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    Güney Eğitim Vakfı’nı Seçin...”





Atatürk diyor ki:
Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük 
karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını 
ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da 
yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir 
fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.
Gençler,
Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta 
olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan 
sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

Kurucular Kurulu Ardından...
11.Olağan Kurucular Kurulumuzu çok yoğun bir katılımla 
tamamladık. Kurucular Kurullarının bir güzelliği de üyelerimizi 
birarada görebilmemiz, bu birliktelikte çok farklı ve güzel fikirlerin, 
yeni projelerin ortaya çıkması ve bunların beraberce tartışılıp 
çözümlenip onaylandığı bir gün olmasıdır.
Her dönem farklı meslek gruplarından, farklı çevrelerden 
arkadaşlarımızı Vakıf çatısı altında birarada görmek en büyük 
mutluluğumuz. 
Güney Eğitim Vakfının kuruluşundan itibaren en büyük hedefi, 
okuttuğumuz çocuklarımızın mezun olup iş hayatına atıldıktan sonra 
bu kurumda aktif olarak çalışması ve burs verebilmesidir. 2014-2016 
döneminde de beraber çalışacağımız arkadaşlarımız arasında ilk 
bursiyerlerimizden olan Gökhan Morgül’ün Dr. Olarak yönetimde yer 
alması bizi özellikle gururlandırmıştır. 
Mustafa Toprak, Şadi Alyeni, Zuhal Güran, Dr.Hasan Boğa, Dr. Gökhan 
Morgül, Evren Boğa, Bülent Gizir, Ata Karazincir, Süreyya Çiçektakan 
ve Semih Karademir’den oluşan yeni dönem yönetim kurulu üyeleri 
çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. 
Yönetimin ilk hedefi “1250” projesidir. Her yıl vakfımıza başvuran 
öğrencilerin başvuruları değerlendirildikten sonra gerçekten burs 
almaya hak kazanan 250 öğrenciye burs verebilmektir. Bu rakamı 
her burs döneminde standartlaştırmak ve burs verdiğimiz öğrenci 
sayısını 1250 öğrenciye çıkarmaktır. Bunu yapabilmek için hem 
verilen burs sayısını arttırmak için hem de gelir elde edebileceğimiz 
kaynaklar bulmak gerrekmektedir. Bunun için de oluşturacağımız bir 
komite ile henüz iletişim kuramadığımız yüzlerce gönüllü ile bağlantı 
kurarak onlara vakfı anlatarak destekleri alınacaktır.
Bu konuda sadece yönetim kurulu üyeleri değil bu işe gönül veren siz 
dostlarımızın da katkılarını bekliyoruz. 
Her yıl başvuran tüm çocuklarımıza burs verebilmek bizim en 
büyük hedefimizdir. Çünkü çağdaş ve laik gençler bizim en kıymetli 
hazinelerimizdir. 

Saygılarımla,
Mustafa Toprak
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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 (0.322) 453 61 82
Faks.: (0.322) 457 25 67
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11.Genel Kurul’un ardından...

11. DÖNEM YÖNETİM  
KURULU  
(2014-2016)
ASİL ÜYELER 
1-Mustafa TOPRAK 
2-Şahdi ALYENİ
3-Zuhal GÜRAN
4-Hasan BOĞA
5-Bülent GİZİR
6-Evren BOĞA 
7-Gökhan MORGÜL

YEDEK ÜYELER
1-Semih KARADEMİR
2-Ata KARAZİNCİR
3-Süreyya ÇİÇEKTAKAN

Güney Eğitim Vakfı ‘nın 11. Olağan Genel 
Kurul’u 04.03.2014 tarihinde yoğun 
bir katılımla Seyhan Oteli’nde yapıldı. 
43 yeni üyenin oylandığı genel kurulda 
yönetim kurulu belirlendi.

Bu dönem hepimizi gururlandıran en önemli şey ilk 
bursiyerlerimizden olan  Gökhan Morgül’ün vakıf 
yönetiminde yer almasıydı. Mezun olmuş ve çalışma hayatına 
atılmış öğrencilerimiz de bayrak yarışında görev almaları en 
büyük temennimiz.Yönetime seçilen tüm üyelerimize yeni 
çalışma döneminde başarılar diliyoruz.
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Yeni Dönemde 250 
öğrenciye burs veren  
Güney Eğitim Vakfı, 
bugüne Kadar 830 
Öğrenciye burs vermiş 
olup, 580 öğrencimiz 
mezun olmuştur.
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KADIN KOLLARI FAALİYETLERİ
“Sevgili Doktor” Tiyatro Etkinliği;
19. Kuruluş balosunun ardından Kadın kolları 
etkinlikleri ara vermeden devam etti. Yılbaşına 
yönelik olarak keçeden bardak altları hazırlanıp 
süslendi. 25 Aralık Çarşamba günü Sabancı Kültür 
Merkezi’nde “Sevgili Doktor” adlı oyun salonun 
tamamı dolu olarak sahnelendi. 
Vakıf yararına düzenlenen tiyatro etkinliğine katılan 
tüm GEV dostları yılbaşı hediyeliklerimizden alarak 
da katkıda bulundular. İyi ki varsınız …… 
Afyon-İkbal Termal Gezisi;
Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kaplıca gezimizi 
bu yıl 11-14 Şubat 2014 tarihlerinde Afyon İkbal 
Termal tesislerine yaptık. Çok güzel bir tesiste üç 
gün boyunca hem dinlendik hem gezdik hem de 
birçok büyük firmanın ve mağazanın yer aldığı 
yerde olmamız dolayısıyla hanımlarla alışveriş 
yapma imkânı bulduk. Tadı damağımızda kalan 
ve güzel anılar bırakan bir gezimizi de böylece 
noktalamış olduk. Katılarak bizlere destek olan 
hanımlarımıza sonsuz teşekkürler.
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7 Mart Figen Doran Semineri ve Karataş Gezisi;
Mart ayı geldiğinde bizleri tatlı bir heyecan 
kaplıyor. Bu aya özel bir etkinlik olması için daha 
çok özen gösteriyoruz.
Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü, toplumda sesini 
duyurmuş, yaptıkları ile farklılık yaratmış aktif 
ve başarılı bir bilimkadını olan Prof. Dr. Figen 
Doran’ı konuşmacı olarak davet ettik. 
Çok yoğun bir katılımın olduğu ve oldukça keyifli 
geçen toplantımızın ardından Karataş’a öğle 
yemeğine gidildi. 
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Hanımlar yol boyunca hazırladıkları fularları 
satarak kısa günde de kar etmeyi ihmal etmediler. 
Ama hediyemiz olan süslenmiş sabunları da 
katılan tüm hanımlara vererek güzel bir anı 
kalmasını sağladık. 
Deniz kıyısında yaptığımız keyifli bir yürüyüşün 
ardından başka bir etkinlikte buluşmak dileğiyle 
Adana’ya döndük.

“Kadının özgürlük derecesi toplumsal özgürlüğün doğal ölçüsüdür. Eğitimli, 
özgür, güçlü ve ne istediğini bilen nesil kadınlar sayesinde yetişecektir. 
Tüm Kadınlarımızın Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun...” 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı;
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4 Mayıs’taki Bahar Şenliği için hanımlar vakıfta 
tam gün mesaiye başladı.
Anneler Gününden önce yapacağımız şenlikteki 
ürünlerimizi bu doğrultuda seçtik. Masa örtüleri, 
mutfak önlükleri, havlular, kokulu sabunlar ve 
daha neler neler... Hepsini söylemiyoruz, SÜPRİZ 
OLSUN....
Hazırlık süresince hepimiz SİZLER için yeni şeyler 
öğrendik. Ürünlerin yapımında Müberra Zöhre 
ve Selma Dıblan güzel fikirleri ile bizlere ışık 
tuttular.
Özellikle yaprak baskı masa örtülerimizi çok 
beğeneceğinizi tahmin ediyoruz. Yiyecek 
standımızda her yıl olduğu gibi bu yıl da 
birbirinden güzel ve değişik tatlar ile dolu olacak. 
Mutlaka AÇ GELİN!
4 MAYIS’TA GÖRÜŞMEK ÜZERE....

BAHAR ŞENLİĞİNE HAZIRLIK
SON SÜRAT DEVAM :)
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 01-30 Eylül 
tarihlerinde burs başvuruları alındı. 

400’ü aşkın öğrencinin burs 
başvurusunda bulunduğu yeni dönemde, 
25 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde vakıf 
merkezinde 250 yeni öğrencimizle toplu 
mülakatlar yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri 
ile sohbet ortamında geçen mülakatlarda 
her öğrencimizle tanışılarak vakıfla ilgili 
düşünceleri ve vakfa koyabilecekleri 
katkılar paylaşıldı. 

Yönetim kurulu ve kadın kollarının 
bilgilendirmesini çok büyük ilgi ile 
dinleyen öğrenciler, vakıfla ilgili oldukça 
bilgi sahibi oldular. 

Bu toplantıda yeni bursiyerler, diğer 
öğrencilerle 6 Şubat tarihinde 
“kaynaşma “ toplantısı yapma kararı 
aldılar.

YENİ DÖNEM BURS BAŞVURULARI 
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6 Şubat tarihinde vakıf binasında 
düzenlenen toplantıya yeni ve devam eden 
bursiyerlerimizin katılımı yoğun oldu.
Herkes evlerinde yaptıkları yiyeceklerle 
geldikleri toplantıda Gençlik Kolları 
Başkanı Gamze İl ile tanışarak gençlik 
kolları faaliyetleri hakkında da bilgi 
edindiler. Toplantının Perşembeye denk 
gelmesi öğrencilerin Kadın Kolları üyeleri 
ile de tanışma fırsatını sağladı. Gönüllü 
olarak yapılan çalışmaları, özveriyi ve 
öğrencilere gösterilen karşılıksız sevgi ve 
yardımı görme imkanları oldu. 

Bu arada farklı illerde okuyan 
öğrencilerimiz bulundukları illerde 
bir araya gelmek üzere birbirlerinin 
telefonlarını ve mail adreslerini aldılar.

İstanbul’da okuyan öğrencilerimiz Mart 
ayında bir araya gelerek hem birbirlerine 
destek oldular hem de diğer şehirlerdeki 
arkadaşlarına güzel bir örnek teşkil ettiler.

GENÇLİK KOLLARI FAALİYETLERİ
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Nisan’da Adana’da 
dökülün sokaklara ! 
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Festivalin ceo’su Ali Haydar 
Bozkurt’un dediği gibi portakal 
çiçeği kokusu tarif edilemez büyülü 
bir kokudur. İnsanın ruhunu yıkar, 
temizler,insanı gençleştirir. O kadar 
pozitif duygularla doludur ki en 
küs olduğunuz kişilerle bile en kısa 
zamanda barıştırır.

Bu coşku anlatılmaz yaşanır. 
Adanalı olarak dayanışmanın, 
paylaşmanın, yardımlaşmanın 
mutluluğunu sonuna kadar , 
ruhumuzda yaşadık. 

Hiç bir maddi karşılığı olmadan, 
yürekten tamamen Adana için 
yapılan bir güzellikti. Biz de bu 
güzelliğin içinde yer almaktan 
büyük bir mutluluk duyduk.

12 Nisan cumartesi öğle saatlerinde 
vakıfta buluştuk. Önceden 
hazırlattığımız turuncu vakıf 
t-shirtlerimiz başlarımızda çiçekli 
taçlarımız, Hayat Anaokulunun 
gönüllü öğretmenleri ve gönüllü 
hanımlarımızdan resim öğretmenlimiz 
Hülya Tekin’nin yaptığı yüz boyamaları 
ile korteje yaklaşık 50 gönüllü ile 
hazırdık.

Her zaman olduğu gibi her zaman 
yanımızda olan Sn. Müberra Zöhre 
güzel fikirler ve değişik tasarımlar ile 
bizi yönlendirdi. 

Bu güzel günde bizleri yanlız 
bırakmayan öğrencilerimiz Sinem 
Yüksekbaş, Simge Baday, Gizem 
Ortaçbayram, Refika Akkapulu, Buket 
Hür, İsmet Gülen, Mert Kahraman ve 
Yusuf Can Ardışır arkadaşlarımıza 
ayrıca gönüllü gençlerimiz Elif 
Özgümüş, Damla-Dila Alyeni, Okan- 
Göksu Toprak’a tüm gün aktivite 
boyunca reçel dolu sepetler ve 
keçeden bardakaltlarını satmak için 
gösterdikleri üstün performans için 
binlerce teşekkür ediyoruz. 

Güney Kültür / 17



Bu arada vakıf başkanımız Mustafa 
Toprak’ın da yürüyüş boyunca 
satışa kazandırdığı ivme ve başarı 
için de teşekkür ediyoruz.

Kortejimiz oldukça coşkulu ve 
renkliydi.Arkamızda Adanaspor 
taraftarlarının oluşturduğu kalabalık 
grup ve tezahüratları izlemeye 
değerdi. 

Hele arasıra Güney Eğitim Vakfı’nın da 
tezahüratını yapması bizleri daha da 
coşturdu. 

Refika Akkapulu’nun kalabalık 
arasında sıyrılıp Ayşe Arman ile 
fotoğrafı güzel bir anı oldu.

Keyifle katıldığımız bu güzel etkinliğe 
gelecek senelerde de daha da iyi 
hazırlanarak ve tecrübelenerek 
katılmak ve renk katmayı hedefleyerek 
yürüyüşümüzü tamamladık.

Gerek yürüyüşe katılan, gerekse 
sattığımız ürünlerin hazırlanmasında 
bize yardımcı olan tüm gönüllü 
hanımlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
İyi ki varsınız sizi seviyoruz.

Sırada yıl boyunca hazırlandığımız 
heyecanla beklediğimiz geleneksel 
bahar şenliğimiz var. Sezon açılışından 
itibarenbüyük bir özveri ile çalışan 
hanımlar sizlere neler mi sunacak? 
Sakın panayıra gelmeden anneler günü 
hediyelerini almayın. Havlular, masa 
örtüleri, çarşaflar , pikeler, önlükler, 
elbiseler, bluzlar,kokulu sabunlar 
ve daha neler neler….. Ayrıca gün 
boyu yiyecek içecek standımız farklı 
lezzetler tadmak isteyenlere hizmet 
verecek.

Tüm yıl boyunca büyük özveri, 
sabır ve sevgiyle üreten katkı koyan, 
çarşılarda koşturan, fikir veren, öğle 
yemekleri hazırlayan büyük ailemizin 
güzel ve özel hanımları hepinize 
yürekten teşekkürler, iyi ki varsınız.
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GEV : 1997 yılından bu yana sosyal demokrat 
yönünüzü ortaya koydunuz ve bu yolda hiç taviz 
vermeden ilerlediniz. Bu süreç içerisinde özellikle 
son dönemlerde ‘’acaba’’ dediğiniz ya da ‘’iyi ki 
…’’ile başlayıp devam 
ettiğiniz oldu mu?

ZEYDAN KARALAR:  
Ben 1997 yılından 
değil 1973 yılından bu 
yana sosyal demokrat 
bir insan olarak 
siyaset yapıyorum. 

Resmi olarak kaydım 
ise 1976 yılı. Siyasete 
başladığımı da 
tavrımız, dünyaya bakış açımız ne ise bugünde 
odur. O gündür, bu gündür taviz vermedik. Bu süreç 
içerisinde her insanın olabileceği gibi bizimde 

‘acaba’ dediğimiz zamanlar oluştur.  Ancak; ‘iyi 
ki…’lerimiz daha çoktur. Bundan sonrada daha 
çok ‘iyi ki…’ ile başlayan cümlelerimiz olacak.

GEV : Adana hızla gelişmekte olan bir kentimiz. 
Bu gelişmenin en büyük etkileri 
ilçeleridir. Seyhan ilçesinin öncesini, 
şimdiki hali ve geleceğini nasıl 
görüyorsunuz, sizin düşünceleriniz 
nasıldır; bu ilçemiz için?

ZEYDAN KARALAR: Ben Adana’nın 
gelişmekte olduğu yönündeki 
söylemi kabullenmiyorum.  Adana 
bence gelişmemekte. Şöyle bir 
geçmişle kıyasladığınız zaman bir 
dönemin insanlara aş veren, işveren 

bereketli toprakları bugün işsizlik ile boğuşuyor. 
Fabrikalar kapandı, işsizlik oranları Türkiye 
ortalamasının 2 misli ! İnsanların gelir seviyesi 

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI 
SN. ZEYDAN KARALAR İLE SÖYLEŞİ...Gü
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düştü. Özellikle yanlış teşvik politikaları 
ekonomimizi bitirme noktasına getirdi. 
Komşu iller ilerlerken, biz köy görüntüsünden 
kurtulamadık. Adana demek Seyhan demektir. 
Seyhan Adana’nın merkezi, Adana’nın kalbidir. 
Seyhan’ın sorunlarını çözerseniz Adana’nın 
sorunlarını çözmüş olursunuz. 

Dünyanın her yerinde şehir merkezleri cazibe 
merkezleridir. Şehir merkezleri o kentin prestijidir. 
O yüzden bizim sorumluluğumuz çok fazla. 

Biz Seyhan’ı değiştirerek Adana’yı 
değiştireceğiz.

GEV : İlçe Belediyeleri ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
ilişkilerini nasıl 
buluyorsunuz.   Nasıl olmalı 
sizce?

ZEYDAN KARALAR: “Açık 
söylemek gerekir ise 30 
Mart Mahalli İdareler Yerel 
Seçimlerine kadar ilçe 
belediyeleri ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilişkileri 
hiç iyi değildi. Uzun yıllar ilçe belediyeleri ile 
Büyükşehir Belediyesi arasında kısır çekişmeler 
yaşandı. Bu çekişmelerde kazanan olmadı ancak 
kaybeden Adana oldu. 30 Mart’ın ardından ise 
ayrı bir sayfa açıldığını söyleyebiliriz. İlçe belediye 
başkanları ile Büyükşehir 
Belediye Başkanı gayet uyum 
içerisinde çalışabileceğini 
gösterdi. Adana’da önemli 
bir karnaval düzenlendi. 
Göreve gelir gelmez ilk 
yaptığımız işlerin başında 
Türkiye’nin ilk sokak 
karnavalı olan ‘Portakal 
Çiçeği Karnavalı’ na ana 
sponsor olmak vardı. Burada 
belediye başkanlarının ve Sayın Valimizin 
objektiflere yansıyan görüntü herkesi mutlu etti. 
Değim yerinde ise kente ayrı bir hava getirdi. 
Biz bu uyumun iyi olabilmesi, Adana’nın artık 
kaybetmemesi için temeli attık. Ve emin olun bu 
görüntü devam edecek”

GEV : Yerel Yöntemlerin Eğitim Yönleri daha 
doğrusu eğitime yönelik projelerini geçmiş 
dönmelerde izledik sizin yönetiminizde Seyhan 
Belediyesi olarak ilçemiz için eğitim projenizi 
öğrenebilir miyiz?

ZEYDAN KARALAR: Bizler eğitimin önemini çok 
iyi biliyoruz. Bu yüzden eğitimli bireylerin topluma 
daha faydalı bireyler olacağı ilkesi ile eğitime 
ayrı bir önem göstereceğimizi belirtmek isterim. 
Son günlerde özellikle dershanelerin kapatılacak 
olması ve sürekli değişen eğitim sisteminden dolayı 
çocuklarımız mağdur oluyor. Çocuklarımız bir 
sitemi kavrayamadan başka bir eğitim sisteminin 

içerisine itiliyor. 

Şu anda belediyemiz 
bünyesinde hali hazırda kısa adı 
SEYMER olan Seyhan Belediyesi 
Meslek Edindirme Merkezi 
var. Ancak bu merkez uzun 
yıllar verimli kullanılamadı. 
Bizler bu merkezin altyapısını 
güçlendirerek sürekli 
değişen eğitim sisteminde 
çocuklarımızın mağdur 

olmaması için çalışacağız. Bu merkezi daha işlevsel 
hale getirerek sadece bir kurs diploması verilen 
yerlerden çıkartacağız. İnsanların mezun olduktan 
sonra iş bulacağı bir yer haline getireceğiz.

GEV : Sizin de yakından tanığınız Güney Eğitim 
Vakfını ve Türkiye’deki 
vakıfların çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  Sizce 
nasıl olmalı Türkiye’deki 
vakıflar?

ZEYDAN KARALAR: Güney 
Eğitim Vakfı çalışmalarıyla 
sadece Adana’da değil tüm 
Türkiye’de bilinen gururla 
bahsettiğimiz bir vakfımız. 
Yaklaşık 20 yıldır Mustafa 

Kemal Atatürk’ün demokrat ve laik Cumhuriyet 
idealleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 

Özgür, laik, Atatürkçü gençlerin yetişmesi, başarılı 
ama yeteri kadar maddi olanaklara sahip olamayan 
gençlerin, eşit koşullarda eğitim alabilmesi için 



önemli çalışmalar yapmıştır. Gerek ülkemizin 
gerekse şehrimizin bağımsız düşünen, araştıran, 
kendi fikrini oluşturabilen 
geleceğimizin teminatı gençlere 
ihtiyacı var. Bu anlamada Güney 
eğitim vakfı üzerine düşeni 
fazlası ile yapmaktadır.

GEV : Güney Eğitim Vakfı 
gibi karşılıksız burs 
sağlayan vakıfların, gerek 
Büyükşehir gerekse ilçe 
belediyeleri ile ilişkilerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce bu 
ilişki, bu birliktelik nasıl olmalı?

ZEYDAN KARALAR: Toplum nezdinde Güney 
Eğitim Vakfı bugüne kadar 
siyasetten uzak bir çizgi 
ile kendini sadece maddi 
imkânları yetersiz çalışkan, 
gençlerin yetişmesi için 
adanmış bir yapı olarak 
görünmekte. Bununla 
birlikte belediyeler ile 
olan ilişkilerinde daha da 
geliştirilip, ortak projeler 
yapılabileceği fikrindeyim.

GEV : Önünüzdeki bu 5 
yıl’a sığdırabileceğiniz, 
özellikle hayati 
projelerinizden bahseder misiniz? Özellikle 
“Türkiye Seyhan Modelini örnek olacak” ifadesi 
ile neleri kastediyorsunuz?

ZEYDAN KARALAR: 30 
Mart yerel seçimlerinde 
vatandaşlarımız bizi 5 yıllığına 
belediyeyi yönetmek üzere 
görevlendirdi. İlçemizin önemli 
sorunları var. Biz bu sorunların 
bilincindeyiz.  Bu sorunların 
çözümü için vakit kaybetmeden 
çalışmaya başladık. Önemli 
projelerimiz var. Bu projelerin 
en başında hayata geçirmeyi çok isteğinim bir ‘Yeşil 
vadi’ projesi var. Adana doğa güzellikleri bakımdan 
çok zengin bir yerleşim yeri ancak bu zenginlikleri 
yıllarca kullanamamışız. Örnek verecek olur isek; 

Seyhan nehrimiz… dünyada çok az kentin 
ortasından nehir geçer. 

Bu kentlerden biride 
Adana’dır. Yılın 10 ayı 
berrak akan nehrimiz 
var ancak biz bu nehri 
değerlendiremiyoruz. 
Biz burayı ‘Yeşil vadi’ 
projesi ile canlandırarak 
vatandaşlarımızın 
nefes alacağı bir alana 
dönüştürmek istiyoruz. 
Bir diğer önem verdiğimiz 

projede yerinde dönüşüm projesi. Seyhan’ın birçok 
noktasında kentsel 
dönüşüm şart ancak 
biz acil ihtiyacı olan 
yerlerden başlayacağız. 
Özellikle Havuzlubahçe, 
Mirzaçelebi, 
Yenibey, Dağlıoğlu 
ve Hurmalı gibi 
merkez mahallerden 
başlayacağız.  

Biz Adana’nın tarihine 
de önem veriyoruz. 
Tarihi yapıların 

gün yüzüne çıkartılması için önemli projeler 
geliştirdik. Belediye bünyesinde kısa adı KUDEB 

olan Koruma Uygulama ve 
Denetim Bürosu kuracağız. 
Bu şekilde yerli ve yabancı 
turistleri şehrimize getirip 
hem ekonomiye hem de 
istihdama katkı koymayı 
planlıyoruz. İnsanlar 
şimdiye kadar ilçe olarak 
hep Çankaya’ya imrendi. 
Çankaya gibi modern bir 
ilçede yaşamak istedi. Ancak 

biz yapacağımız projeler ile Seyhan’ı örnek bir ilçe 
yapacağız. İnsanlar ‘Ben Seyhan gibi bir ilçede 
yaşamak istiyorum ’ diyecek!
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Dr GÖKHAN MORGÜL
İÇ HASTALIKLARI UZM. 

GÜNEY ADANA HASTANESİ

DÜNYADA ve 
TÜRKİYE’de KANSER
KANSER NEDİR?
Normalde hücrelerin 
büyümesi ve çoğalması 
bir düzen içerisinde 
olmaktadır. Buna paralel 
olarak doku ve organlar da 
görevlerini normal  olarak 
yapabilmektedirler. 
Ancak bu hücreler anormal 
şekil ve hızda büyümeye ve 
çoğalmaya başlarlarsa, tümör 
adı verilen kitle oluşumuna 
yol açarlar. 
Bu anormal hücrelerin köken 
aldığı organa göre hastalık 
adlandırılır. (Akciğer kanseri, 
meme kanseri, prostat 
kanseri vs.)
Yaşam boyu risk:
Kadınlarda meme kanseri  > 1:8
Erkeklerde prostat kanseri >  1:6

KANSER YAPAN NEDENLER?
• Dengesiz beslenme% 35 
• Sigara% 30

• Enfeksiyon hastalıkları% 10
• Mesleki nedenler% 4
• Alkol% 3
• Çalışma yerinin tozlu ve pis olması% 2
• Gıdalara konan katkı maddeleri% 1
KANSER SEBEPLERİNE GENEL BAKIŞ
Katkı maddeleri; Bazı katkı maddeleri kansere 
zemin hazırlar. Bu nedenle, güvenilmeyen 
katı yağlar, limonatalar ve çikolatalar pek 
yenmemelidir. 
Tatlandırıcılar(sakkarin); Tatlandırıcı olarak 
kullanılan sakkarin, bir gıda maddesi değildir ve 
böbreklere zarar verdiği gibi, mesane kanserine de 
neden olmaktadır. 
Küfler; Kuruyemişler üzerinde üreyen küfler, 
“aflatoksin” denilen kanser yapıcı maddeyi 
meydana getirirler.
Kahve; Kahve içenlerde, içmeyenlere göre 2-3 
misli fazla mesane ve pankreas kanseri ortaya 
çıkmaktadır. 

Alkol; Alkol kullanımı ne kadar fazla 
ise kansere yakalanma riski de o 
kadar artmaktadır.
Yiyecekler ve hazırlanış şekli; 
Fazla et yiyenlerde kalın bağırsak 
kanseri sık görülür. 
Proteinli gıdalar, 100 C üzerinde 
pişirildiklerinde kanser yapan 
maddeler oluşur. 
Aşırı ısıtılan yağlarda kızartılan 
yiyecekler kanser yapıcı olurlar. 
Kullanılmış yağları tekrar kullanmak 
ta sakıncalıdır. 
Hormonlu maddelerin kansere yol 
açtığı gözlenmiştir. 
Aşırı pişme sonucu yanmış gıdalar 
kanserojendirler.

Kalıtım; Yapılan incelemelerde kanserin, kalıtsal 
olduğu saptanmıştır. 
Kozmik ışınlar; Güneşten gelen kozmik ışınlar, 
toprağa karışır ve yok olurlar. Ancak, beton ve 
taş yığınları bu ışınları geçirmezler. Dolayısıyla 
şehirlerde kanser riski fazladır. 
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Radyasyon; cilt, akciğer, kan, kemik, karaciğer, 
meme, rahim ağzı,tiroid ve kemik iliği gibi birçok 
kanser türüne yol açar. 

KANSER BÜYÜK BİR SAĞLIK SORUNU 
MUDUR?
Her 5 kişiden 2’sinde hayatı boyunca kanser ortaya 
çıkar.
 ŞİŞMANLAR İKİ KAT RİSK ALTINDA 

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN NE 
YAPMALIYIZ?
• Dengeli beslenin
• Hayvansal yağ tüketimini azaltın
• Az yağlı, bol lifli beslenin, kepek, yulaf gibi lif 

açısından zengin besinleri tercih edin
• Bol miktarda sebze-meyve tüketin
• Kırmızı et yerine tavuk, balık veya kuru 

baklagilleri tercih edin.
• Yağsız beslenmeye özen gösterin

• Yemekleri kızartmak yerine haşlayın veya 
buharda pişirin

• Kimyasal koruyuculu hazır yiyecekler yerine 
doğal besinleri tercih edin.

• Düzenli olarak süt veya süt ürünlerini tüketin
• Mangal gibi ateşte pişirme yöntemini tercih 

etmeyin.
• Sigara ve alkol kullanımı ile gelişen kanserlerin 

önlenmesi mümkün. Bu maddelerin 
kullanılmaması ile tam koruma mümkün olur.

• Kanserle mücadelede, “güvenli su kullanımı, 

hava kirliliği ve radyasyondan korunma” nın da 
önemli olduğu bilelim

• Pişirme, içme ve bebek maması hazırlamak için 
sıcak su musluğunu kullanmayın. 

• Musluk 6 saat ve üzeri kullanılmamışsa, suyu 
akıtarak kullanın.

• Satın alınan suların içinde yer alan maddelere 
ve özellikle damacana sularının izin belgelerine 
dikkat edin. 

• Radyolojik tetkikleri ancak doktor tavsiyesi 
alarak yaptırın, bebek ve çocukları televizyon, 
bilgisayar gibi radyasyon yayan cihazlardan 
uzak tutun.

• Böcek öldürücülerden kaçınılmalı, bu mümkün 
değilse kullanılan ortama belli bir sürü 
girilmemelidir. 
 
EN ÖNEMLİSİ ERKEN TEŞHİSTİR.

KANSERİN BAŞLICA BELİRTİ VE 
BULGULARI NELERDİR?
Kanserin belirti ve bulguları köken aldığı doku ve 
organlara göre değişir. Hatta bazen hiç belirti ve 
bulgu vermeden kontrol muayenelerinde kanser 
tanısı konulabilir.
Şu belirtilere dikkat edilmelidir:
1. Dışkılama ve idrar alışkanlıklarında 

değişiklikler
2. Uzun süren, iyileşmeyen yaralar
3. Beklenmeyen kanama ve akıntılar
4. Meme veya başka organlarda elle hissedilen 

şişlikler 
5. Yutma güçlüğü veya hazımsızlık
6. Nedeni bilinmeyen kilo kaybı
7. Siğil ve benlerde belirgin değişiklik
8. Uzun süren ses kısıklığı ve öksürük 
Bu bulgular her zaman kanser demek değildir. 
Ancak nedenlerinin belirlenmesi için mutlaka bir 
doktora başvurmayı gerektirir.
Kanser bulaşıcı bir hastalık olmayıp, erken tanısı ve 
tedavisi mümkün bir hastalık grubudur.
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Gelişmiş ülkelerde ölümün en sık nedeni koroner 
arter hastalıklarıdır. Geçmişe göre ölüm oranları 
azalsada halen 35 yaş üstü ölümlerin 3’te birinden 
sorumludur. Ülkemizde yapılan en önemli 
çalışmalardan biri olan  TEKHARF çalışmasına 
göre koroner arter hastalığı sıklığı erkeklerde 
%14.7,kadınlarda %12.9 olup yaşam biçimi 
değişmesine bağlı olarak yılda yaklaşıK % 3 oranında 
artmaktadır.  21. yüzyıl sanayi toplumlarında kalp 
hastalıklarının sıklığı yaşam tarzıyla beraber artış 
göstermiştir. Son 50 yılda iş hayatımıza da özel 
hayatımıza da hareketsizlik hakim oldu.Bununla 
beraber beslenme tarzındaki olumsuz değişiklikler 
de buna eklendiğinde bunun bedelini giderek 
yaygınlaşan şişmanlık,diyabet,yüksek tansiyon ve 
bu salgınların yol açtığı kalp krizi,inme ve erken 
ölümlerle ödüyoruz.
Ancak kalp hastalıklarından korunmak mümkün.
Bilimsel çalışmalar sağlıklı hayat tarzının sadece 
kolesterol ve tansiyon sorunları için değil aynı 

zamanda sağlıklı ve uzun bir ömür için en etkili yol 
olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir yaşam sürmenin 
ömrü uzattığına dair birçok araştırma var. 
Bu çalışmalardan birisinde 45 bin kişi incelemeye 
alınmış ve geçen yıl içinde JAMA dergisinde 
yayınlanan bu kapsamlı araştırmada insanlar kalp 
damar sağlığı için önemli 7 ölçüte göre gruplara 
ayrılıp uzun yıllar takibe alınmışlar.Sonuçlar  
sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın ne kadar 
önemli olduğunu göstermiştir. Sağlıklı yaşam 
tarzı vücudumuzu doğrudan etkileyerek olumlu 
bir gelecek yaratıyor. Bunun yanısıra yüksek 
tansiyonu,diyabeti ve yüksek kolesterolü  önleyerek 
ömrümüzün uzamasını sağlıyor. Hemde ilaçlardan 
çok daha etkili ve güvenli biçimde. 
Bu çalışma az önce bahsettiğimiz 7 ölçüt; 
1. Sağlıklı beslenme,
2. Hareketli yaşam,

GERÇEKTEN KALP HASTALIKLARINDAN 
KORUNABİLİR MİYİZ ?

Dr. Hasan Boğa
Uzm. Kardiyolog 
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3. Sigara kullanmama,
4. Diyabet ve diyabete eğilim olmaması, 
5. Yüksek tansiyon olmaması, 
6. Yüksek kolesterol olmaması, 
7. Normal kilo  
Bunlar erken ölüm riskini azaltıyor. Sağlık ölçütü 
sayısı azaldıkça risk artış gösteriyor.
18-30 yaş arasındaki 5 bin genç insanın kalp 
damar sağlığını etkileyen 5 ölçütün kaydedilip 
20 yıl süreyle izlendiği araştırmada 
gençken sağlıklı alışkanlıkları 
olanların orta yaşa gelince kalp 
krizi riskleride düşüyor.Gençlikte 
sağlıksızlık arttıkça orta yaşda 
tehlikede artıyor.
Bütün bu sıkıntılara karşı 
alınacak önlemlerin başında 
hereketli bir yaşam tarzını 
benimsemek gerekir.Hergün 
yapılacak egzersizin kötü 
kolesterolü düşürdüğü,yüksek 
tansiyonu kontrol altına 
aldığı,diyabeti önlediğini gösteren 
birçok bilimsel çalışma var.Dahada 
önemlisi düzenli egzersiz ömrü 
uzatıyor,kalp krizi ve inme riskini 
azaltıyor.herkesin her zaman 
heryerde rahatlıkla yapabileceği günde 30-45 
dk hızlı tempolü yürüyüş ayrıca her fırsatta yürümek 
için fısat yaratmak mesela asansöre,yürüyen 
merdivene binmemek,yakın yerlere yürüyerek gitmek 
gibi.
Nasıl beslenelim diye sorarsanız;kitapçılarda raflar 
dolusu diyet kitapları var.Birçoğu mucize vaad 
ediyor.Ancak çok azı bilimsel verilerle destekleniyor.
Bilimsel literatür taramalarında bunlardan 
akdeniz mutfağının sağlıklı ve uzun bir yaşam 
için en uygun beslenme tarzı olduğu görünüyor. 
Bu tür beslenmenin en güzel yanı özel bir diyet 
olmaması.Hayat boyu uyulabilecek bu leziz mutfakta 
sebze,meyve,tam tahıllar,baklagiller,kuruyemiş 
ve balık var.Kümes hayvanları,yumurta,peynir ve 
yoğurt fazla olmamak koşuluyla tüketilebilenler 
arasında.Tereyağ ve benzeri doymuş yağlar yerine 
zeytin yağı ve bazı bitkisel yağlar tercih ediliyor.
Rafine karbonhidrat denilen şekerli ve beyaz 
unlu ürünlerden uzak durulması da bu beslenme 

düzeninin temel taşlarından.
Şunu da unutmamak gerekir ki kalp 
hastalıklarına yakalanmamızı sahip olduğumuz 
risk faktörlerini azaltarak önemli ölçüde 
düşürebiliriz.Bu risk faktörlerinden bazıları 
değiştirilemeyecekken,birçoğuna müdahale 
edebilmekteyiz.
DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİZ RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara,hareketsiz yaşam,sağlıksız beslenme ve 
stres değiştirebildiğimiz risk faktörleridir.Bu 

faktörleri, fazla kilolar veya obezite,yüksek 
tansiyon,şeker gibi hastalıklara sebep 
olabileceklere için, kontrol altında 
tutmak gereklidir.Sigarayı bırakarak, 
hareketlenerek, sağlıklı beslenerek ve 

rahatlayarak riskinizi azaltmanız çok 
önemlidir. Unutmayın, herşeyi birden 
değiştirmeye çalışmayın, küçük ama 
emin adımlarla ilerleyerek yaşam 
biçiminizi değiştirmelisiniz. Şöyle ki;
*Sigarayı bırakın,
*Sağlıklı beslenerek kilonuzu  
korumaya çalışın,
*Her gün 30-45 dk lık hızlı tempolu 

yürüyüş yapı,
*Kendinize zaman ayırarak stresle baş 

etmenin yollarını keşfedin.
DEĞİŞTİREMEYECEĞİMİZ RİSK FAKTÖRLERİ
*Yaş; kalp hastalığına yakalanma riski yaşla beraber 
orantılı olarak artar.
*Cinsiyet; kalp hastalıkları erkeklerde kadınlardan 
daha sık görülmektedir.Kadınlarda menopoz 
sonrası koruyucu hormonal yapı azaldığından kalp 
hastalıklarına yakalanma riski artar.
*Genetik Faktörler; ailesinde erken yaşta koroner 
kalp hastalığı hikayesi olanlar daha riskli gruba 
girmektedirler.Kalp hastalıkları açısından kabarık 
bir aile yapısına sahip olan bireylerin mutlaka bir 
kardiyolog muayenesinden geçmesi gerekmektedir.
İşte kalp hastalığı eğiliminizi,sahip olduğunuz risk 
faktörlerini azaltarak önemli ölçüde düşürebilirsiniz.
Kalbinize iyi bakmak sadece yaşamınızı uzatmakla 
kalmaz,ayrıca genel anlamda sağlığınız ve formunuzu 
da iyileştirir.Bu da hem kişi hem  toplum sağlığını 
iyileştirir.
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Sözlükte “iletişim”; duygu, düşünce ya da bilgilerin 
akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına 
aktarılması süreci anlamına gelir. 
Bu sürecin amacı ; “anlaşılmaktır.”
İnsan, çevresi ile iletişim kurarak yaşar .İletişim, 
insanın kendini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi 
için zorunludur. Onun her davranışı, konuşması, 
susması, duruşu ve oturuş biçimi, kendini ifade 
etmesidir; yani çevresine mesaj iletmesidir.
İletişimde beden dilini anlayabilmek; kelimelerin 
anlamını bilmek kadar önemlidir; çünkü 
araştırmalar göstermiştir ki biz karşımızdakini;
Yüzde 7 kelimeleriyle
Yüzde 38 sesleriyle (alçak-yüksek olmasıyla, 
ritimle, tonlamayla),
Yüzde 55 de vücut hareketleriyle (en çok da yüz 
ifadeleriyle) algılıyoruz.
Bu nedenle karşımızdaki bir çok insanla 
konuşmadan “Duruşundan hiç hoşlanmadım”, 
“Bakışını sevmedim”, “Bir görüşte kanım ısındı”, 
İlk gördüğümde vuruldum”, “Ben onu gördüğüm 

an işe yaramaz olduğunu anlamıştım” gibi 
değerlendirmelerde bulunuruz.
Beden dilimizin en belirgin ve en keskin anlamları 
yüzümüzde saklıdır. İnsan düşüncesinin, duygu 
ve yüz ifadesi arasındaki doğrudan bağlantıyı 
engellediği ve yönlendirdiği söylenebilir. Mutluluk, 
korku, öfke, hayret, üzüntü ve tiksinti gibi duygusal 
ifadelerin aktarılmasında  bütün kültürlerde ortak 
yüz ifadelerinin kullanıldığı bilinmektedir.
Yüzümüzden sonra beden duruşumuz da önemlidir.  
Eğik ve düşük omuzlar: Hepsi de olumsuz olmak 
üzere bir çok anlam taşır; - Ezilmiş; Kendine 
güvensiz;- Yenik ;- Suçlu; - Korkak; - Utangaç  Oysa 
İlişkide olduğu kişiyi doğrudan karşısına alan 
ve dik bir beden duruşuna sahip olan bir kişi, 
mesajına güvenli bir özellik katmış olacaktır.  
Ses tonunuza dikkat edin
Ses aynı zamanda duygularınızı da iletir. Güven 
içinde mi konuşmaktasınız, yoksa mırıldanıyor 
musunuz? Ses tonunun kullanılma biçimi, sözlü 
ilişkinin hayati bir parçasıdır. Tek heceli bir kelime, 
örneğin “git” kelimesi, söyleniş biçimine bağlı 

“Basit bir jest, yüzlerce kelimeden daha çok şey ifade eder.”
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olarak pek çok anlama gelebilir. “Git” vardır, “seni 
bir daha görmek istemiyorum” anlamına gelen; 
“git” vardır, “kal, hiç gitme” anlamına gelen. 
İnsanlar arası ilişkilerde yaşanan en küçük 
gerginlik, kendini önce ses tonunda ortaya koyar. 
Büyük çoğunlukla gündelik ilişkilerde canlı, neşeli, 
enerjik bir ses tonu, insanlar üzerinde olumlu etki 
bırakır. 
Ancak ortada bir gerginlik ve sorun varsa ses 
tonunun yumuşak ve sakin olması çatışmayı önler 
ve işbirliğini kolaylaştırır. Monoton, dinleyende 
bıkkınlık yaratan, kolayca dikkatin dağılmasına 
sebep olan bir konuşma üslubuyla kişi ortaya ne 
kadar orjinal fikirler koysa da ikna edici olmakta 
güçlük çekecektir. 
Sert ve kesin konuşma biçimi, çoğunlukla 
dinleyenlerde savunuculuğa sebep olur ve 
rahatsızlık doğurur. Ayrıca sesine özür diler gibi 
bir ton veren kişilerin, karşısındakiler tarafından 
istekleri kolayca geri çevrilir veya söyledikleri 
önemsiz olarak görülür 
Kendi sesinizi dinlemeye başlayın. Ümitsizlik mi 
yoksa cesaret mi ifade ediyor?
İnsanın kendisini ifade etmesinde en duyarlı ve 
etkili organı ellerdir.
Ellerin önemi; son derece duyarlı hareket ve 
hissetme becerisine sahip olmasından değil, 
aynı zamanda el ve beyin arasındaki karşılıklı 
bağlantıların zenginliğinden kaynaklanmaktadır. 
Ellerin kullanılmasıyla, konuşma esnasında 
kelimelerden çok onu sunuş şeklinin, yani beden 
dilinin ne kadar önemli olduğu ortaya konulur. 
Ellerin açılması; konuya ilgi, iletişime açık olma ve 
dürüstlük; 
Ellerin kapanması; konuya isteksizlik, iletişime 
kapalılık, gizlilik; 
Elin yumruk olması; saldırganlık, düşmanca 
duygular, güç göstergesi. 
Gevşek el- kavramayan tokalaşma; Olumsuzluk, 
ilgisizlik, iletişim kurmaktan kaçınma, güvensizlik, 
samimiyetsizlik. 
Ezer gibi el sıkma; güç gösterisi, baskın kişilik. 
Hapsedici tokalaşma; yönetmek ve yönlendirmek 
ister, fırsatları değerlendirir.

Dost tokalaşması; samimiyet, açıklık, güçlü iletişim.
Normal tokalaşma; açık yürekli, kibar, iletişime 
açıklık.
İnsanların ilgisini çekebilmek için, çarpıcı ve canlı 
olmanız gerekir. 
Veee gözler. Boşuna dememişler gözler kalbin 
aynasıdır diye. Yüzün ifade edebileceği 30 kadar 
mimik gözler tarafından desteklenir. 
Gözleri tamamen açık olma; masumiyet ve merak, 
şaşma, ürkme. 
Dolaştıran bakış; sahip olma isteği.
Kısılmış gözler; tatminsizlik, hoşnutsuzluk, kin, 
yorgunluk, stres. 
Bakışlar çok kısa; aldırış etmeme. 
Bakışlar çok kısa ve kesik kesik; hilekar, yalancı. 

Duygularımız, söylediklerimizin doğru olup 
olmadığı, ilgi düzeyimiz, ilişkinin boyutu gözler ile 
anlaşılabilir. 

Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır.  
(Herber) 

En uzak mesafe ne Afrika’dır
Ne Cin, ne Hindistan,
Ne seyyareler,
Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan…
En uzak mesafe;
İki kafa arasındaki mesafedir
Birbirini anlamayan...
(Can YÜCEL)

    Seyla Çiçekçi
 Rehber Öğretmen ve Eğitim Danışmanı
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GEV: Vakıfa gelişiniz, tanışmanız ne zaman başladı?  
Güney Eğitim Vakfı ile ilk tanışan kim oldu?
Müberra Zöhre: Bence beşi bir arada başladı.
Semra Dıblan: Ben üçünü bir arada buldum 
açıkçası.
GEV: Kimlerdi bu üçü bir arada olanlar?
Müberra Zöhre: Ben anlatayım. Adana’ya geldiğim 
zaman hiç kimseyi tanımıyordum. Bir kaç ay 
olmuştu geleli sanıyorum. Bir gün eşim, Dr. Sinan 
Zöhre, “Müberra, bir doktor arkadaşım var, Metin 
Kasan, çocuk doktoru,  eğitim bursu verecek vakıf 
için hanımlara ihtiyaç duyulduğundan bahsetti, 
ben de benim hanım çok beceriklidir, elinden her 
iş gelir, dedim” dedi. Sonra Metin Bey bize geldi ve 
Güney Eğitim Vakfını anlattı. Kurulma aşamasında 
olduğunu ve üniversitede okuyan, maddi desteğe 
ihtiyaç duyan çocuklara burs verecek  eğitim 

vakfi olduğunu ve bu vakfın da bağışlarla devam 
edebileceğini ve bu bağışları da vakfa kazandıracak 
hanımların olması gerektiğini anlattı ki, doğrudur, 
bu konuda hanımlar daha girişkendir, beceriklidir. 
Benim yardım edip  edemeyeceğimi sordu. Ben de 
seve seve yardım etmeyi kabul ettim.
GEV: Hangi yıldı hatırlıyor musunuz?
Müberra Zöhre: Tabi. 1994 yılının  son 
dönemleriydi sanırım.
GEV: Peki bir araya gelişiniz nasıl oldu?
Müberra Zöhre: Şimdi onu anlatacağım. Dr. Metin 
Bey bana Suna Hanım’ın (Gökçeli), ev adresini verdi. 
Ben Suna Hanım’ı hiç tanımıyorum. Suna Hanım, 
Leyla Abla ve Sevim Hanım kuru çiçek tanzimi ile bu 
işe başlamayı düşünmüş ve benden de bu konuda 
yardım etmemi istediler. Hiç tanışmıyoruz. Ben 
gayet güzel giyindim, süslendim püslendim. Suna 
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arkadaşımızın kapısını çaldım, kendimi tanıttım ve 
hemen işe koyulduk. O günden beri beraberiz. Bu 
arada Selma arkadaşım (Dıblan) Adana’ya alışma ve 
tanıma sürecimde beni hiç yalnız bırakmadı. Selma 
Hanım’a minnettarlığımı burada belirtmek isterim. 
Orada Leyla Hanım’ı (Atıcı) ve Sevim Hanım’ı( Foto)
tanıdım. 5 kişi olduk ve çalışmalara hız verdik.
Semra Dıblan: Bir de altıncı kişi vardı. Şu an 
aramızda yok. Yıldız Hanım, (Noyaner) bizimle 
beraberdi.
Müberra Zöhre: Ben bir şeyi daha belirtmek 
istiyorum. Biz bir araya geldiğimizde inanın sanki 
on yıldır tanışıyormuşuz gibiydik. Birbirimize çok 
çabuk alıştık. Bu arada Suna Hanım’ın özverisini 
anlatmadan geçemeyeceğim. Biz Suna Hanım’ın 
evinde çalışıyorduk ve inanın Şadi Bey , Suna 
Hanım’ın evini bir görseniz o koca salon kuru 
çiçeklerle dolu oturacak yer yok. Bir kamyon kuru 
çiçeği salonun ortasına döktüğünüzü düşünün.  Yani 
kısacası Suna Hanım resmen evini çiçek atölyesine 
çevirmişti, müthiş bir fedakarlıktı.
Suna Gökçeli: Bütün bu çalışmalarımız bir öğrenci 
daha okutabilir miyiz içindi, aslında. Çevremizde 
o kadar başarılı öğrenciler vardı ki ancak 
imkansızlıktan okuyamıyorlardı ve ben şahsen buna 
bir çare olmak istiyordum.
GEV: Bunları resimlemediniz mi? Bu çalışmalarınız 
ile ilgili hiç resim bulamadım.
Semra Dıblan: Vallahi yaptığımız işe o kadar  
konsantre olmuştuk ki hiç bunun resmini çekelim 
poz verelim, böyle bir vaktimiz bile olmadı. Aklımıza 
da gelmedi .
Müberra Zöhre: Elimizde silikon ve kuru çiçekler. 
Bir dükkan dolusu aranjman yaptık hatta elimizde 
yeteri kadar çiçek kalmadığında doğada olmayan 
çiçekler bile yarattık. Bu arada calışırken karnımız 
da acıkıyor. Suna Hanım hem evini açtı bize, hem 
de doyurdu. Kuru dolmaları ,turşuları unutulur gibi 
değil. Evini harabeye çevirdik ama dediğim gibi 
aranızda en özverili çalışan kim diye sorarsanız 
bana göre Suna Gökçeli derim. Yani bize Suna 
Hanım o ortamları hazırlamasaydı bu kadar rahat 
çalışamazdık. Aslında herkesin katkısı farklıydı. 
Mesela Leyla abla, Leyla ablamız bizim her şeyimiz 
onsuz hiçbir şey olmaz. Aynı şekilde Sevim Hanım, 
başkanlığı ile müthiş bir şekilde bizleri idare 
ediyordu, organizasyonları harikaydı.

GEV: Geçen röportaj yaptığımızda Sevim Hanım 
kendini çok rahatsız hissetti. Bu toplantının yalnız 
olmaması lazım dedi. Kuruluşta emeği geçen sizlerin 
de olmasını istemişti. Sonrasında çalışmalar nasıl 
gitti, çiçek yapma haricinde bursiyerler için vakfa 
nasıl katkılar oldu?
Suna Gökçeli: Biz o zamanlar tüm arkadaşlar 
mağaza mağaza dolaşıp kumaş olsun veya herhangi 
bir malzeme olsun bağış olarak alıp onları işler ve 
kermeslerde satardık. Bu tür bir çalışma ile vakfa 
gelir getirirdik.
GEV: Boşuna dememişler her başarılı erkeğin 
arkasında mutlaka bir hanım vardır diye. Bunu 
vakıf için de söyleyebilir miyiz? Her başarılı vakfın 
arkasında mutlaka hanımlar vardır diye?
Semra Dıblan: Yani ister sivil toplum örgütü diyelim 
ister vakıf veya dernek, yani herhangi bir örgütün 
içinde kadın yoksa o kuruluşun o örgütün başarılı 
olması mümkün değildir. Neden değildir? Biraz da 
ondan bahsedelim. Kadınlar yapıları itibari ile 15 işi 
bir arada düşünür yapar, 18, 19, 20’yi planlarken, 
kırkıncıyı düşünür yani bu konuda alçakgönüllü 
davranamayacağım cinsim olarak hakikaten bu 
anlamda müthiş komplike bir yaratığız.
GEV: Kuru çiçeklerin akibetini merak ettim. Bu 
kadar kuru çiçekleri ne yaptınız nasıl tüketebildiniz?
Müberra Zöhre: Bahar caddesinde bir mağaza 
kiraladık ve yaptığımız bu çiçekleri orada satmaya 
başladık. O zaman başkanımız 
Sevim Foto, büyük bir özveriyle 
bu mağazayı sabah açıp akşam 
kapatarak tam bir yıl kendi 
mağazası gibi çalıştırdı. Bakın 
size birşey söyleyeyim, insanın 
çok olduğu yerde mutlaka farklı 
farklı sesler çıkar. Cıkmalıda. Bu 
da demokrasinin  zenginliğidir. 
Bu calışmalarımızda   ortak 
noktada buluşmak 
zorundalığı, bizlerin  ve  
işlerin  idare kısmı var 
tabiki.  Başkanımız 
Sevim Foto’nun 
mükemmel 
idaresi ile biz 
hiçbir 
sorun 

Güney Kültür / 31



yaşamadan ortak noktalarda buluşurduk. Coğu 
zaman sorunları farketmezdik bile.
GEV: Gelecek balomuzda vakfın kuruluşunun 20. 
yılını kutlayacağız. 20 yıllık bir emek var. Bu süreç 
içerisinde sizi güldüren şeyler de vardır mutlaka.
Müberra Zöhre: Aslında biz çalışırken çok da 
eğleniyorduk. Bir gün Toroslarda Demirkazık 
denilen yere gezi düzenledik, biletleri sattık ve 
hanımları Demirkazık denilen yere götürdük. Fakat 
bir türlü götürdüğümüz misafirlerimizi  memnun 
edemiyorduk, herkes nerede bu Demirkazık, biz 
nereye geldik böyle şeklinde söyleniyorlardı. Orada 
bir balık çiftliği vardı ve oraya gitmiştik. Ortada bir 
havuz gördüm ve havuzun ortasında demir bir kazık 
vardi. Hemen tüm 
hanımları çağırdım, 
işte Demirkazık dedim. 
Tabi herkes koptu. 
GEV: Amaç bir arada 
hep birlikte olmak.
Müberra Zöhre: Yani 
orda herkes gülmeye 
başladı çok eğlenmeye 
başladık.
GEV: Vakfın 
kuruluşundan başladık 
ve şu ana kadar 
gelişinden bahsettik. 
Şimdi sizden bu süreçte kimler hangi görevleri 
üstlendi, hangi sorumlulukları aldı buraya kadar 
geliş süreci hakkında bilgi alabilirmiyim?
Semra Dıblan: Aslında görev dağılımı kendiliğinden 
oluşuyordu. Kim ne yapacak diye görevlendirme 
yoktu.  Kendiliğinden organize oluyorduk.
Leyla Atıcı: Herkesin kendine göre vasıfları vardı, 
örneğin Müberra inanılmaz güzel pazarlamacıydı, 
satamayacağımız ürünleri hep kendisine verirdik  o  
üstesinden gelirdi.
Müberra Zöhre: Evet, fırsat bulmusken sikayet 
edeyim, nerede zor iş var bana verilirdi, kolay 
satılacak olan örneğin yiyecek reyonuna beni 
oturtmazlardı, en zor satılacak olan masa bana 
verilirdi. Ben de tezgahın üstüne çıkar, pazarcı 
ağzıyla “Batan geminin malları bunlar” diye 
bağırırdım,  her şekilde de satardım.
Suna Gökçeli: Aslında herkes ne yapabileceğini çok 

iyi biliyordu. Mesela Leyla Hanım da iyi bilet satardı. 
Biz de biletlerin çoğunu Leyla Hanım’a verirdik.
Semra Dıblan: Mesela Sevim Hanım’da tüm 
organizeler için canını dişine takıyor oradan oraya 
koşturuyordu. Bakıldığında işler tıkır tıkır işliyordu 
ve kimse “sen şunu yap” demiyordu, “ben bunu 
yapabilirim” deniyordu.
Leyla Atıcı: Kermes, gece ve benzeri vakıf 
çalışmalarında sadece bizlerin olduğu sanılmasın. 
Mine TAYFUN, Neriman AYDIN, Hatice ÇALIŞKAN, 
Suzan AĞIROĞLU, Tülay BİRBİRİ, Gülseren 
NOYANER, Melek BARBAROS, Nesrin YALAKI, Sevim 
ONATÇA, Filiz DEĞİŞMEZ, Fatma ÖZGENTÜRK, Sezer 
HÜR ve şu anda isimlerini hatırlayamadıklarımla 

birlikte otuz 
kişiye  yakın hanım 
arkadaşlarımızla,  
haftanın her Salı ve 
Perşembe günleri 
vakıfta toplanıyorduk. 
Kimimiz biçki – dikiş, 
kimimiz ütü işleri 
yapıyordu. Kuruluş 
yıllarında yapılan 
özverili çalışmaların  
bu yıl yirminci yılını 
kutlayacağımız 
vakfımıza sağlam bir 
temel oluşturduğuna 

inanıyorum. Emeği geçen herkesi minnet ve 
şükranla anıyorum.
GEV: Kuruluşundan bu yana vakfın gelişimini nasıl 
buluyorsunuz? 1994 yılından kuruluşundan bu yana 
bakıldığında gelişimini nasıl buluyorsunuz vakfın bir 
kadın kolu olarak bakmanızı istiyorum
Müberra Zöhre: Ben yine farklı bir açıdan 
değerlendiriyorum konuyu. Biz ablayız, gerçekten 
yaş giderken hayat tecrübesi biriktiriyor. Bizde daha 
fazla özveri vardı daha fazla çaba vardı daha fazla 
heyecan vardı diyelim. Bizim zamanımızda (gerçi 
bizim zamanımızda demememiz gerekiyormuş, 
yaşımız ortaya çıkıyormuş) sosyal medya 
günümüzdeki kadar çeşitli ve gelişkin değildi. 
Biz elişi ile oyalanırdık, yün örerdik, dantel 
işlerdik  kitap okurduk. Insanlarla bire bir iletişim 
halindeydik. Bizim için bu şanstı aslında. Bizden 
sonraki nesil bu kadar şanslı değil sosyal medya 
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fazlalaştıkça televizyon, görsel medya sinemalar her 
neyse insanlar daha fazla içe kapanmaya başladı 
sosyal ilişkiler kesildi. İnsanlar daha bencilleşti.
GEV: Çok haklısınız. Bakın bayramlar, doğum günleri 
artık mesajla kutlanıyor.
Müberra Zöhre: Bu sefer insan ilişkileri sekteye 
uğramaya başladı. Ben, şu dönemde birisinin 
kapısını çalıp ben sizle tanışmaya geldim 
diyebileceğini düşünemiyorum. Önce bir dururlar, 
gitsem mi derler, gitmesem mi derler yani “B” 
planları yok. Şu anda vakıf için konuşmuyorum genel 
anlamda söylediklerim. Biz şanslı nesiliz ve sonuz. 
Bizden sonrakiler bizim kadar şanslı değil insan 
ilişkilerinde sürekli bir şeyler kopuyor. İnsanlar film 
seyrediyorum bitsin öyle gelin diyor, ya da şu diziyi 
seyredeceğim bugün çıkmam diyor, biz öyle değildik 
benim Muhteşem Yüzyıl’ım Leyla ablaydı, işte Dila 
Hanım’ım Sevim Fotoydu, Hanımın Çiftliği Suna idi. 
Ben onlarla vakit geçireceğime bu arkadaşlarımla 
vakit geçirip üretiyordum. Hala da öyleyim. Sosyal 
Medya tarafından esir alınamadım.
GEV: Son olarak neler söyleyebilirsiniz. Vakfımızı 
daha yukarılara taşımak, başarılarını arttırmak için 
neler yapmalıyız?

Sevim Foto: Öncelikle 
herkesin yürekten katkı 

koyması ve zaman 
ayırması gerektiğine 
inanıyorum. 
Gönüllülük esasına 
göre yapılıyorsa 
başarılı olunabilir. 
Herkes bir çaba 
içersine girmeli. 

Vakfımız günden güne büyümekte ve bir an önce 
bir “SOSYAL TESİS” kurma çalışması yapılmalı. Hem 
Yönetim Kurulu hem de Kadınlar Kolu bunun için 
kolları sıvamalı bence.
Müberra Zöhre: Ben şu an Kadın Kolları başkanı 
Selda Toprak  Hanım’da bu ışığı görüyorum. Bu ekip 
yapar ne gerekiyorsa. Ben uzun bir süre vakıfta 
yoktum. Selda hanım ekibi ile benim evime gelerek 
neden vakıfta olmadığımı sordu ve beni tekrar davet 
etti. Ne kadar güzel bir davranış. Şimdi ben Selda 
Hanım’I nasıl kırabilirim? Yardım için koşa koşa 
tekrar geldim. Ahde vefalar yapılmalı, unutulmamalı 
böyle insanlar, sonuçta herkes fedakarlık yapıp 
görev alıyor. Bizler için en önemli, en iyi ödül 
kiymetbilirliktir, hatırlanmaktır.
Senem Gökçeli : Biz o dönem İlk dönem Kadınlar 
Kolu oluştuğunda ekip olarak çok güzel çalışmalar 
yaptık. Başarımız “takım ruhu” ile çalışmamızdan 
kaynaklanıyordu. Son dönem Kadınlar Kolunun 
çalışmalarında da aynı şevk ve heyecanın devam 
ettiğini gördük. Onlara çalışmalarında başarılar 
diliyoruz.
GEV: Aslında konuşacak çok şey var. İnşallah gelecek 
sayıda devam eder, söylenmeyenleri dillendiririz. 
Hepinize zaman ayırdığınız ve buraya kadar 
geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
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Güney Eğitim Vakfı’nın 19. Kuruluş 
balosu bu yıl 15 Kasım 2013 Cuma günü 
Seyhan Oteli’nde gerçekleşti. 
Bu yıl ki geleneksel balomuzun özelliği  
“Bizden Sesler”in oluşturduğu 
solistlerdi. Sesleri ile bizleri her zaman 
büyüleyen Sn. Zafer Hallaçoğlu, Sn. Dr. 
Hasan Boğa ve Sn. Çiğdem Esencan 
seslendirdikleri birbirinden güzel 
şarkılarla gecemize renk kattılar. Bu yıl 
gecemizin sunumunu ve konuşmaları 
öğrencilerimizin üstlenmesi bizleri hem 
gururlandırdı hem de burs bağışlarının 
artmasını sağladı. Bu yıl ayrıca bir ilk 
yaşandı. Vakfın kuruluşundan itibaren 
çok büyük özveri ile çalışmış emektar 
hanımlara teşekkür plaketleri verildi.
Bizler de hem onları aramızda 
tekrar gördüğümüz için hem de 
yıllar geçmesine rağmen bağlarımızı 
kuvvetlendirdiğimiz için çok mutlu 
olduk. Yoğun katılımın olduğu gecemize 
katılan tüm vakıf gönüllülerine, bizi 
yalnız bırakmayan dostlarımıza sonsuz 
teşekkürler.

GEV 19. KURULUŞ BALOSU
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Gündelik dilde “kefil alma” olarak adlandırılan kefalet 
sözleşmesi uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve 
kanunda tanımını bulan sözleşmelerdendir. Özellikle 
ticari hayatta bir alacağın güvenceye kavuşması ve 
ticari hayatın güven ilişkisi içerisinde ilerleyebilmesi 
için kefalet sözleşmelerine ciddi anlamda ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yeni Ticaret Kanunu gereğince Limited 
ve Anonim Şirketler tek kişi ortaklık yapısı ile faaliyette 
bulunabilecektir. Bu şirketlerin alacak ve borçları 
konusunda kefil alma hususu ticari hayatta oldukça 
önem arz etmektedir.Zira son zamanlarda bir şirket 
kurup çeşitli kişilere borçlandıktan sonra şirketler 
kapatılmakta ve şirket borçlarının ödenmediğine sıklıkla 
şahit olunmaktadır.Tüzel kişiliği bulunan şirketlerin 
kapatılması ile gerçek kişilerden farklı olarak ileride 
herhangi bir sebeple hak sahibi olma ihtimali neredeyse 
imkansız olduğundan hak sahibinin alacağını alması 
da mümkün olamamaktadır.Yine bu şirketler ile 
şahısların alacağını güvence altına almak için kefalet 
sözleşmelerine ihtiyaç duymaktadırlar.
Yeni Borçlar Kanunu kefalet sözleşmelerinin geçerliliği 
konusunda esaslı değişiklikler yapmıştır. Buna göre 
Yeni Borçlar Kanunu işbu sözleşmenin geçerliliğini 
sıkı şekil şartlarına bağlamıştır. Şekil şartlarına 
uymamanın sonucu ise kefalet sözleşmesinin 
geçersizlik yaptırımına tabi olmasıdır. Bu yazımızda 
öncelikle Yeni Borçlar Kanunu çerçevesinde kefalet 
sözleşmesi ve şartları incelenecektir. Daha sonra 
Borçlar Kanunun kefalet sözleşmesine dair sıkı şekil 
şartlarından kurtulabilmenin başka bir yöntemi 
olan ve Ticaret Kanunu anlamında tanımlanan aval 
ilişkisinden bahsedilecektir. Yeni Borçlar Kanunun 
sıkı şekil şartlarından kurtulabilmek için hukuksal 
danışmanlık yaptığımız firmalara önerdiğimiz Ticaret 
Kanunu anlamındaki “aval ilişkisi” Yargıtay’ın aşağıda 
bahsedeceğimiz kararı ile de içtihat haline dönüşmüştür.
Yeni Borçlar Kanunu 581. Maddesinde kefalet 
sözleşmesi “kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu 
ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu 
olmayı üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır. 
Kefalet sözleşmesi alacaklı ile kefil olmak isteyen kişi 
arasında yapılır. Bu sebeple kefalet sözleşmesinde 
asıl borçlu taraf değildir. Kefalet sözleşmesine asıl 
borçlunun rızası olması gerekmediği gibi asıl borçlunun 
haberi dahi olmadan kefalet sözleşmesinin kurulması 
mümkündür.
Yeni Borçlar Kanunu Eski Borçlar Kanunundan kefalet 
sözleşmesinin şekli açısından önemli farklılıklar 

getirmiştir. Yeni Borçlar Kanunda kefalet sözleşmesinin 
“yazılı” şekilde yapılması zorunludur. Ancak yazılı bir 
belge üzerinde kefilin imzasının bulunması kefalet 
sözleşmelerinin geçerliliği için yeterli değildir. Yeni Borçlar 
Kanunu “kefilin el yazısı” ile yükümlülüklerini yazmasını 
zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla kefalet sözleşmesi kefilin el 
yazısı ile yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmayacaktır.
Yeni Borçlar Kanunun kefalet sözleşmeleri için getirdiği en 
önemli değişiklik ise “Eşlerden biri mahkemece verilmiş 
bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama 
hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil 
olabileceği” şartıdır. Eski Borçlar Kanunumuzda olmayan 
bu şarta göre artık kefil evli ise mahkemeden verilmiş 
bir ayrılık kararı olmadıkça ya da boşanmadıkça tek 
başına(münferiden) kefil olma yetkisi ortadan kalkmıştır. 
Buna göre kefalet sözleşmesinin geçerli bir şekilde 
kurulabilmesi eşin rızasına bağlı olacaktır.
Kefalet sözleşmeleri için eşin rızasının aranması kurulanın 
istisna ise : ”Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi 
veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından 
işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, 
mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkarlar 
siciline kayıtlı esnaf veya sanatkarlar tarafından verilecek 
kefaletlerde” eşin rızası aranmaz. Yeni Borçlar Kanuna 
sonradan eklenen bu madde ile mesela bir limited yada 
Anonim Şirket borçları için şirket ortak veya yöneticisi 
tarafından işletme veya şirket ilgili olmak şartı ile eşlerin 
rızası aranmaksızın kefil olmaları istisnai ve sınırlayıcı 
olarak benimsenmiştir. Ancak bir ticari işletme veya ticaret 
şirketi ile ilgili olsa bile kefalet sözleşmesine dair “el yazısı” 
ve diğer şekil şartları kurallarının yerine getirilmesi yine 
de zorunludur.
Kefalet sözleşmesinin geçerli bir şekilde kurulabilmesi için 

DİKKAT! TİCARET İLE UĞRAŞANLAR 
MUTLAKA OKUSUN!

Ata KARAZİNCİR, Avukat
Çukurova Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
Özel Hukuk Uzmanı (L.L.M)
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bir başka şart ise “kefilin sorumlu olacağı azami miktar 
ile kefalet tarihi’nin” kefalet sözleşmesinde yazması 
gerekmektedir.
Buraya kadar yaptığımız açıklamalar Yeni Borçlar 
Kanunu çerçevesinde kefalet sözleşmesinin geçerli 
bir şekil kurulabilmesi için aranan şartlara ilişkindi. 
Ancak ticari hayatın hızı Yeni Borçlar Kanunun aradığı 
şartları yerine getirebilmeyi neredeyse imkansız hale 
getirmektedir. Yeni Borçlar Kanunun aradığı tüm şekil 
şartlarından kurtulabilmek için Yeni Ticaret Kanuna 
göre “aval ilişkisi” kurulmasını önereceğim.
Yeni Ticaret Kanuna göre poliçe, çek ve bonoda bedelin 
ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kısmen teminat 
altına alınabilir. Aval “aval 
içindir” veya bununla eş anlamlı 
başka bir ibareyle ifade edilir 
ve aval veren kişi tarafından 
imzalanır. Keşideci, muhatap 
veya düzenleyenin imzaları 
hariç olmak üzere, poliçe, çek 
ve bono yüzüne atılan her imza 
aval şerhi sayılır.
Ticari hayatta sıklıkla çek veya 
bono ile karşılaşılmaktadır. 
Bono gündelik dilde “senet” 
olarak adlandırılmaktadır. 
Çek veya bono üzerine 
keşideci haricinde kefil 
olmak isteyen kişinin ad ve 
soyadı ile imzasını alınması 
halinde bu kefalet ilişkisi aval 
olarak adlandırılmaktadır. Bu sebeple burada kefalet 
sözleşmesine dair Yeni Borçlar Kanunu hükümleri 
değil Yeni Ticaret Kanuna dair avala ilişkin hükümler 
uygulanmaktadır.
Yeni Ticaret Kanunda geçen avale ilişkin hükümlerin 
uygulanması ile birlikte Yeni Borçlar Kanunun kefalet 
sözleşmesi için aramış olduğu “elyazısı, eşin rızası 
ve diğer kuralların” yerine getirilme şartı da ortadan 
kalkmaktadır. Yeni Ticaret Kanunu anlamındaki 
aval ilişkisi Yeni Borçlar Kanunu anlamında kefalet 
sözleşmesine göre çok daha pratik ve basit olup, ticari 
hayatta bundan sonra kefalet yerine aval alınması 
yaygınlaşacaktır. Gündelik dilde senet olarak geçen 
bonoların üzerindeki “müteselsil kefil” ibaresi 
yerine “Aval veren” ibaresin yer aldığı yeni bonolar 
düzenlenmesinde fayda vardır.Bonolar üzerinde böyle 
bir değişiklik yapmasak dahi aşağıda belirttiğimiz 
Yargıtay Kararına göre bono üzerine atılan imzalar aval 
olarak kabul edilecektir.
Aval ilişkisinin bir başka önemli faydası ise Yeni 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4 
maddesinin 6.fıkrasına göre :”Tüketici işlemlerinde, 

tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi 
teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet” 
sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre tüketici işlemlerinde 
kefalet alındığında önce asıl borçluya başvurulacak, 
asıl borçludan alacak tahsil edilemediği takdirde 
kefile başvurma hakkı bulunacaktır. Ancak tüketici 
borçlanmalarında dahi aval alındığı takdirde borçlu ile 
birlikte aval veren kişi müteselsil olarak sorumluluk 
taşıyacaktır. Bu sebeple de Yeni Tüketicinin Korunması 
Hakkındaki Kanunun alacaklıların alacağını güvence 
altına alması hususunu zorlaştıran bu düzenlemesinden 
aval almakla ile kurtulmak mümkün olacaktır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 
2013/10055 E.  2013/24337 
K. 27.06.2013 Tar. Kararına 
göre :”Bono üzerine “kefil” 
ibaresi konsa dahi bu, aval 
olarak nitelendirilir ve aval 
veren, bononun diğer borçlusu 
ile birlikte müteselsilen 
sorumlu olur (TTK.614). TTK.
nun 636. maddesi hükmü 
gereğince kambiyo senetlerinde 
müteselsil borçluluk esası 
olduğundan, bu tür senetlerde 
imzası olan herkes, hamile 
karşı müteselsilen sorumludur. 
Bu açıklamalar doğrultusunda 
Türk Ticaret kanununda özel 

hükümler olması nedeniyle kambiyo senetlerinde 
BK’ nun 584. ve 603. maddeleri uygulanamaz.” 
denilmektedir.
Yargıtay’ın işbu kararına göre “ Aval veren kimse, 
kimin için taahhüt altına girmişse tıpkı onun gibi 
mesul olur.” denilmektedir. Görüldüğü gibi aval ilişkisi 
ile uygulamada tacirler veya alacaklılar için sonuç 
değişmemekte ve alacak tıpkı kefalet sözleşmesinde 
belirtildiği gibi güvence altına alınmaktadır.
Yargıtay aval ve kefalet sözleşmesi karşılaştırmasını 
“Aval kefaleti birbirinden ayırmak gereklidir. Kefalet, 
fer’i nitelikte olmasına karşın, aval bağımsız ve asli 
bir nitelik taşır. Aval veren, lehine aval verilenin ileri 
sürebileceği ve senedin şekline ilişkin olanlardan başka 
geçersizlik sebeplerini defi veya itiraz olarak alacaklıya 
karşı ileri süremez. Oysa kefil, asıl borçluya ait kişisel 
defilerden yararlanabilir. Kefaletin, mutlaka asıl borç 
senedi üzerinde gösterilmesine lüzum olmadığı halde, 
aval şerhinin mutlaka poliçe, bono veya alonj üzerine 
yazılması gerekir.” denilerek yapmaktadır.
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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.

Kurulduğu günden bu yana toplam 830 kişiye burs 
sağlamış olan ve halen 250 öğrenciye burs vermeye 
devam eden, 580 mezun öğrenciye sahip vakfımıza, 
her yıl yaklaşık 500 burs başvurusu yapılmaktadır. 
Vakfımıza başvuruda bulunan bu öğrencilerin tamamına 
burs verebilme olanağına sahip olamadığımızdan, her 
yıl en fazla 100 yeni öğrenciye yanıt verebiliyoruz. Bu 
başvuruların önemli bir kısmını geri çevirmememiz 
adına kutlama ve taziye mesajlarınızı Güney Eğitim Vakfı 
aracılığıyla gönderiniz.

Bağışlarınız için Gev Banka Hesap Numaraları  
İş Bankası   Hes. No.: 6014 0064503 
IBAN : TR680006400000160140064503  
    
Vakıfbank   Hes. No.: 040 00158007272553520 
IBAN : TR800001500158007272553520

YARDIM PANOLARIMIZ

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

info@guneyegitimvakfi.org.tr - guneyegitimvakfi@hotmail.com
www.guneyegitimvakfi.org.tr

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