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Türk Ceza Kanununun Hürr�yete Karşı Suçlar bölümünde 
123. maddes�nde düzenlenm�şt�r:
"Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla b�r k�mseye 

1- Israrla telefon ed�lmes�,

Bu suçta k�ş� karşı tarafı yan� mağduru rahatsız etmekte, mağdurun 
özel ve sosyal hayat yaşamasına, ps�koloj�k d�ng�nl�ğ�ne müdahale 
etmekted�r. Hukuken korunan değerler, mağdurun �ç huzuru, karar 
verme ve hareket özgürlüğüdür. K�ş�n�n huzur ve sükununu bozma 
suçu, bazen başka b�r suça �le beraber �şleneb�l�r ve suçun unsuru 
hal�ne geleb�l�r. Örneğ�n telefonla c�nsel tac�z suçu �şlenmes� hal�nde 
k�ş�ler�n huzur ve sükununu bozma suçu c�nsel tac�z�n unsuru hal�ne 
geld�ğ�nden, fa�l sadece c�nsel tac�z suçu �le cezalandırılmaktadır.

Israrla telefon ed�lmes�n de k�ş� mağduru b�rden fazla kere telefonla 
araması, telefon aracılığı �le mesaj atılması, �ş telefonundan 
aranması hal�nde bu suça vücut vermekted�r. Aynı şek�lde ısrarla 
telefonla araması, telefonu açık tutarak konuşmaması, müz�k veya 
sesler d�nlet�lmes� de suçun meydana gelmes�ne yol açmaktadır. 
Gönder�len mesajların b�r anlam �fade etmes�n�n h�çb�r önem� 

2- Israrla gürültü yapılması
3- Israrla hukuka aykırı başka b�r davranışta bulunulması.

K�ş�n�n huzur ve sükûnunu bozma suçunda 3 seç�ml�k 
hareketten herhang� b�r�n�n yapılması durumunda bu suç 
�şlenm�ş olmaktadır. 

Bunlar :

ısrarla; telefon ed�lmes�, gürültü yapılması ya da aynı maksatla 
hukuka aykırı başka b�r davranışta bulunulması hal�nde, mağdurun 
ş�kayet� üzer�ne fa�le üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası ver�l�r."

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

Huzur ve sükûnu bozma suçunun ceza davasının 
sonuçlanmasından sonra ya da yargılama aşamasında devam 
ederken tazm�nat davası açılab�l�r.

Israrla hukuka aykırı b�r davranışta bulunulmasına baktığımız 
zaman anlamamız gereken, bel�rl� b�r k�ş�ye yönelen, ısrarlı, 
huzur ve sükûnu bozmaya dönük davranışlardır. Örneğ�n, kapı 
z�l�n�n bel�rl� aralıklara ısrarla çalınması, yolda yürürken araba 
�le mağduru rahatsız etmes�, ard arda e-ma�l göndermek. 
Facebook, whatsapp, tw�tter, �nstagram vb. g�b� �nternet 
üzer�nden �let�ş�m ve mesajlaşma da hukuka aykırı b�r şek�lde 
ısrarla yapılması da bu suçu oluşturmaktadır.

yoktur. Öneml� olan mesajların , ısrarla gönder�lmes�d�r. 
Telefonla aranma veya kısa mesaj gönder�lmes�nden başka 
sosyal medya hesapları üzer�nden aramalar yapması, mesaj 
gönder�lmes� hal�nde de suç �şenm�ş sayılacaktır. B�rden fazla 
kez'�n sayısı bel�rlenmes� her somut olaya göre değ�şkenl�k 
göstermekted�r.
Israrla gürültü yapılmasın da �se, ısrara telefon ed�lmes� g�b� 
b�rkaç kez yapılmasının yan� sayının b�r önem� yoktur. Öneml� 
olan gürültünün mağduru rahatsız edecek boyutta ve ısrarlı 
olarak gürültü yapılması hal�nde suç �şlenm�ş kabul ed�lecekt�r. 
B�r kez b�le yapılan gürültü daha suçun oluşumu �ç�n yeterl� 
kabul ed�lmekted�r. Gürültünün, s�nema film� veya müz�k g�b� 
anlamlı b�r eserden gelen b�r ses olab�leceğ� g�b� anlamsız b�r ses 
de olab�l�r. Israrla gürültü yapıldığına da�r v�deo kaydı, tanık g�b� 
del�llerle �spat ed�leb�lecekt�r.

2022 Hukukun Üstünlüğü Endeks�'ne göre dünya genel�nde 
hukuk devlet�ne bağlılık ger�l�yor. Bu yıl 140 ülke arasında 
116'ncı sırada yer alan Türk�ye, kend� bölges�nde sonuncu oldu.
Dünya Adalet Projes� (WJP), 2022 Hukukun Üstünlüğü 
Endeks�'n� yayımladı. Ülkeler�n hukukun üstünlüğüne 
bağlılıklarının ölçüldüğü raporda Türk�ye, 140 ülke arasında 
116'ncı, kend� bölges�nde �se en son sırada yer aldı.
Bugün açıklanan raporda, dünya genel�nde hukukun 
üstünlüğünün tehl�kede olduğuna, ş�ddet, yolsuzluk ve 
cezasızlığın küresel çapta m�lyonlarca �nsanı etk�led�ğ�ne vurgu 
yapıldı.

Açıklanan rapora göre hukukun üstünlüğüne en çok uyan ülke 
Dan�marka. Bu ülkey� Norveç, F�nland�ya, İsveç, Hollanda ve 
Almanya �zl�yor.

Son b�r yılda ülkeler�n yüzde 61'�nde hukukun üstünlüğüne 
bağlılığın azaldığını gözler önüne seren raporda, "Dünya 
genel�nde hukukun üstünlüğünün güçlend�r�lmes� ve gücün 
keyfi kullanımının önlenmes� �ç�n yapılması gereken daha çok �ş 
var" �fadeler�ne yer ver�ld�.

"Hesap ver�leb�l�rl�ğ�, yasaların ad�l b�r şek�lde uygulanması ve 
�nsan haklarının koruması �ç�n gereken kurumsal mekan�zmalar 
zayıflıyor."

İlk sırada Dan�marka, son sırada Venezuela yer aldı

G�derek artan sayıda hükümet�n otor�ter eğ�l�mler 
ben�msed�ğ�ne �şaret ed�len raporda, şu tesp�t aktarıldı:

"Kurumsal yapılar zayıflıyor"

ABD 26'ncı sırada yer bulurken, l�sten�n sonunda, Afgan�stan ve 

Türk�ye, hukukun üstünlüğü bakımından sadece AB ülkeler�, 
İng�ltere, ABD, Japonya ve Kanada g�b� ülkeler�n ger�s�nde değ�l, 
Uruguay, B�rleş�k Arap Em�rl�kler�, Ruanda, Nam�bya, Botsvana, 
Malezya, Senegal, Gana, Moğal�stan, Burk�no Faso, Tr�n�dad ve 
Tobago'nun da çok ger�s�nde yer aldı. 

Bu grupta, hukukun üstünlüğü sıralamasında Gürc�stan �lk sırayı 
aldı. Onu Kosova, Kuzey Makedonya, Kazak�stan, Moldova, 
Bosna-Hersek ve Rusya �şgal�n�n sürdüğü Ukrayna �zled�. 
Türk�ye �se, Sırb�stan, Arnavutluk, Belarus, Kırgız�stan ve 
Rusya'dan sonra, en son sırada yer buldu.

WJP D�rektörü El�zabeth Andersen, hukukun üstünlüğünün 
adalet, hesap ver�leb�l�rl�k, eş�t haklar ve herkese adalet �le �l�nt�l� 
olduğuna vurgu yaparken, "Pandem�den çıkıyoruz, ancak küresel 
çapta hukukun üstünlüğündek� ger�leme devam ed�yor" ded�.

140 ülken�n hukukun üstünlüğüne uyumunu yansıtan endekse 
göre Türk�ye bu yıl 116'ncı sırada yer aldı.

WJP: Türk�ye de ger�lemen�n olduğu ülkelerden

Raporda ayrıca ülkeler, bulundukları bölgelere göre de 
değerlend�r�ld�. Türk�ye'ye, Güney Avrupa ve Orta Asya 
bölges�nde yer ver�ld�.

WJP'n�n basın açıklamasında, hukukun üstünlüğünün ger�led�ğ� 
ülkeler arasında Türk�ye'n�n de bulunduğuna, puanlarında 
ger�leme olduğuna d�kkat çek�ld�.

Türk�ye bölges�nde son sırada

Kamboçya'dan sonra, Venezuela yer aldı.

Bu kapsamda yapılan değerlend�rmeye göre Türk�ye y�ne 
l�sten�n son sıralarında, 140 ülke arasında 135'�nc� sırada yer 
aldı.

Araştırma kapsamında, hükümetler�n, ülkey� yönetenler�n, 
hukuka bağlılıkları da mercek altına alındı.

Buradak� sıralamada, hükümetler�n ne ölçüde hukuka bağlı 
oldukları bel�rley�c� oldu. Ayrıca değerlend�rmeler�n, 
hükümetler�n yasalar uyarınca ne ölçüde denetleneb�l�r 
olduklarına, özgür ve bağımsız medya g�b� hükümet dışı 
denet�m süreçler�n�n olup olmadığına bakılarak yapıldığı 
vurgulanıyor.

Temel haklarda da Türk�ye ger�de

Hükümetler�n hukuka bağlılık sıralaması

Bununla b�rl�kte, Türk�ye'n�n daha üst sıralamada yer aldığı 
başlıklar da var. Örneğ�n kamu düzen� ve güvenl�k 
sıralamasında 67'�nc� sırada yer alan Türk�ye, "yolsuzluğun 
yokluğu" sıralamasında 70'�nc�, şeffaf hükümet başlığında �se 
105'�nc� oldu.

Türk�ye, temel haklar bağlamındak� sıralamada da sonlarda, 
134'üncü sırada yer alıyor.

Dünya genel�nde ger�lemen�n nedenler�
WJP'n�n basın açıklamasında, bu sene dünya genel�nde hukuk 
devlet�ne bağlılıkta yaşanan ger�lemede, artan otor�terleşme ve 
hukukun üstünlüğünde uzun döneml� erozyonun etk�l� olduğu 
bel�rt�l�yor.
Ayrıca bu yıl, ülkeler�n üçte �k�s�nde temel haklara saygı 

alanında ger�leme olduğunun altı ç�z�l�yor.
Y�ne ülkeler�n yüzde 58'�nde, hükümetler�n yargı, 
özgür ve bağımsız basın yoluyla denetlenmes� 
konusunda da, ger�leme olduğu aktarılıyor.

Dünya Adalet Projes (WJP): Türkye'de hukukun üstünlüğü gerlyor
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KİŞİNİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU

Avukat ayça den�z ç�men
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Global oyunculuk kadın ş gücünden geçer
İŞKAD PROJELERİNİ AÇIKLADI

İŞKAD Yönet�m Kurulu Başkanı 
Berman Mantı, 2023 Proje Tanıtım 
Toplantısı’nda kalkınma ve büyüme 
�ç�n kadın �st�hdam oranının artması 
gerekt�ğ�n� vurguladı
“Kadının �ş hayatındak� yer� 
güçlenecek”
ADANA – İş Kadınları Derneğ� 
(İŞKAD) Yönet�m Kurulu Başkanı 
Berman Mantı, hızla değ�şen 
ekonom�k konjonktürde global oyuncu 
olmak �ç�n kadın �ş gücünün oyuna 

Adana H�lton Otel’de 
düzenlenen “İŞKAD 2023 Proje 
Toplantısı”nda İŞKAD Yönet�m 
Kurulu Üyeler� ve İŞKAD 
üyeler�yle b�r araya gelen Başkan 
Berman Mantı, kalkınma ve 
büyüme �ç�n kadın �st�hdam 
oranını artırmanın ekonom�de ön 
şart ve hedef olması gerekl�l�ğ�ne 

dah�l ed�lmes�n�n zorunlu 
olduğunu vurguladı.

d�kkat çekt�. Bununla b�rl�kte 
demografik şartlar ve teknoloj�k 
gel�şmeler�n yakın b�r gelecekte 
global ekonom�n�n tüm 
sıralamasını yen�den 
bel�rleyeceğ�n� d�le get�ren 
Mantı, “Sınırlı da olsa toplum 
�ç�n ve kadın g�r�ş�mc�ler �ç�n  
var olan kaynakların doğru 
kanallara ulaştırılması güçlü b�r 
dayanışma ağıyla mümkün. 

Burada başta kadın dernekler� 
olmak üzere tüm s�v�l 
kuruluşlara öneml� görevler 
düşüyor. Kadın da erkek de 
ekonom�de yer�n� alsın k�, 
k�ml�klerden bağımsız kadın 
g�r�ş�mc�l�ğ�n� ve �st�hdamını, 
toplumun sosyo-ekonom�k, 
kültürel düzey�n� konuşmaya 
başlayalım” d�ye konuştu.

İş Bırakarak Kararlılığımızı Gösterecek, “Ders Vereceğ�z”  
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Eğ�t�m-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı 
Seher Erg�n; 2 Kasım'da 14 eğ�t�m 

send�kası olarak üret�mden gelen 
gücümüzü kullanacak, �ş bırakarak 
kararlılığımızı gösterecek, “ders 
vereceğ�z”  
Bugün eğ�t�m emekç�s�n�n, haksızlıklar 
karşısında susmayacağını, baskılara 
boyun eğmeyeceğ�n�, mesleğ�n�n 
onuruna, çocuklarının geleceğ�ne sah�p 
çıkacağını göstermen�n günüdür.
Yıldan yıla haklarımızı gasp ett�ler; b�z� 
ayın daha başında kara kara ay sonunu 
düşünür hale get�rd�ler; ev�m�ze başımız 
d�k, sınıflarımıza kafamız rahat g�rmem�z� 
engelled�ler; Başöğretmen�m�z�n b�ze 
emanet ett�ğ� öğrenc�ler�m�ze la�k, 
b�l�msel, kamusal, ad�l ve çağdaş b�r 
eğ�t�m vermem�z�n önüne geçt�ler, 
yaşanab�l�r b�r emekl�l�k hayal�m�z� b�le 
çaldılar; s�stemat�k �t�bar su�kastler� 
düzenled�ler, ş�md� �se bu tabloyu daha da 
beter hale get�recek, hakaret n�tel�ğ�ndek� 
b�r öğretmenl�k meslek kanununu 
önümüze get�rd�ler. Onlar, el�m�zde 
kalanlarda da gözü olduğunu gösterd�; 
ş�md� b�z de haklarımızı ve saygınlığımızı 
tesl�m etmeye n�yet�m�z olmadığını 
göstereceğ�z! 

Bugün “artık yeter!” demen�n, send�kal 
önder�m�z Fak�r Baykurt'un ded�ğ� g�b� 
“ders vermen�n”, b�z� hafife alanları 
uyarmanın günüdür!

Talepler�m�z çok açık:

B�ld�ğ�n�z g�b� Eğ�t�m-İş olarak eğ�t�m 
emekç�ler�n�n görüşü alınmadan, Saray'ın 

tal�matı ve yandaş 
send�kaların oluruyla 
hazırlanan, sorunlarımızı 
çözmek b�r yana dursun b�ze 
yen� haksızlıkları ve 
angaryaları dayatacak olan 
ÖMK'ya karşı �lk günden ber� 
�t�razın örgütley�c�s� olduk.

“Öğretmenl�k zaten b�r 
uzmanlık mesleğ�d�r” ded�k. 
“Her öğretmen uzmandır, 
d�ploması da uzmanlık 

belges�d�r. S�z kend� d�plomalarınıza 
bakın” ded�k. “Tesl�m ed�lmes� gereken 
haklarımızı yen� ve keyfi şartlara 
bağlayan, ezbere dayalı b�r sınav 
sonucunda b�z� yen� sıfatlarla ayrıştıracak 
olan, okullarda çalışma barışını bozacak 
ve öğretmen�n mesa� saat dışındak� 
vakt�n� de gasp etmeye n�yetl� bu kanun, 
sadece eğ�t�m emekç�ler� açısından değ�l, 
tüm eğ�t�m s�stem� açısından büyük b�r 
tehd�tt�r” ded�k. Fakat, hükümet bu 
konuda ger� adım atmayacağını gösterd�. 
Ş�md� b�z de haklı mücadelem�zden 
vazgeçmeyeceğ�m�z� göster�yoruz!

Eğ�t�m-İş'�n çağrısı ve bu çağrıya yanıt 
veren eğ�t�m send�kalarıyla b�rl�kte, 
Türk�ye send�kal mücadele tar�h�nde 
neredeyse benzer� olmayan b�r ortak 
duruş b�rl�ktel�ğ� oluşturulmuştur. 2 
Kasım'da 14 eğ�t�m send�kası olarak 
üret�mden gelen gücümüzü kullanacak, �ş 
bırakarak kararlılığımızı gösterecek, “ders 
vereceğ�z”  

-Öğretmenl�k Meslek Kanunu ger� 
çek�lmel� ve eğ�t�m send�kaları �le tüm 
eğ�t�m emekç�ler�n�n görüşler�n�n de 
yansıyacağı şek�lde yen�den 
düzenlenmel�d�r.
-Ülkedek� gerçek enflasyonda eğ�t�m 
emekç�s�n�n alım gücünün ne kadar 

-Sosyal devlet �lkes� gereğ�, tüm eğ�t�m 
çalışanlarına g�y�m, ulaşım, barınma, beslenme, 
yakıt, k�ra yardımı yapılmalı ve a�le çocuk yardımı 
tutarları �y�leşt�r�lmel�, verg� d�l�m� adalets�zl�ğ�ne 
son ver�lmel�d�r. 
-Öğrenc�ler�m�ze öğreteb�leceğ�m�z en büyük 
değerlerden b�r� adalet �ken eğ�t�m�n bu değerden 
yoksun hale gelmes� 
kabul ed�lemez. 
Kamuda mülakat 
uygulamasına 
derhal son ver�lmel�, 
her kadro hak 
ed�lerek alınmalıdır.
-Eğ�t�m Anayasal 
b�r hak �ken ve bu 
hakkın ayrılmaz 
parçası olan 
barınma, beslenme 
ve ulaşım 
konusunda sosyal 
devlet�n varlık 
göstermemes� kabul 
ed�lemez. 
Öğrenc�ler�m�z�n 
tüm bu hakları 
devlet güvences�ne 
alınmalı ve kamusal 
eğ�t�m 
sağlanmalıdır.

Tar�h, eğ�t�m 
emekç�ler�nden, 
çocuklarımızın 
geleceğ�nden ve 
n�tel�kl� eğ�t�m 
hakkından yana 
olanları mutlaka 
yazacaktır. 

düştüğü de açıktır. Oysa �nsanlık onuruna yaraşır 
ücretler alarak çalışmak b�r haktır! Tüm eğ�t�m 
çalışanlarının yoksulluk sınırının üzer�nde b�r ücret 
artışına �l�şk�n düzenlemeler yapılmalı ve 1. 
dereceye gelm�ş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek 
gösterge ver�lmel�d�r. Ayrıca eğ�t�m-öğret�m yılına 
hazırlık ödeneğ�, ayrım gözetmeks�z�n tüm eğ�t�m 
çalışanlarına b�r maaş tutarında ödenmel�d�r.

Emeğ�m�ze, alın ter�m�ze ve meslek� �t�barımıza 
saldıranlar �le çocuklarımızın n�tel�kl� eğ�t�m hakkını 
gasp edenler �se tar�hle yargılanacaktır.

Bu gerçeğ� anlamayanlara cevabımızı hep b�rl�kte 
vereceğ�m�z mücadeleyle göstereceğ�z! 

B�r Başöğretmen�n kurduğu ülkede eğ�t�m 
emekç�s�n� değers�zleşt�rmek, Başöğretmen�m�z�n 
yen� nes�ller� emanet edecek kadar güvend�ğ� 
öğretmenler�n uzmanlığını kend� yeterl�l�ğ�ne 
bakmadan teste tab� tutmak, öğrenc�ler� Anayasal 
hakları olan la�k, b�l�msel ve kamusal eğ�t�mden 
mahrum bırakmak k�msen�n hadd� değ�ld�r!  

Gücümüz b�rl�ğ�m�zde, gücümüz örgütlülüğümüzde! 

 



Sayfa 4

Avukat As�le Betül YAyla

TÜRK CEZA HUKUKUNDA AF ( Genel Af – Özel Af )
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ADANA’da HALUK LEVENT VE ALEYNA TİLKİ KONSERLERİ İLE
  

29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı 99. Yılda Adana'da B�r Başka 

Coşkuyla Kutlandı

Adana Büyükşeh�r Beled�yes�, Ceyhan'da başladığı Haluk 

Levent konserl� 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı kutlamalarını, 

Seyhan Güney Yıldızı Stadı'nda, Kozan'da da devam ett�rd� 

final� �se Uğur Mumcu Meydanında Aleyna T�lk� �le 

gerçekleşt�rd�. Ceyhan'dan, Güney Yıldızı'na, Kozan'dan Uğur 

Mumcu Meydanına on b�nler Cumhur�yet �ç�n buluştu.

Adanalıların yoğun şek�lde katıldığı kutlamalarda coşku ve 

Adana, Haluk Levent �le başlayan ve Aleyna T�lk� �le son bulan 

Cumhur�yet kutlamalarında on b�nler alanlarda buluştu.

Zeydan Karalar, “99. Yılda Cumhur�yet Coşkusu Adana'da B�r 

Başka H�ssed�l�yor.”

29 EKİM'DE MEŞALELİ 

YÜRÜYÜŞ VE ALEYNA TİLKİ 

KONSERİ

Uğur Mumcu Meydanı'na meşalel� yürüyüş �le görkeml� b�r 

kalabalık �le katılan Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 

Zeydan Karalar'a CHP Adana M�lletvek�ller� Ayhan Barut, Dr. 

Müzeyyen Şevk�n, Burhanett�n Bulut, Orhan Sümer, Seyhan 

Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal Akay, Çukurova Beled�ye 

Başkanı Soner Çet�n, Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem 

ve CHP İl, İlçe Örgüt Yönet�c�ler� �le b�nlerce yurttaş eşl�k ett�. 

Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 

Zeydan Karalar, 29 Ek�m Cumhur�yet 

Bayramı'nı bu yıl b�r başka coşkuyla 

kutladıklarını bel�rterek, “Cumhur�yet 

k�mses�zler�n k�mses�d�r. İnşallah 

önümüzdek� yıl Cumhur�yet�m�z�n 100. 

yılını kutlayacağız. Bu yıl 99. yılı 

kutluyoruz ve Ceyhan'da, Seyhan'da, 

Kozan'da kutlamalar gerçekleşt�rd�k. 

Bugün de Aleyna T�lk� kardeş�m�z�n de konser vereceğ� 

Cumhur�yet Bayramı kutlamalarını gerçekleşt�r�yoruz” ded�.

Saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın okunması ardından sırasıyla 

CHP Adana M�lletvek�ller�, Soner Çet�n ve Ak�f Kemal Akay 

da kısa b�rer konuşma yaptılar.

Cumhur�yet'e bağlılık h�ss�yatı üst 

sev�yedeyd�.

KARALAR CUMHURİYET 99 YILDA ÇOK İŞ YAPTI

Daha sonra Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan 

Karalar yaptığı konuşma �le konserler�n yasaklanmasına d�kkat 

çekerek Ed�p Akbayram'ın da konser�n�n yasaklanmasını 

eleşt�rd� ve en kısa zamanda Akbayram'ı Adana'ya davet 

edecekler�n� bel�rtt�.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Cumhur�yet 99 yılda çok �ş yaptı, ülkey� �mar ett�, ülken�n 

�marını yapan bütün tes�sler� Cumhur�yet kurdu. Eks�k kalan 

sorunlar var ülkede ama 2. yüzyılda bunların tamamı 

çözülecek. B�zler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 

Cumhur�yet� sonsuza kadar yaşatacağız” ded�. 

Konuşmaların ardından Adanalılar, Aleyna T�lk�'n�n 

şarkılarıyla eğlend�, Cumhur�yet Bayramı'nı kutladı.

CUMHURİYET BAYRAMI BİR BAŞKA GÜZEL

· Cezanın �nfaz süres�n�n 
azaltılması,

Özel affa uğramış k�ş�, tekrar suç �şlerse 
hakkında tekkerrür hükümler� uygulanır.

Özel aftan yararlanab�lmek �ç�n ortada 
mutlaka b�r ceza mahkum�yet� olmalıdır. 
Özel af ceza mahkum�yet�n� ortadan 
kaldırmaz, sadece cezanın �nfaz süres�n� 
veya �nfaz b�ç�m�n� etk�ler. Genell�kle Özel 
Af kapsamında hukuk� olarak üç farklı 
sonuçtan bahsetmek mümkündür. Buna 
göre:

· Hap�s cezasının para cezasına 
dönüştürülmes�.

ÖZEL AFFIN HUKUKİ SONUÇLARI

· Suçun cezaev�nde �nfazının sona 
erd�r�lmes�,

Genel af hal�nde; soruşturma yürütülen 
ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla 
�lg�l� dava açılmaz. Haklarında hüküm 
ver�l�p henüz kes�nleşmeyenler ve davası 
açılıp mahkemes� devam edenler hakkında 
davanın düşmes�ne karar ver�l�r. 
Haklarındak� hüküm kes�nleş�p henüz 
�nfaza başlanmayanlar �le �lg�l� cezalar 
�nfaz ed�lmez. İnfaz ed�lmekte olanlar 
derhal serbest bırakılır. Genel af hal�nde 
adl� s�c�l kaydı s�l�n�r.

· Kes�nleşen mahkûm�yetler 
tamamen ortadan kalkar.

· Ceza mahkemeler�nde görülen 
davalar düşer (kamu davaları).

af ve özel af; kanunun yetk� verd�ğ� şek�lde 
gerçekleşt�r�lmekted�r.

Af kararı,  Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından üye tam sayısının beşte üç 
çoğunluğunun kararı �le çıkarılab�l�r. Genel af 
Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� üyeler� 
tarafından ver�l�rken özel af hem bu üyeler 
tarafından ver�leb�l�r hem de Cumhurbaşkanı 
kararı �le ver�leb�l�r. ( Anayasa madde 87: 
“…Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� üye 
tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı 
�le genel ve özel af �lânına karar vermek… )“
Anayasa kapsamına göre genel aftan 
yararlanamayacak olan tek suç orman 
suçlarıdır. Ormanlara karşı �şlenen suçlar 
�ç�n af çıkarılamamaktadır. ( Anayasa 
Madde 169: Ormanlara zarar vereb�lecek 
h�çb�r faal�yet ve eyleme müsaade ed�lemez. 
Ormanların tahr�p ed�lmes�ne yol açan s�yas� 
propaganda yapılamaz; münhasıran orman 
suçları �ç�n genel ve özel af çıkarılamaz. ) 
Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya 
daraltmak amacıyla �şlenen suçlar genel ve 
özel af kapsamına alınamaz.

Genel Af ve Özel Af kavramı Anayasa ve 
Ceza Hukuku kapsamında değerlend�r�len b�r 
kavramdır. Genel af ve özel affın etk�ler� 
b�rb�r�nden farklıdır. Genel af ve özel af 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununda 65. Madde de 
düzenlenm�şt�r. 

Özel Af da genel aftan farklı olarak hap�s 
cezasının �nfaz kurumunda çekt�r�lmes�ne 
son ver�leb�l�r veya �nfaz kurumunda 
çekt�r�lecek süres� kısaltılab�l�r ya da adlî 
para cezasına çevr�leb�l�r. Özel af, genel 
aftan farklı olarak ceza mahkum�yet�n�n 
hukuk� sonuçlarını ortadan kaldırmaz. 
Özel af, b�r grup �nsanı etk�leyecek şek�lde 
düzenleneb�leceğ� g�b� b�r k�ş�ye özgü 
olarak da düzenleneb�l�r. 

Kısaca Genel Af; kamu davasını düşürür 
ve hükmolunan cezaları bütün net�celer� 
�le b�rl�kte ortadan kaldırır. B�r suç tüm 
net�celer� �le ortadan kalkıyorsa genel af' 
tır. Genel af; hem hap�s cezaları hem de 
adl� para cezaları hakkında uygulanab�l�r. 
Özel af sadece hap�s cezaları hakkında 
uygulanab�l�r.

GENEL AFFIN HUKUKİ 
SONUÇLARI

· Af kapsamında savcılık 
soruşturmaları �ç�n tak�ps�zl�k 
kararı ver�l�r.

· Memurlar �ç�n mahkum�yet 
kapsamında ver�len d�s�pl�n 
cezaları ortadan kalkar.

Genel affın ortaya çıkardığı başlıca hukuk� 
sonuçlar:

· Adl� s�c�l kaydından affa uğrayan 
tüm suçlar çıkarılır.

AF; Suçun hukuk� net�celer�n� etk�leyen b�r 
durumdur. Türk yargı s�stem�nde af hakkında farklı 
düzenlemelere yer ver�lm�şt�r. Af kavramı genel af ve 
özel af olmak üzere �k� farklı başlık altında 
�nceleneb�l�r. Af çıkarma yetk�s� Türk hukukuna göre 
�k� farklı merc�e tanınmıştır. Af çıkarma yetk�s� 
anayasa �le TBMM'ye ver�lm�şt�r. Cumhurbaşkanı da 
anayasayla ver�len yetk�ye göre af çıkarab�l�r. Genel 
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Sayfa 6

Eğ�t�m Sen “Öğrenc�ler�n F�şlenmes�nden Vazgeç�lmel�d�r!”

Eğ�t�m Sen; MEB, Okullara Gönderd�ğ� “Sınıf R�sk 
Har�tası Yönerges�” �le Öğrenc�ler� F�şlemekten 
Vazgeçmel�d�r!

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından okullara “Sınıf 
R�sk Har�tası Yönerges�” gönder�lm�şt�r. Söz 
konusu har�tanın sınıf/rehber öğretmenler� tarafından 
doldurulacağı ve öğrenc�ler�n r�sk gruplarında yer 
alma durumlarını bel�rlemeye yönel�k olduğu 
bel�rt�lm�şt�r. Har�tadak� ver�lere bakıldığında; anne-
babası ayrı yaşayan, sevg� evler�nde kalan, a�les�nde 
süreğen hastalığı bulunan, a�les�nde ruhsal hastalığı 
bulunan, a�les�nde ceza� hükmü bulunan, ruhsal 
hastalığı bulunan, a�les� mevs�ml�k �şç� olan vb. 
ver�ler toplanmaya çalışılmaktadır.

Öğrenc�ler hakkında sınıf r�sk har�tasında 
toplanması �stenen ver�ler�n tamamı 6698 sayılı 
K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kanunu kapsamında k�ş�sel 
ver�d�r ve bazılarının özel n�tel�kl� k�ş�sel ver� olması 
neden�yle yapılan �şlem devlet el�yle öğrenc�ler�n 
fişlenmes� anlamına gelmekted�r. Bu durumda 
öğrenc�ler�n ve vel�ler�n rızası olmaksızın, k�ş�sel ve 
özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler�n bu şek�lde toplanması, 
bunun �ç�n sınıf ve rehber öğretmenler�n 
görevlend�r�lmes� hukuka aykırıdır ve suçtur.

“H�ç k�msen�n, özell�kle de öğrenc�ler�n k�ş�sel 
ver�ler�, ortada h�çb�r somut durum yokken bu 
şek�lde kayıt altına alınarak kullanılamaz.”

Eğ�t�m Sen Merkez Yürütme Kurulu tarafından 
konuyla �lg�l� yapılan basın açıklaması şu şek�lde;

Türk�ye'n�n yurttaşlarını fişleme s�c�l�n�n kabarık 
olduğu b�l�nmekted�r. Geçt�ğ�m�z yıllarda �l m�ll� 
eğ�t�m müdürlükler� tarafından da okullara 
gönder�len resm� yazılarla, okullarda “suç �şleme 
eğ�l�m�” olan ve bu anlamda emn�yet tarafından 
“r�sk grubu” �ç�nde değerlend�r�len öğrenc�ler�n 
tesp�t� amacıyla benzer fişlemeler yapıldığı 
b�l�nmekted�r.

H�ç k�msen�n, özell�kle de öğrenc�ler�n k�ş�sel 
ver�ler�, ortada h�çb�r somut durum yokken bu 
şek�lde kayıt altına alınarak kullanılamaz. M�llî 
Eğ�t�m Bakanlığı bu çağdışı uygulamayı derhal 
durdurmalı, öğrenc�ler� fişleme anlamına gelen 
“Sınıf R�sk Har�tası Yönerges�” ger� çek�lmel�d�r.

Geçt�ğ�m�z yıllarda benzer 
uygulamalarda görüldüğü g�b� 
öğrenc� vel�ler�n�n onayını 
alma sürec�n�n de gerekt�ğ� 
g�b� yürütülmed�ğ� 
b�l�nmekted�r. Okul �dareler� 
çoğunlukla vel�ler�n onayını 
almadan hareket etmekte, 
sorulsa b�le vel�ler �lg�l� 
kanunun b�lg�s�ne sah�p 
olmadığından okul �st�yorsa 
gerekl� olduğunu düşünerek 
onay vermekted�r. Üstel�k 

öğrenc� vel�ler�nden onay alınması, yapılan �şlem�n 
hukuk dışı olduğu gerçeğ�n� değ�şt�rmemekted�r.

“Sınıf R�sk Har�tası Yönerges�” çocukları ve 
öğrenc�ler� suç �şlemeye eğ�l�ml�, potans�yel b�r 
tehl�ke olarak gören çağ dışı z�hn�yet�n gelm�ş 
olduğu son noktadır. Okullarda bazı öğrenc�ler�n 
ortada �şlenm�ş herhang� b�r suç yokken resm� 
makamlar tarafından alenen fişlenmes� suçtur. 
Okullarda s�v�l pol�s görevlend�r�lmes�n�n ardından 
açık açık “suç �şlemeye eğ�l�ml� olan öğrenc�ler�n 
tesp�t�” amacıyla hazırlanan söz konusu har�ta en 
temel hukuk kurallarını b�le h�çe sayarak, tek adam 
rej�m�n�n karakter�n� tüm açıklığıyla ortaya 
koymaktadır.

Baro Başkanı Av.Sem�h Gökayaz, Adana Büyükşeh�r 

Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan 
Karalar, 32. Dönem Olağan Genel Kurulu ve 
seç�mler�n�n ardından yen�den Adana Barosu 
Başkanlığı'na seç�len Av. Sem�h Gökayaz'ı z�yaret 
ederek görev�nde başarılar d�led�.

Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan 
Karalar, “Yen�den seç�len Baro Başkanımız Sem�h 
Gökayaz'a başarılar d�l�yorum. Ülkem�zde �nsan 
haklarının �şlerl�k kazanması ve hukukun 
üstünlüğünün sağlanması konusunda Baromuzun her 
zorluğun üstes�nden geleceğ�nden yana h�çb�r kuşku 
duymuyorum. Sem�h Başkan'a ve yönet�m kurulu 
üyeler�m�ze hayırlı olmasını d�l�yorum” şekl�nde 
konuştu.

Beled�ye Başkanı Zeydan Karalar'a naz�k z�yaret� 
�ç�n teşekkür ederek, Baromuzun çalışmalarıyla �lg�l� 
b�lg� aktardı. Av. Gökayaz yaptığı konuşmada, 
“Önümüzdek� süreçte meslek� dayanışma anlayışıyla 
kaldığımız yerden devam edeceğ�z.  Hak, hukuk ve 
adalet eksen�nde, �nsan hakları ve hukukun 
üstünlüğü noktasında Adana Barosu olarak çaba 
göstermeye devam edeceğ�z. Mesleğ�m�z, 
meslektaşlarımız ve Adanamız �ç�n sorumluluk 
üstlen�p sorunların çözümünde Büyükşeh�r 
Beled�yem�z ve tüm kurumlarla daha önce olduğu 
g�b� �şb�rl�ğ� yapmaya devam edeceğ�z.” ded�.

Sohbet havasında geçen z�yaret kent ve ülke 
gündem�ne da�r görüş alışver�ş� şekl�nde sona 
erd�.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN 
KARALAR, BARO BAŞKANI Av. SEMİH GÖKAYAZ’A HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

Zeydan Karalar'dan, Adana 
Barosu'na Hayırlı Olsun Zyaret
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Savaş: Hepimizin Altılı Masa İçin Mücadele Vermesi Lazım

LÜTFÜ SAVAŞ: İKTİDARIN 
ELLERİNDEN GİDECEĞİNDEN 
KORKUYORLAR 

Hatay Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Doç. 
Dr. Lütfü Savaş, b�r telev�zyon 
programının canlı yayın konuğu olarak 
Hatay ve ülke gündem� hakkında öneml� 
açıklamalarda bulundu. 

Başkanlık s�stem� �le �lg�l� �kt�darın tutumu 
hakkında da açıklama yapan Savaş, 
“İkt�dar y�rm� yıldır h�ç yoktan çok 
kazanım elde ett�. Bu �kt�darın eller�nden 
g�deceğ�nden dolayı korkuyorlar. 
Başkanlık s�stem� d�ye yen� düzen 
get�rd�ler. Şu anda ne yapacaklarını 
şaşırdılar. Cumhur�yet’e ve Cumhur�yet’�n 
kazanımlarına d�l uzatmaları kadar doğal 
b�r şey yok. Bu nedenle b�z dünden daha 
fazla Cumhur�yet’e ve m�rasımıza sah�p 
çıkmak zorundayız” d�ye konuştu. Hatay’ın 
tur�zm�ne ve ekonom�s�ne öneml� katkılar 

Cumhur�yet�n ülke �ç�n önem�ne değ�nerek 
sözler�ne başlayan Başkan Savaş, 
“Cumhur�yet fırsat eş�tl�ğ�, adalet, gelecek, 
b�l�m ve üretmek demekt�r. Cumhur�yet� 
sadece kurulduktan sonra değ�l Osmanlı 
yıkılıp g�derken Anadolu’nun düştüğü 
duruma bakmak lazım. O durumda b�r 
yandan �çerdek� �hanet �çer�s�nde olanlara, 
cehaletle ve yed� düvelle mücadele eden 
Gaz� Mustafa Kemal Atatürk ve 
arkadaşlarına bakmak lazım. Ben 
gençler�m�ze her zaman Nutuk’u 
okumalarını tavs�ye eder�m. Onu 
okudukları zaman yüreğ�nde ülke, vatan ve 
�nsan sevg�s� oluşur. Herkes o günün 
şartlarına göre baktığında nasıl kıymetl� b�r 
mücadele ver�ld�ğ�n� anlar. Gaz� Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, dönem arkadaşlarını ve 
el� s�lah tutan herkes� rahmet ve m�nnetle 
anıyoruz. Cumhur�yet’�n faz�let� ve 
kazanımlarını saymakla b�t�remey�z” ded�. 

“CUMHURİYET’E VE MİRASIMIZA 
SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ” 

“CUMHURİYETİN FAZİLETİ VE 
KAZANIMLARINI SAYMAKLA 
BİTİREMEYİZ” 

“KIRSALDAKİ İNSANLARIMIZIN GÖÇ 
ETMELERİNİ ÖNLEMEK İSTİYORUZ” 

sunan EXPO �ç�n �kt�darın 
h�çb�r şek�lde destek 
vermed�ğ�n� söyleyen 
Lütfü Savaş, “Yıllardır 
savaşın ortasında kalmış 
b�r şeh�r�z. Şehr�m�z�n 
huzur ve mutluluğu �ç�n 
yaptığımız etk�nl�kler� b�ze 
çok görüyorlar. Antalya’da 
yapılan EXPO’ya koyulan 
para b�z�m y�rm� katımız. 
B�z Hatay’a kalıcı b�r eser 
bıraktık. Madd� olarak da 
h�çb�r beklent�m�z yok. 
EXPO’nun açılışında da 
�kt�dar part�s�ne mensup 
herkes� davet etsek de 
k�mse gelmed�, 
Hataylılar’ın eğlenmeye, 
ekonom�s�ne katkı 
�stemes�ne hakkı yok mu?” 
ded�.EXPO alanında yaz 
ve kış kullanab�lecek b�r 
fuar alanı da yaptıklarını 
sözler�ne ekleyen Savaş, 

Hatay’a kalıcı b�r alan bıraktıklarını ve 
�çer�s�nde de her şey�n mevcut olduğunu 
söyled�. 

Türk�ye’dek� ekonom�k tablonun g�tt�kçe 
ger�led�ğ�n� bel�rten Başkan Savaş, “Üret�c� ve 
tüket�c� zor durumda. Y�rm� yıllık �kt�dar b�rçok 
bakan değ�şt�rd�. Bakanlar değ�şt�ğ�nde 
pol�t�kaların değ�şmemes� gerek�r. Türk�ye’de 
her bakan değ�şt�ğ�nde pol�t�kalar değ�şt�. Her 
bakanla b�rl�kte daha çok tüket�m toplumu 
olduk. İthalata dayalı b�r s�stem�n es�r� olduk. 
Şu anda hayvancılık ve üret�m d�p yapmış 
durumda” �fadeler�n� kullandı.Ç�ftç�ler�n de 
oldukça zor durumda olduğunu �fade eden 
Savaş, üret�m yapan herkes�n masrafını b�le 
çıkaramadığını ve bu durumdan dolayı 
ç�ftç�ler�n oldukça mutsuz olduğunu d�le 
get�rd�. 

“ŞU ANDA HAYVANCILIK VE ÜRETİM 
DİP YAPMIŞ DURUMDA” 

Hatay’da gerçekleşt�r�len Tarım Fuarı hakkında 
da konuşan Başkan Savaş, “Çok güzel b�r tarım 
fuarı açtık. Fakat davet etmem�ze rağmen Tarım 
Bakanlığından h�ç k�mse gelmed�. B�r devlet 
yönet�rken o devlet�n homojen�ze ed�lmes� 
yönetenler�n el�nded�r. Heterojen hale 
get�r�rsen�z k�m�n ne yaptığını b�lemezs�n�z ve 
kaos çıkar. Bu nedenle bütünlemek hükümet�n, 
bürokratların ve s�yasetç�ler�n �ş�d�r. Ama 
kend�ler�n�n yapmadığı her şey� 
değers�zleşt�rmeye çalışıyorlar. Böyle b�rl�k ve 
bütünlük sağlanamaz” d�ye konuştu. 

“KENDİLERİNİN YAPMADIĞI HER ŞEYİ 
DEĞERSİZLEŞTİRMEYE 
ÇALIŞIYORLAR” 

Kırsal kalkınma projes� hakkında da öneml� 
b�lg�ler paylaşan Lütfü Savaş, “Hedefim�z 30 
b�n a�leye ulaşmak. Üret�c�ler vereceğ� yem�n 
sütten kazandığında daha fazla olduğu �ç�n sütü 
üretmekten vazgeç�yor. Süt kıtlığına g�deceğ�z. 
İkt�dar �k� puan enflasyon artışını görmemek 
adına �nsanların �nekler�n� kes�lmes�ne müsaade 
ed�yor. B�z de �nekler kes�lmes�n d�ye 
hayvanlarımızın ayak ve tırnak bakımlarını 

“YAKINDA BEYRUT SEFERLERİNE 
BAŞLIYORUZ” HADO seferler�ne ver�len ara 
hakkında �se Başkan Savaş, “Kış

“CHP’Lİ OLMAKTAN GURUR 
DUYUYORUM”  Lütfü Savaş �kt�dar 
part�s�nden aldığı tekl�f �le �lg�l� soru üzer�ne de 
açıklama yaptı. Savaş konuşmasında, “ 40 gün 
önce bana tekl�f geld�ğ�n�  b�r programda 
gazetec�ler�n sorusu üzer�ne söyled�m. Tekl�f, 
Hatay’dak� s�yasetç�lerden değ�l öneml� b�r 
�nsandan geld�. Ben�m �sm�n� söylemem �ç�n o 
arkadaştan da �z�n almam lazım. Bana tekl�fte 
bulundu ama ben teşekkür ett�m. Ben hayatımın 
transfer�n� yaptım zaten. O transfer� 8 yıl önce 
yaptım ben” ded�. Cumhur�yet Halk Part�s�’n�n 

yapıyoruz. Ayrıca ç�ftç�m�ze tohum ve fide 
desteğ�nde bulunuyoruz. 15 b�n a�le �le 
�rt�battayız. Kooperat�flere de destek ver�yoruz. 
Kırsaldak� �nsanlarımızın göçler�n� önlemek 
�st�yoruz. Savaş sözler�n�n devamında şöyle 
konuştu, “ Dünya Bankası raporuna göre b�z şu 
anda enflasyonda altıncı ülkey�z. B�zden daha 
kötü beş ülke var. Türk�ye rapora göre 
yolsuzlukla mücadelede Tanzanya’dan ger�de. 
Kanunun üstünlüğünü koruma yönünde de 
Uganda’dan ger�dey�z.”

 aylarından dolayı ara ver�ld�. N�san ayında 
yen�den seferlere başlayacağız. Yakında Beyrut 
seferler�ne de başlıyoruz.

HADO �le 25 b�n b�letle Türk�ye’de sefer 
düzenleyerek yolcu taşıdık” d�yerek projede kar 
amacı gütmed�kler�n� b�r kez daha y�neled�. 

HADO, EXPO ve Hatay’da gerçekleşt�rd�ğ� 
b�rçok projen�n vatandaşlar tarafından oldukça 
beğen�ld�ğ�n� ve teşekkür ed�ld�ğ�n� de sözler�ne 
ekleyen Başkan Savaş, �kt�dar tems�lc�ler� 
tarafından h�çb�r şek�lde h�zmet teşekkürü 
almadığını söyled�. S�yas�ler�n part� 
değ�ş�kl�kler� �le �lg�l� soruya da cevap veren 
Savaş,  geç�şler�n olma sebeb�n�n “mevcut 
�kt�darın beğen�lmemes�, oradak� yapılanların 
toplum tarafından hoş görülememes� ve mevcut 
�kt�darın g�d�c� olduğunun görülmes�nden” 
kaynaklı olduğu açıklamasında bulundu.
 

b�r beled�ye başkanı olmaktan dolayı oldukça 
memnun olduğunu �fade eden Lütfü Savaş, 
“CHP b�ze Gaz� Mustafa Kemal Atatürk’ün b�ze 
m�rasıdır. CHP’l� olmaktan gurur duyuyorum.” 
D�ye konuştu.

“HEPİMİZİN CANSİPERANE 
MÜCADELE VERMESİ GEREKİR” 

Saadet Part�s� GİK Üyes� Necmett�n Çalışkan’ın 
6’lı masada Cumhurbaşkanı adayının 
büyükşeh�r beled�ye başkanları arasından 
seç�lmes� durumunda, bu adayın Lütfü Savaş 
olması gerekt�ğ�n� söylemes� �le �lg�l� soruyu da 
yanıtlayan Savaş, “Altılı masada herkes�n 
�deoloj�s� var. Her Türk vatandaşı adı 
cumhurbaşkanlığında geçt�ğ�nde gurur duyar. 
Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �çer�s�ndek� en üst 
makamdır. Ve o en üst makamda Türk�ye 
Cumhur�yet� devlet�n� tems�l etmek onurdur. 
Altılı masanın en önünde bulunan Sayın Genel 
Başkanımızın adı geçt�ğ� sürece ben dah�l h�çb�r 
arkadaşımız bu konuda b�r konuşma yapamaz. 
Bu konuda ben adayım deme şansı ve hakkı 
yoktur. Şu anda genel başkanımıza destek 
hep�m�z�n görev�d�r. Hep�m�z�n cans�perane hem 
onu cumhurbaşkanı yapmak hem de altılı 
masayı hükümet yapmak �ç�n mücadele vermes� 
gerek�r” ded�. 

“ALTILI MASA TÜRKİYE İÇİN ÇOK 
BÜYÜK BİR KAZANIM”

 Programın sonunda altılı masanın ülke �ç�n çok 
öneml� olduğunu �fade eden Savaş, “Türk�ye’n�n 
gelm�ş olduğu noktada  herkes kend�n� 
b�rleşmek zorunda h�ssed�yor. Herkes egosunu, 
�dealler�n� ve �deoloj�ler�n� b�r tarafa bırakmış 
durumda. Bu Türk�ye �ç�n çok büyük b�r 
kazanım. Bütün �nsanların b�r masa etrafında 
toplanması saygı duyulacak b�r şey. İkt�dar şu 
anda tek başına karar ver�yor ama altılı masa 
�st�şareler yapıyor. Bu k�ş�ler bozulan 
ekonom�y�, hukuku, dış pol�t�kayı ve eğ�t�mdek� 
sıkıntıları çözeb�lmek �ç�n b�r arada. K�m�n aday 
olacağından çok ülken�n yönet�leceğ� s�stem 
öneml�. Hep�m�z�n altılı masa �ç�n mücadele 
vermes� lazım” ded�. 
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Suud� Arab�stan'da 
çalışmakta olan Hataylı 
�şç�ler�m�z�n başına gelen b�r 
konudan bahsetmek 
�st�yorum. Antakyalı Mehmet 

B�n�c�oğlu ve kardeş� Anıl B�n�c�oğlu, Samandağlı 
Ertan Özçel�k Suud� Arab�stan'da yaşamlarını devam 
ett�rmeye çalışan Antakyalı emekç�ler. Suud� 
Arab�stan'da b�r süred�r yargılanıyorlar ve �dam 
kararları onaylanmış. A�leler� büyük b�r destek 
bekl�yor, Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�nden destek 
bekl�yor ve bu konuda b�zler çağrımızı daha önce de 
bu konuyla �lg�l� yapmıştık farklı k�ş�lerle �lg�l� 
gel�şmeler üzer�nden ve b�zler�n 

HDP Adana M�lletvek�l� 
Tülay Hat�moğulları Oruç 
Grubu Adına Suud� 
Arab�stan'da İdamları 
Onaylanan Üç Türk�yel� 
Yurttaş İle İlg�l� Konuyu 
TBMM Gündem�ne Taşıdı.

“Suud� Arab�stan'da �dam kaldırılsın." 
çağrısını yapab�l�yor olmamız gerek�yor. 

B�zler başka ülkelere asker gönderme 
konusunda canhıraş b�r şek�lde 
uğraşırken aslında d�ğer ülkelere nasıl b�r 
katkı sağlanacak ve d�ğer ülkelere ne g�b� 
çağrılar yapılacağı konusunda h�çb�r 
şek�lde b�zler kafa yormuyoruz. 

Bu �nsanların Türk�ye'ye �adeler�n� talep 
etmel�y�z. Suud� Arab�stan'da -başta 
Adana, Mers�n, Hatay hattında yaşayan- 
Arap Alev�ler�n çok sayıda çalıştığını 
b�l�yoruz. Neredeyse a�leler�n temel 
geç�m kaynağı yurt dışı �şç�l�ğ�, başta 
Suud� Arab�stan olmak üzere Körfez 
ülkeler�d�r. Ve bu konuyla �lg�l� oradak� 
�şç�ler�n korunması bakımından adım 
atılmalı ve oradak� yargılama usuller�yle 
�lg�l� b�r anlaşma üzer�ne çalışma 
yapılmalıdır.



Sayfa 8

Sarıçam Beled�yes�n�n ve Sarıçam M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğünün (Halk Eğ�t�m� Merkez�) �şb�rl�ğ� �le 
düzenled�ğ�, l�se mezunlarına yönel�k ücrets�z 
ün�vers�teye hazırlık kursları 3 Ek�m'de başladı. 1 
sayısal, 5 eş�t ağırlık alanlarında toplam 6 sınıfta, 
154 öğrenc�n�n ün�vers�teye hazırlandığı kursta, 
alanında uzman öğretmenler tarafından kurslar 
ver�l�yor.

Sarıçam İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Uygar İnal ve 
Sarıçam Halk Eğ�t�m� Merkez� Müdürü Alpaslan 
Akıllı �le b�rl�kte Beled�yem�z Sürekl� Eğ�t�m 
Merkez�'ndek� kursu z�yaret eden Beled�ye Başkanı 
B�lal Uludağ, sınıfları tek tek dolaşarak kurs�yerlere 

Sarıçam Beled�yes�n�n düzenled�ğ� Ün�vers�teye 
Hazırlık Kursları başladı.

başarı d�leğ�nde bulundu.

Görev süres� boyunca eğ�t�m ve 
öğret�m�n en öncel�kl� 
hedefler�nden b�r� olduğunu 
bel�rten Başkanımız Uludağ, geçen 
yıl başlattıkları ün�vers�teye 
hazırlık kurslarının, bu yılda yoğun 
�lg� gördüğünü kaydett�.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ EN İYİ 
ŞARTLARDA ÜNİVERSİTEYE 
HAZIRLIYORUZ”
Her zaman b�r�nc� öncel�kler�n�n 
kal�te olduğunun altını ç�zen 
Başkanımız B�lal Uludağ 
konuşmasında şu �fadelere yer 
verd� “ İlköğret�mden ün�vers�teye 
kadar her alanda eğ�t�m ve öğret�m� 

önems�yoruz. Bu alanda �lçem�zde çok c�dd� 
çalışmalar yapıyoruz.  Beled�yem�z ve Sarıçam M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğü (Sarıçam Halk Eğ�t�m� Merkez�) 
�le �şb�rl�ğ� �çer�s�nde, açtığımız ün�vers�teye hazırlık 
kursumuzda da en �y� ve en kal�tel�s� olsun d�ye 
emek harcadık. Alanında uzman öğretmenler�m�z �le 
modern sınıflarda zeng�n kaynaklar eşl�ğ�nde kurslar 
ver�yoruz. Her kurs�yer�m�ze kaynak ve haftada b�r 
rehber öğretmen desteğ�, 15 günde b�r deneme 
sınavları gerçekleşt�r�yor, en �y� şartlarda 
öğrenc�ler�m�z� ün�vers�teye hazırlıyoruz. Şu Ana 
kadar kursumuza 154 öğrenc�m�z kayıt yaptırdı. 1 
sayısal, 5 eş�t ağırlık alanlarında eğ�t�m ver�yoruz. 
İnanıyorum k� bu yıl, geçen yıl yakaladığımız oranın 
çok üzer�nde b�r başarı yakalayacağız” d�ye konuştu.

Sarıçam Beledye'snden Eğtme Büyük Destek Çukurova Kent Konsey Kadın

Mecls’nden farkındalık panel…

Çukurova Kent Konsey� Kadın Mecl�s� 
Başkanı Aydan İst�, “Türk�ye’de her 8 
kadından b�r� meme kanser�ne 
yakalanıyor. Erken 
tanı bu noktada 
çok öneml�. Erken 
tanı �le 
kadınlarımızın 
hayatları 
kurtulab�l�yor. 
Çukurova Kent 
Konsey� Kadın 
Mecl�s� olarak 
çeş�tl� etk�nl�klerle 
farkındalık 
çalışmaları 
yürütüyoruz. 
Kadınlarımız �ç�n 

Çukurova Kent Konsey� Kadın Mecl�s�, 
“1-31 Ek�m Meme Kanser� Farkındalık 
Ayı” kapsamında b�r panel düzenled�. 
Düzenlenen panel �le kanserle 
mücadelede erken tanının önem�ne 
d�kkat çek�ld�.

1-31 Ek�m Meme Kanser� Farkındalık 
Ayı çerçeves�nde Çukurova Kent 
Konsey� Kadın Mecl�s� kadınlara 
yönel�k panel düzenled�. Orhan Kemal 
Kültür Merkez�’nde gerçekleşt�r�len 
panele Kadın muhtarlar, STK 
tems�lc�ler�, s�yaset, �ş dünyası ve 
kadınların yoğun �lg�s� oldu.

Prof. Dr. Gürhan Sakman (Genel 
Cerrah� Uzmanı/ Meme ve Endokr�n 
Cerrah�) ve Prof. Dr. S�nan Yavuz (İç 
Hastalıkları, Tıbb� ‘Med�kal’ Onkoloj�) 
Meme Kanser� �le �lg�l� b�lg�ler vererek, 
“, “Kanser ned�r, kanser�n ön bel�rt�ler� 
neler, r�sk faktörler� neler, bu durumda 
neler yapmalıyız, kend� kend�ne 
muayenen�n önem� ned�r, nelere d�kkat 
etmel�y�z” şekl�nde konuşma yaptılar.

Panelde Kanser� yenen ve halen tedav� 
gören kadınlar �se yaşadıklarını anlattı.

farkındalığı artırmamız gerek�yor ” d�ye 
konuştu.
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“Kültürel Aktarımlar” sergs Yenşehr’de açıldı
Mers�n Yen�şeh�r Beled�yes� ve 
Br�eflyart İstanbul �ş b�rl�ğ�yle 
düzenlenen “Kültürel Aktarımlar”  
serg�s� Yen�şeh�r Beled�yes� Ahmet 
Yeş�l Sanat Galer�s�’nde kapılarını açtı. 
Açılışa Mers�n Val�s� Al� Hamza 
Pehl�van ve Yen�şeh�r Beled�ye 
Başkanı Abdullah Özy�ğ�t de katıldı.

Yen�şeh�r Beled�yes�n�n 2020 yılının 
Kasım ayında açılışını yaptığı Ahmet 
Yeş�l Sanat Galer�s� b�rb�r�nden öneml� 
serg�lere ev sah�pl�ğ� yapmaya devam 
ed�yor.  Galer�n�n 11’�nc� serg�s� olan 
“Kültürel Aktarımlar” serg�s� Ahmet 
Yeş�l, Al� Atmaca, Bub�, Horasan, 
Hüsamett�n Koçan, Mer�ç Hızal, Onay Akbaş, Şenol 
Yorozlu’nun eserler�n� sanatseverlerle buluşturacak.  
Serg�n�n açılışına Mers�n Val�s� Al� Hamza Pehl�van 
ve eş� Yıldız Pehl�van, Yen�şeh�r Kaymakamı 
Nevzat Şengök, Yen�şeh�r Beled�ye Başkanı 
Abdullah Özy�ğ�t, Gazetec�-Yazar Abbas Güçlü, 
Ressam Ahmet Yeş�l, küratör N�lgün Yüksel ve çok 
sayıda sanatsever katıldı.

Başkan Özy�ğ�t, “Sanat �nsanı ve bakış açısını 
gel�şt�r�r”
 
Mers�n Yen�şeh�r Beled�ye Başkanı Abdullah 
Özy�ğ�t �se açmış oldukları Mers�n Yen�şeh�r 
Beled�yes� Ahmet Yeş�l Sanat Galer�s� ve Yen�şeh�r 
Beled�yes� Sanat Galer�s�’n�n sık sık öneml� 
serg�lere ev sah�pl�ğ� yaptığını �fade ett�. Başkan 
Özy�ğ�t Yen�şeh�r halkının sanatsever olduğunu 
vurgulayarak

“ İstanbul’da sanat yapmak kolay ama bunu 
Anadolu’da yapmak gerek�yor. Yen�şeh�r Atatürk 
Kültür Merkez�’m�z g�b� b�r alana ev sah�pl�ğ� 
yapıyoruz. Burada sanatsever b�r halk var. “ ded�.  
Başkan Özy�ğ�t sanatın �nsanın bakış açısını 
değ�şt�r�p gel�şt�rd�ğ�nden de bahsederek sözler�n� 
şöyle sürdürdü:“Burada yaptığımız �şler� s�z 
sanatseverler �le ortaklaştıralım, gel�şt�rel�m 
Anadolu’ya da açılmış olalım. Bu serg�m�z�n 
�şb�rl�ğ� konusunda Br�eflyart İstanbul’dan büyük 
b�r destek aldık. Kent olarak şanslıyız çünkü Mers�n 
Val�m�z Al� Hamza Pehl�van sanatı çok seven ve de 
destekleyen b�r�. Çalışmalarımıza Mers�n Yen�şeh�r 
Beled�yes� olarak devam edeceğ�z. Sanat �nsanı ve 
bakış açısını gel�şt�r�r. Perspekt�fim�z� açar sanatla 
her şey� daha gerçekç� görürüz. Serg�m�ze gösterm�ş 
olduğunuz �lg�den dolayı çok teşekkür ed�yorum.” 
ded�



Yüreğ�r Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet Koca�sp�r, 
�lçede görev yapan öncek� dönem muhtarlarıyla 

BAŞKAN KOCAİSPİR ÖNCEKİ DÖNEM 
MUHTARLARI İLE BULUŞTU

düzenlenen programda b�r araya geld�. “Taş üstüne 
taş koyan başımızın tacıdır” d�yen Başkan Koca�sp�r, 
h�zmetler�nden dolayı muhtarlara teşekkür ett�.

B�rl�k ve beraberl�k vurgusu yapan Başkan Koca�sp�r, “Yüreğ�r�m�z �ç�n taş üstüne 
taş koyan herkes b�z�m nezd�m�zde kıymetl�d�r, başımızın tacıdır. Emekler�n�z �ç�n 
her b�r�n�ze ayrı ayrı teşekkür ed�yorum. Her zaman b�rl�ğ�m�z ve beraberl�ğ�m�z 
da�m oldu. Bundan sonra da olacak �nşallah. Kardeşl�k hukuku �çer�s�nde b�rl�k ve 
beraberl�ğ�m�z� devam ett�receğ�z.” d�ye konuştu.

Yüreğ�r Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet Koca�sp�r, 2014-2019 yılları arasında 
Yüreğ�r �lçe sınırları �çer�s�nde görev yapan muhtarları ağırladı. Hayme Ana Kına 
Konağı'nda gerçekleşt�r�len programa öncek� dönemde görev yapan muhtarlar 
katıldı. H�zmetler�nden dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Koca�sp�r, 
Yüreğ�rl�n�n vefakâr olduğunu, yapılan h�zmet� asla unutmayacağını söyled�.

Programda muhtarlara h�tap eden Başkan Koca�sp�r, “2019'da göreve geld�ğ�m 
günden �t�baren hep b�r duam vardı. Allah, h�çb�r zaman şeref ve �t�bardan 
düşürmes�n, yüz akı �le görev yapmayı nas�p ets�n. Hamdolsun alnımızın akıyla 
görev�m�z� sürdürüyoruz. Hep�m�z bu memlekette yaşıyor, bu yurdun güzel 
�nsanlarına h�zmet ed�yoruz. B�r dönem s�zler de gecen�z� gündüzünüze kattınız, 
çalıştınız, mahalleler�n�zde gar�b�n gurebanın ses� oldunuz. Yüreğ�rl� vefakârdır 
unutmaz. Beled�ye başkanı demek, şehrem�n� demekt�r. B�z de unutmayız” ded�.

Vefat eden muhtarları da unutmayan Başkan Koca�sp�r Fat�ha okudu, 
konuklarından dua �sted�. Program topluca çek�len hatıra fotoğrafı �le sona erd�.
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25 KASIM: ULUSLARARASI KADINA KARŞI ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI GÜNÜ

Avukat Belma Kayran
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SEYHAN'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN “İHTİYAÇ BANKASI” AÇILDI

Törende Başkan Ak�f Kemal Akay, Seyhan Beled�yes�'n�n sosyal 

“HER ZAMAN HALKIMIZIN YANINDAYIZ”

Ak�f Kemal Akay başkanlığındak� Seyhan Beled�yes�, Seyhan'da 
�ht�yaç sah�b� yurttaşlara yönel�k destekler�ne b�r yen�s�n� daha 
ekled�. Temel İht�yaç Derneğ� �şb�rl�ğ� �le gerçekleşt�r�len proje 
kapsamında kısıtlı olanaklara sah�p yurttaşların adlarına 
tanımlanacak kart �le gıda, g�y�m ve kırtas�ye �ht�yaçlarını 
ücrets�z olarak karşılayab�lecekler� “İht�yaç Bankası” 
düzenlenen törenle h�zmete g�rd�. 

Bey Mahalles�'nde h�zmete g�ren İht�yaç Bankası'nın açılışı CHP 
Adana İl Başkanı Mehmet Çeleb�, HDP İl Eş Başkanları Hel�n 
Kaya, Mehmet Karakış, mecl�s üyeler�, muhtarlar ve yurttaşların 
yoğun katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. 

“Beş�kten mezara kadar tüm �ht�yaçların karşılanma 
noktası olan beled�yeler bu süreç �çer�s�nde b�raz 
daha fazla sosyal yardımlara ağırlık vermek zorunda 
kaldı. Bugün burada açma noktasında 
olduğumuz �ht�yaç bankası b�r süreden ber� 
ülkem�zde var olan, dünyanın çeş�tl� ülkeler�nde 
kend�n� gösteren b�r kuruluş. Burada temel 
nokta hayırsever yurttaşların, hayırsever 
kurumların sağladığı ürünler� �ht�yaç sah�b� 
k�ş�lere ulaştırmak. Öncel�kle  dezavantajlı 
grupların �ht�yaçlarını karşılamak. Yakın 

gelecekte de, Cumhur�yet�n 100.yılında da buna 
kavuşacağımıza �nanıyoruz. Bu duygularla hep�n�z�n 
Cumhur�yet Bayramını kutluyorum. Cumhur�yet�n 
100.yılında daha güzel günlere kavuşmanın d�leğ�yle 
hep�n�z� saygıyla, sevg�yle selamlıyorum. Hayırlı, uğurlu 
olsun.”

İht�yaç Bankası �le hayırsever yurttaşların ve 
kurumların bağışladığı ürünler�n gerçek �ht�yaç 
sah�pler�ne ulaştırılacağını d�le get�ren Akay, şunları 
kaydett�:

HAYIRSEVERLERİN BAĞIŞLARI GERÇEK 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK

beled�yec�l�k anlayışıyla halka h�zmet ett�ğ�n� kaydett�. Cov�d-19 
pandem�s�  �le süregelen ekonom�k kr�zden olumsuz etk�lenen 
yurttaşların temel �ht�yaçlarının karşılanması konusunda 
beled�yeler�n öneml� b�r rol üstlend�ğ�n� �fade eden Akay, Seyhan 
Beled�yes�'n�n her zaman halkın yanında, halkla dayanışma 
�ç�nde olduğunun altını ç�zd�. 

Temel İht�yaç Derneğ� Genel Müdürü N�l T�bukoğlu da “Bu 
�ht�yaç bankasının herkese hayırlı olmasını d�l�yorum. B�z her 
zaman burayı örnek proje olarak göstereceğ�z bütün Türk�ye'de. 
Umuyorum herkese faydalı olsun” �fadeler�n� kullandı.

TİBUKOĞLU: TÜRKİYE'DE ÖRNEK PROJE OLARAK 
GÖSTERECEĞİZ

ÖZBİNGÜL: SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÇIĞIR AÇAN 
BAŞKAN

Bey Mahalles� Muhtarı Şah�n Özb�ngül �se “Sosyal 
beled�yec�l�kte çığır açan başkanıma teşekkür ed�yorum, örnek 
olmasını temenn� ed�yorum. Hep�m�ze hayırlı uğurlu olsun” d�ye 
konuştu.

Konuşmaların ardından İht�yaç Bankası, kurdele kes�lerek 
h�zmete açıldı. 

Kadına karşı ş�ddet, özel veya kamusal alan fark 
etmeks�z�n c�ns�yete dayalı ps�koloj�k, fiz�ksel ya 
da c�nsel acı veren veya vereb�lecek b�r fi�l, 
zorlama, tehd�t, ekonom�k �ht�yaçlardan yoksun 
bırakma, özgürlükten alıkoyma şekl�nde 
tanımlanmaktadır. Töre c�nayetler�, küçük yaşta 
evlend�r�lme ve çocuk sah�b� olmaya zorlanma, 
zorla �şte ve evde çalıştırılma, erkeğe bağımlı halde 
yaşama g�b� hususlar bu kapsamda sayılab�l�r. 
Anayasa ve evrensel hukuk devlete, kamu 
kurumlarına ve topluma c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�, a�le �ç� 
ş�ddet, ırkçılık, savaş, ayrımcılığa karşı çalışmalar 

Ülkem�z açısından her ne kadar kadına 
yönel�k ş�ddetle mücadele �ç�n ulusal 
eylem planları hazırlansa da, maalesef 
kadına karşı ş�ddet�n her geçen gün arttığı 
gözlemlenmekted�r. Kız çocuklarımız ve 
kadınlarımız kamusal ve özel alan fark 
etmeks�z�n her alanda yaş, sosyal ve 
ekonom�k durum, eğ�t�m düzey� ayırt 
ed�lmeks�z�n tac�ze, tecavüze uğramakta, 
ş�ddet görmekte, sakat kalmakta ve hatta 
öldürülmekted�r. Yapılan onca yasal 
düzenleme ve değ�ş�kl�klere rağmen 
kadına yönel�k ş�ddet azalmadığı g�b� 
ölüm had�seler�n�n artması vah�m b�r 
gerçekt�r.

B�ld�r�” kabul ed�lm�ş, 1979 yılında bu 
b�ld�r�dek� �lkeler�n uygulanması �ç�n 
“Kadınlara Karşı Her Çeş�t Ayrımcılığın 
Önlenmes� Uluslararası Sözleşmes�” 
�mzaya açılmış ve n�hayet 1993 yılında 
“Kadınlara karşı Ş�ddet�n Tasfiye 
ed�lmes�ne da�r B�ld�r�” �lan ed�lm�şt�r. 25 
Kasım'ın M�rabel Kardeşler'�n anısına 
“Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü” olarak �lan 
ed�lmes� �se, 1981 yılında Kolomb�ya'nın 
Bogoto şehr�nde b�r araya gelen Lat�n 
Amer�kalı ve Kara�pl� Kadınlar 
Kongres�nde olmuştur. Bu karar 1999 
yılında B�rleşm�ş M�lletler kararına 
dönüşerek, artık 25 Kasım uluslararası 
düzeyde “Kadına Yönel�k Ş�ddet�n 
Ortadan Kaldırılması İç�n Uluslararası 
Mücadele Günü” olarak kabul ed�lm�şt�r.

Ülkem�zde kadına yönel�k ş�ddet�n 
artmasının en öneml� nedenler� arasında 

yapmak �ç�n çeş�tl� ödevler yüklemekted�r.

Rafael Truj�llo'nun ülkey� d�ktatörlükle 
yönetmes�ne karşı çıkan ve M�rabel 
Kardeşler olarak b�l�nen Patr�a, M�nerva ve 
Mar�a Terasa M�rabel adındak� üç kız kardeş, 
Truj�llo'nun, "Ülkede �k� tehl�ke var: K�l�se 
ve M�rabel Kardeşler" şekl�nde yaptığı 
açıklamadan günler sonra tecavüz ed�lerek 
vahş�ce öldürülmüşlerd�r. Cesetler� ülken�n 
kuzey�nde b�r uçurumun d�b�nde bulunması 
üzer�ne önce d�ktatörlük bu ölümler�n 
sebeb�n� trafik kazası olarak açıklamışsa da 
bu kadınların, d�ktatörlük karşıtı Clandest�na 
hareket�n�n kurucuları olmalarının tehl�ke 
olarak görülmes� sonucu tecavüz ed�lerek 
öldürüldükler� ortaya çıkmıştır. M�rabel 
kardeşler bu anlamda ver�len mücadelede b�r 
sembol hal�ne gelm�şler, böylece d�ktatörlüğe 
karşı ver�len d�ren�ş daha da güçlenm�şt�r. 
D�ktatörlük n�hayet b�r yılın sonunda Ant�-
Truj�lo hareket� tarafından �kt�dardan 
�nd�r�lm�şt�r.

Bu anlamda her yılın 25 Kasım tar�h� 
Uluslararası Kadına Karşı Ş�ddet�n Ortadan 
Kaldırılması Günü olarak düzenlenm�şt�r. 
Tar�h�n 25 Kasım olarak bel�rlenmes�, 1960 
yılında Dom�n�k Cumhur�yet�'nde meydana 
gelen b�r olay sebeb�yled�r. Bu olay tar�he 
Tr�j�llo Hükümet�'ne karşı mücadele veren 
M�rabel kardeşler�n tecavüz ed�lerek vahş�ce 
öldürüldüğü �nsanlığın utanç ve ayıbı olarak 
geçm�şt�r.

1974 yılında B�rleşm�ş M�lletler tarafından 
“Olağanüstü ve S�lahlı Çatışma Haller�nde 
Kadınların ve Çocukların Korunmasına Da�r 

Dolayısıyla kadına karşı ş�ddet� önleme 
adına devlet�n görev� ulusal ve uluslararası 
sözleşmelerle tanınan haklar çerçeves�nde 
etk�n pol�t�kalar gel�şt�rmek ve y�ne 
bunların etk�l� ve eks�ks�z b�r şek�lde 
uygulanmasını sağlamaktır. Özell�kle Türk 
Meden� Kanun'u, İstanbul Sözleşmes� ve 
6284 sayılı Yasa 'da güvence altına alınan 
hakların tüm kurum ve kuruluşlar 
tarafından kağıt üzer�nde kalmadan gerçek 
manada tav�zs�z uygulanması bu anlamda 
büyük önem arz etmekted�r.

yapılan yasal düzenlemelerle uygulama 
arasındak� yeters�zl�k göze çarpmaktadır. 
Kadına yönel�k ş�ddette gerçek net�celere 
ulaşılmak �sten�yorsa devlet�n bu soruna 
daha da c�dd�yetle odaklanması 
gerekmekted�r. Kadının sosyal yaşama 
katılımını engelleyen b�r faktör olan 
kadına karşı ş�ddetle gerçek anlamda 
mücadele, k�ş� ş�ddete uğradıktan sonra 
değ�l b�lak�s ş�ddet uygulanmasının 
engellenmes� yöntemler�ne ağırlık 
ver�lmes� suret�yle olmalıdır.

Elbette k� devlet�n çok yönlü pol�t�kalar 
üretmes�n�n yanı sıra toplumsal bazda 
kararlı b�r mücadelen�n önem� büyük olup 
bunlardan da önce toplumda kadının b�r 
b�rey olduğunun kabulünü sağlayacak 
tarzda düşünce dönüşümü gerekmekted�r. 
Bu doğrultuda c�ns�yet eş�tl�ğ� ve kadına 
karşı ş�ddete da�r sosyal farkındalık 
oluşturmak, z�hn�yet değ�ş�kl�ğ� �le beraber 
toplumun ve k�ş�ler�n kadına bakış açısını 
dönüştürmek c�dd� b�r zorunluluktur.
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hüsey�n bakay

Beng Dönüş ve Ekonom

ÇUKUROVA’DA ZİRVE HEYECANI

Başkan Seçer: “Her 2 kent�n potans�yel�n� hayata 
geç�rmel�y�z”

BAŞKAN SEÇER: “MERSİN VE ADANA BİRBİRİNDEN 
FARKLI DEĞERLENDİRİLEMEZ”

ÇUKUROVA SİFED Başkanı Hüsey�n Kış ve Yönet�m Kurulu 
Üyeler�, 2-3 Aralık’ta gerçekleşecek 24. G�r�ş�m ve İş Dünyası 
Z�rves� �le �lg�l� Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Vahap 
Seçer ve Gülcan Kış’a b�lg�ler verd�.

Yerel yönet�c�ler�n ortaya koyduğu çalışmaların ve hayata 
geç�rd�kler� projeler�n öneml� olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 
“Günümüzde Büyükşeh�r Beled�ye Başkanları’nın söylemler� ve 
çalışmaları, ülken�n de gündem�n� bel�rlemekted�r. Kentler�n 
değer kazanması, beled�ye başkanlarının önem�n� ve değer�n� 
daha anlamlı kılıyor” �fadeler�n� kullandı.

Demografik yapı ve sektörel gel�şmeler�n hem Mers�n, hem de 

Adana �ç�n çok değerl� olduğunu ve her 2 kent�n daha �y� 
noktalara gelmemes� �ç�n h�çb�r neden olmadığını bel�rten 
Başkan Seçer, “Mers�n ve Adana b�rb�r�nden farklı 
değerlend�r�lemez. Bu açıdan ortak hareket ed�lmes� gerek�r. 
Çünkü her 2 şeh�r de potans�yel� yüksek olan ve geçm�şten bu 
yana her yönüyle or�j�nal şeh�rler” ded�.

Mers�n ve Adana’nın coğrafi özell�kler�ne d�kkat çeken Başkan 

“Adana ve Mers�n Türk�ye’n�n öneml� t�caret kapısı”

Adana ve Mers�n’�n sanay� alanında Türk�ye’n�n öneml� b�r t�caret 
kapısı, �hracattak� dışa açılan yüzü olduğunu vurgulayan, 
Mers�n’�n özell�kle tarım ve enerj�de öneml� b�r bölgesel çek�m 
merkez� olduğunu �fade eden ÇUKUROVA SİFED Başkanı 
Hüsey�n Kış, “Çukurova bölgem�z�n tüm katmanlarıyla ve 
beled�ye başkanlarımızın gayretler� �le çağdaş ve refah düzey� 
yüksek b�r yapıya kavuşarak, geleceğe güvenle bakab�leceğ�ne 
�nanıyoruz” ded�.

24. G�r�ş�m ve İş Dünyası Z�rves�’n�n sadece Çukurova �ç�n değ�l, 
Türk�ye �ç�n de büyük önem taşıdığını d�le get�ren Başkan Kış, “Bu 
kapsamda ele alınacak konular �nanıyoruz k�; Türk�ye ekonom�s�n�n 
gel�ş�m�ne büyük katkı koyacak öneml� doneler sunacaktır. 
ÇUKUROVA SİFED olarak, TÜRKONFED’�n ş�arıyla, kalkınmanın 
Anadolu’dan ve öncel�kle Çukurova topraklarından başlayacağına 
olan �nancımızla, �ş dünyasının etk�n ve örnek çalışmaları �çer�s�nde 
yer almaktan onur duyuyoruz” �fadeler�n� kullandı.

ÇUKUROVA SİFED’�n kurulduğu günden bu yana Mers�n ve 
Adana’nın özell�kle sanay� yatırımında tıkanan Marmara 
Bölges�’n�n tek alternat�fi konumunda olduğunu her fırsatta d�le 
get�rd�ğ�ne �şaret eden Başkan Kış, “Bu tez�m�z� �natla ve ısrarla 
sürdürmekte kararlıyız. Yatırımcıları Çukurova’ya davet ed�yoruz. 

Adana ve Mers�n, yatırım, �st�hdam, üret�m ve �hracatta ortak hareket 
etmel�d�r. Adana Mers�n’s�z, Mers�n Adana’sız düşünülemez. İk� 
kent�n yolu aynıdır. Dolayısıyla �k� kent�n ortak paydada b�rleş�p, yen� 
başarı h�kayeler� yazmasının vakt� gelm�şt�r” d�ye konuştu.

Seçer, her �k� kent�n de Doğu Akden�z çanağında yer aldığını 
bel�rterek, “Avrupa’yı Asya’ya, Kafkasları Ortadoğu’ya bağlayan 
muazzam b�r coğrafyada yaşıyoruz. Tüm bu potans�yel� harekete 
geç�rmek durumundayız” ded�.

Mers�n’de hayata geç�rd�ğ� projeler ve çalışmalarla �lg�l� b�lg�ler veren 
Başkan Seçer, Mers�n’�n potans�yel�nde yer alan gücü, doğru yerlere 
kanal�ze edecekler�n� �fade ederek, “Mers�n’de �şler �y� g�d�yor ve 
daha da �y� g�decek. Mers�n hareketl� b�r kent. Ben de b�r Beled�ye 
Başkanı olarak görev�m�n farkındayım. Kent genel�nde her gün b�r 
etk�nl�k yapılıyor ve çeş�tl� programları hayata geç�r�yoruz. İş dünyası 
bağlamında da Adana �le �şb�rl�ğ� hal�nde olacağız ve toplumun 
beklent�ler�n� cevap vereceğ�z” şekl�nde konuştu.
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Son olarak ekonom�k kr�zler ve savaşlar arasındak� doğrusal 
korelasyonu �rdeleyecek olursak; I. Dünya savaşı, Batı kap�tal�zm�n� 

N. D. Kondrat�eff bulgularının sadece b�r h�potez olduğunu 
vurgulamıştır. Büyük Sovyet �kt�satçının �zler�n� tak�p ederek, bu 
h�potez� �kt�satçıların da yardımıyla b�raz daha açmaya çalışalım.
Kondrat�eff dalgalarında gen�şlemey� ya da b�r başka dey�şle, 
büyümen�n gerçekleşt�ğ� b�r�nc� evrey� kend� �ç�nde �k�ye ayırab�l�r�z. 
İlk aşamada bahar mevs�m� g�b� yen� üret�m b�ç�mler�n�n ortaya 
çıkması ve mal�yetler�n düşmes� sonucu artı üründe hareketl�l�ğ�n 
yarattığı efekt�f talep fiyatları arttırır. Üretkenl�ğ� artıran yen�l�kler 
ekonom�k gen�şlemey� hızlandırır. 

Bundan sonra daralma ya da daha doğrusu kr�z�n ortaya çıktığı �k�nc� 
evre �zlemekted�r. Daralmanın b�r�nc� evres�nde sonbaharda, 
ekonom�k büyüme yavaşlar, kar marjı düşmeye başlar, beklent�lerde 
heves kırıcı b�r düşüş başlar, paylaşımın daraldığı b�r aşamaya 
geç�lm�şt�r. 

Daralmanın �k�nc� evres�nde �se kış kapıya dayanmıştır. Ekonom�k 
resesyon �le �flaslar başlar, �şs�zl�k artar ülkelerdek� s�yas� kutuplaşma 
z�rve noktasına ulaşır. Savaş r�sk� yüksek sev�yeded�r.

Büyümede �k�nc� aşamaya yan� yaz mevs�m�ne geç�l�r. Ekonom�k 
patlamanın yaşandığı bu süreçte devletler ekonom�k rantı 
sürdüreb�lmek �ç�n koruyucu tedb�rler�n� artırır, gerek�rse savaş 
poz�syonu dah� alab�l�r. 

oluşturan sermaye b�r�k�m�n�n kr�ze g�rd�ğ� noktada kend�ne yen� 
pazar ve ucuz ham madde kaynaklarını sağlayacak toprakların 
paylaşılma mücadeles�d�r. II. Dünya savaşı �se kap�tal�zm�n 1929 
Büyük kr�z�n� çözmek amacıyla ortaya koyduğu neo l�beral 
pol�t�kalar ve k�tlesel üret�m b�ç�m�n�n paylaşılma mücadeles� 
olmuştur.

Tar�hsel deney�m b�ze açık b�r b�ç�mde göster�yor k� kap�tal�zmde 
büyük kr�zler, asker� harcamaların artması ve savaşlarla alt 
ed�leb�lm�şt�r. 

Cov�d 19 salgının doğrudan etk�s�yle Amer�ka ekonom�s�n�n g�rd�ğ� 
resesyon sürec�, Ç�n'de son kırk yılın en düşük büyüme oranlarından 
b�r�n�n beklen�yor olması, Avrupa ekonom�ler�nde yaşanan çarpıcı 
düşüş ve Rusya �le yaşanan yüksek ger�l�m pol�t�kası küresel çatışma 
r�sk�n� yükselten temel etkenlerd�r. 

Ukrayna savaşı �le artan tans�yon �ç�n; Put�n'�n "Batı b�z� yok etmek 
�st�yor. Blöf yapmıyorum, toprak bütünlüğümüzü korumak �ç�n her 
türlü s�lahı kullanırız" açıklaması, B�den'ın “Dünya'da nükleer savaş 
r�sk�n�n 1962 Küba Füze Kr�z�'nden ber� en yüksek sev�yede 
olduğunu” �fades�, tehl�ken�n boyutlarını göstermekted�r.  

Günümüzde yaşanması muhtemel üçüncü dünya savaşı kap�tal�st 
üret�m b�ç�m� ve uluslararası sermayen�n kend� arasında yapacağı 
yen� t�p b�r hegemonya savaşı olacaktır. Ancak nükleer s�lahların 
kullanılma r�sk�, dünyayı toplu b�r mahvoluş ve yıkıma da 
sürükleyeb�l�r.

Kondrat�eff ünlü makales�nde; “Uzun dalgaların varlığı 
�lk önce emt�a fiyatlarına �l�şk�n ver�ler sayes�nde tesp�t 
ed�lm�şt�r. Konuyla �lg�l� söz konusu �stat�st�k� ver�ler 
�se �kt�sad� yaşamda kend�n� düzenl� b�r şek�lde 
gösteren uzun dalgaların varlığını ortaya koymuştur. 
Daha gen�ş kapsamlı b�r şek�lde bel�rtmek gerek�rse, 
varlığı tesp�t ed�len uzun dalgalar ortalama 50-60 yıl 
sürel� olup fiyatlarda ve üret�mde meydana gelen 
dalgalanmaların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu 
dalgalar 25- 30 yıllık gen�şleme ve 25-30 yıllık daralma 
b�ç�m�nde gel�şen �k� evreden oluşmaktadır.” 
Dünya ekonom� tar�h�nde, kap�tal�st gel�şme sürec�nde 
modern ekonom�stler tarafından saptanab�len beş 
Kondrat�eff dalgası; 1793-1847 (İlk Mak�neleşme ve 
Endüstr� Çağı) 1848-1893 ( Dem�ryolu Çağı) 1894-
1945 (Elektr�k ve Ağır Mühend�sl�k Çağı) 1945-1990 ( 
K�tlesel Üret�m Çağı) 1990-... (B�lg� ve İlet�ş�m Çağı)

Geçm�ş, adına “tar�hç�” den�len görevl�lerce �şlet�len 
b�r çeş�t bellek bankasıdır. İnsan doğasının değ�şken 
olmayan yapısı, �nsan� durumların, değ�ş�k zamanlarda 
y�nelenmes�ne yol açmıştır. Tıpkı yaşlı b�r�n�n “Ben 
bunu daha önce görmüştüm.” demes� g�b�. Tar�hç�ler de 
kuşaklar boyu b�r�km�ş kayıtlara bakarak benzer 
�fadeler kullanab�l�r. Yaşlı �nsanın çok değerl� olan 
hayat tecrübes�n�n b�r benzer� b�r�k�me sah�p tar�hç�ler, 
b�r tür “zaman b�lges�” unvanı �le b�ze kılavuzluk 
yapar. Tar�hç�ler�n geleceğ�n görülmes�n� engelleyen 
der�n s�s� aralama çabası h�ç b�tmeyecekt�r. 

Pek�, yaşamın döngüsell�ğ� �lkes� �kt�sat b�l�m� �ç�nde 
geçerl� olab�l�r m�?  Sovyet �kt�satçı N. D. Kondrat�eff, 
1920'l� yıllarda yaptığı araştırmalarda, “İkt�sad� 
Yaşamın Uzun Dalgaları” adlı çalışmasında kend�n� 
tekrar eden gen�şleme ve bunalım dalgalarını 
gözlemlem�ş ve bu şablonu açıklayacak b�r teor� 
gel�şt�rm�şt�r. 

Yaşam döngüsell�k �lkes�ne dayanır. Doğanın 
döngüsell�ğ�; �lkbahar, yaz, sonbahar, kış şekl�nde 
b�rb�r�n� tak�p eder. İnsanın gel�ş�m sürec�nde de aynı 
döngüsell�k vardır.  Bebekl�k, çocukluk, gençl�k, 
olgunluk ve �ht�yarlık.  İnsan, �ht�yarlık evres�nde 
yen�den b�r bebeğe dönüşür.  F. N�etzsche'n�n “Beng� 
Dönüş” �lkes� bu hak�kat�n b�r tezahürüdür. Büyük 
F�lozof 'Şen B�l�m' k�tabında; “Yaşadığın ve yaşamakta 
olduğun bu hayatı, yen�den ve sayısız kere yaşamak 
zorunda kalacaksın; �ç�nde yen� h�çb�r şey olmayacak.”
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Prof. Dr. Ahmet H�lal

Şebnem Hocadan İnsan haklarına
B�z�m g�b� ülkelerde �nsan haklarını savunmak zordur. İkt�darı 
el�nde bulunduranlar ve onların güçler� �nsan haklarını her �hlal 
ett�kler�nde karşılarında �nsan hakları savunucularını bulurlar ve 
saldırıya geçerler. İnsan haklarını 
savunanları ya terör�st ya da 
marj�nal �nsanlar olarak göster�p 
ötek�leşt�rmeye çalışırlar. İnsan 
hakları savunucuları bunu 
b�lmeler�ne rağmen herkes�n �nsan 
olmasından kaynaklanan haklarını 
savunmaya devam ederler, bu 
yüzden zordur.

yıllarda hep aynı şek�lde gel�ş�yor. 

Medyada Şebnem hoca ve onun üzer�nden TTB ne karşı öyles�ne b�r 
l�nç başlatıldı k� sanırsınız TTB terör örgütüdür. Ne yazık k� bu 
l�nçe katılan b�r çok “meslektaşımız” bulunmaktadır. 

Şebnem hocayı Adl� tıp �ht�sasıma 
başladığımdan ber� yaklaşık 27 
yıldır tanıyorum. B�z�m Adl� tıp 
cam�ası çok gen�ş sayılmaz herkes 
b�rb�r�n� �y� kötü tanır(Son 
yıllarda gençler�n sayısı çok 
arttığı �ç�n bu yazdıklarım b�z�m 
kuşak �ç�n geçerl�). Hocayı 
tanıyan h�çb�r adl� tıp uzmanı, 
Hocanın bu açıklamaları sonrası 
bu terör propagandasıdır ya da 
ev�nde k�tap bulundu, merm� 
bulundu terör örgütü üyes�d�r 
demez. B�z�m cam�a onu yılmaz 
�nsan hakları savunucu olarak 
b�l�r.

Meslektaşımızı tırnak �ç�nde yazdım çünkü en temel �nsan hakkı 
olan düşüncey� açıklama özgürlüğünden haber� olmayan, yaşam 
hakkının kutsallığını b�lmeyen b�r�n�n �y� hek�m olma şansı yoktur. 
Bunlar ett�kler� yem�n�n anlamını b�lmekten b�le uzak k�ş�lerd�r. 

Böyle hek�mler az sayıda da 
değ�ld�r. 21 yüzyılda b�le �şkence 
bulgularını yazmayan rapor 
etmeyen, ben terör�st tedav� etmem 
d�yen, bayrak ezan d�yen ama 
hastasını tedav� etmeyen  doktorlar 
vardır. Bunlardan �y� hek�m olmaz.

İkt�darın ele geç�remed�ğ� meslek 
örgütler�nden olan TTB, TMMOB, 
TBB g�b� meslek örgütler�ne olan 
düşmanlığı b�tmemekte el�nden 
gelen kötülüğü yapmaya 
çalışmaktadır. Ancak bu saldırılara 
rağmen meslek örgütler� ülken�n 
sorunları �le �lg�l� görüş bel�rtmeye 
devam etmekted�r ve edecekt�r. 
Ülkede k� bunca yolsuzluk ve 
hukuksuzluk �kt�dar tarafından 
sorun ed�lmemekte ancak meslek 
örgütler�n� kapatma yada �şlevs�z 
bırakma çabaları sürmekted�r.

Şebnem hocanın tutuklanması 
topluma ne olursa olsun �kt�dara 

karşı konuşmayın, görüş bel�rtmey�n hatırlatmasıdır. Bakın TTB 
başkanı b�r profesörü konuştu d�ye tutukluyoruz s�ze neler yapmayız 
mesajıdır. Şebnem hoca hap�sten çıkar �nsan hakları mücadeles�ne 
kaldığı yerden devam eder ancak bu l�nçe katılanlar �nsan olmaya 
kaldıkları yerden devam edeb�l�rler m� b�lem�yorum.

Türk Tab�pler� B�rl�ğ� başkanı Prof Dr Şebnem K. 
F�ncancı, yurt dışında bulunduğu sırada b�r TV 
kanalının sorularına yanıt verd�. B�r Adl� Tıp uzmanı 
b�l�m �nsanı k�ml�ğ� �le düşünceler�n� açıkladı. O 
andan sonra ülken�n en öneml� sorunu bu g�b� �kt�dar 
destekl� sosyal medya ve medya aracılığı �le l�nç 
başlatıldı. Her l�nç sonrası olduğu g�b� bunun 
sonucunda “bağımsız yargı” tarafından tutuklu 
yargılanmasına karar ver�ld�. Bu kabus senaryosu son 

İkt�dar, 41. maddede yapılması öngörülen 
değ�ş�kl�kle de, sınırlarını kend�s�n�n 
bel�rled�ğ� b�r a�le formunu hep�m�ze 
dayatarak, geleneksel c�ns�yet roller�n� 
pek�şt�rerek, c�ns�yetç� uygulama ve 

Bugün 99. yılını kutladığımız 
Cumhur�yet'�n temel prens�pler� olan eş�t 
yurttaşlık ve la�kl�k �lkeler� saldırı altında. 

B�r Anayasa değ�ş�kl�ğ� hazırlığı �çer�s�nde 
olan �kt�darın, önümüzdek� günlerde bu 
değ�ş�kl�kler� kamuoyuna açıklaması 
beklen�yor. Anayasa'nın 24. maddes�nde 
öngörülen değ�ş�kl�k, başörtülü kadınlara 
ayrımcılık yapılmasını önlemek �dd�asıyla 
yola çıkarken aslında kadınların nasıl 
g�y�neceğ�n�, neres�n� nasıl örteceğ�n�, 
başörtüsü kullanan kadınların nasıl 
başörtüsü takacağını bel�rl�yor. Kadınların 
kıyafet� üzer�nden yapılması öner�len 
değ�ş�kl�klerle, kadınların hayatlarına 
müdahale alanı açılıyor. 

Temel �nsan hak ve özgürlükler� 
referanduma sunulamaz. 

Anayasa'yı uygulamayanlar, Anayasa 
yapamaz.

Eş�tl�k İç�n Kadın Platformu – EŞİK 
olarak �kt�dar bloğuna, muhalefet 
part�ler�ne ve kamuoyuna açık 
çağrımızdır:

Cumhur�yet'�n temel prens�pler� olan 
eş�t yurttaşlık ve la�kl�k �lkeler�nden 
ödün ver�lemez. 

Özgürlükler� kısıtlamayı hedefleyen ve 
ayrımcılık �çeren Anayasa değ�ş�kl�k 
öner�ler�n�n “referandum”a sunulması da 
gündemde. Temel �nsan hak ve özgürlükler� 
“referandum” konusu yapılamaz. Bu evrensel 
b�r kuraldır. Anayasa'ya da açıkça aykırıdır. 
Temel hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda 

söylemler�n dozunu artırarak kadınların ve 
LGBTİ+'ların haklarını ortadan kaldırmaya 
çalışıyor. Bu maddede yapılması öngörülen 
değ�ş�kl�kler, kadınların Meden� Yasa'da 
güvenceye alınan haklarına yönel�k c�dd� b�r 

tehd�t oluşturuyor.

asıl bel�rley�c� olan çoğunluk değ�ld�r. Çoğunluk 
öyle �sted� d�ye �nsanların temel hak ve 
özgürlükler� kısıtlanamaz. 

Anayasalar toplumsal barışın tes�s� �ç�n hayat� 
belgelerd�r. Mevcut Anayasa'yı uygulamayan, 

Anayasa'nın 13. maddes�ne göre; temel hak ve 
özgürlükler, özler�ne dokunulmaksızın yalnızca 

Anayasa'nın �lg�l� maddeler�nde bel�rt�len 
sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
sınırlanab�l�r. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın 
sözüne ve ruhuna, demokrat�k toplum düzen�n�n 
ve lâ�k Cumhur�yet�n gerekler�ne ve ölçülülük 
�lkes�ne aykırı olamaz. 

toplumdak� kutuplaşmayı körükleyen, kend�s� 
g�b� düşünmeyen herkese, eş�tl�k ve la�kl�k 
�lkeler�ne adeta savaş açmış, ülkey� s�yas� ve 
ekonom�k b�r buhranın �ç�ne sürüklem�ş b�r 
�kt�dar Anayasa yapamaz, Anayasa'yı 
değ�şt�remez. 

Ayrımcılığın karşısında, LGBTİ+ b�reyler�n 
varoluşları dah�l eş�t yurttaşlık hakkının, evl�l�k 
eş�tl�ğ�, ve eşler arası eş�tl�k �lkes�ne dayalı 
özgürlükçü a�le hedefin�n yanında olun. 
Üyeler�n�ze ve seçmenler�n�ze ve tab� k� tüm 
topluma bunu yüksek sesle anlatın. Anayasa'da 
değ�ş�kl�k yapılmasına baştan karşı çıkın; taslak 
üzer�nden pazarlık yapmayın; kararlı b�r 
b�ç�mde sonuna kadar “hayır” d�yeceğ�n�z�n 
altını ç�z�n.

La�k Cumhur�yet'�n temel prens�b� olan eş�t 
yurttaşlık hakkımıza sah�p çıkıyor, 20 Ek�m 
2022 tar�hl� açıklamamızda y�neled�ğ�m�z 
sözümüzü b�r kez daha hatırlatıyoruz:

Anayasa'ya da yasalara da dokunma, uygula!

EŞİK olarak, bütün muhalefet part�ler�n�, 
Anayasa değ�ş�kl�ğ� öneren �kt�darla bu konuda 
müzakere etmeyecekler�n� kamuoyuna b�r an 
evvel duyurmaya; Anayasa değ�ş�kl�ğ� 
tartışmalarını açık ve net olarak kapatmaya 
davet ed�yoruz. 

Temel �nsan hak ve özgürlükler� 
referanduma sunulamaz.

Anayasa'yı uygulamayanlar, Anayasa 
yapamaz. 

EŞİK: Anayasa’ya da yasalara da dokunma, uygula!
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Adana Devecler, 29 Ekm Cumhuryet Bayramı'nı

29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı Etk�nl�kler� 
Kapsamında Yemekl� ve Müz�kl� B�r 
Program Organ�ze Eden Adana Devec�ler� 
Başkanı Faruk İNCESOY, Yönet�m ve 
Denet�m Kurulu Üyeler� ve Çok Sayıda 
Adana Devec�ler� Dernek Üyeler� 
Kutlamalarda Yer Aldılar.

Adana Devec�ler� Başkanı Faruk 
İNCESOY, Cumhur�yet�n 99'uncu Yılını 
Kutlamaktan Dolayı Büyük Memnun�yet 
Duyduğunu Söyled�. Cumhur�yet 

Adana Devec�ler� Cumhur�yet Bayramı 
Kutlamalarına Büyük İlg� Gösterd�. 

Kutlamalarına Katılan Dernek Üyeler�ne ve 
M�safirlere Çok Teşekkür Ett�.

Devec� Derneğ� Onursal Başkanı Cumal� 
İNCESOY'un Tüm Devec� Aş�ret�ne Saygı ve 
Selamlarını Yolladığını Söyleyerek, Cumal� 
İNCESOY'un Gelecek Yıl Cumhur�yet 
Bayramının 100.Yılına Kutlamalarına 
Katılacağını ve Adana Devec�ler�n�n 
Cumhur�yet�n 100. Yılını Büyük B�r Şölenle 
Kutlayacaklarını Söyled�ğ�n� Bel�rtt�.

Günün Anlam ve Önem�n� Bel�rten Konuşmayı 
Adana Devec�ler� Kadın Kolları Başkanı Nes�be 

Programa Katılan Tüm Konukları 
Selamlayarak Konuşmasına 
Başlayan Yüksel 
Cumhur�yet�m�z�n Kuruluşunun 99. 
Yıldönümünü Büyük B�r Heyecan, 
Coşku, Gurur Ve Mutluluk 
İçer�s�nde Kutladığımızı İfade 
Ederek, Cumhur�yet Bayramının 
Ülkem�z M�llet�m�z ve Bütün 
İnsanlık İç�n Barış ve Huzurlu B�r 
Geleceğ�n Başlangıcı Olmasını 
D�l�yor ve Hep�n�z�n Cumhur�yet 
Bayramını Candan Tebr�k 
Ed�yorum Ded�.

Türk�ye Cumhur�yet�, Türk 
M�llet�n�n Gaz� Mustafa Kemal Atatürk 
Önderl�ğ�nde Tüm Çares�zl�klere Rağmen 
Zaferle Taçlandırdığı Bağımsızlık 
Mücadeles�n�n Eser�d�r. Bu Eser, M�llet�ne 
Güvenen, Geleceğe Özgüvenle Bakan, Heyecan 
ve Şevkle Çalışan B�r Nesl�n Bugünkü 
Nes�llere, Yan� B�zlere Ve Çocuklarımıza 
Armağanıdır. Cumhur�yet�n Temeller�nde Türk 
M�llet�n�n Onurlu Duruşu, Vatan Sevg�s�, 
Egemenl�k ve Bağımsızlık İrades� Yatmaktadır.

Yüksel Yaptı.

Bugün, Başta Atatürk Olmak Üzere 
Cumhur�yet�m�z�n Kurucularını, Ülkem�z�n 

Türk�ye Cumhur�yet� Önünde Uzanan Aydınlık 
Yolda İlerlemeye Devam Edeceğ�n� İfade Eden 
Yüksel; B�zler Adana Devec�ler� Olarak, Tam 
99 Yıldır Atamızın Açtığı Yolda 
Cumhur�yet�m�z� Koruyacak ve Yaşatacak 
Gençler�m�z� Yet�şt�rmek İç�n Tüm Gücümüzle 
Çalışıyoruz. Yapı Taşımız Atatürk İlkeler�, 
Işığımız Eğ�t�md�r. Yolumuz Uygarlık Yoludur, 
Hedefim�z İler� ve Da�ma İler�d�r.

Bağımsızlığı, B�rl�k ve Bütünlüğü Uğrunda 
Canlarını Feda Eden Bütün Az�z Şeh�tler�m�z�, 
İst�klal Ve Egemenl�ğ�m�z İç�n Her Şeyler�n� 
Ortaya Koyan Kahraman Gaz�ler�m�z�, 99 Yıl 
Boyunca Türk�ye Cumhur�yet�'n�n Yücelmes�ne 
Katkı Sağlayan Herkes� Der�n M�nnetle ve 
Saygıyla Anıyoruz.

Bu Duygu Ve Düşüncelerle, Türk Ulusuna 99 
Yıl Önce Cumhur�yet� Armağan Eden Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, S�lah 
Arkadaşlarını, Bu Toprakları Vatan Yapan Az�z 
Şeh�tler�m�z� ve Kahraman Gaz�ler�m�z� Sonsuz 
M�nnet, Şükran ve Rahmetle Anıyorum, 
İfadeler�n� Kullanarak Konuşmasını Tamamladı.

Gecede İzm�r Marşı Defalarca, Hep B�r Ağızdan 
Büyük Coşku İle Söylend�. Eller�ne Türk 
Bayrakları Alan Başta Adana Devec�ler� 
Başkanı Faruk İNCESOY, Yönet�m ve Denet�m 
Kurulu Üyeler� �le Tüm Devec�ler Cumhur�yet 
Coşkusunun Heyecanını Yen�den Yaşadılar. 
Sahnedek� Sanatçıların Söyled�kler� Repertuar 
Eşl�ğ�nde Tüm konuklar Dans Ett�ler, Halay 
Çekt�ler ve DEVECİ Oyununu Oynadılar. 

Büyük Br Coşku le Kutladı.

Sanders s�yas� geçm�ş�nde yaptıklarıyla farklı 
b�r pol�t�kacı ç�zg�s� serg�led�. Kend�s�n� 
demokrat�k sosyal�st olarak tanımladı, 
İskand�nav tarzını, özell�kle İsveç model�n� 
ben�msed�. 1981'de Burl�ngton'da Beled�ye 
Başkanı seç�ld�ğ�nde bedava h�zmet veren ve 
gençlere sosyalleşme �mkânı sunan gençl�k 
merkezler� açtı. Kent�n zeng�nler�nden daha 
fazla verg� alınmasını sağladı, kadın 
haklarının güçlend�r�lmes� noktasında 
çalışmalar yaptı. Halkın daha ucuza ev satın 
alab�lmes� �ç�n çeş�tl� programlar hazırladı ve 
kent� daha yaşanır b�r kent olarak yen� baştan 
�nşa ett�.

Bern�e Sanders, Demokrat Part�'n�n ABD 
başkan adaylığı �ç�n yarışan favor� 
adaylarındandı. B�rçok anket sonucunda ön 
sıralarda çıktı, ön seç�mde Iowa'da en yüksek 
oyu aldı, New Hampsh�re ve Nevada da 
kazandı.

Bern�e Sanders 1981 yılında Burl�ngton 
beled�ye başkanı seç�ld�.

Bern�e Sanders 1991 yılında bağımsız olarak 
aday olduğu g�rd�ğ� seç�mler� başarı �le 

kazanarak Vermont senatörü oldu. 2006, 2012, 
2018 senatörlük seç�mler�n� de yüksek b�r oy 
alarak gal�b�yet �le sonuçlandırdı.

Sanders, gençl�k hareketler�n�n �çer�s�nde akt�f 
olarak görev aldı ve ün�vers�tedek� s�yas� 
hayatından �t�baren ücrets�z sağlık h�zmet� ve 
ücrets�z ün�vers�te eğ�t�m� g�b� temel sosyal 
demokrat fik�rler� savunan b�r s�yas� ç�zg�ye sah�p 
oldu. Bu savunduğu pol�t�k anlayış aslında 
Sanders'ın d�ğer başkan adaylarının aks�ne, hayatı 
boyunca aynı pol�t�kaları kararlı b�r şek�lde 
savunmasından kaynaklanmaktadır. İradel� ve 
savunduğu pol�t�kalar noktasında da�ma tutarlı b�r 
ç�zg� ç�zm�şt�r. Bu nedenle seçmen�nde güven�l�r 
ve sam�m� b�r �maj oluşturmuştur.

Demokrat�k sosyal�zm m�, sosyal demokras� 
m�?

Sanders kend�s� 2015 yılında “demokrat�k 

sosyal�zm” �fades�n� açıklarken Frankl�n D. 
Roosevelt'�n İk�nc� Haklar B�ld�rges� �le 
özdeşleşt�rerek kullanmıştır. Ülken�n kurucu 
değerler�n� sosyal demokras�ye bağdaştıran 
Sanders “Herkes �ç�n sosyal adalet” d�yerek 
sunduğu model� bet�mlem�şt�r. Tanım olarak 
sunduğu Demokrat�k sosyal�zm�n Amer�ka'dak� en 
zeng�n Amer�kan vatandaşı �ç�n de, en yoksul 
Amer�kan vatandaşı �ç�n de çalışan b�r ekonom� 
oluşturmayı hedeflemekted�r. Kend� �fades�nde 
mevcut s�stem�n adalets�z ve çürümüş olduğunu ve 
yapılacak sosyal reformlar �le sağlık ve eğ�t�m�n 

temel hak olduğunu ve bunların kes�nl�kle ücrets�z 
olması gerekt�ğ�n� �fade etm�şt�r. Bu doğrultuda 
çalışan s�stem adalets�z ve çürümüş yapıyı yok 
edecek ve yer�ne çok güçlü s�yasal reformlar 
yapılmasını mümkün kılacaktır. Demokrat�k 
sosyal�zm olarak savunduğu model, kap�tal�st 
üret�m b�ç�mler�n� veya serbest p�yasayı ortadan 
kaldıran -F�nland�ya g�b�- b�r model 
öngörmemekted�r.

Başkanlığını eş� Jane Sanders'�n yürüttüğü Sanders 
Enst�tüsünü kurarak “demokrat�k sosyal�st” 
tanımının altını doldurmaya, bu yönde pol�t�kalar 
üret�lmes�n� sağlayarak genç s�yasetç�ler�n 
yet�şmes�n� ve İskand�nav tarzı sosyal demokras� 
anlayışının Amer�ka'dak� odak noktası olmasına 
çalışmaktadır. Enst�tü Başkanlığını yürüten Jane 
Sanders doktorasını l�derl�k ve pol�t�ka üret�m� 
üzer�ne yapmıştır. Harward Ün�vers�tes�nde �k� 
l�derl�k programına katılmış ve pol�t�ka üret�m�nde 
uzmanlaşmıştır.

Sanders Enst�tüsü'nün üzer�nde çalıştığı modele 
baktığımızda b�lenen klas�k sosyal�st model 
olmadığını net göreb�l�r�z. Daha çok Kanada veya 
Avrupa model� üzer�nden b�r yen� Amer�ka model� 
oluşturma gayret� olarak tanımlanab�l�r. Temel 
hedefin Avrupalılaşmak olmadığı, Avrupa'nın 
kazanımlarından daha �ler� g�den yen� b�r model 
savunmaktadır. Hayatı boyunca da bu model �ç�n 
çalışmış ve bu değerler� savunmuştur.

Sanders Enst�tüsü ve D�EM25'�n �şb�rl�ğ� �le oluşan 
İler�c� Enternasyonal'�n geleceğ� üzer�ne buradan 
fik�r yürütmek mümkün olab�l�r. Bern�e Sanders ve 
eş� Jane Sanders'ın kurucusu olduğu Sanders 
Enst�tüsü bu yapının lokomot�fler�nden b�r�s�.

Enternasyonal �ç�nde savunduğu yapı �se İsveç 
model� sosyal demokras�d�r. İç�nde �k� kutup 
barındıran İler�c� Enternasyonal'de bu görüşün 
etk�n olması hem Avrupa sosyal demokratları hem 

Sanders ve İler�c� Enternasyonal

DIEM25 kurucusu Varoufak�s �le Bern�e Sanders

de Türk sosyal demokratlar �ç�n öneml� b�r 
gel�şmed�r.

2019 yılında küresel �kl�m protestolarından yola 
çıkarak oluşan hareket, yapmış olduğu açıklamada 
demokras�, dayanışma ve demokrat�k katılımı öne 
çıkarmaktadır. İler�c� Enternasyonal v�zyon ve 
�lkeler�n� paylaşan h�çb�r tüzel ya da gerçek k�ş�ye 
de kapalı değ�ller. İler�c� Enternasyonal'�n 
“İlerleme V�zyonu”nda ç�zd�ğ� resme baktığımızda 
“daha demokrat�k, sömürüden uzaklaşmış, 
eş�tl�kç�, özgürlükçü, dayanışmacı, sürdürüleb�l�r, 
ekoloj�k, katılımcı, çoğulcu b�r dünya” hedefinde 
çalışmalar sunacak b�r yapı olarak 
yorumlayab�l�r�z.

Sanders'ın başkanlık yarışından çek�lmes�n� de 
doğru okumak gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Sanders, 
bugüne kadar demokratlar arasında hep aykırı b�r 
s�yas� �s�m olarak tanımlandı. Kend� tanımı �le 
“Demokrat�k Sosyal�zm” her da�m ön planda �d�. 
Bağımsız b�r Vermont Senatörü olmayı her zaman 
daha onurlu saymıştı. Serg�led�ğ� bu duruş aslında 
İler�c� Enternasyonal'�n yen� duruşuna da model 
olmuştur. Yürüttüğü kampanya süres�nce küçük 
(b�reysel) bağışçıları hedef k�tles� olarak seçen ve 
“sol” görüşe yakın k�tle �le part�s�n� �ç �çe get�ren 
stratej�y� savundu. Bu stratej� ş�md� İler�c� 
Enternasyonal'de uygulanmaktadır. B�reysel üyel�k 
ve b�reysel destek uluslararası b�r örgütlenme 
model�nde odak teşk�l etmekted�r.

Amer�ka'dak� seç�mler �se –ünlü �şadamı– başkan 
Trump �le oğlu uluslararası t�caret faal�yetler� 
yürüten esk� başkan yardımcısı Joe B�den arasında 
devam etmekted�r.

Seç�m�n s�yas� gal�b� sosyal demokras�d�r. Bu 
�ler�c� b�rl�k çok yakında meyveler�n� vermeye 
başlayacaktır. Umarım yen� normalleşme sürec�nde 
düşünce kuruluşlarının ve fik�r üret�m�n�n değer�n� 
anlar ve geç olmadan b�zde “umut var” d�yeb�l�r�z.
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