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Asırlık Bir Öyküden
“ Çeyrek
Herkese Merhaba

“

Bu yıl günden güne büyüyen, kalbi eğitim için
çarpan ailemizle birlikte içine nice başarılar
sığdırdığımız 25 yılımızı kutlamanın gururunu
yaşıyoruz.

Dr. Hasan BOĞA

Yönetim Kurulu Başkanı

Güney Eğitim Vakfı; gönüllüleriyle,
çalışanlarıyla ve pırıl pırıl başarılı
gençleriyle kocaman bir aile. Kurulduğumuz günden bugüne her zaman
“Eğitimin değiştiremeyeceği, güzelleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur.”
felsefesi ile hareket ettik. Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden
ödün vermeden canla başla çalıştık;
çalışmaya da devam edeceğiz.
İşte bugün…
Eğitim ağacında birer meyveye dönüşen fidanlarımızla, giderek daha
büyük bir aile olmanın mutluluğu
içindeyiz.
Çeyrek asırlık bir öyküye neler sığdırmadık ki?
İçlerinde cevher olan, başarılı öğrencilerimize el uzattık, sadece burs veren
bir sivil toplum örgütü olmayıp, aynı
zamanda bursiyerlerimize manevi desteğimizi de her zaman göstermek için
çabaladık. Hayat boyu süren bu eğitim
yolculuğunda, gerek kendimiz gerek
toplumumuz için bir katkıda bulunma
gayreti içerisindeyiz.
Ne mutlu ki, yolumuz daima kalbi eğitim için çarpan gönüllüler, çalışanlar
ve öğrencilerle kesişti. Güney Eğitim
Vakfı olarak; ailemizle gurur duyuyor,
ortak bir paydada buluşmanın sevincini sonuna kadar yaşıyoruz.
Vakfımızın büyük özveriyle düzenlediği
etkinliklerimize, her yıl olduğu gibi bu
yıl da çok sayıda katılım gerçekleşti.
Gençlik kollarımız, kadın kollarımız

yine güzel etkinliklere imza atmak için
iş başındaydı. Artık bir gelenek haline
gelen, bu yıl 17.sini düzenlediğimiz
Bahar Şenliği’mizde birlikteliğin ve
baharın tadını çıkardık. Kadınlar kolu
üyelerimizin tüm hünerlerini gösterdiği
yiyecek stantlarımız büyük bir ilgi ile
karşılanırken, çocuklarımız da onlar
için büyük özveri ile hazırladığımız
etkinliklerimizin ve oyun alanlarımızın
tadını çıkardılar. Şenliğimize katılım
gösteren, tüm üyelerimize, gönüllülerimize, çalışanlarımıza ve büyük
desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi
sunuyorum.
Sözlerimi sonlandırırken; çeyrek asırlık öykümüze katkıda bulunan, bizi
büyük bir aile yapan kurucularımızdan Hasan ATICI, Ali Naci GÖKÇELİ,
Tahsin YILDIRIM’a ve 77 kurucu üyemize; büyük bir özveri ile vakfımızın
başkanlığını yapmış olan Selahattin
AĞIROĞLU, Şahin MANGTAY, Mustafa
TOPRAK ve Şadi ALYENİ’ye; kadın kollarımızın “kanatsız melekleri” Sevim
FOTO, Gülseren NOYANER, Mine TAYFUN, Selda TOPRAK, Filiz DEĞİŞMEZ
ve Süreyya ÇİÇEKTAKAN’a teşekkür
ediyor; sevgi, saygı ve şükranlarımı
sunuyorum.
Sizleri bu sayımızda 25 yıllık öykümüze
ortak olmaya davet ediyorum.
Giderek büyümek ve nice 25 yıllara
ulaşmak dileğiyle…
Saygılarımla.

www.sasu.com.tr

OMEGA 3
SELENYUM
POTASYUM
MAĞNEZY

hepsi seninle

/sasusosluson

/SasuSosluTon

M
M
YUM

Çok kaliteli bir protein kaynağı olan
ton balığı, okyanuslarda yaşayan
ve pek çok farklı türü olabilen bir
balıktır. Ton balığı vücudumuz için
gerekli olan Omega 3, selenyum,
potasyum, magnezyum ve B vitamini
kompleksi içerir. 100 gramlık
yağı süzülmüş ton balığında 128
kalori, yaklaşık 21 gram protein
vardır. Düzenli olarak balık
tüketiminin, başta kalp ve damar
hastalıkları ve kanser olmak üzere
pek çok hastalığa karşı koruyucu
etkileri nedeniyle, beslenmemizde
ton balığına da önemli bir yer
ayırmamızda fayda vardır.

Tonlarca çeşidiyle
hep yanınızda!
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Röportaj: Ali Naci GÖKÇELİ, Hasan ATICI, Tahsin YILDIRIM
Hazırlayan: Seyla ÇİÇEKÇİ

Kurucularımızdan,
Hasan ATICI,
Ali Naci GÖKÇELİ
ve Tahsin YILDIRIM'a
vakıf hakkında
merak edilenleri
sorduk.
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Tanıdığımız saygı ile andığımız
sizleri, sizlerin hikâyelerini bir de
sizlerden dinleyebilir miyiz?
H. ATICI: Vakıf, yetenekli ancak ekonomik imkânları kısıtlı olan üniversiteli gençlerimize yardımcı olma
hayalimizin ete kemiğe bürünmüş
sonucudur. Ekonomik sıkıntılarla
eğitimini tamamlamış ve bu şekilde iş hayatına atılmış insanlarız.
Zor şartlar altında okudum. Gündüz
çalışıp, akşam üniversiteye gidiyordum. Hayatımda benim için çok özel
olan ‘’beş kuruş’’ hatırasını anlatmak
isterim. Bir gün okuldan çıktıktan
sonra yemek için lokantaya gittim.
Cebimdeki paraya göre yemek siparişi vermem gerekiyordu. Kuru fasulye
yemeye karar verdim. O zamanlar
yemeğin yanında yediğimiz ekmeğe
de para veriyorduk, zaten ekmekle
doyuyorduk. Cebimdeki paraya göre
yemeğin yanında yiyeceğim çeyrek
ekmeğe yetecek kadar bile param
yoktu. Cebimde sadece beş kuruş
kalmıştı. Doymadan kalktım, ama
ben o beş kuruşu yıllarca sakladım.
Bu beş kuruştan yoksun olmak benim

derslerime ve hayata asılmamda
müthiş etkili olmuştur.
A. N. GÖKÇELİ: Ben Ali Naci Gökçeli. 1949 yılında Adana’nın Akkapı
Mahallesi’nde doğdum. İlkokuldan
itibaren okumaya, araştırmaya meraklıydım. Bizim dönemimizde bilgiye
ulaşmak zordu. Kütüphaneye gider
istediğim kitapları alır okurdum. Ortaokul ve lise yıllarım ekonomik zorluklarla geçti. Okumaya olan isteğim
ve inancımla İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Okumam için beni hep destekleyen, iyi
bir birey olarak yetiştiren anne ve
babamı rahmet ve sevgiyle anıyorum. Hukuk Fakültesi’nde okurken
Tekel Fabrikası’nda çalıştım. Mezun
olduktan sonra Adana’ya döndüm
ve Akkapı’nın ilk avukatı olarak mesleğime başladım. Okumak isteyen
gençlere örnek olabilmişsem bu çok
onur verici bir durum olmuştur benim
için. Farklı dönemlerde baro yönetim
ve disiplin kurullarında görev yaptım.
Akkapı Amatör Spor Federasyonu’nu
kurdum. 1994 yılında toplumsal işlere gönül vermiş Hasan Atıcı, Tahsin

Yıldırım ve kurucu üyelerimizle Güney Eğitim Vakfı’nı kurduk. Ve 25 yıl
olmuş, vakfımız doğalı. Daha nice
25 yılları kutlamaya! İyi ki doğdun,
iyi ki varsın Güney Eğitim Vakfı.
T. YILDIRIM: Alın terinin, sofradaki
ekmeğe katık edildiği günlerde takvim yaprakları 1947’yi gösterirken
Çukurova’nın bereketli topraklarında doğdum. Annem ekim ayının ilk
gününde yani çınar yapraklarının
sararmaya başladığı bir sonbahar
gününde doğduğumu anlatırdı. Adana’nın Akdeniz’e açılan incisi Karataş’ta biri kız, 7 kardeşten dördüncüsü olarak dünyaya geldikten sonra
ilköğretimimi Güneşli İlkokulu’nda
tamamladım. O yıllarda lise mezunları asteğmen oluyordu. Ekonomik
anlamda yaşam mücadelesi veren
bir ailede büyüdüğüm için şartlar
beni o yaşta çalışmaya zorluyordu.
Kardeşlerimden birinin ODTÜ’yü diğerinin; Hacettepe Üniversitesi’ni kazanması, ailece kenetlenip onlara
destek olmamız gerektiği gerçeğini
hissettiriyordu. Bu yüzden ömrüm hep
çalışmakla geçti. Okuma duygusu
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çığa dönüştü.

hep içimde bir ukde olarak kaldı.
GEV’in bir tohum misali toprağa
düşüp, meyve vermesinin altında
yatan gerçek işte bu benim içimdeki
eğitime duyduğum ukdedir. Şimdi
üniversite sınavlarında başarılı olmuş, maddi desteğe ihtiyacı olan
öğrencilere karşılıksız destek bursu
vermenin gururunu yaşıyoruz.

Kuruluş aşamasında ve sonrasında
hangi zorluklarla karşılaştınız?

Farklı alanlardasınız yolunuz nasıl kesişti; vakıf kurma fikri nasıl
ortaya çıktı?
H. ATICI: Ekonomik sıkıntılarla eğitimini tamamlamış biri olarak hayatın
zorluklarını ve ekonomik imkânları
kısıtlı gençlerin gereksinimlerini daha
çok duyumsuyor; ne yapabilirim diye
düşünüyor insan. Uzun süredir vakıf kurma düşüncesi vardı bende,
hazırlıklarımı yaptım, sırada bu işe
gönül verecek insanları bulmak var.
Ali Bey’i sadece mahalleden tanıyordum mesleklerimiz aynı değildi, iş
birliğimiz yoktu ama ne kadar zor
şartlarda okuduğunu biliyordum.
Adliyenin karşısındaki bir binada
hukuk bürosu vardı. Kendisini ziyarete
gittim, siyasete, mezhepçiliğe/ tarikata bulaşmayacak bir vakıf kurma
düşüncemi paylaştım. Ali Bey ayağa
kalktı ve arkasındaki rafa elini uzatıp bir dosya aldı. Meğer o da böyle
bir düşünce içerisindeymiş. Böylece
biz iki kişi olduk. Daha sonra bize
destek olması için bir kişinin daha
kapısını çaldık. Teklifimize “Benim
zamanım yok, ama sizi böyle şeylere
ilgi duyacak biriyle tanıştırabilirim”
dedi. Böylece, Tahsin Bey ile de tanışarak üç kişi olduk.
A. N. GÖKÇELİ: Üniversitede okurken yaşadığım zorluklar, sıkıntılar
sebep oldu diyebilirim. İstanbul’dan
Adana’ya eğitim vakfı kurma düşüncesiyle döndüm. Yıllar içerisinde
vakıf kuruluşu araştırmalarımı tamamladım. Bir gün mahallemden
Hasan Atıcı büroma ziyaretime geldi.
Birbirimizin vakıf kurma düşüncelerinden ve çalışmalarından tam orada haberimiz oldu. Aynı düşüncede
olmamız çok heyecan vericiydi. Bu
Eğitim işlerine Tahsin Yıldırım’ında
eğilimli olduğunu öğrendik. Ve üçü-

müz yola koyulduk. Yolumuz uzundu,
1.5 yıllık uğraşlardan sonra 25 Eylül
1994’te Güney Eğitim Vakfı resmen
kuruldu.
T. YILDIRIM: Biz Toros Dağları’na
düşen bir kar tanesi gibiydik. Kar
tanesi nasıl Seyhan Nehri’ne düşüp
Çukurova’nın bereketli topraklarıyla
buluşuyor ve her bir tohuma can
veriyorsa biz de öyle buluştuk. Kar
taneleri düşerken nasıl birbirine
değmezse biz de kurucularımız Ali
Naci Gökçeli ve Hasan Atıcı ile hiç
tanışmıyorduk. Bir gün işyerime çıkıp
geldiler ve verdikleri onuru ve kutsal eğitim mücadelesini anlattılar.
Bir eğitim vakfı kurma düşünceleri
olduğunu söylediler.
O yıllarda bir vakıf kurmak zordu,
çıkacağımız yol meşakkatli bir yoldu. Zaten belirli bir gelirimiz vardı,
bu gelirle vakıf kurmak zorlu bir
yola çıkmak demekti ama benim
de içimde okuyamadığım yılların
ukdesi vardı. Maddi imkânlarım
olmadığı için okuyamamıştım. Bu
düşüncelerin ışığında vakfın kurulmasına evet dedim. Üç güzel yüreğin
birleşmesi yardımsever dostlarımızın
omuz vermesi ile bu değerli vakfımız
kuruldu. Yani bugün kar taneleri nasıl
Seyhan Nehri’ne dökülüp Çukurova’nın bereketli topraklarında can
veriyorsa Güney Eğitim Vakfı da 25
yıl önce böyle kuruldu. O gün atılan
tohumlar meyve vermeye başladı.
O gün yağan kar taneleri, bugün

H. ATICI: Aşağı yukarı bir yıla yakın
bir süre bu fikrin alt yapısını oluşturmak için uğraştık. Birçok kişiyle
temas kurduk. Kapısını çaldığımız
çoğu kişiler bu düşüncenin olamayacağını, toplumun destek vermeyeceğini söyledi. Bizi pozitif yönde motive
eden, az kimse oldu. Biz yılmadık,
kafamıza koymuştuk sonuçta. Bir
buçuk yılın sonunda 77 kişiyi ikna
etmiştik. Hem maddi hem de manevi
desteklerini aldığımız bu üyelerimiz
ile işlemleri tamamlayıp Eylül 1994
yılında vakfı kurduk. Bu vesileyle 77
gönüldaşımıza şükranlarımı sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah’tan
rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve
uzun bir ömür dilerim.
T. YILDIRIM: Değerli dostlarım Ali
Naci Gökçeli, Hasan Atıcı ve ben zorlu
bir yolculuğa çıktığımızı biliyorduk.
Kiminle görüşsek bize vakıf kurmanın çok zor olduğunu söylüyordu.
Hatta ‘’ böyle bir vakfı kurmanız
mümkün değil ‘’ diyenler bile vardı ama biz kararlıydık. Her şeyden
önce dürüstlük, azim ve kararlıkta
bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inandık. Çıktığımız yolda
karşılaştığımız güçlükler kadar güzellikler de vardı. Aydınlık yarınlar
adına yetiştireceğimiz gençleri yaşatmak için kararlılığımızı görenler
bize destek vermeye başladılar. Bizim onurlu mücadelemizi görenler
de artık destek vermeye başladılar.
Bir öğrenci, üç öğrenci, beş öğrenci
derken yardımseverlerin desteği ile
burs verdiğimiz öğrenci sayımız arttı.
El ele verip kenetlenerek karşılaştığımız zorlukların üstesinden geldik.
Bugün geldiğimiz noktada dostlarımıza, yardımsever sanayicilerimize,
iş adamlarımıza, burs veren gönüllülerimize ve her çocuğu annesi gibi
gören kadınlarımıza her öğrenciyi
arkadaşı gibi gören çocuklarımıza
ne kadar teşekkür etsek azdır.
Neden bir eğitim vakfı?
H. ATICI: Çocukluğumuzdan beri
eğitime sempatimiz vardı. Hem
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kendimiz için hem de mahalle içerisindeki çocuklar için bir çabamız
vardı. Boş zamanlarımızda Akkapı
Mahallemizdeki “Akkapı Halkevi”nde
ders verirdik. Ben matematik – geometri dersi verirdim. Benim olduğu
gibi mahalleli çocukların büyük çoğunluğunun babaları rençper diye
adlandırılan tarım işçisiydi. Fakirlik
/ yoksunluk çemberini kırmanın eğitimle olacağını hep düşünmüşümdür.
A. N. GÖKÇELİ: Toplumumuzun gelişmesi için. Eğitim; üreten, düşünen,
değer katan, bilinçli insanı yaratır.
Bunlar, toplumların gelişmesi için en
önemli paydaşlardır. Gelişim eğitimle başlar, ömür boyu devam eder.
T. YILDIRIM: Dünyada her şeyin başı
eğitim. Eğitimsiz bir toplum düşünülemez. Zaten Türkiye’nin kurucusu
büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de en büyük hedefi eğitimdi.
Geçmişten bugüne eğitimsiz toplumun yaşadığı zorlukları gördük. Bu
yüzden aydınlık yarınlarımız için
aydınlık gençlerimize ihtiyacımız
vardı. Bunları da yetiştirmek bir vakıfla mümkün olabilirdi. Bu yüzden

eğitim dedik ve Güney Eğitim Vakfı’nı kurduk. Zaten halkımızdan ve
dostlarımızdan gördüğümüz destekle
bugün kutladığımız 25. yaşımızda
eğitimin önemi daha iyi anlaşılıyor.
İyi ki 25 yıl önce eğitim diyerek bu
vakfı kurmuşuz.
Vakfın kuruluş aşamasında ve
sonraki süreçte kırmızı çizgileriniz neler oldu?
H. ATICI: Vakfın bünyesinde toplanan
parayı, amacı dışında hiç kullanmadık. Bu bizim en önemli kırmızı
çizgilerimizden biriydi. Düğünlere
gittik, hediyeler aldık, üye ziyaretlerine gidildi ama hepimiz cebimizden
harcadık. Bunu görüldükçe insanların güveni arttı. Hem içimizdeki
rahatlık hissi hem de güven vermiş
olma hissi muazzamdı. İnsanlar bu
şeffaflığı gördü, gördükçe güven arttı,
güven arttıkça vakıf büyüdü.
Bu konuyla ilgili olarak bir anımızı
paylaşayım. Bir gün vakıf merkezine İskenderunlu iki kişi geldi. Bizim
vakıf kurduğumuzu duymuş ve nasıl
yaptığımızı öğrenmeye gelmişler.

”Biz yıllardır böyle bir vakıf kurmayı istedik, ama ne zaman toplansak
aramızda anlaşmazlıklar çıkıyor ve
sonuç alamadık. Arkadaşları toplayalım gelin bize nasıl yapmamız
gerektiğini anlatın.” dediler. Arsuz’da
toplandıkları akşam üçümüz gittik,
yaşadığımız süreci anlattık. Onlara,
bu işin sırrının ‘’mezhep ve siyasetten‘’ uzak durmak olduğunu, kuruluş
amacından sapmamak gerektiğini anlattık. Böylece, ortak paydada
buluşmanın kolay olacağını (karşıt
düşünceler olsa bile) söyledik.
İskenderun’dan gelen kişiler buna
uydu ve şu an kardeş vakıf dediğimiz İskenderun Güney Eğitim Vakfı’nı (İGEV) kurdular. Kuruluşundan
bugüne dayanışma içerisinde olduğumuz kardeş vakfımız çok başarılı
oldu. Bunun yanında Mersin tarafı
maalesef bu işi başaramadı. Siyasete
bulaşıldı; vakıf çalışamadı.
Vakıf kurarken tema olarak eğitimi
esas aldık. Bir yardımlaşma derneği
değil, eğitim vakfı kurmak istedik.
Hiçbir dini, mezhebi ya da siyasi görüşü benimsemeden, yardımların
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yetenekli ancak ekonomik bakımdan imkânları yetersiz üniversite
gençlerine ulaşmasını amaçladık.
A. N. GÖKÇELİ: Vakıf bünyesinde
hiç kimsenin şahsi veya siyasi çıkar
sağlamasına, vakfın çıkarlarına ters
gelecek her türlü çalışmaya karşı durduk. Yönetimdeki kişilerin yakınları
burslardan istifade edemez kararımız vardır. Gerçekten ihtiyacı olan
kişilerin burs alması sağlanmıştır.
Şeffaflık ve dürüstlükle bugünlere
geldik. GEV kadar şeffaf hesap tutan
bir vakıf dernek yoktur.
T. YILDIRIM: Vakfın kuruluş aşamasında ve sonraki süreçte kırmızı çizgilerimiz; din ve siyaset oldu.
Din, siyaset yaşantımızın bir parçası
ama biz Güney Eğitim Vakfı olarak
her zaman bu iki konuyu verdiğimiz
mücadelenin dışında tuttuk. Dini ve
siyaseti kesinlikle yaptığımız işe karıştırmadık. Çünkü bizim her kesimden
ve her siyasi görüşten destekçilerimiz
ve öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz
arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz.
Siyasete ve dine saygımız olduğu için
her görüşten insanlar bize daha çok
sahip çıkıyor. Çünkü Güney Eğitim
Vakfı’nın kuruluş temeli eğitimdir
bu yüzden din ve siyasetle ilgisi
yoktur. Güney Eğitim Vakfı’nın kurucularından üyelerine ve burs veren
yardımseverlerine kadar herkesin
dini inançlara ve siyasi düşüncelere
saygısı vardır. Bu yüzden vakfımıza
gelenler dini ve siyasi kimliklerinin
cübbelerini dışarı asıp öyle gelirler.
Hepimiz hiçbir ayrım yapmadan eşit
oluruz.
Vakıf fikri oluştuktan sonra nasıl
tepkiler aldınız?
H. ATICI: Bu tarz sosyal sorumluluk
bilinciyle çalışılan yerlerde teşekkür
ya da iltifat beklemeden çalışmak
gerekir. Bizim için en önemlisi manevi huzurdu. Biz inandığımız yolda
yürüdük ve gönüllü üyelerimizin desteğiyle bunu başardık. Daha önce de
söylediğim gibi insanlar vakfımıza
destek verdikçe büyüdük, insanların
gözünde güven sağladık. Bu doğru
yolda yürüdüğümüzün kanıtı oldu.
Tüm mesele, iyi niyeti istismar etme-
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den güven sağlayabilmektir.
A. N. GÖKÇELİ: Tabii ki inananlar
oldu, inanmayanlar oldu; destekleyen oldu, desteklemeyen oldu. İlk
günkü heyecanımızı, inancımızı asla
kaybetmedik. El ele verdik, birlikten
kuvvet doğar dedik. Ben şahsım adına 25 yıldır aynı heyecanı hissediyor
ve yaşıyorum.
T. YILDIRIM: Vakfı kurduktan son-

ra onu korumak ve büyümek önem
taşıyordu. Bu yüzden ne yapsak biz
zarar görebiliriz diye düşündük ve
vakfın zarar görmemesi için büyük
mücadele verdik. Başarımızı engelleyecek her türlü sorundan uzak kalmaya çalıştık. Bugünlere gelirken
alın terine ve emeğe büyük saygı
gösterdik. Bize destek çıkanlar başarılı öğrencileri gördükçe onlarla
gurur duydular ve bize daha çok
destek vermeye başladılar.
Leyla Hanım, Suna Hanım, rahmetli
Hülya Hanım vakfın ilk dönemlerinde kadınlar kolunda sizlerin ve
öğrencilerin hep yanındalardı; çabalarıyla bugün GEV’in kanatsız
melekleri olan kadınlar kolunun
temellerini attılar. Onların desteğine baktığınızda neler söyleyebilirsiniz?

H. ATICI: Kadının varlığının her alanda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınların dokunduğu her şeyin
güzelleştiğini söyleyebiliriz. Vakfımızın içinde kadınlarımızın emekleri
yadsınamaz. Sadece eşlerimiz değil, vakfımıza katılan tüm kadınlar
vakfımızı ailesi gibi sahiplendi. El
emekleri ile çalışmalar yaptılar ve
bunları sergilediler. İmkânları çok
sınırlıydı ilk zamanlar ama çok güzel

ürünler çıkardılar. Düzenli olarak
haftanın iki günü vakıfta çalıştılar.
Yaptıkları iş bölümüyle bu çalışmaları
evlerine taşıyarak zaman zaman bu
çalışmaları haftanın yedi gününe
yaydılar. Böylece vakfın gelişimine
çok büyük katkılar sağladılar. Şimdi
de vakıf ortamında ‘’Kanatsız Melekler’’ lakabıyla anılıyorlar. Bu ismi
kim bulmuşsa çok da güzel olmuş
gönüllerine sağlık.
A. N. GÖKÇELİ: Evet, eşlerimizin katkılarıyla başlayan üretim 25 yıldır
aralıksız devam ediyor. Kadın elinin,
emeğinin değdiği her yer güzelleşiyor, gelişiyor, güçleniyor. Biz hep
birlikte çok güzel, büyük, köklü bir
aileyiz…
T. YILDIRIM: Bizim eşlerimiz, annelerimiz, kadınlarımız, burs verdiği-
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miz öğrencilere annelik yaptılar.
Çocuklarımız, öğrencilere annelik
yaptılar. Çocuklarımız, öğrencilerimize kardeş oldular. Güney Eğitim
Vakfı’nın anneleri büyük fedakârlıklar gösterdi ve bütün öğrencileri
anneleri gibi sevdiler. Onlarla bir
aile olduk, güçlü bir bağ kurduk, çok
güzel dayanışma örneği sergiledik.
İlk bursiyerlerimizden bugüne kadar
devam eden dostluk 25 yıl sonra da
devam ediyor.
Bu yıl 25.Kuruluş yılını kutlayacak
olan vakfımıza baktığınızda geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?
Vakıf hangi çalışmaları yapmalı,
yeni hedefleri neler olmalı?
H. ATICI: 25 yıl, çeyrek asır! Bir kurumun işlevini yitirmeden çeyrek
asır ayakta kalması harika bir şey.
Amaç ve ilkelerinden saptırılmaması
halinde Güney Eğitim Vakfı’nın birçok çeyrek asırları kutlayacağına
inanıyorum.
Vakfın neler yapması hakkında
birçok şey söylenebilir ama başlıca yapılması gerekenler:
*Vakfı bu günlere taşıyan ilkelerden asla vazgeçilmemeli, yapılacak çalışmalarda vakıf üyelerinin
ve gönül dostlarının güven ve vakfı
sahiplenme duyguları ön planda
tutulmalıdır.
*Vakıf, ekonomik bakımdan daha
güçlü hale gelmeli.
*Vakıf, geçmişte burs verdiği, günümüzün bürokratlarıyla, iş insanlarıyla
ilişkilerini daha çok geliştirmeli ve
maddi manevi katkılarını sağlamalıdır.
*Vakfın bir çekim merkezi olması için,
sosyal etkinliklerin yapılabileceği,
insanların hoş vakit geçirebileceği
bir mekân /tesis sahibi olmalıdır.
A. N. GÖKÇELİ: Çukurova Seyhan
Gölü’nü gören bir yerde, vakfa ait,
vakıf üye ve bursiyerlerinin yararlanabileceği, kültürel aktivitelerin,
konferansların, etkinliklerin düzenlenebileceği bir sosyal tesisin hayata geçirilmesi vakıf için çok güzel
bir gelişme olur. Ayrıca vakfa çok

fazla emeği olan ama vefat etmiş
vakıf üyeleri var; onları ve katkılarını unutmadığımızı belirtmek için
her yıl ruhlarına mevlit okutulması
dileğimdir.
Şu anki bursiyerler, mezunlar ve üyeler ile birlikte vakıf adına bir hatıra
ormanı yapılmalı.
T. YILDIRIM: Vakfımız çok başarılı bir
noktaya geldi. Bursiyerlerimiz çığa
dönüşen kar tanelerinin varlığını
gördükçe vakfın önemini daha iyi
anladılar. Çünkü bizim işimizden
daha önemli bir iş vardı o da bu
çocukların aydınlık yarınlara kavuşmasıydı.
25 yıldır öğrencilerin yanında, onlara destek veren bir vakıf GEV; bu
süre zarfında birçok öğrenci burs
aldı ve artık hayatın içerisinde,
birçoğu da burs almaya devam ediyor. Hem geçmişte vakıftan destek
alanlara hem de yeni bursiyerlere
mesajınız ne olur?
H. ATICI: *Sadece bursiyerlerimizin
değil, aslında tüm öğrencilerin birincil hedefi ve sorumluluğu sınıflarını
geçmeleridir.
Bu, kendileri ve kendilerine emek veren ailelerine karşı görevleri olduğu
gibi, devletin kendilerine sunduğu
imkânlarla doldurdukları sınıfları
geçerek, kendilerinden sonra geleceklere aynı imkânların yolunu
açma sorumluluğudur.
*Geçmişte vakıftan destek alanlar,
ekonomik sorunlarını çözdükten sonra, hiç olmazsa bir öğrenciye burs
vererek vakfa destek olmalı,
*Staja gelen genç meslektaşlarımın
dikkatini çektiğim bir hususu, bursiyerlerimizle de paylaşmak isterim.
Değerli bursiyerlerimiz; diyelim ki
üniversite bitti, doğal olarak iş arıyorsunuz, eleman aranıyor ilanlarına
CV’nizi gönderdiniz ve sizi görüşmeye
davet ettiler. Elbette benzer davet
aynı branştan mezun beş – on kişiye
de gitmiştir.
Şu soruyu kendinize sormalısınız: Beni
iş görüşmesine davet eden kurum /
işveren beş – on adayın arasından

beni niçin seçmeli/ işe almalı?
Aynı veya eş fakülte olmasına rağmen niçin seçmesi gerektiğini ben
size söyleyeyim.
Siz, eğer zorunlu derslerinizin /eğitiminizin dışında, beş – on adaya fark
atacak başka yeteneklerle kendinizi
donatmışsanız örneğin; mesleğinizi
icra etmekte size faydası olacak en
az bir veya iki yabancı dili, mesleğinizle ilgili bilgisayar programlarını, düşüncelerinizi ifade etmek
için güzel ve etkili konuşmayı vb.
biliyorsanız kabul görme ve başarı
şansınız artacaktır.
Tüm bursiyerlerimize başarılı bir
eğitim hayatı ve güzel bir gelecek
dilerim.
A. N. GÖKÇELİ: Mezun öğrencilerimizden en önemli beklentimiz;
sonrasında da yanımızda olmaya
devam etmeleri, taahhüt ettikleri
gibi maddi ve manevi olarak vakfın
yanında olmaya devam etmeleri.
T. YILDIRIM: Güney Eğitim Vakfı’nın
en büyük hedefi Atatürk ilke ve inkılaplarına inançlı, Cumhuriyet’in
değerlerine sahip gençler, yetiştirmektir. Bu öğrenciler eli ekmek tuttuktan sonra yine vakıf için çalışırlar.
Bugün yönetim kurulunda geçmişte
burs alan öğrencilerimiz vardır ve
biz bu öğrencilerimizin varlığı ile
gurur duyuyoruz toplumda güçlü
aile bağları kuran Güney Eğitim
Vakfı’nın 100 yıl sonrada aynı inanç
ve kararlılıkla yoluna devam edeceğine inanıyorum.
Güney Eğitim Vakfı’nın kurulduğu
günden bugüne kadar bizleri maddi manevi olarak yalnız bırakmayan, attığımız her adımda vakfımıza
omuz veren varlıkları ile varlığımızı
güçlendiren tüm dostlarımızı ve kadirşinas halkımızı en kalbi hislerim,
şükran duygularım ve saygılarımla
selamlıyorum…

Başkanlarımız
ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz

vakfımız için
neler
söylediler?
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1994 yılında, yoğun toplantılar sonucu
doğru ilkelerle kurulmuş, atılan sağlam
temeller üzerinde yükselmiş bir vakıftır.
Kişisel çıkarların gözetilmediği, GEV’in
çıkarlarının ön planda olduğu bir vakıftır.
Kurumsal yapılanmasını tamamlamış, kişilere bağımlılığını en alt düzeye indirmiş
gerçek bir tüzel kuruluştur.
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vakfımızın ilk günkü heyecan ve
duygularla gelecek nesillere ışık tutmaya
devam etmesi temennisi ile kurulduğu
günden bugüne desteklerini esirgemeyen
hayırsever gönül dostlarımıza şükranlarımı
sunuyorum.
Gönül dostlarımızla birlikte nice 25. yıllara

Desteğinizin doğru kullanıldığını gözlemlediğiniz, daha fazla destek için motive
olduğunuz bir yuvadır.

ÖZCAN TANRISEVEN

GEV‘in geleceğinin daha da iyi olacağını,
iyi insanların güçlenmesi ile güçleneceğini
düşünüyorum.

Kurulduğu yıldan bugüne kadar üyesi
olmaktan ve 4 dönem yönetim kurulu
başkanlığını yapmaktan onur duyduğum
Güney Eğitim Vakfı’mızın bugünlere gelmesinde, hiçbir beklenti içerisinde olmaksızın
tamamen gönüllük esasına dayalı olarak
görev yapan, katkıda bulunan başta beraber çalıştığım çok değerli yönetim kurulu
üyelerimiz olmak üzere gelmiş geçmiş tüm
yönetim kurulu başkanlarına ve yönetim
kurullarında görev almış arkadaşlarımıza
ayrıca kadın kollarımızda görev alan, emek
veren, üreten gönüllü hanımefendilere
de teşekkür ederim.

GEV için daha fazla kaynak ayırmak hep
hedeflerim arasında olacaktır.
ZEKİ BAYKAM
…………………………………………….......
Çok değerli GEV ailesi;
Sağlam, samimi, güvenilir, özverili, çalışkan
ve dost arkadaşların yaşamlarına anlam
kattığınız; mükemmel yönetim kadrosu ile
her şeyin en iyisini yapan, ender insanlar
yetiştirme azminizi kutluyorum. Daha nice
değerlilerimizin yaşamlarına dokunarak
aydınlık günlere ulaştıracağınıza inancım
tamdır. Bayrağı ilk taşıyan ellerden, son
taşıyıcılarına kadar herkese teşekkür ve
minnet duygularımı sunar, nice 25. yıllar
dilerim.
HATİCE ÇALIŞKAN
……………………………………........………
Eğitim aşığı, birkaç gönüllü müteşebbis
üyenin 1994 yılında temelini attığı, devamında üyelerimizin

…………………………………………........…

Güney Eğitim Vakfı’mız sadece başarılı ama
maddi olanaklardan yoksun öğrencilere
karşılıksız burs sağlayan bir sivil toplum
örgütü olmasının yanı sıra, toplumu birleştirme ve eğitim gönüllülerini bir araya
getirme misyonunu da üstlenmiş ve bunu
sağlamıştır.
Güney Eğitim Vakfı’mızın yıllar geçtikçe
daha da güçleneceğine ve gelişmesini
hızlı bir şekilde sürdüreceğine inanıyor ve
başarılarla dolu nice 25 yıllar diliyorum.
SELAHATTİN AĞIROĞLU
……………………………........………………

ve fedakar kadın kollarımızın özverili
çalışmaları sayesinde, bugün yüzlerce
hayırseverin

İnsanın aklına gelip de mutlu olduğu şeylerden biridir Güney Eğitim Vakfı.

gönül verdiği vakfımız, bölgesinde saygın adından söz ettiren bir vakıf haline
gelmiştir.

-Gerçek dostlardır,

Kuruluğu günden bu yana sayıları binleri
aşan öğrenciye maddi ve manevi destek

Benim için:
-Güzel ve iyi insanlardır,
-Hayatımdaki önceliklerdendir,

çalışmanın altında eğitim, saygın bir iş,
kız öğrencilerinin statülerinin yükseltilmesi
yer almaktadır.
Aslında vakfımızın felsefesini Hindistanlı
OSHO çok güzel açıklamış;
Saklamak değil,
Paylaşmak olsun özün.
Eleştirmek değil,
Çözümü göstermek olsun sözün.
Yıkmakta değil,
Yapmakta olsun gözün.
Saldırmak değil,
Sarılmaktır Çözüm.
ŞADİ ALYENİ
…………………………........…………………
GEV; kişisel çıkarların gözetilmediği, vakfın
çıkarlarının ön planda olduğu, güvenilir
bir kurumdur. Gönüllülük esasıyla, yarının
büyüğü gençlerimizin eğitimine destek
olup, aydınlık yarınlara ışık tutmak öncelikli görevimizdir.
GEV; vermiş olduğum desteğin doğru
yerlere kullanıldığını görüp, daha çok
destek için çabaladığım, aile sıcaklığını
hissettiğim yerdir. Dört yıl yönetim kurulu
üyeliği, 2018-2020 başkanlığını yaptığım
vakfımızın, başarılarla dolu nice 25 yıllarına...
HASAN BOĞA
…………………........…………………………
1994 yılının Eylül ayında 25-30 kişilik aydın
ve her meslekten insanımızla aydınlığa
koştuğumuz o günleri düşündüğümüzde
Güney Eğitim Vakfı’nın doğuşu, çocuklarımızın doğuşu kadar kutsal olan sevicimizin sonucunda ortaya çıkan ve sadece
eğitimi hedefleyen Güney Eğitim Vakfı fikri
gerçekleşti.
İyi ki varsın Güney Eğitim Vakfı.
Bu geçen süre içerisinde, gururla idrak
ettiğimiz bugün de Güney Eğitim Vakfı
büyük iftihar ettiğimiz bir delikanlı gibi
yetişmiş oldu. Kurucuları, üye olanları,
bağış ve yardım edenleri canı gönülden
kutluyorum. Ayrıca durumu müsait olan
her insanın bağış ve yardım yapmaları
gerekir diyorum.

sağlayan, yüzlerce doktor, bilim adamı,
sanatçı, öğretmen, mühendis gibi bir çok
meslek

-Korumamız ve gelecek nesillere taşımamız gerekendir,

dalında topluma çağdaş bireyler kazandıran vakfımız, eğitime yapılan yatırımın
geleceğimize

-Kararsızlık, yardım ve sevgidir,
-Geleceğimizdir; Güney Eğitim Vakfı.

“Dünyada en büyük savaş cehalete karşı
yapılan savaştır.”

yapılan en önemli yatırımın haklı gururunu yaşamaktadır.

ŞAHİN MANGTAY

Ne mutlu Türk’üm diyene.

…………………………………........…………

İşte, Güney Eğitim Vakfı budur.

Türkiye’de gönüllülüğün çok uzun ve derin
bir tarihi vardır. Ancak bu faaliyetlerin
değeri ve katkıları şimdiye dek yeterince
anlaşılmamış ve yararlanılmamıştır.

ENVER NURİ DİNÇER

Güney Eğitim Vakfı çatısı altında yetişen
gençlerin, gelecekte hem Adana'mıza
hem de ülkemize çağdaş, iyi yetişmiş, topluma faydalı bireyler olması açısından
desteklerimizi
aralıksız sürdürmeliyiz.
Ürettikleri ve yaptıkları etkinliklerle vakfımızın başarılı olmasında önemli katkıları
olan kadın kollarımızın verdikleri emek
ve fedakarlık unutulamaz.
Bu yıl 25. kuruluş yıldönümünü kutladığımız

-Işıl ışıl gençlerdir,

Güney Eğitim Vakfı, ülkemizin geleceği
gençlere, gönüllülerin çalışmalarımıza
yapmış olduğu katkılarla, gerçek anlamda
fark edilmesi ve yararlanılması için yeni
alanlar sağlamaktadır.
Gönüllülerin bu katkıları, vakfımızın güvencesi ve geleceği gençlere fırsat eşitliği,
insani bir kalkınmayı hedeflemektedir. Bu

Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü takdir
etmemek mümkün mü?

………………………………………........……
25 Yıl önce değerli insan Hasan Atıcı vakıf
kurma amacını anlattığında, topluma ve
özellikle gençlere karşı sorumluluk duygu ve düşüncelerim alevlendi diyebilirim.
Ülke genelinde örgütlü, örgütsüz faaliyet
gösteren radikal yapılanmalar, maddi
yetersizliği olan üniversite öğrencilerini
yanlarına çekip ihtiyaçlarını gidererek ve
ileride kendi amaçlarına uygun kullanmak
amacıyla faaliyet gösteriyorlardı. Bir kısım
tarikat ve cemaatler Atatürk düşmanlığı
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tohumları ekiyorlardı. Bizim çevremizde
zorunluluktan bunların himayesine giren
gençler oluyordu. Bu gidişatta bir kısım
gençleri elinden tutup Atatürk gençliği
ordusuna katarak birer yurtsever vatandaş olarak yetişmesine yardımcı olabilir
miydik düşüncesiyle Güney Eğitim Vakfı
Kurucular kuruluna katıldım. Çorbada
benim de tuzum olsun istedim. İsteyerek
ve severek iki devre yönetim kurulu üyesi ve eğitim komisyon sorumlusu olarak
çalıştım.
Bugüne kadar bu çorba kaynadı. Katkıda bulunan tüm insanlarımıza teşekkür
ediyorum.
SALİM CANOĞULLARI
……………………………………........………
Güney Eğitim Vakfı
Yarının aydınlığı gençlerimizin gözlerine
bir damla pırıltı serpebilmek için geçen
çeyrek asırlık gönül emeği…

kökleri; ailelerimizin kültüründe yoğrulan
geleneklerimiz, yüreğimizde yoğrulan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk devrimleri,
modern bilimi yaratmış olan tüm bilim
insanlarının idealleridir. Bu çatı altında
idari konularda (mali ve eğitim) iki dönem
çalıştım. Çalışma arkadaşlarımla toplantı,
şenlik, kahvaltı ya da balo… Hangi durum
olursa olsun her zaman bir şeyler başarmış
olmanın kıvancıyla ve neşeyle çalıştım. Bu
çalışmalardan bir yorgunluk hissetmedim
çünkü üniversite gençliğinin merkezde
olduğu bir çaba içerisinde bulunmak
bana her zaman kendimi enerjik ve genç
hissettirdi. GEV bayrak yarışıyla, geleceğe
emanet edilecek bir kurum. Bu nedenle
yeni katılımcıların katkıları çok önemli.
Pozitif bilimlere gönül veren gençlere ve
onların ideallerine katkı sunmak isteyen
yeni katılımcılar başta olmak üzere tüm
GEV ailesine nice 25. yıllar dilerim.
Saygılarımla,
HÜSEYİN SONAY

Bir kurşuni kumru havalandı,

…………………………….........………………

Gagasında bir yeşil yaprak,

Güney Eğitim Vakfı ailesinin kurucu üyelerinden olmak, bugün geldiğimiz noktada benim için ayrı bir gurur kaynağı
oldu. Çocuklarımıza yaşanabilir bir hayat
ve iyi bir gelecek sağlamak, bunun için
çabalamak hem insanlık gereğidir, hem
de toplumsal bir görevdir. O zamanlar
çıktığımız bu yolda toplumun gelişimine
ve ekonomik yönden dezavantajlı gençlerimizin eğitim yolculuğunda desteklenmesi bir ihtiyaçtı ve bu sorumluluğun çığ
gibi büyümesi gerekiyordu, vakfın bugün
geldiği noktada bizlere gurur ve yarınlarımıza umut kaynağı olması benim için
ayrı bir mutluluktur. GEV ailesine emek
veren, katkı sunan ve yarınlara taşıyacak
olanlara sonsuz teşekkür ederim.

Kondu
Kuruyan sakız ağacının dalına,
Bir kumru, iki kumru, üç kumru, bin kumru
Kanatlandı.
Yeşerdi, hayatlandı, engin gölgeli
On asırlık sakız ağacı
Nice 25 yıllara
EŞREF YELEKÇİ
Kurucu üyesi olmaktan gurur duyduğum,
dolayısı ile bizi aydınlık günlere taşıyacağına inandığım göz nurumuz...
Güney Eğitim Vakfı’na!
……………………........………………………
Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür
etmeyi bir borç bilir, bugüne kadar burs
almış ve gelecekte alacak olan gençlerimize başarılar dilerim...
Gençler!
GEV; yarınlarımızın aynasıdır; sahip çıkalım!
Tüzüğümüzün en güzel maddesi!
Her mezunumuzun; fakir ve zeki gencini
okutmak, vicdani borcudur...
YUSUF İNCEKALAN
……………………………........………………
Yıllar önce kıt kanat bütçe ile kurulan,
üyesi olduğum ve hizmet etmekten her
zaman onur duyduğum, örnek gösterilen
vakfımızın bu saygınlığa gelmesinde başta
kadın kollarımız olmak üzere emeği geçen
tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunar,
aynı anlayışta eğitime hizmette nice 25.
yıllar dilerim.
SÜLEYMAN ONATÇA
………………………........……………………
Güney Eğitim Vakfı, 25 yıllık bir aile. Kökleri
derinlerde olan bu genç kurumun derin

SÜLEYMAN SÖZÜGEÇER
………………………….........…………………
Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı
sürerken 1921’de eğitim şurasını toplayarak
çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği
için eğitimin önemini vurgulamıştır.
Eğitim aydınlıktır. Güney Eğitim Vakfı ve
benzeri vakıflar bu aydınlığın meşaleleridir. Güney Eğitim Vakfı, eğitim gönüllüleri tarafından sevgi, emek ve özveri ile
işlenen bir oyadır.
SELAHATTİN ALSANCAK
…………………….........………………………
Birkaç gün önce GEV Koordinatörü sıfatıyla
Müyesser Hanım beni arayıp, vakfımızın
kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle
oluşacak etkinlikler çerçevesinde “Güney
Kültür” dergimizde yayınlanmak üzere
benden yukarıdaki başlık çerçevesinde
görüşlerimi istediğinde; düşüncelerimi kısaca anlatmak zorunluluğunu da kibarca
ilave etmeyi ihmal etmedi.
Polonyalı olup İngiltere’de ölen Sosyolog
Zygmunt Bauman'ın mutluluk hakkındaki
bir alıntısıyla başlamak istiyorum. Alman
şair Goethe'ye "mutlu bir hayat yaşadın
mı?" diye sormuşlar. Goethe'nin cevabı:
“Evet, çok çok mutlu bir hayat yaşadım,

ama hep mutlu olduğum tek bir hafta bile
hatırlamıyorum" olmuş. Ben bunu kendim
için bir uyarı olarak kabul ettim. Goethe
gibi bir insanın “hep (süreğen) mutlu olduğu tek bir hafta bile hatırlamaması”
çok önemli olsa gerek diye düşündüm.
Günümüzde tanıtımlarla ve reklamla
mutluluk hep daha iyi, sorunsuz ve kesintisiz bir sıra memnuniyetler dizisi olarak
pompalanıyor. Gerçek öyle mi acaba?
Mutluluk, nerede arandığı ve bulunduğunda mutlu olmayı bilebilmektir. Mutluluk için emek vermek, onu üretmek ve
çoğaltmak gerekir. Bir Çin atasözü benim
hayata bakış açımı ve davranışlarımı hep
etkilemiştir. “Unutmayınız ki verdiğiniz çiçeğin kokusu elinizde kalır.” diyor o söz.
Üyelerinin birçoğunun, bugün yardımlarına
koştuğu öğrencilerin yaşadığı şartlardan
çıkarak hayata atılmış olması, vakfımızın
üyelerinin mutluluğu, vermede bulduklarını
bana ifade ediyor. Üyelerini mutluluğu
üretebilme ve çoğaltabilme imkanlarını
veren bir kurum konumuna getirilen Güney Eğitim Vakfı, ortak çabalarla üretilen
mutluluklara üyelerini, eş ve çocuklarını da
katarak önemli bir işlevi yerine getiriyor.
Güney Eğitim Vakfı her üyesinin küçücük
katkılarıyla bugün kocaman bir vakıf konumuna gelmiştir. Kurucu başkanımız Hasan
Atıcı’yı ve bu işe gönül koyan kurucuları
anmadan geçemeyeceğim. Emeklerine
ve yüreklerine sağlıklar diliyorum. Ayrıca
bugüne kadar görev almış olan tüm yönetim kurullarını ve görevlilerini kutluyorum.
Hele kadınlar kolunu unutmak ne mümkün.
Onlar olmasaydı vakıf belki bugünlere
gelemeyecekti. Emek veren herkese ayrı
ayrı teşekkür ediyorum.
Son sözü Alman filozof Hegel'e bırakıyorum. "Minervanın baykuşu alaca karanlıkta uçar" diyor bilge. Minerva, Antik
Yunan’ın bilgelik tanrısıdır. Yani bilgelik,
zor zamanlardaki davranışlarda saklıdır.
Bilgelik, zoru başarmadadır. Bilge insanlara selam olsun…
SEMİH ALYAKUT
…………………………….........………………
GEV, yaptığım bağışları gerçek ihtiyaç
sahiplerine ulaştıracağına inandığım
ve tanıdığım tek vakıf.
YILMAZ KÜÇÜKGÖDE
…………………………….........………………
8 yıl yönetim kurulunda büyük bir mutlulukla görev aldığım Güney Eğitim Vakfı’nda beni ilk etkileyen şey, misafir olarak
katıldığım yönetim kurulu toplantısındaki
kararlara benim de düşüncemin sorulmasıydı.
Güney Eğitim Vakfı, benim için iki şey
ifade ediyor:
Birincisi zor şartlarda okuyan birisi olarak,
büyüdüğüm bölgede başarıla ancak maddi olanakları kısıtlı kişilere destek olma fikri.
İkincisi ise, resmin büyüğü olarak gördüğüm örgütlü birliktelik.
Toplumların çağdaşlık seviyesi üye oldukları STK sayısı ile doğru orantılıdır. Örgütlü
toplumların yaşadıkları yerlerde daha
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etkin, söz sahibi olacaklarına, bulundukları çevreye olumlu katkıları olacağına
inancımdan dolayı GEV’deyim. GEV’in bu
misyonu başarı ile yerine getireceğine
inanıyorum.
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yıllara büyüyerek ulaşması ve üniversite
öğrencilerine başarılı destek çalışmalarının artarak devam etmesi dileğiyle saygı
ve sevgilerimi sunuyorum.

LEVENT İÇER

Böylesine hayırlı işlere vesile olan vakfımızda, yönetici olarak görev yapmış olmaktan
gurur duyuyorum. Bana göre, hayatımın
en ulvi görevlerinden birisidir. Vakfımızın
uzun yıllar boyunca ülkemizde Atatürkçü,
laik ve ilerici bireyler yetiştireceğine olan
inancım tamdır.

……………………………………………………

Sevgi ve Saygılarımla

Güney Eğitim Vakfı, maddi imkanlardan
yoksun gençlerimize verdiği burslar ile eğitimlerine destek olmanın yanı sıra yaptığı
etkinlikler ile onları çağdaş ve paylaşımcı
bir hayat için hazırlıyor.

Recai ONATÇA

Ülkemizin en önemli ihtiyacı, eğitimli insan
gücüdür ve bu uğurda çalışan GEV bana
göre ülkesine en anlamlı ve en doğru şekilde hizmet etmektedir.

…………………………………………………

Saygılarımla

Güney Eğitim Vakfı; güneyin sıcaklığı,
samimiyeti, kucaklayıcılığı ile Atatürkçü
düşünce ışığında çağdaş eğitimin, harmanlanarak fikri hür, vicdanı hür, Türkiye
aşığı, halkını ve insanını seven, cumhuriyet ve demokrasi sevdalısı insanların bir
araya getirildiği, yetiştirilip desteklendiği
vakıf, meslek yolunda atılan adımlarda
yürüdüğümüz yolun döşeme taşıdır.

ALAATTİN BULGAN

MEHMET ALİ KARYAĞ

…………………………………………………

……………………………………………………

İlk üyelerinden biri olmaktan gurur duyduğum vakfımızın, 25. yılını kutluyor olmanın
mutluluğu içindeyiz. Eğitim gönüllüsü tüm
dostlarımızın emekleriyle bugünlere gelen
GEV’in her geçen gün daha da güçleneceğine ve daha fazla gencimizin eğitimine katkı sağlayacağına inanıyorum.
25 sene boyunca vakfımızın yönetiminde,
kadın-gençlik kollarında görev alan tüm
üyeleri ve vakfın emektarlarını yürekten
kutluyorum.

GEV denilince,

Eğitimli ve zeki bir insan; bir bireyin, bir
ailenin, bir ülkenin ve hatta dünyanın
geleceğine olumlu katkılar koyabilir.
Gelin, hep birlikte geleceğimize Güney
Eğitim Vakfı çatısı altında sahip çıkalım!

Aydınlık bir Türkiye için karşılık beklemeden
heyecanla ve aşkla yola direnenler gelir.

FERDİ TANIR
…………………………………………………

ÜMİT ONATÇA
…………………………………………………
Eğitimin tamamına yakın bir bölümünün
gerici güçlere teslim edilmek üzere olduğu
bugünlerde; 25 yıl önce bir araya gelip
gençlerin okuması ve aydınlanması için
çaba sarf eden kuruculara binlerce teşekkürler… Bayrağı daha da ileriye taşıyacak
olan gençlere de kolaylıklar diliyorum.
Nice 25 yıllara...
ZUHAL GÜRAN
…………………………………………………
GEV demek;

HASAN CENGİZ

İnsanlara kazanımlarında bir öncü,

…………………………………………………

Her yıl başarılarını arttırarak ilerlemek,

GEV zincirinin bir halkası olup, bir gencimizin hayatına dokunabildiysem ne
mutlu bana. GEV’i gençlik, gelecek ve
umut olarak görüyorum. Nice 25 yıllara!

Ülkesine ve şehrine kaliteli ve özgüveni
gelişmiş insanlar yetişmesinde fayda
sağlamak,

SALİM AYDIN

DERYA BİNEN MARULDALI

…………………………………………………

Hırslı insanlar yetiştirmek,

…………………………………………………

Güney Eğitim Vakfı, salt eğitim bursu veren bir kurumdan öteye; her platformda
etkin ve saygın, parçası olmaktan gurur
duyduğum mükemmel bir ailedir. Katkısı
olan herkese teşekkür ediyorum.

Güney Eğitim Vakfı tüm etkinlikleri ve
gençlerimize verdiği burs sayesinde Adana için bir fırsattır. Birçok gencimizin bu
burs katkıları ile üniversite bitirmeleri paha
biçilemez bir eğitime katkıdır.

Özgür düşünceli insanlar yetişmesinde
yardımcı olmak,

NEBİL TANIR

Vakfımıza, bu bağlamda başarılarının
devamını diliyorum.

Burs alan öğrencilere sosyal olmaları konusunda öğretici olmak, demektir.

MEHMET ÖZCAN

İLYAS SELEK

…………………………………………………

…………………………………………………

Nasıl ki bir demirci ustası demiri döverek
demire şekil veriyorsa, bir işçi emeğiyle
bu ülkeye artı değer katıyorsa, bir heykeltıraş çamura can veriyorsa ve nasıl ki
bir çiftçi nasırlı elleriyle toprağa hayat
veriyorsa Güney Eğitim Vakfı da daha
çağdaş, daha müreffeh daha özgür bir
ülke için fidanlara can, kan, hayat veren
bir kurumdur.

Şehrimizin pırıl pırıl gençlerinin vakfımızdan aldığı destekle ülkemize ve toplumumuza hizmet etmeleri için bizler gururla ve
istekle yoğun bir şekilde mesai harcadık.
Sizleri de bu gurura dahil olmaya davet
ediyorum.

…………………………………………………
Güney Eğitim Vakfı, kurulduğu günden
bu yana başarılı ancak maddi durumu
yetersiz üniversite öğrencilerine burs
sağlayarak Atatürk ilkelerine bağlı, laik,
özgür düşünen ve sorgulayan gençlerin
yetişmesinde önemli bir paya sahiptir. Bu
konuda özveriyle emek harcayan kadın
kollarımızın ve yönetim kurulumuzun çalışmaları övülmeye layıktır.
Vakfımızda görev yapan ve yapacak olan
üyelerimize başarılar dilerken, maddi ve
manevi desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür eder, devamını dilerim…

SEMİH KARADEMİR

TALİH TOKMAKÇI

…………………………………………………

…………………………………………………

İnsanı insan yapan ve bunları bize hatırlatan, yardımlaşma hoşgörü ve vefa...
Teşekkürler Güney Eğitim Vakfı

İyi insanların bir araya gelip fedakarca
çabaladığında çok güzel işler yapabileceklerinin, insanların hayatlarına dokunulabileceğinin kanıtıdır GEV. Parçası olmaktan
mutluluk duyduğum Gev'e katkı sağlayan
herkese teşekkür ediyorum. Günden güne
büyüyen Gev'in 25. yılı kutlu olsun.
MİNE TAYFUN
…………………………………………………

NİDA DENİZLİ
…………………………………………………
Maddi olanaklardan yoksun, başarılı üniversite öğrencilerine burs vermek amacı
ile kurulmuş olan vakfımızda bir süre yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktan her
zaman gurur duydum. Vakfımızın nice 25.

Okumayı sevdirmek,

Bir aile imkanı sağlamak,
Diğer vakıfların ve sivil kuruluşlarının oluşumunda ve gelişmesinde lider olmak,

GEV üyeleri, kadın kollarını ve yönetim
kurulu benim ailem; öğrencilerimiz ise,
benim çocuklarımdır.
Nice 25 yıllara…
BÜLENT GİZİR
…………………………………………………
Sözlüklerde bölüşmek, pay etmek ve üleşmek olarak tanımlanan paylaşmak; birçok insan için sosyal sorumluluk bilinci,
insanlığın bir gerekliliği ve hatta kutsal
değerler adına yapılan bir eylemdir. Hiç
karşılık beklemeden fazla olanı bir kişiyle
paylaşmak, hele ki eğitim adına bu uğurda
çaba sarf etmek herhalde bir insan için
en mutluluk verici işlerden biridir. Güney
Eğitim Vakfı için çalışmaya başladığınızda
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ilk öğrendiğiniz şey, insanların fazla olanı
değil, elinde olanı paylaştığı gerçeğidir.
Bu samimiyet ve gerçeklik sizi içine çeker
ve bir süre sonra kendinizi vakfın bir parçası olarak tanımlarsınız. “Ben olmasam
bu vakıf nasıl devam eder?” diye sorgulamaya başlarsınız. Kendinizi o kadar ait
hissedersiniz ki siz olmadan hiçbir iş olmayacakmış gibi düşünürsünüz. Bu uğurda
tartışır, üzülür, mutlu olur, çoğu zaman da
yorgun düşersiniz. Bu durum normaldir.
Çünkü siz yokken bir eksik olan bir ailenin bir parçasısınızdır. Çünkü artık ait
olduğunuz yer bir kurum değil insanların
duygularıyla yeşeren ve sürekli büyüyen
koca bir çınardır. Bu çınara sahip çıkma
ve yapraklarından bir olma şansını bana
veren tüm kuruculara, üyelere ve bilhassa
birlikte büyüdüğümüz öğrencilere teşekkürü bir borç bilirim.
EVREN BOĞA
…………………………………………………
Bir vakıf vardı, adı GEV… Daha yeni filizlenmişti güzel insanların ellerinde hayırsever, mert ve fedakar iş adamları bir
ilki gerçekleştirdi. İlk yıllarındaydı, onlara
ihtiyacım vardı. Beni kabul ettiler. Küçük
bir filizdim ben de tıp fakültesi kazanıp
okumakta zorlanan idealleri olan bir genç.
GEV büyüdü; sosyal ve maddi imkanlarıyla benim önümü açtı. Bana GEV’i anlat
dediler. GEV benim ailem… Bir insan ailesi
için ne kadar fedakar olabilecekse ben
de GEV için o kadar fedakar olacağım. Şu
anda GEV’i yöneten değerli insanlardan
sadece birisiyim. Hep beraber çok şeylere
imza atacağız, GEV Büyüyecek, büyüyecek
ve benden sonra gelenler bizim yaptıklarımızdan daha iyisi yapmaya gayret
edecekler. Ben Gökhan Morgül olarak
kendimi oraya ait hissediyorum. Woody
Allen sözüyle bitirmek istiyorum. Aidiyet
duygusu insanları bir arada tutan çimento
gibidir, ben o çimentonun bir parçasıyım.
GÖKHAN MORGÜL
…………………………………………………
Anadolu'da köprüsüz köyler vardır. Nehirler, ırmaklar geçer bu köylerden. Su
yükseldikçe medeniyete ulaşmak zorlaşır. Dereyi geçmek belki imkansız değildir
ama zordur. GEV, çeyrek asırdır o köylere
eğitim köprüsü inşa ediyor. Genç yürekler,
yaratsın; keşfetsin ve değiştirip aydınlık
geleceği inşa etsin diye…
ATA KARAZİNCİR
…………………………………………………
TEMA Vakfı Başkanı Sn. Hayrettin Karaca’nın çok önemsediğim bir sözü vardır:
"Olanın olmayana, bilenin bilmeyene
borcu vardır.” GEV, bu borcu yüreğinde
hisseden binlerce insanın bir arada olduğu bir vakıftır. Eğitime destek, bu topluma olan en büyük borcumuzdur. Zira
bugünlerde çağdaş ve bilimsel eğitime
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız
var. 25 yıldır olduğu gibi, bugünde tüm
gönüllülerimiz, aynı heyecan ve iyilikle
katkılarına devam ediyor. Bugüne kadar
emek vermiş, katkı sağlamış tüm gönüllülerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ve
bu önemli topluluğun bir bireyi olmaktan

onur duyuyorum. Gönüllülük, mutlu etmek
ve mutlu olmaktır. İyilik bulaşıcıdır. Daha
fazla genç insanın hayatına dokunarak
ve iyiliği çoğaltarak, nice 25 yıllara…

da olmasak da, uzun, çok uzun sürecek,
hep sürecek güneyde, doğuda, batıda,
kuzeyde bir yer... Güney Eğitim Vakfı diye
bir yer.

SÜREYYA ÇİÇEKTAKAN

CAHİT İNCEFİKİR

…………………………………………………

…………………………………………………

Bir şey düşündüğümüzde aklımıza hemen
onunla bağlantılı başka kavramlar uçuşur ya... GEV denildiğinde benim aklıma
aydınlık, dayanışma, birlik, umut, şeffaflık
geliyor. GEV, 25. yılın kutlu olsun.

G- Güven ve gayretle öğrencilerin gelişimine katkı sağlayarak geleceğe hazırlamak

SEYLA ÇİÇEKÇİ
…………………………………………………

V- Var olanı daha iyi yapmak, öğrencilere
sosyal, kültürel bir hayat sunup, toplumsal
gelişmeye dahil etmek

Gev!

VATAN YALI

İkinci ailem huzurumdur.

…………………………………………………

Gev için çarpan kalpler çocuklarımızın

GEV;

Geleceği,

Pencereyi açınca içime güzel kokularını
çektiğim çiçek bahçem…

Umudu

E- Eğitim ve öğretim yolunda el ele vererek
engin ufuklara yürümek

Ve güvenidir...

Yorgun olduğumda dinlenebilmek için
gönüllü yönlendiğim mekan,

TAMER GİZİR

Geleceğimiz,

…………………………………………………

Onurlu davranışım,

Yüreği insan sevgisiyle dolu ve geleceğe
ışık tutmaya çalışan güzel gönüllü insanlar
topluluğudur Güney eğitim vakfı...

Maneviyatıma bir halka ekleyişim,

FAHRETTİN BADA

Hoşgörüm,

…………………………………………………

Vefam,

Güney Eğitim Vakfı’nın 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Sayın kurucularımız
ve değerli üyelerimiz başta olmak üzere
yoğun emek, çaba, birlik, beraberlik ve
güven çerçevesinde GEV ailesi olarak
bugünlere geldik.

Aydınlığım,

Çocuklarımız bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Onlarla beraber güzel günler göreceğiz, güneşli günler...

Şanlı, kutsal yuva GEV!

Ve bunu GEV ailesi olarak, çocuklarımızla
beraber el ele birlikte inşa etmeye devam
edeceğiz.

…………………………………………………

Siz sayın kurucular, değerli üyelerimiz ve
geleceğimiz olan çocuklarımızla beraber
25. yılımızı kutluyoruz. Daha nice güzel ve
güneşli günler görmek umuduyla...
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de
dediği gibi: "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün
çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."

Aynam,

Mutluluğun Resmi…
ECE RENKLİOĞLU
…………………………………………………
KEMAL FİLAZİ
Aydınlık bir gelecek umuduyla ülkemize
hizmet eden Güney Eğitim Vakfı ailesinin bir parçası olmaktan onur ve gurur
duyuyorum.
VEDAT NİSANOĞLU
…………………………………………………

YUSUF KARATAŞ

Güney Eğitim Vakfı benim için karşılıksız
sevgi ve saygıdır. Birbirini hiç tanımayan,
fakat ilk tanışmada 40 yıllık dostmuş gibi
yaklaşan insanlardır. Vakıf üyesi olan herkese “Bizden ...” anlayışıyla yaklaşılan 100
puanı baştan verilen yerdir.

…………………………………………………

ERSAN ALTIOK

Yorgunluğumun, gereksiz müsrif telâşlarımdan kaçıp sığındığım, toplantılarının
dost meclisinden, umut dolu, gelecek yaratan, gençlerimizin güzel, aydınlık geleceğinin yeri GEV... Uzun uzun tartıştığımız,
en olumlusunu, en düzeylisini aklımızın
imbiğinden geçirip süzdüğümüz yer GEV...
İnandığımız tertemiz, içtenlikle, kötülüğe
geçit yok dediğimiz, evimiz, önemsediğimiz evladımız GEV... Çıkarsız kalbimizin
ve zamanımızın en arınmış haliyle, severek isteyerek kardeşlerden bir orman
yarattığımız yer GEV... Bir gün biz olsak

…………………………………………………

Vakfımızın vefat eden
Yönetim Kurulu Üyelerinden
Kemal Dağtekin ve Melek
Barbaros’u sonsuz sevgi ve
rahmetle anıyoruz.
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25 yıldır vakfımıza binbir emek ve
destek veren kanatsız meleklerimize
sonsuz teşekkürler.

Güney Eğitim Vakfı’nın ilk kadınlar kolu
üyesi ve üçüncü kadınlar kolu başkanı
olarak, vakıf benim için bir evlat dünyaya
getirmek ve o evladı Atatürkçü, Atatürk
ilkelerine bağlı biri olarak yetiştirmekti.
Tüm üyelerimizin katkısıyla, emeğiyle
de öyle oldu. Herkesin eline, emeğine
sağlık.
GÜLSEREN NOYANER
…………………………………………………
Güney Eğitim Vakfı; 24 yıldır içinde bulunduğum, aile sıcaklığında, gönüllülük
esasına dayanarak yapılan, fedakarlık
ve özveri ile binlerce gencin hayatına
dokunan, ışık tutan, kocaman yürekli
bireylerden oluşan büyük bir ailedir.
Desteklerimizle umutları yeşertmektir.
FİLİZ DEĞİŞMEZ

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

DÜNDEN
BUGÜNE

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

GÜNEY EĞİTİM VAKFI
"gurur dolu yirmibeş yıl"
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Çocuklarımızın Geleceğine Bale Sanatı ile Dokunmak.

Günümüzde anne-babalar çocuklarının hem
fiziksel hem de ruhsal gelişimi için artık çok daha
bilinçli ve çok daha hassas. Birçoğu zekanın sadece
IQ’dan oluşmadığını EQ (emotional zeka)’nun da, en
az IQ kadar etkili olduğunun farkında.

“

“

GÜNEY KÜLTÜR

Mutlu insanlar var
ederek, gelecekte
toplumumuzu mutlu
bireylerin oluşturması
hepimizin ortak
temennisi. Bu temenniyi
gerçekleştirmek
bizlerin elinde.
Geleceğimizi inşa
ederken, işe sanatla
ve sporla yoğrulmuş
çocuklar yetiştirerek
başlamalıyız.

Didem BEKİROĞLU
Balerin / Bale Eğitmeni

Bunlar arasında geleceğe en zarif
yatırım, baledir.
Bale, içerisinde hem spor hem sanat
bulundurduğu için her çocuğun gelişim sürecinde, hayatında olması
gereken bir aktivite olarak görülür.
Şimdilerde dersten derse koşuşturan
ya da telefonda, bilgisayarda zaman
harcayan çocuklarda sıkça karşılaştığımız postür bozukluğu, ruhsal
doyum eksikliği, odaklanamama
problemi gibi birçok rahatsızlığın
tedavisi olarak, yine bale önerilir.
Balede akıl bedene hükmeder.
Bale sanatıyla yoğrularak büyüyen
çocuklar, sağlıklı vücutları ve zarif
ruhlarının yanında, kültürel bakışı
yüksek bireyler olarak yetişirler. Bale
yapan gençler sahnelediği kültürel
değerleri öğrenir, çalınan müzik ve
bestekarları tanıyarak büyürler. On-

lar, zarif bedenleriyle sanatçı kimliği
taşırlar. Bale sanatının verdiği disiplinin yanında, ruhsal rahatlamayı
da hayatlarına yansıtırlar.
Balenin vücut gelişmesine, sağlıklı
kalmaya ve kaliteli yaşama katkıları
saymakla bitmez:
*İçe basan, düz taban ayaklara,
duruş bozukluğuna iyi gelir; kemik
yoğunluğunu arttırır, sağlıklı ve formda bir vücut oluşturur.
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*Vücut koordinasyonunu kullanma
becerisi oluştururken, dikkati yoğunlaştırmayı, hızlı düşünüp karar vermeyi sağlar.

Hobi olarak veya haftada 4-5 saat
yapılan akademik bir eğitimde bu
denli korkulacak tablolarla karşılaşmak söz konusu bile değildir.

*Sabrı, başarıya odaklanmayı öğretir.

Şişen bacaklarsa, ya genetik ya da
tamamen yanlış ellerde kas yormasıyla oluşan görüntülerdir.

*Yaratıcılık yeteneğini geliştirir, hayal gücünü canlı tutar ve olaylara,
hayata estetik bir bakış katar.
Bale çocukların ayak şeklini bozmaz!
Toplumda doğru bilinen yanlışların başında çocuğum bale yaparsa

bu doğru postürü bozmadan, bacakların kalça eklemden itibaren
dışa çevirebilmesini sağlamalıyız.
(Balede “Turn Out” diye adlandırılır
ve altın kuraldır.)

Balerinlerin vücut çizgisi zarafetin
resmidir.
Öte yandan bir diğer ve en çok karşılaştığımız soru:
Çocuğum önce bale ile mi, cimnastik ile mi başlamalı?
Bir çocuk futbol da oynasa, basketbol
da oynasa esneklik, güç ve koordinasyon için cimnastik temeli önerilir.
Ancak, bale eğitimi alacak kişi için
sadece cimnastik eğitimi doğru değildir. Eksik kalır.

Doğru

Yanlış

2.si çocukların ayaklarını, point
(parmak ucu ayakkabısı) ayakkabısı
giyebileceği eğime kavuşturmamız
gerekmekte...

Bale eğitimi alacak çocuğun 5-6 yaşlarında vücuduna mutlaka balerin
fiziği için doğru temellerin atılması
gerekmektedir. Bunu sadece cimnastik eğitimi ile sağlamamız mümkün
değildir.
Cimnastik ve balenin ortak özelliği
esneklik, güç, koordinasyondur. Ancak ikisi birbirinden farklıdır.
Öncelikle cimnastik spor, bale ise
bir sanattır.

Yanlış

Ve cimnastikçilerin vücut çizgileri
ile balerinlerin vücut çizgileri birbirinden farklıdır.

ayaklarının şekli bozulur, parmakları
şekil değiştirir, bacakları şişer algısı
ve korkusu olduğunu görüyoruz.
Sosyal medyada karşımıza çıkan
yaralı ayak görüntüleri ortalama
günün 12 saatini parmak ucu ayakkabısıyla geçiren, yemeklerini bile
ölçü ile yiyerek yaşayan dünyanın
sayılı balerinlerinin bazılarının
ayaklarıdır.

Çünkü, balenin önceliği, bale için
doğru vücut çizgisini sağlamak,
daha sonra teknik bale yapmaya
başlamaktır. Bunun için de çocukların okul öncesi bale eğitimi alması
çok önemlidir. “Ağaç yaşken eğilir.”
Bunun en güzel anlatım biçimidir.
Balenin, okul öncesinde başlayarak
öğretilen, olmazsa olmaz kuralları
vardır:
1.si öncelikle, balerin postürü dediğimiz duruşu, bir çocuğun vücuduna
yerleştirmemiz gerekmekte. Kuyruk
sokumu topukların üzerinde olmalı, bel boşluğu yaratılmamalı, baş
dik, omuzlar aşağıda durmalı ve
göğüs kafesi kapamayı bilmeli ve

Doğru

Ancak bu 2 temel, vücuda işlenmiş
olursa bir çocuk doğru bale eğitimi
alabilir.
Bale eğitimi için okul öncesinde de
bale eğitimi alınmalı ki bu duruşlar
çocukların vücuduna yerleştirilebilsin.
Oysa önce cimnastik eğitimi ile başlasın diye düşünülen çocuklar, okul
öncesi baleye değil de, sadece cimnastik eğitimine gönderildiğinde, evet
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güçlü ama salt esnek ve perende
atmayı bilen çocuklar olarak bale
eğitimi almaya geliyorlar. Maalesef
bunlar tek başına bale eğitimi temeli
için yeterli olmuyor. Bu şekilde yol
alan birçok çocuk, baleye başladığında büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Çünkü, esneklikleriyle bale yapabileceklerini düşünüyorlar. Oysa, vücudunda balerin çizgisi oluşmamış
olduğundan ve hatta birçoğunda
gördüğümüz içe dönük bacaklar ile
teknik bale yapması çok zor oluyor.
İçe basan ayaklara, içe dönük dizlere bale yapmak çok faydalıdır.

için, bale eğitimine ne kadar erken
yaşta başlanırsa, o kadar iyi olur.
3 yaş doldurulduğunda drama ile iç
içe minik minik bale eğitimi başlar.
5-6 yaş, balerin fiziğine kavuşmak
için tam zamanıdır.
Cimnastik ile eş zamanlı yapılması
önerilir, ancak okul öncesi sadece
cimnastik eğitimi alıp, büyüyünce
bale eğitimi aldırmaya çalışmak
doğru bir yaklaşım değildir.
Çocukların gelişimine bu kadar
etki eden bir sanat dalı için çocuklarımızı doğru yerlerde eğitim
aldırmamız, onların geleceği için
en önemli kararlardan biridir.
Bunun için,
* İlk olarak; bale eğitimi verilen
kursun MEB’e bağlı olup olmadığını
sorgulamamız gerekmekte. Çünkü,
Türkiye’de eğitim olan yerde MEB
olma zorunluluğu vardır.

Yanlış

Doğru

Bale için olmazsa olmazımız “turn
out kuralı” yani bacakların kalça
eklemden itibaren dışa çevirme egzersizleri ve doğru duruş egzersizleri,
haliyle içe basan çocuklarda faydalı oluyor. Ve yapılan egzersizler
sayesinde içe basan çocuklarda
düzelmeler gözlemleniyor.
Evde de ailelerin bizleri desteklemesiyle hızla ilerleme gösteriyor. Biz
balerin fiziği oluşturmaya çalışırken,
içe basan çocuklar da kendiliğinden
düzelmiş oluyor.
Bale, hayat disiplini kazandırır.
Bale içerisinde ciddi teknik bilgiler
içeren ve uzun yıllar sonunda öğrenilebilen bir sanattır. İçerisinde bol
tekrar vardır. Bu tekrarlar balerinlere
sabrı öğretir. Çünkü, vücut şekillendirmek 1-2 kez çalışmayla olacak
bir şey değildir. Uzun yıllar gerekir.
Düzenli ve programlı çalışmak gerekir. Bir balerin sabırla çalışmadan
ve sınırlarını zorlamadan başarının
gelmeyeceğini çok iyi bilir.
Bale, hayat disiplini oluşturur.
Vücut ve hayat disiplinini oluşturmak

* Velilerin sorgulaması gerekenleri
MEB en baştan sorguluyor.
*MEB’e bağlıysa bir kurum, eğitmenler, alanında eğitimli, diplomalı eğitmenler oluyor (Yoksa MEB’de atanamaz, çalışamaz.) Yani cimnastikçi,
bale eğitimi veremez ya da dansçı...
* Mesela MEB olunca, her esnek olan
ben bale yaptırırım diyerek, bale
dersi veremiyor.
* Fiziki koşullar, sınıf içi öğrenci kontenjanı, sınıf içi yaş dağılımı vs, MEB’in
önerdiği gerekli kurallar çerçevesinde hazırlanmış oluyor.
* MEB olunca, müfredatlı eğitim
kaçınılmaz oluyor.
* MEB olunca, öğrenciler emeğinin
karşılığını alabiliyor. Verilen eğitimin
sonunda öğrenciler, baleyi bitirme
sertifikası almaya hak kazanıyorlar.
(Bu sertifikalar, tüm Türkiye’de geçerli, okul açabilecek, eğitmenlik
yapabilecek sertifikalar oluyorlar.)
*Öğrencilere okullarında dağıtılan,
ilerde onların normal eğitimlerinde
de etki edecek, sosyal-kültürel formları imzalama yetkisi ve imzanın geçerliliği yine MEB’e bağlı bir kurumsa

olabiliyor. Aksi takdirde imzalatsanız
bile geçerliliği bulunmuyor. Çünkü,
öğrencinin MEB sisteminde kayıtlı
olması gerekiyor.
* Bunun yanında kurumların Türkiye’de MEB esas olmak üzere, bir de
yurt dışı bağlantılı eğitim sistemlerine
de bağlı olmalarında fayda var. Ama
sadece yabancı eğitim sistemi de bir
işe yaramıyor maalesef. MEB ŞART!
* Okulun mezunlarına bakarak
akademik başarısını da sorgulayabiliriz....
* Okul-kurs, düzenlediği yıl sonu
gösterisini, sahnede dans edenlerin
kendi öğrencileri mi yoksa komple
farklı profesyonel ekiplerle mi gerçekleştirdiği de çok önemlidir. Yani
vitrine iyi bakmalı. Karıştırılmamalıdır.
* Bunun dışında, öğretmenin öğrenciyi görüp uyumuna, kas yapısına
bakabilmesi, öğrencinin de öğretmenle iletişimi ve bale ile tanışması için mutlaka deneme derslerine
katılmasını sağlamalıyız.
*** Son olarak; gönderdiğiniz tüm
okul, kreş ve kurslardaki, çocuğunuza
bale öğreten eğitmenlerin eğitimini, kurumların ise MEB’e bağlı olup
olmadıklarını iyice sorgulayalım.
Çocuklarımız kıymetli, onların
geleceği için bize düşen görev
büyük.
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Günümüzde “insan hakları” konusu sıkça dile
getirilmekte, birçok mecrada ve toplumsal boyutta
ele alınırken, dikkat çekilmesi gereken en önemli
noktalardan biri olan “çocuk hakları” kavramı
çoğu kez gözden kaçırılmaktadır.

Çocuklarımız, belki
de hayatımızın en
önemli varlıkları
iken onlara
ilişkin hakların
neler olduğunun
bilinmesinin,
bu konuda bir
farkındalık
yaratılmasının bir
toplumsal sorumluluk
olduğunun
kanaatindeyiz.

Seda DEĞİŞMEZ
Avukat

Peki hukuk çerçevesinde “çocuk”
kimdir? Çocuk, başta iç hukuk kurallarımız olmak üzere birçok hukukta
ve uluslararası sözleşmelerde tanımlanmıştır. Buna göre, kanunlarca
belirlenmiş istisnalar hariç olmak
üzere, 0-18 yaş her insan, yani, 18
yaşını doldurmamış her kişi çocuk
olarak tanımlanır. Çocuk hakları
denilince ise, insan haklarının bir
alt kavramı olarak; insanın doğumundan itibaren birey olma hakkını
tanıyan, ek olarak 18 yaşına kadar
“yaşama ve gelişme hakkı”, “katılma
hakkı”, “eğitim hakkı”, “sağlık hakkı”, “vatandaşlık hakkı” ve “fiziksel,
psikolojik ve cinsel istismardan korunma hakkı” gibi çocuğun özel hak
ve gereksinimlerinin uluslararası
ortamda kabul edilmesi ve korunmasını sağlayan, insan hakları hukuku bünyesinde kendine özgü bir
yapıya olan gereksinim sonucunda

“

“

Ulusal ve Uluslararası Platformda Çocuk Hakları.

insan hakları içinden oluşan haklardır. Çocuk hakları, her çocuğun
‘onurlu, saygın, özgür, eşit ve adil bir
yaşam' yaşamasını sağlamak, bunu
korumak ve güvence altına almak
için insan hakları içinde yer alan
çok önemli ve ayrılmaz bir alandır.
Çocuk haklarının ne olduğunu anlayabilmek bakımından insan haklarından farkına değinmekte fayda
var. İnsan hakları, yurttaşlık, ulus,
ırk, etnik köken, dil, cinsiyet, cinsel
yönelim, yetenek veya diğer özellikler
açısından ayrım gözetmeden "tüm
insanların sadece insan oldukları"
için sahip oldukları haklardır. İnsan hakları bireylerin yaşamlarını onurlu, saygın bir birey olarak,
eşit ve adil bir şekilde sürdürmesini
öngörür. Çocuk hakları ise, çocukların tüm bunlara ek olarak sahip
oldukları özel haklardır. Çocukların;
(i) gelişimlerinin özel bir evresinde
olmaları, (ii) görüşlerinin nadiren
dikkate alınması, (iii) çoğunun oy
hakkının bulunmaması, (iv) hükümetlerin insan hakları konusundaki
tutumunu belirleyen siyasal süreçte
anlamlı bir rol oynayamamaları, (v)
kendi haklarını korumak için adli
sistemden yararlanma konusunda
önemli sorunlarla karşılaşmaları, (vi)
haklarının ihlali durumunda hukuki
yola başvuramamaları, (vii) haklarını
koruyan örgütlere erişimlerinin genel olarak sınırlı olması sebepleriyle
çocuk hakları, insan hakları bünyesinde özel olarak tanımlanmaktadır.
Uluslararası platformda, çocuk
haklarına ilişkin ilk metin, 1917 yı-
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lında yayınlanan “Çocuk Hakları
Bildirgesi”dir. Söz konusu bildirge
sonrasında pek çok uluslararası
metin düzenlenmiş olmasına karşın
en uygulanabilir sözleşme, Türkiye
dahil birçok ülke tarafından imzalanarak kabul edilmiş olan Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
(Bundan böyle “BMÇHS” olarak anılacaktır.)’dir. BMÇHS çocukların "Magna Carta"sı olarak tanımlanabilecek
en önemli uluslararası belgedir. 20
Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen
sözleşme, Türkiye tarafından 1990
yılında imzalanmış, 1994 yılında
onaylanmıştır. 54 maddeden oluşan
BMÇHS'nin temel anlayışı çocukların
en iyi biçimde yaşamaları ve kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmelerine dayanır.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi altında düzenlenen ve
evrensel olarak kabul edilen yukarıda sıralamış olduğumuz çocuk
haklarına detaylı olarak değinecek
olursak; en temel hak olan “Yaşama
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ve Gelişme” hakkından söz etmek
gerekmektedir.
BMÇHS çerçevesinde çocuğun yaşama hakkı koruma altına alınmakta
olup çocuğun hayatta kalması ve

Dokunulmaz bir
hak olan yaşama
hakkından
anlaşılması
gereken, kişinin
fiziksel ve ruhsal
bütünlüğünü
koruyabilmesi
ve varlığının
çeşitli etkilerle
bozulmasına engel
olabilmesidir.
aynı zamanda gelişmesi için azami
çabanın gösterilmesi taraf devletlerin
sorumluluğu olarak nitelendirilmektedir. Gelişme hakkının korunmasından kasıt ise devletlerin, çocuğun

bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal,
psikolojik ve toplumsal gelişimini,
insanın saygınlığı ile uyumlu biçimde
gözetmeleri ve çocuğun toplumda
özgür bir birey olarak yaşamını sürdürmesi için azami ölçüde elverişli
ortam yaratmaları ve bunun için
gerekli önlemleri almalarıdır.
Bir diğer temel haktan bahsetmek
gerekirse, ülkemizde de özellikle
yardım kuruluşları, dernekler ve
benzer topluluklar aracılığıyla yürütülen kampanyalarla toplumsal
olarak büyük bir bilinç oluşturulan
“eğitim hakkı”dır. Türkiye tarafından
da taraf olunan bildirge, sözleşme,
tavsiye, karar, ilke, vb. nitelikte çok
sayıda uluslararası belgede çocukların eğitim hakları güvence altına
alınmıştır. Buna göre; bir çocuğun
eğitiminden her ne kadar anne ve
baba sorumlu olsa da eğitim ve öğretime ilişkin düzenlemeleri yapmak,
öncelikli olarak devletin görevidir.
Nitekim, BMÇHS’de de buna ilişkin
hükümler yer almakta olup devletleri ilköğretimin herkes için zorun-
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istismarı koruma altına alınmıştır. İç
hukukta Türk Ceza Kanunu ve Çocuk
Koruma Kanunu gibi hukuki metinlerle çocuk istismarı tanımlanmakta
olup, her türlü çocuk istismarına ilişkin uygulanacak yaptırımlar belirtilmektedir. Şu kadar ki, TCK’ya göre
15 yaşın altındaki çocuklara yönelik
gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış suç sayılmakta; ağırlaştırılmış
müebbet cezası dahil olmak üzere
birçok yaptırım uygulanmaktadır.
Uluslararası platformda ise, Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
başta olmak üzere, Çocuk Hakları
Bildirgesi ve Avrupa Sözleşmesi gibi
birçok sözleşme ile çocukların her
türlü istismara karşı korunma hakkı düzenlenmiştir. Özellikle BMÇHS
çerçevesinde, devletlerden, her türlü
çocuk ihmal ve istismarını önlenmesine ilişkin bilinç oluşturmak, politika
geliştirmek, sorumluları görevlerini
yerine getirirken desteklemek, sorumlulukların yerine getirilmesini izlemek
ve boş bir alan kalmamasını güvence altına almak gibi yükümlülükleri
yerine getirmesi istenmektedir.
lu ve parasız olmasını, ortaöğretim
sistemlerinin genel olduğu kadar
mesleki nitelikte de olmak üzere
çeşitli biçimlerde örgütlenmesini
teşvik etmekle yükümlü kılmaktadır. Ek olarak; devletlerin, eğitim
hakkının gerçekleşmesi için eğitim
kurumları ve programlarının sayısı
yeterli düzeyde olmasını sağlaması
gerekmektedir.
Eğitimin niteliğine ilişkin olarak ise,
yine uluslararası düzenlemeler, eğitimin, objektif, eleştirel, ayrımcılıktan
uzak ve çoğulcu bir tarzda yürütülmesi gerektiğini ve devletlerin eğitim ve öğretim alanında üstlendiği
görevlerini yerine getirirken, programlarda yer alan bilgilerin aktarımının objektif ve eleştirel olmasına
dikkat etmek zorunda olduklarını
içermektedir. Ayrıca, taraf devletler
eğitim alanında, özellikle cehaletin
ve okuma yazma bilmemenin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine
ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip
olunmasını kolaylaştırmak amacıyla

uluslararası iş birliğini güçlendirmekle yükümlü kılınmaktadır.
Eğitim hakkı üzerinde detaylı olarak
durduktan sonra son olarak son yıllarda, maalesef, büyük bir ölçüde ihlal
edilen, çocukların “fiziksel, psikolojik
ve cinsel istismardan korunma hakkı”na değinelim. Çocuk istismarı, tüm
dünyada tüm toplumların önemli bir
sorunu haline gelmiş olup çocukların yaşamlarında bilişsel, duygusal,
fiziksel ve sosyal etkileri ile onarılmaz
sonuçlara yol açabilmektedir. Geniş
anlamıyla çocuk istismarı, 18 yaşın
altındaki çocukların ya da ergenlerin ana - babaları, onları bakıp
gözetmek ve eğitmekle görevli öğretmen, usta, koruyucu aile fertleri,
vasi gibi kişiler ya da yabancı kişiler
tarafından yapılan, bedensel ve/ya
psikolojik olarak sağlıklarına zarar
veren, fiziksel, duygusal, cinsel ya
da zihinsel gelişimlerini engelleyen
tutum ve davranışlardır.
Gerek iç hukuk düzenlemelerinde
gerekse uluslararası belgelerle çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel

20 KASIM Dünya Çocuk Hakları Günü
hâlihazırda da yaklaşmışken, dünyada ve ülkemizde milyonlarca çocuğun haklarının çiğnenmesine bir
nebze de olsa engel olabilmek ve
çocuklarımıza gönüllerince yaşayabilecekleri bir dünya yaratmak
adına, yukarıda tüm anlattığımız
hakların neler olduğunun bilinmesi, öğretilmesi ve kitlelere yayılması
her birimizin bireysel ve toplumsal
görevidir.
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“

“

Grip, kış aylarında salgınlar yapan
influenza virüsünün yol açtığı bir hastalıktır.
Her 1-3 yılda bir salgınlar halinde ateşli
solunum yolu hastalığına neden olduğu, 400
yıldan beri bilinmektedir.

En büyük salgın,
1918-1919 yılları
arasında olmuş
ve bu salgında
dünyada yaklaşık
21 milyon kişi
ölmüştür.
Prof. Dr. Nejat NARLI
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı

Grip ani gelişen, sıklıkla titremeyle
birlikte olan ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı ve kuru öksürükle
karakterizedir. Hastalığın erken, başlangıç bulgularını takiben boğaz
ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürükte
şiddetlenme ortaya çıkar. Nadiren
gözlerde kızarma, karın ağrısı, bulantı ve kusma görülür. Erken bebeklik
döneminde grip sepsis (mikrobun
kana karışması) benzeri bir tabloya
neden olabileceği gibi, zatürre ve
krup etkeni de olabilir.
Grip, hastalıklı şahısla direkt temas
veya burun-ağız sekresyonlarıyla bulaşmış materyalin kullanılmasıyla
bulaşır. Grip salgınlarında en yüksek
atak hızı, okul yaşındaki çocuklarda
görülür. Aile içi yetişkinler ve diğer
çocuklara bulaşma da sıktır. Grip,
genelde sonbahar ve kış aylarında görülür ve 4-8 hafta etkin olur.
Gripte bulaşıcılık hastalık belirtileri

çıkmadan 24 saat öncesinde başlar
ve grip belirtileri devam ettiği sürece
devam eder. Grip ilişkili hastaneye
yatış oranları, 2 yaş altı sağlıklı çocuklarda daha fazladır.
Grip salgınlarında çocukların %1’i
hastaneye yatışı gerektirecek kadar
ciddi enfeksiyon bulguları gösterir.
Grip sonucu olarak zatürre, bronşiyolit gibi alt solunum yolu enfeksiyon
gelişme riski %25’e kadar çıkabilir.
Grip yeni doğanlarda, astımı, orak
hücreli anemisi, şeker hastalığı, akciğer gelişim bozukluğu, kistik fibrozis,
kanser ve kronik böbrek hastalığı
olanlarda daha ağır seyreder ve
daha çok hastaneye yatma gereği
ortaya çıkar.
Gripte en iyi tedavi, destekleyici
tedavidir. Bol sıvı alınması gerekir.
Çocuğun evde istirahat etmesi,
hastalığı başka çocuklara bulaştırmaması için okula veya kreşe
gönderilmemesi gerekir. Odanın
havasının nemlendirilmesi, çocuğun
solunumunu kolaylaştırır. Belirtileri
azaltmak için doktor tavsiyesi ile antibiyotik içermeyen soğuk algınlığı
ilaçları kullanılabilir. Ağrılar ve ateş
için ağrı kesici ve ateş düşürücüler
verilebilir. Grip olduğu düşünülen
çocuğa aspirin verilmez.
Ellerin sık sık yıkanması, hasta olan
kişilerden mümkün olduğunca uzak
durulması, büyük çocuklar için hapşırırken ve öksürürken ağız yolunun
kapanması, genel hijyen kurallarına
dikkat edilmesi (Bardak, kaşık, çatal,
tabak, havluların tek kişi tarafından
kullanılması) gerekir.
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Gribin etkeni virüs olduğu için antibiyotiklerin tedavide hiçbir faydası
yoktur. Hatta gereksiz antibiyotik
kullanımı toplumdaki antibiyotik
direncini arttırarak birçok hastalığın daha ağır geçirilmesine neden
olabilir. Bazı durumlarda gripli hastalarda sonradan ikincil bakteriyel
enfeksiyonlar gelişebilir. Bu durumlarda antibiyotikler ancak doktor
tavsiyesiyle kullanılabilir.

Grip aşısının yapılması
önerilen gruplar;
A) Gribe bağlı yüksek riskli grup
• 65 yaş ve üzerinde olanlar.
• Kronik akciğer veya kalp-damar hastalığı olan çocuk
veya yetişkinler.
• Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı.
• Kistik fibrozis.
• Bronkopulmoner displazi.
• HIV enfeksiyonu olanlar.
• Bakımevlerinde bulunanlar.
• Kronik-metabolik hastalıklar.
• Kronik böbrek hastalığı.
• Orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatisi olanlar
• Immunsüpresif (Vücut direnci zayıf) hastalar veya
immunosupresif ilaç kullananlar.
• Gebeler.
• 6 ay-18 yaş arası ve uzun süre aspirin tedavisi almakta
olan çocuklar.
B) Yüksek riskli kişilere enfeksiyonu bulaştırma
riski olanlar
• Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli.
• Bakımevlerinde çalışanlar.
• Yüksek riskli hastalar ile teması olabilecek diğer kişiler.
• Yüksek riskli hastanın diğer aile bireyleri (çocuklar dahil).

Gripten korunmanın
en etkin yolu,
aşılanmadır. Aşı için
en iyi zaman ekim ve
kasım aylarıdır. Aşı,
gribe neden olmaz
fakat aşıdan sonra
birkaç gün hafif ateş,
halsizlik ve boğaz
ağrısı hissedilebilir.
İlk kez aşı olan 9 yaş
altı çocuklarda birer
ay arayla iki doz aşı
yapılır, daha sonraki
yıllarda tek doz aşı
yeterlidir.
Aşı; ya o sene için gribi tamamen
önler ya da geçirilse bile daha hafif
geçirilmesini sağlar.
Yüksek risk taşıyanların aşılanması
her yıl gribin etkisini azaltmakta en
etkili yöntemdir. Gribin dağılmasında
kreş ve okul çocukları en önemli rolü
oynar. Çocuklar grip virüsünü daha
uzun süre yayarlar. Gripli bir çocuk
6-7 gün hastalığı bulaştırırken, gripli
bir erişkin 3-5 gün bulaştırıcıdır.
Grip aşısı ile sağlanan koruyuculuk
süresi, genellikle 1 yıl kadardır. Grip
aşısının gribi önleme veya şiddetini
azaltmadaki etkinliği, aşı yapılanın
yaşına, bağışıklık sistemine ve aşıda yer alan virüs tiplerinin ortamda
dolaşan virüsler arasındaki benzerliğine bağlı olarak değişir.

Adana
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Röportaj: Funda ARAR

"Öğretmenlikten önce de, okul
sonrası profesyonel olarak sahneye
çıkıyordum. O sırada öğretmenliği
de sürdürüyordum."
Çok kutsal
bulduğum
öğretmenliği
de çok
seviyorum
ama benim
gönlümde
yatan aslan,
müzisyen
olmak ve
sahneye
çıkmaktı.
Hazırlayan:
Seyla ÇİÇEKÇİ

İlköğreniminizi Ankara Ahmet Vefik
Paşa İlköğretim Okulu’nda, orta ve
lise öğreniminizi Muğla ve Adapazarı’nda tamamlayıp, 1996 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk
Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldunuz. Eğitiminizin
ardından iki yıl müzik öğretmenliği
yaptıktan sonra, sahne çalışmalarınıza başladınız. Öğretmenliği
bırakıp sahne çalışmalarına başlamaya nasıl karar verdiniz?
Öğretmenlikten önce de, okul sonrası profesyonel olarak sahneye çıkıyordum. O sırada öğretmenliği de
sürdürüyordum. Sahneye çıkmaya
devam ederken, albümle ilgili çalışmalara da başlamıştım. Bu yüzden
hepsini bir arada sürdürüyordum.
Çok kutsal bulduğum öğretmenliği
de çok seviyorum ama benim gönlümde yatan aslan, müzisyen olmak
ve sahneye çıkmaktı.
Alagül albümünüzde Erkin Koray’ın
“Arapsaçı”, Sevda Yanığı albümünüzde Fikret Kızılok yorumuyla bilinen “Haberin Var Mı”, Son Dans
albümünde Bergen’in seslendirdiği
“Benim İçin Üzülme”, Zamanın Eli
albümünde Zerrin Özer’in seslendirdiği “Ateş Düştüğü Yeri Yakar”, Aşkın
Masum Çocukları albümünüzde
Cem Karaca‘nın “Herkes Gibisin”
şarkısını yorumladınız. Hemen hemen her albümde bir parçaya yeni
bir yorum getiriyorsunuz. Bunun
özel bir nedeni var mı?
“Arapsaçı” şarkısını, lisede okurken de çok severdim ve okuldaki
arkadaşlarımızla birlikte söylerdik.
O yıllardan kalan bir anısı olduğu
ve şarkıyı çok sevdiğim için “Alagül”
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albümümde seslendirmek istedim.
Sözü müziği Özer Şen’e ait olan ve
yıllarca Erkin Koray’dan dinlenen
bu şarkı, benim yorumumla da çok
beğenildi. Erkek sanatçıya mal olmuş
bir şarkıyı, kadın solistten dinletmek
hiç kolay değildi. Febyo’nun yaptığı
aranjenin de bunda büyük katkısı
oldu. Ben de elimden geldiğince
seslendirmeye çalıştım ve çok sevildi. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu şarkı hala listemizde. Her
konserimizde söylemem isteniyor.
Sonraki albümlerde de, daha önce

seslendirilmiş şarkıları yorumlamam
istendi. Bu sefer tesadüf eseri Fikret
Kızılok’un çok sevdiğim şarkısı “Haberin Var mı”yı seslendirdim ve bu
durum daha sonra bir rutin haline
geldi. Her albümde böyle bir beklenti oluştu.
Biz de bu beklentileri karşılamak
adına böyle güzel şarkılar seçtik.
Hepsi de çok sevildi.
Şarkılarınızda ayrı bir hüzün, ayrı
bir duygusallık var; siz yapı olarak
duygusal mısınız?
Müzisyen olup da duygusal olmamak mümkün değil. Sanat icra eden
herkesin duygusal taraflarının çok
yoğun olduğunu ve duygularını çok
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uçlarda yaşadığını düşünüyorum.
Ben de çok duygusal biriyim. Sadece
benim yaşadığım değil; çevremde,
hatta ülkemizde ve dünyada yaşanan bir olay, beni çok derinden etkileyebiliyor.
Farklı kanallarda Funda Arar’la
Performans, Gölgeler, Söz Müzik
Funda Arar programlarınız beğeni
ile izlendi, programların devamı
gelebilir mi?
Ben yine bir müzik programı yapmayı çok isterim ama TV kanalları
artık dizilerle dolu. Öyle olunca da
sanata ve müziğe çok yer verilmiyor. Müzik kanalları da eskisi gibi
izlenmiyor, çünkü internet dünyası
çok gelişmiş durumda. Artık herkes
istediği kllibi oradan seyredebiliyor.
Eskiden bu imkan yoktu ve müzik
kanalları seyrediliyordu.

Diziler de çok
revaçta olduğu için
TV kanalları, müzik
programları için bütçe
ayırmıyor.
Ben tek başıma da, Kıraç’la birlikte
de çok güzel müzik programları yaptım. “Gölgeler”, şu ana kadar Türk
televizyonlarında yayımlanmış en
iyi müzik programıdır. Çok önemli
konuklar ağırladık. Birçok önemli
bestecinin eserlerini seslendirdik.
Çok güzeldi ve çok seviliyordu.
Altın Kızlar ve Ruhsar dizilerinde
konuk oyuncu olarak yer aldınız;
gelecekte dizi projeleriniz var mı?
Gelecek için böyle bir projem yok.
Sadece bazı dizi ve filmlerde konuk
oyuncu olarak yer aldım. Bunların
dışında tamamen bana yönelik bir
dizi projesi de geldi ama dizi çekmek
hiç kolay değil; çok zaman alıyor.
Bunu yaparsam, müziği ötelemiş
olacağım. Bu durum da beni düşündürüyor. Şu anda da önüme
gelen ciddi bir proje yok.
Kadına yönelik şiddete dikkat
çekmek üzere, 13 kadın sanatçı
ile birlikte “Güldünya Şarkıları”
albümünde siz de yer aldınız.
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Maalesef hala toplumumuzda çok
önemli bir problem. Bu konuda siz
ne düşünüyorsunuz?
Çok üzülüyoruz. Bir ayda onlarca
kadın şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor. Kafaların değişmesi lazım.
Bunu sosyal medyada da yazdım.
Eğitimin değişmesi lazım. Bazı saçma
sapan çocuk yetiştirme kültürleri var.
“Oğlum sen ne yaparsan yeridir.”
diyerek çocuk yetiştirmeyi doğru bulmuyorum. Kafalar değişmedikçe ve
çocuklar doğru şekilde eğitilmedikçe,
biz cehalet yüzünden bu durumları
yaşamaya devam edeceğiz. Namus
adı altında şiddet gören, öldürülen
kadınlarımız var. Daha çok yakın
zamanda bir kız çocuğunun önünde babası, annesini öldürdü. Ben
seyredince günlerce etkisinden
kurtulamadım. Ben sanatçı olarak
bu olaylarla ilgili şarkılar yaptım,
hemen her konserimde dile getiriyorum. Bana düşecek herhangi bir
görev olursa da bununla ilgili çalışmalara seve seve katılırım.
2004 yılında Febyo Taşel ile evlendiniz, sanat dünyasında örnek
gösterilen bir birlikteliğiniz var,
aynı zamanda birlikte de çalışıyorsunuz. Bu dengeyi sağlamayı
nasıl başarıyorsunuz?
Bu dengeyi tamamen profesyonel
davranarak sağlıyoruz. Evliliğimizle
işimizi bir araya getirmiyor; yeri geldiğinde, yaptığımız şarkılarla ilgili
tartışıyoruz. Beğenmediğimiz şarkılar
olduğunda, açıkça dile getiriyoruz.
Kayırmaca yok yani. Febyo, sadece
benimle değil; birçok sanatçıyla da
çalışıyor. Ben, onun diğer çalışmalarıyla da gurur duyuyorum.
Anne olmak sizi nasıl etkiledi?
Annelik, sevginin ne olduğunu anlayabileceğimiz yegane duygu.
Evladınızın sevgisini kalbinizde
hissettiğinizde, bunun üzerinde bir
sevginin olmayacağını anlıyorsunuz.
Bu çok güzel bir duygu. Çocuğunuzun
geleceği için daha çok çalışmaya
başlıyorsunuz. hayatınız daha düzenli
oluyor. Çalışan anne olarak yoruluyorum ve çocuğumla ilgilenebilmek
için uykusuz da kalıyorum. Bazen eve

1-2 saatlik uykuyla geldiğim oluyor.
Çocuğumu akşam yatırdıktan sonra sabaha kadar özlüyorum. Hem
çalışmak hem de çocuk büyütmek
kolay değil, ama onun sevgisi ayrı
bir enerji veriyor. Anne olmak çok
güzel.
Özel hayatınızın çok gündemde olmasını istemiyorsunuz…
Özel hayatımla hiçbir zaman gündeme gelmedim. Zaten gündeme
geleceğim kadar sansasyonel bir
hayatım da yok. Kimseyle de bir alıp
veremediğim yok. Benim derdim
iyi müzik yapıp konserler vermek.
Bunun için çalışıyorum. Çok iyi bir
ekibim var.

Ben bu yolu seçtim.
Belki de zor olan
budur çünkü
gündemde olmak için
tartışma ve polemikler
kullanılıyor. Ben bunu
tercih etmedim, ileride
de etmeyeceğim.
Öyle bir mizacım ya
da ihtiyacım yok.
Ben bu işin eğitimini
aldım ve iyi yaptığımı
düşünüyorum.
Sosyal medya ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Sosyal medya, herkesin kendi mecrası
oldu. Bu yönü gayet güzel. Eskiden
sizin hakkınızda doğru olmayan
şeyleri medyada görebiliyordunuz
ve bazen sesinizi duyuramıyordunuz ama sosyal medya sayesinde
binlerce kişiye ulaşabiliyorsunuz.
Takipçilerinize kendi ağzınızdan
duyuru yapabiliyorsunuz. Bazen
de çok yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Normalde karşına gelip tek
kelime edemeyecek insanlar, sosyal
medyada herhangi bir fotoğraf ya
da yorumunuzla ilgili, tabiri caizse
öküz altında buzağı arayıp saçma
sapan yorumlar yapabiliyor. Bazı

kişiler bunu ciddiye alıp mahkemelik olabiliyor. Kendilerince haklılar
da. Kimsenin, bir başkasına hakaret etmeye hakkı yok. Ayrıca bazı
şeyler çok saptırılabiliyor. Herhangi
bir olay olduğunda her kafadan bir
ses çıkıyor ve panik yaşanıyor. Sosyal medya sanal bir dünya. Orada
yaşanan her şeyi ciddiye almamak
gerekiyor. Bunun yanında, bazı toplumsal olaylarda bir araya gelinmesi
ve tepki gösterilmesi de çok güzel.
Sanatçı kimliği dışında Funda
Arar neler yapar, bir gününü nasıl geçirir?
Sanatçı kimliğim dışında herkes gibi
yaşıyorum. Biz sanatçıların sahne
dışında -bir elimiz yağda, bir elimiz
balda- tahtlarda oturduğumuzu
falan düşünüyorlar, ama hiç öyle
değil. Herkes gibi yaşıyorum, farklı
bir şey yok. Bir de ayrıca rutin olarak
yaptığım şeyler var. Sabah kalkınca
mutlaka haberleri izliyorum. Onun
dışında işle ilgili görüşmelerimi yapıyorum. İşin dışında da evde kitap
okumak, çocukla ilgilenmek gibi
şeyler yapıyorum.
Son olarak; kesinlikle izlenmeli,
okunmalı, dinlenmeli dediğiniz
film, kitap ve albüm önerilerinizi
alabilir miyiz?
Son okuduğum kitaplar arasında
“Kırlangıç Çığlığı” var. Sürükleyici
ve güzel bir kitaptı. Şiir kitapları ve
antolojiler okuyorum. Şiir çok güzel,
aslında hayatı anlatıyor. Bunların
okunmasını tavsiye ederim. Uzun
zamandır sinemaya gitmedim. Son
dönemde çok ilgimi çeken bir filme
rastlamadım.

TÜM LAZER EPİLASYON
TEKNOLOJİLERİ

T
ek Klinikte
Buz Lazer
Soprano ice

Kare Lazer
Alexandrite

Kare Lazer
Nd Yağ

Kare Lazer
Alexandrite
Nd Yağ

Clarity
Saten Lazer
Alexandrite

Clarity
Saten Lazer
Nd Yağ

(Tek Atımlı)

Buz LazerTM - Soprano ICE Lazer
Kare Lazer, Saten Lazer ‘Clarity’ sistemleri orjinal cihazlarla yapılmaktadır.
www.buzlazer.com - www.karelazer.com - www.satenlazer.com
sitelerinden teyit edebilirsiniz

Dr. DİLEK ŞİRE
EREN

Dr. CAN MUSTAFA
EREN

Peki Ama
Hangi Lazer?
Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden lazer
enerjisi kullanılarak kalıcı olarak kurtulma işlemidir. Yaklaşık 1990’lı yıllardan beri kullanılmakta
ve teknolojinin gelişmesi ile etkinlik ve güvenilirlik kanıtlanmıştır. Dalga boyuna göre yapılan
isimlendirme ile bunlar Alexandrite lazer, Diode
lazer ve Nd-YAG lazerdir. Bu teknoloji beri hangi
tipinin daha iyi olduğuna dair tartışmalar devam
etmektedir.
Burada doğru soru “hangi lazer” yerine “bana
hangisi daha uygun” veya “hangi lazer hangi
bölgede daha etkili” olmalıdır. Çünkü lazer
epilasyonda;
•
•
•
•
•

Ten rengi
Kıl rengi
Kılların kalınlığı
Kılların derinliği
Cilt hassasiyeti

gibi kriterler dikkate alınmadan işleminin
başarısı sağlanamaz.
Hangi Ten Renginde Hangi Lazer
Daha Etkilidir?
Genel anlamda, ten renginin açık olduğu kıl-tüy
renginin ise koyu olduğu kişilerde Alexandrite
Lazer ile en başarılı sonuçlar alınmaktadır. Fakat
daha esmer kişilerde Nd:Yag veya Diode Lazer
kullanılmaktadır. Burada ten renginden kasıt
genetik olarak kişinin ten rengidir. Güneşte
bronzlaşmak suretiyle elde edilen ten rengine
yapılan lazer atışları etkisizdir yada çok az
etkilidir.
Hangi Kıl / Tüy Renginde Hangi
Lazer Daha Etkilidir?
Alexandrite lazer koyu renkte tüy ve kıllar için
en ideal yöntem olmakla birlikte hemen hemen
diğer tüm lazerler koyu renkte tüy ve kıllarda
etkilidir. Fakat burada Alexandrite lazeri tercih
etmek yada mantık olarak düşük dalga boyuna
sahip lazerleri tercih etmek tedaviyi daha acısız
kılmaktadır. Daha açık renkte tüy ve kıllar (kızıl,
sarı gibi) için Alexandrite yerine sırasıyla Diode
ve Nd:Yag Lazer kullanılabilir.

Güzelyalı Mahallesi, Turgut Özal
Blv. 74 C, 01170 Çukurova/Adana

+90 322 212 02 02
info@esteliteguzellik.com

Dr. GİZEM
TOKTAŞ GEYLANİ

Hangi Kıl / Tüy Derinliğinde Hangi
Lazer Daha Etkilidir?
Tüy ve kılların derinliği arttıkça yüksek dalga
boyuna sahip cihazlar daha etkili olmaktadır.
Tüy / kıl derinliği arttıkça doğru orantılı olarak
sırasıyla Alexandrite (755nm), Diode (810nm),
Nd:Yag (1064nm) Lazer tercih edilmelidir. Fakat
ne kadar derine inilirse hissedilen acı artacaktır.
Ancak bu konuda da en son geliştirilen kare
lazer teknolojisinde Alex Nd:Yag kombine lazer
sistemleri ise ardışık atım ile hem melanin hem
de hemoglobini hedef alarak daha etkin bir
epilasyon sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.
Kare Lazer ardışık atımlı lazer sistemlerinden
üstün bir teknoloji olup Alex ve Nd:Yag dalga
boylarını aynı anda verir. Ağrıyı ve yan etkiyi
azaltıp, etkinliğin en yüksek düzeye çıkması
hedeflenmektedir.
Hangi Kıl / Tüy Kalınlığında Hangi
Lazer Daha Etkilidir?
Kalın tüylere tüm lazerler hemen hemen aynı
şekilde olumlu yanıt verirler. Sorun ince tüylerdedir. İnce tüylerde bütün bu laz er sistemlerini
güçlü ama en az yan etki ile kullanacağımız
sistemler geliştirilmiştir.
Buz Lazer Epilasyon şu an teknolojinin vardığı
en yüksek epilasyon teknolojisidir. Lazer epilasyon uygulamalarının en acısız, en hızlı ve en son
teknolojisidir. 810nm dalga boyunda bir diode
lazer teknolojisiyle çalışır. Ancak özel buz başlığı
nedeniyle yüksek dozları ağrı ve yanık olmadan
uygulamak mümkündür.
Hangi Cilt Tipinde Hangi Lazer
Daha Etkilidir?
Vücudun hassas olarak nitelendirdiğimiz bölgelerinde (yüz, kollar, omuzlar) etkisi yüksek ancak
cilde zarar vermeyen, son sistem soğutma va
buz lazer başlığı olan cihazlar tercih edilmelidir.
Sonuç olarak, Her sistemin zayıf bir yanı ve
üstün olduğu bir taraf bulunmakla birlikte genel
olarak birbirlerine yakın etkinlik göstermektedirler. Ayrıca her hangi birine çok iyi gelen bir
sistem bir başkası için hayal kırıklığı yaratabilmektedir. Onun İçin tüm lazer sistemlerinin bulunması ve cilt tipi, kıl tipi, uygulama bölgesi gibi
değişkenlere göre cihazın seçilmesi, gerekirse
mevsim değişikliklerinde veya seanslar devam
ettikçe farklılaşan kıl kalınlığına göre değiştirilmesi önemlidir.

instagram: @esteliteguzellik
www.esteliteguzellik.com
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Beautiplication (Güzelliğin Matematiği)

Güzellik rastlantı mıdır, matematik mi?
Yüz estetiği, son teknolojiye dayalı ürünler
ve bunların kullanımına yönelik yeni
yöntemlerle sürekli olarak gelişmektedir.

“

“

GÜNEY KÜLTÜR

kavramını göz önünde bulundurarak
müdahale ediyoruz.

Tabii ki teknolojinin
gelişmesi ile bitmiyor
iş; mühim olan kendini
de geliştirebilmek.
Biz, merkez olarak
her hastayı kendi
ihtiyaçlarına göre
değerlendiriyoruz.

Dr. Dilek ŞİRE EREN
ESTELİTE Güzellik & Estetik
Merkezi Kurucusu

Bu değerlendirmeler sırasında dünyaca ünlü plastik cerrah Dr. Arthur
Swift’in geliştirmiş olduğu yüz bölgesinde uygulanan ‘’BEAUTIPHICATION’’

Mükemmel güzelliğe ulaşmak için
yüzdeki ‘’doğru oranları’’ ortaya çıkartmak gerekiyor. Aslında, her yüzün
kendine göre optimum bir güzelliği
vardır. Bir yüze baktığımız zaman 7
noktayı değerlendiririz. Bunlar:
Güzel bir cilt, kaşların konumu, alnın yüksekliği, burnun uzunluğu
ve genişliği, dudakların genişliği,
gözler arasındaki mesafe, yüz kontürünün düzgünlüğü ve her şeyden
önemlisi bunlar arasındaki orandır.
Gözlerimize bakarız ama beynimizle
görürüz. Beynimiz bilgisayar gibi gördüğü her şeyi matematikselleştirerek
bakar. O yüzden ‘’BEAUTIPHICATION’’
için ‘’güzelliğin matematiği’’ diyebiliriz. Beautiphication yaklaşımında,
kişinin var olan oranları temel alı-

GÜNEY KÜLTÜR
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narak yüz çok daha güzel bir hale
getiriliyor.
Amacımız, kesinlikle kişiyi değiştirmek, farklı bir kişi yaratmak değil;
doğallığını koruyarak, kendi güzelliğini ortaya çıkartmaktır. Bu nedenle,
artık kırışıklıkların, çizgilerin peşinde
değiliz. Önce ‘’yeni bir oran’’ yaratıyoruz. Doğru oranlara ulaştıktan
sonra da ufak tefek kırışıklıkları,
lekeleri siliyoruz.
Uygulamalarımız sırasında özellikle,
hyalüronik asit dolgular gibi enjekte
edilebilen ürünlerin kullanımı sırasında yine klinik deneyimlerin matematiksel formüllere döküldüğü MD
CODES (Medikal Doctor Codes)’dan
da yararlanıyoruz.
MD Codes, hastanın yüzündeki
enjeksiyon noktalarının bireysel
gereksinimleri doğrultusunda tespit
edilmesine klavuzluk eden; hedef
alandaki iyileşmenin neden komşu
veya uzak bölgelerin tedavi edilmesi suretiyle gerçekleşebileceğini
anlamalarına yardımcı olan tedavi
modelleridir.
MD Codes, yalnızca belirleyici enjeksiyon sıralarını göstermemekte, aynı
zamanda hasta ile doktor arasındaki
iletişimi kolaylaştırıcı bir araç olarak
işlev görmelidir.

72

2019 / 2020 kış sezonunda renk ve
desen akımına uğrayan modeller
hacimli omuzlarla zirveye
oynuyor.

“

“

GÜNEY KÜLTÜR

reddedenler deneme alışverişinde
bulunabilir.

Sezon kadını,
başta simli ve
desenli ekose
kumaşların
etkisinde.
Renk paletinde
de kesinlikle
kahverengi en ön
sırada.
Nisa KALO
Moda Tasarımcısı

Kombinlemesi zor gibi görünen bu
renk, aslında uzun süredir askılardan uzaktı.
Bu kış ve önümüzdeki kış desenli,
geometrik ve simli karışık parlak ve
mat kahverengileri tüm tasarımlarda
görebiliyoruz.
İster beyaz tonlarıyla, isterseniz de
siyah tonlarıyla bu rengi rahatça
kombinleyebilirsiniz.
Soğuk kış zamanında rehavetimizi
bir üst seviyeye taşıyacak geniş
omuz/geniş kalıp palto ve cinsiyetsiz ceketler göze çarpıyor.
Gri tonlarında ceket-pantolon, ceket-etek takımlar ekose ya da düz
yün şeklinde sizi kıştan koruyup ısıtacaklar arasında.
Popülaritesini yazdan, kışa taşıyan
neon ise belki bu sezon da aramızda
olacak. Hala şans vermeyip neonu

En fazla ne gerekli, şansımızı neden
yana kullanalım diyenler için kısa
önerim; deri kumaş karışımı montlar, kürklü parkalar ve omzu geniş
vatkalı oversize ekose ceketler, siyah,
beyaz ya da kahverengi tonlarında olanlar...Sizi gündüzden geceye
taşıyabilecek, moda akımına ayak
uydurmanızı sağlayabilecek hızlı
sezon parçaları arasında.
NisaKalo, FW 2019/2020 kadın koleksiyonunda sokak modası ruhunu taşıyan tasarımlarına devam ederek,
tek başında oldukça iddialı parçaları
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beğeninize sunuyoruz.
Her biri eşsiz parçalardan oluşan
bu koleksiyonda, yumuşak pastel
renklerin baskınlığı ile modellerin
ihtişamı birleşerek 2020 kış sezonunu
yansıtan bir koleksiyon bizi karşılıyor.
Tasarımlara hakim olan renkler çoğunlukla kahverengi, buz mavi, saks
mavi, pastel pembeler ve pastel tonlarının devamı şeklinde olup; daha
çok kruvaze palto ve ceketlerin ön
planda olduğu koleksiyonda kumaşlar her zamanki gibi yün kaşmir ve
Chanel kumaş ağırlıklı. NisaKalo’nun
klasikleşen parka serisinde pastel
tonlarına shaggy yün paltolar da
eşlik ediyor.

Geçen sezon
koleksiyona
iddialı giriş yapan
blazer ceketler,
oversize formlarını
koruyarak bu sezon
da askılarda yerini
alıyor.
Ekose ve pastel tonlarında olan takımlar ister Jean, ister etekler ile keyifli bir şekilde kombinlenebiliyor.
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Günlük yaşamın koşuşturmasından bir an olsun
kendinizi kurtarıp, sadece size ait bir zaman
diliminde nefes almaya ve kendinizi özel
hissetmeye ne dersiniz? O zaman, biraz okuyalım.

Ben Erol Güncek;
hayatını spora
adamış ve
bilinçli egzersiz
programlarını
sizlere sunmak
isteyen birisiyim.

“
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Tabi sonrasında sıkı bir şekilde çalışarak Çukurova Üniversitesi Besyo
Bölümü’nü kazandım ve serüvenim
her geçen gün kendimi geliştirmek
için gösterdiğim çabayla devam etti.
Sonra insanlara aslında hayatlarına kalite katacak spor programları
üzerine çalışmalar yaptım. Ve Erol
Güncek Akademi’yi kurup bahsettiğim bilinçli egzersizleri sizlerle
paylaşmaya başladım.
Şöyle klasik sorulardan birisiyle
başlayalım:
Hocam ne zaman zayıflarım veya
ne zaman şöyle bir sıkı vücudum
olur?

Erol GÜNÇEK
Egzersiz Koçu

Çukurova Üniversitesi Besyo Cimnastik Antrenörlüğü ve Beden Eğitimi
Öğretmenliği mezunuyum. Adanalıyım ve Adana aşığıyım.
Yıllarca birçok alanda kendimi deneyerek, bana uygun olan mesleğin ne olduğunu ve bana neyin iyi
geldiğini denedim durdum.
Mobilya atölyelerinde çalıştım, babamın ekmek fırınında hamurda
açtım, tiyatro da yaptım, dans da
ettim, spor da yaptım vs. Tabi bunlar
bir kısmı.
Sonunda aradığım şeyin aslında
insanlara enerji vermek ve onları
gülümseterek kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak olduğunun
farkına vardım. Bu farkındalıkla
yıllarca Latin Dansları yaptım. Sahne performansları, festivaller, organizasyonlar derken kendimi birçok
eğitim programının içinde buldum.

Bunlar, tamamıyla sizle ilgili. Herkesin birbirinden farklı anatomik ve
fizyolojik yapısı var. Siz kendinize uygun bir egzersiz programını yaparak
ve düzenli beslenme ile istediğiniz
sonuca ulaşacaksınızdır.
Peki, sizce spor mu, yoksa egzersiz
mi demeliyiz?
İkisi arasında fark var mı, yok mu?
Kesinlikle var.
Sizler herhangi bir yarışma için sonunda ödülü olan bir hedef için spor
salonuna gitmiyorsanız, sağlıklı yaşam için egzersiz yapan kişilersiniz
demektir.
Sporun bir amacı, hedefi, belirli
bir kuralı ve sonunda başarı veya
başarısızlık konumları vardır. Ama
egzersiz öyle değil. Egzersiz, belli bir
alanda yapılan ve planlı bir şekilde
tekrar eden vücut hareketlerine denir.

76

GÜNEY KÜLTÜR

rece spor eğitmenliği yapamaz.
Yeterlilik düzeyinin belirli seviyede
olması gerekir.
Sizlerle sıkça sorulan bir soruyu daha
paylaşayım. Eminim siz de bu soruları sormuşsunuzdur :)
Bölgesel çalışma yapılabilir mi?
Tabii ki yapılır ama bir derste tüm
vücut çalışmalıdır sadece istenilen
-rahatsız olunan o bölgeye- ders esnasında biraz ağırlık verilir. Çünkü,
vücudunuz bir bütün onu parçalara
ayıramazsınız.

Peki, neden egzersiz yapmalıyız?
Sağlıklı yaşamın bir parçası olan
egzersiz programları, bazal enerjinin
üzerindeki enerjiyi harcamanızı ve
kaslarınızın etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Dayanıklılığı arttırır,
kaslarının gelişimini sağlar, vücudunuzdaki yağ oranını düşürerek kas
oranınızı artırır ve metabolizmanızı
hızlandırır.

Vücudunuzun denge, kontrol, esneklik, güç, doğru duruş gibi başlıklara
da ihtiyacı vardır. Düzenli egzersizler
bu başlıklar göz önüne alınarak yapılırsa daha hızlı sonuçlar alınabilir.
Hocalarınızı sorgulayın, yaşamınızı
önemseyin. Mesela, uzman değilse
her spor hocasının beslenme programı yazma yetkisinin olmadığını bilin.

Faydaları nedir diye sorsanız, saymakla bitmez…
Sizler için birkaç tanesine değinelim.
Mesela;
*Kendinizi daha dinamik, daha dinç
hissedersiniz.
*Ağrılarınızın azaldığına tanık olursunuz.
*İdeal kilonuzu korumanıza ve sağlıklı kas-eklem oluşumuna ve bunları
korumanıza yardımcı olur.
*Metabolizma hızınız yükselir yağ
oranınız düşer.
*Belirli rahatsızlıklarınız var ise (bel
boyun fıtığı, skolyoz, kifoz, eklem ra-

hatsızlıkları gibi) kontrollü egzersiz
ile yaşamınız daha da kolay bir hale
gelir.
Bunca şeyi yapacaksınız ama nasıl?
Maalesef günümüzde bilinçsizce
yapılan yönlendirmeler sonucu çok
sayıda sakatlık ile başa çıkmaya
çalışıyorsunuz. Burada yapmanız
gereken sorgulayıcı bir yapıda
olmalısınız. Unutmayın, her belge
alan kişi kendini geliştirmediği sü-

Yapacağınız egzersizler bütünü
size çok iyi geldiği gibi çok kötü de
gelebilir.
Bu yüzden, size iyi gelen egzersiz
modellerini keşfedin ve başlayın!
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Merak Edilen Diyetlere Diyetisyen Bakışı.

İnternet veya medya aracılığıyla moda, çok
hızlı değişen bir konu olmaya başladı. Bir defa
gördüğünüz bir şeyle çok hızlı bir şekilde tekrar
tekrar karşılaşıyoruz ve bu da her konuyu hızlı
tüketmemize sebep oluyor.

Hızlı tükenen konu
kıyafet, makyaj,
saç modelleri veya
bunlar gibi satın
alabileceğimiz bir
şeyler olduğunda
sonuç çok dramatik
olmuyor. Bunun
yanında konu
sağlığımız olduğunda
moda daha
acımasız sonuçlar
doğurabiliyor.

Gizem İNCEKALAN ÜNALDI
Diyetisyen

Diyet konusunun sağlığımız ile ilgili
olduğu artık tartışmasız bir gerçek.
Hangi konuda doktora başvursanız
doktor önce olması gereken fazla
kilonuz varsa bunu vermenizi, beraberinde hastalığınız ile ilgili tedaviye
devam etmenizi öneriyordur. Durum
böyle olunca kilo ile baş ederken anlık öneriler, genel herkes için yapılan
öneriler bir yerde yetersiz kalıyor.
Öncelikle, adım adım gündemdeki
moda kilo verme yöntemlerini inceleyelim.
Intermittent Fasting Diyeti: “IF” ya da
Aralıklı Oruç Tutma Diyeti’nin mantığı
fazlasıyla basit günün büyük bölümünde aç kalıp gerisinde besleniyorsunuz. Bu diyette amaç; vücudu
aç bırakarak daha sağlıklı, daha
performansı yüksek hale getirmek.
Önemli kural şu: Aç kaldığınız süre,
yemek yediğiniz total süreden uzun
olmalı. Böylece, vücut açlık sırasında
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depo yağlarını yakıyor. Gerçekten
durum böyle mi? Uzun süreli açlık
sonrasında, aşırı yeme durumunun
nasıl önüne geçebilirsiniz? Bir gün,
iki gün önüne geçseniz bile sonunda
aşırı yiyerek kilo verimini engelliyor
kişi. Bu durumda kalıcı kilo kaybı için
doğru bir yöntem olmamış oluyor.
Paleo Diyeti: Bu beslenme planında,
az veya hiç işlem görmemiş gıdaların
tüketilmesi öneriliyor. 10.000 yıl öncesinde yaşayan atalarımızın beslendikleri gibi beslenmemiz gerektiğini
savunan bir öğreti diyebiliriz. Bu diyet
planına göre, yüksek protein ve lif
alımı ile kalori kısıtlamadan da kilo
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verilebilir. Etin bu kadar ön planda
olup tahıl, kurubaklagil, meyve ve
süt ürünlerini tüketmemek sürdürülebilir bir durum değildir. Düşük
karbonhidrat ve düşük kalori alımı
kilo vermede yardımcı olabilir ama
bunun yolu tamamen et odaklı beslenmek olmamalı. Bu kadar et ve et
ürünleri tüketmek sizi baş ağrılarına,
baş dönmelerine, halsizlik mutsuzluk
gibi duygu durumu bozukluklarına,
kabızlık ve konsantrasyon eksikliklerine sevk edecektir. En önemlisi aşırı et
tüketiminin, kalp hastalıkları ve bazı
kanser türlerinin görülme ihtimalini
arttırdığı çalışmalarla gösterilmiştir. Mecbur olunduğu zamanlarda
sadece et ve türevlerini tüketmekte
sorun yoktu ama şimdiki yüzyılda
fazlasıyla çeşitli yiyeceğe ulaşabiliyoruz neden ete mahkum olalım?
Ketojenik Diyet: Ketojenik diyet
mantığında, yüksek yağ tüketimi
orta derecede protein alımı ve aşırı
düşük seviyede karbonhidrat tüketimi vardır. Tam oranlarla belirtmek
gerekirse; %75 yağ, %20 protein ve
yalnızca %5 karbonhidrat alımını
önerir. Bu diyeti ciddi bir beslenme
bilgisi olmadan tek başına uygulamanız çok zordur. Normalde ketojenik
diyet, epilepsi gibi bazı sinir sistemi
hastalıklarında ve bazı kanser türlerinin tedavisini desteklemek adına
uygulanmaktadır. Ortalama 4-5 gün
içinde yağ yakılmaya başlandığı
da kanıtlanmıştır. En büyük eksikliği
tüketilen yiyeceklerin lif, vitamin ve
minerallerden fakir olmasıdır. Bilimsel olarak zayıflama adına kullanılmasını öneren bir bağımsız çalışma
yoktur. Verilen kiloların diyet uygulanması bittiği anda geri alınmaya
başlaması da bunun kanıtları ara-

sındadır. Bu arada böbrek, karaciğer veya kalbinize zarar vermeden
diyeti bitirdiyseniz şanslılar arasında
sayabilirsiniz kendinizi.

Raw Food (Çiğ
Beslenme): Son yıllarda
moda hale gelen
doğal beslenme akımı
olan Raw Food, sebze,
meyve, kuruyemiş, yağlı
tohum ve filizlenmiş
tahıllar kesinlikle
çiğ veya en fazla 40
derecelik ısıl işlem ile
tüketiliyor.
Et ürünleri bu şekilde tüketilemeyeceğinden hayvansal ürünler kullanılamıyor. Özellikle, Türk mutfağının
böyle bir beslenme programı ile
sürekli tüketilir hale getirilmesi imkansıza yakındır. Bu yüzden kilo verme süreci için mantıklı bir program
olmaktan eleniyor. Belki kısa süreli
detoks süreçlerinde kullanılabilir.
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Benim en çok sorular aldığım beslenme planları bunlar. Gelelim bu
işin kalıcı haline. Ben, bu programa
“Telafi Diyeti” diyorum. Gerçekçi olmak gerekirse lahmacun, dolma,
içli köfte, kebap, tatlılar, mantı ve
daha bu yazıya sığdıramayacağım
kadar çok güzellikler barındıran bir
mutfağa sahibiz. Bugün itibari ile
elinde detoks şişeleri, ayağında spor
ayakkabısı ile sürekli sağlıklı beslenmeyi düşünen bir insan haline
gelemeyecekseniz ve bunun yanında
da artık olduğunuz kilodan aşağı
inmeye karar verdiyseniz sizin isteklerinizi net olarak dinleyecek diyet
programınızda bu yiyecekleri mantıklı seviyelerde bulundurabilecek bir
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diyetisyene ihtiyacınız var. Tabii ki
gözünüzün gördüğü her şeyi isteme
hakkınız olamaz ki bu durum eskisinden farklı bir plan yaratmayacağı
için kilo kaybı mümkün olmayacaktır.
Sosyal hayatınızın daha sakin olduğu
haftanın günlerini daha sıkı (tabii
ki hayatınıza uygun) bir programla
geçirip, arkadaş gruplarıyla yemek
yiyeceğiniz zamanları mantıklı serbestlikle geçerseniz sürekli arkanıza dönüp kaç gün geçti, ben kaç
kilo verdim, ne zaman bitecek bu
diyet diye sormadığınızı göreceksiniz. Konfor iki türlüdür; kilo, bazen
istediğini giyinebilme seviyesinde,
bazen çorabını giyebilme seviyesinde
olabilir ama hayat standartlarınızı

düşürüyorsa bunun bedeli olarak
yaptığınız diyet her an vazgeçilecektir. Sosyal aktivitelerinize devam
ederken diyet yapabilirsiniz. Aklınızı yoran her diyet bir gün bitmeye
mahkumdur.
Siz, hayatınızı yaşamaya devam
ederken yanınızda yürüyebilecek
bir programı oluşturmak Telafi Diyeti ile mümkündür. “Her hatanın
bir telafisi olsa hata diye bir şey
kalmazdı” bir de diyete bu mantıkla
bakın. Belki daha içinden çıkılır
bir hal alacaktır sizin için de.
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Postür Bozuklukları.

Postür, iskelet öğelerinin, vücudun
destek yapılarını zedelenme ve ilerleyici
deformasyondan koruyacak şekilde
düzgün ve dengeli dizilişidir.

“
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İyi postür, minimum
çaba ile vücutta
maksimum yeterliliği
sağlayan duruştur.
Ayrıca vücudun duruş
ve dengesi iyi, eklemler
üzerindeki zorlanmanın
az olduğu, organların
yeterli ve düzgün
çalışabilmelerini
sağlayan, kişinin
kendisini yormadan
gevşek olarak aldığı
postür olarak da
tanımlanabilir.

Dr. Önder ERGİN
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzmanı

Yandan bakıldığında, çizilen bir
hayali çizgi kulak memesi, omuz
çıkıntısının ortası, kalça dış çıkıntısı, diz kapağı arkası ve bilek dış
çıkıntısının 3 cm önünden geçer.
Başlıca Postür Bozuklukları
Kifoz
Omurganın normalde sırtta olan eğriliğinin daha da artmasıdır. Yapısal
ya da fonksiyoneldir. Sırttaki kifoz
artışı göğüs kafesi genişlemesini
azalttığı gibi, omuz problemlerine
de yol açabilir. Duruşa bağlı kifoz,
genellikle buluğ çağında gelişir, ağrı
nadirdir. Özellikle ders çalışan, duruşuna dikkat etmeyen çocuklarda
ve gençlerde görülür. Genç kızlarda
göğüslerin çıkma döneminde duruş
bozukluğuna bağlı kifoz gelişebilir.
Bir diğer tip, yaşlılıkta ortaya çıkan
kemik erimesine bağlı kamburluktur.
Her omurun diğeri üzerine baskısı

sonucu ağırlığın fazla bindiği omur
gövdesinin ön kısım yüksekliği azalır
ve kifoz oluşur.
Skolyoz
Omurganın arkadan bakıldığında
sağ ve sol yanlara doğru olan eğriliği ve eğrilikle birlikte dönmesini
ifade eder. S ve C şeklinde olabilir.
Göğüs kafesinde, kürek kemiklerinde, beldeki katlanmalarda asimetri
farkedilir. Omuz ve leğen kemiğinde
seviye farkı olabilir.
Yapısal skolyoz; sabit deformitedir,
ilerleyici olabilir. Yapısal olmayan
skolyoz mobil niteliktedir, yatma
sırasında ya da yana eğilme ile
ortadan kalkar.
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Omuzlar sandalyeden geriye doğru
gelsin. Aynı şekilde karnı düzleştirip
nefes alalım ve 10 saniye tutalım.
3-4 tekrar şeklinde yapalım.
Postür bozuklukları gelişmişse, bozukluğa spesifik yöntemler, egzersizler
ve cihazlar ile şekil bozukluğu, kas
dengesizliği ve fonksiyonel bozukluğun kısa ve uzun vadeli tedavisi
düzenlenip takipleri planlanır.
Yaşam boyu iyi postürü korumak
için öneriler:
- Gün boyunca boyun, sırt ve beldeki
doğal eğrilikleri korumaya çalışın.
- Aşırı kilo almamaya özen gösterin.
Kasların fazla kasılmasını ve dengesiz bir hal almasını engelleyin.
- Uzun süre aynı poziyonda kalmaktan kaçının.
- Yatağınız aşırı sert veya aşırı yumuşak olmasın. Yastığınız, boyun
çukurunu desteklesin fakat yüksek
yastıktan kaçının.
- Yürüme postürüne dikkat edin.
Sırtınızı dik tutun ve başınızın üzerinden bir uçan balon sizi yukarıya
çekiyormuş gibi yürüyün.
- Ayakkabı seçimi önemlidir. Taban
yapısını göz önüne alın. Çok sık topuklu ayakkabı giymeyin, giydiğinizde
de uzun süre ayakta kalmayın.
- Düzenli egzersiz yapın.
Adolesan dönemde skolyoz, kızlarda
4-8 kat daha fazla olup, ilerleme riski
de daha fazladır.
Çukur bel (artmış lordoz)
Normal bel çukurluğunun artması
durumudur. Leğen kemiğindeki, kalça ve ön bacak kaslarındaki dengesizlik ve uyumsuzluk sonucu oluşur.
Postür bozuklukları tanısı postür
analiz ve görüntüleme yöntemleri ile konur. Evde ayna karşısında
da postürünüz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Başınız düz mü,
omuzlar aynı hizada mı; kalçalar,
diz kapakları ve ayak bilekleri düz
mü, içe veya dışa dönük mü diye
kontrol edebilirsiniz. Yandan bakılınca da baş pozisyonu, çenenin

yere paralelliği, omuz kulak hattı,
sırt ve göğüs kafes çıkıklığı, karın
sarkıklığı, bel çukuru, dizlerin orta
hattan sapması değerlendirilebilir.
Basit postür egzersizleri ile postür
korunabilir. Sırt duvara dönük, topuklar duvardan 7 cm önde, ayaklar birbirinden 15 cm açık olacak
şekilde duralım. Kollar, avuç içleri
öne bakacak şekilde sarksın. Belimizi
duvara yaklaştıralım. Sırtı düzleştirip,
göğüsü kaldırın. Başı çeken bir ip
varmış gibi yukarı geri hareket ettirelim. Karnınızı düzleştirip nefesinizi
10 saniye tutun. Bunu günde 3 kez,
3-4 tekrar şeklinde yapalım. Otururken sırt düz, ayaklar yere paralel
bir şekilde oturalım. Kollar sarksın,
sırtı düzleştirip göğüsü kaldıralım.

Günümüzdeki aktif yaşam temposunda birçok kişi sırt, boyun veya
bel ağrılarından muzdariptir. Çoğu
kez, zaman içindeki yüklenmeler ve kötü kullanımların sonucu
olarak kas dengesinin bözulması
postür ve omurga problemlerine
yol açabilmektedir. Ciddi ağrı ve
bozukluğumuz olmadan da postürel
farkındalığımızı geliştirmeli ve onu
basit önlemler ile korumalıyız.
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17. Geleneksel
Bahar Şenliği,
bu yıl 29 Nisan 2019 Pazar gününde,
Adana Atlı Spor Kulübü’nde büyük bir
katılım ile gerçekleşti.

Tüm etkinliğin her
bir detayı vakfımız
tarafından organize
edilen bu etkinliğin
sorumluluğu da kabul
edersiniz ki büyük
oluyor. Hazırlıkları
aylar öncesinde
büyük bir titizlikle
planlanan bu
organizasyonumuzda,
yaklaşık 7.000
kişiyi ağırlamanın
gururunu yaşarken
göstermiş olduğunuz
ilgi ve katılım en
büyük motivasyon
kaynağımız oldu.

Hazırlık sürecimize değinecek olursak; haftalar öncesinden alan temizlendi, çimler biçildi ve alandaki
görsel düzen sağlandı. Çadırlar kuruldu ve sponsorlarımız yerini alırken
saatler içerisinde alan doldu, taştı.

tarafından büyük ilgi ve beğeniyle
karşılık bulan yiyecek standımız ve
yıl içerisinde yine kadınlar kolu tarafından hazırlanan el emeği ürünler, konuklar tarafından beğeniyle
tüketildi.

Kadınlar kolu tarafından binbir
emekle hazırlanan ve gelen konuklar

Ana sponsorumuz olan Toyota Onatça’nın katılımlarıyla alana getirilen
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araçlar yetişkin misafirlerin ilgisini
çekerken, Onatça Grup tarafından
alana getirilen temsili robot da çocuk
misafirlerin ilgi odağı oldu.
Stantlarımızdan biri olan Mert Restoran’ın alan kurduğu kebap standı
yüzlerce insan tarafından dolduruldu. Yine bir başka yemek standı olan

Lebeni markası, yoğun ilgi odağı
oldu.
Kahvaltı, dondurma ve içecek standı
olan Özal Mado, gün boyunca çocuklar için faaliyet hazırlayan Düşler
Sokağı Anaokulu, tanıtımını yapmak
üzere Brasserie, ERAL Okulları, Teknofish, Aydoğan Reklam, İkies Ajans,
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Boutuque Cosmetic, Büyük Usta Şalgam, Sasu, Türkmenbaşı Estetik&Güzellik’in alanımızı doldurmasıyla
renkli görüntüler ortaya çıktı.
Belediye Bandosu’nun ve Erol Güncek Akademi’nin dans gösterilerine
eşlik eden misafirlerimiz Megaband’in sahne almasıyla adeta
yerlerinde oturamadı. Alandaki
coşku ve katılım görülmeye değerdi.
Çocuklarımıza yönelik etkinlikler,
kostüm şovları, yarışmalar, oyunlar,
gösteriler ile tam bir şenlik havası
yaşandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl
da tavla turnuvası, yumurta yarışı,
penaltı atışları gibi etkinlikler de
gün boyunca sürdü.
Tavla turnuvası birincisi ve diğer
yarışmalarda başarı gösteren çocuk ve yetişkinler madalyalarını ve
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ödüllerini yönetim kurulu üyelerimizin
elinden aldılar. Şenliğimize katılım
gösteren, eğitime destek veren tüm
sponsorlarımıza plaketlerimiz yönetim kurulu tarafından takdim edildi.
Binlerce insan, eğitime destek için
tek yürek… Sizinle büyüyor, sizlerin
desteği ile daha çok öğrencinin hayatında fark yaratıyoruz. Bu gururu
bizlere yaşattığınız için tüm üye ve
gönüllülerimize teşekkürleri borç
biliriz.
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Dış Pazarlarda Türk Markalarının İnşası.

Yıllar önce New York, Park Avenue‘da devasa
Colgate binasının karşısında durmuş, 100 ‘den
fazla ülkede başarıyla faaliyet gösteren
şirketin başarı sırrını anlamaya çalışıyordum.
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Uluslararası pazarda sadece Mavi
Jeans, Simit Sarayı, Sarar, Beko ve
Ülker markalarına sahibiz.

Nasıl oluyordu da
Colgate-Palmolive
markası Manhattan‘daki
bir ofisten sistematik
bir şekilde
yönetilebiliyordu?

Sizce bu sorunun yanıtını alma
vakti gelmedi mi?
Günümüzde küreselleşmeyle beraber
rekabet hızı da artıyor. Pazarlama ve
marka olguları önemini her geçen
gün daha da çok hissettiriyor. Böylesine bir dünyada rakiplerimizden
sıyrılıp zirveye ulaşmanın, başarılı
olmanın ve tabii ki de para kazanmanın bir yolu mutlaka olmalı!
İnsanları etkileyecek farklı bir şey
bulmalıyız, ama nasıl? Bulduğumuzu
farz edelim, peki ya sonrası? Bu fikri
tepeye taşıyacak, markalaşmasını
sağlayacak ve bize kar getirecek
bir yol izlemezsek, bu fikrin bize bir
yararı olur mu?

Altay AYHAN
Eğitmen ve Yönetici /
Cosmopolitan Food Group

Bir dönem dünyanın en büyük imparatorluğunu yönetirken bugün
zengin tarihimizle ve doğal kaynaklarımızla neden bir dünya markası
yaratamıyoruz? Osmanlı’nın torunu
olarak bize dünya çapında bir marka
yakışır. Bu konuda yazılmış onlarca kitap, makale olmasına rağmen
elimizde somut bir yöntem var mı?

Öncelikle pazardaki fırsatlar nelerdir, bölgesel güçlü markalar yaratabileceğimiz ürünlerin uluslararası
şansı ne olabilir; bunları gözden
geçirmeliyiz. Geçtiğimiz günlerde
Arçelik firmasının Genel Müdürü
Levent Çakıroğlu’nu dinlemiştim.
5 ülkede 14 fabrikasıyla ‘Dünyaya
saygılı, dünyada saygı’ prensibiyle
Beko’nun, İngiltere’de, Romanya’da,
Litvanya’da 1. marka olması ve Batı
Avrupa’da toplamda 2. marka olması
gerçekten gurur verici. 10 markayı
yöneterek yaklaşık 11 Milyar TL ciroya
ulaşılmıştır. Önce insan, sürdürülebilir inovasyon ve teknoloji gibi 3
temel husus ön plana çıkmaktadır.
Ülker’i düşündüğümüzde, dağıtım
gücü, yerel üretimleri, güçlü marka
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da ise dünyadaki 5 stratejik üretici
ülkeden biriyiz. Bu durum akıllara
şu soruyu getirmeli: Acaba zeytinyağında markalaşabilir miyiz?
Benzer şekilde fındık ve kayısı üretiminde de dünya birinciliği Türkiye‘ye ait. Bunu takiben, hazır giyim
ve altın üretiminde dünya ikincisiyiz;
kuru üzümde dünya çapında söz
sahibiyiz.
ve reklam desteğini fark ediyoruz.
Simit Sarayı’nı kutlamak gerekir.
Çünkü sokaktaki nostaljik ürünümüzü markalaştırıyor. New York ‘a
gittiğimizde New York Bagel‘a karşı
Simit Sarayı karşımıza çıkıyor.

Türk markalarını dünya pazarına
sunma fikrini geliştirirken 3 kavramdan söz etmemiz mümkündür. Gıda
sektörünü incelersek;
• Ürünümüzün markalaşması
• Yöremizin markalaşması

Sadece Bunlar Yeterli Mi?

• Ülkemizin markalaşması

Coca-Cola, IBM, General Electric
gibi markalara baktığımızda bizim
dünya markası olma şansımız kısa
vadede oldukça zor… Ancak, bölgesel güçlü markalar yaratarak işe
başlayabiliriz. Çoğumuz Türkiye‘nin
siyah zeytin üretiminde dünya birincisi olduğunu bilmiyor. Zeytinyağın-

İşe her şeyden önce, odaklanacağımız ürünün pazarını araştırmakla
başlamamız gerekir. Örneğin, zeytinyağı sektörünü inceleyelim; zeytinyağı, Türkiye için stratejik bir üründür ve
dünyanın önde gelen üretici ülkeleri,
İtalya, İspanya, Yunanistan, Tunus
ve Türkiye’dir. Türkiye’nin ihracatı
yüksek sezonda 100.000 tona kadar
çıkmaktadır. Bu sonucu istatistiksel
olarak gözden geçirdiğimizde, üretimimizin %85‘inin dökme olarak
Avrupa‘nın değişik ülkelerine ihraç
edildiğini görüyoruz.
Pazar bilgileri, pazardaki boşluklar,
fırsatlar bir yana; bir de madalyonun diğer yönüne bakmakta fayda
var: Belirsizlikler, düşük gelir düzeyi,
dağıtım kanallarında yetersizlik, ödemelerdeki riskler de karşılaşılabilecek zorluklardır. Tüm bunları pazara
girmemizdeki engeller olarak değil;
işimizi doğru ve dikkatli yapmak için
göz önünde bulundurmamız gereken

durumlar olarak nitelendirmemiz
gerekir. Gelişmiş ülkelerin ticaret
hacmini incelediğimizde, komşu
ülkelerle yaptıkları ticaretin, toplam ticari paylarında çok önemli
bir yer kapladığını görüyoruz. Örneğin, Amerika‘nın, kuzey ve güney komşuları Kanada ve Meksika
ile ciddi ticaret ilişkileri vardır. Bu
durum, Almanya ve Avusturya için
de aynıdır. Sadece Türki Cumhuriyetlerle değil, aynı şekilde doğu ve
güneydoğudaki komşularımızla da
ciddi ticaret potansiyelimiz vardır.
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ‘Komşu
Ülkeler Stratejisi‘ adı altında önemli
teşvikleri vardır. Buna Kuzey Afrika’yı
ve Arap yarımadasını da dahil edebiliriz. Pakistan gibi, Türkler hakkında olumlu fikir sahibi ülkelerde de
Türk markalarının şansı yüksektir.
Önemli olan, doğru tespitler yapıp,
doğru stratejilerle en uygun ürünü en
uygun pazara konumlandırmaktır.

Bölgesel ve güçlü
markalar yaratmamız,
bir dünya markası
oluşturmaktan daha
kolay olacaktır.
Türkiye, coğrafi
konumu itibariyle,
Rusya, Ukrayna,
Orta Asya ve Kafkas
ülkeleriyle diğer
ülkelere oranla
daha rahat iletişim
kurabilecek
durumdadır.
Dahası, bu saymış olduğumuz bölgeler ve ülkeler, tüm dünyada oldukça
hızlı gelişen ve büyüyen pazarları
kapsıyor. 150’si Rusya, 60’ı Ukrayna,
olmak üzere toplamda 400 milyona yakın, değişime açık, satın alma
gücü diğer bölgelere oranla düşük
bir tüketici grubundan söz ediyoruz.
İş yaşantımda, Amerika, Japonya
gibi gelişmiş pazarlarda, markamızı
sunmadan önce yaptığımız araştırmalar, bölge ve ülke bakımından
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Türkiye’nin bilinirlik oranının oldukça
düşük olduğunu göstermişti. Bunu
da göz önünde bulundurarak dikkat
etmemiz gereken en önemli noktalardan birinin ürün-yöre-ülke üçgeni
olduğunu söyleyebiliriz.
Burada, tecrübelerimden yol çıkarak bir örnek vermek isterim: İş seyahatlerimden birinde Roma’ya iki
saat mesafedeki Trevi kasabasına
gitmemiz gerekiyordu. Kasabada
gözlemlediklerimizi tek kelimeyle
hayranlıkla karşıladık. Bu küçük
kasabadaki tüm çalışanlar bir kooperatif şeklinde bileşerek kendi
olarak Bim’in Fas’taki mağazalarını
gösterebiliriz. Bu mağazalarda fiyat ve kalite kombinasyonundaki
başarımızın yanı sıra Türkiye‘nin
bu kültürel varlığıyla son yıllarda
Arap dünyasında yarattığı olumlu
izlenim sayesinde ‘Made in Turkey’
yazan ürünler de oldukça rağbet görüyor. Bu çok gurur verici bir gelişme.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)‘nun
rakamlarına göre, nüfusun %50’den
fazlasının 29 yaş altında olduğu bir
ülkede yaşıyoruz. Bu, inanılmaz aktif
çalışma gücü kapasitemiz olduğunu
gösteriyor; ancak, tabii ki bu gücü
doğru eğitmemiz ve doğru kullanmamız gerekiyor.

kasabalarından bir marka oluşturmuşlardı. Gerek atölyelerde gerek hazırladıkları broşürlerde hem
kasabalarının hem markalarının
tanıtımını yaparak L’olio di Trevi
adındaki zeytinyağlarını ve tüm organik ürünlerini, muadillerine göre
2-3 katı fiyatla, çok büyük pazarlara
açılmasalar da bölgesel anlamda
satışa sunuyorlardı.
Türkiye artık kültürel alanda ve diğer
alanlarda bölgesel bir güç haline
gelmiştir. Biz de neden Türk televizyon dizilerinin beğeni ile izlendiği
bölgelerde Türk ürünlerini neden
ön plana çıkarmayalım? Ürünlerimizin satışında Behlül’ün de (Kıvanç Tatlıtuğ) katkısı vardır. Örnek

Madem böylesine zengin bir iş gücüne sahibiz, bu yetenekli ve hevesli
gençleri daha verimli kullanamaz
mıyız? Evet ülkemizde genç, dinamik, başarı motivasyonu yüksek bir
iş gücünün yanında gerekli alt yapı
ve doğal zenginlikler var; o halde
harekete geçmenin vakti gelmedi mi?
Düşünsenize, her sektörde markalaşma yolunda böylesine bir atılım olsa
ne kadar büyük markalar yaratabilirdik… Ama ilk ve en önemli şart,
sonuna kadar sabırla gidebilmektir.
Vazgeçmeden tıpkı bir dantel gibi
markamızı işlemek…

• Hepsinden de önemlisi yılmadan,
sürekli gayret ederek çalışmak ve
motivasyon
Markalaşma sürecinde önümüze
çıkacak her türlü engeli aşmamız
için bizlere yol gösterecek kavramlar
bunlar olacaktır. Kısacası; içimizdeki
heyecanı kaybetmediğimiz sürece,
başarılı olmamamız için hiçbir neden
olmadığını unutmayalım.
Dış pazarlarda Türkiye’nin ve Türk
ürünlerinin markalaşması adına çok
büyük imkanlar ve fırsatlar bulunmaktadır.
Aşağıdaki örnekte Adidas bizi son
derece motive etmektedir: İmkansız
diye bir şey yoktur!
‘İmkansız’, bu dünyayı değiştirmek
için içlerinde var olan gücü keşfetmek yerine, kendilerine sunulmuş
dünyada yaşamayı daha kolay bulan küçük insanların ortaya attığı,
büyük bir kelimedir.
‘İmkansız’, bir gerçeklik değildir; bir
görüştür.
‘İmkansız’, bir iddia değil; bir meydan okumadır.
‘İmkansız’, potansiyeldir.
‘İmkansız’, geçicidir.

• Sabır

‘İmkansız’, yoktur.

• Uzun vadeli planlar

Önce güçlü bir bölgesel marka, sonra
dünya devi bir marka yaratılması,
gayret ve inancıyla…

• Tüketici odaklı çalışma modelinin alt yapısı hazırlanmış bir şirket
yönetim modeli haline getirilmesi
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Röportaj: Yeliz DOĞRAMACILAR ARMAN

"İş anlamında
da sunuculuk
yapıyorum
aynı zamanda
“Bir Zamanlar
Çukurova” dizinde
görev aldığım
için yirmi dört
saati sığdırmakta
zorlanıyorum."
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Kendimi
hiçbir zaman
ayrıcalıklı
hissetmedim.
Bunu sadece
bir iş olarak
gördüm.
Hazırlayan:
Müyesser MUMCUOĞLU
1978 İstanbul doğumlusunuz, liseyi Vefa Lisesi’nde, üniversiteyi de
yine İstanbul’da okudunuz. Uzun
yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra,
Adana’da yaşamaya nasıl alıştınız?
Adana’da günleriniz nasıl geçiyor?

sebebiyle okuldan ayrılmak zorunda
kaldım. Ailem üniversite hayatımı
sonlandırmama üzüldü, fakat ben
eğitim hayatımı bitirmedim. Sevdiğim
ve istediğim alan olan oyunculuk
eğitimini almaya devam ettim.
15 yaşında bir reklam filmiyle kamera önünde olmaya başladınız; bu
kadar genç yaşta kamera önünde
olmak sizi nasıl etkiledi?
O zaman her şey daha saf ve masumdu. Kendimi hiçbir zaman ayrıcalıklı hissetmedim. Bunu sadece
bir iş olarak gördüm. İşimi yapıp
ertesi gün formamı giyip okuluma
gidiyordum.
Sonrasında birçok dizi, program,
film ve tiyatroda rol aldınız; özellikle Gurbetçiler ve Hayat Bilgisi
dizilerindeki rolleriniz ile sizi herkes
hatırlıyor. Ama şimdi kameralardan uzakta olmayı seçiyorsunuz.
Bu seçiminizde neler etkili oldu?

Nasıl geçtiğini bende anlamıyorum
aslında. Ne mutlu ki Adana’da günleri
yetiştiremiyorum. Çocuklarımı okul
etkinliklerine, arkadaşları ile olan
sosyal aktivitelerine (doğum günü,
bateri kursu…) ben götürüyorum.
Bazı derneklere de eşim ile üyeliğim
bulunuyor. Onlarda da gönüllü olarak görev alıyoruz.
İş anlamında da sunuculuk yapıyorum aynı zamanda “Bir Zamanlar
Çukurova” dizinde görev aldığım
için yirmi dört saati sığdırmakta
zorlanıyorum.
Üniversitede Uluslararası Ticaret
Bölümü’nde okurken, bırakıp oyunculuk eğitimi almaya başlıyorsunuz. Bu kararınızda neler etkili oldu,
çevrenizden nasıl tepkiler aldınız?
Üniversite hayatımdan önce de
oyunculuk alanında eğitimler alıyordum. Aldığım eğitimler sonucunda
oyunculuğa devam ederken ATV’de
“Savunma” adında Hülya Avşar ile
başrolü oynayacağım bir teklif geldi.
Sete gitmekten okula zaman ayırmakta güçlük çekiyordum. Devamsızlık

Başrol olarak, bir diziye başladığınız
zaman çalışma saatleri çok uzun
oluyor. Aileme zaman ayıramıyorum. İki oğlum var; büyük oğlum 3.
Sınıf, diğer oğlum ise anaokuluna
gidiyor. Anneye en çok ihtiyaç duyduğu zamanlar önceliklerim onlar.
Beş yıl sonra bir başrolde oynaya
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2011 yılında ilk çocuğunuzu dünyaya getirdiniz; anne olmak size neler
hissettirdi, sizi nasıl değiştirdi?
Ben bu hayatta en çok anne olmayı
sevdim. Sunucu oldum, eş, arkadaş,
oyuncu, evlat, dost… Ama en çok
anne olmayı sevdim. Anne olduktan sonra, hayatta unuttuğunuz en
saf en doğru duyguları tekrar hatırlıyorsunuz ve hayata o penceren
bakıyorsunuz.
Eşiniz ile nasıl tanıştınız?
bilirim ama çocuklarımın bu yaşını
geri getiremem. Bu yüzden de bu
dönemde ailemle kaliteli zaman
geçirmeye özen gösteriyorum.
Bundan sonra nasıl bir projede yer
almak istersiniz?
Gerçek hayatı anlatan, kadın-erken
ilişkilerin komik taraflarını işleyen,
çocuklarla harmanlanan komedi
dizisinde oynamak isterim.

Show TV de “Offshore” yarışmasının
sunuculuğunu yapıyordum. Eşim de
orada pilot olarak görev yapıyordu.
Sunucu-pilot ilişkisinden, çoluklu-çocuklu güzel bir beraberliğe adım
attık.
Evlilik teklifini nasıl aldınız?
Eşim ile Almanya’daki ailesi ile tanışmak için yurt dışına gittik. Biz kayak yapmayı çok severiz. Eşim de
kayak yapmak üzere bir program
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ayarladığını ve program boyunca
da beni her gün küçük sürprizlerin
beklediğini söyledi. Farklı bir yerde
kayak yapmak üzere yola çıktık, fakat bir süre sonra dağ tarafından
uzaklaştığımızı fark ettim. Yanlış yola
saptığımızı düşünürken kendimi bir
helikopter pistinde buldum. Tabi her
şey organize edilmiş ve ben hiçbir
şey anlamamıştım. Sanki Kadıköy
dolmuşuna biniyormuşum gibi helikoptere bindim. Helikopter havalanınca Alp Dağları’na yakın bir yerde
evlilik teklifimi aldım. Hayatımdaki
en özel anlardan biridir.
Bir konuşmanızda ‘Bu hayatta insan
bir tek kendini kontrol edebiliyor’
diyorsunuz; kendinizi nasıl kontrol
ediyorsunuz?
Kendi hayat felsefemle kontrol ediyorum. Hayatta keşke diyeceğim hiçbir
şeyi yapmamaya gayret ediyorum.

Ne kadar az
keşkem olursa, o
kadar bu hayatta
mutlu olacağımı
düşünüyorum.
Bu yüzden de
kimseyi kırmadan,
incitmeden,
düşünerek ve
farkına vararak
davranmaya
çalışıyorum.

yapıyorum. Gerçekten güvendiğim
kurum, kişi ya da projelere gönülden
destek vermeye devam edeceğim.
Güney Eğitim Vakfı size ne ifade
ediyor?
Çok içten, samimi bulduğum, oldukları gibi olan, öncelikleri gerçekten
eğitim ve gençler olan, karşılıksız
sevgi, çıkarsız saygı ile harmanlanmış ruhu olan, kendimi aralarına
ait hissettiğim ender kurumlardan
biri.

Kendinize ayırdığınız zamanı nasıl
değerlendirirsiniz?
Her gün kendim için bir Türk kahvesi
yaparım. Yalnız kalır, telefonuma
bakmam ve kimseyle konuşmam. Bu
beş dakikalık kahve molasını sadece
kendi iç dünyama hediye ederim. Bu
sırada günümü, anımı, geleceğimi
düşünürken aslında benliğime dönerim. Bir meditasyon olarak görüp bu
ritüelimi hiçbir şekilde değiştirmem.
Birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığınızı biliyoruz. Bu tür
organizasyonlara bakış açınızı bir
de sizden dinlemek isteriz…

Kadın ve çocuk konusunda çok hassasım. Bu iki konuda teklif geldiği
an akan sular duruyor. Gerçekten
inandığım girişimci kadınlara destek
olmak için elimden geleni yapıyorum.
Onların düzenlediği gecelerde ya da
projelerde gönüllü olarak sunuculuk
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Hayatımın İstanbul'da başlayan, Ankara
ve Amerika'da tamamlanan eğitim ve iş
bölümüne, evlilik nedeni ile geldiğim
Adana’da devam ettim.

“

“
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ki yarınlarıma da çok daha büyük
ve güzel katkıları olacak.

Amerika’da
ikinci üniversiteyi
okurken, Amerikalı
arkadaşlarımdan
öğrendiğim cheesecake
tariflerini ancak
"Makine Mühendisi
olarak çalıştığım aktif
hayatımı sağlık nedeni
ile bırakıp" Adana’ya
döndüğümüzde hayata
geçirmeye başladım.

Nihal SARAL SALİH

Umarım tariflerimde de sizlere aynı
ilhamı ve yaşam sevincini aktarabilirim.

Böğürtlenli & Bitter
Çikolatalı Galette

Kızımın, hayran olduğum, sağlıklı
yaşam tarzına anneliğin vermiş olduğu büyük bir haz ile aşçılığı da
ekleyerek katkıda bulunarak cheesecakeleri sağlıklı hale dönüştürmeye
başladım.
Kızım Av. Büşra Andriliunas ve hekim
eşim Prof. Dr. Orhan Kemal Salih'in
de bana gerek bilgi gerek destek
olarak yardımları, beslenme tarzımı
sağlıklı yönde değiştirmeme neden
oldu.

Malzemeler
Hamuru için:
• 100 gr soğuk tereyağı (küp küp
doğranmış)

Bu serüven, benim de hayatımı daha
aktif spor yapmaya ve beslenmeye
yöneltti.

• 1 + 1/2 su bardağı tam buğday unu

Böylelikle cheesecake, hamur işleri
ve yemek kısmından başlayıp, tenis turnuvalarından, BKA (Bi Koşu
Adana) koşu grubunun bir koşucusu
olarak, maratonlara ultra trail’lere
katılımlarıma kadar devam eden
güzel bir serüvene dönüştü. Eminim

• 3 yemek kaşığı soğuk su (buzdolabında beklemiş)

• 1 tatlı kaşığı şeker veya esmer şeker
• 1 tutam tuz

İç malzemesi:
• 1 kase böğürtlen
• 1 yemek kaşığı chia
• 2 çorba kaşığı su
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Fit İncirli & Limonlu
Cheesecake

• 1 çay kaşığı limon suyu

Çilek sosu için:

• 1 tatlı kaşığı bal

• 1,5 su bardağı doğranmış çilek

Süslemesi için:

• 2 yemek kaşığı şeker veya bal

• 1 ananas

• 2 yemek kaşığı Antep fıstığı

• 1 ceviz, badem ya da pikan cevizi

• Üzeri için; 10 tane çilek

• 1 çorba kaşığı Antep fıstığı

Hazırlanışı:

• 1 çorba kaşığı bitter çikolata

• Çilek ve şekeri (bal) blender’da
püre haline gelinceye kadar ezin.

Malzemeler

• 2 poşet krem şantiyi, 2 su bardağı
soğuk süt ile koyulaşıncaya kadar
çırpın. Ya da sade quark veya kaymak kullanın.

• 10 adet etli Medine hurması

• 1 top keçi sütü dondurma
Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri hamur yoğurma kabına alıp, parmak uçları ile
yoğurun. Çok fazla yoğurmadan,
malzemeler özleşince bir poşete
koyup yarım saat buzdolabında
dinlendirin.
Böğürtlenleri su ve limon suyu ile
pişirin soğuyunca içine chia ve balı
karıştırın.
Buzdolabında hamuru beklettikten
sonra merdane ile çok az un kullanarak açabiliriz. Hamuru, merdaneyle
bir tur attırarak yağlı kağıt serilmiş
tepsiye alın. Kenarlarında üzerine
kapatılacak kadar boşluk bırakın.
Pişirdiğiniz böğürtlen tatlısını hamurun ortasına yerleştirin. Kenarlarını
da üzerine kapatın.
Harcın üstüne, tam orta kısma, ananas dilimini ve pikan cevizini yerleştirin. Böğürtlenli harcın etrafını bitter
çikolata ve Antep fıstığı ile süsleyin.
Hamurun üzerine süt sürün ve yaklaşık 170-180 derecede fırında pişirin.

Lezzet ortaklarından incir ve limon,
glütensiz ve vegan bir tarifte buluşuyor. Yumuşacık ve nefis cheesecake
ile lezzet ve sağlık bir arada!
Alt taban:
• 1 su bardağı çiğ badem veya ceviz
• 1 tutam tuz

• Labne peynirini ve vanilyayı ilave
edip 1 dakika kadar çırpın.
• Çilek püresini ekleyip karıştırın.
• Silikon kalıplara veya streç film
serilmiş herhangi bir kalıba harcı
dökün ve üzerini düzeltin. (Arzu ederseniz kalıbın yanlarına dilimlenmiş
çilekleri dizebilirsiniz)
• Üzerini kapatıp iyice donuncaya
kadar dondurucuya koyun.
• Servis etmeden önce çilek sosunu
hazırlayın.
• Çilek ve şekeri (ya da pişip soğuduktan sonra bal ekleyin) blender’da
püre haline gelinceye kadar çırpın.
• Hafif suyunu çekinceye kadar kısık
ateşte pişirin.

Dilimleyerek dondurma ile servis
edin.
Afiyet olsun!
NOT: Malzemeleri kesinlikle soğuk
kullanmalıyız, yoksa hamuru açmak
ve şekil vermek zor olabilir.

Kreması için:

Çilekli Parfe

• 2 su bardağı çiğ kaju

Malzemeler:

• 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

• 2 poşet krem şanti ya da sade quark, kaymak

• 1/2 su bardağı Agave şurubu (alternatif; bal ya da akçaağaç şurubu)

• 2 su bardağı süt
• 1 su bardağı toz şeker veya 1/2 su
bardağı bal
• 200 gr labne peyniri
• 1 paket vanilya
• 2 su bardağı doğranmış çilek

• Parfeyi dolaptan alın ve servis tabağına ters çevirin.

• 2 yemek kaşığı limon suyu

• Üzerine ılımış çilek sosunu dökün.

• 1 limon kabuğu rendesi

• Çilekler ve Antep fıstıkları ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.

• 2 tane orta boy taze siyah incir

Afiyet olsun!

• 1 çorba kaşığı bal

Sos ve süsleme:

98

GÜNEY KÜLTÜR

• 3 tane orta boy taze siyah incir
• 1 kahve fincanı bitter çikolata
parçacıkları
• 1/2 çay bardağı antep fıstığı
• 6-7 tane çiğ badem
• 4-5 tane donmuş Frenk üzümü veya
nar taneleri (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Kajularımızı derin bir kaba alıyoruz,
üzerini geçmeyecek şekilde su ile
dolduruyoruz. 4 saat bekletip suyunu süzüyoruz. Çok zamanınız yok
ise kajuları su ile birlikte kaynama
noktasına gelene kadar ısıtıp, 2030 dakika soğumasını bekleyerek
kullanabilirsiniz.
Hurmaların çekirdeklerini çıkartarak,
bademler ile birlikte blender’dan
geçiriyoruz. Altını pişirme kağıdı ile
kapladığımız küçük boy bir cheesecake kabına ince bir tabaka şeklinde, üzerine bastırarak, badem
ve hurma karışımını yerleştiriyoruz.
Üzerini kapatarak buzdolabında
bekletiyoruz.
Kajuların suyunu süzdükten sonra
blender’a alıyoruz. Üzerine sırası ile
limon suyu, Hindistan cevizi yağı ve
şurubumuzu ekliyoruz.
Blender’dan geçiriyoruz. Cheesecake kalıbındaki alt hamurun üzerine
yerleştiriyoruz. İçine küp küp kestiğimiz incir parçalarını atıyoruz ve
bir gece buzdolabında bekletiyoruz.
Ertesi gün kelepçeli kaptan çıkarıp
üzerini yukarıda yazdığım incir,
meyveler ve diğer malzemeler ile
istediğiniz şekli verip süsleyebilirsiniz.
Son olarak, balı üzerine gezdirerek
tat katıp servis edebilirsiniz.

• 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Afiyet olsun!

• 4 adet etli hurma

Fit Mozaik Pasta
(Bisküvisiz, rafine şekersiz, sütsüz
mozaik pasta)
Malzemeler:
(12 dilim)
• 1 su bardağı yulaf ezmesi
• 1 avuç iri kıyım ceviz
• 2 yemek kaşığı kakao ya da keçiboynuzu unu

• 2 yemek kaşığı şekersiz yer fıstığı
ezmesi
Üst süsleme:
• 1 çorba kaşığı nar
• 1 çorba kaşığı antep fıstığı
Hazırlanışı:
Hurmaları çekirdeklerinden ayırın
ve kaynar suda 5-10 dakika bekletip
çatal ile ezerek püre haline getirin.
Ardından tüm malzemeleri geniş bir
kap içine alıp eliniz ile yoğurarak
birbirine iyice yedirin.

Harcımızı buzdolabı poşetine döküp,
her tarafına bastırarak silindir haline getirin.
Derin dondurucuda 2 saat dinlendirin.
Üzerine antep fıstığını ve narı serpiştirerek süsleyip, dilimleyerek servis
edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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Toplardamar yetmezliği
ve varis nedir?
Toplardamar, yani
kirli kan damarı
yetmezliği çok yaygın
bir rahatsızlıktır.
Ven de denilen
toplardamarlarda
kalbe doğru olan
normal akın tersine,
yani bacaklara doğru
yön değiştirdiğinde
toplardamar yetmezliği
ortaya çıkar.
Doç. Dr. Orhan Saim Demirtürk
Kalp ve Damar Cerrahı

“

“

Bacak ve baldır ağrıları, akşama
doğru ayak bileği şişmesi ciddiye
alınmalıdır!
Altta venöz yetmezlik olabilir…

Tüm dünyada yetişkin kadın ve erkeklerin en az yüzde 30’ u yaşamlarının bir döneminde bu tablodan
etkilenirler. Toplardamar ya da venöz
yetmezlik de denilen bu durum yaşam kalitesini ve iş yapabilme yetisini
de çok olumsuz şekilde etkiler.
Venöz yetmezlik genellikle varis
dediğimiz damar genişlemeleriyle kendini gösterir. Kimi zaman da
bacaklarda ve özellikle ayak bileklerinin hemen üzerinde uzun süren
kirli kan birikmesi ve damar dışına
sıvı kaçması sonucu renk değişiklikleri, ödem ve zamanla yaralar
ortaya çıkabilir. Bu yüzden venöz
yetmezlik ve varis tedavi edilmesi
gerekli bir hastalıktır.
En çok kimler etkilenir?
Bu rahatsızlıktan en çok, uzun süre
bacağını dinlendirmeden ayakta
kalarak çalışanlar ve genetik yatkınlığı yani aile öyküsü olanlar etkilenir.
Doğum yapmamış kadın ve erkekler
eşit etkilenir. Şişmanlık, kadınlarda
6, erkeklerde 3 kat daha çok varis
görülmesine neden olur. Kadınlarda hamilelik sayısı ve erkeklerde
yaşın ilerlemesi varislerin daha çok
görülmesine yol açar.
Öğretmen, hemşire, doktor, polis,
güvenlik görevlisi, berber, kuaför,
garson gibi mesleklerde çalışanlar
risk altındadır.
Kaç çeşit varis vardır?
Varisler, genişleyen toplardamarın
çapına göre üçe ayrılır:
Telenjiektaziler-Örümcek Varisler:
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Bunlar 1 mm çapın altındaki genellikle kırmızı cilt altı kıvrımlı damarlardır.
Retiküler Varisler-Mavi Varisler: Bunlar 1 ila 3 mm çapında kalıcı olarak
genişlemiş mavi cilt altı kıvrımlı damarlardır.
Variköz Ven-Hakiki (Trunkal) Varisler:
Bunlar çapları 3 mm’den geniş makarna gibi kıvrımlı, ciltten kabarık
ve içindeki kirli kan belli olacak şekilde dolu, bazen yılankavi eğrilikte
toplardamarlardır.
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lahımız ve bir girişim gerekiyorsa
hazırlık safhasında çok önemli bir
basamaktır.
Endovasküler dediğimiz çağdaş varis
girişimlerinde de işlem sonrası bir
dönem başarıyı artırmak için varis
çorabı giymek şarttır.
Venöz yetmezliğin endovasküler
tedavisi: Toplardamardaki varis,
ödem gibi bulguları meydana getiren ve ters yöne kan akımı bulunan
damarın tedavisi.

Venöz yetmezlik belirtileri nelerdir?

Endovasküler tedavinin yararları
nelerdir?

Varisten korunmak için neler yapmalıyız?
Mümkünse fazla kilolardan olabildiğince kurtulmalıyız.

Nasıl tanı konur?
Tanı, yani teşhis doğru konulduğunda tedavi yolunun yarısı aşılmış ve
hastalık iyileşmeye çok yaklaşmış
olur. Tanı klinik muayene ve renkli
akım Doppler Ultrasonografi ile hastalarımız hiç yorulmadan rahatlıkla
konulmaktadır.

Hareketli bir yaşamı tercih etmeliyiz.
Gençlerimizde sporu erken yaşta
bir yaşam tarzı yapmalıyız.
Hamilelik öncesi büyük varislerimiz
ya da toplardamar yetmezliğimiz
varsa hamilelikte toplardamar tıkanıklığı ya da tıkanıklık riski olmaması için mümkünse önceden damar
cerrahına başvurmalıyız.

Tedavi ilkeleri nelerdir?
Tedavinin ayrılmaz ve birbirini bütünleyen üç olmazsa olmaz parçası
vardır:

Kompresyon yani varis çorabı giyilmesi: Tedavimizin olmazsa olmaz
bu ikinci ve çok önemli kısmı bacak
çap ve ödemlerinde önemli bir si-

Son yıllarda açık cerrahi radyofrekans ablasyon ya da lazer ile veya
yapıştırıcı ile düzeltilemeyen, kateter geçmeyecek çok kıvrıntılı ya da
çok büyük varisler dışında çok tercih
edilmemektedir.

En önemli yarar hasta konforunun
yüksek olmasıdır. Kateterle küçük bir
girim yerinden yapılan bu tedaviler
spinal ya da genel anestezi gerektirmemeleri, hemen hemen ağrısız
olmaları, kısa sürmeleri, hastanede
yatmayı genellikle gerektirmemeleri
nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca
aynı gün eve dönmek ve ertesi gün
işe ya da ev rutinlerine başlamak
mümkün olmaktadır.

Kronik venöz yetmezlik diye de adlandırılan bu durum bacaklarda
ağırlık hissi, sabah giyilen kapalı
bir ayakkabının akşama doğru
dar gelmesi, akşama doğru artan
ve sabah kalkınca düzelen ayak
bileği ödemi, bacaklarda huzursuzluk, kaşıntı, yanma hissi ve ileri
yetmezlikte gece krampı ile kendini
belli eder. İleri ve yıllar boyu ihmal
edilip tedavi edilmemiş durumlarda çok geniş varisler ve ciltte renk
değişiklikleri, hatta kalınlaşmalar
ve yaralar ortaya çıkabilir.

Tıbbi tedavi: Hastalık teşhis edilir
edilmez toplardamar sıvı kaçışını
ve ciltteki yanma, kaşıntı ve bacaklardaki ağırlık hissini azaltan, gece
kramplarını önleyen venotonik ilaç
diye adlandırdığımız ağızdan alınan
ilaçlar başlanır. Bu tıbbi tedavinin
esasıdır.

Endovasküler yani çağdaş yöntemlerle ağrısız ve genel anestezi gerektirmeyen, uyanık ve hemen ertesi
gün işe ama aynı gün eve gidecek
şekilde varis tedavisi artık mümkün.

Bu tedavi, variköz venlerde artık
açık cerrahi dışındaki daha çağdaş
yöntemlerle, örneğin radyofrekans
ablasyon, lazer ya da glue denilen
yapıştırıcılarla hasta damarın tedavisinden oluşur.
Yetmezliğin ortadan kalkmasından
sonra mavi retiküler varislere iğne
ile skleroterapi ve kırmızı örümcek
damarlarına yani telenjiektazilere
yüzeysel radyofrekans ya da lazer
yapılır.

Bacaklarda ve özellikle baldırlarda meydana gelen ağrıları, ayak
bileği ödemlerini ciddiye almalı ve
muayene olmalıyız.
Unutmayalım ki on beş yirmi dakika
sürecek ve zorluk ve meşakkati olamayan bir Doppler USG testi, yaşam
kalitemizi artırabilir.

R
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Paraşüt.

“Hayat boyu öğrenme” kavramını duymuş muydunuz?
Hayat boyu öğrenme, farklı zaman ve yerlerde
esnek, çeşitli ve kullanılabilir yaşam boyu
sürdürülecek olan öğrenme olarak tanımlanır.

“

“

GÜNEY KÜLTÜR

4 temel ilkesi vardır:
Bilmek için öğrenme,
Yapmak için öğrenme,
Olmak için öğrenme,
Birlikte yaşamak için
öğrenme.

Sinem KOBANER
Fotoğraf Sanatçısı

Ve ben tüm bu tanımın hayat bulmuş örneğiyim.
1996-2006 yılında geleceğe inşa ettiğim kariyer eğitimim, o yıllarda ülkemizde henüz değerini bulmamış,
anlaşılmamış moleküler genetik ve
biyoteknoloji üzerineydi. Öyle çok
istiyordum ki insanlarda görülen genetik hastalıklar üzerine çalışmayı;
henüz öğrenciyken bile tıp fakültesinde genetik laboratuvarında
çalışmaya başlamıştım. Çok emin
olduğum, çok severek çalıştığım bir
alandı genetik. Oysa üniversite sınavında tekstil mühendisliğini yazmadım diye babamla papaz olmuştum.
Bilemezdi tabi Türkiye’de tekstil çok
kan kaybedecekti, insanlar işsiz kalacaktı… Çünkü burası Türkiye’ydi
ve bu ülkede garanti meslek yoktu.
Seneler sonra ülke gerçeği beni de
buldu yapıştı yakama. Yaşadığım şehirde kadro sıkıntısı çıkınca karşıma,
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iki ayrı yük-sek lisans, yayımlanmış
bilimsel makalelere verdiğim onca
emeğimi bir çırpıda hiçe sayıp üniversitedeki işime veda ettim.
Torpilim yoktu, ama paraşütüm
vardı. Cesaretim paraşütlerimden
geliyor. Kendim-den torpilliyim ben.
Farklı konuları, hayatları, kültürleri
çok merak eden, her şeyi öğ-renmek
isteyen tipte insanlardanım. O ana
kadar birçok farklı konuda kendimi yetiş-tirmiştim zaten. O nedenle
hiç boşlukta hissetmedim kendimi;

hiç sıkılmadım. Üni-versite yıllarında kendim gibi öğrenmeye meraklı,
yakışıklı sevgilimle ders çıkışlarında gittiğim kurslardan kazandığım
fotoğraf eğitimim, beni bambaşka
bir kariyere taşıdı. O kurslar paraşütüm oldu. Alternatif çözümüm oldu.
Ankara Bahçeli-evler’de gül kokulu sokaklarda gezerken deselerdi
inanmazdım ben de tabi bu kadar
farklı bir yola gireceğini kariyerimin,
hayatımın…
Türkiye’de amaca hizmet etmeyen

kesinlikle çok çarpık bulduğum sınav sistemleri-nin içinde, gençlerin
gelecekleri için hayal bile kurmaya
zamanları yok. Günde 300-500 soru
çözerek kendi için ne ifade ettiğini
bilmediği bölümleri kazanmak için
çırpınıyorlar. Bilmiyorlar ki onları
hangi meslek mutlu edecek.
İşte tam da bu nedenle, farklı birçok
kursa gitmeli gençler. Onları geliştiren, mutlu eden hobileri, ilgileri olsun
ve hayatta aksilikler karşısında kendi
alternatif çözümlerini üretebilsinler

diye. Hem kendilerini hem dünyayı
keşfetsinler diye.
Dünyada öne çıkan farklı birçok
online eğitim platformlarından,
evde koltuğunda uzanarak dersler
alınabiliyor artık. İnanın kendini geliştirmeyen insanların tembellik-ten
başka bahanesi, sebebi kalmadı bu
zamanda. Ben de mesleğimle ilgili ve
ilgisiz birçok konuda online alabildiğim çok da pahalı olmayan kurslara
katılarak kısa film, photoshop, light
setup, advance studio, marketing
gibi konularda kendimi geliştir-dim.
Son zamanlarda ip sanatlarına daldım mesela, Udemy diye bir online
kurs site-sinden halı, kilim dokuma
gibi kurslarla flört ediyorum. Seçenek çok, zaman az olun-ca henüz
karar veremedim. Aşçılıktan grafik
tasarıma, çiftçilikten seramiğe, ba
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ris-talığa, animasyon tasarımı gibi
insanın başını döndüren o kadar çok
seçenek var ki artık. Hatta ulaşmamızın çok zor olduğu Duke, Princeton
gibi dünyanın en iyi üniver-sitelerinin
birleştiği eğitim sitelerinden (coursera vb.) ders aldığınızda uluslararası geçerliliği olan sertifikalara
ve diplomalara sahip olunabiliyor.
Mezun olunan üniversi-te bölümünün
çok ötesine geçiliyor artık. Sadece
üniversiteden bir bölümden mezun
olmak maalesef gelecek garantilemiyor kimseye. Bilgisayar mühendisliği, matematik veya benzer bir
bölümden henüz mezun olmadan
bile data madenciliği ya da yapay
zeka üzerine eğitim alarak kimsenin
yapamayacağı torpili kendinize yapmış oluyor-sunuz. Örneğin; kuzenim
Tevfik Küçükyılmaz, 4 yıllık uluslararası ilişkiler lisansı üze-rine “Ben bu
işi yapmak istemiyorum arkadaş”
diyerek İstanbul Academy’den 3 aylık
3D animasyon üzerine eğitim aldı. Şu
anda Adana’da yaşamasına rağmen
Türki-ye’nin en büyük firmalarının
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(THY, Opet, Sarelle, Dimes vs.) animasyon, reklam işle-rini yürütüyor.
Ülkenin en prestijli şirketlerinden birinde makine mühendisiyken istifa
edip, pastacı olup pasta markası
olan arkadaşlarımız var mesela (Olgucuğum sana atıf yapayım :) - La
Creme) Çoğunuzun çevresinde olduğu gibi benim de çok yakınımdan
verebileceğim örneklerimi satırlarıma
sığdıramayacağım inanın…

Güney Eğitim Vakfı,
benim kendimden
çıkarak anlattığım
tüm bu sebeplerden
dolayı o kadar
güzel bir iş yapıyor
ki sonuna kadar
desteklerim.
Üniversitede
okuyan öğ-rencilere
verdiğimiz aylık
burslarla, onlara
paraşüt uzattığımızı
düşünüyorum.
Düzenli olarak ödenen burslar, dönem dönem olan bu kursların ücretine destek olacaktır. Hasbelkader
seçtikleri bölümlerde belki daha da
iyileşmek için belki de farklı konu-larda kurslara katılacaklar, hayatlarına
geleceklerine zenginlik katacaklar,
vizyonları gelişecek.
Mezun olurken sırtlarında bir sürü
yedek paraşütle atılacaklar, bu kurslar ve burslar sayesinde gençlerimiz,
gelecek denen boşluğa.
Gittiğim aylık kurslar benim hayatımı değiştirdi. Çok sevdiğim işimi
kazandırdı bana. O meraklı (ve yakışıklı:)) sevgilim de hayatımın aşkı
oldu, eşim oldu.
Hala her fırsatta hayat boyu öğrenme
yolunda adımlamaya devam ediyorum farklı eğitimlere katılıyorum.
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Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT).

Psikoterapinin hem özel hem de meslek
yaşamımdan eksik ve yanlış bilindiğinin farkında
olduğum için gerçekte ne olduğunun bilinmesini
ve anlaşılmasını istedim.

“

“
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Bu nedenle, bu
yazıda psikoterapinin
ne olduğunu,
kimlerin psikoterapi
uygulayabileceğini,
kimlerin ve hangi
durumlarda
psikoterapiye
başvurabileceğini, işe
yarayıp, yaramadığını
açıklamaya
çalışacağım.

Soner EROL
Klinik Psikolog

Size psikoterapinin sözlük tanımını
yapmaya niyetim yok. İstediğiniz an
herhangi bir arama motorundan
ulaşabilirsiniz zaten.
Psikoterapi; bir anlamda algılananla
gerçek arasındaki farkın giderilmeye çalışılmasıdır. İnançla, bilginin
uyuşmazlığın incelenmesidir. Her
ihtimale karşın inançla kastedilenin din olmadığını belirtmek isterim.

iletişimdir. Konuşarak bir sorunu
tedavi etmek zaman zaman tuhaf
gelse de doğru tekniklerle uygulanan bir psikoterapi nöroanatomik
ve nörofizyolojik değişiklikler yaratır.
Bunu FMR görüntülemelerinde fark
edebilirsiniz.

Farklı ekollere ait farklı psikoterapi
türleri var elbette ancak üzerine en
çok araştırma yapılan ve etkisi- yararı kanıtlanan terapi sistemi; bilişsel
davranışçı psikoterapilerdir.

Çoğu kişinin sandığı gibi; sohbet
etmek, teselli etmek, gaz vermek
ya da tavsiyelerde bulunmak da
değildir psikoterapi. Aksine; kişiyi
rahatsız eden, sıkıntı veren sorunlarının gerçek nedenlerinin ve çözümlerinin bulunmasında ona bir
uzman olarak yardım etmektir.

Bu sistemde kişinin biyolojisi, çevresi, düşünce biçimi, duyguları ve
davranışları arasındaki etkileşim
incelenir. Aksamanın nerelerde olduğu bulunur ve özel tekniklerle
müdahale edilir. Bir diğer amaç da
bu yöntemlerin kişinin becerilere
sahip olmasının sağlanmasıdır.
Böylece kişinin, bir terapiste ya
da ilaca bağımlılığı engellenmiş
olur. En temel amaç kalıcı bir sonuç
elde etmektir.

Bilimsel olarak etkisi, yararı meta
analizlerle kanıtlanmış yöntemler
uygulanarak yürütülen bir süreçtir.
Bu süreçteki en temel araçsa sözel

“Kişinin duygu ve davranışları inanç
ve düşünceleri tarafından etkilenir ya
da şekillenir.” Yani, kişiyi asıl etkileyen
olay ya da durum değil, o olay ya da
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duruma ilişkin inançları, algılama,
değerlendirme, anlamlandırma ve
yorumlama süreçleridir. Bunun en
somut göstergesi; aynı olayı yaşayan
bireylerin farklı tepkiler vermesidir
(farklı hissetme ve davranma)
Hepimiz kendimize, diğer insanlara
ve geleceğe dair birtakım düşünce
ve inançlar geliştiririz. Bu inanç ve
düşünceler işlevsiz, eksik, yanlı, yanlış
ya da bir biçimde çarpıtılmışsa durumla uyumlu olmayan sıkıntı verici
duygular hisseder, işlevsel olmayan
ya da uyumsuz (maladaptif) tutumlar
sergileriz. Bu rahatsız edici, sıkıntı
verici ya da sorun yaratan inanç
ve düşüncelerin dönüştürülerek ya
da değiştirilerek işlevsel ve gerçekle
daha uyumlu hale getirilmesi duygu ve davranışlarda da değişikliği
beraberinde getirir.
BDT’de amaç; bu işlevsel olmayan,
uyumsuz, yanlı yada çarpıtılmış
inanç ve düşüncelerin fark edilip
değiştirilmesi ve bireyin bu becerileri öğrenip terapi sonrasında da
kazanımlarını sürdürebilmesidir.

BDT; gizemli, anlaşılmaz, mistik ve
en önemlisi spekülatif değildir ve
diğer psikoterapi türlerinden farklı olarak; yalın, pragmatik, kanıta
dayalı, süreç ve içerik açısından yapılandırılmış, sorun odaklı ve daha
kısa sürelidir
Psikoterapi türleri arasında etkinliği
nesnel olarak en çok araştırılan BDT
yüzlerce karşılaştırmalı kontrollü bilimsel araştırma sonunda belirtileri
ortadan kaldırma, azaltma, alevlenmeleri ve yinelemeleri önleme
konusunda etkinliği kanıtlanmış
ve pek çok hafif ve orta şiddetli rahatsızlıkta artık ilk tedavi seçeneği
haline gelmiştir
BDT danışana kazanımlar sağlar.
Fark etmeyi, baş etmeyi, yönetmeyi
ve ilerleyen zamanlarda karşılaşılan
sorunlarla ilgili ne yapabileceğini
öğretir.
Yazdıklarımdan bilişsel davranışçı
terapinin mekanik ve didaktik bir
uygulamadan ibaret olduğunun sanılmasını istemem. Her şeyden önce,

yapay olmayan, gerçek bir içtenlik,
samimiyet ve güvene dayanmayan
bir terapi süreci yürütülemez.“
Bilişsel terapi, birtakım yöntemlere, olguyu kavramsallaştırmaya,
birtakım tedavi yaklaşımlarına,
uygulamada geçerliği kanıtlanmış
olan birtakım yaklaşımlara, şema
çalışmasına ya da direncin çözümlenmesine indirgenebilir olmayan
çok yönlü bir yaklaşımdır. Çünkü
bunların hepsini kapsar. (Leahy 2000)
Kullanım Amaçları (Endikasyonlar)
şöyle özetlenebilir:
1. Tek başına tedavi veya ilaçla kombinasyon şeklinde bir bozukluğun
belirtilerini ortadan kaldırma yada
hafifletmek,
2. Alevlenme veya yineleme olasılığını azaltmak,
3. Önerilen ilaç tedavisine uyumu
sağlamak,
4. Rahatsızlığı önceleyen, birlikte
ortaya çıkan veya rahatsızlık tarafından ortaya çıkarılan özgün psi-
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kososyal güçlükleri (örneğin evlilik
anlaşmazlığı, iş stresi, bakım verenlerin tükenmesi) ele alır veya
5. İşlevsiz kişilik eğilimleri veya bozukluklarına yol açan altta yatan
inançlar ve şemaları dönüştürmede
kullanılabilir.
BDT’nin uygulama alanı zannedilenden çok daha geniş. Yalnızca
psikiyatrik bir bozukluktan mustarip
bireylerin terapiste gitmesi gerektiğine inanılır ancak kendini keşfetmek, geliştirmek ve yaşam kalitesini
arttırmak isteyenler kesinlikle yarar
görürler. Ayrıca sağlıklı kilo verme,
kiloyu koruma, kardiovasküler hastalıklar, esansiyel hiper tansiyondaki
psikolojik risk faktörlerinin yönetilmesi gibi sorunlar içinde son derece
yararlı yöntemler var.
Kimler psikoterapi uygulayabilir?

GÜNEY KÜLTÜR

Ülkemizde maalesef bir ruh sağlığı
yasası yok! Hal böyle olunca isteyen
herkes terapi yaptığını iddia ediyor.
Bu da çok insanın zarar görmesine
neden oluyor.

Psikoterapi lisans
ya da yüksek lisans
dışında ayrıca
alınması gereken
bir eğitimdir.
En az yetkin bir
uzmandan kapsamlı
süpervizyon
alınmasını gerektirir.
Yanlış bir inanış var ki o da; psikiyatristler ilaç yazar, psikologlar terapi
yapar diye.
Elbette terapi eğitimlerini tamamlamış bir psikiyatri uzmanı hem ilaç
yazar aynı zamanda da psikoterapi
uygular. Ancak, terapi eğitimleri almamış bir psikolog ya da psikolojik
danışmanın terapist olmadığının
bilinmesi gerekir.
Gerçek bir psikoterapi eğitimi hem
kuramsal hem de süpervizyon aşamalarından oluşur. Bu nedenle bilimsel kuruluşlardan sertifiye bir terapist bulunamaması durumunda
en azından süpervizyon eğitimi alıp
almadığı araştırılmalı. Ya da kişinin
kendisine sorulmalıdır. Bazı danışanlar bundan çekince duyabiliyor
ancak gerçek bir terapist bunun sorulmasından mutluluk duyar.
Özetle; size sıkıntı veren, rahatsız
eden yaşamdaki tüm zorlanmalar
için bilişsel davranışçı psikoterapinin
kalıcı yararları tartışmasız kesinlikte bir gerçek. Bu kazanımları elde
edebilmek için yetkin bir terapistle
iyi bir işbirliği, sabır ve çaba yeterli.
Herkese verimli ve dingin bir yaşam
dilerim…
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Adana Film Platosu.

Adana; iklimiyle, coğrafyasıyla, kırsalıyla, kent
hayatıyla başlı başına bir film platosudur. Neredeyse
dokuz ay güneşe sahiptir. Aynı anda güneşi, yağmuru,
karı, denizi, ormanı, çorak toprakları mevcut olan
coğrafi bir iklime sahiptir.

İlçelerden, merkezine
tüm mahallelerinde
hikayeler barındıran
Adana, tarihi dokusu
ve kültürel yapısıyla
onlarca sanatçı ve sanat
eseri çıkartmıştır. Türk
sinemasını besleyen
ana damarlardan biri
olma özelliğiyle yıllarca
Yeşilçam'a ilham
kaynağı olmuştur.

Tufan ŞİMŞEKCAN
Senarist - Yönetmen

Türk sinemasında zamanında
“ağalar diyarı” olarak anılan Adana; Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi
halk ozanları, romancılar, şairler,
ressamlar, edebiyatçılar, sinemacılar,
sanatçılar çıkarttı. Özellikle sinema
alanında etkili olan şehirde altmışlı,
yetmişli yıllarda sayısı 200’e yakın
açık hava sineması izleyicileri Yeşilçam filmleriyle buluşturulmuştur.

“

“
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Hatta Adana halkının sinemaya olan
bu sevgisi 1969 yılında ‘Altın Koza
Film Festivali’nin ortaya çıkmasına
sebep olmuştur.
Bir zamanlar sinemanın katalizörü
olduğu gibi şimdi de aktif olarak
üretim içerisindedir. Özellikle son
yıllarda bağımsız filmlerden, gişe
filmlerine, yerli dizilerden, yabancı
filmlere, festivallerden, eğitimlere
birçok projeye ev sahipliği yapmıştır. Beyaz Gelincik, Hanımın Çiftliği
ve Dila Hanım’la başlayan serüven,
daha sonra Görüş Günü Kadınları,
Kötü Yol, Yeni Gelin, Sıfır Bir Adana
ve Bir Zamanlar Adana’da dizileriyle
devam etti. Ayrıca bu süreçte Kurtlar
Vadisi: Filistin, James Bond Skyfall,
Kara Bela, Adana İşi, Lal, Küf, Lüks
Otel, Güvercin, Belik, Ankara Yazı
ve Mehmet Salih gibi yerli yabancı
uzun metraj filmlere de ev sahipliği
yaptı. Sinemanın en dinamik hali
olan kısa film serüveninde de onlarca
başarılı kısa filmci çıkartı.
Bu üretimlerin daha da artması için
Adana’nın bir film platosuna ihtiyacı vardır. Ve bu platonun bir film
yapımı için gerekli donanımlara
sahip olması gerekmektedir. Mekan
tasarımından, dekor yapımına, teknik yapılanmadan, kostüm oluşturmaya, açık ve kapalı alanlara film
yapımı için tüm donelerin platoya
yerleştirilmesi gerekmektedir. Ve
bunu gerçekleştirmek için kentin
dinamiklerinin harekete geçmesi
gerekir. Bu sayede, maddi ve ayni
katkılarla Adana’nın bir platosu
olabilir.
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Adana tiyatro anlamında da öncü şehirler arasındadır. Bir yılda sahnelen
oyun sayısında en üst sıralardadır.
Bu bile Adana halkının sanata ne
kadar önem verdiğini göstermekte.
Adana Devlet Tiyatrosu başta olmak
üzere, şehir tiyatroları, özel tiyatrolar, konservatuar tiyatro bölümü
öğrencileri ve alaylı birçok önemli
oyuncu mevcuttur kentimizde. Dizilerden, sinema filmlerine, tiyatro
oyunlarından, reklam filmlerine,
kısa filmlerden, eğitim kadrosuna
kadar geniş bir yelpazeye sahip ve
ödüllü çok değerli oyuncuları barındırmaktadır. Adana bünyesinde
yapılacak her çalışma için yeterli
oyuncu ve yardımcı oyuncu kadrosuna sahiptir.

Tüm bunlar teoride
kalmayıp pratik
uygulamaya taşınmalı.
Her eğitim sonunda
örnek kısa filmler,
belgeseller, klipler,
reklam filmleri vb.
çekimi yapılmalı.
Katılımcıların ve
Adana’da halihazırda
var olan filmcilerin
üretimlerine destek
olunmalı.
Ancak bir plato yapmak hiçbir anlam
ifade etmeyebilir de. Eğer o platoda
sürekli üretim yapılmazsa, orası bir
süre sonra atıllaşır. Bunu önlemenin iki yolu var. Türkiye’de birçok
alanda olduğu gibi sinema sektöründe de atardamar İstanbul’dur.
Öncelikle bir film platosu yapılması
için İstanbul’daki yapım firmalarıyla
iletişim kurulmalı elbette. Ve onlarla
ön anlaşmalar yapılmalı. Onların
Adana’da film, dizi vb. çekmeleri
için görüşmeler yapılmalı. Onlara
olanaklar sağlanmalı. Adana’da
ekip, ekipman, ulaşım, konaklama,
yeme, içme vb. katkılarla ortaklıklar
kurulmalı. Bunlar da yeterli değil elbette. Aslında en önemlisi Adana’da
var olan üretimi harekete geçirmek
ve desteklemektir. Reji, kamera, ışık,

Son yıllarda Adana’da üretim yapmış
onlarca başarılı sinemacı mevcut.
Ulusal ve uluslararası boyutta başarılar sağlamış bu arkadaşların
önerileri dinlenmeli. Varsa üretimlerini Adana’da çekmeleri için yönlendirilmeli.

ses, sanat, set vb. eğitimler verilecek
atölyeler açılmalı. Üniversitede ilgili
bölümlerle, iletişim lisesiyle, sanat
kurumlarıyla, kentte sinema ile aktif
uğraşan filmcilerle ve bireysel kısa-uzun metraj film çeken kişilerle
görüşmeler yapılmalı. Bir film çalışmasında yer alabilecek yetkin
çalışanlar oluşturulmalı.

Çünkü, Adana’da bir plato yapılacaksa İstanbul’la bağlantı kurmanın
yanı sıra yerelden ulusala başarılar
sağlamış ekipleri devreye sokmak
gerekmekte. Bereketli toprakların
geçmişten günümüze ne denli üretken ve başarılı olduğunu göz ardı
etmemeli. Sinema bireysel değil
kolektif bir sanattır.
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Sevgili patisever;

Biliyorum zor günlerden, hatta yıllardan
geçiyoruz. An oluyor; güne, ağarmak bile
ağır geliyor hatta karanlıklar daha da
kuzgunileşiyor.

Farkındayım;
bitmeyen
savaşların, ayağı
çıplak bırakılan
çocukların, ayın
sonunun bir
türlü gelmediği
evlerin.
Şelay SAYDAM
Herkespatisever Hoş işler Müdürü

Hissediyorum; uğruna bir zamanlar
ölünesi her şeyi bırakıp, umulmaz
uzaklara gitmeyi fikirlerinde yakın
edenlerin.
Ama biz hala masallara, masallardaki iyi kalpli devlere, kahramanlara
inanan kocaman birer çocuğuz.
Bir kedinin piknik çantasını alıp yıldızları saya saya bulmayı umduğu
evine varacağına olan inancımızı
diri tutup, kavuşma anı tahayyülünü tebessümle tamamlamak isteyen
çocuklar.
Ya da “Sadece evcilleştirdiğin kişiyi anlayabilirsin” diyen öyküdeki
tilkinin, devam ettiği cümlesinde
olduğu gibi;
“İnsanların hiçbir şeyi anlayacak
vakitleri yoktur. Her şeyi dükkanlardan hazır alırlar. Ve arkadaşlar
dükkanda satılmadığı için, bir ar-

“
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kadaşın olsun istiyorsan, evcilleştir
beni!” cümlesindeki haklı sitemini
her okuduğunda içi titreyen, koca
birer çocuk.
Biz kim miyiz?
İnsanın olumsuz faktörünün bertaraf
edildiğinde ekosistemde sürdürülebilirliğe inanan ziraat mühendisi
iki kardeşiz.
Tabaklar ve karınlar boş iken birbirinin gözlerine bakmak zor, bir tane
daha marka t-shirt ya da büyük boy
karton bardak kahve içmek zor, bunları yaparken birilerinden “mama
bağışı” beklemek daha da zor.
Düzenli beslemeler sayesinde, takasladığınız mamalarla, aslında sizin
akşam yemeklerinize onlar da eşlik
edebiliyor. Mekanlar bir olmasa da,
tok karnın hissettirdiği huzur aynı
oluyor.
Hal böyleyken; içimizdeki kahramanı
çıkartmak için, üstün yeteneklere
haiz olmaya, doğru zamanı veya
çağrı beklemeye gerek yok dedik
ve sosyal medya aplikasyonları üzerinden, sağduyulu vicdana sahip
tüm diğer kahramanların desteği
ve takasın insanlık tarihi kadar eski
gücünü de yanımıza alarak 3 sene
önce “@herkespatisever” mottosu ile
yola çıktık.
“Herkes pati sever.” cümlesini kendi
içerisinde tekrarladığınızda, kulağınıza hafif bir ironi çalınsa da, biz
buna ‘ütopyalar güzeldir’ demek
istiyoruz.
Yola çıkarken sanal dünyada ger-
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kardeşlerimizle birlikte bayram kostümleri yaptık.
Bayram sonrası misyonunu tamamlayan kostümlerimizi, belediyeden
talep ettiğimiz mavi kutulara konulmasını sağlayarak, ilkokul öğrencisi
kardeşlerimizle çöp, geri dönüşüm,
çevre temizliği kavramları üzerine
düşünüp, güzel ve uzun ömürleri
için faydalı kararlar alıp, çıkarımlar yaptık.
Üzerinde kedi ve köpek figürlü el
yapımı pamuklu kumaşdan üretilmiş uzun ömürlü kol çantalarımızı
kardeşlerimiz ile paylaştık.
Yine Yeşilevler Şehit Duran Keskin
İlkokulu ile “Birlikte yaşamak çok
güzel” projesi kapsamında geleceğin hayvan hakları savunucuları ve
doğa sever minikleri ile en değer-

çeklik arayan, belki de benzerlerimizi
arayan iki kişiydik. Şimdi yüzlerce
patisever ile birlikte masaya bir tabak
da onlar için koyabiliyoruz.
Bu sayfada hala takılı kalıp okumaya devam ediyorsanız şayet, yavaş
yavaş ‘nedir farkınız?’ der gibi soru
işaretleri belirmeye başlamıştır bile
aklınızda.
Aslına bakarsan benzer amaçlar
doğrultusunda toplanıp, kendi
içerisinde bile yönetimsel fraksiyonlarda ayrılan, tüzüğü yönetmeliği,
aidatı olan, düzenli yerel yönetim
kaynakları olan kürsü arkasındaki
sivil toplum örgütlerinden bir tanesi
değiliz.

Bizimkisi kabul gören düzene zevkli
bir direniş, bir sivil insiyatif, rahatsızlığımızı sözden eyleme geçirme
çabası. Aslında, farkımız senin bize
katılman, takasa inanman, ihtiyacı
fiyatlandırmaman.
Bugüne kadar neler yapabildiğimizi
özetlemek gerekirse;
Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu ile “İleri düşün, geri dönüştür”
projesi kapsamında Herkespatisever
hoş işler müdürü bendeniz ve sevgili öğretmenim Meltem Aydın ile 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda geri dönüştürülebilir
tüm plastik malzemeler ile tüketim
çılgınlığına bir son verip, öğrenci

li yeteneğimiz olan empati kurma
becerisini kazanmak için drama ile
güçlendirdiğimiz faaliyetler gerçekleştirdik.
Akabinde çaba ve özverilerine karşı hayranlığımızı ifade eden takdir
belgelerimizi sunarak, doğa korur,
hayvan sever misyonlarını hep hatırlamaları için minik kardeşlerimize
pati rozetlerini taktık.
Birlikte bu dünyada yaşamak istiyorsak, birbirimizden farklılıklarımızı
kabul etmeli ve sevmeli, empati kurmalı, birlikte çalışmalı, yardımlaşmalı ve geleceğe dair umudumuzu
büyütme konusunda çok faydalı
paylaşımlarda bulunup, her birinin
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meşalesinin hakkını veren öğretmenlerimiz, Mobilya ve İç Mekan
Tasarım Bölümü atölyesinin kapılarını ve olanaklarını sonuna kadar
Herkespatisever ailesine açtı.
Bugünün liselileri yarının mobilya
tasarımcıları, zanaat ustaları ile birlikte sokak hayvanları için farklı tasarımlarda yuvalar yaptık, Çukurova
bölgesindeki anaokul bahçelerinde
minik kardeşlerimiz ve patililer kaynaşsın diye paylaştık.
yapımında kendi sihirli parmaklarının da değdiği sembolik hayvan
tasvirli aksesuarları kardeşlerimiz
ile paylaştık.
Güçlü Türkiye için mesleki eğitimin
önemini ve eğitimcinin katkısını unutmamalıyız dedik ve bu bağlamda

geliştirdiğimiz projemizi Kurttepe
Meslek Lisesi’nin her biri kendi branşlarında çok kıymetli öğretmenleri
ile paylaştık. İdari ve eğitsel işlerde
gösterdikleri idealist ve öğrencinin
hayat başarısına odaklı yaklaşımları
ile ellerinde tuttukları aydınlanma

Alevde çiçekler açtıran “@Glassroomadana” yetenek takası sayesinde,
takasçılarımızla cam boncuk yapımının sırları paylaşıldı. Takasçılarımızın
ilk derste dahi kendi şekillendirdiği
boncuklardan yapılan bileklikleri
her baktıklarında bizleri hatırlama
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Bu plansız yaklaşım beslemedeki
sürekliliğe ket vururken, bu alışkanlığımız şehirde birlikte yaşama
adına ne yazık ki onların haksızca
eleştirilmelerine yol açıyor. Biraz
daha zaman ve emekle, besleme
yapan patiseverleri aynı noktalara
kuru mama bırakmaya davet edecek
mahalle içi besleme noktaları yaratarak, kuru mamanın kolay kullanım
avantajlarından yararlanıyoruz.

umudu ile mamalarla takasladı.
Renkli, sıcak, müzikli ahenkli yeni bir
dünyanın kapısını bir dil öğrenerek
aralamak isteyen patiseverlere “@
İtalyanca_kelimeler” yetenek takası
sayesinde, gramer kitabı ve 2 saatlik İtalyancaya giriş dersi mama
karşılığı takasladı.
Adana Blues Collective üyelerinden
@özgüradam ve müziğin iyileştirici
etkisi ile ‘sende özgürleş’ dedik ve
patiseverlerden mama takaslayanlar ile bateri giriş dersini paylaşmış
olduk.
Ve bunun gibi bu yolda tanıştığımız
pek çok yetenek takaslamak isteyen,
karşılığında paradan daha kıymetli
birşeyler alacağına inanan yukarıda örneklerini verdiğim ve sayfayı
ziyaret edecek olanların görebileceği pek çok destekçimiz ile güzellik
takas edildi.
Takas karşılığı olarak, belli bir mama
markası talep edilmezken, öneri isteyenler bilgilendiriliyor, hatta çoğunlukla da “Neden kuru mama?”
sorusu da cevaplanıyor.
Özetlemek gerekirse;
Biz etrafa yemek artıklarının gelişi
güzel bırakılıp akabinde de hızlı
çürümeye mahkum artıklara karşı insanların verdiği tepkiyi haksız
bulmuyoruz.
Kaldırımda, ağaç diplerinde ya da
çöp kutusu kenarlarında yemek artıklarının sokak patilileri için konuluyor olması, tartışmasız saf iyi niyetin
yanı sıra biraz da özenden yoksun,
günü kurtarma algısı içeriyor gibi.

Bayatlama ve bozulma süresi, mutfak artıkları ile kıyaslanmayacak
kadar uzun olup, hızlı çürüme sürecine girmeyen mamalar koku ve
haşere kaynağı haline de gelmiyor.

Orta kalite bir kuru
mama içerisinde
sokaktaki patililerin
alması gereken
asgari vitamin
ve mineraller
bulunuyor olması
ise sağlıklı sokak
hayvanları, sağlıklı
çevre çemberini
tamamlamaya
yardımcı oluyor.
Dolayısıyla tüyleri parlak, bağışıklık
sistemi gelişmiş, sağlıklı ve en önemlisi mutlu bir şekilde kuyruklarını sallaya sallaya yanınıza geldiklerinde,
besleme noktasının dolu, karınlarının
tok olduğunu bildiğiniz sokaktaki
patili dostlarınızla gönül rahatlığı
ile başlarını okşayıp selamlaşabiliyorsunuz.
Sonuç olarak;
İyi ki geldin,
İyi ki buluştuk bu paydada
İyi ki ortak yaşam hakkına sen de,
ben de, o da saygı duyduk.
Bunu yaparken de iyi ki “değer” aktarımını paradan daha kıymetli bir
meta üzerinden yaptık.
Değer görüp, değer bilip, değer

katmak isteyen patiseverler ile bu
sayfada para karşılığı değil mama
karşılığı alışveriş yaptık.
Bunu da yaparken, takı ve ev aksesuarı tasarımlarımı, annemin
akrilik tablolarını, mama karşılığı
yeteneklerini takaslamak isteyen
patiseverlerin desteğini aldık.
Onların renkli, komik, sıcak hayatlarından esinlenilerek yaptığımız el
işlerini takaslayarak, belki yakanızda
bir süs, duvarınızda bir renk, ruhlarınıza belki biraz huzur, onların
tabaklarınada mama olarak geri
döndük.
Her durumda ümit var.
Sen varsan var, onlar varsa var.

Edebiyat köşesi
Hazırlayan: Cahit İNCEFİKİR

SEN YAŞAMAK OLUYORSUN

YARALI ÖMÜRLER

Bütün kuşlar geveze, çocuklarsa yaramazlıklarda. Yılgın, sönük pazarlara
bırakıvermiş anneler kendilerini, o en
hesaplı alışverişler yumağında. Babalar
yenik, batık gemilercesine ağır adımlarla tükenişler seğirten. Yürüyüşler işte,
olanca dalgınlıklarıyla uçurumların
kıyılarından.

Alıngandır çocuk; mahallenin en dışındaki o çıkmaz yapayalnız sokağı
andırır. Yalnızca oralarda oturanların,
en az uğradıkları kimsesizliklerde yaşanır her şey. Belki de, sokakların en
yoksuludur. Işıl ışıl kalabalıklarıyla, bol
araçlı caddelere göre bir yangın yeri!
Yüksek apartmanlar, tıkış tıkış insanlar;
çocuğa göre değildir. Yazgısı, çıkmaz
sokaktadır. Onun içerisinde yaşamakla boğuşan insancıkların, bozbulanık
fotoğraflarında!

Sokakta bir tablacı, başı önünde üzüntülü. Umutları ha çürüdü, ha çürüyecek
açmazlarda. Bulvarda bir mağaza, varoşta bir esnaf. El sürülmemiş dükkanlar,
gözyaşlarında çırpınıyor. Bezgin, güçsüz
gizleyerek kederlerden mürekkep; Orhan Kemal vurgulu Çukurova yüzlerini!
Bomboş, aylak kalabalıklar geziniyor
kentin her yerinde. Alanlar, ıssızlığa inat
hınçlanıyor. Kent ağlıyor, ülke sızılar kıskacında kıvranışlı. Dünya tetikte, evren

Yalnızdır, yapayalnızdır
kadın. İhanetlere
uğramıştır. Geceler boyu
penceresinin önünden
bir türlü ayrılamayan
kadın. İyice dalgın, yitik,
ağlamaklı, sorgulayıp
duruyor; şu kör olası
ömrünü!
Nasıl, nasıl, nasıl böyle acıma-sız, allahsız, ruhsuz, alçak olabilirler? Diye
yakınıp duran! Diz boyu yenilgiler sıkıntısında parçalanmış işte. Hep böyle
aldatılmıştır. O nasıl da inandığı; kalleş,
ikiyüzlü, yalancı insanların ortasında.
Evine, eşyalarına, namusuna kastedilenlerin karanlığında debelenip kalmıştır!
Biriktiregeldiği o küçücük dünyalığına,
o bütün yaralı dünyasına göz koyanların çığlıklarında kahroluyor! Kirasını
ödediği evinden, hiç gözünün yaşına
bakmaksızın atıveriyorlar bir gün sokağa! Tıpkı yaralı bir köpek gibi ölümüne
bırakılan!

söylüyor geleceği. Tarihinin bakışları
kırpışıyor, Eşitsizlik gelgitlerle isyan içerisinde. Oyunlar, trajediler yazgısında.
İnsanlar koşturuyor, açlıklarına açılmış
adımlarıyla. Acılar, açılmış bir gül çığlığı.
Ömür, solgun bordo bir karanfil sanki.
Yırtınıyor Bütün soluklar, kapkaranlık
çıkmazlara karşı. Sen Yaşamak oluyorsun, sevgili dostum...

Solgun kırı, incinmiş gözlerle bakınıyor
pencereden. İşte bu son gecesi, son
günü, son saatleri. Tanrı’sına dönüp
bakıyor. İçine yuvarlandığı cehennemine bakıyor, ıslanmış gözlerinin ucuyla.
Yoksulluk, yalnızlık, yaşlılık; çıkışsızlık
bunalışlarda kuşatıyor her bir yanını!
Koca koca duvarlar orada, ölümüne
yol alan kuşatılmışlık-larda! Genç yaşında adresini değiştirip gitmiş kocası
geliyor aklına.
Kaç bin türlü acıda kıvranmanın sancılarıyla boğuşuyor kadın. Yaralı ömürlerden sararmış bir kare kalıyor geriye! O
upuzun noktalarda, sızım sızım inleyen!

ışıldayan karelerde

doğaya yürümek

Yine Küçük İskender’e

Küçük İskender’e

durur sanma dalgaları fotoğraflarda

Yürüdüm

önce, o inecek mavilere dalmalısın
ilerlemez sanma kayıkları uzaklarda
denizin küreklerine daha bir asılmalısın

Kumlarla söyleşip
Sözleşip sularıyla
Işıldayan denizin

tekneler, gemiler dans eder sularda

Yanı başında

balıkların soluğu sayılır burnuna

Yürüdüm

ayak uçlarına sevimli dalgacıklar çarpar
ıslak sıcaklığı dokunur kumların ruhuna
durur sanma rüzgarları fotoğraflarda
önce, gökyüzünde alabildiğine uçmalısın
yağmurlar da sumaz olur, selleşir, taşar
unutma ki güneş her zaman kapıdadır

Sonra rüzgar
Fırtınaya dönüştü
Daha az önce
Güller kokuyorken hava
Dağılıp üşüştü
Yaralı yapraklara

işte böyle her akşamüstü sırılsıklamsın

Yürüdüm

bakışların sözcüklere takılıyor aralıksız
şiirlere koşuyorsun, yepyeni şiirlere
işte böyle her gece ışıldayan yıldızlarda…

bir ömrün bütün halleri
suskunsun, kalemler yazmıyor
dalgınlığının kuyularında
kapkaranlık çığlıklarla yırtıcı
boşluklar kuşatıyor her yanını

Damlacıklara inat
Nergisler topladım
Beni çağıran seslenişiyle
Yeşil bir bahçeden
Susamış yüzüm gülümsedi
Yürüdüm
Ömrümün karelerindeydim
Çıldırsa da savruluşları

ansızın eski bir şarkıyı

Öyle bazı zamanlar

mırıldanıveriyor nasıl da

Yeryüzüydüm

müziğe susamış o dudakların

Yürüdüm…

gözlerinden süzülürken damlacıklar
sevdiklerini düşünüyorsun bir an
annen, kardeşlerin geliyor aklına
eşin, çocukların, dostların
bazen üzülüp bazen seviniyorsun
bir ömür boyu bütün halleriyle geçip gidiyor…
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Güney Eğitim Vakfı Kadınlar Kolu, her
yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik ve
çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hazırlayan:
Filiz DEĞİŞMEZ

29 Eylül Pazar
günü ATOSEV
Tesisleri’nde
düzenlediğimiz
güz kahvaltısıyla
sezona merhaba
dedik.

Geleneksel hale gelen kahvaltımıza,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeydan Karalar, TIMS Productions
Kurucuları Timur Savcı, Burak Sağyaşar, Gazeteci-Belgesel Yapımcısı
Nebil Özgentürk, Hürriyet Gazetesi
Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz, vakıf kurucuları, üyeleri ve
gönüllüleri katıldı. Eğitim gönüllülerinin katıldığı bu güzel organizasyonu yoğun ilgi ve güzel dönüşlerle
gerçekleştirdik.
Gençlerimizin eğitimine destek olmak
için çıktığımız bu yolda, 25. yılımızı
kutluyoruz. Çeyrek asırlık birlikteliğimize kadınlar kolu olarak, ilk günden
bugüne dek gençlerin eğitimi için
yapmış olduğumuz faaliyetler, ya-

pacağımız çalışmalarımızın teminatı
niteliğinde olmuştur.
25 yıllık bu süreçte her yıl aynı
heyecan ve aşkla kasım ayında
gerçekleşen kuruluş balomuza kadınlar kolu olarak büyük titizlikle
hazırlandık. Bu güzel yılın anısı olarak hazırlamış olduğumuz lavanta
keselerini gecemize katılan tüm
misafirlerimize armağan edeceğiz.
Kadınlar kolu olarak her hafta perşembe günü vakıf merkezimizde
toplanıp, yıl içerisinde yapılacak
olan organizasyon ve çalışmaları
planlıyoruz.
Sanata ve sanatçıya verdiği önemi
her fırsatta gösteren vakfımız, her
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yıl aralık ayında düzenlediği tiyatro
etkinliğini bu yıl da farklı bir oyun
ile izleyicileri ile buluşacaktır.

Bu yıl farklı yerlere
geziler yapmayı
planlıyoruz. Ekim
ayında; Girit
Köyü, Gözne,
Arslanköy, Sunturas
bölgelerine gezimizi
düzenledik. Doğa
ile iç içe olduğumuz
bu gezimizde
hem ruhumuzu
dinlendirirken hem
de doğal ürünlerin
tadına varıp
alışveriş yapma
fırsatı da bulduk.
Şubat ayı ise, herkesin dört gözle
beklediği kaplıca ayı olarak
gelenekselleşen dönemimizdir.
Yılın yorgunluğunu atmak,
eğlenmek ve şifa bulmak için
gideceğimiz termalde aynı
zamanda gençlerin eğitimine
katkı sağlama fırsatı bulacağız.
Mart ayı etkinliği olan 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü için Adana Büyükşehir
ve Çukurova Belediyeleri nezdinde

düzenlenen organizasyonlara katılım sağladıktan sonra kendi grup
misafirlerimiz ile bir etkinlik planlamaktayız.
Adana, ilkbahar mevsimini farklı
güzelliklerle karşılayan bir şehirdir.
Biz, Güney Eğitim Vakfı ailesi olarak
da bu güzelliği avantaja çevirip her
yıl düzenlediğimiz bahar şenliği organizasyonumuzu daha renkli hale
getirme fırsatı yakalıyoruz. Muhteşem
bir katılım ve büyük bir coşkuyla
gerçekleşen bahar şenliğini büyük
bir heyecanla bekliyoruz.

Tamamı gönüllük esasına dayanan
bu çalışmalarda sizlerin destek ve
katılımları bizleri motive eden güç
kaynağımızdır. Bizleri her anlamada
destekleyen eğitim gönüllülerimize
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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“

Yeşil Bina kavramı yeni gelişmekte
olan bir olgu olması sebebiyle,
insanlara çok farklı kavramları
çağrıştırabiliyor.

Yeşil alanların
bol olduğu
binalardan tutun
da, ironik olarak
yeşile boyanmış
binalara kadar
çok farklı şeyler
akla gelebiliyor.
Barış ALTIOK
Yüksek Mimar
AIA I LEED AP I NCARB

Yeşil binalar, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış, enerji,
su ve hammadde gibi doğal kaynakları verimli kullanırken, içinde yaşayan ve çalışanlara konforlu, kaliteli
ve sağlıklı ortam sunan yapılardır.
Yeşil Binalar özü itibariyle sürdürülebilirliğin, gayrimenkul sektörüyle
buluştuğu yerdir. Bu kapsamda sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik
ve sosyal boyutlarına cevap verir.
Birçok farklı disiplini buluşturan yeşil
binalar en verimli ve etkin tasarım
sürecine ulaşmayı hedefler.
Yeşil bina kavramı aslında çok geniş bir kapsamda kullanılabileceği
için, son yıllarda bu kapsamın sınırlarını daha iyi belirlemek ve olası
kavram karışıklıklarını engellemek
adına, genellikle uluslararası kabul
gören yeşil bina denetleme sistemleri
(LEED, BREEAM gibi) tarafından sertifikalandırılmış binalara yeşil bina
denilmektedir.

“
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Daha detaylı anlatarak, yeşil binanın
avantajlarından bahsetmek gerekirse; yeşil binalarda uygulanan strateji
ve sistemler ile enerji verimliliği, su
verimliliği, katı atıkların azaltılması, değerli hammadde kullanımının
azaltılması, insan sağlığı ve konforunun arttırılması gibi birçok fayda
hedeflenmektedir. Bu sayede binaların işletme maliyetleri azalmakta,
binanın varlık değeri artmakta, aynı
zamanda sunduğu sağlıklı ve konforlu ortamlar, o binalarda yaşayan
ve çalışanların yaşam kalitesini ve
üretkenliğini arttırmaktadır. Bunlarla ilgili özellikle ABD ve Avrupa da
yapılmış birçok akademik çalışma
ve yayın bulunmaktadır. Özellikle
Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC)
bu konuda her sene raporlar yayınlamaktadır.
Özellikle günümüzde enerji, su, atık
ve karbon emisyonlarının yönetimiyle ilgili tüm dünyada giderek
artan farkındalık sonucunda bu
konularla ilgili yaptırımlar giderek
artmakta, buna insan sağlığı ve
konforuna yönelik kamu ve özel
yatırımcı istekleri de eklendiğinde
binaların uyum sağlaması gereken şartlar sürekli kendini yenilemektedir.
İklimsel değişiklikler, yoğun yağışlar
küresel ısınma gibi konular binaların
başlangıçta tasarlanan altyapı ve
sistemlerinin yetersiz kalması gibi
riskler ortaya çıkartmaktadır. Yeşil
bina tasarımlarında göz önünde
bulundurulan yeni uluslararası
standartlar bu anlamda ortaya
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çıkabilecek riskleri de azaltabilir.
Uzun kullanım ömrü öngörülerek
yapılan binaların, bu kapsamda
ileride kendilerine sorun yaratabilecek çevre ve insanla ilgili gereklilikleri şimdiden sağlaması adına
bina yatırımcıları ve sahiplerinin,
bu konularda uluslararası metotlara
göre tespit edilmiş birçok öğe içeren
yeşil bina sertifikasyon sistemlerini
tercih etmeleri bu risklerin azaltılması
adına önemli bir adımdır.

Son dönemlerde
“yeşil bina”
kavramına
yönelik bir eğilim
görülmekte. Yeşil
binalara yönelik
eğilimin sebepleri
arasında farklı
motivasyon
kaynakları var.
Bazı yatırımcılar bu sistemleri ürettikleri yapılarda bir PR veya pazarlama aracı olarak kullanmak
amacını taşıyor. Kuralların uygun
olarak yapıldıktan sonra bu kötü bir
şey değil. Tabii ki yapılan güzel uygulamaları tanıtmak ve tanıtırken
bundan bir fayda beklemek, günümüz ticari hayatında anlaşılabilir
bir olgu. Önemli olan bunları tam ve
eksiksiz uygulamak, yeşile boyama
“green washing” yapmamak.
Bir başka motivasyon faktörü ise,
uluslararası yatırımcı ve kurumların
bu konudaki yüksek duyarlılıkları.

Fotoğraflar kendi projem olan, LEED Gold Yeşil Bina
Sertifika adayı, ASKİ Atatürk Spor Salonu’na aittir.

Sektörde bunlara yönelik yapı üreten
firmaları bu anlamda motive eden
ve zorlayan bir konu bu. Bunun da
temelinde tüm dünyada giderek
önemi artan sürdürülebilirlik konsepti var.
Son kullanıcı açısından özellikle
konut sektörüne baktığımızda ise,
son yıllarda ciddi bir bilinçlenme
olmakla beraber, hala gidilecek ciddi bir mesafe olduğunu görüyoruz.
Kentsel dönüşüm sürecinin içine yeşil
ve sürdürülebilir binalar ve şehirler

konseptini oturtabilirsek, bu bilinçlenme ve dolayısıyla bu yönde talep
çok daha ivmeli bir şekilde artabilir.
Artık kamu kurumları, mülk sahipleri, müteahhitler bu konuyu öyle
anlayıp, öyle sahiplenmeli ki yeşil
bina konuları artık olmazsa olmaz bir
standart haline gelmeli. Nasıl herkes
öncelikli olarak depreme dayanıklı
tasarımı soruyorsa, ikinci olarak da
enerji verimliliği su verimliliği, çevre
gibi konuları gündeme getirmeli.
Çünkü günümüzde şehir yaşamına
dair herkesin şikayet ettiği birçok
konuya çözüm yeşil binalar ve yeşil
kentler sayesinde gelecek. Bunlara
örnek, trafik sorunu, aşırı betonlaşma, susuzluk, enerji ve hammadde
maliyetleri, yeşil alanların azalması,
altyapı sorunları, hava kirliliğinin
artması, atık ve gürültü kirliliğinin
artması gibi konular verilebilir.
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Röportaj: Can AKŞİT

"Vakıf, birçok öğrenciye
burs vererek katkıda
bulunmaktadır.
Çağdaş, bilinçli ve
Atatürk devrimlerine
inanan gençler
yetiştirmektedir."
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Aralık 1976’da
Büyük Ankara
Oteli’nde
santral
operatörü
olarak turizm
ve iş hayatıma
başladım.
Hazırlayan:
Müyesser MUMCUOĞLU
Sizi tanıyabilir miyiz? Can Akşit
kimdir?
Ben, 24 Kasım 1957’de Trabzon’da
doğdum. Üç yaşımda Ankara’ya
taşındım bütün öğretim hayatım
Ankara’da geçti. Ankara Atatürk Lisesi’ni 1974 yılında bitirdikten sonra
İngiltere’ye dil eğitimine gittim. 1975
yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne
girdim. Aralık 1976’da Büyük Ankara
Oteli’nde santral operatörü olarak
turizm ve iş hayatıma başladım. 11
yıl çalıştıktan sonra, 1987 yılında
Bodrum’da çalışmaya devam ettim.
Çeşitli otellerde çalıştım. 1990 yılının
Mayıs ayında Adana Seyhan Oteli’ne
geldim. 28 yıl aralıksız genel müdür
olarak çalıştıktan sonra, 2018 Mart
ayında Seyhan Oteli’nden ayrılarak
İzmir’e yerleştim. Bir yıllık bir aradan
sonra 2019’un Nisan ayında Sheraton
Grand Adana Oteli’ne genel müdür
olarak geldim. Evliyim, bir kızım var,
İngilizce biliyorum. Çeşitli sivil toplum
örgütlerinde, çeşitli görevlerde bulundum. Örneğin; Çukurova Rotary
Kulübü, Adana Güçbirliği Vakfı.
Turizm sektörüne geçişiniz nasıl
oldu?
Okurken çalışmak ve İngilizcemi geliştirmek amacıyla başladım daha
sonra yükselerek bugünkü yerime
geldim.
Adana hikayeniz nasıl başladı?
Adana hikayem... Adana’ya Mayıs
1990 yılında Seyhan Oteli’ne danış-

manlık yapan eski genel müdürümün
tavsiyesi ile geldim. Adana’yı çok
sevdim ve 28 yıl aralıksız yaşadım. Bir
yıl ara verdikten sonra, geri döndüm.
Adana bence yaşanması son derece güzel, huzurlu, insanları mert bir
şehirdir. Ben şöyle diyorum: “İçinden
nehir geçen bütün şehirler önemli
değerli ve yaşanabilir şehirlerdir.”
Vehbi Koç ile bir anınız var, paylaşır mısınız?
1991 yılında Vehbi Koç’u Sayan Oteli’nde ağırlama, kendisine hizmet
etme şansını elde ettim. Vehbi Bey,
otelin ve hizmetin güzel olduğunu,
ancak kendisi gibi yaşlı misafirler
için küvetin içine ve banyo zeminine
kaymaz paspas verilirse iyi olacağını söylemişti. Ben de Amerikan
Pazarı’na giderek üç adet kaymaz
paspas aldım ve odasına koydum.
Vehbi Bey, otelden ayrıldıktan sonra
bana mektup yazarak teşekkürlerini ve özellikle de aldığım paspas
ile kendisinin rahat bir konaklama
geçirdiğini belirtti. Mektubunu hala
saklamaktayım.
Son yıllarda Adana’daki fuarlara,
festivallere güzel bir katılım var.
Bunların otelcilik sektörüne, Adana’ya katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son yıllarda Akdeniz, festivaller ve
fuarlar şehrine dönüştü. Bunların
otelcilik ve turizm sektörüne katkısı
çok büyüktür.

Özellikle Portakal
Çiçeği Karnavalı,
Lezzet Festivali,
Altınkoza Festivali,
Rakı & Şalgam
Festivali sırasında
otellerimizde yer
bulunmamaktadır.
Ayrıca mobilya,
tarım ve kitap fuarı
da otellerimizin
%100 kapasite ile
çalışmasında fayda
sağlamaktadır.
Festivaller ve fuarlar sadece oteller
için değil, acenteler ve restoranlar
için de -kısaca bütün esnaf için- güzel
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bir gelir sağlamaktadır. Bunların çoğalarak daha düzenli ve uluslararası
hale getirilmesi gerekmektedir. Bu
sene üçüncüsünü düzenlediğimiz
Lezzet Festivali, uluslararası boyutta
yapılmıştır.
Adana’daki otellerin sayısı da çok
arttı, çok fazla yeni otel açıldı. Bununla ilgili düşünceleriniz neler?
Otel sayılarının artması, rekabet açısından bence çok iyi oldu. Dünya
markaları ve yerli zincirler şehrimize
geldiler. Bu da şehrimizin önemini birkaç kat daha arttırmıştır. Şehrimizde
yapılacak uluslararası yatırımların
önümüzdeki aylarda şehrimizde yapılacak otel yatırımlarını daha da
arttıracağını düşünüyorum.
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ÇUKTOB’un başkanlığını uzun yıllar
devam ettirdiniz. Adana için neler
yapılmalı, bu anlamda vakıflara,
birliklere düşenler neler sizin için?
ÇUKTOB, 1991 yılında Sayın Tayyar
Zaimoğlu başkanlığında kuruldu.
25 yıl başkan, başkan yardımcılığı,
dört ay da başkanlık yaptım. Biz, bu
birliği kurmadan önce Antalya’ya
bağlıydık. Antalya’dan hizmet almak
çok zor oluyordu. Kendimizi zor da
olsa kabul ettirdik ve bölgemize çok
önemli hizmetler sağladık. Turizm,
sadece turizm ile uğraşanların yapabileceği bir şey değildir. Valilik,
belediyeler, odalar, vakıflar ve sivil
toplum örgütleri ile beraber yürütülmesi gerekmektedir. Tesisiniz beş
yıldızlı olsa bile eğer sokaklarınız

çamurlu, kaldırımlarınız kırık dökük
ise başarıya ulaşamazsınız. Şehirde
yaşayan herkesin taşın altına elini koyması ve katkıda bulunması
gerekir.
GEV ile ilgili düşünceleriniz?
Güney Eğitim Vakfı kurulduğu günden beri tanıyorum. Seyhan Oteli’nde çalışırken güzel çalışmalarımız
oldu. Vakıf, birçok öğrenciye burs
vererek katkıda bulunmaktadır. Çağdaş, bilinçli ve Atatürk devrimlerine
inanan gençler yetiştirmektedir. Bu
da geleceğimiz için çok önemlidir. Bu
sebepten dolayı sizleri kutluyorum,
başarılarınızın devamını diliyorum.

Tel:
0322 225 91 00
Gsm: 0532 427 33 30
e-mail: akarelektronik@hotmail.com.tr

Adres: Yesilyurt
¸
Mahallesi
Necip Fazıl Bulvarı
Yasar
¸ Apt. Altı No: 11/C
Seyhan/ADANA
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“

Yurt dışında okumak belki de herkesin
hayalinde olan bir şey ama herkesin
bilmediği bir şey var, o da bunun hiç
kolay olmadığı.

Tabii ki gezip,
eğlenmek çok
iyi ve güzel
ama tanıdığın
herkesten
ayrılmak,
aileni ve bütün
arkadaşlarını
geride bırakmak
hiç kolay değil.
Ece ÖZCAN

Karar verişimden, gidene kadar
çok zorlu bir yoldan geçtim ama
aslında bu zorlu yol daha çok çok
başıymış. Vize derdi, başka bir dilde
okumak, başka bir ülkenin kültürüne
alışmak, yepyeni bir yerde hayatına
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başlamak. Hiç hafife almamak lazım
elimizde olan şansları, ne kadar zor
da olsa büyük bir şans. Bazen sahip
olduğumuz en basit şeyler bile başka
bir insanın hayali olabilir. Eğitime
rahatça ulaşabilmek büyük bir şans,
çünkü buna sahip olamayan milyonlarca insan var, küçük çocuklar,
kızlarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz... Donarak okula yürüyenler, aile
baskısıyla okula gidemeyenler mi,
yoksa zorla evlendirilip asla eğitimini
tamamlayamayanlar mı? Ve bence herkes elinden geldiği kadarıyla
yardım yapmalı ki, herkes eğitimini
tamamlayabilsin.
Ben yurt dışında yasamaya alışmak
için elimden geldiğince kendimi dolu
tutmaya çalıştım. İlk senemde okulumun radyo programında show’um
vardı, aynı zamanda bir sürü ekstra
aktivitelerle kendimi sürekli bir uğraşta bulundurdum. Yeni ve farklı
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ülkelerden arkadaşlık kurarak, başka
kültürleri öğrenmeye çalıştım. Zaten
ders programım sağ olsun, çok da
boş vaktimin olduğu söylenemezdi.
Her gün ailemle konuşmaya çalıştım ve eski arkadaşlarımla bağımı
koparmamaya çalıştım ve her tatilimde Türkiye’ye döndüm.
Bu sene ben ve sevgili arkadaşım
Jasmine Aydugmus-Fox okulumuzda bir Türk grubu kurduk, bir sürü
society’nin olduğu bir okulda (Rus,
Alman, Japon, müzik, dans vs.) bu
kadar Türk varken, bu grubun olmaması bizi çok rahatsız etti. İlk organizasyonumuzda sonsuza kadar gurur
duyabileceğimiz bir şey yapmak istedik. Zaten ilk organizasyonumuzu
Cumhuriyet Bayramı’nda yapabiliyor olmak çok büyük bir gururdu.
Birilerine yardımımız dokunsun
istedik, sonuç olarak hepimize
İngiltere’nin en iyi üniversitelerinden birinde okuyabilmek gibi
bir şans verilmişti. Uzun bir süre
düşündükten sonra, benim aklıma
Güney Eğitim Vakfı geldi. Bunun
en büyük sebebi, hem annemin
hem de anneannemin Güney Eğitim
Vakfı’nın aktif üyeleri olması ve
küçüklüğümden beri bana başkalarına yardım etmenin, özellikle de
eğitim almalarına yardım etmenin
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ne kadar önemli olduğunu anlatmış
olmalarındandı. Küçüklüğümden
beri bunun bilinciyle büyümüş olmam, şimdi başkalarının hayatına
dokunmama yardımcı oluyor.
Sonuç olarak, ben ve oradaki bütün
arkadaşlarım hayatlarının belki de
hiçbir döneminde belli olanaklara
sahip olmak için zorlanmamıştık ama
bu olanaklara ulaşmakta zorlanan
kişileri göz ardı etmemizi veya yardım etmememiz anlamına gelmiyor.
Hemen arkadaşlarımla bu fikrimi
paylaştım, başka insanlara, eğitimlerine yardım etmekten daha güzel
ne olabilirdi ki? Tabii ki yardım edebilmemiz için önce nasıl giderlerimizin organizasyon gelirlerinden az
olacağını hesaplamamız gerekti.
Haftalarca okulun her yerinde bilet
satmaya çalıştık, hem de sadece Türk
öğrencilerine değil, bir sürü başka
ülkenin öğrencilerine de bilet sattık.
Gecenin sonunda 2500 TL arttırmayı
başardık ve bunu Cumhuriyet Balosu’nda orda olan bütün arkadaşlarımıza açıklayıp, yardımları için
teşekkür ettik. Halen bugüne kadar
en çok gurur duyduğum şeylerden
biri, ne kadar iki bölümü ailemden,
ülkemden, bütün arkadaşlarımdan
uzakta bitirmiş olsam da başka biri-

nin eğitiminde katkımın bulunması
harika bir duygu.
Çünkü unutmayalım, minicik bir
yardım bile bir insanın hayatını
tamamen değiştirebilir. O kişi siz
olabilirsiniz. Çok küçük bir yardım
ile bir insanın hayatını sonsuza kadar değiştiren kişi siz olmak istemez
misiniz?
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AFAD Dört Mevsim Adana Projesi.

AFAD Adana 4 Mevsim Projesi, 2018 yılının
Eylül ayında başladı. Projemizde yaşları 27
ile 77 arasında değişen çeşitli mesleklerden
AFAD üyesi 44 arkadaşımız yer aldı.

“

“
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Eylül ayında başlayan
projemizin sonbahar,
kış, ilkbahar ve
yaz sergilerini
gerçekleştirdikten
sonra Adana’mızın
4 mevsiminde
çekmiş olduğumuz
fotoğraflarından oluşan
büyük sergimizi 22
Aralık 2019 tarihinde
Atatürk Parkı içerisinde
yer alan 75. Yıl Sanat
Galerisi’nde izleyicilerin
beğenisine sunacağız.

de Atatürk Parkı içerisinde yer alan
75. Yıl Sanat Galerisi’nde izleyicilerin
beğenisine sunacağız.
Proje yöneticisi ve küratörü olmaktan
gurur duyduğum ve 14 ay boyunca,
emek veren 44 arkadaşımıza sonsuz
teşekkür ediyorum. Ayın neredeyse
her hafta sonu, bazen hafta içinde
Adana’nın her köşesini gezerek ve
üç ayda bir fotoğraf sergisini sonunda 5. büyük sergiyi gerçekleştirmek
gerçekten çok zor ve özveri istiyor.
Adana merkezde yaşayanların
daha önce adını bile duymadığı,
Yukarı Belemedik’in üzerindeki Karakışlakçı Göleti’ni, Tufanbeyli’de ilk

Ayhan ŞENBAYRAK
Fotoğraf Sanatçısı ve İş İnsanı

Eylül ayında başlayan projemizin
sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz sergilerini gerçekleştirdikten sonra
Adana’mızın 4 mevsiminde çekmiş
olduğumuz fotoğraflarından oluşan
büyük sergimizi 22 Aralık 2019 tarihin-

defa görüp hayran kaldığımız ve
fotoğrafladığımız Kürebeli Göleti’ni,
Aladağ Akören’de Dayılar Köyü’nde
gördüğümüz dönümlerce papatya
tarlalarını, Tuzla Kapı Köyü’nde on
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binlerce flamingoyu, binlerce turnayı, Küçük Yumurtalık
sahilinde kum zambaklarını, kışın en zorlu şartlarını
gittiğimizde yaşadığımız Tufanbeyli ve Aladağ’ı, Karataş
Harbiş’te gün batımlarını, mevsimlerinde bölgemizde
üretilen buğdayın, pamuğun, mısırın, ayçiçeğinin, yer
fıstığının, susamın üretim ve toplanma aşamalarını dört
mevsim boyunca fotoğraflamış olduk.
Zor, meşakkatli ve yorucu bir çalışmaydı. Ama, bitimine
yaklaşırken verdiğimiz emeğe değdiğini gördük. Böylece Adana’nın dört mevsimini fotoğraflayıp, bunları bir
araya getirip bir kitapçık halinde hazırladık. Bu sayede,
hem Adana’da yaşayıp Adana’yı yeterince bilmeyenlere
“Aaa Adana’da bunlar da mı varmış?” dedirttik. Adana
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dışından gelen konuklarımıza, Adana’mızın tanıtımı için
güzel bir eser ortaya koymuş olduk. Adana’nın turizmine
de ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum.
Şenbayrak Grup’taki yoğun iş yaşamımla birlikte bu
proje beni çok yordu. Ama, sonucunda ortaya çıkan
eseri görünce bir Adana sevdalısı olarak emeklerim
helal olsun dedim. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle.
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Sezonun popüler saç görünümlerinden
bahsetmeden önce günlük hayatta en çok
yapılan ve saçlara büyük ölçüde zarar
veren bir konuya değinebiliriz:

Koruyucu bir ürün
kullanmadan,
saç düzleştirici ve
maşalara temas eden
saçlar…
Bu işlemlerin, günlük
kullanımlarda saça
zarar vermemesi için
kesinlikle düzenli
olarak koruyucu ürün
ve bakım kremleriyle
saçlar desteklenerek
güçlendirilmelidir.

Rahmi Can PEHLİVAN
Hair Designer

Örneğin; Hindistan cevizi yağı, Argan
yağı gibi içeriklere sahip maske ve
bakım kremleri yıpranmış saçların
onarımında sıklıkla kullanılmaktadır.
Gerekli güçlendirmeler yapılmadığı
takdirde özellikle balyaj, ombre, boya
işlemlerinde saçlarınızın kopma ve
yıpranma ihtimali oldukça yüksektir.
Gelelim 2019-2020 Sonbahar/Kış
sezonunun popüler saç görünümlerine
Bir yanda oldukça iddialı, hacimli,
deneysel uç noktada ve hayalperest
saç modelleri; diğer yanda dünyanın
şu andaki fast fashion akımına oldukça uyan minimal, oldukça doğal ve
zahmetsiz yıka ve çık görünümleri.
1) Ensede atkuyruğu, romantik ve
bohem dalgalar, ıslak ve pürüzsüz
saçlar, güçlü ve dinamik görünüme
sahip tepede toplanmış atkuyrukları,
2019-2020 Sonbahar/Kış sezonunda

“

“

2019-2020 Saç Trendleri ve Öneriler.
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sıklıkla göreceğimiz saç modellerinden.
2) Kesim Trendleri
En yeni trend “kıvırcık kâkül”, bu sezon kıvırcık saçlı kadınları oldukça
sevindirecek yeni bir kesim stili.
Yenilenen bir kesim trendi olarak
da çarpıcı kâkülleri görebilirsiniz.
3) Bob ve Lob gibi zamansız saç
kesimlerini, her sezon olduğu gibi
bu sezon da görmeye devam edeceksiniz.
Renk Trendleri
4) 2019-2020 Sonbahar/Kış sezonunda
gri, beyaz, küllü ve platin gibi soğuk
tonlara veda edip kehribar sarısı,
pastel sarılar, bej tonları gibi sıcak
tonlara merhaba diyebiliriz ve tüm
bu renklerin yanında sonbaharın
tüm renklerini içinde barındıran,
ilk görüşte çarpıcı bir etki bırakan
pastel bakırlar da sezonda en sık
karşılaşacağımız renklerden.

Bursiyerlerimizden
İsmail Buğra BAŞER

Batuhan ARTAN

İstanbul Okan Üniversitesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

19 Mayıs Üniversitesi,
Bilgisayar Mühendisliği

Yaptığı projelerle yarışmadan yarışmaya koşan bursiyerimizlerden İsmail Başer yine bizleri gururlandırmaya
devam ediyor. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları
Başkanlığının düzenlemiş olduğu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında Enerji ve Çevre kategorisinde geliştirdiği Pilkart isimli projesi ile haziran
ayında gerçekleşen bölge finallerinde İstanbul Asya
bölgesi birincisi olarak Türkiye finalisti oldu.

Bursiyerlerimizden Batuhan
Artan, TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen
2242 - Üniversite Öğrencileri
Araştırma Proje Yarışmaları,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
kategorisinde Kayseri bölge
birincisi olarak bizi gururlandırdı.

Yasin TABAKAN

Çukurova Üniversitesi Grafik
Tasarım Bölümü

Eylül ayında gerçekleşen Türkiye finalinde ikinci oldu
ve toplu ödül töreninde ödülünü TÜBİTAK başkanı Hasan Mandal, Selçuk Bayraktar ve Fuat Oktay birlikte
taktim ettiler.

Sercan TAYIZ
Adana Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi Uluslararası Ticaret
ve Finansman bölümü
Dünyamız değişiyor ve değişen dünyamıza uyum sağlamak adına insanımız da hızla değişiyor. Ki olması
gereken de bu gibi görülebilir ama
bu kadar hızlı bir değişimin içinde
bazı kayıplar da olmuyor değil, fikrimce. Hadi, bir yolculuğa çıkalım
sizinle ve neleri kaybetmişiz görelim.

Murat AKDOĞAN
Çukurova Üniversitesi Ekonometri
Bölümü
24 Ocak 1997 doğumluyum. Bu serüvene
başlama hikayemde ailemin müzisyen
olması gibi bir durum yok. Kemanla
tanışmam 12 yaşımda bir televizyon
programında Canan ANDERSON’ın
keman performansından çok etkilenmemle başladı. Bunun üzerine aileme
keman çalmak istediğimi söyledim. Ailemin 12. Yaş doğum günü sürprizi bir
keman oldu. Hayatımın dönüm noktası
diyebilirim. 2 – 3 yıl eğitim aldıktan sonra
evde sürekli kemanımla vakit geçirerek
kendi tarzımı oluşturdum. Kemanımla
ben ayrılmaz ikiliyiz diyebilirim. Bir süre
sonra fark ettim ki duyduğum her müziğin notasını çıkarabiliyorum.
En başından beri isteğim solo olarak
performans sergilemekti. Bu yüzden de
bir grubun içerisine dahil olmayı düşünmedim. Şimdilerde ise özel eventlerde
performansımı sergiliyorum. Popüler
müziğinde kemanla harmanlayarak
dinleyiciye sunmak ve beğenileri toplamak en büyük motivasyonum..

Çocuktuk hani o gün, masumduk,
hatırlarsınız. Annemizden aldığımız
kâğıt ‘’beşyüzbin’’ liramız ile bakkal
amcaya koşmuştuk ve 25 dakika
boyunca ne alacağımıza karar
vermeye çalışıp en son bir milyon
liralık o çikolatayı almak istemiştik.
Hatırladınız değil mi? Hani bakkal
amcaya bu ne kadar diye sorup aldığımız cevap ile yüzümüz düşmüştü
ama sonra bakkal amca bu gün o
çikolatada indirim var demişti ve
sevinçten hoplaya zıplaya dönmüştük evimize. Annemiz bizi merak
etmemişti; çünkü bakkal amcaya
herkes güvenirdi. Çok sonradan idrak
edecektik bakkal amcanın kalan
beşyüzbin lirayı annemizden sonra
aldığını ve bunu idrak ettiğimizde
yarım bir tebessüm gelecekti yüzümüze. Biz ise o an market sırasında
bekliyor olacaktık.
Bizden yaşça büyük olan abi, ablalarımız o dönem sevdikleri kişilerden aldıkları ilk mektubun mutlu
hikâyesini anlatacaktı bize. Bazısı
haftalar, bazısı aylar beklemişti o
mektuba gizlenmiş birkaç hasret
dolu güzel sözü duymak için. Biz
ise, bunları dinlerken yazdığımız
mesajımızı tek tuş ile karşımızdaki
kişiye gönderecektik ve şöyle bir geri
bildirim alacaktık ‘’mesajınız iletildi.’’
Mesajımızın doğruluğu, yanlışlığı
yazdıklarımızın samimiyeti, yazarken
ne hissettiğimiz önemli olmayacaktı o
an ama bunların önemli olduğu eski
zamanları dinlerken etrafa yayılan
pamuk şeker tadındaki hasreti ne
de çok sevecektik.

Bir çay ile başlayıp demlik bitirten
sohbetlerin tek şahidi olan çay, evlerinin son neferlerinden birinde
otururken kendi yaşadıklarını sanki
bir halk efsanesiymiş gibi anlatan
yaşlı amcaya imrenerek bakacaktık
ve sadece o çay evinde kaçak çay
ile yerli çay bu derece dengeli bir
oranda karıştırılıp demlenecekti. Normalde yarım şekerle tatlandırdığımız
çayımızı o gün şekersiz içecektik
ama o anıların tatlılığı ile çayımız
ilk anki lezzetinde olacaktı.
Seyyar dönme dolap mahallemize
salı günleri; kâğıt helvacı perşembe
günleri gelecekti ve biz bu günlerde
harçlığımızı özenle saklayıp balkon
nöbetlerinde onları bekleyecektik.
Cumartesi sabahları ailemiz uyurken
kısık sesle televizyonda çizgi filmler
izleyip Temel Reis sayesinde az da
olsa sevecektik ıspanağı.
Annemiz mahallemizdeki ev eşyaları satan dükkâna girecekti ve bu
ne kadar diye soracaktı bir ürünü
göstererek. Komşumuz olan esnaf
ise beğendiysen al götür abla lafı
mı olur diyecekti ve her insan illa ki
güler yüzlü olacaktı o eski anılarda.
Günümüzde bakkal amcanın yerini
ulusal marketler, mektupların yerini
sesli harfleri yok sayan mesajlar,
çay evlerinin yerini karton bardak
kahvecileri, esnaf ağabeylerin yerini
plaza mağazaları aldı.
Belki de değişen dünyada olması
gereken bu, bilmiyorum.
Ama sorarım sana bütün bunları
özlemle anan güzel insan:
Gülüşümüzün yerini ne aldı?
Ve Kültürümüzün.
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Değişen pazarlama trendleri, günümüzde
hem küçük hem de büyük ölçekli firmalar
için dikkate alınması gereken en önemli
konuların başında geliyor.

Her geçen gün, üstüne
biraz daha fazlası
eklenerek yenilenen
trendler, gelenekselden
dijitale geçmeye henüz
karar veremeyen
kurumların aklını biraz
daha karıştırıyor.

Büşra ULU ALTINMAKAS
Dijital Pazarlama Uzmanı

Bu yazımda sizlere, dijital pazarlamanın kurumlar için öneminden ve
kurumların neden dijitalleşmesi gerektiğinden bahsedeceğim.
Artık karşınızdaki tüketim profili
eskisinden çok daha farklı, internete hakim yepyeni dijital bir
jenerasyon var.
Online alışveriş yapan, izleyen, eğlenen, araştıran, sorularını, şikayetini

“

“

Kurumsal Şirketler Neden Dijitalleşmeli?

ya da memnuniyetini internet aracılığıyla tüm dünyayla paylaşabilen bir
tüketici profiliyle karşı karşıyayız. Bu
hedef kitleyle ortak dili yakalamak
ise; hem kolay hem de zor. Kendini
yeniliğe adapte eden, tüketicisiyle
aynı dili konuşabilen markaların bu
diyalogdan büyük faydalarla galip
çıkacağını çok iyi biliyoruz.
Bu nedenle; yıllarca geleneksel
pazarlama yöntemleriyle yönetilen kurumlar, artık dijital dünyaya
merhaba demeli. Çünkü birçok
avantajıyla dijital pazarlama, kurumlar için kocaman ve avantajlı
bir dünya vadediyor.
Küçük bir örnekle bu farkı inceleyelim: Dijital pazarlamayı, geleneksel
pazarlamadan ayıran en güçlü yanı;
“ölçülebilir olmasıdır.” Basılı bir gazete ilanı ile reklamınızı gerçekten
kaç kişinin gördüğünü ya da okuduğunu söyleyebilir misiniz? Peki,
size dijital mecralarda yayınlanan
reklamlarınızın sadece firmanızla
ilgilenen ya da ilgilenebilecek olan
kitlenin karşısına çıkabileceğini, bu
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kurumunuza olumsuz bir etki olarak
geri dönecektir. Unutmayın, sosyal
mecralarda her şey “bir tık” uzağımızda.
Sadece doğru sosyal mecra ve özgün
içerikler de yeterli değil elbette. 360
derece bir dijitalleşme, şirketinizi en
doğru şekilde ifade edecektir.

reklamları kaç kişinin gördüğünü,
etkileşime geçtiğini ve tüm bunların
daha az maliyetle mümkün olabildiğini söylesem.
Cevabınız elbette, ikinci seçeneği
tercih etmek olacaktır. O halde, vakit kaybetmeden yönünüzü dijitale
dönmelisiniz!
2019 yılında yayınlanan “Küresel
Dijital Raporu” verilerine göre;
Türkiye’de 52 milyon kişi sosyal
medya kullanıyor ve bunların 44

milyonu mobil olarak sosyal medyaya erişebiliyor.
İşin sadece bir sosyal medya kanalında (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube vb.) profil
oluşturmaktan ibaret olmadığını
bilmelisiniz.
Her kurumun dinamiği ve hedef
kitlesi farklıdır. Dolayısıyla; önce
sizin için doğru mecranın hangisi
olduğuna karar vermeniz gerekir.
Sizi dinlemeyecek bir kitlenin her
yerde ve sıklıkla karşısına çıkmanız

Başladığımız noktaya
geri dönecek olursak;
artık kabuğu kırmak
ve yenilenmek gerek;
sizi doğru yere
taşıyacak, doğru
işlerle buluşturacak
bir destekle yol almak
gerek.
Biz İkies PR olarak; size dijital dünyanın kapılarını sonuna kadar açıyoruz.
Doğru işlerle, doğru etkiler bırakabilmeniz için canla başla çalışıyoruz.
Profesyonel bir ekiple, 360 derece
bir dijital pazarlama desteğine
ihtiyacınız olursa, kapımız size ve
markanıza sonuna kadar açık…

www.ikiespr.com
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ADANA KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ

ETKİNLİK

MEKAN

TARİH

ETKİNLİK

MEKAN

TARİH

ALAADİN’İN SİHİRLİ LAMBASI

ORHAN KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ

04.11.2019

SELAMİ ŞAHİN (KONSER)

JOLLY JOKER

07.12.2019

EDİZ HAFIZOĞLU-NAZDRAVE

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

07.11.2019

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELD.
TİYATROSU

09.12.2019

YÜKSEK SADAKAT (KONSER)

ZIKKIM CHEFF

07.11.2019

TALADRO

HAYAL KAHVESİ

12.12.2019

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ (KONSER)

HAYAL KAHVESİ

07.11.2019

KORAY AVCI (KONSER)

JOLLY JOKER

13.12.2019

AHMET İHVANİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BLD. TİYATROSU

10.11.2019

HAKAN ALTUN (KONSER)

JOLLY JOKER

14.12.2019

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR
KONSERİ

ORHAN KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ

10.11.2019

YENİ TÜRKÜ (KONSER)

HAYAL KAHVESİ

19.12.2019

ERKAN UĞUR & İSMAİL HAKKI
DEMİRCİOĞLU

GÜLŞEN (KONSER)

JOLLY JOKER

20.12.2019

ADANA BÜYÜKŞEHİR BLD. TİYATROSU

14.11.2019
BÜLENT ERSOY (KONSER)

JOLLY JOKER

21.12.2019

MELEK MOSSO (KONSER)

HAYAL KAHVESİ

14.11.2019

MERVE ÖZBEY (KONSER)

JOLLY JOKER

28.12.2019

FUNDA ARAR (KONSER)

JOLLY JOKER

15.11.2019

YILA VEDA KONSERİ

ORHAN KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ

28.12.2019

JOLLY JOKER ADANA
KONSERLERİ

JOLLY JOKER

15.11.2019

LEVENT YÜKSEL (KONSER)

JOLLY JOKER

04.01.2020

4.ULUSLARARASI KARİKATÜR
FESTİVALİ

ORHAN KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ

15/16.11.2019

YAŞAR (KONSER)

JOLLY JOKER

10.01.2020

GÖKHAN TÜRKMEN (KONSER)

JOLLY JOKER

11.01.2020

HANIM&EFENDİ

01 BURDA PGM SAHNE

16.11.2019

HAYKO CEPKİN (KONSER)

JOLLY JOKER

17.01.2020

ÜMİT BESEN & PAMELA (KONSER)

JOLLY JOKER

16.11.2019

BERKAY (KONSER)

JOLLY JOKER

18.01.2020

ERKAN OĞUR & İSMAİL HAKKI
DEMİRCİOĞLU

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELD. TİYATROSU

17.11.2019

RUBATO (KONSER)

JOLLY JOKER

24.01.2020

DOĞU DEMİRKOL

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELD. TİYATROSU

17.11.2019

MEHMET ERDEM (KONSER)

JOLLY JOKER

25.01.2020

HAREM KABARE

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELD. TİYATROSU

18.11.2019

TAN TAŞÇI (KONSER)

JOLLY JOKER

31.01.2020

EVET NE SÖYLÜYORDUK

JOLLY JOKER

20.11.2019

HAKAN ALTUN (KONSER)

JOLLY JOKER

01.02.2020

TANİNİ TRİO & MELİHAT GÜLSES

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELD. TİYATROSU

21.11.2019

SAGOPA KAJMER (KONSER)

HAYAL KAHVESİ

06.02.2020

FERİDE HİLAL AKIN (KONSER)

JOLLY JOKER

21.11.2019

BURAY SEVGİLİLER GÜNÜ ÖZEL

JOLLY JOKER

13.02.2020

CEM ADRİAN (KONSER)

HAYAL KAHVESİ

21.11.2019

SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ

ORHAN KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ

13.02.2020

YAŞAR (KONSER)

JOLLY JOKER

22.11.2019

ÜMİT BESEN & PAMELA
SEVGİLİLER GÜNÜ ÖZEL

JOLLY JOKER

15.02.2020

BERKAY (KONSER)

JOLLY JOKER

23.11.2019

NOTRE DAME’İN KAMBURU
MÜZİKALİ

BU ZAFER HEPİMİZİN KONSERİ

ORHAN KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ

18.03.2020

YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ

25.11.2019

ORHAN KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ

27/28.03.2020

RUBATO (KONSER)

JOLLY JOKER

27.11.2019

4.ORHAN KEMAL EDEBİYAT
FESTİVALİ

LEMAN SAM (KONSER)

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELD. TİYATROSU

28.11.2019

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI

UĞUR MUMCU MEYDANI ve BÜLENT
ECEVİT SANAT PARKI

3/12.04.2020

MABEL MATİZ (KONSER)

JOLLY JOKER

29.11.2019

ADANA MÜZİK FEST-1.GÜN

MİMAR SİNAN AÇIK HAVA TİYATROSU

18.04.2020

TAN TAŞÇI (KONSER)

JOLLY JOKER

30.11.2019

ADANA MÜZİK FEST KOMBİNE

MİMAR SİNAN AÇIK HAVA TİYATROSU

18.04.2020

MİRAZ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELD. TİYATROSU

01.12.2019

ADANA MÜZİK FEST

MİMAR SİNAN AÇIK HAVA TİYATROSU

18.04.2020

SEVCAN ORHAN

JOLLY JOKER

04.12.2019

BÜYÜK EV ABLUKADA

JOLLY JOKER

06.12.2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ
1. JAKARANDA KÜLTÜR VE
SANAT FESTİVALİ

UĞUR MUMCU BULVARI ve BÜLENT
ECEVİT SANAT PARKI

15/16/17.05.2020
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Hepinize Merhaba,
Ben Güney Eğitim Vakfı Gençlik Kolu’ndan Sercan. Ben ve gençlik
kolundaki diğer arkadaşlarım dergimizde bize ayrılan bu
sayfada sizlere Güney Eğitim Vakfı’nda yaptığımız etkinlikleri
ve bu etkinlikler doğrultusunda oluşan duygu, düşüncelerimizi
anlatacağız.

Kahvelerinizi
doldurun ve
koltuklarınıza
yaslanın çünkü
buradaki
cümleleri
okurken çok
eğlenecek, çok
güzel zaman
geçireceksiniz.
İyi okumalar…

BAHAR ŞENLİĞİ

Ben gençlik kolundan Batuhan KÖYLÜ

Merhabalar, ben gençlik kolundan
Murat AKDOĞAN

Vakfımızla her sene baharın gelişini
muhteşem bir organizasyon ile karşılıyor. Bu yıl da Bahar Şenliğimiz
muhteşem ötesiydi. Bahar şenliğimiz
etkinlikler, stantlar, turnuvalar ve
konserler ile dolu dolu geçiyor. İnsan
böyle güzel bir mevsimi böyle güzel
bir aile ve o ailedeki dünya tatlısı
insanlarla karşılayınca kendisini
şanslı hissediyor. Baharın gelişini
kutlamak insana mutluluk, huzur ve
neşe veriyor. Eğer, kış mevsiminden
çıkarken kendinizi mutsuz, umutsuz
hissediyorsanız ve baharı çok güzel
bir şekilde karşılamak istiyorsanız bu
şenliği kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü insanların güzel vakit
geçireceği bir ortam ve harika etkinliklerle umutsuzluğunu yıkacağı
harika bir şenlik!

Güney Eğitim Vakfı, benim yeni bir
ailem oldu. Girdiğim ilk günden beri
herkesin yaklaşımı çok samimi ve
içtendi. 10 yıldır keman çalmaktayım
ve kemanımla sahneler yapıyorum
ama benim için en unutulmazı GEV
Bahar Şenliği’ydi. Kemanımı çalarken insanlarla beraber dans etmek,
onların benim müzik tarzımı beğenmelerini görmek beni çok mutlu etti.
Kendimi bu ailenin bir parçası gibi
hissettim. Bundan sonra da Güney
Eğitim Vakfı’nın tüm organizasyonlarında keman çalmaya devam
edeceğim. Tüm yardımlarınız ve
destekleriniz için Teşekkürler GEV
ailesi.
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bayramın ne olduğunu bizlere anlatan diğer detaylardan. Hani o ‘’eski
bayramlar’’ dediklerinden… GEV büyük bir aile, biz de o ailenin uğruna
fedakârlık yapılan evlatlarıyız. İyi
ki de öyleyiz.
Merhaba GEV,
Ben gençlik kolundan Selen
Güney Eğitim Vakfı benim içim çok
şey ifade ediyor. Özellikle bayramlaşma etkinliği çok anlamlıydı. Sadece bir bursiyer buluşması değil
aile buluşması gibiydi. O sıcaklık,
samimiyet… Asla yabancı hissetmedim. Güney Eğitim Vakfı her
anlamda manevi olarak da yanımızda olduğunu hissettiriyor, destek
oluyor, bayramlaşırken muhabbet
etmek herkesle ayrı ayrı konuşmak
insanı hiç sıkmıyordu. Her anlamda
yanımızda olduğu için Güney Eğitim
Vakfı’na çok teşekkür ediyorum.
BÜYÜK BULUŞMA
Ben gençlik kolundan Cenay

ayakkabılarımızı GEV bayramlaşması
için giyeriz. Buluşma alanından içeri
girdiğiniz andan itibaren bir sürü
gülen yüz ile karşılanmanız GEV’in
doğasında var. Etkinliğin ilerleyen
saatlerinde, evimizdeki sıcaklıkla size
şeker uzatan birilerini görmek, içten
bir gülüş ve bayram kucaklaşması

GEV BAYRAMLARI
Ben gençlik kolundan Ayça
Biz çok büyük ve güzel bir aileyiz.
Bunu GEV’in her etkinliğinde hissetmemiz mümkün, ama özel günlerde
daha yüksek hissedersiniz. Bayram
buluşmalarımız bu etkinliklere örnek gösterilecek kadar güzel geçer.
Tıpkı çocukluğumuzdaki bayram
sabahları gibi hazırlanılır ve gidilir
GEV’in bayram buluşmasına. Bu kez
geceden baş ucumuzda beklettiğimiz

İnsanların hayatında dönüm noktaları olan aldıkları önemli kararlar
vardır. Benim hayatımda bu anların
ve kararların sayısı çok fazla değil
açıkçası. Ancak, bir tanesi var ki bugün hala aynı mutluluk ve heyecanla
her defasında iyi ki dediğim Güney
Eğitim Vakfı Ailesi’ne katıldığım ve
daha sonrasında bu kocaman ailenin
bir üyesi olduğum o gün. İşte benim
hayatımın iyi kilerinden, enlerinden
olan GEV Ailem benim için her za
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man bu özel ve kutsal duyguyu her
anında her fırsatta daha da sıcak
hissettirdi. Bizim eğlencelerimizde,
gülüşlerimizde, hüzünlerimizde, birlikteliklerimizde, kutlamalarımızda

ve hatta bayramlaşmalarımızda bu
sıcacık ailede olmak bir başka güzel
benim için. Bu sıcaklığı her buluşmada, her etkinlikte insanlar size aynı
mutluluğu ve aynı samimiyeti tüm

kalpleriyle sunuyorlar. Adeta kendi
evinizin size verdiği o sıcacık samimiyetle hem de. Bu yüzden enlerim
ve iyi kilerim GEV ile başlıyor ve bu
ailenin bir üyesi olmaktan büyük
mutluluk duyuyorum.
Ben gençlik kolundan Batuhan Damar
Ben büyük buluşma etkinliği hakkında konuşmak istiyorum. Yüksek
profilli konuşmacılar, o gün bizlerle
birlikte oldu ve tecrübelerini bizlere
aktarmaya çalıştılar. İnteraktif olması
sayesinde alışılagelmişin aksine tüm
konuşmayı aktif olarak yüksek bir
motivasyonla dinleme fırsatı bulduk
ki genelde böyle etkinlikler sıkıcı ve
uyku getirici olabiliyor. Ardından çekişmeli bir gençlik kolları başkanlığı
seçimi geçirdik ve benim de içinde
bulunduğum gençlik kolları üyeleri
seçilip sahnede kendilerini tanıttılar. Ben, değerli konuşmacılarımıza
ve bizi o değerli konuşmacılarla bir
araya getiren vakıf yetkililerimize
çok teşekkür ediyorum. Çünkü Güney Eğitim Vakfı sadece burs veren
bir vakıf olmayıp bursiyerini eğiten
ve gözeten bir vakıf olma özelliğine
sahip. Umarım bizde ilerde bağışçı
olup, şehrimizin gençlerinin hayatını
kolaylaştırma ve ülkeye kazandırma
mutluluğuna erişebiliriz. Tekrardan
bu çalışmalarda maddi-manevi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Merhaba, Ben GEV bursiyerlerinden
Asya
Vakıfla 4. senem. Bu şahane ailenin
bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Size bu sene yapılan Büyük
Buluşmadan bahsetmek istiyorum.
Bu etkinlikte vakfa her sene katılan
yeni bursiyerlerin vakıf yönetimiyle,
gençlik kolu üyeleriyle, kadın kollarıyla ve birbirleriyle tanışmaları
amaçlanıyor. Vakfın kuruluşundan
itibaren gelişimi, yapılan etkinlikler
tanıtılıyor. Bu seneki büyük buluşmada aramıza yeni, heyecanlı fikirler
katıldı. Konuşmacılarımız Ece Üvey
ve Peppy Cooky anlattıklarıyla farkındalık yarattılar. Ben GEV ailesini
çok seviyorum ve her fırsatta iyi ki
diyorum…

154

GENÇLİK GEZİSİ
Ben gençlik kolundan Ece
Vakfımızda her yıl düzenlenen, benim
bu yıl katılma imkanı bulduğum Batı
Karadeniz gezisinden sizlere kısaca
bahsetmek ve sizlerin huzurunda GEV
aileme bir kez daha teşekkür etmek
isterim. Başta çok kişiyi tanımadığım için ufak tereddütlerle geziye
geldiğimi söylemem gerek. Geziye
çıkacağımız akşam, toplandığımız
andan itibaren herkes o kadar sıcakkanlı, o kadar içtendi ki yabancılık
hissiyatını bir an bile hissetmedim.
Gezi boyunca birlikte danslar, sahil
boyunca sohbetler ettik. Hep birlik-
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te yeni yerler keşfederken, aslında
birbirimizi keşfetme imkanı bulduk.
Geziden sonra da bağımın kopmadığı sıcacık bir arkadaşlık ortamı
kazandım benim için en önemlisi bu
oldu. Bizlerle gezi boyunca bir anne,
abla içgüdüsüyle ilgilenen bir an
bile bizi yalnız bırakmayan Müyesser ablamıza da teşekkür etmeden
geçemeyeceğim. Daha birçok güzel
anılar yaşayacağımıza o kadar eminim ki... İyi ki yollarımız kesişmiş. İyi
ki ikinci evim, ailem olmuşsunuz. İyi
ki GEV’liyim. Hepinizi çok seviyorum.
Bu imkanları bizlere sağladığı için
tüm GEV aileme teşekkür ederim.

Ben gençlik kolundan Sanem
Yoğun ve yorucu geçen koca bir
dönemden sonra GEV’in her yaz
düzenlediği muhteşem geziler, biz
gençler için tam bir kurtarıcı oluyor.
Bu yaz da Batı Karadeniz’e düzenlenen gezide doğanın muhteşem
enerjisiyle deşarj olurken aynı zamanda kültürel deneyimimize de
katkıda bulunduk. Gezi, ayrıca sosyal
yönümüzü açığa çıkarmamıza çok
yardımcı oldu. Yeni insanlar tanıyıp
kaynaşma fırsatı bulduk. Her anını
gülümseyerek hatırladığım bu güzel
gezi için GEV aileme çok teşekkür
ederim.
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onları yönlendiren bursiyerlerimiz
tart hamuru yaptılar. Daha sonra
herkesin gözü açılarak pişen hamurlara herkesin hayal gücüne
bırakılarak süslemeler yapıldı. Bu
takım çalışması ile güzel bir atmosferde ilişkiler kuvvetlendirildi. Bize
ilk destek atölyesinde destek olan
La Creme‘e sonsuz teşekkür ederiz.
FUJIFILM
Ben gençlik kolundan Nisa
GEV Gençlik olarak, Ağustos’un 18’ini
çok güzel değerlendirdik. Fujifilm
ile yaptığımız etkinlikte sokak fotoğrafçılığına dair bilgiler ve harika
RESİM DERSLERİ
Ben gençlik kolundan Umut
Bu yaz, birlikte eğlenirken çok faydalı
zaman geçirdiğimiz resim derslerine
katıldık. O sıra sadece birlikte zaman
geçirmeye, eğlenirken öğrenmeye
çalışıyordum. Öyle de oldu. Yeni arkadaşlar edindim, birlikte çok güzel
vakitler geçirdik. Fakat daha sonra
fark ettim ki; bu dersler sırasında
sadece eğlenmemişim, o derslerde
öğrendiğim teknikler, bölümdeki teknik çizim dersinde beni öne çıkardı.
Öğrendiğim her şey, bana başarı
olarak geri döndü. Böyle güzel bir
etkinlik için başta dersi vermeyi gönüllü olarak isteyen Yasin Tabakan’a
ve gerekli imkanı bize sağlayan GEV’e
çok teşekkürler.
La CREME ATÖLYE
Merhaba, ben GEV Gençlik Kolu’ndan Burcu
Haziran’ın ilk haftasında La Creme
Atölye’nin ev sahipliğinde bursiyerler
ve GEV Eğitim Gönüllüleri olarak bir
araya geldik. Gözleri kapalı olan
GEV gönüllülerine bursiyerler olarak yardım ettik ve çokça lezzetli,
eğlenceli tartlar yaptık. Şefin minik
oyunlarına karşı bize güvenen gönüllüler ortaya harika bir iş çıkardı.
GEV bu etkinlikte bizlerin gönüllülerle
de tanışmasına vesile olarak vakfa
aidiyetimizi güçlendirdi.
Daha fazlasını yapmayı umduğumuz
atölyelerin ilkinde keyifli anlar yaşa-

dık, çok eğlendik. Bu güzel gün için
koordinatörümüz Müyesser ablaya,
GEV Gençlik Kolu Başkanımız Evrim’e,
La Creme Adana Atölye ekibine ve
bizlere gözü kapalı güvenen gönüllülerimize teşekkür ediyoruz.
Ben gençlik kolundan Yaren
13 Haziran 2019 tarihinde “Ben bu
işi gözüm kapalı yaparım.” adlı etkinliğimizi 6 eğitim gönüllüsü ve
6 bursiyerimiz ile La Creme Pasta
Atölyesi’nde gerçekleştirdik.
Eğitim gönüllülerimiz ile bursiyerlerimiz iki kişilik takım oldular. Gönüllülerimizin gözünü kapatarak

fotoğraflar çekmeyi öğrendik. Biz
kocaman bir aileyiz ve birlikte geçirdiğimiz her zaman keyifli.
PAINTBALL
Ben gençlik kolundan Yaren
Daha önce hiç yaşamadığım paintball tecrübesini GEV ile yaşadım.
Paintball’da başarılı olabileceğimi
düşünmediğim halde arkadaşlarımla geçireceğim keyifli vakitler için
orada bulunmak istedim. Ancak
düşündüğümden çok daha fazla
eğlenceli anlar yaşadık. Hep birlikte
ve sonucunda kazanan tarafta ol
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manın haklı gururunu yaşadık. GEV
ile içinde bulunduğum her ortamın
güzelliği, ailem gibi oraya ait olma
hissini yaşadığım için çok mutluyum.
GEV iyi ki var.
Ben gençlik kolundan Şahin Caner
Gökoğlan
Herkese merhaba. Bu güzel aileye
bu sene katıldım. Aslında bir yıl
içerisinde anlatabileceğim çok şey
var, ancak paintball buluşmamızdan bahsetmek istiyorum. Bilirsiniz
gayet klasik bir oyundur, herkesin
‘hadi yapalım’ diye söyleyip bir türlü
gitmediği bir oyun. Ben de o sadece
lafta kalan insanlardan biriydim.
Ta ki yine bir vakıf buluşmamızda
paintball fikri ortaya atılana kadar.
Kısa sürede ve çok güzel bir şekilde
organize olarak bu keyifli ve eğlenceli oyunu GEV ailesiyle oynamak
ve bunun ilk kez bu aile ile lafta
kalmaması ayrı bir mutluluk. GEV
ailesini çok seviyorum. İyi ki gençlik
kolundayım ve iyi ki GEV var.

silinemeyecek derecede güzel bir
mezuniyet ile noktaladık. Her şey
çok güzeldi. Bütün bunlar için bir
kez daha çok teşekkürler ailem. GEV
ile olan birlikteliğim bundan sonra
mezunlar kolu ile devam edecek.
Bu yüzden çok mutluyum GEV’li çok
daha güzel yıllara.
Ben Gençlik Kolu Başkanı Evrim
Arkadaşlarımın hepsi etkinliklerimizi ne de güzel anlatmışlar aslında
ve bana söyleyecek çok da bir şey
kalmıyor. Bizler, her dönem etkinliklerimizi bir adım öteye götürmek
için çabalıyoruz. Güney Eğitim Vakfı
bizler için artık bir vakıftan çok daha
fazlası. Desteklerinizi bir an olsun
eksik etmediğiniz için hepinize çok
teşekkür ederiz. Unutmayın ki; biz
büyük bir aileyiz, siz yoksanız bir
eksiğiz.

MEZUNİYET
Ben gençlik kolundan Ezgi
Güney Eğitim Vakfı denince aklıma ilk gelen şey üniversiteye başlamamdaki en büyük etken, maddi
zorluklardan dolayı vazgeçecekken
bana destek olan ve 4 yıl boyunca
bütün sıcaklığı ve samimiyeti ile hep
yanımda olan ikinci ailem olması.
Beraber gittiğimiz bütün geziler hep
aile sıcaklığındaydı ve bu bende

hiç unutulmayacak en güzel anılar
olarak kaldı. GEV, sadece maddi destek aldığım bir yer değil, ailem! Bu
aile ortamını çok güzel, akıllardan

GÜNEY
EĞİTİM
VAKFI

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. Siz de çelenk
bağışı yaparak gençlerimize umut ışığı olabilirsiniz.

Bağışlarınız için
Gev Banka Hesap Numaraları
Vakıfbank
Hes. No : 040 00158007272553520
IBAN
: TR800001500158007272553520

Cemalpaşa Mah. Bahar Cad. Karakaş Apt.
No: 30 Asma Kat D: 2 Seyhan/Adana
info@guneyegitimvakfi.org.tr
www.guneyegitimvakfi.org.tr
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 (WhatsApp)

Çevreye Duyarlı
Üretim Üssü

Toprakta Çözünebilir

Biyoçözünür

Dönüştürülebilir

Açıldı!
• Anaokulu

0322 232 3 725
• İlkokul / Ortaokul

0322 232 0 372
• Anadolu / Fen Lisesi

0322 234 0 201

Turgut Özal
Bulvarı
Güzelyalı’da

