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Saygıdeğer Güney Eğitim Vakfı 
gönüllüleri, 
sizlerle yeniden buluşmaktan mutluyuz, 
huzurluyuz. Geçen sayımızdan bu yana yapılan 
etkinlikler hakkında sizlere bilgi vermeyi görev 
sayıyorum. 5 yıl sonunda tüm sınıflarda toplam 
öğrenci sayımızı 1250’ye çıkarma projemiz 
devam ediyor. Bu yıl 200’ün üzerinde yeni 
öğrencimize burs imkanı sağladık. Toplamda 
400’ü aşkın öğrencimize burs verebiliyoruz.
Özel anlamlar yüklediğimiz 20. yıl balomuzu rekor katılımla ve muhteşem 
bir coşkuyla kutladık. Gecemizde, geleneksel hale getirmek istediğimiz 
bereketli Adana’mızdan yetişen ve Adana’mıza katkıları bulunan kıymetli 
şahsiyetlere verilmek için hazırlanan Güney’in İncisi ödülü Gazeteci ve 
Belgesel Yapımcısı Sayın Nebil Özgentürk’e sunuldu. CHP Genel Başkanı 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gecemize katılımı ve desteği hepimize sürpriz 
oldu ve bizi onurlandırdı.
Burs veren tüm gönüllülerimize saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunarım.
Mezun kardeşlerimizle ve halen burs alan öğrencilerimizle iletişimlerimizi 
arttırma çabalarımız devam ediyor. Bu yıl burs kazanan öğrencilerimizle 
tanışma toplantısını Altın Saray düğün salonunda yaptık. Salon sahiplerine 
katkıları için teşekkür ederim. Görüntü tam bir gurur tablosuydu. Kadınlar 
Kolumuz, Yönetim Kurulumuz ve birçok mezun kardeşimiz ile bir arada 
büyük bir Aile fotoğrafı oluşturduk.
10 yılı aşkın süredir kullandığımız logomuzu günün şartlarına uygun, yeni 
bir logo ile değiştirmek için uzun çalışmalar yaptık. Danışma kurulumuzun 
çoğunluğunun oluruyla yeni logomuzu kullanmaya başladık. Web sayfamızı 
ihtiyacımızı daha çok karşılayacak, çağdaş bir yapıya kavuşturduk. Logo 
ve web sayfası yapımındaki katkılarından dolayı Yönetim Kurulu üyemiz 
sayın Evren Salih Boğa’ya teşekkür ederim. Sosyal sorumluluk projelerinden 
Dilek Ağacı projesine Vakıf olarak destek verdik. Avrupa Birliği Projeleri 
çalışmaları sayın Cavidan Çörtü İmren hanımefendi önderliğinde devam 
ediyor. Şimdiden teşekkürlerimi bildiriyorum.
Portakal Çiçeği Karnavalına yoğun bir şekilde katıldık. Yine Vakfımızın 
güç kaynağı Kadınlar Kolumuz hem ürünler üretip hem de standlarda 
nöbet tutarak satışlar yaptılar. Karnaval kortejine öğrencilerimiz, Kadınlar 
Kolumuz, Yönetim Kurulumuz ve gönüllülerin katılımıyla renk kattığımızı 
düşünüyoruz. Kadınlar Kolumuzun tüm süreçte büyük özveriyle ve emek 
harcayarak yaptıkları katkılarla onlarca öğrencimize burs kaynağı 
sağlandı. Tüm Vakfımız adına teşekkür ederim.
Dergimizin hazırlanmasında en çok emeği geçen başta sayın Şadi Alyeni’ye 
ve katkıları olan herkese teşekkür ederim.
“Eğitimde feda edilecek fert yoktur” anlayışındayız. Eğitim gönüllüsü tüm 
dostlarımızı vakfımıza desteğe çağırıyorum. Sevgiyle, sağlıkla ve mutlulukla 
kalın.

Saygılarımla,
Mustafa Toprak
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GEV 20.YIL KURULUŞ BALOSU
Güney Eğitim Vakfı’nın 20. yıl kuruluş balosu bu 
yıl 29 Kasım 2014 Cumartesi günü Otel Seyhan’da 
kutlandı. Neredeyse çeyrek asırlık olan vakfımız 
bu yıl ilkleri yaşadı. İlk kuruluş yıllarındaki gibi 
aynı heyecan, coşku ve gurur yaşandı.  

Yönetim Kurulu üyemiz sayın Evren Salih Boğa’nın 
hazırlayıp sunduğu GEV tanıtım filmi bu zaman 
kadar vakfımızı ilk tanıtan film olma özelliğini 
taşıdı.
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Gecede 2012-2014 dönemi yönetim 
kurulunda görev almış üyelere 
hizmetlerinden dolayı 
teşekkür plaketi verildi.
Ayrıca TRT ses sanatçısı 
İhsan Güvenç sahne 
alarak performansıyla 
konuklarımızı eğlendirdi.

Bu yıl yönetim kurulu 
kararı ile geleneksel olarak 
verilmek üzere ‘1. Güneyin 
İncisi’ ödülü belgesel 
yapımcısı, yazar Sayın Nebil 
Özgentürk’ e verildi. 

Geceye katılan Özgentürk ödüle 
layık görülmenin mutluluğunu 
bizler ile paylaştı. Yapmış olduğu ‘ 
Bir Adana Masalı ‘ adlı belgeseli 
değerli konuklarımıza sunarken, 
aynı zamanda nostalji yaşattı. 

Coşkuyla kutlanan gecede 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel  
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Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’ nun sürpriz 
katılımıyla gece daha da hareketlendi. Güneyin 
İncisi ödülünü de Nebil Özgentürk’ e takdim etti. 
Daha sonra, bu güne kadar yönetimde görev almış 
yöneticiler, kurucu üyeler 20. Yıl pastasını hep birlikte 
daha nice yirmi yıllar geçirme dileğiyle kestiler. Bu 
anlamlı gecede eğitime destek için bir araya gelen 
tüm eğitim gönüllüleri, yaptıkları bağışlar ile aslında 
gecenin en önemli, en kutsal görevine imza attılar. 
Gece de tam 285 öğrencinin eğitimi için burs sağlandı. 
20. yılın kutlandığı gecede bizi yalnız bırakmayan 
üyelerimize, eğitim gönüllülerimize, millet vekilimize 
ve tüm belediye başkanlarımıza katılımlarından 
dolayı teşekkür ederiz. 
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Her zaman söylediğimiz gibi;
BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ, SİZ YOKSANIZ BİR EKSİĞİZ...
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Yaşlı bir marangozun emeklilik çağı gelmişti. 
İşveren müteahhidine, çalıştığı konut yapım 
işinden ayrılmak  ve eşi, büyüyen ailesi ile birlikte 
daha özgür bir yaşam sürmek tasarısından söz etti. 
Çekle aldığı ücretini elbette özleyecekti. 

Emekli olmak ihtiyacındaydı, ancak Müteahhit iyi 
işçisinin ayrılmasına üzüldü. Ve ondan, kendine 
bir iyilik olarak, son bir ev  daha yapmasını rica 
etti. Marangoz kabul etti ve işe girişti, ne var ki 
gönlünün yaptığı işte olmadığını görmek pek 
kolaydı. 

Baştan savma bir işçilik yaptı ve kalitesiz malzeme 
kullandı. Kendini adamış olduğu mesleğine böyle 
son vermek ne talihsizlikti!.. 

İşini bitirdiğinde, işveren, evi gözden geçirmek için 
geldi. 

Dış kapının anahtarını marangoza uzattı. “Bu ev 
senin” dedi, “sana benden hediye”. Marangoz şoka 
girdi. Ne kadar utanmıştı! Keşke yaptığı evin kendi 

evi olduğunu bilseydi! O zaman onu böyle yapar 
mıydı! 

Bizim için de bu böyledir. Gün be gün kendi 
hayatımızı kurarız. Çoğu zamanda, yaptığımız işe 
elimizden gelenden daha azını koyarız. 

Sonra da , şoka girerek, kendi kurduğumuz evde 
yaşayacağımızı anlarız. Eğer tekrar yapabilsek, çok 
daha farklı yaparız. Ne var ki, geriye dönemeyiz. 

Marangoz sizsiniz. Her gün bir çivi çakar, bir tahta 
koyar ya da bir duvar dikersiniz. “hayat bir kendin 
yap tasarımıdır” demiştir biri. Bugün yaptığınız 
davranış ve Seçimler, yarın yaşayacağınız evi kurar. 
Öyle ise onu akıllıca kurun. Unutmayın. 

Paraya ihtiyacınız yokmuş gibi çalışın. 

Hiç incinmemişsiniz gibi sevin. 

Kimse izlemiyormuş gibi dans edin. 

YAŞLI MARANGOZ ve İŞVEREN
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KADINLAR KOLU ETKİNLİKLERİ
Geleneksel kuruluş balomuzun ardından yaklaşan 
yılbaşı ve yine geleneksel hale getirdiğimiz tiyatro 
etkinliği hazırlığımız son sürat başladı. Bu yıl 
yılbaşı konseptimiz, güne uygun havlular, şallar, 
atkılar, kokulu taşlar idi. 

27 Aralık ta “Yalancı Aranıyor” adlı oyun 
Büyükşehir Belediyesi’nde vakıf gönüllüleri 
için sahnelendi. Tiyatro öncesi fuaye alanında 
satışa sunulan hediyelik ürünlerimiz yoğun 
talep karşısında yarım saat içerisinde tükendi. 
Keyifle izlediğimiz oyuna katılan hediyelik 
ürünlerimizi alarak bizlere her zaman destek olan 
siz gönüllülerimize, yürekten teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Eylül ayından beri yoğun bir şekilde çalışmaları 
devam eden, bu yıl burs almaya hak kazanan 
öğrencilerimizle bir araya geldik. 31 Ocak 
cumartesi günü Vakıf yönetim kurulu üyeleri, 
kadınlar kolu üyeleri ile birlikte 175 öğrencimizin 
toplu mülakatını gerçekleştirdik. İlk defa vakıfla 
tanışan öğrencilerimize, vakfı, işleyişimizi, 
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amacımızı, yönetim kurulu üyeleri ve öğrencilerin 
hiçbirini tanımadan ama onlar için gönüllü olarak 
canla başla çalışan kadınlar kollarımızı tanıttık. 
Yüzlerindeki mutluluk ve huzur görülmeye 
değerdi. Bir aile ortamı içerisinde olduklarını 
ve her türlü konuda öğrencilerimize destek 
olduğumuzu hissettirdik, ayrıca aynı ilde okuyan 
öğrencilerin birbiri ile irtibat kurmalarını sağladık. 

Şubat ayı hanımların, dinlenme, şifa bulma 
ayıdır. Dört gözle beklediğimiz kaplıca gezimizi 
bu yıl  Çiftehan Thermal Otelde 90 hanımla 
gerçekleştirdiğimiz 4 günlük gezimiz, kar yağışının 
en güzel olduğu döneme geldiği için çok keyifli ve 
unutulmaz güzelliklerle dolu geçti. Yolculuğumuz 
sırasında önceden hazırladığımız şallar ve 
kolonyalarımızı da satarak öğrencilerimize 
katkılarımızı arttırdık. Lapa lapa yağan karın 
üstünde çocuklar gibi oynayıp stresimizi attık. 
Gelemeyenlerin çoook şey kaçırdığı bu gezimizi, 
seneye aynı keyifle geçirme dileğiyle bitirdik. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aslında kutlamadan 
ziyade bir anma, farkındalık yaratma, yaşanan 
yaşatılan olumsuzluklara ses olabilmedir. 
Bu yıl Çukurova Belediyesi Kent Konseyinin 

düzenlediği ve birçok sivil toplum örgütü ve 
kadın derneklerinin katıldığı bir hafta süren 
etkinliklere katıldık. İlk etkinlik 8 Mart Pazar günü 
Atatürk Parkı’nda tüm STÖ’lerin katıldığı anma 
töreni yapıldı. Bando eşliğinde İstiklal Marşı ve 
10. Yıl Marşı daha sonra kadın cinayetleri için 
cenaze marşı çalındı. Güzel bir katılımın olduğu 
tören konuşmaların ardından bandonun çaldığı 
birbirinden güzel eserlerle sona erdi. 10 Mart 
Çarşamba günü Çukurova Belediyesi açık alanda 
gün boyu süren etkinlere Güney Eğitim Vakfı 
olarak katıldık. Serbest kürsü, fotoğraf sergisi, 
Huzurevi yaşlılarının folklor gösterisi, yiyecek ve 
el yapımı ürünlerin sergilendiği satış stantlarının 
yer aldığı ve daha birçok etkinliğin yapıldığı bu 
güzel günde biz de hazırladığımız vakıf logolu ve 
kadınlar gününe özel kitap ayıraçlarımızı, kokulu 
taşlarımızı, gelen ziyaretçilere hediye ederek 
vakfımızı tanıttık. Keyifli ve farklı bir etkinliği daha 
tamamlamış olmanın mutluluğunu tüm kadınlar 
kolu üyeleri ile yaşamış olduk.

Kadınlar kolunda hareket ve etkinlik bitmez. 
Nisan ayında bu  üretken ekip  3.Portakal 
Çiçeği Festivali’ne hazırlanmaya başladı. Resmi 
başvurumuzu yaparak bu sene üretime daha 
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çok yönelerek, ürünlerimizi tüm Adanalılar için 
kurduğumuz stantlarda satışa sunduk. 4 Nisan 
Cumartesi günü de doksan bin kişinin katıldığı 
kortejde vakıf olarak yer aldık.

Yooo daha bitmedi…
Şimdi ne mi yapıyoruz? Çook işimiz var. 
Çünkü siz GEV gönüllüleri için yılın en büyük 
organizasyonuna hazırlanıyoruz. Her yıl bir 
önceki yıldan daha güzel bir organizasyon 
yapmak için canla başla çalışıyoruz. 

Anneler Günü öncesi annelerimize yönelik çok 
güzel hediyelik eşya satışlarımız, çocuklarımız 
için birbirinden sevimli anahtarlıklar, yine 
onlar için oyun alanları, kadınlar kolunun  
hazırladığı ev yapımı yemekler, reçeller, 
tandır ekmeği, vazgeçilmez bici-bicimiz…
Ve daha neler neler…hepsini söylemeyelim 
sürprizlerimiz olsun.

Bu yıl  yeni bir uygulamaya başlıyoruz. 
Yeni logomuz, yeni web sayfamız ve yeni 
uygulamalarımız başlıyor. 

Web sayfamızda yer alan gev dükkân sayfamız 
sayesinde internet üzerinden sipariş verip 
ürünlerimizden satın alabileceksiniz. 

Sayfamızda resimlerini fiyatlarını detaylı olarak 
bulabileceğiniz ürünlerimiz özel günler ve istekler 
doğrultusunda güncellenerek yeniliklerle dolu 
olarak yayınlanacak. Şimdiden keyifli alışverişler 
diliyoruz…

SON SÖZ: Eylül ayından itibaren her etkinlikte, 
her üretimde, gece gündüz demeden, çok 
büyük fedakarlıklar yaparak çalışan, sahada 
koşturan, biçki-dikiş yapan, proje üreten, 
sponsor olan kısaca maddi, manevi destek 
veren tüm kadınlar kolu gönüllüsü hanım 
arkadaşlarıma yürekten, sonsuz teşekkürler.
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Her zaman söylediğimiz gibi;
BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ, SİZ YOKSANIZ BİR EKSİĞİZ...
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Kilo vermek, diyet yapmak, az yemek yaz boyunca 
en çok duyduğumuz ve konuştuğumuz konular 
oldu. Az veya çok, çoğunuz diyet yapmayı 
denemişsinizdir bu dönemlerde de pek çok doğru 
bildiğiniz yanlış bilgilerin farkına varmışsınızdır. 
Yanlış bilgileri elemek adına kilo vermeye yardımcı 
bir kaç besini ayrıntılı inceleyelim istedim. 
Süt ve Yoğurt: Diyetinizde size yardımcı olacak en 
lezzetli yiyecek yoğurttur. Yoğurt yoğun protein 
içeriği sayesinde midede daha uzun süre kalarak, 
karbonhidratlara göre çok daha uzun süre tokluk 
sağlar. Kan şekerinin çok daha yavaş düşmesini 
sağlar böylece tatlı krizlerinizin önüne geçer. 
En önemlisi, çalışmalar süt ve süt ürünlerinin 
bel çevresindeki yağları yakmada oldukça etkili 
olduğunu kanıtlamıştır. Her öğünde yemek yanında 
1 kase az yağlı yoğurt ve gece yatmadan önce 
içeceğiniz 1 bardak süt diyetinizi kolaylaştıracaktır.
Tarçın: Diyetteki en büyük sorun zaman zaman 
yaşanan tatlı krizleridir. Bu krizle sizi diyetten 
vazgeçmeye kadar götürebilir. Araştırmalar 
tarçının kan şekerini düzenlemede önemli etkileri 
olduğunu göstermiştir. Gece içtiğiniz sütün içine 
atacağınız tarçın mucizevi şekilde tatlı isteğinizi 
baskılayacaktır. Ayraca anlık tatlı istekleriniz 
sırasında 1 bardak suyun içine 1 çay kaşığı kadar 
tarçın atıp içmenizi tavsiye ederim. Kahve, çay, 
yoğurt ile de tüketilebilir.
Acı Biber: İçeriğindeki kapsaisin sayesinde 
vücuttaki toksin maddelerin ve yağların hızla 
dışarı atılmasını sağlar. Diyet sırasında acı 
biber tüketerek vücut direncinizi arttırabilir 
aynı zamanda daha fazla enerji harcanmasını 
sağlayabilirsiniz.
Kahve: En sevdiğiniz içeceğin size kilo verdiriyor 
olması kulağa oldukça hoş geliyor olmalı. Kafein 
metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde kilo 
vermenize yardımcı oluyor. Kahvenizi krema ve 
şeker eklemeden tüketirseniz kilo veriminizi 
hızlandıracaktır. 
Yeşil Çay: Pek çok çalışma yeşil çayın bel çevresi 

yağlarını yakmada etkili olduğunu göstermektedir. 
Içeriğindeki kateşin sayesinde metabolizmayı 
hızlandırır. Yeşil çayın günde 3 fincan sıcak şekilde 
içilmelisiniz.
Acı Çehre: Diyet sırasında yaşanan bağırsak 
tembelliklerinin önüne geçmek üzere acı çehre 
kullanılabilir. Uzun süreli kullanılmaması gerekir.
Orman Meyveleri: Yaban mersini, çilek, frambuaz 
gibi meyveler tatlı olmaları sayesinde diyette 
tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir. Yoğurtun içerisine 
yabanmersini ve çilek doğrayıp buzlukta biraz 
bekleterek harika bir dondurma yapabilirsiniz.
Yumurta: Sabah kahvaltınıza ekleyeceğiniz 
1 yumurta sizi çok uzun süre tok tutacaktır. 
Karbonhidrat ağırlıklı bir kahvaltı yerine protein 
ağırlıklı bir kahvaltı yapmak uzun tokluk hissinin 
yanında sindirim sırasında daha fazla enerji 
harcanmasını sağlar.
Elma sirkesi: Etkinliği kanıtlanmış yağ yakıcı 
bir diğer yardımcımız da sirkedir. Salatalarınıza 
kremalı soslar yerine sirke, zeytinyağı veya 
nar ekşisi gibi soslar kullanırsanız diyetinizin 
etkinliğini büyük oranda arttırırsınız.
Yağsız Patlamış Mısır: Diyet sırasında en çok 
sizi zorlayan noktalardan biri de sürekli bir 
şeyler atıştırma ihtiyacıdır. Bu zamanlarda düşük 
kalorili ve fazla miktarda tüketebileceğiniz yağsız 
patlatılmış bir kase dolusu mısır hayat kurtarıcı 
olacaktır. 
Yağsız et: Proteinin tokluk sağlayıcı etkisi 
diyetlerin vazgeçilmezidir. Lezzetli bir ızgara 
bonfile sizi hem uzun süre tok tutar hem de 
sindirimi sırasında yüksek enerji harcayarak 
zayıflamanıza yardımcı olur. Aynı şekilde yağsız 
pişirilmiş balık ve tavukta aynı işi görebilir.

Diyete Yardımcı ve Yağ 
Yakıcı Yiyecekler
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GENÇLİK KOLU ETKİNLİKLERİ
Eylül ayı ile birlikte başlayan burs başvuruları, 
dosyaların incelenmesi ve ev gezmelerinin 
tamamlanması ile birlikte Burs almaya hak 
kazananlar davet edildi. Vakıfla tanışma günü  
olan 31 Ocak günü yoğun bir katılım gerçekleşti. 

Burs almayı hak eden toplam 200 öğrencinin 
yaklaşık 180’i, bazı velilerimiz, burs almaya 
devam eden öğrencilerimiz, gençlik kolları başkan 
ve üyeleri ile mezun bursiyerlerin katıldığı, 
kaynaşmanın sağlandığı güzel bir gün oldu.

Vakıf yönetim kurulu üyeleri, kadınlar kolu 
üyelerinin de hazır bulunması hepimizi mutlu 
etti. Hazırlanan sunumda vakfın kuruluş aşaması, 
misyonu, vizyonu, hedefleri anlatıldı. 

Vakıf Başkanımız Mustafa Toprak konuşma 
yaparak öğrencilerimizden beklentilerini, vakıf 
öğrencisi olmanın ayrıcalıklarını anlattı. 

Yönetim kurulu üyeleri, kadınlar kolu 
başkanı,vakıf müdürümüz, gençlik kolları 
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başkanımızın konuşmaları ile, katılımcı 
arkadaşlarımız ile sıcak bir bağ oluşturuldu.
Toplantı sonrası aynı şehirde okuyan öğrenciler 
iletişim kurmak, birbirlerine destek ve yardımcı 
olmak için birbirlerine iletişim bilgilerini 
paylaştılar. 

7 Şubat Cumartesi günü Seyhan Nehri kıyısında 
öğrenci arkadaşlarımızla ve yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte piknik organizasyonu 
gerçekleştirdik. 

Daha önce iletişim kurarak aramızda görev 
dağılımı yapıp, yiyeceklerimizi evlerde 
hazırlayarak sabahtan piknik alanına geldik. 
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Yaklaşık 80 bursiyerimizin  katıldığı pikniğimize, 
yönetim kurulu başkanı Mustafa Toprak, Kadın 
Kolları Başkanımız Selda Toprak, yönetim kurulu 
üyelerimiz, Hasan Boğa, Zuhal Boğa Güran, 
Süreyya Çiçektakan, Vakıf müdürümüz Erhan 
Özmay katılımları ile bizlere destek oldular.  
Oriantrink etkinliği, voleybol maçı  yapıp, bisiklete 
bindiğimiz bu güzel gün hepimize moral kaynağı 
oldu. 

14 Mart Cumartesi günü Çukurova 
Üniversitesi’nde okuyan, yeni bursiyerlerimizle, 
şu anda devam eden öğrencilerimizin tanışması, 
kaynaşması için ve 1-5 Nisan tarihinde yapılacak  
olan Portakal Çiçeği Festivaline katılım ve 
katkıların sağlanması amacıyla vakıf binasında  
toplantı düzenlendi.

Etkinliğe katılacak arkadaşlarımız isimlerini 
ve görev paylaşımları bildirdiler. Toplantıya 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Toprak ve  
Vakıf Müdürümüz Erhan Özmay katılarak fikir  
paylaşımında bulundular.
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GEV: Can Dündar denilince aklımıza sevgi, 
aşk, heyecan daha birçok duygu geliyor. 
Can Dündar’ın bu duygusal yapısının belirli 
kaynakları var mıdır?

Ya da zaman zaman kötüleşen dünyada bu kadar 
pozitif olmanızı neye borçlusunuz?

Can DÜNDAR: Psikolojik, ağır psikolojik 
sorular. (Gülüşmeler) Valla bilmiyorum nerden 
kaynaklandığını. Ama herhalde insanı biçimlendiren 
şey yetiştiği iklimden, içinde bulunduğu aile 
işte ona ilk el atan anne babanın yaklaşımları. 
Arkadaş çevresi, hocaları, vs. muhtemelen onlar 
sizi biçimlendiriyorlar ve bugün aldığınız şekli ona 
borçlusunuz. Ben tek çocuk ve sevgi dolu bir ailede 
büyüdüm aslında. İyi bir arkadaş çevrem oldu. Bunu 
kendim için bir kazanç addediyorum. 

Yani çocukken çok şiddete yönelik şeylerle 
işim olmazdı. Silahla işim olmadı, arabalara ilgi 
duymadım, futbolla ilişkim olmadı, içki olmadı. 
Bugün şiddete kaynaklık ettiğini düşündüğümüz 
şeylere uzak durdum hep. 

Öte yandan da kitaplarla her zaman haşır haşır  

neşir oldum.Öyle bir hamurdan böyle bir malzeme 
çıkıyor öyle söyleyeyim.

GEV: Kitaplar…

Can DÜNDAR: Muhtemelen onların etkisi. Bugün 
de ona inanıyorum Çocukların hayatında daha çok 
kitap olsa dünyada çok daha az şiddet olur. 

GEV:Kitap demişken,tavsiye ettiğiniz kitaplar 
oluyor mu? 

Can DÜNDAR: Onu yapmayı çok sevmiyorum. 
Çünkü herkesin kendi çizgisi var. Yani birini 
tavsiye ederken öbürlerine haksızlık oluyor. Hele 
yazarsanız, başka yazarları tavsiye etmekte daha 
da zorlanıyorsunuz. Onun için ben genel olarak 
okumanın yararından daha çok söz ediyorum 
ama insanlık nasıl bir yoldan geldi onu bilmenin 
daha çok yaralı olduğunu düşünüyorum. Onun 
için mesela Dünya tarihi ve Türkiye tarihiyle 
başlanmasını tavsiye ediyorum genelde gençlere. 
İnsanları belli bir noktada devralıyorsunuz ve 
bir sonraki kuşağa sonrakilere devir edeceksiniz. 
Sizden önce ne yaşandığını bilmek; insanlar ne 
üretmiş; ne yazıp çizmiş;nelere acı çekilmiş ve 

CAN DÜNDAR İLE GÜNDEME DAİR...
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ne kazanımlar elde edilmiş. Bunları bilerek yola 
çıkmanın yararı var. O yüzden her ne olursa olsun 
okumaya bir yerden başlamak gerekir.Araştıracak 
gençler, artık araştırmak da o kadar zor değil yani. 
Bizim kuşakla karşılaştırdığımızda gerçekten sadece 
google yazacağı bir sözcükten ibaret sonuçta o 
kadar kolaylaştı, dünya o kadar ayağının altına geldi 
ki. Tabi bazı zorluklarda var ama 

GEV :Google kütüphanenin yerine  geçebilir mi?

Can DÜNDAR: Yani başlangıç için niye 
olmasın aslında. Tabi ki kütüphanenin yerini 
doldurmayabilir belki; ama bir yerden başlamak 
isteyen insan bir yolunu bulur mutlaka. Ben buna 
inanıyorum.Başarmak isteyen insan hiç bir engel 
tanımaz. Öyle insanlar tanıyorum ki ücra köylerde 
kendince, kendi olarak dünya kurup oradan bir şey 
olabiliyor yani. Düşünsenize Orhan Kemal ya da  
Yaşar Kemal olabilir insanlar.

GEV: Meslek hayatına başlarken kendinize 
örnek aldığınız birileri mutlaka vardır. En çok 
kimi ya da kimleri örnek aldınız. Örnek aldığınız 
insanlardan öğrendiğiniz şey tam olarak neydi?

Can DÜNDAR: Örnek almak demiyeyim de feyiz 
aldığım, ders aldığım diyeyim. Ben 
Mehmet Ali Kışlalı’nın yanında 
başladım. Yankı Dergisinde 
1970’lerin sonlarında 
başladım. Sonra bir başka 
Mehmet Ali devir aldı beni 
televizyonda. O iki Mehmet 
Ali’ye çok şey borçluyum. 
Birine yazı yazmayı, öbürüne 
televizyonda program yapmayı 
bana öğrettikleri için çok 
şey borçluyum. Ve her ikisi de 
aslında birer okuldu. Okuldan 
mezun olmak çok büyük 
bir avantaj. Herkese nasip 
olmuyor bakıyorum. 
Çünkü genelde bizde 
egolar çok şişiktir. Çok 
şişince de öbürlerine 
yer kalmaz. Bütün odayı 
doldurur. Kendisinden 
başka ego şişmesine izin 
vermezler. Birand öyle 

değildi mesela tersine ön açar “hadi siz yürüyün” 
derdi.Çünkü bilirdi ki bizim açtığımız yoldan o 
da rahat yürüyecek. Onu bilecek kadar yüce bir 
adamdı. Yani biraz onlar sayesinde buralara kadar 
gelebildik. Dün de onun anma günü vardı.2.yılını 
doldurdu.

GEV: Türkiye’de özgür medya var mıydı? 
Bugünkü durumunuz nedir?

Can DÜNDAR: Valla ben özgür olduğumuzu 
hiç hatırlamıyorum. En azından ben meslek 
hayatımdayken şöyle özgürce yazı yazdığımız 
baki olmadı. İlla ki bir sopa vardı başımızda.Yani 
şöyle aslında insanlık tarihi ifadesini özgürce 
kullanmak, ifade özgürlüğünü rahat kullanmak 
isteyenlerle, onları engellemek isteyen iktidarlar 
arasında mücadelenin tarihidir. O yüzden yeni bir 
şey yaşamıyoruz. Her dönem baskı olmuştur. Her 
dönemde baskıya karşı direnç olmuştur. Basın tarihi 
de bunun tarihidir aslında. O yüzden yeni bir şey 
değil ama zaman zaman çok yoğunlaştığı dönemler 
de var. Bu zannederim öyle bir dönem. Hiç bu kadar 
baskılı bir dönem görmedik yani. Evet, 12 Eylül’de 
ben de gazeteciydim. O dönemde de çok baskılar 
vardı ama en azından işimizi kaybetmemiştik yani 
yerimizde direnebilmiştik. Bu sefer büyük bir işsiz 
gazeteci ordusu yaratacak kadar büyük bir baskı ile 

karşı karşıyayız.

GEV: Evet, ben öğrenciyken size bir mektup 
yazmıştım. O zamanlar Ankara Hukuk 
fakültesinde öğrenciydim.Gazetecilik 
hayalimdeki meslekti. Sizce gazetecilik 
ve hukukçuluk konusunda yazmıştım.
Fikirlerinizi sormuştum.O zamanlar 

bugünkü iktidar da yoktu.Siz 
yazdığınız mektupta 

“avukat olursan kendi 
işini istediğin gibi 

yapabilirsin ama 
gazeteci olursan 

medya patronunun 
sürekli seni 
yönlendirmesi ile 
işini istediğin gibi 
yapamayabilirsin” 
demiştiniz.Ben 
de avukatlığı 
seçmiştim. 
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Can DÜNDAR: Eyvah birini kaybetmişiz. 
GülüşmelerJ Hukukçuya da ihtiyacımız var. Bu 
ara hukukçulara özellikle çok ihtiyacımız var. 
Aşağı yukarı biz aynı işi yapar duruma geldik 
yani. Aslında hepimizin yaptığı ülke savunması ve 
insanlık savunması. Bu ister doktor boyutunda olur, 
ister hukukçu, ister biz şu anda bir savunma hattı 
oluşturmaya çalışıyoruz hep birlikte. Kimileri bu 
işte eğitim faaliyetiyle sizler yapıyorsunuz, kimileri 
hukukçularla yapıyor, biz 
gazetecilerle aynı safta 
yapıyoruz ama önemli olan 
burada mevziyi ilerletmek 
ve önümüzdeki bariyeri 
geriletmemek, onun için çok 
da farklı değil aslında. Ama 
şöyle bir yanlış söylemişim 
demek ki, sonuçta bu 
kitapların hepsini tek başıma 
yazdım.Patronlar kitaplarımı 
yazmama engel olamadı tabii 
ki.

GEV: Patronsuz da yapılabiliyormuş demek 
ki. Bir söyleşinizde affetmenin affederek 
öğrenilebileceğini söylemişsiniz. Önyargıların 
hâkim olduğu bir coğrafyada affederek 
toplumsal barışı sağlayabilir miyiz ya da bugün 
toplumsal barışı sağlamak için en çok neye 
ihtiyaç duyuyoruz sizce?

Can DÜNDAR: Ben 
affetmenin önemine 
inanıyorum. Affetmek 
unutmak anlamını 
taşımıyor. İkisi farklı şeyler. 
Unutmayabilirsiniz ama kin 
tutmayabilirsiniz. 

Eğer bir ileri aşamaya 
gideceksek kin tutmayarak 
olacak. Yani karşı masadaki 
ak saçlı beyefendi Deniz 
Gezmiş’in küçük kardeşi.
(Röportaj yapılan yerin karşısında oturan) Hamdi 
Gezmiş’in 25 yaşında kardeşini, abisini astılar. 
Düşünsenize abisini astılar. Kin tutsaydı bugün 
dağdaydı. Oda peşinden öldürülmüştü belki 
de.Hâlbuki onun anısına bir kitap yazmayı tercih 
etti. Ve kin tutmadan insanlara neler yapabileceğini 

anlatmaya çalıştı. 

GEV:Abim Deniz isimli kitap.

Can DÜNDAR: Evet. Dolayısıyla bu bana daha 
saygıdeğer geliyor. Yani kin tutarsak,burası 
bir öfke topluluğu olacak ve sürekli çatışma 
içinde yaşayacağız. Unutmadan ders alarak ama 
kinlenmeyerek daha uygar bir ülke yaratmamız 
lazım.

GEV: Çok güzel. Yaklaşık 
30 yıldır sayısız 
projeleriniz oldu. Zaman 
zaman belgeselciliğiniz 
ile ön plana çıktınız. Sizi 
en çok heyecanlandıran 
projeniz hangisi oldu?

Can DÜNDAR: Yani 
benim çıkış noktam Sarı 
Zeybek’tir aslında. Onun 
bende özel bir yeri vardır. 
O beni hem Atatürk’le 

yazma zevkiyle, hem kitlelerle tanıştırdı. O yüzden 
de ona özel bir yer ayırırım. İyi ki yapmışım dediğim 
ve bugün bile sevgiyle hatırladığım çok insan 
çocukken izlemiş okulunda. Şimdi yetişkin olarak 
gelip hatırlıyorlar. Bu bir yazar için çok güzel bir şey 
tabi. Bir kuşak geçmiş aradan ve hala o kitap çıkıyor 
hatırlanıyor. Onun için onun ayrı bir yeri olduğunu 
söyleyebilirim.

GEV: Sizce herhangi 
bir alanda başarılı 
olma, geliştirici ve 
üretici olmanın temel 
prensipleri nelerdir? Bu 
konuda gençlere neler 
söylemek istersiniz?

Can DÜNDAR: Valla 
disiplin, sabır, dayanışma, 
bilgiye saygı tabiî ki 
titizlik yani bunlar bir 

araya geldiğinde üstüne emekte konduğu zaman 
tadından yenmez. Yani mutlaka oradan bir şey çıkar. 
Yani belli bir birikiminiz varsa ki birikim olmadan 
da bir şeyler biriktirmek mümkün. Hiç birimiz 
başta birikim sahibi değildik. Ama titizlik gösterip, 
sabır gösterip, emek vererek ve dayanışma içinde 

Gü
ne

y 
Kü

lt
ür

 /
 2

6



bir işe kalkıştığınız zaman oradan olumlu sonuca 
varmamanıza imkân yok.

GEV: Adana hakkındaki düşüncelerinizi 
paylaşmak ister misiniz? Buraya Adana’ya dair 
aklınıza gelen ilk şey ne oldu? Adana ile ilgili 
anılarınız var mı?

Can DÜNDAR: Edebiyatçılar yani biz yazar tayfası 
için BURANIN YETİŞTİRDİĞİ SANATÇILAR VE 
EDEBİYATÇILAR bizim Adana’yla tanışmamız. 
Yani Adana’yı nerden tanıyoruz. Yılmaz Güney’den 
tanıyoruz. Orhan Kemal’den tanıyoruz. Yaşar 
Kemal’den tanıyoruz. Bu da edebiyatın turizmin 
de önünde olduğunu gösteriyor aslında. Büyük 
turizm seferberliği yapıyoruz bir yazara yatırım 
yapmıyoruz. İstanbul’u dünyaya Orhan PAMUK 
tanıttı. Yani Siz istediğiniz kadar turizme yatırıp 
yapın. Bu durum  yazarın 
önemini gösteren bir 
şeydir.Sonra Adana’lı 
dostları olması insanın çok 
öğreticidir. Ben Adana’ya 
ilk defa Vedat’a geldim.

GEV: Saydam Caddesi 
evimize geldi.

Can DÜNDAR: 70’lerin 
sonuydu.70’lerin sonunda 
üniversite öğrencisi olarak 
ilk geldiğimde. Yani ilk mumbarımı,şırdanı Vedat’la 
yedimJ

GEV: Adana’lı olmuşsunuz:) Kebap üstüne mi 
yediniz. Yoksa kebap öncesinde mi?

Can DÜNDAR: Valla bilmiyorum çok zengin bir 
sofra olduğunu hatırlıyorum ama şalgamı falan 
ilk öğrenmem öyle oldu yani. Dolayısıyla ondan 
sonra hep sürdü. Şimdi de kitap fuarı sayesinde 
her sene gelme şansı buluyoruz ve hakikaten iple 
çekiyoruz. Hem dostlarımız var, hem müthiş bir 
mutfak var. Hem Adanalı okurların ilgisi inanılmaz. 
Mesela Diyarbakır’da fuarı bu sene fuarı 2 yılda bire 
çevirmişler. Aksamalar oluyor, yürümüyor. Mesela 
Adana’nın bu konuda çok geliştiğini görüyoruz.O da 
çok umut verici sevindirici yani.

GEV: Güney Eğitim Vakfı bünyesinde iletişim 
fakültesinde okuyan öğrenciler var. Radyo 
televizyon bölümünde okuyan öğrenciler var. Bu 

öğrenciler için tavsiyeniz olur mu?Staj olanağı 
veremiyoruz.Bu konuda tavsiyeniz olur mu?

Can DÜNDAR: Valla benim tavsiye ettiğim stajyer 
direk kapıdan döner bu zamanda. O yüzden bu 
konulara hiç girmesek daha iyi olur. Kendiyle hiç 
tanışamam,uzaktan yakından ilgim yoktur derlerse 
kendileri için daha iyi olur. Yani gerçekten şu anda 
yasaklı posizyondayız. Ama batıda örneklerini 
gördüğümüz gibibir stajyerlik müessesesi 
Türkiye’de gelişmedi doğrusu. Profesyonel insan 
sürücüsüne dayanmayan, gerçekten öğretici, hem 
ondan istifade eden hem ona öğreten bir mekanizma 
yok şu anda. Yani eşin dostun, tanıdıkların içerde 
ayda gelip biraz zaman öldürdüğü bir sistem var. 
Ben de iletişim mezunuyum benimde stajım aynen 
böyle oldu yani.

GEV: Angarya işleri 
yaparak…

Can DÜNDAR: İnanın 
Adana’da bu işleri daha kolay 
öğrenirler. Benim bahsettiğim 
Adana gezisi benim staj 
dönemimdi. Üniversite’de 
iletişim okuyordum. Herkes 
Ankara’da TRT’de staj 
yapmaya çalışıyordu.200 

stajyer vardı. Dolayısıyla gelip gittikleri bile belli 
değildi. Daha doğrusu kimsenin ilgilenmediği 
bir şey. O dönem tam da 12 Eylül sonrası.
Dedim ki ben Diyarbakır’da yapacağım stajımı. 
Diyarbakır radyosunda. Çok şaşırdılar. Ne işin 
var Diyarbakır’da. Ben hayatımda görmemiştim o 
ana kadar. Dedim ki hem Diyarbakır’ı göreceğim 
hem de ilgilenirler orada benimle.İşimden de 
izin vermediler ama  istifa edip gittim. Diyarbakır 
Radyosun’da hayatımda görmediğim ilgi ve kaliteyi 
gördüm. Çünkü TRT’nin iyi kadroları oraya sürgüne 
gitmişti ve Türkiye’nin en kaliteli radyocuları 
oradaydı. Mesela radyo stajımı onların yanında 
yaptım. Bazen böyle şeyler yani hani imkânlar çok 
güzel hiç şeye bakmaz yani.Burada eminim belki çok 
daha iyi şeyler yapabilirler.

GEV: Çok Teşekkür ederiz katıldığınız için. 

Can DÜNDAR: Ben teşekkür ederim.
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Orak hücre hastalarına yardımcı olmaya 
çalışan doktorlardan birisi olarak, bize bu 
hastalıktan söz eder misiniz? Nedir orak 
hücre hastalığı?

-Ortaya çıktığı şansız 
hastalar ve ailelerinin yaşam 
kalitesini etkileyen önemli 
bir kansızlık hastalığı orak 
hücre hastalığı. 

Kanın bir cam üzerine 
yayılarak mikroskopta 
incelenmesi sırasında orak 
şeklinde uzamış hücreler 
ilk defa 1904 yılında dikkat 
çekmiş. 

Kana kırmızı rengi veren hemoglobin maddesinin 
geninde ortaya çıkan bir mutasyon hastalıktan 
sorumlu. Oraklaşan alyuvarların yol açtığı küçük 
damarların kanlanmasında azalma ve kansızlık 
hastalığın belirtilerini ortaya çıkarıyor.

Sadece Akdeniz bölgesine özgü bir hastalık mı?

-Hayır. Dünyada en sık görülen kalıtsal hastalıklar 
arasında sayılır. Dünyada her yıl hastalıklı 300.000 
bebek doğmakta. Afrika kökenli Amerikalılarda 

ve Türkiye den başka 
İtalya, Yunanistan, Kıbrıs 
gibi Akdeniz ülkelerinde 
yaşayan insanlar arasında 
sık görülür. Son yıllarda 
batı ülkelerinde de 
hastalığın görülme 
sıklığında önceki yıllara 
göre artış görülmekte. 
Türkiye’nin güney 
bölgesinde bu anormal 
hemoglobinin sıklığı %3.6, 

iken Arapça konuşan insanlar arasında bu değer 
%9.6 ya ulaşmaktadır.

Hastalık vücutta nelere yol açıyor?

-Vücudun değişik bölgelerine yayılan şiddetli ağrılı 
krizler hastaların en çok etkileyen şikayetleridir. 

ORAK HÜCRE HASTALIĞI

Prof. Dr. Can Boğa  
Başkent Üniversitesi
Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi
drcanboga@hotmail.com
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Bunun yanı sıra hastalar alyuvarlarda 
parçalanmadan kaynaklanan sürekli bir kansızlığın 
yol açtığı yorgunluktan yakınırlar. Zaman içerisinde 
değişik organlarda aşağıdaki hasarlar oluşabilir.

Geliştirilen yeni tedaviler konusunda bilgi verir 
misiniz? 

-Bu güne kadar orak hücre hastalığının tedavisi 
konusunda FDA tarafından tek onaylanmış tek ilaç 
hidroksiüre (hydrea) dır. Üstelik sadece yetişkin 
hastalar için onaylanmıştır. Bu ilacın krizlerin 
sıklığını ve beyin hasarı oluşma ihtimalini azalttığı 
bildirilmiştir. İlaç 
hastaların yaşam 
süresini olumlu 
yönde etkiler ancak 
tam olarak tedavisini 
sağlayamaz. Yeni 
ilaçların etkileri 
hayvanlarda ve orak 
hücre modellerinde 
araştırılmaktadır. 
Ancak bu ilaçların 
hastaların 
yaşamlarına ne 
kazandıracağı ortaya 
konmamıştır. Krizleri 
mi yoksa hasar görmüş organları mı tedavi edeceği 
açık değildir.

Hastalığın bayan hastalarda gebelik sürecine 
etkisi oluyor mu?

-Evet, oluyor. Düşük, erken doğum, düşük kilolu 
bebek, anne karnında bebek ölümü gibi gebelik 
problemleri beklenen riskler. Ayrıca anne 
yönünden de eklampsi, yüksek tansiyon, damar 
pıhtılaşması ve solunum yetersizliği risklerinin 
arttığı bilinmekte. Bu risklerden korunmak için en 
iyisi etkili doğum kontrol yöntemleri uygulanması. 
Ancak sıklıkla, biraz da toplumsal baskılardan 
dolayı, hastaların bu riskleri göze alarak gebelik 
istekleri oluyor. En iyisi gebe kalmadan önce 
bir kan hastalıkları, kadın doğum uzmanı ve bir 
perinatoloji uzmanına danışılması.

Son yıllardaki bilimsel gelişmeler bu hastalığın 
üstesinden gelmeye yetmiyor mu?

-Günümüzde hastalığın tam olarak tedavisi kemik 
iliği nakli ile mümkün olabiliyor. Eğer hastanın 
doku grubu tam uyumlu bir kardeşi varsa ya da 
uluslar arası kemik iliği bankalarında taramalar 
sonucunda tam uyumlu bir kök hücre bağışçısı 
bulunur ise nakil mümkün olabiliyor. Kemik iliği 
nakli’nin başarısı çocukluk çağında, henüz organ 
hasarı oluşmadan,  en yüksek. Nakil yapılan çocuk 
hastaların %90’ı iyileşiyor. Yetişkin hastalara da 
günümüzde kan kök hücresi ile nakil yapılabiliyor. 

Yetişkin hastalar için 
Türkiye de en deneyimli 
merkezin kendi 
merkezimiz olduğunu 
söyleyebilirim. 

Gen tedavileri 
için de çalışmalar 
sürdürülmekte. Kişinin 
kemik iliği alındıktan 
sonra bir taşıyıcı 
kullanarak problemli 
gen düzeltilebilmekte, 

daha sonra ilik dokusu hastaya geri verilmekte. 
Ancak bu yöntem hem pahalı, hem de insanda 
tecrübeler sınırlı. Henüz hayvan deneyleri 
sürdürülmekte. İnsanlarda etkinliği ise henüz açık 
değildir.

Hastalara geleceğe yönelik önerileriniz neler 
olabilir?

-Hastalarımızın umutları azalmasın. Yeni ilaçlar 
ile çalışmalar sürdürülüyor. Kemik iliği nakli 
teknikleri gelişiyor. Artık, doku grubu uyumlu 
kardeş bağışçı olmadan da kemik iliği ile veya kan 
kök hücresi ile nakil imkanı ortaya çıkıyor. Gen 
çalışmaları sürdürülüyor. Tüm bu çabalar yakın 
gelecekte hastaların yaşam kalitelerinin daha iyi 
olabileceğine işaret ediyor. 
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GEV: Bir vakfın başarıya ulaşması neye bağlıdır 
sizce?

ALİ NESİN: Kurumsallaşmamasına. Türkiye öyle 
bir ülke ki kurumsallaşmak yeni kurulmuş bir vakıf 
için iyi olmuyor yâda zayıf bir vakıf için iyi olmuyor. 
Kurumsallaşmak demek aslında her şeyin oturmuş 
ve değişikliğin zorlaştırıldı bir süreç demektir. 
Karar vermek çok zordur. Kurumsal bir yapıda  bir 
şey yapmak için karar almak ve uygulamak çok 
zordur. Önce toplanacaksın bir karar vereceksin 
ondan sonra onu mütevelli heyete sunacaksın. Sonra 
yönetim kuruluna sunacaksın. Ondan sonra bütçesini 
sunacaksın, bütçesini onaylayacaksın falan filan yani 
zaman geçer de zamanın ve kabiliyetini kısıtlarlar 
senin. Nesin Vakfı bugün çok güçlü bir vakıftır. Bunu 
bugüne kadar kurumsallaşmamasına borçludur. 
İstemedim kurumsal olmasını.  Şimdi kurumsal daha 
doğrusu giderek kurumsallaşmaya başladı. Ama 
devlet devlet olsa, devlet daha düzenli olsa böyle 
bir şeye ihtiyaç olmaz. Sadece devlet değil tabii, 
toplum da buna müsaade etmiyor. Ne yapacaksan 
yapacaksın. Böyle bir toplumda yapacak başka bir 
şey yok Yani mecbur ediyor toplum seni bu yolla iş 
yapmaya. Gerçi Nesin Vakfının şu anda 100 den fazla 

taşınmazı var. 3 tane vardı ben geldiğim zamanlar 
nasıl alacam yasal yollarla yapamazsın ki bunları. 
Seni yoldan çıkarıyorlar. Matematik Köyü, al bir sürü 
davam var. İzin vermediler. İnşaat için izin vermediler. 
İzin vermemelerine rağmen yaptık. Yol döşeyeceğiz, 
izin vermediler. Napacaz yani, yapmayacak mıyım ? 
Matematik köyü gibi bir proje için izin mi alacaktık.
Kim ki onlar yani nasıl hayatımın bir amacını 
engellemeye çalışabilirler ki. Yaptım tabi ki. Şimdi 
vakıf başkan yardımcım bu yüzden hapiste. Bende 
girebilirim. Umurumda değil.

GEV: Dünya’nın en iyi üniversitelerinde eğitim 
görüp öğretim hayatına geçtikten sonra Türkiye’ye 
döndünüz. Yurtdışında kalmayıp ülkenize 
dönerek çok zor koşullarda çalışmalar yaptığınızı 
söylüyorsunuz. Burada en önemli sebep ne idi? 

ALİ NESİN: En önemli nedeni Nesin Vakfı. Nesin 
Vakfını yaşatılması gerekiyordu. Babamdan sonra 
gelmekte istiyordum, geri dönmek istiyordum. Bu defa 
kariyerimin bir yerine geldik tabi gençtim o zaman 
otuz yedi yaşındaydım. Ama beynimin sınırlarını 
zorladım ve gördüm ne yapabileceğimi. Yaptığımdan 
daha iyisini de yapabilirdim ama çok daha iyisini 
yapamazdım. Profesör olabilir miyim?Konferansa 

ALİ NESİN İLE SAMİMİ BİR SOHBET

Gü
ne

y 
Kü

lt
ür

 /
 3

2



davet edecekler mi? Ne olacak? Ne edecek? Kapasiteni 
öğreniyorsun yani ne yapabilirim. Onu gördükten 
sonra mesela anlamı kalmadı. Yani tavanını gördük, 
tavanını gördükten sonra bir heyecanı kalmadı. 
Çözebileceğin bir projeyi çözmek gibi. Çözüyorsun 
da zaten. Batı’da düzen var, çok sağlam, çok güçlü 
hem de. Herhangi bir şeyde değişiklik yapmana 
imkân yok ve yetiştiğin herkes sisteme, düzene 
hizmet etmek zorunda. Herhangi bir şekilde sistemin 
yolunu saptırtamazsın. Mümkün değil. Türkiye bu 
konuda çok daha farklı, çok daha fazla değişiklik 
yapabiliriz. Türkiye’de sadece sistemi değil sistemde 
de değişiklik yapabiliyoruz. Bireysel anlamda bayağı 
etkimiz olabiliyor. Türkiye ‘de kitleleri etkilemek çok 
daha kolay. Yani Türkiye’nin eleştirdiği taraflar bir 
yandan bizim hayatımızı renklendiren öğeler. Mesela  
yurtdışında böyle matematik köyü gibi bir köy kurmak 
mümkün değil. Yani izinsiz 
bir şey yapmak imkansız. 
Türkiye’de bir şekilde 
yapıyorsunuz. Mesela 
Amerika kapitalist bir ülke 
daha doğrusu egoist bir 
ülke. Sistemi görüyorsun 
öğrenci yetiştiriyorsun 
mezun oluyor. Öğretiyorsun 
CIA, FBI’da çalışıyor. Ya 
da deniz kuvvetlerinde 
çalışıyor. Bir tanesi de 
marjinal olsun, bir tanesi 
de adaya çıksın bir şey yapsın. Olmuyor işte. Her şey 
olması gerektiği gibi oluyor. Onlar zaten üniversiteye 
girmeden önce biliniyordu. Biliyorlardı ki bu 
insanların yüz bilmem kaçı orda çalışacak. 100 bilmem 
kaçı burada çalışacak. 

GEV: Sistem olarak tek tip olmuş insan tipi.

ALİ NESİN: Kendi kendine getiriyor sistem seni oraya.
Sistem ihtiyaç duyduğu şekilde bireyi hazırlıyor. 
Batı’da sistem kendisi için adam yetiştiriyor sadece.
Hiçbir eğitim sistemi farklı bireyler zaten yetiştiremez. 
Mümkün değil. Eğitim sistemi denilen şey tek bir 
model yetiştirebilir.

GEV: Eğitim sistemi demişken bir konuşmanızda 
‘’EĞİTİM SİSTEMİMİZ MİLİTARİST’’demişsiniz 
bir konuşmada. Burada kastedilen insanların 
tembellik hakkının bulunduğu mudur?

ALİ NESİN: Militarist tabi ki. Öğretmen geliyor 
ayağa mı kalkıyorsun? Cuma günü bayrak töreni 

mi yapıyorsun? İstiklal Marşı mı okuyorsun? Okul 
kitabının başında İstiklal Marşı var. Gençliğe Hitabe 
var. Ondan sonra o kitabın ortasında Türkiye’nin 
düşmanları gibi konular var. Bunlar tabi militarist 
söylemler. Bakın dünyadaki tüm ideolojiler bir 
araya gelerek birleşebilirler. Dünya kapitalistleri 
birleşebilir, Dünya Liberalleri, Kömünistleri 
birleşebilir, anarşistleri de birleşebilir. Ancak dünya 
milliyetçilerinin birleşmesi mümkün değildir. 

GEV: Sizce herhangi bir alanda başarılı olmanın, 
üretici ve geliştirici olmanın yolu, temel 
prensipleri nelerdi? Bu konuda gençlere neler 
söylemek istersiniz?

ALİ NESİN: Önce birşey yapmak için bilmek lazım 
öğrenmek lazım. Yani uzun bir eğitim sürecinden 
geçmek lazım. Öyle 25- 30 yaşında bir şey öğretilmiyor 

ender diyelim. Ama bunu bir 
eğitimi var. Olgunlaşma süreci 
var. Bu olgunlaşma süreci pasif 
kalıyor. Pasif kalırken tabi 
paslanabilir, aktif kalmalı. 

O yüzden gençlerimizin yazları 
çalışmaları, hayatı tanımaları 
hayatla iç içe olmaları önemli 
bence. Kışın eğitim süreci, 
yazında bir yerde stajda 
olabilir, gönüllü çalışmakta 
olabilir. Ama insanlarla haşır 
neşir olmak ve yapılanları 

görmek, emeğe değer vermek.Bunlar bence bir genç 
için  en önemli şeyler. Yani insan 45 -50 yaşından 
sonra vermeye başlıyor. Asıl verim bundan sonra 
geliyor. O zamana kadar alıyorsun.

GEV: Mimar Sinan 50 yaşından sonra üretmeye 
başlamış.

ALİ NESİN: Ondan önce kalfaydı tabiî ki. Yani nasıl 
olabilir ki o binayı her bakımdan bir cami yapayım 
diye olur mu öyle şey. 50 yine erken başlamış.

GEV: Matematik ile hayatın somut anlamda 
birlikteliği olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa 
matematik soyut hayat somut mudur? Hangisi 
daha zordur?

ALİ NESİN: Matematik soyut tabi hayatta somut 
diyorsunuz. Ama matematiği biz daha iyi algılıyoruz. 
Hayatı algılayamıyoruz hayat zor tabi matematik daha 
kolay. Mesela az önce oyun teorisinden bahsettiniz. 
Oyunu kuralı nedir oyunu 2 kişi oynar çoğu zaman 
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birinin kaybettiğini diğeri kazanır. Basittir. Ama hayat 
böyle değildir.

Ekonomiyi alalım, petrol fiyatları etkiliyor, dolar 
etkiliyor, euro etkiliyor, işçi sayısı etkiliyor, enflasyon 
etkiliyor, ondan sonra yasal marketi etkiliyor Avrupa 
Birliği etkiliyor, jeopolitik sorunları etkiliyor. Senin 
aldığın alış verişi bile etkiliyor ama onu yok sayıyorsun 
iki üç tane öğe seçiyorsun işte olay budur diyorsun. 
Olay bu değil ki sen yapıyorsun olayı basitleştiriyorsun 
tabi anlayabilmek için. 

Basitleştirip anlıyorsun onu soyut o binayı yapmak 
için o bina yüzde kaç 
ölçeğinde bitter ölçeğinde 
depreme dayanıklı 6 -8 
neyse ne yapıyorsun, 
hesabı nasıl yapıyorsun 
kendini. Gördüğün gibi 
hayatı matematikte olduğu 
gibi basitçe formüle 
edemiyorsun. Bizim 
anladığımız gerçek zihinsel 
gerçektir. Gerçek gerçeği 
anlayamıyoruz. 

Evli misin? Bilmiyorum. Evlenince çocuk yapıp mutlu 
olacağını umut ediyorsundur. Tamam evleneceksin, 
çocuk yapacaksın falan evlen bakalım ne oluyor? 
Evlilik nedir, bir tercihdir. Ama hayal ettiğin gerçek 
olmayabilir.

Mutlu olmayabilirsin. Ne bileyim en azından eşinin 
ağzı kokuyordur v.s. O zaman hayat anlaşılmazdır.
Hayat matematiğe göre daha karmaşıktır. Bir şey 
matematikte kolaylıkla anlaşılır. Matematik hayatı 
anlama sanatı aslında.

GEV: Çok güzel bir tanımlama oldu matematik 
hayattı anlama sanatı. Bir insan ‘’neden matematik 
bilimini öğrenmeliyim’’dediğinde verilecek en 
anlamlı cevap ne olur? 

ALİ NESİN: Böyle düşünüyorsan böyle düşünmek 
tabi yanlış. Eğitimde yararcılık doğru değildir.Bir 
meslek denemek istiyorsan eğer gider öğrenirsin.
Şöyle yapacaksın diye. Niçin böyle yaptığını da 
öğretir sana. Böylelikle mesela mobilyacılıkta masa 
yaparsın, iskemle de yaparsın. Ama matematikte ise 
sadece matematik yapmazsın. matematik herhangi 
bir amaç için öğrenilmez. Eğer aşçı olacaksan aşçı 
okuluna gidersin yemek yapmasını öğrenirsin. Amaç 
bellidir. Felsefede mesela amaç bellidir. Felsefe 
okuduğun zaman boyun uzamaz. Daha fazla para 

kazanamazsın. Sanat da öyledir. Matematik de 
öyledir. Felsefede öyledir. Sanatta öyledir. Bunlar belli 
bir şeye yaramazlar. Bunlar belli bir şeye yarasın 
diye yapılmazlar. Bunlar belli bir şeye yarasın diye 
yapılırlarsa eğer o zaman deklarasyon olur.  

Bir iş ne kadar işe yaramazsa, o kadar işe yarar. Bir 
işe yarayan şeyler sadece o işe yararlar. Matematik 
herhangi bir işe yaramaz her şeye yarar. Bu düşünceyi 
üretmekte matematiğin bir ifadesidir. İş dünyasına 
da yarar. İnsan ilişkilerine de yarar, evliliğe de yarar 

çocuk yetiştirmeye de yarar. 
Çünkü bir işe yaramaz. Ne 
kadar bir şeyi bir işe yarasın 
diye yaparsan eğer o kadar 
çapını küçültürsün. 

GEV: Adana’yı gezme 
imkânınız oldu mu bugüne 
kadar? Adana hakkındaki 
düşünceleriniz ya da 
anılarınız varsa paylaşır 
mısınız bizimle?Ne bilirsiniz 

Adana hakkında?

ALİ NESİN: Adananın eski halini de bilirim. Yani 
ben görmedim ama anlatılanlardan İşte o bahçeler, 
geniş portakal bahçeleri. Ağa düzeni daha iyiymiş 
bu düzenden. Ağa kaç kişi demek? 100 kişi 200 kişi.
Ağanın yönetebileceği insan sayısı en fazla bu kadardır.

Ancak mevcut kapitalist sisteme baktığınızda bu 
sistem herkese hükmediyor. Ağa sistemini kaldırıp 
da yerine daha insanı bir şey mi koydun sanki. Ağa 
sisteminde hiç değilse 100 kişi vardır ve bunlar 
yönetilir. Ağa bu 100 kişiyi görür,ilgilenirdi en azından.
Hastadır görür işçisini. Yardım eder, elini uzatır. 
Okutur, yardım eder. Ağa ağadır her zaman. 

Meğer ağalık sistemi iyiymiş biz kıymetini 
bilememişiz. İllaki insanları bir kişi sömürecekse 
ağa sömürsün bari. Merkezden bilmediğimiz, 
tanımadığımız adamların sömürmesinden iyidir. Yani 
gördüğün, tanığın bir insanın ölmesini istemezsin 
yakınsın diye. El uzatırsın. İşçi diyorsun tanıyorsun. 
Görmüyorsan ne olacak? Gebersin gitsin dersin.  
Soma’daki işçiler öldü. O onun yeğeni olsaydı durur 
muydu onlar?

GEV: Teşekkür Ederiz.
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GEV: Bizlere bu yoğun 
döneminizde zaman ayırdınız, 
çok teşekkür ederiz. Halil İzlemek 
herkes tarafından tanınan başarılı 
bir işadamı ve sevilen bir şahsiyet. Ancak elbetteki 
bilmediğimiz yönleriniz de vardır. Örneğin çalışma 
hayatına kaç yaşında başladığını? Müzik ve şiir 
dünyanız gibi... Bize kendinizi anlatırmısınız?

HALİL İZLEMEK: Bunu her zaman söylüyorum ve 
bundan da gurur duyuyorum. Ben ticaret hayatına 
6 yaşında okuma yazmayı öğrenmeden önce 
babamın yanında çıraklıkla başladım. Ticaretin 
kurallarını, insan ilişkilerini köy yaşamını ve biraz 
da olsa ekonomiyi öğreniyordum. 

GEV: Adam olacak çocuk o zamandan belliymiş 
demek ki... Babanız ne iş yapıyordu o dönemde?

HALİL İZLEMEK: Babam zirai ilaçlar satıyordu. 
Adana’da faaliyet gösteren 3 zirai ilaç bayisinden 
biriydi.

Ben de orada ağabeylerim 
ve kardeşlerimle çıraklık 
yapıyorduk. 

GEV: Okul hayatınızdan bahseder misiniz biraz.

HALİL İZLEMEK: Ben Havuzlu bahçe ilkokulunda 
okuyordum. İlkokul ortaokul ve liseyi kendi 
mahallemizdeki okullarda tamamladım. Tabi o 
zamanlar okul hayatımız çalışma ile birlikteydi. 
Okulda sabahçı isek öğleden sonra babamın yanına 
gider okul dışı zamanlarımızı çalışarak  geçirirdik. 
Bu lise sonuna kadar böyle devam etti.

GEV: Sonrasında Üniversite hayatınız nasıl oluştu 
ve geçti?

HALİL İZLEMEK: Ben Mersin’de 2 yıllık elektrik 
bölümünü okudum. Amacım bu bölümü bitirdikten 
sonra devamını okumaktı. Ama maalesef okul 
dönemimde babamı kaybettik ve sonrasında 
ağabeyim ile birlikte kurmuş olduğumuz 
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Yonca Pazarlama’ya destek çıkmak için okulu 
tamamlar tamamlamaz iş hayatına atıldım. 
Maalesef eğitim hayatımda yapmak istediklerimi 
gerçekleştiremedim.

GEV: Yonca pazarlama tam olarak ne zaman 
kuruldu?

HALİL İZLEMEK: Sanırım 
1979 - 1980 dönemiydi. 
Yonca dağıtım şirketi idi. 
özellikle kişisel bakım 
ürünleri ve hijyenik 
ürünleri Abim ve ben bayii 
gezerek dağıtım yapardık. 
Bu serüvenimiz 1986 
yılına kadar devam etti. 
sonrasında tabi satıştan 
dolayı ödül veya bayi 
toplantıları olarak yurt dışı programlarına giderdik. 
Bir gün bu gezi programlarından birinde market, 
mağaza  fikrim doğdu. Çünkü o dönemlerde 
Türkiye perakendecilikte çoğu Avrupa ülkelerini 
çok gerisinde idi. Türkiye’de şöyle bir kanı vardır; 
et kasaptan alınır, sebze ve meyve manavdan 
alınır gibi. Gerçi bugün geldiğimiz noktada 
Türkiye perakendecilikte, donanımda, hız 
da ve kalitede bir çok Avrupa ülkelerinin 
önünde gitmektedir. Örneğin bir 
İtalya’nın, İspanya’nın biz 
Türkiye olarak önündeyiz. 

GEV: Yonca Marketlerinin 
doğuşu nasıl oldu, bize anlatır 
mısınız?

HALİL İZLEMEK: Ben 
Almanya’da iken “Horten” 
mağazısını gördüm ve 
ondan etkilendim.  
Ortağım Amerika 
ve İngiltere’de 
“Tesco, 
Wallmart, 

Sainsbury”ler görüp Adana’ya geldiğimiz de bu 
mağazacılığı burada ilk mağazımızı Kurtuluş 
mahallesinde açmaya karar verdik. Delice bir 
karardı belki zira mağazıyı açtığımız yer ara 
sokakta ve mağazıcılığı kimsenin bilmediği bir 

dönemde açmak büyük bir 
riskti tabi. O zamanlarda 
sadece yarı mağazacılık 
vardı. sonrasında başka 
yerlerde şubeler açarak 
zincir olmaya kadar gittik.

GEV: Peki şiir kitabı 
oluşturmanız şiirler yazmanı 
ve müziğe geçmeniz nasıl 
oldu?

HALİL İZLEMEK: Bunun 
trajik bir hikayesi var 

maalesef. Ben babamı kaybedince çok üzülmüştüm. 
ailenin en küçük çocuğu olmam ve babamın 
benimle babalığını yaşaması ikimiz arasında 
çok sıcak ve sıkı bir ilişki oluşturmuştu. Babamı 
kaybettikten annem ile baş başa kalmanın sonra 

kendi dünyamda çok çalkantılar yaşamanın 
vermiş olduğu duygularla şiirler 

yazmaya başladım ve sonrasında 
da bu şiirlerin müziğe dökülmesi 

gerçekleşti. 38 
yaşında 
müzikle 
tanıştım. 
yanımızda 
çalışan bir 
arkadaşımız 
benim 
yazmış 
olduğum 
bir şiiri 
besteleyince 
kendimi de 
birden bire 

müziğin 
içinde 

buldum. 
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GEV: Kurucusu olduğunuz ve hatta kendi 
eserlerinizden oluşan albüm çalışmalarınızı 
başlattığınız bir yapım firmasını kurmaya karar 
vermişsiniz. Yakın bir gelecekte bir çok sanatçıyı 
bünyesinde 
barındıracak olan 
Mimoza Yapım’ı 
kuruş amacınızı 
öğrenebilir miyiz? 

HALİL İZLEMEK: 
Adanamızda 
bölgemizde böyle 
bir çalışma ilkti. 
Adanada yapım 
şirketi yoktu. benim 
eserleri söyleyecek 
birini buldum ve 
İstanbulda da yapım 
şirketleri ile irtibata 
geçtim. baktım ki 
çok fazla maliyetli olacak kendi müzik şirketimi 
kurmaya başladım tabi bunu yaparken Anadolu’yu 
da içine alacak bir proje olarak düşündüm. Bu 
yapım şirketinden mali bir beklentim olmadığını 
belirtmek isterim. 

GEV: Her markanın, her önemli projenin ve 
her başarılı girişimcinin arkasında bir başarı 
hikayesi olduğu kadar birçok başarısızlık hikayesi 
mevcuttur. Bunun üzerine 
başarı ve başarısızlık 
tartışılır. Hatta tam da 
bunun için deneyim denilen 
şeyin ne kadar da önemli 
olduğu anlatılır. Başarınızın 
yanı sıra yaşadığınız, ders 
çıkardığınız olaylar var 
mıdır? Gelecek nesillere 
tavsiyeleriniz bizim için 
önemli?

HALİL İZLEMEK: 
Geçmişte babamın ticaret yaptığı dönemlerde 
Müsevi arkadaşları vardı. ben o dönemlerde bu 
Müsevi esnaflardan, ticaret erbablarından çok 
şey öğrendim. o dönemlerde senin de bildiğin 
gibi ticarette çek senet olayı yoktu. söz her türlü 
sözleşme yerine geçerdi. Yine o dönemlerde 

Adana’da bir beyaz sinek faciası yaşandı ve bu olay 
çoğu çiftçileri tiacert adamını çok fena halde vurdu. 
herkes hem çok para harcadı hem de ürünleri 
öldü, dolayısıyla çiftçi ürünlerini hasat edemeyince 

ilaç tedarik 
eden babama 
da ödemelerini 
yapamadılar. 
herkes gibi babam 
da iflas etti. İşte 
o dönem de, hiç 
unutmam bir 
musevi ticaret 
adamı babama 
mal vermeyi 
teklif etti. Ben bu 
esnafa babamın 
iflas etmesine 
rağmen neden 
böyle bir teklifte 

bulunduğunu sorduğumda bana şu cevabı verdi. 
Evlat, dedi biz Yahudiler Museviler olarak geçmişte 
iflas etmiş esnaf ve kişilerle işbirliğine gireriz 
çünkü onlar artık ikinci bir depremi yaşamazlar ve 
yaşatmazlar dedi. Benim de o yaşlarda aldığım en 
güzel dersti.

GEV: Sektörde 27. yılını yaşayan İzlemek’in 
sektörün geleceği ile ilgili düşüncesi de şöyle: 

“Bana göre sektörümüz 
hala emekleme 
döneminde. Gelecekte 
sektördeki oyuncuların 
çok ciddi değişikliklere 
uğrayacağını ifade 
edebilirim. Yeni 
oyuncular, sektörün daha 
uzun soluklu hakimi 
olacaklardır“. demişsiniz. 
Bu düşüncenizi açabilir 
misiniz lütfen!

HALİL İZLEMEK: Ben bu 
ifademi dile getirdiğimde oyuncular Migros’tu 
Carefour’du. Bu oyuncular değişti. İşte sizin de 
gördüğünüz gibi Carefour ve Migros kendilerini 
birilerine satmaya çalışıyor. Peki kim bu yeni 
oyuncular, tabiki “Discount” diye adlandırdığımız 
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“BİM” gibi “ Şok” “A101” gibi mağazalar lider 
olmaya başladılar. Tabi ben bunu söylerken 
gururlanarak söyleyemiyorum ama BİM dünyada 
en hızlı büyüyen şirket durumunda. 

Biliyorsunuz BİM mağazasının %80’ni İngilizlerdir. 
Bir de her ilde yerel 
mağazalar gerçekleşti. 
İşte Adana’da’da biz 
“Ekoroma” ve “Groseri”,  
Hatay’da Hatmar ve 
Simge Market G. Antep’de 
“Olicenter gibi marketler 
yerellerde ulusalları hep 
geçmiştir. Tabi orta ölçekli 
market mağazıcılığından 
bahsediyorum. 

GEV: “Biz, rüyaların 
üzerine bina edilen 
malzemelerden oluşuruz”diyen William 
Shakespeare ne kadar güzel söylemiş. Gerçekten 
tarih galerisi, gördükleri rüyaların hakikat 
olması için yılmadan, usanmadan, sabırla çalışıp 
başarıya ulaşan kararlı insan portreleri ile 
doludur. Siz kendinizi bu portrelerin içinde nerede 
görüyorsunuz? 

HALİL İZLEMEK: 27 yıllık marketçilik sektöründe 
ben bir araştırma 
yaptım hem bu iş 
ile uğraşan ve hem 
sanatla ilgilenen 
başka bir kişiye 
rastlamadım. 

Benim de elbette 
rüyalarım, 
hayallerim vardı. 
Bugün baktığımda 
hayallerimi 
gerçekleştirmiş 
biri olarak 
görüyorum 
kendimi. Ama 
unutmamak 
gerekir; hayallerin, umutların bittiği yerede yaşam 
kalitesi düşer, başarı düşer, ve en önemlisi de 
insan mutluluğunu kaybeder. Biz her durumda 
her ortamda hayallerimiz, rüyalarımız ile yaşama 

sarılacağız.  Hele buna sanatı da eklediğimizde tam 
anlamlı olur yaşam. Evet kendimi sabırla çalışıp 
başarıya ulaşan kararlı insan portleri arasında 
görüyorum.  

GEV: Güney Eğitim Vakfına katkılarınızdan dolayı 
ayrıca çok teşekkür ederiz. 
Malumunuz Türkiye’deki 
vakıfların durumlarını 
biliyorsunuz. Biz lokalde 
elimizden geldiği kadar 
Vakfımızın çıtasını 
yükseltmeye çalışıyoruz. Siz 
uzun süreli bir üyemiz olarak 
vakfımızın gelişimini nasıl 
buluyorsunuz ve gelecekte 
görmek istediğiniz vakfımızı 
nasıl tanımlamak istersiniz?

HALİL İZLEMEK: Tabiki bu bizim gurur kaynağımız 
böyle bir vakfın Adanamızda var olması çok hoş. 
Lokalde olan bu tür vakıfların kendi kaynaklarını 
elde etmesi için çalışmaları yapması gerekir. 
Her zaman bir “B” planı hatta “C” planı yapmalı. 
gelir dediğimiz kaynakların her an kesintiye 
uğrayacağını düşünerek çalışmalar ve planlamalar 
yapılmalı ki bu tür yerel vakıflar kendi kaynaklarını 

yaratmalı. Güney 
Eğitim Vakfında 
çok donanımlı 
ve birikimli 
insanlar var ve bu 
kişilerin yenilikçi 
yapılanmaları ile 
Güney Eğitim Vakfı 
bence ileride çok iyi 
bir yere gelecektir. 
Benden size de bir 
öneri GEV sağlık 
sektöründe hizmet 
verecek çalışmalar 
yapabilir bence. 

GEV: Teşekkür eder, başarılarınızın devamını 
dileriz. 

HALİL İZLEMEK: Ben teşekkür ederim.
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3.PORTAKAL ÇİÇEĞİ 
FESTİVALİ

Mart ayı ortası tüm Adana’da bir heyecan 
başlıyor. “Nisan’da Adana’da” sloganıyla 
tüm Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’na 
hazırlanıyor. 
Bu yıl 3. Düzenlenen 
karnavala yurt dışı ve 
yurt içinden binlerce 
kişi katıldı. Doksan bin 
kişinin katıldığı korteji 
seksen bin kişi izledi. 
Korteje katılan 170 
civarındaki gruplar 2 km 
yürüyerek açılış alanına 
ulaştı. On bin kişiye 100 
usta, 20 kebap tezgahında 1 ton eti pişirip sattı. 

Onlarca Adanalı ve Adana sevdalısı sanatçı 
karnavala katıldı.

Bu yıl 1-5 Nisan 
tarihlerinde Adana’nın 
birçok noktasında 
yüzlerce etkinlik 
düzenlendi. Şehrin en 
can alıcı noktalarından 
biri olan Şinasi Efendi 
Sokağı birçok etkinlik, 
konsere ve satışlara ev 
sahipliği yaptı.
1 Nisan gününden itibaren 
şehir cıvıl cıvıl olmaya  ve 

mis gibi portakal  çiçeği kokmaya başladı. 
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Bizler de bu oluşumun içerisine geçen 
seneden daha yoğun ve üretken olarak dahil 
olduk. 
Rotamızı çizdik ürünlerimizi belirledik 
ve 3 hafta öncesinden start vererek 
başladık. Neler neler yaptık. Portakal  ve 
turunç reçeli, limon kabuğu tatlısı, çeşit 
çeşit çember ve taçlar, konsepte uygun 
anahtarlık ve maskotlar, ilk defa bu güne 
özel üretilen portakal çiçeği kolonyası, 
kurabiyeler, keten çantalar, değişik 
şapkalar büyük bir hızla yapıldı. 
Şinasi Efendi Caddesinde yer alan KİP ve 
KETTY mağazaları stant yeri konusunda 
bize tam destek verdiler. Yıldız Karcı 
hanıma ve Kahraman Özer Canbulan Bey’e 
katkılarından dolayı teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.  
3 gün boyunca iki mağazanın önünde 
kurduğumuz stantlarımızda hazırladığımız 
tüm ürünlerimizi satarak, öğrencilerimiz için 
çok güzel bir katkı sağladık. 
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4 Nisan Cumartesi günü tüm GEV dostlarını 
ve öğrencilerimizi davet ettiğimiz kortej 
yürüyüşü için vakıf binasında toplandık. 
Kortej yürüyüşüne vakıf tişörtlerimiz, özel 
olarak hazırladığımız şapka ve taçlarımız, tef 
zillerimiz ve boyanmış yüzlerimizle başladık. 
Şiddetli yağışa ve bu yüzden yaşanan 
aksaklıklara rağmen Adana için güzel 
şeyler yapmanın mutluluğu ile yaklaşık 3 
saat süren kortej yürüyüşümüzü keyifle 
bitirdik. 

Yine başarılı bir etkinliği 
tamamlamanın verdiği mutluluk 
ve huzurla Adana’yı sadece 
olumsuzluklarla değil, ilklerin 
yapılıp yüzbinlerce insanın dahil 
edilebildiği bu büyük organizasyona 
ev sahibi yapan başta Ali Haydar 
Bozkurt olmak üzere nisanda 
adana komitesine teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
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Boşanmanın çocuklarla ilgili sonuçlarından ilki ve 
en önemlisi velâyete ilişkindir. Velâyet, küçüklerin 
ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek 
kişiliklerinin gerek malların korunması ve onların 
temsili konusunda yasanın ana babaya yüklediği 
ödevler ile bu ödevlerin gereği olan hakların 
tümünü ifade eder.
Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti 
birlikte kullanırlar. Boşanma durumunda velâyet 
hakkının kime verileceğini aile mahkemesi (yoksa 
asliye hukuk mahkemesi) hâkimi belirler.
Hâkim velâyeti düzenlerken çocukların yararını 
bütün düşüncelerden önce  göz önünde 
bulundurmak zorundadır. Bu sebeple çocuğun 
cinsiyeti,doğum tarihi,eğitim durumu,nüfus 
kaydı,sağlığı,yaş grubu gibi özellikleri aile 
mahkemesi hâkimi tarafından dikkatle 
belirlenmelidir. Hâkim velâyet düzenlemesini 
yaparken uzman bilirkişilerden görüş alarak 
birlikte değerlendirme yapmalıdır.
Velâyetin verilmesinde en önemli ölçü çocukların 
yaşıdır. Yargıtay’ın bu konudaki ilke kararı:”Ana 
yanında kalmasının çocuğun bedenî, fikrî, ahlâkî 
gelişmesine engel olacağı yönünde ciddî ve 
inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana 
gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği 
takdirde ana bakım,şefkatine muhtaç çocuğun 
velayetinin anaya verilmesi gerekir.” şeklindedir.
Ancak Yargıtay’ın ana bakım, şefkatine muhtaç 
çocuk kavramı için belirlediği bir yaş yoktur.
Bu yüzden bu konuda gelişim psikolojisinin 
verilerinden yararlanılması gereklidir.Gelişim 
psikolojisi çocuğun gelişimini dört döneme 
ayırmaktadır:
• 0-3 yaş grubu çocuklar anaya derin duygusal 

bağlarla bağlıdır. Psikologlara göre en kötü 
etkiler bu yaşlarda anadan yoksunluktan 
kaynaklanmaktadır.Bu yaştaki bir çocuk 
baba tarafından bakılamaz/emzirilemez.
Çocuk ana sütüne muhtaçtır.O hâlde hemen 
meydana gelebilecek bir tehlikenin varlığı 
kanıtlanmadıkça bu yaş grubundaki çocukların 
velayeti mutlak olarak anaya verilmelidir.

• 3-6 yaş grubu çocukların benliğinin geliştiği 
bu yaşlarda ana yoksunluğu çocuklarda derin 

izler bırakabileceğinden velâyetin anaya verilmesi 
tercih olunmalıdır.Ancak çocuğun beden,fikir,ahlâk 
güvenliği için ciddî ve inandırıcı kanıt varsa bu 
yaş grubundaki çocuğun velâyetinin babaya 
bırakılmasında bir sakınca yoktur.

• 6-13 yaş grubu çocukların ana bakım,şefkatine 
muhtaçlığından söz edilemez.Ayrıca bu yaş grubu 
çocuklarda anaya olan gereksinim azaldığından bu 
dönemde anadan ayrılmaya karşı,küçük yaşlarda 
olduğu kadar kuvvetli tepkiler görülmez.Eğer 
çocuğun sorumluluğunu alacak olan ana modeli 
yeterli ise çocuk anaya verilebileceği gibi babaya 
da verilebilir.

• 13-17 yaş grubu çocuklar baba yanında eylemli 
olarak kalmakta ise kalmaya devam etmesi 
uygundur.Ana yanında da kalabilir.

Ergen bir çocuk hakkında velâyet düzenlemesi 
yapılması doğru değildir.
Yargıtay’ın velâyetin verilmesinde gözettiği ilkelerden 
birisi de çocuğun alıştığı ortamdan ayrılmamasıdır.
Yargıtay,çocuğun alıştığı ortamdan ayrılmasını 
çocuğun ruh sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine 
sebep olduğunu göz önünde tutarak olanaklı olduğu 
ölçüde çocuğun yerleşim yerinin değiştirilmemesine 
özen gösterilmesi gerektiği kanaatindedir. 
Hâkim boşanma davasında velâyeti düzenlerken ana 
ve babanın özelliklerini göz önünde bulundurmak 
zorundadır. Şöyle ki;
• Sürekli olarak dengesiz davranışlar sergileyen,
• Çocuğuna şiddet uygulayan, kötü davranan, 

hakaret eden, çocuğunu döven,

T Ü R K  H U KU KU ’ N DA  V E L ÂY E T

Av. Burcu ŞEVKİN
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• Mesleği gereği çocuğun bakımı ile bizzat 
ilgilenemeyecek durumda olan ana ya da babaya 
velâyet verilmez.

Psiko-sosyal öğreti,hukuk öğretisi ve uygulamada 
egemen olan görüş çocukların hepsinin aynı tarafa 
verilmesinin çocukların gelişimine olumlu etki 
sağlayacağıdır.Yargıtay da kardeşleri birbirinden 
ayırmanın onların gelişimine olumsuz etki yapacağı 
görüşündedir.
Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle 
boşanma,hayata kast,pek kötü ve onur kırıcı 
davranış,akıl hastalığı sebebiyle boşanma gibi 
boşanma sebeplerine 
dayalı davalarda velâyetin 
suç işleyene,haysiyetsiz 
hayat sürene,acımasız 
ölçülerde olmak üzere 
pek kötü muamelede 
bulunana verilmemesi 
uygun olur.Bu durumlarda 
belirleyici olan boşanma 
sebebi değil çocuğun bu 
niteliklere sahip olan eşe 
verilerek güvenliğinin 
ihlal edilmemesidir.Ayrıca 
velâyetin boşanmada 
kusursuz olana verileceği 
yolunda bir zorunluluk 
yoktur.Çünkü kötü bir eşin aynı zamanda kötü bir ana 
ya da baba olduğunu kimse söyleyemez.
Boşanma dosyasında gerçekleşen ahlâkî,cinsel,dinî 
değer yargıları da velâyetin düzenlenmesinde 
gözetilmelidir.Nitekim Yargıtay eş cinsel anaya 
velâyetin verilmemesi görüşündedir.
Velâyetin kademeli ve koşullu olarak düzenlenmesi 
olanaksızdır.Hâkim, örneğin on yaşına kadar anaya 
sonra babaya ya da yurtdışına çıkmaması koşuluyla 
ana ya da babaya verilmesi şeklinde bir velâyet 
düzenlemesi yapamaz.
Velâyetin düzenlenmesine ilişkin boşanma protokolü 
varsa,velâyet bu protokolde yer aldığı biçimde 
düzenlenmelidir.
Velâyete ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm 
oluşturmaz.Velâyete ilişkin karar değişen koşullara 
göre değişebilir.Değişen koşullara uydurma hâkim 
tarafından kendiliğinden yada ana veya babanın 
birinin isteği üzerine de yapılabilir.Boşanma hükmü 
ile düzenlenen velâyetin değiştirilebilmesi için 

velâyet kendisine verilen tarafın ya da velâyete konu 
çocuğun durumunda boşanma hükmünden sonra 
esaslı değişikliklerin olması şarttır.Esaslı değişiklik 
önemli ve sürekli olmalıdır.
Boşanmış ana ya da babanın başkasıyla evlenmesi 
esaslı bir değişiklik olup velâyetin değiştirilmesi 
nedenidir.Ancak bu durum kural olarak velâyetin 
değiştirilmesini gerektirmez.Velâyete sahip ana ve 
babanın yeniden evlenmesinin çocuğun yararını 
zedelediği belirlenirse ancak o zaman hâkim 
tarafından velâyet sahibi değiştirilebilir ya da durum 
ve koşullara göre velâyet kaldırılarak çocuğa vasi de 

atanabilir.
Velâyet kendisinde bulunan ana 
ya da babanın başka bir yere 
gitmesi yani göç etmesi/çocuğu 
başka yerde bırakması velâyetin 
değiştirilmesi sebebidir. 
Velâyetin değiştirilmesinde 
esaslı değişikliğin sürekli 
olması gerektiği için velâyetin 
kendisine verilen tarafın zorunlu 
sebeplerle ve geçici olarak 
başka yere gitmesi velâyetin 
değiştirilmesi sebebi olamaz.
Velâyetin değiştirilme 
sebeplerinden birisi de 

ölümdür.Çocuğun velâyet hakkına sahip olan ana 
ya da babanın ölmesi durumunda çocuğun velâyeti 
kendiliğinden diğer eşe geçmez.Bu konuda hâkimin 
kararına gerek vardır.Hâkim velâyetin sağ eşe 
verilmesini uygun görmeyebilir.
Velâyetin değiştirilmesine ilişkin davalarda yetkili 
mahkeme çocuğa en yakın mahkemedir.
Velâyetin değiştirilmesine ve düzenlenmesine ilişkin 
davalarda görevli mahkeme aile mahkemesi(yoksa 
Asliye Hukuk Mahkemesi)dir.
Evliliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde 
velâyet kendisinde kalan eş evliliğin sona erme 
tarihinden itibaren dört ay içinde sulh hukuk 
mahkemesine;
• çocuğun malvarlığının dökümünü gösteren bir 

defter(müfredat defteri) vermek,
• çocuğun malvarlığında veya yapılan yatırımlarda 

gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmek 
zorundadır.

Güney Kültür / 45



YÖNETİM KURULU ZİYARETLERİNE 
DEVAM EDİYOR...
Adana Güney Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu olarak 
Çukurova Üniversitesi Rektörü Sn. Mustafa KİBAR, 
Seyhan Belediye Başkanı Sn. Zeydan KARALAR, 
Çukurova Belediye Başkanı Sn. Soner ÇETİN ziyaret 
edilerek vakıf çalışmaları 
hakkında bilgi verildi, 
görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
TOPRAK, vakfın bugüne 
kadarki faaliyetlerini, 
amaçlarını ve 
gelecekteki hedeflerini 
şöyle açıkladı:

Adana Güney 
Eğitim Vakfı olarak, 
Atatürk’ün  Demokrat 
ve laik Cumhuriyet ideallerini yaşatmak 

için 1994’te kurulmuştur. Amacımız; Modern 
Türkiye’nin yarınlardaki güvencesi, bağımsız 
düşünen, araştıran, kendi fikrini oluşturabilen laik 
Atatürkçü gençlerin yetişmesi, çalışkan, başarılı 
ama maddi olanaklara sahip olmayan gençlerin, 

uygar koşullarda 
eğitim alabilmesi 
için her türlü kaynak 
yaratmak; kaynakları 
çoğaltmak; 
niteliklerini ve 
eğitim basamaklarını 
arttırmak, sosyal 
hayata geçişte 
motive etmek ve 
onları izlemektir.

Her yıl başarılı, 
şartlara uyan ve 
gerçekten ekonomik 

yardıma ihtiyacı olan, ortalama 500 öğrencimiz 
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burs başvurusu yapıyor. Büyük bir kısmına 
kaynakların yetmemesi nedeniyle yardımcı 
olamıyoruz. 

Hedefimiz her yıl 250 öğrenciye burs 
vermektir. Üniversite eğitiminin ortalama 5 yıl 
olduğunu değerlendirdiğimizde 5. yılın sonunda 
1250 öğrencimize burs verecek kapasiteye 
ulaşmak istiyoruz. Biz buna Yönetim Kurulu olarak 
‘1250 Projesi ‘ diyoruz.

Eğitime gönül vermiş yeni insanlar kazanmak 
üzere yeni çalışmalar yapmak, eğitim seminerleri/
açık oturumlar düzenlemek ve vakfımız çatısı 
altında aynı amaç uğruna birleşenler arasındaki 
dayanışma ruhunu ve mevcut bağı daha da 
pekiştirmek başlıca hedefimizdir.

Rektör KİBAR, Seyhan Belediye Başkanı 
Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Çetin de 
vakıf çalışmalarına her türlü desteği ve imkanı 
sağlayacaklarını belirttiler.
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GÜNEY EĞİTİM VAKFI’NDAN   
DİLEK AĞACI PROJESİ’NE DESTEK Yarı
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Güney Eğitim Vakfı , Küçük Şeyler Anaokulu ve okul 
yöneticilerin  birlikte düzenlediği ‘Dilek Ağacı’ projesinde 
minik kalplerin yüzü güldü.Ortaklaşa yapılan projede Cafer 
Gizer Anaokulu’na gidilerek 70 minik kalbin tek tek yeni yıl 
istekleri soruldu.

Okulda yapılan yeni yıl 
kutlamasıyla birlikte 
hediyelerini alan miniklerin 
yüzlerindeki ifade görülmeye 
değerdi. 

Öğrenci velilerinin 
hazırladıkları yiyecek ve 
içecekler sınıfta ikram 
edildi. Kurum yöneticileri 

yaptıkları açıklamada,’ amaçlarının paylaşma duygusunun 
pekiştirilmesine yönelik bir etkinlik olduğunu ve tüm 
dünya çocuklarının mutlu olacakları nice yıllar olmasını  
dilediklerini ’ ifade etiler. Yapılan etkinliğe Güney Eğitim 
Vakfı Kadın. kol.bşk.’nı  Selda Toprak yönetim krl.üyesi 
Zuhal Güran,vakıf müdürü Erhan Özmay ve Küçükşeyler 
Anaokulu yöneticisi Nilay Foto da katıldı.



Dükkan

Siz de Güney Eğitim Vakfı Kadın Kolları’nın 
hazırladığı ürünlerden alarak Eğitime destek 

olabilirsiniz...

Hem ucuz hem de kalite olan el emeği göz nuru fular, el ve yüz havlusu, maskot, kolanya, 
pazar çantası, şapka, reçel, tişört ve kılıflarımızı satın alarak eğitim gönüllülerine katılın.

Bilgi ve sipariş için lütfen;
0 322 454 40 25 www.guneyegitimvakfi.org.tr



GÜNEY EĞİTİM
 VAKFI

Kutlar

YARDIM 
PANOLARIMIZ

KUTLAMA
Gelirimizin büyük bir bölümünü nişan, düğün, açılış, kokteyl vb. her türlü kutlama mesajlarını içeren panolar 
oluşturmaktadır. Özel günlerde vakfımıza yapacağınız her pano siparişi; özgür, çağdaş ve geleceğe 
güvenle bakabilen, ülkemize bir eğitimli genç daha ilave etmek demektir. Davetiyelerinize, ‘’ özgür 
ve çağdaş eğitim için 4544025/4536182 no’lu telefonlardan Güney Eğitim Vakfı panosu gönderiniz’’ 
notunu eklemeyi unutmayınız.

ÇELENK
Vefatların bıraktığı üzüntüyü paylaşmak ve dostlarımızın bu acı günlerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek 
üzere taziye çelenklerimizle de hizmetinizdeyiz.

Verilen her taziye mesajı başarılı ve yetenekli öğrencilerin eğitiminde hayat buluyor. Sizde çelenk 
bağışı yaparak gençlerimize umut ışığı olabilirsiniz.

İş Bankası
Hes. No.: 6014 0064503 

IBAN : TR680006400000160140064503

Vakıfbank
Hes. No.: 040 00158007272553520 

IBAN : TR800001500158007272553520

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

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

Bağışlarınız için Gev Banka Hesap Numaraları 

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



MERKEZ
Adres : Turhan Cemal Beriker Blv. No:360  Seyhan / ADANA
Telefon : (0322) 421 56 06 - 421 18 48 - 421 52 87 - 421 54 71- 421 28 48  
Faks : (0322) 421 52 83       e-posta: info@adanadoganvinc.com
web : www.adanadoganvinc.com

İSKENDERUN ŞUBE
Adres : Karacamii Mahallesi Varyant Yolu No:91  Dörtyol / HATAY
Telefon : (0326) 755 21 34 - 35  Faks: (0326) 755 21 36
e-posta : info@iskenderundoganvinc.com   
web : www.iskenderundoganvinc.com




