ve uluslararası yargısal 
�çt�hatlarımıza göre açıklanan düşünce, sarsıcı 
olsa dah� ceb�r ve ş�ddet� övmed�ğ� veya bunlara 
tahr�k etmed�ğ� sürece düşünce açıklamaları 

Z�ra hukuk düzen�nde s�yas�ler�n etk�s� ve 
baskısıyla yargının harekete geç�p tutuklama 
kararı vermes�, yargının, �kt�darın tamamen 
etk�s�yle ve s�yas� amaçları doğrusunda hareket 
ett�ğ�n� göstermekted�r. Gülşen tarafından sarf 
ed�ld�ğ� �dd�a ed�len sözler tutuklama gerekçes� 
olamaz. Gerek Anayasamıza gerekse Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmes�ne göre düşünceler� 
açıklama hürr�yet� güvence altına alınmıştır. 
D�yel�m k� sanatçı Gülşen, kend�s�ne �snat ed�len 
suçtan ceza alsa b�le cezaev�nde �nfazı mümkün 
değ�lken, tutuklamanın b�r �nt�kam aracına 
dönüştüğü bu kararla b�r kez daha anlaşılmıştır.

Savaşlar, doğaya ve çevreye ger� dönüşü 
olmayan zararlar ver�rler. Sağlık s�stemler�n� 
�şlevs�z hale get�r�p toplumun sağlığının 
bozulmasına  katkı yaparlar. Ekonom�k kr�z, 
�şs�zl�k g�b� etk�ler�n�n yanında emek 
değer�nde azalma, grevler�n ertelenmes�yle, 
�şç� sağlığına zarar ver�rler. Savaşlarda 
cephede erkekler ölürken, kalan kadınlar, 
çocuklar, yer�nden ed�lm�ş k�ş�ler�n de sağlığı 
bozulur. Savaşlar �nsanın ruhunda, ömür 
boyu s�l�nmeyecek �zler bırakır.

yaygınlaştığı b�l�nmekted�r. 

Kısaca, savaş ve halk sağlığı b�r b�r�yle 
çel�şen �k� kavramdır. Savaş her zaman ve 
her yerde b�r halk sağlığı felaket�d�r. 
Hek�mler�n ve sağlık çalışanlarının b�reysel 
çabalarının yanında, meslek örgütler� 
düzey�nde üzer�ne düşen görevler vardır. 
Hek�mler ve sağlık çalışanları �ç�n savaş 
karşıtı b�r tutum almak, çatışmaların ş�ddets�z 
çözümlenmes�n� savunmak, asker� 
harcamaların azaltılması ve sağlığa ayrılacak 
kaynakların artırılmasını ve nükleer s�lahların 
ortadan kaldırılmasını savunmak g�b� 
toplumsal görevler� vardır. Ayrıca savaşın 
sağlık üzer�ne sonuçları konusunda toplumda 
farkındalık yaratmak ve eğ�t�m yapmak, 
savaş ve çatışmaların sağlık üzer�ne 
sonuçlarını araştırmak, bu konularda yayınlar 
yapmak  sorumlulukları da vardır. TTB tüm 
bu sorumluluklarına, halkın sağlık hakkına  
sah�p çıktığı �ç�n �kt�darın hedefinded�r.
TTB Merkez Konsey� tüm bu nedenlerle 
24.01.2018 tar�h�nde “Savaş B�r Halk Sağlığı 
Sorunudur” ded�ğ� �ç�n gözaltına alınmış, 
haklarında dava açılmıştır. 

Hek�mler ve örgütler� tab�� k� s�yahın yer�ne 
beyazı, savaşın yer�ne barışı savunacaklardır. 
1 Eylül Dünya Barış Gününde bu slogana 
daha çok �ht�yacımız var. 

B�r meslek olarak hek�ml�k, �nsan hakları 
�hlaller� ve savaş
Hek�ml�k  �nsanlık tar�h� �le başlayan 
evrensel b�r meslekt�r. Dünyanın her yer�nde 
hek�mler meslekler�n�  Hek�ml�k  Andını 
okuduktan sonra yaparlar. Hek�ml�ğ�n 
�lkeler� esk� çağlara kadar g�der, ama b�r o 
kadar da günceld�r. Hek�ml�k değerler�, 
savaşın gal�b�n�n olmadığı, kazanan k�m 
olursa olsun her �k� tarafın da kaybett�ğ� 
gerçeğ� üzer�ne kurulmuştur. Savaşlarda  
askerden çok s�v�ller ölür, toplumda sağlığın 
alt yapısını oluşturan koşullar ortadan 
kalktığı �ç�n sağlıksızlık ve salgın hastalıklar 
ortaya çıkar.  Hek�ml�ğ�n temel �lkes� 
“yaşam”ın yan� “can”ın her şeyden değerl� 
ve üstün olmasıdır. Hek�ml�ğ�n kad�m ve 
et�k �lkeler� bugün Dünya Tab�pler B�rl�ğ� 
başta olma üzere tüm dünyada hek�m 
örgütler� tarafından sürdürülür.

TTB MK Başkanı ve aynı zamanda 
Türk�ye'de halk sağlığının kurucusu olan ve 
12 Eylül'de �damlara d�renen Dr. Nusret 
F�şek 1986 yılında b�r yazısında “Demokras� 
bütün kuralları �le �şlemed�kçe herkes �ç�n 
sağlıklı ve �nsanca b�r yaşam ve sosyal 
yönden tam �y�l�k hal� sağlanamaz.” 
demekted�r.

Dünya Tab�pler� B�rl�ğ�, tıp meslekler� 
üyeler�n�n �nsan hakları �hlaller�n�n 
genell�kle �lk tanıkları olmasından dolayı 
onlara sorumluluk verm�şt�r. Sorumluluk 
sadece b�rey olarak hek�mlere değ�l hek�m 
b�rl�kler�ne de ver�lm�şt�r. DTB söz konusu 
kararında “Tab�p B�rl�kler�n�n, ülkeler�ndek� 
�nsan hakları �hlaller�ne d�kkat çekmek 
temel görevler�d�r.” d�yerek kend�s�ne üye 
olan b�rl�kler�n ülkeler�ndek� hak �hlaller�n�n 
sorumlu otor�teler�n baskısı korkusu �le olup 

olmadığını araştırmaya ve eğer �nsan hakları 
�hlal� varsa sorumlu otor�teler� �nsan 
haklarına uymaya çağırmaya davet 
etmekted�r. B�rleşm�ş M�lletler İnsan Hakları 
B�ld�rges� (1948), günümüzün hek�ml�k 
uygulamalarında ve hek�m tutumunda öneml� 
b�r yere sah�pt�r. B�ld�rgede, yaşam hakkı, 
sağlık hakkı ve sağlık h�zmetler�nden 
yararlanmak hakkı yer almaktadır. Türk 
Tab�pler� B�rl�ğ�'n�n 1998'dek� 47. Genel 
Kurulu'nda kabul ed�len Hek�ml�k Mesleğ� 
Et�k Kurallarının Hek�m ve İnsan Hakları 
başlığı altında “her hek�m�n başta İnsan 
Hakları Evrensel B�ld�rges� olmak üzere tüm 
�nsan hakları belgeler�ne ve hek�ml�kle �lg�l� 
ortak kurallara uymakla yükümlü” olduğu 
bel�rt�lmekted�r. 

Bu soruya tek kel�mel�k yanıt verecek 
olursak, evet savaş b�r halk sağlığı sorunudur. 
Çünkü b�r konunun halk sağlığı sorunu olup 
olmadığının en temel kr�terler�nden b�r� 
önleneb�l�r olmasıdır. Savaşlar, doğrudan ya 
da dolaylı yollarla toplum sağlığını etk�ler, 
bozar. Savaşlarda yaralanma, ölümler, 
sakatlıkların yanı sıra akıl sağlığının olumsuz 
etk�lenmes� g�b� doğrudan ş�ddet�n yarattığı 
sonuçları vardır. Bunlar ülkede nes�ller boyu 
süren, tam�r� zor ya da �mkansız sonuçlar 
doğuran sağlık sorunlarıdır. Savaşlar �le 
b�rl�kte göç, yer�nden ed�lme, yoksulluk, 
yaşam koşullarının bozulması, sağlıklı 
gıdaya ulaşamama, yeters�z ve denges�z 
beslenme g�b� dolaylı sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Savaşın yarattığı m�l�tar�zm ve 
er�l ş�ddet, her zaman kadınlar �ç�n tehd�tt�r. 
Hem kadınlara hem erkeklere yönelen c�nsel 
ş�ddet, savaşlarda s�lah ya da �şkence aracı 
olarak �şlev görmekted�r. İnsan t�caret�, 
kölel�k vb. �nsanlığa karşı suçların da 

Savaş b�r halk sağlığı sorunu mudur?

SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU 
OLDUĞUNA GÖRE HEKİMLER ve TTB HER 
ZAMAN BARIŞIN YANINDA OLACAKTIR. 
TTB 1953 yılında 6023 sayılı Yasa �le kurulmuş b�r 
meslek örgütüdür. TTB kurulduğu tar�hten �t�baren 
Türk�ye'n�n sancılı demokras� tar�h�nde sadece b�r 
meslek örgütü olarak kalmamış aynı zamanda 
ülkem�zde demokras�, hak, hukuk, adalet, çevre, barış 
mücadeles� de veren  demokrat�k b�r k�tle örgütü 
olmanın hakkını verm�şt�r. Bunun gerekçes� çok 
açıktır. Tar�h� darbeler, muhtıralar, e-darbeler, 
baskılar, bölgesel  çatışmalar ve savaşlar �ç�nde geçen 
ülkem�zde gerçek anlamıyla demokras� h�ç b�r zaman 
olmamıştır.  
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Gülşen’�n tutuklanması hem kutuplaştırma 
s�yaset�n� der�nleşt�rmek, hem de topluma 
gözdağı vermekt�r. Gülşen, ç�z�len kalıpları 
kabul etmed�ğ�, ‘makbul kadın’ olmayı 
reddett�ğ� �ç�n tutuklandı.

Ekmek ve Gül Adana Grubu tarafından 
yapılan basın açıklamasında; “Gülşen’�n 
tutuklanmasını asla kabul etm�yoruz. B�z 
kadınlar ç�zd�ğ�n�z sınırlara sığmayacağız. 
B�zler� kalıplara sokma çabalarınız boşunadır” 
den�ld�.

Açıklamaya şu şek�lde devam ed�ld�;
Dört ay önce b�r konser�nde yapmış olduğu 
konulma neden� �le tutuklanmasına karar 
ver�len sanatçı Gülşen’�n yanındayız.

Hakkında onlarca ş�kayet olan erkekler 
eller�n� kollarını sallayarak gez�p rahatlıkla Ekmek ve Gül Adana Grubu

kadınları katlederken, sadece kullandığı b�r 
�fade neden� �le Gülşen’�n tutuklanması 
adalets�zd�r.

“Namaz kılmayanları öldürel�m m�, sadece 
dövel�m m�?” d�ye tartışma yürütenlere, halkı 
k�n ve düşmanlığa sevk ed�yor d�ye �şlem 
yapılmazken Gülşen’�n tutuklanması ç�fte 
standarttır.
Gülşen’�n tutuklanmasını asla kabul etm�yoruz. 
B�z kadınlar ç�zd�ğ�n�z sınırlara sığmayacağız. 
B�zler� kalıplara sokma çabalarınız boşunadır.

SUSMUYORUZ, 
KORKMUYORUZ, İTAAT 
ETMİYORUZ!

GÜLŞEN DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

“GÜLŞEN DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!”

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

Mers�n Tab�p Odası Başkanı Nasır Nesanır tarafından 
yapılan açıklamada; “ASM çalışanlarının sorunları 
yönetmel�k �ç�nde yoktur. Y�ne ek�b�n b�r parçası olan 
ASM'de çalışan �şç�ler� �se bu ek ödemeden h�çb�r şek�lde 
yararlanamayacaktır. Bu ayrımcılığı kabullenmek mümkün 
değ�ld�r. ASM yönet�m�, k�ra sorunları, sağlıkta ş�ddet, 
güvens�z çalışma ortamları g�b� sorunlarımızın �sm� dah� 
anılmamıştır” ded�.

Nesanır açıklamasına şu şek�lde devam ett�;
Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı'nın günlerd�r “A�le 
hek�mler�ne müjdem�z var” d�ye anons ett�ğ� yen� A�le 
Hek�ml�ğ� Sözleşme ve Ödeme Yönetmel�ğ�, 25 Ağustos 
2022 sabahında Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla 
çalışanlar arasında b�r kez daha hayal kırıklığı yarattı. Yen� 
yönetmel�kle koruyucu sağlık h�zmetler� yer�ne tedav� ed�c� 
sağlık h�zmetler� öncelenm�şt�r. Sağlıkta Dönüşüm �le 
b�rl�kte b�r�nc� basamak ve koruyucu sağlık h�zmetler�nde 
yaşatılan tahr�bat, yönetmel�ktek� hasta muayene sayısına 

Mers�n Tab�p Odası Yönet�m Kurulu; “Yen� A�le Hek�ml�ğ� 
Yönetmel�ğ� Ne Hek�mler Ne Sağlık Çalışanları Ne de 
Toplum Yararınadır!” başlıklı basın açıklaması 
gerçekleşt�rd�.

Yen� ödeme yönetmel�ğ�nde, a�le 
hek�mler�ne ek ödeme yapılması ceza 
puanı koşuluna bağlanıyor.

Son b�r yıl �ç�nde enflasyon karşısında 
yarı yarıya er�yen ücretler�n�n artırılması 
ve hak kayıplarının g�der�lmes� �ç�n 

bağlı ek ödeme terc�h�yle g�tt�kçe 
büyüyecekt�r.
Hasta başı ek ödeme terc�h�n�n, �k�nc� ve 
üçüncü basamakta yaşanan tıkanıklığın 
b�r�nc� basamak üzer�nden g�der�lerek, 
yaklaşan seç�mlerde hasta 
“memnun�yet�n�” artırmaya yönel�k 
olduğunu düşünüyor; böylece koruyucu 
sağlık h�zmetler�n�n daha büyük yara 
alacağını, toplum sağlığına daha büyük 
zarar ver�leceğ�n� b�ld�r�yoruz.
Sağlık h�zmet�, daha çok pol�kl�n�k sayısı, 
daha çok tetk�k, daha çok �laç değ�ld�r! 
Çıkartılan ek ödeme yönetmel�ğ� b�z� daha 
çok �laç yazma, daha çok hasta görme 
baskısı altına �tmekted�r. Yönetmel�kte 
sadece ses�n� çıkarmadan, çok hasta 
bakma şartı �le hek�me ve b�razcık da a�le 
sağlığı merkez� (ASM) çalışanlarına ek 
ödeme yapılması öner�lm�şt�r. A�le 
hek�m�n� b�r hastasına ortalama 6 dak�ka 
vak�t ayırmak zorunda bırakan, sağlık 
emekç�ler� arasındak� çalışma barışını 
bozan ceza yönetmel�ğ� ek� mah�yet�ndek� 
bu düzenlemey� kabul etm�yoruz.

Hastalarımıza yeterl� zaman ayıracağımız 
koruyucu hek�ml�ğ� önceleyen b�r sağlık 
s�stem�n� savunuyoruz.

mücadele eden a�le hek�mler� ve d�ğer 
ASM çalışanlarına yapılacak ek ödemler�n 
Anayasa Mahkemes� tarafından hukuksuz 
bulunan, açık/şeffaf olmayan keyfi ceza 
puanına bağlı kılınması kabul ed�lemez.

B�r�nc� basamak koruyucu sağlık 
h�zmetler�nden aşılamalar, gebe �zlemler�, 
tak�p �şlemler�, kanser taramaları, ot�zm 
taramaları, eğ�t�mler yok sayılmıştır. Ebe, 
hemş�re, sağlık memuru ve ac�l tıp 
tekn�syenler�n�n emeğ� yok sayılmıştır. 

Aynı ASM'de hek�mler başta olmak üzere 
tüm sağlık çalışanları arası dayanışmayı 
da kırmayı hedeflem�şler. Ücret rej�m�n�n 
gel�r get�r�p get�rmemeye, performansa, 
teşv�ke, katsayılara bağlanması, meslek 
gruplarının kend�ler� arasında ve d�ğer 
meslekler arasında gel�r farkı yaratılması 
sağlık s�stem�n�n sorunlarını çözmek 
yer�ne daha c�dd� sorunlara yol 
açmaktadır k� son zamanda yapılan 
düzenlemeler kısa sürede sahada yarattığı 
sorunlar neden�yle yen�den rev�ze 
ed�lmekted�r. 

Ek ödeme, Anayasa'ya aykırı olduğu 
mahkeme tarafından b�ld�r�lm�ş olan, ceza 
puanı olmaması şartına bağlı kılınması 
sağlık çalışanlarının hakları �ç�n 
yürüttükler� mücadeley� zayıflatmak, 
sağlık pol�t�kaları üzer�nde düşünce 
açıklamayı engellemek, adeta “Sus, yoksa 
maaşını keser�m!” den�lerek ek ücret sopa 
dayatması olarak görüyoruz.

Y�ne ek�b�n b�r parçası olan ASM'de 
çalışan �şç�ler� �se bu ek ödemeden h�çb�r 
şek�lde yararlanamayacaktır. Bu 
ayrımcılığı kabullenmek mümkün 
değ�ld�r. ASM yönet�m�, k�ra sorunları, 
sağlıkta ş�ddet, güvens�z çalışma ortamları 
g�b� sorunlarımızın �sm� dah� 
anılmamıştır.

ASM çalışanlarının sorunları 
yönetmel�k �ç�nde yoktur.

Oysa b�z sağlık emekç�ler�n�n rev�zyona 
değ�l sağlığın finansman, organ�zasyon ve 
yönet�m açısından koruyucu sağlık 
h�zmetler�ne odaklanarak yen�den �nşa 
ed�lmes�ne �ht�yacımız olduğunu 
düşünmektey�z.

Emekl�l�ğ�m�ze yansımayan ödeme; 
sağlığı ve emeğ�m�z� tüketen 
düzenlemeler �stem�yoruz; baskı, tehd�t, 
ceza �stem�yoruz!
Performansa dayalı, koşullara bağlı ek 
ödeme değ�l; emeğ�m�z�n karşılığı olan ve 
emekl�l�ğe yansıyan tek ödeme �st�yoruz!

Bu ek yönetmel�k, b�r tüket�m 
yönetmel�ğ�d�r. Çalışanı tüketen, sağlığı 
tüketen, yurttaşlarımızı tüketen sağlıkta 
dönüşüm z�hn�yet�n�n b�r yansımasıdır ve  
Anayasa'ya aykırıdır.

Yoksulluk sınırı altında performansa 
dayalı olarak çalışmak;

 Ağustos Ayı Olağan Mecl�s Toplantısını açan 
Mecl�s Başkanı Osman Bağış, yaptığı açılış 
konuşmasında “Türk�ye dünyadak� un 
�hracatındak� �lk sırasını korumaktadır. 
Türk�ye, dünya tahıl ve un t�caret�nde stratej�k 
öneme sah�pt�r. Unumuzu Uzakdoğu, Afr�ka, 
Ortadoğu ve Amer�ka'nın �çer�s�nde yer aldığı 
yaklaşık 160 ülkeye �hraç ed�yoruz. Tahıl 
Kor�doru Anlaşması �le Rusya ve Ukrayna'dan 
yılda 8-9 m�lyon ton buğday �thal etmek yolu 
�le un �hracatında �stenen hedeflere 
ulaşılmaktadır.” ded�. 

Adana T�caret Borsası Başkanı Şah�n B�lg�ç,  
Yatırımcıların önünün açılab�lmes� �ç�n 
bankalarında fa�z oranlarını makul sev�yeye 
çekmes� gerekt�ğ�n� söyled�. 

BAĞIŞ, “TÜRK UNU YAKLAŞIK 160 
ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR”

BİLGİÇ, “BANKALAR FAİZ ORANINI 
MAKUL SEVİYEYE ÇEKMELİDİR”
Tarım ürünler�nde fiyat bel�rs�zl�ğ�n�n ortadan 
kalktığını söyleyen Adana T�caret Borsası 
(ATB) Başkanı Şah�n B�lg�ç yaptığı aylık 
değerlend�rme de “Merkez Bankası'nın pol�t�ka 
fa�z�n� yüzde 13'e �nd�rd�. İş hayatı bundan 

faydalanab�lecekse güzel b�r 
uygulama. İş hayatının önünü 
açab�lecek, yatırımı-�st�hdamı 
canlandıracaksak bütün bankalar 
Merkez Bankasından aldıkları 
fa�z� oranını makul sev�yede �ş 
�nsanlarına kullandırmaları lazım. 
Bankalar �ş dünyasına 
kazandırırlarsa kend�ler�de 
kazanır. Bu ülke hep�m�z�n. Hep 
b�rl�kte katkı koyarak ülkem�z� 
kalkındırmalıyız.

Başkan B�lg�ç, “Ayç�çek bölgem�z �ç�n katma 
değer� yüksek b�r ürün olduğu g�b� Türk�ye'n�n 
�ht�yacı olan b�r üründür. Temmuz ayı 
sonlarında başlayan hasad Ağustos ayı �t�bar�yle 
b�tecek. C�dd� manada yağ ve küspe �thalatımız 
var. Bölgem�zde ve ülkem�zde üret�m� ne kadar 
çok artarsa ülkem�z�n menfaat�ne olur. Bu yıl 
ver�ml�l�k ve fiyat olarak ayç�çekte �y� b�r 
dönem yaşadık. Mısır üret�m�de bölgem�zde 
artarak devam ed�yor. Bu yıl sek�z yüz b�n 
dekarın üzer�nde mısır ek�ld�. Beklent�m�z b�r 
m�lyon �k� yüz b�n tonun üzer�nde. Adana b�r 
dönem �k� m�lyonun üzer�nde mısır üret�m� �le 
rekorlar kırıyordu. Ancak üret�m alanının 
yaklaşık yüzde 25-30'u narenc�ye ek�m alanına 
döndü. Alternat�f ürünler arttı. 
Cumhurbaşkanımızın 5.7TL olarak açıkladığı 
mısır fiyatı bel�rs�zl�ğ� ortadan kaldırdı. 
Üret�c�ler�m�z ve üyeler�m�z �ç�n bereketl�, 
hayırlı ve uğurlu b�r sezon olmasını d�l�yorum. 
Adanamızdak� L�sanslı Depolarda 500 b�n ton 
mısır alacak boşluk var. Üret�c�ler�m�z 
ürünler�n� TMO ve L�sanslı Depolarda en �y� 
şek�lde değerlend�reb�l�rler.” d�ye konuştu.

”FİYAT BELİRSİZLİĞİ 
ORTADAN KALKTI
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Sayfa 6

Çukurova Belediyesi Atatürk Öğrenci evleri yeni döneme hazır
Açılışını CHP L�der� Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı

Çukurova Beled�yes�'nce h�zmete açılan Atatürk Kız ve 
Erkek Öğrenc� Evler� yen� dönem hazırlıklarını 

Atatürk Öğrenc� evler� yen� döneme hazır
tamamladı, konuklarını bekl�yor. Yurtlarda denet�mde 
bulunan Çukurova Beled�ye Başkanı Soner Çet�n, kayıt �ç�n 

gelen öğrenc� vel�ler�yle yaptığı sohbette, “Merak 
etmey�n çocuklarınız b�ze emanet. Gözünüz 
arkada kalmasın” ded�.

Başkan Soner Çet�n bu sırada öğrenc� evler�ne kayıt 
yaptırmaya gelen öğrenc� ve a�leler�yle sohbet ett�. Çukurova 

Başkan Soner Çet�n, Atatürk Öğrenc� Evler�ne 
gel�ş�nde önce yetk�l�lerden yapılan çalışmalar ve 
yen� döneme �l�şk�n hazırlıklar hakkında b�lg� aldı. 
Daha sonra odaları gezen ve herhang� b�r eks�k olup 
olmadığını kontrol eden Başkan Soner Çet�n, 
çamaşırhane ve ütü odasında da denet�mde bulundu.

Çukurova Beled�ye Başkanı Soner Çet�n, Atatürk 
Kız ve Erkek Öğrenc� Evler�n� z�yaret ett�. 
Adana'dak� ün�vers�telerde okuyacak öğrenc�ler�n 
her türlü �ht�yacına cevap verecek n�tel�kte b�r yurt 
yaptıklarını bel�rten Başkan Soner Çet�n, odalarda 
denet�m yaptı, kayıt �ç�n gelen öğrenc�ler�n vel�ler� 
�le sohbet ett�.

Başkan Soner Çet�n, öğrenc� evler�n�n açılışını CHP L�der� 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını anımsatarak, “Sayın Genel 
Başkanımız, öğrenc� evler�m�zle �lg�l� beğen�s�n�, 'İnsanın 
yen�den öğrenc� olası gel�yor' sözler�yle �fade etm�şt�. 
Ün�vers�te gençl�ğ�n�n en büyük sorunu barınmadır. Bunun 
b�l�nc�yle bu yurtları h�zmete açtık. Vel�ler�m�z�n göz arkada 
kalmasın. Çocukları b�zlere emanet” şekl�nde konuştu.

Atatürk Öğrenc� Evler�n�n öğrenc�ler�n her türlü �ht�yaçlarını 
karşılayacak durumda olduğunu bel�rten Başkan Soner Çet�n, 
“F�yatlarımız da özel yurtlara göre oldukça uygun. Daha ucuz 
olmasını �sterd�k ama ekonom�k koşullar ortada. Y�ne de en 
uygun fiyatı bel�rled�ğ�m�z� düşünüyorum. Oldukça nez�h b�r 
ortamda öğrenc�ler�m�z�n barınma sorununa çözüm üretmeye 
çalışıyoruz” ded�.

Ün�vers�tes�'n� kazanan �k� öğrenc�n�n annes�ne yurdu nasıl 
bulduklarını soran Başkan Soner Çet�n, olumlu yanıt alınca, 
“Merak etmey�n çocuklarınız burada b�ze emanet. Çocuklarınız 
yurtlarımızda kend�ler�n� kend� evler�nde g�b� h�ssedecekler” 
ded�.

 “Başvurular 29 Ağustos - 12 Eylül tar�hler� 
arasında”
Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� Gülnar Yükseköğret�m Kız 
Öğrenc� Yurdu Sorumlusu Ar�fe Çel�k, yurt h�zmetler� �le 
öğrenc�ler�n konaklama sorununa yardımcı olduklarını 
bel�rterek, “Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� Sosyal H�zmetler 
Da�res� Başkanlığı’na bağlı olarak h�zmet veren Gülnar Kız 
Öğrenc� Yurdu ve Gülnar Konukev�, bu yıl da h�zmet 
vermeye devam edecek. Ayrıca Mers�n merkezde bulunan 
120 yataklı erkek öğrenc� yurdumuz da bu yıl öğrenc� 
kabulüne başlayacak” ded�.

Çel�k, Gülnar’da ve Mers�n Merkez’de yer alan yurtlar �ç�n 
başvuru detaylarını paylaşarak, “Başvurularımız 29 Ağustos 
�le 12 Eylül tar�hler� arasında, Mers�n Büyükşeh�r 
Beled�yes� web sayfasından ve Teks�n uygulamasından 
onl�ne olarak yapılacaktır. Başvurular b�tt�kten sonra gerekl� 
�ncelemeler yapılıp, yurt başvurusu uygun görülen 
öğrenc�ler�m�zle evrak tesl�m� �ç�n �let�ş�me geç�lecek” d�ye 

Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n Gülnar’da yer alan Kız 
Öğrenc� Yurdu ve Konukev� �le Merkez’de bu yıl h�zmet 
verecek olan erkek yurdu �ç�n başvurular 29 Ağustos’ta 
başlıyor. Başvuruların mers�n.bel.tr ve Teks�n üzer�nden 
onl�ne olarak alındığı yurtlar �ç�n son başvuru tar�h� 12 
Eylül. Yurt başvuruları �ç�n detaylı b�lg� Alo 185 Teks�n 
üzer�nden alınab�lecek.

Gülnar’da bu yıl da öğrenc�ler�n konaklama 
sorunu yok

Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n b�r d�ğer yurdu �se 
merkez �lçe Akden�z’e bağlı İhsan�ye Mahalles�’nde 
yer alıyor. Esk� Tıp Fakültes� Hastanes�’n�, ün�vers�te 
öğrenc�ler�n�n kalab�leceğ� donanımlı b�r m�safirhaneye 
çev�ren Büyükşeh�r Beled�yes�, bu m�safirhane �ç�n de 
başvuruları almaya başladı.

120 k�ş�l�k kapas�teye sah�p erkek yurdunda odalar, 
3’er ve 4’er k�ş�l�k olarak düzenlend�. Özel gereks�n�ml� 
b�reyler�n de kullanımına uygun olacak şek�lde, 1’er k�ş�l�k 5 adet 
engels�z odanın bulunduğu yurt, Ek�m ayında açılacak.

1- YKS Yerleşt�rme Sonucu belges�
Yurt Başvurusu �ç�n �stenen belgeler;

konuştu.

Gülnar’dak� Mers�n Ün�vers�tes� Mustafa Baysan 
Meslek Yüksekokulu yerleşkes�ne yapılan Büyükşeh�r 
Beled�yes� yurt ve konukev�; 68’� kız, 40’ı erkek olmak 
üzere toplam 108 öğrenc� kapas�tel�. Yurt; hem 
Gülnar’ın kırsalında yaşayan ün�vers�teye hazırlık 
öğrenc�ler�n�, hem de şeh�r dışından ün�vers�te 
öğren�m� �ç�n Gülnar’a gelen gençler� ağırlıyor.

Merkez’dek� yurt Ek�m’de açılacak

3- Adl� S�c�l Kaydı belges�
2- Öğrenc� belges�

4- Anne ve babanın gel�r durum belges� 

6- Şeh�t ve Gaz� çocukları �ç�n, Şehadet ya da Gaz�l�k belges�
5- Engell� öğrenc�lerde Engell� Raporu 

Mersin Büyükşehir’in Öğrenci Yurtları İçin Başvurular Başlıyor

Marmara Beled�yeler B�rl�ğ� ve İstanbul Planlama Ajansı 
�şb�rl�ğ�yle 13-14-15 Eylül tar�hler�nde düzenlenecek Kentte 
Erken Çocukluk Eğ�t�m Programına,  Mers�n Yen�şeh�r 

Beled�yes� de örnek projes�yle davet ed�ld�. Yen�şeh�r 
Beled�yes�, Türk�ye’de b�r �lke �mza atarak hayata geç�rd�ğ� 
Erken Çocukluk Gel�ş�m� Projes�; Yen�şeh�r Model� 
kapsamında yapılan çalışmaları anlatacak.

Yen�şeh�r Beled�yes� çocukların gel�ş�m�ne destek ver�yor
Mers�n Yen�şeh�r Beled�ye Başkanı Abdullah Özy�ğ�t’�n göreve 
başlamasıyla b�rl�kte hayata geç�rd�ğ� Erken Çocukluk Eğ�t�m� 
Projes�; Yen�şeh�r Model� �le3 yılda b�nlerce çocuğun ve a�len�n 

B�rleşm�ş M�lletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) ve 
Erken Çocukluk Gel�ş�m� S�v�l Toplum Kuruluşları 
Platformu (EÇG-P) ortaklığıyla geçt�ğ�m�z yıl düzenlenen 
Uluslararası Erken Çocukluk Gel�ş�m� S�v�l Toplum 
Kuruluşları Platformu Kongres�ney�ne Erken Çocukluk 
Gel�ş�m� Projes�; Yen�şeh�r Model� �ledavet ed�len Yen�şeh�r 
Beled�yes�, aynı projeyle bu kez b�r eğ�t�m programına davet 
aldı.  Yen�şeh�r Beled�yes�, geçt�ğ�m�z yıl kongreye davet 
ed�len tek yerel yönet�m b�r�m� olarak d�kkat çekm�şt�.

Başkan Özy�ğ�t, “Asıl amacımız bu projen�n tüm Türk�ye’de 
yaygınlaşması”

hayatına dokundu. Marmara Ün�vers�tes� bünyes�ne çalışmalar 
yürüten Marmara A�le Becer�ler� Eğ�t�m Programında(MABEP) 
görevl� uzman akadem�syenler �le b�rl�kte çalışan Yen�şeh�r 
Beled�yes� hem çocuklardak� gel�ş�msel problemler� erken 
dönemde tesp�t ed�yor hem de gel�ş�mler�ne destek ver�yor.

Çocukların z�h�nsel gel�ş�m�n�n yüzde 80’�n�n 0-3 yaş arasında 
tamamlandığının b�l�msel ver�lerle ortaya konulduğuna vurgu 
yapan Yen�şeh�r Beled�ye Başkanı Abdullah Özy�ğ�t, “ Ancak 
bu noktada ülkem�zde herhang� b�r eğ�t�m desteğ� yoktu. 
Yen�şeh�r Beled�yes� olarak bu alanda proje oluşturan ve hayata 
geç�ren �lk kurumuz. B�z�m asıl amacımız bu projen�n tüm 
Türk�ye’de yaygınlaşması, dolayısıyla projey� anlatmak ve 
örnek olmak çok öneml�. Marmara Beled�yeler B�rl�ğ�ne 
�lg�ler�nden dolayı teşekkür ed�yorum.” d�ye konuştu.

Yenişehir Belediyesi örnek projesi ile davet almaya devam ediyor
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C�nsell�k b�reysel olarak deney�mlenen, kend� kend�ne ya da 
başkalarıyla paylaşılab�len, c�ns�yet�, c�nsel k�ml�ğ�, c�ns�yet 
roller�n�, c�nsel yönel�m�, erot�zm�, sevg� ve üremey� kapsayan, 
haz ver�c� eylemler skalasının genel adıdır. Ayrıca c�nsell�k 
enerj�sel ve dürtüsel boyutlara sah�pt�r. Duygular, düşünceler, 
tutumlar, değer yargıları, arzular, fantaz�ler yoluyla 
deney�mlen�r, ama her c�nsel deney�mde tüm bu boyutların yer 
alması zorunlu değ�ld�r. Ayrıca c�nsell�k, kız ve oğlan 
çocukları arasında sadece b�yoloj�k açılardan değ�l, özell�kle 
beş yaşından sonra, sosyokültürel olarak da farklı şek�llen�r ve 
deney�mlen�r (Lamont ve ark., 2012).

Türk�ye’de kadın c�nsell�ğ� namus ve ayıp kavramlarıyla 
b�rl�kte anılır. Bekaret hala namus k�sves� altında �şlenen kadın 
c�nayetler�n�n öneml� b�r gerekçes�d�r. Genç erkekler 
mastürbasyona teşv�k ed�l�rken, kadın mastürbasyonu yok 
sayılır. Erkeğ�n erken yaşta c�nsell�ğ� ve çok eşl�l�ğ� kabul 
görüp çocukluktan �t�baren teşv�k ed�l�rken, kadınlarda 
engellen�r. Ayrıca kadın c�nsell�ğ� çoğu kez fet�h, �şgal, 
tesl�m�yet g�b� metaforlara referans veren b�r alan olarak 
kodlanır. Bu nednele d�lde ve düşüncede, er�l ve c�ns�yetç� 
küfürler�n konusu olarak dolaşıma g�rer.

Kadınların c�nsell�k alanında yaşaığı bütün bu baskı b�ç�mler� 
Türk�ye’de on kadından yed�s�n�n, Avrupa’da �se beş kadından 
b�r�n�n c�nsel �şlev sorunları yaşamasının başat 
nedenler�ndend�r (Rosenthal, 2012).  Y�ne Türk�ye’de yapılan 
b�r araştırma “mastürbasyon p�s ve zararlıdır” (%41,3) veya 
“kadınlar eller kullanılmadan pen�s hareketler�yle orgazm 
olmalıdırlar” (%25,7) g�b� yanlış m�t ve �nanışların hayl� 
yaygın olduğunu ortaya koymuştur. Bu �nançlar da kadınların 
gerek c�nsell�ğe yaklaşımını gerekse orgazm yaşayab�lmes�n� 
olumsuz olarak etk�ler.

Orgazm �se bas�tçe c�nsel tepk� döngüsü sırasında b�r�ken 
c�nsel heyecanın an� deşarjıdır ve otonom s�n�r s�stem� 
tarafından kontrol ed�l�r. Sonrasında salınan bazı hormonlar 
sayes�nde rahatlatıcı b�r deney�md�r (Rosenthal, 2012). İlkel 
çağlarda tanrıya ulaşmanın b�r yolu olduğu düşünülen sev�şme 
ve orgazma yaklaşım, tar�h boyunca toplumsal yapının 
gel�ş�m�ne paralel olarak değ�ş�me uğramıştır. Kadın 
c�nsell�ğ�n� denetlemek �se erkekler�n kadınlar üzer�ndek� 
egemenl�ğ�n�n �nşasında öneml� b�r uğrak olagelm�şt�r. 
Özell�kle kadınların c�nsell�ğ� özgürce yaşaması erkekler�n 
kadınlar üzer�nde kurdukları hegemonyanın sürekl�l�ğ�ne, 
devletler�n ekonom�k, s�yasal ve asker� çıkarlarının devamı 
�ç�n öneml� olan nüfus kontrolüne ve toplumun d�n� kurallara 
b�at etmes�ne yönel�k b�r tehd�t olarak görülmüştür. Bu 
nedenle kadın c�nsell�ğ� kültürel, sosyoloj�k ve pol�t�k olarak 
şek�llend�r�lmekted�r.

16.yüzyıla kadar üreme �ç�n gerekl� olduğu düşünüldüğü �ç�n 
d�n� otor�telerce de kabul ed�len ya da tolere ed�len orgazm, 
üremede doğrudan etk�l� olmadığı b�l�msel çalışmalarla 

Kl�tor�s�n anotom�k yapısının daha �y� anlaşılmasıyla b�rl�kte, 
vaj�nal orgazmın da vaj�nanın etrafını saran, erekte olab�len 
kl�tor�s ve �l�şk�l� yapılar neden�yle olduğu düşünülmekted�r. 
Ernst Gräfenberg tarafından ortaya atılan vaj�nal açıklık �le 
üretra arasında ön vaj�nal duvarın üst kısmında erojen b�r alan 
olan G noktası’nın da orgazmda etk�s� olmadığı anlaşılmıştır 
(Jann�n�, Bu�sson, Rub�o-Cas�llas, 2014).

Garc�a ve arkadaşları (2014), heteroseksüel (%61.6), lezb�yen 
(%74.7) ve b�seksüel (%58,0) kadınlarda orgazm sıklığında 
anlamlı b�r fark olduğunu b�ld�rm�şlerd�r. Başka b�r araştırmada 
mastürbasyonla orgazm sıklığı %38,6 �ken, partnerle %6,4 
olarak saptanmıştır (Wade, Kremer & Brown, 2005). Puppo ve 
Puppo (2014), kadınların, vaj�nal ya da anal �l�şk� veya 
mastürbasyon ya da partner mastürbasyonu sırasında, kl�tor�s 
bas�tçe b�r parmakla uyarıldığında her zaman orgazm 
olab�lecekler�n� �dd�a ederler.

kanıtlanınca tehl�kel� görülmeye ve d�s�pl�n 
altına alınmaya başlanmıştır. Kadın orgazmı 
üzer�ne açıkça konuşulmaya başlanması, 
1950’lerle b�rl�kte kadın özgürlük hareket�n�n 
yükselmes�n�n b�r sonucudur; ancak hala erkek 
orgazmı kadar üzer�ne düşünülmez ve 
çalışılmaz.

Bu argümanlar, K�nsey ve çalışma 
arkadaşlarının 1953’te kadın c�nsel 

davranışlarını açıklamaya çalışan araştırmalarıyla 
çürütülmüştür. K�nsey c�nsel b�rleşmen�n kadın hazzı �ç�n en �y� 
yol olmadığını, kl�tor�s�n kadın hazzının merkez� olduğunu 
ortaya koymuştur. 1966 yılında çalışmalarına başlayan Masters 
ve Johnson, on yıldan uzun süre �nsan c�nsel davranışı üzer�nde 
çalışmışlar, bugün orgazmla �lg�l� hala kullanılmakta olan 
b�rçok kavramı tanımlamışlar, pen�s�n orgazm oluşturmada el, 
d�l ya da v�bratörden b�r üstünlüğü olmadığına �şaret 
etm�şlerd�r. Ayrıca, orgazm sürec�n� uyarılma, plato, orgazm ve 
çözülme olarak, dört ayrı evreye ayırmışlardır. Ancak bugün 
orgazm sürec�, pek çok farklı modelle açıklanmaktadır   
(Rosenthal, 2012).

Kaynak 

Kadın hem kl�tor�s hem de vaj�na yoluyla 
yaşadığı c�nsell�kten farklı hazlar alır ve çoklu 
orgazm yaşama olasılığı daha fazladır. Vaj�nal 
orgazm, döllenme �le sonuçlanma olasılığı ve 
pen�s�n orgazmı açısından �şlev� neden�yle yıllar 
boyu “makbul orgazm” olarak kabul ed�lm�şt�r. 
Bunda, c�nsell�ğ� ve hazzı �nsan yaşamının 
temel� olarak kabul eden, ancak fallosentr�k b�r 
kuram gel�şt�ren, ps�koanal�z�n kurucusu 
Freud’un katkısı büyüktür. Freud, kl�toral 
orgazmı c�nsel �l�şk� önces� yaşanan ve gel�şk�n 
olmayan b�r deney�m olarak tanımlarken, vaj�nal 
orgazmı olgun b�r kadının deney�mleyeceğ� �deal 
orgazm olarak tanımlamıştır.

https://fem�n�stbellek.org/

Sonuç olarak, orgazm sosyal b�l�mlerden doğa b�l�mler�ne pek 
çok d�s�pl�n�n kes�ş�m�nde b�r mesele olduğu g�b� fem�n�st 
pol�t�kanın da konusudur. Z�ra kadınlar, genel olarak c�nsell�ğ�n 
erkek egemen baskıdan ve bakıştan kurtulmasıyla b�rl�kte 
orgazm deney�m� �le daha dolaysız ve özgür b�r �l�şk� 
kurab�leceklerd�r.

F�z�ksel, z�h�nsel, ps�koloj�k ve erot�k uyaranların b�r sonucu 
olarak ortaya çıkan uyarılma; kl�tor�s, lab�a m�nora ve vaj�nanın 
gen�şlemes�ne, vaj�nal açıklığı çevreleyen kas ve kl�toral 
kompleks�n ereks�yonuna, vaj�nal duvarların kayganlaşmasına 
neden olur. Plato fazında, kl�tor�s son derece hassas hale gel�r 
ve hafifçe ger� çek�l�r, pelv�k kaslar kasılır ve vaj�nanın 
açıklığının çapını azaltır. Orgazmda, rah�m ve vaj�na dışında, 
anüsü ve b�r�nc�l c�nsel organları çevreleyen alt pelv�k kaslarda 
hızlı kasılmalar olur. Çözülme aşamasında kaslar gevşer ve kan 
basıncı düşer. Bu aşamada kadın tekrar uyarılırsa yen�den 
orgazm olab�l�rken erkeklerde bu çok nad�rd�r.

Avukat Nev�n Can, sözler�n� şöyle sürdürdü: “Talep ed�len 
evrakın bu tar�he kadar Baro Başkanlığına sunulmaması hal�nde 
söz konusu anon�m 
ş�rket ve kooperat�fler 
açısından 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu 
madde 35/3 hükmü 
gereğ�nce �dar� para 
cezası uygulanması 
�stem�yle Cumhur�yet 
Başsavcılığına suç 
duyurusunda 
bulunulacaktır”

Avukat Nev�n Can, 05 Eylül tar�h�nden sonra sözleşmel� avukatı 
bulunmayan kapsam dah�l�ndek� anon�m ş�rket ve kooperat�fler 
hakkında Baro’nun suç duyurusunda bulunacağını da bel�rtt�.

Düzenleme hakkında b�lg� veren Can, “1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’nun 35/3 maddes�; ” Türk T�caret Kanununun 332 nc� 
maddes�nde öngörülen esas sermaye m�ktarının beş katı veya 
daha fazla esas sermayes� bulunan anon�m ş�rketler �le üye 
sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperat�fler� sözleşmel� 
b�r avukat bulundurmak zorundadır. …” hükmü doğrultusunda 
sözleşmel� avukatı bulunmayan kapsam dah�l�ndek� anon�m 
ş�rket ve kooperat�fler hakkında suç duyurusunda 
bulunulacaktır.

Avukatı bulunmayan anon�m ş�rket ve kooperat�fler�n tesp�t� 
amacıyla; Avukatlık Kanunu Yönetmel�ğ�’n�n 73/A maddes� 
uyarınca Avukatlık Kanunu 35/3. maddes� çerçeves�nde 
sözleşmel� olarak çalıştığınız kapsam dah�l�ndek� anon�m ş�rket 
ve kooperat�fler�n 05 Eylül 2022 tar�h�ne kadar; 2022 yılına a�t 
ücret sözleşmen�z (öncek� yıllarda yapılmış olup devam 
etmekte olan sözleşmeler dah�l), ücret�n�z�n ödend�ğ�ne �l�şk�n 
dekontlar ve kesm�ş olduğunuz serbest meslek makbuzları �le 
b�rl�kte s�rketb�ld�r�m�@�zm�rbarosu.org.tr adres� üzer�nden 
Baro Başkanlığına b�ld�r�lmes� gerekmekted�r” d�ye konuştu.

İzm�rl� Avukat Nev�n Can, danışmanlık sözleşmes� 
bulunmayan ş�rket ve kooperat�fler�n 05 Eylül 2022 tar�h�ne 
kadar harekete geçmeler� gerekt�ğ�n� söyled�.

Avukat Nev�n Can; 
Sözleşmel� Avukatı 
Bulunmayan 
F�rmalara Ceza!
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Sayfa 10

SANAL BAHİS , YUVALARI 
YIKIYOR

Son zamanlarda gerek ekonom�k kr�z, 
gerek gençler�n �şs�zl�k oranının artması, 
gerekse pandem� koşullarının etk�s� �le 
sanat, spor ve d�ğer sosyal faal�yetler�n 
azalması, sanal bah�s s�teler�ne olan 
rağbet� arttırıyor.   Özell�kle 18-45 yaş 
arası genç erkekler�n a�leler�n�n mevcut 
ekonom�k sıkıntılarına çözüm bulab�lmek 
amacı �le baş vurdukları , kolay yoldan 
para kazanma heves� �le oynadıkları 
kumar;  a�leler�n g�derek daha da borç 
batağına sürüklenmeler�ne, �flas noktasına 
gel�p, evler�n�, arabalarını satmalarına , 
hatta boşanmalarına neden oluyor “ ded�.

Dr. Obengül Ejder  Özel A�le 
Danışma Merkez�’nde bağımlılık 
alanında çalışan Ps�kolog Umut 
Kum �se kumar bağımlılığının 
dünya çapında en yaygın dürtü 
kontrol bozukluğu olduğunu 
söyled�. R�sk faktörler�n� �se şöyle 
sıraladı; “  K�ş�n�n küçük yaşlarda 
kumarla tanışmış olması, a�le b�reyler� 
�çer�s�nde kumar bağımlısı b�r�ler�n�n 
bulunması, düşük sosyoekonom�k düzey, 
alkol ve madde kullanımı, �şs�zl�k, a�le �ç� 
ş�ddet, �let�ş�ms�zl�k, depresyon, D�kkat 
Eks�kl�ğ� H�perakt�v�te Bozukluğu  g�b� 
ps�koloj�k problemler de  kumar oynama 
olasılığını arttıran öneml� r�sk 
faktörler�d�r.”   

Ps�kolog Umut Kum, tedav�n�n �lk 
basamaklarında geçm�ş yaşam öyküsünün 

 “Zaten hob� olarak oynuyorum, ben 
bağımlı değ�l�m”  mantığı �le 
başlayan davranışın zaman 
�çer�s�nde kumar bağımlılığına 
dönüşeb�leceğ�ne d�kkat çeken 
Dr.Obengül Ejder  “M�ll� P�yango 
İdares�n�n aracılığı �le yasal 
olarak oynanab�len bah�s 
s�teler�n�n yanı sıra b�r de yasal 
olmayan yollarla açılan bah�s 
s�teler� ve  sosyal medyada çıkan 
cezbed�c� reklamların gençler�n 
kumar tuzağına düşme r�sk�n� 
arttırıyor” ded�.

PATOLOJİK KUMAR 
BAĞIMLILIĞINA BEYİN 
TÜMÖRLERİ DE YOL AÇABİLİR

KUMAR BORCU EV, ARABA 
SATTIRIYOR, KREDİ İLE BORÇ 
BATAĞINA SÜRÜKLÜYOR

Dr. Obengül Ejder Özel A�le Danışma 
Merkez�

BAĞIMLILIKTAN KURTULUP ÖZGÜR 
OLMAK MÜMKÜN

detaylı b�r şek�lde alınıp altta başka b�r 
ps�koloj�k veya nöroloj�k bozukluğun yatıp 
yatmadığının tesp�t ed�lmes�n�n önem�n� 
vurgulayan Ps�kolog Umut Kum; “ nöroloj�k 
olarak d�kkat ed�lmel�d�r k�; beyn�n ön frontal 
lobunda meydana gelen bazı tümörler�n de  
dürtü kontrol bozukluğuna yol açarak, an� b�r 
şek�lde gel�şen baş ağrısı, karar vermede 
güçlük veya kumar oynama �steğ�nde artış g�b� 
b�r takım davranış değ�ş�kl�kler�ne de neden 
olab�l�r. Bu durumda k�ş�n�n  mutlaka b�r 
Nöroloj� doktorunun da muayenes�nden 
geçmes� gerekmekted�r.” ded�

www.drobenejder.com

Bu konunun önemsenerek mutlaka b�r uzman 
doktordan destek alınması gerekt�ğ�n�n de 
altını ç�zen Ps�kolog Umut Kum ; “ Eğer 
sorunun kaynağı ps�koloj�k �se; kumar 
düşünces�n� oluşturab�lecek ortamlardan uzak 
durulmasının, bunların yer�ne olumlu 
alışkınlıklarla doldurulmasının, özell�kle de 

sanat ve spor g�b� faydalı akt�v�teler�n tedav� 
sürec�nde yararlı olacağını’ söyled�. “ S�z de 
sanal bah�s s�teler�nde veya akt�f b�r şek�lde 
patoloj�k kumar oynuyorsanız yolun 
başındayken profesyonel b�r desteğe 
başvurmalısınız. Bağımlılıktan kurtulup daha 
özgür b�r yaşama sah�p olmak �st�yorsanız 
lütfen tedav�den kaçmayın. “ ded�

Ps�kolog Umut Kum

Konuyla �lg�l� yapılan açıklama şu şek�lde;

“ANAYASA MAHKEMESİ 
BAŞVURUMUZU HAKLI BULDU: 
TMMOB'NİN REFERANDUM VE 
SEÇİMLERDE GÖRÜŞ BİLDİRMESİ 
YASAKLANAMAZ“

Anayasa Mahkemes� TMMOB'y� haklı 
bularak, TMMOB'n�n referandum ve 
seç�mlerde görüş b�ld�rmes�n�n 
yasaklanamayacağına karar verd�.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�stem�'ne 
�l�şk�n 16 N�san 2017 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�len Anayasa Referandumu 
sırasında yürüttüğümüz “Hayır Kampanyası” 
neden�yle B�rl�ğ�m�ze ver�len �dar� para 
cezasına karşı açtığımız davada Anayasa 
Mahkemes� TMMOB'y� haklı bularak, 
TMMOB'n�n referandum ve seç�mlerde 
görüş b�ld�rmes�n�n yasaklanamayacağına 
karar verd�.

B�l�nd�ğ� g�b� 26-29 Mayıs 2016 tar�hler�nde 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z 44. Olağan Genel 
Kurulumuzda “AKP'n�n Yen� Anayasası; 
neol�beral�zm�n kurumsallaşması, kamu 
üret�m�, kamu g�r�ş�mc�l�ğ�, kamusal 
denet�m ve h�zmet�n tasfiyes� yanı sıra 
yasama ve yargının öneml� ölçüde 
budanmış bağımsızlığını tümüyle ortadan 
kaldıracak ve parlamentoyu, yürütme 
erk�n� tek k�ş� otor�tes�n�n �n�s�yat�fine tab� 
kılacak, d�ktatörlüğü kurumsallaştıracak, 
yen� t�pte b�r sermaye egemenl�ğ�, yen� 
t�pte b�r faş�zm ve şer�at-h�lafet anayasası 
olacaktır” değerlend�rmes� yapılarak, 
“AKP'n�n Yen� Anayasasına ve Başkanlık 
S�stem�ne karşı �k�rc�ks�z olarak hayır deme 
ve bu sürece karşı emek ve meslek 
örgütler�yle b�rl�kte ortak mücadele hattının 
oluşturulması” kararı alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�stem� adı 
ver�len değ�ş�kl�ğ�n referanduma götürülmes� 
üzer�ne 11 Şubat 2017 tar�h�nde toplanan 44. 
Dönem 2. Danışma Kurulumuzda “yurttaşlık 
sorumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal 
sorumluluklarımızın b�r gereğ� olarak, 
referandumda 'HAYIR' tutumunun 
ben�msenmes� tam b�r görüş ve oy 
b�rl�ğ�yle” karar altına alınmıştır.

Genel Kurul ve Danışma Kurulumuzda 
alınan bu kararlar uyarınca 16 N�san 2017 
Anayasa Değ�ş�kl�ğ� Referandumu süres�nce 

Söz konusu propaganda çalışmalarımız neden�yle 
Ankara Cumhur�yet Başsavcılığı İdar� Yaptırım 
Bürosu tarafından Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Em�n Koramaz'a �dar� para cezası uygulanmış, 
cezaya karşı yaptığımız �t�raz �se Ankara 6. Sulh 
Ceza Mahkemes� tarafından redded�lm�şt�.

Konuyla �lg�l� Anayasa Mahkemes�'ne yaptığımız 
B�reysel Başvuru, 29 Haz�ran 2022 tar�hl� 
Anayasa Mahkemes� toplantısında �ncelenm�ş ve 
uygulanan �dar� para cezası �le �fade özgürlüğünün 
�hlal ed�ld�ğ� tesp�t ed�lerek başvurumuz kabul 
ed�lm�şt�r.

26 Ağustos 2022 tar�hl� Resm� Gazete'de 
yayınlanan Anayasa Mahkemes�'n�n kararında 
özetle “seç�m dönemler�nde s�yas� part�ler 
dışındak� k�ş� ve kurumların da propaganda 
yapab�leceğ�n�n” ve “seç�mler�n demokrat�k 
ortamda yürütülmes�n�n esasının, toplumun tüm 
kes�mler�n�n düşünce ve kanaatler�n�n açıklanması 
ve tartışılması olduğunun” altı ç�z�lm�şt�r.

TMMOB'n�n seç�m dönemler�nde görüş 
açıklayıp propaganda yapması önünde herhang� 
b�r kanun� engel olmadığının altına ç�z�ld�ğ� 
kararda, söz konusu ceza �le Anayasanın 26. 
Maddes�nde güvence altına alınan �fade 
özgürlüğümüzün �hlal ed�ld�ğ� saptanmıştır.

TMMOB halktan, demokras�den ve 
özgürlüklerden yana görüşler�n� açıklamakta 
bugüne kadar h�çb�r baskı ve cezaya boyun 
eğmem�şt�r, bundan sonra da bu doğrultuda 
mücadeles�ne devam edecekt�r

Anayasa Mahkemes�'n�n bu kararı, �nsan hak ve 
hürr�yetler� �le demokras� mücadelem�z açısından 
olduğu kadar, B�rl�ğ�m�z�n toplumsal 
sorumluluklarını yer�ne get�rmektek� ısrarcı 
tutumunun haklılığını da göstermek bakımından 
da çok öneml�d�r. 

B�rl�ğ�m�z tarafından etk�n b�r “Hayır” 
kampanyası düzenlenm�ş, görüşler�m�z �nternet 
s�tes�nde ve yayınlarımızda d�le get�r�lm�şt�r.
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AVUKAT BELMA KAYRAN

Suça Sürüklenen Çocuk
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Kampa çoğu CHP üyes� olmayan 150 ev kadını katıldı. 
Kampa ayrıca anneler�yle b�rl�kte 40 çocuğunda katılım 
sağlandığı görüldü.
27 Ağustos Cumartes� günü kampa araçlarla get�r�len kadınlar 
kayıtlarını yaptırdıktan sonra kamp kurulumunu 
gerçekleşt�rd�ler. 

“HADİ SENDE GEL!” d�yerek ev kadınlarına yaptığımız 
çağrı yaşam bulmuştur. Yaklaşık 150 ev kadınının ve bunun 
yanı sıra 4-12 yaş aralığındak� 40 çocuğun katıldığı bu 
etk�nl�ktek� amacın özel alandan çıkamayan sosyal ve 
kültürel etk�nl�klerden uzak kalmış kadınları evler�nden 
çıkararak sosyal ve kamusal alanla buluşturmayı hedeflemek 

CHP Adana İl Kadın Kolları 27-28 Ağustos Tar�hler�nde 
Karataş'ta 1. Kadın Yaz Kampı Düzenled�.

Kampın açılış konuşmasını CHP Adana İl Kadın Kolları 
Başkanı Oya Tek�n yaptı.

Tek�n, son olarak CHP'n�n 
�kt�dara geld�ğ�ndek� başlıca 
hedefi olan A�le Destekler� 
S�gortası hakkında b�lg� verd� 
ve 15 soruda A�le Destekler� 

S�gortası'nı tanıttı. 

olduğunun altını ç�zen Tek�n, 
Gülşen'�n hukuksuz b�r 
şek�lde tutuklanmasına da 
�şaret ett�ğ� konuşmasında 
“Kadınlardan Korkuyorlar” 
ded�. 

Oya Tek�n, yaz kampında 
farklı atölyelerde 
çalışılacaklarını ve 
dayanışmayı büyütecekler�n�, 
güçlenecekler�n� tüm 
bunların yanı sıra kampa 
eğlenmek �ç�nde geld�kler�n� 
de bel�rtt�.

CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Tek�n, “ADS, k�ş�n�n 
doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence 
altına alan, her a�leye asgar� gel�r güvences� veren, a�ledek� 
mutluluğu, huzuru ve bereket� devam ett�rmey� hedefleyen b�r 
s�gorta dalıdır” ded�.

B�r�nc� gün, “Emek Atölyes�” çalışmaları organ�ze ed�ld� 
ardından kısaca “İstanbul Sözleşmes�nden Neden 
Vazgeçm�yoruz” sunumu, “Punch Atölyes�” kurulumu, “Yaratıcı 
Drama” çalışması ve �lk günün son etk�nl�ğ�nde s�nema göster�m� 
yapıldı.

İk�nc� günün sabahı “Yoga ve Med�tasyon” yapılarak güne 
başlandı. Daha sonra “Öz Savunma Atölyes�/Öz Savunma Neden 
Haktır” çalışmaları yapıldı. Günün son etk�nl�ğ� �se “Kadın 
Sloganları Atölyes�” çerçeves�nde gerçekleşt�.

Kamp Programı Şu Kapsamda Gerçekleşt�r�ld�

eğ�l�mler�n�n düşüklüğü yapılan araştırmaların genel sonucu 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üçüncü grup �se, 15-18 yaş aralığındak� çocuklardır. Bu yaş 
aralığındak� çocukların ceza� ehl�yet� tam olmakla b�rl�kte 
ver�lecek cezanın yaş küçüklüğü sebeb�yle üçte b�r� �nd�r�l�r. 
Yan� burada çocuğun �şled�ğ� fi�l�n hukuk� anlam ve 
sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlend�rme 
yeteneğ�n�n gel�ş�p gel�şmed�ğ� konusunda adl� rapor alınması 
zorunlu değ�ld�r. Ancak hak�m/mahkeme bu raporu almadığı 
takd�rde neden bu raporu almadığı hususunu gerekçes�nde 
göstermes� zorunluluktur.

SSÇ'ler hakkındak� ceza yargılamaları çocuk mahkemeler�nce 
yer�ne get�r�l�r. TCK'ya göre ceza ehl�yet� bulunan çocuklar 
�ç�n güvenl�k tedb�r� uygulanması �mkanı bulunmamakla 
b�rl�kte bu çocuklar �ç�n yaş küçüklüğü sebeb�yle ceza �nd�r�m� 
düzenlemes� yapılmıştır. Ceza� ehl�yet� bulunmayan çocuklar 
hakkında �se çocuklara özgü güvenl�k tedb�rler� 
uygulanmaktadır. Bununla b�rl�kte ceza uygulanan çocuğun 
koruma �ht�yacı bulunuyorsa y�ne, ÇKK m.5'te yer alan 
koruyucu ve destekley�c� tedb�rler uygulanab�lecekt�r.

Bununla b�rl�kte suça sürüklenen çocuklar, hukuk s�stem�ne 
dah�l oldukları g�b� ruhsal sıkıntıları sebeb�yle ps�k�yatr� 
alanına da dah�l olab�lmekted�rler. Buna �l�şk�n yapılan 
çalışmalarda suça sürüklenen çocukların büyük kısmında 
ps�k�yatr�k tanı bulunduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Dolayısıyla 
çocuklar b�rçok etken sebeb�yle suça yönelmekte ve bu durum 
da hukuksal meseleler�n yanında ps�k�yatr�k meseleler� de 
beraber�nde get�rmekted�r.
Çocukların Ceza� Sorumluluğu

Çocuklara Özgü Güvenl�k Tedb�rler�

Çocuklara özgü güvenl�k tedb�rler� ÇKK'nın 5. maddes�nde 
“Koruyucu ve Destekley�c� Tedb�rler” başlığıyla 
düzenlenm�şt�r. Bu tedb�rler çocuğun öncel�kle kend� a�le 
ortamında korunmasını sağlamaya yönel�k danışmanlık, 
eğ�t�m, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak 
tedb�rlerd�r. Mahkeme kararında çocuk �ç�n gerekl� gördüğü b�r 
veya b�rden fazla tedb�re hükmedeb�lecekt�r. Bütün bu 
anlatılanlar çerçeves�nde unutulmamalıdır k�; suçlu çocuk 
yoktur suça sürüklenen çocuk vardır.

Türk Ceza Kanunu (TCK) çocukların ceza� sorumluluğunu yaş 
gruplarına ayırarak düzenlem�şt�r. Buna göre 0-12 yaş arası 
çocukların ceza� ehl�yet� ve sorumluluğu h�çb�r �nceleme 
yapılmasını gerekt�rmeks�z�n mutlak şek�lde yoktur. Yan� bu 
yaş aralığındak� çocukların suç �şlemeler� hal�nde haklarında 
ceza davası açılmaz; ancak çocuklara özgü güvenl�k tedb�rler� 
uygulanab�l�r. Dolayısıyla bu çocuklar hakkında soruşturma 
aşamasında “kovuşturma yapılmasına yer olmadığına”; 
mahkeme aşamasında fark ed�lmes� hal�nde �se “suça 
sürüklenen çocuğun kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza 
ver�lmes�ne yer olmadığına” kararı ver�lmel�d�r.

İk�nc� grup 12-15 yaş aralığındak� çocuklardır. Bu yaş 
aralığındak� çocukların ceza� ehl�yet� olup olmadığının 
mahkemece yapılacak b�r araştırmayla tesp�t ed�lmes� 
gerekmekted�r. Buna göre 12-15 yaş aralığında olup yapılan 
araştırma sonucu �şled�ğ� fi�l�n hukuk� anlam ve sonuçlarını 
algılayamadığı veya davranışlarını yönlend�rme yeteneğ� 
yeter�nce gel�şmed�ğ� tesp�t ed�len çocukların da ceza� 
sorumluluğu yoktur. Bu çocuklar hakkında yukarıda 
bel�rtt�ğ�m�z şek�lde çocuklara özgü güvenl�k tedb�rler� 
uygulanab�l�r. Ancak 12-15 yaş aralığında olup �şled�ğ� fi�l�n 
hukuk� anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını 
yönlend�rme yeteneğ� gel�şm�ş çocukların �se ceza� 
sorumluluğu bulunmakla b�rl�kte kanuna göre ver�lecek 
cezanın yaş küçüklüğü sebeb�yle yarısı �nd�r�l�r. Bu yaş 
grubundak� çocukların ceza� sorumluluğunun tam olarak 
bel�rleneb�lmes� �ç�n kusur yeteneğ�ne �l�şk�n adl� rapor ve 
sosyal �nceleme raporunun b�rl�kte alınması zorunludur.

ulaşmamış çocuklara uygulanır” �fades� yer almaktadır.
Toplumların geleceğ�n� tem�nat altına alan varlıklar olan 
çocukların gel�ş�m�ndek� aksaklıklar, yönet�c�ler� gerekl� 
tedb�rler� almaya yönelt�r. Çocuk suçluluğu ded�ğ�m�z, 
yasaların suç olarak düzenled�ğ� fi�ller�n 18 yaş altındak� 
k�ş�lerce �şlenmes� had�ses�, gerek tüm dünya gerekse de 
ülkem�z açısından hukuksal ve sosyoloj�k problemler�n 
başında gelmekted�r.

Suça sürüklenen çocuk (SSÇ) kavramı, Çocuk Koruma 
Kanunu'nun (ÇKK) 3/a-2 maddes�ne göre, “Kanunlarda suç 
olarak tanımlanan b�r fi�l� �şled�ğ� �dd�ası �le hakkında 
soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da �şled�ğ� fi�lden 
dolayı hakkında güvenl�k tedb�r�ne karar ver�len çocuğu” 
şekl�nde tanımlanmaktadır. Çocuk suçluluğunun sebepler�, 
bunun önlenmes�n�n yolları �le bu çocukların tekrar topluma 
kazandırılması hususları tüm toplumların ve ülkem�z�n en 
öncel�kl� konuları arasındadır. Bu sebeple kanunumuz da 
“şüphel�, sanık, suçlu çocuk” kavramları yer�ne “suça 
sürüklenen çocuk” kavramını terc�h etm�ş ve bu konuda özel 
mahkeme ve yargılama usulü get�rm�şt�r.

Çocukları Suça Sürükleyen Sebepler
Çocukları suça �ten sosyoloj�k ve ps�koloj�k olmak üzere 
b�rden çok neden bulunmaktadır. Çocuklar doğumlarından 
�t�baren anne-babayı takl�t ederek toplumda sosyalleşmey� 
öğren�rler. Dolayısıyla öncel�kle a�len�n sah�p olduğu sosyo-
ekonom�k şartlar sonrasında kalıtımsal ve b�reysel etkenler, 
yaşanılan çevre g�b� sebepler çocuk suçluluğu üzer�ndek� önem 
arz eden faktörlerdend�r. Özell�kle sosyo-ekonom�k durumu 
düşük olan a�leler�n çocuklarının suça eğ�l�mler�n�n yüksekl�ğ�, 
tam ters� durumdak� a�leler�n çocuklarının �se suça 

Türk Hukuku'nda çocuk, “Daha erken yaşta erg�n olsa 
b�le, on sek�z yaşını doldurmamış k�ş�” olarak 
tanımlanmaktadır. Uluslararası hukukta, BM Çocuk 
Haklarına Da�r Sözleşme'n�n 1. maddes�nde; "reş�t olma 
durumu �st�sna tutularak 18 yaşına kadar herkes çocuk 
sayılır" den�lm�şt�r.

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İl�şk�n Avrupa 
Sözleşmes�'n�n 1. maddes�nde �se; “bu sözleşme 18 yaşına 
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Doğası gereğ� l�beral ve seküler b�r yapıya sah�p 'M�llet 
Toplumu'nda �nancı kötüye kullanan d�nc�lerden çok daha 
tehl�kel� olan, b�l�m� çıkarları �ç�n kullanab�lecek olanlardır. 

aldatılmaktadır. 
Geçm�şte d�ndar değ�l, d�nc� olan kötü n�yetl� k�ş�ler, masum 
�nsanların �nançlarını kötüye kullanarak aldatırdı. (Aslında bu 
aldatma türü hala etk�l�d�r.) Bugün bu aldatmayı kend�s�n� 
b�l�msel b�lg� sah�b� g�b� gösteren, ama h�çb�r b�ç�mde b�l�m 
�nsanı et�ğ�ne sah�p olmayan k�ş�ler; �kt�sad� b�lg�, ekoloj�k b�lg�, 
tıbb� b�lg�, teknoloj�k b�lg� vs. sah�b� olarak yapıyor.

“Dünya nüfusunun çok arttığı” �dd�alarının sürekl� vurgulandığı 
son yıllarda Naz� Almanya'sının meşhur doktoru ”Ölüm Meleğ�” 
Jozef Mengele'n�n “Irkların Islahı” projes�n� yen�den uygulamak 
�steyen etk�l� ve yetk�l� k�ş�ler olab�l�r m�? Bu k�ş�ler�n 
çıkarlarına h�zmet �ç�n b�l�m et�ğ�ne �hanet edecek b�l�m 
�nsanları bulması gerçekten çok mu zor olacaktır?

Bu fikr�n çok abartılı olduğunu düşünenlere sayıları m�lyarları 
bulan ve “Atık İnsan” olarak n�telend�r�len eğ�t�ms�z, vasıfsız 
k�ş�lere ve özell�kle de mültec�lere karşı patlama yapan nefret 
hatırlanmalıdır. Ortalama b�r gel�r ve eğ�t�me sah�p �nsanlar, artık 
'Atık İnsan'a karşı çok öfkel�. Zomb�, felaket ya da salgın konulu 
filmler/d�z�ler bu ps�koloj�y� hep�m�z �ç�n normalleşt�rd�. 
Neredeyse 'Atık İnsan'ın b�r b�ç�mde yok olmasına toplumsal 
destek oluştu, tıpkı Naz� Almanya'sında sıradan Alman halkının 
“Irkların Islahı” projes�ne verd�ğ� destek g�b�. 

Bugün yaklaşık 8 m�lyar �nsanı çok fazla bulan ve azaltılması 
gerekt�ğ�n� savunanlara, hatırlatılması gereken mav� gezegende 
nüfus değ�l, “ad�l paylaşım” sorununun çok daha öneml� ve ac�l 
olduğudur.

Yakın tar�hten boş �nan'a somut b�r örnek; Esk� Portek�z l�der� A. 
O. Salazar'dır. Bu k�ş� �kt�darı süres�nce boş �nan'ı etk�l� b�ç�mde 
kullanır. Bu pol�t�kayı tar�hç�ler “3F kuralı” olarak tanımlar; 
Futbol, F�esta (karnaval-şenl�k) ve Fodo (der�n acı ve hüznü 
konu alan b�r müz�k türü)

'Boş İnan'ın b�r �nanç eleşt�r�s� olarak değerlend�r�lmes� konuyu 
bağlamından koparmak olacaktır. Geçm�şte �nsanların en çok 
değer verd�ğ� kavram; d�n olgusudur. Batı, Aydınlanma Çağı'na 
kadar “Ümmet Toplumu” olarak n�telend�r�l�rken, yavaş yavaş 
aklın öne çıkması ve 'd�n�' olanın ger�lemes� �le “M�llet 
Toplumu” aşamasına geçm�şt�r. Aynı durum bugün b�z�m �ç�nde 
geçerl�d�r. Türk�ye'de tıpkı d�ğer ülkeler g�b� b�r toplumsal 
dönüşüm sürec�nded�r.  Sosyal b�r olgu olarak son yıllarda ülke 
gündem�n� sıkça meşgul eden “La�k- Mütedeyy�n” ger�l�m�n�n 
kaynağını burada aramak gerek�r.Pek�, günümüzün 'Boş İnan'ları 
nelerd�r?  Her türlü bağnazlık, sport�f hol�ganlık, sömürgec�l�ğ�n 
yer�ne �cat ed�len küreselleşme �nsanların yen� kontrol 
araçlarıdır.

Boş �nan'ların en müh�m�n� sona sakladım. Evet, günümüz 
�nsanının en temel boş �nan'ı; “b�l�msell�k kültü”dür. Artık 
modern �nsan �ç�n en öneml� kavramı 'b�lg�'d�r. Bu yüzden 
sıradan yığınlar artık b�lg� yan� data�zm 'ver� d�n�' �le 

Çünkü her devlette k�tleler, kararsız yasa dışı �steklerle, akıl dışı 
öfkelerle ve ş�ddet duygusuyla doluydu. Yapılab�lecek tek şey 
onları görünmeyen varlıkların ve benzer� şeyler�n korkularıyla 
denet�m altında tutmaktadı. Esk� yönet�c�ler�n k�tlelere, Tanrı ve 
ötek� dünya hakkında görüşler sunmaları başka b�r şey�n değ�l 
b�l�nçl� b�r amacın eser�yd�. Sokrates'�n gençler� bozmakla 
suçlanıp, Tanrılara saygısızlık suçuyla mahkûm ed�l�ş�, boş 
�nan'a yönelt�len eleşt�r�ler�n hoşgörüyle karşılanmayışının 
somut örneğ�d�r.

Gordon Ch�lde'n�n 'Tar�hte Neler Oldu?' k�tabında �nsanların 
�dares�n� kolaylaştıran çok kullanışlı b�r kavramdan 
bahseder; boş �nan. Bazı filozoflar, mevcut düzen�n 
sürdürüleb�lmes� �ç�n 'boş �nan' destekler�n�n değer�n� 
kavradılar. Platon 'vatandaşlara b�r as�l yalanın öğret�lmes�n�' 
�çtenl�kle öğütler. Daha sonrak� b�r tar�hte Polyb�os, Roma 
ar�stokras�n� başarısından ötürü övmekted�r. Roma ululuğu 
onun söyled�ğ�ne göre 'boş �nanlara' dayanır. Boş �nanlar, 
�nsanları korkutmak ve hayal gücünü harekete geç�rmek �ç�n 
Roma'da kamusal ve özel yaşamın her yanına sokuldu. 

Yazar hüsey�n bakay

Boş İnanç ve B�lg� İle Aldatmak

13. PMOGENÇ YAZ KAMPI EXPO’DA BAŞLADI
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Hatay Büyükşeh�r Beled�yes�, EXPO 2021 Hatay ve 
TMMOB Peyzaj M�marları Odası �şb�rl�ğ� �le 
gerçekleşt�r�len “13. PMOGENÇ Yaz Kampı” Antakya 
EXPO alanında başladı.
Kampın açılış günü düzenlenen kokteylde EXPO’21 
Hatay Genel Sekreter� İhsan Çakar, HBB Park Bahçe ve 
Yeş�l Alanlar Da�re Başkanı Murat Bayram ve Peyzaj 
M�marları Odası Genel Başkanı Yas�n Otuzoğlu b�r araya 
geld�.

Peyzaj M�marları Odası yetk�l�ler�, peyzaj m�marlığı 
öğret�m görevl�ler� ve öğrenc�ler�n�n de yer aldığı 
buluşmada EXPO alanı �çer�s�nde gel�şt�r�lecek olan 
yağmur bahçes� projes� hakkında görüşler paylaşıldı.

Otuzoğlu, 13. PMOGENÇ Yaz Kampı’nı EXPO’da 
gerçekleşt�rmek �ç�n Hatay Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Lütfü Savaş’a tekl�f sunduklarını ve Savaş’ın bu tekl�fe çok 
olumlu b�r cevap verd�ğ�n� d�le get�rd�.

Peyzaj M�marları Odası olarak her sene farklı b�r �lde alan 
seçt�kler�n� ve bu alanda proje yürüttükler�n� söyleyen Otuzoğlu, 
“Öğrenc�ler�m�z�n meslek� anlamda b�lg� ve deney�mler�n� 

arttırmak ve EXPO alanında b�r yağmur bahçes� tasarımı 
yapmak �st�yoruz. Peyzaj m�marlığı, şeh�rler� �kl�m kr�z�ne 
hazırlamayı kend�ne �lke ed�nm�ş b�r meslek alanı, bu nedenle 
öğrenc�ler�m�zle su g�b� en kıymetl� doğal kaynağımızı nasıl 
doğru kullanırız bu konuda b�r çalışma yapmak �ç�n buradayız” 
d�ye konuştu.

Kampa katılan ün�vers�te öğrenc�ler�nden Atakan Erdoğan; �lk 
kez b�r EXPO’ya katıldığını ve buranın tasarımlarının d�l�n�, 
peyzajını anlamanın kend�ler� �ç�n ne kadar öneml� olduğunu 
paylaştı. İzm�r Demokras� Ün�vers�tes� Öğrenc�s� Kübra Şah�n 
�se; EXPO’da olmanın kend�ler� �ç�n çok öneml� b�r tecrübe 
olduğunu ve ayrıca bırakacakları �z�n kend�ler� �ç�n 
gururlandırıcı b�r n�tel�k taşıdığını ve kullanışlı olmasını 
d�led�ğ�n� söyled�.

22 Ağustos - 3 Eylül tar�hler� arasında gerçekleşecek eğ�t�m 
kapsamında öğrenc�ler günümüzün en öneml� sorunlarından olan 
�kl�m kr�z� �le su kıtlığına karşı üret�lecek çözümler�n başında 
gelen mav�/yeş�l altyapı, su sürec�n�n yönet�lmes� konularını 
hedef alan yağmur bahçes� tasarımını öğrenecekler.

Doğum kontrol hapları dünya çapında 100 m�lyondan fazla 
k�ş� tarafından kullanılıyor. Ancak uzmanlara göre bu 
hapların �nsan davranışları üzer�nde etk�ler� yeter�nce 
b�l�nm�yor.

Araştırma ek�b�nden Khand�s R. Blake, Kathleen Casto ve 
L�nds�e Arthur bu �ncelemeden elde ett�kler� sonuçları The 
Conversat�on'da kaleme aldıkları b�r yazıda açıkladı.
Araştırmacılara göre hormonal kontrasept�fler, rekabetç� 

Melbourne Ün�vers�tes� ve  New College of Flor�da'dan b�l�m 
�nsanları, bu nedenle geçm�şe dönük araştırmaları yen�den 
gözden geç�rd� ve doğum kontrol haplarının davranışları 
etk�led�ğ�n� gösteren bulguları derled�.

Hormonal kontrasept�fler�n kadınların mot�vasyonu ve daha 
yüksek statü elde etme yeteneğ� üzer�nde etk�l� olab�leceğ� 
sonucuna vardık.

davranışla bağlantılı üç hormonu doğrudan etk�l�yor: Testosteron, 
progesteron ve estrad�ol.

Bu hormonların normalde davranışları etk�led�ğ� b�l�n�yor ama 
yapay olarak artırılıp azaltıldıklarında ne olduğu üzer�nde pek 
durulmadı.

Hormonal kontrasept�fler�n rekabet üzer�ndek� rolünü anlamak 
�ç�n toplam 16 b�n 290 katılımcının yer aldığı 46 çalışmayı 
gözden geç�ren ek�p, şu sonuca vardı:

Buna göre, �ncelenen çalışmalardan b�r�, hapların kullanıcıda 
başarı mot�vasyonunu düşüreb�leceğ�n� �ma ed�yor. Başka b�r 
çalışma da sebat gerekt�ren görevlerde bu hapları kullananların 
daha düşük performans gösterd�ğ�n� ortaya koyuyor.

Öte yandan araştırmacılar, ş�md�ye kadar tesp�t ed�len bu tür 
etk�ler�n çok küçük olduğunu da bel�rt�yor.
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En n�hayet�nde uzman öğretmenl�k karşılığı �lk olarak 1000 
l�ra ve başöğretmenl�k karşılığı 2000 l�ra olarak hafızalara 
kazınmış bulunmaktadır. Ülkem�z�n ekonom�k koşulları ve 
enflasyon rakamlarındak� artış göz önünde 
bulundurulduğunda temel �ht�yaçlarını dah� karşılamakta 
zorlanan meslektaşlarımızın sınava tab� tutularak gel�şmes�n� 
beklemek yer�ne ülkem�z�n gerçekler�ne uygun zam ya da 
gerçek enflasyon rakamlarının doğrudan maaşlara 
yansıtılması, emeğ�m�z�n karşılığının ver�lmes� 
gerekmekted�r.

Yen� yasa, özü �t�bar�yle mesleğ�m�z� '�ht�sas'tan z�yade 
kar�yer basamaklarına odaklaması, emekl� olmayı bekleyen 
yüzb�nler açısından 3600 ek göstergey� Ocak 2023 tar�h�yle 
b�r kez daha ötelemes�, 'uzman'-ücretl�-sözleşmel�-kadrolu 
öğretmen ayrımını kaldırmaması, özel kurumlarda çalışan 
öğretmenler�m�z� kapsamaması, okul yönet�c�l�ğ�ne �l�şk�n tek 
b�r hüküm dah� �çermemes� dolayısıyla hayal kırıklığına 
sebeb�yet verm�ş, mesleğ�m�z� teğet geçm�şt�r. 1739 sayılı 
m�ll� eğ�t�m temel kanunundan daha dar olan öğretmenl�k 
meslek kanunu herhang� b�r yen�l�k get�rmed�ğ� g�b� 
“Öğretmenl�k, eğ�t�m ve öğret�m �le �lg�l� yönet�m görevler�n� 
üzer�ne alan özel b�r �ht�sas mesleğ�d�r” d�yen 43. ve 45. 
Maddeler� yürürlükten kaldırarak hem kanundak� bütünlüğü 
bozmuş hem de hak kayıplarına neden olmuştur. Mevcut 
kanuna göre zaten uzman olan öğretmen yen�den uzman 
olab�lmek �ç�n yüksek l�sans yapmış olma ya da meslekte 10 
yıl geç�rm�ş olma, 180 saatl�k v�deo �zleme ve yen�den sınava 
g�rme gerekl�l�ğ� �çeren b�r d�z� kr�terle baş başa bırakılmıştır.

Öğretmenler�n büyük b�r beklent� �çer�s�nde olduğu Meslek 
Kanunu bugün herkesçe “uzman öğretmen” tanımına 
sığdırılmakta, z�h�nlerde ve d�lde kar�yer basamakları ve 
basamaklara �l�şk�n mal� rakamlarla anılmaktadır.

Erg�n; “Bu kanundan temelde beklent�m�z öğretmenl�k 
mesleğ�ne �l�şk�n hükümler�n düzenlenmes�; çalışma 
koşulları, hakları, görev ve sorumlulukların çerçeve olarak 
ç�z�lmes�; meslek� güvencem�z �le b�rl�kte 'uzman', ücretl�, 
sözleşmel�, kadrolu ayrımının ortadan kaldırılması; sosyal ve 
yasal statümüzün arttırılması yönündeyd�” ded�.

Aynı şek�lde okul donanım ve �ht�yaçlarının sağlanması, 
öğrenc�ler �ç�n beslenme alanlarının açılması, eş�t, ücrets�z b�r 
eğ�t�m ortamı �ç�n öğrenc�n�n tüm �ht�yaçlarını karşılayacak 
bütçeler�n okullara sunulması, tem�zl�k �ht�yacını karşılayacak 
personeller�n okullarda kadrolu ve da�m� olarak 

Eğ�t�m İş 
Adana 1 No'lu 
Şube Başkanı 
Seher Erg�n,  
“Öğretmenl�k 
Meslek 
Kanunu, 
öğretmenl�ğ�n 
özel b�r 
kanuna 
kavuşması 
amacı �le 
Eğ�t�m-İş 
send�kası 

olarak yıllardır talep ett�ğ�m�z, öğretmenlerce eks�kl�ğ� 
h�ssed�len b�r hak ve bekled�ğ�m�z b�r yasal 
düzenlemed�r.”

4 Şubat 2022 tar�h� �t�bar�yle Mecl�sten geçen ve 12 
maddeden oluşan Öğretmenl�k Meslek Kanunu; amaç, 
kapsam, düzenleme, yürütme ve yürürlük maddeler� 
çıkarıldığında 4 maddeden �baret kalmıştır. Bu maddelerde 
özetle adaylık sonrası sınavın kaldırılması, kar�yer 
basamaklarının tanımlanması, 3600 ek göstergeye �l�şk�n 
düzenleme ve sözleşmel� öğretmenler�n sağlık durumu 
sebeb�yle tay�n durumları düzenlenmekted�r.

Aynı şek�lde başöğretmen olmak �ç�n öğretmen�n doktora 
yapmış olması ya da uzmanlıkta 10 yıl geç�rmes� yan� 20 
yıllık öğretmen olması, 240 saatl�k v�deo �zlemes� ve y�ne 
sınava g�rmes� gerekmekted�r.

Bugün ülkem�zde öğretmen olma koşulları dünya 
standartlarına göre oldukça ağırdır.

Sorun ortada, çözüm �se yanlış yerlerde aranmaktadır.
Öğretmen�n meslek� gel�ş�m�n� tes�s edemeyecek olan sınav 
anlayışı toplum nezd�nde öğretmen�n başarılı-başarısız olarak 
algılanmasına ve vel�lerce terc�h ed�lme noktasında türlü 
sorunlar yaşanmasına neden olacaktır. Kar�yer Basamakları, 
aynı kurumlarda çalışan hatta aynı sınıfa g�ren farklı 
branşlardak� öğretmenler� uzman, başöğretmen sıfatıyla 
ayrıştıracak ve �ş barışını da ne yazık k� olumsuz etk�leyecekt�r. 
Aynı sınıfa g�ren, aynı ders�, müfredatı, yıllık planı �şleyen; 
aynı öğrenc�ye aynı k�taptan ders anlatacak olan öğretmenler 
ayrıştırılacak, eş�t �şe eş�t ücret �lkes� ayrıca ç�ğnenecekt�r.

Öğretmenl�k mesleğ�n�n �ht�sas ve gel�ş�mden z�yade kar�yer 
ve para �le eşleşt�r�lmes� meslek onurumuz açısından 
aşağılayıcı ve kabul ed�lemez olduğu açıktır. Yakın tar�hte tüm 
dünyayı sarsan pandem� gerçeğ� halen c�dd�yet�n� 
korumaktadır ve öğretmenler�m�z pandem� sürec�yle beraber, 
yüz yüze eğ�t�mden bu yana pandem�de oluşan yaraları 
sarmaya çalışmakta, akadem�k ve pedegoj�k açıdan oluşan 
eks�ğ� telafi �ç�n yoğun b�r çaba sarf etmekted�r.

2022-2023 Eğ�t�m Öğret�m Yılında telafi �le b�rl�kte eğ�t�mde 
öğrenc�s�ne yüksek b�r emek ve enerj� harcayacak olan 
öğretmenler�m�z�n 19 Kasım tar�h�nde yapılacak olan sınava 
hazırlanmasını beklemek, �ş yükü �le b�rl�kte stres�n� arttırmak 
mesleğ�m�z açısından kabul ed�lemez. Bu sınav �ç�n b�r uzman 
öğretmen�n soru ve yardımcı kaynaklardan har�ç çalışması 
gereken sayfa sayısı uzman öğretmenl�k �ç�n 500'ü, 
başöğretmenl�k �ç�n 600 sayfayı aşkındır.

bulundurulması zaten uzman olan öğretmenler�m�z�n çok daha 
yüksek b�r performans göstermes�n� sağlayacaktır.

Öğretmen olmak �st�yorsanız okul sıralarında 12 yıl 
geç�rmen�z, arada TEOG, SBS, OKS, LGS g�b� adlarla anılan 
ve yılı yılını tutmayan düzenlemelerle türlü değ�ş�kl�klerden 
geçen sınava tab� olmanız, y�ne türlü düzenleme ve �s�m 
değ�ş�kl�kler�yle anılan ün�vers�te sınavına g�rmen�z, 
ün�vers�tede �ht�sas eğ�t�m�n�z� almanız, üzer�ne genel yetenek 
genel kültür eğ�t�m b�l�mler� alan sınavlarına g�rmen�z, 
mülakatlara katılmanız, güvenl�k soruşturmasından geçmen�z 
ve n�hayet atandığınızda y�ne adaylık eğ�t�m�ne ve ölçme 

Yalnızca akadem�k b�lg� �le �nsana dokunmanız duyuşsal, b�l�şsel, 
fiz�ksel, akadem�k gel�ş�m�nde ışık olmanız mümkün değ�ld�r. 
Öğretmenler�n her b�r öğrenc�n�n aklına yüreğ�ne dokunmasının, 
b�r �deal ve fik�r oluşturmasının, her b�r b�rey� çok yönlü 
hazırlayarak topluma kazandırmasının formülü ve çıkar noktası 
olarak b�r sınavla karşı karşıya get�r�lmes� meslek onurumuzun 
ç�ğnenmes�d�r.

Odağında �nsan olan eğ�t�m öğret�m yılı boyunca her günün 
sabahında m�lyonlarca öğrenc�ye açılan okul kapısında 
ver�len s�steml� eğ�t�m�n emekç�s� öğretmend�r.

Sonuç olarak öğretmenl�k mesleğ�n�n sosyal ve yasal statüsünü 
güçlend�recek, eğ�t�m�n toplumdak� önem�n�n ve öğretmen�n 
yet�şt�r�lmes�yle b�rl�kte meslek� gel�ş�m�n�, çalışma koşullarını, 
sosyal ve ekonom�k haklarını �çeren b�r Meslek Kanununa hala 
�ht�yaç vardır.

değerlend�rmes�ne tab� olduktan sonra öğretmen olab�lmen�z 
ancak mümkündür. Öte yandan öğretmenl�k mesleğ�n�z� �cra 
ederken senede üç kez zaten sem�ner dönemler�ne tab� 
tutulmaktasınızdır.

Adana Ç�ftç�ler B�rl�ğ� Başkanı Mutlu Doğru, ç�ğ süt 
mal�yetler�ndek� artışa d�kkat� çekerek, “Hayvancılıkta tehl�ke 
s�nyaller� çalarken, “ç�ğ süte zam yapılırsa, yeme de zam yapılır” 
mantığıyla hareket etmeye devam ed�l�r ve ç�ğ süt üret�c�s� daha 
fazla baskı altına alınırsa Türk�ye'de çok yakın zamanda süt 
kr�z�yle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır” ded�.

MALİYETİN ALTINDA SATIŞ YAPILIYOR

Doğru, ç�ğ süt fiyatlarına �l�şk�n yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal 
Süt Konsey� (USK) tarafından bel�rlenen ç�ğ süt fiyatlarının en son 
15 Mayıs tar�h�nden �t�baren 7.50 TL olarak açıklandığında baz 
alınan N�san ayı ç�ğ süt mal�yet�n�n 5.88 TL olduğunu anımsatarak, 
“Artan yem, �şç�l�k, enerj� ve d�ğer sarf malzemeler� sonucu 
USK'nın Temmuz ayı �ç�n yaptığı hesaplamada 1 l�tre ç�ğ sütün 
üret�m mal�yet� 7.22'ye yükseld�” b�lg�s�n� verd�.

Ağustos ayında da zamların devam ett�ğ�n� ve kurlardak� artış 
d�kkate alındığında şu anda ç�ğ süt üret�c�ler�n�n mal�yet�n�n altında 

ç�ğ süt satarak zarar ett�ğ�n�n altını ç�zen Adana Ç�ftç�ler 
B�rl�ğ� Başkanı Mutlu Doğru, “Bunun sonucunda �se 
hayvancılığı bırakarak kapatılan �şletme sayıları ve 
kes�me sevk ed�len d�ş� hayvan varlığımız her geçen gün 
artmaktadır” d�ye konuştu.

“SÜT PRİMİ YENİDEN 1 TL OLMALI”

“Hayvancılıkta tehl�ke s�nyaller� çalarken, “ç�ğ süte zam 
yapılırsa, yeme de zam yapılır” mantığıyla hareket 
etmeye devam ed�l�r ve ç�ğ süt üret�c�s� daha fazla baskı 
altına alınırsa Türk�ye'de çok yakın zamanda süt kr�z�yle 
karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır.

Doğru, bu kötü g�d�şatın süt ve süt ürünler� üret�m� kadar 
�ler�de büyükbaş et üret�m�n� de olumsuz etk�leyeceğ�ne 
vurgu yaparak, şöyle devam ett�:

Bu nedenle USK'nın ac�len toplanıp, Ağustos ayı 
mal�yetler�n� çıkararak, 1 Eylül'den geçerl� olacak şek�lde ç�ğ 
süt fiyatlarını yen�den rev�ze etmes� ve bu yen� fiyatın süt ve 
süt ürünler� aracılığıyla tüket�c�ye olumsuz yansımaması �ç�n 
bakanlık tarafından ver�len ç�ğ süt pr�m�n�n yen�den 1 TL'ye 
çıkarılması gerekmekted�r.”

DESTEK ÇAĞRISI
Mutlu Doğru, açıklamasının sonunda, tarım ve hayvancılığın 
stratej�k önem�n�n�n pandem� ves�les�yle daha �y� anlaşıldığını 
bel�rterek, “Bu günlerde ç�ftç�m�z�n üret�mden kopmaması �ç�n 
başta TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD olmak üzere tüm Z�raat 
odaları, Damızlık B�rl�kler�, Süt B�rl�kler�, Hayvancılık 
Kooperat�fler� �le SETBİR g�b� süt sanay�c�ler�n� tems�l eden 
kuruluşları da bu konuda ç�ftç�ye ve üretene destek olmaya 
davet ed�yoruz” çağrısında bulundu.
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Av. Defne A. Kaya 

Gülşen ve Ötek�leşt�r�lenler�n Yargılanmasının Önünü Açmak

Gülşen'� konuşmaktan kend�m�z� alamadığımız günler 

geç�r�yoruz, yan� b�zden �sten�len� kusursuzca �fa etmekten 

ger� duramadığımız günler. B�zden bu �sten�yor çünkü 

konuşulması lazım gelen daha öneml� ve yaşamsal şeyler 

var; geç�nem�yor oluşumuz, b�zlere musallat olan ve 

karanlıktan başka h�çb�r şey vadetmeyen, kurtulmamız 

gereken b�r erk var. 

Neden� herkesçe malum olsa da b�r kez daha 
özetlenmes�nde b�r be�s olmadığı kanaat�ndey�m. Gülşen b�r 

Abesle �şt�gal etme b�ç�m� olarak gözdağında 
hukuk� zem�n aramak

Gülşen yaptığı “sapıklığı �mam hat�pl� olmasından 
gel�yor“şakasının bağlamından koparılarak dolaşıma 
çıkarılmasıyla halkı k�n ve düşmanlığa tahr�k etmek ve 
aşağılamak suçundan Türk yargısında görülmeyecek b�r 
�ved�l�kle önce gözaltına alındı, akab�nde absürt b�r b�ç�mde 
tutuklandı.
Gülşen'�n aylardır sahne kostüm ve şovları, konserler�nde lgbt� 
bayrakları açarak katled�len, varoluşları kr�m�nal�ze ed�len ve 
mütemad�yen nefret söylemler�ne maruz kalan ötek�ler� 
selamladığı �ç�n ger�c� cenahın mercek altına aldığı, arzu ett�ğ� 
b�ç�mde ve özgürce yaşamakta ısrar eden b�r kadın sanatçı 
olduğu ve kend�s�nden duyulan  rahatsızlığın kaynağının tam da 
bu olduğu b�lg�s�n� b�r kenara bırakıp kend�s�ne �snat ed�len suçu 
ve tutukluğunun hukuk� çerçeves�n� �rdelemek abesle �şt�gal 
olacaksa da benden beklenen b�raz da bu olduğu �ç�n el�m 
mahkum. 

konser provası esnasında kend�s� �le çalışan müz�syen 
arkadaşlarından b�r�s�ne lakabına (�mam) göndermede bulunmak 
suret�yle şakalaştı ve dört ay önce kayıt altına alınan bu 
görüntüler, esasen Gülşen '�n sahne kostümler�n�n, beden�n�n, 
ötek�leşt�r�len ve kr�m�nal�ze ed�lenlere (LGBTİ'ler) bakışının 
yargılanmasının önüne açacak b�r şek�lde tedavüle çıkarıldı. 
Aylardır �kt�darın ve ger�c�ler�n göz haps�nde olan ve s�stemat�k 
b�r şek�lde hedef göster�len Gülşen şu an cezaev�nde. Kararın 
hukuk� değ�l pol�t�k b�r karar olduğunu, söz konusu kararla, 
�kt�dar �le motamot uyum �ç�nde olan yargının ger�c� cenahı �hya 
ett�ğ�n� söylemen�n b�r “vér�té de pal�ssa” örneklemes�nden 
öteye g�demeyeceğ� ortada. Vér�té de la pal�sse, yan�; gerçekl�ğ� 
gün g�b� ortada olan b�r şey� �fade etme gaflet�ne düşmek. 

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, d�n, mezhep veya bölge 
bakımından farklı özell�klere sah�p b�r kes�m�n�, d�ğer 
b�r kes�m� aleyh�ne k�n ve düşmanlığa alenen tahr�k 
eden k�mse, bu nedenle kamu güvenl�ğ� açısından açık 

“Halkı k�n ve düşmanlığa alenen tahr�k veya aşağılama” suçu, 
�fade hürr�yet�ne b�r şerh olarak Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 
216. Maddes�nde düzenlen�yor:

(3) Halkın b�r kes�m�n�n ben�msed�ğ� d�n� değerler� alenen 
aşağılayan k�ş�, fi�l�n kamu barışını bozmaya elver�şl� 
olması hal�nde, altı aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le 
cezalandırılır.”

ve yakın b�r tehl�ken�n ortaya çıkması hal�nde, b�r yıldan 
üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(2) Halkın b�r kes�m�n�, sosyal sınıf, ırk, d�n, mezhep, 
c�ns�yet veya bölge farklılığına dayanarak alenen 
aşağılayan k�ş�, altı aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le 
cezalandırılır.

Kanun düzenlenmes� ve gerekçes� atılı suçun, ancak ve ancak 
halkın b�r kes�m�n�n başka b�r kes�m�ne karşı kasten ve alenen k�n 
ve düşmanlığa tahr�k etmek yahut bu şek�lde aşağılamak suret�yle 
sübuta ereceğ�nden söz ed�yor. Taraf olduğumuz AİHS, 
yönet�ld�ğ�m�z anayasa ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
kararlarında, düşünce ve �fade hürr�yet�nden, onu yayma 
hakkından ve bu hürr�yet�n “sadece memnun�yetle karşılanan 
zararsız veya önems�z sayılan �nsanların kayıtsız kalab�leceğ� b�lg� 
ve fik�rler �ç�n değ�l, aynı zamanda demokrat�k toplumu 
şek�llend�ren çoğulculuğun, hoşgörünün ve gen�ş fik�rl�l�ğ�n�n 
doğasında bulunan b�r gerekl�l�k olarak saldırgan, şok eden, 
rahatsızlık veren veya ayrılık yaratab�len fik�rler �ç�nde 
uygulanab�lmes�”nden söz ed�yor. 

Gülşen'�n -kayda alındığını b�lmeden-müz�syen arkadaşına gülerek 
yaptığı o şakayla hak�katen halkın b�r kes�m�n� başka b�r kes�m�ne 
karşı k�n ve düşmanlığa tahr�k etmek- aşağılamak kastında hareket 
ett�ğ�, yasa gerekçes� ve Yargıtay'ın kıstas olarak bel�rled�ğ� söz ve 
tahr�k fi�l�n�n “somut tehl�key� yaratmaya elver�şl� olduğu“ 
söyleneb�l�r m�?  Ya da hak�katen onu yargılamaya ve 
cezalandırmaya çoktan karar ver�ld� de b�r devlet geleneğ� olarak 
atılı ve unsurları oluşmamış b�r suçla cezaya kılıf mı seç�l�yor? 

Her neyse. Gülşen'�n bu hukuk� tutulmanın pençes�nden 
kurtulacağı günler de b�z kadınların mahkum ed�lmeye çalışıldığı 
nefes b�le alamadığımız o cehennemden kurtulacağımız günler de 
uzak değ�l, ve bu da b�r vér�té de la pal�ssa.

Tasarımcılar, 

Modacılar g�b� meslek dalları ön plana çıkacak ve bu evrende 
bu meslek dallarına fazlasıyla �ht�yaç duyulacak. 

İnsan beyn�n�n ve duygularını olmayan b�r evren�n zevk� �le 
kandırmak. Yer�nde sab�t duygusuz harekets�z ve alışılmış b�r 
yaşam b�ç�m�n� �nsanlara empoze etmek.

Pek�, �nsanları korkutan bu dezavantajlar nelerd�r?

B�r sonrak� yazıda meta evren�n yan� metaversen�n b�z 
tasarımcılara ne g�b� �ş olanakları açacağını ve bu evrende 
tasarımcılar olarak neler yapab�leceğ�m�z� konuşacağız.

Geleceğ�n sanal dünyası �le b�rl�kte geleceğ�m�z� etk�leyecek olan 
bu ter�m k�m�m�ze çok caz�p ve büyüley�c� gelse de bazılarımıza 
ürkütücü geleb�l�yor. Ürkütücü olarak algılanmasındak� sebepler 
�se Açığa çıkacak olacağı konuşulan dezavantajları. 

Tüm bunları düşündüğümüzde meta evren�n �nsan hayatında neler 
get�reb�leceğ�n� günümüzde konuşulduğu g�b�, büyüyüp 
büyüyemeyeceğ�n� hep b�rl�kte yaşayarak öğreneceğ�z.

B�r sonrak� yazıda görüşmek d�leğ�yle key�fl� okumalar.

M�marlar, 

İnsanların motor ve b�l�şsel becer�ler�n�n zaman o yok 
olab�lmes�. 

Sanal dünyayı gerçek duygulara ve zevkler� terc�h etmek. 
Bu evrende finansal olarak büyüyen ş�rketler�n �nsanları sürekl� 
alışver�şe zorlayacak olab�lmes�, Açığa çıkacak olan sahte 
k�ml�kler�n �nsan benl�ğ�n� yok edeb�lecek olması. 

İlk kez Neal Stephanson'un “ Snow Crash “ romanında adı 
geçm�şt�r. Sanal gerçekl�k gözlüğü �le er�ş�leb�len sanal b�r 
dünyadan bahsed�l�yor romanda. 
Ş�md�lerde �se sanal parayla başka b�r boyut kazandı. Aslında 
önces�nde Sanal oyunlarla b�r düzen ve b�r evren yaratılmış olan 
bu alan her geçen farklı alanlarda ve boyutlarda şek�l 
değ�şt�rmeye ve büyümeye devam ed�yor. 

Metaverse sanal oyunlarla başlangıç yapmış olsa da daha 
fazlasını Ar�ana Grande g�b� �s�mler�n konserler�ne ev sah�pl�ğ� 
yapmış olduğunu göreb�l�yoruz.

Kend� �ç�nde farklı b�r dünya ve finans sektörü barındıran bu 
ter�m �nsanların oyun oynamak, sosyalleşmek ve çalışmak �ç�n 
geld�kler� oldukça �lg� çek�c� sanal b�r dünya hal�ne geld�.

Pek� Metaverse günümüz kullanıcılarına ne g�b� faydalar 
sağlayacak ve ne g�b� yönlerde değ�ş�kl�k gösterecek.

Öncel�kle �ş dünyasını Fazlasıyla etk�leyeceğ� konusunda 
b�rçok �nsan aynı fik�rde. 
Yen� �ş ünvanlarını ve roller� kend�l�ğ�nden get�recek. 

Metaverse yönet�m uzmanları,
D�j�tal dedekt�fler,

Sanal �ş alımları ön planda tutularak sanal fuarlar kend�n� 
göstermeye başlayacak ve 

Oyun tasarımcıları,

Sanal emlak uzmanları, Son zamanlarda hep�m�z�n yen� yen� aş�na olduğu b�r 
kel�me Metaverse “Meta ve Ün�verse” kel�meler�nden 
oluşmuş b�r ter�m. Türkçe tab�rle sanal evren.



Adana’da 
Mutluluğa açılan yollar çoğalıyor

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan başlayıp, 
Kozan Yolu Buruk Mezarlığı’nın �ler�s�ne çıkan 

Yeş�l Bulvar’dan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na 
gel�ş �st�kamet�ndek� Yasem�n Caddes�’nde 9 b�n 
379 ton asfalt serme çalışması gerçekleşt�r�ld�. 
Kaldırım ve b�s�klet yolu çalışmaları da 
tamamlanan Yasem�n Caddes�’nde peyzaj ve 
aydınlatma çalışmaları devam ed�yor.

Zeydan Karalar trafiğe açılan yolda 
�ncelemelerde bulundu. Adana’nın dört b�r 
yanında asfaltlama çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Adana Büyükşeh�r Beled�yes�, Yasem�n 
Caddes�’ndek� asfaltlama �şlem�n� tamamlayarak 
yolu vatandaşların h�zmet�ne açtı.

Adana Büyükşeh�r Beled�yes� Yol Yapım, Bakım 
ve Onarım Da�re Başkanlığı ek�pler�, Ahmet 
Zenb�lc� Bulvarı, Del�çay-Erkan Kolej� yolu, Ray 
Sokak ve Ün�vers�te Yolu’nda da çalışmalarına 
aralıksız devam ed�yor.

Yasem�n Caddes�, Adana Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Zeydan Karalar’ın kent trafiğ�n� 
rahatlatması açısından önem verd�ğ� projeler 
arasında yer alıyor. Adana �ç�n öneml� b�r projey� 
daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını 
bel�rten Başkan Zeydan Karalar, halkı büyük 
projelerle buluşturmaya devam edecekler�n� 
kaydett�.

Adana’da 

Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Zeydan Karalar, yen�den projelend�r�len 
ve baştan aşağı yen�lenen İnönü Parkı'nda 
�ncelemelerde bulundu.

Yapılan �şler� t�t�zl�kle �nceleyen Başkan 
Zeydan Karalar, “İnönü Parkı Adana'ya 
yakışır b�r durumda değ�ld�. Küçük parkın 
�ç�nde 20'n�n üzer�nde �şgal vardı. İşgalc� 
olmayan, hak edenlere yen� yerler�n� 
verd�k. Herkes�n memnun olacağı b�r 
çözüm bulduk. Parkı; ulusal mücadelen�n 
en büyük kahramanlarından ve 2. 
Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'ye, İsmet 
Paşa'ya yaraşır b�r hale get�rd�k. Ş�md� 
�nsanlarımız İnönü Parkı'na daha rahat, 
heyecanlı gelecekler” ded�.

İnönü Parkı'nda yapılan değ�ş�kl�kler 
ve yen�leme çalışmaları şöyle:

-WC komple yen�lend�

-Kızılay b�nası Adl�ye tarafına taşındı.

İnönü Parkı kısa süre �ç�nde yen�lenen 
şekl�yle halkın h�zmet�ne açılacak.

-Esk� süs havuzu yen�lend�, 
şelalel� havuz yapıldı

-Büfe yerler� değ�şt�r�ld� ve büfeler 
yen�lend�.

-4 musluklu doğal taş 
çeşme yapıldı

-Mevcut aydınlatma s�stem� güçlend�r�ld�, 
park daha aydınlık hale get�r�ld�

-Zem�n döşemes� değ�şt�

-Peyzaj düzenlemes� yapıldı, b�tk�lend�rme 
ve ç�mlend�rme gerçekleşt�r�ld�.

-Kamera s�stemler� kuruldu

-Ahşap oturma alanları 
oluşturuldu, çöp kovaları 
yerleşt�r�ld�

-Yen� sulama s�stemler� çek�ld�

-Ferforje �le parkın kuzey cephes� çevr�ld�

-Parkın kuzey cephes�nde 
atıl olan alana parkı 
gezenler�n kullanacağı 
yollar yapıldı

-Yen� park tabelası yerleşt�r�ld�

-Ahşap b�tk� tüneller� yapıldı.

Çocuklar boğulmasın, yüzme öğren�p ser�nles�n,

 analar ağlamasın

 
Adana Büyükşeh�r 
Beled�yes�'nce bahar 
aylarında 28 yarı ol�mp�k 
yüzme havuzu planlaması 
yapıldı ve 23 Haz�ran 2022 
tar�h�nde başlayan yüzme kurslarında, 6-13 
yaş arası 10 b�n çocuk ücrets�z yüzme 
eğ�t�m� alıyor.
Yüzme havuzu olmayan semtler �ç�n de 8 
adet portat�f yüzme havuzu kurularak 45 

Adana Büyükşeh�r Beled�yes� Yaz Spor 
Okulları kapsamında açılan yüzme 
kurslarından haz�ran ayından �t�baren 10 
b�n çocuk yararlanmaya başladı.  Yüzme 

havuzu olmayan semtlerde 
kurulacak portat�f havuzlarda 
�se 4 b�n 500 çocuk daha 
yüzme eğ�t�m� alacak. 
Böylece toplamda 15 b�ne 
yakın çocuk ücrets�z yüzme 
eğ�t�m�nden faydalanmış 
olacak.

Yaz aylarında meydana gelen 
boğulma vakalarını azaltmak, 
çocukları ve gençler� spora 
yönlend�rerek kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmak 
amacıyla açılan toplam 36 ayrı 
noktadak� yüzme kurslarına 
vatandaşlar büyük �lg� 
göster�yor. Adana Büyükşeh�r 
Beled�yes� Gençl�k ve Spor 
H�zmetler� Da�re Başkanlığı'nca 
beled�yeye a�t havuzlarda 
düzenlenen ve uzman 

eğ�tmenler tarafından ver�len yüzme 
kurslarında, katılımcıların �ht�yacı olan, bone, 
mayo ve şort Adana Büyükşeh�r 
Beled�yes�'nce ücrets�z olarak ver�l�yor.

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE 
YÜZME KURSLARI

gün boyunca 4 b�n 500 çocuğa daha ücrets�z 
yüzme eğ�t�m� ver�lecek.
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