
9 Ocak 2023 / Yıl: 3 - Sayı: 43-44 Yıllık Abone 480 TL

10'da 12'de

Şansım olur 
musun?

13'de

Avukat As�le 
Betül Yayla Ad�l Okay

2'de

Avukat Oya
Tek�n

4'de

Hüsey�n 
Bakay

Gülay
Morgül

Talan Düzen�

s.4

Fyatı 40 TL

s.2

s.11s.7 s.14

15'de

Avukat Remz� 
Üm�t Atay

Fotoğrafların, 
Ses�n, V�deonun 
İnternette İz�ns�z 
Kullanılması

B�lyeler�n� 
Den�ze Atan 
Çocukla 
Sohbet

Seç�m 
Güvenl�ğ� II

s.5

Adana, Hatay, Kayser�, Mers�n ve N�ğde �ller�n� kapsayacak şek�lde 
gerçekleşt�r�len "17 Part� Hal�nde Toplam 97 Adet Yaban Keç�s� Acente 
Kotalarının Avlattırılması İş�" �hales� Güven Boğa tarafından �ptal ett�r�ld�.

1-3-6-8-9-11-14-16 renkl�

CHP'l� Levent Gök İmza Günü ve Söyleş� Programı Çerçeves�nde Mers�n 
ve Adana'daydı. CHP Ankara M�lletvek�l� Levent Gök, 'Robosk�: 
Uludere'n�n Gözyaşları' k�tabının �mza gününde Mers�n ve Adana'da 
okurlarıyla buluştu. 

Baronlar ve Yolsuzluk Sarmalı

s.7
CHP'den 81 lde eş zamanlı açıklama

5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu 
13. Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

s.9

Başkan Seçer Meztl’de 

Esnaf Ve Vatandaşla Buluştu

s.9
Kararlar ve 
Seç�mler

s.12

@habereguven

s.5

YENİLİKÇİ FİKİRLER 

SEYTİM’DE HAYAT BULUYOR

POMEM TÜRKİYE BİRİNCİSİ 

YÜREĞİR’DEN



Sayfa 2

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

Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.

ABONELİK BEDELİ 

480 TL  

Türk�ye İş Bankası Kuruköprü Şubes�

Habere Güven
TR61 0006  4000 0016 0021 6851 50

BASKI TARİHİ: 09.01.2023

Adres: Güzelyalı Mah. 81205 Sk. Gölkent S�tes� A Blk. No:2/1 İç Kapı No:1 Çukurova/Adana

Yayın Kodu: 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 0538 743 5699

Abone Dağıtım:
Medya Dağıtım
İbrah�m Kara :

Sürel� Yerel Yayın

İl Temsilcileri: Ankara Muratcan Işıldak 
Mersin Leyla Serin Kırık Hatay, Hülya Özcan 

Tarsus Macide Boymul Marmara Bölge S. Devrim Boğa 

09 Ocak 2023 / Yıl: 3 - Sayı: 43-44

Seçim Güvenliği II

İmtiyaz Sahibi
Neval Kadam

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Süleyman Devrim Boğa

Genel Yayın Yönetmeni
Güven Boğa

Sayfa Editör ve Tasarım
Emin İncesoy & Hülya Özcan

Hukuk Danışmanı
Av. Celal Tekin

İHD İstanbul Şube Met�n Göktepe’n�n ölüm 
yıldönümünde basın açıklaması yayımladı. 
Açıklamada şu �fadelere yer ver�ld�. İnsan 
Hakları Derneğ�'n�n, gözaltında kayıplara karşı 
mücadelen�n, muhal�f toplumsal hareketler�n 
haberler�ne yürekten koştururken tanıdığımız 
Evrensel Gazetes� muhab�r� Met�n 
Göktepe’n�n,  8 Ocak 1996 tar�h�nde gözaltına 
alınıp götürüldüğü  Eyüp Kapalı Spor 
Salonunda dövülerek, �şkence ed�lerek  
yüzlerce �nsanın gözler� önünde  
katled�lmes�n�n üzer�nden tam 27 yıl geçt�, 
ama adalet gerçekleşmed�.

Met�n, gazetec�l�k görev�n� yaparken gözaltına 
alınmış ve “gazetec�lere özel muamele” den�l�p 
�şkence ed�lerek katled�lm�şt�. 

Met�n, özgür basının, halkın gerçekler� 

B�l�yoruz k�; Met�n Göktepe �şkence ed�lerek, kasten 
öldürüldü, yargı kat�ller� korudu, gerek ulusal gerek 
uluslararası hukukta mutlak yasak olarak düzenlenm�ş 
bulunan �şkenceye �y� hal �nd�r�m� uyguladı. Adalet 
gerçekleşmed�.

Açılan dava 3 yıl boyunca İstanbul’dan Aydın’a, oradan 
Afyon’a sürüldükten sonra,  yoğun ve ısrarlı b�r çaba 
net�ces�nde, Met�n’�n ölümüne neden olan 6 pol�s memuru 
hakkında sadece "kastı aşmak suret�yle adam öldürme" 
suçundan ceza ver�ld� ve üstüne b�r de �y� hal �nd�r�m� 
yapılarak kat�ller açıkça korundu.

öğrenmes� �ç�n yürüttüğü faal�yetlerden rahatsız olan 
karanlık eller tarafından katled�lm�şt�. Suçlarını g�zlemek 
�steyenler, önce gözaltına alındığını, sonra da ölüm 
neden�n� g�zlemeye,   “sandalyeden düştü, öldü” d�yerek 
olayı karanlıkta, suçu da cezasız bırakmaya çalıştı.

Unutmadık, Unutturmayacağız!

İnsan hakları savunucuları olarak, aramızdan 
ayrılışının 27. Yılında Met�n Göktepe’y� ve 
yaşananları unutmadık, kat�ller�n� b�l�yoruz ve 
adalet gerçekleş�nceye kadar olayın tak�pç�s�y�z.

27. Yılında Metn Göktepe’y ve yaşananları unutmadık

Avukat Oya Tekin

Seç�m sürec�ne g�rd�ğ�m�z şu günlerde, yöneylem araştırma ş�rket� 
seçmenlere “muhalefet part�ler�n�n seç�m güvenl�ğ� konusunda 
yeterl� hazırlığı yaptığını/yapacağını düşünüyor musunuz” d�ye 
sorduğunda, seçmenler�n %53,4’ü seç�m güvenl�ğ�yle �lg�l� 
hazırlıkları yeterl� bulmadığını,%36.8’� �se yeterl� hazırlığın 
yapılacağını düşündüğünü �fade etm�şt�r.

Seç�m güvenl�ğ�n�n nasıl sağlanacağı, seçmen�n oyuna �rades�ne 
nasıl sah�p çıkılacağı hemen hemen her gün Türk�ye s�yaset�n�n 
konusu �ken ve kamuoyunda bu konu tartışılıp, yapılan çalışmalar 
tüm ayrıntıları �le anlatılırken halen kamuoyunun bu konuda �kna 
ed�lemem�ş olduğunu gösteren anket sonucu düşündürücü…

Seçmen� seç�m güvenl�ğ�n� konusunda bu denl� end�şelend�ren son 
yılların olaylarını hatırlayalım;
Esk� enerj� ve Tab� Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 30 Mart 
2014’te yapılan yerel seç�mler sırasında bazı �llerde elektr�kler�n 
kes�lmes�n� “trafoya ked� g�rd�” d�ye açıklaması,
16 N�san 2017 Anayasa Değ�ş�kl�ğ� Referandumu’nda Yüksek 
Seç�m Kurulu’nun, oylama devam ederken “mühürsüz 
oyların kabul ed�leceğ�n�” açıklaması,

31 Mart 2019 Yerel Seç�mler�’nde Yüksek Seç�m 
Kurulu’nun, seç�m sonrasında İstanbul’dak� bazı sandıkların 
yen�den sayılması kararı, kamuoyunda öyles�ne tartışma 
yaratmıştı k�; AKP Genel Başkan Yardımcısı ve seç�m �şler� 
başkanı Al� İhsan Yavuz “H�çb�r şey olmamış �se kes�nl�kle 
b�r şeyler oldu” açıklaması,

“H�çb�r şey olmamış �se kes�nl�kle b�r şeyler oldu” ğunda �se 
Cumhur�yet Halk Part�s� adayı Ekrem İmamoğlu’nun 
kazandığı İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı 
seç�m�n�n yen�lenmes� kararı ver�lm�şt� YSK tarafından.

Son yıllarda yapılan tüm seç�mlerde tartışma konusu olan 
YSK kararları �le b�lhassa İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanlığı seç�m�n�n yen�lenmes� kararı, YSK’nın 
tarafsızlığını tartışmalı hale get�rm�şt�r.

Seç�mler konusunda n�ha� karar ver�c� kuruma, Yüksek 

En öneml�s� �se ıslak �mzalı tutanakların “,seç�mler�n tapusu” 
olduğu unutulmamalıdır.

Anayasa 79 madde, ”seç�mler, yargı organlarının genel yönet�m ve 
denet�m� altında yapılır. Seç�mler�n başlamasından b�t�m�ne kadar, 
seç�m�n düzen �ç�nde yönet�m� ve dürüstlüğü �le �lg�l� bütün 
�şlemler� yapma ve yaptırma, seç�m süres�nce ve seç�mden sonra 
seç�m konularıyla �lg�l� bütün yolsuzlukları, ş�kâyet ve �t�razları 
�nceleme ve kes�n karara bağlama ve Türk�ye Büyük M�llet 
Mecl�s� üyeler�n�n seç�m tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seç�m 
tutanaklarını kabul etme görev� Yüksek Seç�m Kurulunundur. 
Yüksek Seç�m Kurulunun kararları aleyh�ne başka b�r merc�e 
başvurulamaz”

Yüksek Seç�m Kurulu’nun kararları aleyh�ne başka b�r merc�e 
başvurulamaması durumu bu kurumunun her kararında tartışma 
konusu olan tarafsızlığının önem�n� vurgular n�tel�kted�r. Ver�len 
kararlar toplumun adalet, eş�tl�k, dürüstlük g�b� değer yargılarını 
göz önünde bulundurmalı kamu v�cdanını tatm�n etmel�d�r.

Tatm�n ed�lmeyen kamu v�cdanını başta bel�rtt�ğ�m�z anket sonucu 
gösterm�şt�r. YSK’nın tartışmalı kararlarına seç�m sonuçlarını 
tesl�m etmemek �ç�n sandık güvenl�ğ�nden bu ülken�n yurttaşları 
olarak hep�m�z�n sorumluluğu olduğunu b�lerek davranmalıyız. 
Seç�m süreçler�n� �y� yönetmel�, her b�r bölüme �l�şk�n usule ve 
esas �l�şk�n koşulların tamamlanmasını tak�p etmel�, gerek�rse 
�t�razlar yapılmalı ve bu süreçler her defasında kamuoyu �le 
paylaşılmalıdır,

Seç�m Kurulu’na güven duyulmayarak tarafsızlığını tartışırken 
kurumun yetk�ler�ne bakmamız gerek�yor.



Ceyhan Beled�yes�, Ceyhan �lçes�n�n kurtuluşunun 101. 
Yıldönümünde öneml�, anlamlı ve coşkulu etk�nl�klere 
�mza attı. İlçen�n dört b�r yanında 6 Ocak Kurtuluş 
Günü’ne özel düzenlenen etk�nl�klerde vatandaşlarla 
b�rl�kte özgürlük ve bağımsızlığı kutlayan Ceyhan 
Beled�yes�, Ceyhan’ın, Türk�ye Cumhur�yet�’n�n 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk �le şeh�t ve gaz�ler�n 
Adana ve Türk�ye Cumhur�yet� �ç�n önem�n�n altını 
ç�zd�.

Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem, �lk olarak �lçe 
protokolü �le b�rl�kte Cumhur�yet Meydanı’nda 
düzenlenen törene katıldı. Başta Gaz� Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere kurtuluş ve bağımsızlık �ç�n 
mücadele veren kahramanlara saygı duruşuyla başlayan 
törende konuşan Başkan Hülya Erdem, 1919 yılının 
mart ayında �şgal ed�len Ceyhan’ın 3 yıllık �şgalden 
ataların, dedeler�n �nancı, kararlılığı ve kahramanlığı 
sayes�nde 6 Ocak 1922’de kurtulduğunu hatırlattı.

ŞEHİT VE GAZİLER ANILDI

ÖZGÜRLÜK KORTEJİNDE BULUŞTULAR

Gaz� Mustafa Kemal Atatürk’ün önderl�ğ�nde tüm 
yurtta ateşlen�n kurtuluş meşales�n�n haksızlığa �nat 
tüm vatandaşları etrafında b�rleşt�rd�ğını d�le get�ren 
Başkan Erdem, “101 yıl önce emperyal�zm�n 
boyunduruğunu kabul etmeyen ve zulme sess�z 
kalmayan Ceyhan halkı b�rl�ktel�ğ�n, vatan 
savunmasının en güzel örneğ�n� gösterd�. Çok yoğun ve 
çet�n geçen mücadelen�n ardından b�r çok şeh�t veren 
Ceyhanımız, b�zlere, s�zlere, hep�m�ze emanet. 
Anadolu’da meden�yetlere ev sah�pl�ğ� yapmış güzel 
�lçem�z �ç�n canlarını h�çe sayan şeh�t ve gaz�ler�m�z�, 
saygı, m�nnet ve şükran duygularımızla anıyoruz” ded�.

Ceyhan’da tüm gün süren etk�nl�klerle özgürlüğü 
kend�ler�ne yakışır b�r şek�lde b�rl�k, beraberl�k ve 
mutlulukla kutladıklarına d�kkat çeken Başkan Erdem, 
Ankara Muhar�p Gaz�ler Derneğ�’n� de Ceyhan’da 
ağırladı. Muhar�p gaz�lerle, Azerbaycan Dostluk ve 
Kardeşl�k Parkı’ndak� anma tören�n�n ardından Haydar 
Al�yev Müzes� ve Ceyhan Şeh�t ve Gaz�ler Müzes�’n� 
z�yaret eden Başkan Hülya Erdem, “Ne mutlu b�ze. Ne 
mutlu Ceyhanımıza. Yaşasın özgürlüğümüz. Yaşasın 
bağımsızlığımız. Yaşasın Gaz� Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurduğu Türk�ye Cumhur�yet�” �fadeler�n� 
kullandı.

Kurtuluşun 101. yılı anısına “Özgürlük Kortej�” 
gerçekleşt�ren Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem, 
�lçe halkını b�rl�k beraberl�k �çer�s�nde kurtuluş 
coşkusuna ortak ett�. Yed� gün 24 saat Ceyhanlıların 
h�zmet�n�zde olan beled�ye araçları ve beled�ye 
emekç�ler�yle komşularını selamlayan Başkan Hülya 
Erdem, Ceyhan Kent Konsey�’n�n kurtuluşun 101. yılı 
anısına düzenled�ğ� “101 F�dan D�k�m� Etk�nl�ğ�”nde de 
hemşehr�ler�yle b�r araya geld�. F�danları bereketl� 
toprakla buluşturup, can sularını veren Başkan Erdem, 
ayrıca Murat Göğebakan Kültür Merkez�’nde halk 
oyunları ve t�yatral göster�ler, türküler eşl�ğ�nde 
Ceyhanlılarla yen�den b�r araya geld�. 

Ceyhan’da özgürlük meşales 

sonsuza dek yanacak
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Talan Düzeni

HÜSEYİN BAKAY
Josep Borrell,  Avrupa B�rl�ğ� Dış�şler� ve 
Güvenl�k Pol�t�kaları Yüksek Tems�lc�s� sıfatı �le 
yaptığı açıklamada “Avrupa b�r bahçed�r. B�z b�r 
bahçe kurduk. Her şey �şl�yor. İnsanlığın �nşa 
edeb�leceğ�, s�yas� özgürlük, ekonom�k refah ve 
sosyal uyumun en �y� b�rleş�m�d�r. Dünyanın ger� 
kalanı �se tam olarak b�r bahçe değ�l. Dünyanın 
ger� kalanının çoğu b�r ormandır ve orman 
bahçey� �st�la edeb�l�r.” J. Borrel, sözler� 
emperyal�st-üstten bakışın t�p�k b�r tezahürüdür.     
Batı meden�yet bahçes�n� koruma adına dünyaya 
yen� b�r n�zam verme çabası �çer�s�nded�r. Dünya 
ekonom�-pol�t�ğ�n�n jandarması İng�ltere’n�n 
zamanla ger� çek�lerek yer�n� Amer�ka’ya 
bırakmıştır. ABD daha doğrusu Anglosakson 
devlet aklı kontrolündek� küresel ekonom�k 
kuruluşlar dünya ekonom�s�n� b�r bütün olarak 

kontrol etmekted�r. Yen� jandarma ABD, 
dünya genel�ndek� yabancı askerî üsler�n 
yüzde 95’�n� el�nde bulundurmaktadır. 
150’den fazla ülkede, 800 c�varı asker� üste 
yaklaşık 350 b�n ABD asker� görev 
yapmaktadır.
Bu sayede saldırgan ve tahakküm ed�c� 
kap�tal�st sermayen�n serbest dolaşımını 
sağlamak adına yen� dünyanın ‘küresel b�r 
köy’ olduğu �fade ederek, ulus devletler� 
‘vasal devletler’e dönüştürmüştür. Evet, 
Josep Borrel haklıdır. Avrupa b�r bahçed�r, 
ancak meden�yet bahçes� değ�l Amer�ka’nın 
arka bahçes�d�r. Almanya �k� dünya 
savaşında yapamadığı Avrupa hâk�m�yet�n� 
Avrupa B�rl�ğ� el�yle sağlamaya çalışırken, 
Ukrayna savaşı ve gaz sevk�yatının durması 
�le karda kışta sokakta kalan ‘zavallı b�r 
b�çare’ye dönüşmüştür. İlk NATO Genel 
Sekreter�  Lord Hast�ngs İsmay’ın “NATO, 
Rusları dışarda, Amer�kalıları �çer�de ve 
Almanları aşağıda tutmak �ç�n kurulmuştur.”  
Sözler� mevcut durumun özet� g�b�d�r. 
Anglo-sakson pol�t�kalar yüzünden d�ğer 
Avrupa ülkeler� �ç�n de durum farklı 
değ�ld�r. 

İng�ltere, 17.yüzyılın başından �t�baren 
batıda ve doğuda sömürgec�l�k faal�yetler�n� 
yoğunlaştırmış, b�rb�r� ardınca ele geç�rd�ğ� 
yabancı topraklarda �lk sömürge 
yönet�mler�n� tes�se başlamıştır. ABD ve 
Kanada’dan H�nd�stan’a kadar uzanan gen�ş 
b�r coğrafyada, İng�l�zler�n artık kalıcı hale 
gelm�ş ayak �zler�ne rastlamak mümkündür. 
19.yüzyılın �k�nc� yarısında �se Büyük 
Br�tanya’yı tanımlamak �ç�n herkes�n 
kullandığı �fade: ‘Üzer�nde güneş�n 
batmadığı �mparatorluk’tur. Üzer�nde güneş 
batmayan ve muhteşem yalnızlık �çer�s�nde 
dünyanın �lk küresel gücü olan İng�l�z 
emperyal�zm�n�n temel �lkes� her koşulda 

Talan Düzen�’n�n devam etmes�d�r.   
Talan Düzen�’n�, �k� çarpıcı örnek �le 
pek�şt�rel�m; köleler �ç�n yazılan İnc�l ve 
Afyon Savaşları. 
 

İng�l�z m�syonerler, Çıkış, Mezmurlar ve 
Vah�y K�tabı g�b� bölümler�, kölelere 
tehl�kel� b�r özgürlük umudu ve eş�tl�k 
hayaller� aşılayab�leceğ�n� düşündükler� �ç�n 
“zararlı ayetler” çıkarıldı. Bu İnc�l, S�yah� 

Bu İnc�l’de köleler �ç�n sadece �taat etme ve 
boyun eğmey� teşv�k eden pasajlar 
vurgulanırken, özgürlüğe ve kölel�kten 
kaçışa yapılan tüm atıflar tamamen 
met�nden çıkarılmıştı. Sırf �nsan kaynağını 
sömürme gayes�yle m�syonerler k�l�sede 
köle sah�b�ne boyun eğmey� anlattılar.

Rah�p Porteus tarafından ver�len bu 
tal�matların gayes� İng�l�z yazışmalarına 
şöyle yansımıştı: “Kutsal met�nler�n 
özell�kle Zenc� köleler�n efend�ye karşı 
görevler�n� anlatan seçk�n bölümler�yle 
b�rl�kte kısa b�r halk duası hazırladık, daha 
güzel oldu” şekl�nde �zah ed�lm�şt�

İng�l�z m�syonerler Orta Amer�ka’da 
kolon�ler�ndek� köleler �ç�n Hır�st�yanlığın 
sözde kölel�k yanlısı olduğunu �kna etmek 
maksadıyla İnc�l'�n sansürlenm�ş b�r 
vers�yonunu hazırladılar. 1952’ye kadar 
İng�l�z sömürges� olan Br�t�sh West 
Ind�es’dek� Zenc� Köleler�n D�n� Eğ�t�m� 
�ç�n b�r m�syonerler grubu tarafından 
yayınlandı ve Be�lby Porteus derneğ�n 
başkanıydı. Bu İnc�ller 19. yüzyılda İng�l�z 
sömürgeler�nde kullanılmak üzere 
İng�ltere'de üret�ld�ler.                        

İng�l�z m�syonerler köleleşt�r�lm�ş nüfusun 
eğ�t�m�nde ve d�n değ�şt�rmes�nde bu 
metodu kullandılar. İnc�l’den çıkarılan 
pasajlarda “Ne köle ne de özgür vardır, 
çünkü hep�n�z Mes�h İsa'da b�rs�n�z" g�b� 
ayetler vardı. Dolayısıyla bu İnc�l’de sank� 
Tanrının tek emr� kölel�kt�

NOT: Değerl� dostum ve meslektaşım 
Ayhan SAĞMAK’ın “Aramak ve Bulmak” 
k�tabını tüm k�tapseverlere tavs�ye eder�m.

İnsanlık yeterl� ahlak� olgunluğa 
er�şmed�ğ�, �nsanı kâm�l olmadığı ya da 
�nsan evr�mleşmed�ğ� sürece ‘Talan 
Düzen�’ mütemad�yen devam eder

Köleler�n Hr�st�yanlaşması Derneğ� 
tarafından Londra'da basılmıştır. (Bu �nc�l�n 
or�j�nal�n� okumadığımız �ç�n bunun b�r 
�dd�a olduğunu �fade etmek �lkel� yaklaşım 
olacaktır.) Bu örnek d�n� s�yasete alet 
etmen�n alamet�far�kasıdır.

Afyon Savaşları; (1839-1842 ve 1856-1860 
savaşları) İng�ltere, Ç�n t�caret�nde sürekl� 
olarak açık vermekteyd�. Ç�n’�n �pek, 
porselen ve daha pek çok ürününe 
m�lyonlarca sterl�n ödemekteyd�. Ç�n �le 
olan t�caret açığını dengelemek �ç�n 
İng�ltere, Ç�n'� H�nd�stan'da üret�len 
dünyanın en kal�tel� afyonu �le tanıştırıp 
tonlarcasını bu ülkeye sokarak b�r süre sonra 
da afyon karşılığı çay �thal etmeye başlar. 
Ç�n'de �nanılmaz b�r sosyal dejenerasyon 
yaşanır 10 m�lyon Ç�nl� bağımlı olur. 
(İng�l�z H�nd�stan’ın toplam gel�r�n�n %22’s� 
afyondan sağlanır.) 
Ç�n �mparatoru afyona savaş açar ve 
ülkes�nde yasaklar. Kral�çeye de mektup 
yazar "bu ürün s�z�n ülkede zaten yasak, 
b�ze n�ye gönder�yorsunuz, bunun den�zaşırı 
t�caret�n� de yasaklayın" Kral�çe V�ctor�a 
oralı olmaz, İmparator, İng�ltere'yle bütün 
t�caret� durdurma tehd�d�nde bulunur, savaş 
başlar. İng�ltere, Fransa’nın da desteğ� �le 
Ç�n’� yener. İng�ltere toprak ve tazm�nat alır. 
Ve Ç�n’e afyonu serbestçe satmaya devam 
eder. İng�ltere, Ç�n’e afyon satmak �ç�n 
değ�l, bu ger� ülkeye meden�yet götürmek 
�ç�n savaştığını �lan etm�şt�r. (Tıpkı 
Amer�ka’nın Irak’a demokras� götürmek 
�ç�n savaşması g�b�.)

Panel'�n �lk konuşmacısı Murat Ağırel'd�.
Ağırel, sözler�ne Adana'nın Ceyhan �lçes�nden olduğunu ve 
böyles� b�r panel �ç�n Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu 
bel�rtt�.

T�mur Soykan ve Murat Ağırel'�n konuşmacı olduğu panel�n 
açılış konuşmasını ADD Adana Şube Başkanı İsa Kayadan yaptı.
Çok sayıda yurttaşın da katıldığı panele CHP Adana 
M�lletvek�ller� ve Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan 
Karalar'da katıldı.

“Yan�, AKP önces� hükümetler yılda ortalama 9,9 m�lyar dolar 
harcarken, AKP, yıllık 254 m�lyar dolardan fazla harcama yaptı. 
Keban, Karakaya, Atatürk barajları, Sümerbanklar, PETKİM'ler, 
TÜPRAŞ'lar, Et�banklar, şeker, ç�mento ve kağıt fabr�kaları, 
onlarca maden �şletmes�, sayılamayacak kadar çok h�zmet 
kurumunu 79 yıllık hükümetler sadece 779 m�lyar dolara 
kurarken, AKP 20 yılda sadece övüne övüne b�t�remed�kler� yol, 
köprü, haval�manı ve şeh�r hastaneler� yaptılar. Yaptıkları her şey 
ülkey� yen� b�r borç batağına soktu” ded�.

“AKP'n�n �kt�dara geld�ğ� 2002 yılına kadar ülkey� yöneten 57 
hükümet�n sadece 779 m�lyar dolar harcamasına karşın, devasa 
l�manlar, havaalanları, barajlar, kara ve dem�ryolları, fabr�kalar 
�nşa ett�ğ�n� kaydeden Ağırel, şöyle devam ett�:

Atatürkçü Düşünce Derneğ� Adana Şubes�n�n organ�ze ett�ğ� , 
“Baronlar ve Yolsuzluk Sarmalında Türk�ye” Panel� Yaşar 
Kemal Kültür Merkez�nde yapıldı.

“İsma�lağa Cemaat�'ne bağlı H�ranur Vakfı'nın kurucusu 
Yusuf Z�ya Gümüşel'�n kızı H.K.G. babasının kend�s�n� 6 
yaşındayken �mam n�kahıyla 'evlend�rd�ğ�n�', çocukluğu 
boyunca her gün c�nsel �st�smara uğradığını anlatarak 
ş�kâyetç� oldu. 6 yaşındayken 29 yaşındak� b�r mür�tle �mam 
n�kahı kıyılan H.K.G. �fades�nde c�nsel �st�smarın kend�s�ne 
b�r oyun g�b� göster�ld�ğ�n� anlattı.

"Yusuf Z�ya Gümüşel ve a�les�n�n oturduğu da�ren�n 
karşısında 29 yaşındak� tar�kat mensubu Kad�r İstekl� 
oturuyor. Çocuk 6 yaşına geld�ğ�nde ona b�r gel�nl�k 
g�yd�r�p 29 yaşındak� adamla �mam n�kahı kıyıyorlar. Kad�r 

İsma�lağa Cemaat�'ne bağlı H�ranur Vakfı'nın kurucusu 
Yusuf Z�ya Gümüşel'�n kızı H.K.G.'n�n 6 yaşında 
evlend�r�lmes� ve c�nsel �st�smara maruz bırakılmasına 
değ�nen Soykan sözler�ne şu şek�lde devam ett�;

T�mur Soykan �se konuşmasında Türk�ye'n�n gündem�n� 
sarsan 6 yaşında �st�smara uğrayan ve evlend�r�len kız 
çocuğu �le S�nan Ateş'�n katled�lmes� konularına d�kkat 
çekt�.

Çocuğun 1998 yılında dünyaya geld�ğ�n� aktaran Soykan, 
babası Gümüşel'�n tar�katın l�derler�nden olduğunu söyled� 
ve şunları aktardı: 

"Kad�r İstekl� d�yor k�; bu b�r oyun, sen ben�m karımsın 
ben sen�n kocanım”

İstekl� o çocuğu alıp fotoğraf stüdyosuna götürüyorlar. Babası 
Kad�r İstekl�'n�n yanına gönder�yor. Bunların heps� 
�dd�anamede var. Çocuk yıllar sonra ş�kayetç� olacak b�z onları 
anlatıyoruz.

Soykan, S�nan Ateş'�n katled�lmes�ne yönel�k konuşmasında b�r 
çok karanlık �l�şk�n�n olduğuna d�kkat çekt�. 

Panel konuklara ç�çek ver�lmes�n�n ardından sona erd�.

T�mur Soykan şu soruları da sordu; “S�nan Ateş'� vurdurtan 
Doğukan Çep, uyuşturucu da satan b�r çeten�n üyes�yd�. Hasan 
Fer�t Ged�k adlı genc�n ölümü de dah�l 62 yıl ceza aldı. Beş 
yıldır firar�. Gürc�stan'a kaçtı sanılırken İstanbul'da 
yeraltındaydı. Çep'e 'S�nan Ateş' �hales�n� k�m verd�?”

Çocuk anlatıyor b�r gün sonra ben� Kad�r'�n ev�ne gönderd�ler 
orada �st�smara uğradım. Ve Kad�r İstekl� d�yor k�; bu b�r oyun, 
sen ben�m karımsın ben sen�n kocanım."
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7 memur sendkası konfederasyonu 12 Ocak'ta ş bırakacak

D�ğer send�ka ve konfederasyonlara çağrıda bulunan Balık, şunları 
söyled�: “Buradan Türk�ye’dek� Kamu-Sen ve Memur-Sen dışında 
kalan tüm konfederasyonlara bağımsız send�kalara çağrımızdır, 
ayın 12’s�nde gel�n alanlarda b�rl�kte olalım. En başta üçlü masada 
memur tems�l�nde oturan KESK var, KESK dah�l olmak üzere 
d�ğer konfederasyonlar ve sayıları 150’y� bulan �r�l� ufaklı bütün 
send�kalara çağrımız, gel�n b�rl�kte 12 Ocak’ta el ele kol kola 
b�rl�kte olalım. B�z�m �sted�ğ�m�z oran bell�, şartlara uygun zam 
oranını ver�yorlarsa ne güzel. Verm�yorlarsa memurun en öneml� 
s�lahı sandıkta hesap sormak. B�ze hakkımızı verm�yorlarsa, 
sandıkta bunun hesabını sorarız. Yoksulluk sınırının üzer�nde 
yen�den b�r maaş düzenlenmes�d�r taleb�m�z."

'HAKKIMIZI VERMİYORLARSA SANDIKTA HESABINI 
SORARIZ’

tam olarak uygulanmasını �st�yoruz, �k�nc� taleb�m�z �se tüm kamu 
çalışanlarının maaşını yen�den düzenlenmes�n� �st�yoruz" ded�.

Kamu çalışanları arasında maaş farkının arttığını söyleyen Balık, 
"Öğretmenle şube müdürü, doktorla başhek�m, mühend�sle 
başmühend�s arasında kat kat maaş farkı oluşmaktadır. Bu durum 
yardımcı h�zmet sınıfında çalışana da yüzde 30 zam yapılırken 
aynı oranda üst kademedek� memura zam yapılması maaş farkları 
arasındak� uçurumu yükseltm�şt�r" şekl�nde konuştu. 

'MAAŞLAR ARASINDA UÇURUM YÜKSELDİ’

'TALEBİMİZ KABUL EDİLMEZSE İŞ BIRAKMA 
EYLEMLERİNİ ARTIRACAĞIZ’
Talepler�n�n kabul ed�lmemes� hal�nde eylemler�n� artıracaklarını 
kaydeden Mehmet Balık, "12 Ocak Perşembe günü tüm 
Türk�ye’de tüm üyeler�m�zle çalıştığımız alanlarda �ş bırakma 
kararı aldık. 12 Ocak’ta üret�mden gelen gücümüzü kullanmayarak 
tüm Türk�ye’de alanlarda olacağız. İş bırakma kararımız hükümete 
uyarı n�tel�ğ� taşımaktadır. Y�ne bu konuda seç�me g�derken b�r 
çalışma yapmaz �se şubat ayında tekrar b�r araya gelerek, tekrar 
değerlend�rme �le b�rl�kte bu sefer daha fazla gün sayısı �le 
uyarılarımız devam ederek farklı eylem yollarına g�deceğ�z. B�z�m 
tek gücümüz alanlara çıkıp �çer�s�nde bulunduğumuz durumu 
halkımıza anlatmaktır. Elbette zarar gören ve b�ze kızan 
vatandaşlarımız olacaktır. Ancak vatandaşlarımız b�zler� 
anlayacaktır" ded�.

'YÜZDE 5 EK ZAMMIN KARŞILIĞI 2 KİLO KIYMA 
EDERİ KADAR’
Yüksek fiyatlar karşısında yüzde 5'l�k ek zammın değer�n�n küçük 
olduğunu d�le get�ren Balık, "Yapılan yüzde 5 ek zam karşılığı 2 
k�lo kıyma eder� kadardır. Hang� markete g�dersen�z g�d�n yüzde 5 
�le ancak 2 k�lo peyn�r alab�l�rs�n�z. Dolayısı �le tüm bunları göz 
önünde bulundurarak b�zler şu kararı aldık. Tek gücümüz 
çalıştığımız �ş yer�nde �ş yavaşlatmak veya �ş bırakmak" �fadeler�n� 
kullandı.

Zam açıklamasında yasa gereğ� olması gereken 2 konfederasyonun 
yok sayıldığını bel�rten Balık, "TÜİK’�n açıkladığı tar�h�n en 
düşük enflasyon oranını açıklaması sonucu yüzde 16,48 oranında 
açıklanmış oldu. Cumhurbaşkanı'nın memuru enflasyona 
ezd�rmeme adı altında kanunu yok sayarak kend� �n�s�yat�fi �le 
yüzde 25’e çıkardığını y�ne yandaş konfederasyonun hazırladığı 
toplantıda kamuoyuna açıklamış oldu. Dolayısı �le 
Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerekt�ğ�n� vurguluyoruz, 
Memur Sen’�n yüzde 25’l�k oranını eller� patlarcasına alkışladığını 
tüm Türk�ye görmüş oldu. B�r gün sonra Cumhurbaşkanı’nın kamu 
çalışanlarına verd�ğ� oranı düşük buldu. 4688 sayılı kanun yok 
sayılarak masada olması gereken �k� konfederasyon yok sayıldı" 
d�ye konuştu.

'KANUNLARIN TAM OLARAK UYGULANMASINI 
İSTİYORUZ’

kayded�lm�şt�r" ded�.
“Kamu çalışanlarının maaş artışları 4688 sayılı 
kanun gereğ� toplu görüşme masasında yetk�l� 3 
konfederasyonun ve masada görevl� kamu 
görevl�ler�n huzurunda artış gerçekleşt�r�lmes� 
gerek�rken artık b�zde kanun kavramının ortadan 
kalktığı �ç�n Memur Sen ve Cumhurbaşkanlığı 
tarafından her gün bell� b�r rakam olarak 
açıklanab�l�yor" d�yen Balık, şöyle devam ett�:

"Yan� yapılan açıklama öncel�kle yüzde 16,48 
oranında enflasyon oranında açıklanan rakam çok 
düşük b�r rakam. İçer�s�nde bulunduğumuz 
dönemde enflasyonun en az yüzde 78 oranında 
gerçekleşt�ğ�n� b�l�yoruz. Dolayısı �le 6 aylık zam 
yüzde 78 oranında olmalıydı. İlk 6 aylık dönemde 
de 41,69’luk b�r zam yapılmıştı ve bu şek�lde 
yüzde 125 oranında yıllık b�r enflasyon farkı 

oluştuğunu göstermekted�r."
'CUMHURBAŞKANI TARAFSIZ OLMALI, KANUN YOK 
SAYILDI’

 Yapılan zammın yeterl� olmadığını vurgulayan Mehmet Balık, 
"Bu durumu kabul edeb�lmem�z mümkün gözükmemekted�r. 
B�zler�n �kt�dar gücü yok, arkamızda s�yas� part�ler yok b�zler 
bağımsız send�kacılık yapmaya çalışıyoruz. B�zler bu devlet�n 
onurlu kamu çalışanlarıyız, anayasa kurallarına göre devlette katkı 
sağlamaya çalışan memurlarız. Dolayısıyla �lk olarak kanunların 

B�rleş�k Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 
genel merkez b�nasında düzenlenen basın toplantısında 12 Ocak 
günü 7 farklı konfederasyon üyeler� �le b�rl�kte �ş bırakacaklarını 
duyurdu.

7 memur send�kası konfederasyonunun b�r araya geld�ğ� Kamu 
Konfederasyonları Platformu, memur ve emekl� maaşlarına 
ver�len zamma karşı 12 Ocak’ta �ş bırakacaklarını duyurdu.
Kamu Konfederasyonları Platformu, memur ve emekl� maaşlarına 
ver�len yüzde 30 zamma tepk� olarak, 12 Ocak’ta �ş bırakma 
eylem� yapacak.

Anadolu Konfederasyonu, Bağımsız Kamu Görevl�ler� 
Send�kaları Konfederasyonu, B�rleş�k Kamu-İş Konfederasyonu, 
Çalışanlar B�rl�ğ� Send�kalar Konfederasyonu, Yurt Send�kaları 
Konfederasyonu, Kamu Çalışanları Hak Send�kaları 
Konfederasyonu ve Şeh�t Gaz�-Sen Konfederasyonu �ş bırakacak 
konfederasyonlar arasında.

Basın toplantısında konuşan Mehmet Balık, "Cumhurbaşkanı’nın 
önce yüzde 25 oranında açıkladığı sonra danışıklı b�r şek�lde 
yandaş send�kanın taleb�ym�ş g�b� önceden bel�rlenm�ş maaş 
zammını ulufe dağıtır g�b� müjdel� zam oranını yasa dışı olarak 

'ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ ZAMMI YANDAŞ 
SENDİKANIN TALEBİYMİŞ GİBİ AÇIKLADILAR’

CHP Ankara 
M�lletvek�l� Levent 
Gök, ‘Robosk�: 
Uludere’n�n 
Gözyaşları’ k�tabı �le 
�lg�l� Adana'da 
konuştu, k�taplarını 
�mzaladı.

Açılış konuşmalarını Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Zeydan Karalar ve Çukurova Beled�ye Başkanı Soner Çet�n'�n 
yaptığı etk�nl�ğe CHP Adana M�lletvek�ller� Ayhan Barut, 
Burhanett�n Bulut, Müzeyyen Şevk�n ve Orhan Sümer'de 
katıldı. Ayrıca Seyhan Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal Akay, 
Ceyhan Beled�ye Başkanı Hülya Erdem ve çok sayıda kurum 
tems�lc�s�n�n de katılım sağladığı görüldü.
Cumhur�yet Halk Part�s� (CHP) Ankara M�lletvek�l� Levent 
Gök, “Robosk�: Uludere’n�n Gözyaşları” k�tabını Adana 
Büyükşeh�r Beled�yes� Fuaye Salonunda �mzaladı.

Adana Büyükşeh�r 
Beled�yes� T�yatro 
Salonunda 
gerçekleşt�r�len 
etk�nl�kte salon 
hınca hınç doluydu. 
İnsanların ayakta 
�zled�ğ� söyleş�de 
Gök 34 çocuğun 
nasıl katled�ld�ğ�n� 
hang� duygularla 
kaçakçılık 

yaptıklarını anlattı.

‘ADALET GELMEDİ ÇÜNKÜ DEVLETİN EN ÜST 
KADEMESİ SORUMLUYDU’

Robosk� olayını yargı sürec�nden a�leler�n�n yaşadıklarına 
kadar b�rçok boyutuyla okurlara sunan Levent Gök, k�taptan 
elde ed�len gel�r� de yaşamını y�t�ren yurttaşların a�leler�ne 
bağışlayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaleme aldığı 
önsözde şu değerlend�rmeler� yaptı: “Hukukun üstünlüğüne 
�nanıyoruz, adalet kavramının ne kadar öneml� olduğunu 
b�l�yoruz. Ankara M�lletvek�l�m�z Levent Gök, bu olayı b�r 
uzman g�b�, �ğneyle kuyu kazar g�b� araştırdı, bütün 
ayrıntılarıyla değerlend�rd�. Olay kapatılmak �sten�yor ama bu 
arkadaşımız ‘Hayır, bu olayı kapatamazsınız, burada �nsanlık 
dramı var.’ d�yor. Hafızamızı tazeleyen, tar�he not düşen, 
büyük b�r acıyı unutturmayan bu k�tabından dolayı Levent 
Gök’ü kutlarım.”

K�tabın 11 yıl önce hava saldırısı 
sonucu ölen 34 çocuğun h�kayes� 
olduğunu söyleyen CHP'l� Gök, 
“Bu acı, bugün de artarak devam 
ed�yor. Ölenler�n heps� çocuktu. 
‘Adalet gelecek’ d�ye söz ver�ld� 
ama o adalet b�r türlü gelmed�. 
Çünkü devlet�n en üst 
kademes�n�n sorumlu olduğu ve 
kapatılmak �stenen b�r 
had�seyd�” ded�.

‘UNUTTURMAK 
İSTEYENLERE İNAT 

Türk�ye demokras�s�nde �lerlenmek �sten�yorsa Robosk� �le 
hesaplaşılması gerekt�ğ�n� �fade eden Gök, Robosk�l� a�lelere 
de seslend� ve “Bütün Robosk�l� a�leler şunu b�lmel�; ömrüm 
boyunca bu olayı kovalayacağım. Adalet�n gelmes� �ç�n 
el�mden gelen� yapacağım. En�nde sonunda adalete er�şeceğ�z” 
ded�. Gök, k�tabın tüm gel�r�n�n Robosk�’de hayatını kaybeden 
çocukların a�leler�ne aktarılacağını söyled�.

'DEMOKRASİDE İLERLEMEK İSTİYORSAK 
ROBOSKİ İLE HESAPLAŞILMALI’

TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ’
Robosk�’y� unutturmamak �ç�n el�nden gelen� yaptığını bel�rten 
Gök, “S�yas�, ahlak�, v�cdan� görev�m�z� yer�ne get�rmeye 
çalışıyoruz. Olayı kapatmak �steyenlere �nat tüm berraklığı �le 
ortaya koyarak tar�he not düşüyoruz. A�leler�n adalet 
arayışlarında ses olmaya gayret ed�yoruz. Adalete b�r nebze yol 
açab�l�rsem ne mutlu bana” �fadeler�n� kullandı.

Levent Gök, Adana'da Robosk'y Anlaּמı, Salonu Dolduran İnsanların Gözler Doldu
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CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çeleb�, Saray rej�m� son 
haftalarda sürekl� "Enflasyonun bel�n� kırdıklarından” 
bahsed�yor. Ama gel�n görün k� kırılan enflasyonun bel� değ�l 
emekl�ler�m�z�n ve memurlarımızın hayaller� oldu.

TÜİK'�n makyajlı ver�ler�yle 2023 yılının �lk 6 ayı �ç�n 
memurlarımızın ve emekl�ler�m�z�n maaşlarında yapılacak 
artış önce yüzde 16,4 oldu. Ardından 3 Ocak Salı günü, 
memurun ve emekl�n�n hakkı değ�lm�ş de AKP Genel 
Başkanı'nın lütfuymuş g�b� artış oranı yüzde 25 olarak 
açıklandı.

• İkt�darın man�pülasyon kurumu olan TÜİK'�n yıllık enflasyon 
ver�s� �se yüzde 64,27.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu "S�z sadaka mı 
ver�yorsunuz, bu yetmez, bu rez�l artışın hesabını 
vereceks�n�z” d�ye tepk� göster�nce Saray 4 Ocak Çarşamba 
günü artış oranını yüzde 30'a yükseltmek zorunda kaldı. Genel 
Başkanımızın çağrısıyla artış oranı yüzde 30'a yükselt�ld�, 
memur ve emekl�ler�m�z "Ya Kemal Bey olmasaydı” ded�.

Pek�, Saray yapımı yüksek enflasyon ve pahalılık 
ortamında yüzde 30 artış yeter m�? Elbette yetmez!
• İkt�dara yakın İTO'nun dah� yıllık enflasyon ver�s� %93,
• Bağımsız ENAG'ın yıllık enflasyon ver�s� yüzde 137,

B�r yanda halkın h�ssett�ğ� gerçek enflasyon ve pahalılık var, 
d�ğer yanda Saray'ın açıkladığı sahte enflasyon ver�ler� var. 
Saray, m�lyonlarca memuru ve emekl�y� �şte bu sahte TÜİK 

Saray, apart hal�ne get�rd�ğ� TÜİK'� de kullanarak adım adım 
tüm ücretler� asgar� ücret sev�yes�ne get�rm�şt�r. Saray düzen� 
tüm toplumu yoksullukta buluşturmaktadır. 2015 yılında 
ortalama memur aylığı asgar� ücret�n 2,44 katı �ken 2023 yılı 
�ç�n ortalama memur aylığı yüzde 30 zamla asgar� ücret�n 1,43 
katına kadar ger�lem�şt�r.

enflasyonu oranında artışa 
mahkûm etm�şt�r. Saray, 
tal�matıyla yönett�ğ� TÜİK'�n 
ver�ler�yle memurumuzun ve 
emekl�m�z�n sofrasındak� her b�r 
lokmayı adeta gasp etm�şt�r.

Yüzde 30'luk sefalet artışının 
15,40 puanı, yan� yarısından 
fazlası TÜİK'�n makyajlı 6 aylık 
enflasyon ver�s�nden 
oluşmaktadır. Erdoğan'ın sadaka 
ver�rces�ne yaptığı ve müjde 
olarak sunmaya çalıştığı artış �se 
bu oranı �k�ye dah� katlamamıştır. 

Tüm çalışanlarımız ve emekl�ler�m�z tarafından b�r kez daha 
b�l�nmes�n� �st�yoruz: Ülken�n haz�nes�nden fa�zc�lere, 
tefec�lere her ay on m�lyarlarca l�ra aktaran Saray �kt�darının 
çalışanlarımızın ve emekl�ler�m�ze reva gördüğü artış oranı 
yüzde 14,6'dan �barett�r.

İşte bu sefalet düzen�nde Erdoğan utanmadan en düşük emekl� 
aylığının 5500 TL olacağını açıkladı. Sayın Genel 
Başkanımızın çağrıları olmasa bu artış dah� 
gerçekleşmeyecekt�! En düşük emekl� aylığı alanlar y�ne haklı 
olarak "Ya Kemal bey olmasaydı” ne olurdu d�ye sordu.

5500 TL �le b�r ayda k�m geç�neb�l�r? H�ç k�mse!

Öyle ağır b�r tablo söz konusu k�, Türk�ye'de 13,9 m�lyon 
emekl� ve dul yet�m�n 8 m�lyonuna yakını asgar� ücret�n altında 
aylık almaktadır. SGK'nın son ver�ler�ne göre ülkem�zde 4 
m�lyon 84 b�n dul yet�m aylığı alan vatandaşımız bulunuyor. 
Dul ve yet�mler�m�z�n k�m�s� aylık 800 TL �le, k�m�s� 1000 �le, 
k�m�s� �se 1500 TL �le geç�nmek zorunda bırakılmaktadır.

AKP Genel Başkanı açlık sınırının Aralık �t�bar�yle 8 b�n 130 
TL olduğu ülkem�zde, 5500 TL emekl� aylığı vermekle 

Neden? Çünkü Saray ülken�n kaynaklarını, haz�nes�n�; k�m� üç, 
k�m� dört, k�m� �se beş yerden maaş alan danışmanlarına, fa�z 
lob�ler�ne, 5'l� çeteye, ballı müteahh�tlere aktarıyor.

Cumhur�yet Halk Part�s� olarak b�r kez daha söylüyoruz! Kend� 
emekl�s�ne ve çalışanına "fak�r fukara" gözü �le bakan bu Saray 
düzen�n� değ�şt�receğ�z. Ülkede adalets�z b�r soygun düzen� 
kuran bu Saray düzen�n� değ�şt�receğ�z.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrı ve 
mücadeles�yle,

*EYT mağdur�yet� son bulan m�lyonlarca yurttaşımız,
*3600 Ek gösterge hakkına kavuşan memurlarımız,
*Taşerondan kadroya geçen �şç�ler�m�z,

Terc�h�n� emekl�den, memurdan, �şç�den yana değ�l, b�r avuç 
yandaştan yana kullanıyor. M�lyonlarca memura, emekl�ye, dul 
yet�me ve �şç�ye �se açlığı ve yoksulluğu reva görüyor. 
Emekl�n�n, memurun, �şç�n�n sofrasından kepçeyle alan �kt�dar, 
söz konusu ücret zammı olduğunda kaşıkla ver�yor. 
Emekl�ler�m�z, memurlarımız, �şç�ler�m�z �kt�darın asgar� 
sefalet ücret�ne, zam adı altında verd�ğ� sadakaya muhtaç 
bırakılamaz.

övünüyor. Part�m�z�n en düşük emekl� aylığının asgar� ücret 
sev�yes�ne çek�lmes� tekl�fin� �se redded�yor.

*Yıllardır bekled�kler� kadroyu alan sözleşmel� 
personeller�m�z,

*Asgar� ücret� hem çalışanlarımız hem de emekl�ler�m�z �ç�n 
Türk�ye gerçeğ� olmaktan çıkaracağız,

*İkt�dara gel�r gelmez en düşük emekl� aylığını asgar� ücret 
sev�yes�ne get�receğ�z,

* Emekç�n�n, emekl�n�n yüksek enflasyon ve makyajlı ver� 
kaynaklı kayıplarını telafi edeceğ�z.

*H�le ve hurda �le ceb�n�zden çalınan her b�r kuruşun hesabını 
soracağız,

Kemal Bey m�lyonlarca emekl�m�ze ve memurumuza söz 
ver�yor;

*Emekl�ler�m�z arasındak� maaş adalets�zl�ğ�ne son verecek ve 
�nt�bak yasasını hemen çıkartacağız,

*Ekonom�k buhrana, enflasyona, pahalılığa, �şs�zl�ğe, emekl� 
yoksulluğuna son vereceğ�m�z,

Bugün "ya Kemal bey olmasaydı” d�yorsa,

Hep b�rl�kte zeng�nleş�p hep b�rl�kte kalkınacağımız düzen� 
gelecek sandıktan sonra mutlaka kuracağız!

Yargıtay Başsavcılığı'nın taleb� üzer�ne Anayasa 
Mahkemes� (AYM)'n�n HDP'ye yapılan haz�ne 
yardımına bloke konulması �le �lg�l� 15 baro başkanı, 
'Hukuka Dönüş Çağırısı' başlıklı b�r b�ld�r� yayınladı. 
15 kent�n barosu, "Bu karar b�rçok yönüyle Anayasa 
ve yasalara aykırılık teşk�l etmekte" �fadeler�n� 
kullandı.

‘ANAYASA'YA AYKIRI...'

HDP'ye yapılan haz�ne yardımına bloke konulmasına �l�şk�n 15 
baro b�r b�ld�r� yayınladı. Barolar yaptığı ortak açıklamada, 
"Hukuk� dayanaktan yoksun" ded�.

HDP’n�n kapatma davası devam ederken ver�len bu 
kararın mahkemey� etk�leme faal�yet� olduğunu d�kkat 
çek�len açıklamada şu �fadeler yer aldı: “Haz�ne 
yardımı kes�lmes� talepler� pol�t�k aktörler tarafından 
sıklıkla d�le get�r�lm�ş. Bu karar b�rçok yönüyle 
Anayasa ve yasalara aykırılık teşk�l etmekte. Öncel�kle 
Anayasanın 69. Maddes� b�r s�yas� part� aleyh�ne 
kapatma davası açılmışsa, Anayasa Mahkemes�’n�n 
n�ha� olarak part�n�n kapatılmasına karar vereb�leceğ� 
g�b� alternat�f olarak haz�ne yardımının kısmen veya 
tamamen kes�lmes�ne karar vereb�leceğ�n� hüküm 
altına almıştır. Anayasanın 69. Maddes�ne göre AYM’n�n n�ha� 
n�tel�kte b�r kararı tedb�r adı altında vermes�, �hsas-ı rey 

n�tel�ğ�nde olup açıkça Anayasanın am�r hükmüne aykırıdır. 
Bununla beraber Anayasanın 149. Maddes�ndek� düzenlemeye 
göre; s�yas� part�ler�n kapatılmasına ya da devlet yardımından 

yoksun bırakılmasına karar ver�leb�lmes� �ç�n toplantıya katılan 
üyeler�n üçte �k� oy çoğunluğu şartı karsında, tedb�re �l�şk�n 

15 BARODAN HDP AÇIKLAMASI: HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN

Ortak açıklamayı yapan Barolar; Adıyaman, 
Ağrı, Batman, B�ngöl, B�tl�s, Ders�m, D�yarbakır, 
Hakkar�, Kars, Mard�n, Muş, S��rt, Şanlıurfa, 

Şırnak ve Van Baroları bulunuyor.

mahkeme kararının salt çoğunlukla alınmış olması kararın 
hukuk� dayanaktan yoksun olduğunu açıkça ortaya 
koymakta."

'KARARDAN DÖNÜLMESİ ÇAĞRISINDA 
BULUNUYORUZ’
Anayasa'nın emred�c� hükümler� �ncelend�ğ�nde 
mahkemen�n verm�ş olduğu kararın n�tel�kl� 
çoğunluk �çermed�ğ�ne d�kkat çek�len açıklama şöyle 
devam ett�: "Kararın anayasal ve yasal açıdan sakat 
olduğu tartışmasızdır. Ülkem�z�n seç�m atmosfer�ne 
g�rd�ğ� b�r dönemde AYM’n�n verm�ş olduğu bu 
kararın aynı zamanda yüksek mahkemen�n seç�mlere 
ve demokrat�k s�yasete müdahales� olarak 
değerlend�rme resm� ve potans�yel� taşıdığı 
görülmekted�r. Aşağıda �mzası olan barolar olarak; 
Türk�ye’n�n geleceğ� ve demokras�s� açısından büyük 
r�sk barındıran anayasal ve yasal hükümlere açıkça 
aykırı olan bu karardan dönülmes� çağrısında 
bulunuyoruz."

CHP'den Emekl ve Memur Maaş Zamlarına Tepk
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Gazetec�l�k mesleğ�n�n, demokras�n�n olmazsa 

olmaz yapı taşlarından b�r� olduğunu bel�rten 
Başkan Uludağ mesajında şu �fadelere yer verd� " 
Her zaman kamuoyunu doğru ve hızlı b�r şek�lde 
b�lg�lend�rmek adına mücadele veren gazetec�l�k 
mesleğ�n�n temel�nde, fedakârlık vardır. 

Bu fedakârlık k�m� zaman a�les�nden uzakta, k�m� 
zaman yağmurda çamurda ve k�m� zamanda 
ölümün gölges�nde görev yapmayı gerekt�rm�şt�r. O 
yüzden demokras� kültürümüzün en öneml� yapı 
taşlarından b�r�s� olan yerel ve ulusal medya 
kuruluşlarımız ve çalışanları, sorumluluklarının 
b�l�nc�nde olarak hem demokras�m�z�n gel�şmes�ne 
hem de b�rl�k ve beraberl�ğ�m�z�n pek�şmes�ne 
katkılar sunmuştur. 

Ulu önder�m�z Gaz� Mustafa Kemal Atatürk`ün de 
ded�ğ� g�b� `Gazetec�ler, gördükler�n�, 
düşündükler�n�, b�ld�kler�n� sam�m�yetle 
yazmalıdır.` sözüne �st�naden memleket�m�z �ç�n 
gördükler�n�, düşündükler�n� ve b�ld�kler�n� 
sam�m�yetle yazan, m�llet�m�z�n ortak ses� kulağı 
olmanın ötes�nde, kamuoyunun v�cdanını tems�l 
eden, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan 
Gazetec�ler Gününü kutluyorum."

Sarıçam Beled�ye başkanı B�lal Uludağ 10 Ocak 
Çalışan Gazetec�ler Günü dolayısıyla b�r mesaj 
yayınladı.
 "MEDYA DEMOKRASİ KÜLTÜRÜMÜZÜN 
EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN 
BİRİSİDİR”



Sayfa 9

Bu yıl çocuk koşusu, engell� koşusu, 10 km koşusu, 21 km 
koşusu ve halk koşusu yapıldı.  Maratonda; şalvarlı 
sporcudan, koşarken kend�s�ne �kram ed�len c�ğer kebabını 
y�yen sporcuya kadar renkl� görüntüler oluştu. Startı 
bekleyen sporcularla sohbet eden Başkan Zeydan Karalar'a, 
sporcular yoğun �lg� ve sevg� gösterd�. 

 “İk�nc� Yüzyılın B�r�nc� Koşusu” mesajıyla yapılan 
yarışmanın startından önce yapılan törene Adana Val�s� 
Süleyman Elban, Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Zeydan Karalar, Türk�ye Atlet�zm Federasyonu Başkanı 
Fat�h Ç�ntımar, bürokratlar, konuklar ve sporseverler katıldı.

Zeydan Karalar, “Yerl� ve yabancı spor sayısında artış 
olması sev�nd�r�c�.”

Adana Val�l�ğ� 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu kutlama 
programında yer alan ve Adana Büyükşeh�r Beled�yes�'nce 
düzenlenen 13. Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu.

Adana Val�s� Süleyman Elban, yarışma önces� yaptığı 
konuşmada, “5 Ocak'ın anlamını hep�m�z çok �y� b�l�yoruz. 
Bu özel gün �ç�n yaptığımız kutlamalar kapsamında 
geleneksel maratonumuz düzenlen�yor. Bugünün anlam ve 

Maratona Türk�ye'n�n dört b�r yanından ve yurt dışından 
sporcular yarıştı. Şalvarlı sporcudan, koşu sırasında ked�s�ne 
�kram ed�len c�ğer kebabını y�yen sporcuya kadar renkl� 
görüntüler�n oluştuğu maraton, halktan da yoğun �lg� gördü.

Adana Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zeydan Karalar da 
“Maratonumuza katılan sporcu sayısının her yıl artmasını 
büyük b�r mutlulukla tak�p ed�yoruz. Bu yıl rekor katılımla 
2500 yarışmacımız var. 1700 sporcumuz başka �llerden geld�. 
130 yabancı sporcu katılımı mevcut. Yabancı sporcu sayısı 
olarak da bu yıl katılım geçm�ş yıllara oranla daha fazla. Bu 
yıl Adana'mızın kuruluşunun 101. yılı ve bu yıl 
Cumhur�yet�m�z�n de 100. Kuruluş Yıldönümü” d�ye 
konuştu.

önem�ne uygun olarak yapılan yarışmada sporcularımıza 
başarılar d�l�yorum” ded�.

Adana'nın kurtuluşunda y�ğ�tçe savaşan kahramanların 
yaptıklarına değ�nen Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın ve 
Türk�ye'n�n sonsuza kadar bağımsız kalacağını, Türk�ye 
Cumhur�yet�'n�n de d�md�k ayakta olacağını söyled�.
Konuşmaların ardından Kurtuluş Yarı Maratonu'na 
start ver�ld�.

5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu 13. Uluslararası Yarı Maratonu koşulduBaşkan Seçer Meztl’de 

Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

Den�z Mahalles�’nde kurulan semt pazarını da gezen Başkan 
Seçer, burada da pazarcı esnafına “Hayırlı �şler” d�led�, 
vatandaşlarla sohbet ett�. Den�z Mahalles�’ndek� esnaf 
z�yaret�yle süren programda Başkan Seçer, Mez�tl�’ye yapılan 
h�zmet ve yatırımlar �ç�n vatandaşlardan çok sayıda “teşekkür” 
aldı.

Başkan Seçer, m�n�kler�n kahkahalarıyla şenlenen saha 
programına Seymenl� Mahalles�’nde Mahalle Mutfağı h�zmet� 
veren aracı z�yaret ederek devam ett�. Seçer, h�zmetten büyük 
memnun�yet duyan vatandaşlara 3 çeş�t yemeğ� ücrets�z sundu.

Başkan Seçer, program boyunca yoğun �lg� gördüğü genç, 
çocuk, kadın ve yaş almışlarla fotoğraf çekt�rd�.  Saha programı 
esnasında �se Büyükşeh�r Beled�yes� personel� tarafından 
vatandaşlara pazar çantası, çocuklara da oyuncak dağıtımı 
yapıldı.

Vatandaşlar, 3 çeş�t yemeğ� bu kez Başkan Seçer’den aldı

Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Vahap Seçer, bu haftak� 
saha programını Mez�tl� �lçes�nde sürdürdü. Saha programı 
kapsamında; Mers�n Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Vahap Seçer 
ve Mez�tl� Beled�ye Başkanı Neşet Tarhan, Mez�tl� �lçes�nde 
esnaf ve vatandaşlarla b�r araya geld�, sorun ve talepler� d�nled�. 
Vatandaşlardan gelen talepler� bürokratlarına not aldıran Başkan 
Seçer, Mers�n’e en güzel h�zmetler� sunmak �ç�n gece-gündüz 
çalıştıklarını söyled�.

M�n�kler kaleye geçt�, Başkan Seçer şut çekt�

Başkan Seçer’�n saha programı Seymenl� Mahalles�’nde 
başladı. Vatandaşlar, Seymenl� Mahalle Muhtarlığı önünde 
Başkan Seçer’� büyük coşkuyla karşıladı.

Başkan Seçer’e saha programında; Mez�tl� Beled�ye Başkanı 
Neşet Tarhan, Cumhur�yet Halk Part�s� (CHP) Mez�tl� İlçe 
Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mecl�s üyeler� ve muhtarlar 
eşl�k ett�.

Programına; muhtarlık önünde başlayan Başkan Seçer, burada 
bulunan halı sahada m�n�klerle b�r araya geld�. Neşel� 
dak�kaların yaşandığı halı saha z�yaret�nde m�n�kler kaleye 
geçt�, Başkan Seçer �se şut çekt�.

CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILININ İLK DEV PROJESİNİN TEMELİ HATAY’DA ATILDI

Hatay 
Büyükşeh�r 
Beled�yes� 
tarafından 

yapımına başlanan Ser�nyol-Madenl� yolu �le Antakya-Arsuz 
arası 55 k�lometreye düşecek.

Hayata geç�rd�kler� her h�zmete tüm s�yas� part� tems�lc�ler�n� 
davet ett�kler�n� söyleyen Savaş, “B�z şehr�m�zde yapmış 
olduğumuz h�zmetlerde s�yas� part� tems�lc�ler�m�z� davet 
ed�yoruz. S�yas� part�ler bu memlekete h�zmet etmek �ç�n 
kurulmuştur. H�zmet etmek �ç�n de davete �cabet etmek lazım 
hatta �nancımız gereğ� de davete �cabet sünnett�r. Halkımız o 
sünnet� yer�ne get�recek �nsanları seç�p kend� kend�n� yönetme 
hakkını bel�rler. Ş�md� b�z bunları yapıyoruz ya onlar da 
Amanos Tünel�’n�n temel�n� atıyormuş g�b� yapacaklar. Çünkü 
nasıl 3 gölet 6 tane barajı get�rd�k ded�lerse Amanos Tünel�’n� 
de açmış g�b� yapacaklar. 2014 yılında atacakları temel 2023 
yılında hala ortada yok. Onlar temel� atarlar ve b�t�rmek 

SAVAŞ: 2014 YILINDA ATACAKLARI AMANOS 
TÜNELİ TEMELİ 2023 YILINDA HALA ORTADA YOK

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, temel atma tören�nde 
yaptığı konuşmasında �kt�darın Hatay’dak� tems�lc�ler�ne 
seslend�. 

Hatay’ın 
Antakya ve 
Arsuz 
�lçeler�n� 
b�rb�r�ne 
bağlayacak 
olan yolun 
temel� atıldı.

 

�nşallah b�ze nas�p olur” ded�.

HADO İLE BEYRUT MÜJDESİ
Savaş, konuşmasının devamında bahar aylarında HADO �le 
Beyrut seferler�ne başlayacaklarının müjdes�n� verd�.

Lütfü Savaş, “B�z geld�ğ�m�zde 1 tane köyün yolu beton asfalt 
değ�ld�. Şu an asfaltlamadığımız çok az köy yolu kaldı. 
EXPO’yu yaptık ve 2 m�lyon 150 b�n�n üzer�nde �nsan z�yaret 
ett�. Bundan sonra da orası kullanılmaya devam edecek. Tar�h� 
dokularımızı restore ed�yoruz. Hatay Den�z Otobüsü seferler�n� 
başlattık. İk� gün önce Beyrut Val�s� �le görüştük. Bahardan 
�t�baren �nşallah Beyrut seferler�ne başlayacağız. Ser�nyol-
Madenl� yolunun açılışını yıl sonuna doğru daha fazla 
kalabalıkla yapacağız” �fadeler�n� kullandı.

“ÜLKEMİZDE YAŞANAN HER SIKINTININ 
ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ VE HUZURU TESİS 
EDECEĞİZ”

M�llet İtt�fakının ülke �ç�n önem�ne de değ�nen Başkan Savaş, 
“M�llet İtt�fakı m�llet�n gönüllüler�nden oluşmaktadır. İst�şare 
sünnett�r, sünnete uyacağız, �st�şare edeceğ�z. Ülkem�z� daha 
güzel günlere taşıyacağız. Ülkem�zde yaşanan her sıkıntının 
üstes�nden geleceğ�z ve huzuru tes�s edeceğ�z. B�z önce 
toplumda mutabakatı sağlamak zorundayız. Hatay her şeye 
rağmen huzur �ç�nde yaşayan b�r şeh�r ama ülkem�z�n en çok 
huzura �ht�yacı var, huzuru bulan her ülke hızlı b�r şek�lde 
kalkınmaya başlar ve hep b�rl�kte o kalkınmanın sonucunu da 
alırlar. Bu nedenle b�z �tt�fak olarak bunu sağlamaya adayız. 
Temel atma tören�m�ze gelen bütün herkese, emek ed�p 
yolumuzu açacak müteahh�t arkadaşlarımıza teşekkür 
ed�yorum. En kötü günümüz böyle olsun. Hayırlı, uğurlu olsun” 
ded�.
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Sayfa 10

Bilyelerini Denize Atan Çocukla Sohbet

ADİL OKAY

ÇUKUROVA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİM ALANINDA ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Çukurova Beled�yes�, eğ�t�m alanında �ş b�rl�ğ� yaptığı eğ�t�m 
kurumlarına Özel Uğur Okullarını da ekled�. Protokol gereğ�nce 
beled�ye personel�n�n çocukları okulun kayıtlarında yüzde 40 

Başkan Soner Çet�n ve 
Uğur Okulları yönet�c�s� 
Hakkı Saygılı, Çukurova 
Beled�yes� personel�n�n 
çocuklarının okuldan 
�nd�r�ml� eğ�t�m h�zmet� 
almasını sağlayan 
protokolü �mza altına aldı. 

�nd�r�mden yararlanacak.

Başkan Soner Çet�n, 
eğ�t�m alanındak� �ş 
b�rl�kler�ne büyük önem 
verd�kler�n� bel�rterek, 
“Özel Uğur Okulları da 
öneml� b�r eğ�t�m 
kurumumuz. Böyle b�r 
protokol �mzalıyor 
olmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Hayırlı uğurlu 
olsun” ded�. 
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(San�ye Kısakürek, Kırmızı Kuşak. s.10

San�ye Kısakürek'�n Klaros Yayınları'ndan çıkan 
“B�lyeler�m� attım den�ze” adlı ş��r k�tabı uzun zamandır 
çantamda ben�mle b�rl�kte dolaşıyordu. Almanya'da beş 
ayrı kentte söyleş� yapmak ve Görülmüştür Kolekt�fi �le 
Redfotoğraf Grubu'nun hazırladığı, ben�m de katkı 
sunduğum Özgürlüğün Ses� adlı serg�y� açmak �ç�n 
g�derken, yanımda götürdüğüm k�taplar arasına 
karışmıştı. Daha yarı yolda k�taplarım tükend�. Ger�ye 
Kısakürek'�n k�tabı kaldı. Eğer adıma �mzalı olmasaydı 
onu da ben� konuk eden, ş��r seven dostlara armağan 
edecekt�m. Ama yapamadım.  “B�lyeler�m� attım den�ze” 
ben�mle b�rl�kte ülkeye döndü. 

Okudum mu? Tab� k�. Ama ş��r eğer “sah� ş��rse” b�rkaç 
kez dönüp okumak gerek�r düşünces�ndey�m. 
Beğend�ğ�m�z b�r müz�k albümünü tekrar tekrar 
d�nled�ğ�m�z g�b�. Ben de Kısakürek'�n ş��rler�n� b�rkaç 
kez okudum. Bazen de -ş��r yazıyorsanız- okuduklarınızı 
kend� ş��rler�n�zle karşılaştırırsınız. Bu karşılaştırma 
gayr� �ht�yar� olur. Okuduğunuz b�r ş��r s�ze kend� 
ş��rler�n�z� anımsatır. Aynı temayı ben farklı b�ç�mde 
�şlem�ş�m b�r zamanlar ders�n�z. Öyle ya sanatta 
�şlenmem�ş tema yoktur. 

Mesela San�ye Kısakürek'�n “Kırmızı Kuşak” adlı ş��r� 
bana “Ufak tefek kadın” adlı ş��r�m� anımsattı.

Kanatlar kopuyor havada asılı
Yaşamamız rol �cabı”

Buzdolabında 'hayatınız değ�şeb�l�r' yazısı / 
Nevres�mlerde ılık b�r sabah kokusu / Etekler uçar 
gökyüzüne doğru / D�züstü çoraplarda b�r end�şe

“Kırmızı b�r kuşak oldu / M�safir odaları, ütülü perdeler 
/ On�k�l� yemek takımları /Peş�n fiyatına taks�tle / Nasırlı 
eller, gençleşt�ren kremler

Ne kadar yalın ama der�nl�kl� b�r ş��r.  B�ze dünü, dünün 
bugüne uzanan alışkanlıklarını, gelenekler� çağrışımlarla 
anlatıyor. Elbette sorgulama da söz konusu.  

Ben de “Kırmızı Kuşak” metaforunu “Ufak Kefek 
Kadın” adlı ş��r�mde “Kanlı gerdek çarşafı” olarak 
kullanmıştım. B�r bölüm aktarayım:

“karanlık köşe başlarında  / eller yukarı
coplarla �tt�fak töreler / kafa kağıdı yer�ne  / kanlı gerdek 
çarşafı sorar
yüreğ�me geceler konar / gündüzler sürgün…”

“Anlaşmalar ve sözleşmelerle kes�ld� 
sokaklar

Burada es koyup emperyal�st savaşlara, 
m�ll�yetç� söylemlere, yapay sınırlara karşı 
barış d�l�n� kuşanan Kısakürek'�n ş��rler�nden 
b�r�n� daha paylaşayım: 

Yed� ağlı don d�kt�ler Çarşamba pazarına
Cehenneme g�r�ş b�let�

almamış, ya da d�pnotta kaynağı 
bel�rtmem�şlerse ayıp etm�şler d�yeb�l�r�z. 
Ama çok da öneml� değ�l. Üreten üretmeye / 

yola devam eder. İnt�halc�ler yarı yolda kalır. 

satılır ülken�n sınırlarında

Kısakürek k�tabına “B�lyeler�m� attım 
den�ze…” adını verm�ş. Bu başlık b�le başlı 
başına b�r �mge. Okura b�rçok kapı açıyor. 
Erken yaşta büyüyen, büyümek zorunda olan 
bu nedenle oyuncaklarını kıran, b�lyeler�n� 
atan çocukları, çocuk gel�nler� ya da çocuk 
yaşta d�kta rej�mler�n baskısını yaşamak 
zorunda kalan �nsanları düşündürüyor.

“B�lyeler�m� attım ben / Den�z�n eller�ne / 
ağaçların b�r�nde
Gece oldu b�rdenb�re”

Ben de şöyle dem�şt�m “F�l�st�nl� çocuklar 
“adlı ş��r�mde: 

kutsal topraklar utanır / ben utanırım 
çares�zl�ğ�mden

(Ad�l Okay, Eylül Kokusu, Ş��r, Ütopya 
yayınev�)

b�r gecede büyüyen fil�st�nl� çocuklar / 
�nt�fada b�çer mayın tarlalarında

sınırları zorlarım / taş doldurup cepler�me”

Babam şa�r Süleyman Okay da kelam etm�ş 
“erken büyümek zorunda kalan çocuklar” 
konusunda:

“d�ls�z kalabalıklarda büyür yalnızlığım / 
postal sesler� boğar türküler�m�z�

“Tel Zaatar'da  / b�r gecede büyüyen 
çocuklarımız / oyuncaklarını kırdılar / 
kavganın alavını kuşandılar / b�rer mavzer 
aldılar eller�ne / d�renc�n tez g�den atına 
b�nd�ler / ağıdı unuttular…”

(Süleyman Okay, Şakayık, Belge yayınev�.)

(San�ye Kısakürek. Portakal. s. 15)

Burada geç fark ett�ğ�m, b�l�nce çıkardığım b�r 
�t�rafta bulunayım: Babamın ş��rler�n� o kadar 
çok okudum k� hayatım boyunca, farkında 
olmadan etk�lenm�ş�m. Neyse yabancı değ�l, 
babam söz konusu. “İnt�hal yapmış, �mgeler�m� 
çalmış” d�ye ben� mahkemeye falan vermez. 
Ara sıra sosyal medyada “�mgem� çalmış, 
mısralarımı çalmış,” d�ye feveran eden 
“şa�rler”le karşılaşıyorum. K�m çalmış, nasıl 
çalmış doğrusu merak etm�yorum. Tırnak �ç�ne 

Çocuklar düşüyor mezatlarda

(Ateşkes s. 31)

Sak�nleşt�r�c�ler gevşett�

Büyüme yolunda 

Teraz�den 

Yavaş yavaş toparlayayım d�yecekler�m�. 
Fark etm�şs�n�z bu b�r k�tap tanıtım yazısı ya 
da eleşt�r� değ�l. Okurlarla, merhum babamla 
ve San�ye Kısakürek'le kısa b�r sohbet.  

Ateş� kes

Türk�ye'de ş��r�n barutu h�çb�r zaman 
tükenmed�. En karanlık zamanlarda dah� 
şa�rler –b�rkaç �st�sna dışında- başlarını 
kaldırıp buradayız ded�ler. Velhasıl esk� 
tüfekler yanı sıra genç şa�rler de b�ze umut 
ver�yor. 

Hayat öpücüğü ver�len son durakları

Ateşkes 

Bu ülke, şu ülke, o ülke”

Çek�ç �zler�, d�ller�nde ışığın sev�nc�

Çakıl taşlarında gelg�t �zler�…” 

(Işık. S. 8)

Ocak 2023

Kısakürek'�n b�r ş��r�yle b�t�rey�m 
d�yecekler�m�. “Modern dünyanın” kad�m 
Çel�şk�s� olan “emek sermaye çel�şk�s�”, 
kaba gerçekl�ğe pr�m vermeden, metaforlarla 
böyle de anlatılırmış d�yerek.

“Gün dağıldı yeryüzüne

Ve �şç�ler�n eller�nde

Ev�ne dönerken gece
Dalgalı b�r şenl�k oldu den�z

B�lyeler�n, �mgeler�n tükenmes�n San�ye 
Kısakürek.

Mav� otobüslerde �şç�ler
Ağır, kara dumanlarıyla
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ILN01761408

POMEM TÜRKİYE BİRİNCİSİ YÜREĞİR’DEN
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Yüreğ�r Beled�yes�’n�n gençlere yönel�k ücrets�z 
olarak düzenled�ğ� Pol�s Meslek Eğ�t�m Merkez� 
(POMEM) kurslarında eğ�t�m gören Hakan Duran 
29.dönem POMEM spor mülakatında 36 san�yel�k 
dereces� �le Türk�ye b�r�nc�s� oldu.

Bugüne kadar b�nlerce genc�n pol�s, bekç� ve asker 
olma hayal�ne destek olduklarını bel�rten Yüreğ�r 
Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet Koca�sp�r Türk�ye 
b�r�nc�s� olan Hakan Duran ve antrenörler�n� 
makamında kabul ett�. Başkan Koca�sp�r ‘B�zler� 
gururlandıran başarısından dolayı kend�s�n� ve 
antrenörler�m�z� tebr�k ed�yorum.’ ded�. Başkan 
Koca�sp�r ücrets�z kursların devam edeceğ� 
müjdes�n� verd�.

Yüreğ�r Beled�yes� Gençl�k ve Spor H�zmetler� 

Müdürlüğü bünyes�nde, gençlere Pol�s Meslek 
Eğ�t�m Merkez� (POMEM), Pol�s Meslek Yüksek 
Okulu (PMYO), Beden Eğ�t�m� ve Spor 
Yüksekokullları (BESYO), Bekc�l�kve Asker� 
Okullara g�r�ş sınavlarına hazırlık kurslarından 
b�nlerce genc�n ücrets�z olarak faydalandığını 
bel�rten Başkan Koca�sp�r ‘Ertuğrul Gaz� Spor 
Kompleks�m�zde uzman eğ�tmenler�m�z 
kontrolünde gençler�m�ze ücrets�z olarak 
verd�ğ�m�z kurslar sayes�nde rak�pler�nden b�r adım 
önde başlıyorlar.

Gençler�m�z �ç�n özel hazırlanan parkurlarda sürat, 
çabukluk, güç, denge, koord�nasyon, d�kkat, becer� 
g�b� alanlarda aldıkları eğ�t�m �le gençler�m�z 
gelecekler�ne yön ver�yorlar. Ver�len emekler�n 
boşa g�tmed�ğ�n� görmek b�zler� mutlu ed�yor. 
şekl�nde konuştu.



Sayfa 12

GÜLAY MORGÜL

Şansım olur musun 

Güven Boğa, Danıştay Aracılığıyla “Hayvan Katlamına Dur” Ded

Danıştay 13. Da�re tarafından konuyla �lg�l� ver�len kararda;

 HABERE GÜVEN GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÜVEN BOĞA 

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASINDA;

97 ADET DAĞ KEÇİSİNİN AVLANMASINA DAİR İHALE 

İŞLEMİNE İLİŞKİN İPTAL DAVASINDA DANIŞTAY 13. 

DAİRE AVLANMAYA KARŞI ÇIKAN VE İHALENİN 

İPTALİNİ İSTEYEN HABERE GÜVEN GENEL YAYIN 

YÖNETMENİ GÜVEN BOĞA'YI HAKLI BULDU.

Habere Güven Genel Yayın Yönetmen� Güven Boğa 

tarafından Avukat Fer�t Cöhçe aracılığıyla 13.07.2020 

tar�h�nde Adana 2.İdare Mahkemes�nde 2020/767 no'lu dosya 

kapsamında, 16.07.2020 günlü 97 adet dağ keç�s�n�n 

avlanmasına da�r �hale �şlem�n�n; YÜRÜTMESİNİN 

DURDURULMASINA ve yargılama sonucu İPTALİNE 

yönel�k dava açılmış yerel mahkeme �se �haley� �ptal etmem�ş 

dava Güven Boğa'nın avukatı Fer�t Cöhçe tarafından 

Danıştay'a taşınmıştı.

Adana, Hatay, Kayser�, Mers�n ve N�ğde �ller�n� kapsayacak 

şek�lde gerçekleşt�r�len "17 Part� Hal�nde Toplam 97 Adet 

Yaban Keç�s� Acente Kotalarının Avlattırılması İş�" �hales� 

Güven Boğa tarafından �ptal ett�r�ld�.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi 

uyarınca Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 22/01/2021 tarih ve 

E:2020/767, K:2021/174 sayılı kararının BOZULMASINA, 

oybirliğiyle karar verildi.

Yaban keç�ler� �le �lg�l� yapılan dava konusu �halede 

hayvanların k�ralanmasının değ�l öldürülmes�n�n söz konusu 

DANIŞTAY 13. DAİRE KATLİAMA DUR DEDİ

olduğu ortadadır. Bu anlamda hem b�r hayvansever hem de 

b�r yurttaş olarak duruma sess�z kalamazdık. Tarım ve 

Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü'nün hayvanları 

�hale yoluyla avlanmaları üzere sattığı ortadadır. Bu �hale b�r 

yandan hem kanuna hem de hayvan haklarına aykırıdır. Kısa 

süre �çer�s�nde yürütmen�n durdurulması ve �halen�n �ptal 

ed�lmes� �ç�n karar ver�lmes� gerek�rken yerel mahkeme 

başvurumuzu yer�nde görmem�ş ve �halen�n haklı olduğunu 

�ler� sürmüştür.

Söz konusu �hale dava d�lekçes�n�n ver�ld�ğ� 13.07.2020 

tar�h�nde durdurulab�lm�ş olsaydı �halen�n gerçekleşt�ğ� 

tar�hten bugüne kadar b�rçok hayvanın katled�lmes� de 

engellenm�ş olacaktı.

Danıştay 13. Da�res�n�n ders n�tel�ğ�nde verd�ğ� karar geçte 

olsa b�zler� mutlu etm�şt�r. 

Türk�ye'n�n b�rçok bölges�nde benzer �haleler�n 

gerçekleşmes�ne karşı çıkan hayvan hakları savunucuları 

�ç�nde bu kararın emsal teşk�l edeceğ�n� düşünüyorum. 

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ AYHAN BARUT 

"ARTIK TÜMÜYLE SON BULSUN"

Katl�am olarak b�l�nen av �haleler�n�n tümüyle son bulması 

gerekt�ğ�n� bel�rterek kamuoyu taleb�n�n yer�ne get�r�lmes�n� 

�steyen Ayhan Barut, şunları kaydett�:

"Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma 

Sözleşmes�'ne göre korunması gereken türler�n avlanması 

yasak ama �haleyle avlanılmak �sten�yor. Av �hales� adıyla 

b�l�nen bu vahşet�n b�r daha h�ç gündeme gelmemes� �ç�n tüm 

�hale ve �şlemler�n artık kes�n olarak ve tümüyle son bulması 

gerek�yor. 'Av �haleler� h�ç yapılmasın, canlara kıyılmasın' 

d�ye herkesten destek bekl�yoruz.” ded� 
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Bence b�r düşün! Öylece b�rden öldü 
demes�nler b�z�m �ç�n, b�rb�rler�n� çok 
severken b�rl�kte g�tt� des�nler ama 
b�rb�rler�nden değ�l. Ne ders�n? Daha çok 
soru sorayım mı yoksa sen heps�n� 
gözler�me bakarak cevaplamak �ster 
m�s�n? Susma!

B�l�yor musun güzel kızların eller� ve 
ayakları soğuk olur derler, güzell�ğe 
bakmadan ısıtır mısın ısınmayan parmak 
uçlarımı. (Gerç� bu teor�ye göre bende 
güzel oluyorum) 

Han� b�r filmde d�yordu ya Leon “Sevg�yle 
güzelleşmeyen �nsanlardan kork Math�lda. 
Onları h�çb�r şey mutlu edemez.” O zaman 
sende b�raz sever m�s�n ben�? Belk� her 
şeye �nat mutlu olab�l�r�m.

üşüsen b�le sonuna kadar kapının önünde 
bekleyen geleceğ�m olur musun? Yer�me 
daha �y�s�n� koyacağın k�ş�ler� aramak 
yer�ne, kapıyı açtığımda ben� öpmey� 
deneyeb�l�r m�s�n? Sormadan! 

Sen yüreğ� güzel adam, ben�m şansım olur 
musun?

Çokça am�n... 
GM

Han� bazı �nsanlar b�rb�r�n�n şansıdır derler 
ya 

….!

Y�ne cevapsız sorularla boşluğa bakıp 
sana seslen�yorum.
Bazen kontrolü bırakmak lazım kaza yapmak 
�ç�n. Çünkü kontrolü bırakmasaydım bunları 
sana yazıyor olamazdım. Sürat felakett�r 
derler lak�n beklemekte çözüm değ�l. Zaten 
frende tutmuyor bende, ömür geç�yor sadece, 
o yüzden �y�d�r bazen son hızla g�derken 
frene gerek duymamak. Beklemek sadece 
meyven�n olgunlaşmasına yarıyor, ya b�z onu 
yemeğe yet�şemeyeceksek! B�de böyle 
düşün.  

Y�ne de bazen ne yapacağını b�lmeyen 
�nsanlar g�b� köşeme çek�l�p beklerken 
buluyorum kend�m�. İç�mde korkunç 
çığlıkları bastırıp sess�zce gülümsemek, 
boğazımda düğüme dönüşüyor böyle 
zamanlarda. Susamıyordum lak�n 
konuşamıyordum da! Ne zaman 
kabullenm�şt�m başıma gelenler�; sen varken 
sens�zl�ğ� terc�h etmey�, mutlu olmak varken 
hüznün den�z�nde boğulmayı. 

Bazı şeylere razı olmak bazı şeyler� yok 
saymakla başlıyor. Ş�md� vazgeçmek �ç�n 
ney� bekled�ğ�m� düşünürken dörtnala 
koşuyorum yokluğuna. Sevmekte b�raz 
vazgeçmek aslında. Sanıldığı g�b� çokça 
mutluluk değ�l! Sevd�ğ�n k�ş� tarafından 
sev�ld�ğ�n� h�ssetmed�ğ�n sürece acıya 
dönüşen eylemlerden sadece b�r�. Ne zaman 
kabullenm�şt�m böyle sevg�s�z başıboş 
dolaşmayı satırlarda, ne zaman vazgeçm�şt�m 
kend�mden ve ne zaman susmuştu hayata da�r 

kalb�m�n atışları. Oysa yol uzundu ve her 
doğan güneşle yen�den başlıyordu 
h�kâyem. Yan� her şeye rağmen sev�p 
sev�lmel�yd� �nsan! Anla. O yüzden boş 
ver şuana kadar yazdıklarımı!

Yarım kalmış kahveden, yaşanmamış 
h�kâyelerden, gecen�n ortasında uyanılmış 
uykudan, doymadan kalkılmış yemekten, 
sarılmadan uyuya kalmış geceden, mutlu 
olunmadan yaşanmış b�r ömürden ne 
bekler k� �nsan? Geç kalmamak lazımdı 
hayata, had� daha hızlı sür korkmadan. 
Cesaret�n sevg�ye olan özlem�nle karışsın. 
Çünkü sen�nle her şey daha farklı sank� 
umut kokuyor eller�n, gözler�n huzur. 
Durma b�r şeyler yap. Yen�den başlasın 
h�kâyem.

Mesela mav� gökyüzünden düşen 
damlaları topla ben�mle. Basmak �sted�ğ�m 
ayak �z�m, görmek �sted�ğ�m gönül gözüm, 
sarmak �sted�ğ�m sıcak battan�yem ol. 
B�raz telaşsız, b�raz sess�z, b�raz da 
huzurlu b�r hayatı başımdan aşağı boca et 
�st�yorum. (Kes�nl�kle bunu hak ett�ğ�m� 
düşünüyorum, sakın ukalalık olarak 
algılama ya da algıla, belk� daha çok 
eğlencel� olur) Zorla �teklemeye çalıştığım 
hayatıma yürüteç olur musun sen? 
Mutsuzluğa veda etmey� öğrenmek, hatta 
kaygılarımdan uzaklaşmak �ç�n d�zler�n�n 
d�b�nde alab�l�r m�y�m soluğu? Z�le basıp 
kaçan komşu çocuğu değ�l de, �çer�ye 
davet ed�lmek �ç�n 

Çokça am�n… 
Gerçekten kader�m�z� bel�rleyen şey coğrafya mı? 
Yoksa hang� kabuktan çıktıysanız ona benzers�n�z 
h�kâyes� m�? (bunu ben uydurdum) Nasıl değ�şt�r�l�r 
hayatlar ya da kader den�len alın yazısı gerçekten 
ölünce m� son bulur! Hang� ayak �z�n� tak�p etsek 
düşer�z mutluluğa ya da hang� ayak �z�n� tak�p 
edeceğ�m�z� nasıl anlayacağız sorusu bambaşka b�r 
dünya… 
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Av. Asle Betül YAYLA

FOTOĞRAFLARIN, SESİN, VİDEONUN İNTERNETTE İZİNSİZ KULLANILMASI

Yenşehr Beledyes knc 

BETEM’n temeln aּמı

Törende konuşan Yen�şeh�r Beled�ye Başkanı Abdullah Özy�ğ�t, 
Yen�şeh�r Beled�yes� olarak erken çocukluk eğ�t�m�nde Türk�ye’de 
model olduklarını �fade ederek şunları söyled�: “Çocuklarımızı 6 ya 
da 7 yaşında değ�l 1-2 yaşında ele almamız gerek�yor. Onların 
doğru yet�şmes� lazım, çağa uygun yet�şmes�n� sağlamak adına 
onları çok erken ele almamız gerek�yor. Bu anlayışla Yen�şeh�r 
Beled�yes� olarak yola çıktık. B�z daha göreve gelmeden önce bu 
sözü verd�k, ded�k k�; ‘erken çocukluk eğ�t�m�nde Türk�ye, 
Dünya’da sonuncu sırada ve b�z göreve gel�rsek erken çocukluk 
eğ�t�m�ne yönel�k çalışacağız. Bu merkezler� oluşturacağız.’ Bugün 
Türk�ye’de artık erken çocukluk eğ�t�m�nde ‘Yen�şeh�r Model�’ 
olgusu var. Eğ�t�mde gönüllülük şart. Bu gönüllüğü kaybett�ğ�m�z� 
görüyoruz. O gönüllülüğü yakalamak ve başarma arzusunu 
yakalayan �nsanları bulmak mümkün. Onun �ç�n bugün artık 
Türk�ye gerçeğ�nde erken çocukluk eğ�t�m�nde ‘Yen�şeh�r Model�’ 
var.

Mers�n Yen�şeh�r Beled�yes� hayata geç�rd�ğ� Erken Çocukluk 
Gel�ş�m� Projes�; Yen�şeh�r Model� kapsamında �k�nc�s�n� yapacağı 
Becer� Temell� Eğ�t�m Merkez�(BETEM)’n�n temel�n� attı. 
Yen�şeh�r Beled�yes� 2021 yılında Fuat Morel Mahalles�’nde 
h�zmete açtığı Ömer Faruk İlb�lgen Becer� Temell� Eğ�t�m 
Merkez�nden sonra Menteş Mahalles�’de de Mehmet Sadık Gürsoy 
Becer� Temell� Eğ�t�m Merkez� �le 3-6 yaş arasındak� çocukların 
gel�ş�m�ne destek verecek.

Başkan Özy�ğ�t, “Hedefim�z yüzüncü yılda yüz akadem�”

09 Ocak 2023 / Yıl: 3 - Sayı: 43-44

İz�ns�z fotoğraf ve v�deoların yayınlanmasında yalnızca k�ş�l�k 

haklarının �hlal� değ�l aynı zamanda tazm�nat davası da söz konusu 

olmaktadır. İz�ns�z olarak fotoğrafı paylaşılan k�ş� madd� zarara 

uğramışsa madd� tazm�nat davası, t�car� �t�barı, k�ş�l�ğ�, onuru veya 

d�ğer manev� zararlara aykırı b�r durum söz konusu olmuş �se 

manev� tazm�nat davası açma hakkına sah�pt�r. Haksız fi�lden doğan 

tazm�nat davası �ç�n dava zamanaşımı süres� �se fi�l ve fa�l�n 

öğren�lmes�nden �t�baren �k� yıl, her halukarda 10 yıldır. Yazılı veya 

görsel basın veya sosyal medya üzer�nden k�ş�l�k haklarına saldırı 

neden�yle açılan manev� tazm�nat davalarında da bu durum geçerl�.

Türk Ceza Kanunu madde 136'da açıkça "k�ş�sel ver�ler�, hukuka 

aykırı olarak b�r başkasına veren, yayan veya ele geç�ren k�ş�, �k� 

yıldan dört yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır." den�lmekted�r. 

Fotoğraf ve v�deo �hlaller�n�n en sık yaşandığı yerler Instagram, 

Facebook ve Tw�tter g�b� sosyal medya platformları. Bu 

platformlarda yaşanılan sorunlarda ş�rketler, �hlal durumlarının 

kend�ler�ne b�ld�r�lmes� hal�nde �nceleme başlatıyor. Yapmanız 

gereken �lg�l� görsel� ve profil sayfasını bağlantıya tıklayarak �hbar 

etmek.

K�ş�ler�n fotoğraflarının, v�deolarının �z�ns�z olarak kullanılması �le 

b�rl�kte Ceza Hukuku anlamında suç oluşacaktır. K�ş�sel ver�ler�n 

hukuka aykırı olarak ele geç�r�lmes� suçunun oluşması �ç�n 

fotoğrafların k�ş�n�n �zn� dışında ele geç�r�lm�ş ve yayınlanmış 

olması gerekmekted�r. 

TCK madde 134'de Özel Hayatın G�zl�l�ğ�n� İhlal Suçu 

düzenlenm�şt�r;

(1) K�ş�ler�n özel hayatının g�zl�l�ğ�n� �hlal eden k�mse, b�r yıldan üç 

yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır. G�zl�l�ğ�n görüntü veya 

sesler�n kayda alınması suret�yle �hlal ed�lmes� hal�nde, ver�lecek 

ceza b�r kat artırılır.

Seçk�n Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 157)

Özel yaşamın �fşa ed�lmes� sadece sosyal medya veya haber 

yapılması yoluyla değ�l, posta aracılığıyla veya sanal ortamda 

taşınab�l�r bellek �ç�nde kayded�lerek ya da �nternet üzer�nden 

elektron�k posta ek�nde gönder�lmes� yoluyla ver�lmes�nde de suç 

oluşacaktır.

Fotoğrafınızın s�zden �z�ns�z yayınlandığını gördüğünüz zaman ya 

da �z�ns�z şek�lde fotoğraflandığınız ve bu ver�ler�n hukuka aykırı 

şek�lde yayıldığı zaman s�ze en yakın karakola g�d�p ş�kayetç� 

olab�l�r, Cumhur�yet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunab�l�rs�n�z. 

Daha sonra söz konusu fotoğraflar s�z� sıkıntıya sokab�lecek ve 

kaldırılması gereken fotoğraflar �se Sulh Ceza Hak�ml�ğ�' nden 

kaldırılmasını talep edeb�l�rs�n�z. Söz konusu fotoğraflar s�tede 

yayınlanmışsa o s�te �le �let�ş�me geçerek kaldırılması �ç�n talepte 

bulunab�l�rs�n�z. 5651 sayılı Kanunun 9. maddes�nde, İnternet 

(2) K�ş�ler�n özel hayatına �l�şk�n görüntü veya sesler� hukuka aykırı 

olarak �fşa eden k�mse �k� yıldan beş yıla kadar hap�s cezası �le 

cezalandırılır. İfşa ed�len bu ver�ler�n basın ve yayın yoluyla 

yayınlanması hal�nde de aynı cezaya hükmolunur.

TCK'nın 137. Maddes�nde: Kamu görevl�s� tarafından ve görev�n�n 

verd�ğ� yetk� kötüye kullanılmak suret�yle ya da bell� b�r meslek ve 

sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suret�yle �şlenmes� 

hal�nde ver�lecek cezada yarı oranda b�r artırım yapılacağı 

bel�rt�lm�şt�r.

Ünlü olmayan k�ş�ler�n, �ster kamuya açık alanda �ster kend� 

konutunda kend�s�ne vurgu yapılacak b�ç�mde fotoğraflanması özel 

yaşamın �hlal� sayılır. Fakat ünlü k�ş�lerde durum farklıdır. Ünlüler�n 

farklı olmasının sebeb�: 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� 

Kanunu'nun 86. Maddes�ndek� düzenlemed�r. Bu maddeye göre 

''Ülken�n s�yas� ve �çt�ma� hayatında rol oynayan k�ş�ler�n 

fotoğrafları'' rıza alınması gerek duyulmaksızın haber amaçlı 

kullanılab�lmekted�r. Ancak y�ne de bu res�mler�n k�ş�l�k haklarına 

zarar verecek şek�lde kullanılması hukuka aykırıdır.

Eğer ünlü k�ş� sam�m� b�r g�zlenme faal�yet� ve �ht�yacı �ç�ndeyse, 

örneğ�n; ev�n�n �ç�nde �z�ns�z ve g�zl�ce fotoğraflanması durumunda, 

kend�s�ne a�t ev�n�n havuzunda bahçe duvarlarının üzer�ne 

tırmanılarak fotoğraflanması durumunda özel yaşamın �hlal� suçu 

oluşacaktır. Yan� ünlü b�r k�ş�de olsa k�ş�n�n özel alanında çek�len 

fotoğraf da rızası gerek�r. Ama ünlü b�r k�ş� �ç�n b�r otel havuzunda 

kamuya açık alanda çek�len fotoğraf alen� olduğu �ç�n hukuka 

aykırılık taşımamaktadır.

ortamında yapılan yayındak� �çer�k dolayısıyla hakları �hlal ed�len 

k�ş�lere �çer�ğ�n yayından çıkarılmasını talep etme hakkı 

düzenlenm�şt�r. 

ÜNLÜ OLAN KİŞİLERİN HER FOTOĞRAFI 

YAYINLANABİLİR Mİ?

Teknoloj�n�n ve er�ş�leb�l�rl�ğ�n dünyada artması fayda 

�le b�rl�kte yen� suç t�pler�n�n çıkmasına da neden 

oldu. Sosyal medya artık hayatımızda çok öneml� b�r 

yere sah�p.

Ver�lere baktığımızda sosyal medyanın kullanımı ve 

sosyal medyada geç�r�len sürede öneml� b�r artış var. 

Hemen hemen herkes�n en az b�r sosyal medya hesabı 

var. B�rçoğumuzun sosyal paylaşım s�teler�nde 

yayınladığı fotoğrafların, v�deoların artmasıyla 

"fotoğrafların, v�deoların ve sesler�n �z�ns�z 

kullanılması" da gündeme gelmekted�r.

Sosyal medya platformlarının artmasıyla, fotoğraf 

kopyalamak ve bunları et�k olmayan amaçlarda 

kullanmak kolaylaştı. K�ş�ler kend� hesaplarından 

paylaşım (fotoğraf, v�deo vs.) yapıyor, d�ğer k�ş�ler de 

bu paylaşımları görüyor. Bu durum bazı kötü n�yetl� 

k�ş�ler�n yapacakları hukuka aykırı �şlemler �ç�n 

kolaylık sağlıyor. Son dönemlerde yaşanılan 

sıkıntılardan b�r� de k�ş�ler�n sosyal medya 

hesaplarından paylaştığı fotoğrafların, v�deoların 

alınması ve �z�ns�z olarak başka hesaplarda veya 

platformlarda paylaşılmasıdır. Bu tür �z�ns�z 

paylaşımlar mağdur�yetlere neden olmakta ve eylem�n 

mah�yet�ne göre farklı türde suçlar gündeme 

gelmekted�r.

K�ş�ler�n yaşamış oldukları hayat Özel ve Genel 

olarak �k�ye ayrılmaktadır. K�ş�n�n genel hayatı 

herkesle paylaşmış olduğu, �nsanlarla paylaşmaktan 

çek�nmed�ğ� ve b�rçok �nsanla temasta olduğu 

hayatıdır. Özel hayat �se b�raz daha k�ş�seld�r. K�ş�, 

özel hayatını sadece kend� �sted�ğ� �nsanlara açtığı g�b� 

h�ç k�mseye açmamayı da seçeb�lmekted�r. Buna göre 

özel hayatın sınırları k�ş�n�n, d�ğer k�ş�ler�n b�lmes�n� 

�stemed�ğ� b�lg�ler� kapsamakta ve k�ş�n�n bu b�lg�ler� 

d�ğerler�n�n müdahales� olmadan saklamaya devam 

etmes�d�r. (Çet�n, E., Her Yönüyle Basın Hukuku, 
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Seyhan Beled�yes� Teknoloj� ve İnovasyon Merkez� 
(SEYTİM) teknoloj�k ve b�l�msel gel�şmeler 
doğrultusunda, yen�l�kç� fik�rlere sah�p yurttaşların 
fik�rler�n� gerçeğe dönüştürmes�ne olanak sağlıyor. 
B�l�m ve teknoloj�ye �lg� duyan, yen�l�kç� fik�rler�yle 
�novat�f ürünler gel�şt�rmek �steyenler�n buluşma 
noktası hal�ne gelen SEYTİM’de, yapay zeka, 
robot�k kodlama, grafik tasarım, v�deo ve 
fotoğrafçılık, yazılım, d�j�tal pazarlama, reklam ve 
e-t�caret g�b� b�lg� çağıyla uyumlu eğ�t�mlerle 
gençler geleceğ� üreten b�reyler hal�ne gel�yor.

SEYTİM YENİLİKÇİ FİKİR SAHİPLERİNİ 
BEKLİYOR

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

SEYTİM’�n eğ�t�m, tasarım ve üret�m alanlarında 
h�zmet vermek üzere kurulduğunu aktaran Seyhan 
Beled�ye Başkanı Ak�f Kemal Akay, “SEYTİM’de 
yen�l�kç� fik�rlere sah�p, �nsanlığın yararına olan, 
Türk�ye ve Adana ekonom�s�ne katkı sunacak katma 
değer� yüksek ürün üretme çabasındak� 
yurttaşlarımızı üret�m sürec�ne katmak �ç�n 
çalışıyoruz. SEYTİM’�n kısa sürede �çer�s�nde, aynı 
hedefe yürüyen çok sayıda yurttaşımız �ç�n caz�be 
merkez� hal�ne gelmes�nden büyük b�r mutluluk ve 
gurur duyuyoruz” ded�.

“ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ 
ÜRETEN BİREYLER ARASINA KATILIN”

SEYTİM’�n kısa süre �çer�s�nde çok sayıda başarıya 
�mza attığını anımsatan Başkan Akay, “Üreten ve 
ürett�ğ�n� paylaşan b�r beled�ye olarak, üretmek 
�steyen herkese kapımız açık. SEYTİM’de yapay 
zeka, sanal gerçekl�k, teknoloj�y� tarıma adapte etme 
g�b� çağı yakalayan çalışmaları sürdürüyor, alanında 
uzman k�ş�ler tarafından ver�len eğ�t�mlerle 
halkımızı bu sürece dah�l ed�yoruz. Yen�l�kç� 
fik�rler� olan yurttaşlarımızı bu teknoloj�k üret�m 
sürec�n�n b�r parçası olmaya davet ed�yor; çağdaş 
Türk�ye’n�n geleceğ�n� üreten b�reyler arasına 
katılmak üzere, SEYTİM’de bekl�yoruz” ded�.

YENİLİKÇİ FİKİRLER SEYTİM’DE

HAYAT BULUYOR
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KARARLAR VE SEÇİMLER

Avukat Remz Ümt ATAY
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Uygarlık tar�h� boyunca h�çb�r zaman 
olmadığı kadar hızlı b�l�msel ve 
teknoloj�k gel�ş�m �nsanlığın adeta başını 
döndürmüş, �nsanlık bu duruma felsefes�z 
ve �deoloj�s�z yakalanmış durumdadır. 
Türk�ye özel�nde düşünüldüğünde bu 
durumun üzer�ne kent – köy demografik 
yapısının hızlı yer değ�şt�rmes� de 
eklen�nce yönet�m b�ç�m�n� bel�rleme, 
meden�yet terc�h� g�b� temel konular 
kurnaz pol�t�kacılar tarafından karşıtlıklar 
üzer�nden yürütülen popül�st ve algı 
yönet�m�ne dayalı söylemlerle �kt�darı “ 
öç”alma” yolu olarak kullanılmıştır.

Yoksa talepler ve �ht�yaçlar konusunda 
uzlaşı üzer�nden m�? 

B�z demokras�y� karşıtlıklar üzer�nden 
m� yürüteceğ�z? 

kazanmaktadır. Demokras� bas�t anlamda 
b�r ülke sınırları �çer�s�nde yaşayan 
farklıların ortak �ht�yaç ve toplumsal 
taleplerde uzlaşı sağlayab�lmes�, barışçı 
yollarla çözüm üreteb�lmes� �se altılı 
masa aslında bu kültürün yerleşeb�lmes� 
�ç�n büyük önem ve değer kazanmaktadır. 
Eğer altılı masaya meden�yet terc�h� 
sorgulaması yönünden bakab�l�rsek 
geld�ğ�m�z noktada doğrudur, çağdaş 
demokras� kültürünün geld�ğ� evrensel 
düzeye denk düşmekted�r. Bu anlamda da 
aşağıdak� soruları sorab�l�r�z;

Bu anlamda artık toplumun farklılıklarını 
tems�l edenler�n masaya oturup 
konuşarak, tartışarak terc�hler�n� 
bel�rlemes�, kararlarını alab�lmes� öneml� 
ve değerl�d�r. Masada olmak, b�r araya 
gel�p konuşab�lmek dah� öneml�d�r çünkü 
b�r masada b�rl�kte konuşab�lmek kültür 
ve anlayış meseles�d�r. En öneml� 
eks�kler�m�zden b�r�s� olduğunu 
düşündüğüm “DEMOKRASİ 
KÜLTÜRÜ” ancak bu b�ç�mde 
gerçekleşt�r�leb�l�r.

İnsanlığın temel �ht�yaçların 
g�der�lmes�nde eş�tl�ğ� ve adalet� 
sağlayab�lmes�, b�l�mde �lerleyeb�lmes�, 
sanatta üreteb�lmes� özgür ve çağdaş b�r 
toplum yapısında gerçekleşeb�lmekted�r 
bu da baskıcı b�r yönet�m b�ç�m�nde 
kurulamaz. Unutmayalım k� sınırlı 
yaşamda enerj�m�z� ve yetenekler�m�z� 
doğru kullanab�lmek ve 
değerlend�reb�lmek ancak doğru yönet�m 
b�ç�m�nde olasıdır. Doğru yönet�m 
b�ç�m�n�n krallarla değ�l kurallarla ve 
kurumlarla oluşab�leceğ�n� uygarlık tar�h� 
b�ze acı deney�mlerle gösterd�. Bu 
nedenle umarım 
2023 yılında, uygarlığın değerl� tortusu 
olan TARİH ve rehber�m�z olması 
gereken AKIL alacağımız tüm kararlarda 
ve seç�mler�m�zde etk�n olur.

2023 YILINDA ALACAĞIMIZ 
KARAR VE SEÇİMİMİZ!

Dünya Ekonom�k Özgürlükler Endeks� 
ülkeler�n pol�t�ka ve kurumlarıyla 
ekonom�k özgürlüğü ne derece 
destekled�ğ�n� ölçmekted�r. (1) Devlet�n 
Ekonom�k Büyüklüğü, (2) Hukuk� S�stem 
ve Mülk�yet Haklarının Güvenl�ğ�, (3) 
Sağlam Para, (4) Uluslararası T�caret 
Serbest�s� ve (5) Regülasyonlar g�b� 5 
gen�ş başlığı baz alarak ülkeler� 
puanlandıran endeks, topladıkları ortalama 
puana göre de ülkeler� özgür, 2. Çeyrek, 3. 
Çeyrek ve özgür olmayan başlıkları altında 
sınıflandırıyor. Ülkeler 0-10 puan 
üzer�nden değerlend�r�l�yor.

EKONOMİDE

Dünya Demokras� endeks�nde (2021 yılı 
endeks ver�ler�ne göre)167 ülke arasında 
103.sırada ve “ karma rej�m “ yan� ne tam 
demokras� ne total�ter rej�m arada b�r şey 
olarak n�telend�r�l�yoruz.

Pol�t�k kültür

Türk�ye, Devlet�n Ekonom�k Büyüklüğü 
başlığında 6.52, Hukuk� S�stem ve 
Mülk�yet Haklarının Güvenl�ğ� başlığında 
4.84, Sağlam Para başlığında 8.27, 
Uluslararası T�caret Serbest�s� başlığında 
6.92 ve Regülasyonlar başlığında �se 5.88 
alarak ortalamada 6.48 puanla 165 ülken�n 
arasında 112. sırada yer aldı. Türk�ye bu 
sıralamayla 3. Çeyrekte yer alarak 
ekonom�k özgürlükler açısında kısm� özgür 
d�yeb�leceğ�m�z ülkeler arasında 
bulunuyor. 2002 yılından �t�baren son 

“Ekonom�k Özgürlükler: 2022 Raporu”, 
Fraser Inst�tute tarafından yayınlandı. 
Rapor, �k� yıllık araştırma sonucunda 
hazırlanan 2020 yılına a�t 'Ekonom�k 
Özgürlükler Endeks�'n� de �çermekted�r. 
165 ülken�n karşılaştırıldığı endekste 
Türk�ye, 2019 yılında 6.49 puanla 111. 
sırada yer alırken 2020 yılında 6.48 puana 
ger�leyerek 112. sırada yer aldı.

Seç�m sürec� ve çoğulculuk
S�v�l özgürlükler
Devlet fonks�yonları

Demokras� endeks� veya demokras� d�z�n�, 
The Econom�st'�n araştırma bölümü 
Econom�st Intell�gence Un�t (EIU) 
tarafından derlenen b�r d�z�nd�r. İndeks, 
167 ülkede demokras�n�n durumunu 
ölçmey� ve beş temel kategor�de derlemey� 
amaçlıyor. Kategor�ler:

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER 
DE;

Pol�t�k katılım

nokta; 

Norveç, 10 üzer�nden 9.75 alarak 
b�r�nc�l�ğ� taşırken, l�sten�n sonunda 0.32 
puan �le Afgan�stan var.[1] "Tam 
Demokras�", "Kusurlu Demokras�" ve 
"Karma Rej�m" demokras� olarak 
n�telend�r�ld� ve "Otor�ter Rej�m" 
d�ktatörlük olarak değerlend�r�ld�.

Demokras�y� şek�llend�ren unsurlar

Bu anlamda da altılı masa büyük önem 

Bu endekste 141 ülke arasında 
61.sıradayız

PISA olarak kısaltılan Uluslararası 
Öğrenc� Değerlend�rme Programı 
(İng�l�zce: Programme for Internat�onal 
Student Assessment) adında Ekonom�k 
Kalkınma ve İşb�rl�ğ� Örgütü (OECD) 
tarafından 1997'de gel�şt�r�len uygulama 
uluslararası çapta üç yılda b�r 15 
yaşındak� öğrenc�ler�n başarısını 
sınamaktadır.

Küresel Rekabet Endeks� dünya 
ülkeler�n�n, rekabetç�l�k puanlarına göre 
sıralanmış b�r l�stes�d�r. Ülkeler�n 
rekabetç�l�k puanları Dünya Ekonom�k 
Forumu tarafından her yıl tekrar ed�len 
kapsamlı b�r çalışma �le ölçülür. Dünya 
Ekonom�k Forumu, yıllık düzenl� 
toplantısını, İsv�çre'n�n Davos kent�nde 
Ocak ayı �çer�s�nde gerçekleşt�r�r.

Sıralamalar, kamuya açık kes�n ver�ler�n 
komb�nasyonu ve yönet�c� görüş 
anketler�n�n sonuçları esas alınarak 
gerçekleşt�r�l�r.

çeyrekte (özgür olmayan) yer almayan 
Türk�ye, 2008 yılında 6.99 puanla 66. 
sırada yer alarak en yüksek sıralamasına 
sah�p oldu.

Yapılan çalışma, raporda yer alan 131 
ekonom�den 11.000 �ş dünyası l�der� �le 
yapılan anketler sonucu 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Anket soruları, b�r 
ekonom�n�n �ş ortamını etk�leyen ve 
kalıcı ekonom�k kalkınmanın kr�t�k 
bel�rley�c�ler� olan gen�ş b�r faktörler 
yelpazes�n� kapsamayı amaçlar.

EĞİTİMDE 

B�l�m Alanında 79 Ülke Arasında 40.

Matemat�k Dalında 79 Ülke Arasında 
43.

PISA çalışmasının amacı eğ�t�m 
yöntemler�nde standartlaştırmayı ve 
gel�şmey� arttırmakla b�rl�kte dünyada 
okul çocuklarının başarısını 
karşılaştırmak ve test etmekt�r.

Okuma – Anlama Alanında 78 Ülke 
Arasında 41. Sırada yer almaktayız.
Bunlar son seç�m�m�z�n sonuçları.

ALTILI MASA NEDEN ÖNEMLİ?
2023 yılında da tekrar Cumhurbaşkanlığı 
ve TBMM seç�mler�m�z� gerçekleşt�rerek 
karar verecek ve seç�m yapacağız. Bu 
seç�mlerde b�z�m, a�lem�z�n, 
dostlarımızın bütün toplumun geleceğ�n� 
bel�rleyecek.
Bu seç�mler�n temel meseles� sadece 
ülkey� yönetecek cumhurbaşkanı ve 
mecl�s üyeler�n�n seç�m� değ�ld�r aslında, 
son dönemde referandumlarla ulaşılan 
rej�m� sorgulama, meden�yet terc�h�, 
toplumsal uzlaşıya dayalı özgür ve 
demokrat�k b�r ülke �stem�n�n test 
ed�leceğ� b�r seç�md�r. 

Bu yazıda b�reysel değ�l de toplumsal karar ve 
seç�m süreçler�ne değ�nmeye çalışacağız bu 
nedenle geçm�ş b�zler �ç�n �y� b�r örnekleme 
yöntem� olab�l�r.

SON KARARLARIMIZ VE SEÇİMLERİMİZ!

“Referandum, pleb�s�t veya halkoylaması; anayasa 
değ�ş�kl�ğ�, yasaların kabulü g�b� bazı öneml� 
meselelerde halkın �rades�n� bel�rlemek amacıyla 
yapılan oylamadır. Referandumda halkın �rades� 
�dareye doğrudan doğruya yansımakta olup 
doğrudan demokras�n�n güzel b�r örneğ�d�r. Tems�l� 
demokras�de �se, halkın seçt�ğ� �nsanlar, halkın 
�rades�n� yansıtmaya çalışmaktadır. Ancak bu tür 
oylamalar, muhalefet�n onayını almadan, popüler 
uygulamaları hayata geç�rmekte 
kullanılab�ld�ğ�nden, total�ter rej�mlerde yönet�m�n 
�stekler�n� hukuka uydurmaya alet ed�leb�l�rler. “

Aynı durum �nsan toplulukları �ç�nde geçerl�d�r, bu 
b�r dernek olab�l�r, b�r kentte yaşayan hemşer�ler 
olab�l�r, b�r s�yas� part�n�n taraftarları olab�l�r ya da 
b�r ülkede yaşayan vatandaşlar olab�l�r, sonuç 
değ�şmeyecekt�r aldıkları karar ve seç�mler� 
onların geleceğ�n� bel�rleyecekt�r ve sonuçlarına 
hep b�rl�kte katlanmak zorunda kalacaklardır.

V�k�ped�a'nın başarılı tanımlaması �le ülkem�zde 
2007 -2010 ve 2017 yıllarında gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
“REFERANDUMLAR” dan yola çıktığımız 
takd�rde her üç referandumda da “ EVET” d�yerek 
�kt�dar part�ler�n�n “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ” 
tekl�fler�n� kabul etm�ş ve son referandumda da 
yönetsel s�stem değ�ş�kl�ğ�n� kabul ederek b�r ortak 
karar verm�ş, seç�m�m�z� yapmışız !

KARARLAR VE SEÇİMLER

Son referandumdan b�r yıl sonra da 
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seç�mler�n� yaparak 
ülke yönet�m�n� mevcut �kt�dara vererek y�ne 
toplumsal b�r karar verm�ş�z.

Bütün bunların sonucun da da bu gün geld�ğ�m�z 

İnsanların yaşamları boyunca kader anları vardır, 
bu anlarda aldığınız kararlar, yapacağınız seç�m 
s�z�n geleceğ�n�z� bel�rler. Kararınızı alıp 
seç�m�n�z� yaptıktan ve bunu uyguladıktan sonra 
sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırsınız.
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