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Basın açıklaması önces� 5 yıl önce İran'dan mültec� olarak gelen 
Mahsa Nas�mdoust konuyla �lg�l� Farsça konuşma yaptı daha 
sonra sembol�k olarak saçını kest�.

Adana Kadın Platformu adına �se basın açıklamasını Avukat 
Sev�l Aracı Bek okudu. Daha sonra HDP Adana M�lletvek�l� 

Adana Kadın Platformu tarafından Heykell� Parkta 
gerçekleşt�r�len eyleme HDP Adana M�lletvek�l� Tülay 
hat�moğulları'da katıldı.

Ülkem�zde her gün  üç kadın 
öldürülmekteyken, yanı başımızda 
bulunan b�r başka ülkeden gözaltına 
alınmaya d�rend�ğ� �ç�n d�nc�-faş�st 
İran rej�m� tarafından dövülerek 
katled�len Mahsa Am�n�'n�n ölüm 
haber� geld�. Ülkeler, �s�mler, kat�ller 
değ�şse de erkek-devlet ş�ddet�n�n 
kurduğu düzen, her an kadınlara 
fiz�ksel, c�nsel, ekonom�k, ps�koloj�k 
ş�ddet uyguluyor, çoğu zaman da  
vahş�ce katled�yor. D�nc�/faş�st 
rej�mler�n üzerler�nden s�l�nd�r g�b� 
geçt�ğ� kadınlar, b�r nefesl�k özgürlük 
�ç�n yaşamlarından oluyor.

Tülay Hat�moğulları'da b�r konuşma 
gerçekleşt�rd�.

22 yaşındak� Mahsa Am�n� İran'da başörtüsü takma kurallarına 
uymadığı gerekçes�yle ahlak pol�s� tarafından “nas�hat etmek ve 
eğ�tmek �ç�n” darp ed�lerek 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra 
komaya g�rd� ve kaldırıldığı hastanede 16 Eylül'de yaşamını 
y�t�rd�. 

1979'dan bu yana kadınları  kuşatan d�nc�-faş�st rej�m güçler�ne 
karşı İran'da kadınlar sess�z kalmıyor, uyguladıkları şer�at 
kurallarıyla kadınlara nefes aldırtmamayı hedef hal�ne get�ren 

Aracı tarafından okunan basın 
açıklaması şu şek�lde;

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

MAHSA AMİNİ'NİN KATLEDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ
rej�m, Mahsa'nın katled�lmes�nden sonra sokaklara dökülen 
b�nlerce kadını bastırmaya, yıldırmaya, s�nd�rmeye çalışıyor, 
gözaltına alıyor, dövüyor, öldürüyor. İran'da kadınlar 
yaşamları pahasına ger� adım atmadan d�nc�-faş�st molla 
rej�m�ne karşı mücadeleler�n� yükseltmeye devam ed�yor.
Ağır ve yakıcı b�ç�mde dünyanın gündem�ne de düşen 
Mahsa'nın katled�lmes� sonrasında dünyanın her yer�nde 
kadınlar sokaklara çıkıyor, İran'da protestolar büyüyor, 
kadınlar “Kadın, Yaşam, Özgürlük- D�ktatöre Ölüm” 
sloganlarıyla saçlarını kes�yor, başörtüler�n� yakıyor ve 
görüntüler�n� sosyal medya üzer�nden yayımlıyor. Ayrıca 
ateş�n etrafında dans ederek başörtüler�n� yakıyor. Adeta 
küresel kadın dayanışması yaşanıyor.

B�zler b�l�yoruz k�, baskı ve zulmün artması �le her türlü 
tahakküme karşı �syan da artar ve buluşarak çoğalır.  
B�zler b�l�yoruz k�, kadınların nefes almaya �ht�yaç duymaz 
hale gelmes� toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanmasından 
geçer, erkek/devlet ş�ddet�n�n ortadan kalkması toplumsal 
c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanmasından geçer, kadınların 
erkek/devlet ş�ddet� tarafından katled�lmes�n�n önlenmes� 
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlanmasından geçer.

Kızkardeş�m�z Mahsa'nın pol�s gözet�m�ndeyken öldürülmes� 
canımızı yaktı, öfkem�z� ve �syanımızı büyüttü. Erkek egemen 
s�stem�n kadın düşmanı pol�t�kalarına ve kadınlar üzer�nden 
bütün b�r topluma tahakküm kuran faş�zme karşı kadın 
özgürlük mücadelem�z� yükselt�yoruz.
Başta İran g�b� d�nc�-faş�st rej�mlerde ve dünyada kadınların 
beden�nden, kıyafet�nden, özgürlüğünden el�n�z� çek�n!

KHK'lı Platformları B�rl�ğ� olarak, ülkem�z s�yaset�ne yen� 
b�r soluk get�receğ�ne �nandığımız Emek ve Özgürlük 
İtt�fakının kuruluşunu tebr�k ed�yor, demokras�n�n gel�ş�m� 
�ç�n hayırlı olmasını d�l�yoruz.
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NA
KHK ve Kayyımlar Demokras�y� Öldürüyor

KHK'lar sonrası KHK'lılara yaşatılan �dar� ve adl� süreçlerle 
�lg�l� temel 3 hususu bel�rtmek �ster�z;

1) KHK'lar usul, şek�l, konu ve yetk� bakımından hatalı ve 
hukuka aykırıdır. Şöyle k�, OHAL süreçler�nde yapılan 
uygulamalar h�çb�r şek�lde Anayasa dışında olamaz ve h�ç 
k�mse KHK �le �ş�nden çıkarılamaz. KHK'lar, temel �nsan 
haklarına yetk�s�z ve usulsüz b�r müdahaled�r. Yürütme 
organı, h�ç k�msey� "sen�nle çalışmak �stem�yorum" d�yerek 
keyfi b�r şek�lde �ş�nden çıkaramaz. Yıllardır yerleş�k olan 

Son yıllarda, görülmüş en der�n hukuk dışılık olan KHK'ların 
ac�len ve topyekûn �ptal ed�lmes�, KHK'lar bahane ed�lerek 
tamamen s�yas� amaçlarla başlatılan �dar� ve adl� 
soruşturmaların ve yargılamaların ad�l, hızlı ve evrensel hukuk 
prens�pler�ne uygun b�r şek�lde yen�den yapılması ülkedek� en 
öncel�kl� konuların başında gelmekted�r.

KHK'lı Platformları B�rl�ğ� olarak, ülkem�z s�yaset�ne yen� b�r 
soluk get�receğ�ne �nandığımız Emek ve Özgürlük İtt�fakının 
kuruluşunu tebr�k ed�yor, demokras�n�n gel�ş�m� �ç�n hayırlı 
olmasını d�l�yoruz. Emek ve özgürlük mücadeles� �ç�n b�r 
araya gelen değerl� �nsanların, yaşanan her türlü hukuksuzluğa 
karşı güçlü b�r �tt�fak oluşturacaklarına ve hak temell� b�r 
s�yaset anlayışı ben�mseyeceğ�ne �nanıyoruz.

usuller�n tam olarak ve eks�ks�z uygulanması 
gerekmekted�r. KHK'lılar �le �lg�l� ver�len kararları 
�nceled�ğ� �ler� sürülen OHAL Kom�syonu, hukuksuz b�r 
kurumdur ve 1982 Anayasasına göre b�le Anayasaya 
aykırıdır.

Sonuç olarak, KHK'larla hakları gasp ed�len tüm k�ş�lere, 
k�ml�ğ�ne bakılmaksızın, haklarının tümüyle �ades� ve 
gerekl� tazm�n �şlemler�n�n oluşturulması, s�yas� tasfiyeye 

ve s�v�l ölüme maruz bırakılan �nsanlarla 
dayanışma �ç�nde olunması g�b� alanlarda, Emek 
ve Özgürlük İtt�fakının �n�s�yat�f alarak gerekl� 
çalışmaları yapmasını ve bu çalışmaları hayata 
geç�rmek �ç�n s�yas� mücadeles�ne sürekl�l�k 
kazandırmasını talep ed�yoruz.

2) Kamu görevl�ler� tab� oldukları kanunlar çerçeves�nde 
ancak gerekl� usul ve yöntemlerle �dar� olarak 
soruşturulab�l�r. Ancak, soruşturma konusu hususlar 
�st�hbarat notlarına, kurum kanaat�ne, am�r görüşüne, 
sosyal çevre b�lg�s�ne, g�zl� tanığa veya hukukta del�l 
n�tel�ğ� taşımayan başka unsurlara dayanamaz. Ayrıca, 
gerçekleşt�ğ� zaman kanunen suç ya da kabahat olmayan 
yasal faal�yetler, �dar� soruşturmanın konusu olamaz.

KHK'lı Platformları B�rl�ğ� olarak ülkem�zde 
demokras� ve özgürlük alanının 
gen�şlet�lmes�nde her türlü �şb�rl�ğ�ne açık 
olduğumuzu bel�rt�r, çalışmalarınızda başarılar 
d�ler�z.

3) Ceza soruşturma ve kovuşturmalarının; AİHM, ILO, 
BM ve Vened�k Kom�syonu kararları, ceza hukukunun 
evrensel prens�pler� ve Anayasanın 38'�nc� maddes� esas 
alınarak yapılması gerekmekted�r. Ceza kanunlarında 
karşılığı olmayan �rt�bat, �lt�sak vb. kavramlar �le 
�şlend�ğ�nde yasal olan faal�yetler del�l ya da kar�ne olarak 
değerlend�r�lemez.

KHK'lı Platformları B�rl�ğ�

KHK’lı Platformları Brlğ; KHK ve Kayyımlar Demokrasy Öldürüyor
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Stratej�k ana sağlık personel� olan 
eczacılar, sağlık h�zmetler�n�n ayrılmaz b�r 

Burhanett�n Bulut, Eczacılık, ekonom�k ve 
sağlık pol�t�kalarından etk�len�p her geçen 
gün ekonom�k erozyona uğrarken, 
sorunları da katlanarak artmıştır.

Kron�k sorunlar neden�yle 
çalışanlarıyla b�rl�kte 70 b�n k�ş�l�k 
büyük b�r a�le olan eczacılar, bugünü 

bayram olarak kutlayamamaktadır. Kârın �laca 
bağlı olarak bel�rlenmes�, c�ro azalışının 
eczanen�n kârını azaltması neden�yle eczacılar 
en temel �şletme g�derler�n� dah� 
karşılayamayacak duruma gelm�şt�r.

halkasıdır. Ancak son yıllarda 
Hükümet�n reform olarak sunduğu 
Sağlıkta Dönüşüm Programı �le �laç 
alanındak� yen�den yapılandırma, 
eczaneler�n payına daha çok �ş yükü 
ve daha fazla zarar olarak dönmüştür. 
Eczacılık, ekonom�k ve sağlık 
pol�t�kalarından etk�len�p her geçen 
gün ekonom�k erozyona uğrarken, 
sorunları da katlanarak artmıştır.

Sağlık Bakanlığı'nın “Beyaz Reform' olarak 
adlandırdığı uygulamadan kamu eczacılarının 
payına hayal kırıklığı düşmüştür. Kamu 
eczacıları b�zzat Sağlık Bakanlığı tarafından 
değers�zleşt�r�lm�ş, yönetmel�kle hastane 
eczacıları gel�r eş�ts�zl�ğ�ne uğramıştır. D�ş 
hek�mler� �le aynı süre eğ�t�m alan kamu 
eczacıları hem taban ödemede hem teşv�k 
ödemes�nde unutulmuştur.

Ecza depolarına olan borçlarını kred� 
borçlarıyla kapatan, ekonom�k olarak var olma 
mücadeles� veren eczacıların yarısı kepenk 
kapatma tehl�kes�yle karşı karşıyadır. 2009 
yılında çıkan İlaç F�yat Kararnames�'n�n hala 
güncellenmem�ş olması sorunu büyütmekted�r. 
Talepler� karşılanmayan eczacılar hak arama 
mücadeles�ne g�rm�ş, beyaz önlükler�yle 16 
Ek�m'de  “Büyük Eczacı M�t�ng�”n� 
düzenlemek zorunda bırakılmıştır.
İkt�darın yanlış pol�t�kalarıyla eczacılık 
mesleğ�n�n geleceğ� de tehl�ke altındadır. Her 
yıl b�rb�r� ardına açılan alt yapıdan yoksun 
eczacılık fakülteler� neden�yle yakın b�r 
gelecekte eczacıları �şs�zl�k beklemekted�r.

Ülkem�zde son yıllarda artan “sağlık 
çalışanlarına ş�ddet” maalesef eczacılara kadar 
uzanmıştır. Neredeyse her gün yapılan mevzuat 
değ�ş�kl�kler�, bulunamayan ve/veya ödenmeyen 
�laçlar neden�yle hasta �le eczacı karşı karşıya 
bırakılmaktadır. Hastalardan alınan katkı/katılım 
paylarının sorumlusu g�b� görünen 
eczacılarımızla, yurttaşlar arasındak� sevg� ve 
saygı büyük yara almıştır.

Ver�ml� ve düzgün çalışan b�r prov�zyon 
s�stem�n�n kurulamaması,  kamuda, hastanelerde 
ve �laç sanay�nde eczacılara yönel�k kadroların 
oldukça sınırlı olması, eczacısız hastaneler�n 
bulunması, özell�kle hastane eczacılarının depo 
sorumlusu g�b� görülmes� eczacıların b�r an 
önce çözülmes�n� �sted�ğ� ac�l sorunlardır.
Tüm olumsuz koşullara rağmen yaşadıkları 
sorunların b�r an önce çözülmes� d�leğ�yle, 
değerl� meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya 
Eczacılar Günü'nü kutluyorum. Eczacıya hak 
ett�ğ� değer ver�lmel�d�r!

Bulut, Eczacılık, ekonom�k ve sağlık pol�t�kalarından
etk�lenmekte, sorunları artmaktadır

Kadınların başörtüsü takmaya zorlayan 
yasaları protesto etmek �ç�n başörtüler�n� 
yakması neden�yle huzursuzluk ülke 
genel�ne yayıldı. Yed� k�ş�n�n öldürüldüğü 
b�ld�r�l�yor ve hükümet �nternet� neredeyse 
tamamen kapattı.

Ancak büyüdüğüm Irak da dah�l olmak 
üzere Arap dünyasında protestolar d�kkat 
çekt� ve kadınlar, ülken�n sert teokrat�k 
rej�m� altında mücadele eden İranlı 

“İran ve Irak'tak� toplu öfke, b�z� 
zorunlu başörtüsüne ve bunu kadınlara 
dayatan ya da bunu sağlayan koşulları 
sürdürenlere meydan okumaya davet 
ed�yor.”

Balsam Mustafa yazdı; “İran'da zorunlu 
başörtüsü protestosu çevr�m�ç� 
tartışmaları ateşled� ve fem�n�st Arap 
dünyasında eylem çağrısı yaptı”

İranlı yetk�l�ler, ahlak pol�s� tarafından 
başörtüsü takmadığı �ç�n tutuklanan 22 
yaşındak� b�r kadının gözaltında ölümünün 
ardından patlak veren protestolara sert 
tepk� gösterd�. Başörtüsü taktığı �ç�n 
gözaltına alındıktan sonra dövüldüğü 
b�ld�r�len Mahsa Am�n�'n�n ölümü, 
sokaklarda protestolara yol açtı.

kadınlara dayanışma 
sunmak �ç�n �nternette 
b�r araya gel�yorlar.

1990'lardan bu yana Saddam Hüsey�n, BM 
güvenl�k konsey� tarafından uygulanan 
ekonom�k yaptırımlara yanıt olarak İnanç 
Kampanyasını başlattığında, kadınlara başörtüsü 
takmaları yönünde baskı yaygınlaştı. ABD'n�n 
ülkey� �şgal etmes�n�n ardından, çoğu İran'la 
yakın bağları olan İslamcı part�ler�n yönet�m� 
altında durum daha da kötüleşt�.

2004'te ABD başkanı George W. Bush'un Irak 
halkının “özgürlüğün n�metler�n� öğrend�ğ�” 
�dd�asının aks�ne, kadınlar İslamcılık, 
m�l�tar�zasyon ve aş�retç�l�k tarafından 
sürdürülen ve İran'ın etk�s�yle ş�ddetlenen 
ataerk�ll�ğ�n ağır el� altında kalıyorlar. 

Irak'ta ve İran 
örneğ�nden farklı 
olarak, başörtüsünün 
zorla takılması 

anayasaya aykırıdır. Bununla b�rl�kte, 
anayasanın çoğunun, özell�kle de İslam'ın 
b�r�nc�l yasama kaynağı olduğu konusundak� 2. 
maddes�n�n muğlaklığı ve çel�şk�ler�, zorunlu 
başörtüsü koşulunu mümkün kılmıştır.

Başörtüsünün 
uygulanması ve buna 
bağlı olarak kadınların 
bedenler� ve z�h�nler� 
üzer�ndek� vesayet 
İran'a özel değ�ld�r. 
B�rçok ülkede farklı 
şek�l ve derecelerde 
tezahür ederler.

2003'ten sonra Bağdat'ta başörtüsü olmadan 
dışarı çıkmak ben�m �ç�n günlük b�r mücadele 
hal�ne geld�. Özell�kle mezhep çatışmalarının 
yaşandığı yıllarda muhafazakar b�r mahalleye 
g�rd�ğ�m her yerde kend�m� korumak �ç�n 
başörtüsü takmak zorunda kaldım.

Bağdat'ın merkez�ndek� ün�vers�tem�n etrafına 

Irak devlet okullarında zorunlu başörtüsü 
takılmasına karşı yen� b�r kampanya sosyal 
medyada ortaya çıktı. Kampanyaya l�derl�k eden 
Kadınlar �ç�n Kadınlar grubunun önde gelen 
akt�v�stler�nden Natheer Isaa, başörtüsüne 
toplumun muhafazakar veya aş�ret mensubu 
b�rçok üyes� tarafından değer ver�ld�ğ�n� ve 
tepk�ler�n tahm�n ed�leb�l�r olduğunu söyled�.

Benzer suçlamalar, başörtüler�n� çıkararak veya 
yakarak rej�me karşı gelen İranlı kadınlara da 
yönelt�l�yor. Iraklı Ş�� d�n adamı Ayad 
Cemaledd�n,Tw�tter hesabından protestolara 
tepk� göstererek, İslam'ı ve kültürü yok etmeye 
çalışan İranlı kadınları "başörtüsü karşıtı 
fah�şeler" olarak n�telend�rd�.

asılan başörtüsü yanlısı afişler ve pankartların 
ger� dönüşler� her zaman ben� rahatsız etm�şt�r. 
İlk ve ortaokullarda çocuklara ve küçük kızlara 
başörtüsü dayatıldığı b�ld�r�ld�ğ�nden, durum 
y�rm� yıldır değ�şmeden kaldı.

Benzer kampanyalar tehd�tler ve çevr�m�ç� 
saldırılar neden�yle askıya alındı. 
#notocommpulsoryh�jab kampanyası hashtag'� 
�le sosyal medyada paylaşım yapan kadınlar, 
kend�ler�n� İslam ve toplum karşıtı olmakla 
suçlayan ger�c� tweet'ler�n �lg�s�n� çekt�.

S�berfem�n�stler ve ger�c� erkekler

Başörtüsünü çıkarma kararını açıkça 
söyleyenler en sert tepk�y� alıyor. Başörtüsü 
kadının namus ve namusuyla bağlantılıdır, bu 
yüzden onu çıkarmak meydan okuma olarak 
görülür.

Kadınların zorunlu başörtüsü �le mücadeles� ve 
onlara karşı tepk�, başörtüsü takmanın özgür b�r 
seç�m olduğunu söyleyen hak�m kültürel 

Irak'ta ve d�ğer ülkelerde s�berfem�n�zm üzer�ne 
yaptığım d�j�tal etnografik çalışmamda, 
başörtüsünü sorgulayan veya çıkarmaya karar 
veren kadınlara benzer sayısız tepk�yle 
karşılaştım. Sosyal medya hesaplarını 
başörtüsünü reddetmek �ç�n kullanan kadınlar, 
genell�kle onları utandırmaya ve susturmaya 
çalışan c�ns�yetç� saldırı ve tehd�tlerle 
karşılaşıyor.

anlatıya meydan okuyor. B�rçok kadın onu g�y�p 
g�ymemeye özgürce karar ver�rken, d�ğerler� 
onu g�ymek zorunda kalıyor.

Dolayısıyla akadem�syenler�n başörtüsü 
etrafındak� söylem� ve zorunlu olarak başörtüsü 
takmayı sürdüren koşulları yen�den gözden 
geç�rmeler� gerek�yor. Bunu yaparken, zorla 
başörtüsünün temel nedenler�n� aydınlatmak 
yer�ne g�zleyen yanlış kültür-d�n veya yerel-
batılı �k�lemler�nden uzaklaşmak öneml�d�r.

Muhafazakar toplumlarda kadınları başörtüsü 
takmaya zorlama konusu, kadınların özgürlük 
ve sosyal adalet �ç�n daha gen�ş mücadeles�ne 
�l�şk�n herhang� b�r tartışmanın merkez�nde yer 
almalıdır.

İranlı kadınların güvenl�k baskısına rağmen 
zorunlu başörtüsü takmaya karşı öfkes�, 
kadınların otokrat�k muhafazakar rej�mlere ve 
kend�ler�n� tems�l etmeler�n� reddeden 
toplumlara karşı daha gen�ş kapsamlı 
mücadeles�n�n b�r parçası. İran ve Irak'tak� toplu 
öfke, b�z� zorunlu başörtüsüne ve bunu 
kadınlara dayatan ya da bunu sağlayan koşulları 
sürdürenlere meydan okumaya davet ed�yor.

Iraklı b�r kadın akt�v�st�n bana söyled�ğ� g�b�: 
"B�rçoğumuz �ç�n başörtüsü b�r hap�shanen�n 
kapıları g�b�d�r ve b�zler görünmez 
mahkumlarız." Uluslararası medya ve 
akt�v�stler�n, Müslüman kadınların uluslararası 
toplum tarafından kurtarılmaya �ht�yaç duyduğu 
anlatısına abone olmadan mücadeleler�n� gün 
ışığına çıkarmaları öneml�d�r.

Fem�n�st akadem�syen Nadje al-Al�, Ortadoğu 
bağlamında toplumsal c�ns�yete dayalı ş�ddet 
üzer�ne yaptığı akadem�k araştırmasında, bu 
�k�l� dosyalardan kurtulmanın ve hem yerel hem 
de uluslararası olarak �lg�l� çeş�tl� karmaşık güç 
d�nam�kler�n� tanımanın gerekl�l�ğ�n� 
vurguluyor.

Balsam Mustafa
Leverhulme Erken Kar�yer Araştırma Görevl�s�, S�yaset 
ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü, Warw�ck 
Ün�vers�tes�

Ortadoğu'da Kadınların İsyanı Ne Anlama Gel�yor
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Avukat As�le Betül YAyla

İnternet ve Sosyal Medya Dolandırıcılığı Suçu 

Başkan Akay'dan Seyhanlı Atletlere Moral Zyaret
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Sırıkla Atlama Antrenörü 
İbrah�m Hal�l Aydın ve Atmalar 
Antrenörü  Ahmet Damlak da, 
Seyhan Beled�ye Başkanı Ak�f 
Kemal Akay'ın z�yaret�n�n yen� 
sezon önces� moral depoladığını 
bel�rterek, " B�zler�n her zaman 
yanında yer alıp desteğ�n� 
es�rgemeyen başkanımıza 
teşekkür ed�yoruz. Bu 
destekler�n karşılığı da mutlaka 
başarı olacaktır" şekl�nde 
konuştular.

AKAY, "ATLETİZMDE ÇOK ÖNEMLİ 
BİR NOKTADAYIZ”

Seyhan Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal Akay, 
Seyhan Beled�yespor kulübü atlet�zm takımını 
z�yaret ederek tatlı �kramında bulundu ve 
başarılar d�led�..

Ser�nevler Atlet�zm p�st�nde gerçekleşen 
z�yarette Seyhan Beled�yespor Kulübü'nün 
atlet�zmde öneml� b�r m�syon üstlend�ğ�n� ve 
başarılı sporcuları Türk atlet�zm�ne 
kazandırdığını bel�rten Seyhan Beled�ye 
Başkanı Ak�f Kemal Akay, " Emeğ� geçenler� 

Atlet�zm İl Tems�lc�s� ve Seyhan Beled�yespor 
Kulübü atlet�zm takımı Antrenörü Serdal 
Kadıoğlu, Yardımcı Antrenör Mehmet Danacı, 

BAŞKAN AKAY'A TEŞEKKÜR ETTİLER

kutluyorum. Yen� sezonda da çıtayı yükselt�p �y� 
sonuçlar elde ed�leceğ�ne �nancım tam. 
Yönet�c�ler�m�z ve hocalarımız �le devamlı  
�st�şareler yapıp sporcularımızı yakından tak�p 
ederek �ht�yaçlarını karşılamaya özen 
göster�yoruz.Önümüzdek� süreçte atlet�zm 
takımımızdan güzel haberler almaya devam 
edeceğ�z" ded�..

Bağış Dolandırıcılığı
Toplumu der�nden etk�leyen olaylar, doğal 
afetler, toplumsal trajed�ler dolandırıcılar 
�ç�n umuttur. Yardım kampanyası adı altında 
Sahte Bağış S�teler� ve hesapları oluşturur, 
ardından kurbanlara asla ulaşmayacak 
paraları toplamak �ç�n duyguları kullanarak 
toplu bağış talep ederler. Bağış yaparken her 
zaman d�kkatl� olmak gerek�r. Tüm gerçek 
bağış kurumlarının verg�den muafiyet 
belges� �çeren gerçek b�r web s�tes� olur. 
Şüphel� görünen h�çb�r s�teye bağış 
yapmayın.

Mağdur olmamak �ç�n s�ze gelen e postanın 
gerçekl�ğ�n� araştırmanız gerek�r en azından 
Google da b�r arama yapmalısınız. Sahte 
olduğunu hemen öğren�rs�n�z. 

Bu dolandırıcılardan kaçınmak �ç�n çok 
hızlı gel�şen tüm çevr�m�ç� �l�şk�ler� 
d�kkatle �ncelemek gerek�r. Mağdur�yet 
yaşamamak �ç�n gerçek hayatta da b�r 
�l�şk�n�z olmadığı sürece k�mseye para 
vermemen�z gerek�r. Eğer onl�ne ortam 
dışında o k�ş�yle görüşeceksen�z mutlaka 
hayatınızda olan k�ş�lere nerede 
buluşacağınızı b�ld�rmel�s�n�z.

K�ş�sel b�lg�ler�n�z� asla tanımadığınız 
k�ş�lere vermey�n… Özell�kle �nternet 
ortamında tanıştığınız k�ş�lere karşı daha 
d�kkatl� olun. Eğer �nternet ve sosyal medya 
üzer�nden dolandırıldıysanız en kısa sürede 
hukuk� haklarınızı aramalısınız.

Başka b�r ülkeden yüklü ödeme yapılan, az 
b�l�nen b�r p�yangoyu kazandığınızı �dd�a 
eden b�r e-posta gel�r. Ancak p�yangodan 
gelen parayı alab�lmen�z �ç�n ya küçük b�r 
ödeme yapmanız ya da k�ş�sel b�lg�ler�n�z� 
göndermen�z �sten�r. K�ml�k hırsızlığının 
kurbanı olursunuz ve dolandırılırsınız.

İnstagram, Facebook, Tw�tter g�b� b�rçok 
sosyal ağ kullanılarak bazen gerçek hesaplar 
ele geç�r�l�p bazen de oluşturulan hesaplarla 
sahte bah�s s�tes� ve kaçak kumar s�tes� 
üzer�nden mağdur ed�leb�l�rs�n�z. Sahte 
bah�s tüyolarının ver�lmes� ve kumar ve 
bah�s de çok kazandıklarını bel�rten 
v�deoların hesaplarda kullanılması 
dolandırıcıların kullandığı genel 
yöntemlerd�r.

E Ma�l Yoluyla Dolandırıcılık

Kumar ve Bah�s Dolandırıcılığı

· S�zden müstehcen fotoğraflar 
�steyeb�l�rler. Bu konuda bekled�kler�n� 
bulamazlarsa hasta b�r akraba veya �flas g�b� 
zor durumlar uydurarak para �sterler.

K�mse kurban (veya �stat�st�k) olmayı 
�stemez ancak görülen o k� �nternet 
korsanları her geçen gün yen� yöntemler 
gel�şt�r�yor.

En esk� yöntem olarak b�l�nen 
Dolandırıcıların; Facebook, Tw�tter, 
Instagram g�b� sosyal medyalarda açtıkları 
sahte hesaplarla kend�s�n� askerl�k 
arkadaşınız, eş�n�z�n-çocuğunuzun yakın b�r 
arkadaşı veya uzaktan b�r akrabanız g�b� 
tanıtarak başının belada olduğunu bel�rtmes� 
ve ac�len paraya �ht�yacı olduğunu b�ld�ren 
mesajlarla, bel�rl� b�r adrese para 
yollamanızı �stemes�yle ortaya çıkmıştı. 
İnternet dolandırıcılığı adı ver�len suçların 
sayısı sürekl� artmakta ve suçlular farklı t�p 
suçlarla karşımıza çıkmaktadır. Onl�ne 
dolandırıcılık türünde şahıslar gerçek 
hayatta �şleyemed�ğ� b�rçok suçu da 
rahatlıkla �şlemekted�r.

Dolandırıcılık suçu; fa�l�n h�lel� 
davranışlarla b�r k�msey� aldatması, 
mağdurun veya başkasının zararına olarak 
kend�s�ne veya başkasına yarar 
sağlamasıyla oluşur. N�tel�kl� 
dolandırıcılık suçu �se suçun bell� d�n�, 

FBI'a göre, ABD'dek� çevr�m�ç� 
dolandırıcılıkların kurbanları 2014 yılında 
672.080.232 ABD doları kaybett� ve 
yaklaşık 270.000 ş�kayet kayıtlara g�rd�. 

sosyal, meslek�, teknoloj�k araçların veya 
kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak 
�şlenmes�d�r. Teknoloj� kullanılarak �şlenen 
dolandırıcılık suçu n�tel�kl� dolandırıcılıktır. 
N�tel�kl� dolandırıcılıkta ceza artar. N�tel�kl� 
dolandırıcılık suçu, TCK'nın 158. 
Maddes�nde düzenlenm�şt�r. İnternet 
dolandırıcılığı suçunun cezası 4 yıl �le 10 yıl 
arası hap�s cezasıdır. 

Kar�yer Ağı S�teler� Yoluyla 
Dolandırıcılık
İş arayanların dah�l olduğu b�rçok kar�yer 
ağı bulunmaktadır. Kar�yer ağında �ş tekl�fi 
gel�r hatta önden ödeme yapılacağı 
bel�rt�leb�l�r. İş� kabul ed�nce kararlaştırılan 
bedelden fazla b�r bedel tarafınıza çek ya da 
havale yoluyla geleb�l�r ve fazla olan bedel 
s�zden ger� �sten�r. Çek�n ya da havalen�n 
gerçek olduğuna em�n olmadan para 
aktarımı yapmayın. Bu tür aktarımlarla 
h�lel� b�r şek�lde kandırılıp mağdur 
olab�l�rs�n�z.

Sahte Alışver�ş S�tes� Yoluyla 
Dolandırıcılık

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA 
DOLANDIRICILIĞI ÇEŞİTLERİ

Sahte alışver�ş s�tes� kurularak alıcıdan para 
tahs�l ed�l�r fakat satılan ürün gönder�lmez 
ya da değers�z farklı b�r ürün gönder�l�r. 
P�yasa fiyatının çok çok altında b�r fiyatla 
satışa sunulan elektron�k eşyalar özell�kle 
akıllı telefon �le �lg�l� sürpr�z �nd�r�mler�n 
olduğu bel�rt�lerek �nsanlar kandırılmaya 
çalışılır. Özell�kle elektron�k eşya, akıllı 
telefon alırken ürünün p�yasa bedel� 
mutlaka araştırılmalıdır. Aks� takd�rde 
mağdur�yet yaşayab�l�rs�n�z.

Çevr�m�ç� Flört, Evl�l�k Vaad� 
Dolandırıcılığı
Evl�l�k s�teler�nde ya da flört s�teler�nde bu 
dolandırıcılık türü �le karşılaşab�l�rs�n�z. 
Flört web s�tes� ya da sohbet odasında 
tanıştığınız k�ş�ye çok d�kkat etmel�s�n�z. 
Her şey çok gerçekç�d�r. Ancak onl�ne 
ortamda k�mle yazıştığınızı ekran arkasında 
aslında k�mler�n olduğunu b�lemezs�n�z. 
S�zden müstehcen fotoğraflar talep ed�leb�l�r 
akab�nde s�zden para �steyeb�l�rler �şte 
dolandırıcı �le tanışmış olursunuz. 
Çevr�m�ç� flört dolandırıcılığının b�rkaç 
öneml� b�leşen� vardır:
· Çok kısa süre �ç�nde s�ze karşı güçlü 
duygular serg�ler.
· Flört s�teler�nden özel kanallara çok hızlı 
geç�ş yaparlar.

Hayatın her alanında köklü değ�ş�kl�klere yol açan 
b�l�ş�m s�stemler� t�caret, eğ�t�m, �let�ş�m, kamu 
h�zmetler� ve özel sektörde olumlu gel�şmelere yol 
açmış olsa da ne yazık k� �nternet ve sosyal medyanın 
olumsuz olarak kullanılması farklı suç t�pler�n�n 
doğmasına da neden olmuştur. Esk� ve klas�k olarak 
n�telend�reb�leceğ�m�z suçların yanında yen� ve farklı 
suç t�pler� ortaya çıkmıştır.
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gülay morgül

Sana Dair Mektuplar I-II

“STRATONIKEIA – Aşkın ve Özgürlüğün Ölümsüz Şehr”

Adana Ressamlar Deneğ� (ARD) Kaman 
Sanat Galer�s�nde, S. Tuğba ARABALI 
KOŞAR’ın “STRATONİKEİA / Ant�k 
B�r Kent�n Yorumu” Tekst�l Sanatı serg�s� 
çok sayıda sanatsever�n katılımı �le 
gerçekleşt�.

Çukurova Ün�vers�tes� Güzel sanatlar 
Fakültes� Tekst�l ve Moda Tasarımı 
Bölümünde Öğret�m Üyes� olarak görev 
yapan S. Tuğba ARABALI KOŞAR’ın 
Serg� açılışında, Adana Ressamlar Derneğ� 
Başkanı Hüsey�n Yılmaz yaptığı açılış 
konuşmasının ardından, Ç.Ü. Güzel 
Sanatlar Fakültes� Dekanı Prof. Dr. 
Ayşehan Den�z Ab�k’� de yanına davet 
ederek, Sanatçı- Akadem�syen Doç. Dr. S. 
Tuğba Arabalı Koşar’ a serg� katılım 
belges�n� takd�m ett�.

Bu serg�de, Anadolu kültürünün Ant�k 
Stranon�ke�a’ ya kadar uzanan tar�hsel 
geçm�ş�n�n tekst�l sanatı aracılığı �le 

günümüze taşınması 
amaçlanmıştır.

Straton�ke�a Ant�k Kent�, Ege bölges�nde, 
Muğla'nın; Yatağan �lçes�n�n 7 k�lometre 
batısında, bugünkü adıyla Esk�h�sar Köyü 
mevk��nded�r.  Straton�ke�a, Geç Tunç 
Çağı’ndan günümüze kadar kes�nt�s�z olarak 
�nsanların yerleş�m�ne sahne olmuştur. Hem 
özgün h�kâyes� hem de b�rçok döneme (Klas�k, 
Helen�st�k, Roma, B�zans, Beyl�kler, Osmanlı 
ve Türk�ye Cumhur�yet�) a�t yapı ve kent 

“STRATONIKEIA - Ant�k B�r Kent�n 
Yorumu” Tekst�l Sanatı Serg�s�, tekst�l�n 
olağanüstü sanatsal, sosyal ve kültürel önem�n� 
ortaya çıkarmak �ç�n, �şlevsel olmanın ötes�nde, 
b�ze ve tar�h�m�ze b�r bakış açısı sağlamayı 
hedeflemekted�r.

Tekst�l, manev�yatımızı 
sosyal ve duygusal 
olarak b�rleşt�rme 
gücüne sah�pt�r. 
Kapsayıcılığı teşv�k 
edeb�l�r, baskıya karşı 
durab�l�r ve zanaatkâr 
gelenekler�n� 
onurlandırab�l�r. Tekst�l 
ve �nsan arasındak� 
görsel ve metafor�k 
bağlar, b�r �fade olarak 
anlatı yorganları �ç�n 
ver�ml� b�r zem�n 
oluşturmaktadır. Her 
�nsanın tekst�l �le 

"beş�kten mezara" b�r �l�şk�s� vardır. B�r tekst�l 
ürünü olan yorgan da, �nsanla en yakın kullanım 
araçlarından b�r� olarak bu serg�n�n amacını en 
�y� �fade edeb�lecek b�r kavram olarak 
düşünülmüştür.

Eserler, ant�k dönem kültürler�n�n, (yaşam 
b�ç�mler�, sembol�k ögeler�, m�mar�s� ve 
dokusu) b�z� hala nasıl etk�lemeye devam 
ett�ğ�n� göstermekle b�rl�kte, tekst�l�n yerleş�k 
görsel sanatlar arasındak� yer�n� yumuşak tekst�l 
rölyefler olarak da sorgulamaktadır. Bu aynı 
zamanda bel�rl� b�r zanaatı yen�den tasarlanmış 
b�r �majla b�rleşt�ren b�r sanatsal müdahale 
b�ç�m� olarak seç�lm�şt�r. Serg�de yer alan tüm 
eserler, Anadolu’nun tar�h�n� Anadolu’nun 
yorgan tekn�ğ� �le tanımlamakta ve her b�r� 
kend� arkasındak� h�kâyes�yle, hafızalarımızı 
yoklamaktadır.

Ant�k şeh�r Straton�ke�a’nın önce fotoğraflarla 
görseller� oluşturulmuş, sonra şehr�n 
h�kâyes�nden yola çıkılarak görsel anlatılar 
kurgulanmıştır. Serg�de yer alan 14 çalışma 
numaralandırılarak sunulmuş, her b�r�ne güncel 
ve çalışmaya özgü adlar ver�lm�şt�r. Onlara 
yüklenen yen� k�ml�k ve farklı estet�k algı; her 
b�r�ne yen� b�r duygu, yen� b�r hayat, yen� b�r 
yorum kazandırmayı hedeflem�şt�r.

Manev� duygunun, somut güce dayalı tar�he mal 
olmuş güçlü aşkın semboller� olan kadın ve 
erkek, onların bu duygusunu �fade eden yorgan 
bu serg�n�n ana ögeler�n� oluşturmaktadır. 
Bölgen�n geleneksel tekst�l tekn�kler� bu konuyu 
aktarmakta tar�hsel ve güncel b�r rol almaktadır.

dokusunun b�rl�kte görüldüğü nad�r yerlerden 
b�r�d�r. Straton�ke�a, M.Ö 3. yüzyılın �lk 
çeyreğ�nde Seleukos Kralı I. Ant�okhos 
tarafından kurulmuş ve eş�n�n �sm� olan 
Straton�ke�a’nın adı ver�lm�şt�r. Straton�ke�a, b�r 
kralın gücünün aşkın gücüne yen�ld�ğ�n�n 
�fades�d�r.
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sana �ht�yacım var.
Var mı o kadar yüreğ�n?
Tutar mısın boşluklara düşmes�n d�ye eller�m�?
Sende sever m�s�n sevd�ğ�m g�b� sen�…?
Sana da�r mektuplar-II 
Anlattıklarımı anlamadığını anladığım anda her 
şey farklı oluşmaya başladı kafamda. Ney� ne 
zaman ıskalamıştım b�lem�yorum. Tüm senl� 
düşünceler üzer�me hücum ederken sendel�yor 
beden�m. Çıkar mısın kafamdan!

Ve sen sank� mutlu oluyorsun ben� böyle 
görünce, oysa hem sana muhtacım, hem de 
ateş�nle kül olacağım g�b�. Kaçmak �st�yorum bu 
duygudan ama b�r şek�lde sana çek�l�yorum ve 
bu h�ç ad�l değ�l.  Altüst olmuş b�r kalple yol 
almaya çalışıyorum, karmakarışığım, kend�mle 
çel�ş�yorum ve bu çok zor, �ç�mdek� savaş b�r 
türlü b�tmek b�lm�yor anlıyor musun? Koskoca 
b�r dünyada yapayalnızım sank�! B�r orduyla tek 
başıma savaşıp gal�p gelm�şken sana hükmen 
yen�lm�ş g�b�y�m, hatta sen�nle amansız b�r 
derde düşmüşüm de doktor �lacı kesm�ş ve ben 
acılar �ç�nde kıvranıyor g�b�y�m. 

Kızma bana! Çares�z�m senden ötürü anla. 
Bütün duygularımı kış uykusundan uyandırıp 
köşene çek�l�p bende bıraktığın tahr�batı 
�zleyemezs�n perde arkasında. Sana yanımda 
�ht�yacım var. Bunca yıllık açlığımı hang� duygu 
bastırır b�lm�yorum. Belk� b�raz sevg�yle nadasa 
bırakılmış b�rkaç öpücük, ya da baştan çıkartan 
küçük dokunuşlar! 
Kalb�m�z daha hızlı atmaya başlarken kes�l�r m� 
nefes�m�z!

Sonrasını da yazmaya cesaret�m yok…

Sen fikr�mde dolaşmaya başladığından ber� b�r 
yanım sana koşuyor, d�ğer yanım o yanıma 
çelme atıyor, düştüğüm yerlere b�r parçamı 
bırakarak �lerl�yorum. Beden�mde oluşan 
yaraları y�yor m�n�c�k kurtlar, b�ran kend�m� 
kaybed�yorum. B�raz korkutucu gel�yor bu 
durum, b�raz heyecan ver�yor, b�razda aptalca 
sank� ne ders�n?

Anla �şte hal�m�, cesaret�m yok belk� de 

Söylenecek çok şey var ama ne dersem az, 
fazlası �se sen� şımartacağından susuyorum, 
öylece kalakalıyorum, b�r adım öteye 
g�dem�yorum senden. Nereye g�dersem g�dey�m 
h�çb�r yön ben� mutlu etmeyecek g�b�, ş�md�ye 
kadar yürüdüğüm yollardan daha kötü değ�l sen� 
sevmek b�l�yorum, lak�n hep b�r şeyler eks�k, 
hep b�r şeyler yanlış, hep saçmalıyor muşum 
g�b�! Ne b�l�m kafamın �ç�nde b�nlerce fil 
tep�ş�yor g�b�. 

Ya da bunların heps�n� yen�den toparlayıp tozlu 
raflara mı kaldırsak? Belk� de hayatın en büyük 
hatasını senden kaçma fikr�n� olgunlaştırarak 
vereceğ�m k�m b�l�r? Bunu henüz b�lmezken 
yalnızca b�ld�kler�mden sınava tab� olmak 
�st�yorum. 

GM

Belk� de sen� sevmekten korkuyorum, sana 
alışmaktan, ateş�nle yanmaktan ve sonra…

 Hang� duyguyu daha çok beslemel�y�m 
b�lem�yorum, yasaksın bana, �lk kez böyle 
çares�z h�ssed�yorum kend�m�.

Ş�md�l�k…,

Azıcık morfin var mı sende?

Ya da beş�k g�b� sallanan d�zler�nde, 
gözler�ne dalmak �ç�n kaç palet vurmak 
gerek�yor dalgalara? 

Bense açmaktan korkuyorum y�ne 
gözler�m�.  

Ya y�ne gerçekten uzaklaşırsa 
söylemler�n!

Belk� de hayat sadece bu kadardan �baret 
ne ders�n

H�ç b�r�n� b�lm�yorum ama deneyeb�l�r�m 
büyük b�r heyecanla. Sarılmak, 
üşümemen�n başka hal� ve sen ısınmak 
�ç�n güneşe �ht�yaç duyulmayan tek 
kaynağımsın. Sımsıcak, key�fl� ve her an 
aklımda. Yokluğun der�nlerde b�r yerde 
vurgun yer g�b� zarar ver�yor her yer�me 
ve bakışlarında kaybolmak �ç�n gün 
sayıyor özlem�m. Dokunduğun yerlerde 
der� altına yerleşm�ş yosunlar gün yüzüne 
çıkıyor, den�z kokuyor ortalık.  Yüzerek 
ulaşıyorum kıyılarına, el�mde b�rkaç pul 
der�nlerden kalma. Ayağıma takılan ağlar 
engelleyem�yor sah�le vurmamı ve sen 
tüm geceler� yarıp uzatıyorsun eller�n�. 

Ya y�ne kaybolursan!

Ya y�ne kalmadıysam bende kaldığın 
g�b�!
Ya muhteşem değ�lse senden sonrası!

B�raz yüreğ�ne, b�raz gözler�ne, az b�raz 
Y�ne de öylece ölüp g�tmemel�y�z

buluyorum kend�m�. H�çb�r şey�n yolunda 
g�tmed�ğ� lak�n y�ne de arkasından 
�teklemeye çalıştığım bu hayatta güzel 
olan tek şey senken, kayboluyorsun 
gözler�m� açtığımda. Rüyalardan �baret 
olmaktan vazgeçt�ğ�nde daha çok 
seveceğ�m sen�, b�l�yorum. 
Ve bazen her şey tamda yolundayken 
ağzımdan dökülen cümleler� tutamıyor 
y�ne dudaklarım! Kel�meler�n b�r suçu 
yok, sarhoşluğum dünden kalma, ney� 
fazla kaçırdığımı b�lmeden gözler�nde 
kaybolmak yer�ne yüreğ�n� aramaya 
çıkmışken takılıyor ayaklarım satır 
sonlarına. Y�ne amansızca düşüyorum 
yüreğ�ne. Etrafındak� tüm kalabalıkları 
dağıtıyorum b�r yerlere tutunmaya 
çalışırken! Kend�me kocaman b�r yer 
açmak �ç�n ne gel�rse el�me esk� yen� 
fırlatıyorum boşluklarından, bahar 
tem�zl�ğ� sayab�l�rs�n bunu! 
Ve sen�nle papatyalar arkasına saklanan 
sevdalarda karşılıklı b�r kadeh b�r şey 
�çmek, gözler�ne bakarken sevdanın 
sarılası koynunda uyumak �y� gelecek 
bana b�l�yorum.

Ten�n�n ıslak kokusunda rüyaya dalmak 
�ç�n kaç san�yeye �ht�yaç duyar k� b�r 
�nsan? 

Bende bu aralar göğüs kafes�me küçük gelen kalb�m� 
büyüterek �ç�ne mutluluk sığdırmaya çalışıyorum ve 
bazen sen� nereye nasıl koyacağımı düşünürken 

Sana Da�r Mektuplar-I
Bazen es�r� olduğunuz şey� tanımlayamazsınız ya tamda 
orda başlar hayatın döngüsü. 
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Sayfa 6

PROF. DR. İBRAHİM ORTAŞ

Yapısal Sorunlarla Boğuşan Üniversitelerde Acil Reformlara İhtiyaç Var 

ŞEHİT ERKUT AKBAY’DA TARİHİ DÖNÜŞÜM
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felaket�n�n ardından r�skl� 
alan �lan ed�lerek 
dönüşümün yapılacağı 
yaklaşık 110 dönümlük 
alanda hak sah�pler�n�n 
yüzde 83 �le anlaşma 
sağlandı. Anlaşmaların 
sağlandığı yapıların �se 
yüzde 55’� yıkıldı.

Yoğun Ankara temasları 
ve sıkı g�r�ş�mler� �le 
�lçede gerçekleşt�r�lecek 
bu tar�h� dönüşümün 
m�marı olan Yüreğ�r 
Beled�ye Başkanı Fat�h 
Mehmet Koca�sp�r, hak 

sah�pler� �le görüşmeler�n devam et�ğ�n�, bu 
yıl �çer�s�nde �halen�n yapılarak temeller�n 
atılacağını söyled�.

Yapım �hales� sürec�n�n hükümet yetk�l�ler� 
tarafından yak�nen tak�p ed�ld�ğ�n� 
kaydeden Başkan Koca�sp�r, “Selden 
etk�lenen vatandaşlarımız �ç�n güvenl�, 
konforlu daha modern yaşam alanları 
oluşturma çabasıyla başlattığımız dönüşüm 
sürec� devam ed�yor. İnşallah çok yakında 
burada modern, �nsanca yaşanab�l�r b�r kent 
yükselecek. Emeğ� geçen herkese teşekkür 
ed�yorum.” d�ye konuştu.

Yüreğ�r Beled�yes�’n�n Çevre, Şeh�rc�l�k ve 
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı �le Şeh�t Erkut 
Akbay Mahalles�’nde başlattığı kentsel 
dönüşüm projes� kapsamında hak sah�pler� 
�le anlaşma sağlanan b�naların yıkımları 
devam ed�yor. 2019 yılında yaşanan sel 

Yüreğ�r Şeh�t Erkut Akbay Mahalles� 
kentsel dönüşüm projes�nde hak 
sah�pler�n�n yüzde 83 �le anlaşma sağlandı. 
İhalen�n çok yakında yapılacağını bel�rten 
Yüreğ�r Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet 
Koca�sp�r, “İnşallah bu yıl �çer�s�nde 
temeller� atıyoruz” ded�.

Değ�ş�k ün�vers�telerde b�rçok ün�vers�te 
hocasından, öğrenc�den ve toplumdan 
yansıyan b�lg�ler�n oluşturduğu genel kanaat 
çoğu akadem�k kadrolar ve personel üzer�ne 
ölü toprak serp�lm�ş g�b� olduğudur. 
Ün�vers�te araştırma fonlarının ve 
TÜBİTAK bütçeler�n�n yeters�z olması, 
sağlanan bütçeler�n uluslararası düzeyde 
�ler� araştırma yapacak düzeyde olmaması. 
Uluslararası kongre ve toplantılara 
katılımın döv�z kurlarının yüksek olması 
neden�yle nerdeyse artık �mkânsız. 
Akadem�k kadroların ve ün�vers�te 
çalışanların maaşları yoksulluk sınırında 
görülmekted�r. Bütün olgular b�r araya 
gel�nce k�msen�n ne heves� var ne de 
�steklend�r�c� b�r ortam kalmış, zorunlu 
yapmaları gereken dersler� yapıyorlar, b�r 
umutları ve ün�vers�teler� gel�şt�recek 
yaratıcı dönüştürücü b�r çabaları 
bulunmuyor. Çabalayan da b�r karşılık 
bulamıyor.

yapma �steğ�n�n sürekl� olması aranmalıdır.  

Ün�vers�teler�n Moral ve Mot�vasyonu 
G�derek Düşüyor.

Ac�len S�yaset Üstü C�dd� Destek ve 
Reformlar Gerek�yor
Ün�vers�teler�n sağlıklı �şley�ş� �ç�n 
ün�vers�te yönet�m organlarından senato ve 
fakülte kurulları yanında b�l�m jür�ler�n�n 
n�tel�k eksenl� olarak aşağıdan yukarıya 
doğru l�yakate dayalı olarak seç�lerek 
bel�rlenmem�ş olması en temel eks�kl�ğ�n 
başında gel�yor. B�r d�z� yönet�lemeyen 
sorun beraber�nde akadem�k ver�ms�zl�ğ� 
get�rmekted�r. Kend� sorunlarını 
çözemeyen, kend� �ç�nde adalet� ve barışı 

207 ün�vers�ten�n �ç�nde başta kütüphane 
olmak üzere, kampüs, laboratuvar, yeterl� 
dersl�k ve donanımı g�b� b�rçok temel alt 
yapıya sah�p olmayan ün�vers�teler�n varlığı 
rapor ed�lmekted�r (YÖK,     Ün�vers�te İzleme 
ve Değerlend�rme Raporları). En c�dd�s� de 
ün�vers�telerde yeterl� akadem�k kadro, 
araştırma görevl�s�, tekn�k eleman, d�ğer 
h�zmetl� yeters�zl�ğ� yaşanmaktadır. 
Ün�vers�te ve araştırma merkezler�n�n 
bütçeler�n�n yeters�zl�ğ� neredeyse herhang� 
b�r projen�n sadece laboratuvar malzeme 
�ht�yacını b�le karşılayamayacak düzeyde 
düşük kalmaktadır 

500 puan üzer�nden ün�vers�tede �şlenen 
konuları anlayacak düzeyde 400 ve üstünde 
puan alan öğrenc� sayısı 2020 yılında 42 
b�n, 2021 yılında 12 b�n ve 2022 yılında 73 
b�n olarak gerçekleşt� (ÖSYM ver� tabanı). 
2022 yılında 450 ve üzer�nde puan alan 
öğrenc� sayısı 7 b�n kadardır. 

Öğrenc�ler Okuduğunu Anlamıyor

Refahla b�rl�kte eğ�t�mde de n�tel�k artışı 
beklenmes� doğalken ter�nse eğ�t�m 
başarısının g�derek düştüğü, l�se öğret�m�n� 
tamamlayan ve sınava g�ren öğrenc�ler�n 
%98 �n�n n�tel�kl� b�r yükseköğret�m 
programını okuyacak temel akadem�k 
b�lg�ye sah�p olmadığı anlaşılıyor. Bütün 
sınavlarda (PISA, ÖSYM, Ortaöğret�m 
Sınavları, KPSS) genel ortalamanın düşük 
olduğunu görülmekted�r. Tek tek çok 
başaralı öğrenc�ler�n varlığının olması 
öneml� ancak Türk�ye g�b� Dünyanın �lk 20 
büyük ülkes� �ç�n bu b�reysel örnekler çok 
yeters�z kalıyor. Gel�şm�ş b�r ülke olmak 
�ç�n nüfusun (l�seden mezun olan 
öğrenc�ler�n) %5'�n�n gerçek anlamda 
yeterl� b�lg� �le ün�vers�teye g�rmes� b�le 
yeterl�d�r. Ne yazık k� ülkem�zde yeterl�l�k 
durumundak� %1-2 oranını el�m�zde tutarak 
ülken�n geçektek� �nşasına da 
değerlend�rmeden bey�n göçüne 
uğratıyoruz.  

Ün�vers�teler�n Alt Yapı ve Akadem�k 
Kadroları Yeter�z

84 m�lyon nüfuslu b�r ülkede 8,3 m�lyon 
ün�vers�te öğrenc�s�ne 183592 araştırmacı 
veya öğret�m elemanı düşüyorsa, bu sayı ve 
oran b�le c�dd� eks�kl�k ve çarpıklık 
olduğunu göstermeye yeter ve artar. Bu 
183592 elemandan 50 b�n�n� araştırma 
görevl�ler� oluşturmaktadır. Yan� öğret�m 
üyes� başına b�r araştırma görevl�s� b�le 
bulunmamaktadır. B�l�m yapan, teknoloj� 
üreten b�r ülke olmak �ç�n en azında 500-
600 b�n araştırıcının olması beklen�r. Her 
öğret�m üyes�n�n b�r Ar-Gör ve tekn�k 
personel�n�n olması beklen�r.

Öğret�n elemanı kadrosu n�tel�ğ� de çok 
tartışmalıdır. Maalesef son yıllarda basına 
yansıyan çok sayıda haberler öğret�m 
üyeler�n�n yeterl�l�ğ�n� ve kal�tes�n� 
sorgulatmaktadır. Ün�vers�telere 
akadem�syen kadroları çok yönlü �ş�n 
n�tel�ğ�ne uygun olarak l�yakate dayalı 
selekte ed�lerek alınmalı. Ün�vers�tey� �ş 
kapısı olarak görmek değ�l, b�l�m yapma 
zekâ, anal�t�k düşünme becer�s� ve b�l�m 

Ün�vers�telere okula dönüştü den�yordu, 
ş�md� okul olma vasfını b�le kaybetm�ş 
durumda, ac�len ÖNLEM alınması 
gerek�yor. 

kend� mekan�zmaları �le sağlayamayan 
b�l�m kurumlarında ün�vers�te b�leşenler�n� 
oluşturan öğret�m üyes�, öğret�m görevl�s�, 
öğrenc�s� ve çalışanları �le kend� 
kurumlarına sah�plenmemes�ne yol 
açmaktadır. Zamanla b�l�msel üretkenl�kten 
kopma beraber�nde ün�vers�tes�n�n 
geleneksel kurumsal yapısına da 
yabancılaşmayı tet�klemekte.  

Ün�vers�teler�n yen�den evrensel ölçekte 
özerk kurumlar olarak n�tel�kl� eğ�t�m, 
araştırma ve toplumsal h�zmet 
vermes�/vereb�lmes� �ç�n s�yaset üstü b�r 
yaklaşımla l�yakat esaslı b�r c�dd� b�r 
reformumdan geçmes� gerek�yor.

Türk�ye'n�n büyümüş sorunlarının 
çözümünün b�l�msel öner� ve yöntemlerle 
çözülmes�nden başka yolu olmadığından 
mutlaka önce ün�vers�ten�n esas görev� olan 
bütünlüklü b�l�m �kl�m�ne kavuşturulması 
gerek�r. Ün�vers�tede en üst düzeyde 
araştırma yapacak, b�l�m-sanat ve felsefe 
üretecek duruma get�r�lmel�d�r. Açıkçası 
çoğu vakıf ün�vers�tes� ve ün�vers�teler 
neredeyse ezbere dersler�n anlatıldığı, 
doldur boşalt d�ploma dağıtılan yerlere 
dönüşmüş bulunuyor. Hal böyle olunca 
çoğu d�ploma sah�b� yaratıcı, üretken proje 
üretememekte, g�rd�ğ� �şte beklenen 
performansı göstermed�ğ� �ş çevreler�nce 
sıkça ş�kâyet konusu olmaktadır. 

Ün�vers�tede N�tel�kl� Eğ�t�m�n Koşulları 
Mevut mu?

N�tel�kl� b�r ün�vers�te eğ�t�m� �ç�n öğrenc�ler�n 
temel fen b�l�mler� ve matemat�k b�lg�s� yanında 
felsefe, sosyoloj�, ps�koloj�, tar�h, coğrafya b�lg� 
becer�ler�ne sah�p olması gerek�r. Farkındalığı yüksek, 
duygusal zekâ, soyut ve anal�t�k düşünme beceres� 
kazanmış olması beklen�r. Ancak ne yazık k� 
ortaöğret�m okulları (ortaokullar ve l�seler) eğ�t�m� 
ortalama b�r b�lg�, görgü ve genel kültür sah�p yet�şk�n 
�nsanlar yet�şmen�n çok ger�s�nde. 

2022 yılında YÖK'ün 180 puan barajını kaldırması �le 
toplam kontenjan yüzde 90 üstünde doldu. Ancak 
ün�vers�teye kayıt yaptıran öğrenc�ler�n kaçı ün�vers�te 
okuyacak kadar akadem�k b�lg� sah�b�? sorusunun 
cevab� ne yazık k� çok yeters�z. 2022 YSK'n�n TYT 
oturumuna 3 m�lyon 8 b�n 287 öğrenc� katıldı. 
Sınavda 96 b�n 518 aday sıfır çekerken 40 soruluk 
Temel Matemat�k test�ndek� ortalama doğru yanıt 
sayısı 6,9 ve Türkçe test�nde doğru yanıt ortalaması 17 
olurken 20 soruluk Fen B�l�mler� ortalaması 3.2 ve 
Sosyal B�l�mler ortalaması 7.9'da kaldı. 

Çoğunluğu son 30 yılda alt yapısı ve akadem�k kadrosu 
hazırlanmadan kurulmuş olan ün�vers�teler�m�z 2022-
2023 öğret�m yılına y�ne çok c�dd� sorunlar �le 
başlamaktadır. Türk�ye'de 129'u devlet, 75'� Vakıf ve 4 
Vakıf MYO �le toplamda 207 ün�vers�tede 183.592 
öğret�m elemanı ve 8.3 m�lyon öğrenc� öğren�m 
görmekted�r. 

İy� b�r ün�vers�te eğ�t�m ve öğret�m�n�n gerçekleşmes� 
�ç�n öncel�kle a) ün�vers�ten�n eğ�t�m programı teor�k 
ve prat�k eğ�t�m�n aktarılmasına uygun altyapıya sah�p 
olması yanında yeterl� ve gel�şm�ş teknoloj�k 
donanımlı dersl�k, laboratuvar ve uygulama alanına 
sah�p olması. b) ün�vers�ten�n akadem�k kadroları ve 
araştırmacılarının yeterl� sayıda ve akadem�k b�r�k�m� 
yeterl�, deney�ml�, donanımlı ve üretken olması. c) 
araştırma faal�yetler�n�n düzenl� ve sağlıklı 
yapılab�lmes� �ç�n yardımcı tekn�k ve ara eleman 
�st�hdamının amaca uygun olarak sağlanması, d) 
akadem�k temel b�lg�lere sah�p, okuduğunu anlayan, 
sorun çözücü düşünmeye yatkın, yaratıcı özell�ğ� olan 
21 yy yetk�nl�kler�n� kazanmış yetenekl� öğrenc�lere 
sah�p olması gerekmekted�r.

MEB Yükseköğret�me Hazırlamadan D�ploma 
Ver�yor, ÖSYM Okuduğunu B�le Anlamayan 
Adayları Ün�vers�telere Kabul Ed�yor



KADRO istiyoruz
Genel-İş: BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİ DE KAMU İŞÇİSİDİR;

Beled�ye �şç�ler� bugün b�rçok açıdan 
ayrımcılıkla karşı karşıyadır. S�yasal 
�kt�dar tarafından çalışanlara yönel�k 
yapılan ya da yapılması planlanan 
kısm� düzenlemelerde beled�ye 
�şç�ler�n�n adı b�le ne yazık k� 

DİSK Çukurova Bölge başkanı Yaşar 
Gündoğdu basın açıklamasında şu 
�fadeler yer verd�.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİSİ KAMU 
İŞÇİSİDİR

Beled�ye ş�rket �şç�ler� büyük b�r 
eş�ts�zl�k ve ayrımcılığa maruz 
bırakılıyor. Bu ayrımcılığın, eş�ts�zl�ğ�n 
ve adalets�zl�ğ�n adı “KADRO 
ALDATMACASI”dır.

DİSK Çukurova Bölge başkanı Yaşar 
Gündoğdu; "DİSK/Genel-İş beled�ye 
�şç�ler�n�n hakları �ç�n �natla ve 
yılmadan mücadele etmeye, ülkem�z ve 
geleceğ�m�z �ç�n emek ve demokras� 
taleb�n� ısrarla ve kararlılıkla 
sürdürmeye, �şç� sınıfının hakları ve 
özgürlükler� �ç�n örgütlenmeye ve 
güçlenmeye devam ed�yor." ded�.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE 
İLAVE TEDİYE HAKKI DERHAL 
TANINMALIDIR

geçm�yor. Kamu �şç�ler� ve kamu 
çalışanlarına yönel�k yapılan 
düzenlemelerden beled�ye �şç�ler� 
yararlanamıyor ve düzenlemeler�n dışında 
tutuluyor. Kamu h�zmetler� b�r bütün olup 
merkez� ya da yerel ayrımı olmaksızın 
kamu çalışanları (�şç�/memur) el�yle 
yürütülür. Kamu çalışanlarının -�şç� ya da 
memur ayrımı yapmaksızın-, merkez� ya da 
yerel hakları �y�leşecekse toplu olarak 
�y�leşt�r�lmel�d�r. Bu durumdan hem 
Hükümet hem de beled�ye �şverenler� 
sorumludur.

Beled�ye ş�rket �şç�ler�n�n kadro ve �lave 
ted�ye hakkı ver�lmel�d�r. 696 sayılı KHK 
�le beraber kamuda çalışan taşeron 
�şç�lerden merkez� �darede bulunanlar 
doğrudan kadroya geçerken; beled�yelerde 
çalışan �şç�ler �se ne yazık k� kadro yer�ne 
beled�ye ş�rketler�ne geç�ş yapmıştır. Bu 
durum 450 b�ne yakın beled�ye �şç�s�n�n 
ayrımcılığa uğramasına ve hak 
mağdur�yet�ne neden olmuştur. Bunun en 

somut örneğ�, kamu �şç�ler�n�n yararlandığı 
52 günlük �lave ted�ye hakkından beled�ye 
ş�rketler�nde çalışan �şç�ler�n 
yararlanamamasıdır. KİT'lerde çalışan 
�şç�ler�n �lave ted�ye hakkı bulunurken 
beled�ye ş�rketler�nde çalışan �şç�ler�n �lave 
ted�ye hakkı olmaması da ayrıca 
hukuksuzdur. Bu mağdur�yet b�r an önce 
sona erd�r�lmel� ve beled�ye ş�rketler�nde 
çalışan �şç�ler de d�ğer �şç�ler g�b� kadroya 
geç�r�lmel�d�r. İlave ted�ye hakkı �se derhal 
ver�lmel�d�r.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNİN 
ZORUNLU EMEKLİ EDİLMESİNE 
SON VERİLMELİDİR
Zorunlu emekl�l�k uygulaması 
kaldırılmalıdır. 696 sayılı KHK �le geç�ş� 
yapılan �şç�ler Anayasa'ya aykırı b�r 
uygulamaya maruz bırakılıyor. Bu 
kapsamdak� tüm �şç�ler emekl�l�k aylığına 
hak kazanmalarının ardından çalıştıkları 
kurumdan zorunlu olarak emekl� ed�l�yor. 
Yıllarca kadroya geçme hayal� kuran 
b�nlerce taşeron �şç� kadroya geçt�kten 
hemen sonra emekl� olmak zorunda 
bırakılıyor. Hâlâ yüz b�nlerce �şç� benzer 
sorunlarla karşı karşıyadır. Bu durum 

TALEP EDİYORUZ
Beled�ye �şç�ler�n�n ses� olan DİSK/Genel-
İş, bugün buradan �lan ett�ğ� talepler�, 
bundan sonra yurdun dört b�r yanına daha 
güçlü taşımaya kararlıdır. Gel�n bu 
mücadeley� hep b�rl�kte büyütel�m. Gel�n 
ses�m�z� hep b�rl�kte yükseltel�m. Hükümet 
ve beled�ye �şverenler� beled�ye �şç�ler�n�n 
bu ses�ne kulak vermel�d�r. Beled�ye ş�rket 
�şç�ler�ne kadro ve �lave ted�ye hakkı 
�st�yoruz. Taşerondan kadroya geçen 
�şç�ler�n zorunlu olarak emekl� ed�lmes�n� 
kabul etm�yoruz.

Anayasa tarafından güvence altına alınmış 
çalışma hakkına ve eş�tl�k �lkes�ne açıkça 
aykırıdır. Yıllarca taşeronlarda asgar� 
ücretle çalışan �şç�ler�n bugün zorla emekl� 
ed�lmek �stenmes�, bu �şç�ler�n asgar� 
ücret�n yarısı kadar b�r emekl� ücret� �le 
yaşamaya mahkûm ed�lmes�d�r. Bu ayrımcı 
uygulama b�r an önce sona erd�r�lmel� ve 
gerekl� yasal düzenleme b�r an evvel 
yapılmalı, bu süreçte zorla emekl� ed�len 
b�nlerce �şç�ye yen�den �şe ger� dönüş 
�mkânı sağlanmalıdır.
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ADANA EĞİTİM SEN; ÖĞRETMENLİK ZATEN 
UZMANLIK MESLEĞİDİR!
Adana Eğ�t�m Sen Heykell� Park'ta b�raraya gelerek; 
“Öğretmenl�k Meslek Kanunu İptal Ed�lmel�d�r!” ded�.

Şube Yürütme Kurulu Başkanı Hüsey�n Kaya tarafından 
okunan basın açıklamasında; “M�llî Eğ�t�m Bakanlığı (MEB), 
bugüne kadar eğ�t�m s�stem�nde yaşanan her sorunda olduğu 
g�b�, eğ�t�m emekç�ler�n�n ekonom�k, sosyal, meslek� ve özlük 
sorunlarına tamamen p�yasacı ve rekabetç� b�r mantıkla 
yaklaşmıştır. Bu yaklaşımın son örneğ�, Öğretmenl�k Meslek 
Kanunu (ÖMK) düzenlemes�d�r” �fadeler� kullanıldı.

Kaya sözler�ne şu şek�lde devam ett�;
Öğretmenl�k mesleğ� g�b� 18 m�lyon öğrenc�n�n eğ�t�m hakkını 
ve b�r m�lyonu aşkın öğretmen�n mesleğ�n�, çalışma 
koşullarını, ekonom�k ve özlük haklarını koruyan ve gel�şt�ren 
b�r meslek kanunundan bahsetmem�z mümkün değ�ld�r.

S�yas� �kt�dar, öğretmenler arasında halen var olan ücretl�, 
sözleşmel�, kadrolu öğretmen ayrımlarına yen�ler� eklemekle 
kalmamakta, eğ�t�m s�stem�n� rekabetç� ve eley�c� b�r sınav 
üzer�nden yen�den düzenlemek �stemekted�r. 1739 sayılı M�ll� 
Eğ�t�m Temel Kanunu'na göre öğretmenl�k zaten b�r uzmanlık 
mesleğ�d�r. Bu temel gerçeğ� yok sayarak öğretmenler� kar�yer 
basamaklarına göre bölmek, farklı ücret pol�t�kaları üzer�nden 

Aynı �ş� yapan, sınıfında, branşında aynı eğ�t�m �çer�ğ�n� 
anlatan, benzer öğret�m yöntem ve tekn�kler�n� uygulayan ve 
öğrenc�ler� benzer süreçlerle değerlend�ren öğretmenler� farklı 
statü ve maaş uygulaması üzer�nden bölmeye ve ayrıştırmaya 
yol açacak böyles� b�r düzenlemey� başından �t�baren kabul 
etmed�ğ�m�z� �fade ed�yoruz.

ÖMK �le b�rl�kte okullarda çocuğunun sınıfına uzman ya da 
başöğretmen�n g�rmes�n� �steyen vel�lerle okul �dares� ve 
öğretmenler arasında ger�l�mler yaşanması, öğrenc�ler�n sosyal 
statüsü ve öğretmenler�n kar�yer�ne göre okullarda 'özel 
sınıflar' oluşturulması yaygınlaşacaktır.

ayrıştırmak öğretmenler arasındak� �l�şk�ler�n ve meslek� 
dayanışmayı bozacaktır. Okullarda yapay olarak oluşturulmaya 
çalışılan farklı statü ve unvanların zaman �ç�nde g�derek 
bel�rg�nleşen sınıfsal ayrışmalar yaratması, okullarda katı ve 
h�yerarş�k çalışma �l�şk�ler�n�n oluşması kaçınılmazdır.

'N�tel�kl� Okul/N�tel�ks�z Okul' ayrımında olduğu g�b�, kar�yer 
basamakları üzer�nden 'N�tel�kl� Öğretmen/N�tel�ks�z 
Öğretmen' algısı yaratılmak �stenmes� son derece tehl�kel�d�r. 
Öğretmenler�n meslek� b�r�k�m� ve n�tel�ğ�n� yok sayarak 
hayata geç�r�lmeye çalışılan kar�yer basamakları uygulaması 
öğretmenl�k mesleğ�n�n saygınlığını daha da düşürecek 
özell�kler �çermekted�r.

Eğtm emekçlernn hakları ve taleplerEğtm Sen güvence altına alınmalıdır.

Sayfa 8

S�yas� �kt�dar eğer b�r meslek kanunu yapmakta sam�m� �se 
yapması gereken tek şey öğretmenl�k mesleğ� açısından 
uluslararası düzeyde kabul gören en öneml� belge olan 
“Öğretmenler�n Statüsüne İl�şk�n Tavs�ye Kararı”na uygun b�r 
düzenleme yapmalıdır. ILO ve UNESCO ortak belges� olarak 
5 Ek�m 1966 yılında kabul ed�len ve Türk�ye tarafından da 
onaylanan tavs�ye kararı öğretmenler�n toplumsal statüsüne 
yönel�k olarak bugüne kadar atılmış en öneml� ve kapsamlı 
adımdır.

Öğretmenler�n sadece okul �ç�nde değ�l, toplum �ç�nde de 
yer�ne get�rd�kler� görev�n taşıdığı önem�, uluslararası düzeyde 
belgeleyen, öğretmenler�n tüm sorunlarını ele alan ve 
durumlarını tüm ayrıntıları �le düzenleyen b�r met�nd�r. Bu 
met�n d�kkate alınmadan hazırlanan b�r Meslek Kanununu 
kabul etmem�z mümkün değ�ld�r.

KARİYER SINAVI YAPILMAMALI, ÖMK İPTAL 
EDİLMELİDİR

Öğretmenler� b�rb�r� �le yarıştıran, ayrıştıran, h�yerarş� yaratan 
ve maaş artışını sınav sonucuna bağlayan, “eş�t �şe eş�t ücret” 
�lkes�n� yok sayan, öğretmen emeğ�n� değers�zleşt�ren b�r 
eğ�t�m yaşamını sürdürme tehl�kes�ne karşı �ş yerler�m�zden 
başlayarak yerellerde ve merkez� düzeyde tüm eğ�t�m 
send�kalarının b�r araya gelerek ortak tutum bel�rlemes� 
talepler�m�z�n karşılık bulması açısından öneml�d�r.

S�yas� �kt�dardan taleb�m�z öncel�kle kar�yer basamakları 
sınavının yapılmaması ve ÖMK'nın �ptal ed�lmes�d�r. 
Gerçek b�r meslek kanunu hazırlanmak �sten�yorsa 
“Öğretmenler�n Statüsü Tavs�ye Kararı” temel alınmalı, 
sadece öğretmenler�n değ�l tüm eğ�t�m emekç�ler�n hakları 
ve talepler� güvence altına alınmalıdır.

Eğ�t�m Sen, yıllardır sadece öğretmenler�n değ�l, eğ�t�m 
kurumlarında çalışan tüm eğ�t�m ve b�l�m emekç�ler�n�n 
çalışma ve yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes� gerekt�ğ�n� 
savunmaktadır. N�tel�kl� eğ�t�m �ç�n öğretmenler kadar emeğ� 
olan �dar� ve tekn�k personel, yardımcı h�zmetl�ler sınıfı ve 4-B 
statüsünde çalışan eğ�t�m emekç�ler�n�n hakları ve talepler� de 
d�kkate alınmalıdır. Öğretmenler �ç�n düşünülen �y�leşt�rmeler, 
tüm eğ�t�m ve b�l�m emekç�s� arkadaşlarımızın çalışma ve 
yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes� �le b�rl�kte ele alınmalıdır.

Eğ�t�m Sen, emekç�ler arasında ayrımlar, h�yerarş�ler ve 
eş�ts�zl�kler yaratması kaçınılmaz olan, adalets�zl�kler� ve 
haksızlıkları der�nleşt�rmey� hedefleyen ÖMK'ye karşı 
emekç�ler açısından üret�leb�lecek en güzel yanıtın �se b�r 
araya gelmek ve ortak mücadele yürütmek olduğunu 
düşünmekted�r.

Gayrmenkulünüz

Bzmle  KazansınDeğer

(0322) 233 92 92
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Sayfa 9

Yen� çalışmasıyla sosyal paylaşım gruplarında d�kkat çeken, b�rçok yerel etk�nl�klerde 
sahne alan ve ses�yle d�nley�c�ler� büyüleyen kısa b�r dönem Grup Yorum korosunda da 

yer alan Rüya Şah �le Habere Güven olarak kend� müz�k serüven�n� konuştuk. 

Müzk Yolculuğunda Br Kadın Emeğ Rüya ŞAH
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açtım. Bu anlamda annel�k bana çok şey 
kazandırdı. Ve b�r kadın olarak toplumda, 
sanatta, müz�kte,  hayatın her alanında var 
olab�lmek, b�r şeyler üreteb�lmek,  söz 
söyleyeb�lmek ben�m �ç�n son derece öneml� 
b�r konu.

Müz�k ben�m �ç�n sadece b�r eğlence aracı 
değ�l, aynı zamanda yaşadığımız topluma 
ayna tutmaktır. Müz�ğ� hayat�n �ç�nden 
soyutlamak mümkün değ�ld�r. Tar�h boyunca 
her türlü duygu, düşünce ve toplumsal olaylar 
müz�ğe yansımıştır. Sanatçıların ve 
müz�syenler�n, yaşadığı topluma ayna tutmak, 
ülke gündem�ne ses olmak g�b� b�r m�syonu 
vardır. Ben de hem b�r müz�syen, hem b�r 
kadın, hem de b�r anne olarak hayatın �ç�nde 
var olma mücadeles� ver�rken dünyanın her 
yer�nde kadınların katled�lmes�n�, ez�lmes�n� 
ve susturulmasını kabul etmem mümkün 
değ�ld�r.

MÜZİĞİN POLİTİK YANINI DA 
ÖNEMLİ GÖRÜYORUM

Paylaşılan son çalışmanızın kısaca 
öyküsünü anlatab�l�r m�s�n�z?
Son çalışmamız “Dün Gece Seyr�mde”,  
spontane gel�şen b�r durumdu aslında. Sevg�l� 
müz�syen dostum Basr� Çoban 'ın İstanbul'da 
stüdyoya davet etmes� �le başladı bu süreç.  
Amacımız b�rl�kte b�r şeyler yapıp güzel b�r 
anı bırakmaktı. Derken stüdyo kaydı fikr� 
gel�şt�. Akab�nde kl�b�n� çekt�k. Bu şek�lde �k� 
şarkı kaydı yaptık. İl k� şuan yayında olan 
“Dün Gece Seyr�mde”, �k�nc�s� de yakında 
yayınlanacak olan ve Basr� dostum �le b�rl�kte 
düet şekl�nde yaptığımız y�ne özgün b�r parça 
oldu. 

Ve b�r müz�syen olarak oğlumun da müz�k 
�ç�nde büyümes�,  müz�kle haşır neş�r olması 
çok mutlu olduğum b�r durum. Büyüdüğünde 
oğlumla b�rl�kte müz�k yapmak g�b� 
hayaller�m de var mesela. Bu anlamda annel�k 
ben�m �ç�n müz�ğ� devam ett�rmek ve daha 
fazlasını yapmak �ç�n en güzel mot�vasyon 
kaynağım. 

Enerj�n�z, seçt�ğ�n�z müz�klerde k� �çer�k 
toplumsal hassas�yet�n�z� de göster�yor. B�r 
kadın olarak İran'da başörtüsü üzer�nden 
katled�len Mahsa Am�n� hakkında 
duygularınız nelerd�r.

Dün Gece Seyr�mde 'ye çok güzel yorumlar 
aldım. Çok güzel ger� dönüşler oldu. Bu çok 
mot�ve ed�c� b�r durum ben�m �ç�n. Çünkü bu 
şarkı ben�m offic�al olarak �lk kaydım. B�z 
key�fle yaptık her şey�. Umarım d�nleyenler de 
key�f alır ve daha güzel çalışmalara ves�le 
olur...

ANNELİK, MÜZİĞİ DEVAM ETTİRMEK 
VE DAHA FAZLASINI YAPMAK İÇİN 
MOTİVASYON KAYNAĞIM

Çünkü müz�k �ç�nde büyüyen çocuklar hayata 
daha poz�t�f bakarlar. Bu yüzden hem 
çocuğumu hem kend�m� mot�ve etmek, hayata 
poz�t�f bakab�lmek ve b�r şeyler üreteb�lmek 
�ç�n müz�k yolculuğum devam edecek...

Bu bağlamda İran'da Mahsa Am�n�'n�n her ne 
sebeple olursa olsun katled�lmes�n� ş�ddetle 
kınıyorum. Bu olay b�ze kadınların her yerde 
daha fazla b�rl�k olması, daha fazla mücadele 

Özetlemek gerek�rse az önce de 
bel�rtt�ğ�m g�b� müz�k ben�m �ç�n b�r 
yaşam b�ç�m�d�r. Bazen engebel�, 
bazen d�kenl� b�r yol, bazen de 
ç�çekl� b�r bahçe. Ama ben�m, 
�ç�nde huzur bulduğum b�r bahçe.  
Hem toplumsal olarak söylemek 
�sted�kler�m� söylemek, hem 
ruhsal olarak h�ssetmek 
�sted�kler�m� h�ssetmek, hem de 
kend�m� �nsanlara daha �y� �fade 
edeb�lmek �ç�n müz�k çok 
öneml� b�r yolculuk ben�m 
�ç�n.

Son olarak müz�kle �lg�l� duygularınızı 
özetleyeb�l�r m�s�n�z?

etmes� ve daha fazla hayatın �ç�nde olması 
gerekt�ğ�n� göster�yor. B�z kadınlar özgürce 
her yerde olab�lmel�y�z. Çünkü kadınların yok 
ed�ld�ğ�,  ez�ld�ğ�,  susturulduğu,  katled�ld�ğ� 
yerde h�çb�r şey gel�şmez. H�ç b�r şey 
�lerlemez. Aks�ne daha da ger�ler. Bu anlamda 
hayatın her alanında kadınların daha fazla söz 
söylemes�, ses olması, b�rl�k olması, sanatta ve 
her alanda üret�me dah�l olması çok öneml� ve 
değerl�d�r. Kend� açımdan müz�ğ�n pol�t�k 
yanını da öneml� görüyorum ben. Müz�k b�r 
anlamda pol�t�k b�r başkaldırıdır dünyada 
yaşanan her şeye. B�r kadın olarak müz�kten 
ve dünyadak� toplumsal olaylardan uzak 
kalmamak gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Ve 
sadece kadınların değ�l tüm �nsanlığın 
gel�şmes� �ç�n b�rl�k olmaktan yana olduğumu 
�fade etmek �st�yorum.

Ben yaptığım �şler� key�f 
alarak yapıyorum ve 
�st�yorum k� d�nleyenler de 
ben� d�nlerken key�fle 
d�nles�nler. Bu anlamda 
güzel yorumlar 
almak ben� mot�ve 
ed�yor ve bana 
devam etme, daha 
güzel �şler yapma 
azm� ver�yor.

Ve ebettek� müz�k 
yolculuğum devam 
edecek. Daha 
g�d�lecek çok yol, 
yapılacak çok �ş var. 
Ben müz�k 
konusunda kend�me 
b�r sınır 
koymuyorum, bu 
anlamda farklı 
d�llerde müz�k 
yapmak, şarkılar 
söylemek ve 
bununla �lg�l� 
projeler üretmek bu 
yolculuktak� 
amaçlarından sadece 
b�r�. Anad�l�m olan 
Arapça d�l�nde 
şarkılar söylemek 
bunu gel�şt�rmek de 
önümüzdek� süreçte 

HER DİLDEN 
TÜRKÜLER 
SÖYLEMEK

S�zlere de bana bu röportaj fırsatını verd�ğ�n�z 
�ç�n ayrıca teşekkür eder�m.

Son olarak bana bu yolda her zaman destek 
olan a�leme, dostlarıma ve tab� k� en büyük 
mot�vasyon kaynağım olan oğluma sonsuz 
teşekkürler...

hedefler�m arasında. Onun dışında etn�k olarak 
her d�lden türküler söylemek halkların, d�ller�n 
ve türküler�n kardeşl�ğ�ne vurgu yapmak 
ben�m temel amaçlarından b�r�. Önümüzdek� 
süreçlerde yen� projeler de devam edecek. 
Umarım çok daha güzel çalışmalarla y�ne 
karşınızda olurum. Tak�pte kalın 

Ayrıca,  “Dün Gece Seyr�mde” şarkısının 
kayıtları ve kl�p� �ç�n emeğ� geçen herkese çok 
teşekkür eder�m. 

Emeğ�n�ze sağlık. Çok teşekkürler

Anne olduktan sonra hayata b�raz daha farklı 
pencerelerden bakmayı öğrend�m. Anne 
olmak bana sınırlarımı daha da zorlamayı 
öğrett� ve kend� gücümü fark ett�rd�. Müz�ğ�n 
�y�leşt�r�c� gücü �le annel�ğ�n keşfed�c� yanı 
b�rleşt�ğ�nde müz�kte yen� ufuklara yelken 

Aslında müz�ğ�n �ç�nde büyüdüm. 
Çocukluğumdan ber� ev�m�zde her zaman 
sazımız vardı. A�leden gelen genet�k b�r 
durum yanı. Ortamlarda amcalar dayılar 
kuzenler b�r araya geld�ğ�m�zde mutlaka sazlı 
sözlü muhabbetler�m�z hep olurdu. Ortaokul-
l�se yıllarımda müz�k gruplarımız oldu.

GRUP YORUM KOROSUNDA DA YER 
ALDIM

1986 Mers�n doğumluyum. Aslen Hataylıyım. 
Arap Alev�y�m. Mers�n'de yaşıyorum. 4 
yaşında b�r oğlum var. Har�ta kadastro 
mezunuyum esasen. Ve tam b�r müz�k 
aşığıyım.

Son �k� yıllık süreçte müz�kal çalışmalarıma 
hız vererek Mers�n, Adana, Hatay ve daha 
b�rçok yerde konserler düzenley�p fest�vallere 
katıldım. En son �se yıllardır Samandağ'da 
yapılan ve bu sene Mers�n Kazanlı'da da 
yapılan Evvel Temmuz Fest�val�nde Arapça,  
Kürtçe,  Ermen�ce ve Türkçe eserler� 
okuduğum çok güzel gen�ş katılımlı b�r konser 
yaptık. Bundan sonra da bu şek�lde 
çalışmalarım devam edecek

 

 

Sonrasında b�r dönem k� l�se yıllarımın �lk 
yıllarına denk gel�r bu dönem Grup Yorum 'da 
kısa b�r müz�kal eğ�t�m sürec�m oldu. Sonrak� 
yıllarda Grup Yorum korosunda da yer aldım. 
Ün�vers�teden sonra her ne kadar müz�kten 
b�raz uzak kalsam da h�çb�r zaman kopmadım,  
her zaman b�r şek�lde hayatımda hep müz�k 
oldu. Son olarak pandem� �le b�rl�kte eve 
kapanma sürec�nde b�rçok müz�syen g�b� ben 
de müz�ğe odaklandım. Eve kapandığımız o 
süreçte müz�kle, sazla, türkülerle �y�leşt�k. 
Y�ne bu dönemde müz�kal açıdan b�raz daha 
�lerlemek �sted�m ve çocukluk hayal�m olan 
yan flüt öğrenmeye karar verd�m. Kend� 
çabalarımla başladığım yan flüt maceram 
henüz çok yen� ama baya �lerleme 
kaydett�ğ�m� düşünüyorum.

Müz�k te k� sınırlarınız nelerd�r?

G�deb�ld�ğ�m yere kadar g�tmek �sted�ğ�m b�r 
yol. Ve bu yolu g�derken esas amacım b�r yere 
varmak değ�l o yolu g�tmek,  yolda olmak, 
yolun kend�s�nden key�f almak, mutlu olmak 
ve ger�de güzel �şler bırakmak... Bu anlamda 
kend�me b�r sınır ç�zm�yorum. Aks�ne 
sınırlarımı zorlamak, kend�m� daha da 
gel�şt�rmek ve �ler�ye taşımak gayes�ndey�m.  
Yan� kısacası ben�m �ç�n müz�ğ�n b�r sınırı 
yok.
Hem anne hem b�r kadın olarak müz�k 
yaşamınıza nasıl devam etmey� 
düşünüyorsunuz?

Öncel�kle Rüya Şah k�md�r? B�ze kısaca 
kend�n�z� anlatırmısınız.

Müz�k �le �lk tanışmanız nasıl oldu?

KENDİME BİR SINIR ÇİZMİYORUM

Ben�m �ç�n müz�ğ�n anlamı çok der�n, kend�m� 
huzurlu, d�ng�n h�ssett�ğ�m b�r l�man,  sonu 
olmayan mav� b�r den�z, uçsuz bucaksız b�r 
derya. İç�nde kıyısında,  kenarında olmaktan 
key�f aldığım b�r koy. Bu anlamda ben�m �ç�n 
müz�ğ�n b�r sonu yok. 



Sayfa 10

Seçer: “Ankara’dan Talmatla Kmse Bze İş Yaptıramaz”

“Ana Konteyner L�manı Mers�n’e 
yapılacaksa, Adana Yumurtalık’ta ÇED 
Toplantısı yapmanın manası ned�r?”

Seçer: “B�r beled�ye başkanı, kent�n ta 
kend�s�d�r”

Mers�n’de h�çb�r beled�ye başkanının 
yapmadığını yaptığını kaydeden ve Mers�n 

Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Vahap Seçer, Türk-Arap İş İnsanları 
Derneğ�’n�n (TURAB) 19. kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 
“Ekonom�k İşb�rl�ğ� Sohbetler� Oyun 
Kurucu Mers�n” Panel�’ne katıldı.

Panel’de yaptığı konuşmada; Mers�n’e 
katkı sağlayan her hareket�n �lg� 
alanlarında olduğunu bel�rterek, Mers�n 
�ç�n yapılan her doğru �şte ve her makul 
�şte bu emekler�n yanında olacaklarını 
�fade eden ve Mers�n’� tanımayan konuklar 
�ç�n bazı değerlend�rmeler yapan Başkan 
Seçer, “Mers�n'�n, geleceğ�n yıldızı b�r kent 
olduğunu söylüyorum. Her hal�yle 
övünerek, her yerde konuşab�leceğ�m�z b�r 
kent. 8-10 b�n yıllık b�r tar�h�n üzer�nde 
nefes alıp ver�yoruz bu topraklarda. 
Tanrı'nın, �nsana bahşett�ğ� bütün 
güzell�kler� �ç�nde barındıran b�r kentte 
yaşıyoruz. B�r beled�ye başkanı kent�n� 
sevm�yorsa, kent�ne �nanmıyorsa, 
�nsanlarını sevm�yorsa, zaten o koltukta 
oturmasının da b�r anlamı yok. B�r beled�ye 
başkanı, kent�n ta kend�s�d�r. Coğrafya 
b�z�m kader�m�z olmuş Mers�n’de. 19 
yüzyılın �lk yarısından sonra, o günkü 
dünya konjonktüründek� �ht�yaçtan 
kaynaklanan L�man ve L�man'ın her geçen 
gün büyümeye başlaması, L�man'ın ortaya 
çıkardığı t�car� �mkanlar, o dönemde 
t�caretle uğraşan �nsanların buraya gelmes� 
ve beraber�nde gerçekleşen kültür transfer�, 
Mers�n’�n gel�ş�m�ne etk� etm�şt�r. Onun 
�ç�n Mers�n d�nam�kt�r. Buraya yatırım 
yapmak �steyenlere şunu söylemek �ster�m; 
her şeye ve tüm s�yas� �st�smarlara rağmen, 
Mers�n b�r barış ve huzur kent�d�r. Mers�n 
sokaklarında herkes güvenle gezer. Mers�n 
demek Türk�ye demek, Türk�ye’n�n özet� 
demekt�r. Onun �ç�n Mers�n geleceğ�n 
yıldızı” ded�.

L�manı �le �lg�l� yaşanan gel�şmelerle 
konuşmasına devam eden Başkan Seçer, “Ana 
Konteyner L�manı’nı sürekl� gündeme taşıdım. 
Bunun b�r neden� vardı. Pol�prop�len tes�sler� 
yapılmasın d�ye beled�ye başkanı olarak dava 
açtım ve Yüksek Mahkeme’de de 
n�hayetlend�rd�k. Neden? Çünkü her b�r� b�r 
oyunun parçalarıydı. Orası l�man bölges�. 
Oranın maz�s� devlet araz�s�.  Orası, zamanında 
b�r gübre g�r�ş�m� �ç�n, devlet tarafından bazı 
gruplara ver�ld� ve tahs�s ed�ld�. Onlar da onu 
aldı, bell� b�r gruba sattı. O grup devletten çıktı, 
özel sermayen�n el�ne geçt�. Ben özel sermaye 
karşıtı değ�l�m. D�ğer taraftan yerl� veya 
yabancı sermaye düşmanlığını da reddeder�m. 
Yatırım olmazsa olmaz, ama kontrolünü 
yapmadan o yatırımı yaptırmam. Çünkü ben�m 
pol�t�kalarım halkçı olacak. Pol�prop�len tes�s� 
onlardan b�r�yd�. Burada b�r Ana Konteyner 
L�manı yer� �şaretlenm�ş. Mevcut L�man devam 
ets�n, ama yen� l�manı gen�şleteceğ�z d�ye, 
acaba gelecekte b�r sonuç almak �ç�n, b�r 
oyunun parçası olarak mı kullanılıyor? Yan� b�r 
müddet sonra ‘burada l�mana �ht�yaç yok, zaten 
Kalkınma Planı’nda Mers�n �bares� kalktı, Doğu 
Akden�z �bares� oldu. Bunu Mers�n'den alalım, 
b�r başka tarafa, b�r başka �le götürel�m’ 
düşünces� m� vardı? Ş�md� tam da böyle oldu. 

“Ankara’dan gelen tal�matla, k�mse b�ze b�r 
�ş yaptıramaz”

B�r haftadır gazeteler� tak�p ed�yorsunuz. 
Buraya Ana Konteyner L�manı yapılacaksa, 
Adana Yumurtalık’ta Ana Konteyner L�manı 
�ç�n ÇED Toplantısı yapmanın manası ned�r? 
Buraya Ana Konteyner L�manı yapılacaksa, 
Yumurtalık’ta Ana Konteyner L�manı yapmanın 
fiz�b�l�tes�n� k�m yaptı? Ben bu kent�n beled�ye 
başkanıyım. Ben kent�m�n haklarını sonuna 
kadar korumakla mükellefim. Ben�m görev�m 
sadece yolu tem�zlemek, s�neğ� öldürmek değ�l” 
şekl�nde konuştu.

Mers�n’�n yatırımcılara çok öneml� fırsatlar 
sunduğunu da �fade eden Başkan Seçer, “Mers�n 
geleceğ�n yıldızı kent derken, yapılan yanlış 
�şlerden de kent�m�z� sakınmamız lazım. Mers�n 
yatırımcılara çok öneml� fırsatlar sunuyor. 
Mesela l�manı �le sunuyor. Çok net söylüyorum, 
8 ay sonra seç�m var. Part�m�n �kt�dara gelmes� 
durumunda, bu l�manın yapılması sözünü 
Mers�n halkına verd�m ben. Taşucu L�manı var, 
yen� özelleşt�r�ld�. Yen� müteşebb�s 
arkadaşımızın el�ne sağlık. Mevcut l�man 
kurallar çerçeves�nde devam ets�n. Fakat, 
Ankara'dan b�z� tal�matlandırarak, k�mse b�r �ş 
yaptıramaz. Havaalanı 29 Ek�m’de b�tecek 
dend�. B�ter veya b�tmez b�lem�yorum, 

Metro hakkında da katılımcıları b�lg�lend�ren 
Başkan Seçer, “Şu ana kadar, Mers�n ölçeğ�nde 
nüfusu olan h�çb�r �lde olmayan b�r yatırımı 
başlattık. Metro, tramvay ve hemzem�n raylı 
s�stemden oluşan, 35 k�lometrel�k raylı 
s�stemler projes�n�n temel�n� attık. Fakat, 
finansman kullanmada sıkıntı çek�yoruz. 
Çünkü, yatırım programına alınmasına rağmen, 
henüz Haz�ne tarafından �mzalanmadı. 
Hükümet, 6. sırada verg� ödeyen b�r kent�n 
önünü açmak zorundadır. Eğer Mers�n 
Ankara'nın vel�n�met�yse, Ankara'nın Mers�n'�n 
önünü açma görev� var. B�z�m verd�ğ�m�z verg� 
ölçüsünde, buraya yatırımın gelmes� gerek�yor. 
Bakın, savaş burnumuzun d�b�nde. Ama şu 
burnumuzun d�b�ndek�, k�m�n çıkardığını 
herkes�n b�ld�ğ� savaşın da net�celer�ne b�z 
katlanıyoruz. Doğruları konuşma zamanıdır. 
Mers�n’�n yerl� nüfusu 1,9 m�lyon. Öte yandan 
400 b�n de sığınmacının yükünü çek�yoruz. 
Yan� Ankara'dan 1,9 m�lyon �nsan �ç�n 
gönder�len parayla, 2,3 m�lyon �nsana h�zmet 
etmek zorundayım. Avrupalı dostlarımıza da 
bunu buradan duyurmak �ster�m” �fadeler�n� 
kullandı.

bekl�yoruz. Ama, uluslararası havaalanı çok 
öneml� b�r yatırım. Onun gerçekleşmes� 
durumunda, �şte bugün toplantının amacı olan 
‘Oyun Kuran Mers�n’ düşünces� hayata geçer 
ve buraya da yatırımcı daha rahat gel�r” d�ye 
konuştu.

“Hükümet, 6. sırada verg� veren b�r kent�n 
önünü açmak zorundadır ”

Tüm yatırımcıları Mers�n’e güvenle yatırım 
yapmaya davet eden Başkan Seçer, “Fransız 
Kalkınma Ajansı’nın, Avrupa B�rl�ğ�'n�n değ�ş�k 
kurumlarının, FRIT II kapsamında ya da d�ğer 
bazı kapsamlarda �r�l� ufaklı b�ze sağlayacakları 
�mkan, b�z�m yaramıza merhem değ�ld�r. B�z 
bunların farkındayız. Ama makro anlamda şu 
anda �kt�dar olmadığımız �ç�n, ona da�r 
pol�t�kalarımızı da uygulayamıyoruz. Mers�n'� 
sev�yoruz, Mers�n’� önems�yoruz. Mers�n mutlu 
b�r kent. Mers�n huzurlu b�r kent. Tüm yerl� ve 
yabancı yatırımcıların güvenle, çok rahat b�r 
şek�lde, yaptıkları yatırımın karşılığını 
fazlasıyla alacağı �nancı �le buraya yatırım 
yapmasını �ster�z” ded�.

“Tüm yatırımcıların, burada güvenle 
yatırım yapmasını �ster�z”

SARIÇAM BELEDİYESİ’NDEN ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSU

Geçt�ğ�m�z yıl açtığı ün�vers�te hazırlık 

Sarıçam Beled�yes�, Sarıçam M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü (Halk Eğ�t�m� Merkez�) 
�şb�rl�ğ� �le düzenled�ğ�, l�se mezunlarına 
yönel�k ücrets�z ün�vers�teye hazırlık kurs 
kayıtları başladı.

kursu �le başta tıp fakültes� olmak 
üzere b�rçok genc�n ün�vers�tel� 
olmasını sağlayan Sarıçam 
Beled�yes�, y�ne Sarıçam M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğü (Sarıçam Halk 
Eğ�t�m� Merkez�) �şb�rl�ğ� �le 
ün�vers�teye hazırlık kursu 
vermeye hazırlanıyor.

Başvuru süres�n�n 23 Eylül 2022 
Cuma günü sona ereceğ�n� 
bel�rten Sarıçam Beled�ye 
Başkanı B�lal Uludağ, konu �le 
�lg�l� yaptığı açıklamada, kursların 
3 Ek�m 2022 Pazartes� günü 
başlayacağını kaydett�. Başkan 
Uludağ, Alanında uzman 

eğ�tmenler tarafından ver�lecek olan kurslara 
katılmak �steyen ün�vers�te adaylarının, Sarıçam 
Beled�yes� Turkuaz Masa ve Sarıçam Halk 
Eğ�t�m� Merkez�nde ücrets�z kayıtlarını 
yaptırab�lecekler�n� bel�rtt�.

Başkan B�lal Uludağ, açıklamasında şu �fadelere 
yer verd� “Sarıçam beled�yes� olarak, 
�lköğret�mden ün�vers�teye kadar, eğ�t�m ve 
öğret�mde öncel�ğ�m�z, öğrenc�ler�m�z�n kal�tel� 
b�r eğ�t�m ve öğret�m sürec�nden geçmeler�d�r. 
Bu anlamda yatırımlarımızın merkez�ne 
çocuklarımızın eğ�t�m koyduk. İlçem�zde 

İlçeler�nde yaz boyu �ht�yacı olan b�rçok okulda 
boya, tad�lat ve çevre düzenlemes� g�b� 
çalışmalar yaparak öğrenc�ler�n modern 
şartlarda eğ�t�m-öğret�m görmeler�ne �mkan 
sunduklarına d�kkat� çeken Başkan Uludağ, 
�lköğret�mden ün�vers�teye kadar her alanda 
eğ�t�m ve öğret�me öncel�k verd�kler�n�n altını 
ç�zd�.

“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ EN 
BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ”

“ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 
KURSLARIMIZI SÜREKLİ HALE 
GETİRDİK”

bulunan b�rçok okulda boya tad�lat ve çevre 
düzenlemes� g�b� çalışmalar yaparak 2022-
2023 Eğ�t�m ve Öğret�m dönem�ne hazır hale 
get�rd�k. Bununla beraber, çeş�tl� nedenlerden 
dolayı dershaneye g�demeyen, ün�vers�teye 
hazırlanmak �steyen öğrenc�ler�m�z� de 
düşünerek, �lçem�ze sürekl� b�r eğ�t�m merkez� 
kurduk.

Sarıçam Beled�yes� Ana Bacı Konukev�m�zde 
eğ�t�mler�m�z� gerçekleşt�receğ�z. Geçt�ğ�m�z 
yıl açtığımız ün�vers�teye hazırlık kursumuzda 
başta tıp fakülteler� olmak üzere b�rçok 
bölümde ün�vers�tey� kazanan öğrenc�ler�m�z 
oldu. Dolayısı �le bu başarı oranının bu dönem 
daha da artarak, çocuklarımızın �sted�kler� 
ün�vers�teler� ve bölümler� kazanmalarını üm�t 
ed�yorum. Kurs kayıtlarımız devam ed�yor. 
Kursumuza katılmak �steyen öğrenc�ler�m�z en 
geç 23 Eylül 2022 Cuma gününe kadar gerekl� 
�şlemler�n� tamamlamaları gerek�yor. 3 
Ek�m’de başlayacak kursumuzun tüm 
kurs�yerler�m�z açısında ver�ml� geçmes�n� 
umuyor, heps�ne ayrı ayrı başarılar d�l�yorum” 
d�ye konuştu.
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SİZ KENDİNİZİ NASIL HİSSEDİYORSUNUZ?
Dr. F�gen Dem�r Kardeş 

Soner Çetn, Çukurova Beledyes 
Adana Demrspor Kadın Voleybol Takımının Tanıtımını Yaptı

26 Eylül 2022 / Yıl: 2 - Sayı: 40

sonsuza dek 
yaşatmaya 
b�z ant �çt�k. 
Dolayısıyla 
kadın 
voleybolcula
rımız 
Atatürkçü 
duruşun 
s�mges� 
hal�ne geld�. 
B�z de 
Adana’ya b�r 
kadın 
voleybol 
takımı 
yakışır ve 
başarılı olur 
d�ye 

düşündük. İlk kez Adana’da bu takım sayes�nde önce 1. L�gde 
ş�md� de Sultanlar L�g�’nde yer alarak Adana’da tar�h yazdı.”

Başkan Soner Çet�n, gözünü Avrupa’ya d�km�ş b�r takım 
kurduklarını söyled�ğ� konuşmasında takımı şamp�yon yapan 
Baş Antrenör Mustafa Umut Uysal’dan da övgüyle söz ett�. 
Takımın çok kar�yerl� oyunculardan oluştuğunu anlatan 
Başkan Soner Çet�n sözler�n� şöyle sürdürdü:

“Yen� kurulan takımla �lg�l� tereddütler vardı ama b�z gözünü 
Avrupa’ya d�km�ş b�r takım kurduk. Bunda en büyük pay 
sabahlara kadar çalışan Baş Antrenörümüz Mustafa Umut 
Uysal’dır. Kend�s�ne teşekkür ed�yorum. Yabancı 
oyuncularımız dünyada kend�n� kabul ett�rm�ş �s�mler. Takım 
kaptanımız Gülden�z 230’un üzer�nde A M�ll� formayı g�yd�. 
D�ğer oyuncularımız da kend� mevk�ler�nde çok başarılı 
voleybolcular. Böyle değerl� b�r takım yaptık. Şamp�yon 
olacağız demek çok �dd�alı olur. Ama hedefim�z Avrupa 
Kupalarına katılmak. Çukurova Beled�yes� ADS’n�n �sm�n� 
Avrupa’da duyuracak b�r takımın sözünü ver�yorum.

Toplantıya Çukurova Beled�yes� ADS Kulüp Başkanı İsma�l 
Özgen, Adana Dem�rspor Kulübü Yönet�m Kurulu Üyes� Esra 
Özülkü de katıldı.

Başkan Soner Çet�n, sözler�n� �lk maçın oynanacağı 2 Kasım 
tar�h�nde herkes� Atatürk Spor Salonuna davet ederek b�t�rd�.

İlk maçımızı 2 Kasım Çarşamba günü Atatürk Spor 
Salonunda oynayacağız. L�ge �y� b�r başlangıç yapıp yukarıda 
yer almak �st�yoruz. Adana Dem�rspor Süper L�gde l�der. Bu 
takımı da bütün Adana sah�plenecek. Sayın Murat Sancak’ın 
Adana Dem�rspor’a yaptığı h�zmetler ortada. Kend�s�ne çok 
teşekkür ed�yoruz. Sultanlar L�g� g�derler� fazla olan b�r l�g. 
Beled�yey� akılcı yönet�yoruz. Gururla söylüyorum Çukurova 
Türk�ye’de borcu olmayan �st�sna beled�yelerden b�r�d�r. B�z 
de Adana Dem�rspor �le �şb�rl�ğ� yaptık ve masrafları 
paylaştık. Bu durumun Adana’nın �majına katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz. Adana güneşe ateş edenler�n kent� değ�l, Adana 
ded�ğ�n zaman Adana Dem�rspor ve buradak� kadın voleybol 
takımı akla gelmel�. Kent�n �majı budur. Çukurova Beled�yes� 
ADS hep�m�z�n ortak değer�d�r.”

Takım Kaptanı Gülden�z, �y� b�r takım olduklarını hang� takım 
gel�rse gels�n Adana’da k�msen�n kolay maç 
kazanamayacağını bel�rtt�. Gülden�z, maçlarda takım olarak 
son topa kadar mücadele edecekler�n�n sözünü verd�.

Baş Antrenör Mustafa Umut Uysal da geçen yıl Adana’yı 
gururlandırdıklarını bel�rterek, bu yıl da başarılı olmak 
�sted�kler�n� ve bunun �ç�n Adanalıların desteğ�n�n öneml� 
olduğunu söyled�.

Sultanlar 
L�g�’nde 
Adana’nın �lk 
ve tek 
tems�lc�s� olan 
Çukurova 
Beled�yes� 
Adana 
Dem�rspor 
Kadın 
Voleybol 
Takımının 
tanıtım 
toplantısı 
yapıldı.

Geçen yıl Türk�ye 1. Kadınlar Voleybol L�g�nde başarılı 
olarak Sultanlar L�g�’ne yükselen ve �lk yılında Avrupa 
Kupalarına katılmayı hedefleyen Çukurova Beled�yes� ADS 
Kadın Voleybol Takımının tanıtım toplantısı Orhan Kemal 
Kültür Merkez�nde gerçekleşt�r�ld�.

Çukurova 
Beled�yes� 
ADS Kadın 
Voleybol 
Takımının tanıtım toplantısı yapıldı

Çukurova’nın Sultanları’nın hedefi Avrupa
Sultanlar L�g�’nde Adana’nın �lk ve tek tems�lc�s� olan 
Çukurova Beled�yes� Adana Dem�rspor Kadın Voleybol 
Takımının tanıtım toplantısı yapıldı.

Salona gel�ş�nde büyük b�r coşku ve tezahüratlarla karşılanan 
kadın voleybolcular ve tekn�k heyet Çukurova Beled�ye 
Başkanı Soner Çet�n �le b�rl�kte Orhan Kemal Kültür 
Merkez�’ne g�rd�. Toplantının �lk bölümünde tüm sporcular 
ve tekn�k heyet tek tek sahneye çağrılarak sey�rc�ler� 
selamladı.

Sporcu ve tekn�k heyet�n tanıtımının ardından Çukurova 
Beled�yes� ve Kadın Voleybol Takımının Onursal Başkanı 
Soner Çet�n, takımın oluşumu ve hedefler� hakkında 
öneml� açıklamalarda bulundu.

Çukurova g�b� b�r kentte �nsanları olağan beled�yec�l�k 
h�zmetler�yle mutlu ed�lemeyeceğ�n� bel�rten Başkan Soner 
Çet�n, “Geçm�ş� sport�f başarılarla dolu b�r kentte spor 
anlamında b�r şeyler yapmak zorundasınız. Ben de 
memnun�yetle söylüyorum k� 8 buçuk yılda yaptığım en �y� 
�şlerden b�r� Çukurova Beled�yes� Kadın Voleybol Takımını 
kurmak ve Sultanlar L�g�ne çıkarmak olmuştur. Ben de 
geçm�şte voleybol oynamış b�r�y�m. Adana’dak� voleybol 
potans�yel�n� ve beklent�ler� �y� b�l�yorum. İşte şu 
gördüğünüz gurur tablosunu oluşturmak �ç�n bu oyuncuları 
tek tek tak�p ett�m. Sultanlar L�g� dünyanın en �y� l�g�d�r. 
Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı’nın olduğu l�g dünyanın 
en �y� l�g� olarak kabul ed�l�yor. M�ll� takımımız dünyada 
4’üncü sırada. Dünyanın en �y� oyuncuları bu l�gde yer 
alıyor. Geçm�şte Adana’da Güney Sanay� vardı. Efeler 
L�g�nde yer alıyor ve başa oynuyordu. Basketbol takımı da 
çok �y�yd�. Hentbolda Çukob�rl�k vardı. Ama Adana’nın 
Sultanlar L�g�nde h�ç kadın voleybol takımı olmamıştı. B�z 
bu eks�kl�ğ� gördüğümüz �ç�n böyle b�r g�r�ş�mde bulunduk” 
ded�.

F�len�n Sultanları’nı çekemeyen bazı ger�c�ler ve yobazların 
Kadın Voleybol M�ll� Takımın b�le hedef hal�ne get�rd�ğ�n� 
kaydeden Başkan Soner Çet�n şöyle devam ett�:

“Ama F�len�n Sultanları buna en büyük cevabı salonlarda 
verd� ve büyük başarılara �mza attılar. Kadın 
voleybolcularımız ol�mp�yatlara katılan tek branş oldu. 
Aslanlar g�b� orada da mücadele ett�ler. B�z de ‘Bunlar 
Atatürk’ün kızları” ded�k. Atatürk yüzyılın en büyük l�der� 
ve komutanıdır. Onun devr�mler�n�, �lkeler�n� ve cumhur�yet� 

Herkes�n derd�n� d�nler ama k�mseye kend�n� anlatamaz, vere 
vere kend�nde akıl kalmamış b�r uslanmaz cah�ld�r bazı �nsanlar 
da...

Kahkahalarla ağlayacak kadar herşey�n farkında b�r gar�p 
akılsanız 'ben' g�b�, yağmurda ıslanmaktan yakınmak yer�ne 
yağmur kokusunu �ç�ne çeken, �flah olmaz hayatseverlerden 
olab�l�rs�n�z.

Dünyadak� herşeye muhal�f ama 'kend�ne yen�k', görüntüde 
'gal�p' ama 'ruhu yedek kulübes�nde b�r mağlup' de olab�l�rs�n�z 
tab�...

Teneffüs z�l� çalınca bahçeye �lk koşan yer�nde duramaz 
afacanken hayatın yorduğu, şu an karşı markete b�le arabayla 
g�denlerden olab�l�r m�s�n�z? 

Ömrünü kurttan korkarak geç�ren koyun musunuz?, kurt mu? 
yoksa onu koruyup sonunda da onu y�yen asıl g�zl� korkunç 
'çoban', s�z olab�l�r m�s�n�z?

Hayat öyle zor k� dostlar, hem hayatı d�b�ne kadar yaşayıp hem 
'kend�n�zsen�z', ruhunuz b�r beden� zor taşırken b�rkaç ruhu 
yüklem�yorsanız onun sırtına, dünyanın en şanslı, en ömür 
yolunda başarılı olanı, en gerçeğ�s�n�z, bunu b�l�n, olur mu??

Hep mutlu ve güçlü görünür ama gece yastığına sarılıp yatan, 
yıldırım ses�nden korkan küçük b�r kızdır o... Herkes�n 'dünya 
o'na güzel' d�ye gıpta ett�ğ� ama her gece 'dünyanın neden bu 
kadar kötü olduğunu' düşünen, özünde yüzyıl yaşamış kadar 
ruhu yaşlı b�r �nsandır...

İşyer�nde �nsanların yanında nefes almaktan çek�nd�ğ� o sert 
adam, ama han� yalnızken Türk filmler�nde gözünden b�r damla 
yaş süzülen… Onun g�b� olab�l�r m�s�n�z s�z de?

Dünyanın bütün kötülükler�n� b�len, şeytan kadar akıllı ama her 
sefer�nde aynı soruyu yanlış yapan öğrenc� kadar d�kkats�z 
olanlar da vardır hayatta…

Asfalt taşları arasından kafasını uzatıp büyüyen küçük sarı ç�çek 
kadar az�ml� olsanız da; ışığı, suyu her türlü bakıma rağmen 
dökülen b�r ork�de kadar kırılgan olduğunuzu belk� sadece s�z 
b�l�yorsunuzdur...

Gündüz mutlulukla fasulye p�lavın suyuna ekmek banıp akşam 
göstermel�k şarap eşl�ğ�nde ordövr tabağındak� somonu bıçakla 
kesenlerden m�s�n�z yoksa?

Bazen öyle yorulur k� �nsan... Han� b�r dağın z�rves�ne 
tırmanacak kadar güçlü ama z�rvede tanrının b�le unuttuğu b�r 
kaya parçası kadar yalnız h�sseder kend�n�...



Sayfa 12

hüsey�n bakay

TARİH VE AİLE DİZİMİ

Yenşehr Beledyes erken çocukluk gelşmnde model oldu

Mers�n Yen�şeh�r Beled�yes�, 3 yıl önce 
Türk�ye’de b�r �lke �mza atarak hayata 
geç�rd�ğ� Erken Çocukluk Gel�ş�m� Projes�; 
Yen�şeh�r Model� kapsamında çalışmalarını 
sürdürüyor.

Yen�şeh�r Beled�yes�, 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� �le 
b�nlerce çocuğun ve a�len�n hayatına 
dokundu. Marmara Ün�vers�tes� bünyes�ne 
çalışmalar yürüten Marmara A�le Becer�ler� 
Eğ�t�m Programı’nda(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 

 8 yaşına kadar devam eden s�stemat�k ve 
b�l�msel proje

ver�yor.

Yen�şeh�r 
Beled�yes�n�n 
özgün projes�; 
A�le ve Evl�l�k 
Hayatı 
Eğ�t�m�, 0-3 
Yaş MABEP 
A�le Eğ�t�m�, 
0-3 Yaş Bebek 
Kütüphanes�, 
0-6 Yaş 
Gel�ş�m 

Değerlend�rme, 0-6 Yaş Özel Eğ�t�m, 3-6 Yaş 
Becer� Temell� Eğ�t�m Merkez� ve 6-8 Yaş 
Atölye Temell� Eğ�t�m’nden oluşuyor.

Yen�şeh�r Beled�yes� proje �le �lk olarak 
b�reylere a�le olmanın önem�n� anlatıyor 
ardından 0-3 yaş arasında çocukları olan 
ebeveynlere erken çocukluk eğ�t�m� ver�yor. 
Proje kapsamında kurulan ve a�leler�n ücrets�z 
olarak yararlandığı Bebek Kütüphanes� �le 
çocukların d�l/b�l�şsel gel�ş�m�ne katkıda 
bulunulurken, kl�n�k ps�kolog tarafından yapılan 
taramalarla çocuklardak� gel�ş�msel bozukluklar 
erken dönemde tesp�t ed�l�yor.

Proje 7 ayrı 
basamaktan 
oluşuyor

Gündüz bakımev� değ�l Becer� Temell� Eğ�t�m 
Merkez�

Mers�n Yen�şeh�r Beled�yes� proje �le 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�ne ve geçt�ğ�m�z ay 
Marmara Beled�yeler B�rl�ğ� ve İstanbul 
Planlama Ajansı �şb�rl�ğ�yle düzenlenen Kentte 
Erken Çocukluk Eğ�t�m Programına davet 
ed�lm�şt�. Her �k� kongrede de Yen�şeh�r 
Beled�yes�n�n projes�, örnek proje olarak 
katılımcılarla paylaşılmıştı. UNICEF Türk�ye 
Ofis�nden Dr. Mehmet Al� Torunoğlu, kongrede 
yaptığı konuşmada erken çocukluk eğ�t�m�nde 
Mers�n Yen�şeh�r Beled�yes�n�n s�stemat�k ve 
doğru yaklaşımını tebr�k etm�ş ve Mers�n’e 
gelerek, projey� yer�nde �nceleyeb�lecekler�n� 
�fade etm�şt�.

İk�nc� Yüzyılda Eğ�t�m Hakkı Çalıştayında da 
örnek göster�ld�

Örnek proje UNICEF’�n de d�kkat�n� çekt�

Proje kapsamında �nşa ed�len ve 2021 yılında 
h�zmete açılan Becer� Temell� Eğ�t�m 
Merkez�(BETEM)’nde �se Yen�şeh�r Beled�yes�, 
3-6 yaş arasındak� çocuklara tam zamanlı ve 
b�reyselleşt�r�lm�ş b�r eğ�t�m programı �le destek 
ver�yor. Çocukların var olan potans�yeller�n�n 
ortaya çıkarıldığı BETEM’de hareket, sanat, 
b�l�m, drama, müz�k ve tasarım atölyeler�nde 
çocuklara b�reysel eğ�t�m programı uygulanıyor.

Kısa sürede büyük b�r aşama kaydett�kler�n� 
�fade eden Yen�şeh�r Beled�ye Başkanı 
Abdullah Özy�ğ�t, “Bu proje �le Mers�n 
Yen�şeh�r’den b�r çoban ateş� yaktık. Çünkü 
b�z�m asıl hedefim�z bu projen�n tüm 
Türk�ye’ye yayılması. Erken çocukluk 
gel�ş�m� maalesef Türk�ye’de göz ardı ed�lm�ş 
b�r konu. Çocukların z�h�nsel gel�ş�m�n yüzde 
90’ının 0-3 yaş arasındak� dönemde 
tamamlandığı b�l�m �nsanları tarafından �fade 
ed�l�yor. Dolayısıyla bu süreçte çocuklarımızı 
kaderler�ne terk edemey�z. Yen�şeh�r 
Beled�yes� olarak kısa sürede büyük b�r aşama 
kaydett�k. Projem�z� ve çocuklarımız �ç�n ne 
kadar öneml� olduğunu anlatmaya devam 
ed�yoruz. 3 yıllık süreçte elde ett�ğ�m�z ver�ler 
b�ze doğru yolda olduğumuzu gösterd�.” ded�.  

Erken Çocukluk Gel�ş�m� Projes�; Yen�şeh�r 
Model� Cumhur�yet Halk Part�s� tarafından 
düzenlenen İk�nc� Yüzyılda Eğ�t�m Hakkı 
Çalıştayına v�deo konferans �le New York’tan 
katılan ve erken çocukluk gel�ş�m�nde dünyaca 
ünlü Prof. Dr. Selçuk Ş�r�n tarafından da örnek 
proje olarak göster�lm�şt�. Dünyadak� en 
büyük eğ�t�m araştırmacılar derneğ� 
AERA’dan Araştırma Büyük Ödülü ve 
gel�şt�rd�ğ� projelerle Jacobs Vakfı’ndan 2018 
Sosyal G�r�ş�mc�l�k Ödülü alan Ş�r�n, 
Yen�şeh�r Beled�yes�n�n proje kapsamındak� 
çalışmalarını örnek olarak anlatmıştı.

Başkan Abdullah Özy�ğ�t “Mers�n 
Yen�şeh�r’den b�r çoban ateş� yaktık”
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A�le d�z�m� terap�s�n�n ana �lkes� b�reyler�n kuşaklar önces�nden 
başlayarak a�leler�ndek� b�reyler �le görünmez b�r bağ �le bağlı 
olduğudur. A�le d�z�m� terap�s�' ne göre, a�le �çer�s�nde yaşanan 
olumsuzluklar a�le fertler�n�n DNA'larına kazınmakta ve bu şek�lde 
nes�lden nes�le aktarılmaktadır. Bu anlayışa göre b�reyler�, 
doğdukları a�leler şek�llend�rmekte ve bugün oldukları k�ş� hal�ne 
get�rmekted�r. 

nes�ller üzer�nde tahr�bat yaratab�leceğ� b�l�nmekted�r. Ataları 
soykırıma maruz kalmış k�ş�ler�n d�ğer �nsanlara göre depresyon ve 
�nt�hara daha fazla mey�ll� olduğu ps�koloj�k b�r olgudur. Der�nl�k 
ps�koloj�s�n�n kurucularından Carl Gustav Jung, Anılar, Düşler, 
Düşünceler k�tabında; “Ebeveynler�m, büyükanne ve 
büyükbabalarım ve daha uzak atalarım tarafından tamamlanmamış, 
cevaplanmamış halde bırakılan şeyler�n ve soruların etk�s� altında 
olduğuma kuvvetle �nanıyorum. Sıklıkla b�r a�lede ebeveynlerden 
çocuklara geçen k�ş�sel olmayan b�r 'karma' var g�b� görünür.” 
�fades� �nsanın bedenden �baret olmadığı gerçeğ�ne kuvvetl� b�r 
destekt�r.

A�le d�z�m� terap�s�, a�le �çer�s�nde yaşanan olaylar net�ces�nde 
oluşan bozulmalar ve kopmaların ps�koloj�k problemler�n temel�n� 
oluşturduğu düşünces�n� savunmaktadır. Bu durumun �y�leşt�r�lmes� 
�ç�n �se a�le d�z�m� terap�s� uygulanarak b�reyler�n, a�leler�ne �çsel 
olarak ger� götürülmes� ve a�leler� �le kend� �ç dünyalarında 
barışmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Alman ps�koterap�st Bert Hell�nger 50 yıldan fazla b�r süre boyunca 
a�lelerle çalışmış b�r� olarak b�rçok k�tabında a�le travmalarını 
kalıtsal olarak devraldığımızı ve yen�den yaşadığımızı �fade etm�şt�r. 
Hell�nger yapmış olduğu “A�le D�z�m�” terap�ler�nde b�r ebeveyn�n, 
kardeş�n, çocuğun ya da yakın b�r akrabanın zamansız ölümü, b�r 
terk ed�l�ş, a�leden dışlanma, suç veya �nt�har g�b� travmat�k 
olayların �nsanlar üzer�nde çok kuvvetl� tes�rler bıraktığını ve bunun 
nes�ller boyu devam edeb�leceğ� �dd�asındadır. Suç �şleyen ve b�r 
ceza görmeyen b�r k�ş�n�n b�r sonrak� nes�lde doğan akrabasının h�ç 
suçu olmadan ve farkına varmadan o suçun bedel�n� 
ödeyeb�lmekted�r. 

A�le d�z�m� �le �lg�l� Bert Hell�nger'�n k�tapları ve Mark Wolynn'�n 
“Sen�nle Başlamadı” k�tabı değerl� çalışmalardır. Başroller�nde 
Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın yer aldığı 
Netfl�x d�z�s� Zeyt�n Ağacı'da bu konuyla �lg�l�d�r.

A�le d�z�m� b�rçok yönü �le tar�he benzer. B�reyler�n geçm�şten 
gelen travmaları benl�ğ�n�n alt katmanlarında saklaması g�b� 
toplumlarda tar�hler�nden kaynaklı b�r�k�mler�, kolekt�f b�l�nçdışında 
muhafaza eder. Son dönemde popüler olan “Vahdett�n b�r ha�n 
m�d�r?” tartışması kolekt�f b�l�nçdışının b�r dışa vurumu, Türk 
m�llet�n�n belleğ�nde taptaze durmaya devam eden büyük z�h�nsel 
yarılmanın tezahürüdür. 

Batı, Türk toplumunun s�n�r uçları �le oynamayı çok �y� başarmıştır. 
Onların yüzyıllık planlarını bozan ant�emperyal�st ve tam 
bağımsızlıkçı büyük Atatürk ve devlet�ne gönülden bağlı la�k 
�nsanları, mütedeyy�n kes�m �ç�n 'batı hayranı' g�b� göster�rken, 
mütedeyy�n ve devlet�ne yürekten bağlı �nsanları da la�k kes�m 
gözünden 'devlet düşmanı' g�b� göstereb�lmey� başarmıştır. Bu 
durum Türk toplumunun b�r ve ortak hareket edeb�lmes�n�n 
önündek� en büyük engeld�r.

Tar�hsel devamlılık b�l�nc� hayat� öneme sah�p, sosyal b�r olgudur. 
Rusya Devlet Başkanı Vlad�m�r Put�n, SSCB'n�n dağılmasını “Tüm 
Ruslar g�b� ben�m �ç�n de b�r trajed�, 20. yüzyılın en büyük 
jeopol�t�k felaket�d�r. Tamamen farklı b�r ülkeye dönüştük. B�nlerce 
yıl �ç�nde b�r araya get�r�lm�ş olan her şey öneml� ölçüde 
kaybed�ld�.” demes�ne rağmen SSCB'n�n 91 yaşında ölen son l�der� 
M�ha�l Gorbaçov'un naaşını z�yaret ed�p,  b�r buket kırmızı gülü 
Gorbaçov'un tabutuna bırakmıştır.  Tabutun başında b�rkaç dak�ka 
sess�zce duran Put�n, başını eğd�, tabuta dokundu ve haç çıkardıktan 
sonra odadan uzaklaşmıştır. Put�n'�n cenaze tören�ne katılmayacağı, 
esk� l�der Gorbaçov �ç�n b�r devlet tören� de yapılmayacağı 
açıklanmıştır. 

Aklıma b�r soru takıldı; “M�llet olarak A�le d�z�m� terap�s� 
yapmamız mümkün müdür?”

Tar�h, g�yd�kler�m�z�n, b�ze g�yd�r�lenler�n, 
üstümüzdek�ler� yen�ley�p, değ�şmem�ş sandığımız 
esk�ler�m�z� sandıklardan çıkarıp tekrar g�y�nmem�z�n 
öyküsüdür. İnsan, adına tar�h den�len kuşatıcı bütünün 
b�r parçasıdır. Kend�s�n� d�ğerler�nden tamamen ayrı 
b�r varlık g�b� n�telemes�, kökünden ayrılab�leceğ�n� 
düşünmes� �nsanın en kolay ve sürekl� yaptığı şey; 
yan� kend� kend�n� kandırmasıdır.

Genler�m�z, geçm�ş deney�mlerden bazılarını anı 
olarak muhafaza eder. Ayrıca yaşanan acıların gelecek 

“Baba koruk yer, çocuğun d�ş� kamaşır.”
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GANDİ'DEN BAY KEMAL'E

Barışın Kralçes 

“Puduhepa”
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Türk Kadınlar Konsey� Derneğ�, Amer�kan Kültür 
Kolejler�'nde 'Barış' konusunda öğrenc�lere farkındalık 
sem�ner� verd� ve ş�ddet mağduru kadınların başarılı 
çocukları �ç�n kontenjan hakkı elde ett�.

21 Eylül 'Dünya Barış Günü' etk�nl�kler� kapsamında 
düzenlenen sem�nerde Türk Kadınlar Konsey� Derneğ� 
Adana Şubes� ve Akden�z Bölges� Başkanı Av. Meryem 
TÜRKTEKİN 'Barışın Önem�'n�, TKKD Eğ�t�m 
Kom�syonu Başkan Yardımcısı Seher ERGİN 'Barışın 
Kral�çes� Puduhepa'yı anlattı. 

TKKD Kadına Yönel�k Ş�ddetle Mücadele Kom�syonu 
Başkan Yardımcıları Av. Derya Akdağ Polat �le Av. 
Mehtap Ulutaş'ın da katıldığı sem�nerde; TKKD 
tarafından öğrenc�lere önce dünyanın yazılı �lk barış 
sözleşmes� olan 'KADEŞ Antlaşması'nı yapan, güçlü 
Anadolu kadını Kral�çe Puduhepa tanıtıldı. Ardından 
barışın önem�, temel �lkes�, bu uğurda neler 
yapılab�leceğ�, nasıl barışçıl b�r �nsan olunab�leceğ� g�b� 
hususlar anlatıldı. 

Ayrıca barışın Puduhepa sayes�nde 33 asır önce 
Adana'dan dünyaya doğduğu vurgusu yapıldı, günümüzde 
bu toprakların ş�ddetle anılmasının �se üzüntü ver�c� 
olduğu bel�rt�lerek TKKD'n�n kadına yönel�k ş�ddetle b�r 
çok açıdan mücadele ett�ğ�, bu konuda yaşlı genç 
herkes�n duyarlı olması gerekt�ğ�ne d�kkat çek�ld�. 

Söz konusu protokol �le, Amer�kan Kültür Kolejler� her 
yıl ş�ddet mağduru b�r kadınının çocuklarını dört yıl 
boyunca ücrets�z olarak okutmayı üstlend�. TKKD �se, 
yılda �k� kez Amer�kan Kültür Kolejler�'nde ş�ddet, barış, 
eş�tl�k g�b� evrensel konularda sem�ner vermey� üstlend�.

TKKD Başkanı Av. Meryem TÜRKTEKİN “Ülkem�z�n 
ve halkımızın geleceğ� adına yapılab�lecek en güzel şey 
şüphes�z eğ�t�me katkı sunmaktır. Ulu Önder�m�z Mustafa 
Kemal Atatürk'ün �fade ett�ğ� g�b� 'Eğ�t�mde kaybed�lecek 
tek b�r fert yoktur.' d�yerek Türk Amer�kan Kolejler� 
Kurucusu Ömür ÖZTÜRK'e ş�ddetle �lg�l� toplumsal 
duyarlılığından ve eğ�t�me katkısından dolayı teşekkür 
ett�.

Sem�ner, öğrenc�ler�n yanı sıra öğretmenler ve okul 
�darec�ler� tarafından da büyük beğen� aldı. Sem�ner 
sonrasında, Amer�kan Kültür Kolejler� �le Türk Kadınlar 
Konsey� Derneğ� arasında ş�ddet mağduru kadınların 
başarılı çocuklarının eğ�t�m�ne destek olmak amacıyla 'İş 
B�rl�ğ� Protokolü' �mzalandı. 

Barışın �nsanlığın varoluşundan bu yana, uğrunda en çok 
çaba ve emek sarfed�len en büyük olgu olduğu ve 
�nsanlığın en temel gereks�n�m� olduğu vurgulanarak 
öğrenc�lerde  ş�ddets�z ve barış dolu b�r dünya �ç�n 
farkındalık ve mot�vasyon oluşturuldu.

“İnsanlığa olan �nancı 
kaybetmemel�s�n�z. 
İnsanlık b�r okyanustur; 
bazı damlalar k�rl� d�ye 
okyanus k�rlenmez” 
Mahatma Gand�. Genel 
başkanımız da bu sözdek� 
anlayış ve �lkelere 
dayanarak asla 
umudumuzu kaybetmem�z 
gerekt�ğ�n� ve Türk�ye'n�n 
artık Bay Kemal'�n�n 
olduğunu müjdelem�şt�r. 
Bay Kemal'�n hayaller�, �stekler� ve hedefler� b�ze yen� ve 
güvenl� b�r hayat vaat etmekted�r.

-Hak eden ve l�yakat sah�b� k�ş�; �darec�, yönet�c� ve tems�lc� 
olacaktır. K�m k� erdeml� , dürüst ve çok çalışıyorsa beğen�len 
ve terc�h ed�len olacaktır.

Türk�ye'n�n Gand�'s�nden  Bay Kemal'e gelen s�yaset yolculuğu  
meşakkatl�, zorlu ve mücadele dolu geçm�şt�r. 22 Mayıs 2010 
tar�h�nde genel başkan seç�len sayın Kemal Kılıçdaroğlu s�yaset 
sahnes�ne Türk�ye'n�n Gand�'s� adıyla gelm�şt�r. Daha �lk gün 
genel başkanımızın ş�ddets�zl�kten yana ,barış sever ve hak�kat 
ehl� olduğu anlaşılmıştır. 
Sayın Kılıçdaroğlu tüm 
yaşamı ve genel başkanlığı 
boyunca gerçekl�k ve  
barış �ç�nde  yaşamıştır. Bu 
durum tar�hte çok az k�ş�ye 
nas�p olmuştur. Türk�ye 
halkının her dönem sevg�, 
d�yalog ve başkalarına 
saygı �ht�yacı olduysa da 
bu dönem bu �ht�yaç çok 
daha fazla 
h�ssed�lmekted�r.. Bu 
�ht�yacı g�derecek ve 
toplumu rahatlacak k�ş� 
doğruluğu ve dürüstlüğü 
tesc�l ed�len genel 
başkanımızdır.

Bay Kemal'�n l�derl�ğ�nde neler olacak :

-İnsanlar, paraları ve �mkanları yok d�ye sağlık �le eğ�t�m 
h�zmet�nden mahrum  kalmayacaktır.

Tem�z, saf, ad�l ve düzgün b�r �nsan yan� Bay Kemal b�z�m 
kurtarıcımız olacaktır.. B�rl�kte kötülüğe karşı savaşacağız.. 
yanındayız ve yolundayız Bay Kemal..

-Neo-l�beral�zm ve vahş� kap�tal�zm sona 
gelm�şt�r.. İnsanlık �ç�n yen� b�r dönem ve 
hayat var.. Daha ad�l ve güzel b�r hayat 
�ç�n eş�tl�k ve gel�r dağılım denges� 

gerekmekted�r.. Sevg� ve adalet �lkeler�ne bağlı Bay Kemal 
sadece Türk�ye �ç�n değ�l Dünyanın tüm ülkeler� ve halkları 
�ç�n umut olacaktır..
Mahatma Gand� “Ben�m hayatım, mesajımdır”  dem�şt�r.

Bay Kemal'�n hayatı da b�ze mesajdır..

-A�le destekler� s�gortası �le her ev�n  en az asgar� ücret m�ktarı 
kadar gel�r� olacak ve bu gel�r ev�n kadınının hesabına 
yatırılacaktır.

-Tüm komşu ve yabancı d�ğer ülkeler �le dostluk ve barış �ç�nde 
görüşme yapılacaktır. Büyük çöküşlere  ş�ddet ve savaş ortamı 
neden olmuştur..Mesala Bay Kemal olsaydı..Sur�ye ve 
Sur�yel�ler sorunu olmayacaktı.

-Ülkem�zde  ödenen verg�ler nereye, nasıl ve k�m tarafından 
harcanıyor ? Tarafsız ve bağımsız denet�m kurumları tarafından 
şeffaf b�r şek�lde denetlenecek ve kamuoyu b�lg�s�ne açık 
olacaktır. Keyfi ve g�zl� ödeme kapıları kapanacaktır.

-Türk parası ve Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşlığı  değerl� 
olacaktır.H�ç k�mse el�n� kolunu 
sallayarak sınırlarımızı aşamayacak ve 
Türk�ye Cumhur�yet� Vatandaşlığı 
satılamayacaktır.

-Emekl�ler�n tüm yaşamlarını yoksunluk ve yoksulluk �ç�nde 
tüketmeler�ne göz yumulmayacaktır.. İnsan� dokunuş ve 
ekonom�k düzenlemeler �le ömürler�n�n son dönemler�nde 
huzurlu olmaları sağlacaktır..

-Zek� ve çalışkan her öğrenc�  devlet güvences�nde 
olacaktır.Barınma ve Ün�vers�te de okuma �mkanı en üst 
sev�yede sunulacaktır..Yoksul ve fak�rs�n d�ye sah�ps�z 
olmayacaksın..

-İkl�m, gıda ve enerj� kr�z� �ç�n b�l�msel 
ve teknoloj�k tüm önlemler alınacaktır.. 
Akıl ve deney�mler ney� emred�yorsa ona 
sığınılacaktır.. Ülkem�zdek� yer altı ve yer 
üstü kaynakları korunacak ve h�çk�mseye 
peşkeş çek�lmeyecekt�r..

-Gençler�m�z�n gözü Yurt dışında olmayacak, gençler hem 
vatansever hem de halkçı olacaklardır..Tüm b�lg� ve zekalarını 
Türk�ye halkı ve Türk�ye �ç�n kullanacaklardır.. Onlara kend� 
ülkeler�nde özgür,eş�t ve onurlu yaşamanın �mkanı ve 
güvences� sunulacaktır..

-Demokras� ve la�kl�k, tüm kurum ve 
kuralları �le �nsanca ve hakça yaşama 
h�zmet edecekt�r.

-İnsanlar;  �nançları, d�ller� ,k�ml�kler� ve 
g�y�mler� neden�yle ayrıştırılmayacak ve 
ötek�leşt�r�lmeyecekt�r..

-Bağımsız yargı ve adalet lekes�z ve 
eks�ks�z olacaktır…

-Memur, �şç� veya ç�ftç� her k�m k� 
çalışıyor ve üret�yorsa hak ett�ğ�n�n 
karşılığını tam ve eş�t alacaktır.
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Cov�d yaz �le ara verm�ş g�b� görünse de 
sonbahar �le bağışıklık s�stem�n� 
güçlend�rme zamanı

Pandem�n�n etk�s�n� çok h�ssetmed�ğ�m�z 
b�r yaz mevs�m�n� ger�de bıraktık. Şu an en 
büyük korku büyükşeh�rler�n 
kalabalıklaşması ve azalan tedb�rler sebeb� 
�le  Cov�d19 salgınının yen�den �vme 
kazanması. Okullarında açılması da 
toplumu bu tehl�keye daha da açık b�r hale 
get�rd�.

Pek� ne yapmalıyız? 
Vücudumuzun doğal savunma 
mekan�zması olan bağışıklık 
s�stem�n�, güçlend�rerek Cov�d 19 
ve d�ğer hastalıklara karşı güçlü b�r 
savunma oluşturulab�l�rs�n�z. 
Avrasya Hastanes� Beslenme ve 
D�yet Uzmanı Büşra Çengel, 
bağışıklık s�stem�n� 
güçlend�rmen�n yollarını açıklıyor.

Bağışıklık s�stem� �lk savunma 
noktamız

Hastalıklar �le mücadele etmen�n 
�lk yolu bağışıklık s�stem�n� güçlü 
tutmaktan geçer. Bağışıklık 
s�stem�, vücudun en organ�ze 
çalışan s�stemler�nden b�r�d�r. 
Vücuda karşı tehd�t yaratan her 
tehl�ke karşısında kend� savunma 
stratej�s�n� üreten bağışıklık 
s�stem�, benzetme yapmak 

gerek�rse ordu g�b� çalışır. Bağışıklık s�stem�n�n 
gel�ş�m�, dünyaya gözler�n� açan b�r bebeğ�n, dış 
dünya �let�ş�m� �le başlar. Bu andan �t�baren 
Cov�d 19 g�b� vücuda g�ren tüm 
m�kroorgan�zmaları tesp�t eden ve gerek�rse 
vücuda g�rmeler�n� engelleyen, hatta b�r şek�lde 
vücuda g�ren m�kroorgan�zmaların vücutta 
kalmalarını engelleyen çok güçlü b�r s�stemd�r.

Salgın olarak tüm dünyayı etk�leyen Korona 
v�rüsten korunmak �ç�n en öneml� unsur, güçlü 

Bağışıklık s�stem�m�z� güçlend�rmek �ç�n ;

b�r bağışıklık s�stem�ne sah�p olmanızdır. 
Zeng�n ve dengel� beslenme bağışıklık 
s�stem�n�n güçlend�r�lmes� �ç�n en öneml� 
unsurlar arasında yer alır.

Suyun yararlarını hep�m�z kısmen b�l�yoruz. En 
öneml� yararı �se vücuttan atık maddeler� 
uzaklaştırmasıdır. Sadece susayınca su 
�çmemel�s�n�z, susama h�ssetmesen�z dah� 
günde en az 8-10 bardak su tüketmeye çalışın.
Mevs�msel meyve ve sebzeler, �çer�s�nde 
bulunan bol m�ktarda v�tam�n sayes�nde tam b�r 
takv�ye deposudur. Üstel�k vücudun 
tem�zlenmes�nde rol alan ant�oks�dan, meyve ve 
sebzelerde bolca bulunur. Bu nedenle meyve 
sebze tüket�m�, bağışıklık s�stem�n� öneml� 
ölçüde güçlend�r�yor.  Bu 
sebeple günde en az 5 kez 
sebze-meyve tüket�lmes� gerek�r. 
Elma, nar, portakal, 
mandal�naya mutlaka 
öğünler�n�zde yer ayırın.
Vücut, güçlü b�r ant�oks�dan 
olan glutatyonun üret�m� �ç�n 
sarımsak ve soğana oldukça 
�ht�yaç duyar. Yeterl� tüket�m �le 
vücut doğal yollarla d�renç 
kazanmış olur. Tab�atın en güçlü 
ant�b�yot�ğ� olarak kabul ed�len 
sarımsak, ant�m�krob�yel yapısı 
sayes�nde bağışıklık s�stem�n�z� 
güçlend�r�r.
Balığın b�rçok faydası 

Formda kalmak uğruna tek t�p beslenmey� 
öneren d�yetlerden kaçının. Bunun yer�ne 
farklı farklı bes�n çeş�tler�n�n olduğu öğünler� 
terc�h ed�n, sağlıklı ve dengel� beslenme 
düzen� oluşturun.

bulunuyor. B�r d�ğer faydası �se hastalıklara 
karşı vücudu d�rençl� hale get�rmes�d�r. Fakat 
balığı tüketmeden önce p�ş�rme tekn�kler�ne 
çok d�kkat etmek gerek�yor. Özell�kle kızartma 
yapmak yer�ne fırında p�ş�rmek daha sağlıklı 
b�r terc�h olur.

Soğuk kış günler�ne g�receğ�m�z bu günlerde 
sıcak b�r şeyler yeme eğ�l�m�m�z artar. Bu 
noktada fast-food tüketmek yer�ne çorba 
tüketeb�l�rs�n�z. Yapacağınız çorbalar �ç�n�z� 
ısıtmakla beraber bağışıklık s�stem�n� 
güçlend�receklerd�r.

Covd yaz le ara vermş gb görünse de 

Sonbahar le bağışıklık sstemn güçlendrme zamanı
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Metaversede  var  olan hızlı gel�şmeler, 
tasarımcıların bu alanda nasıl katkı sağlayacağını 
düşündürüyor. F�z�k� alanda tasarımlar sanal 
evrende nasıl b�r boyut kazandıracak nasıl açığa 
çıkacak sorusu b�r çok k�ş� tarafından sorulmaya 
başlandı b�le. Önümüzdek� dönemde M�mar� eylem 
ve �novasyon çokluğunun gerçekleşeceğ� yer 
metaverse.

Platform bu evrende sanal arsa alan 
yatırımcılara m�marlık ve tasarım desteğ� 
sağlıyor.  

Esk� adıyla ''Kervansaray'' t�caret yolu 
ş�md�k� adıyla ''Metasaral''' olarak dönüştü 
d�yeb�l�r�z.

Metaversede t�car� yapılar, planlar ve 
m�mar� alanlar m�marlara tesl�m ed�lm�ş 
durumda.
 Bazı platformlar �ç�n dünyanın önde 
gelen m�marlık firması Grımshow ArCh 
Çoktan görevlend�r�ld� b�le.

 Zaha Had�d�n meta evren�ndek�, h�per 
gerçekç� bölgelerle tasarladığı, 
özgürlükçü, m�kro ulus
 b�r çok m�marlık firması tarafından b�r 
başlangıç olarak kabul ed�lse de bazı 
çevrelerce tartışılmaya devam ed�yor. 
Bazılarına göre geleceğ�n m�mar�s� olma 
yolunda �lerlese de bazılarına göre para 
get�ren b�r t�caret alanının dışına 
çıkamayacağını vurgulayan b�r düşünce 
var. 

B�r sonrak� yazıda görüşmek üzere..

M�marlık �ç�n yen� b�r gel�r kaynağı mı 
yoksa m�marlık mesleğ� �ç�n değer 
kazanıp, değer kaybetmes� m� olacak 
henüz bell� değ�l.

 Decontraland Arch F�rması bunu çoktan 
farkına varmış ve d�j�tal ortamda üç 
boyutlu tasarımlarını müşter�ler�ne çoktan 
sunmuş b�le.

 Bazılarına göre hala sanal b�r oyun 
alanından dışarıya çıkamayacağına da�r 

 Fantast�k gelse de gerçek ve bu 
gerçekl�kte m�marları rolü büyük.

Metaversede gerçekleşm�ş olan 
örneklerden b�r tanes� de Zaha HAd�d'�n 
m�mar� ve sosyal etk�leş�mler� araştıran 
sanal b�r sanat galer�s�  NFT�sm

 20. yüzyıl m�marlığından farklı olarak 
t�car� amaçlara h�zmet etmen�n dışında, 
fiz�k� b�r sınırlama olmadan müşter�ye 
yönel�k tasarımları destekl�yor. Kazançlı 
b�r endüstr� g�b� gözüküyor ve kulağa çok 
hoş gel�yor. 
D�j�tal b�r araz� satın alıyorsunuz ve d�j�tal 
yasam alanlarını tasarlayıp, t�carette 
kazanmış oluyorsunuz.

Meteverse m�marlığını aslında m�mar� 
�fade alanının sınırlarını, �nşaat malzemes� 
kısıtlamasının olmadığı, malzeme 
özell�kler�n�n olmadığı ve �nşaat 
mal�yetler�n�n olmadığı b�r proje olarak 
adlandırab�l�r�z ve bu da spes�fik olarak 
Metaverse m�marlığının gen�ş çaplı önünü 
fazlasıyla açacak g�b� gözüküyor.

Bunun �ç�n  UNSTUDİO ve BJarke, 
m�marlar ve tasarımcılar �ç�n Spaceform 
adı altında b�r platform oluşturdu ve bu 
platform m�marların ger� dönüşümler� �le 
b�rl�kte gel�şmeye ve farklılaşmaya devam 
ed�yor. 

Örneğ�n Pandem� de hayata geç�r�len 
sanal galer�ler.

 B�r çok gerçek ş�rket metaverse evren�nde 
yer alab�lmek adına büyümek ve para 
kazanmak �ç�n m�mar� tasarımcılara 
yatırım yapmak �st�yor. B�rçok firma, meta 
alanlar �ç�n yerleş�k m�marlık firmalarını 
devreye sokmaya başladı b�le,

Galer�ler�n dışında , Çalışma ortamları da 
tasarlandı  ve çalışma ortamları 
yaratılmaya hızla devam ed�l�yor. Yalnızca 
firmaları değ�l m�marlık ş�rketler�n�n de 
bu hızlı büyüme fazlasıyla d�kkat�n� 
çekmeye devam ed�yor.

b�r düşünce oluşmuş olsa da metaverse 
hızla �nşa ed�lmeye devam ed�l�yor. 

 Emlak p�yasası m�marlar, tasarımcılar bu 
oyun alanının dışında fiz�k� gerçekl�ğ�n 
ötes�nde tasarlanan projelerde çoktan para 
kazanmaya başladılar b�le ve m�mar� 
alanda farklı d�s�pl�nlerde görev 
dağılımları çoktan kend�n� göstermeye 
başladı. 
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ALTIN KOZA’DA ONUR ÖDÜLLERİ HALE SOYGAZİ VE MÜJDAT GEZEN’E VERİLDİ
Müjdat Gezen’�n sağlık sorunlarından 
dolayı katılamadığı gece, Fah�r 
Atakoğlu’nun konser�yle sona erd�.

Hale Soygaz�; ‘’Ödülümü demokras�ye 
adıyorum’’

Zeydan Karalar; “S�nemaya ve d�ğer 
sanat dallarına üst düzeyde destek 
vermey� sürdüreceğ�z.”

Meltem Cumbul’un sunumuyla 
gerçekleşen 29. Uluslararası Altın Koza 
F�lm Fest�val�’n�n Onur Ödüller� Tören�, 
muhteşem b�r geceye sahne oldu. Bu yılk� 
‘‘Onur Ödüller�’’ Hale Soygaz� ve Müjdat 
Gezen’e ver�ld�.

‘’Ela �le H�lm� ve Al�’’ ve ‘’Ç�l�ng�r 
Sofrası’’nın Galaları Gerçekleşt�.

‘’Müjdat Gezen Ve Hale Soygaz� Eşs�z 
Sanatçılarımız’’

Açılış konuşmasına sanatçıları, s�nema 
emekç�ler�n� ve konukları selamlayarak 
başlayan Adana Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Zeydan Karalar, “Hep�n�z� 
Adana’da görmüş olmaktan dolayı çok 
mutluyum. B�ze verd�ğ�n�z değerden ötürü 
çok teşekkür ed�yorum. Bugün çok öneml� 
�k� sanatçımıza Müjdat Gezen’e ve Hale 
Soygaz�’ye Onur ödüller�m�z� vereceğ�z. 
Onlara s�nemaya sağladıkları eşs�z 
katkıdan dolayı hem saygılarımı 
sunuyorum, kend�ler�n�  tebr�k ed�yorum” 

Konuşmasında, bu yıl Cüneyt Arkın, Fatma 
G�r�k, Erden Kıral ve C�van Canova g�b� yerler� 
doldurulamayacak, unutulmayacak �s�mler�n 
kaybed�ld�ğ�n� hatırlatan Başkan Zeydan 
Karalar, “Bugün ayrıca Tarık Akan’ımızın ölüm 
yıldönümü. Kaybett�ğ�m�z sanatçılarımızı saygı, 
özlem ve rahmetle anıyoruz” ded�.

‘’Altın Koza’yı Altın Koza Yapan S�z Değerl� 
Sanatçılarımızsınız’’

ded�.
Fest�vale destek veren kurum ve kuruluşlara da 
teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar şunları 
söyled�: “Altın Koza b�r markadır, Adana 
s�nema kent�d�r, sanat kent�d�r, kültür kent�d�r, 
Adana lezzet kent�d�r, Adana kurtuluşun kent�, 
Mustafa Kemal Atatürk’e M�ll� Mücadele 
yapma �lhamını veren kentt�r, Adana del�kanlı 
�nsanların kent�d�r.

Altın Koza’yı Altın Koza yapan s�z değerl� 
sanatçılarsınız, hep�n�ze b�r kez daha teşekkür 

Geceye, sanat dünyasından pek çok �s�m 
katıldı.  Ödül tören� Fah�r Atakoğlu ve konuk 
şarkıcı Sena Şener’�n konser�yle sona erd�. 

Türk S�neması’nın usta �sm� Hale Soygaz�’ye 
ödülünü, Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Zeydan Karalar ve Hal�l Ergün takd�m ett�. 
Hale Soygaz� ‘’Bu gem�y� buraya get�ren 
emekç�lere şükran borçluyuz. Söylenecek o 
kadar çok şey var k�. Bu ödülü demokras�ye, 
özgürlüğe, eş�tl�ğe, adalete adıyorum’’ ded�.

Fest�valde Onur Ödülü’nü alan sanatçı Müjdat 
Gezen �se, sağlık nedenler�nden dolayı geceye 
katılamadı. Usta �sm�n ödülünü, Erkan Kolçak 
Köstend�l, Fest�val Yürütme Kurulu Başkanı 
Menderes Samancılar ve Cah�t Berkay’ın 
el�nden aldı. Müjdat Gezen gönderd�ğ� 
görüntülü mesajda ‘’Bu sene ödülümü 
alamadım ancak en kısa zamanda Adana’yı 
z�yaret edeceğ�m’’  ded�.

ed�yorum. Adana s�nema endüstr�s�ne çok 
c�dd� katkıda bulunmuştur. Esk�den Adana’da 
yazlık s�nemalarda tutan film, bütün 
Türk�ye’de tutardı. İnşallah Adana’yı s�nema 
kent� yapacağız. UNESCO’ya bu konuda 
başvuracağız. Adana s�nemaya, s�nema 
endüstr�s�ne, sanata ve sanatçılara en üst 
düzeyde katkı vermeye devam edecekt�r. Bu 
yıl Altın Koza daha zeng�n �çer�kl� ve her yıl 
b�r öncek�nden daha güzel olacak. S�nema 
tadında günler d�l�yorum.”

Hale Soygaz� ödülünü Zeydan Karalar ve 
Cah�t Berkay’ın el�nden aldı

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI ERDEM’DEN

Ceyhan Beled�yes�, ülken�n �ç�nde 
bulunduğu zorlu ekonom�k tablodan 
etk�lenen esnaf ve sanatkarlara 
desteğ�n� sürdürüyor. Bu kapsamda 
düzenled�ğ� etk�nl�klerde esnafla �ş 
b�rl�ğ�ne g�den Ceyhan Beled�yes�, hem 
�lçen�n tanıtımına hem de esnafın 
kazancını artırmasına fırsat tanıyor.

İlçe esnaf ve sanatkarlarını z�yaret ed�p 

Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya 
Erdem, �lçe esnaf ve sanatkarlarını 
z�yaret ett�, sorunlarını d�nley�p, 
beled�ye çalışmaları �le �lg�l� b�lg� 
verd�.

sorunlarını d�nleyen Beled�ye Başkanı 
Hülya Erdem, “Ekonom�m�z�n yapı taşı 
olan Ceyhanlı esnaf ve sanatkarımızın 
sorunlarını b�l�yoruz. Beled�yem�z 
bünyes�nde tüm ek�pler�m�zle esnaf ve 
sanatkarımızın yanındayız. Ceyhanımızdak� 
mahallelerde hemşehr�ler�m�z�n en 
yakınında bulunan, yoksul ve gar�ban dostu 
esnaflarımızın daha güzel günler yaşamasını 
temenn� ed�yoruz” d�ye konuştu.

İlçe ekonom�s�n�n döngüsünde büyük rol 
oynayan, ekonom�ye can veren esnaf ve 
sanatkarların desteklenmes�n�n önem�ne 
�şaret eden Başkan  Erdem, “Esnaflarımıza 
hayırlı �şler, bol kazançlar d�l�yorum” ded�.

B�nlerce k�ş�n�n katıldığı konserde Ferhat Göçer 
sev�len şarkılarını seslend�rd�. Hatay Büyükşeh�r 
Beled�ye(HBB) Başkan Vek�l� Adnan Özkaya, 
“Böyle büyük b�r organ�zasyonda ve böyle b�r 
sahnede buluşmamıza ves�le olan Beled�ye 
Başkanımız Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkür 
ed�yorum” ded�. Özkaya, şarkılarını ve ses�n� 
Hatay halkıyla paylaşan Ferhat Göçer’e ç�çek 
hed�ye ett�. 

EXPO 2021 Hatay organ�zasyonu Türk�ye’de çok 
sev�len ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ed�yor. 
Antakya alanı bu kez sanatçı Ferhat Göçer’� konuk 
etmen�n heyecanını yaşadı. 

Büyük b�r organ�zasyonda emeğ� geçen herkese 
teşekkür eden Göçer, “Türk�ye’n�n en büyük açık 
hava t�yatrosunda sahne almaktan mutluluk 
duydum” ded�.Özkaya’nın Başkan Savaş’ın şeh�r 
dışında olduğu �ç�n konser� �zleyemed�ğ�n� 
bel�rtmes� üzer�ne Göçer, “Kıymetl� b�r dostum 
olan başkanımıza selamlarımı söyley�n, 

FERHAT GÖÇER: “TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK AÇIK HAVA TİYATOSUNDA SAHNE 
ALMAKTAN MUTLULUK DUYDUM”

Hatay muhteşem b�r şeh�r, s�z Türk�ye’s�n�z” 
�fadeler�n� kullandı.Vatandaşların yoğun �lg� 
gösterd�ğ� konser, herkes�n coşkuyla söyled�ğ� 
İzm�r Marşı �le son buldu.

ESNAFA DESTEK ÇAĞRISI
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FERHAT GÖÇER: “HATAY MUHTEŞEM”
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