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ODAK Kalite 
Beratımızı aldık

Adana'da okulların fiziki şartları ve
eğitimin niteliğinin artmasına yönelik ‘
Okul Tabanını Değerlendirme Akredite ve
Kalite Sistemi’ (ODAK) Projesi’nde ba-
şarılı okul müdürlerine kalite beratları ve-
rildi.

Seyhan Şehit Yunus Uğur Ortaoku-
lu’nda düzenlenen ödül törenine başta
Adana Valisi Mahmut DEMİRTAŞ, İl Milli
Eğitim Müdürü Turan AKPINAR ve Sey-
han Kaymakamı Şenol BOZACIOĞLU
olmak üzere birçok okul müdürü katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Turan
AKPINAR, 3 yıldır sürdürdükleri proje de
eğitimin niteliğinin birçok alanda arttığını
fakat bunun yeterli olmadığını belirtti. 

ODAK Projesi çerçevesinde başarılı
bulunan okul müdürlerine kalite beratları
verilirken, Okulumuz Seyhan ÇEP Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘nin kalite
beratı Okul Müdür Vekili Ali Kaşlü tara-
fından alındı. 

Kalite Beratlarının verildiği törende
konuşan Vali DEMİRTAŞ, “Adana’da gö-
reve başladığımda önem verdiğim en ön-
celikli konu eğitim olmuştur. Bu amaçla,
Adana’da eğitim seviyesini üst noktalara
taşımak ve eğitimin fiziki problemlerini
çözmek adına çok ciddi çalışmalar başlat-
tık. Geleceğimizin teminatı olan çocukla-
rımızın daha nezih ortamlarda
okuyabilmelerini sağlamak amacıyla, eği-
tim yatırımlarımızı her geçen gün arttırı-
yoruz. Bu gayret ve çalışmalarımız
sonucunda, önemli bir aşama kaydettiği-
mizi düşünüyorum"  dedi.

"Çağdaş okul yöneticileri,
okulu için bir vizyona

sahip olmalıdır"
Törende okul müdürlerine hitaben  ko-

nuşan Vali DEMİRTAŞ, “Okul müdürleri
alan bilgilerinin yanı sıra, ahlaki davranış-
larıyla örnek olmalı, güven ortamı oluş-
turmalı, etkili iletişim kurmalı,
öğretmenleri karar alma sürecine katmalı
ve takım oluşturmalıdır. Çağdaş okul yö-
neticisi, okul için bir vizyona sahip olma-
lıdır. Eğitimde hedeflenen amaçların
gerçekleştirilmesi, okulun en iyi şekilde
yönetilmesine bağlıdır, dolayısıyla gele-
ceği belirleyen insanlarsınız."  dedi 

"Acil olanla lüks olan
birbirinden ayrılmalı"
Okullardaki harcamalar konusuna da

değinen DEMİRTAŞ, “Okul müdürleri,
harcamaların acil olanla lüks olanı birbi-
rinden ayırmalı, acil işler dururken lükse
kaçmamalıdır. Bozulmasın, kırılmasın, es-
kimesin diye kapalı tutmak, kullanımına
engel olmak akıl alır bir durum değildir,
iyi bir yöneticiye asla yakışmayacak bir
davranıştır, ama zaman zaman rastladığı-
mız bir tutumdur"dedi.Konuşmaların ar-
dından Vali DEMİRTAŞ, başarılı okul
müdürlerine kalite beratlarını verdi.

Haber ve Fotoğraf :
Zeynep BARAZ (11/A)

101’inci yılında
Kut’ul Amâre

Zaferi unutulmadı
I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı

Devleti’nin İngilizlere karşı kazan-
dığı Kut’ul Amâre Zaferinin 101.
Yıldönümü  nedeniyle Sarıçam Ev-
liya Çelebi Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi konferans salonunda bir
anma programı gerçekleştirildi.

Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bi-

limler Lisesi'nin hazırlamış olduğu
program, Türk Dili ve Edebiyatı Öğ-
retmeni Özlem TÜRKÖZ’ün sunu-
culuğunda saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başladı. İl Milli Eğitim
Müdürü Turan AKPINAR'ın da
hazır bulunduğu programa çok sa-
yıda davetli katıldı. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı’nın 98. Yıldönümü Ada-
na’da ve okulumuz ÇEP mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde büyük bir coşkuyla
kutlandı.

Farkında olmalı insan,
Kendisinin, hayatın ,olayların, gidişa-

tın farkında olmalı.
Farkı fark etmeli, fark ettiğini de fark

ettirmemeli bazen…
Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını

fark etmeli.
Anne karnına sığarken dünyaya neden

sığmadığını ve en sonunda bir metre ka-
relik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını
fark etmeli.

Şu çok geniş görünen dünyanın, ahrete
nispetle anne karnı gibi olduğunu fark et-
meli.

Henüz bebekken ‘Dünya benim!’ der-
cesine avuçlarının sımsıkı kapalı oldu-
ğunu, ölürken de aynı avuçların ‘her şeyi
bırakıp gidiyorum işte!’ dercesine apaçık
kaldığını fark etmeli.

Ve kefenin cebinin bulunmadığını fark
etmeli.

Baskın yeteneğini fark etmeli sonra.
İlgisi ,yeteneği ve diğer insanlardan

farklı özellikleri olduğunu aynı zamanda
diğer insanların da kendisinden farklı
özellikleri olduğunu farketmeli ve saygı
duymalı …

Sevdiği mesleği yaparak  mutlu olaca-
ğını bilmeli ama hırslı olmamalı başkala-

rınında mutlu olma hakkının olduğunu
farketmel.

Azraillin her an sürpriz yapabilece-
ğini,nasıl yaşarsa öyle öleceğini fark et-
meli insan.

Yaratılmışların en güzeli olduğunu
fark etmeli ve ona göre yaşamalı.

Gülün hemen dibindeki dikeni,dikenin
hemen yanı başındaki gülü fark etmeli.

Eşine ‘seni çok seviyorum!’ demenin
mutluluk yolundaki müthiş gücünü fark
etmeli.

Dolabındaki ayakkabıların seçiminde
zorlanırken ayakkabıları kullanacak ayağa
muhtaçinsanlar  olduğunu fark etmeli.

Başkalarının yerine koyabilmeli ken-
dini bazen  ve onların yerine düşünebildi-
ğinde mutlu olabileceğini farketmeli,

Zenginliğin ve bereketin  şükür ve
sağlıklı olmanın gizeminde gizlendiğini
fark etmeli.

Fark etmeli
Ömür dediğin üç gündür; dün geldi

geçti ,yarın meçhuldür.
O halde ömür dediğin bir gündür,o da

bugündür.
Ve insan bilmeli ki o bugün içinde;

kendinin,yaşamın,güzelliklerin ve evrenin
ne kadar farkında ise o kadar mutludur.

Müzenin açılışında konuşan Bakan
Avcı, Türkiye topraklarından çıkarılan
Kilia tipi idolün, New York’taki müzaye-
dede satılmasının ardından UNESCO söz-
leşmelerinin yetersizliğine vurgu yapıp,
tepki gösterdiklerini hatırlatarak,
"UNESCO Genel Sekreteri IrinaBakova
ile mutabakat sağladık. Dünyanın 5’ten
büyük olduğunu UNESCO içindeki gay-
retlerimizle göstereceğiz" dedi.

Adana’nın en eski sanayi kuruluşların-
dan biri olan ünlü yazar Orhan Kemal’in
de bir dönem bekçi olarak çalıştığı tarihi
Milli Mensucat Fabrikası’nın yerine inşa
edilen müze kompleksinin ilk etabı için
bugün Bakan Avcı, Çelik ve Elvan’ın ka-
tılımıyla 18 Mayıs Dünya Müzeler
Günü’nde açılış töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 68 bin
532 metrekare alana kurulu müze kom-
pleksinin tarihi Milli Mensucat Fabri-
kası’yken, günümüzde müze olarak
gelecek kuşaklara hizmet vereceğini an-
lattı. Kompleksin ilk etabında arkeoloji,
mozaik ve çocuk müzesinin olduğunu
kaydeden Demirtaş, “2’nci etap çalışma-
larına ise etnografya, tarım ve sanayi mü-
zelerinin yapımı gerçekleştirilecek.
Etapların tamamlanmasıyla müzemiz Tür-
kiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük
müze kompleksi olma unvanına sahip ola-
caktır. Bu bina sayesinde Adana, kültür ve
turizm pastasından daha fazla pay almaya
çalışacaktır” diye konuştu./İHA

Farkındalık

ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde (ÇEP İletişim Meslek Lisesi) gelenek-
sel olarak düzenlenen “İletişim Günleri”
etkinliğinin 6. sı bu yıl, Çukurova Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde 24
Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi
Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan et-
kinlik saat 10.30’de başlayacak.  Etkinlik çer-
çevesinde Çukurova İletişim Fakültesi Radyo
Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ moderatörlü-
ğünde bir panel gerçekleştirilecek. Panelde
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Ga-
zetecilik Bölümü’nden Doç. Dr. Onur DUR-
SUN  “Yeni Medya ve Haber Üretim Süreci”,
İletişim Bilimleri Kültürler Arası Ana Bilim
Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR
“Bilim Olarak İletişim”, Radyo Televizyon ve
Sinema Bölümünden  Öğr. Gör. Dr. Aydın
ÇAM  “Radyo Televizyon ve Sinemada Yeni
Yönelimler” konularında konuşacak. 

Panelden sonra İletişim Meslek Lisesi  İle-
tişim Onur Ödülü verilecek. ÇEP İletişim
Meslek Lisesi öğrencileri arasında yapılan
Haber ve Kısa Film Yarışmalarında dereceye
giren öğrencilere ödüllerin de verileceği etkin-
lik kokteylle son bulacak. 

İletişim
Günleri
başlıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku-
rumu (TÜBİTAK)  ve Milli Eğitim Bakanlığı
tarafınca düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim
Fuarına Okulumuz ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi bu yıl 30’a yakın proje ile katıldı.
Birbirinden ilginç projelerin sergilendiği fuara,
davetliler yoğun ilgi gösterdi. 

ÇEP’te TÜBİTAK
heyecanı

Seyhan’da barış
yapıcı öğrenciler

Seyhan İMKB 24 Kasım Anadolu Lise-
si’nde uygulanmakta olan “Akran Arabulucu-
luğu” Projesi kapsamında yetişen öğrencilere
Barışyapıcı Lider Öğrenci Belge ve Rozetleri,
Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin
AYDIN tarafından verildi.

Devamı Sayfa 8’de

19 Mayıs
Coşkusu

Uğur ÖZEN
Okul Müdürü

Türkiye’nin en büyük
müzesi Adana’da açıldı

Devamı Sayfa 5’te



Türkiye'de her yıl yaklaşık 162 bin
kişiye kanser teşhisi konuluyor. Dünyada
kanser kaynaklı ölümlerin yılda 8.2 mily-
ona ulaştığı ve bu rakamın yine 20 yıllık
süre içinde 13 milyona ulaşacağı
öngörülüyor. Türkiye'deki en önemli ölüm
nedenleri arasında ikinci sırada bulunan
kanser, yaklaşık her iki kişiden birinin hay-
atına kendisi, aile bireyi ya da akrabası ne-
deniyle girmiş durumda. Meme Kanseri’de
sık görülen kanser türlerinden birini oluş-
turuyor. Gerek hastalar gerekse hasta
yakınları bu süreci oldukça sancılı
geçiriyor. 

Bir süredir göğüs kanseri tedavisi gören Sev-
canALICI’da bu süreci yaşayan hastalardan sadece biri
ALICI, hastalığıyla ilgili yaşadığı süreci bizlerle pay-
laştı. 

Ne zamandan beri bu hastalıkla mücadele ediy-
orsunuz?

1 yıldır meme kanseri tedavisi görüyorum. Bu
hastalığı kabullenmek çok zor oldu. Aslında vücudum
hastalıkla ilgili sinyal vermişti. Fakat hiç kontrole gitme
gereksinimi duymamıştım. Meme kanseri genel olarak
genetik görülen bir hastalıktır. Ailemden hiç kimsede bu
hastalığın bulunmaması teşhisin geç konulmasına sebep
oldu.

Hastalığınızı ilk öğrendiğinizde neler hissettiniz?
Yer ayaklarımın altından kaydı sanki.  Dünyam

başıma yıkılmıştı! Hemen çocuklarımı düşündüm,
öldüğümü ve çocuklarımın bensiz kaldığı canlandı zih-
nimde... Onlar bensiz ne yapacaktı? Kızım 17 yaşın-
daydı ve bana ihtiyaçları vardı. O evlenirken ben
yanlarında olamayacak mıydım? Eşim bensiz ne ya-
pardı? Korku dolu düşünceler beynimde geziniyordu...

“Neden ben” diye düşündünüz mü hiç?
Eşim bile sordu “Neden sen” diye ama ben hiç

“Neden ben” demedim! Çünkü ben de herkes gibi bir
insandım. Herkesin bir sınavı vardı, herkesin başına
gelebilirdi.Benim Allah katındaki sınavım da buydu.
Ben bu dünyada herkesin bir sınavdan geçeceğine
inanıyorum, önemli olan bu sınavı isyan etmeden vere-

bilmek...
Nasıl bir tedavi süreci izlediniz? Bu

süreçte neler yaşadınız? 

Hastalığın en zor süreci tedaviydi.1
yıla yakın sürdü. Kemoterapi, ameliyat
tekrar kemoterapi ve radyoterapi... Hem
bedenen hem ruhen çok yıpratıcı bir
dönemdi.

Kemoterapi nasıl bir şey? Yoruyor
muydu sizi?

Kemoterapi çok ama çok yıpratıcı bir te-
davi. Sağlıklı gidip hasta dönüyorsunuz.

Ameliyat öncesi 3 haftada bir 4 kür,
sonra yine 3 haftada bir 4 kür olarak
aldım.

Kemoterapiden geldikten sonra yatağa
yapışıyordum resmen!Bulantı, kusma, halsi-
zlik, iştahsızlık, ağzımda tat alma duygusu
diye bir şey kalmıyordu. Bir hafta kolumu
kaldıramayacak kadar hasta oluyordum. Bir
haftanın sonunda kendimi sağlıklı hissetm-
eye başladığım an hemen kalkıp Allah’ıma
şükrediyor ve günlük hayatıma geri dönüy-
ordum. İşte böyle zor bir döngü!

Tedavi sürecinde fiziksel değişim, saç
dökülmesi... Bunlar da insanı etkiliyor değil mi?

Hem de çok! İnsanı ruhen en çok yıpratan bu.
Çünkü kadınsınız ve saç dış görünüşünüzün %90’ı gibi
bir şey... Bir de benim gibi dış görünüşünüze çok önem
veriyorsanız daha zor... Doktoruma “Yaşayacak
mıyım?” dedikten sonraki sorum “Saçım dökülecek
mi?” olmuştu. O da tedaviden 15 gün sonra saçımın
dökülmeye başlayacağını söyledi. Tam anlamıyla bir
yıkım yaşadım.

Her gün saçlarımı çekip kontrol ediyordum, 15 gün
sonunda ellerimde tutam tutam saçların kaldığını
gördüm...

İnsan bu hastalık sırasında çevresinin nasıl
davranmasını istiyor? Hastalığınızın bilinmesi size
rahatsızlık veriyor mu?

İnsanlar maalesef bu hastalığın sonucunu mutlak
ölüm gibi görüyor. Bu durum hastayı üzüyor...

Ama hastalığımın bilinmesi bana hiçbir zaman ra-
hatsızlık vermedi aksine bunu herkesle paylaştım,
sonuçta bu onların da başına gelebilirdi. Konuşmak beni
rahatlatıyordu.

Sizi bu hastalıkla savaşırken güçlü kılan ne
oldu?

Allah’a olan inancım beni çok güçlü kıldı. Ve tabii
ki eşim, çocuklarım, annem ve tüm sevdiklerim bana
çok destek olup moral verdiler, güç kattılar...

Son olarak meme kanseri ile ilgili hemcins-
lerinize ne tavsiye edersiniz? Nasıl önlemler al-
malılar?

Erken teşhis hayat kurtarır! Çok kere duyduğumuz
bu cümle en önemli nokta. Kadınlarımız kontrolden ko-
rkmamalı ve en ufak bir değişiklik hissinde doktora git-
meliler. Rutin kontrollerini asla atlamamalılar. Hele ki
aile geçmişinde varsa.

Ve en önemlisi önce kendilerini sevip kendilerine
değer vermeliler.

Ben bu konuda konuşmak isteyen, çaresizlik
hisseden herkese yardımcı olmaktan mutluluk duyarım!

Samimi paylaşımlarınızdan dolayı teşekkür ed-
eriz?

Ben teşekkür ederim. 

RÖPORTAJ: Yaren ALICI(11/A)

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Zootekni Bölümünden Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Numan KILIÇALP ile ülkemizdeki
büyük ve küçükbaş hayvancılık üzerine sohbet
ettik. KILIÇALP, ülkemizin coğrafi koşulları dik-
kate alındığında hayvancılıktan elde edilen veri-
min düşük kaldığını söyledi. Bu durumun çözümü
için modern yöntemlerle hayvan besiciliği yapıl-
ması gerektiğini, mera hayvancılığından besi hay-
vancılığına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkemiz için hayvancılığın önemi nedir?
İnsan beslenmesi için uygun olmayan yem

kaynaklarının kaliteli insan gıdasına dönüştürül-
mesinin yanında tarıma dayalı, et, süt, yem yünlü
tekstil ve deri sanayiine ham madde ve istihdam
sağlaması bakımından hayvancılık, tarımsal üreti-
min lokomotifi konumundadır. Ülkemizde 2015
yılında sığır, koyun, keçi ve manda olmak üzere
18.654 milyon ton süt ve 2.640 milyon ton et üre-
timi gerçekleştirilmiştir. Toplam üretilen etin
yüzde 35’ni sığır koyun, keçi ve mandadan olmak
üzere 916 bin ton kırmızı et ile yüzde 65’ni ise
yaklaşık 1.724 milyon ton piliç eti (Beyaz et) oluş-
turmaktadır. 11.296 adet işletmesi bulunan kanatlı
gıda alanında 20.034 adet kümes hayvanı mevcut-
tur. Bunlarda da yumurta üretimi 16.726 milyon
adet olarak gerçekleşmiştir. 7.709.636 adet kovan-
dan 107.665 ton bal üretimi gerçekleşmiştir. İpek
böcekçiliği üretimi yapan 1.957 hanede açılan
4.674 adet kutudan 66 ton yaş koza üretimi ger-
çekleştirilmiştir. Bu veriler 2000 yılı başından iti-
baren incelendiğinde ipek böcekçiliği hariç genel
olarak bir artış gözlenmekle birlikte ülkemizin
coğrafi koşulları dikkate alındığında verimin dü-
şükolduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda hay-
vancılıkta elde edilen verimin artırılması için
modern yöntemlerle hayvan besiciliği yapılması,
mera hayvancılığından besi hayvancılığına geçil-
mesi gerekir. 2012 yılıitibariyle üretimde hayvan-
cılığın payı Türkiye‘de yaklaşık yüzde 35'i
kadardır.

Modern usullere göre hayvancılık nasıl ya-
pılmalıdır?

Mera hayvancılığı iklim koşullarına bağlı ol-
duğu için et ve süt verimi yıllara göre değişmek-
tedir. Genel olarak et ve süt verimi düşüktür.
Hayvanların ihtiyaçları göz önüne alınarak plan-
lanan hayvan refahına uygun barınaklarda ihtiyaç-
ları olan besin maddelerinin kontrollü olarak
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak fazla iş
gücü gerektirmeyecek şekilde alet ekipmanlar yo-
luyla hayvanlara verilmesi ve hayvanlardan elde
edilen gübrelerin barınaklardan modern teknoloji
kullanılarak uzaklaştırılması, hayvanlardan sütün
otomatik veya yarı otomatik makinalarla hijyenik
ortamda  sağılması gibi koşullarda hayvanların ye-
tiştirilmesi  modern hayvancılık faaliyeti olarak
adlandırılabilir. Bu tür faaliyetlerde kontrollü ko-
şullar olduğu için verim daha yüksek olmaktadır.

Küçükbaş hayvancılığın yeri ve önemine-
dir?

Küçükbaş hayvan denildiğinde koyunlar ve
keçiler akla gelmektedir. Küçükbaş hayvan yetiş-
tiriciliği, et, süt, yün, kıl ve deri gibi ürünlerle don-
durmadan tekstil sektörü ürünlerine kadar geniş bir
çerçevede önem taşımaktadır. Koyun ve keçiler-
den elde edilen besinler insan beslenmesinde ha-
yati bir öneme sahiptir. Ülkemizde küçükbaş
hayvan yetiştiriciliği, hayvansal üretim içinde çok
önemli bir yere sahiptir. İklim koşulları, bitki ör-
tüsü ve topografik yapısı nedeniyle, Türkiye mera
alanları daha çok koyun ve keçilerin yararlanabi-
leceği niteliktedir.  Ülkemizde 2014 yılı Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre 32.186 bin baş
koyun 10.010 bin baş kıl keçisi ve 176 bin baş tif-
tik keçisi yetiştirilmektedir. Koyunlardan 1.101.
bin ton, keçilerden 415.7 bin ton olmak üzere
1.515 bin ton süt üretilmektedir.  Diğer bir ifadeyle
Türkiye‘de üretilen toplam sütün yaklaşık yüzde
8’i küçükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. 2014
yılında koyunlardan 98.978 ton ve keçilerden
26.177 ton et üretildi. Bu miktar da Türkiye’de
toplam üretilen  etin yüzde 12.5’iküçükbaş hay-
vanlardan elde edilmektedir.

Türkiye’de küçükbaş hayvancılık hangi
bölgelerimizde yaygın olarak yapılmaktadır?

Koyun ve keçi; yetersiz mera ve elverişsiz
iklim koşullarına uyum sağlama yönünden ön
plana çıkmaktadır. Bu durum özellikle gelişmekte
olan ülkeler için önemlidir. Meradan en iyi şekilde
yararlanabilen, merayı en iyi şekilde değerlendi-

ren, yılın her döneminde merayı kullanabilen kü-
çükbaş hayvanlar Türkiye’nin coğrafi yapısına son
derece uygundur. Koyun ve keçi besiciliği, tarım-
sal üretimin verimsiz olduğu alanlarda yapılmak-
tadır.Koyun varlığının en yoğun olduğu bölgeler
yüzde 18,7 ile İç Anadolu, yüzde 16,8 ile Güney-
doğu ve yüzde 12,2 ile Ege bölgeleridir. Keçi var-
lığının yaklaşık yüzde 40`ı Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde iken yüzde 25,5`i Akdeniz,
yüzde 12,4`ü Ege bölgelerinde yer almaktadır. Ül-
kemiz küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık yüzde
35’i Doğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Van
ili 2.3 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile ülke-
mizde 1. sırada yer almaktadır. Bölgenin bitki flo-
rası oldukça zengindir bu durum küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğini olumlu yönde etkilemektedir.En
fazla koyun yetiştirilen illerimiz; Van, Konya ve
Şanlıurfa’dır. Kıl keçisi Antalya, Mersin ve Diyar-
bakır’da Tiftik keçisi ise Ankara, Eskişehir ve  Kü-
tahya’da yetiştirilmektedir

Ülkemiz için büyükbaş hayvancılığın yeri
ve önemi nedir?

Büyükbaş hayvancılık denildiğinde ekonomik
önemlerinden dolayı ilk akla gelen sığır ve manda
olmaktadır. 2014 yılı istatistiklerine göre Tür-
kiye’de 14.899 bin baş sığır ve 124 bin baş manda
bulunmaktadır. TÜİK`e göre 2013 yılında Tür-
kiye`de üretilen 18,2 milyon ton sütün yüzde
91,4`ü sığırdan elde edilmiştir. Bir başka ifadeyle
sığırdan elde edilen süt miktarı 16,7 milyon tondur.
Ancak hayvan başına üretim sığırlarda 2950 kg ile
dünya ortalamasının altında görülmektedir. Et üre-
timinde sığırın payı yüzde 30 kadardır. Ancak kır-
mızı et üretimi söz konusu olduğunda bu pay artar
ve yüzde 90`a yaklaşır.Hayvansal üretimden sağ-
lanan gelirin Türkiye`de yaklaşık yüzde 58`i, Av-
rupa Birliği’nde de yüzde51`i sığırdan elde
edilmiştir. Bir başka ifadeyle sığır, toplam tarımsal
gelirin Türkiye‘de yüzde20`sini, AB`de ise yüzde
23`ünü gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de büyükbaş hayvancılık hangi
bölgelerde verimli olarak yapılır?

Büyükbaş hayvancılık; sığır, manda, at, eşek,
katır, deve  gibihayvan gruplarını içine alır. Ancak
sığır bu grup içinde en büyük payı oluşturmaktadır.
Hayvanların beslenmesi için ota ihtiyaç duyulur.
Bu sebeple sığır yetiştiriciliği içinbol yağış alan
bölgelerin olması gerekir. Doğu Anadolu Bölgesi
engebeli arazi olduğu vetarla tarımına elverişli ol-
madığı içinbüyükbaş hayvancılığın yaygın olarak
yapıldığı bölgelerden biridir. Doğu Anadolu Böl-
gesinde Erzurum – Kars bölümü yağış alıp otlak
alanı müsait olduğu için, yine Karadeniz Bölgele-
rinin kıyı kesimlerinde büyükbaş hayvancılığa uy-
gundur.Büyükbaş hayvancılığı şeker pancarı
üretilen bölgelerde de yaygın olarak yapılmaktadır.
Çünkü bu hayvanların beslenmesinde şeker pan-
carı artığı olan küspe yem olarak kullanılmakta-
dır.Ancak son yıllarda besi hayvancılığı yaygınlık
kazandı, özellikle büyük kentlere yakın bölgelerde.
Mera hayvancılığına göre besi hayvancılığında et
ve süt verimi daha yüksektir. Bu nedenle tüketici
nüfusun fazla olduğu büyük kentlerin çevrelerinde
besi hayvancılığı yaygınlık kazanmıştır. Besi hay-
vancılığının yaygın olarak yapıldığı bölgelerin ba-
şında Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgeleri gelir.

Mera hayvancılığı hangi bölgede daha ve-
rimli olur?

Yağış ve doğal bitki örtüsünün dağılışı ile hay-
van dağılışı arasında bir paralellik vardır. Örneğin
çayır alanlarının geniş yer kapladığı alanlarda bü-
yükbaş hayvancılık, bozkırların geniş yer kapla-
dığı yerlerde ise küçükbaş hayvancılık yaygındır.
Mera hayvancılığı iklim koşullarına bağlı olduğu
için et ve süt verimi yıllara göre değişmektedir.
Genel olarak et ve süt verimi düşüktür. Doğu, İç
Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölge-
lerinde  mera hayvancılığı yaygındır.

Ülkemizde hayvansal üretimi arttırmak
içinne gibi çalışmalar yapabiliriz?

Hayvan soylarının ıslahı, mera ve otlakların ıs-
lahı, kaba yem üretiminin artırılması, çayır ve
mera hayvancılığının yerine ahır ve besi hayvan-
cılığının yapılması, hayvan ürünlerini işleyen sa-
nayi kollarının geliştirilmesi, pazarlama
imkanlarının artırılması, üreticiyi teşvik edici im-
kanların sağlanması ve erken hayvan kesiminin
önlenmesi gerekir. Hayvansal ürünlerin tüketil-
mesi teşvik edilmelidir. 

HABER FOTOĞRAF:
SİMGE BURGAÇ (10/A)
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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte diğer alerji tür-
lerinde olduğu gibi göz alerjilerinde de dolayısıyla göz
nezlesinde de artış yaşanmaya başladı. Konuyla ilgili
bilgi aldığımız Göz Doktoru Mehmet Akkoyun, göz
nezlesinin; ‘Göz kapağının iç yüzeyi ile gözün beyaz
yüzeyinin bir kısmını örten konjonktiva adlı ince zarın
iltihaplanması ya da enfeksiyon kapması sonucu olu-
şan bir rahatsızlık’ olduğunu söyledi. 

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Ak-
koyun, “Göz nezlesi; bir ya da iki gözde birden ağrı,
kaşınma ya da yanma hissi, aşırı göz sulanması, göz
akıntısı, göz kapağı şişmesi, gözlerde solma gibi be-
lirtilerle kendini gösterir” dedi. 

Korunma yolları
Akkoyun göz nezlesinden korunma yolları hak-

kında da bilgi verdi. Özellikle hijyen kurallarına dikkat
etmek gerektiğine vurgu yapan Akkoyun; “Hijyen ön-
lemlerini ciddiye almak örneğin hergün elimizi ve yü-
zümüzü yıkamak, kirli ellerle gözlerimize
dokunmamak, yazın girilen havuzların veya denizlerin
temizliğinden emin olmak, göz makyaj malzemelerini
ve hijyen malzemelerini ortak kullanmamak bunlar
bizim yapabileceğimiz basit korunma yollarından bir-
kaçıdır” diye konuştu. 

Akkoyun, göz nezlesinin daha çok bahar ayla-
rında ortaya çıktığına dikkat çekerek, bu aylarda ağaç-
ların çiçek açmasıyla polenlerin uçuşmaya başladığını,
uçuşan tozların da göz yoluyla vücuda girerek göz nez-
lesi hastalığına neden olabileceğini kaydetti. Bu has-
talığın renkli gözlüler ve çocuklarda daha sık
görüldüğüne vurgu yapan Akkoyun; bu hastalığa ya-
kalanmamak için; klasik uzun süreli uygulanması ge-

reken ve oldukça etkili, kür olasılığı yüksek olan aşı
uygulaması ve sadece mevsim öncesi uygulanan ve
her yıl tekrarlanması gereken yedi hafta gibi kısa süreli
uygulanan iki tür aşı olduğundan da bahsetti. 

Akkoyun, hastalığın tedavi edilmemesi duru-
munda göz kaybına yol açabileceğini de sözlerine ek-
ledi. 

HABER VE FOTOĞRAF: 
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Mera hayvancılığından besi
hayvancılığına geçilmeli

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Numan KILIÇALP: 

Kış mevsimini geride bırakıp yaza mer-
haba dediğimiz şu günlerde kadınları da güzel-
leşme telaşı sardı. İnternetten ya da çeşitli
mecralardan öğrendikleri yöntemleri uygula-
yan kadınlara, yaza güzel girmenin tüyoları
Güzellik Uzmanı Serap Erdağ verdi. 

Kadınlara güzel görünmenin ipuçlarını
veren Güzellik Merkezi Uzmanı Serap Erdağ,
güzel görünmenin altın kuralının sağlıklı bir
cilde sahip olmaktan geçtiğine dikkat çekti. 

Cildimize belirli aralıklarda değil, sürekli
bakım yapmamız gerektiğinin altını çizen Gü-
zellik Uzmanı Erdağ, “Cilt bakımına ergenlik
döneminden itibaren başlanması gerekir. O dö-
nemde oluşabilecek akne ve siyah noktaların
gözenek oluşturmaması için bakım yapılması
şarttır” dedi. 

Erdağ, bu sorunlardan kurtulmanın birkaç
yöntemi olduğunu da dile getirerek, “Diri ve
sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız her
sabah yüzünüzde bir küp buz eritin, böylelikle
cilt sabahki sıcaklığını bir anda kaybedip şok

etkisiyle sıkılaşır. Gün içerisinde cildiniz temiz-
ken gül suyu ile tonik yapabilirsiniz. Kesinlikle
cildinizi temizlemeden uyumayın” diye ko-
nuştu. 

Cildinde çok büyük gözeneklere sahip
olanlara ise Scarlet yöntemini öneren Güzellik
Uzmanı Erdağ, “Scarlet; ameliyatsız yüz germe
dediğimiz mikro altın iğneler aracılığı ile cilt al-
tına ısı verilerek uygulanan bir yöntem. Scarlet
yöntemi ile ısı verilen bölgede bir tahribat oluş-
turarak kollajen lifler uyarılır. Bu sayede ince
kırışıklarda düzelme, gözeneklerde küçülme
yüz ve çene hattındaki sarkmalarda toparlanma
sağlanır’’ dedi. 

Erdağ, cilt bakımının sosyal hayatı da
önemli oranda etkilediğine dikkat çekerek söz-
lerini, "Cildiniz sizin bebeğiniz gibi olmalı. Ona
iyi bakarsanız, emeğinizin karşılığını alırsınız”
diyerek tamamladı. 

HABER: Özlem FİLİZ(11/A)

Göz nezlesine dikkat! 
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“Aile sevgisi ve desteği kanserle 
mücadeleyi kolaylaştırıyor”



Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. İlker ÖZDEMİR, İyi bir iletişimci olmak
için önce insanları anlamak gerektiğine
vurgu yaparak başarılı olmanın yolunun belli
bir alanda  uzmanlaşmaktan geçtiğini kay-
detti. 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri Öğretim Üyesi İlker ÖZDE-
MİR ile İletişim ve sosyal medya üzerine ko-
nuştuk. 

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Ben İlker ÖZDEMİR. Ç.Ü. İletişim Fakül-

tesi İletişim Bilimleri Öğretim Üyesiyim. 2013
yılından beri İletişim Fakültesi’nde görev yap-
maktayım.

İyi bir iletişimci olmak için ne yapmak
gerekir?

İyi bir iletişimci olmak için sadece ikna
etme gücüne sahip olmak yetmiyor. İyi bir ile-
tişimci olmak için önce insanları anlamak ge-
rekiyor. İnsanlar arasındaki iletişimin çok iyi
olması, bir insanın karşısındakini ne kadar iyi
anladığına bağlıdır. Bu da kolay bir iş değildir,
çaba gerektirir. Arkasında da iyi niyet ve bilgi
gerektirir.

İletişim sektöründeki gelişmeleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?

İletişim sektöründe teknoloji çok ge-
lişti.1990’dan beri teknoloji hayatımıza yeni
medya ve sosyal medya gibi yeni kavramlar

soktu. Teknolojiyle birlikte tek taraflı değil
çift taraflı iletişime olanak sağlanmaya baş-
landı. 

İletişim sektöründe mesleki hareketlilik
açısından bizi nasıl bir gelecek bekliyor?

İletişim sektörü ileriki zamanda mesleki
açıdan daha da kolay hale gelecek. Bunun
temel nedeni sosyal medya. Sosyal medya sa-
yesinde yapmak istediğimiz reklamları ya da
yayınlamak istediğimiz haberleri anında 80
milyon kişiye duyurabiliyoruz. İleriki za-
manda sosyal medya güncellenecek her şey
daha çok amaçlı ve daha da hızlı bir hal ala-
cak. Böylece bizim işimiz daha kolay ve daha
nitelikli hale gelecek. Teknolojik gelişmeler
sosyal medyayıda etkileyerek güçlenmesini
sağlayacak ve yazılı ve işitsel-görsel medyayı
arka plana atacaktır. 

İletişim sektöründe çalışanlara ve çalış-
mak isteyenlere tavsiyeleriniz neler?

Uzmanlaşmak istediğiniz konuda kendi-
nizi geliştirin, her şeyden bir şeyi öğrenmeyin,
bir şeyden her şeyi öğrenin ve kendinizi geliş-
tirdikten sonra hedefinizi belirleyin. İstekleri-
nizin ve yeteneklerinizin bir yerde çakışması
gerekiyor. Aksi takdirde hedefinize ulaşamaz-
sınız. Diğer önemli bir konu da iletişim sektö-
ründeki tüm mesleklerde başarılı olmak için
iyi bir metin yazarı olmalısınız.

HABER ve FOTOĞRAF: 
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Fetihler vardır, kalbin kapılarını açar; ruhu can-
landırır. Fetihler vardır, cehaleti yok eder; ilme, bil-
giye, cesarete,  sabra ulaştırır.

Fetihler vardır, Cenâb-ı  Hakk’ın “Ey iman
edenler! Siz Allah’ın dinine yardım ederseniz O da
size yardım eder, ayaklarınızı sabit kılar.” (Muham-
med,7) düsturunca yapılan, yardımın doğrudan Al-
lah’tan geldiği fetihler. Bu fetihler gün olmuş Bedir
Savaşı, Mekke’nin Fethi diye adlandırılmış; gün
olmuş Malazgirt, Preveze,  Kıbrıs,  Çanakkale ola-
rak adlandırılmıştır.

Fetihler vardır, çağ açıp çağ kapatmıştır. Dün-
yaya silinmez bir iz, imanlı yüreklerde tarifsiz bir
his bırakmıştır. Bu fetihler Resulullah müjdesidir,
Allah’ın hediyesidir.  Bu fetihler Hakkın batıla, bil-
ginin cehalete, adaletin zulme üstünlüğüdür. Bu fe-
tihler bilginin imanla yoğrulması, azmin sarsılmaz
bir kararlılığa dönüşmesi; dedikodunun, fitnenin,
caydırmanın, korkaklığın ayaklar altına alınmasıdır.
Bu fethin mana âlemindeki adı yüreklerin, çağların
fethi; dünya tarihindeki adı ise İstanbul’un Fethi’dir.
Ne mutlu bizlere ki tarihi şerefle - şanla, ilimle- ir-
fanla, adalet ve cesaretle dolu, kılıçla mekânları
imanıyla gönülleri fetheden bir ecdadın çocukları-
yız.

Ne mutlu bizlere ki peygamber müjdesine mu-
hatap olmuş, yüce dinimiz İslam’ın asırlarca bay-
raktarlığını yapmış, “alp” kavramıyla cesareti,
“eren” kavramıyla imanı, ahlakı temsil etmiş bir ec-
dadın çocuklarıyız. Herkes bilmelidir ki dünya tari-
hinde, siyasetinde Türk sözcüğüyle İslam
sözcüğünün birlikte anılması veya bazen birbirinin
yerine kullanılmasının sebebi dünyanın, özellikle
Avrupa’nın, İslam’ı Türklerle tanımış olmasından-
dır. Konstantaniyye’nin adının İstanbul olmasından-
dır. Bizans’ın yerine Osmanlının geçmesindendir.

Bugün Peygamber efendimizin “İstanbul mut-
laka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel
komutan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir.”
(Ahmet b. Hambel, Müsned IV,325) müjdesine maz-
har oluşumuzun 564. yılıdır. Bugün kalbin ve gö-
nüllerin açılmasının; varlığımızın ve gücümüzün
farkına varmamızın, yeniden ve en doğru, en güçlü
istikameti bulmamızın 564. yılıdır.

Bugün imanın, cesaretin, ilmin, fedakârlığın,
metanetin, kararlılığın yeşerdiği; bir şuur ve ruha
dönüştüğü fethin 564. yılıdır. 

Bugün gemileri karadan yürütüşümüzün; Molla
Gürâni’yi, Akşemseddin’i  gökteki yıldız yapışımı-
zın; dört ay gibi kısa bir zamanda Rumelihisarı’nı
inşa edişimizin, kendi döktüğümüz toplarla kale be-
denlerini dövüşümüzün, tüneller açışımızın, Eyüp
sırtlarına seccade serişimizin, istikamet ve istikbal
sahibi şair, alim bir padişahın II. Sultan Mehmet’in
“Fatih” oluşunun 564. yılıdır. 

Bugün ilmin ve tekniğin imanla, inançla yoğrul-
duğu; ordunun komutana itaat, komutanın ruha cihat
ettiği gündeyiz.

Uzun süre Adana’da öğretmenlik ve bir dönem
de Adana milletvekilliği yapan büyük şair Arif Nihat
Asya, ‘Fetih Marşı’nda şöyle seslenir:

“Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin… Millet yürüyecek arkandan!
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan…
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın; 
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.!” 
dizelerinin daha bir anlam kazandığı gündeyiz.

Belki günümüzde fethedecek toprak yok; ama fetih
ruhu taşınacak bir yığın yürek var. Bu yüreklere
fetih ruhunu taşıyacakları Arif Nihat Asya şöyle ce-
saretlendiriyor:

‘Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden…
Senin de destanını okuyalım ezberden…
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden…
Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın…
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.!’
Cennet vatanımızı ecdadımızın aziz bir hatırası

bilip, bu uğurda kanlarını, canlarını feda eden fetih
erlerini, Alplerini, erenlerini minnetle anıyorum.
Mehmetleri ‘Fatih’ yapan ruhun, Ebu Eyyüp el- En-
sari’yi şehadete çağıran müjdenin, 29 Mayıs 1453’te
Ulubatlı Hasan’ın burçlara diktiği sancağın, fetih ru-
hunu dillendirenlerin, yaşayanların ve yaşatanların
ebediyete kadar şâd olmasını diliyorum.

Hayati KOCA
Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

FETHİN 564’ÜNCÜ
YILI

Doğduğumuz andan itibaren bir hayat
mücadelesinin içinde buluruz kendimizi.
Kimi insan için kolay, kimi insan için se ol-
dukça zor geçer bu hayat mücadelesi. Ayak-
kabı boyacıları da, zor hayat mücadelesinin
içinde yer alan meslek grubunu oluşturu-
yor ne yazık ki. Kimseye muhtaç olmadan,
akşamları evine ekmek götürebilmek için,
yaz- kış, gece-gündüz demeden çalışan O
boyacılardan biri de evli ve 4 çocuk babası
33 yaşındaki Mehmet Sönmez. 

Mehmet Sözmez’le yaşam hikayesi ve ayak-
kabı boyacılığı üzerine sıcak samimi çoğunlukla
da duygu yüklü bir sohbet gerçekleştirdik.

On yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor Sön-
mez, ülkemizde her geçen gün artmakta olan iş-
sizlikten, yeteri kadar sağlam ve güvenilir iş
olanağının olmamasından dert yanarak çocukla-
rına bir lokma da olsa helalinden ekmek götürmek
için ayakkabı boyacılığı yaptığını ifade ediyor.

Bu meslekte İş güvenliğinin olmadığından ve
işin zorluğundan söz ediyor Mehmet Sönmez ve
ekliyor: “Günde yirmi çeşit insanla karşılaşıyoruz.
Kışın yağmur, çamur, soğuk demeden sadece
ekmek parası diyerek üç kuruş para için bekliyo-
ruz öylece. Ama insan tabi zamanla alışıyor bu
duruma. Sırf sağda solda çalıp çırpmadan, dolan-
dırıcılık, sahtekarlık gibi yanlış yollara girmeden
çocuklarının boğazından haram lokma geçirme-
mek için katlanmak zorunda kalıyor insan tüm bu
zorluklara.” 

Zaten kim isterdi ki
böyle bir işte çalışmayı

Sönmez, Boyacılıktan kazanılan gelirin
yeterli olmadığını ancak yapacak başka bir iş
olmadığı için kıt kanaat geçinse de bu işi
yapmaya devam ettiğini söylüyor ve “Elimde
bir imkan olsa tabi ki farklı işlere yönelirdim.
Daha temiz, daha rahat, daha güvenli işlere.
Zaten kim isterdi ki böyle bir işte çalışmayı.
Elimde imkan olmadığı için bu işi yapmak
mecburiyetindeyim. Ama yine de çok şükür
idare edip geçiniyoruz işte” diyor

Bu sektörde Küçüksaat, Büyüksaat gibi
yerlerde iş yoğunluğunun fazla olduğunu be-
lirtiyor SÖNMEZ;  “Tabi ara ara yer bul-
makta da sıkıntı yaşayabiliyoruz ama ben bu
bölgede, bu semtte büyüyüp yetiştiğim için
genelde benim yerim sabit. Aynı zamanda
eski sporcu eski topçulardan olduğum için
çevredeki herkes tanıyıp sever beni” diyor te-
bessüm ederek. 

Sönmez, Yerel Yönetimlerin de kendile-
rine gereken ilgiyi göstermediğinden yakına-
rak; “Devlet bize bakmıyor diyebiliriz. Yerel
yönetimin artık bizlere de bakmalarını, biz-
leri görmezden gelmemelerini, bizlere de
sahip çıkmalarını istiyoruz. Demirspor’a
sahip çıktıkları gibi bize de sahip çıksınlar di-
yeceğim ama işte sahip çıkan yok” diyor kız-
gınlıkla.

En büyük hayalim 
futbolcu olmaktı 

Sönmez, en büyük hayalinin futbolcu
olmak olduğunu ancak dizi sakatlandığı için
bu hayalini de gerçekleştiremediğini söylüyor
büyük bir üzüntü duyarak. “Kendi işimi yap-
mak isterdim. Ayakkabı boyacılığından başka
bir şeyler de yapmak isterdim ama imkânım
olmadığından bu işi yapıyorum. İlerde çoluk
çocuğuma bir gelecek lazım olacak. Onlara

bir şeyler bırakmam gerek ama onlara neyi,
nasıl bırakacağımı bilmiyorum ve büyük ihti-
malle bir şey bırakamayacağım, o yüzden
kara kara düşünüyorum. Kim istemez ki iste-
diği her şeyin olmasını, ilerde çocuklarına
yatlar katlar bırakmayı ama olmayınca olmu-
yor işte'' diyerek noktalıyor konuşmasını. 

HABER ve FOTOĞRAF:
Ferhat BİLMECE (11/A)

İletişimin en etkili silahı sosyal medya 

Uluslararası alanda çalışmayı hedefleyin
Ajans haberciliği ve Gazetecilik Mes-

leği üzerine konuştuğumuz Anadolu
Ajansı Adana Bölge Müdürü Mehmet
Kemal FİRİK, Gazeteciliğin profesyonel
bir iş olduğunu belirterek bu meslekte ba-
şarılı olmanın yolunun istikrarlı olmaktan
ve meslek etiğine uymaktan geçtiğini söy-
ledi. Genç iletişimcilere de bir takım öne-
rilerde bulunan FİRİK, “Kendinizi
Türkiye ile sınırlandırmayın, uluslararası
alana açılmayı hedefleyin” dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Mü-
dürü Mehmet Kemal FİRİK ile Ajans haberci-
liği ve Gazetecilik Mesleği üzerine konuştuk.
Kemal FİRİK, öncelikle medya dünyasına
nasıl girdiği hakkında bilgi verdi. FİRİK, ga-
zeteciliğe başlamadan önce, bu mesleği aklının
ucundan bile geçirmediğini belirterek, “İhlas
Haber Ajansı’na eleman alınacaktı. Ben o
dönem çalışmıyordum. Geçici süreliğine çalış-
mak için işe girdim. Daha sonra gazetecilik
yapmaktan zevk almaya başladım, işimi çok
sevdim ve iş hayatıma bu şekilde başlamış
oldum” dedi. 

“Ajans haberciliği güç ve
emek sarf etmeyi gerektirir”

Ajans haberciliğini diğer haberciliklerden
ayıran birtakım farklar olduğuna dikkat çeken
FİRİK; ajans haberciliğinin en hızlı ve en
doğru habercilik olması gerektiğini söyledi.
FİRİK, sosyal medyada teyit edilmemiş çok
sayıda haberin yer aldığını kaydederek;
“Ajansta aldığınız bilgiyi çok çabuk bir şekilde
teyit ettirip abonelerinize ulaştırmak zorunda-
sınız. Aynı zamanda diğer özel ajanslarla da re-
kabet içerisinde olmanız gerekir. Bu nedenle
ajans haberciliği diğer habercilik dallarına göre
çok daha hızlı ve güvenilir olmalıdır. Ajans ha-
berciliği daha çok emek ve güç sarf etmeyige-
rektirir” dedi.

“Taka kullananlarla yelkenli
gemi kullananlar bir olur

mu?”
Son dönemlerde yaygınlaşan yurttaş gaze-

teciliği hakkında konuşan FİRİK; “Gazetecilik
profesyonel bir iştir. Gazeteciler bir yere gidince
nasıl fotoğraf çekeceğini, nasıl soru soracağını,
nasıl davranacağını bilir. Vatandaşlar bu eğitimi
almadıkları için zorluk çıkarabiliyorlar.Örnek
verecek olursak bazı vatandaşlar bomba ihbar-
larında bombaya yakın yerde durarak, kaza
alanlarında yaralıları engelleyerek çekim yapa-
biliyorlar.Bu da doğal olarak olumsuz bir sonuç
doğurabiliyor” diye konuştu. FİRİK, yurttaş ga-
zeteciliğinin hem can güvenliği açısından hem
de haberlerin doğru verilmesi yönünden birçok
dezavantajı olduğunu vurgulayarak; “Biz gaze-
teciler her duyduğumuzu yazamıyoruz fakat va-
tandaşlar her duyduklarını yazabiliyorlar. Biz
ajans olarak kanlı fotoğrafları, halkı dehşete dü-
şürecek haberleri, intihar haberlerini, cinsel is-
tismar gibi suçu övecek haberleri
kullanmıyoruz. Vatandaş haberciliğinde böyle
bir şey yok. Örnek verecek olursak yılbaşı ge-
cesinde İstanbul’da Reina’da yapılan saldırıda
sosyal medyada bir vatandaşımızın fotoğrafı ya-
yıldı. O fotoğraftaki vatandaş gidip polise ken-
dini ispat edip, derdini anlatana kadar toplumun
büyük bir bölümü tarafından linç edildi” dedi.
Hem devlet olarak hem de toplum olarak yayın-
lanan bu tür sansasyonel haberlerde hukuki uy-
gulamaların olması gerektiğini söyleyen FİRİK,
yurttaş gazeteciliğini kaptanlığa benzeterek;
“Taka kullananlarla yelkenli gemi kullananlar
bir olur mu?” dedi.

“Başarılı gazeteci istikrarı
olan ve gazetecilik ahlakını 

koruyan gazetecidir”
FİRİK, gazeteciliğin en önemli unsurunun

doğru ve güvenilir bilgiyi ulaştırmak olduğunun
altını çizerek; “Bana göre başarılı gazeteci

demek, sık sık manşet haberi yapan gazeteci
demek değildir; belli istikrarı olan ve gazetecilik
ahlakını koruyan kişiler başarılı gazetecidir”
dedi.

“Anadolu Ajansı dünya 
çapında ilk beş ajans içerisinde”

Ajansların uluslararası alana açılmalarında
ülkenin ekonomik gelişiminin büyük pay sa-
hibi olduğu söyleyen FİRİK; Anadolu Ajan-
sı’nın çok dilli yayın yaparak birçok ülkedeki
abonelerine haber gönderdiğini ifade etti.
FİRİK, Anadolu Ajansı’nın Akdeniz Bölge-
si’nde ve Ortadoğu’da üzerine düşen vazifeyi
yerine getirdiğini ve uluslararası çapta tahmin
edilen ilk beş ajans içerisinde olduğunu vurgu-
layarak şunları söyledi: “Medya işi para har-
cama işidir ve çok iyi yatırım gerekir.
Baktığımız zaman Reuters’in arkasında İngil-
tere, Associated Press’in arkasında ABD,
Agence France Presse’nin arkasında da Fransa
var. Bu ülkeler yıllardır bu ajanslara yatırım
yapıyorlar. Anadolu Ajansı’nın da birçok ya-
bancı abonesi var. Avrupa’nın birçok ülkesinde

Anadolu Ajansı kaynak gösterilerek haber ve-
riliyor.Anadolu Ajansı birçok ülkede haber üre-
terek çalışma yapıyor. Diğer uluslararası
ajanslarla arasındaki farkı kapatmayı planlıyor.
Anadolu Ajansı birçok dilde yayın yaparak
uluslararası alanda kendini gösterdi. Bir vizyon
seçerek yurtdışında birçok şube açtı.” 

Konuşmasının sonundagazeteci adaylarına
tavsiyelerde bulunan FİRİK; “Genç gazeteci
adayları özellikle dil konusunda kendilerini ge-
liştirsinler. En az iki dil öğrensinler. Artık he-
defleri ‘Türkiye içerisinde kalacağız’ olmasın,
kendilerini Türkiye ile sınırlandırmasınlar,
uluslararası alana açılmayı hedeflesinler. Tür-
kiye uluslararası alanda kendini göstermeye
başladı. Yeni gazetecilerin ben BBC’de çalışa-
cağım, Washington Post’ta çalışacağım diyerek
eğitim almaları gerekir. Türkiye uluslararası
alanda kendini geliştirdiği için bu alanda iyi
yetişmiş elemana ihtiyaç var" diyerek sözlerine
son verdi.

HABER ve FOTOĞRAF: 
Burak SÜSEN (11/A)

Boyayayım mı abi!

Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal FİRİK; 

Yrd. Doç. Dr. İlker ÖZDEMİR

ÇEP’te TÜBİTAK
heyecanı

Fizik, Kimya, Matematik, Teknoloji ve Sosyal alan-
lardan hazırlanan birçok projenin sergilendiği fuara,Şube
Müdürü Fatma Nevin TEKSOY, Çukurova Gazeteciler
Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer ESENDEMİR, Şakir
Paşa Adadolu Lisesi Okul Müdürü Nuri GENÇ, İhsan
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul
Müdürü Şule DALKIR, İbrahim Atalı Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yrd. Necip Kaan
AYDIN davetliler arasında yer aldı.

Okulumuz öğrencilerinin hazırladıkları projelerin
sergilendiği fuar gezilerek projeler incelendi. Dav-
etlilerin ilgiyle gezdikleri fuarda, Sabun Köpüğü adlı
Kimya deneyi, Kefir, Basit Elektrik Motor Yapımı ve
İğne deliği ile fotoğraf makinesi projeleri dikkat çekti. 

Fuar Halkla İlişkiler Öğrencileri tarafından hazır-
lanan kokteyl ile son buldu. 

HABER:Ferhat BİLMECE(11/A) - 
Merve Mislina ERCİYAS(10/A)

FOTOĞRAF:Kevser Nur İLTAŞ (11/A) - 
Borahan E. KARAÇAM (10/A)



Bir zamanların en önemli mesleği olan Terzilik
Mesleği de diğer bir çok meslekte olduğu gibi un-
utulmaya yüz tutan bir meslek haline geliyor.  

Mehmet Demir’de 45 yıldır bu mesleği yapan-
lardan biri. Babasından yadigar kalan Terzilik
Mesleği’ni tüm zorluklara rağmen bırakmadan
sürdürmeye çalıştığını söylüyor. Bu meslekle ilgili
eğitim almak istediğini ancak maddi sıkıntılardan
dolayı bunu gerçekleştiremediğinden yakınıyor
Mehmet Demir Terzilik Mesleğ’nin son zamanlarını
yaşadığını dile getiriyor üzülerek. 

Hazır giyimle beraber kendilerine gelen işlerde
de azalma olduğunu belirtiyor Demir; “Sadece
yama, pantolon paçası gibi küçük işler yapıyoruz.

Ya da ufak tefek tamiratlar yapıyoruz. Vatandaşlar
daha çok hazır giyimi tercih ediyor. Teknolojinin
hızı sayesinde bu kadar önemli ve güzel meslek son
buluyor” diyor.

Demir, en kaliteli kumaşları kullanmalarına ve
iyi bir işçilikleri olmasına rağmen işlerin azaldığını
belirtiyor ve ekliyor; “Bu meslek bir süre sonra un-
utulacak, benim gibi bu mesleğe ömrünü veren
meslektaşlarım da yaptıkları bu güzel mesleği bir
gün bırakmak zorunda kalacaklar” diyor büyük bir
kaygıyla.  

HABER ve FOTOĞRAF: 
Sıla BALIBEY (10/A)

Okulumuz Seyhan ÇEPMesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde 11/E sınıfı
öğrencilerinin Şehitleri Anma Günü
için hazırladıkları program konferans
salonunda gösterime sunuldu.  Progra-
mın başında bir dakikalık saygı duruşu
ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Programda Onur Çağlar şehitlerimiz
için Kur-an okuduktan sonra şehitleri-
mizinruhuna Fatiha okundu.  Gösteride
Adana ve Çanakkale şehitlerini konu
alan ikibelgesel izlendi. Belgesel gös-
teriminin ardından program son buldu. 

HABER : Elif FİLİZ (11/A)
FOTOĞRAF: Doğukan AÇIK (10/A)
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ÇEP'te şehitleri
anma günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kapsamında Adana Merkez Park'ta 1. Gelenek-
sel Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Çocuklar, anne ve babalarıyla şenliğe katılarak
gönüllerince eğlendiler. Renkli görüntülerin
oluştuğu şenliğe, çeşitli hatanelerden lösemi te-
davisi gören çocuklar ile Aile Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri Çocuk
Yuvası ve Kız Yetiştirme yurdunda kalan çocuk-
lar da katıldı. Yüz boyama etkinliğinin yapıldığı
Şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları
da oynandı. Etkinlik palyaço kıyafetleri ile
balon dağıtımı yapılmasıyla son buldu.

HABER ve FOTOĞRAF:
Aykut BARAN (10/A)

Uçurtma şenliği

Bilge OLGUN KÜÇÜKDURAN
Matematik Öğretmeni

Ayın sınıfı ve ayın 
öğrencisi seçildi

Okulumuz Seyhan ÇEP Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde her ay düzenle-
nen ayın sınıfı ve ayın öğrencisi projesi kap-
samında ayın sınıfı 11/A Gazetecilik Alanı
seçilirken ayın öğrencisi 11/C Halklaİlişk-
ililer Alanı sınıfından Cumazen İlknur
Yalçınkaya seçildi. 14 Nisan Cuma günü
bayrak töreninden önce Okul Müdürü Uğur
Özen tarafından açıklanarak ödülleri verildi.

11/ A sınıfının Sınıf Öğretmeni Meltem
Eren, "Sınıfım çok kalabalık değil, genelde
öğrenciler uyumlular, sınıflarını temiz tut-
maya özen gösterdiler ve ayın sınıfı belgesini
almak onları olumlu etkiledi” dedi.

Okulumuz FizikÖğretmeni Tuğba Çelik
AK, “ Her ay kişilikli, başarılı, dürüst ve
ideal öğrenci davranışı sergileyen öğrencileri
"AYIN ÖRNEK ÖĞRENCİSİ "olarak
seçmek,ödüllendirmek ve onurlandırmak,
öğrencileri olumlu davranış sergilemeyeyön-
lendirmektedir. Ayın örnek öğrencisini
seçerek başarılı, ahlaklı, terbiyeli ve saygılı
bireyler olmanın önemini kavratmak bizim
en büyük amacımızdır. Bu uygulama ile
öğrencilerdeki okula uyum sürecinin,
başarının ve olumlu davranışların artacağını
düşünmekteyiz” dedi. AK, “Ayın sınıfı ve
ayın öğrencisini ödüllendirerek hem sınıf

hem de bireysel olarak istenen olumlu
davranışları okul geneline yaymayı hedefliy-
oruz” dedi.

HABER : Simge BURGAÇ, 10-A
FOTOĞRAF: Veysel DOĞUÇ, 11-A

Terzilik mesleği 
unutulmaya yüz tutuyor

29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusu-
nun Irak’ın Kut bölgesinde kazandığı büyük
zaferin adıdır. İngilizlerin Kut bölgesini, Irak
petrollerini ele geçirmek için işgal ettiklerini
ve hala orada gözleri olduğunu ve yaşadıkları
yenilginin acısını da hala yaşadıklarını biliyo-
ruz. Kut’ül Amare’de 13.000’den fazla İngiliz
askeri (general ve subaylar da dahil) esir alın-
mış, yaklaşık beş ay süren çarpışmalarda
40.000’den fazla İngiliz askeri öldürülmüş ve
bu ağır kayıpla İngilizler bölgeden çekilmek
zorunda kalmışlardır. Türkiye’de 1952 yılına
kadar kutlanan zaferimiz, bizim Nato’ya girdi-
ğimiz sırada İngilizlerin (yenilmek zorlarına
gittiği için) baskılarıyla hiçbir direnişe maruz
kalmadan bayram olarak kutlama yapmaktan
çıkarılmıştır ve unutturulmaya çalışılmıştır. 

Ama biz unutmadık ve hiçbir zaman da
unutmayacağız. Kut’ül Amare Zaferimizin 101.
Yıl dönümü kutlu olsun. Yüce Tanrı, haklı da-
vasında Türk Milletinin yanında olsun. 

Dünya döndükçe Türk’ün Zaferleri,
Türk’ün başarıları konuşulsun.

Kut’ül Amare Zaferi

ÇEP öğrencileri
uzayı keşfetti
ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

11-C sınıfı öğrencileri, Coğrafya Öğret-
meni Berna YILDIZ gözetiminde,Çuku-
rova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş
Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezini
ziyaret etti. 

Öğrenciler uzayla ilgili yapılan araştır-
malara göz gezdirdikten sonra dürbünle
güneş üzerindeki lekeleri inceledi. Gezi sı-
rasında Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdiresi
Prof.Dr. Aysun AKYÜZ, gök bilimleri hak-
kında öğrencilere 40 dakikalık bir sunum
yaptı. Sunum sonrasında ise öğrencilerAli
Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde halka
açık alanları ziyaret ettiler.

HABER-FOTOĞRAF:  
Zeynep BARAZ (11/A)

TEMA: 

Türkiye çöl
olmasın 

TEMA(Türkiye Erozyonla Mücadele Ve
Ağaçlandırma Vakfı)   Adana İl Temsilcisi
Kenan DENİZ okulumuzda 9,10 ve 11. sınıf
öğrencilerine erozyonhakkında bilgi verdi.
DENİZ, hepimizin doğaya 10 ağaç borçlu
olduğunu ve bu borcu ağaçları keserek değil,
ağaçları koruyarak ödeyebileceğimizi anlattı.
TEMA vakfına gönüllü üye olan DENİZ,
öğrencileri gönüllü üye olmalarına teşvik etti.
DENİZ, küresel ısınmayla karşı karşıya
gelmemek için daha fazla ağaç dikmek ve
çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek
gerektiğinisöyleyerek erozyonu nasıl en-
gelleyebileceğimizi anlatı.

HABER: GAMZE GÜRPINAR(10/A)
FOTOĞRAF: İREM YAZAR(11/A)

Son dönemde adından sıkça söz ettiren
Ertürk Akşun ile 10. Çukurova Kitap Fuarı’nda
küçük bir söyleyişi yaptık.

Öncelikle kısaca kendinizden bahseder
misiniz ? Kimdir Ertürk Akşun?

Son kitabım olan Agafya‘nın arka kapağında
da dediğim gibi; “1969 yılında Çorum’da doğdu.
Trakya Üniversitesi’nde Fizik okudu ama hayatı
hep edebiyatla ve kitapla kesişti. İyi de oldu. Ki-
tapçılık yaptı. Yol üstündeki kitapçı sergisinden
kitapçı tezgâhlarına, yayınevi sahipliğinden
mağaza müdürlüğüne, satış müdürlüğünden satın
alma müdürlüğüne, sonunda da Genel Yayın
Yönetmenliği’ ne. Şu anda Destek Yayınları’nda
bu görevi yürütüyor.’’

Yazarlık maceranız nasıl başladı?
Gençken şiirler yazardım. Bazıları edebiyat

dergilerinde yayınlanmıştı. 25 yaşıma
geldiğimde,      ‘Benden ne Turgut Uyar olur ne
Cemal Süreyya, ne de bir İsmet Özel, onlar
kadar olamayacaksam yazmam, onların şiirlerini
okurum.’ dedim ve bıraktım şiir serüvenini. Tabi
ki yazma serüvenini de. Ama hep okudum ve
biriktirdim. 40 yaşıma geldiğimde Türkiye’nin
en büyük yayınevinde Genel Yayın Yönetmeniy-
dim ve birçok çok ünlü yazar benim elimde
büyüyor ve gelişiyordu. Tamam, sıra kendimde
dedim ve başladım yazmaya. 

İlk kitabınız olan “Ateş, Güneş ve Ada”
ve sonraki kitabınız “Agafya”  hakkında neler

söylemek istersiniz?
“Ateş, Güneş ve Ada”, gerçek bir ilk kitap.

İlk kitaplar yazardan çok fazla iz taşırlar. Bir
tarafıyla acemi bir kitap ama aynı acemilik
kitaba inanılmaz bir samimiyet katıyor.
“Agafya” tam bir olgunluk dönemi roman oldu.
Okuyan herkesin yaptığı ilk yorum, mutlaka film
olmalı oldu.  “Ateş, Güneş ve Ada”da,  “Agafya”
da cesur kitaplar. Ben hep yazılmayan olanın
peşine düşüyorum, onları yazmak istiyorum.
“Ateş, Güneş ve Ada”da kendi iç yolculuğuma
tekrar çıktım, “Agafya”da ise çok uzun bir
araştırma dönemi geçirdim.

Yazarlar için söylenen; “Bir yazar, eserine
kendini mutlaka katar başka çaresi yok.”
tespitine katılıyor musunuz?

“Ateş, Güneş ve Ada” tamamen benim
hikâyem.  “Agafya”nın içinde de iki erkek
karakter var Anton ve Tegami, zaman-zaman ik-
isinde bana ne kadar benzediğini şaşırarak tekrar
okuyorum.

Son olarak yazar adaylarına neler öner-
irsiniz

Okumak istedikleri gibi yazsınlar. Herkese
kulaklarını kapatsınlar. Son olarak şunu diye-
bilirim ki, Yaşamak başlı başına bir serüven
bence. Herkes istediği hayatı yaşasın gerisi nasıl
olsa gelir. 

HABER ve FOTOĞRAF: Mislina
ERGÖREN(10/A)

Yazar Ertürk AKŞUN:

40 yaşında sıra bende dedim
ve yazmaya başladım

Adana'da 23 Nisan
coşkusu

Adana’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı, düzenlenen tören ve göste-
rilerle büyük coşkuyla kutlandı.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilk
tören Atatürk Parkındaki  Atatürk Anıtı
önünde düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü
Turan Akpınar’ın anıta çelenk bırakmasıyla
başlayan tören  daha sonra aziz şehitlerimiz
için 1 dakikalık saygı duruşunun  ardından,
İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Çe-
lenk törenin ardından törene katılanlar  bando
eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.
Buradaki törene Adana Valisi Mahmut De-
mirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüse-
yin Sözlü, askeri erkân, vatandaşlar ve
öğrenciler katıldı. Vali Demirtaş, törene katı-
lanların bayramını kutlarken İl Milli Eğitim
Müdürü Turan Akpınar, günün anlam ve öne-
mine ilişkin konuşmasında, 'Bu devletin düş-
manları 15 Temmuz gecesi bir kez daha
ülkemizin büyüklüğünü anlamışlardır. Bu
millet, vatanını ve meclisini canı pahasına
koruyacak, demokrasi ve egemenlik sonsuza
kadar var olacak.' dedi.

Gösteriler ilgi gördü
Daha sonra öğrencilerin sunduğu jimnas-

tik, izci, halkoyunları ve mehter takımı gös-
terileri ilgi toplarken, zihinsel engelli

öğrencilerin gösterileri de büyük alkış aldı.
Vali Mahmut Demirtaş ile protokol üyelerinin
23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir
ve kompozisyon yarışmalarında dereceye
giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardın-
dan tören son buldu.

İletişim'de 23 Nisan 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayramı okulumuzda da düzenlenen bir et-
kinlikle kutlandı. 

Okulumuz konferans salonunda gerçek-
leştirilen etkinlik Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, şehitlerimiz ve Türk Büyükleri anısına
yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla baş-
ladı.  Ardından İstiklal Marşı okundu. Etkin-
likte günün anlam ve önemini belirten 23
Nisan belgeseli ilgiyle izlendi. Daha sonra
10/Asınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan
oratoryo gösterisi sunuldu. Törenin sonunda
12. sınıföğrencileri günün anlam ve önemini
belirten şarkılar söyledi. Tören, sahnedeki
öğrencilerin Türk Bayrağı açmasıyla son
buldu. 

HABER: Burak SÜSEN-Ferhat BİL-
MECE-Yiğit ÇÖREK(11-A)

FOTOĞRAF:Kevser Nur İLTAŞ-Özlem
FİLİZ(11/A)-Berat CÖMERT(10-A)

Okulumuzda şiir ve
kompozisyon yarışması 
Okulumuz Kültür Edebiyat ve Kütüphane-
cilik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı 12 Mart İstiklal
Marşı’nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale
Zaferi dolayısıyla Kompozisyon ve şiir
yarışması düzenledi. 
Okulumuz öğrenciler arasında düzenlenen
kompozisyon yarışmasında okulumuz 9/B
Sınıfı öğrencilerinden İbrahim Doğan,
11/D Sınıfı öğrencilerindenEbru Şahin ve
9/A Sınıfı öğrencilerinden Buse Güzel
Birinci oldu. Şiir dalında ise;  9/B Sınıfı
öğrencilerinden Vehbican Kabaklıoğlu ve
Tuğba Ertem birinci olmaya hak
kazandı.Okul Müdürü Uğur ÖZEN, şiir ve
kompozisyon yarışmasında dereceye giren
öğrencileri tebrik ederek öğrencilere
başarı belgesi verdi.

HABER ve FOTOĞRAF: 
Veysel DOGUÇ(11/A)
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Halkla İlişkiler alanı zamanla daha da güçlenecek
Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Erşahbaz, iyi bir

halkla ilişkiler çalışanının;4 yıllık üniversite eğitimi alma-
sının yanı sıra, yabancı dil bilmesi, bilgisayar kullanabil-
mesi , Türkçeyi iyi kullanabilmesi  ve  hobiler edinmesi
gerektiğini vurguladı. 

Bir otelin Halkla İlişkiler Müdürlüğünü yapan Kemal
Erşahbaz ile Halkla İlişkiler Mesleği üzerine söyleştik. 

Halkla ilişkiler nedir?
Halkla ilişkiler, bir kurumun kendi sosyal paydaşla-

rıyla ilişkisini düzenleme sanatıdır diyebiliriz. Halka iliş-
kiler, bizim kuşağın üniversite eğitimine başladığı
dönemlerde iyi bilinen bir meslek değildi. Siz şanslısınız,
artık daha fazla konuşulur oldu. Büyüklerimiz bizler okur-
ken bir türlü anlam veremiyordu bitireceğimiz okulun ne
işe yaradığına. 

Halkla ilişkiler ve Organizasyon alanında çalışan
kurumlar hangi  hizmetleri veriyor?

Halkla ilişkiler şirketleri şu anda çok geniş kapsamlı
hizmetler veriyor. İnanıyorum ki yakında branşlaşmalar
başlayacak. Basın ilişkileri, etkinlik yöntemi, kurum içi
iletişim, pazarlama destek faaliyetleri, hepsi ayrı şirketler
tarafından yürütülecek. Biz sadece 3. parti şirketlerinden
hizmet alıyoruz. Yiyecek-içecek şirketleri, ses-ışık şirket-
leri gibi.... ama etkinliğin planlanmasını ve yürütülmesini

biz yapıyoruz. Uygulamaları dışardan alıyoruz 

Halkla ilişkilerin geleceği hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Türkiye de 30 u aşkın İletişim Fakültesi ve bu fakül-
telerin hepsinin Halkla İlişkiler Bölümü var ve inanılmaz
bir mezun kapasitesi var. Meslek hakkında bilinirlik gide-
rek artıyor. İşverenler de halkla ilişkilerin kendilerine sağ-
layacağı yararı iyi biliyor ve bu hizmeti almaya
yöneliyorlar. Bence halkla ilişkiler zamanla daha da güç-
lenecek. 

Halkla ilişkiler sektöründe çalışanlar nasıl özellik-
lere sahip olmalıdır sizce?

Birincisi güler yüzlü olmalıdır. Asık suratlı bir halkla
ilişkiler çalışanı düşünemiyorum. Sempatik görünen,
güler yüzlü olan, karşısındaki kişide sıkıntı hissi uyandır-
mayan bir fiziksel yapıda olmalı. Düzgün konuşmalıdır.
İngilizce artık şart oldu. Bunun yanında genel kültür de
çok önemli. Müşteri, ücretini ödediği bir halkla ilişkiler
uzmanının kendisinden daha çok şey bilmesini istiyor.
Dolayısıyla bir halkla ilişkiler uzmanı öğrenmeye açık ol-
malıdır.

Halkla İlişkiler Alanı’nda okuyan  öğrencilere ve-
rebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?

Birinci sınıftan itibaren kendi donanımlarını tespit et-

meye başlamalılar. Halkla ilişkiler sektöründe çalışmak
istiyorlarsa, 4 yıllık eğitimin yanı sıra yabancı dil öğren-
meli, bilgisayar kullanabilmeli, Türkçesi çok iyi değilse
onu geliştirmeli diksiyon dersi almalıdır. Eğer çekingense
kendisini  açmak içim bir takım yollar denemeli, hobiler
edinmelidir.  Çünkü hobisi olmayan insan, işinin dışında
bir varlık göstermeyen kişidir.

HABER:Merve Mislina ERCİYAS(10/A)
FOTOĞRAF: Doğukan AÇIK(10/A)

Yol gösterici rehber
öğretmenler

Temel Lisede Rehber Öğretmen olarak
görev yapan Yusuf Genç ile Rehber Öğret-
menlik Mesleği  üzerine konuştuk. 

Yusuf Genç, Rehber öğretmenlerin
öğrencilerle sürekli iletişim kurarak onlara
yol göstermeyi amaçladıklarını belirterek; “
Öğrenciler çeşitli konularda bizim
düşüncelerimize ihtiyaç duyuyor. Onların
dertlerini dinliyoruz,  onlarla seviniyoruz
onlarla üzülüyoruz” diye konuştu. 

Rehber Öğretmenlerin,  kurdukları
iletişim sonucunda öğrencilerde özgüven
oluştuğunu gördüklerinde mutlu olduklarını
belirten Genç; “Bunun gibi yine,  ça-
balarımız sonucunda öğrencilerde olumsuz
davranışların yerini olumlu davranışların
aldığını gördüğümüzde mutlu oluyoruz.
Mesleğimizin bu yönünü seviyorum” dedi. 

Genç, Rehber Öğretmen olmanın zor-
luklarına da değinerek, çok yoğun mesai ile

çalıştıklarını kaydetti. İşin zorlukları ol-
masına rağmen olumlu yönlerinin daha
fazla olduğunu  söyleyen Genç,  gençlere bu
mesleği tavsiye edebileceğini söyledi.
Genç, meslek seçiminde de öğrencilerin bil-
inçli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğine
dikkat çekerek şunları söyledi; “Meslekte
önemli olan şey, yapabileceğinizden emin
olmak, biz öğrencilerimizin, ‘Ya hocam ne
iş olursa olsun ya da hangi üniversite olursa
olsun giderim’ mantığıyla hareket et-
melerini istemiyoruz. Öncelikle o alanı
yapıp yapamayacaklarını meslek değer-
lendirme anketleriyle ölçmeye çalışıyoruz.
Bizim mesleğimizi seçmek isteyenlere de
yardımcı olup öncülük etmeye çalışıyoruz”

HABER ve FOTOĞRAF: 
Berivan DEMİR(10/A)

Okulumuz ÇEP Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde bir
süre Türk Dili ve Edebiyatı Öğ-
retmeni olarak da görev yapan
Adana İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Hayati KOCA yaz-
maya devam ediyor. Daha önce
Mustafa Miyasoğlu’nun Ro-
manları ve Romancılığı, Fut-
bol’un Karakter Heykeli
Trabzonspor adlı iki kitabı ya-
yımlanan KOCA, son olarak
“Mâsivâ!” isimli şiir kitabıyla
çıktı okuyucularının karşısına.
Hayati KOCA ile “Mâsivâ” ve
şiir üzerine konuştuk.

- Bize kendinizi tanıtabilir misiniz,
Hayati KOCA kimdir, hayata nereden ve
nasıl bakıyor?

1976 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçe-
sine bağlı Körük Köyü’nde doğdum.İlk ve or-
taöğrenimimiAkdağmadeni’nde, lise
öğrenimimi ise Yozgat İHL’de tamamladım.
1994’te Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’ne yerleştim. Lisans öğre-
nimimi “Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hari-

ciye Koğuşu, Fatih – Harbiye ve Biz İnsanlar
Romanlarındaki Psiko-Sosyal Tahliller” adlı
bitirme teziyle tamamladıktan sonra aynı üni-
versitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü yeni Türk
edebiyatı anabilim dalında yüksek lisans öğre-
nimime devam ettim. 2002’de “Mustafa Mi-
yasoğlu’nun Romanları ve Romancılığı” adlı
tezi ile yüksek lisansımı tamamlayarak “bilim
uzmanı” unvanı aldım. 

2010’da Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü yeni Türk edebiyatı anabilim
dalında başladığım doktora eğitimimi yabancı
dil sorunu nedeniyle tamamlayamadım. Araş-
tırma, inceleme, eğitim ve öğretim alanlarında
çalışmalarımı sürdürüyorum.1998’den sonra
Milli Eğitim Bakanlığının farklı kurum ve
okullarında Türkçe -  Türk dili ve edebiyatı öğ-
retmeni olarak çalıştım.2014’te MEB’in gö-
revde yükselme sınavıyla Adana ili Çukurova
ilçesine Şube Müdürü olarak atandım. Bu gör-
evimi sürdürürken yine 2014 yılı içinde MEB
tarafından Adana İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı olarak atandım. Bu görevimi halen
sürdürüyorum.  Evli ve üç çocuk babasıyım.

Her şeyden önce ben bir öğretmenim, öğ-
retmenliğin kutsallığına inanıyorum. Hayata
bakışım da öğretmencedir. Güneşsem herkese

doğmak, yağmursam her yere yağmak… El-
bette sadece ihtiyacı olan, ihtiyacı kadar nasip-
lenir.

-Son olarak Masiva isimli bir şiir kitabı
yayımladınız. Mâsivâ nasıl ortaya çıktı? 

Evet, Mâsivâ üçüncü kitabımız ve bir şiir
kitabı. Modern bir mesnevi,diye adlandırdı
okuyucular. İsabetli bir adlandırma oldu. Kırk
bölümden oluşuyor;ama kırkıncı bölüm en
başta. Kırk’tan bir’e bir aşk güzellemesi. Mâ-
sivâ zaten varmış, ben onu çok geç görmüş ve
anlamışım. Bir akşam vakti Ayvalık sahilinde.

-Neden Mâsivâ? 
Mâsivâ, tasavvufi bir terim. Her şey

Allah’a aittir. Görünen ve görünmeyen her şey
onundur. En onulmaz yaralara da melhem
odur. Her dizenin izaha ihtiyacı vardır, onu da
okuyuculardan bekliyorum, her şeyi ben söy-
lemeyeyim.

- Şiir yolculuğunuz nasıl başladı?
Aslında çok erken bir yolculuktu. Lise yıl-

larımda çıkarılacak bir dergi için şiir istemiş-
lerdi, yanılmıyorsam onuncu sınıftaydım. Şiiri
verdim, derginin kapağında yayımladılar.
Sonra bu yolu unuttum. Deneme ve makale
ağırlık kazandı. Bir gün kalbim yeniden eski
yola düşürdü beni, gökyüzünü fark ettim.

-Sizce şiir nedir?
Şiir, Türk’ün kurucu ruhudur. Şiir; devrim-

cidir, emekçidir, vicdandır, irfandır. Şiir sözün
özüdür. İçe işleyendir.

-Etkilendiğiniz şair ve yazarlar oldu
mu? Varsa kimlerdir? 

Ben, Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim.
Dolayısıyla bütün şair ve yazarlardan haber-
darım.Meşhur bir söz vardır, bilirsiniz, benzet-
mede hata olmaz. “Aslanın vücudu yediği
hayvanlardan oluşur.” der. Aslan yine aslandır
ama… Elbette Türk şiirinin köşe taşları olan
Necip Fazıl, Sezai Karakoç, İsmet Özel, Sü-
leyman Çobanoğlu bir adım öndedir.

-Okumayı mı yoksa yazmayı mı daha
çok seviyorsunuz, neden?

Elbette okumayı… Çünkü yazmak bir
zevk, okumak iki…Rahatsız olduğumuz için
yazarız, rahatlamak için okuruz. Okudukça ra-
hatsız oluruz, tekrar yazarız. Döngü kendi
içinde devam eder gider.

-Türk Şiiri ve edebiyatının geleceğine
ilişkin düşünceleriniz nelerdir? 

Ümitvarım. Çok iyi kalemlerimiz var,
Rabbim güç versin, ömür versin onlara. Mus-
tafa Kutlu, İbrahim Tenekeci, Tarık Tufan…
hep yazsınlar inşallah!

-Edebiyat ve sanat alanında geleceğe
dönük hedefleriniz nelerdir?

Edebiyat hesabı pek sevmez. Nasip neyse
o olur. Derdimiz kadar yazarız, Rabb ne kadar
dert verirse o kadar söz bulmaya çalışırız. He-
pimiz birer nehiriz, yol bulup umman olmak
istiyoruz, Hakk istikametimizi bozmasın.

-Edebiyat adına biz gençlere tavsiyele-
riniz nelerdir?

En büyük tavsiyemiz yaşadıkları toprakla-
rın emanet olduğunu unutmamalarıdır. Bu
emanetin bedeli ödenmiştir; kan veya terle…
Bize düşen de gücümüz neye yetiyorsa bu mü-
barek vatanın evlatlarına, geleceğine fayda
sağlamaktır. Tarih ve edebiyat şuuru kazan-
maktır, okumaktır.

-Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşek-
kür ederiz. 

Ben teşekkür ederim. Başarılı birer gaze-
teci olmanız dileğiyle.

Edebiyatçı Yazar Fatih ANDI: 

Asımın nesli eşittir ideal Türk gençliği 
Okulumuz ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

öğrencileri, İsmet İnönü Meslek Lisesi’nde SADED’in
(Sanat Düşünce Eğitim Derneği) düzenlediği “Asımın
Nesli” konulu konferansa katıldı. Konferansa konuşmacı
olarak katılan Edebiyatçı Yazar Tahir Fatih ANDI,  “Meh-
met Akif Ersoy, Asım’ın nesli derken iman, irfan, fazilet
ve bilgi ile donanmış; karakterli, ahlaklı, kişilikli; vata-
nına, milletine ve dinine sahip çıkan, dahası bunları yü-
celtmek için tüm imkânları seferber eden bir gençlikten
bahsediyor ” dedi.

Mehmet Akif Ersoy’un ve Asım’ın önümüzdeki yılda
kitaplarda olacağını belirten ANDI, Mehmet Akif Er-
soy’un Çanakkale Savaşı’nda yazdığı şiirdeki “Asım’ın
Nesli” kelimesini sıkça vurguladı. ANDI, “Çanakkale
Cephesi’nde yaşları 12-18 arasında genç nesil vardı, med-
reselerde hafızlık eğitimi alan küçük çocuklar, İstanbul
Sultaniyesi ve çok sayıda lisede eğitim alan çocuklar gibi
cephede savaşan ecdatlarımız şehit oldukça bugünün
gençleri olarak sizler de 15 Temmuz cephesinde var ol-

dunuz ve var olacaksınız ”dedi.
Mehmet Akif Ersoy’un bilinçli olarak

Asım dediğini belirten ANDI, Mehmet Akif
Ersoy’un sanatını, edebiyatını ve bütün va-
sıflarını içerisinde yaşamış olduğu vatanın
evlatlarına ve onu inşa etmek için yazar ve
şair olduğunu ifade etti.

Bu vatanı korumanın ve yüceltmenin
her şeyden önemli olduğunu belirten
ANDI, “ Bizim için namaz kılıp kılmama-
sının hiçbir önemi yok. O konu Rabbi ile
kendisi arasında, biz camiye imam aramı-
yoruz. Biz vatana hizmet edecek olan, va-
tana ihanet etmeyen ve vatanını sonuna
kadar yüceltecek olan bir nesil istiyoruz”
diyerek gerçek bir Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı olmanın bunu gerektirdiğini belirtti.

Haber: Batuhan YASTI(11/B)
Fotoğraf: Veysel DOGUÇ(11/A)

MÂSİVÂ

…Filmin sonu

Bana yasaksın Mâsivâ!

Meyvedensin.

Varlığındır, varlığımı anlamlı kılan;

gökyüzüne yeminimdir.

Sadece adın kalacak sözlerimden geriye

buna inan!

Hayati KOCA
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1990 Yılında fabrika sektörünün gelişme-
siyle eskilerden kalma bazı meslekler Halk ta-
rafından unutulmuştur Bunlardan biri olan
Trikotaj işide günümüzde neredeyse çok kul-
lanılmamaktadır insanlar fabrikasyon ürünler
almaktadır.

Triko Ustası ve Esnafı olan Atilla Çalık
ile unutulmuş Bir meslek dalı olan Trikotaj
üzerine söyleştik

Bize biraz kendinizden bahsedermisi-
niz?

İsmim Atilla Çalık 67 yaşındayım 2 Tane
çocuğum var 1972 Yılında mesleğe başladım
2017 yılında olmamıza rağmen halada devam
etmekteyim işime

O Yıllarda Trikotaj için talepler ne durum-
daydı?

O Yıllarda mesleklerimiz gayet güzeldi işlerimiz
gayet iyi gidiyordu şimdi teknoloji ilerlediği için biz
biraz teknolojinin dışında kaldık el örgüsü makinala-
rıyla devam ettiğimizden dolayı  hazır giyim arttığın-
dan dolayı şuanda bizim işlerimiz istediğimiz düzeyde
değil

Şuan müşterileriniz ne yönde ürün talep edi-
yor?

Hazır giyimde bedenlerini bulamayanlar biz onlara
hitap ediyoruz Birde el örgüsü kıyafetlerin yakalarıyla
uğraşıyoruz Yani eski işlerimiz yok.

Fabrikasyon giyim ürünleri işlerinizi büyük öl-
çüde etkiledimi ne gibi zorluklar yaşadınız ?

Fabrikasyon büyük ölçüde etkiledi bizim yaptığı-
mız işler ücret olarak daha pahalı oluyor hazır giyimler
daha ucuz olduğu için müşteri şuanda hazır giyimi ter-
cih ediyor

Müşteri kitleniz hangi yaş grubu insanlar?
Genelde 65 yaşın üzerinde olan geniş beden kesim-

ler onlara hitap ediyoruz biz şuanda istedikleri bedeni
hazır giyimde bulamadıklarından burda devreye biz gi-
riyoruz beden ölçüsü alıp ona göre Ürün oluşturuyo-
ruz.

Artık ürünler fabrikasyon ile üretiliyorsa Örgü
makinalarınızı nereden temin ediyorsunuz?

Şuanda elimizdeki örgü makinalarının son sahip-
leriyiz şuan parçalarıda malzemeleride bulunmadığın-
dan dolayı bizde en kısa zamanda bu işi terketmek
zorunda kalacaz ve şuanda mesleğimiz bitmek üzere-
dir.

Sizi bu mesleğe başlatan kim oldu?
Biz kendimiz seçtik o zamanlar Trikotaj işinin ge-

liri yüksekti ve çoğu kişinin istediği bir meslekti yani
başlatan birisi olmadı

Haber: Borahan KARAÇAM(10/A).

Fabrika Sektörünün gelişmesiyle
Trikotaj işi unutuldu

101. yılında Kut’ul Amâre
zaferi unutulmadı

Bana yasaksın Mâsivâ!

Röportaj: Ferhat BİLMECE-Burak SÜSEN - 11/A

I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı
Devleti’nin İngilizlere karşı
kazandığı Kut’ul Amâre Zaferinin
101. Yıldönümü  nedeniyle
Sarıçam Evliya Çelebi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi konferans
salonunda bir anma programı
gerçekleştirildi.

Bahtiyar Vahapzade Sosyal
Bilimler Lisesi'nin hazırlamış
olduğu program, Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni Özlem
TÜRKÖZ’ün sunuculuğunda
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başladı. İl Milli Eğitim Müdürü
Turan AKPINAR'ın da hazır bu-
lunduğu programa çok sayıda davetli katıldı. 

Programda Çukurova Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ali
HATALMIŞ: ''Tarih 27 Mart 1916. Kut'ül
Amare'ye kapanan İngiliz ordusunu kurtarmak için
yeni İngiliz kuvvetleri yola çıkar. Onları Felahiye
mevziinde karşılayan Türk kuvvetleri arasında
bölük kumandanı olarak gördüğümüz Yüzbaşı
Muzaffer Bey de vardı. Muzaffer Bey, harp
saflarında İngiliz saldırılarından birinde hain bir
kurşunla boğazından yaralanır, son nefesini ver-
mektedir. Sesinin artık çıkmadığı gözlerinin bir
şey anlatamadığı dakikalarda cebinden bir zarf
çıkarır ve üzerine yazar: ''Kıble ne tarafta?'' Evvela
Beytullah ile dini ve mukaddesatıyla karşı karşıya
kalmak ister çünkü. Kıbleye çevirirler, sonra yaz-
maya devam eder: ''Bölük intikamımı alsın!'' diyen
zabit ölürken dünyadan bir insanın çekildiğini

düşünmemektedir, mukaddes gayenin müdafaasız
kalmasından korkmaktadır ve yine devam eder:
''Bölük intikamımı alsın!'' O zaman bölük ateşler
içinde onun ceset olmaya başlayan vücudu
etrafında çarpışmaktadır. Üçüncü cümlesini imza-
lamak isterken İstanbullu Muzaffer Bey hayata
veda eder'' diyerek İstanbullu Muzaffer Bey’den
bahsetti.

Program, Bahtıyar Vahabzade Sosyal Bilimler
Lisesi öğrencileri Taha Arif Yüce ve Abdullah
Tahir Işık’ın okuduğu şiirlerle devam etti. Günün
anlam ve önemini anlatmak için hazırlanan video
gösterisinin yer aldığı program son olarak İn-
gilizce öğretmeni Hüdai Yılmaz yönetiminde
öğrencilerin seslendirdiği türkülerle sona erdi.

HABER: Ferhat BİLMECE(11/A)
FOTOĞRAF: Burak SÜSEN(11/A)
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Okulumuzda belirli aralıklarla düzenle-
nen “Mezunlarımızla Buluşuyoruz” Etkin-
liği çerçevesinde okulumuza davet edilen
Mezunumuz Kanal A Televizyonu Haber
Spikeri Sabiha Fındıkkıran, öğrencileri-
mizle sohbet ederek onlarla tecrübelerini
paylaştı. 

Okulumuz Konferans Salonu’nda öğren-
cilerimizle bir araya gelen Sabiha Fındıkkı-
ran 2013 yılında Gazetecilik Bölümü’nden
mezun olduğu İletişim Lisesi’nin kendisine
çok şey kattığını dile getirerek;  “İletişim
Lisesi’nde okumak benim için her zaman
bir avantaj oldu’’ dedi. Lise döneminde öğ-
retmenlerin verdikleri bilgiler sayesinde Ga-
zetecilik Bölümünü sevmeye başladığı ifade
eden Fındıkkıran, bu mesleğe adım atmasın-
daki en büyük etkenin okuldaki öğretmen-
leri olduğunu kaydetti. Fındıkkıran sonraki
süreçte de bir şeyler elde edebilmek için
çaba harcamak gerektiğini kendisinin de
öyle yaptığını belirterek; “Sunuculuk yapa-
bilmek için diksiyonumuzu düzeltmeliydim
ve bunun için adımlar attım. Daha sonra
Koza Televizyonu’na girerek çalışmaya

devam ettim. Bir işte
başarı sağlamak isti-
yorsanız öncelikle
kendinize bir yol be-
lirlemeniz ve o yol
üzerinden gitmeniz
gerekiyor” diye ko-
nuştu. 

Halen Kanal A
Te lev izyonu’nda
Spiker olarak çalış-
maya devam ettiğini
belirten Fındıkkıran;
“Spiker olabilirsiniz,
kameraman olabilir-
siniz, fotoğrafçı ola-
bilirsiniz. Ama
unutmayın ki her
şeyin başı sakinlik, bir işi yaparken sakin ol-
manız gerekiyor” dedi. 

Fındıkkıran, çalışma hayatında aldığı
ödülün onu mesleğinde bir adım öne taşıdı-
ğını belirterek Haber Spikeri Gülgün Fey-
man’ın Adana’ya geldiği dönemde
yollarının kesişmesinin de onun için iyi bir

şans olduğunu dile getirdi. 
Konuşmasının ardından öğrencilerin so-

rularını yanıtlayan Fındıkkıran öğretmen ve
öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

HABER :Özlem FİLİZ(11/A)
FOTOĞRAF: Cansu ÖZACAR(10/A)

Gazeteci Utku SAĞILIR ile
gazetecilik üzerine konuştuk

Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosunda
görev yapan Utku SAĞILIR ile gazetecilik mesleği
üzerine konuştuk.Öncelikle gazeteciliğe
yönelmesinin altında yatan nedenlerden bahseden
SAĞILIR, iyi bir gazetecinin nasıl olması gerek-
tiğine de değinerek şunları söyledi:

SAĞILIR;sosyal, insanlarla iç içe olmayı onlarla
iletişim kurmayı seven, okumaktan ve yazmaktan
hoşlanan biri olarak gazetecilik bölümünü okumak
ve daha sonra da gazetecilik yapmak benim için
önemli nedenlerden birkaçıydı. Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun
olduktan sonra da bu işin eğitimini de almış biri
olarak gazetecilik yapmak benim için vazgeçilmez
bir tutku haline geldi, benim için bir yaşam biçimine
dönüştü” dedi. Hareketli bir yaşama alıştığınızda, her
gün farklı farklı konularda kendinizi geliştirme şansı
bulduğunuzda( öğrenmek sizin için önemliyse) bu
işin bağımlısı haline geliyorsunuz.Ben bu işin
bağımlılarından biriyim."Öğrendikçe daha çok
öğrenmem gereken bir şeyler olduğunu  görmek
gazeteciliği benim için vazgeçilmez kılıyor" dedi.

"Gazetecilik, okulda öğrenilen
teorik bilgilerden ibaret değildir"

SAĞILIR, gazetecilik yapmak isteyenlerin,
bazen zor anlar yaşadığı gerçeğinin de var olduğun-
dan bahsetti. Haber sırasında karşılaşılan bir takım
zorlukları da göze alarak bu işe başlamalıyız, dedi.
Her meslekte olduğu gibi bu mesleğin de zor
taraflarının olduğunu belirtti. Gazeteciliğin sadece
okulda öğrenilen  teorik bilgilerden ibaret  bir meslek
olmadığından  bahseden SAĞILIR, “gazetecilikte
ustalaşmış bir kişinin sadece muhabirlikle sınırlı
kalmayıp, televizyon gazeteciliği, basın danışmanlığı
gibi  mesleğin her dalında görev alabileceğini ve bu
nedenle gazetecilik yapmak isteyenlerin kendini her
alanda geliştirmesi ve genel kültür bilgisinin iyi se-
viyede olması gerektiğini belirterek hayat boyu
öğrenme felsefesinden vazgeçmeden kendini sürekli

geliştirmeli bir gazeteci.”dedi.

"Gazetecilik mesleği sevgi,
emek, sabır ve girişkenlik ister "

SAĞILIR, başarıya ulaşmada en önemli nok-
tanınneler olduğunu da anlatarak, "Bu işi sevdiğiniz
için değil de sırf okulunu bitirdiğiniz için yapmak
zorunda hissediyorsanız bu alanda başarılı ola-
mazsınız. Gazeteci; yaptığı işi sevmeli, emek harca-
malı, sabırlı ve girişken olmalı. Ancak bu şekilde
başarıya ulaşır" dedi. Doğruları yazmanın, toplumu
bilinçlendirmenin, bilgilendirmenin hazzı sizin için
önemli ise ve idealist bir yapınız var ise gazetecilik
tam da size uygun bir meslek…

“İşin özünde yıllarca muhabir-
lik yapmak vardır.”

Gazetecilik bölümünde okuyan öğrencilerin  ne
tür özelliklere sahip olmaları gerektiği hakkında da
bilgi veren  SAĞILIR, "Çalışmaya henüz öğren-
ciyken başlamalısınız. Ne kadar erken basın yayın
kuruluşlarının içinde yer almaya başlarsanız o kadar
öne geçer bu işi iyi öğrenirsiniz, avantajlı olursunuz.
Ayrıca çok okumak iyi yazabilmenin ilk kuralıdır,
haber için bilgi ve belge toplamada başarılıysanız,
teknolojiyi iyi bir şekilde kullanabiliyorsanız ve
Türkçeyi doğru kurallarına uygun kullanabiliyor-
sanız, kitap okumayısürdürüyorsanız  gazetecilikte
başarıyı yakalar, işinizde yükselirsiniz " dedi.

SAĞILIR, son olarak iyi bir gazeteci olabil-
menin temelinde, işin özünde uzun yıllar muhabirlik
yapmak gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam
etti; “erken yaşta haber peşinde koşarak haber için
gerekli olan bilgi ve belgelere nasıl ulaşılacağını
öğrenirsiniz. Okulda almış olduğunuz eğitimle
dışarda haber toplarken yapmış olduğunuz eğitimi
birleştirdiğinizde başarılı olursunuz.”

HABER ve FOTOĞRAF: 
Zeynep BARAZ ( 11-A )

Mezunumuz Sabiha FINDIKKIRAN:

13 Mayıs Türk Dil Bayramı
Güzel dilimiz Türkçe’miz Ural-Altay

Dil Ailesi’nin Altay grubuna aittir ve Av-
rupa’daki kardeşlerimiz olan Macarların
dili Macarca ve Finlerin dili Fince ile ek-
lemeli yapısı bakımından benzerlik gös-
termektedir. 

Ural-Altay Dil Ailesi, Altay kolunda
Türkçe, Japonca, Korece; Ural kolunda
ise Macarca, Fince ve Estonya’cayı içine
alan büyük bir ailedir. 

Biz Türk Milleti olarak Asya’dan Av-
rupa’ya kadar çok geniş bir coğrafyada
varlığını sürdüren büyük bir milletiz. Bu
geniş coğrafyada, bazı bölgesel ve yaşam
şartlarına bağlı olarak Altı farklı lehçe ile
konuştuğumuz güzel dilimiz, Dünya’da
en çok konuşulan diller sıralamasında
dördüncü sırada yer almaktadır. Buna
göre altı farklı lehçe ve onların konuşul-
duğu kardeş ülke ya da soydaşlarımızın
özerk ya da federal olarak varlıklarını
sürdürdükleri bölgeler ve Türk boyları
aşağıdaki gibidir:

1) Güney-Batı  Oğuz Türkçesi:
Türkiye, Azerbaycan, İran ve Irak Türk-
menleri

2) Kuzey-Batı Kıpçak Türkçesi:
Tatar, Başkır, Khazar, Karakalpak, Bal-
kanlar, Nogay, Kumuk, Karaçay(Göko-
ğuz) 

3) Güney-Doğu Çağatay Türkçesi:

Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan.
4) Orta Asya Türkçesi: Altay,

Tuva, Sarı Uygur ve Doğu Türkistan.
5) Kuzey-Doğu Türkçesi: Yakutis-

tan, Yakut Türkleri. 
6) Çuvaş Türkçesi: Çuvaşistan –

Çuvaş Türkleri

Türk Dil Bayramının tarihi gelişimine
bir göz atalım: Türkçe’nin Anadolu’da
Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanıyla
ilk kez devletin resmi dili kabul edildiği
tarih 13 Mayıs 1277’dir.  

13. Yüzyılda Selçuklular’da edebi dil
Farsça, devlet dili Arapça, halk dili de
Türkçe idi. Mehmet Bey devletle bütün-
leşmenin ilk şartının “dil birliği, dilde bü-
tünleşme” olduğunun bilincinde olduğu
için, Anadolu’daki tüm Türkmen Beyle-
rini bir araya getirmiş, Selçuklu Türkleri
ve Karamanoğullarını bütünleştirmiştir. 

Tarih 13 Mayıs 1277 iken yaptığı bü-
tünleştirici konuşmasında; 

“Biz Türk’üz!..
Öyleyse Türkçe konuşmamız gerekir. 
Bundan böyle hiç kimse Sarayda, di-

vanda, meclislerde ve saraylarda Türk
Dili’nden başka dil kullanmaya” şeklin-
deki fermanını okumuştur. Bu fermanın
üzerinden tam 740 yıl geçti. 

Nice yıllara!..
Nice yüzyıllara!..
Yüce Türk Milleti güzel diliyle var

olsun.

Bilge OLGUN KÜÇÜKDURAN
ÇEP MTAL

Matematik Öğretmeni

İletişim Lisesi bana çok şey kattı

Matematik+Resim+Yabancı dil+Hayal gücü=

Makine Mühendisliği 
Üniversite sınavlarına giren öğrencilerin

en çok tercih etikleri  bölümlerden biri de
Makine Mühendisliği. Matematik ve resmi-
niz iyiyse, yabacı dil öğrenmeyi seviyorsa-
nız, hayal gücünüz sonsuzsa bu meslek tam
size göre demektir.  Mesleğin artılarını-ek-
silerini 21 senedir Makine Mühendis-
liği yapan Ahmet Leventgelir’le
konuştuk. 

Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsu-
nuz ?

1983 yılında diplomamı aldım. 21
senedir makine mühendisliği yapıyo-
rum. Geçimimi bu şekilde temin edi-
yorum.

Mesleğinizin zorlukları neler-
dir? Hiç bu meslekten sıkıldığınız
oldu mu?

Fakültede ilgi duymadığınız branş-
larla ilgili işler, iş hayatınızda karşınıza
çıktığında problem çıkabiliyor. Bu durumda
da zorlanabiliyorsunuz. Ancak Makine Mü-
hendisliğinin sevdiğiniz bir dalında çalışır-
ken sıkılmaz aksine zevk alırsınız ve işinizi
yaparken eğlenirsiniz. 

Mesleğinizde  yabancı bir dil bilmenin
önemi nedir?

Kesinlikle İngilizce'yi çok iyi bilmeniz
gerekiyor. Aksi takdirde mesleğinizi yapar-
ken hep başkalarından yardım beklersiniz.
İngilizceyi çok iyi okuyup yazıp anlayabilir-
seniz, mesleğinizde oldukça başarılı pozis-
yonlara gelir ve bir işe müracaat ettiğinizde
adaylar arasında tercih edilen mühendis
olursunuz. İngilizce dışında Almanca da ol-
dukça sık karşınıza çıkan bir yabancı dil.
Fransızca, Rusça, İtalyanca hatta Arapça, Ja-
ponca ve Çince’de de size meslek hayatı-
nızda oldukça iyi imkanlar sağlar. 

Mesleğiniz iyi yanları nelerdir? Bu
mesleği yapmak size neler kazandırdı?

Makine mühendisliği Türkiye'de her
alanda ve her pozisyonda iş bulunabilen ve
aranan bir meslektir. Makine Mühendisleri,
hemen-hemen her dalda, sektörde aranan
teknik elemanlardır. Mesela ben, makina-
malzeme-araç temini, malzeme-işgücü-para

planlama mühendisliği, doğalgaz şehir şebe-
keleri dizaynı-projelendirmesi-yapımı, do-
ğalgaz bina içi ve fabrika tesisatları
projelendirmesi ve tesisi, ekmek tünel fırın-
ları ve makinaları imalatı, süt ve süt ürünleri
fabrikasında imalat-mukavale-hakediş
konrtrol mühendisi, doğalgaz üretim kam-
pında kamp yöneticiliği, büro makinaları ve
malzemelerine ait Türkçe ve İngilizce şart-
namelerin hazırlanması, makina-malzeme
muayenesi ve fabrikalarda imalat kontrolü
gibi birbirinden çok farklı ve değişik iş kol-
larında kamuda, yerli ve yabancı özel firma-
larda iş bulup çalışabildim. 

Mesleğimi yürütürken yurtdışı ve yurtiçi
mesleki kurslara katıldım ve çeşitli sertifika-
lar aldım. Ücretsiz yabancı dil kurslarına ka-
tılma imkanı buldum. Değişik ülkelerden bir
çok mühendis ve teknik elemanlarla beraber
çalıştım, onlarla birlikte karşılıklı teknik ve
sosyal hayatla ilgili etkileşimler içinde
olduk. Diğer ülkeleri ve insanları görerek
dünyanın gidişatına uygun eylemlerde bulu-

nabilme ve hayatıma yön verebilme şansı
yakaladım.

Makine Mühendisleri iş yaşamlarında
nelere dikkat etmelidirler?

İşe zamanında gitmek ve ciddi şekilde
çalışmak, yaptığınız işle ilgili tüm teknik
yayınları önceden okuyup tam bilgi sa-
hibi olmak ve sorulabilecek tüm soru-
lara cevap verebilmek, detayları
atlamamak, konuyu ve problemi kafa-
nızda çözmek sonra gerekli çizimleri,
raporları sırayla hazırlamak, yaptığınız
işle ilgili tüm sonuçları bir hesaba da-
yandırmak, sürekli planlama içinde
olmak ve yapılan planları değişen şart-
lara ve elde edilen sonuçlara göre yeni-
lemek gerekmektedir. 

Makina Mühendisi olmak isteyen
gençlere önerileriniz nelerdir?
Makine mühendisliğinin temeli matema-

tiğe dayanmaktadır. Matematiği çok iyi olan-
lar mühendislikte zorlanmazlar. Gerçi teknik
resim de önemli ama o zaten okulda öğreti-
liyor. Matematik ise belli bir seviyeden baş-
lıyor. Tüm lise matematiği konu girişlerinde
kısaca anlatılıyor ve sonra detaylara giriliyor,
eğer lise ve ortaokulda temel matematik bil-
gisine önem vermediyseniz, okulu bırakmak
zorunda bile kalabilirsiniz. Detaylı çalış-
mayı, konuya konsatre olmayı sevenler için
uygun bir meslek. Hayal gücü olanlar, kafa-
sında bir sistemi canlandırıp üzerinde düşü-
nebilenler, yaratıcı özelliklere sahip olanlar
ve hayal ettiklerini elleriyle yapıp fiziki ola-
rak ortaya koymaktan zevk alanlar için en
uygun meslek makine mühendisliği diyebi-
lirim. Matematik ve resminiz iyiyse, yabacı
dil öğrenmeyi seviyorsanız, hayal gücünüz
sonsuzsa siz de bu mesleği seçin derim.

HABER ve FOTOĞRAF: 
Yiğit ÇÖREK(11/A)

Milli mücadelenin ilk hissinin doğduğu mekan:

Şakirpaşa Konağı
Adana’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden birisi

olan Şakirpaşa Konağı 140 yıldır zamana meydan
okuyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm  Şube
Müdürü Yusuf  Delikoca, tarihi konağın bilinmeyen
yönlerini anlattı.

Mustafa  Kemal Atatürk’ün “Bende bu milli mü-
cadelenin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, güzel
Adana da doğmuştur” sözlerinin kaynağı Şakirpaşa
Konağı 140 yıldır ayakta duruyor.

Batı istikametinden Adana'ya girişte ilk gözünüze
çarpandır Şakirpaşa Konağı. Tarihi yansıtır, Adana'yı
yansıtır. Orada yaşananlar bir tarihe ışık tutar, Adana'nın
geçmişine ışık tutar. Hacı Seyit’in bağı olarak bilinen
bölgede 1800 yılında yapılan Şakirpaşa Konağı ismini
1888-1890 yılları arasında Adana’da görev yapan ünlü
valisi Şakir Paşa’dan alan tarihi,  kültürel ve sanatsal  bir
yapıdır.

Adana’yı bu kadar yakından ilgilendiren bu tarihi
konağın geçmişini ve günümüze gelişini Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Yusuf De-
likoca anlattı. Şakirpaşa Konağı’nın mimari yapısının
dışında tarihsel değeriyle Adana’ya zenginlik kattığını
ifade eden Delikoca, Atatürk’ün  bir çok kez ve uzun
süreler bu konakta kaldığını da belirtti.

Adana’nın zenginliğidir
Adana hakkında 10 kitabı da bulunan Yusuf  De-

likoca, Şakirpaşa Konağı’nın tarihi ve günümüze
gelişiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“1800 yılında yapılan ve Hacı Seyit’in bağı olarak
bilinen bu tarihi bina kentimize damgasını vuran Vali
Şakir Paşa’nın 1888-1890 yıllarında burada kalmasıyla
değişmiştir. Valinin burayı konak olarak kullanmasıyla
90 yıllık Hacı Seyit’in bağı olarak bilinen bölge isim
değiştirerek Şakirpaşa’ya dönüşmüştür. Vali Şakir Paşa
aynı dönemde bölgenin gelişmesine katkı sunmuş ve bu
konağa yakın bir yerde de tren istasyonu yaptırmıştır.
Osmanlı’dan günümüze kadar taşınan Şakirpaşa Konağı
başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bir çok devlet
büyüğünü ağırlamıştır. 3 katlı binanın üst katında geniş

bir bakış açısı vardır ve Adana’nın manzarası çok rahat
seyredilebilmektedir. Günümüzde restore edilen Şakir-
paşa Konağı,  konferans ve etkinliklere ev sahipliği yap-
maktadır.”

Tarihi önemi çok büyük
Şakirpaşa Konağı’nın tarihi bir öneme de sahip

olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Şube Müdürü
Yusuf  Delikoca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bir-
inci Dünya Savaşı biter bitmez,  Mondros Ateşkes An-
latşması’nın imzalandığı gün Alman komutanı Limon
Vansanders ile bu konakta buluştuğunu kaydetti.
Atatürk’ün Yıldırım Orduları Grup Komutanlığını da
burada devraldığını bildiren Delikoca, Şakirpaşa kon-
ağının tüm bu tarihi gelişmelere tanıklık ettiğini vurgu-
ladı. 

Atatürk’ün günler boyunca Şakirpaşa Konağı’nda
kaldığını da söyleyen Delikoca, “Atatürk bu konakta
kalırken milli mücadelenin ilk hissini burada yaşıyor.
Cumhuriyet ilan edilmeden 6 ay önce Adana’ya gelen
Atatürk, ‘Bende bu milli mücadelenin ilk hissi teşeb-
büsü bu memlekette, bu güzel Adana da doğmuştur'
diyor. Adanalılarla bir çok toplantıyı bu konakta yapıyor.
Atatürk Kurtuluş Savaşı zaferini yine Adana’da Şakir-
paşa Konağı’nda kutlamıştır. Bu nedenle Şakirpaşa
Konağı’nın Adana için önemi çok büyüktür” dedi.

HABER: Hatice KARTAL(11/A)
FOTOĞRAF: İrem Yazar(11/A)
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Dün, savaş ve bugün...
Ne zor  bir şeydir kendi ülkende sıcak

bir yatakta gözlerini kapatıp adını dilini
bilmediğin bambaşka bir ülkede gözlerini
açmak.

Ülkesinde çıkan savaştan dolayı evini
barkını, acı tatlı tüm yaşanmışlıklarını
geride bırakıp Adana'ya yerleşen mültecil-
erden 30 yaşındaki Abdulvahap KILLE ve
ailesi hayatta kalma mücadelesi içerisinde,
ardlarındaki yaraları kapatmak için yaşam
mücadelesi veriyor.

Halep Üniversitesi İngiliz Dili ve Ede-
biyatı Fakültesi mezunu olan Abdulvahap
KİLLE, Suriye'de iç savaşın başlamasına
kadar Halep'te büyük bir evde, çok iyi şart-
larda ve daima işiyle meşgul, iş dışındaki
vakitlerinde ise aktif bir yaşam sürerken
Suriye'de iç savaşın başlamasıyla hayatı bir
anda alt üst oldu. KİLLE ile savaşın, hay-
atına etkilerini konuştuk.

Türkiye'de yaşayan Suriyeli
geleceğini bilmiyor

Suriye'de yaşanan iç savaşın yaşam-
larındaki etkilerinden bahseden KİLLE, bu
savaşın Suriye'yi olduğundan fazla bir şek-
ilde etkilediğine dikkat çekerek ''Bugün
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler geleceğini
bilmiyor ve aynı zamanda sadece kendi
geleceğini değil evli ise çocuklarının gele-
ceğini de bilmiyor. Gelecek kaygısı var.''
dedi.

Adana'ya geldiğimizde ilk his-
settiğimiz şey; güvendi

İç savaştan ve zulümden kaçarak Adana'
ya gelen Abdulvahap KİLLE ve ailesi bu
süreç içerisinde yaşadıklarını ve
Türkiye'nin yaşam koşullarını ''Adana'ya
gelene kadar zulüm, ölüm, korku vs. içeren
bir savaşın içindeydik tabi. Adana'ya
geldiğimizde ilk hissettiğimiz şey güvendi.
Hiçbir şey yoktu savaş, ölüm, bomba yoktu.
Sonra yavaş yavaş zorluklar çekmeye
başladık. Türkiye'de yaşamak zordur.
Türkiye'nin yaşam koşullarına baktığımız
zaman ise hiç iç açıcı olduğunu söyleye-
meyiz tabi. Ülkenin kendi vatandaşı bile
böyle bir yaşam koşulları, böyle şartlar al-
tında zorlanırken, bir Suriyelinin veya bir
mültecinin zorlanması çok normal bir şey-
dir'' diyerek anlattı.

İster doktor, ister mühendis
olsun en büyük sorun dildir

Suriyelilerin Türkiye'de karşılaştığı en
büyük sorunlardan birinin dil olduğunu
söyleyen KİLLE ''Ne olursa olsun ister dok-
tor, ister mühendis en büyük sorun dildir.
Örneğin karşımızdakine bir şey anlatmaya
çalışsak anlatamıyoruz, derdimizi, sıkın-
tımızı dile getiremiyoruz. Şans eseri bizim
dilimizi bilen bir Türk çıktığı zaman anlata-
biliyoruz ama şimdi az da olsa öğrendik bir
şekilde derdimizi anlatabiliyoruz ama an-
latsak ne çare bizim derdimizi kimse
çözmüyor ve çözemiyor.'' dedi.

Her şeyden önce bizler de
müslümanız, bizler de insanız 

Adanalıların Suriyeli mültecilere bakış

açılarına değinen KİLLE ''Bu zamana kadar
kendi adıma söyleyeyim fiziki olarak
saldırılarla karşılaşmadım, fakat manevi
olarak yıpratılıyoruz.'' diyerek ''Kimi zaman
bazı kişilerin bizlere kaba bir şekilde bak-
masına, hakaretlere, ağır ithamlara, alaycı
bakışlara, küçümsemelere vs. durumlara
maruz kalabiliyoruz. Biz her işi ne olursa
olsun yapıyoruz ve bazen gerçekten
dayanılması güç ve insanların yapmak dahi
istemedikleri işleri yapıyoruz. Bizim de
insan olduğumuzu unutmuş gibiler. Her
şeyden önce bizler de müslümanız, bizler
de insanız. Lütfen insanları hiçbir ayrım
yapmadan sevin.'' diye konuştu.

Savaşlardan en çok kadınlar
ve çocuklar zarar gördü

Suriye'den Türkiye'ye göç edenlerin
sayısının 5 milyona ulaştığını ve bunların
çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu,
bundan dolayı özellikle kadınların yaşadığı
sorunları anlatan KİLLE ''Savaşlardan en
çok kadınlar ve çocuklar zarar görmektedir.
Çünkü Suriye'de ölen çoğunlukla erkekler
olduğu için dolayısıyla kadınlar da çocuk-
larıyla beraber buralara gelmek zorunda
kalıyorlar. Sizin de bildiğiniz üzere burada
yaşam tabi ki zordur. Geçim kaygısı, yaşam
kaygısı olur. Kadınlar savaşlarda kocalarını
kaybedince, Türkiye'de onların geçimini
sağlayacak kimseleri olmadığından geçim-
lerini sürdürebilmek için kendileri çalışmak
zorunda kalıyorlar ama kimse onlara iş ver-
mek istemiyor. O yüzden çocuklar da çalış-
mak zorunda kalıyor bu da ya dilenerek ya
da cam silerek oluyor.'' dedi.

Yardım toplansaydı bunca çoluk
çocuk açlıktan, sefaletten

ölmezdi
Suriye adına uluslararası yardım kuru-

luşlarının tutumlarına dikkat çeken Abdül-
vahap KİLLE ''Ben 3 yıldır Türkiye'deyim
ve şimdiye kadar hiç bir yardım kurumun-
dan yardım almadım ve şuana kadar
tanıdığım kişilerde aynı şekilde yardım al-
madılar. Diğer şehirlerde yardım verildiğini
duyduk, Adana'ya çok az veriliyor. Gerçek
anlamda gerçekten Suriyeliler adına yardım
toplansaydı çoluk çocuk açlıktan, sefaletten
ölmezdi. Şayet öyle bir durum varsa ve bu

yetimlerin, yoksulların hakkı yeniyorsa
Allah kimseye bırakmaz. Biz her gün
çocuklarımızı bir gün daha nasıl yaşatırız
diye düşünürken onlar varlık içinde yaşıyor.
Onlar sanıyor ki her bir Suriyeli, Suriye'den
tonlarca para getiriyor ama şunu bilsinler ki
paramız olsa bizim de eşimiz çocuklarımız
açlıktan ölmezdi. Yine de gerçek anlamda
Suriye halkı için yardım edenler var tabi on-
lardan Allah razı olsun.'' dedi.

Her insan kendi vatanında
değer görür

Her insan kendi vatanında kıymetlidir.
Vatanından çıktığında kıymetsiz olur.'' diy-
erek Suriye'deki yaşam ile Türkiye'deki
yaşam arasında bir köprü oluşturmak
isteyen KİLLE ''Her birimiz kendi
vatanımızda güzellik içinde yaşarken devle-
timizi eleştirip hiçbir zaman halimize
şükretmedik. Talebelerimize de elim-
izdekiyle yetinmeyi öğretemedik. Eğer bir
köprü kuracak olursam şunu söylemek is-
tiyorum zamanında biz sizin sözünüzü din-
lemedik, siz bizimkini dinleyin. Ülkemizde
oynanan oyunlar burda da oynanmak is-
teniyor, Allah rızası için inanmayın ve bir-
birinize sahip çıkın.'' dedi.

Kendimize olan 
düşmanlığımızdan asıl 

düşmanımızı unutmuştuk
Son olarak Türkiye'deki yerel yönetim-

lerden beklentilerini dile getiren KİLLE  ''
Bizim kimseye herhangi bir zaraŕimız yok
o yüzden yerel yönetimden beklentilerimiz;
yetim kalan kardeşlerimize, bacılarımıza
biraz da olsa yardım etmelerini isteriz. Bize
yardım etmeseler de olur yeterki yavru-
larımız aç uyumasın. Ama Türk halkı zeki
bir millettir. Bizim gibi yanlış kararlar alıp
sonu bizim gibi olmasın. Bizim milletimiz
dört bir yana dağıldı kimi savaştan , kimi
sefaletten ve kimi de açlıktan öldü.
Kendimize olan düşmanlığımızdan asıl düş-
manımızı unutmuştuk. Bunun farkına
vardığımızda ise artık çok geç olmuştu.''
diyerek sözlerini noktaladı.

HABER ve FOTOĞRAF: 
Ferhat BİLMECE (11/A)

Gazeteci Yazar İrfan Değirmenci, Adana Çuku-
rova Belediyesi'nin düzenlediği 'Her Ayın 19'unda
Saat 19'da' adlı paneline konuk oldu. 16 Nisan ana-
yasa referandumu sürecinde yaşadıklarını konuklar
için dile getirdi. "Burası bizim ülkemiz. Yazmaya,
çizmeye, konuşmaya devam edeceğiz" diyen Değir-
menci, sözlerine şu şekilde devam etti: "Karşımda
ellerinde bayraklarla duran bir milli irade var. Bu
milli iradenin, ileride çocuklarına, torunlarına anla-

tacakları 16 Nisan öyküsü var. Biz o kadar çoğuz ki
umudunuzu kaybetmeyin. Kaybetmek bizim lügati-
mizde yok. Dün gece evi kurşunlanan biri olarak sizi
gülümsetmeye çalışıyorum."

Değirmenci, panel sonrası Orhan Kemal Kültür
Merkezi’nde 'Bir Uyuyup Uyanalım' adlı kitabını im-
zaladı. 

HABER VE FOTOĞRAF: 
Doğukan AÇIK(10/A)

İrfan Değirmenci Adana’da 

Medya iletişim danışmanı İsmail BAŞKAN;

Yeni bir gün yeni bir haberle başlar
Medya iletişim danışmanı İsmail

BAŞKAN ileinternet gazeteciliği ve yazılı
basın üzerine konuştuk. Aynı zamanda üç
internet sitesi ve dört ayda bir çıkan “Hasat
Zamanı”adlı gazetenin de sahibi olan
BAŞKAN, öncelikle medya dünyasına
nasıl girdiği hakkında bilgi verdi.
BAŞKAN, on sekizyaşında babasının
çalıştığı “Tercüman” gazetesinde babasına
yardıma giderek mesleğe başladığını
söyledi. Daha önce NTV, ATV ve Milliyet
gibi üst düzey medya kuruluşlarında
çalıştığını belirten BAŞKAN; “Milliyet
Gazetesi’nde yaptığım bir haber nedeniyle
gazetenin sahibi Aydın DOĞAN tarafından
işime son verildi. Yaşanan olay nedeniyle
gazeteciliğe bir süre ara verdim. Ancak bu
ara çok uzun sürmedi” dedi. 

“İnternet gazeteciliği yazılı
basının önüne geçti”

BAŞKAN, 21. Yüzyılda internetin
‘altın çağını’ yaşadığını belirterek tüm
gazetelerin artık internet yayını yapmak
zorunda olduğunun altını çizdi. Ülkemizde
ve yurt dışında birçok gazetenin yazılı
basını bırakıp internet gazeteciliğine
geçtiğini söyleyen BAŞKAN; "Artık
haberler anında veriliyor. Haber okunduk-
tan sonra değerini kaybeder. Gazetelerde
haberler bir önceki güne ait olduğu için

bayat haber sayılıyor. İnsanlar haberi inter-
netten okuduktan sonra o haber artık
değerini kaybediyor. Yeni bir gün yeni bir
haberle başlar. Bu nedenle internet gazete-
ciliği yazılı basının önüne geçti" dedi.

Konuşmasının sonunda gazeteci aday-
larına tavsiyelerde bulunan BAŞKAN, çok
sayıda kitap okumaları gerektiğini vurgu-

layarak“Gazeteciliği sevmeniz, çok iyi
araştırıp çok iyi analiz etmeniz, tecrübe
sahibi olmanız ve meslek etiği kurallarına
uymanız gerekir."dedi.

HABER: Burak SÜSEN (11/A)
FOTOĞRAF: Veysel DOGUÇ (11/A)

Bir hikaye
Günlerden bir gün. Sepya kadar karanlık bir gün,

yüz kızartıcı bir suç işledim. Bu cinayet veya işkence
değil. Bu kendimi öldürmek! Yapmamalıydım.. Yap-
tırmamalıydın. Gün geçtikçe artan yaralarımın bazıları
kabuk bağladı.. Geri kanattım. Bilmem kaç yıl geçti
çaresizliğimin ardından fakat bildiğim tek şey hala ça-
resizim. Oyuncağı kırılmış bir çocuk, sokak arabası za-
bıta tarafından alınmış bir çocuk, saçlarını kesmek
zorunda kalmış bir kız kadar çaresiz izliyorum, uzak-
tan ve sessiz izliyorum şu geceyi gündüze bağlayan
zamanları. Sensizliği iliklerime kadar hissediyorum.
Bir umut diyorum. Olmuyor. Gelir diyorum, gelmiyor.
Benimkisi bir ölümdü fakat kimse ölmedi. Yaraları tek-
rardan kanayan sadece ben oldum. Gülünce çıkıyor ya
sağdaki gamzen. O çukurdayım işte. Etrafımda korna
çalan arabalar, arkadaşlarıyla konuşan insanlar. Bazı-
ları içip şarkı söylüyor. "Seni seviyorum!" dediler. Ge-
risini duyamadım seslerden. İçimdeki sessizliği bile
bastırabiliyordu fakat ben uzaktan izliyorum. Herkesi,
her şeyi. Dahil olamadan hiçbir olaya. Hissiz bir bi-

çimde izliyorum usul usul, sessiz sessiz..

Bulursan sana binlerce şiir yazan bir adamı
Bulursan tüm gece fotoğraflarına bakarak uyu-

yan bir adamı
Bulursan benden daha yürekli adamı
Gel, suratıma tükür.  Benim kadar seven var

diye. 
Farklı olamadım diye.

Sallayarak elimi kolumu, koşarak çıplak ayaklarla
bir yere gidiyorum. Her yerde seni arıyorum. Cadde
cadde. Sokak sokak seni aradım şu göğün  çöktüğü sa-
atlerde. Saatlerce, ve seni; Bulamayacağımı bildiğim
halde, bacaklarımda bana attığın kazıklarla çizilen ya-
ralarımla yine de sana koşuyorum. Umudu, özgürlüğü,
sevgiyi, özellikle de kendimi sende bulmak istiyorum
sevgili. Geç gelen şu gecede, sen erken gel be sevdi-
ğim. 

Metin YEŞİL(10/D)

ÇEP’te Anneler Günü yemeği
Her yıl Mayıs ayının 2. Pazar’ı kutlanan An-

neler Günü dolayısıyla okulumuzda da bir kut-
lama yapıldı.

Öğretmenlerimiz Sepil KAPLAN, Ebru
ÇIRA  ve Berna YILDIZ gözetiminde, okulumuz
halkla ilişkiler odasında düzenlenen yemekte
konuşma yapan Okul Müdürü Uğur Özen, an-

nelerin hayatımızdaki en önemli varlıklar
olduğunu ve onların haklarının ödenemeyeceğini
belirterek; “Tüm annelerin anneler günü kutlu
olsun” dedi.

HABER: Veysel DOGUÇ(11/A)
FOTOĞRAF: Hatice KARTAL(11/A)

Okulumuzda veli toplantısı
Okulumuz konferans salonunda velilere

yönelik bir toplantı düzenlendi. Toplantı okulu-
muz Radyo -Televizyon Alanı Öğretmeni
Ömürzat Toparlak'ın açılış konuşmasının ardın-
dan bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstik-
lal Marşı’nın okunması ile başladı.

Okulumuz radyo-tv öğrencileri tarafından
hazırlanan okul tanıtım filmi veliler tarafından il-
giyle izlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğren-
cilerin isimlerinin okunmasıyla devam eden
programda, Erasmus projesi kapsamında
Macaristan'a giden öğrencilerden Tülay İN-
CİYÜZ ve Büşra ADIYAHŞİ, proje kapsamında
gezdikleri yerler hakkında sunum yaptı. Yurt
dışına giden öğrencilere Okul Müdürü Uğur
ÖZEN tarafından Erasmus projesi kapsamında
aldıkları belgeler verildi. Daha sonra velilere
yönelik bir konuşma yapan ÖZEN,“öğrencilerin
başarısında öğretmenlere olduğu kadar ailelere de
iş düştüğünü belirtti. “Okulda biz öğretmenler

üstümüze düşen görevi layıkıyla yapmaya
çalışıyoruz, çünkü onlar sizin olduğu kadar bizim
de çocuklarımız. Çocuklarımızın gelecekte iyi

yerlere gelebilmeleri için başarıya giden bu
yolda hep beraber üstümüze düşen bu kutsal
görevi yerine getirmeliyiz.” dedi. Başarının
biraz da disiplinli olmaktan geçtiğine dikkat
çeken ÖZEN; "Öğrencilerimiz bizim gele-
ceğimizdir. Bu nedenle her zaman onları
desteklememiz gerekiyor, düzenli disiplinli
çalışmalarını sağlayacak ortamlar yarat-
malıyız onlara" dedi. Program  ÖZEN'in
velilere programa katıldıkları için
teşekkürünün ardından son buldu.

HABER: Burak SÜSEN(11/A)
FOTOĞRAF: Elif FİLİZ(11/A)
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Halkoyunları Ekibimiz Türkiye
Şampiyonası’nda yarıştı

Halkoyunları Gençler Geleneksel Dalda Lise-
ler Arası Kategoride Adana’da İl Birincisi olan ar-
dından Mersin’de gerçekleştirilen Bölge
Finali’nde Bölge  Birincisi olan Okulumuz Çep
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkoyunları
Ekibi,  Koceli’nde yapılan Türkiye Şampiyona-
sı’na katıldı. 

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Genç-
lik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ni-
san’daKocaeli  Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor
Salonu’nda düzenlenen Halk Oyunu Federasyonu
Final Yarışması’na farklı illerden toplam 17 Ekip
katıldı.  Okulumuz öğrencilerinin de yer aldığı
şampiyonada kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Sabah saat 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleş-
tirilen Şampiyona’da  yarışarak Adana yöresi
oyunlarıyla Adana’yı ve okulumuzu temsil eden
Halkoyunları Ekibimiz 85.14 puanda 14.  Oldu. 

Okulumuz halkoyunları ekibi, Adana Adnan
Menderes Spor Salonu'nda düzenlen Halk Oyun-
ları Gençler Geleneksel Dalda  Liseler Arası kate-
goride birinci olarak bölge finaline katılmaya hak
kazanmıştı. Mersin Servet Tazegül Spor Salo-
nu’nda düzenlenen halk oyunları grup finali müsa-
bakasında da 1. olan ekibimiz Türkiye
Şampiyonası’nda yarışmaya hak kazanmıştı. 

HABER: Kevser Nur İLTAŞ (11/A)

19 Mayıs Coşkusu
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-

ramı’nın 98. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Ada-
na’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Abdulkadir ATAŞBAK tarafından Atatürk Par-
kı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile baş-
layan kutlamalar Uğur Mumcu Meydanı’na
yürüyüşle devam etti. 

Törene başta Adana Valisi Mahmut Demirtaş,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
6.Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral
Osman Erbaş olmak üzere sivil toplum kuruluşları
milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğur Mumcu Meydanı’nda  saygı duruşunun ar-
dından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kut-
lama da Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Abdulkadir ATAŞBAK, günün anlam ve
önemini belirten bir konuşma yaparak tüm gençlerin
bayramını kutladı. 

Tören,  Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğ-
rencilerinin günün anlam ve önemini belirten şiirle-
rini okunması ile devam etti.

Ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunu
Ekibi'nin sergilemiş olduğu gösteri ilgiyle izlendi.
Tören, günün anlam ve önemi dolayısıyla düzenle-
nen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dere-
ceye giren öğrencilere Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü, Vali Mahmut DEMİRTAŞ
ve 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komu-
tanı Tümgeneral Osman Erbaş tarafından ödüllerinin
verilmesiyle son buldu.

Okulumuzda 19 Mayıs
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-

ramı Okulumuz Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde de yapılan bir takım etkinliklerle
kutlandı.

Okulumuz bahçesinde düzenlenen tören, saygı
duruşuyla  ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Beden Eğitimi Öğretmeni Yüksel BAHÇI-
VAN günün anlam ve önemini belirten konuşma-
sında özgürlüğün önemini vurgulayarak;  “ Bugün

yaşadığımız özgür ve bağımsız bir Türkiye’nin ilk
adımıdır, 19 Mayıs. ATATÜRK ve onun silah arka-
daşları, şehitlerimiz bizim bugünleri yaşayabilme-
miz için savaştılar. Bize özgür, bağımsız bir Türkiye
bıraktılar. Bugünlerimizi onlara borçluyuz. Bu ülke-
nin gençleri olarak, bize bırakılan bu güzel ülkeye,
onların emanetine sahip çıkmalıyız.Bize bırakılan bu
güzel ülkeyi korumalı daha güzel günlere taşımalı-
yız. Türkiye Cumhuriyeti bilim demek, spor demek,
aydınlık demektir. Aydınlık bir Türkiye için çalışa-
cağız” dedi. 

Dereceye giren öğrencilere 
ödülleri verildi

Tören de ayrıca, okulumuzda düzenlenen  spor
müsabakalarında dereceye giren öğrencilere de
ödülleri verildi.  Sınıflar arası voleybol turnuvasında
finale kadar yükselerek şampiyon olan 11/E sınıfına

ve basketbol turnuvasında Şampiyon olan  9/B sını-
fına,  Masa Tenisi Turnuvası'nda kızlardan 11/E Sı-
nıfı'ndan Yaren Kahraman'a  ve  erkeklerde 11/B
Sınıfından Mahmut Can Çiftpınar 'a Okul Müdürü
Uğur  ÖZEN tarafından ödülleri verildi. 

Ödül alan öğrencileri kutlayan  ÖZEN, öğret-
men olmanın önemine vurgu yaparak; "Bu tür sportif
etkinliklerde öğrencileri teşvik ederek yarışmalara
katılmalarını sağlayan Beden Eğitimi Öğretmeni
Yüksel BAHÇIVAN’a da teşekkür ederim" dedi. 

Okul bahçesinde oynan çuval yarışı, yoğurt
yeme yarışı gibi etkinliklerle devam eden Tören, öğ-
retmenlerin ve öğrencilerin müzik eşliğinde dans et-
meleriyle son buldu. 

HABER:  Ferhat BİLMECE - 
Burak SÜSEN (11/A)

FOTOĞRAF: Zeynep BARAZ - 
Veysel DOGUÇ (11/A)

Nasrettin Hoca
fıkraları canlandırıldı
Akşehir Belediyesi'nin

Türkiye genelinde düzenlemiş
olduğu Nasrettin Hoca
Fıkralarını Canlandırma Yarış-
ması'nın Seyhan İlçe müs-
abakalarına okulumuz Seyhan
ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ev sahipliği
yaptı. 

Okulumuz öğretmen-
lerinden Cabir ÖZTÜRK, Ayşe
BIYIK, Ömürzat TOPARLAK;
Gazi İlkokulu öğretmen-
lerinden Funda ÇAĞATAY ve
Adana Anadolu İmam Hatip
Lisesi öğretmenlerinden Hatice
Sibel ŞAHİN’in jüriliğini yap-
tığı yarışmaya Seyhan’dan İsmetz İnönü İlkokulu,
Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu, Öğretmen Ayfer
Doğruol İlkokulu ve Turhan Cemal Beriker
ilkokulu olmak üzere dört okul katıldı.

Müsabakaya katılan okullara, Okul Müdürü

Uğur ÖZEN tarafından katılım belgesi verildi.
Ayfer Doğuol İlkokulu, 85 puan alarak yarışmada
birinci oldu.

HABER: Burak SÜSEN(11/A)
FOTOĞRAF: Ece KALAK(10/A)

Gezerek özel eğitim 
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere Re-

hberlik Araştırma Merkezi bünyesinde oluşu-
turulan, gezici öğretmenler aracılığıyla evde,
hastanede ve okulda eğitim ve destek eğitim
hizmetleri veriliyor. Bu sayede özel eğitim
almak zorunda kalanların hayatlarını da ko-
laylaştırmış oluyor. Adana Seyhan Rehberlik
Araştırma Merkezinde 3 yıldır Özel Eğitim
Öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin TEK-
İN'den Gezici özel eğitim uygulamaları
hakkında bilgi aldık. 

Gezerek Özel Eğitim  Görevi Yapan Öğret-
menlerin amacı nedir?

Gezerek Özel Eğitim Öğretmenliği, 1960’ların
sonlarında Rehberlik Araştırma Merkezi Yönet-
meliği'nde geçen bir ibaredir. Gezerek özel eğitim
veren öğretmenlerin görevi şudur: Herhangi bir se-
bepten dolayı değişik okul  türlerinde veya
kademelerindeki okula örgün eğitim olarak devam
edemeyen öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmesi
bununla ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında bizzat
görev alan ya da bu eğitimleri bizzat organize eden
öğretmen. Gezerek özel eğitim veren öğretmenin
diğer bir görevi ise okullardaki öğretmen, idareci,
veliler, öğrencilere özel eğitimle ilgili kaynaştırma
eğitimiyle ilgili konularda rehberlik hizmeti verme-
sidir.Gezerek özel eğitim veren öğretmenler ilçe
kurulları tarafından görevlendirilir ve bu ilçe ku-
rullarının verdiği işleri yaparlar.

İşinizi yaparken nasıl bir çalışma programı
izlemektesiniz? 

Çalışma programımız şu şekilde; il ve ilçe özel
eğitim hizmetleri tarafından yıllık bir çalışma pro-
gramımız olur genelde. Bu çalışma programları
eğitim öğretim süresi ile başlayıp eğitim öğretim
süresi ile  biter. Çalışmalar genelde bilgilendirme,
rehberlik hizmetleri, farklı zamanlarda ve sürelerde
seminerler ve aile ziyaretleri, okul ziyaretleri şek-
linde yapılır. Yıl sonunda bölgedeki çalışmalar göz-
den geçirilir. Bir sonuç analiz raporu hazırlanır.
Önümüzdeki sene içinde bir takım çalışmalar
yapılır. Hedeflere bakılır ne hedeflenmiştir ve bu

hedeflere ne kadar ulaşılmıştır?  Gerçekleştir-
ilmeyen amaçların sebebi nedir?  Bu engeller nasıl
ortadan kaldırılır? Buna yönelik çalışma yapılır
yani bir plan, program dahilinde, bir yönetmelik ve
mevzuat çerçevesinde yürütülen bir iştir.

Bu işi gönüllü olarak mı yapıyorsunuz yoksa
karşılığında herhangi bir ücret alıyormusunuz?

Evet işi gönüllü olarak yapıyorum. Çünkü
özel eğitim Türkiye'de hem yeni bir alan hem de
kendi içinde sorunlu olan bir alan. Bu işi bilen uz-
manların alanda olması öğretmenlere, idarecilere,
öğrencilere bu konuda bir rehberlik servisi özel
eğitimin hem kalitesini arttırıyor hem  de ilgili
kişiler karşılarında muhattap bulduklarında ise
belli bir çözüme ulaşıyor. Benim isteyerek
girdiğim bir meslek bu hem özel eğitim hem de
gezerek özel eğitim hizmeti. Mesleğimi seviyo-
rum ve bu şekilde ülkeme devletime milletime
daha faydalı olduğumu düşünüyorum.

Genelde tedavi yöntemleriniz ne şekilde
yapılmaktadır?

Özel eğitim, diğer eğitimlere göre farklı bir
alan. Kendi içinde bir derya deniz aslında. Özel
eğitimci olmaktan da gurur duyuyorum. Şimdi te-
davi yöntemleri derken özel eğitimin kendi içinde
bir takım öğretim teknikleri vardır. Her engel türüne
farklı bir yöntem uygulamak zorunda kalıyorsunuz.
Yani bir görme engelliye yapacağınız eğitimi işitme
engelliye, işitme engelliye yapacağınız bir eğitimi
bedensel engelli çocuklara kullanamaya biliyor-
sunuz. Ama bazen de ortak kullanılan yöntemlerde
vardır. Özel eğitimin sağlıklı bir şekilde işlemesi,
faydalı olabilmesi için bizim velilere, öğretmenlere
ve öğrencilere  önerdiğimiz tavsiye şu; özel eğitim
istikrar isteyen, içinde kuralları olan ve bu kurallara
uyuldukça yapılabilecek bir iş. Bu kurallara uyulur,
istikrar sağlanır, sürdürülebilir olursa özel eğitimin
kesinlikle olumlu anlamda sonuçlanacağını
düşünüyorum. 

HABER: Ferhat BİLMECE (11/A)
FOTOĞRAF: Aykut Baran ARGUN (10/A)

Okulumuzda Şiir Dinletisi
Okulumuz konferans salonunda

Edebiyat Öğretmeni Meltem EREN
gözetiminde öğrencilerin katılımıyla
şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Programda 10/C sınıfından Kader
ÖZBEK ve Kerem KOÇ, Nazım HİK-
MET’ in şiirinden Tahir ile Zühre adlı
şiirini okudu. 10/C’den Nisa TİĞİT
‘Bu yağmur sizin için ve Çakıl’ adlı
şiirleri seslendirdi. 11/A sınıfından
Veysel DOGUÇ , Nazım HİKMET
‘ten  ‘ Güneşi İçenlerin Türküsü’ adlı
şiirini okudu. Okunan şiir ve mani-
lerin ardından dinletiyi hazırlayan
öğrencilerin hep beraber  söyledikleri
‘ Bu ne dünya kardeşim ve Bütün
dünya buna inansa’ şarkıları öğrenciler tarafın-
dan ilgiyle dinlendi. Program, Okul Müdürü
Uğur ÖZEN’in programı hazırlayan öğrenci ve
öğretmenlere teşekkürüyle son buldu.

HABER: YAREN YAĞAR(11/A)
FOTOĞRAF: Emine GÜMÜŞAY(10/A)

Adana okudu
Adana Valiliği, İl Kültür ve Turizm

Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir
Belediyesi’nce, 53. Kütüphane Haftası
kapsamında Atatürk Parkı'nda kitap
okuma etkinliği düzenlendi.

“Adana Okuyor” adıyla düzenlenen
etkinlikte, bir çok okuldan gelen
öğrenci  ve çok sayıda vatandaş Atatürk
Parkı’nda bir araya geldi. Parkın farklı
köşelerine dağılarak kitap okuyanlar
renkli görüntüler oluşturdu. 

Adana Valisi Mahmut Demirtaş,
programda yaptığı konuşmada,
amaçlarının, insanların kitaba ve
kitabın merkezi kütüphanelere dön-
mesini sağlamak olduğunu söyledi.
Demirtaş, dünya ile yarışmanın kitap okumak-
tan geçtiğini vurgulayarak, “Bilginin olmadığı
yerde yarış olmaz. Bugün en gelişmiş toplum-
lar,  kitap okuma oranı en yüksek olan toplum-
lardır. Gelişmekte olan veya az gelişmiş
ülkelere baktığınızda ise kitap okuma oran-
larının  düşük olduğunu  görürüz. Eğer kalkın-
mak istiyorsak, ulaşmak istediğimiz hedeflere
varmak için mutlaka okumamız lazım. Kitap
okumak toplumları geliştirir" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü de, kitap okumanın aydınlık
günleri inşa etmek için önem taşıdığını be-
lirterek, “Kitap okumanın Adana'yı ve
Türkiye'yi kalkındıracağına inanıyorum. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi
emanet ettiği Türk Gençliği okuyarak yarınları
inşa edecek, kendi şehirlerinden başlayarak
Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine

ulaştıracaktır” dedi. 
Daha sonra, Vali Mahmut Demirtaş, Adana

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Ahmet Emre Bilgili ve protokol üyeleri kendi-
leri için masalara konulan kitapları öğrenciler
ile birlikte okudu.

Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekib-
inin gösterisin de ilgiyle izlendiği etkinlikte,
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki meslek
edindirme kurslarında yapılan tabloların
sergilendiği stantlar da açıldı. Kitap okumaya
gelen tüm öğrencilere Büyükşehir Belediyesi
tarafından kitap dağıtılırken ilkokul öğrenci-
lerinin yüzlerine renkli boyamalar yapıldı. 

HABER: Yaren YAĞAR(11/A)
FOTOĞRAF: Ferhat BİLMECE(11/A)

6 yaşından buyana sporun içinde olan ve Spora
ilk futbolla başlayan Güneşli Spor antrönörü Alper
KUL'a keyfli bir röportaj yaptık. 

Sporla hem futbol antrönörlüğü hem de fitness
antrönörlüğü olmak üzere  2 dalda uğraşan KUL,
geçirmiş olduğu yanlış bir ameliyat sonucu futbol
hayatının  sona ermesi sonrası yollarına fitness sek-
töründe devam ettikklerini belirtti.

Futbola ilk olarak 15 yaşında Güneşli Spor'da
oynayarak başladığını belirten KUL, Önce amatör
takımda daha sonra Adanaspor paf takımına yük-
seldiğini, profesyonel takıma yükseldikten sonra
dizinden sakatlandığını belirterek daha sonra Kozan
Belediye Spor, Deham Spor, Çorlu Spor gibi amatör
takımlarda oynadığını ifade ederek, Bu takımlarda
sakat bir şekilde oynadığını ve sonra futboldaki ho-
caları sayesinde futbol antrenörlüğüne başladıklarını
dile getirdi.

Teknik direktörlüğün hakkını
gerçekten verenler namını taşır-

lar
Bir teknik direktörün başarılı bir klübün başına

geçmesi ile almış olduğu sorumlulukları anlatan
KUL,''Genellikle Sorumluluk seviyesi yüksek
oluyor. Çünkü çocuk elindeki yetenekli insanları
bilmeli, topluma doğru mesajlar vermeli, liderlik
özelliği taşımalı.'' diyerek  ''Kişi teknikdirektör ol-
masından yanısıra aynı zamanda çok büyük sorum-
luluklarda üstleniyor. Bundan dolayı liderlik
özelliği taşımak en önemlisi özelliktir. Nerde neyin

nasıl yapılacağını iyi bilmeli. Teknikdirektörlük
adını herkes kullanır fakat sadece teknik direk-
törülüğün hakkını gerçekten verenler namını taşır-
lar.'' kaydetti.

Futbolda belli bir sistemimiz yok
Türkiye’defutbol yaygın olmasına rağmen

Avrupa Futboluna göre başarı oranı olarak oranla
geride olmasının sebebini  politikaya ve siyasete
bağlıyan KUL, ”Şu anda sporun içinde politika ve
siyaset dönüyor ve bunla beraber belli bir sis-
temimiz yok belli bir sistemimiz olmadığı gibi
kendi sistemimiz hiç yok, hep devşirme sistemler
peşine düşüyoruz. Futbolda kendi sistemimiz
kendimize özgü teknik ve yöntemlerimiz de olmalı
bence.” Diye konuştu.

Takımsız ruh, iskeletsiz beden
gibidir

Bir takımın başarılı olmasında takım ruhunun
çok büyük önemi olduğuna değinen antrönör,
”Takım ruhu mutlaka olmalı.” Diyerik ”Bir
takımda takım ruhu olmazsa o takım zaten bir-
leştirici olmaz ve birleştirici olamadığı gibi başarılı
da olamaz. Aynı zamanda (takımsız ruh, iskeletsiz
beden gibidir iskeletsiz beden de ayakta duramaz)
sözünü ben sporcularıma sürekli söylerim. Ben-
imde sporcuyken bu söz hayat felsefemdi. Şimdi
de sporcularımızın bu sözü hayat felsefesi olarak
benimsemelerini isterim” sözlerini vurguladı.

Savaşırsanız her türlü bir
yerelere gelirsiniz

Futbolla ilgili unutamadığı bir anını bizlerle pay-
laşan ALPER KUL “Bir dönem Hikmet Karaman
Adanaspor ‘un başına geçmişti. Biz o dönem alt
yapıdaydık . Orda bir istem dışı yukarıdaki menejer-
lerle bir takım sıkıntımız olmuştu. Tabi savaşırsanız
her türlü bir yerlere gelirsiniz. Bende döndüm A
takımı engellemelerine rağmen A takıma yükseldim
ve ordan da oynadım. ama yanlış ameliyat sonucu iş
bitince yapabileceğimiz bir şey yoktu.” Diyerek
mesajını aktardı.

Haber - Fotoğraf: Ferhat BİLMECE (11/A)

Teknikdirektörlüğün adını harkes kullanamaz


