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Gönüllü ve fedakar dostlarımıza merhaba,
Yazıma dünyadaki bir slogan ile başlamak 
istiyorum. ‘Education Changes 
Everything’ (Eğitim Her şeyi 
değiştirir.)
Çoğumuz hayatımıza farklı yaşam şekilleri 
ile başlıyoruz. Dünya’daki bu çeşitlilik aslında 
hepimiz için bir fırsat yaratmaktadır, paylaşmanın, 
yardımlaşmanın, kucaklamanın, sevginin tüm 
renklerini görme fırsatı sunuyor aslında bu farklılık bu 
çeşitlilik. Herkes yaşamında bir umut beslemektedir, hayaller sığdırmaktadır 
yaşamına, ama bazen bu hayaller gerçekleşmeyebiliyor, işte burada yukarıda 
bahsettiğim değerler ortaya çıkmaktadır. 

Bir Şaman öğretisi şöyle der;
Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz;
Nehirler kendi suyunu içemez, 
Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez,
Güneş kendisi için ısıtmaz,
Ay kendisi için parlamaz,
Çiçekler kendileri için kokmaz,
Toprak kendisi için doğurmaz,
Rüzgar kendisi için esmez,
Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz.
Doğanın anayasasında ilk madde şudur;
Her şey birbiri için yaşar, birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Eski çağlardan 
süre gelen bir anlayıştı bu, bütünlüğü anlatırdı. Özü iki cümleydi;

‘BEN BİZ OLDUĞUMUZ ZAMAN BEN OLURUM.’
GÜNEY EĞİTİM VAKFI olarak her yıl daha büyümekteyiz ve güçlenmekteyiz. 
Bu yıl mezun olan bursiyerlerimize de bahsettiğim gibi hayatta en güzel şey 
yaşarken MİRAS bırakmaktır. Bu mirastan kastım maddi bir varlık değildir,

Yaşarken birilerine yardım etmek kucak açmak, paylaşmak bırakılabilecek en 
güzel miraslardan biridir.  

Başarılı olmanın yolu FARKLI olunmaktan geçer. Farklı olabilmek için de Eğitim’i 
güçlü kılmak ve  eğitimli bireyler olmayı gerektirmektedir. 1994 yılından, yani 
Güney Eğitim Vakfının kuruluşundan bugüne vakıf olarak hep farklı şeyler 
yapılmıştır. Ulusal bir vakıf olarak bu güne kadar var olmanın, başarılı olmanın 
sırrı da burada yatmaktadır. 

Güney Eğitim Vakfı yıllarca yerel, merkezde kalarak yoluna devam etmiş 
2013 yılında farklı bir oluşum getirmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizden bir 
arkadaşımızın öneri ise ile Güneyin İncisi Ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bence bu karar ve bu uygulama vakfımızı Ulusal platforma taşımıştır. Bu yıl 4.’sü 
çok değerli Şair, yazar, Sunay Akın’a verilecek olan ödülümüz ilk olarak Nebil 
Özgentürk’e daha sonra Ali Haydar Bozkurt’a ve geçen yıl da Zülfü Livaneli’ye 
verilmiştir. Farklı olmak ve farklılığı yansıtabilmek büyümenin ve önemli olmanın 
adımlarıdır. Bu çalışmalar ile Güney Eğitim Vakfı burs sayısını son 4 yılda 450 
Öğrenci’ye çıkarmıştır. 

Toplum Bilimci Gerhard Kessler’in ‘yardımlaşma bir toplumun gelişmesi için en 
güzel vesiledir’ söylemi bizim Güney Eğitim Vakfı’nın gelişmesini, büyümesini 
anlatmaktadır. Bu vesile ile yardımlarını esirgemeyen, bağışları ve yardımlarıyla 
bir öğrencimize dokunan hayırseverleri ve Güney Eğitim Vakfı’nın yanında yer 
alan herkesi saygıyla, sevgiyle ve tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bakın Einstein ne demiş;

Başarılı bir insan olmaya çalışmayın, değerli bir insan olmaya çalışın. Başarılı 
bir insan, hayattan verdiğinden fazlasını alır, değerli bir insan ise hayattan 
aldığından fazlasını verir.

Sağlıcakla kalın. 

GÜNEY EĞİTİM VAKFI ADINA 
SAHİBİ
Şadi ALYENİ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Seyla ÇİÇEKÇİ
Selda TOPRAK
Ata KARAZİNCİR

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Evren Salih BOĞA

YAYIN KURULU
Hasan BOĞA
Gökhan MORGÜL
Ata KARAZİNCİR
Evren Salih BOĞA
Yusuf KARATAŞ

Yazıların sorumluluğu yazarlara 
aittir. Gönderilen yazı geri verilmez. 
Yayından yazılara ücret ödenmez. 
Dergimiz gelen yazıları, kısaltma ve 
düzeltme hakkına sahiptir.

Tel:  +90 (322) 454 40 25

 +90 (322) 453 61 82

Faks:  +90 (322) 457 25 67

Yönetim ve Yazışma adresimiz:

GÜNEY KÜLTÜR

Cemalpaşa Mah. Bahar Cad. No: 
30 Karakaş Asma Kat Daire:2 
Seyhan/ADANA

GÜNEY KÜLTÜR’de yayınlanan yazı 
ve fotoğraflar kaynak gösterilerek 
yayınlanabilir.

BAŞKANIMIZ’DAN
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Güney eğitim vakfı olarak mezun bursiyer-
lerimize sadece eğitimleri suresince değil 
hayatlarının devamında da yanlarında ola-
cağımızı hissettirmek ve onların en özel  
anlarından biri olan mezuniyet sevinçlerini 
paylaşmak amacıyla bir mezuniyet gecesi 
düzenlemek için kolları sıvadık 7 Eylül 2017 
tarihinde Seyhan Oteli’nde ilk kez düzenledi-
ğimiz ama geleneksellerimizden olması yo-
lunda kararlı olduğumuz mezuniyet gecemizi 
gerçekleştirdik ve bu yıl eğitim hayatının şu 
ana kadarki kısmını başarılarıyla noktalayan 
mezun bursiyerlerimizi gecemize davet ettik. 
Her zaman olduğu gibi Yönetim Kurulumu-
zun neredeyse tamamı mutluluğumuzu pay-

MEZUNİYET GECEMİZ

          Can Fikir

XXXXXXXXXXX
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laşmak için bizimleydi. Gecenin akışını 

vakıf koordinatörümüz Müyesser MUM-

CUOĞLU yürütürken, açılış konuşması-

nı Mezunlar adına  Gençlik Kolu Başka-

nı Derya CENGİZ yaptıve tüm mezunlar 

adına başta yönetim kurulumuza, kadın-

lar kolumuza, ve bize bu büyük ailede 

olma gururunu yaşatan eğitime gönül 

veren tüm üyelerimize teşekkürlerimizi 

iletmede aracı oldu. 

Konuşmasında vakfımıza emeği çok 

olan merhum Melek BARBAROS’u da 

unutmayarak teşekkürlerini sundu. 
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          Can Fikir
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Daha sonra mikrofonu Yönetim Kurulu 

Başkanı Şadi ALYENİ’ye bıraktı. Başka-

nımızın mezunlar için hazırlamış olduğu 

slayt büyük bir ilgiyle izlendi.

Yemekler yendi, sohbetler edildi, gele-

cek planları gündemdeydi. Vakfımızın 

taze mezun bursiyerleri günün anlam 

ve önemini içeren mezuniyet sertifika-

larını Mezunlar Kolu Başkanı aynı za-

manda Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan 

MORGÜL, geçmiş dönem Yönetim Ku-

rulu Başkanlarımız Şahin MANGTAY ve 

Mustafa TOPRAK, Şadi ALYENİ, Selda 

TOPRAK, Hasan BOĞA, Evren Salih  

BOĞA, Ata KARAZİNCİR, Dilek ŞİRE 

EREN , Seyla ÇİÇEKÇİ , Cahit İNCEFİ-

KİR, Fahrettin BADA’nın ellerinden aldı. 

Tüm mezunlarımız hepinizi yürekten 

kutluyoruz ve sizleri artık mezunlar 

kolumuza kabul ediyoruz, hayatları-

nızda yeni açılacak sayfalarda hep 

destekçiniz olduğumuzu unutmama-

nızı istiyoruz. “önünüz açık, yulonuz 

aydınlık olsun.”

          Can Fikir



KADIN KOLLARI AKTİVİTELERİ
          Filiz DEĞİŞMEZ

Güney Eğitim Vakfı Kadın Kolları olarak 
2016-2017 dönemini olağanüstü perfor-
mans sergileyerek, hemen hemen her 
ay bir etkinlik yaparak tamamladık.

7 Mayıs da muhteşem bir bahar şenliği 
yaşadık. Uzun süren çalışmalarımız so-
nucunda amacımıza ulaştık. Çalışma-
larımızın ve emeğimizin karşılığını en 
güzel şekilde aldık.

Sabah yağmurlu havaya rağmen hazır-
lıklarımızı tamamladık ve öğleye doğru 
sımsıcak bir atmosferde, yoğun ilgi ve 
katılımcıların olduğu dopdolu bir şenlik 
yaşadık. Şenlik günü her zamanki gibi iş 
bölümlerimiz vardı. Bizler emeğimizi ve 
sevgimizi vererek evlerimizde hazırladı-
ğımız yiyecekler, pastalar, börekler, sar-
malar hiç kalmadı. Bu konuda çalışma 
arkadaşlarıma GEV’ in Kanatsız Melek-
lerine binlerce kez teşekkür ediyorum. 

Bu yıl ilk etkinliğimiz Yelken Kulüpte 8 

Ekim Pazar günü ailece katılımın olduğu 
Güz Kahvaltısıyla başladı. Yaklaşık 400 
kişinin katılımıyla, sıcacık bir gün yaşa-
dık. Bu etkinlikte bir arada olmamızın, 
paylaşmanın, insanların birbiriyle ileti-
şim kurmasının haklı gururunu yaşadık. 
Etkinlik sonu misafirlerimizin memnuni-
yetlerini dile getiren tebrikleri emekleri-
mizin en güzel simgesi oldu. 2018’ deki 
Bahar Şenliğimize şimdiden hazırlan-
maya başladık. 

Bu ay 18 Kasım’ da muhteşem geçece-
ğini umduğumuz Kuruluş balomuza ha-
zırlanıyoruz. Leman Sam, Sunay Akın’ 
ın katılımıyla gerçekleşecek gecemize 
tüm dostlarımızı, eğitim sevdalılarını 
bekliyor olacağız. Aralık ayı sinema ve-
ya tiyatro etkinliğimiz olacaktır. Her yıl 
olduğu gibi bu ay Kadınlar Kolumuzun 
kültürel etkinlik ayıdır.

Şubat ayı sömestr tatilinin bitimiyle bi-

zim organize edeceğimiz termal gezimiz 
olacaktır. Bu gezimiz artık geleneksel ol-
muştur. Misafirlerimiz şimdiden yerlerini 
ayırtmaya başlamışlardır. Hem gezece-
ğiz hem de vakfımıza, kutsal amacımıza 
katkı sunacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinliklerinin resmi katılımcısı 
olarak tüm etkinliklerde olacağız.

Nisan ayında Portakal Çiçeği festivali-
ne ortam uygun olursa tabi ki katılmak 
isteyeceğiz. Mayıs ayı bahar şenliğimiz 
olacaktır ve sezonu yine bir geziyle ka-
patacağız.

Bizler gönüllü olarak çıktığımız bu 
yolda, yaptığımız işlerin çok doğru 
olduğunu, amacına hizmet ettiğini bi-
liyoruz. Topluma kazandırdığımız her 
öğrenci bizim gururumuz olmaya de-
vam edecektir. Etkinliklerimize katı-
larak, ürünlerimizden alarak sizlerde 
bu kutsal amaca katkı sunabilirsiniz. 



          Filiz Değişmez



          Filiz Değişmez

Sezon finalimizi 25 Mayıs’ ta yap-

tık. Aydıncık Aynalı Göl gezimiz 

görülmeye değerdi. 

Muhteşem manzaralarla karşılaş-

tık, inanılmaz güzeldi. 

Narlı Kuyu’daki öğle yemeği mola-

mız hem göze, hem damağa hitap 

etmişti. 



          Filiz Değişmez
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Sevgili Gev Ailesi, yeni eğitim öğretim yılı-
nızın sizlere başarı ve mutluluk getirmesini 
dileriz.

Sonbaharda yapraklar dökülür, hüzün mev-
simidir. Ama şu da bilinmelidir ki o yapraklar 
daha gür bir şekilde geri döner. Değişim ha-
yatın bir parçasıdır. Gençlik Kolu olarak biz-
ler de bu değişim ve gelişime açığız. 

Her sene olduğu gibi bu sene de temmuz 
ayında Büyük Buluşma etkinliğini gerçekleş-
tirdik. 2017-18 dönemi gençlik kolu yönetimi 
belli oldu. Aramızdan ayrılanlar da oldu yeni 

GENÇLİK KOLLARI 

          Can Fikir

-GENÇLİK KOLLARIMIZI DİNAMİK ÜYELERİYLE AKTİVİTELERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR-
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katılanlar da. Etkinliğe katılan bursiyer-
lerimizin seçimiyle yeni dönem Gençlik 
Kolu başkanı Can Fikir oldu.  Gençlik 
Kolundan ayrılan arkadaşlarımıza katkı-
ları için teşekkür ediyor, bu sene aramı-
za katılan arkadaşlarımıza çalışmaların-
da başarılar diliyoruz. 

Başkanımız Can Fikir yaptığı konuşma-
da “Ülkümüz, geçmiş senelerden dev-
raldığımız meşaleyi daha ileri layığı ile 
taşımaktır. Vakfın bursiyerleri arasında 
yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pe-
kiştirmek, gönül köprüleri kurmak amaç-
larımız arasındadır. Biz Gençlik Kolu 
olarak bu doğrultuda etkinlikler üretece-
ğiz. Eğitim seminerleri, geziler, tiyatrolar 
vs aklınıza gelebilecek bir çok alanda et-
kinlikler planlamaktayız. Bu doğrultuda 
etkinlik önerilerinize ve fikirlerinize her 
zaman açığız.” dedi.

Ağustos ayında Mehmet Ali Çiçekçi’nin 
katılımıyla Kişisel Gelişim Semineri ve 
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Farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Yapılan 

sertifikali eğitim sonunda 50’ye yakın bur-

siyerimiz sertifikasını aldı ve anılarında yer 

edecek keyifli bir gün geçirdi. Etkinlik yerel 

basında ve Hürriyet gazetesinde de yer aldı.

Ağustosun sonunda, Büyük Taarruz’un yıl-

dönümünde Çanakkale’ye Gençlik Gezimizi 

gerçekleştirdik. 74 bursiyerimizin katıldığı ve 

bir gün konakladığımız gezide, bu ülkenin 

temellerinin atıldığı ve Çanakkale Ruhu’nun 

filizlendiği tarihi topraklarda o duyguları his-

setmeye çalıştık. Conk Bayırında, siperler-

de, şehitliklerde bu vatanın nasıl fedakarlık-

larla kurtarıldığını anlamaya çalıştık.

Eylül ayındaki etkinliğimizde Çukurova Üni-

versitesindeki bursiyerlerimizle toplanıldı. 

Farklı fakültedeki arkadaşlarımız birbiri ile 

kaynaştı. Vakıf ile ilgili fikirler ve etkinlik öne-

rileri tartışıldı.

Ekim ayında, yenilenen Adana Müzesi ziya-

ret edildi. Bursiyerlerimiz tarih ve kültür koku-

lu keyifli anlar geçirdi.

          Can Fikir



Dağcı Mah. D-400 Karayolu Bulvarı Kürkçüler Mevkii No:135 Sarıçam / ADANA
Tel:0 322 329 03 22 - Faks: 0 322 346 67 83

web: www.aldekimya.com    e-mail: satis@aldekimya.com
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GEV: Çukurova’da 1975 yılında doğup 
büyüyen İsmail Dikilitaş’ın kim olduğunu 
sizden dinleyebilir miyiz? Eğitim hayatı-
nız ve sonrası hakkında bizi bilgilendirir 
misiniz lütfen. 

İsmail Dikilitaş: Aslında en zor so-
ru bu. Adana’da doğdum büyüdüm. 
İlkokul, ortaokul, lise, üniversite 
hatta yüksek lisansımı bu şehirde 
tamamladım. Çeşitli kurumlarda gö-
rev aldım. Sanat aktivitelerinde hep 
olmuşumdur. Kıyısında köşesinde, 
öğrenciyken ya da çalışma hayatım-
da sanat ile iç içeydim. Kentte hem 
eğitim hayatımı sürdürürken hem de 
içerisinde bulunduğum sosyal alan 
vardı. Bunlardan biri de GEV idi. O 
zaman yeni kurulmuş bir vakıftı. Bu-
radaki dostluklar, paylaşımlar benim 
hayatımda çok önemlidir. Bugünler-

de olmamıza şüphesiz ki katkıları var-
dır. Şu anda 2 tane oğlum var onlar da 
yeni yeni eğitim hayatına başladı. On-
lar da sanat ile iç içe büyüyecekler. 

GEV: Çukurova Üniversitesi Tiyatro ve 
Sanat bölümünü tamamladıktan sonra, 
Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza 
Genel Müdürü görevinizin kesişme dö-
nemini bize anlatır mısınız?

İsmail Dikilitaş: İlk soruda da belirtti-
ğim gibi birçok yerde görev yaptım. 
Adana Devlet Tiyatrosu, Adana Şe-
hir Tiyatrosu, Çukurova Üniversite-
si, Ceyhan Belediyesi şimdi Adana 
Büyükşehir Belediyesi ve son olarak 
Altın Koza’ da görev almaktayım. 
Adana Şehir Tiyatrosu Genel Sanat 
Yönetmenliğini üstlendim. En şanlı 
görevimin de bu olduğunu düşünü-
yorum. 60 yıllık bir kurumun sanat 

yönetmenliğini yapmak ayrı bir gu-
rurdur benim için. Gelecekte çocuk-
larımıza, torunlarımıza bırakacağımız 
miraslardan biridir. Daha sonra Altın 
Koza’nın Genel Müdürü ve Adana 
Film Festivalinin de direktörlüğü gö-
revi vasıl oldu. Bu görevler benim 
hayatımda dönüm noktasıdır ama 
benim için önemli olan bulunduğum 
makamlar kendi şahsiyetim ve ilkele-
rimle değer kazanmıştır. Bulunduğu-
muz makamlar bize değer katmak için 
değil; biz bulunduğumuz makamlara 
değer katmak için görev alıyoruz. Bu 
ilkeyi de GEV’na sohbet ettiğim bir 
abim vardı o bana söylemişti. O gün 
bugündür de aklımdan çıkarmam ve 
uygularım.

GEV: Adana Büyükşehir Belediyesi gö-
revinde bulunduğumuz süre içerisinde 

İSMAİL DİKİLİTAŞ
-İŞ ADAMI, SANAT YÖNETMENİ, YARDIMSEVER, AKTİVİST-

         Müesser Mumcuoğlu
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ve bu süreçten sonra Adana’da birçok 
festival gerçekleşti. Buradaki katkılarını-
zı ve organizasyonlarınızı göz ardı ede-
meyiz. Bu organizasyonların Adana’ya 
kazanımlarını anlatabilir misiniz?

İsmail Dikilitaş: Büyükşehir Bele-
diye’sinde 3 yılımı tamamladım. Bu 
süre içinde birçok etkinlik gerçek-
leştirdik. İlk defa projelendirdiğimiz 
etkinlikler oldu. 4. düzenlenen Film 
Festivalinde de görev almıştım. 24. 
de de bizzat görev alıp koordinatörlü-
ğünü üstlendim. 

Şehir Tiyatroları buluşması gibi 
önemli organizasyonlar düzenledik. 
Birincisi 10 yıl önce yapılmış ama la-
yıkıyla yapılmadığı için devamı gel-
memiş. Biz bunu tekrar düzenleyip 
hayata geçirdik. 4. sü düzenlenmiş 
bu organizasyon da 2. sini gerçek-
leştirdikten sonra “Yılın En İyi Tiyatro 
Hareketi” ödülünü aldı. 2017 de “Di-
reklerarası Seyirci Ödülleri” orga-
nizasyonunda 2017 “Tiyatro Emek 
Ödülü” şahsıma layık gördüler. 

Bunun dışında Adana’da yeni birçok 
sanatsal organizasyonda görev al-
dım. Sanayinin Adana’dan çekildiği 
bu dönemde bu tür faaliyetlerin Ada-
na’ya katkısı çok büyüktür. Bu tür 
faaliyetler Adana’yı ayakta tutan en 
önemli organizasyonlardandır. Ülke 
çapında en fazla organizasyon dü-
zenleyen ve ev sahipliği yapan şehir 
olarak Adana yadsınamaz durumda-
dır. Bu da Adana’nın içerisinde bu-
lunduğu sosyal durumla ilgilidir. 

GEV: Özellikle televizyonlarda Adana ile 
ilgili haberler genellikle olumsuz oluyor; 
festivaller, organizasyonlar, etkinlikler 
çok fazla yer almıyor. Bunun nedenini 
neye bağlıyorsunuz?

İsmail Dikilitaş: Bu algının yavaş ya-
vaş değiştiğini düşünüyorum. Ada-
na’nın fenomen bir yapısı var. Çok 
kimliklilik ve çok kültürlülük de olsa 
tek bir kimlik altında toplanabiliyor. 
“Demokrasi” kültürünü içselleştirmiş 
Türkiye’de ki tek şehirdir diyebiliriz. 
İnsanların yaşantısına karışılmayan 

         Müesser Mumcuoğlu
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ender kentlerden biri. Sanatsal yönü 
olarak İstanbul’dan sonra en önemli 
sanat merkezidir. İstanbul tüketen 
bir şehir olduğu için yön Anadoluya 
kaydı. Güneş ışınlarını sürekli en dik 
açıyla alan şehir de Adana olduğu 
için ilk dikkat çeken yer olmaktadır. 
60-70‘li yıllarda ortaya çıkan değer-
lerimiz 2017 Türkiye’sinde de ortaya 
çıkabiliyorsa potansiyelimiz hala var 
demektir. 

GEV: Adana’da doğmuş, büyümüş, eği-
timini Adana’da tamamlamış ve eğitim 
sonrası yaşamını Adana’ya adamış biri 
olarak bu şehir sizin için ne ifade ediyor? 
Bize bunu anlatır mısınız? 

İsmail Dikilitaş: “Yönünüzü İstan-
bul’dan Anadolu’ya çevirdiğinizde ilk 
dikkat çeken yer Adana’dır.” demiş-
tim. Işık Adana’da her şeyi net olarak 
ortaya koyuyor. Adana’da her şey de 
netlik vardır. Dünya’nın en fotojenik 
kentlerinden biridir. Yavaş yavaş fo-
toğrafçıların uğrak yeri olmaya başla-
mıştır. Adanalı sanatçıları saymakla 
bitiremem. Yarım saat bu konu hak-
kında konuşabilirim. Dünyaca ünlü 
sanatçıları çıkaran şehirdir. Orhan 
Kemaller, Yaşar Kemaller, Yılmaz Gü-
neyler gibi…

GEV: Çukurova’nın verimli topraklarını, 
sanatçılarını düşünecek olursak Orhan 
Kemaller, Yılmaz Güneyler, Yaşar Ke-
malleri… Adana hak ettiği yerde mi? Dü-
şüncelerinizi alabilir miyiz? 

İsmail Dikilitaş: Bu sorgulanması bir 
durum gerçekten. Şu an hak ettiği 
yerde olduğunu söyleyemem. Bura-
da edinilen kazanımlar başak şehir-
lerde rol bulmuş. Şu an için ise bu 
algının yavaş yavaş değiştiğini düşü-
nüyorum. 

GEV: Adana olarak diğer şehirlerden 
farklı olduğumuz kesin. Memleket ola-
rak, insan olarak, havası olarak farklıyız. 
Peki, sizin bakış açınızdan şehrimizi di-
ğer şehirlerden ayıran farklılıklarını söy-
ler misiniz? 

İsmail Dikilitaş: Diğer şehirlerden 
farklı olduğumuz kesin. Diğer soru-
larda da bundan bahsettim. İnsan 
olarak, kültür olarak, ötekileştirmedi-
ğimiz bir memleketten bahsediyoruz. 
“Bakış açısı” çok yönlü olan bir şehir-
dir. Dost meclisinde bile araştırabilir, 
sorgulayabilir ve öğrenebiliriz. 

GEV: Siz GEV bursiyeri ve mezunu ola-
rak vakfımızın misyonunu çok iyi bilen 

         Müesser Mumcuoğlu
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birisiniz. Vakfımızın sürecini ele alacak 
olursak; geçmişten bugüne, bugünden 
yarınlara olan süreciyle ilgili öngörüleri-
nizi bizimle paylaşabilir misiniz? 

İsmail Dikilitaş: GEV mezun bursiye-
ri olarak, çok önemli kazanımlar elde 
ettiğimi düşünüyorum. Bir süre akti-
vitelerine katılamamış olsam da hiç-
bir zaman kopmadım. 

Hala görüştüğüm dostlarım vardır. 
Vakfımız, vatanına faydalı, demokra-
si ilkesine bağlı, aydın, geleceğe ışık 
tutan bireyler olmamız için çabaladı. 
O zamanlardan bugünlere de aynı 
vizyon ve misyon ile hareket ettiğini 
görüyorum.

GEV: Gençlerimiz hakkında pek olum-
lu şeyler duymuyoruz. X,Y,Z kuşakları 
arasında özellikle Z kuşağı gençleri ma-
alesef istenilen düzeyde değil. Siz de bir 
genç olarak arkanızdan gelen bu nesile 
nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? 

İsmail Dikilitaş: Dönem değişiyor. 
Bizim dönemimizde bilgiye ulaşmak 
için çaba sarf etmemiz gerekiyordu. 
Bilgiye ulaşmak, onu anlamlandır-
mak ve değerlendirmek gibi süreçle-
rimiz vardı. Şimdi ise bilgiye ulaşım 
kolaylaştı. 

Kolaylaşması ile birlikte yeni bir so-
runu da beraberinde getirdi: “Güve-
nilirliği”. Güvenilirliği olmayan bir-
çok bilgi var. Biz bu yaşta biri olarak 
bunu sorguluyoruz ama gençlerimiz 
her bilgiye maalesef kesin olarak ina-
nıyor. Halbuki test edip bu bilginin iş-
levsel olup olmadığına bakmak lazım.

Artık okuldan yeteri kadar bilgi alın-
mıyor. İnternetten alınan bilgi okul-
dan alınan bilginin önüne geçti. 

Gençlerimiz yıllar sonra bunun ayrı-
mına varacaklar mı onu da bilmiyo-
rum. Eğer yapamazlarsa asıl sıkıntı 
o zaman oluşur. Bu konuya dikkat 
çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Eskinin dedikodusunun bilginin yeri-
ne geçtiğini düşünün, ne kadar tehli-
keli bir durum olduğunu görürsünüz.

         Müesser Mumcuoğlu
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Yaz gelmeden dengeli beslenen, egzer-
siz yapan ve fazla kilolarından kurtulan 
çoğu kişi tatil döneminde bu kiloların ço-
ğunu geri aldı. 

Bu durumun oluşmasında tatil yapmak 
için seçtiğiniz yerlerdeki açık büfe se-
çenekleri, fazla tüketmeye başladığınız 
asitli ve şekerli soğuk içecekler, porsi-
yon kontrolü olmadan tükettiğiniz yaz 
meyvelerinin payı oldukça büyük.

Çalışma hayatımızın hareketlendiği, yaz 
tatili havasından yavaş yavaş çıktığımız 
şu günler yazın aldığımız fazla kiloları 
vermek için en ideal zaman. 

Sonbahar, mevsim geçişinin 
etkilerini fazlasıyla hissettiğimiz 
bir dönem. Bu dönemde sağlıklı 
beslenmek hem kilo vermeni-
zi sağlayacak hem de bağışık-
lık sisteminizi güçlendirilerek 
bu dönemde ortaya çıkan 
hastalıklardan korunmanıza yar-
dımcı olacaktır. 

SONBAHARDA KİLO VERMENİN 
5 ETKİLİ YOLU 

Yemeklerinizde sonbahar sebzeleri-
ne ağırlık verin.

Bu aylarda manav tezgâhlarında sebze 
çeşitleri arttı. Mevsiminde sebze- meyve 
tüketimi ihtiyacınız olan vitamin-mineral 
ve antioksidan bileşikleri daha iyi alma-
nıza yardımcı olacaktır. Özellikle karna-
bahar, pırasa, yer elması, mantar, laha-
na, brokoli, Brüksel lahanası, ıspanak, 
siyah turp, kırmızı turp, beyaz turp, kere-
viz, pancar gibi sebzeler yüksek vitamin- 
mineral değerlere sahip olmakla birlikte 
çok yüksek antioksidan kapasitesine 
sahiptir.  

Haftada en az 1 gün balık tüketin.

Eylül ayında av yasağının kalkması ile 
beraber sonbahar aylarının en gözde 
protein kaynaklarından biri olan balık 
yüksek oranda fosfor, selenyum, A ve D 
vitamini içerir. Aynı zamanda çok iyi bir 
omega-3 kaynağı olarak kalp ve damar 

sağlığını koruyucu etkisi vardır. Yeterli 
ve dengeli bir diyette haftada en az 1 gün 
beyaz et olarak balık tercih edilmelidir.

Öğün atlamayın, ara öğün seçenekle-
rinizi renklendirmeyi deneyin.

İdeal bir diyetin temeli 3 ana 3 ara öğün 
olmak üzere az az ve sık beslenme mo-
delidir. Kişisel farklılıklara ve günlük ru-
tinlere göre ara öğün sayısı değişebilir. 
Ancak sağlıklı ve dinamik bir vücut için 
her sabah kahvaltı yapılmalıdır. Kahval-
tı yapmak vücudun güne başlamasını 
sağlar ve metabolizmayı aktive eder. 
Mesleğiniz, çalışma koşullarınız ne olur-
sa olsun bireysel zevklerinize göre ara 
öğünler tüketerek günlük beslenmeniz-
de aç kalmadan rahatlıkla kilo verebilir-
siniz.

Metabolizmanızı aktif hale getirin. 

Havalar soğumaya başladığı zaman 
vücut bazal metabolizmasını düşürüp 
yağ depolama eğilime girer. Bazal meta-
bolizma günlük aldığınız kalori değildir. 

           Prof. Dr. Sercan Akpınar

SONBAHAR’DA FORMA GİRİN !
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Total olarak gün içerisinde azami harca-

dığınız enerjiyi gösterir. Metabolizmanın 

artmasını sağlayan en önemli faktör kişi-

nin kas kütlesidir. 

Bu nedenle düzenli yapılan fiziksel ak-

tivite ile kas kütlesi arttırılırken metabo-

lizma da aktifleştirilmiş olur. Sonbahar 

aylarında metabolizma hızınızı yüksek 

tutmak yağ yakımınızı destekleyecektir.

Su içmeyi ihmal etmeyin.

Her mevsimde olduğu gibi sonbaharda 

da sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Gün 

içerisinde içtiğiniz kahve veya çay gibi 

sıcak içecekler hiçbir zaman suyun ye-

rini tutmaz. 

Aksine vücuttan daha fazla su atımını 

tetikler. Bu dönemde yapacağınız yanlış 

diyetler vücut suyunuzun azalmasına, 

cildinizin kurumasına sebep olabilir. 

Yeterli miktarda su tüketimi, organlarını-

zın sağlıklı ve normal ritminde çalışma-

sına yardımcı olur. 

Diyet ile birlikte yaktığınız yağların vü-

cuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

           Prof. Dr. Sercan Akpınar

SONBAHAR PEMBE DETOX  
(2 kişiliktir.)

MALZEMELER: 

• 1 BARDAK SU 

• 1 ÇAY BARDAĞI DONMUŞ ÇİLEK 

• PANCAR 

• AVOKADO

• 1 YEMEK KAŞIĞI LİMON SUYU

• KIRMIZI ELMA 

YAPILIŞI:

Bütün malzemeleri güçlü bir blendera 
ekleyin ve püre haline getirin. 
İsteğe bağlı olarak buz küpleri de 
ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun. 

5
SÜPER ANTİOKSİDANLI GÜN IŞIĞI 
SMOOTHİE (2 kişiliktir.)

MALZEMELER:

• 1 ADET ORTA BOY 
DONDURULMUŞ MUZ 

• BARDAK LAKTOZSUZ SÜT VEYA 
BADEM SÜTÜ

• 2 YK GOJİ BERRY

• 1 TATLI KAŞIĞI RENDELENMİŞ 
TAZE ZENCEFİL

• 1 YEMEK KAŞIĞI LİMON SUYU

• 1 ÇAY KAŞIĞI KETEN TOHUMU

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri blenderda sıvı forma 
getirin. Tüketime hazırdır. Goji berry 
ve taze zencefil yüksek antioksidan 
kapasitesi sayesinde sizi kışa 
hazırlayacaktır.
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Eklem nedir?

Eklem vücudun hareket eden herhangi 
bir bölgesinde iki kemik arasında 
bulunan; çeşitli bağlarla veya içindeki 
sıvıyla vücuda hareket kabiliyetini veren 
yapıdır. Eklemlerin yüzeyi kıkırdak ile 
kaplıdır.  Eklemler, iskelet sistemi ve 
kemiklerle beraber işlev kazanırlar. 
Bir canlının neredeyse ömrü boyunca 
hareket ettiğini düşünürsek, eklemlerin 
hayatın devamlılığı için ne kadar önemli 
bir kısım olduğu anlaşılır. Eklemlerde 
meydana gelecek herhangi bir hasar, 
ilgili bölgenin hareket kabiliyetini 
kısıtlayacaktır. 

Eklem hastalıklarının belirtileri 
nelerdir?

Eklemlerin harabiyeti ile beraber, 
eklemlerde şişme, sıcaklık, hareket 
kısıtlılığı, şekil bozukluğu, ve de en 
önemlisi ağrı ortaya çıkar. Ağrılar 
genellikle hareketle artmasına karşın 

hastalarda gece ağrısı çok belirgindir. 
Örneğin diz ekleminde sorun olan birisi; 
bize yürüyememe, merdiven inip-
çıkamama, gece ağrıları, bacaklarda 
eğrilik, dizde şişme gibi şikayetlerle 
başvuracaktır. 

Eklem osteoartriti (kireçlenmesi) 
nasıl teşhis edilir?

Eklemlerde osteoartrit başlayınca 
eklem kıkırdağı incelmeye ve eklem 
aralığı daralmaya başlar. Eklem 
kenarlarında kemik sivrileşmeleri 
(osteofit), şekil bozuklukları oluşur. 
Teşhiste öncelikle muayene bulguları 
önemlidir. Muayene sırasında 
eklemdeki şişmeyi, şekil bozukluğunu, 
hareket kısıtlılığını tespit ederiz. 

Daha sonra bazı radyolojik 
görüntülemelerden faydalanırız. İlk 
olarak hastaya röntgen filmi çektiririz. 
Düz bir röntgen filminden kıkırdağın 
aşınıp, eklemin daraldığını, şekil 

bozukluğunu, kemiklerdeki değişiklikleri 
görebiliriz. Çoğunlukla, ileri dönemdeki 
osteoartritte sadece röntgen filmi 
çektirmek yeterli olur.

Erken veya orta dönem osteoartritte 
tedaviye karar vermek için bazen 
manyetik rezonans (MR) görüntüleme 
gerekebilir. MR görüntüleri bize, eklem 
kıkırdağındaki aşınmayı, harabiyeti, 
eklem içindeki bağları ve diğer yumuşak 
dokuları gösterir. 

Bazen eklemi oluşturan kemikleri daha 
iyi değerlendirebilmek için Bilgisayarlı 
Tomografi (BT) faydalı olabilmektedir. 
Özellikle omuz ,dirsek, ve ayakbileği 
gibi eklemlerin kemik stoku ve yapısını 
değerlendirebilmek için BT faydalı 
olmaktadır.

Eklem osteoartritinin tedavisi nasıl 
yapılır?

Eklem de aşınma başladığı zaman 
öncelikle konservatif tedavi dediğimiz 

           Prof. Dr. Sercan Akpınar

EKLEM KİREÇLENMESİ 
KAÇINILMAZ MIDIR?
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cerrahi dışı yöntemleri kullanıyoruz. 
Konservatif tedavide; ilaçlar, kıkırdak 
vitaminleri, fizik tedavi yöntemleri, 
eklem içi enjeksiyonlar ( hyaluronik asit, 
prp) uygulanmaktadır. 

İlaçlar genelde ağrıyı, şişliği 
ve ödemi azaltmaktadır. 
Bunların yanında kullanılan 
kıkırdak vitaminleri 
kıkırdağa ve ekleme destek 
olmaktadırlar. 

Bu vitaminleri genelde 
3 ay kullanmak tavsiye 
edilmektedir. Yapılan fizik 
tedavi yöntemleri de eklem 
çevresi kasları güçlendirerek ve eklem 
hareket açıklığını sağlayarak ağrıyı 
azaltmaktadırlar. 

Eklem içi yapılan enjeksiyonlar, 

eklem kıkırdağına takviye yapmakta, 
eklemin kayganlığını arttırmakta 
ve şişliği azaltmaktadır. Bu 
enjeksiyonlar genelde 6 ayda bir 
tekrarlanabilmektedir. 

Konservatif tedavi yöntemlerinin 
dışında cerrahi tedavi seçenekleri de 
mevcuttur. Erken evre kireçlenmelerde 
artroskopi dediğimiz yöntem 

uygulanabilmektedir. Artroskopi kelime 
anlamıyla “artros” eklem demek, 
“skopi” de bakmak demektir. Sonuçta 
kelime anlamı itibarıyla eklem içerisine 
bakmak demektir. Bu artroskopi 
aslında vücuttaki bütün eklemlerde 
yapılabilir. Sonuçta eklemin büyüklüğü 
ve kullandığımız optik cihazın kalınlığı 
önemlidir. Ama en çok artroskopi diz 
ekleminde, omuz ekleminde, ayak 
bileği ekleminde, kalça ekleminde ve 
dirsek ekleminde yapılıyor. Artroskopi 
sonuçta bir optik cihazla eklem içerisine 
küçük bir delikten girerek eklemin 
monitör üzerinden görüntülenmesi 
esasına dayanıyor. Bununla beraber 
görüntüleme yaparken de cerrahi 
tedaviyi de beraber uygulamış oluyoruz. 
Bundan 30-40 sene önce eklem 
cerrahisi yaptığımız zaman genellikle 

           Prof. Dr. Sercan Akpınar

“Eklemler, kemikler arası hareketi 
sağlarken aynı zamanda yük geçişini 

de sağlarlar. Dolayısıyla eklemlere 
binen yükler arttıkça eklem kıkırdağının 
aşınma ihtimali artmaktadır. Bu yüzden 
eklem kireçlenmesi olan hastaların kilo 

vermeleri tavsiye edilir.”
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artroskopi olmadığı için açarak tedavi 
yapıyorduk. Dolayısıyla çok konforlu bir 
işlemdir. Hasta için vücudunda hiçbir 
kesi olmadan eklem açılmadan kapalı 
bir yöntemle cerrahi olmuş oluyor. Ağrı 
daha az, daha hızlı iyileşme, hastanede 
kalma süresi daha kısa ve yaşama daha 
erken adaptasyon olduğundan dolayı 
artroskopi teknolojinin bize sağlamış 
olduğu büyük bir imkandır.

Diğer bir cerrahi yöntem ise 
artroplasti dediğimiz eklem protez 
ameliyatlarıdır. Eklemde kıkırdak 
kalmayınca, kıkırdak altındaki kemik 
açığa çıkmakta, bu da hem ağrı hem 
de şişmelere sebep olmaktadır. 
Protez cerrahisinde eklem yüzeyini 
yeniden kaplayarak ağrısız, hareketli 
bir eklem sağlanmaktadır. Eklem 
protezleri total (tüm eklemi kapsayan) 
veya parsiyel ( eklemin bir kısmını 
kapsayan) şeklinde yapılabilmektedir. 
Örneğin, eklemin sadece iç kısmı 
aşınmış diz hastalarında unikondiler 
protez dediğimiz kısmi diz protezleri 
yapılmaktadır. Bunun avantajı hem 
eklemin sadece belli bir bölgesine 

müdahale edilmekte, hem de 
daha küçük bir ameliyatla hasta 
rahatlamaktadır. Total eklem protezinde 
ise tüm eklem yüzeyi yeniden 
kaplanmaktadır. Bu ameliyatların 
amacı, hastanın ağrısız bir şekilde 
tekrar eski eklem hareketlerine geri 
kavuşmasıdır. Bugün artık teknolojinin 
gelişmesiyle yapılan protezler 20-25 
sene sorunsuz işlevini görmektedir. 

Eklem kireçlenmesinden nasıl 
sakınırız?

Eklemin aşınmasında etkin olan bazı 
etkenler vardır. Bunlar; yaş, ağırlık, aşırı 
kullanım, ve genetik gibi etkenlerdir. 
Normalde eklem kıkırdağının, ıslak 
ağırlığının %80 i sudur. Bu su oranı 
yaş ilerledikçe azalır. Ve kıkırdağın 
yapısı bozulmaya başlar. Dolayısıyla 
yaşın ilerlemesi eklem kıkırdağının 
bozulmasının nedenlerinden biridir. 
Bir diğer ve önemli bir etken ise kişinin 
ağırlığıdır. Eklemler, kemikler arası 
hareketi sağlarken aynı zamanda 
yük geçişini de sağlarlar. Dolayısıyla 
eklemlere binen yükler arttıkça 

eklem kıkırdağının aşınma ihtimali 
artmaktadır. Bu yüzden eklem 
kireçlenmesi olan hastaların kilo 
vermeleri tavsiye edilir. 

Diğer bir etken de aşırı kullanımdır. 
Eklemlerini aşırı yoranlarda 
kıkırdaklarda zamanla aşınmalar 
başlayacaktır. Bu yüzden hastaların 
kapasitelerini aşan aktivitelerde 
bulunmamalarında fayda vardır. Bir 
başka neden de genetik etkenlerdir. 
Bazı kişiler eklem kireçlenmesine yatkın 
olmaktadırlar. Ebeveynlerinde eklem 
kireçlenmesi olanlarda eklem sorunları 
görülme ihtimali yüksek olmaktadır.

Eklemlerin hareket etmesi; insanların 
mutlu ve sağlıklı olmalarını sağlar. 
Bu nedenle eklemlerimizi korumalı, 
gereken tedbirleri almalı, gerektiğinde 
uygun tedaviyi yaptırmalıyız. Hepinize 
hareketli, sağlıklı, ve mutlu bir yaşam 
dilerim…

Prof. Dr. Sercan Akpınar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
www.sercanakpinar.com

           Prof. Dr. Sercan Akpınar
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Adana Vip Çiçek bir Ünsal Çiçek & Dekor kurulușudur.
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Kanser bedendeki herhangi bir hücre 
grubunun kontrolsüz çoğalması ve bağlı 
bulunduğu yerden ayrılarak başka yer-
lerde de çoğalmaya devam etmesidir. 
Normalde bütün hücreler belirli bir bö-
lünme ve üreme sayısını tamamladıktan 
sonra ölür. 

Ancak kanserde bu mekanizma çalış-
maz.  Kanserli hücreler zaman içinde 
normal hücrelerin yerini alarak ya da 

onları sıkıştırarak organların normal iş-
leyişlerini bozar ve ölüme neden olur. 
Bedenin kendi hücrelerinden geliştiği 
için dış saldırganlara karşı (mikroplar) 
etkili olan bağışıklık sistemi de kanserde 
pek etkili olmaz.

Meme kanseri, çoğunlukla memenin süt 
üreten dokusundan (bezler ve kanallar) 
kaynaklanır. Yukarda tanımlandığı gibi 
belirli bir hızda çoğalır ve bir aşamadan 

sonra lenfatik ve kan damarlarını kulla-
narak yayılır. 

Dünya ve Türkiye’de kadınlarda en çok 
görülen kanser tipidir (Kadın kanser-
lerinin dörtte biri). Dünyada her sene 
1,380,000 kadın meme kanserine yaka-
lanır.

Çoğunlukla süt üreten dokudan kaynak-
lansa da bazı alt tipleri farklı davranışa 
sahiptir. Örneğin lobüler kanserin birden 
fazla odakta olma olasılığı daha fazladır. 
İnvaziv ve infiltratif meme kanseri tipleri 
meme dokusu içinde normal sınırlarını 
aşarak çevre dokuya yayılır. Ancak kar-
sinoma in situ tipleri daha çok kanallar 
ve bezeler içinde kalır. Ancak çok odaklı 
olma olasılıkları daha yüksektir.

MEME KANSERİ RİSK ETKENLERİ

80 yaşına kadar yaşadığı varsayılan 
bir kadında meme kanseri gelişme ris-
ki 8-10’da bir olarak hesaplanmıştır. 
Meme dokusunun tam gelişmediği er-
keklerde de meme kanseri görülebilir. 
Ancak erkeklerde meme kanseri riski 
kadınlara göre 100’de bir daha azdır.
Birinci derece kadın akrabasında meme 
kanseri olan kadınlarda risk toplumun 

           Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal

MEME KANSERİ
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geri kalanına göre 2-5 kat daha fazladır. 
Ailedeki meme kanseri hasta sayısı art-
tıkça risk daha da artmaktadır.

Genetik yatkınlık. Bazı genlerin bozuk 
olmasından dolayı bir grup kadında 
meme kanseri riski yüksektir. Bu grup 
genetik test ile saptanabilir. Bu genetik 
farklılığın toplumda gelişen meme kan-
serlerinin %10’unu oluşturduğu düşü-
nülmektedir. Özellikle ailesinde 3 veya 
daha fazla kadında meme kanseri olan 
kadınlarda bu genetik farklılık olabilece-
ği düşünülmelidir. Bu kadınlara genetik 
test yapılabilir. Ancak her kadı-
na bu test uygun değildir.

Geç doğum. İlk çocuğunu 30 
yaşından sonra doğuran ka-
dınlarda meme kanseri görül-
me oranı 20 yaşından önce 
doğuranlara göre 2 kat daha 
fazladır. Hiç çocuk doğurma-
yan kadınlarda ise risk daha da 
yükselmektedir.

Uzun doğurganlık. Erken adet 
gören ve geç menapoza giren kadınlar-
da risk biraz artmaktadır. Bu da kadınlık 
hormonlarının (östrojen ve progesteron) 
meme üzerindeki etkilerinden kaynakla-
nır.

Uzun süreli (10 seneden fazla) doğum 
kontrol hapı kullanımın riski hafif artır-
dığı bildirilmiştir. Aynı şekilde menopoz 
nedeniyle uzun süre (10 yıldan fazla) 
östrojen tedavisi gören kadınlarda me-
me kanseri görülme riski yükselmekte-
dir.

Şişmanlık özellikle 50 yaş ve üzerindeki 
kadınlarda meme kanserine yakalanma 
riskini artırmaktadır.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

En önemli belirti ele gelen şişliktir. Özel-
likle yeni olan ve giderek büyüyen şişlik 
ya da sertlik kuşku uyandırmalıdır. Bu 
sertlik meme dokusunda hareket ettirile-
miyor ve kenarları düzensiz ise daha da 
kuşkulanmak gerekir. 

Meme derisinde veya başında çekilme 
önemli bir belirtidir. Burada büyüyen 
kanser topağı memenin şekil veren sert 
liflerini (Cooper bağları) içine alır ve sı-
kıştırır. Bu da ilgili bağın kısalmasına ve 

üzerindeki deriyi içe çekmesine neden 
olur.

Bir başka belirti ise meme derisinde 
kalınlaşma ve sertleşmedir. Burada da 
kanser hücreleri lenfatik kanalları tutar 
ve dokuda sıvı birikimi olur. Bu da de-
rinin kalınlaşmasına ve kıl köklerinin 
gömülmesine neden olur. Ortaya çıkan 
görüntüye portakal kabuğu manzarası 
denir.

Ayrıca meme başından akıntılar da ba-
zen kuşku uyandırmalıdır. Özellikle ken-
diliğinden olan kanlı akıntı araştırılmalı-

dır. Ancak birçok kadında meme başını 
sıkarak veya kendiliğinden olan masum 
akıntılar olabilir. Bu masum akıntılar da-
ha çok sarı-yeşil zaman zaman kahve-
rengiye çalan renktedir. 

Kanser hücresinin bölünme ve çoğalma 
hızına göre değişiklik gösterse de tek 
bir hücrenin ele gelen ya da belirti veren 
kanser dokusuna dönüşmesi birkaç se-
neyi alabilir. 

Kanserli doku ne kadar küçük yaka-
lanırsa (erken evre) tedavi şansı da o 
kadar artar. Bu nedenle kanserli doku 
ele gelmeden tanı koymak önemlidir. 
Kanser tarama programlarının da te-
mel mantığı budur.

MEME KANSERİ TARAMASI

Hastalığın evresi, yani yaygınlığı; te-
daviyi ve hayatta kalma oranını etkiler. 
Erken evre kanserlerde tedavi sonuçla-
rı ve hayatta kalma oranları daha iyidir. 
Maalesef toplumdaki meme kanseri ora-
nı azalmamaktadır. Ancak erken tanı ile 
meme kanserinden ölüm oranı üçte bir 
oranında azalmaktadır. Bu nedenle hiç 
olmazsa erken tanı ve erken tedavi he-
deflenmelidir. 

Erken tanı için 3 temel unsur vardır.

İlki kendi kendine muayenedir. Her ka-
dın 20 yaşından sonra kendini muayene 
etmeyi öğrenmelidir. Muayene meme-
nin hormonlara en az duyarlı olduğu dö-
nemde; yani adet bitmesinden 3-5 gün 
sonra ömür boyu her ay yapılmalıdır. 

İkinci unsur ise doktor muayenesidir. Bu 
da ilk kez 20 yaşında yapılmalıdır. Ek 
risk faktörleri yoksa 2-3 senede bir tek-
rar doktor muayenesine girilmelidir. Kırk 
yaşından sonra doktor muayenesi her 
sene tekrarlanmalıdır. 

Erken tanıda üçüncü ve son unsur ma-
mografidir (meme filmi). Özel ailesel ek 
risk faktörleri yoksa ilk mamografi 40 
yaşından sonra başlamalı ve ek bulgu 
yoksa 1-2 senede bir tekrar edilmelidir. 
Daha erken mamografi çekilmesinin ya-
rarı yoktur. Bazı özel durumlarda (aile 
hikayesi, yoğun meme ya da kalıcı sili-
kon protezli hastalarda) meme manye-
tik rezonans tarama için kullanılabilir. 
Ultrasonografi bir tarama testi değildir; 
muayene ve/ya filmlerde saptanan bir 
anormallik için ayrıntılarda yararlıdır. 
Kadınların erken tanı için gereken ba-
sit bu 3 aşamadan çekinmemeleri çok 
önemlidir.

MEME KANSERİNDE AMELİYAT

Aslında bu ameliyat tek bir ameliyat de-
ğildir. Memenin kendisine yönelik bir 
ameliyat ve aynı oturumda kanserin ilk 
yayıldığı yer kabul edilen koltuk altı lenf 
düğümlerinin değerlendirildiği/temizlen-
diği ameliyattır. Ancak genelde ikisi bir 
arada yapıldığı için tek bir ameliyat gibi 
değerlendirilir.

Bundan 100 sene önce meme kanseri 
ameliyatında “radikal mastektomi” deni-
len bir yöntem kullanılıyordu. Bu teknikte 
meme ile birlikte koltukaltı lenf bezlerinin 
hepsi ve göğüs duvarındaki pektoralis 
kasları (göğüs kasları) da alınıyordu. Bu 
büyük ameliyatın kanser ilerlemesinde 
pek bir etkisi olmadığı gösterilince ame-
liyatın genişliği azaltıldı. 50 sene kadar 
standart ameliyat “modifiye radikal mas-
tektomi” oldu. Bunda da meme ve lenf 
düğümleri çıkarıldı ancak göğüs kasları 

           Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal

“Yaşı 50 ve üzerinde olan kadınların 
meme kanseri olma olasılığı, yaşı 50’nin 

altında olan kadınlara göre 4 kat daha 
fazladır. Kadının önceden meme kanseri 
olması diğer memede de görülme riskini 

3-4 kat artırır.”
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korundu. 15 sene öncesine kadar meme 
kanseri olan hastalarda ağırlıklı olarak 
bu yöntem kullanılıyordu. 

Kanser ilerlemesinde alınan meme do-
kusunun genişliği tartışması devam et-
tikçe ve bilgi birikimi arttıkça “meme ko-
ruyucu cerrahi”, yani memenin sadece 
hastalıklı kısmının alınması güncel hale 
geldi. Uygun hastalarda günümüzdeki 
temel teknik budur. Ancak bu teknikte de 
koltukaltı lenf düğümlerini değerlendir-
mek için bazen ayrı bir kesiden uygula-
ma gerekmektedir.

Onkoplastik Cerrahi

Kişinin beden bütünlüğü veya bunu sağ-
ladığı düşünülen parçaların kaybı kişi-
lerde az ya da çok moral bozukluğu, is-
teksizlik ve çökkünlüğe yol açmaktadır. 
Görünmeyen bir kısımdaki organ kaybı; 
örneğin mide veya barsak kaybı tıbbi so-
runlara yol açabilir. Ancak kişi genellikle 
beden bütünlüğünün kaybolduğunu his-
setmez ya da fark etmez. 

Her gün hem kendimiz hem de iletişimde 
olduğumuz diğerleri tarafından görülen, 
hissedilen beden parçalarının kaybı ise 

daha büyük ruhsal sorunlara yol açar. 

Son yıllarda meme kanserinde belli 
durumlarda memenin tam alınması-
nın gerekmediği saptanınca kadının 
beden bütünlüğünü korumaya yönelik 
ameliyatlar; meme koruyucu cerrahide 
belirgin bir artışa yol açmıştır. Ayrıca 
memenin tamamının alınması gerektiği 
durumlarda artık beden bütünlüğünü ta-
mamlayan ameliyatlarda yapılmaktadır.

Önceki zamanlarda bu ameliyatlar kan-
ser ameliyatından belli bir süre sonra 
(genelde 1 sene sonra) yapılmaktayken, 
artık kanser ameliyatı ile birlikte aynı an-
da yapılabilmektedir.

Protez (meme silikonu)

Memenin hepsinin alınması gerektiği 
durumlarda aynı oturumda kalıcı silikon 
protez yerleştirilebilir. Olabildiğince çok 
deri korunarak derialtı kazınarak meme 
dokusu çıkartılır. Meme başının etkilen-
mesine göre meme başı korunabilir ya 
da o da çıkartılır. Sonrasında göğüs ön 
duvar kası (pektoralis kası) ve gerekirse 
o bölgedeki diğer kaslar uygun şekilde 
biçimlendirilir ve protezin içine konacağı 

bir cep yapılır. Mümkün olduğunca diğer 
memeye yakın boyutta protez seçilir. 
Hacim olarak uygunluk sağlanabilse bi-
le bazen diğer memenin zaman içinde 
geçirdiği değişikler (sarkma, bölgesel 
hacim kaybı) nedeniyle simetri sağlana-
mayabilir. 

Böyle bir durumda önceden konuşula-
rak, hastalık içermeyen meme şekillen-
dirilebilir. Ancak çok büyük bir simetri 
bozukluğu olmadıkça böyle bir girişim 
genelde gerekmez.

Meme koruyucu ameliyatta bazen geri 
kalan boşluk çok fazla olabilir ve kozme-
tik sonuç tatmin edici olmayabilir. Son 
zamanlarda bu boşluklar için de küçük 
protezler üretilmiştir. 

Bu ameliyat diğer yapılandırma ame-
liyatlarına göre daha kolaydır. Yine de 
belli bir deneyim gerekir ve yabancı bir 
cisim yerleştirildiği için enfeksiyon riski 
açısından ayrıca özen gerekir. 

Sonuçlar hakkında hasta gerçekçi ola-
rak bilgilendirilmeli ve mümkünse önce-
ki hastaların fotoğraflarıyla değerlendir-
me ve karşılaştırma yapılmalıdır. 
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Kas Destekli Protez

Daha iyi ve uzun süreli kozmetik sonuç 
protez doğrudan deri altına değil, kas al-
tına hazırlanan bir cebe yerleştirilir. An-
cak konulacak protez bazen büyüklüğü 
nedeniyle göğsün ön duvarındaki kaslar 
altına yerleştirilemez. 

Bu durumda bedenin başka tarafından 
bir kas tabakası protezi kaplamak üze-
re bu alana doğru kaydırılabilir. Genelde 
bu amaç için kanat kası da denilen sırt 
yan kası (latissimusdorsi kası) kullanılır. 

Yalnız kas-yağ-deri destekli Yapılan-
dırma

Silikon protez istemeyen ya da uygun 
olmayan hastalarda yeniden yapılandır-
ma için saf olarak bedenin kendi parça-
ları kullanılabilir. Bu yöntemler içinde en 
kolay olanı damar yapısını bozmadan 

yan sırt kasının üzerindeki deri ile birlikte 
boşluk alana getirilmesidir (Latissimus-
dorsiflep-LD flep). Ancak bunda yeterli 
hacim genelde olmaz. Bu yöntem kıs-
mi meme ameliyatı sonrası geniş alan 
çıkartılmışsa hacim tamamlama amaçlı 
kullanılabilir (mini LD flep).

LD flepte genelde silikon protez deste-
ği gerekirken, transversusabdominis-
muscle (TRAM) flepte alınan doku ra-
hatlıkla yeterlidir. TRAM flepte karın ön 
kas tabakası üzerindeki yağ ve deri ile 
karın bölgesinden alınır ve alınan me-
menin yerine konulur. 

Bu doğala en yakın sonucu vermekle 
birlikte karın bölgesinde bozluma ve fıtık 
riski yanında alınan dokunun dolaşımı-
nın bozulma olasılığını da içerir. Ayrıca 
bu ameliyatın çeşitli uyarlamaları da var-
dır. 

Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal

Genel Cerrahi Uzmanı
www.tarikznursal.com.tr

Kaynaklar

1. 
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7 MAYIS GELENEKSEL  
BAHAR ŞENLİĞİMİZ

Güney Eğitim Vakfı’nın en büyük bu-
luşması olan bahar şenliğimiz bu yıl 7 
mayıs Pazar günü Atlı spor Kulübü’nde 
gerçekleşti. 

Yaklaşık 1.5 ay öncesinden başladığı-
mız şenlik hazırlığımız, misafirlerimizi 
unutamayacakları bir gün yaşatmak 
amacıyla yoğun  hazırlıklarla geçti. 

Öncelik çocuklarımız dedik. Onlar için 
oyun parkları, aktiviteler, gösteriler ve 
yarışmalar, küçük yaş grubu çocukları-
mız için daha farklı etkinlikler planlandı. 
Tüm misafirlerin şenlik duygusunu his-
sedebileceği herşeyi ince ayrıntılarına 
kadar düşündük. 

Anneler gününe yönelik hediyelik eşya 
stantlarımız, kadınlar kolunun tüm yıl 
boyunca büyük özveri ile çalışarak or-

taya koyduğu birbirinden farklı yüzlerce 
ürün  satış için hazırlandı.Sabah erken 
saatlerde başlamasını planladığımız 
şenlik için  kahvaltı hazırlıkları yapıldı.

Bir gün öncesinden alanın hazırlığı 
başladı. Binlerce misafiri ağırlamak hiç 
kolay değil…Çadırlar kuruldu, masa 
sandalyeler alana yerleştirildi, temizlik 
yapıldı, sponsorlar alandaki yerlerini 
alarak hazırlıklarına başladılar. 

Çok büyük bir heyecanla bir yıldır bek-
lediğimiz gün gelip çattı….ama bizi bek-
leyen sağanak yağmur sürprizi sıkıntılı 
anlar yaşattı…

Deyim yerinde ise bardaktan boşanırca-
sına yağan yağmur vakfın kadınlar kolu-
nun stantları başta olmak üzere herkesi  
çaresiz bıraktı. Fakat kısa bir süre sonra  

yağış durdu. Herkes neşe içerisinde ça-
lışmaya başladı…Misafirlerimiz yavaş 
yavaş alanı doldurdular. Müziğimizin de 
devreye girmesiyle enerjilerine hayran 
olduğumuz kadınlar kolunun kanatsız 
melekleri ortamı coşturdular. 

Evlerde hazırlanan yiyecekler paketle-
nerek satışa sunuldu. Mis gibi kokan çay 
kahvelerle tüm stresi uzaklaştırdık. Öğle 
saatlerinde  artan kalabalık yüzümüzü 
güldürdü. 

Sponsor olan başta eğitim kurumları, 
yiyecek içecek stantları, oyun parkları 
alanda yerlerini alarak güne renk koku 
tad kattılar,  Bu arada çocuklar için ani-
masyonlar yarışmalar başladı...

Neler neler yapıldı…Halat çekme, yu-
murta taşıma, çizgi film kahramanları-
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SEYHAN

 BLD
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           Selda Toprak
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nın kostümleri ile dolaşan animatörler  
çocuklara oyunlar oynattılar yarışmalar 
yaptılar. Renkli Bireyler anaokulu  okul 
öncesi çocuklar için hazırladıkları faali-
yetleri sundular.

Yine her yıl geleneksel olarak yapılan 
tavla turnuvası bu yıl da güzel bir katı-
lımla gerçekleşti. Gençlere yönelik bas-
ketbol, voleybol  ve penaltı atışları  yo-
ğun bir ilgiyle yapıldı.

Tam bu anlarda alanda Büyükşehir Be-
lediyesi bandosu muhteşem bir müzik 
ziyafetine başladı. 

Geçen sene ilk olarak  katılan bando eki-
bi büyük beğeni kazanınca bu sene de 
olmazsa olmazlarımızdan oldu. Alanda-
ki coşku görülmeye değerdi. 

Bir saat süren müzik ziyafetinden sonra  
sıra La Noche Dans Akademisinin zum-
ba gösterisine geldiğinde alanda kadınlı  
erkekli, yaşlısı genci ve çocuklarla birlik-
te büyük bir topluluk katılım sağladı.Çok 

           Selda Toprak
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           Selda Toprak

keyifle eşlik edilen danslar misafirlerimi-

zin beğenisini kazandı..

Şenliğe binlerce misafirin yanısıra 

belediye başkanları, milletvekilleri, 

sivil toplum örgütlerinin başkanları 

ve basın ilgi gösterdi.

Yarışma ve turnuvaların sonunda ka-

zanan yarışmacılara madalyaları veril-

di. Sponsor olan, yaptıkları faaliyetlerle 

destek olan firmalara plaketleri yönetim 

kurulu üyelerimiz tarafından verildi.

Öğleden sonra ise farklı bir müzik ziya-
feti daha bizi bekliyordu. Başarılı müzik 
grubunun güçlü performansları ile söy-
lediği şarkılara misafirlerimizin de eşlik 
etmesi zaman zaman dans etmeleri  oy-
namaları tam bir şenlik havası yarattı.

Bir yıl boyunca iple çektiğimiz yönetim 
kurulu üyeleri, kadınlar kolunun gönül-
lü hanımefendileri, vakfımızın kıymetli 
personelleri ile yine muhteşem bir orga-
nizasyona imza atmış olmaktan, misa-
firlerimize unutulmaz bir gün yaşatmış 

olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.
Darısı her seneye böyle güzellikleri ya-
şamak ve yaşatmak dileğiyle..

Unutmayın biz büyük bir aileyiz, siz 
yoksanız bir eksiğiz….



NOYANER HYUNDAİ PLAZA
YENİ MODEL ARABALARI  İLE 
FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR!

NOYANER HYUNDAİ PLAZA
SATIŞ, SERVİS, 2.EL VE SİGORTA
Ceyhanyolu Üzeri 4.Km - Adana - Yüreğir
T : 0322 370 09 09 
T : 0322 346 18 85

/noyaner.oto
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Günlük hayatımızın içerisinde karşılaş-
tığımız tüm üzüntüleri anlatmak için kul-
landığımız depresyon kavramı; ruhsal 
olarak bireyin çökkünlük yaşaması yani 
üzüntü, keder, mutsuzluk, karamsarlık, 
isteksizlik, durgunluk gibi belirtiler gös-
termesi anlamına gelir. 

Bazen depresyon kelimesi hüzün veya 
kayıp duygusunu tarif etmek için de kul-
lanılır. Bu duygular her insanda zaman 
zaman görülebilir ve çoğunda birkaç sa-
atte veya birkaç günde geçer. Böyle za-
manlarda insanlar normal faaliyetlerini 
de yürütebilirler.

Depresyon keder duygusundan farklı-
dır. Depresyondaki keder duyguları çok 
daha yoğun ve uzun sürelidir. 

Daha önceden hoşlanılan faaliyetlere 
karşı ilgi kaybolması sıktır. Günlük işleri 
bile yürütmek son derece zorlaşır. Ya-

Güncel              Seyla Çiçekçi

DEPRESYON
şamın önemli alanlarında iş, aile, sos-
yal yaşam olmak üzere bozulmalara yol 
açar. 

Depresyon ruhsal bir rahatsızlıktır, ki-
şinin ahlakı, zekası veya iyi ya da kötü 
birisi olmasıyla ilgisi yoktur.

Depresyonda görülen belirtiler;

• Çaresiz ve umutsuz hissetmek, her 
şeye karşı karamsar bir bakış açısı

• Daha önce yapılan hobiler, boş za-
man aktiviteleri, sosyal aktiviteler ya 
da cinsellik gibi günlük yaşam aktivi-
telerine ilgide azalma. 

• Belirgin kilo kaybı ya da kilo alımı

• Uykusuzluk sabahın erken saatle-
rinde kalkma ya da normalden fazla 
uyuma 

• Tahammül düzeyinde azalma, ça-
buk sinirlenme ve herkese kızma.

• Yorgun, halsiz hissetmek ve hiçbir 
şey yapmak istememek. 

• Kendinizde algıladığınız hata ve 
yanlışlar karşısında kendinizi sert-
çe eleştirmek, kendinizi değersiz ve 
suçlu hissetmek.

• Madde kullanımı, kumar, dikkatsiz-
ce araba kullanma gibi sorumsuz 
davranışlara yönelme.

• Dikkati toplamada, karar vermede 
ya da birşeyleri hatırlamada prob-
lem yaşama.

• Baş ağrısı, bel ağrısı, ağrıyan kaslar 
ve karın ağrısı gibi fiziksel şikayet-
lerde artış.

• İntihar ve ölüm düşüncesi

Bir kişide depresyonun varlığından söz 
edebilmek için bu belirtilerin günün he-
men tamamında hakim olması ve en az 
15 gündür devam etmesi ayrıca kişinin 
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yaşamsal işlevlerinde bir bozukluğa yol 
açması yani iş, aile ilişkileri vb. konular-
da bozulmaya yol açmış olması gerekir.
Depresyon tek bir nedene bağlı değildir. 
Yaşanan olaylar, kişilik yapısı ve bun-
lara eşlik eden beyindeki değişiklikler 
beraberce depresyona neden olduğuna 
inanılan üç ana etkeni oluşturur. Dep-
resyondaki erkekler, umutsuzluklarının 
ve kendilerine karşı olan nefretlerinin 
farkına kadınlardan daha az varırlar. 
Bunun yerine daha çok yorgunluktan, 
tahammülsüzlükten, uyku problemlerin-
den ve işe ve hobilere olan ilgilerini kay-
betmelerinden şikayet ederler. 

Erkeklerde depresyonun diğer belirtile-
ri ise öfke, sinirlilik, şiddet, umursamaz 
davranışlar ve madde kötüye kullanı-
mıdır. Kadınlardaki depresyon oranı, 
erkeklerinkinden iki kat daha fazladır. 
Kadınlar erkeklerden daha yoğun bir şe-
kilde suçluluk, uykuda artış, iştah ve kilo 
artışı yaşarlar. Ayrıca kadınlar mevsim-
sel affektif bozukluğu erkeklere oranla 
daha sık yaşarlar.

Depresyonun Sebepleri ;

• Yalnızlık

• Sosyal destek eksikliği

• Stresli yaşam olayları

• Ailede depresyon öyküsü

• Evlilik ve ilişki problemleri

• Finansal sorunlar

• Travma ya da istismar

• Alkol ya da madde kötüye kullanımı

• İşsizlik ya da yeterli bir işte çalışma-
ma

• Sağlık sorunları ve kronik ağrılar

• Depresyonun altında yatan sebep-
leri anlamak problemi çözmenize 
yardımcı olabilir.

Depresyonun sebepleri ve belirtileri 
farklı insanlarda farklı görüldüğünden 
tedavi yöntemleri de farklıdır. Çoğu du-
rumda en iyi yaklaşım sosyal destek, ya-
şam tarzı değişiklikleri, duygusal beceri 
geliştirme ve profesyonel yardımın bir 
kombinasyonudur.

 Etkili olan yaşam tarzı değişiklikleri;

• Destekleyici ilişkiler geliştirmek

• Düzenli egzersiz ve spor yapmak

• Uykunuzu düzenlemek

• Doğal yiyecekleri seçmek

• Stres yönetimini öğrenmek

• Rahatlama- gevşeme tekniklerini 
öğrenmek

• Olumsuz düşünce kalıplarına mey-
dan okumak

Yaşam tarzı değişiklikleriniz ile zihnin 
bedeni değiştirmesi gibi bedensel de-
ğişimin zihninizi  de değiştirebileceğini 
gözlemleyeceksiniz.Bazı tip depresyon-
lar için yaşam tarzı değişikliği tek başı-
na yeterli değildir; böyle bir durumda  bir 
psikiyatristten yardım alarak tedavinizi 
planlamasını istemek doğru bir yakla-
şım olacaktır.

Kaynakça:http://www.bilisseldavranisci.org,http://sukruuguz.com/

Güncel              Seyla Çiçekçi

TÜM ZAMANLARIN EN 
BÜYÜK KEŞFİ İNSANLARIN 
YALNIZCA TUTUMLARINI 
DEĞİŞTİREREK 
GELECEĞİNİ 
DEĞİŞTİREBİLECEĞİDİR.

Oprah Winfrey
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1- BOTOKS İLE İNCE ÇİZGİLERİ VE 
KIRIŞIKLIKLARI YOK EDİN

Çizgi gideren nörotoksinler piyasaya 
çıktığından beri doktorlar sıklıkla göz 
çevresindeki çizgileri yumuşatmak için 
bunlardan faydalanıyor. Çizgi ve kırışık-
lık görünümünü hafifletmek için en etkili 
olan seçenek nörotoksinlerdir. Bu işlem-
de kaslar daha az kasıldığından çizgi ve 
kırışıklıklar dahayumuşak bir görünüme 
kavuşuyor.

2-DOLGU MADDELERİ İLE ÇÖKÜK 
ŞAKAKLARA ÇÖZÜM

Şakak bölgesi en çok gözden kaçan 
bölge ve çoğu insan şakak bölgesinde 
yaşanan çökmenin farkında bile değil. 
Özellikle çok fazla egzersiz yapan yağ 

kaybına bağlı olarak yaşanan çukurlan-

maları düzeltmenin en kolay yolu dolgu 

maddeleridir.

3-GÖZALTI ÇUKURLARINI DOLDU-

RUN

Gözaltı çukurları sizi olduğunuzdan çok 

daha yaşlı gösterir, gözleriniz sönük ve 

yaşlı görünür. 

Gözaltı çukurları yağ (hacim) kaybından 

dolayı oluşur; yağ kaybı ise genellikle 

yağların zaman içinde dağılarak aşağı-

lara doğru yayılması nedeniyle ortaya 

çıkar. Gözaltlarındaki gözyaşı yolu de-

nilen bölgede oluşan çukurları ortadan 

kaldırmanın en iyi yolu yağ ve dolgu 

maddeleridir. 

           Taner Dinçsoy

4-ÜST GÖZ KAPAĞI OPERASYONU 

İLE YORGUN GÖZLERİ CANLANDI-

RIN

Üst göz kapaklarındaki fazla deri yorgun 

bir görünüme neden olabilir. Gerginlik 

veren kremler işe yarayabilir ancak gev-

şek deri görünümünü düzeltmede göz 

kapağı ameliyatı kadar etkili olmaz. 

Üst göz kapağı operasyonlarında yağ ve 

derinin dikkatlice kesilerek alınıp ve göz 

kapaklarının daha genç bir görünüm ve-

recek şekilde biçimlendirilir.

Çukur bir görünüm oluşumunu önlemek 

için de gözkapağı çizgisiyle kapak ara-

sına dolgu maddesi veya yağ enjekte 

ediliyor. 

10 YAŞ DAHA  
GENÇ GÖRÜNMENİN YOLLARI...
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5- NÖROTOKSİNLER VEYA KAŞ 
KALDIRMA İLE KAŞLARI ŞEKİLLEN-
DİRİN

Kaşlar zamanla incelir, beyazlar ve ka-
visli görünümünü kaybeder ancak as-
lında kaşlardaki yaşlanma deri altında 
başlayan bir süreçtir ve ‘’düşük kaş’’, 
yaşlanan yüzün en belirgin işaretlerin-
den biridir. Kaşları kontrol eden kaslar 
zayıflamaya ve cilt 
sıkılığını kaybetmeye 
başladığından kaş-
larda düşük bir gö-
rünüm ortaya çıkar. 
Kaslar bir operas-
yonla kaldırıldığında 
kaşlarda daha genç 
bir görünüm veren 
bir konuma doğru çekilerek yepyeni bir 
görünüme kavuşur. Doğru bölgelere en-
jekte edlecek nörotoksinler ise geçici de 
olsa bir kaldırma etkisi yaratır.

6- ALIN ÇİZGİLERİNİ YUMUŞATIN

Alın boyunca uzanan çizgiler kabusu-
nuz olabilir gerçekten de kötü bir görü-
nüm oluştururlar. Ancak kas sınırlayıcı 
botoks ile bu çizgileri düzeltmek son de-
rece kolay. Yatay çizgilerin oluşmasına 

neden olan 
kasla-

rın 
ha-
re-

ketlerini sınırlayarak çizgi ve kırışıklık-
lara yumuşak bir görünüm verilebilir ve 
daha az belirgin olurlar. 

7- FRAKSİYONEL CO2 LAZER YE-
NİLEME VEYA HYALURONİK ASİT 
DOLGULAR İLE AĞIZ ÇEVRESİNDE-
Kİ DİKEY ÇİZGİLERDEN KURTULUN

Ağız çevresindeki deri, göz çevresin-
deki deri kadar olmasa da, yüzün diğer 

bölgelerine göre daha 
hassastır ve genellikle 
çok çabuk yıpranır. Cilt 
yüzeyinin dokusuna ilişkin 
her türlü sorunda en etkili 
çözüm mikro dermabraz-
yon(deri düzeltme) ile la-
zerdir. Bu işlemler hasar 
görmüş cilt yüzeyini yeni-

leyerek daha canlı ve dinç bir görünüm 
verirSonrasında veya tek başına yapı-
lacak dolgu enjeksiyonu ile çökük gör-
nümden kurtulabilirsiniz. 

8-RETİNOİD İÇEREN ÜRÜNLER KUL-
LANARAK KIRIŞIKLIKLARIN ÖNÜNE 
GEÇİN

Reçeteli retinoidler çoğu doktora göre 
olmazsa olmaz ürünlerden çünkü cildi 
formunda tutmaya yardımcı oluyor. Cilt 
ne kadar sağlıklı ise çizgi ve kırışıklıklar-
da o kadar hafif duruyor. Retonoidler cil-
di gerginleştirmeye ve kolajen üretimini 
canlandırmaya yarıyor. Ve tabi kolajen 
ne kadar fazla ise kırışıklık ve çizgiler o 
kadar az oluyor.

9- ULTHERAPY ETKİSİ İLE GEVŞEK 
DERİYİ SIKILAŞTIRIN 

Gevşek deriyi kaldırıp sıkılaştırmak için 
ultrasonun gücünden faydalanan bu yüz 
ve boyun sıkılaştırıcı, sıkı bir görünüm 
sağlayacak daha fazla kolajeni üretmek 
için cildin alt tabakalarına enerji gönde-
riyor. Sonuçları hemen ortaya çıkmıyor, 
cilt kasılmaya başladıkça ve zaman için-
de etkisi görülüyor.

10-İNCE DUDAKLARI DOLDU-
RUN

Üst dudak ve zamanla düzleşir, 
uzamaya başlar ve üst dudakta-
ki kalp şekli kaybolur. Ağız-burun 
bölgesinin merkezindeki kısımda, 

yani burnun sonu ile üst dudaklar ara-

sındaki kısımda da kayıp yaşanabilir. 

Dolgu maddeleriyle dudaklar yeniden 

şekillendirilirken gerekli olduğu takdir de 

hacimde eklenebilir.

11-DOLGU VE ÖRÜMCEK AĞI İLE 

SARKIK YANAKLARI KALDIRIN 

Yanaklar düşmeye başladığında yüzün 

diğer kısımlarıda düşmeye başlar. Faat 

yanakları az miktarda doldurmak böl-

gede bir düzleşme sağlayarak doğal bir 

görünüm yaratılabilir ve kaybolan dol-

gunluk geri kazandırılabilir.Örümcek ağı 

tekniği ile de sarkan yanaklar ve gıdı yu-

karı doğru toparlanmaya çalışılır.

12- GIDIDAN KURTULUN

Zamanla yüzdeki kaslar, dokular ve 

bağ dokular zayıflamaya başlar ve eski 

konumlarında kalamazlar. Bu durumun 

görüldüğü bölgelerden biri de alt çene 

kemiğidir. Gıdı oluşumunu önlemenin 

en etkili yolu al yanak dokusunu kal-

dırmak, bu işlem çene kemiğinin altına 

sarkan dokunun kaldırılmasını sağlar. 

Kalan dokularda kesilerek alınır.

13- FRAKSİYONEL LAZER CİLT YE-

NİLEME CİLDİNİZİ TAZELEYİN

Cil kendi doğal ışıltısını kaybetmeye 

başladığında ve yılların izleri daha be-

lirgin hale geldiğinde yüz daha yaşlı ve 

çökmüş görünebilir. Donuk, yaşlı cildi 

eski haline getirmenin etkili bir yolu frak-

siyonel lazer uygulamaları. Citte kont-

rollü bir hasar meydana getirerek cildi 

iyileşmek için yeni, sağlıklı kolajen üret-

meye zorlar ve daha sorunsuz, daha eşit 

bir cilt yüzeyi meydana getirir. 

14-BÜYÜME FAKTÖRLÜ CİLT BAKI-

MI ÜRÜNLERİ KULLANIN

Büyüme faktörlerinin vücudun doğal ko-

lajen, elastin ve hyalüronik asit üretimini 

arttırarak yüze daha kalkık bir görünüm 

verdiği biliniyor.

neden olan 
kasla-

rın 
ha-
re-

da o k
di ge
canla
ne ka
kada
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           Taner Dinçsoy
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ADANA’NIN 
 

YÜZÜ
MAHMUT REYHANİOĞLU (Turuncu Adam)

Bu kent bizim ve biz sahip çıkacağız. Babalarımız gibi 70’li yılların zenginliğini 
tekrar biz getireceğiz çünkü başka şansımız yok. Başka ADANA YOK.

Fabrikaların üç vardiya çalıştığı Bossalar, Sümerbanklar, Güney Sanayi-
ler, Milli Mensucatlar ve onlarcası. Tarlaların her ürün verme zamanı yığın-
ların toplamaya geldiği pamuk,  mısır, buğday, portakal, mandalina, limon, 
karpuz, vb.

Ne oldu da sanayi ve tarım bitti. Ne fabrika kaldı ne de fabrikada çalışanlar. 
Tarım da bitince çalışanlar da gelmez oldu.

Ne kaldı geriye kebap şalgam.

Ve bereketli toprakları elbirliğiyle yok ettik. Sahiplenenleri de bir bir elimizden 
kaçırdık. Yatırımcılara da sahip çıkamadık.

Şimdi tam zamanı. Var olan değerlerimizi de kaybetmeden Adana’ya yatırım 
yapan, vergisini Adana’ya ödeyen tüm kurum ve kuruluşlara destek vermeliyiz. 

BİZ ADANALIYIZ  
PLATFORMU BAŞKANI
Mahmut REYHANİOĞLU
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BU KENTE HEP 
BİRLİKTE SAHİP 
ÇIKMAYA VAR 

MISINIZ?

Kentin markalarına sahip çıkmalıyız. 
Özel Hastanelerine, özel okullarına, 
otellerine, marketlerine, sanayisine, ta-
rımına, basınına, sporuna, sanatsal tüm 
faaliyetlerine, festivallerine, küçük es-
nafına… Adana markası olan her şeye 
sahip çıkmalıyız.

Altın Kozasına, Portakal Çiçeğine, Ya-
şar Kemal, Orhan Kemal Kültür Merkez-
lerine, tiyatrosuna kentte yapılan her et-
kinliğe destek vermeliyiz.

Kentimize yatırımın yapılmasını is-
tiyorsak vergisini Adana’ya ödeyen 
kuruluşlarla iç içe olmalıyız ki Ada-
na’dan aldıklarını Adana’ya yatırsın-
lar. Bu konuda meşaleyi yaktık 1970’li 
yılların güçlü Adanasını yaratacağız 
hep birlikte. Var mısınız?  

BİZ ADANALIYIZ.
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Eğer siz de giyecek hiç bir şeyim yok di-
yenlerdenseniz dolabınızda doğru par-
çalara yer vermiyorsunuz demektir. Bu 
yazıda yetişkin bir insanın mutlaka dola-
bında bulunması gereken parçalardan 
bahsedeceğim. Bizler buna ‘kapsül 
gardrop’ diyoruz. 

Zamansız parçalardan oluşan kapsül bir 
gardrop sahibi olmak, kısa sürede şık 
olmanın anahtarı. Bu yazıda herkesin 
dolabında bulunması gereken ana p ar-
çaları, onları nasıl kullanabileceğinizi ve 
alışveriş yaparken nelere dikkat etmeniz 
gerektiğini paylaşıyorum. 

Tarzınız ne olursa olsun bu değişme-
yecek ve senelerce kullanabileceğiniz 
kaliteli kumaştan parçalar olmalı.Kapsül 
gardrobunuz her hangi acil bir durumda 
düşünmeden giyebileceğiniz, kurtarıcı 
parçalardan oluşmalı. Her kadın sabah 
kalktığında ‘Ah ne giyicem’ derdine dü-
şer elbette...İşte bu kapsül gardrop sizi 
bu durumdan kurtarıcak ve her türlü du-
rumda şık ve bakımlı görünmenizi sağ-

arkadaşınızın doğum gününe gidebilir-
siniz.

Ç) Beyaz V yaka t-shirt: Her şeye uyan 
bir parça gece payetli bir etek ile, gün-
düz bir jean ile ,işte kalem bir etek ve bla-
zer ceket ile kombinleyebilirsiniz.

D) Çizgili t-shirt: Kalem etekler, şort-
lar,jean, pantolon hepsiyle günlük haya-
ta uyarlanabilecek bir parça. Kesinlikle 
dolabınızın olmazsa olmazı!

E) Beyaz pamuklu gömlek: İster hafta-
sonu önden düğümle bağlayarak kulla-
nabilir, ister klasik bir ceket ve pantolon 
ile iş toplantısına gidebilirsiniz.

F) Siyah basic elbise: Toplantıya,gece 
eğlenmeye, arkadaşlar ile toplanmaya 
uygun siyah düz kesim kalem siyah pa-
muk viskon jarse karışımlı bir elbise do-
labın kurtarıcısı olacak.

G) Yırtıksız bir koyu renk jean: Hiç bir 
zaman modası geçmeyecek vücudu-
nuza uygun koyu renk bir pantolonu,bir 

ZAMANSIZ STİL NEDİR?
Moda        Ersan Altıok

KAPSÜL GARDROP KONSEPTİ

layacak.Tabiki bu kapsül gardrop dola-
bınızın temelini oluşturacak, tarzınıza 
uygun trend kıyafetler gardrobunuzun 
değişen parçaları olacak. 

Sezona, trende tarzınıza göre değişe-
cek parçalar eğlence için varlar.Ben siz-
lere değişmeyecek ölümlük parçalardan 
bahsedeceğim okumaya devam ediin !!!

A) Camel renk bir trenchcoat: T-shirt 
ve jean ile haftasonuna uyarlayabilir 
aynı zamanda kalem etek ve beyaz bir 
gömlek ile işe uygun bir kombin elde 
edebilirsiniz.

B) Siyah deri ceket: (tarzını kendi tar-
zınıza uygun seçebilirsiniz motorcu, kla-
sik vs.) Çizgili bir t-shirt ve kalem etek ile 
arkadaş toplantısına gidebilir veya siyah 
basic bir elbise ile kombinleyerek gece 
eğlenmeye çıkabilirsiniz.

C) Siyah blazer ceket: İster içine göm-
lek ve siyah ispanyol paça pantolon ile 
işe uyarlayabilir, ister bir t-shirt ve şort ile 
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stiletto ve büsiyer ile geceye,bir tshirt ile 
haftasonuna, beyaz bir gömleği önden 
bağlayarak arkadaşlarınız ile buluşma-
ya gidebilirsiniz.

H) Siyah bir kalem etek: Jarse bir siyah 
kalem eteği; T-shirt ile haftasonuna,-
gömlek veya bluz ile işe, bir büstiyer ve-
ya crop top ile geceye uyarlayabilirsiniz.

I) Siyah ispanyol paça pantolon: Yine 
crop bir bluz veya büstiyer ile geceye,-
basic bir t-shirt ile arkadaş buluşmaları-
na, gömlek veya ipek bir bluz ile işe kul-
lanabilirsiniz.

J) Ten rengi bir stiletto: Her dolabın 
vazgeçilmezi, her kıyafete uygun, kurta-

rıcı bir parça.

K) Siyah tek bantlı bir ayakkabı: Bir 
çok elbiseye ve eteğe şıklık ve sexy bir 
imaj katabilecek bir ayakkabı

L) Camel rengi bir bot: Her mevsimde 
giyilebilecek festivale, haftasonuna,a-
lışverişe giyilebilecek pantolon ile kı-
şa etek ve uçuş uçuş elbiseler ile yaza 
uyarlanabilecek bir bot! (Kim demiş bot 
yazın giyilmez diye bal gibide giyilir).

M) Siyah klasik bir babet: Her kadına 
her yaşa uygun bir parça çocuğunuza 
bile bırakabileceğiniz bir hatıra.Her kı-
yafete ve her tarza uyarlanabilecek na-
dir parçalardan.

N) Siyah çok yönlü çanta: Hem çapraz 
hem elde hemde kola arasak kullanılabi-
lecek detaysız her tarza uygun kurtarıcı 
bir çanta üstelik her kıyafete uyarlanabi-
lir.

O) Kırmızı çapraz çanta: Kapsül gard-
roba renk katacak yandan ve çapraz 
asarak rahatça kullanılabilecek hem işe 
hem geceye hem haftasonuna uyarla-
nabilecek muhteşem bir parça.
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Biz erkeklerin giyim tercihi kadınlara gö-
re her zaman daha kolaydır.Çünkü de-
taylar ve moda bizler için o kadar keskin 
ve kesin değildir.Aslına bakarsanız ger-
çektende modayı doğru anlamak,uygu-
lamak bizim vizyonumuzu ve gündemi 
takip ettiğimizi gösterir.

Öncelikle moda sürekli değişse de her 
moda olan herkese uymaz.Modanın 
bana göre tanımı;kişiye yakışanın giy-
mesidir ve bunun değişen gündemlerle 
güncellenmesidir.Moda dar bir gömlek 
giymekse sizede yakışacaksa bunu ter-
cih edin ama fazla kilonuz varsa,o moda 
sizin için tehlikelidir veya moda kısa pa-
çalı pantolonsa doğru ölçülerde mutlaka 
kısa pantolon tercih edin.

Bu yazıdaki konumuz,modası değiş-
kenlik gösterse de dolaplarımızda eksik 
olmaması gereken kıyafetler .Bu kıya-
fetler sizin en büyük kurtarıcınızdır ve 
tavsiyem mutlaka dolabınızda bulunma-
sıdır.

DEĞİŞMEYEN STİLLER
Moda        Ersan Altıok

ERKEKLERİN ESKİMEYEN KONSEPTİ
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Blazer Ceket : Siyah,lacivert veya ca-
mel renkler.Bunalr 30 yıl öncede var-
dı şimdide var.Belki 4-5 yıl bu ceketler 
önce metal düğmeli gabardin dokumalı 
veya halk arasında kaşe dediğimiz,yün 
kaşmir karışımlı kumaşlardan oluşuyor-
du.Şimdi daha sade düğmeli,rahat (ma-
ğazlar dilinde casual),düz değilde biraz 
daha kendinden desenli kumaşlardan 
oluşuyor.

Dolabınızda siyahı veya laciverti mutla-
ka bulunmalı,acele evden çıkacağınız-
da altına tercih edeceğiniz pantolon se-
çeneği çok fazla,sadece kumaş patolon 
değil,pamuklu ve kot pantolonlarla da 
kolayca tamamlayabilirsiniz.Yerine göre 
kravat takıp bir görüşmeye,davete gide-
bilirsiniz,yerine göre de kot pantolon ve 
tişörtle bir haftasonu kombini yapabilir-
siniz.

Beyaz Gömlek ve Mavi Gömlek : Ba-
na göre bir erkeğin dolabında 10 tane 
beyaz 10 tane mavi gömlek olsa yine 
eksiktir.Sporu,klasiği,gündeliği olmaz-
sa olmaz.Her iki rengin uyum sorunu 
hemen hemen yok gibidir.Özellikle be-
yaz gömlek hiçbir şey bulamazsanız her 
şeyle çok rahat uydurabilirsiniz.

Düz Siyah Takım Elbise : Dolabınızda 
mutlaka bulunmalı.Özel bir günde,gün-
lük hayatta,bir görüşmede size mutlaka 
yakışacaktır.Sizlere tavsiyem güzel bir 

kumaştan,doğru model bir siyah takım 
elbiseniz olsun ve onu değişen moda-
ya göre güncelleyin.Yani güzel kumaş 
3 düğmeli,bol kesim bir takımınız var-
sa onu eleyin.2 düğmeli daha fitini alın.
Çünkü siyah takım elbiseyi tercih edece-
ğiniz zamanlar ağırlıklı olarak özel gün-
ler olacaktır.

Düz Lacivert Takım Elbise : Aynı tav-
siyeleri lacivert takım elbise içinde yapı-
yorum.Hiç bir zaman  sizi mahcup etmez 
ve lacivertin asilliği bitmez.

Rugan Siyah Ayakkabı : Belki yılda 5 

defa kullanma ihticanız olacaktır ama 

her zaman hazır bir şekilde dolabınız-

da bulunmalı.Bir gece,bir balo veya bir 

düğünde güzel bir takım elbise giyindi-

niz ayakkabınız da bunun bir parçası,o 

kıyafete layık olmalıdır.Rugan yerine 

açma deri klasik bir ayakkabı  alternatif 

olabilir.

Mavi ve Siyah Kot patolon : Biliyorsu-

nuz artık rahat giyim tercih ediliyor.Bu 

açıdan kot pantolon altın yıllarını yaşı-

yor.İş hayatında yırtık kot pantolonları 

tavsiye etmiyorum ama sade kot pan-

tolonlar günlük giyindiğiniz ceketlerin 

altında çok güzel oluyor.

Bej Renk Pamuklu Pantolon : Aklımı-

za olmaz olmazlar listesinde hemen gel-

miyor ama bence bir erkeğin dolabında 

çok önemlidir.Aradaki tüm renkleri bir bi-

rine bağlıyor.Kahve,lacivert,bordo,mavi 

tonlarını en güzel tamamlayan renktir.5 

Cep veya yandan cepli olabilir.  

Burada dolabınızda olmazsa olmaz de-

diğimiz kıyafetleri yazmaya çalıştım.Bu 

kıyafetlerin yanında alacağınız ürünler 

tamamen dolabınızı rezenginleştirir,fa-

kat bu bahsettiğim kıyafetler dolabınızı 

ana parçaları olmalıdır.

        Moda             Ersan Altıok
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SÜLEYMAN ONATÇA
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GEV: Süleyman Onatça kimdir , kendi-
nizden bahseder misiniz ? 

Süleyman Onatça: 1951 yılında Ada-
na’da doğdum.   1988 yılında Uğur 
Boya Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
şirketini kurarak ticaret hayatına atıl-
dım.  Otomotiv, İnşaat, Sigorta ve İş 
geliştirme  alanında faaliyet gösteren 
birçok şirketin Yönetim kurulu baş-
kanlığını yürüttüm..  

Ticaret hayatına başladığım yıllar-
dan bugüne kadar çeşitli meslek ör-
gütlerinin yönetimlerinde bulundum, 
Adana’da bulunan birçok sivil toplum 
kuruluşuna üyeliğinin yanında, 4 yıl 
Adana Sanayici ve İşadamları Derne-
ği (ADSİAD) Başkanlığı,  4 yıl Çukuro-
va Yetkili Otomobil Satıcıları Derneği 
(YODER) Başkanlığı, 2 yıl Türkiye  
Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER) Başkan Yardımcılığı, 6  yıl 
Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları 
Dernekleri Federasyonu (DASİFED) 
Başkanlığı, 3 yıl  Türkiye nin en büyük 
iş insanları dernek ve federasyonla-
rı bünyesinde barındıran  Türk  Giri-
şim ve İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED)  Başkanlığını yaptım.  
Onatça  (STGM) Adana Temsilciği, 
Adana Güç birliği Vakfı ve  Güney 
Eğitim Vakfı Yönetim kurullarında 
görev yaptım. Halen  2005 yılından bu 
yana Dünya Bankası destekli sosyal 
amaçla  kurulan İş Geliştirme Merkezi 
(İŞGEM) Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğına devam etmekteyim. Evli ve dört 
çocuk sahibiyim.  

GEV: ‘Ortaokulu dışarıdan sınavlara 
girerek bitirdim , üniversite okumadım 
ama üniversitelerde ders anlatıyorum…’ 
diyorsunuz Adana’ya Güç Verenlerde ; 
şirketler topluluğunuz birçok alanda bir-
çok ödül aldı. Bu kadar başarılı bir insan 
olmanızda neler etkili oldu? Başarınızın 
arkasında yatan prensip nedir? 

Süleyman Onatça:  Benim prensi-
bim; ne iş yaparsam yapayım o işin 
en iyisini yapmaktır. Dolayısıyla ben 
bu kadar başarıyı bu şekilde sağla-
dım diyebiliriz. Aslında benden daha 
başarılı insanlar vardır. Yapmam ge-

         Müesser Mumcuoğlu

rekeni yaptım diyebilirim. Ortaokulu 
dışarıdan bitirdim. O günden bugüne 
kadar hayatım çalışmakla geçti ama 
bu çalışmak sadece bedenen çalışma 
değildi. Çalışacaksınız ama kendini-
ze hedefler koyarak çalışacaksınız. 
Örneğin boya sektöründe iseniz ya 
da cıvata satıyorsanız sanayide gü-
venliğiyle, insan ilişkileriyle, kalite-
siyle , fiyatıyla en iyi mağaza olmalı. 
Hedefler kısa , orta ve uzun vadeli 
olarak belirlenmeli. Önce civarlarda-
ki en iyi boyacı sonra bölgedeki daha 
sonra da Türkiye ‘de ki en iyi boyacı 
olmak hedeflenmelidir. Bu azimle ça-
lışırsanız, azimle aşk ile yaparsanız, 
yaptığınız işi de severseniz doğru-
luktan, yenilikten taviz vermezseniz 
işinizde başarılı olmamanız mümkün 
değil. Kısacası çalışmak, çalışmak, 
çalışmak… Düşününki siz çok başa-
rılısınız ama eve gittiğinizde mutsuz-
sunuz, çok iyi işler yapsanız da ev 
yaşantısında mutlu değilseniz bir sü-
re sonra kendinizi işe veremeyip kon-
santre olmada zorluklar çekersiniz. 
Dolayısıyla mutlaka arkanızda sizi 
mutlu eden, sağlam duran bir aileniz 
ve eşiniz olmalıdır. 

GEV: Zorlukları çok fazla olan, çok 
stresli bir alandasınız. Bu stres ile nasıl 
baş ediyorsunuz? Zamanı nasıl yöneti-
yorsunuz? 

Süleyman Onatça:  Stres modern ça-
ğın bir sorunu. Ne iş yaparsanız ya-
pın mutlaka stres yaşarsınız. Burada 
önemli olan stresi en aza indirmek 
için elimizden geleni yapmış olma-
mız. İnsanlar hata yapar , insanlar ha-
ta yapabilir deyip olayı örtmek yerine 
niye hata yaptı diye irdelemek bize 
stres olarak geri dönecektir. Bazen 
de yetki paylaşımını yapmak şart. 
Süleyman Onatça olarak bütün işleri 
benim yapmam mümkün değil. Her 
şeyi ben yaparım düşüncesi doğru 
bir tutum değildir. Bir işyerinde aynı 
zamanda güvenlik, muhasebe,  te-
mizlik, insan kaynakları personeli ol-
manız mümkün değildir. Bu noktada 
doğru yetki paylaşımı çok önemlidir. 
Böylece hem zamanınızı planlayabi-

lirsiniz hem de yapacaklarınıza za-
man ayırabilirsiniz. “Kitap okumayı 
çok seviyorum ama zaman bulamı-
yorum.” ya da “sinemaya gidecek 
zaman bulamıyorum” gibi cümlelerle 
çok sık karşılaşırız. Ben böyle cümle-
leri kabul etmiyorum. Okursun da iz-
lersin de… Zaman yönetiminin de bir 
sanat olduğunu düşünüyorum. Yeter 
ki planlamayı bilelim. 

GEV: Markalarınızda birçok insan ça-
lışmak için yarışıyor. Sizinle çalışacak 
insanları belirlerken hangi kriterleri dik-
kate alıyorsunuz? 

Süleyman Onatça:  Bundan yıllar ön-
ce çalışacağım arkadaşlarla ben gö-
rüşüyordum. Şimdi büyüdük insan 
kaynakları ile görüşüyorlar. Hangi 
departman ve kriterlerde olacağını 
belirleyip seçiyorlar. Benim işe alım-
larda en çok dikkat ettiğim kriterler 
ise ; gelen arkadaşın heyecanı, pre-
zantabl oluşu, pozitifliği, eğitimine 
önem veririm. Genel anlamda istekli 
olduğunu , o enerjiyi bana vermesi 
gerekiyor. Belki onun tecrübesi ya 
da o konuda eğitimli değildir fakat o 
enerjiyi ve pozitifliği bana hissettirir-
se onu işe alabilirim. Aynı iş başvu-
rusuna hem üniversite mezunu hem 
de ortaokul mezunu başvurabiliyor. 
Yaptığımız görüşmelerde ortaokul 
mezununun deneyimi ve heyecanıyla 
şirketimize daha yararlı olacağını dü-
şünüp işe alabiliyoruz. Ayrıca SKT’ 
larda görev yapmış kişiler önceliğim-
dir. 

GEV: Bildiğimiz kadarı ile bir aile şirketi-
siniz. Aile şirketlerinde başarılı olmanın 
ipuçları, anahtarları nedir? Bizimle pay-
laşır mısınız? 

Süleyman Onatça:  Aile şirketinde 
süreklilik aslında dünyanın sorunu. 
Dünya ortalamasında 50 yılı geçmi-
yor deniliyor. Türkiye de ise 25 yıl ol-
duğu söyleniyor. Ben bu ortalamala-
ra inanmıyorum. Evet başarılı olmak 
zordur. Evet her aileyi ayakta tutan 
yapıtaşları vardır. Bizde de paylaş-
mak, sevgi, saygı, yetki paylaşımı en 
önemli kriterlerdir. Daha önce de söy-
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lediğim gibi aile içerisindeki bireyle-
rin her yönden katkı koymaları gerek-
mektedir. Tabi burada benim eşimin 
rolü çok büyüktür. Ailenin tabiri caiz-
se “çimentosu” diyebiliriz. Toparlayı-
cı ve bağlayıcıdır. 

GEV: “İnsanlar var oldukça hayat, hayat 
var oldukça sevgi var olacaktır. Boş işler 
ile uğraşmamak lazım, hayatı erteleme-
mek lazım.” diyorsunuz; bunun üzerine 
konuşabilir miyiz? İnsanlar hangi boş iş-
lerle hayatı erteliyorlar?

Süleyman Onatça:  Bir önceki soru-
larda zaman kavramından bahsettik. 
Yaptığımız iş ne olursa olsun iş haya-
tından başka bir yaşantımız daha var. 
Sosyal ve kültürel yaşamını atlama-
ması gerekiyor. 

Sinema, tiyatro, mesleki toplantılar, 
dostlarla vakit geçirme, SKT’larla 
ilgilenme gibi. Sosyal sorumluluk 
projelerinde yer alınmalı diye düşü-
nüyorum. İnsanların ömrünün yetti-
ğince topluma yararlı olabileceğini 
düşünüyorum. Toplum borcunu her-
kesin ödemesi gerektiğini düşünü-
yorum.Tabi bunları yaparken insanın 
hayatını ertelememesi gerektiğini de 
düşünüyorum. Yarın yokmuş gibi ya-

şayacaksın aynı zamanda 10 yıl son-
rasının planını da yapıp çalışacaksın. 
Cefa çekmeden sefa sürülmez. Ça-
lışacaksın, çalışacaksın,çalışacak-
sın…

Ben buradaki arkadaşlarıma hep 
söylüyorum. Siz farkında olmadan 
Sosyal Sorumluluk projesinin içeri-
sindesiniz, nasıl? Siz işinizi layığıyla 
yaptığınız zaman bu şirket daha da 
büyüyecek ve yeni personel istihda-
mına yer açılacak. Böylece topluma 
faydalı olup, sosyal sorumluluklarını 
yerine getirmiş olmaktadırlar.

GEV: Çevreye, doğaya verdiğiniz önem 
de biliniyor. Onatça plaza aynı zamanda 
Yeşil Plaza; biraz bundan bahsetmemiz 
mümkün mü? 

Süleyman Onatça:  Biz bunu da bir 
sosyal sorumluluk projesi olarak 
gördük. Hikayesi de İstanbul’da TU-
SİAD’ın bir toplantısına katıldım. Hol-
landalı bir profesör önlem alınmazsa 
ileride su kıtlığı yaşanacağını söyle-
di. Şimdi nasıl para için kapkaç olay-
ları oluyorsa ileride de bir şişe su için 
kapkaç olayları yaşanacağını anlattı. 
Önce ben buna inanmadım ama etki-
lendim. İçerisine girip araştırdığımda 

         Müesser Mumcuoğlu

doğru olduğunu gördüm. Böylece bu 
projeyi gerçekleştirdik. Beyin sertifi-
kalı ilk binayı inşa ettik bunun yanın-
da enerji sertifikası aldık. 

GEV: İş yaşamındaki Süleyman Bey 
nasıl vakit geçirir; neler ile ilgilenmekten 
hoşlanır? 

Süleyman Onatça:  Bana STK sev-
dalısı derler. Onlarca dernekte görev 
almaya çalıştım. Doğada yürümeyi, 
seyahat etmeyi, müzik ile uğraşmayı, 
sanata ve sanatçıya destek vermeyi 
çok seviyorum. Kasım ayında plaza-
mızda resim sergimiz olacak. Türki-
ye’nin her yerinden, her yaştan katı-
lımcımız olacak. Yarışma yapılacak 
ve ödül vereceğiz.

GEV: Türkonfed’ in geçmiş dönem yö-
netim kurulu başkanlığı yaptığınızı bili-
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yoruz. Türkiye’de ki vakıf ve derneklerin 
işleyişleri, gelişimleri ve misyonları hak-
kında bilgiye sahipsiniz. GEV lokal bir 
vakıf olduğunu göz önüne aldığımızda 
vakfımızın gelişimi, süreci hakkında da 
bilge biri olarak sizden düşüncelerinizi 
almak isteriz. Biz nasıl bir vakıfız? Doğru 
yolda mıyız? Vakıfımızı geliştirmek için 
neler yapmalıyız? Bunlar hakkında bizi 
aydınlatır mısınız? 

Süleyman Onatça:  Vakfın kuruluşun-
dan bugüne kadar bazen mutfakta 
bazen de dışarıdan dahi oldum. GEV 
bizim bir çocuğumuz gibidir. Bugüne 
kadar bir sürü dernekte bulundum, 
başkanlık yaptım ama GEV’in yeri 
bende çok ayrıdır. Bu oluşumun için-
de yer alan herkesin gönül bağıyla, iyi 
niyetle çalıştığını biliyorum. 

Bir etkinlik yapılıyor üyelerimize me-
saj atılıyor yer gök insan kaynıyor. 
Ben daha önce bir kuruluş da bunu 
görmedim. Bu da bu vakfın bugüne 
kadar ilkeli, düzgün, şeffaf bir şekilde 
çalıştığını gösteriyor. Bu vakfı kuran-
lara, bugüne kadar getiren Yönetim 
Kurulu üyelerine minnet borçluyuz. 
Ölenler var ise Allah rahmet eylesin, 
yaşayanlara uzun ömürler versin. Her 
yerde gururla bahsedebileceğim, ör-
nek gösterebileceğim bir vakıf. İyi ki 
GEV var. 

GEV: ‘Bilgi paylaştıkça büyür. Bilgileri-
nizi başkalarıyla paylaşırsanız fayda-
nız olur ve anlam kazanır.’ diyorsunuz; 
gençlere yol göstermek adına bir de-
neyiminizi bizimle paylaşır mısınız ve 
gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? 

Süleyman Onatça:  Gençlere verece-
ğim öncelikli tavsiyem iletişime açık 
olun. Kimse ulaşılmaz değildir. İn-
sanlarla iletişim kurun. Gidin tokala-
şın, nasılsınız, iyi misiniz diye sorun. 
Kendinizi tanıtın, akılı olduğunuzu 
anlatın. 

Bir de İngilizce biliyor olmak artık ge-
çerli değil. İngilizce zaten olmalı yanı-
na başka diller de eklemek gereklidir. 
Mutlaka kişisel gelişime önem ver-
meli ve bunun için çabalamalısınız.

         Müesser Mumcuoğlu
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TOKYO-JAPONYA
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Japonya’nın başkenti olan Tokyo nüfu-
su 13.574.022 ve 2190.93 km2’lik yüzöl-
çümü ile Japonya’nın metropol kentidir.

Japonların teknoloji ve mimari tarzı ha-
vaalanına indiğimiz anda karşımıza 
çıkıyor. Japonya’ya ayak bastığınız ha-
vaalanında büyük bir pano ile karşılaşı-
yorsunuz. Sembolleri olan sakura (kiraz 
ağacı), ünlü yanardağları Fuji ve tapınak 
resminin önünde fotoğraf çekme şan-
sınız var. Pasaport kontrolü sırasında 
görevli memurların sizi yönlendirmeleri, 
saygılı davranışları ve güleryüzleri dik-
katinizi çekiyor.

Japonya gezimizi anlatmadan önce 
Tokyo’da dolayısıyla Japonlarla ilgili 
gözlemlerimi anlatmak istiyorum.Ja-
ponya’ya gittiğinizde dikkat etmeniz 
gereken en önemli şey kurallara uymak 
olmalı. Alışverişte, metroda, yürürken, 
karşıdan karşıya geçerken sıranızı bek-
lemeli, soldan yürümelisiniz.

Sigara içiyorsanız açık alan deyip siga-
ranızı yakamazsınız. Parkta bile size 
ayrılan bölgenin dışında sigara içmek 
yasak. Sigara izmariti dahil yerlere çöp 
atılmıyor. Bu durumda sigara içen sayısı 
da azalıyor.

          Selda Toprak

Elinizde bir içecek veya yiyecekle kala-
balık mekanlarda yürüyerek gezemez-
siniz. Sizi hemen uyarıp uygun bir yere 
davet ederler. Çünkü sıcak bir içecek 
dökülüp başkasına zarar verebilir.

Taksiye bindiğinizde şoförlerin hepsinin 
takım elbiseli ve kravatlı olduğunu görür-
sünüz. Bağışıklık sistemleri zayıf olduğu 
için çok geniş bir kitle maske ve eldiven 
ile dolaşır. Taksi şoförleri de aynı şekil-
de hizmet verirler. Bu arada hiçbir yer-
de alışveriş sırasında para temasında 
bulunmuyorlar. Parayı küçük dikdörtgen 
kaplara koyarak alıp veriyorlar.

Mağazalarda kıyafet deneyecekseniz 
kabinlere ayakkabınızla giremiyorsu-
nuz. Girişte ayakkabılar çıkarılıyor. Böy-
lece mekanların temizliği daha kolay 
sağlanıyor.

Halka açık alanlar dahil tuvaletlerdeki 
klozetlerin çalışma sistemleri teknolo-
jinin geldiği noktayı gösteriyor. Hijyen 
çok önemli bu yüzde el teması olmadan 
temizliği sağlayabiliyorlar. Suların ve 
klozetlerin ısıtma ayarlı olduğunu an-
latmalıyım. 13 milyonluk metropol de 
polis göremiyorsunuz. Suç işlenmiyor. 
Güvenlik sorunu yok. Polis daha çok 

turistlere yol gösterip yardımcı oluyor. 
Medeniyetin göstergesi bu olsa gerek. 
Gece 24 hatta sonrasında sokaklarda 
bayanlar rahatlıkla dolaşabiliyor. Tokyo 
dünyanın en gelişmiş metro ağlarından 
birine sahip. 13 hat ve 285 istasyona 
sahip. Böyle olunca yerin 5 kat altında 
muhteşem bir yaşam kurulmuş, halkın 
çoğunluğu bu ulaşım ağını kullanmakta 
böylece trafik sorununu çözmüş oluyor-
lar.

Eğer Japonya’da bir yabancı iseniz kay-
bolmanız yolunuzu bulamamanız im-
kânsız. Çünkü vatandaş ya da görevliler 
size yardımcı olmak için adeta yarışı-
yorlar. Genel izlenimlerden bahsettikten 
sonra Tokyo’da görülmesi gereken bazı 
yerleri tanıtalım.
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Gezimize Tokyo’nun kuzeyinde bulunan 

Asakusa’dan başladık. Geleneksel Ja-

pon hediyelik eşya , yiyecek ve içecekle-

rin satıldığı İstanbul’un Kapalı Çarşı’sını 

hatırlatan, karşılıklı yer alan 90 adet olan 

dükkanlarda hatıra veya hediyelik eşya-

larınızı alabilirsiniz. 250 metre uzunlu-

ğunda olan bu alışveriş merkezi zaman 

zaman bunları dik kesen başka sokak-

larla buluşuyor. 

          Selda Toprak
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          Selda Toprak

Kendinizi kaybederek gezdiğiniz bu so-
kaklar sizi Tokyo’nun en eski tapınağı 
olan Sensoji Temple ‘e çıkarır. Farklı 
birçok tören ve etkinliğin yapıldığı bu ta-
pınak görselliği ile insanların uğrak yeri 
haline gelmiştir.

Tapınak merkezinden doğuya baktığı-
nızda heybetli bir kule görüyorsunuz. 
Tokyo Skytree Tower 634 m. yüksek-
liğinde dünyanın en yüksek kulesidir. 
Eski zamanlarda “Musashi” yani mu-sa-
shi diye adlandırılan kelimelerin bir oyu-
nundan alınmıştır. Bina şekli üçgenden 
daireye doğru değişmektedir. Kulenin 
350m. ve 450 m. lerde Tokyo’yu 360 
derece seyredebileceğiniz seyir alanları 
oluşturulmuş, aynı zamanda bu bölüm-
lerde 2-3 kat alışveriş yapabileceğiniz 
mağazalara ayrılmıştır. Kulenin alt kat 
girişinde yönlendirme yapan görevliler-
den başlayıp bilet sıralarını gösteren ve 
sizi uygun asansöre yönlendiren güler 
yüzlü kibar insanlar yüzlerce kişinin ha-
reket halinde olduğu alanı sorunsuz yö-
netebiliyorlar.

Kulenin alt katları lokantalar ve alışveriş 
mağazaları ile tamamlanıyor.

Sonraki durağımız Akihabara, Tok-
yo’nun hatta dünyanın, iletişim ve elekt-
ronik aletler konusunda önemli bir böl-
gesidir. Bölge, birçok alışveriş merkezi 
sadece bu ürünleri satmaktadır. Fiyat 
konusunda da dünyanın birçok yerinden 
daha uygun ve farklı birçok çeşit olma-
sından turistlerin mutlaka bir gününü bu-
raya ayırdığını görüyorsunuz.
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İmparatorluk Sarayı, Uluslararası Sa-
nat Müzesinin yer aldığı, birçok trenin 
gelip gittiği muazzam Tokyo İstasyonun 
önünde yer alan Marunouchi bölgesine 
geçiyoruz. Hibiya Park ile yanyana bulu-
nan bu geniş alana Nijubashi köprüsün-
den geçerek giriyorsunuz. Peyzajın bu 
kadar güzel işlendiği su, yeşil ve doğa 
sizi hayran bırakıyor. İmparatorluk aile-
sinin yaşadığı saraya giriş yasak olduğu 
için köprüye kadar gidip dönüyorsunuz 
fakat muhteşem manzarayı o noktadan 
mutlaka seyredin.

          Selda Toprak
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Bayanların en çok ilgi gösterdikleri bir 

bölge olan Ginza sonraki durağımız. 

Chanel, Gucci, Zara, Yves Saint Lau-

rent, Prada , Armani gibi çok lüks ve ünlü 

mağazaların büyük alışveriş mağazala-

rının bulunduğu modada son nokta de-

nen bir bölgedir. Aynı zamanda mimari 

tarzlarıyla da fark yaratan binaları bir 

arada görme şansınız olacaktır.

          Selda Toprak
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Yine bu bölgede yer alan Tsukiji Market 
bölgenin taze veya dondurulmuş sebze, 
meyve, deniz ürünlerinin en büyük pa-
zarıdır. Şehrin tüm market, lokanta, ma-
navlarının alışveriş yaptığı yerdir. 

Pazarın çıkışında birbirine parale uza-
nan dar sokaklarda sağlı sollu birçok lo-
kanta ve balık satış yerleri bulunur. İster 
ayaküstü ister oturarak yemek yiyebile-
ceğiniz yüze yakın küçük dükkanları de-
neyebilirsiniz. Hepsi taze ve birbirinden 
lezzetli, sushi ve balık çeşitlerini tavsiye 
ederim.

          Selda Toprak
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          Selda Toprak

Peyzaj Mimarı olarak meslek hayatıma 
başladığım günden itibaren görmek is-
tediğim ilk yer olan Japonya’ya gelebil-
mek bahçe sanatının inceliklerini göz-
lemlemek en büyük arzumdu. 

Parklar, geleneksel Japon evleri, anıt 
ağaçlar, seromoniler bunların tamamını 
Hamarikyu Bahçelerinde gördüm. Par-
kın kuruluşu 1654 yılında yapılan bir ta-
pınakla başlıyor. 

1945 yılında imparatorluk ailesi parkı 
restorasyondan sonra düzenliyor. İçin-
de 300 yıllık çam ağaçları, mevsimlik çi-
çek tarlası, seyir terasları, köprüler, çay 
evleri bulunuyor. Shogun’un bir gemi ile 
karaya çıktığı yer parkta sembolik olarak 
korunuyor. 

Parkta aynı zamanda tekne turlarının, 
deniz otobüslerinin bir istasyonu bulunu-
yor. Shioiri-no—ike ve Nakajima-no-oc-
haya özellikle Shogun ve imparatorluk 
ailesinin hanımefendilerinin dinlenme 
evi olarak yapılıyor. Şimdi ise halkın ve 
turistlerin yeşil çay ve japon çaylarını 
geleneksel olarak içtikleri muhteşem bir 
mekan. Mekanlarda gelenekler hala ko-
runuyor.
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Tokyo’da son durağımız Tokyo Sea Li-

fe Park oluyor. 7 deniz ve okyanuslar-

da yaşayan yüzlerce canlıyı barındıran 

muhteşem bir akvaryum, kütüphane, 

kafeterya, araştırma havuzları ve gös-

teri alanlarını kapsayan olağanüstü 

güzellikte bir mekan. Peyzaj mimarlığı 

kitaplarına konu olan bir mimariye sahip 

bu alanın çevresi de içi kadar etkileyici. 

Ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahip bu 

mekan aynı zamanda öğrenciler için de 

önemli bir kaynak oluyor. Farklı gün ve 

saatlerde tuna, köpek balıkları, pengu-

enler, deniz kuşlarının gösterilerini izle-

yebilirsiniz.

Bu bölgeden ayrılmadan önce de Kasai 

Rinkai Park’ta yer alan 117 m. yüksek-

liğinde dönme dolaba binerek Tokyo’yu 

havadan izleme şansımız oldu. Turu 

yaklaşık 17-20 dakikada tamamlarken 

çevrenizdeki güzellikleri kuşbakışı ola-

rak son kez görerek Tokyo gezimizi bi-

tiriyoruz.

Bir daha Japonya’ya gider misiniz diye 

sorsanız evet derim, çünkü görülecek 

o kadar çok yer var ki…ne diyelim..kıs-

metse olur….

          Selda Toprak
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-Peki, bu küçük metrajlı evleri nasıl daha ferah 
ve kullanışlı hale getirebiliriz?

Küçük ev dekorasyonlarında şık ve zarif tasarım-
lar oluşturmak için püf noktalarından bahsedelim. 
Öncelikle herkesin de bildiği üzere beyaz ve krem 
tonları mekânda ferahlık ve aydınlık yaratmakta en 
önemli baskın renklerdir. Böylece dar olan mekân-
lar gözümüze daha geniş ve ferah görünecektir. 
Fakat renk seçiminde kontrast bütünlüğü ve renk 
uyumu çok önemlidir. Dünyanın her yerinde şeffaf-
lığın simgesi olarak görülen beyaz, her evde farklı 
bir estetiğe olanak sağlar. Küçük mekânlarda sık-
ça açık renkler tercih edilse de yanına yardımcı bir 
renkle dekorasyonu daha sıcak ve şirin bir hale ge-
tirebilirsiniz. Farklı bir rengi tek bir duvarınızda de-
tay olarak, yâda duvar kâğıdı seçimlerinizde tercih 
edebilirsiniz. Bu tonun dekorasyonda yalnız kalma-
ması için ise aksesuar seçimlerinde de bu tonu göz 
önünde bulundurarak kırlent, tablo, perde, halı yâ-
da vazolarınızda uyum yakalayabilirsiniz.                     

KÜÇÜK AMA HUZUR DOLU 
EVLER...

         Başak Can

İnşaat sektörünün gelişmesi ile birlikte 
küçük metrajlarla çözümlenen projelerle 

yeni yapılar da yükselmektedir. Son 
zamanlarda sıkça karşılaştığımız bu 

projelerde küçük alanları daha işlevsel 
ve pratik çözümlerle dekore etmek 

mümkündür.
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bu alanları değerlendirmiş hem de gör-
selini daha iyi bir hale getirmiş oluruz.      

Dar alanlarda geniş yerler açabilmek 
için yaratıcı fikirlerle tasarlanan çok 
amaçlı mobilyalar tercih edilebilir. Oda 
ölçülerinde özel mobilyalar yaptırılarak 
minimum yerden maksimum kapasitede 
alan kazanabiliriz .   

Mesela küçük çocuk odalarında ranza-
lı tasarımlar alan kazanmak için ideal 
mobilyalardır. Böylece hem çocuğunu-
za oyun alanı açmış oluyorsunuz hem 
de odasında mobilyalarla bambaşka 
bir dünya kurmuş oluyorsunuz.  Küçük 
odalarda sade bir dekorasyon tercih 
edilmelidir. Aşırıya kaçılmadan az ve öz 
eşya kullanımı ile minimalist bir yakla-
şım sergilememiz gerekir. Böylece daha 
modern bir dekorasyonla şık ve göz alıcı 
bir güzellik ortaya koymuş oluruz.

Dekorasyonun olmazsa olmazları tabiki 
de ev aksesuarlarıdır. Açık tonlarda ter-
cih ettiğiniz mobilyalarınızı renkli deko-
ratif aksesuarlarla birleştirirseniz daha 
sıcak ve samimi ortamlara sahip olabi-
lirsiniz. Aksesuar seçimlerinde yine az 
ama öz tercihler yapılmalıdır. 

Genellikle krem ve beyaz tonlarıyla her 
renk kombinlenebilir. Fakat günümüz-
de sıkça tercih edilen renkler arasında 
mavinin, sarının ve yeşilin tonları ile gri, 
vizon tonlarıdır. 

Açık veya pastel tonlar ile dekore edil-
miş ortamlardaki mobilya seçimleri de 
oldukça önem taşımaktadır. Eğer mobil-
yalarda beyaz yerine ahşap tonları ter-
cih edilir ise, duvar renklerinde kesinlikle 
beyaz ya da krem tonları tercih etmeli-
siniz. Aksesuarlarla renklendireceğiniz 
ortamlarınızda, perde ve halılarınızda 
yine açık renkleri seçmelisiniz. Böylece 
ahşabın sıcaklığıyla oluşan samimi orta-
mı sadece açık renklerle ferahlatmanız 
yeterli olacaktır. Aksesuarlarla da renk 
uyumları yakaladığınız bir tasarım ile 
huzurlu ve sıcak bir ortam elde edebilir-
siniz.

Küçük mekânları daha işlevsel ve aktif 
olarak kullanabilmek için aslında önü-
müzde geniş yelpazeler mevcut. Küçük 
evlerde sıkça karşılaşılan bir diğer unsur 
ise, ölü alanlardır. Küçük metrajlarda bu 
alanların önemi daha da artmaktadır. 
Dolayısıyla, bu ölü alanları belirleyip de-
korasyona dahil etmeliyiz. Böylece hem 

         Başak Can
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Küçük ama çok aksesuarlar yerine bü-
yük ama tek parça olarak tercih edilen 
aksesuarlar mekânlarda daha modern 
ve şık bir tasarıma imza atmaktadır. 
Zaten açık tonlar sizlere sonsuz renk 
seçimleri için temel oluşturmaktadır. 
Küçük ev dekorasyonlarında en sık kul-
lanılan detay ise kuşkusuz aynalardır. 
Aynalar, mekânlarda derinlik yaratmak 
için başvurulan etkili tasarım unsurların-
dandır. Yansıtıcı özelliklerini kullanarak 
mekânları geniş ve ferah göstermemiz 
mümkündür.                                 

Günümüzde salon ve mutfağın da bera-
ber çalıştığı mekânlarla sıkça karşılaşı-
yoruz. Peki, bu mekânları hem birbirin-
den ayırıp hem de nasıl bir bütün olarak 
huzurlu bir atmosfer yakalayabiliriz? 

Özel olarak mekâna uygun tasarla-
nan, seperatör görevi gören ara böl-
meler, dekoratif raf tasarımları, tavan-
dan sarkıtılan bölme detaylar yada 
ortada hem ada olarak hem de masa 
olarak da kullanılabilecek tezgahlar 
gibi tasarımları tercih ederek hem 
mekânı ayrıştırabilir hem de yaratıcı 
önerilerle mekânlarınızı daha kulla-
nışlı hale getirebilirsiniz.

         Başak Can

Bu şekilde ikili kullanımlarda baz alın-

ması gereken tasarım unsuru mutfak 

dolap renkleri olacaktır. 

Açık yâda beyaz tonlarında çalışılmış bir 

mutfakta renk konusunda sınırlama ya-

ratmaksızın dekore edilebilir. 

Fakat eğer koyu ya da ahşabın tonları 

kullanılmış ise oturma gruplarınızda 

mekânın daha ferah olması adına açık 

renkleri tercih edip, mobilyalarınızda 

ise ahşap tonları kullanarak mutfak 

ile bütünlük içerisinde olan bir mekân 

tasarlamanız gerekmektedir.

Ayrıca, küçük evlerde düşünülmesi ge-
reken bir diğer önemli unsur da aydınlat-
madır. Bu mekânlarda aydınlık ortamlar 
yaratmak da çok önemlidir.  Gün ışığı 
maksimum seviyede kullanılmalıdır. Ye-
tersiz kaldığı noktalarda ise yine dekora-
tif aydınlatma elemanlarına başvurmak 
gerekir. Lambaderler, duvarlarda deko-
ratif aplikler mekânlarda az yer kapla-
makla beraber zarif ve şık bir atmosfere 
sahip olmanıza yardımcı olmaktadır.





2.KURULUŞ YILI 
BALOMUZDAN

Seyhan Oteli

27.12.1996
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KADINLAR 
KOLU

1998

KADINLAR 
KOLU

Kermes 
Hazırlığı

23.03.1998

KADINLAR 
KOLU

Kermes

08.05.1998
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Gençlik 
Sorunları 

Sempozyumu 

xx.xx.19xx

Açılış???

xx.xx.19xx

Açılış???

xx.xx.19xx
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VAKIF BURSİYERLERİMİZİN

Merhaba ben Sinem Yüksek-
baş. 2011-2015 yılları arasın-
da Güney Eğitim Vakfından 
burs aldım. 

Mustafa Kemal Üniversitesi 
İktisat Bölümü mezunuyum. 
Şuan da Proje Danışmanlığı 
ve İşaret Dili Eğitmenliği ya-
pıyorum. GEV ailesi bana en 
çok sosyal sorumluluk kattı ve 
okul yıllarımda katılmış oldu-
ğum projelerle hayata bakış 
açımı değiştirdi. 

GEV mezunu olarak güzel 
ailemin her zaman yanında 
olmak bana mutluluk veriyor. 
Eğitime yaptıkları her katkı-
dan dolayı sevgi ve iyilikle on-
lara minnettarız.

Merhabalar ben Emre Avcı. 
Çukurova Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü 2016 yılı 
mezunuyum.Mezun olduktan 
sonra İnşaat saha mühendisi 
olarak işe başladım. 

1 yıldır aynı yerde devam 
etmekteyim. Güney Eğitim 
Vakfında 3 yıllık bir bursiyerlik 
serüvenim oldu. Bu süre zar-
fında hayatıma yön veren bir 
çok insan ve fikirle tanıştım.
Maddi ve manevi desteğini 
esirgemeyen tüm vakıf toplu-
luğuna bir bireye yapılabile-
cek en önemli desteğini sağ-
ladığı için teşekkür ederim.

Merhaba, ben Tufan Zan. 
2017 yılı Çukurova Üniversi-
tesi Sınıf Öğretmenliği mezu-
nuyum. 2013 yılında Güney 
Eğitim Vakfı’ndan burs alma-
ya başladım. Vakfın içeresin-
deki samimiyeti gördükten 
sonra gençlik kollarına girme-
ye karar verdim. 2 yıl gençlik 
kolu üyesi 1 yıl gençlik kolu 
başkan yardımcısı görevini 
üstlendim. Burs almaya baş-
ladığımdan andan itibaren 
aile sıcaklığı içerisinde mü-
kemmel bir ortamla buluştum. 
Maddi manevi büyük bir des-
tek gördüm. En iyi dostlukla-
rımı bu vakıfta tanıştım. Vak-
fın sağladığı maddi manevi 
destek sayesinde hem kişisel 
hem sosyal açıdan kendimi 
geliştirme imkânı buldum. Bu 
sayede mezun olur olmaz iş 
bulma imkânına sahip oldum. 
Şu anda Sınıf öğretmenliği 
yapmaktayım. 2013 yılın-
dan beri her konuda yanım-
da olan, desteklerini bizden 
esirgemeyen Güney Eğitim 
Vakfı’na teşekkürü bir borç bi-
lirim. İyi ki GEV var. Daha çok 
öğrencinin hayatına değmesi 
dileğiyle..

Merhaba Simge Baday.Çu-
kurova Üniversitesi Matema-
tik Bölümü mezunuyum. Şu-
an da bir okulda öğretmenlik 
mesleğini icra ediyorum.

Gev ailesine katılan herkesin 
başından gecen çok güzel 
anıları vardır. Yolu Güney 
Eğitim Vakfından geçmiş bu 
güzel ortamın tadına varmış 
olan herkes iyiliğin, yardım-
severliğin, birlikteliğin, iyi 
dostlar, güzel insanlar birik-
tirmenin ne demek olduğunu 
yaşayarak öğrenir. Yaptığı-
mız sosyal sorumluluk pro-
jeleri sayesinde mesleğimin 
en özel yanını yaşayarak 
özel eğitime ihtiyacı olan ço-
cuklara ulaşarak onlara ders 
veriyorum. Ve arkama dönüp 
baktığımda iyi ki diyebiliyo-
rum. Gev ailesi iyi ki var! :)

76 GEV  KÜLTÜR



GÖNLÜNDEN DÖKÜLENLER

Ben İrem Türemiş. Eskişe-
hir Osmangazi Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği 2017 
mezunuyum. Aynı zamanda 
GEV’in 2014-2017 bursiyerle-
rinden biriyim. 

Mühendislik daha ilkokul yılla-
rında hayalim olan bir alandı 
ancak bu kadar severek ve is-
teyerek yapmak isteyeceğim 
bir meslek haline geleceğini 
hiç düşünmezdim. 

Eğitim hayatım boyunca ge-
rek sosyal, gerek mesleki, ge-
rekse kişisel anlamda kendimi 
geliştirmeye özen gösterdim. 
Bu sürecin her adımında GEV 
Ailesinin varlığı azımsanama-
yacak boyutta oldu. 

Edinilen dostlukların yanın-
da sağlanan imkanlar size 
kendinizi özel hissettirmekle 
beraber sizi bir adım ileriye ta-
şıyor. Okulu bitirdikten sonra 
heybeme doldurduklarıma iş 
arayışım başladı. 

Ve sonuç olarak şuanda ha-
yalimi yaşıyor ve üretim mü-
hendisi olarak iş hayatına 
başlamış bulunmaktayım.

Güney eğitim vakfına eğer 
ilk kez gidiyorsanız sizi guler 
yüzle karşılayan insanlardan 
oluşan bir vakıftan çok sanki 
kendi ailenizin yanınıza git-
mişsiniz hissiyatını verir. 

Çünkü oradaki ortama hemen 
alışırsınız ve vakfa gönül ver-
miş olanlar size yıllardır bera-
ber oldugunuzu hissettirir. Ba-
na da oyle oldu ve öğrencilik 
hayatım boyu bu bağlılıktan 
çok mutlu oldum. Bu aileye  
benide dahil ettiğiniz için son-
suz teşekkür ediyorum.     

(2015 mkü işletme mezunu)

Güney eğitim vakfı benim her 
zaman evim gibi hissettiğim 
yer olmuştur. Bundandır ki 
kuruma hayatı uzak ya da ya-
kından temas etmiş  herkes 
zaman içerisinde benim için 
aile üyelerimden farksız oldu. 

Bir olmak, beraber olmak ve 
eğitim gönüllülerinin yaptıkları 
her şeyin koşulsuz karşılıksız 
olmasına şahit olmak,zaman-
la bunun bir parçası olabilme 
gururunu yaşamak parayla 
ölçülemeyecek büyük mutlu-
luklar yaşamamı sağladı. 

Vakıf aracılığıyla hayatıma 
dokunan giren herkese son-
suz teşekkür ederim. Siz be-
nim en yakınlarım, ailemsiniz. 
İyi ki GEV var, sizler varsınız.

Gizem Ortaçbayram

2016 mezunu

GEV benim için Uzun suren 
öğrencilik yıllarımda değişen 
onca öğrenciye rağmen hiç 
yabancılık çekmediğim , ken-
dimi evimde hissettiğim yer 
oldu.

Berkan Berk

2017 mersin tıp mezunu
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VAKIF BURSİYERLERİMİZİN

Bazı duyguları kisa cümlelerle 
ifade etmek kadar zor bir şey 
olmasa gerek. Düşünün ki 
bir vakıfa bursiyer olarak gi-
riyorsunuz  ardindan onların 
çocukları olarak ayrılıyorsu-
nuz... İşte bu kadar özel, de-
ğerli ve vazgeçilmez  hissetti-
rir GEV’li olmak. 2014 yılında 
mezun oldum ve GEV ailesin-
den aldığım değeri şimdi öğ-
rencilerimle paylaşıyorum.

Uğur Vuranay

Selçuk Üniversitesi  
İngiliz dili ve edebiyatı

2014 mezunu

Güney Eğitim Vakfı ile 2012 
yılında tanıştım. Burs veren 
bir kurumdan hiç beklemedi-
ğim kadar sıcakkanlı insanlar-
la doluydu. Gerek burs veren-
ler gerekse benim gibi maddi 
imkanları kısıtlı diğer öğren-
ciler beni çok şaşırtmıştı. İs-
tanbul’da okumam dolayısıyla 
yeterince vakıfla ve vakıftaki 
arkadaşlarla sıklıkla görüşe-
mesem de çok güzel dostluk-
lar edindim. Bu ülkenin böyle 
kuruluşlara daha fazla ihtiyacı 
var. Birbirimizi hiç bırakmaya-
lım...

Başak Akbulut

Marmara Üniversitesi  
Gazetecilik Bölümü 

2016 mezunu

 

Dışarıdan bakınca vakıf, içe-
riye girince sıcacık bir yuva... 
Gün geçtikçe sevgiyle büyü-
yen kocaman bir aile.. O ka-
pıdan ilk girdiğimde sadece 
“ben” diyordum. Çıkarken ise 
farkında olmadan “biz” deme-
yi öğrenmişim. Bizlere farkın-
dalığı ve sevmeyi aşılayan 
bu aileye ne kadar teşekkür 
etsek az kalır. İyi ki bu aile var. 
İyi ki bu ailenin üyesiyim. İyi ki 
varsın GEV...

Yusuf Oruç

2016 mezunu

GEV aile dostluk demek zor 
günleri hep beraber atlatmak 
demek. Orası sadece burs 
aldığınız bir kurum değil kan 
bağınız olmadan kardeşler 
edinebileceğiniz bir yuva.

Elvin Duman

MEB Sınıf Öğretmeni

2015 mezunu
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GEV Benim sevgili ailem!

Böylesine içten, samimi, sı-
cak bir ortamda bu havayı 
solumak benim için yaşama 
sevincim. Bu şansı biz ye-
ni nesil gençlere veren,  zor 
zamanlarımızda yanımızda 
olduğunu gönül bağı ile his-
settiren; sevginin, saygının, 
hoşgörünün ve vefanın bir 
arada olduğu; topluma ve in-
sanlığa daha faydalı bireyler 
olarak yetişmemize yardımcı 
olan, bizden sonraki nesillere 
ışık olma yolunda büyük katkı 
sağlayan emekçi ve yardım-
sever aile ortamıdır.

Koray Can KÖRPE

İnşaat Mühendisi

2016 mezunu

Türkiye nin eğitim şartları 
sosyal ve ekonomik durumu 
ve öğrencilerin öğrencilik ya-
şantılarında çekmiş oldukları 
sıkıntılar herkesçe malumdur. 
Ben binlerce öğrenci arasın-
dan en şanslı olanlardan biriy-
dim. Güney Eğitim  Vakfı ndan 
almış olduğum eğitim desteği 
sayesinde eğitim hayatımda 
kendimi eğitimime ve kişisel 
gelişimime özgülüyebildim. 
Bu beni kendi alanımda yetkin 
olmaya ve devletime ve mil-
letime alanımda nasıl faydalı 
olacağım noktasında gelişme-
me yardımcı olmuştur. Bu tür 
vakıflar devletimizin kurucusu 
ulu önderimizin inşa etmiş ol-
duğu Cumhuriyet in bekasına 
katkıda bulunmaktadırlar.Türk 
gençliği nezdinde şahsım öze-
linde eğitime verdikleri önem 
ve desteklerden dolayı Güney 
Egitim vakfına sonsuz Şük-
ran’larımı sunuyorum.

İnci Gözde Varkal 

Dokuz Eylül Üniversitesi  
Çalışma Ekonomisi ve  
Endüstri İlişkileri 

2016 yılı mezunu.

Babasını küçük yaşta kaybet-
miş biri olarak zor bir çocukluk 
dönemi geçirdim. Beş kişilik 
odada bir dikiş makinasının 
üzerinde mum ışığıyla ders 
çalışarak kazanmıştım sevdi-
ğim bu mesleği. Söylediklerim 
de zerre kadar abartı yok eksik 
bile aktarıyorum çocukluğum-
dan kalan anıları.

Güney Eğitim Vakfı’yla tanış-
mam bu dönemde oldu. Aldı-
ğım burslar ve ailemin manevi 
desteği hayatımda çok yönlü 
şeyleri değiştirdi. Bazen küçük 
dokunuşlar insanların hayatın-
da anlamlı sonsuz bir mutlulu-
ğa dönüşebiliyor. O yüzden 
bunu burada birkaç cümleyle 
anlatmam mümkün değil.

Gökhan MORGÜL 

Dahiliye Uzmanı 

Bizlerın her zaman yanında 
olan sadece öğrencilik hayatı-
mız boyunca sınırlı kalmayan, 
aile ortamı sağlayan Güney 
Eğitim Vakfı : Her şeyin hakkı-
nı vermekte mükemmelsiniz...

Anıl Dağsuyu

2016 çü mezunu

Meb sınıf öğretmeni
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Kanuna veya bireysel ya da toplu iş söz-
leşmesine dayanan işçi, işveren alaca-
ğı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan 
davalarda, arabulucuya başvurulması 
dava şartı olarak aranacak. Arabulucu-
ya başvurma zorunluluğu için alacak ve-
ya tazminat talebinin iş ilişkisinden kay-
naklanması gerekecek. 

Dava, mahkeme öncesinde arabulu-
cuya başvurulmadığı takdirde, dava 
şartı eksikliğinden reddedilecektir. 

Mahkeme dava şartlarını incelerken 
arabuluculuğa başvurulmadığını tespit 
ederse, söz konusu noksanlığın gide-
rilmesi için taraflara süre vermeksizin, 
dava şartı noksanlığından davayı red-
dedecektir. Arabuluculuk görüşmeleri 
sonunda tarafların anlaşmaya varmaları 
halinde, üzerinde anlaşılmış olan hu-

1 OCAK 2018 İTİBARİYLE  

ÖNCE ARABULUCU SONRA DAVA 
         Dinçer İşisağlam (LLM)

7036  sayılı  İş Mahkemeleri  Kanunu,   
25. 10. 2017 tarihli Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır. 

1 OCAK 2018 TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE 
GİRECEK bu kanun; iş mahkemelerinin 
kuruluş görev ve yargılama usulleriyle 

zorunlu arabuluculuğa ilişkin hükümleri 
kapsamaktadır. Bu tasarıyla gelen köklü 

değişiklikler kısaca şöyledir;
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susların taraflarca tekrar yargı konusu 
yapılması mümkün değildir. Taraflar 
arabulucu huzurunda anlaşamazlarsa, 
söz konusu uyuşmazlık hakkında dava 
yoluna başvurmak mümkündür.

Arabulucuya İş sözleşmelerinin feshin-
de, fesih bildiriminin tebliği tarihinden 
itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle 
arabulucuya başvurulmak zorundadır. 
Arabulucu atandıktan sonra üç hafta 
içerisinde karar verilmelidir. Bu süre 
zorunlu hallerde en fazla bir hafta sürey-
le uzatılabilmektedir. Arabuluculuk faali-
yeti sonunda işçi ve işveren tarafının işe 
iade konusunda anlaşmaya varamama-
ları halinde, arabulucu tarafından son 
tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 
iki hafta içinde iş mahkemesinde dava 
açılabilecektir.

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret 
göstermeksizin ilk toplantıya katılma-
ması sebebiyle arabuluculuk faaliyeti-
nin sona ermesi durumunda toplantıya 
katılmayan taraf,  davada kısmen veya 
tamamen haklı çıksa bile yargılama gi-
derinin tamamından sorumlu tutulacak. 
Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine 
hükmedilmeyecek.Arabuluculuk süreci, 

her iki tarafın da ilk görüşmeye katılma-
ması sebebiyle sona ererse, açılacak 
davalarda tarafların yaptıkları giderler 
kendi üzerlerine bırakılacaktır.

Zaman aşımı yönünden ise HUAK Ka-
nunu düzenlemesine uygun olarak İş 
Mahkemeleri Kanunu’nda da arabulu-
culuk yoluna başvurunun zamanaşımını 
keseceği düzenlenmiştir. 

İş K. m.3/17 “Arabuluculuk bürosuna 
başvurulmasından son tutanağın dü-
zenlendiği tarihe kadar geçen sürede 
zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre 
işlemez.” Yani arabulucuya başvuru 
halinde süre bakımından hiçbir hak 
kaybı yaşanmayacaktır.

Arabulucu sistemi, mahkemeye göre 
daha ucuz bir yöntemdir. Mahkemeler-
de olduğu gibi dava harcı, noter, bilirkişi 
gibi ek masraflarla ile karşılaşılmamak-
tadır. Taraflar arabulucu görüşmelerine 
katılmışlarsa anlaşma sağlamaları ha-
linde arabuluculuk ücret tarifesi üzerin-
den eşit şekilde ödeme yapacaklardır. 
Anlaşma sağlanamazsa iki saatten az 
görüşme süreleri Hazine’den karşılana-
cak, iki saatten fazla süreli görüşmeler-

de ise iki saati aşan kısımlar taraflarca 
eşit şekilde karşılanacaktır.

Avukat Arabulucu Dinçer İşisağlam 
(LLM)

         Dinçer İşisağlam (LLM)
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LEMAN SAM
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LEMAN SAM
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LEMAN SAM
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LEMAN SAM
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SEPAŞ
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NEHİRLER  BOYU BİR AŞK 
ÖYKÜSÜ

Ersan Altıok
“ Çetin BOĞA için....”

TABLO 

kağıtlar biter 

kitaplar devrilir

müzik sürüp gider

kalemin yazmaz  olur 

çaylar tükenir 

kuşlar süzülür

gökyüzünden 

bir dünya  daha

bir şiir 

bir sayfa

bir şarkı daha

bir yudum damlacık

düşer gözlerinizden

yüzün resmini çizer

yalnızlığının tablosunda

bir renk daha eklenir

ölümcül anılarına

uğurböcekleri güneşlenir

iri kızıl bir nar

lale imgeli bir gül

konuğundur masanda 

sonra birden 

İspanya siner

siyah özleyişlerden 

o eriyen

bakışlarına...

Bilinçaltınız pusu mu kurar bazı geceler? 
Bu yüzden midir o uçan halılar? Virajlı bir 
karayolun az ışıklı ya da  gökyüzündeki 
yıldızların arenasında. Birbirinden uçuk 
düşlerinizdeki sıkıntıyla, yüzünüzden 
süzülüp duran o gizli terler.

Sonra yürümek  Seyhan’ın kıyılarında, 
bir denizi düşünerek, Akdeniz’i mi  ya 
da hangisini? Şiirsel  akıntılar gibi yü-
rümek...( Bir avuç su mudur bazen  ok-
yanus? Yoksa her damla bana öyle mi 
geliyor?  Bunu hiç bilmiyorum.)

Martılar yıkar kanatlarını , şarkıların on-
larsızlığı savunduğu saatlerde. Belki de 
en çok martılar dinler, art arda park etmiş 
araçların teyplerindeki o aşk şarkılarını..

Nedense hep birbirine  küsmüş sevgili-
ler mi olur, hiç konuşmaksızın yan yana 
oturmuş?  Üstelik günlerden “Sevgililer 
günü”dür! Saatlerce sessizce, sanki iki 
donuk put gibi kımıldamalardan...

Bütün neden, iki kişiyi ağırlayabilecek 
bir sıcak evin özlemidir aslında. Buluşup 
sarılabilecekleri bir yerin olmayışının 
ve öyle nehirler boyu sevişemeyişlerin 
o derin acısı. Başbaşa, yalnız ve özgür 
olmayışların başkaldırısı. Hep eksik olu-
nuşlardan büyüyen bir sıkıntı.

Bu yüzden  bir klipte oynuyormuş hava-
sındadır o genç kız.

Beklediği çiçeği aldıktan sonra, başı-
nı küçük bir gururla kaldırıp uzaklaşan. 
Çırpınan yüreğinde o biricik sevgi için, 
kurtarılmış bir onur...

Yapmacık avuntular, olabileni kanıksa-
yışların ıssızlığında.  Adı, Bir arpa boyu 
mutluluğa karışan duygular olan.  Sonra 
kaçırılmış bakışlar uzaklığındaki hüzün! 
Yerini bir yudumluk coşkulara bırakan 
bir aşkın öyküsü. Sevgiler yalnız  sancı-
lı, tutsak... Aşk mı, deli bir isyan mı, belli 
değil1 Nehirler boyu bir aşk öyküsü iş-
te...

(2003/Adana)
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Sonra  yine hep kendimize dönüp dur-
duğumuz, o kırmızı saatlerdeydik. Biraz 
baygın, biraz hazin, biraz dumanlı.Buğu-
lanmış bir gece yarısıydık belki, duygu-
larımıza umuttan avunuşlar açtıran. Da-
lıp gidişler  öncesinin, o son sözcüklerine 
sığınışlarda..

Öylesine kendince  yalnızlıklardı sığın-
dığımız. Doğanın bizi avuçlarında ba-
rındırdığı  bu yerde özgürlüğümüzü  kul-
lanıyorduk. Belleğimizin kuraklığından 
uzaklaşıp  yemyeşil  bir vahaya ulaşma-
nın mutluluğuydu yaşadığımız. Şirin bir 
Akdeniz  Kıyısında ; çılgınca kaçışlarımı-
zı sevinçlerle renklediğimiz, o sessiz de-
niz evlerinden birindeydik.Yudumladığı-
mız güzelim her kırmızı damlada, biraz 
daha soluklanıyordu kanatlarımız. Sınır-
sız uçabilmenin duyguları sarıyordu her 
yanımızı.  Hayatın bize cömertçe sunup 
durduğu, o bütün acılarla ateşkes  im-
zaladığımız anlardaydık. Kimsesiz ma-
ğaralarca dingin, unutulmuş kuyularca 
özleyişli ve gözaltından yeni kurtulmuş 
insanlarca umutlar şaşkını arayışlar olu-
yordu bakışlarımız...

Bir derviş sabrında yürüyordu zaman ve 
bizler alabildiğine bir uysallığa  bürünü-
yorduk. Yüreğimizde yer etmiş şarkıların 
ritmiyle ayak uyduruyorduk hayata. Or-

NE ÇOK KIRMIZIYDI GECE...
Ersan Altıok

UNUTAMADIKLARIM VAR

boşluklar arasında 

boşalıverir şaraş şişeleri

kahve fincanları 

kırmızı dudak izli kadehler

boşalıverir her yan

dulup dalup kül tablaları

zaman gibi saatler boşalıverir

gün döner sırtını yaşadaklarına

gidenler, kalanlar sonraya 

boşalıverir geceler

akılda tutabilmiş

çizer özetini

sessizliğimizin

boşalıverir ömrün birdenbire

düşünürüm 

meğer ne çok yalnızmışım

ne çok az

anlatamam...

tak  devinimlerle bir  bütünlük sağlayan 
dansçılardık belki de. Gülümseyişlere 
susamışlığımızın  hiç yazılmamış dip-
notlarında.

Akşamüstlerinin  bizi çağıran  ıslıkları 
doluyordu kulaklarımıza. Gecenin saat-
leri çarçabuk gelip  çatsa da, o tanıdık 
bulutlar uzanıp geçse de üzerimizden; 
baygın dudak uçlarımızla okşamak isti-
yorduk, lacivert gökyüzünün yıldızlarını.

Damarlarımız yumuşuyordu o saatlerde, 
göz kapaklarımız usulca mayışıyordu. 
Bir ömrün bütün içten dökülüşleri birer 
birer akıp çoğaldıkça; durmayıp tüketi-
yorduk, bir mahzenin içilmeyi bekleyen 
şişelerini. Yine buruk dalgalanışlar olu-
yordu bizi selam selamlayan. Herkesten 
gizli tırmanıyorduk düşsel tepelerimize. 
İçerisinde debelendiğimiz bir depremin 
yıkıntıları arasında kendimizi kurtarmayı 
umarak!  Herkes başka türlü yüzüyordu, 
kendi denizinin mavi sularında. Herkes; 
kendi  sokağının  çıkmazında uzaklaşı-
yordu, o yabancı yüzler gezdiren cadde-
lerden.Oysa, paylaşılacak bir şeyler de 
olmalıydı soframızda. Dostluğu ve za-
mana konukluğumuzu çoğaltmaya bir-
likteydik ve NE ÇOK KIRMIZIYDI GECE

(2002/Adana)
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GEREKLİ MALZEMELER

Hamur  için malzemeler;

• 1 kase un 

• 1 kase ince bulgur

• 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

• 2 deste ıspanak 

• 3 orta boy soğan 

• Karabiber

• Kimyon

• Tuz

• Yarım çaybardağı sıvıyağ

Sosu için;

• 4 orta boy domates

• 4 diş sarmısak 

• 1 çay bardağı sıvıyağ

• 1 tatlı kaşığı salça

• Maydonoz

Hazırlanışı;

Bulgurumuzu sıcak su ile ıslatıyoruz ya-
rım saat bekliyoruz. Daha sonra un ve 
tuzu yavaşça ekleyip su ile yoğruyoruz.

Sosun yapılışı;

Domatesleri  rendeleyip salça ve sıvıyağ 
ile tavada iyice  kavuruyoruz.

İç Malzemesinin Yapılışı;

Ispanakları iyice yıkıyoruz doğrayıp üs-
tüne sıcak su ekleyip yumuşatıyoruz. 
Daha sonra  yarım çay bardağı sıvıyağ-
da soğanı  kavuruyoruz.  

Yumuşattığımız ıspanakların suyunu 
süzüp kavrulmakta olan soğanın içine 
ekleyip baharatlarla birlikte kavurmaya 
devam ediyoruz. 

Yoğurmuş olduğumuz  hamurdan yu-
murta büyüklüğünde alıp köfte gibi açı-
yoruz. Açmış olduğumuz hamurun içine 
ıspanaklı iç harcı konularak kapatılır. 

Daha sonra kaynayan suyun içine köfte-
ler atılır. Köfteler  suyun üzerine çıkma-
ya başlayınca borcama alıyoruz. 

Domates solu ile birleştirip sarmısak ve 
maydonazla süslediğimiz köftelerimiz 
hazır. 

Afiyet Olsun :)

ISPANAKLI KÖFTE
Ersan Altıok

YÖRESEL LEZZETLER
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GEREKLİ MALZEMELER

Hamur  için malzemeler;

• 1 su bardağı un 

• 1 yumurta

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çorba kaşığı zeytin yağ

• Su

İç harcı için;

• 100 gr. Dana kıyma

• 1 adet soğan 

• Tuz- karabiber

Sosu için;

• 1 su bardağı haşlanmış nohut

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 yumurta sarısı 

• 1 çorba kaşığı  nişasta

• 4  su bardağı et suyu

• 2 diş ezilmiş sarmısak

Üzeri için;

• 2 çorba kaşığı  tereyağ

• 1 tatlı kaşığı kurunane

• 1 tatlı kaşığı pul biber

Hazırlanışı;

Unu eliyoruz  ortasını açıp yumurta, tuz, 

zeytinyağını karıştırıp  yavaş yavaş su 

ekliyerek  ele yapışmayan hamur hazır-

lıyoruz .Hamuru ikiye bölüp bir saat ka-

dar dinlendiriyoruz. 

Kıyma harcı için soğanları ince ince kı-

yıp tuz, karabiber ve pul biber ile kıymayı 

karıştıyoruz.Hamuru bıçak sırtı kalın-

lığında açıp  3 yada 4cm büyüklüğün-

de karelere bölüp  bir  çay kaşığı kadar 

kıyma harcını karelerin içine yerleştirip 

kapatıyoruz. Et suyunu  kaynatmaya 

başlıyoruz daha sonra kaynayan suya 

nohutları  ve hazırlamış olduğunuz  ha-

murları dikkatli bir şekilde ilave ediyoruz.  

Diğer tarafta yoğurt yumurta sarısı ve 
nişastayı çırpıp kaynayan yemeğimizin 
içine karıştıtarak yavaş yavaş ekliyoruz. 
Son olarak tereyağını  kızdırıp nanemizi 
ekliyoruz ve çorbamıza karıştırıyoruz.

 Afiyet Olsun:)

TATARİ ÇORBASI
Ersan Altıok

YÖRESEL LEZZETLER
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Sayın

bu mutlu gününüzü Vakfımıza bağış yaparak kutlamaktadır.

Böylece, siz de maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılıve yetenekli gençlerimizin 
eğitimine katkıda bulunmaktasınız. Bu anlamlı gün, okuyan gençlerimizin 

anılarında yer alacak ve unutulmayacaktır.

Bağışçılarımız, gençlerimiz ve Vakfımız adına saygılarımızı sunar,  
mutluluğunuzu paylaşırız.

www.guneyegitimvakfi.org.tr

Aramızdan ayrılan,

anısını yaşatmak ve acınızı paylaşmak için 
vakfımıza bağış yapan,

eğitim ihtiyacı olan bir gence umut oldu.

Maddi zorluklar nedeniyle öğrenimine 
devam edemeyen bir öğrenciye tanınan bu  
eğitim imkanı, bırakılan en değerli miras  

olacaktır. 

Siz değerli aile fertlerine sabır ve  
başsağlığı dileriz.

Sayın:

www.guneyegitimvakfi.org.tr

info@guneyegitimvakfi.org.tr 
www.guneyegitimvakfi.org.tr

Cemal Paşa Mah. Bahar Cad. Karakaş Apt.  
No:30 Asma Kat D:2 - Seyhan / Adana

Tel. : +90 (322) 454 40 25 - 453 61 82
Fax : +90 (322) 457 25 67
Gsm : +90 (539) 210 79 80

GEV KART 
SİPARİŞLERİNİZ 

İÇİN



info@guneyegitimvakfi.org.tr 
www.guneyegitimvakfi.org.tr

Cemal Paşa Mah. Bahar Cad. Karakaş Apt.  
No:30 Asma Kat D:2 - Seyhan / Adana

Tel. : +90 (322) 454 40 25 - 453 61 82
Fax : +90 (322) 457 25 67
Gsm : +90 (539) 210 79 80

GEV PANO 
SİPARİŞLERİNİZ 

İÇİN
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