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s.5
Adana Kadın Platformu 25 Kasım Kadına Yönel�k 
Ş�ddetle Mücadele Günü neden� �le k�tlesel 
yürüyüş yaptı. Basın açıklaması yaptı.

Yüzler

s.3

Fyatı 30 TL

s.6

Adana Büyükşeh�r ve IOM �şb�rl�ğ� �le aralarında 
göçmen kadınlarında bulunduğu yaklaşık 100 kadın 
�ç�n Pozantı-Belemed�k’e gez� düzenlend�.

Mutlu lşks olana ble aşk acısı çektryor ! 

s.9 s.11

TTB Neden Hedeﬞe?
TTB sadece günümüzde değil, geçmişte de birçok ik�darın hedefi 
konumuna gelmiş�r.

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

İMO: "Adnan Menderes Bulvarında

 yasa dışı şgallere son verlmeldr"

s.11

s.4

s.5 s.13

15'de

Muratcan 
Işıldak

İdar� Para 
Cezasının İptal� 

Dalga Dalga 
İsyan

Seç�m 
Güvenl�ğ�

Kadınlar İsyanı 
Büyütüyor, 
D�ren�ş 
Buluşuyor

B�r Göçmen�n 
D�lemması- 
Alman Okulu !

# Ha erck

s.12Doç. Dr. Al� İhsan Ökten
TTB II. Başkanı

CUMHURİYETİN İKİNCİ 

YÜZYILINA GİRERKEN
egitim

,
CHP Adana İl Başkanlığı Cumhur�yet�n �k�nc� yüzyılına g�derken “Eğ�t�m” konulu panel düzenled�. Panele CHP Ankara 
M�lletvek�l� Yıldırım KAYA, Eğ�t�m Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, Eğ�t�m İş Genel Başkanı Kadem Özbay 
ve Doç Dr. Mehmet Karakuş’un katılımı �le Yaşar Kemal Kültür Merkez�nde gerçekleşt�r�ld�.

SEÇER: “HER ŞEY ÇOK
DAHA GÜZEL OLACAK”

s.14

CHP ADANA İL KADIN KOLLARI 
25 KASIM’DA KATLEDİLEN KADINLARIN
AİLELERİYLE AÇIKLAMA YAPTI
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İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Güven BOĞA
Sayfa Editörü ve Tasarım  
Em�n İncesoy & Hülya Özcan
Hukuk Danışmanı

Av. Celal Tek�n

GAZETEMİZ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR. 
KÖŞE YAZARLARI YAZILARINDAN SORUMLUDUR.

Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.

ABONELİK BEDELİ 

360 TL  

Türk�ye İş Bankası Kuruköprü Şubes�

Habere Güven
TR61 0006  4000 0016 0021 6851 50
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YYN-004461

İlet�ş�m:
90 532 305 6129
habereguven@gma�l.com
www.habereguven.com

@habereguven

Baskı: 
Arslan Güneydoğu Gazetec�l�k 

Matbaacılık ve Kağıt A.Ş.
Yen�doğan Mh.2108 Sk. No:13/A  

Yüreğ�r ADANA

Abone Dağıtım:
Medya Dağıtım
İbrah�m Kara :
0538 743 5699

Sürel� Yerel Yayın

1960 yılı 25 Kasım'ında Dom�n�k Cumhur�yet�'n�n kuzey 
bölges�nde b�r uçurumun d�b�nde üç kadının cesed� 
bulundu. Bunlar M�rabel kız kardeşlerd�. Dom�n�k 
Cumhur�yet�nde 1930'da ülke yönet�m�n� ele geç�ren 
Rafael Truj�llo d�ktatörlük yönet�m� 1960 yılı 25 
Kasım'ında M�rabel Kardeşler olarak tanınan ve 
d�ktatörlüğe karşı özgürlük mücadeles� yürüten üç kız 
kardeş Patr�a, M�nerva ve Mar�a Teresa'yı kend�s�ne bağlı 
b�r çetey� devreye sokup kaçırdı ve M�rabel kız kardeşler 
tecavüze uğrayarak katled�ld�. 1981 yılında Dom�n�k'te 
toplanan Lat�n Amer�ka Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım, 
“Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Mücadele ve Uluslararası 
Dayanışma Günü” olarak kabul ed�ld�. 1999 yılına  
gel�nd�ğ�nde �se B�rleşm�ş M�lletler 25 Kasım'ı 'Kadına 
Yönel�k Ş�ddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' 
olarak �lan ett�. 

Tam da böyles� b�r süreçte Mar�a Teresa M�rabel'�n “ Belk� de b�ze 
en yakın şey ölüm, fakat bu ben� korkutmuyor, haklı olan her şey 

İstanbul Sözleşmes�'n�n b�r gece yarısı kararıyla �ptal ed�lmes� ş�ddet 
fa�ller�n� cesaretlend�r�rken, mücadeleyle elde ed�len tüm 
kazanımları ortadan kaldırmak �ç�n �kt�dar adeta kadınlara savaş �lan 
etm�ş durumda. Her ay onlarca kadın koruma kararına rağmen 
katled�l�rken, 6284 sayılı yasa uygulanmıyor, hatta yasanın sağladığı 
haklar kısıtlanmaya çalışılıyor. 6284 sayılı yasanın hedefe 
konulması �le er�l yargının cezasızlık pol�t�kaları kadına yönel�k 
ş�ddet�, tac�z�, tecavüzü ve kadın c�nayetler�n� arttırıyor. İkt�dar bu 
saldırılarla b�z kadınların hayatına kastederek, beden�m�z�, 
emeğ�m�z� ve k�ml�ğ�m�z� tahakküm altına almaya çalışıyor. Erkek 
yargı her fırsatta kadın kat�ller�ne �y� hal ve haksız tahr�k �nd�r�m� 
�ç�n gerekçe bulmaktan ger� durmuyor.

Ataerk�l kap�tal�zm, yaşamımız ve kazanımlarımıza dönük saldırıları 
arttırarak muhafazakâr toplumu beden�m�z üzer�nden �nşa etmek 
�st�yor. B�zler� eve, a�leye, kocaya, babaya a�t 'makbul' kadınlar 
olmaya, kar�yer�m�z� annel�k olarak tanımlamaya çalışıyor. Sosyal 
destek adı altında kadınlara yapılacak barınma yardımını en az üç 
çocuk doğurma koşuluna bağlıyor. Bakım sorumluluklarıyla b�rl�kte 
ev �ç�nde artan �ş yükümüz c�ns�yetç� �ş bölümünü der�nleşt�r�rken 
kadınları koruyan ve güçlend�ren uygulamalar yer�ne esnek çalışma 
model�yle b�zler� düşük ücretlerle güvences�z, örgütsüz çalıştırmaya 
mahkûm etmen�n ücretl�-ücrets�z emeğ�m�z� daha da 
değers�zleşt�rmen�n yollarını aranıyor.

1999 yılından bu yana kadına yönel�k ş�ddete karşı h�çb�r pol�t�ka 
gel�şt�r�lmezken, kend�n� sürekl� yen�den üreten erkek egemenl�ğ� 
bugün kadınların haklarına emeğ�ne, beden�ne dönük saldırılarını da 
arttırıyor. Kadınlar evde, sokakta, yaşamın her alanında ş�ddet 
tehd�d� altında yaşamlarını sürdürürken s�yasal �kt�darın kadına 
yönel�k ş�ddet� önlemek yer�ne ş�ddet� arttıran pol�t�kaları �le karşı 
karşıya kalıyoruz. Son on ay �çer�s�nde 337 kadın katled�ld�, 190 
şüphel� kadın ölümü gerçekleşt�. AKP- MHP �kt�dar bloku tekç�, 
ger�c�, m�l�tar�st, c�ns�yetç� ve homofob�k temelde oluşturmayı 
tasarladığı yen� toplumsal düzen�n �nşası �ç�n kadın kazanımlarını 
hedefe alan düzenlemelere hız vererek erkek devlet ş�ddet�n� her gün 
yen�den üreten pol�t�kaları hızla hayata geç�r�yor. 

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

�ç�n savaşmaya devam edeceğ�z.” sözünü hatırlayarak, dünyanın 
dört b�r yanında M�rabel Kardeşler�n m�rasını devralan kadınlar 
her türden baskıcı, faş�zan yönet�mlere karşı d�ren�ş geleneğ�ne 
sah�p çıkıyor. 

B�z kadınlar, coğrafyalara göre b�ç�m değ�şt�rse de ş�ddet�n aynı 
s�stemden beslend�ğ�n�n farkındayız. Sınırları aşan 
dayanışmamızın gücü de buradan gel�yor. Tar�hsel süreç 
�çer�s�nde kadınların özgürlük ve yaşam hakkı mücadeles�ne 
yönel�k tüm faş�st rej�mler�n baskı ve zor yöntemler�yle 
yaptıkları müdahaleler karşısında dayanışmamızı sınırları aşarak 
büyüttük, bugünde dalga dalga yayılan eş�tl�k ve özgürlük 
mücadelem�z� baskılara, kadın katl�amlarına, savaşlara, 
yoksulluğa, m�l�tar�zme, homofob�ye, doğa ve yaşam 
alanlarımızın talanına karşı büyütme zamanı. Dayanışmanın 
gücüyle çoğalacağımızı, eş�t ve özgür b�r toplumu kadınların �nşa 
edeceğ�n� b�l�yoruz. Emeğ�m�ze, beden�m�ze, k�ml�ğ�m�ze, 
yaşamlarımıza ve b�rb�r�m�ze daha fazla sah�p çıkarak sözümüzü 
ve örgütlülüğümüzü büyüterek her b�rl�kte öreceğ�z yen� yaşamı. 
Yeter k� k�rp�ğ�m�z yere düşmes�n h�çb�r zaman…

İran'ın Tahran kent�nde baş örtüsünü “İslam� kurallara” göre 
takmadığı gerekçes�yle “ahlak pol�s�” tarafından gözaltına alınıp, 
ardından �şkenceyle katled�len J�na Am�n� �ç�n kadınlar 
öncülüğünde başlayan ve daha sonra rej�m karşıtlığına dönüşen 
eylemler tüm dünyaya dalga dalga yayıldı. İranlı kadınların, 
başörtüsü dayatması başta olmak üzere, “şer�at kuralları” adı 
altında yaşamlarına müdahale eden erkek egemenl�ğ�ne karşı 
yürüttüğü mücadele, bu gün dünyanın her yer�nde kadın düşmanı 
faş�st rej�mlere karşı yürütülen mücadeleler�n sembolü hal�ne 
geld�. Kadınlar İran'da "B�z� zorla kend� cennet�n�ze 
götüremezs�n�z" d�yerek sokakları �syan alanlarına çev�rd�. 
Arjant�n'de “b�r k�ş� daha eks�lmeyeceğ�z" d�yerek adl�ye 
b�nasını ateşe verd�. Kürtaj yasaklarına karşı Polonya'da, ABD'de 
'ben�m beden�m ben�m kararım' d�yerek �syanı büyüttü. "İstanbul 
Sözleşmes� b�z�md�r! Demekten asla vazgeçmed�.

S�mge Yardım
Eğ�t�m Sen MYK Üyes�/Merkez Kadın Sekreter�
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KADINLAR İSYANI BÜYÜTÜYOR, DİRENİŞTE BULUŞUYOR!    

SİMGE YARDIM

Yüreğir Belediyesi Yağış Sonrası Tüm İmkanlarıyla Seferber Oldu.

Uzm. Dr. Menteş; Güney Adana Hastanes Hayalete Döndü
Yönet�m Kurulu Üyes� Dr. F�gen Doğan Güneş �le 

b�rl�kte �ncelemelerde bulunmak �ç�n geld�kler� 

hastanen�n, adeta hayalete dönmüş olduğunu 

söyled�.

Başkan Uzm. Dr. Selahatt�n Menteş, “Hastane bu 

bölgedek� hastalarımıza h�zmet ver�yor, burada 

hastane olmaması düşünülemez. Sadece hastalar da 

değ�l, hastane kapatılmasının çevrede bulunan esnaf 

ve eczaneler�n de mağdur�yet�ne yol açacaktır. 

Pahalılığın boy gösterd�ğ� bu dönemde �nsanların 

t�car� yönden de daha büyük sıkıntılar yaşamasına 

neden olacaktır. Bu çevrede yaşayan �nsanların 

hasta olduklarında g�decekler� her hang� b�r hastane 

yok. Hastaneler�n kapanması çağdışı b�r durumdur. 

Toplumun sağlık �ht�yacı hastaneler kapatılarak 

değ�l, modern�ze ed�lerek karşılanır. Hastaneler 

m�ll� b�r servett�r, z�yan olmamalıdır. Umuyoruz k� 

burası tekrar b�r hastane olarak h�zmet vermeye 

devam eder. Bu değer yok olmaktan kurtulur.” d�ye 

konuştu.

ÇEVRE ESNAFI DA ZARAR GÖRÜR

HASTANE HAYALETE DÖNMÜŞ

Adana'nın güney mahalles�nde bulunan Özel Güney Adana 

Hastanes�n�n çok gen�ş b�r kes�me h�zmet verd�ğ�n� de bel�rten 

Adana Tab�p Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahatt�n Menteş, 

Özel Güney Adana Hastanes�'n�n kapanacağı duyumu üzer�ne, 

hastane çalışanları ve hek�mler�n�n hak kaybı yaşama end�şeler� 

olduğunu duyan Adana Tab�p Odası Başkanı Uzm. Dr. 

Selahatt�n Menteş, yetk�l�ler�n çalışan mağdur�yet�n� önlemek 

�ç�n ve o bölgedek� halkın yakın hastane �ht�yacını gözeterek 

önlem alınması gerekt�ğ�ne söyleyerek ''Hek�mler�n ve sağlık 

emekç�ler�n�n haklarının tak�pç�s�y�z. K�mse hek�mler� ve sağlık 

emekç�ler�n� mağdur etmey� aklından geç�rmes�n'' ded�.
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İş Bırakarak Kararlılığımızı Gösterecek, “Ders Vereceğ�z”  

2008 yılında ABD Adalet s�stem�ne �nancının kalmadığını 
bel�rterek �nt�har etm�şt�r.

L�nus Torvalds b�lg�sayar dünyasına Commodore V�c-20 �le 
g�rm�ş, ev b�lg�sayarı S�ncla�r'�n �şlet�m s�stem�n� değ�şt�r�p 
kullanılab�l�r hale get�ren beyaz şapkalı hacker olup W�ndows 
'un karşısına L�nux s�stem�n� çıkarmıştır.

Dünyaca ünlü TJX kred� kartı ş�rket�n�n m�lyonlarca kred� kart 
numaralarını kopyalama �şlem�nde adı geçm�ş.

Her türlü cep telefonlarını kolaylıkla mod�fiye edeb�lmes� en 
büyük özell�ğ�d�r.
7) Jonathan James,

Kısa zaman önce Elon Musk'a kr�pto para B�tco�n �le �lg�l� 
söyled�kler� �ç�n Şımarık b�r m�lyarder b�z� bekle sen 
göreceks�n d�ye tehd�t etm�şt�r.

ABD Adalet Bakanlığı'nın en çok aranan S�yah şapkalı hacker 
b�lg�sayar suçludur. M�tn�ck Noh�a ve FBI g�b� kuruluşların 
ağlarına g�rm�ş görüşmeler�n� kaydetm�ş, Equ�p Corp 
b�lg�sayarlarından yazılım çalmış,5 yıl hap�s yatmış,8 ay 
b�lg�sayarlara dokunamama cezası almıştır.

Beyaz Şapkalı Hacker Kev�n M�tn�ck � yakalayarak hacker 
tar�ne geçm�ş Sh�momura FBI �le ortak çalışmalar yaparak 
kend�s�n� hackleyen M�tn�ck ten �nt�kam almıştır.

6-)Tsutomu Sh�momura,

8-)Anonymous,Aubrey Cottle tarafından kurulan çeş�tl� s�yas� 
olayları genell�kle devlet teşk�latlarına a�t b�lg�sayar s�teler�ne 
saldırılar düzenleyerek protesto eden b�r s�yah Şapkalı 
Hackt�v�st grup ve dünyanın en büyük hacker topluluğu olarak 
b�l�nmekted�r.

Dünyanın en ünlü s�yah Şapkalı Hackerler�nden b�r�s� olan 
Jonathan James �lk kez 16 yaşında hacker suçlaması �le 18 yaş 
altında yargılanan ve ceza alan b�r Hacker d�r.

2-)Gary MC K�nnon

3-) L�nus Torvalds

4-) Kev�n M�tn�ck

İskoç b�r Hacker S�yah şapkalı hacker asker� Hacker suçlusu 
ABD asker� ve NASA b�lg�sayarlarına g�r�ş yapmıştır.

Jonathan James ABD Savunma bakanlığı b�lg�sayarlarına arka 
kapı (backdoor) programı yerleşt�rerek NASA 
b�lg�sayarlarından 1,7 m�lyon dolarlık yazılım kullandığı 
bel�rt�lmekted�r.

Internet kafelerde, kütüphanelerde ve kafelerde s�yah Şapkalı 
Hacker Evs�z hacker olarak ün yapmış, Newyork T�mes ve 
M�crosoft s�stemler�ne g�rmey� başarmıştır.

5-)Adr�an Lamo 

65.000 dolar ceza,6 ay ev haps�,2 yıl b�lg�sayarlara 
dokunamama cezası almıştır.Ayrıca Yahoo,Bank of 
Amer�ca,C�ty Group s�stemler�ne g�rd�ğ� tahm�n ed�lmekted�r.

İlet�ş�m, finans, bankacılık, sağlık, ulaşım, eğ�t�m, enerj�, sanay�, 
tarım, sosyal medya ağları, otomasyon ve tüm alanlarda d�j�tal 
çağ �ç�ndey�z.

Mob�l C�hazlar, b�lg�sayarlar, �nternet ve ağlarının, b�l�ş�m 
teknoloj�ler�n�n, sunduğu sanal gerçekl�ğ�n, D�j�talleşmen�n 
olduğu s�stemlere s�ber dünya den�lmekted�r.

S�ber yaşam gerçek yaşamın gölges�ndek� alışver�ş, oyun, film, 
müz�k, yemek, sosyal medya g�b� gerçek yaşamın vazgeç�lmez 
platformları sanal alan olarak b�l�nmekted�r.

B�lg�sayarlar mob�l c�hazlar b�lg�ye kısa b�r sürede 

ulaşmamızı sağlayan elektron�k c�hazlardır. B�lg�sayarlar 

�şlet�m s�stemler� �le �nternetten her türlü b�lg�ye kısa b�r süre 

�ç�nde ulaşılab�lmekte çeş�tl� programlar �le tüm �ş ve �şlemler 

çok hızlı b�r şek�lde yapılab�lmekted�r.

B�l�ş�m teknoloj�ler�n�n, mob�l c�hazların, �nternet ağlarının, 
d�j�talleşmen�n, sosyal medya platformlarının olmadığı b�r an 
b�le dünyayı ve yaşamlarımızı düşünmek mümkün değ�ld�r.

İşte böyles� b�r süreçte tüm ver�ler�m�z�n güvenl� kes�nt�s�z b�r 
şek�lde �nternet ağlarının, b�lg�sayarlar ve mob�l c�hazlar 
�çer�s�nde bulunmaktadır.

S�ber güvenl�k böyles� s�stemler� korumak �ç�n gerekl�d�r. S�ber 
güvenl�k b�l�ş�m teknoloj�ler� k�ş�ler�n, kurumların �let�ş�m�n 
b�lg�sayarlar mob�l c�hazlar elektron�k s�stemler ve ağlarının 
kötü n�yetl� saldırılardan koruma uygulamaları �ç�n uygulama 
güvenl�ğ� yazılımlar, programlar, �şlet�m s�stemler� �le elektron�k 
c�hazların S�ber saldırılardan korunması b�lg� güvenl�ğ�, 
b�lg�ler�n depolanması ver�ler�n �şlenmes� aktarmalar �ç�n 
g�zl�l�k sağlamak ve korumak, �nternet ağlarının, bulut b�l�ş�m 
ağlarına kötü amaçlı veya davets�z g�r�lmes�ne karşı korunma, 
operasyonların güvenl�kler�n�n sağlanmasıdır. S�ber güvenl�k 
uzmanları kullandığımız b�lg�sayarın mob�l c�hazların �nternet 
ağlarının güvenl�k duvarlarını örmek �ç�n TCP/IP �nternet 
protokoller� l�nux komutları programlama d�ller� �şlet�m 
s�stemler� mantığı, anal�z�nde b�lg� sah�b� olanlar bu b�lg�ler� 
sürekl� güncelleyen k�ş�ler Ağ ve S�ber Güvenl�k Uzmanı 
olab�l�rler. Kr�ptografi(ş�freleme), ağ güvenl�ğ�, zararlı yazılım 
ve anal�zler, adl� b�l�ş�m, blokz�nc�r güvenl�ğ� ve uygulamaları, 
mahrem�yet koruma ver� yönet�m�, s�ber güvenl�k hukuku, s�ber 
güvenl�k planlaması yapmaktadır.

S�ber güvenl�k b�lg�sayarlar, mob�l akıllı c�hazlar yönlend�r�c� 
ağlar ve bulut b�l�ş�m ağları yen� nes�l güvenl�k duvarları DNS 
filtreleme, kötü n�yetl� yazılım, v�rüslerden koruma e- posta 
güvenl�k çözümler� sağlamak.

S�ber güvenl�k günümüzde yaşadığımız dünyada 
uluslararası yen� b�r savaş yöntem� olarak gel�şt�r�lmekted�r.

S�ber güvenl�k açığı �şgücü kaybı, �t�bar kaybı, yasal 
yükümlülükler k�ş�ler�n b�lg�sayarlardan mob�l c�hazlardan b�lg� 
ve ver�lerden, sosyal medya ve �let�ş�m ağlarından uzak kalması 

S�ber güvenl�k olmadığı durumlarda b�lg�sayarlar mob�l c�hazlar 
�nternet ağları üzer�ne korsan saldırılar olur. 

madd� kayıplara, sosyoloj�k ve ps�koloj�k 
travmalara yol açab�l�r. 

Hacker b�lg�ler�n� problemler�n çözümünde 
kullanan, b�l�ş�m dünyasında s�stemler�n zayıf 
noktalarını, açıklarını çözerek kötü n�yetl� 
k�ş�lere karşı bu açıkların kapatılmasını 
sağlamak ve s�stemler�n gel�şt�r�lmes�ne katkıda 
bulunan yetenekl� b�lg�sayar uzmanlarıdır.

Hacker olab�lmek �ç�n üstün b�r zekaya ve matemat�k alanında 
çok yetenekl� olması gerek�r. Bunun neden� b�lg�sayar 
programla d�ller�n�n matemat�ğe dayalı olmasıdır. Zekâ 
b�lg�sayarlara �lg� ve tutku �le Hacker olunab�l�r.

Hacker çeş�tler�
Beyaz Şapkalı (wh�te hat) hacker güvenl�k s�stemler�n� zarar 
vermek amacıyla kırmayan �y� n�yetl� hackerler.
Beyaz Şapkalı Hacker 'lar b�rçok ülkede uluslararası 
kaçakçılık, devlete karşı �şlenen suçlar, Toplumların hassas�yet� 
olan olayları ortaya çıkarmak, ülkeler�n güvenl�ğ�, adalet�, 
saydamlığı �ç�n ülke yönet�mler�yle �ç�çe çalışmaktadırlar.

Hack Türkçe karşılığı h�le veya balta �le kaba 
bıçak �le doğrama, b�lg�sayar s�stemler�ne 
�z�ns�z g�rmek olarak tanımlanab�l�r.

Hacklemek k�ş�sel veya çeş�tl� kurum ve kuruluşlara a�t 
b�lg�sayarlar �le ağlarına �z�ns�z g�rmek ve s�stemler� 
kullanılmaz hale get�rmek g�zl� b�lg�ler� çalmak olarak 
tanımlanab�l�r.

Hacker b�lg�sayar korsanı şahs� veya çeş�tl� 
kuruluşların b�lg�sayarlarına ve �nternet network 
ağlarına �z�ns�z g�r�ş yapan k�ş� olarak 
tanımlanmaktadır.

S�yah Şapkalı (black hat) hacker, kötü n�yetl� güvenl�k 
s�stemler�ne zarar veren ,ver� çalan, kopyalayan, s�stemler� 
çalıştırmaya hackerler.
Gr� Şapkalı (grey hat) hacker, b�lg�sayar güvenl�ğ�ne zarar 
vermeyen hackerler.
Kırmızı Şapkalı Hacker S�yah şapkalı hackerler�n 
çalışmalarını engellemek ortadan kaldırmak �ç�n mücadele 
ederler.

1-) R�chard Stalman
B�l�ş�m dünyasında beyaz ve s�yah Şapkalı ünlü hackerler,

ABD 'de MIT de GNU �şlet�m s�stemler� kurucusu beyaz 
şapkalı hackerd�r. Her kurulan ş�freler� kırab�lmekted�r.
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Hacker S�ber Güvenl�k

Yetk�nl�k 5 Yıldız Ödülü’ne Sarıçam Beled�yes� layık görüldü.

Ödül tören�nde konuşan Başkan Başkanı B�lal Uludağ, 
Sarıçam Beled�yes� olarak, her zaman mükemmel� 
hedefleyerek �lçeler�nde h�zmet ürett�kler�n� bel�rtt�.  Bu 
doğrultuda kazandıkları ödülün temel�nde özver�l� b�r ek�p 
çalışmasının yattığına d�kkat� çeken Başkan Uludağ 
konuşmasında şu �fadelere yer verd� “ Görev sürem�z boyunca 
Sarıçam’da mükemmell�k kültürünü yaşatarak, bu kültürün 
öncüsü olarak sürdürüleb�l�r gel�ş�m yolunda �lçem�zde her 
zaman mükemmel� hedefled�k. Bu sürede �lçem�z�n her 
köşes�ne eş�t ve kal�tel� h�zmet götürerek, Sarıçam’ı bölgen�n 
v�zyon b�r �lçes� hal�ne get�rmey� başardık. Bu başarının altında 
ek�p ruhu var, özver� var, �nanmışlık var. Bu �nanç ve özver� �le 
çalışarak, bugünkü aldığımız ödül b�zler�n sorumluluğunu daha 
da artırmıştır. Bu az�m ve �nançla ş�md�k� hedefim�z altı yıldızlı 
b�r Sarıçam. O yüzden daha yapacak çok �ş�m�z, daha 
yürüyecek çok yolumuz var. 

“MÜKEMMELLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATARAK BU 
KÜLTÜRÜN ÖNCÜSÜ OLDUK”

Son olarak Sarıçam Beled�yem�z�n EFQM Model�n� uygulayan 
kuruluşlar arasında 5 Yıldız Belges�n� almasında en büyük 
emeğ� geçen başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere jür� 
heyet�ne ve bu organ�zasyonda emeğ� geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum”

EFQM 
Mükemmell�k 
Model� 
çerçeves�nde 
Türk�ye Kal�te 
Derneğ� 
(KALDER) 
tarafından 
ver�len ve �ş 
dünyasının en 
prest�jl� 
ödüller� 

arasında göster�len Türk�ye mükemmell�k ödüller� 31. Kal�te 
Kongres�’nde sah�pler�n� buldu. Kongrede Sarıçam Beled�yes� 
(EFQM Üstün Performansta 5 Yıldız Belges�) Mükemmell�kte 
Yetk�nl�k 5 Yıldız Ödülü’ne layık görüldü.

  İş, b�l�m, akadem� ve medya dünyasından katılımcıların tak�p 
ett�ğ� kongre, KalDer’�n 30 yıldan bu yana EFQM Model�n� 
uygulayan kuruluşlara verd�ğ� Türk�ye Mükemmell�k Ödüller� 
sonuçlarının açıklaması �le heyecanlı anlara sahne oldu. 
Türk�ye Mükemmell�k Ödül Jür�s� tarafından Mükemmell�kte 

22-23 Kasım’da “R�sk�n Ötes�: B�l�m, Sektör ve Toplumda 
Adalet.” temasıyla Kocael� Kongre Sarayı’nda gerçekleşen 31. 
Kal�te Kongres�, 2022 Türk�ye Mükemmell�k Ödüller� Tören� 
�le sona erd�.

SARIÇAM BELEDİYESİ'NE MÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK 5 YILDIZ ÖDÜLÜ



Sayfa 4

Al İhsan Ökten: YÜZLER
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peş�nde olmak, kend�nden geç�ş�n veya başkasında 
kend�s�n� bulmanın da başka b�r �fades� olsa gerek.
Yüzler, bakmayı, okumayı b�lene saklı kalmış tüm yeryüzü 
gerçekler�n� �fşa eder. İfaden�n sah�b� bunun farkında 
olmuş veya olmamış ne önem� var. Tüm �fadeler ve 

yüzlerde sah�ps�z değ�l m� zaten? 
İfadeler�n sah�ps�zl�ğ� değ�l m�, 
onları bunca g�zeml� ve çek�c� 
kılan? Bu yüzden m�d�r acaba 
�nsanlar yüzyıllardır bu g�zem� 
çözmeye çalışmak �ç�n heves 
etm�şler �fadeler� 

çeş�tlend�rmeye? Dünyanın üzer�ne yansıdığı yüzler her 
sabah taze b�r aydınlıkla açar üzer�ndek� perdey�. Oradan 

Yüzler, okudukça b�t�rmek 
�stemed�ğ�m�z k�taplar 
g�b�d�rler. Sonsuz olasılıklar 
toplamı. H�ç durmadan 
büyüyen, küçülen, uzayan, 
alçalan, açılıp kapanan, 

daralıp gen�şleyen, soluk alıp verd�kçe dev�n�m� 
sonsuza kadar uzayacak olan b�r b�l�nmezl�k. Bu 
nedenle portre sanatının b�r yeryüzü sanatı olduğu �dd�a 
ed�leb�l�r. B�r yüzün karşısında büyülenmekten doğan 
sanat, tüm canlıları b�r yüzün coğrafyasında eş�tlemek 
düşüyle kardeş olur. Yüzün olanakları, g�zem�, bakışın, 
varlığın kend�s�n� 
aşan zeng�nl�ğ� 
baştan çıkarır her 
düzey ve 
düzlemdek� 
yaratıcıyı veya 
sanatçıyı. Yaşamın 
anlamını bulmak 
�ç�n yola çıkanlar önce b�r yüze bakmış olmalılar anlamak 
�ç�n. Her canlıyı b�r canlıda eş�tleyen o saf �faden�n 

Yüzler, yeryüzünün k�mseye sezd�rmeden g�zeml� kıldığı, 
açıldığı zaman ne olduğu veya ne olacağı b�l�nmeyen b�r 
falı g�b�d�r. Her bakışta b�r parçası aydınlanır. Her yüz 
farklı b�r g�zl� kalmış alfaben�n bulunmayan harfi g�b�d�r. 
Sırlarını dışa vururken temk�n ned�r b�lmez, sözünü ve 
yüzünü kend�ne saklayamayacak kadar el� açıktır, ağzı 
sımsıkı kapalı olsa b�le. Bu b�l�nmezl�kle okutur kend�n� 
�nsanoğluna. Hem aynaya bakana hem kend�ne bakana 
�ç�n� dışa vurur hesapsızca. Çoğunlukla kend�s� b�le 
habers�zken bundan.

Ahmet Tulgar. İz Derg�s�. İstanbul. 2013         

uzanır b�r boşluktan b�r boşluğa, b�r yolculuktan 
yolculuğa veya b�r yokluktan b�r yokluğa. Ç�zg�ler 
eklend�kçe der�nleş�r üzer�ndek� anlam, �faden�n 
kuyusundan su çeker düşünce. Salar üzer�m�ze 
gökyüzünün yed� reng�n�, hayatın anlamını veya 

anlamsızlığını.

Der�nden bakılan her yüz, sözcükler�n adlandırılmadan 
öncek� haller�n� dünyanın doğuşu kadar uzak b�r geçm�şten 
b�l�yormuş da unutmuş g�b�d�r. Kend�s�n� s�h�rl� b�r el�n 
yen�den keşfetmes�n� bekleyerek. 

KAYNAK:

Fotoğraflar: Al� İhsan Ökten

KÜLTÜR MİRASI ADANA SİNEMA MÜZESİ

Adana Büyük Şeh�r Beled�yes� tarafından b�nanın yapısı ve 
�ç�nde bulunan eserler� korumaya yönell�k çalışmaları �se 
hala devam etmekte.

Öncel�kle "Kültür varlıkları";  ned�r ?  sorusuyla başlarsak 
''tar�h önces� ve tar�h� dev�rlere a�t b�l�m, kültür, d�n ve 
güzel sanatlarla �lg�l� bulunan veya tar�h önces� ya da tar�h� 
dev�rlerde sosyal yaşama konu olmuş b�l�msel ve kültürel 
açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su 
altındak� bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır' d�yeb�l�r�z. 

ADANA Erken cumhur�yet dönemler� ve sonrasında ver�ml� 
topraklara sah�p olan ve yüzölçümü bakımından büyük, 
sanay�leşme de yen�l�kler kazanan b�r şeh�r olmakla b�rl�kte 

Adana SİNEMA MÜZESİ çalışanlarından, ve aynı zamanda 
SANAT TARİHÇİSİ k�ml�ğ�yle sorularımızı ve merak 
ett�kler�m�z� �çtenl�kle cevap veren Süleyman BEY,�n verd�ğ� 
b�lg�ler eşl�ğ�nde  Kültür M�rası olan 

ADANA SİNEMA MÜZESİ, NİN neden b�r S�nema 
Müzes�'ne dönüştüğü hakkında b�lg� ed�nd�k.

Ve bunlardan b�r tanes� de 2011 Eylül ayında ADANA 
Büyük Şeh�r Beled�yes� h�mayes�nde ,2  yapının  
b�rleşmes�yle 7 parsel , dış cephes� ve �ç alanları yapının,  
özü, dokusunu   bozulmadan, aslına sadık kalarak 
restorasyon çalışması yapıldı.. ADABA s�v�l m�mar�s� Kültür 
varlığı örneğ� olarak �nsanların h�zmet�ne sunulmaya 
başlandı. Aynı zamanda   b�nanın  �ç�nde serg�lenen eserler, 
profesyonel b�r şek�lde küratör  çalışmasıyla, renovasyon 
yapılarak ş�md�k� hal�n� almış bulunmakta. Olup 2021 
yılında 40 tane eserle  kültür bakanlığı tarafından müze 
statüsünü aldı..

1960 ve 1070 yıllarında 80 tane açık hava 
s�neması SULAR s�nemasında görev 
yapmaya başladı.

Ve koruma altında olan eserler�n� saklandığı alanlar 
profesyonel b�r şek�lde koruma altında olduğunu da Süleyman 
bey tarafından öğrenm�ş olduk.

80 darbes�yle b�rl�kte Türk�ye sanay� alanında ger�lemeye 
başladı ve ADANA şehr� göç alamadı ve s�nemaya olan talep 
b�r sürel�ğ�ne durdu. ALTIN KOZA  80 darbes�nden sonra 10 
yıl arayla durmuş oldu.

Ve �nsanlar �ş hayatının dışında kend�ler�n� 
�y� vak�t geç�reb�leceklere alanlara yöneltt�ler 
. Ve bu her kes�m�n ortak kültürü ve kaçış 
alanı olan SİNEMA oldu.

fazlaca  göç alan b�r  şeh�r özell�ğ� taşıyordu. 
Aldığı bu göçün etk�s�yle nüfus oranı 
yükselemeye başladı.

İnsanların s�nemaya olan �lg�s�yle b�rl�kte 
yen� s�nema sanatçıları yet�şmeye başladı.

ADANA şehr� kapsamlı s�nema kültürüyle b�rl�kte  fazlasıyla 
s�nema sektörüne değerl� sanatçılar yet�ş�rm�ş olup, 
günümüzde hala yet�şt�rmeye devam etmekted�r.

Buna Rağmen s�nema sektörünün başkent� İSTANBUL olsa da 
ADANA, YAŞAR KEMALİ
ALİ ŞEN, ŞENER ŞEN, YILMAZ GÜNEY, g�b� değerl� 
sanatçıları yet�şt�rd� ve günümüzde de, yen� sanatçılar 
yet�şt�rmeye devam ed�yor.

Müzen�n �ç�nde  k�tap ,derg� cd, bant  başta olmak üzre 5b�n 
eser koruma altında.

Alberto Mod�ano'un 3 b�nden fazla eser� müzede yer alıyor. 
Eserler özünü kaybetmeden z�yaretç�ler� teşh�r ed�lmek adına 
zaman zaman değ�şt�r�leb�l�yor.

 İlk kurulduğundan bu yana, Adana �nsanına S�nema Kültürü, 
Tar�hçes� ve Sanatçılarla �lg�l� b�lg�ler aşılanmaya devam 
ed�yor.

Ve bununla b�rl�kte gerek yerel halkın ve gerek şeh�r dışından 
�nsanların z�yaretç� ver�ler� oldukça yüksek olduğu görülüyor.

Adanalı severler tarafından fotoğraf mak�nes�, dakt�lo, kayıt 
c�hazları g�b� eseler başta olmak üzere müzeye hed�ye ed�lm�ş. 
Ve z�yaretç�ler tarafından  �lg� görüyor.

Adana Büyükşeh�r Beled�yes� Başkanı Zeydan KARALAR'ın  
Sanata ve Sanatçıya verd�ğ� destek ve bundan aldığı güçle  ve 
Kültür Varlıkları Koruma ve Tur�zm Müdürü İlhan TAŞ'IN 
katkıları ve emekler�yle b�rl�kte �lerleyen zamanda yen� projelerle 
karşımıza çıkacağını b�lg�s�nde almış olduk.�

Adana'da bulunan müze, b�r çok devlet erkanı tarafından z�yaret 
ed�lm�ş ve  olup Kültür Varlıkları Koruma ve Tur�zm Müdürü 
İlhan TAŞ' �le karşılıkla �st�şarelerde bulunulmuş ve  �lerleyen 
zamanda yen� projelerle z�yaretç�ler�n� bekl�yor olacak.

2 s� güvenl�k olmak üzere toplamda 8 devlet memuru çalışanıyla 
b�rl�kte haftanın 7 günü Pazar ve Pazartes� 10.00 olmak üzere, 
d�ğer günler 8.00 da açılıp 17.00 olmak üzere z�yaretç�lere açık.

Sosyal medyanın da gücüyle z�yaretç� portföyün falaca arttığı 
müze de 2022 Kasım 1 �t�bar�yle 15 günlük zaman zarfında 4.400 
z�yaretç�ye kapıları açan müzede, Öğretmenlere ve öğrenc�lere 2 
tl  ,s�v�ller�n 4 tl g�b� cüz�, b�r rakamla m�safirler�n� tüm 
çalışanlarla b�rl�kte bekl�yorlar.



Başkan Seçer: “Mers�n, �nsanların bütünleşeceğ� b�r 
kentt�r” Mers�n’�n; hırsların törpüleneceğ�, �deoloj�ler�n ön 
plana çıkarılacağı ve �nsanların ayrıştırılacağı b�r kent 
olmadığına vurgu yapan Seçer, “Mers�n, �nsanların 
bütünleşeceğ� b�r kentt�r. Mers�n’� böyle anlamazsak, böyle 
h�ssetmezsek, bu duygularla sevmezsek, Mers�n’de yararlı b�rer 
yönet�c� olamayız. Ben �lk günden ber� kent�me huzur, 
kardeşl�k ve mutluluk havası verme gayret� �çer�s�ndey�m” d�ye 
konuştu.

Mers�n 
Büyükşeh�r 
Beled�ye 
Başkanı 
Vahap Seçer, 
Mez�tl� 
�lçes�nde b�r 
�ş yer�n�n 
açılışına 
katıldı. 
İst�hdama 
katkı sunan �ş 
yerler�n�n ve 

�şletmeler�n açılmasından duyduğu memnun�yet� d�le get�ren 
Seçer, “Mers�n, gen�ş b�r renk cümbüşünün olduğu b�r kent. 
Mers�n; ekmeğ�n� taştan çıkaranların, alın ter�yle kazananların, 
kend�ler�ne ve çocuklarına daha �y� b�r gelecek hazırlamak 
�steyenler�n kent�. Türk�ye’n�n her tarafından �lg� odağı olan ve 
göçlerle büyümüş b�r kent” ded�.

B�r kentte yol veya köprü yapmanın kolay olduğunu, fakat 
huzuru tes�s etmen�n çok farklı olduğuna değ�nen Seçer, “Bunu 
başarmak �ç�n öncel�kle genet�k kodlarınızda �nsan sevg�s�, 
�t�kat ve �nanç olacak. Ben Mers�n’de Beled�ye Başkanı 
olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Em�n�m k� s�zler de 
Mers�n’de olmaktan, Mers�nl� olmaktan gurur ve onur 
duyuyorsunuz. Bu onuru hep beraber taşıyacağız. Bundan sonra 
da Mers�n�m�ze katkı vermek �ç�n, hep beraber çalışacağız. Her 
şey çok daha güzel olacak” �fadeler�n� kullandı.
Başkan Seçer Mez�tl� esnafıyla sohbet ett�

Başkan Seçer daha sonra, Mez�tl� Beled�ye Başkanı Neşet 
Tarhan ve Cumhur�yet Halk Part�s� (CHP) Mez�tl� İlçe Başkanı 
Ahmet Serkan Tuncer �le b�rl�kte, Mez�tl� �lçes� Merkez 
Mahalles�'nde esnaf z�yaret ed�p, vatandaşlarla b�r araya geld�.

“Huzuru tes�s etmek �ç�n, genet�k kodlarımızda �nsan 
sevg�s� olmalı”

Vatandaşlarla selamlaşıp, esnafa ‘Hayırlı İşler’ d�leyen Başkan 
Seçer, g�tt�ğ� her noktada yoğun �lg� �le karşılaştı. Mers�n 
Büyükşeh�r Beled�yes� personel� tarafından, gez� boyunca 
çocuklara oyuncak dağıtımı yapılırken, Seçer b�r kıraathanede 
mola vererek, vatandaşlarla çay eşl�ğ�nde sohbet ett�.
Başkan Seçer’�n, Merkez Mahalles� Fındıkpınarı Caddes�'nden 
başlayan esnaf z�yaret�, Mez�tl� GMK Bulvarı boyunca devam 
ett�. Vatandaşlarla sohbet�nde, Mers�n Büyükşeh�r Beled�yes� 
tarafından hem Mez�tl�'ye, hem de Mers�n genel�ne yaptıkları 
h�zmetler hakkında b�lg� veren Seçer, özell�kle yurttaşların yol 
konusundak� talepler�n� d�nlerken, gerekl� notları da aldırdı.

SEÇER: “HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”
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Eğtm-İş, “24 Kasım Öğretmenler Günü” Çerçevesnde Br Çok Etknlk Gerçekleştrd

Yüreğ�r Beled�yes�, bünyes�nde faal�yet gösteren farklı 
müdürlüklere bağlı yaklaşık 100 k�ş�l�k ek�p �le aşırı yağış 
sonrasında oluşan olumsuzlukları g�dermek �ç�n seferber oldu. 
Yüreğ�r Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet Koca�sp�r’�n tal�matı �le 
kurulan kr�z masası, gece boyunca gelen taleplere ek�pler� 
yönlend�rd�. Su basan evlerde motopomp �le tahl�ye yapan 
ek�pler, tıkanan rögarlara da müdahale ett�.

Başta Fen İşler� Müdürlüğü, Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü �le Park 
ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı çalışanlar olmak üzere b�rçok 
b�r�m personel�, b�r�ken çamur ve çöpler� toplayarak, cadde ve 
sokaklardak� olumsuzlukları g�derd�, yolları açtı.

Basın Yayın Müdürlüğü ek�pler�n�n de talep ve ş�kâyetler� aldığı 
çalışmalar çerçeves�nde, su basan evlerde beled�ye çalışanları 
tarafından tem�zl�k çalışması yapıldı. Sosyal Yardım İşler� 
Müdürlüğü ek�pler� �se evler�n� su basan a�lelere halı, battan�ye, 
h�jyen paket� ve gıda kol�s� desteğ� sağladı.

Aşırı yağışlarla b�rl�kte tüm b�r�mler�n seferber olduğunu bel�rten 
Yüreğ�r Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet Koca�sp�r, “Yağışlardan 
etk�lenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak �ç�n �ved� b�r 
şek�lde kr�z masası kurduk. Tüm ek�pler�m�zle hızla organ�ze 
olarak gece boyunca yaşanan olumsuzluklara anında müdahalede 
bulunduk. Yağış neden�yle mağdur�yet yaşayan vatandaşlarımıza 
geçm�ş olsun d�yorum. Beled�ye olarak tüm �mkânlarımızla her 
zaman yanlarındayız.” d�ye konuştu.

Erg�n 75.Yıl Sanat Galer�s�nde k� etk�nl�kte; Cumhur�yet�n 
yılmaz bekç�ler�, Atatürk �lke ve devr�mler�n�n yegane 
savunucuları, toplumun en fedakar ve muhterem �nsanları olan 
öğretmenler�m�zle Eğ�t�m-İş çatısı altında b�rarada olmaktan 
onur duyduk.

Eğ�t�m-İş çatısı altında mücadelem�ze güç veren Emekl� 
Öğretmenler�m�z Orhan KALAY, Hülya DERDİYOK, Havva 
Betül ELKİT, Selahatt�n TURHAN, Ahmet PEPEKAL ve 
Gülşen ERGEZ'e plaketler�n� sunduk. 

pranganın var olmadığını y�ne ve yen�den, yılmadan 
göstereceğ�z!
Bu duygu ve kararlılıkla tüm eğ�t�m emekç�ler�n�n Öğretmenler 
Günü'nü kutluyor, öğretmenler günler�n� bayram g�b� 
kutlayab�leceğ�m�z b�r geleceğ� örmek �ç�n b�rl�kte mücadele 
etmeye çağırıyoruz” ded�.

KOKTEYL VE PLAKET SUNUMU

Eğ�t�m-İş Adana 1 No'lu Şube olarak bu yıl 24 Kasım 
Öğretmenler Günü Onur Ödülümüzü, hayatını Atatürk ve 
Cumhur�yet ç�zg�s�nde b�r ülke �deal�ne adayan Emekl� 
Öğretmen�m�z Kemal�st İlah�yatçı Sayın Mehmet Göl 'e verd�k. 

Bu güzel gecede aramızda olan tüm öğretmenler�m�ze ve 
dostlarımıza teşekkür eder�z” ded�.

Dünyada Başöğretmen unvanlı b�r l�der�n kurduğu tek ülke 
olan Türk�ye Cumhur�yet�'nde öğretmenlere geç�nemed�kler�, 
saygı göremed�kler�, meslek� haklarını alamadıkları b�r tablo 
reva görülmekted�r.

Eğ�t�m-İş olarak, “Madem bugün b�z�m günümüz, r�yakarlığa 
sırtımızı dönüyoruz. Bu acınası t�yatronun zorunlu figüranları 
olmuyoruz” d�yerek, MEB'�n organ�ze ett�ğ� h�çb�r etk�nl�ğe 
katılmadık. 

24 Kasım aynı zamanda Atatürk'ün öğret�c�l�ğ�ne saygı 
sunmanın günüdür. Ş�md� bugün müfredattan Atatürk �le �lg�l� 
öğret�ler� seyreltmem�şler g�b�, Atatürk tekke ve zav�yeler� 
kapatmışken onlar dernek maskes� takmış tar�katları eğ�t�m�n 
�ç�ne kadar sokmamışlar g�b�, l�yakats�zce atadıkları onlarca 
ger�c� yönet�c�, Atatürk'e d�l uzattığında cezasızlıkla dolaylı 
olarak teşv�k etmem�şler g�b� Atatürk'ün Başöğretmen unvanını 
almasının yıl dönümünde kutlama yapacaklar.

Öğretmenler�n çalışma koşullarını ağırlaştırdılar; meslek� 
alanlarındak� söz hakkını gasp ett�ler; Anayasal b�r hak olan 
güvencel� �st�hdamı ç�ğneyerek kadrolu/sözleşmel�/ücretl� d�ye 
ayrıştırdılar; yetmed�- öğretmenler� Saray'ın tal�matı ve yandaş 

send�kaların oluruyla hazırlanan ÖMK den�len 
garabetle uydurulmuş yen� unvanlarla bölmeye 
g�r�şt�ler; b�r teneffüs arasında hazırlanab�lecek 
bas�tl�kte olan bu kanunla öğretmenler�n 
uzmanlıklarını, d�plomalarını, emekler�n�, 
meslektek� kıdemler�n� görmezden geld�ler; 
öğretmenler� geç�nemez, eve boynu bükük sınıfa 
�se düşüncel� b�ç�mde g�rer hale get�rd�ler; 
yaşanab�l�r b�r emekl�l�k hayal�n� çaldılar; 
l�yakats�zce atanan yandaş yönet�c�ler�n 
mobb�ngler�yle bunalttılar, y�ne l�yakats�z mülk� 
am�rler arasında öğretmen azarlamayı adeta b�r 
geleneğe dönüştürdüler, b�z hakkımızı 
aradığımızda “trol” dey�p, “çapulcu” dey�p hedef 
gösterd�ler, öğretmenler�n Başöğretmenler�n�n 

kend�ler�ne emanet ett�ğ� öğrenc�ler�ne çağdaş, la�k ve ad�l b�r 
eğ�t�m vereb�lmes�n� engelled�ler ve ş�md� bugün utanmadan 
tak�yye yapacak, öğretmenl�ğ�n kutsallığından bahsedecekler.

Bunu kabul etm�yoruz ve etmeyeceğ�z! Öğretmenler�n bu 
toplumun aydınlık yüzü olduğunu, haksızlığa karşı boyun 
eğmeyeceğ�n�, �nandıkları ve hakları konusunda 
Başöğretmen'�n eğ�t�m neferler�n� zapt edecek kadar büyük b�r 

Eğ�t�m İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Seher Erg�n basın 
açıklamasında; "Öğretmenler günler�n� bayram g�b� 
kutlayab�leceğ�m�z b�r geleceğ� örmek �ç�n b�rl�kte mücadele 
etmeye çağırıyoruz” ded�.

 “BAŞÖĞRETMEN'İN EĞİTİM NEFERLERİNİ ZAPT 
EDECEK KADAR BÜYÜK BİR PRANGANIN VAR 
OLMADIĞINI YİNE VE YENİDEN, YILMADAN 
GÖSTERECEĞİZ!”
Bugün Öğretmenler Günü. Bugün Atamızın M�llet 
Mektepler�n�n kend�s�ne verd�ğ� “Başöğretmen” unvanını 
kabul etmes�n�n de yıl dönümü olan Öğretmenler Günü. 
Ancak ne yazık k� böyles� b�r günde, gururlu olduğumuz 
kadar buruğuz da.

Çünkü bugün aynı zamanda, Cumhur�yet tar�h�nde 
öğretmenl�ğe en çok zarar verm�ş, onu en çok 
değers�zleşt�rm�ş, açlığa ve �t�barsızlığa sürüklem�ş olan 
yönet�c�ler�n öğretmenler� r�yakarca övmek �ç�n sıraya g�rd�ğ� 
b�r gün.

Basın açıklamasının ardından �se 75.Yıl Sanat Galer�s�nde, 
“24 Kasım Öğretmenler Günü Onur Ödülü”, sunumu ve 
kokteyl etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�.

24 Kasım Öğretmenler Günü neden�yle Eğ�t�m-İş 1 No'lu 
Şube b�nasında basın açıklaması yapıldı.

Seher Erg�n tarafından yapılan konuşmalarda 24 Kasım'a 
dönük şu vurgular yapıldı;



Sayfa 6

Derya Ç�çek açıklamasında şunlara 

d�kkat çekt�;

İstanbul sözleşmes�n� fesheden, kat�ller� 

aklayan, ş�ddet� körükleyen b�r tutumla, 

önümüze bar�katlar kurarak b�zler� eve hapsetmeye 

çalışıyorlar. Kat�l Musa Orhan'ı, �st�smar fa�l� C�han Kayaalp'�, 

ev�nde b�r kadının vurularak öldürüldüğü AKP m�lletvek�l� 

Ş�r�n Ünal'ı cezasızlıkla ödüllend�ren devlet mekan�zmaları söz 

konusu kadınlar ve LGBT+ lar olunca tüm mekan�zmaları �le 

üstümüze yürüyor.

Adana Kadın Platformu 25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddetle 

Mücadele Günü neden� �le k�tlesel yürüyüş yaptı.

Heykell� Park'ta b�r araya gelen kadınlar savaşa ve ş�ddete 

karşı Atatürk Parkı'na yürüyerek basın açıklaması 

gerçekleşt�rd�. 

Adana Kadın Platformu adına yapılan 

konuşmaların ardından HDP Adana 

M�lletvek�l� Tülay Hat�moğullar ve Eğ�t�m 

Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul 

b�rer konuşma gerçekleşt�rd�.

Platform adına basın açıklamasını Derya 

Ç�çek okudu. 

Ekonom�k kr�z, artan hoşnutsuzluk büyüdükçe �kt�dar d�yanet 

fetvalarıyla, d�nc�, ırkçı, ayrımcı pol�t�kalara sarılıyor. Baş 

örtüsü tartışmaları üzer�nden kadınların anayasal haklarına göz 

konuluyor. Kutsal a�le, d�n� değerler, gelenek görenek d�yerek 

kadınlar ataerk�ye mahkum ed�l�yor, LGBTİ+lar hedefe 

konuyor. İstanbul Sözleşmes�'n� toplum ahlakı bahanes� �le 

fesheden s�yas� �kt�dar LGBTİ+ları geleceks�zl�ğe, �şs�zl�ğe, 

yoksulluğa, toplumsal dışlanmışlığa, nefret c�nayet� kurbanı 

olmaya, �nt�hara sürüklüyor. 

B�z� hapsetmek �sted�kler� c�ns�yet kalıplarını, b�z� �ç�nde 

boğdukları ataerk�l a�ley� redded�yoruz. Erkek egemen s�stem 

�ç�n kârlı olanı değ�l, özgürlüğümüzü seç�yoruz. 

Kend� s�yas� �kt�darı etrafında faş�st ger�c� b�r k�tle desteğ� 

yaratmak �steyen AKP- MHP �tt�fakı bu hedefi �ç�n nefret 

m�t�ngler�yle LGBTİ+ düşmanlığını körüklüyor. 

Başörtülü, örtüsüz, lezb�yen, b�seksüel, trans, Kürt, Alev�, Laz, 

ev emekç�s�, fabr�ka �şç�s� ve b�r bütün olarak bu erkek egemen 

s�stemden h�çb�r kârı olmayan kadınlarız. 

Tüm bunlar yetmezm�ş g�b� b�r de kadın ün�vers�tes� 

projes� �le bu topraklarda kadınları toplumsal yaşamda, 

toplumsal üret�mde, b�lg� üret�m süreçler�nde tecr�t 

etmek kötürüm bırakmak �st�yorlar. Erkek egemen 

eğ�t�m s�stem� genç kadınlara �taat etmek dışında h�çb�r 

şey öğretm�yor. 

Makbul olmayacağız,  ataerk�l a�len�ze sığmayacağız. K�rl� 

s�yas� oyunlarınıza araç olmayacağız. 

B�z� sadece “kutsal a�le” �ç�nde tanımlayan ger�c� 

pol�t�kalardan güç alan erkek ş�ddet� göster�yor k� s�yas� 

�kt�darıyla, yandaş medyasıyla, pol�s�yle, mahkemes�yle 

örgütlenm�ş erkek egemen devlete karşı en büyük 

gücümüz örgütlülüğümüz.

Eş�tl�k ve özgürlük �ç�n, örgütlü mücadele dışında b�r 

seçeneğ�m�z yok. B�z� korkutmaya, s�nd�rmeye, 

yaşamdan �zole etmeye çalışanlara b�r kez daha bu sokaklarda 

meydan okuyoruz.

İran'da faş�st molla rej�m� tarafından mahsa Am�na' nın 

katled�lmes�yle başlayan özgürlük mücadeles�n�n b�r kez daha 

yükselen ve dünyanın her yer�nde yankılanan ses� duyuyor ve 

büyütüyoruz ve bu 25 Kasım'da tekrar ed�yoruz; J�n, J�yan, 

Azad�

Adana'da Kadınlar 25 Kasım'da Sokaklarda 
"Şddete Hayır" ded
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Adana Büyükşeh�r Beled�yes� 
kadına yönel�k ş�ddete karşı 
b�r d�z� etk�nl�k ve çalışma 
gerçekleşt�r�yor. Bu 
kapsamda Büyükşeh�r ve 
IOM �şb�rl�ğ� �le aralarında 
göçmen kadınlarında 
bulunduğu yaklaşık 100 
kadın �ç�n Pozantı-Belemed�k'e gez� düzenlend�.

 Adana Büyükşeh�r Beled�yes� ve Uluslararası Göç Örgütü 
(IOM) �ş b�rl�ğ� �le, 25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 10 Aralık 
2021 tar�h�ne kadar gerçekleşt�r�lecek 16 günlük akt�v�zm 
kapsamında Belemed�k'e doğa gez�s� düzenlend�.

Adana Büyükşeh�r 16 gün 
boyunca kadına yönel�k 
ş�ddete hayır d�yecek, 
farkındalık etk�nl�kler�ne 
�mza atacak.

Adana Büyükşeh�r ve IOM 
�şb�rl�ğ� �le aralarında göçmen 
kadınlarında bulunduğu 
yaklaşık 100 kadın �ç�n 
Pozantı-Belemed�k'e gez� 
düzenlend�.

YEREL VE GÖÇMEN TOPLULUKLAR KAYNAŞTI

Adana Büyükşeh�r Beled�yes� Kadın ve A�le H�zmetler� Da�re 
Başkanlığı Göç ve Göçmen İşler� Şube Müdürlüğü �le IOM'un 
organ�ze ett�ğ� Belemed�k gez�s� 23 Kasım tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�. Yaklaşık 100 kadının katıldığı etk�nl�k 
grubunun yarısı göçmen kadınlardan oluştu. Kadınlara Adana 
Büyükşeh�r Beled�yes� bürokratları eşl�k ett�.

Kadınlar Belemedk'te, “Kadına Yönelk Şddete Hayır” ded

ETKİNLİKLER 16 GÜN BOYUNCA 
SÜRECEK

Adana Büyükşeh�r Beled�yes�; 16 Günlük akt�v�zm boyunca 
kadına ve kız çocuklarına yönel�k ş�ddete farkındalık çekmek 
amacı �le geçen yıl olduğu g�b� bu yıl da 25 Kasım'dan başlayıp 
(Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Uluslararası Mücadele ve 
Dayanışma Günü) 10 Aralık'a (Dünya İnsan Hakları Günü) kadar 
16 gün boyunca film göster�ler�, eğ�t�m, fidan d�k�m�, 
b�lg�lend�rme çalışmaları gerçekleşt�recek.

KADIN HAKLARINA VERİLEN 
ÖNEM SANATLA ANLATILDI

Etk�nl�ğe katılan kadınlara çeş�tl� 
hed�yeler ver�ld�.

Yerel ve göçmen toplulukların 
kaynaşmasına olanak sağlayan etk�nl�ğ�n 
daha ver�ml� olab�lmes� �ç�n m�hmandar 
desteğ� alındı ve tar�h� dokusu güçlü 
olduğu kadar, doğal güzell�ğ� �le ön plana 
çıkan Belemed�k'te tur gez�s� 
gerçekleşt�r�ld�.

Farklı katılımcılar �le eşzamanlı �lerleyen 
PSS (Ps�ko Sosyal Çalışma) atölyes� 
yapıldıktan sonra, beyaz renkte büyük b�r 
kumaş üzer�ne renkl� akr�l�k boyalar �le 
boyama ve baskılar gerçekleşt�r�l�p Kadın 
Haklarına ver�len önem vurgulandı.



Adana Barosu Kadın Hakları Merkez�; 
“Kadınlar adalet, eşitlik, özgürlük mücadelesi veriyor"

ADANA BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ  25 
KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ’NDE BASIN 
AÇIKLAMASI YAPTI

“YASALARIN ETKİN UYGULANMASINDAKİ 
MÜCADELEMİZİN VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN 
HAYATA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN İRADEMİZ 
DEVAM EDİYOR”

Çukurova Belediyesi Karikatür Festivali açılış töreni

Basın açıklamasına Adana Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
M�yesser Ersalan Önenl�, Adana Barosu Genel Sekreter� Av. 
İlker Mengü, Kadın Hakları Merkez� Koord�natörü Av. Ayça 
Kara Sığırcı, Adana Barosu Kadın Hakları Merkez� Üyeler� ve 
b�rçok avukat katıldı.

Ardından Adana Barosu Kadın Hakları Merkez� tarafından 
hazırlanan basın açıklamasını okumak üzere kürsüye çıkan 
Merkez Başkanı Av. Den�z Eylem Coşkun Durmuş “Adana 
Barosu Kadın Hakları Merkez� olarak, her gün olduğu g�b� 25 
Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü’nde de, Cumhur�yet, Anayasa ve Kanunlar �le elde 
ett�ğ�m�z hakları ortadan kaldıracak değ�ş�kl�kler�n karşısında 
olduğumuzu ve kadına karşı ş�ddet�n ortadan kaldırılması �ç�n 
mücadelem�z� dayanışma ruhuyla sürdüreceğ�m�z�, son olarak 
İstanbul Sözleşmes�nden Vazgeçmed�ğ�m�z� kamuoyuyla 
paylaşıyoruz”

Adana Barosu Avukatlar Salonu’nda TÜBAKKOM tarafından 
yapılan basın açıklamasını okuyan Kadın Hakları Merkez� 
Koord�natörü Av. Ayça Kara Sığırcı “Sadece ülkem�zde değ�l 
dünyanın b�rçok ülkes�nde kadınlar adalet, eş�tl�k, özgürlük 
mücadeles� ver�yor. Yanı başımızda, İran'da Mahsa Am�n�'n�n 
başörtüsü gerekçe göster�lerek öldürülmes�n�n ardından 
güçlenen kadın hareket�n� selamlıyoruz. Mücadeleler� 
mücadelem�zd�r. Kadına yönel�k ş�ddet�n ortadan 
kaldırılmasının devlet�n sorumluluğunda olduğunu” d�le 
get�rd�.

Çukurova Beled�yes�’n�n bu yıl 5’�nc�s�n� düzenled�ğ� 
Uluslararası Çukurova Kar�katür Fest�val� usta ç�zerler�n 
katıldığı muhteşem b�r törenle başladı.

Başkan Soner Çet�n, sanatın her dalına olduğunu 
g�b� kar�katüre de büyük önem verd�kler�n� 
bel�rterek, fest�val� önümüzdek� yıllarda daha 
fazla etk�nl�ğ�n olduğu ulusal ve uluslararası 
düzeyde daha çok ses get�ren b�r düzeye 
çıkarmak �sted�kler�n� söyled�.

Kurdele kes�m�nden sonra Orhan Kemal Kültür 
Merkez� Fuayes�nde bulunan Ustaların Serg�s� 
açılışı yapıldı. Ardından Orhan Kemal Kültür 
Merkez�nde etk�nl�klere devam ed�ld�. Ankara 
Sanat Merkez� oyuncularının pandom�m göster�s� 
büyük beğen� toplarken Başkan Soner Çet�n açılış 
konuşmasında sanatın her dalına olduğu g�b� 
kar�katüre de çok önem verd�kler�n� söyled�.

Başkan Soner Çet�n, “B�z çocukluğumuzda Gırgır ve Fırt g�b� 
derg�ler� tak�p ederd�k. Ama son yıllarda sanatçılarımız büyük 
zorluklarla mücadele ed�yor. B�ze rehber olan ışık tutan 

Uluslararası Çukurova Kar�katür Fest�val� 
görkeml� b�r törenle başladı. Çukurova Beled�yes� 
Başkanı Soner Çet�n, Seyhan Beled�ye Başkanı 
Ak�f Kemal Akay, Usta Gazetec� Met�n Uca, yurt 
�ç�nden ve dışından gelen usta ç�zerler�n katılıyla 
yapılan açılış tören�ne özell�kle gençler�n büyük 
göstermes� d�kkat çekt�.

sanatçılarımızın değer�n� b�lmem�z gerek�yor. Bu fest�val bu 
anlayışın sonucu olarak ortaya çıktı. Bu yıl 5’�nc�s�n� 
düzenl�yoruz. Pandem� neden�yle b�rkaç yıl ara verm�şt�k ama 

yen�den başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerl� 
sanatçılarımızın katkılarıyla önümüzdek� yıllarda b�raz daha 
etk�nl�kler� çoğaltılmış, ulusal ve uluslararası düzeyde daha çok 
ses get�ren b�r fest�val hal�ne get�rmey� �st�yoruz” ded�.

Kar�katür�st H�cab� Dem�rc� �se 
kar�katürün m�zah sayfalarından 
kovulduğunu, derg�ler�n esk�s� g�b� 
satılmadığını söyled�. 
Kar�katür�stler�n çocuklara ve 
gençlere dokunması �ç�n 
fest�valler�n önem�ne değ�nen 
H�cab� Dem�rc�, “Kar�katürle 
�lg�lenen genç daha demokrat�k ve 
hoşgörülü olacaktır. Bu fest�val de 
böyle b�r �ht�yaca cevap ver�yor. 
Bundan dolayı Başkan Soner 

Çet�n’e teşekkür ed�yorum” şekl�nde konuştu.

Seyhan Beled�ye Başkanı Ak�f 
Akay da kar�katürün güldürürken 
düşündüren öneml� b�r sanat dalı 
olduğunu vurguladı.

Orhan Kemal Edeb�yat Fest�val�, Jakaranda Kültür ve Sanat 
Fest�val� g�b� etk�nl�klerle Çukurova’yı kültür sanat kent� 
hal�ne get�rd�kler�n� bel�rten Başkan Soner Çet�n, Çukurova 

halkının kend�ler�nden kültür sanat 
alanında neler bekled�kler�n� 
b�ld�ğ�n� kaydett�. Başkan Soner 
Çet�n, “Sanatla kalın, kar�katürlü 
kalın, kar�katüre sah�p çıkın” 
�fades�n� kullandı.

Açılış tören�n�n ardından etk�nl�kler söyleş� ve ç�z�m atölyeler� 
�le devam ett�.

Dünyanın en pahalı baharatı Mers�n Yen�şeh�r’de yet�şt�r�l�yor
Safran hasadına katılan Yen�şeh�r Beled�ye Başkanı Abdullah 
Özy�ğ�t“Bu yıl da safran hasadımızı gerçekleşt�rd�k. Üret�rsen�z 
varsınız, üretemezsen�z borç batağında b�r ülke hal�ne 
gel�rs�n�z. Üretmekten başka çarem�z yok.” ded�.

Mers�n 
Yen�şeh�r 
Beled�yes� 
alternat�f 
ürün 
yet�şt�rmek ve 
üret�c�y� 
desteklemek 
�ç�n 

Safran hasadına katılarak, üret�c�lerle safran b�tk�s� toplayan 
Yen�şeh�r Beled�ye Başkanı Abdullah Özy�ğ�t, “Yen�şeh�r 
�lçem�zde 50 b�n hektarlık ek�leb�l�r alan var. Bunu en �y� 
şek�lde değerlend�rmem�z gerek�yor. Safran b�tk�m�z� dened�k 

Başkan Özy�ğ�t “Ek�leb�l�r alanı en �y� şek�lde 
değerlend�rmem�z gerek�yor”

çalışmalarını sürdürüyor. Yen�şeh�r’de yüksek katma değerl� 
ürünler elde etmek amacıyla hayata geç�r�len Değ�rmençay 
Safran Yet�şt�r�c�l�ğ� Projes� bu yıl da meyveler�n� 
verd�.K�logramı 80 b�n TL’y� bulan safran dünyanın en pahalı 
baharatı olarak b�l�n�yor.Geçt�ğ�m�z yıl Değ�rmençay 
Mahalles�’nde �lk kez ek�len safran bölgedek� üret�c�ler �ç�n dar 
alanda yüksek gel�r get�ren b�r ürün hal�ne gel�yor.

Safran hasadının ardından kırsal mahalle Değ�rmençay’da 
vatandaşlara safranlı p�lav da �kram ed�ld�.

ve mühend�sler�m�zle yaptığımız ön �ncelemede 
yet�şt�r�leb�leceğ�n� düşündük ve oldu. İk�nc� senem�zdey�z, 
safran bugün ekonom�k değer� çok yüksek olan b�r ürün. B�raz 
meşakkatl�, çok �nce b�r tekn�kle toplanıyor ama yılın ger� kalan 
on b�r ayını da s�ze bırakan b�r b�tk�. Soğanlar her yıl artıyor. 
B�r üret�c�m�z b�r safran soğanı �çer�s�nde on dört tane soğan 
olduğunu görmüş. İşte bu artışlarla beraber �ş�n�z� büyüteb�l�r 
ve gen�şleteb�l�rs�n�z. En efekt�f ve akılcı olanı 
değerlend�rmem�z gerek�yor.” �fadeler�ne yer verd�.
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B sev b sev… 
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bekl�yor �nsan. Gelmeyeceğ�n� b�le b�le 
bekl�yor. Beklemen�n verd�ğ� haz her 
geçen gün cehenneme dönüşse de �natla 
beklemeye devam ed�yor. Ve hala 
buzlaşmış kalb�m b�r türlü ısınmak 
b�lm�yor. Mevs�m normaller�n çok altında 
ve attığım ağın uzunluğu onu çıkartmaya 
b�r türlü yeterl� gelm�yor. Kısaca yoksun 
hala, kısaca hala çok üşüyorum, kısacası 
öğrend�m, deprem görmüş kalpler� 
onarmanın yıkılan b�nalara temel atmaktan 
daha zor olduğunu ve tavansız evler�n b�r 
türlü ısınmadığını! 

Çünkü bana b�r 'sen' borçlusun 
mutluluğundan sebeplend�ğ�m. Özlenen, 
yıllardır sev�lmek �ç�n beklenen. Yan� bana 
b�r aşk borçlusun, noktaların ardına usulca 
g�zlenen, o yüzden sen y�ne de b� sev b� 
sev…

Ama sen y�ne de b� sev! 

B�rl�kte b�r çıkar yol buluruz elbet. 
Vazgeçme benden, severek tamamla ben�. 

Bu duyguyu h�ssetmek �ç�n kaç yıl, kaç gece, 
kaç gündüzü yaktım ben. Hala sıcaklığıyla 
ısınıyorum bu merhum günler�n!

Şuan sadece sevd�ğ�me hesapsızca sarılmak 
�ç�n neler vermezd�m ya sadece sarılmak. 
Tab� b�r �l�şk� �ç�n �k� k�ş� gerek�r, önce onu 
halletmem gerek�yor b�l�yorum. Ama bulunca 
�lk yapacağım şey sarılmak. Sarılmanın 
�y�leşt�r�c� etk�s�n�n olduğu herkes tarafından 
b�l�n�r, sak�nleşt�r�c� özell�ğ� vardır. Güven 
ver�r, çokça seroton�n salgılar, farkında 
olmadan key�f almaya başlarsın yaşamaktan. 
Sevmekten, b�z olmaktan. Han� sen d�yorum, 
sen adam! Yok, sen değ�l yanındak�, şu ben 
m�y�m yoksa d�yen�n hemen arkasındak�. 
Evet, sen adam b�r baksana bana, gelsene 
şöyle b�r yanıma. Neden tanışmıyoruz, neden 
hala b�z yokuz d�yes�m var nedense! Ayrı 
takılmak �ç�n hayat çok kısa d�yor doktorlar. 
Kalbe �y� gelmeyen şeyler�n başında gel�yor 
keder ve onu tet�kleyen ne kadar çok şey 
varsa üzer�me bocalıyor kader. Alınyazısını 
s�len b�r s�lg� henüz �cat ed�lmed�ğ�nden 
kalakalıyorum süt dökmüş ked� g�b� ortada. 
Sonra görüyorum k� herkes bana bakıyor 
lak�n nasıl b�r �zlen�m verd�ğ�m çokta 

Dışarıda korkunç b�r fırtına var hala. 
İnsansız hava sahasından kend�ne d�l 
bulamayan mevs�mler görsell�ğ� ön plana 
çıkartırken hang� susuzluğa ş�fa olacak bu 
durmaksızın yağan yağmurlar b�lm�yorum, 
y�ne de altında şems�yes�z ıslanmak key�f 
ver�c� olsa gerek. Romant�zm bu kadar 
yanılmış olamaz! Kalb�mde kışın sert 
soğuk yayvan yüzü, dışardak� havadan 
daha çok üşütüyor ben�. Eller�m buzluktan 
çıkmış kar tanes� g�b� er�mey� bekl�yor 
köşedek� şöm�nede. Isınmak �ç�n b�r tek 
b�z�m sen'�m�z yok. Olsa güzel olurdu ama 
b�r türlü olmuyor �şte neyse o. Y�ne de 

umurumda değ�l bu aralar! Umurumda 
olan tek şey azıcık huzur, huzur ded�ysem 
�k� k�ş�l�k olanından mümkünse! 
Yalnızlığımın bende kalabalık yaptığı 
zamanlardan sıyrılmak �ç�n yemyeş�l b�r 
ormanın �ç�nde ağaçtan yapılmış b�r eve 
kapanmak mesela! Sıcacık kahvem� 
�çerken ısınmak �ç�n kupaya sarılmak g�b� 
dertler�m olsun �st�yorum. O uyurken belk� 
b�raz yemek yapmak g�b� uğraşlarım 
olsun. Şöm�nen�n sönmemes� �ç�n b�rkaç 
odun toplamak mesela.

B�r öpücük �ç�n tanrı neden bu kadar acı çekt�r�yor 
anlamıyorum, sev�nce samanlık seyran olur 
cümles�yle büyüyen ben, bu kadar duyguyu yatıya 
bırakmanın hüznünü yaşıyorum. Ve hala bekl�yorum 
ben� kâbuslarımdan uyandıracak yakışıklı prens�! 
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Ah be Hakan! 

Hep var ve hep yok , 

Hakan hep aynı kadının aşkıyla acı �ç�nde kıvranıyor da 
b�zlerde tesell� t�m g�b� eşl�k ed�yoruz . 

Aradığın aşkı bul d�ye dua etmeye de d�l�m varmıyor k� ! Ya 
aşkı bulur da bu şarkıları yazamazsan . 

Ayağına taş değmes�n o yüzden kapanmaz yaran gece 
gündüz kanamasın ama telefonun başında çares�z bekle k� 

b�z� 
şarkılarından 
mahrum 
etme ….

Yıllardır ses�nde  k� duygu �le ne söylese oturduk ağladık . Çok 
b�zden b�r� , oldukça sam�m� ve tam anlamıyla muhteşem b�r  aşk 
adamı . 

H�kaye g�b� o kadın ! 

Zaten b�ze de şarklarında k� duyguyu bu denl� der�nden h�ssett�ren , 
onunda aşka olan sam�m� duruşu değ�l m� s�zce de ?

Şüphes�z son yılların arabesk fantez� müz�k kategor�s�nde k� en 
popüler  �sm�  Hakan Altun. 

Sank� Hakan’ı b�r kadın kend�ne aşık ed�p bırakıp g�tm�ş de yıllardır 
o kadının arkasından yazıyor da söylüyor g�b�. H�ç öyle magaz�nde 
yazılan ç�z�len duyup gördüğümüz b�r kadından da bahsetm�yorum 
ama . 

İdar� para cezaları suça �st�naden değ�l kanunda 
kabahat olarak bel�rt�len eyleme karşılık ver�ld�ğ� �ç�n 
�dar� para cezası ödenmed�ğ� takd�rde hap�s cezasına 
çevr�lemez. Bu cezaya �l�şk�n olarak sadece �cra-hac�z 
�şlemler� yapılab�l�r. Suça �st�naden ver�len Adl� Para 
Cezaları ödenmed�ğ� takd�rde hap�s cezasına çevr�l�r. 
Bu hususta aralarında net b�r ayrım bulunmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 27. Maddes�nde 
aks�ne b�r düzenleme olmadıkça �dar� para cezasına 
�t�raz genel �t�raz yolu �le yapılmalıdır den�lm�şt�r. 

İdar� Para Cezasının İptal� 

İDARİ PARA CEZASI ÖDENMEZSE HAPİS 
CEZASINA ÇEVRİLİR Mİ?

İdar� para cezaları, �dar� düzene ve kurallara aykırılık 
neden�yle doğrudan doğruya �dar� merc�lerce 
uygulanan yaptırım kararlarıdır. İdar� merc�ler�n bu 
yaptırım kararlarını uygulayab�lmes� �daren�n 
�n�s�yat�finde değ�ld�r. B�r m�ktar paranın ödenmes�n� 
�çeren ceza n�tel�ğ�ndek� bu kararlar yargı organına 
başvurulmadan �darece alınır ve uygulanır. İdar� 
merc�ler�n bu cezaya hükmedeb�lmes� yasada açıkça 
�z�n vermes�ne bağlıdır. Ceza ver�leb�lecek eylemler 
yasada kabahat olarak düzenlenm�şt�r. Konusu suç 
teşk�l etmeyen kabahat olarak n�telend�r�len 
yasaklanan eylemlere para cezası ver�l�r. Hang� 
�daren�n hang� hallerde bu ceza yaptırımına karar 
vereb�leceğ� 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu başta 
olmak üzere çeş�tl� kanunlarla sınırlandırılarak 
bel�rlenm�şt�r.

İdar� para cezalarına �l�şk�n en çok sorulan sorulardan 
b�r� �dar� para cezasının ödenmed�ğ� takd�rde hap�s 
cezasına çevr�l�p çevr�lemeyeceğ� hususudur. 

Aks�ne hüküm bulunmadıkça İt�raz Süres� 5326 Sayılı 
Kabahatler Kanunu'nun 27. maddes�ne göre 15 gündür. 
Bu �t�raz süres�, �dar� para cezasının �lg�l� k�ş�ye tebl�ğ� 
tar�h�nden �t�baren başlar. Danıştay kararlarına göre, 
�dar� �şlemlerde �t�raz süres�n�n muhataba 
b�ld�r�lmemes� hal�nde uygulanacak �t�raz süres� 60 
gündür (Danıştay 14. Da�res� – 2013/697 karar). 
Kanun, �dar� para cezası k�ş�ye tebl�ğ ed�ld�ğ�nde 
nereye ödeneceğ�n�n de k�ş�ye b�ld�r�lmes�n� zorunlu 
kılmıştır. İdar� para cezasının peş�n ödenmes� hal�nde, 
cezanın 1/4'ü oranında �nd�r�m yapılmaktadır. Erken 
ödeme yapmak �steyen k�ş�, cezanın kend�s�ne 
tebl�ğ�nden �t�baren 15 gün �ç�nde cezayı ödemes� 

İdar� Para Cezalarına İt�raz Nereye Yapılır, İt�raz 
Süres� Kaç Gündür?

önleyeb�lecek b�r araçtır (benzer yöndek� 
değerlend�rmeler �ç�n bkz. Mehmet 
Akdoğan ve d�ğerler�…)

Fa�z ekonom�k açıdan paranın fiyatıdır. 
Herhang� b�r k�mse kend�s�ne a�t 
olmayan b�r parayı -hang� �s�m altında 
olursa olsun- bell� b�r süre kullandığında 
paranın asıl sah�b�ne fa�z ödemek 
zorundadır. Çünkü paranın l�k�d�te 
özell�ğ� onun her an, her türlü üret�m 
faktörünü, mal ve h�zmet� satın 
alab�lmes�ne olanak ver�r. Daha açık b�r 
dey�şle parayı nak�t olarak el�nde 
bulunduran k�mse bugünkü �ht�yaçlarını 
karşılayab�ld�ğ� g�b� p�yasanın yarına 
dönük olanaklarından da yararlanab�l�r. 
El�ndek� parayı başkasına veren veya 
kend�ne bell� tar�hte ödenmes� gereken b�r 
m�ktar para olduğu hâlde bu parası 
ödenmeyen k�mse �se bu �mkânlardan 
yararlanamaz. Bu nedenle parayı kullanan 
k�msen�n parayı kullanmaktan vazgeçen 
k�mseye bu kaybını ödemes� gerek�r. İşte 
fa�z� doğuran temel neden budur (AYM, 
E.1988/7, K.1988/27, 27/9/1988).

Bu temel neden, paranın değer�n� sürekl� 
olarak kaybett�ğ� enflasyon dönemler�nde 
ayrı b�r önem kazanır. Dönem başında 
kullanmaktan vazgeç�len ya da hak ed�ld�ğ� 
hâlde alınamayan b�r m�ktar paranın satın 
alma gücü, dönem sonunda enflasyon 
oranında azalmış olacaktır. Bu durumda 
dönem sonunda paranın asıl sah�b�ne 
ödenmes� gereken fa�z, sadece bell� b�r 
dönem �ç�n yapılan fedakârlığın 
karşılığından �baret olmayacak; aynı 
zamanda söz konusu dönemde paranın 
satın alma gücündek� kaybı da 

İdar� para cezalarına �t�raz, �lg�l� özel 
kanunda aks�ne hüküm bulunmadıkça, 
Sulh Ceza Hak�ml�ğ�ne yapılır. Ancak 
�dar� para cezasının yanında ayrıca b�r 
yaptırım söz konusuysa �t�raz merc� İdare 
Mahkemes�d�r. 

İdar� para cezası Mahkemece �ptal 
ed�l�rse ödenen para fa�z� �le �ade ed�l�r 
m�?

gerek�r. Cezaya �t�raz ed�lecek olsa b�le 
cezanın ödenmes� gerek�r. 

Kararda: “Anayasa Mahkemes�n�n b�reysel 
başvuru kapsamında -kural olarak- fa�z 
�şlet�l�p �şlet�lmemes�, fa�z oranları veya 
fa�z�n �şlet�lme tar�hler� ya da dönemler�yle 
�lg�l� hukuk kurallarını yorumlama görev� 
bulunmamaktadır. Bu görev esas �t�barıyla 
derece mahkemeler�ne düşmekted�r. Bununla 
b�rl�kte Anayasa Mahkemes� derece 
mahkemeler�n�n söz konusu hukuk 
kurallarının yorumunun mülk�yet hakkı 
bağlamında sonuçlarını �ncelemek 
durumundadır.

Ödenen tutarların enflasyonun 
etk�ler�nden arındırılarak 
güncelleşt�r�lmes� yan� alacağa hak 
kazanıldığı tar�h �le ödeme tar�h� arasında 
geçen süredek� h�ssed�l�r değer kaybını 
telafi edecek b�ç�mde fa�z uygulanması, 
mülk�yet hakkı kapsamındak� alacağın 
enflasyon karşısında değer kaybetmes�n� 

Anayasa Mahkemes�'n�n 03.07.2019 tar�h 
ve 2016/78974 Başvuru no'lu kararında; 
daha önce ödenm�ş olan paranın fa�z� �le 
ödenmes� gerekt�ğ� kanaat�ne varmıştır.

Somut olayda başvurucuya ver�len �dar� 
para cezasının hukuka aykırı olduğu ve 
dolayısıyla kend�s�nden haksız yere para 
cezası tahs�l ed�lm�ş olduğu derece 
mahkemeler�nce açık b�r b�ç�mde 
saptanmıştır. “ den�lm�şt�r. Bu kararda 
başvuran k�ş�n�n kend�s�nden haksız yere 
para tahs�l ed�ld�ğ�n� ve paradan yoksun 
kaldığı dönem �ç�n fa�z ödenmemes�n� 
haklı bulmamıştır. Sonuç olarak başvuran 
k�ş�n�n alacağına hak kazandığı tar�hten 
ödemen�n yapıldığı tar�he kadar geçen süre 
yönünden fa�z ödenmed�ğ�nde mülk�yet 
hakkı kapsamında alacağın değer kaybına 
uğradığı sonucuna varmıştır.

İdar� Para Cezası Sabıka Kaydına İşler 
m�?
Suç teşk�l eden eylemler�n sonucu olan 
cezalar adl� s�c�l kaydına (Sabıka Kaydına) 
�şler. İdar� para cezası kanunda kabahat 
olarak n�telend�r�len eylemler sonucunda 
ver�ld�ğ� �ç�n sabıka kaydına �şlemez. 
Sabıka kaydına suç teşk�l eden Mahkeme 
tarafından ver�lm�ş kes�nleşm�ş cezalar 
�şlen�r.

İDARİ PARA CEZASI ÖDENSE VE 
SONUÇ OLARAK İTİRAZ EDİLDİĞİNDE 
CEZANIN HAKSIZ OLDUĞU 
ANLAŞILIRSA HEM PARA HEM DE 
PARA ALACAĞINA HAK KAZANILAN 
TARİHTEN ÖDEMENİN YAPILDIĞI 
TARİHE KADAR GEÇEN SÜRE 
YÖNÜNDEN FAİZ TALEP EDİLEBİLİR.

karşılayacak m�ktarda olacaktır. Tekn�k 
dey�şle hem para sah�b�n�n tasarrufta 
bulunmasının bedel� ödenecek hem de 
paranın satın alma gücü korunacaktır 
(AYM, E.1988/7, K.1988/27, 27/9/1988).
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Emre Gönlüşen Belgeselinin İlk Gösterimi İstanbul'da Yapıldı

İk� yıl önce amansız hastalığa yen�k düşerek 
yaşama veda eden Adanalı spor sp�ker� Emre 
Gönlüşen'�n hayatının ele alındığı belgesel�n 
göster�m�nde konuşan Seyhan Beled�ye 
Başkanı Ak�f Kemal Akay, " Hep�m�z bu 
akşam duygusal b�r an yaşamaktayız. Emre 
hep�m�z �ç�n farklı b�r �nsandı. Mesleğ�nde 

BAŞKAN AKAY "AMACIMIZ 
EMMRE'NİN KISA YAŞAMINI 
UZATMAK UNUTULMAMASINI 
SAĞLAMAKTI"

Seyhan Beled�yes�n�n 
yapımcılığını üstlend�ğ� 
Merhum Emre 
Gönlüşen�n hayatın 
anlatıldığı belgesel�n �lk 
göster�m� İstanbul'da 
gerçekleşt�. F�şekhane 
Ana Salon'da yapılan 
göster�me basın, spor, �ş, 
sanat cam�asının öneml� 
�s�mler�n�n yanıra Emre 
Gönlüşen�n ab�s� Tolga 
Gönlüşen �le Turuncu-
beyazlı renklere gönül 
veren taraftarlar da katıldı.

de çok başarılı b�r �s�md�. Böyle b�r yapıtı 
yapmamız a�les�n� ve kend�s�n� yakından 
tanımamıza bağlı değ�l. Amacımız, kısa 
yaşamını uzatmak unutulmamasını 
sağlamaktı. Belgeseldek� görüşler ne kadar 
�y� b�r �nsan olduğunun yanı sıra mesleğ�ne 
olan bağlılığını ortaya koymakta." ded�.

İKİNCİ GÖSTERİM ADANA'DA 
YAPILACAK

Başkan Akay, " B�zler her alanda herkesle 
�y� geç�nen n�tel�kl�, sev�len ve sayılan 
�s�mlerle b�r arada olmamız gerek�yor. 
Emre'de bu �s�mlerden b�r tanes�yd�. 
Umuyorum k�, toplumumuz da�ma Emre 
g�b�lerle yüz yüze gel�r ve �ç�nde bulunduğu 
sıkıntıları ortadan kaldırır. Bu tür 
etk�nl�kler�m�z değ�ş�k meslek dallarında 
bel�rlenecek  �s�mler �le devam edecek. 
Belgesel�m�z�n �k�nc� göster�m�n� de 
Adana'da gerçekleşt�receğ�z. Emeğ� geçen 
herkes� kutluyorum. Bu anlamlı gecede 
b�zlerle b�r arada olan tüm dostlarımıza 

Emre Gönlüşen'�n ağabey� Tolga 
Gönlüşen'de, " Kardeş�m�n  vefatının acısını 
hala yaşamaktayız. Aramızdan h�ç 
ayrılmamış g�b�. Belgeselde yer alan 
�s�mler�n duyguları ve geceye olan katılım 
b�zler� son derece mutlu etm�şt�r. Seyhan 
Beled�ye Başkanımız Ak�f Kemal Akay 
başta olmak üzere emek sarfeden herkese 
a�lem adına teşekkür ed�yorum" d�ye 
konuştu.

TOLGA GÖNLÜŞEN'DEN BAŞKAN 
AKAYA TEŞEKKÜR

Emre Gönlüşen �le beraber 
görev yapan Spor S�p�ker� 
Gökhan Abd�k de, " 
Bugünler� geç�rmek hem 
a�les� hemde b�zer �ç�n çok 
zor. Yaşarken de vefat 
ett�kten sonra da tanıyan-
tanımayanların yüreğ�ne 

dokunan b�r �s�m olmasının yanı sıra 
herkes�n güzel düşünceler �çer�s�nde 
bulunması b�zler�n acısını hafifletmekte. B�z 
arkadaşları her maçı Emre �ç�n anlatıyoruz. 
Belgesel müth�ş b�r çalışma olmuş. Ortada 
çok �y� b�r emek var. Emeğ� geçen herkes� 
kutluyorum" ded�.

teşekkür ed�yorum.

GÖKHAN ABDİK " 
EMRE GÖNLÜŞEN 
HERKESİN YÜREĞİNE 
DOKUNAN BİR 
MESLEKTAŞIMIZDI”

DALGA DALGA İSYAN

25 Kasım 1960…

"Sevg�l� J�na, asla ölmezs�n! Adın sembol olur!" 
İran'da ahlak pol�s� tarafından katled�len J�na Mahsa 
Am�n�'n�n mezar taşı!

16 Eylül 2022…

  Dom�n�k Cumhur�yet�'nde faş�st Truj�llo hükümet�ne 
karşı mücadele eden üç kız kardeş; Patr�a, M�nerva ve 
Mar�a Teresa M�rabel g�zl� pol�s tarafından kaçırılarak 
tecavüze uğrar ve katled�l�r.

 25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı 
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü… 
Dünya'da ve ülkem�zde savaşların tırmandığı, savaşa 
karşı barışı savunmanın suç sayıldığı günlerdey�z. 
Tüm demokrat�k eylem ve etk�nl�kler�n yasaklandığı; 
b�ld�r� dağıtanların, tutsak kadınlara dayanışma kartı 
atanların gözaltına alındığı günlerdey�z. Kadınlara 
sokakların,  alanların yasaklandığı günlerdey�z.

 Değ�şen coğrafyaların değ�şmeyen erkek devlet 
ş�ddet�, kadınları katletmeye devam ed�yor. 
D�ktatörlükler�n, zorbaların, faş�zm�n yöntem� hep 
aynıdır: baskı, zulüm, ş�ddet, katl�am...

Kadınlara karşı ayrımcılık ve eş�ts�zl�k erkek yargı 
el�yle kadın c�nayetler�nde, çocuk �st�smarı 
davalarında cezasızlık olarak karşımıza çıkıyor.

Ülkem�zde katl�am boyutuna varan kadın 
c�nayetler�nde er�l yargının uyguladığı “�y� hal, haksız 
tahr�k”  �nd�r�mler� kadın kat�ller�n� cesaretlend�r�yor, 
daha çok kadın erkekler tarafından katled�l�yor. 
Sadece son on ay �çer�s�nde 376 kadın katled�ld�, 190 
şüphel� kadın ölümü gerçekleşt�. Kadın kazanımlarına 
ve haklarına dönük saldırılar AKP'n�n kadın düşmanı 
pol�t�kalarında somutlaşıyor: İstanbul Sözleşmes�'n�n 
hukuksuzca feshed�lmes�, boşanmaları engelleyen 
düzenlemeler, kürtaj yasaklamaları, 6482 Sayılı 
Kadına Karşı Ş�ddet�n Önlenmes�ne Da�r Kanun'un ve 
nafaka hakkının hedef alınması... 

Tüm dünyada bel�rg�n b�r şek�lde artan gel�r 
eş�ts�zl�ğ�, �şs�zl�k, yoksulluk karşısında �kt�darlar; 
c�ns�yetç�l�ğ�, m�l�tar�zm�, savaşları tırmandırıyor. 
Kr�zden çıkış yolu olarak kadın emeğ�n� ve kadınları 
yok sayan pol�t�kaları hayata geç�r�yor. Ülkem�zde de 
dayatılan güvences�z, kayıt dışı çalışma b�ç�m� �le 
b�rl�kte kadına yönel�k ş�ddet, mobb�ng ve kadın 

ev �ç�nde kadınlara yıkılmıştır. Bunun 
sonucunda kadınlar çalışma yaşamından 
çek�l�p ücrets�z bakım h�zmetler�n� (çocuk, 
hasta, yaşlı bakımı) üstlenmek zorunda 
bırakılmıştır. 13.3 m�lyon kadın bakım 
emeğ� verd�ğ� �ç�n çalışma hayatına 
katılamıyor. İst�hdamdak� her 10 kadından 
3'ü �se kayıt dışı çalışıyor.

Kadınlar; beden�ne, emeğ�ne, k�ml�ğ�ne 
dönük tüm saldırı ve baskılar karşısında 
yoksullaşmaya, yok sayılmaya karşı 
mücadele ederken yaşamlarına ve 
kazanımlarına kast eden ataerk�ll�ğe karşı 
da eş�tl�k ve özgürlük taleb�yle �syanı 
dalga dalga büyütüyor. Yüzyıllardan bu 
yana ayrımcılığa, ş�ddete,  d�ktatörlüklere 
karşı mücadelede kadınlar hep en önde yer 
aldı.  

İspanya'da Franco faş�zm�ne d�renen 
Dolores İbarrur�'den,  adl�ye b�nalarını 
ateşe veren Arjant�nl� kadınlara, Rojava'da 
DAİŞ barbarlığına d�renen kadınlardan, 
'İstanbul Sözleşmes�, b�z�md�r!' d�yerek 
sokakları terk etmeyen kadınlara... 
B�z kadınların hayatını kuşatan, b�zler� yok 
sayan erkek ş�ddet�ne karşı;  susmuyor,  
�taat etm�yoruz! Boşanıp 
boşanmayacağımız, doğurup 
doğurmayacağımız, neler� g�y�p neler� 

AKP; kadınları kamusal alandan ve çalışma 
yaşamından dışlayıp, onları  a�leye- eve 
mahkum ederek  kadınların beden�, emeğ� ve 
k�ml�ğ� üzer�nde tahakküm kurma anlayışıyla  
yen� b�r yaşam tarzı var etmek �st�yor. "B�at- 
İtaat- Sadakat" dayatmasıyla, tek kar�yer� 
annel�k olan, yaşadığı her türlü ş�ddet, tac�z, 
mobb�nge karşı sess�z kalan “makbul 
kadın” yaratma, AKP �kt�darının y�rm� yıllık 
kadın düşmanı pol�t�kalarının en net özet�d�r. 
2011 yılında Kadın Bakanlığı'nı kapatıp 
yer�ne A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı'nı 
kuran, 11. Kalkınma Planı'nda "Toplumsal 
C�ns�yet ve Kadın Erkek Fırsat Eş�tl�ğ�" 
kavramlarını tamamen rafa kaldıran AKP; 
kadını da�ma b�r a�le �ç�nde, özel alanda 
tanımladı.

yoksulluğu artıyor. Temel haklara, send�kal 
örgütlenmeye dönük baskı ve saldırılar; 
c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n� de beraber�nde 
der�nleşt�r�yor. AKP; savaş ve çatışma 
pol�t�kalarıyla kadınların haklarına, 
kazanımlarına dönük saldırılarına hız 
kesmeden devam ed�yor.

Kadın �st�hdamı açısından OECD ülkeler� 
arasında son sırada yer alan Türk�ye'de 
kamuda �st�hdam ed�len kadın sayısı son 2 
yılda %11 ger�leyerek %18'e düşmüştür. 
Kamu kreşler� kapatılmış; hasta, yaşlı bakımı 

g�ymeyeceğ�m�z, nerelerde dolaşıp 
dolaşmayacağımız b�z�m kararımızdır. 
M�rabel kardeşlerden bugüne “B�z� zorla 
kend� cennet�n�ze götüremezs�n�z!” 
d�yerek faş�st molla rej�m�ne d�renen 
kadınlar olarak b�ze buyurduğunuz hayatı 
redded�yor; kend� yaşam tarzımızı var 
etme ve düşünü kurduğumuz eş�t, özgür 
b�r geleceğ� var etme mücadeles�n� 
büyütüyoruz.

Şükran KABLAN YEŞİL
KESK EŞ GENEL BAŞKANI      

D�ktatörlüğe karşı eş�tl�k ve özgürlük 
mücadeles�nde 25 Kasım'ı yaratan M�rabel 
kardeşlerden M�nerva Argant�na M�rabel; 
"Bunca acı �le dolu ülkem�z �ç�n yapılacak 
her şey� yapmak mutluluk kaynağı, 
kollarını kavuşturup oturmak �se çok 
üzücü."  d�yordu.  M�rabel kardeşlerden 
J�na Am�n�'ye b�rb�r�m�zden ve 
dayanışmamızdan aldığımız umut ve 
cesaretle her d�lden, her renkten, her sesten 
kadınlar olarak tüm dünya kadınları �le 
b�rl�kte ş�ddete, c�ns�yetç�l�ğe, yoksulluğa, 
savaşa karşı;  eş�tl�k, adalet, barış ve 
özgürlük �ç�n 25 Kasım'da alanlarda, 
sokaklarda olacağız.
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Seyhan Baraj Gölü'nün, Çukurova Elektr�k A.Ş. (ÇEAŞ) ve 
dolu savak bölges�n�n güvenl�k gerekçes�yle kullanıma 
kapatılmasından sonra; Adanalıların p�kn�k, mes�re yer� 
olarak yararlanab�leceğ� merkezdek� tek alanın, Adnan 
Menderes Bulvarı olduğunu bel�rten Aksungur;  ne yazık k� 
bu alanı halkın özgürce kullanımının, �şgallerle kısıtlanmış 
olduğunu �fade ett�.

TMMOB İnşaat Mühend�sler� Odası (İMO) Adana Şube 
Başkanı Hasan Aksungur, Adana ve bu kentte yaşayanların 
hak etmed�kler� b�r ç�rk�nl�k yaratan Adnan Menderes 
Bulvarındak� �şgaller�n b�r an önce ortadan kaldırılması 
gerekt�ğ�n� vurgulayan açıklama yaptı.

İMO Adana 
Şube, Adnan 
Menderes 
Bulvarındak� 
�şgaller�n b�r 
an önce 
ortadan 
kaldırılması 
gerekt�ğ�n� 
vurgulayan 
açıklama 
yaptı.

İşgaller, 3621 
Sayılı Kıyı 
Kanunu'nun 
açık ve net 

�hlal�d�r

Topoğrafik engeller har�ç, Seyhan Baraj Gölü'nün sol sah�l�n� 

Hang� yerel yönet�c� bu �şgale, 'ön verd�', 'yol açtı' , '�z�n 
verd�' ya da 'ruhsat verd�' b�l�nmemekle beraber; mevcut 
durum, tam da 'ben yaptım oldu' m�sal� sonuna kadar yasa 
dışı �şgald�r.

-  Amaç: Madde 1, - Kapsam: Madde 2 -  Genel Esaslar: 
Madde 5,6 - Kontrol: Madde 13, 14 ' e bakab�l�rler.
Kısacası, anılan yasanın �st�snalarından olan, Sah�l Güvenl�k, 
Dolum Boşaltım Tes�s�, Tur�zm, Uluslararası Mutabakatlar 

Mevcut duruma �l�şk�n kanun� uygulamalarla �lg�l� olarak, 
konunun muhatabı olan her düzeydek� yerel yönet�c�ler, 3621 
Sayılı Kıyı Yasa'nın;

Aksungur sözler�ne şöyle devam ett�: “Ancak Menderes 
Bulvarı'nın tam da orta yer�nde, Seyhan Baraj Gölü �ç�nde, 
Adanalılar tarafından “Amer�kan Adası” olarak b�l�nen alanda 
yasadışı �şgaller, korkunç b�r ç�rk�nl�k ve garabet olarak 
karşımızda durmaktadır.

boylu boyunca Adnan Menderes Bulvarı'nın kapladığını 
söyleyen Aksungur; yakın zamanda bu bulvarda gel�şt�rme 
çalışması yapılmış olduğunu ancak olması gereken yeterl�l�ğe 
ulaştırılamadığını kaydett�.

Bu durumun yerel yönet�mler�n, öncel�kler� ve �mkanları 
ölçüsünde zamanla çözeb�lecekler� b�r çalışma boyutunda 
olduğunu bel�rten Aksungur, bunun Adana halkına 
sunab�lecekler� projeler olarak gel�şt�r�leb�leceğ�n� �lave ett�.

Bu durum; şu anda yürürlükte olan 3621 Sayılı Kıyı 
Kanunu'un; zaman �ç�nde get�r�len �st�snalarına rağmen, 
baştan sona açık ve net �hlal�d�r. Bu �hlal�n ortadan 
kaldırılması �ç�n, ortada ver�l� b�r '�z�n', 'ruhsat' mevcut 
olmadığından, h�çb�r kurul, mecl�s kararına da �ht�yaç yoktur.

Kaldı k�; Adanalıların 'Amer�kan Adası' olarak adlandırdığı bu 
alan,  Seyhan Baraj Gölü �ç�nde olup, zamanında 
kamulaştırıldığı �ç�n özel mülk�yetten de bahsed�lmey�p, 
tamamen kamunun, DSİ ve/veya M�ll� Emlak'ın mülk�yet�nde 
olan b�r alan olup;  mevcut 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 
yürürlükte olduğu müddetçe, h�çb�r kurum tarafından 
ruhsatlandırılması da mümkün değ�ld�r.

vb. maddeler�n�n de Seyhan Baraj Gölü'nde karşılığı 
olmadığına göre, bu yasadışı �şgaller�n b�r an önce 
sonlandırılıp, Adana'nın bu garabetten kurtarılması 
gerekmekted�r.

Anılan bölge �marlı alan olmayıp, ruhsat ve �skana da tab� 
olmadığından elektr�k, su, atık su abonel�ğ� de muhtemelen 
yoktur. Çünkü bu bölgede abonel�ğe uygun b�r alt yapı da 
mevcut değ�ld�r.

Ayrıca son olarak şu soruyu sormak �ster�z: Buradak� tes�sler�n 
atık suları nereye g�d�yor?!!

Mevcut Ada'nın, Adnan Menderes Bulvarına g�r�ş tarafı 
dışında, �şgal ed�lmem�ş, halkın özgürce kullanımına açık b�r 
alan bırakılmamıştır. Hal� hazırda suları çek�lm�ş gölün 
tabanına da masalar kurulmuş vaz�yetted�r.  Aslında sayıları ve 
kapladıkları tüm yarımada göz önüne alındığında; kapas�teler� 
Adanalıların p�kn�k vb. etk�nl�kler�ndek� alışkanlıklarına göre, 
en yoğun yaz aylarındak� kullanım �ht�yacının da üzer�nded�r.

Marka kent Adana ve bu kentte yaşayanların hak etmed�kler� 
bu garabet ve ç�rk�nl�ğe b�r an önce son ver�lmel�d�r. 
Yetk�l�lere,  Adana halkına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İMO: "Adnan Menderes Bulvarında yasa dışı şgallere son verlmeldr”

İnsanlar sah�p oldukları özell�kler ve sıfatlar gereğ� 
ayrıcalıklı b�r konuma sah�pt�rler. İnsanların bu 
ayrıcalıklı konumları beraber�nde bazı hak ve 
özgürlüklere sah�p olmaları ve korunmaları �ht�yacını 
get�rmekted�r. İnsanlar �nsan onuruna sah�p olarak 
doğarlar. İnsan haklarının ortaya çıkışı da �nsan 
onurunun her tür saldırıdan korunması �ht�yacından 
doğmuştur.

Geçm�şe baktığımızda �nsanlığın hak arayışının çok 
esk�lere dayandığını görmektey�z. Bu arayış 
sonucunda b�rçok kural, kurum ve mekan�zmalar 

hak ve özgürlüklere sah�p olduğunu' �fade 
ed�lmekted�r. Dolayısıyla b�ld�rge, en başta 
yaşam hakkımız olmak üzere �nsan 
onuruna yakışır şek�lde tüm haklarımıza 
ulaşmamızı hedeflemekt�r. B�ld�rge 
bağlayıcı b�r hukuk normu olmasa da 
kend�nden sonra oluşturulan met�nler�n 
referans aldığı manev� bağlayıcılığı kabul 
ed�len b�r norm hal�ne gelm�şt�r.

Bu anlamda k�ş� ancak �ç hukuk yollarını 
tükett�kten sonra uluslarüstü korumadan 
faydalanab�lmekted�r. Ulusal bazda �nsan 
haklarının korunması anayasa g�b� temel 
normlarla tem�nat altına alınarak y�ne bu 
yönde oluşturulacak ulusal kurumlarla 
mümkün olacaktır.

Günümüzde İnsan Hakları 
İhlaller�ndek� Artış
Bunca gerçekleşt�r�len �lerlemeye rağmen 
günümüzde dünyanın farklı yerler�nde 
maalesef �nsan haklarının yoğun b�r 
şek�lde �hlal ed�ld�ğ�ne şah�t olmaktayız. 
Özell�kle en sıkı b�ç�mde korunması 
gereken yaşam hakkı, ayrımcılık ve ad�l 

B�ld�rgen�n kabulünden bu yana geçen 74 
yılda gerek ulusal gerekse de uluslararası 
platformda temel hak ve özgürlükler 
konusunda şüphes�z pek çok �lerleme 
kayded�lm�ş, yen� b�rçok düzenlemeler 
yapılmıştır. Aslında bu hususta en öncel�kl� 
ve asıl koruma ulusal hukuk s�stemler�n�n 
görev� dah�l�nded�r. Uluslarüstü koruma 
�se, �k�nc�l n�tel�kte olup bu hal�yle ancak 
ulusal korumayı tamamlayıcı şek�lde 
gerçekleşeb�lmekted�r. 

İnsan Hakları B�ld�rges�n�n Kabulü

İnsan Hakları Evrensel B�ld�rges�'nde 
'herkes�n ırk, renk, c�ns�yet, d�l, d�n, s�yasal 
ya da başka türden kanaat, ulusal ya da 
toplumsal köken, mülk�yet, doğuş veya başka 
türden statü g�b� herhang� b�r ayrım 
gözet�lmeks�z�n, B�ld�rgede bel�rt�len bütün 

oluşturulmuştur. Özell�kle 20. yüzyılda 
�nsanlık �k� dünya savaşına tanık olmuştur. 
Bu savaşlarda �nsan hakları �hlaller� sonucu 
ne denl� acı tabloların ortaya çıktığı 
görülmüştür.

Bunun üzer�ne savaştan üç yıl sonra Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından 
Haz�ran 1948 yılında İnsan Hakları B�ld�rges� 
oluşturulmuştur. 10 Aralık 1948'de Genel 
Kurulun Par�s'te yapılan oturumunda da bu 
b�ld�r� kabul ed�lm�şt�r. B�ld�r�, çek�mser 
kalan 6 ülke,  ve Güney Afrika Birliği Suudi 
Arabistan dışında kalan ülkeler�n oylarıyla 
kabul ed�lm�şt�r. Daha sonra B�rleşm�ş 
M�lletler Genel Kurulu, tüm devlet ve s�v�l 
toplum organ�zasyonlarını davet ederek 
kurulda yaptığı oylama sonucu 10 Aralık 
tar�h�n�n "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak 
kabul ed�lmes�ne karar ver�lm�şt�r.

Özell�kle İk�nc� Dünya Savaşı'nda 60 
m�lyonun üzer�nde �nsan hayatını 
kaybetm�şt�r. Bunun yanı sıra m�lyonlarca 
�nsan yaralanmış, ayrıca b�rçok salgın 
hastalık ortaya çıkmıştır. Bu savaş sonrası 
dünya devletler� b�r araya gelerek k�ş�lere 
tanınan hak ve özgürlükler�n tem�nat altına 
alınması hususunda anlaşmışlardır. 

Ancak bütün bunlara rağmen günümüzde 
halen m�lyonlarca �nsanın savaş ve 
çatışmalarda hayatını kaybett�ğ�n�, tac�z, 
ş�ddet, sömürü ve �st�smara maruz 
kaldığını görmektey�z. BMMYK'n�n 
ver�ler�ne göre 2022 yılının �lk 6 ayında 
103 m�lyon k�ş� zorla yer�nden ed�lm�ş, 
144 ülkeye 1.1 m�lyon sığınma başvurusu 
yapılmıştır. Bu 2021'�n aynı dönem� �le 
karşılaştırıldığında yüzde 89'luk çok c�dd� 
b�r artış anlamına gelmekted�r.

Bütün bu çerçevede konuya bakıldığında, 
ulusal ve uluslararası aktörler�n �nsan 
haklarının korunması ve gel�şt�r�lmes� 
temel�nde yükümlülükler�n� hang� oranda 
yer�ne get�rd�kler� hususu büyük önem arz 
etmekted�r. Kaldı k� �nsan haklarının 
korunması ve gel�şt�r�lmes� konusunun 
kurum ve normlardan bağımsız olarak 
vazgeç�lmez değerl� b�r fik�r olduğu 
kes�nl�kle unutulmamalıdır.

yargılanma g�b� temel haklardak� yoğun 
�hlaller b�ze, �nsan haklarının korunması 
ve gel�şt�r�lmes� temel�nde c�dd� somut 
adımların derhal atılması gerekl�l�ğ�n� 
göstermekted�r.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve 
UNICEF'�n 10 Haz�ran 2021 tar�h�nde 
yayınladığı rapora göre, çocuk �şç� olarak 
çalışan çocukların sayısı son dört yılda 8,4 
m�lyon artarak dünya genel�nde 160 
m�lyona yükselm�şt�r. G�rls Not Br�des 
ver�ler�ne göre de, 650 m�lyon kadın ve kız 
çocuğu 18 yaş altı evl�l�ğe zorlanmıştır.
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İŞÇİLERİN SENDİKA HAKKINA 
MÜDAHALE

Kılıççıoğlu, daha önce SASA fabr�kasının 
dokuma bölümünde örgütlü olan 
DİSK/Tekst�l’�n b�t�r�ld�ğ�n� hatırlattı. Daha 
sonra SASA patronunun hedefine Petrol-İş’� 
koyduğunu aktaran Kılıççıoğlu, send�kaya üye 
olma hakkının her �şç�n�n en temel anayasal 
hakkı olduğunu bel�rterek şunları söyled�: 
“Send�ka üyes� �şç�lere �st�fa etmeler� hal�nde 
madd� menfaat vadeden Erdemoğlu Hold�ng 
açıkça suç �şlemekted�r. S�zler�n huzurunda 
Erdemoğlu Hold�nge b�r kez daha 
seslen�yoruz. Bu yanlış ve yasal olmayan 
uygulamadan ger� dönmeye ve SASA’dak� 
�şç�ler�n yasal tems�lc�s� olan Petrol-İş �le 

"ERDEMOĞLU SUÇ 
İŞLEMEKTEDİR”

Türk-İş Adana Bölge Tems�lc�s� Ed�p Gülnar 
ve Petrol-İş Adana Şube Başkanı Bülent 
Kılıççıoğlu, Erdemoğlu Hold�nge bağlı 
SASA’da üyeler�ne yönel�k baskılara da�r 
Çukurova Gazetec�ler Cem�yet� Lokal�’nde 
basın toplantısı düzenled�. 

Daha sonra konuşan Petrol-İş Adana Şube 
Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, SASA’da 
patronun send�kalı �şç�ler�n aleyh�ne 
yönel�k çalışmalar yaptığına d�kkat 
çekerek bunun �şç�ler�n send�ka hakkına 
müdahale olduğunu söyled�. Kılıççıoğlu, 
Petrol-İş’�n 1975 yılından ber� petrok�mya 
�ş koluna g�ren bölümler�nde yetk�l� olduğu 
SASA’nın, 2015 yılında Erdemoğlu 
Hold�ng tarafından satın alındıktan sonra 
send�kal örgütlenmeler�n�n hedefe 
konulduğunun altını ç�zd�.

28 Kasım Pazartes� günü saat 16.00’da SASA 
önünde olacaklarını d�le get�ren Kılıççıoğlu, 
“Send�kamızdan vazgeçm�yoruz demek �ç�n 
yapacağımız basın açıklamasına, dayanışmayı 
�lke ed�nm�ş tüm send�kaları, Adana halkını, 

d�yaloğa geçmeye davet ed�yoruz.”

Kılıççıoğlu, daha önce uzun yıllar şube 
başkanlığı yapan Abdülmec�t Dönmez’�n henüz 
başkanken başlattığı send�kasızlaştırma 
çalışmasının karşılığı olarak SASA’da vard�ya 
am�r� görev�ne get�r�ld�ğ�n�n de b�lg�s�n� verd�. 
SASA �şç�ler�n�n, patronun baskılarına ve esk� 
şube yönet�m�n�n b�nb�r türlü ayak oyununa, 
�hanetler�ne tesl�m olmayacaklarını bel�rten 

Kılıççıoğlu, “Petrol-İş Adana Şubes�ne seç�len 
yen� yönet�m olarak; başta SASA olmak üzere 
send�kal örgütlülüğü sağlamak �ç�n yen�den 
kolları sıvadık. SASA’da send�kayı yen�den var 
etmek �ç�n ve örgütlülüğümüzü güçlend�rmek 
�ç�n gerekl� her şey� yapacağız. Bu kapsamda 
hem ulusal hem uluslararası kamuoyunda 
SASA �şç�ler�n�n haklı mücadeles�n� anlatıp 
dayanışmayı büyüteceğ�z” ded�.

“GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”
emekten yana s�v�l toplum örgütler�n� 
çağırıyoruz” ded�.
“SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ 
KORUYACAĞIZ”
Erdemoğlu Hold�ng�n, send�kasızlaştırmayı 
�şletme pol�t�kası hal�ne get�rd�ğ�ne d�kkat 
çeken Kılıççıoğlu, “SASA �şveren� Erdemoğlu 
Hold�ng baskının ve tehd�d�n dozunu 
arttırmakla kalmamış send�kamız Adana 

Şubes�n�n b�r dönem şube başkanlığını 
yürüten k�ş�y� de devş�rerek 
send�kasızlaştırma pol�t�kasını ayrı b�r 
boyuta taşımıştır. SASA’nın elyaf 
bölümünde operatör b�r �şç� olarak 
çalıştığı dönemde Petrol-İş �le tanışan 
Abdülmec�t Dönmez, 2003 yılında 
Petrol-İş Send�kası Adana Şubes�nde 
�dar� sekreterl�k yapmış ve son 10 yıl da 
şube başkanı olarak görev yapmıştır. 
Eylül ayında gerçekleşen şube 
seç�mler�nde seç�m� kaybedeceğ�n� 
anlayan Dönmez, SASA’da send�kanın 
yetk�s�n�n kalmadığı yalan haber�n� 

�şç�ler arasında yaymış ve send�ka üyes� �şç�lere 
send�kadan �st�fa etmeler� yönünde telk�nde 
bulunmuştur. Petrol-İş Send�kası kültüründen, 
ahlakından yoksun, her türlü �nsan� değer� 
k�ş�sel �st�kbal� ve madd� menfaatler� �ç�n b�r 
kenara �teb�lme düşkünlüğü �ç�nde olan 
Dönmez, ‘devş�rme’ sonrasında �şveren 
tarafından ödüllend�r�lerek genel müdür 
danışmanı yapılmıştır. Petrol-İş, SASA 
�şveren�ne de onun kılıcını sallayan devş�rmeye 
de örgütlülüğünü koruyarak gerekl� cevabı 
verecekt�r. Ayrıca send�ka hakkına karşı 
yürütülen bu saldırılara karşı da her türlü fi�l� ve 
hukuk� mücadeles�n� sonuna kadar 
sürdürecekt�r” �fadeler�n� kullandı.

Petrol- İş, "Sendka Hakkımızdan Vazgeçmyoruz" Taleb İçn SASA Önünde

teknoloj� ve toplumsal alanda yaşanan 
değ�ş�mler karşısında hek�ml�k değerler�ne 
ve hasta yararına uygun tutum 
alab�lmeler�n�, toplum ve b�rey sağlığı �ç�n 
doğru olanı yapab�lmeler�n� sağlayab�lmek 
�ç�n yoğun çaba göstermekted�r. Söz 
konusu faal�yetler, kurulduğu günden bu 
yana seç�l� organlarında, kol ve 
kom�syonlarında görev alan bütün 
hek�mler�n gönüllülük esasıyla ve büyük 
b�r özver�yle çalışmaları sonucunda 
sağlanmaktadır. Türk Tab�pler� B�rl�ğ�, 69 
yıllık tar�h�n�n çok büyük b�r bölümünde, 
hek�mler�, b�rl�kte çalıştıkları sağlık 
meslek grupları �le �ç�nde yaşadıkları 
toplumun üyeler�n� b�r bütün olarak 
görmüş ve kend� sağlık, refah ve 
mutluluğunun ancak tümünün sağlık, 
mutluluk ve refahıyla b�rl�kte 
sağlanab�leceğ� b�l�msel ve tar�hsel 
gerçeğ�n�n savunucusu olmuştur. İşte bu 
nedenlerle TTB her dönem �kt�darın hedefi 
olmuştur. 

Her şeye rağmen  Türk Tab�pler� 
B�rl�ğ�'n�n başta merkez konsey olmak 
üzere tüm organlarında görev alan 
hek�mler söz konusu kısıtlılık, baskı, 
tehd�t, haklarında dava açılma,  gözaltı ve 
tutuklamalara rağmen, mesleğ�n et�k 
�lkeler�nden sapmadan, h�çb�r tav�z 
vermeden doğruları savunmaya ve 
uygulamaya devam edecekt�r.  

*Sağlıkta Dönüşüm Projes�n�n, kışkırtılmış 
sağlık pol�t�kaları, sağlıkta ş�ddet,  
malprakt�s, çalışma barışını bozma, n�tel�ks�z 
sağlık h�zmet�ne dönüştüğünü ve sağlıkta 
bugünkü çöküşü yıllar önce söyled�ğ� �ç�n,

randevularına karşı geld�ğ� �ç�n,

*Pandem�de sahadan aldığı ver�ler� b�l�msel 
ver�lerle güçlend�r�p hak�kat üzer�nden 
yaptığı açıklamalarla �kt�darın bu konudak� 
turkuaz tablosunu, kara tabloya çev�rd�ğ� 
�ç�n,

*Sağlığın t�caretleşmes�ne, özelleşt�r�lmes�ne 
karşı çıktığı �ç�n,
*Nükleere santrallere, term�k santrallere dur 
ded�ğ� �ç�n, 
*Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�ndek� 
atamaların adrese tesl�m kadrolara açılmasına 
karşı çıktığı �ç�n, 
*Toplumun sağlık hakkına sah�p çıktığı �ç�n,

*Ş�ddet�n uygulanan sağlık pol�t�kalarının b�r 
sonucu olduğunu �fade ett�ğ� �ç�n,

*Pandem�de ekonom� ve s�yaset�n halkın 
sağlık hakkının önüne geçt�ğ�n� söyled�ğ� 
�ç�n,
*Ün�vers�telerde b�l�msel özgürlüğü ve 
özerkl�ğ� savunduğu �ç�n,
*Sağlıkta yen� ve etk�n b�r ş�ddet yasasının  
çıkması �ç�n,  
*Malprakt�s yasasının hek�mler�n �ht�yacını 
karşılamaktan uzak olduğunu vurguladığı 
�ç�n,
*Doğaya, ağaca, yeş�le, hayvana  sah�p 

*Tıp eğ�t�m�n�n daha da n�tel�ks�zleşmes�ne 
karşı çıktığı �ç�n,

*Haksız, hukuksuz, ant�demokrat�k 
uygulamalara karşı çıktığı �ç�n,

çıktığı �ç�n,

*Performansa, döner sermayeye, çalışma 
barışının bozulmasına karşı çıktığı �ç�n,
*Yen� b�r proje olarak sunulan Beyaz 
Reformun aslında Sağlıkta Dönüşüm 
Projes�n�n b�r devamı olduğunu ve  sağlık 
h�zmetler�n� daha da ger�ye götüreceğ�n� 
bel�rtt�ğ� �ç�n… 

*Ekoloj�k yıkım,  ekoloj�k kr�ze, nükleer 
santrale, term�k santrallere, HES'lere  karşı  
durduğu �ç�n,

Türk Tab�pler� B�rl�ğ� (TTB) bu 
topraklarda 69 yıldır hek�mler�n örgütlü 
ses�, kolekt�f �radeyle sağlık alanında 
mücadele yürüten anayasal korunma 
altında kamu kurumu n�tel�ğ�nde b�r 
örgüttür. Türk Tab�pler� B�rl�ğ� b�r meslek 
örgütü olarak üye hek�mler�n haklarını 
korumaya daraltma çabalarına karşın 
hek�m haklarının gen�ş ufkuyla bu kalıba 
sığmayacak boyutta b�r mücadele 
örgütüdür. TTB b�r hek�m örgütü olduğu 
kadar aynı zamanda �nsanın ve yaşamın 
sorunu olduğu her alanında söz söyleyen 
b�r demokrat�k k�tle örgütüdür. 

Türk Tab�pler� B�rl�ğ�, hek�ml�k meslek ve 
uygulamaları alanındak� evrensel 
değerler�n �şlevsell�ğ�n�n ülkem�zde de 
sağlanab�lmes�n�n temel güvences� 
olmuştur. Yanı sıra, meslektaşlarının b�lg�, 

TTB NEDEN HEDEFTE?

Pek� TTB neden hedefte;

*Toplumsal, koruyucu sağlık h�zmetler�n�  önceled�ğ� 
�ç�n

*Sağlık h�zmetler�n�n özelleşt�r�lmes�ne karşı çıktığı 
�ç�n,

*Hek�mler�n ekonom�k ve özlük haklarına sah�p 
çıktığı �ç�n,

*B�r�nc� basamağı kuvvetlend�r�p basamak s�stem�ne 
geç�lmes�n� önerd�ğ� �ç�n,

TTB sadece günümüzde değ�l, geçm�şte de b�rçok 
�kt�darın hedefi konumuna gelm�şt�r. 12 Eylül'den 
sonra �damlara karşı çıkan TTB Başkanı Dr. Nusret 
F�şek, daha sonrak� yıllarda Dr. Füsun Sayek, çeş�tl� 
dönemlerde merkez konsey�n üyeler�, son olarak 
“Savaş, b�r halk sağlığı sorunudur” ded�ğ� �ç�n 11 
merkez konsey üyes� gözaltına alınarak haklarında 
dava açılmıştı. Davanın  beraatle sonuçlanması  
mahkemeler tarafından da savaşın b�r halk sağlığı 
sorunu olduğu onaylanmış oldu. Pandem�de tüm 
varlıklarını ortaya koymalarına rağmen  pandem�n�n 
şeffaf yönet�lmed�ğ�n�, ver�ler� sakladığını, gerçek 
ver�ler� sayısal olarak azalttığını yaptığı açıklamalarla 
ortaya koyan  TTB merkez konsey yönet�m� y�ne 
�kt�darın hedefi hal�ne gelerek, kapatılma tehd�d� �le 
karşı karşıya geld�. Geçen dönem hek�m ve sağlık 
alanındak� sorunları d�le get�ren, bu nedenle yaklaşık 
b�r yıllık b�r programla alana �nen, b�r çok eylem 
yapan TTB �kt�darın hedefi olmakta gec�kmed�. Ş�md� 
TTB yen�den �kt�darın hedefinde. TTB Başkanı 
Şebnem Korur F�ncancı'nın b�r telev�zyon kanalına 
yaptığı açıklama, haber� yapan kanalın 
dezenformasyonu ve yandaş medyanın kara 
propagandası, �kt�darın gözler�n� yen�den TTB üzer�ne 
çevr�lmes�ne ve hedef olmasına neden oldu. 

*İy�, n�tel�kl�, ücrets�z ve herkese eş�t sağlık h�zmet� 
�sted�ğ� �ç�n,

*Şeh�r hastaneler�ne ödenecek tutarın ülkem�z�n ve 
çocuklarımızın geleceğ�n� 25 yıl �potek almasına karşı 
çıktığı �ç�n,
*5 dak�kada b�r muayenen�n n�tel�ks�z sağlık h�zmet� 
sunumu neden�yle hasta ve hek�m haklarına karşı 
olduğu �ç�n,

*Aylar sonraya ver�len muayene, tetk�k ve amel�yat 
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CHP ADANA İL KADIN KOLLARI 25 KASIM’DA

KATLEDİLEN KADINLARIN AİLELERİYLE AÇIKLAMA YAPTI

Merkez Seyhan �lçes� Yeş�lyurt Mahalles�'nde toplanan CHP 

Oya Tek�n; “25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü'nde part�m�z�n genel başkanlığıyla 
b�rl�kte gerçekleşt�rd�ğ�m�z eş zamanlı basın açıklamamızı 
erkekler tarafından katled�len Hülya Güllüce ve Gülay 
Açıkgöz'ün a�leler�yle, kadınlarla yaptık. Hülya'nın kat�l� �ç�n 
ver�len tahr�k �nd�r�m�n� kabul etm�yor, Hülya �ç�n adalet 
�st�yoruz!”

Kadın Kolları üyeler� ve mağdur a�leler, �lk olarak 
c�nayete kurban g�den kadınları andı. Daha sonra 
grup adına basın açıklamasını okuyan CHP Adana 
Kadın Kolları Başkanı Av. Oya Tek�n, part� olarak 81 
�l ve 973 �lçede eş zamanlı olarak aynı basın 
açıklamasını yaptıklarını söyled�. Tek�n, şu sözlerle 
devam ett�:

“Edanur Dem�r, öldürüldüğünde 17 yaşındaydı. 
Antalya'da b�r kafede çalışıyordu. S.D. tarafından 
öldürüldü. Sanık �fades�nde 'Tabanca �le şaka 
yapmak �sted�m' ded�. Nasıl b�r şakaysa, namluyu 
Edanur'un başına doğrultmuştu. Sıla Şentürk, 
öldürüldüğünde 16 yaşındaydı. A�les�n�n defalarca 
karakola g�derek ş�kayetç� olduğu, 10 ayrı suçtan 
sabıkası olan b�r� tarafından öldürüldü. Hasret 
Dalkoparan, öldürüldüğünde 5 aylık ham�le, 1.5 
yaşında çocuk sah�b� ve 20 yaşındaydı. Yaşamdan 
koparılan kadınların arkasında gözü yaşlı anneler, 

babalar, çocuklar kaldı. K�m�m�z öğretmen�n�, k�m�m�z 
doktorunu, k�m�m�z sırdaşını, k�m�m�z akrabasını sonsuzluğa 
uğurladı. O nedenle bugün 81 �l, 973 �lçede kadın erkek tek ses 
olduk. YaşamHak projem�z kapsamında bugüne kadar b�nlerce 
kadının hayatına b�re b�r dokunduk. 81 �lde 129 gönüllü avukat 
ek�b� kurduk. 1135 kadına yönel�k ş�ddet ve çocuk �st�smarı 
duruşmasını tak�p ett�k. S�v�l toplum örgütler�, meslek odaları, 
barolar ve yerel yönet�mlerle 125 protokol �mzaladık."

Öncel�kle seç�m güvenl�ğ� konusunun, günlük s�yas� gel�şmelerle 
b�rl�kte her adımında yen�den değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� 
düşünüyorum.

seç�m� demokrat�k, şeffaf, güven�l�r ve ad�l kılan ve bütün bunları 
r�ske eden faktörler nelerd�r? d�ye sormamız gerek�yor.

-D�ğer taraftan �se seç�m güvenl�ğ�n�, seç�m takv�m�n�n 
başlamasından önce kamuoyunun ve seçmen�n seç�mlere 
hazırlanması aşaması b�r�nc� evre olarak ele alıp bu evrede �se;

Öncek� seç�mlerde olduğu g�b� seçmen �rades�n� etk�lemeye yönel�k 
eylem, söylem ve kural değ�ş�kl�kler�n�n d�kkatl� b�r şek�lde 
�zlenerek, vatandaşın korku, pan�k ve umutsuzluğa kapılmasını 
engelley�p, b�lg�lend�r�p, güvence olmak konusunda çalışma 
yapmak gerek�yor.

-SADAT'ın yönet�c�ler�nden Ersan Ergür'ün, sosyal medya 
hesabından ”bu vatanı Türk�ye düşmanları �le �şb�rl�ğ� yapanlara 
sandıkta tesl�m etmey�z” paylaşımından sonra Sayın Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın genel merkez� 
önüne g�derek;

” Kılıçdaroğlu, "Şunu herkes�n b�lmes�n� �ster�m, CHP demokrat�k 
yollarla bu ülkede seç�m�n yapması �ç�n her türlü çabayı 
gösterecekt�r. SADAT g�b� kuruluşlar k�m olursa olsun, seç�m� 
gölgeleyecek, seç�m�n güvenl�ğ�n� sarsacak herhang� b�r şey olursa 
sorumlusu burası ve saraydır. Bunu bütün halkımıza �fade ed�yorum. 
B�z Cumhur�yet Halk Part�s�'y�z, b�z Kuvay-� M�ll�yec�y�z. B�z 
SADAT'cılardan öyle tedh�şc�lerden korkacak k�ş�ler değ�l�z. 
Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geld�k kend�ler�nden 
b�lg� almak �sted�k ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva 
onları kurtarmaz. B�z bu ülkeye gerçek anlamda demokras�y� 
get�rene kadar mücadelem�z� sürdüreceğ�z" açıklamasını anlatmak 
g�b�,

-CHP, seç�m yasasını AYM'ye götürdü. AKP ve MHP'n�n TBMM 

Başkanlığı'na sunduğu 298 sayılı seç�mler�n genel hükümler� ve 
seçmen kütükler� kanunu ve mahall� �dareler kanunu'nda değ�ş�kl�k 
yapılmasına da�r kanunu CHP Anayasa Mahkemes�'ne taşıdı. CHP �l 
ve �lçe seç�m kurullarının oluşumları, kıdeml� hak�mler yer�ne 
b�r�nc� sınıf hak�mler arasından kura çek�m� ve üç ay �çer�s�nde 
seç�m kurullarının yen�den oluşturulması yönündek� düzenlemeler�n 
�ptal�n� �sted�.

“CHP Grup Başkanvek�l� Eng�n Özkoç, Seç�m Yasası'nda 
değ�ş�kl�kler öngören kanun tekl�fine �l�şk�n TBMM'de, 
"Get�rd�ğ�n�z tekl�f seç�m güvenl�ğ�n� d�nam�tl�yor. B�zzat kend� 
el�n�zle yaptırdığınız �tt�fak düzenlemes�n� bozuyor, part�l� 
Cumhurbaşkanına hukuksuz, adalets�z, devlet �mkanlarıyla 
propaganda �mkanı get�r�yor. Açıkça suç �şl�yorsunuz, Anayasa'yı 
�hlal ed�yorsunuz. B�z bu �ş�n peş�n� bırakmayı asla düşünmüyoruz. 
Düzenlemey� elbette seç�m güvenl�ğ� açısından Anayasa 
Mahkemes�'ne götüreceğ�z ama d�ğer maddeler kend�s�ne güvenen 
b�r s�yas� part� �ç�n engel değ�ld�r. Ancak asıl hesap, gölgelemeye 
çalıştığınız hesabı sandıkta vereceks�n�z" açıklamasını anlatmak 
g�b� örnekler� çoğaltab�l�r�z.

-Seç�m takv�m�n�n başlamasından, Yüksek Seç�m Kurulu'nun kes�n 
sonuçları �lan ett�ğ� tar�he kadar geçecek sürede yapılacak 
çalışmalar aşaması �k�nc� evre olarak ele alıp; seçmen kütükler�n�n 
askıya çıkması, askıda l�stelere yapılacak �t�razlar, �t�razlar sonucu 
l�steler�n kes�nleşmes�, sonrasında sandık kurullarının oluşumu, 
sandık kurulları �şlemler�n�n tak�b�, seç�m günü oy kullanma, oy 
pusulaları, geçerl� ve geçers�z oylar, tutanakların b�rleşt�r�lmes�, �lçe 
ve �l seç�m kurulunda yapılacak �şler�n tak�b� g�b� aşamalar �ç�n 
�lg�l�ler�n, görev alacakların b�l�nçlend�r�lmes� ve eğ�t�m 
çalışmalarına dah�l ed�lmes� gerek�yor.
Bu �k� evrey� büyük b�r t�t�zl�kle ele alır ve yöntemler� bel�rlersek, 
daha etk�l� sonuçlar elde edeb�l�r�z. Vatandaşımızın beklent�s�, 
demokrat�k, şeffaf, güvenl� ve adaletl� b�r seç�m ortamının 
sağlanması �le b�rl�kte halk �rades�n�n sandığa eks�ks�z yansımasıdır. 
Bu beklent�n�n gerçeğe dönüşmes�n�n yolu da b�l�nçl� b�r şek�lde 
sürece dah�l olmaktan ve mücadeleden geçecekt�r.

Başta ekonom�k kr�z olmak üzere eğ�t�mde, sağlıkta, 
çalışma yaşamında b�rçok sorunla b�rl�kte anayasal 
hak ve özgürlükler�n kullanılması konuları 
tartışılırken, seç�m güvenl�ğ� konusu gündemdek� 
yer�n� almaya başladı .

2023 yılına g�derken cumhurbaşkanı ve 
m�lletvek�ller�n�n seç�leceğ� kr�t�k b�r seç�me 
hazırlanıyoruz.

Oyumuzu kullanmak üzere sandığa g�tt�ğ�m�zde, 
demokrat�k kurallarla yönet�len b�r ülkede yaşamak 
�stey�p �stemed�ğ�m�z� düşünerek kullanacağız 
oylarımızı b�r kez daha.

Ekrem İmamoğlu; ”Yüksek Seç�m Kurulunun, 
İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan yerel seç�mler�n 
yen�lenmes� kararının ardından İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beyl�kdüzü'nde 
halka seslenerek”YSK'yı kınıyorum, kazandığımız 
seç�m� 31 Mart akşamı el�m�zden almaya çalıştılar, 
İşb�rl�kç� Anadolu Ajansı'nın utanmaz yönet�c�ler� 12 
saat b�lg� paylaşmadılar. Memleket �ç�n kurulan AA'yı 
kend� çıkarları �ç�n kullandılar. Belk� canınız sıkkın 
ama umudunuzu y�t�rmey�n, asla vazgeçmey�n” ded�

Mansur Yavaş;”2014'tek� helal oylar, gece 
operasyonuyla değ�şt�,30 Mart 2014 seç�mler�nde 
Ankara'da yaşanan oy tartışmalarıyla kapkaçın 
bedel�n� nasıl öded�ğ�m�z� b�l�yoruz. Ankaralıların 
helal oylarıyla gelen seç�m, tartışmalı b�ç�mde gece 
yarısı operasyonu �le değ�şt�” ded�

Adana �se 31 Mart seç�mler�nde Yüreğ�r, Tufanbeyl�, 
Yumurtalık �lçeler� küçük oy farkları �le yapılan 
�t�razlar da red ed�lerek kaybed�lm�şt�.

Bu durumda adım adım 2023 seç�mler�ne g�derken 

“Electoral Integr�ty Projes�'n�n son bulgularına göre 
seç�ml� otokrat�k rej�m kategor�s� �ç�nde görülen 
Türk�ye, seç�m dürüstlüğü açısından 165 ülke arasında 
123. sırada yer alıyor.(1)

Son yıllarda yapılan seç�mlerde, seç�m ve sandık 
güvenl�ğ�ne �l�şk�n yaşadığımız, akıllarda soru �şaret� 
yaratan örnekler� hatırlarsak, ülkem�zde seç�m 
hukukunun sorunlarının yanı sıra seç�mler�n 
meşru�yet� sorunlarının da olduğunu görürüz.
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“Günümüzde eğ�t�m, Türk�ye'n�n en öneml� sorunları 
l�stes�nde en üst sıralarda yer almaktadır.  Gençler�n �ş 
bulmaya yönel�k üm�tler� tükenm�şt�r.  Yapılan araştırmalara 
göre gençler�m�z�n % 70'den fazlası yurtdışına g�tmen�n 
yollarını aramaktadır.  

F�laz� konuşmasında;

Panel�n Konuşmacıları �se; Eğ�t�m-Sen Genel Başkanı Prof. 
Dr. Nejla KURUL, Eğ�t�m-İş Genel Başkanı Kadem ÖZBAY 
ve CHP Ankara M�lletvek�l� Yıldırım KAYA �d�.

Sık değ�şen bakanlar, sürekl� değ�şt�r�len eğ�t�m s�stem�, 
çalınan sınav soruları,  “Tost y�y�p test çözen öğrenc�ler“ 
g�b� söylemler d�llend�r�l�rken, uygulamalara baktığımızda; 
s�stem mağduru öğrenc�ler, çalınan sorularla hakkı yenen 
gençler ve tost dah� alamayacak duruma get�r�len gen�ş 
k�tleler yaratılmıştır.  Çocuklarımızı 21, yüzyılın, düşünen, 

Panel, saygı duruşu ve İst�klal Marşının okunmasının ardından 
Çalıştay Koord�nasyon Başkanı ve aynı zamanda CHP Adana 
İl Eğ�t�m Sekreter� Zerr�n F�laz�'n�n açılış konuşmasıyla 
başladı.

Panel�n Rapor Sunumunu �se aynı zamanda Moderatörlük 

görev�n� de yapan Doç. Dr. Mehmet Karakuş gerçekleşt�rd�.

Cumhur�yet Halk Part�s� Adana İl Örgütünün düzenlem�ş 
olduğu “Cumhur�yet�m�z�n İk�nc� Yüzyılına G�rerken 
EĞİTİM” konulu panel Yaşar Kemal Kültür Merkez�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

Dağıtılan k�tapçıktan ed�n�len 
b�lg�lere göre; Çalıştayın 
Düzenleme Kurulu Başkanı CHP 
Adana İl Başkanı Mehmet Çeleb�, 
Çalıştay Koord�nasyon Başkanı ve 
aynı zamanda CHP Adana İl Eğ�t�m 
Sekreter� Zerr�n F�laz�, Çalıştay 
Koord�natörü ve Raportörü Doç. Dr. 
Memet Karakuş, Çalıştay 
Paydaşları �se Eğ�t�m-İş Adana 1 ve 
2 No'lu Şubeler�, Eğ�t�m Sen Adana 
Şubes� ve CHP Adana İl 
Kom�syonu.

Panelde CHP Adana İl Başkanlığı tarafından hazırlanan 
“Adana Eğ�t�m Sorunları ve 
Çözüm Öner�ler� Çalıştay 
Raporu” k�tapçığı dağıtıldı.

Panele, CHP Adana M�lletvek�ller� 
Burhanett�n Bulut, Orhan Sümer, 
Ayhan Barut ve Dr. Müzeyyen 
Şevk�n, Adana Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan 
Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal Akay, 
çok sayıda kurum tems�lc�s� ve 
eğ�t�m send�kalarının yönet�c� ve üyeler� katıldı.

Karakuş sunumunda şunlara d�kkat çekt�;

Okulların ortak sorunları olduğu 
g�b�, kend�ne özgü sorunlar da 
vardır. Ancak, okulların tamamına 
yönel�k sorun kategor�ler� 
�ncelend�ğ�nde sorunların daha 
çok okul, eğ�t�m programı, 
öğretmen, öğrenc� ve vel� 
kategor�ler�nde toplandığı 
görülmekted�r.

Okul kaynaklı sorunlar daha çok; 

Ülken�n her sorununu çözmeye aday olan Cumhur�yet Halk 
Part�s�, eğ�t�m alanında da yaptığı ve yapacağı çalışmalarla 
bu konuya eğ�lmek �ç�n yürekten hazırdır. Bu çerçevede 
b�zler de Adana İl Başkanlığı bünyes�nde kurulan Eğ�t�m 
Kom�syonu olarak b�rçok çalışma sürdürmektey�z. Adana'da 
Öğrenc�ler�m�z�n Cov�d 19 pandem� sürec�nde yaşadıkları 
öğren�m kayıplarını telafi yolunda, M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığının yapmış olduğu “Telafide ben de varım” 

programını değerlend�rd�k. Arzu ed�len 
sonuçların olmadığını gördük. 22.05.2022 
tar�h�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z eğ�t�m 
çalıştayı �le ortaya çıkan sorunlar ve 
çözüm öner�ler�n� �çeren raporumuzu 
k�taplaştırarak ülkem�z�n yaşadığı eğ�t�m 
sorunlarına katkı olması amacıyla 
yayınladık. 

En son etk�nl�ğ�m�z olarak da 
düzenled�ğ�m�z panel�m�zle eğ�t�me katkı 
sunmayı hedefl�yoruz” ded�.
Çalıştayın özet raporunu, Çalıştay 
Koord�natörü ve Raportörü Doç. Dr. Memet 
Karakuş sundu.

Bu çalışmada, okulönces� eğ�t�m, �lkokul, 
orta- okul, l�se ve meslek� tekn�k Anadolu 

l�seler� �le özel eğ�t�m�n sorunları ve çözümler� bu alanlarda 
akt�f olarak çalışan öğretmenler�n b�rl�kte çalıştıkları 
kom�syonların görüşler� 
doğrultusunda bel�rlenmeye 
çalışılmıştır. 

sorgulayan ve üreten b�reyler olarak yet�şt�rmek yer�ne; �taat 
eden (d�ndar ve k�ndar) nes�ller oluşturmak yoluna 
g�d�lm�şt�r. Bütün bu olumsuzlukların üzer�ne, yaşanan 
pandem� dönem� eğ�t�mdek� sorunlarını daha da 
ağırlaştırmıştı.

Vel�ler eğ�t�m s�stemler�n�n görünmeyen kahramanlarıdır. 
Her başarılı öğrenc�n�n arkasında ona destek veren 
ebeveynler� vardır. Ancak, bu çalışma da göstermekted�r k�, 
öğrenc� vel�ler�n�n b�l�nçl� olarak okula ve öğrenc�ler�ne 
verd�ğ� destek çok sınırlıdır.

eğ�t�m öğret�mle �lg�l� yasa ve yönetmel�kler, 
yönet�m ve okulların fiz�ksel ve donanımsal 
yeters�zl�kler�nden kaynaklanan sorunlarla 
�lg�l�d�r. Bu sorunlar çözülmeden ver�ml� b�r eğ�t�m 
yapılması mümkün değ�ld�r.

Mehmet Karakuş tarafından başlatılan Panel'de sırasıyla 
Eğ�t�m-Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla KURUL, Eğ�t�m-İş 
Genel Başkanı Kadem ÖZBAY ve Ankara M�lletvek�l� 
Yıldırım KAYA eğ�t�m�n sorunlarına dönük b�rer konuşma 
gerçekleşt�rd�ler.

Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan Karalar'da 
kürsüye çıkarak eğ�t�m�n sorunlarına değ�nen kısa b�r 
konuşma yaptı. Karalar, CHP'l� b�r beled�ye olarak 
sorumluluklarını fazlasıyla yer�ne get�rd�kler�n� �fade ett�.
Daha sonra panel, panel�stlere ç�çek takd�m ed�lerek son 
buldu.

Eğ�t�m programı, eğ�t�m s�tem�n�n d�namosudur. 
Eğ�t�m programı doğru olarak �şlet�lemezse, eğ�t�m 
hedefler�n�n gerçekleşmes� mümkün olamaz. Bu 
çalıştay da, eğ�t�m programları açısından genel 
olarak d�kkat çeken sorunlar; programların 
�şlevsel olmaması, eğ�t�mc�ler�n programı tak�p 
etmemes�, LGS ve YKS g�b� merkez� sınavların 
�çer�ğ�n�n okulların programlarının önüne geçmes� 
ve bazı programların yoğunluğuyla �lg�l�d�r.

Öğrenc� açısından genel olarak �fade ed�len 
sorunlar �se; mot�vasyon eks�kl�ğ�, yeters�z hazır 
bulunuşluk, rehberl�k ve devamsızlıkla �lg�l�d�r. 
Teknoloj�n�n her alanda olduğu g�b� eğ�t�mde de 
etk�l� olduğu çağımızda öğrenc�y� mot�ve etmek 
öneml� b�r sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
konuda, okulda ve okul dışında yapılacak rehberl�k 
çok öneml�d�r.

Öğretmen eğ�t�m s�stem�n�n en öneml� unsurudur. Öğretmen 
sorunu çözülmeden yukarıdak� sorunların h�ç b�r�s� 
çözülemez. Bu yüzden, öncel�kle �y� öğretmenler 
yet�şt�r�lmel� daha sonra onların �y� koşularda çalışmaları 
sağlanmalıdır. Ancak, bu çalıştay da gösterm�şt�r k� 
öğretmenler�n meslek�, ekonom�k ve sosyal anlamda b�rçok 
sorunu vardır. Öğretmenler�n meslek� olarak sürekl� 
gel�ş�mler�n� sağlama konusunda eks�kler� olduğu da bu 
çalıştayın öneml� b�r d�ğer sonucudur” ded�.

CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA GİRERKEN egitim
,
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ed�ld�. 20'den fazla çalışma grubu, müz�kal 
performanslar ve oyunlar, ev ödevler� 
dâh�l günlük okul hayatı zeng�nleşt�r�ld�. 
Bu süre zarfında öğretmenler �ç�n meslek� 
eğ�t�mler g�b� çeş�tl� faal�yetler de hayata 
geç�r�ld�. Türk�ye'dek� çeş�tl� okullar �le bu 
dönem �çer�s�nde ortak okul çerçeves�nde 
�let�ş�mler sağlandı.

Türk�ye'de Alman d�l�nde 
eğ�t�m veren okulların uzun b�r 
geçm�ş� var ve eğ�t�m kurumu 
olarak da büyük üne sah�pler. 
Bu okulların, 8 Mayıs 1957 
yılında Almanya �le Türk�ye 
arasında �mzalanan Kültür 
Anlaşması'nı esas alarak 
faal�yetler�n� sürdürdüğünü 
hatırlatmakta fayda var.

Alman Okulu Tunus Caddes�'nde eğ�t�m 
vermeye devam ed�yor.

Ernst-Reuter 
Ankara'dak� Alman sefaret�ne bağlı bu 
Alman Okulu'na “Ernst Reuter” �sm�n�n 
ver�lmes� �se onun Reuter'�n anısını 
yaşatmak �ç�n alınmış öneml� b�r karar. 
Ernst-Reuter, 1935 yılında Naz� 
Almanyasından kaçarak Türk�ye'ye 
yerleşm�ş s�yaset adamı ve yerel 
yönet�mc�. 1938 yılından 1946 yılına kadar 
S�yasal B�lg�ler Okulu'nda şeh�rc�l�k, 
beled�yec�l�k, beled�ye mal�yes� g�b� 
dersler okutan Reuter'�n en öneml� 
özell�kler�nden b�r�, Türkçey� çok �y� 
öğrenerek, dersler�n� Türkçe vermes�, ders 
k�taplarını Türkçe yazmasıydı. Ernst 
Reuter, Türk�ye'de bulunduğu yıllarda, 
Almanya'da H�tler'e karşı yürütülen 
mücadeleden h�ç kopmadı. İk�nc� Dünya 
Savaşı'nın sonlanmasıyla 1946'da 

Almanya'ya ger� dönen Reuter, 
b�rkaç dönem Berl�n Beled�ye 
Başkanlığı görev�n� üstlenm�şt� 
ve Alman Cumhurbaşkanlığı 
seç�mler�ne en güçlü aday 
olarak g�rd�ğ� dönemde, 
seç�mlerden önce 1953 yılında 
vefat ett�.

D�rektörü), 
Carl Ebert 
(Ankara 
Opera 
B�nası'nın 
kurucu 
ortağı) ve 
Eduard 
Zuckmayer'd
ı.

Leyla Kudret'�n gel�ş�

Türk parlamentosu Ağustos 1944'te tutarlı 
b�r kararla Naz� Almanyası �le d�plomat�k 
�l�şk�ler� kopardığında “Alman Okul 
Çevres�” de dağılmış oldu. 1952 baharında 
�se Almanya Büyükelç�l�ğ�nce, �lk 
büyükelç�n�n g�r�ş�m�yle b�r “Alman 
Okulu” faal�yete geç�r�ld�. Kudret Hanım'ın 
bu okulun l�se kısmını devralmasını �stense 
de okula yalnızca yabancı uyruklu 
eğ�t�mc�ler�n ve öğrenc�ler�n resm� olarak 
g�r�ş hakkı ver�lmes� neden�yle, b�r Alman 
öğretmen görevlend�r�ld�. Ev�nde özel 
dersler�ne devam eden, adeta kend� 
okulunu oluşturan Leyla Kudret, Alman 
Okulu'nda öğretmenl�ğe başladığında �se yıl, 

1971'd�.

1952'de “Alman Okulu Ankara” �lk eğ�t�m�ne 
26 öğrenc� �le Alman Büyükelç�l�ğ� 
b�nasındak� bahçıvan ev�n�n b�t�ş�ğ�ndek� bu 
b�nada başladı.

15 Ek�m 1952'de “Alman Okulu Ankara” �lk 
eğ�t�m yılına 26 öğrenc� �le başladı. İlkokul 
öğrenc�ler� �ç�n dersler, Alman Büyükelç�l�ğ� 
b�nasındak� bahçıvan ev�n�n b�t�ş�ğ�ndek� b�r 

Mün�h 
Ün�vers�tes�'nde okuyan Leyla Kudret 
Hanım'ın Ayrancı'dak� Ç�ftevler sokağındak� 
ev�nde Alman çocuklarına vermeye başladığı 
özel dersler Ankara Alman Okulu'nun 
çek�rdeğ� oldu.

Mün�h Ün�vers�tes�'nde matemat�k, fiz�k ve 
k�mya okuyan, Par�s'tek� Sorbonne 
Ün�vers�tes�'nde de Almanca, tar�h ve 
Fransızca eğ�t�m� alan Leyla Kudret Hanım'ın 
eş� �le 1933 yılında Ankara'ya taşınmasıyla 
�se aslında b�r okulun da tohumları atılmış 
oldu. Leyla Hanım, Ayrancı'dak� Ç�ftevler 
sokağında bulunan küçük ev�nde Alman 
göçmenler�n çocuklarına özel dersler 
vermeye başladı ve onlara Almanya'da 
tanınan l�se d�plomasına sah�p olmaları �ç�n 
gereken bütün ders ve b�lg�ler� aktardı. Bu 
özel dersler, daha sonra kurulacak Ankara 
Alman Okulu'nun çek�rdeğ�yd�.

b�nada yapıldı. Öğrenc� sayısının g�derek 
artmasıyla bahçıvan ev�nden �k� oda daha 
sınıflık oldu. Ancak hızla büyüyen öğrenc� 
sayısı �le 148 m2'l�k okul alanına sah�p 
bahçıvan ev� de okul �ç�n küçük gelmeye 
başladı ve okulun �ç� karmaşık b�r hal aldı. 
Dönem�n Alman Büyükelç�s� Dr. Fr�tz 
Oelers, 290 öğrenc� kapas�tel� b�r okul 
b�nasının �nşa ed�lmes�n� savundu. Fakat 
Dış�şler� Bakanlığı'nın planları, mal� 
nedenlerle, muhtemelen yasal ve s�yas� 
nedenler�n de etk�s�yle 1962'n�n sonunda 
değ�şt�r�ld�; Türk�ye'dek� s�yas� durum ve 
buna bağlı ekonom�k bel�rs�zl�k de 
devreye g�r�nce Ankara'ya daha az uzman 
geld� ve öğrenc� sayısı da düşüşe geçt�. 

Ankara Alman Okulu, �zleyen yıllarda 
büyükelç�l�k grupları �ç�nde faal�yet�ne 
devam ett�. 1979 yıllında �t�baren eğ�t�m 
haftanın beş günü olacak şek�lde 
kurgulandı, büyükelç�l�ğ�n k�ler deposunun 
b�r kısmı çalışma odasına çevr�ld�, doğa 
b�l�mler� uzmanlık bölges� tamamen 
yen�den tasarlandı, çatılı d�nlenme salonu 
ve oyun alanına sürgülü cam kapılar 
takılarak çevrelend� ve bu sayede daha 
�şlevsel b�r alan oluşturuldu. 

1995 yılında Alman Okulu Tunus 
Caddes�'ndek� yen� yer�ne taşındı.
“Güven�l�r okula” geç�ş
1995 yılına gel�nd�ğ�nde �se Alman Okulu, 
Remz� Oğuz Arık Mahalles�, Tunus 
Caddes�'ndek� kend� b�nasındaydı. Burada 
Dr. N�ls Fr�tzel müdür olarak atandı ve 
daha fazla eğ�t�msel ve yapısal 
değ�ş�kl�kler hayata 
geç�r�ld�. İlkokulda a�le 
sınıfları ve serbest 
çalışma başlatıldı, 3. ve 
4. sınıflardak� İng�l�zce 
dersler� haftada üç saate 
çıkarıldı ve günde altı 
saat olan �lkokul artık 
“güven�l�r �lkokul” 
olarak sınıflandırıldı. 
Orta öğret�m 
sev�yes�nde, öğrenc�ler 
artık haftada 30 saatten 
fazla ders alıyorlardı. 
İlkokuldak� serbest 
çalışmaya benzer şek�lde, 
haftada dört saat çalışma, 
5 �la 7. sınıflara entegre 

Türk�ye Cumhur�yet� kurulduğunda, geçm�ş� 8 b�n yıl 
önces�ne kadar uzan Ankara küçük b�r taşra 
kasabasıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün yen� kurulan 
Türk�ye Cumhur�yet�'n�n başkent�n� Ankara olarak 
bel�rlemes�n�n ardından önceler� İstanbul'da bulunan 
ülkeler�n resm� tems�lc�l�kler� b�rer b�rer Ankara'ya 
taşınmaya başladı. 

1925 yılında Alman Federal Devlet�'n�n büyükelç�l�ğ� 
Ankara'ya taşınınca büyükelç�l�k çalışanlarının 
çocuklarının eğ�t�m hayatlarını devam ett�reb�lmeler� 
�ç�n okul arayışı başlar. 1930'dan önce bazı 
ebeveynler çocukların eğ�t�m� �ç�n okul �zn� olmayan 
özel b�r “Alman Okul Çevres�” kurarlar. Okul 
eğ�t�m�ne “Alman Okulu Ankara” adıyla ve 26 
öğrenc�s� �le 15 Ek�m 1952'de başlayab�l�r. Dersler, 
Alman Büyükelç�l�ğ� b�nasındak� bahçıvan ev�n�n 
b�t�ş�ğ�ndek� b�r b�nada yapılır.

1925 yılında Alman Federal Devlet�'n�n büyükelç�l�ğ� 
de Ankara'ya taşınınca büyükelç�l�k çalışanlarının 
çocuklarının eğ�t�m hayatlarını devam ett�reb�lmeler� 
�ç�n okul arayışı başladı. 1930'dan önce bazı 
ebeveynler, başlangıçta özel b�r “Alman Okul 
Çevres�” kurdular. Konsolosluk b�nasındak� bu 
kurum, Dış�şler� Bakanlığı �le “Re�ch B�l�m, Eğ�t�m 
ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı” tarafından denetlenm�ş 
ve ortak finanse ed�lm�şse de Türk hükümet� 
tarafından onaylanmadı ancak tamamen hoş görüldü. 
Alman Okul Çevres�'nde sadece Alman çocuklarının 
ve bazen de yabancı d�plomatların çocuklarının 
sınıfa katılmasına �z�n ver�ld�. 

Yasaklı b�l�m �nsanları
Ankara'ya göç eden çok sayıda Alman b�l�m �nsanının 
çocuğu da Alman Okul Çevres�'nde eğ�t�m hayatlarına 
devam ett�. Ancak 1933 yılında pol�t�k nedenlerle göç 
eden bazı b�l�m �nsanlarının çocuklarının Alman 
Okulu Çevres�'nde eğ�t�m almaları yasaklandı. Sadece 
Re�ch'�n vatandaşı olan Alman çocuklarının bu 
kurumda eğ�t�mler�ne devam etmeler�ne �z�n vardı. Bu 
karardan etk�lenenler; Prof. Dr. Ernst Reuter, (daha 
sonra Batı Berl�n Beled�ye Başkanı), Prof. Dr. Bade 
(daha sonra K�el'dek� Dünya Ekonom�s� Enst�tüsü 

Türk�ye'de Alman d�l�nde eğ�t�m veren okulların uzun 
b�r geçm�ş� var. Almanya Büyükelç�l�ğ�'n�n Alman 
Okulu da cumhur�yet�n kuruluşundan bugüne, tar�he 
ışık tutuyor.
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