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Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri Akdeniz Böl-
gesi Ödül Töreni Adana’da yapıldı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Eğitimde Yeni-
likçilik Ödülleri Akdeniz Bölgesi Ödül Töreni 29
Kasım 2016 Salı günü Seyhan Şehit Yunus Uğur
Ortaokulu Konferans Salonunda yapıldı. 

Çok sayıda ödülün verildiği törenin açılış ko-
nuşmasınıAdana İl Milli Eğitim Müdürü Turan
AKPINAR açılış yaptı. AKPINAR, "ülkemizin
2023 vizyonuna katkı sağlamak amacıyla düzen-
lediğimiz çalışmalarda yenilikçi öğretmenlerimi-
zin, öğrencilerimizin ve kurumlarımızın olduğunu
görmek geleceğimiz ve ülkemiz adına beni son de-
rece mutlu ediyor. Böyle bir törene ev sahipliği
yapmak son derece gurur verici. Proje kapsamında
emeği geçen yenilikçi öğretmelerimize, öğrenci-
lere ve kurumlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Ardından MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı
Eğitim Daire Başkanı Fatih KUZU söz aldı.
KUZU, "artık bu dönemde bilgiye sahip olmak
yetmiyor. Geldiğimiz dönemde bilgiyi doğrudan
üretmek gerekiyor. MEB bu konuda projeler yapa-
rak eğitim sistemimizi önemli konuma getirdi. Bu
tür çalışmalara katılan, destek veren herkese teşek-
kür ediyorum" dedi.

Son olarak Adana Vali Yardımcısı Cengiz HO-
ROZOĞLU"2023 hedefinde ülkemiz ARGE ça-
lışmalarında para harcayan ve emek gösteren en
önemli 4. ülke konumundadır. MEB çok önemli
projeler üreterek ve öğrencileri teşvik ederek yeni-
likçi bir sistem oluşturmuştur. Bu tür projelere ka-
tılan ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum"diyerek konuşmasını tamamladı ve ar-
dından ödül törenine geçildi.

Ödül töreni 5 kategoriden oluştu. 1. kategoride
Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden
"Bak Bu Harika" isimli kurumsal proje ve Hatay
Payas Şehit Çevik İlkokulu'ndan "Cevapları QR
Kodluyorum" adlı projeler ödül almaya hak ka-

zandı.
2. kategoriden Adana Çukurova Toroslar Ana-

dolu Lisesi'nden "Fetih Mobiloskop" isimli birey-
sel proje ile Mersin Mut Gazi Ortaokulu'ndan
"Cern Projelerine Odaklan" isimli kurumsal projesi
ödül aldı.

3. kategoriden Adana İl Milli EğitimMüdürlü-
ğünden "ODAK Sistemi" isimli kurumsal proje ve
Mersin Bozyazı Çok Programlı Anadolu Lise-
si'nden "Model Sizsiniz" adlı kurumsal projesi ödül
almaya hak kazandı.

4. kategoriden Antalya Korkuteli Yelten Dallar
Ortaokulu'ndan "Okul-Hastane El Ele, Sağlıklı Ge-
leceğe" isimli kurumsal projesi ile Hatay İskende-
run Demir Çelik Anaokulu’ndan "Masal Diyarı"
isimli bireysel projesi ödül aldı.

5. kategoriden Mut Anadolu Lisesi'nden
"Okullarda Uyumun Adı Akran Danışmanlığı" adlı
bireysel projesi ve Mersin Yenişehir İlkokulu'ndan
"Mutlu Çocuklar Mutlu Yarınlar" adlı kurumsal
projesi ödül almaya hak kazandı.

ODAK (Okul Tabanlı Değerlendirme, Akre-
dite ve Kalite Sistemi); Adana İlimiz genelinde
okullarımızın fiziki altyapı, yönetim ve organizas-
yon, eğitim-öğretim kalitesi, projeler, vb. alanlarda
mevcut durumlarının belirlenerek gelişimlerine
zemin hazırlamak amacıyla oluşturulan tüm faali-
yetlerin izlenme, değerlendirilme ve geliştirilmesi
sistemidir.

Odak projesi ile 2015-2016-2017 yıllarında
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 1.155
kurum ve 26.922 öğretmenin performanslarını ar-
tırarak; eğitime erişim oranı, eğitimde kalite ve ku-
rumsal kapasitenin geliştirilmesi alanlarında
çalışmalar yaparak stratejik plan hedeflerine ulaş-
mak amaçlanmıştır.
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Adana İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilenODAK (Okul Ta-
banlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi)ProjesiMilli Eğitim Bakanlığımız
tarafından yürütülen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” değerlendirme
sonuçlarına göre 3609 proje arasından Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ala-
nında önce 3. Kategoride Akdeniz Bölge Ödülü’ne daha sonra da Türkiye Birin-
ciliği’ne layık görüldü.

“Bilinçli Aile Mutlu Çocuklar” 

Seyhan ilçesinde, okul rehber öğret-
menleri tarafından düzenlenen eğitim-
lere; 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı
sonu itibarı ile yaklaşık 27 bin öğrenci
velisi katıldı.  Bu rakamın 2016-2017
Eğitim-Öğretim yılı sonunda 40 bine
ulaşması bekleniyor.

Eğitime katılan velilere, Seyhan ilçe
Milli eğitim Müdürü İzzettin AYDIN ta-
rafından ‘Katılım Belgesi’ veriliyor.

Proje afişleri billboardlarda
Geniş kapsamlı bir organizasyon ile

gerçekleştirilen proje kapsamında; pro-
fesyonel ortamda oluşturulan tanıtım
sinevizyonu, afiş-broşürler, slayt göste-
rileri hazırlandı. Hazırlanan afişler, 20
Mayıs 2016 tarihi itibarı ile Adana Va-
liliği tarafından Seyhan ilçesindeki 10
adet billboardda sergilendi. 

Seyhan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seyhan Rehberlik ve Araş-
tırma Merkezi işbirliği ile; çocuğa model olacak anne – babanın, çocuk tarafından be-
ğenilen, sevilen, saygı duyulan ve çocukla özdeşleşen tutum ve davranışlara sahip
olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ‘‘Bilinçli Aile Mutlu Çocuklar’’ projesi
kapsamında Seyhan İlçesi’ndeki tüm okullarda aile eğitimleri verilmeye başlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm
yurtta ve Adana’da törenlerle kutlandı.
Cumhuriyetin 93. Yıldönümü nedeniyle
Okulumuz Çep Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde de bir tören düzenlendi.

Aynı topraklar üzerinde yaşayan, ara-
larında din, dil, tarih, gelenek ve görenek
birliği olan insan topluluğu millet olarak
tanımlanır.Vatan milletlerin huzur ve
güven içerisinde yaşadıkları toprak par-
çası, yaşadıkları toprağı vatan yapan ruh
ise, şehit kanları ile hayat bulurken milli
birlik ve beraberlik ile varlığını devam et-
tirir. Bu varlık milli birlik ve kardeşlik ile
gücünü arttırır.

Ülkemizin de içinde bulunduğu bölge-
lerde yaşananlar her ne kadar bizleri üzse
de gelecekten ümitvarız kendine ve ülke-
sine güvenen donanımlı gençler yetiş-
mekte.

Varlıkları ile önemli bir güç olan genç-
lerimizin teknoloji üreten, donanımlı, öz
kültürünü benimseyerek milli birlik ve be-
raberlik şuuru ile hareket etmeleri ile ül-
kemiz dünyada söz sahibi olacaktır.

Tarih boyunca mazlumun yanında yer
alan yüce milletimizin misyonunu aynı şe-
kilde devam ettirecek gençlerimizle ülke-
mizi dünyada hak ettiği yere taşıyacak, öz
kültürünü muhafaza ederek bilimsel araş-
tırma ve projelerle teknoloji üreten Büyük
Türkiye hayallerimize en kısa zamanda
ulaşma dileği ile.

Merhaba
Çukurova Üniversitesi İletişim Fa-

kültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı
Onur DURSUN gelecek yıl içinde bö-
lüme öğrenci alınabileceğini belirterek
Fakülte olarak amaçlarının iyi dil bilen,
insan haklarına saygılı, tarafsız gazete-
ciler yetiştirmek olduğunu söyledi. 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Gazetecilik Bölüm Başkanı, Dekan
Yardımcısı Onur DURSUN ile İletişim
Fakültesi ve gazetecilik mesleği üzerine
söyleştik. 

Kendinizden biraz bahseder misi-
niz?

İsmim Onur DURSUN. Çukurova
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda fakül-
tenin dekan yardımcısıyım. Gazi Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik
Bölümü'nden mezunum. Yüksek lisansım
da yine Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri
Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda
yaptım. Bundan önce 4-5 yıl kadar Gazi
Üniversitesi'nde çalıştım, daha sonra 5-6
yıl Çorum'da Hitit Üniversitesi'nde görev
yaptım. Yaklaşık iki yıldır da burada ga-
zetecilik bölümünde öğretim üyesiyim,
doçentim.

Medya sektörü hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?

Türkiye'de medya sektöründe birçok
açıdan sorun var. Özellikle, sektöre başka
alanlardan da insanların girmesi bu alanda
kalitenin düşmesine, haber akışlarının,
haber tekniklerinin ve kuralların ihmal ve
ihlal edilmesine neden oluyor. Bunun dı-
şında gazetelerin tirajları oldukça düşük
yani sektörde biraz okunmama sorunu var.

Temel  sorunlardan birisi de tekelleşme
sorunu. Gazetecilerin değil de başka sek-
törden insanların medya patronu olması,
basının birkaç kişinin elinde toplanmasına
ve çok sesli medyanın yok olmasına
neden oluyor. Medya sektöründe gördüğü-
müz bir diğer sorunda, barış kültürünün
değil nefret söylemi ve ötekileştirmenin
özendirilmesi. 

Gazetecilik Bölümü 
Öğrencilerini Bekliyor
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ODAK Projesi Türkiye Birincisi
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Adana'da Çukurova Uluslararası Öğrenciler
Derneği (ÇUDER), Türkiye'de eğitim gören 70
farklı ülkeden katılan 300'ü aşkın öğrenciyi
tanışma yemeğinde bir araya getirdi. Yabancı
uyruklu öğrencilerin birbirileri ile tanışma
imkanı bulduğu bu organizasyon renkli görün-
tülere sahne oldu.

Okulumuz öğrencileri Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006
Bilim Fuarı kapsamında çalışmalara başladı. Öğ-
renciler haftada iki gün koordinatör öğretmenler
gözetiminde proje çalışmaları yapıyorlar.

Fizik, Kimya, Matematik, Teknoloji ve sosyal
alanlardan hazırlanacak projelerin Nisan - Mayıs
aylarında sergilenmesi planlanıyor. TÜBİTAK
4006 bilim fuarı okulumuzda ilk kez geçtiğimiz
Nisan ayında yapılmış ve bu fuarda 30 civarında
proje ürünleri sergilenmişti.
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Yeryüzünün Renkleri
Çukurova’da Buluştu

Gazeteciler 
ödüllerini aldı

Adana´da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti´nin
(ÇGC) geleneksel olarak düzenlediği Basın Yarış-
ması´nın ödül töreni, TSYD Nihat Geven
Tesisleri´nde yapıldı. Ödül alan gazeteciler arasında
okulumuz 2007 Mezunlarından ve Haber Türk
Gazetesi’nde çalışmakta olan Çağla İnci de yer aldı.

TÜBİTAK Proje
Çalışmalarımız

Başladı

Çukurova Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Cafer
Esendemir ile Söyleşi

Devamı Sayfa 3’te
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Bilinçsizce yapılan meslek seçimi bir süre
sonra hem kişiyi mutsuz ediyor hem de iş veri-
mini düşürüyor. Psikolojik Danışman Ayşe
Kırdök, ömür boyunca yapacağımız işin işken-
ceye değil eğlenceye dönüşmesi için, mesleği-
mizi ailemizin isteğine göre değil, kendi ilgi ve
yeteneklerimizi gözönünde bulundurarak seç-
memiz gerektiğini söylüyor. 

Hayatımızın en önemli dönüm noktalarından
biri de elbette ki meslek seçimi. Ancak çoğumuz
daha fazla maddi kazanç elde etme, daha fazla
saygınlık görme ya da çevrenin beklentilerine
cevap vermek adına  istediğimiz mesleği seçemi-
yoruz. İstemeden seçtiğimiz mesleği yapmak da
bir süre sonra mutsuz bir insan olmamıza ve iş ve-
rimimizin düşmesine yol açıyor. 

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Rehberlik Araş-
tırma Merkezi’nde görev yapan Psikolojik Danış-
man Ayşe Kırdök, Meslek seçiminin en az eş
seçmek kadar önemli olduğuna dikkat çekerek; “
Ömrümüz boyunca yapacağımız işimizin, bizim
için işkenceye değil, eğlenceye dönüşmesi gerek-
lidir” dedi. 

Bir kimsenin kendine temel çalışma alanı
edindiği geçimini sağlamak için yaptığı sürekli
işin Meslek olduğunu ifade eden Kırdök, bireyin
kendisine uygun olan meslekleri çeşitli yönleri ile
değerlendirip tercih edilen meslekler arasından,
girme olasılığı en yüksek olana yönelmesininde
meslek seçimi olduğunu söyledi.  

Meslek seçimi yaparken dikkat edilmesi ge-
reken hususlar üzerinde de duran Kırdök, meslek
seçerken kişinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Doğuştan
gelen becerilerimize “yetenek”; doğduktan sonra
yöneldiğimiz-uğraştığımız şeylere ise “ilgi” denil-
diğine dikkat çeken Kırdök; İlgi ve hobi kavram-
larının yakın anlamlı olduklarını ama aynı şey

olmadıklarını kaydetti.  İlgilerin 15-20 yaşları ara-
sında değiştiğini ifade eden Kırdök; “Meslek se-
çiminde kendi ilgi ve yeteneklerimiz önemlidir.
Aile baskısı veya ailenin önerisiyle meslek seçil-
memeli, seçim çocuğun iradesine bırakılmalıdır.
Meslek seçerken, ‘ben ne yaparken mutlu oluyo-
rum?’ sorusu sorulmalıdır. Birey kendini küçük-
lükten beri gözlemlemeli, nelerde başarılı nelerde
başarısız bunu ayırt etmeli” diye konuştu.

Kırdök, Meslek seçimiyle ilgili çalışmalara
ortaokul yıllarında, 10-11 yaşlarında başlamak ge-
rektiğine vurgu yaparak, bu konuda karar vereme-
yen öğrencilerin rehberlik öğretmenlerinden veya
bir psikolojik danışmandan yardım almaları ge-
rektiğini kaydetti. 

“Yanlış meslek seçimi ruhsal bozukluğa yol
açar”

Yanlış meslek seçiminin hayatımızı olumsuz
etkiyeceğine de dikkat çeken Kırdök; “Bunun
hem somut hem soyut halini hayatımızda görebi-
liriz. Somut olarak bunu; kişinin işini düzgün yap-
mamasından, işe geç gelmesinden, verilen
sorumluluğu yerine getirmemesinden anlayabili-
riz. Soyut örneğini ise kişinin kendi iç sesi söyler.
Kişi ruhsal durumunda bunalma, bozulma olabi-
lir”dedi.

Kırdök, bireylerin zamanlarının büyük bir bö-
lümünü iş yerinde iş arkadaşlarıyla geçirdiğini be-
lirterek pişmanlık ve bıkkınlık duymamak için
kişinin mutlaka sevdiği mesleği yapması gerekti-
ğini vurguladı. 
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Bireyin yavaş-yavaş kendini bul-
maya çalıştığı, kimliğinin oluştuğu er-
genlik dönemi, hem ergenler hem de
ebeveynler için oldukça uzun ve zorlu
bir süreç, bu süreci zorlanmadan atlat-
mak için de hem çocuklara hem de anne
babalara büyük görevler düşüyor. 

Çocuk Psikiyatrisi Doktoru Alper
Yılmaz ile ergenlik dönemi üzerine siz-
ler için söyleştik. 

Kendinizden biraz bahseder misi-
niz ?

Adım Alper Yılmaz 38 yaşındayım.
Uzmanlık alanım Çocuk Psikiyatrisi.
Ege Tıp Fakültesi’nden mezun oldum.
7 yıldan beri yürüttüğüm Çocuk Psiki-
yatri Uzmanlığımı ise Antalya'da yap-
tım. Yaklaşık beş yıldır da
Adana'dayım.

Ergenlik dönemini kısaca tanımlar
mısınız?

Ergenlik dönemi bir insanın en güzel
dönemi bence, çocukluğun bir parçası
ama çocukluğun en yaratıcı olduğu
dönem. Bireyin yavaş-yavaş kendini
bulduğu, ben kimim? Sorusuna cevap
verdiği, ne istiyorum, nasıl bir hayatım
olacak dediği ve buna karar verdiği bir
dönem. Bireyin bu dönemde seçtiği ar-
kadaşları çok önemlidir. Bu dönemde
seçilen arkadaşlar, bazen anneden baba-
dan bile önemli olabiliyor. 

Ergenlik dönemi kaç yaş aralı-
ğında görülmektedir ?

Ergenliğe girme yaşı, çocuktan ço-
cuğa değişmekle beraber genellikle kız
çocuklarında  9-11 yaşları arasında baş-
lamaktadır. Erkek çocukları da genel-
likle 10-13 yaş arasında ergenliğe
girmekle beraber bazı erkek çocuklarda
bu yaş daha yüksek olabilmektedir.

Ergenlik döneminin ilk belirtileri
nelerdir?

Ergenliğin hem ruhsal hem de fizik-
sel belirtileri vardır. Fiziksel belirtiler
erkek çocuklarında; daha çok tüylen-
mede artış, seste kalınlaşma, boy uza-
masının hızlanması,  kız çocuklarında
ise gögüslerde büyüme,  tüylenmede
artış, bununla beraber adet dönemleri-
nin başlaması ile kendini gösterir. Ruh-
sal belirtilerinden de bahsetmek
gerekirse bu dönemde,  biraz daha si-
nirli olunabiliyor ve bununla beraber ai-
leyle çatışmalar yaşanabiliyor. Bu
dönemde anne baba daha az beğenili-
yor, arkadaşlar daha önemli bir rol al-
maya başlıyor. Bu dönemde çocuklar
anne ve babayla zaman geçirmek yerine

daha çok arkadaşlarıyla zaman geçir-
meye başlıyor.

Ergenlik döneminde psikiyatrik
yardım gerektiren durumlar var mı?

Ergenlik döneminde ciddi şekilde
yardım alınması gereken durumlar var
elbette bunlar: depresyon, kaygı bozuk-
lukları, dikkat eksikliği, davranım bo-
zukluğu, manik depresif, intihar, madde
kullanımı, kendine güvenmeme, kendini
beğenmeme gibi durumlardır. Bu du-
rumlarla karşılaştığımızda mutlaka yar-
dım alınması gerekiyor.

Ergenlik döneminde aileleri ço-
cuklarına nasıl davranmalı ?

En başta anne baba çocuğunu tanıya-
bilmeli. Çocuğunun neler yapabilece-
ğini bilmeli, onu başkalarıyla
karşılaştırmamalı, yapabileceğinden
fazla sorumluluk vermemeli. Anne baba
olarak çoğu zaman kafamızda hayal et-
tiğimiz bir çocuk olur ve çocuğumuzun
da o çocuğa benzemesini isteriz ancak
her zaman kafamızdaki çocukla ger-
çekte olan çocuk birbirine benzemez.
Öncelikle her çocuğun farklı bir birey
olduğunu kabul ederek yaklaşmalıyız
çocuğumuza. Bununla beraber çok na-
sihatte bulunmamalıyız ve çocuğumu-
zun yapacağı işleri ona bırakmalı ve
sorumluluklarını yerine getirmesine
yardımcı olmalıyız. Aynı zamanda bir
karar alırken onların da fikrini sormalı-
yız. Tabiri caizse çocuğumuzu biraz
adam yerine koymalıyız.

HABER ve FOTOĞRAF:
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Son zamanlarda neredeyse hepimiz, dünya-
daki ekolojik dengenin bozulmaya başladığının
farkına vardık ve bu dengenin düzene girmesini
sağlamak için acilen çözüme ihtiyacımız var. Bu
sorunun çözüm yolu hepimizin duyarlılığına ve
sağduyusuna bağlı. Bundan yola çıkarsak dün-
yadaki ekolojik dengeyi doğrudan etkileyen
hayvanlara, doğal kaynaklara, bitkilere ve top-
raklara çok önem göstermek zorundayız.

Okul bahçelerine, deprem ve sel felaketin-
den dolayı yıkılan evlerin yerine ağaç dikme
projesi, hayvanlara şiddet uygulayanlar için
yeni bir yasa çıkarma ve hayvanların yaşam
alanlarını genişletmek için yeni projeler, bitkiler
ve toprakları olağan felaketlere karşı korumak
için çok amaçlı seralar ve bunun gibi birçok
örnek, çevreciliğin önemini artıran faktörlerdir.
Bu projeler hayata geçirilirse çocuklarımıza
güzel bir dünya bırakmış oluruz, dünyadaki eko-
lojik dengeyi koruyarak küresel ısınmanın da
böylece önüne geçmiş oluruz. Aksi takdirde
biraz daha uyumaya devam edersek, iklim ve
mevsim değişikliği, su ve toprak savaşlarının
meydana getirdiği kuraklık, dünyamızı etkisi al-
tına alacaktır. 

Yani burada ifade etmek istediğim şey şudur;
bir insan, göz göre göre dünyanın sonunu kendi
elleriyle ve istemli bir şekilde getiremez.
Önemli olan sadece az da olsa sağduyulu ve so-
rumluluk sahibi olmaktır.

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi
Dersi Öğretim Görevlisi Turan Arı, da-
vetimiz üzerine okulumuza gelerek;
“Yaşam boyu spor ve sağlıklı bes-
lenme”konusunda birkonferans verdi. 

Okulumuz konferans salonunda dü-
zenlenen etkinliği öğrenciler ilgiyle iz-
ledi. Sağlıklı yaşamda hareketin önemini
vurgu yapan Turan Arı, “Her attığımız
adım, sağlığa attığımız adımdır. Ne
kadar hareket halinde olursak o kadar
sağlıklı oluruz, kararlı beslen sağlıklı
yaşa” dedi. Arı, hareketli yaşamı konu
edinen bir video gösterisi de sundu.

Yoğurt yiyenlerin ve anne sütü içen-
lerin kemiklerinin sağlam olacağına dik-
kat çeken Arı, “Kemiklerimiz sağlam
olmazsa, bir yerimiz kırıldığı taktirde ke-
mikte kaynama çok zor olur” diye ko-
nuştu. 

Arı, Öğrencilere, paket süt içmeme-

leri yönünde telkinlerde de bulunarak, üç
gün içinde bozulmayan sütlerde mutlaka
kanserojen madde olduğunu kaydetti.
Paket süt yerine güvenilir yerlerden açık
süt alınmasının daha sağlıklı olduğunu
dile getiren Arı; “Paket süt yerine bildi-
ğiniz ve güvendiğiniz yerlerden açık süt
alın, kaynatarak için yada yoğurt yapın”
dedi. 

Arı, sigaranın zararlarına da değine-

rek, “Sigara sizi söndürmeden siz siga-
rayı söndürün. En iyi sigara içilmeyen si-
garadır” dedi. 

Konferansın sonunda, Okul Müdürü
Uğur ÖzenTuran Arı’ya teşekkür ederek
çiçek takdim etti. 

HABER ve FOTOĞRAF: 
Hatice KARTAL(11/A)

Aykut Baran ARGUN(10/A)

Hareket et
sağlıklı ol

Çukurova Göz Hastanesi Müdürü
Pınar HATİPOĞLU ile sağlık sektörü ve
halkla ilişkiler meslekleriyle ilgili röpor-
taj gerçekleştirdik. HATİPOĞLU “insan-
lar kişiliklerine göre meslek seçmiyor
çünkü puan sistemi insanları buna zor-
luyor” dedi.

-Kendinizden biraz bahseder misiniz?
Merhabalar ben Pınar HATİPOĞLU Çu-

kurova Göz Hastanesinin Müdürüyüm.Yakla-
şık üç yıldır burada çalışmaktayım.Asıl
mesleğim moleküller biyolog, yani sağlık sek-
törüne çok uzak sektörde değilim aslında ama
kendimi halkla ilişkiler,hasta iletişim birimleri
gibi diğer konumlarda da geliştirdim. İş güven-
liği uzmanlığı eğitimi alarak bu tarz şeylerde
de kendimi geliştirerek şu anki pozisyonumu
da yaklaşık 1,5-2 yıldır yapmaktayım.

-Sağlık sektöründe yaptığınız etkinlikler
nelerdir?

Sağlık sektöründe yaptığımız etkinlikler
sosyal yardım projelerimiz oluyor.Onlarla ilgili
çalışmalarımız var.Bunlar nasıl oluyor?Mesela
çok yakın ilişki kurduğumuz mahalle muhtar-
ları bu tarz kişilerle bize mesela durumu kötü
olan insanları belirliyor.Bizde durumu kötü
olan insanlara hazırlık aşamasında gidip her
şeyi alalım biz buradan yollatalım değil de biz
kendimiz aktif olarak ziyaret etme taraftarıyız.
Yaklaşık üç yıl içerisinde bir kez bunu yaptık.

Gidip aktif olarakhem o aileleri ziyaret
ettik.Hem de armağanlarımızı verdik.Hani on-
lara evlerine misafir olarak kendilerini iyi his-
settiklerini düşündük.Onun dışında başka zaten
halka ilişkiler şu anda hastanenin her yerinde
mevcut.  Yani sadece sosyal yardım olarak
değil hastanede de hastaların bir şekilde iletişim
kurduğu birimler var.Hani benim dışımda da
benim yetiştirdiğim 1-2 arkadaşımız daha
var.Onlarda aktif olarak bu görevde yer alıyor.

-Bu bölümde karşılaştığınız sorunlar ne-
lerdir?

Şimdi sağlık sektöründeki en büyük

sorun
şudur;

Hasta diye tanımladığımız kişiler zaten
genelde bir hastalık için buraya geldikleri için
çoğunlukla üzgün,sinirli ve çözüme ulaşmak is-
teyen kişilerdir.Bundan dolayı da bu insanlar
mutsuzlukları olduğu için bunları bir şekilde
mutlu ederek tedavilerini en güzel şekilde bu-
rada yaparaksonuçlandırıp göndermek gere-
kir.Ama bazen hasta yakınlarının veya hastanın
asabi davranışlarıyla hem sağlık personelimiz
hem doktorlarımız hem de yöneticiler ister is-
temez bu tarz şeylerin arasında kalabiliyoruz.

-Bu mesleğin avantajları ve dezavantaj-
ları nelerdir?

Gergin bir meslektir. Çünkü dediğim gibi
genelde halkla ilişkilerde sadece mutlu insan-
ların organizasyonları falan yapılmaz.Mutsuz
olanların da çözüme ulaşmasını da sağlarlar.
Halkla ilişkiler sadece firmalarla görüşüp iş
bağlamak ya da hoşgörüyle gülen insanların

ya-
nında sohbet etmek falan kesinlikle olduğunu
düşünmüyorum.

Karşıdaki kişiye anlayışlı olmalıyız. Sabır
gerektiren bir iştir.

-Halkla ilişkiler eğitimi almak isteyen-
lere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersi-
niz?

Mümkün olduğunca üniversiteye giden in-
sanların kendi kişiliklerine bakarakhareket et-
melerini isterim. Halkla ilişkileri okuyan
insanın biraz daha sıcakkanlı ve daha pozitif ol-
ması gerektiğini düşünüyorum.Tabii ki günü-
müzde bunları tercih edemiyor insanlar.Yani
kişiliklerine göre tercih edemiyorlar.Çünkü
puan sistemini hepimiz yaşadık
zamanında.Ama onlara tavsiyem mümkün ol-
duğu kadar kurslara,aktivitelere katılsınlar.

HABER: Başak İLKBAHAR(10/C) 
FOTOĞRAF: Veysel DOGUÇ(11/A) 

Yanlış meslek mutsuz ediyor Çocuk Psikiyatrisi Alper YILMAZ:

Çocuğumuzu adam
yerine koymalıyız

Çukurova Göz Hastanesinin Müdürü Pınar HATİPOĞLU:

Halkla ilişkileri okuyan insanın biraz daha sıcakkanlı
ve daha pozitif olması gerektiğini düşünüyorum
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Okulumuz Radyo Televizyon Ala-
nı’ndan bir grup öğrenci, Suriyeli çocuklar
için yardım kampanyası başlattı. 

Radyo ve televizyon alanı öğrencilerin-
den Firdevs Tekin, Şerife Ünsal ve Ela Nur
Ece belgesel çekimi nedeniyle gittikleri
Suriyeli Göçmenler Kampı'nda, Suriyeli
çocukların yardıma muhtaç olduklarını gö-
rünce onlar için bir yardım kampanyası
başlattı. 

Kampanya kapsamında, her türlü kıya-
fet, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri
kabul ediliyor. 1. Dönemin sonuna kadar
sürmesi planlanan kampanya çerçevesinde
şimdiye kadar birçok eşya toplandı. Kam-
panya hakkında görüşlerini aldığımız Okul
Müdürü Uğur Özen, bu tür kampanyaları

her zaman desteklediğini belirterek kam-
panyayı düzenleyen öğrencileri tebrik etti.
Yardım kampanyasını başlatan öğrenci-
lerde, bunun bir insanlık görevi olduğunu
ifade ederek yardımların artarak devam et-
mesini temenni ettiler. 

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

Okulumuz öğrencilerinden
örnek davranış

Saygı, küçük yaşlardan beri bireye aşılanan bir
insani duygudur. Saygının anlamını iyi bilen bir
birey ardından sevgi ve hoş görüyü de getirir. Yani
her işin başı saygı diyebiliriz. Bir insanın saygı
göstermediği bir insana karşı hoşgörülü olmasını
bekleyemeyiz. Çünkü hoşgörü insanların kusurla-
rını örtmek, onları hata yaptıkları için dışlamamak-
tır.

Bir tohum düşünün tohum, küçük bir şey ama
ileride öyle güzel bir çiçeğe dönüşecektir ki, bu ör-
nekten yola çıkarsak tohumu saygı olarak düşüne-
biliriz. Doğduğundan itibaren saygıya güdülenmiş
bir çocuğun ileride toplumuna, çevresine iyi bir
birey, diğer insanlara sevgi duyan bir insan olaca-
ğından emin olabiliriz. 

Dünyadaki savaşların temel nedeni de saygı-
sızlıktır. Saygının bulunduğu yerlerde kavga, ha-
karet vb. değil de sevgi ve hoşgörü olacaktır.  Yani
bir canlının hayatı nasıl susuz kaldığında bitiyorsa
insanın içindeki saygı, sevgi ve hoş görü de öyle-
dir; onları saygıyla beslemediğimiz zaman yok ola-
caklardır. Saygı sevgi ve hoşgörü,  dostluk, barış
ve kardeşlik için en büyük nimetlerdir. Neden bu
nimetleri kendi ellerimizle yok ediyoruz?  

Bu duygularla herkese saygı sevgi ve hoşgörü
ile dostluk barış ve kardeşlik dolu günler diliyo-
rum. 

Kader ÖZBEK (10/C)

Saygı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti
(ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir'le gaze-
tecilik üzerine konuştuk. Ülkemizde gaze-
teciliğin kalitesini arttırmak için,
gazetecilerin daha dürüst ve daha çok ça-
lışmaları gerektiğin  belirten Esendemir
"Gazetecilikte zaman merhumu yoktur.
Gazeteci 24 saat uyanık olmalıdır" dedi.

Abisinin çalıştığı Tercüman Gazetesiyle
mesleğe başladığını söyleyen Esendemir,
"Abim 1970 senesinde Tercüman gazete-
sinde çalışıyordu, ben de onun yanına giderek
çırak olmak istediğimi dile getirdim. O gaze-
teden öğrendiğim tecrübelerimle meslek ha-
yatıma atıldım" sözleriyle duygularını dile
getirdi.

Esendemir; "Dünyaya bir daha gelsem
yine gazeteci olurdum. Çünkü artık gazeteci-
lik kanımıza işledi" dedi. Gazeteciliğin ken-
disi için her şeyi ifade ettiğini belirten
Esendemir; "Eğer ki onurlu ve şerefli yapar-
sanız, tarafsız olursanız, tarihe doğru tanıklık
ederseniz Gazetecilik dünyada ki en güzel
mesleklerden biridir" diye konuştu.

"Gazeteci Onurlu ve Dürüst Olacak"
Gazetecinin hangi nitelikte olması gerek-

tiğini anlatan Esendemir; "Öncelikle onurlu
ve dürüst olacak gazeteci kişilik haklarına
saygılı olacak, hayali ve yalan haberden özel-
likle kaçınacak, karşı tarafın görüşünü alma-
dan suçlayıcı haber yapmayacak.
Özetleyecek olursak gazeteci dürüst olacak.
Elindeki silahı şantaj olarak kullanmayacak,
tarihe tanıklık ederken haber amaçlı yapacak.
Onun için gazetecilere çok büyük görev dü-
şüyor toplumumuzda. Toplumun düzenlen-
mesinde, aydınlanmasında, tarihe tanıklık
eden gazetecilerin doğru haberlerine ihtiyaç
var burada gazetecilere büyük sorumluluk
düşüyor" dedi.

ÇGC'nin faaliyetlerini dile getiren Cemi-
yet Başkanı Esendemir; "Üyelerini bir araya
getirmek için sosyal etkinlikler, faaliyetler,
seminerler, sosyal amaçlı geziler düzenler.
Sivil toplum kuruluşlarına, eğitim kuruluşla-

rına basın açıklamaları yapmaları için ev sa-
hipliği yapar" açıklamalarında bulundu.

"Ölümden Döndüm"
Gazetecilik hayatında unutamadığı anıları

bizimle paylaşan Esendemir "1986 yılında
Şubat ayında o dönemin Cumhurbaşkanı
Kenan Evren ile bölge gezisine çıkmıştım.
Afşin Termik Santrali'nde gece konakladık-
tan sonra tipi halinde kar yağışı başladı. İsti-
kametimiz Adıyaman Çemberlitaş Petrol
Sahası'nda kar yağışı olduğu için helikopter-
ler kalkmayınca herkes kara yoluyla Çember-
litaş'a hareket etti. Cumhurbaşkanının ve
korumalarının, protokolün diğer arabaları çi-
vili karda giden lastiklerden oluşuyordu.
Ancak bizim bindiğimiz araç eskiydi. Şofö-
rün de adı Hızır'dı. Şoförümüz' Benim adım
Hızır ben bu yolları ezbere bilirim ben de sizi
yetiştiririm' dedi ve yola çıktık. Yola çıktığı-
mızda sağlı sollu yoldan kayan birçok araç
gördük otobüslerde dahil bizim şoförümüz
iyi gidiyordu ama tam zirveye geldiğimizde
Karahan geçidinde arabanın direksiyon haki-
miyetini kaybettiğini ve arabanın kendiliğin-

den gittiğini söyledi. Araba 300 metrelik uçu-
rumdan uçtu. Ben ilk hamlede kendimi dışa-
rıya attım herhangi bir yara almadan
kurtuldum ama araçta bulunan diğer arkadaş-
larımızın bazıları yaralandı ve o gün aklımda
sadece yeni doğan çocuğumu düşündüm, onu
tekrar görebilecek miyim endişesiyle korku
dolu anlar yaşadım" diyerek anısını bizimle
paylaştı.

"Gazeteci 24 saat uyanık olmalıdır" 
Son olarak gazeteci adaylarına mesajla-

rını ileten Esendemir "bu mesleği severek
yapmalarını söylerim. Gazetecilikte zaman
merhumu yoktur. Gazeteci 24 saat uyanık ol-
malı. 'Memur gibi 8 saat gazetecilik yapmak
istiyorum' diyen gazeteci olamaz.Gazeteci
mutlaka işini severek yapmalı, severek yap-
mıyorsa ve zaman merhumu yapıyorsa ken-
disine başka meslek aramalıdır. Özellikle ben
bu mesleği yapacak kardeşlerime öz verili ve
24 saat uyanık olmalarını tavsiye ediyorum"
dedi.

Haber : Ferhat BİLMECE(11/A)
Fotoğraf : Burak SÜSEN(11/A) 

Doğan Haber Ajansı (DHA) Bölge Mü-
dürü Orhan APAYDIN, iyi bir gazeteci ola-
bilmek için çok okumak ve günlük haberleri
takip ederek kurgusuna dikkat etmek gerek-
tiğini belirterek, “İyi bir gazeteci aynı za-
manda bol bol film seyretmeli en önemlisi
de yazı dilini ve imla kuralllarını çok iyi öğ-
renmelidir” dedi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü
Orhan APAYDIN ile Gazetecilik mesleği üze-
rine söyleştik.

Ülkemizde basının, gazetecilerin karşılaş-
tığı sorunlar nelerdir ?

Bu; milletlerin, toplumların, devletlerin de-
mokrasi konusundaki gelişmişlikleriyle ilgili bir
durum. Demokrasinin tam gelişmiş olduğu ülke-
lerde basının, gazetecilerin karşılaştığı sorunlar en
aza indirilebiliyor ama tam demokrasinin  uygu-
lanmadığı ülkelerde güçlükler daha da artabiliyor.
Bu konuyla ilgili bolca örnek verilebilir. Ülkemiz-
den de  örnek verilebilir. Gazetecilerin ya da ga-
zetelerin basının karşılaştığı en büyük engel ; bilgi
edinme hakkına saygı duyulmaması. Bilgi edinme
hakkı evrensel kurallara göre bütün dünyada en
önemli birey hakkıdır. Bilgi edinme hakkı engel-
lenen ülkelerde basın da engellerle karşılaşır.

Sizi gazeteciliğe iten ne oldu?
Çocuk denecek yaşlarda toplumsal sorumlu-

luk bilincine ulaşmıştım. Bu nedir;  insanların sa-
dece kendisi ailesi için çalışmak değil de ait
olduğu topluma da hizmet vermesi bilincidir. Aynı
zamanda kendimizi geçindirmek zorunda olduğu-
muz için mesleğimizin olması gerekiyor.  Biraz da
edebiyata düşkünlüğüm vardı. Bütün bunları ga-
zetecilik mesleği içerisinde hem kendi gelece-

ğimde ailemi geçindireceğim iş olması hem de
topluma karşı sorumluluğumu yerine getirebile-
ceğim ortak bir nokta olarak gazetecilik mesleğini
benimsedim tabi edebiyatı sevdiğim için.

Gazeteciliğin güzel yanları sizi sevindiren
yanları nelerdir?

Tabi yazdığımız haberlerle belki birçok so-
runu çözebiliyoruz, ülkeyi yönetenlerin şehirleri
yönetenlerin dikkatini çekiyoruz ve ona bir çözüm
getiriyoruz. Gazetecilik eleştirel bir meslek ol-
duğu için eleştirilerde bulunuyorsunuz ve bunun
sonuncunda olumlu sonuçlar çıkıyor ya da insan-
ların sorunları olabiliyor, haksızlığa uğramış ola-
biliyorlar. Bu hizmeti yerine getirmek buna vesile
olmak heyecan verici. Bir başka yanı da bilgiye
herkesten önce ulaşıyorsunuz. Bu da sevindirici
yanlarından biri.

Gazeteciliğe başlamanız nasıl oldu? 
Ortaokulda şiir yazıyordum yerel gazetelere

götürüyordum onu yayınlatmak için. O arada mat-
baalarda gazetecilerle tanıştım. Sonra o gazetede
tanıştığım bazı büyüklerim benim için örnek oldu.
Bu mesleği sevdim ve böyle devam ettim.

Bu meslek hayatınıza ne kattı yani ailenizi
etkiledi mi, ailenizden tepki aldınız mı, aileniz
gazeteci olmanızı istedi mi yoksa başka bir
mesleği seçmenizi mi istedi?

Ailem çok benimsemedi gazeteci
olmamı.Ama gazetecilikte hızlı adımlar attıkça
onlarda benimle iftihar etti. Kızlarım şunu söyler
“ bir şehirde senin ulaşamayacağın çözemeyece-
ğin bir  sorun yoktur.Bu da bizim için büyük bir
şans.” der. Doğru, bizim çok geniş bir sosyal çev-
remiz var gazetecilik zaten bir çevre edinme mes-
leğidir biraz da ama çevrene karşı hem yakın hem

de uzak duracaksın. Gazetecilik mesleğinde duruş
çok önemlidir. O bakımdan olumlu birçok katkısı
olduğunu söyleyebilirim ama gazetecilerin eşleri
biraz şanssızdır diyebiliriz. Yani siz kızlar gazeteci
olduğunuzda sizlerde belki eşlerinizi ihmal ede-
bileceksiniz. Çünkü haber heyecanı diye bir şey
var. Haberi kısa sürede ulaşıp bitirip yazıp okuyu-
cuya dinleyiciye ulaştırmak zorundasınız. Orada
ailenize ayıracağınız zaman azalıyor. Hatta nikâh
için gün alıp da nikâha yetişemeyen meslektaşla-
rımız var bizim.

Peki bu ailesel sorunlara neden olmuyor
mu yani ailenize çok fazla zaman ayıramadığı-
nız için eşiniz tepki vermiyormu?

Bu konuda eşlerin birbirini anlıyor olması
lazım sadece gazetecilik mesleğinde değil birçok
meslekte eşler birbirini anlayamıyorsa zaten o ev-
liliğin yürümesi olanaksızdır.

Şu anda habere gidiyor musunuz?
Yönetici olamama rağmen sahada haberlere

gitmek beni çok heyecanlandırıyor.

İletişim öğrencilerine tavsiyeleriniz neler-
dir?

Birincisi kesinlikle çok okumaları gerekiyor.
Günlük haberlerin takip edilmesi gerekiyor o ha-
berlerin kurgusuna dikkat edilmesi gerekiyor.
sonra bolca kitap okumayı film seyretmeyi öneri-
yorum.  En önemlisi ise yazı dilini ve imla kural-
larını çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Araştırmacı
yönlerini çok iyi geliştirmeleri gerekiyor ve de
tabi sevmeleri gerekiyor. Genç bir iletişimci bun-
ları kendisinde buluyorsa gazeteci adayı
olabilir.Mesleğini seven, cesaretli, sabırlı, disip-
linli olan ve yabancı dil bilen hiçbir gazeteci, işsiz
kalmaz. 

HABER: Kevser Nur İLTAŞ(11/A)
FOTOĞRAF: Özlem FİLİZ(11/A)

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve şehitle-
rimiz anısına okulumuzda bir dizi etkinlik dü-
zenlendi. 

İlk olarak okulumuzda Anadolu Ajansı ta-
rafından yayınlanan fotoğraf, bilgi ve haber-
lerden oluşan büyük bir pano hazırlandı. 

Milli eğitim Bakanlığı tarafından gönderi-
len broşürler okulumuzun tüm öğrencilerine
dağıtıldı.

Öğretmenlerimiz tarafından konferans sa-
lonunda tüm öğrencilere yapılan bilgilendirme
faaliyetleri çerçevesinde Millî birlik ve bera-
berlik, vatan sevgisi, demokrasi ve yurt bilinci
gibi değerleri öne çıkaran sunumlar yapıldı. 

İlk açıklamayı yapan Edebiyat Öğretmeni
Cabir Öztürk, Türkiye’nin geçirdiği zorlu sü-
reci öğrencilere anlattı. Öztürk yaptığı konuş-
mada Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini
vurguladı. Ülke için demokrasi kavramının
çok önemli olduğunu belirten Öztürk, “Türk
milleti darbeye karşı tek yürek oldu, bu suretle
ülkemiz için demokrasi daha da önem kazandı
ve herkes, Türk milletinin cesaretini gördü”
dedi.

Öztürk’ ün yaptığı açıklamaların ardın-
dan okulumuzun 11/D sınıfı öğrencisi Berat
Köz, bu zorlu süreçte hayatını kaybeden de-
mokrasi şehitlerimiz için Kur’an-ı Ke-
rim’den bir sure okudu.  Okunan Kur’an-ı
Kerim’in ardından okulumuz öğrencilerine
darbe girişiminin nasıl püskürtüldüğünü an-
latan bir belgesel izletildi.

İzlenilen belgeselin ardından Gazeteci-
lik alanı öğretmeni Bekir Dündar söz aldı.
Dündar cumhuriyet, demokrasi, meclis,
darbe gibi kavramları açıklayarak hain gi-
rişimin nasıl başlayıp geliştiğini ve nasıl
bastırıldığını özetledi. Bizim milletimiz gibi
bilinçli bir milletin gücünün, her şeyin üze-
rinde olduğunu dile getiren Dündar, “darbe-
ciler sinsi planlarını yaparken bunu hesap
edememişlerdi,” dedi.

Son açıklamayı Tarih Öğretmeni Mehmet
Berkdemir yaptı. Berkdemir yaptığı açıkla-
mada, darbenin püskürtülmesinde halkın
büyük bir katkısı olduğunu belirtirken, “ Türk
milleti darbeye karşı dimdik ayakta durdu ve
herkes tek yürek oldu. Herkes atılan mermi-

lere, üzerlerine yürütülen tanklara karşı ken-
dini siper etti. Bu gün biz burada bu programı
yapıyorsa, siz öğrencilerimiz sıralarında otu-
ruyorlarsa bu milletimizin sayesindedir” dedi.  

Haber: Veysel DOGUÇ(11/A)
Fotoğraf: Kevser Nur İLTAŞ(11/A)

15 Temmuz Demokrasi Zaferi
ve Şehitlerimizi Andık

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir: 

Gazeteci Onurlu ve Dürüst Olacak
Gazeteciler ödüllerini aldı

Adana´da Çukurova Gazeteciler
Cemiyeti´nin (ÇGC) geleneksel olarak düzen-
lediği Basın Yarışması´nın ödül töreni, TSYD
Nihat Geven Tesisleri´nde yapıldı.

Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş,
Adana Milletvekilleri Elif Doğan Türkmen, Zül-
fikar İnönü Tümer, İbrahim Özdiş, Aydın Uslu-
pehlivan, Seyfettin Yılmaz, Niğde Milletvekili
Ömer Fethi Gürer, Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü,Yüreğir Belediye Başkanı
Mahmut Çelikcan, Çukurova Belediye Başkanı
Soner Çetin, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa
Şahin Gökçe, Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar
Öztürk ve çok sayıda kurumun temsilcisi katıldı.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir yaptığı konuş-
mada, 2016 yılı başlarında meydana gelen terör
olayları ve ardından 15 Temmuzda gerçekleştir-
ilmek istenen darbe girişimi nedeniyle törenin bu
yıl gecikmeli olarak gerçekleştirildiği söyledi.Es-
endemir "Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor.
Medya bu anlamda darbeye karşı sorumluluğunu
ve görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir"
dedi.Ödül alan gazetecilileri kutlayan Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de basın meslek
ilkelerini önemine dikkat çekti. Sözlü, basına
destek olmaya devam edeceklerini  vurgulayarak
“Kamudan imkanlarını ve bütçeden ayrılan kay-

nağı hiçbir ayrım yapmaksızın, imkanlarımızın
ölçüsünde basın kuruluşlarına eşit bir şekilde
dağıtmaya gayret ediyoruz” diye konuştu. Daha
sonra gazetecilere ödülleri dağıtıldı. 

Okul müdürümüz Uğur Özen ve Gazetecilik
Alan Şefi Bekir Dündar’ında katılmış oldukları
törende ödül alan gazeteciler arasında okulumuz
2007 Mezunlarından ve Haber Türk Gazetesi’nde
çalışmakta olan Çağla İnci de yer aldı.

HABER VE FOTOĞRAF :
BURAK SÜSEN(11/A)  - FERHAT BİLMECE(11/A)

TÜRKÖK Çadırında Gönüllü
Palyaçolar

Ölümcül genetik hastalıkların tedavisinde
umut vaat eden yöntemlerin başında gelen kök
hücre konusunda farkındalık oluşturmayı
amaçlayan gönüllü palyaçolar, 7 Kasım Pazartesi
günü Duygu Kafe önünde “Öne Çık Hayat Kurtar”
sloganıyla Gençlik Yaşam Evi’nde gerçekleştirilen
etkinlikte görev aldı.

Gönüllü Palyaçolar Adana üyeleri, "Farkın-
dalık yaratıp löseminin artık yenilmez olmadığını
ispatlayacağız. Kök hücre bağışçısı olacak herkesi
o gün bizimle beraber olmaya davet ediyoruz. Bi-
zler gücümüze güç katıp bir hayat kurtaracağız.
Siz de Kan verir gibi bir hayat kurtaracaksınız. Bir
umut için. Tüm ilik bekleyen minik yürekler için
çağırın herkesi. 7 Kasım' da tüm Adana Gençlik
Meydanı'nda olalım ve minik yüreklere can
olalım, TÜRKÖK projesi ile kocaman yüreklere
umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha çok
güzel" açıklamasında bulundu.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan
Saygılı, Türk Kızılayı'nın 15 asırlık "iyilik
hareketi" olduğunu vurgulayarak, savaş ve doğal
afetlerin yanı sıra normal zamanlarda da ihtiyaç
sahiplerinin yanında yer aldığını, kan ve kök hürce
bağışı kampanyalarıyla hayat kurtarmayı

sürdürdüğünü anlattı.
Saygılı, Türk Kızılayı'nın dil, din, renk ve ırk

ayrımı yapmadan dünyanın dört bir yanında zor
durumdaki insanlara merhamet elini uzattığını da
kaydetti. Ramazan Saygılı, Adana özelinde kan ve
kök hücre bağışı toplama, hayırseverler ile ihtiyaç
sahipleri arasında köprü olma, ilk yardım eğitim-
leri, köylere kütüphane kurma ve her kan bağışı
için fidan dikimi faaliyetlerinin başarıyla
yürütüldüğünü ifade etti.

HABER: Mislina ERGÖREN(10/A) 
FOTOĞRAF: EMİNE GÜMÜŞAY (10/A)

“Mesleğini seven, cesaretli, sabırlı, disiplinli
bir gazeteci hiç bir zaman işsiz kalmaz”



Okulumuz ÇEP Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinde 2016-2017 öğretim yılı Okul
Aile Birliği Genel Kurulu Toplantısı ve 1.
Dönem Veli Toplantısı yapıldı.

Okulumuz konferans salonunda yapılan
toplantı Okul Müdürümüz Uğur ÖZEN’in
açılış konuşması ile başladı. ÖZEN, “ Kıy-
metli Okul Aile Birliği Başkanım, idareci ve
öğretmen arkadaşlarım, göz bebeğimiz olan
öğrencilerimizin kıymetli velileri okulumu-
zun okul aile birliği olağan genel kuruluna ve
veli toplantısına hoşgeldiniz. Kıymetli veli-
lerim bugün; yarın kutlayacağımız 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramının bir gün öncesi. Gazi
Mustafa Kemal, ‘Efendiler, yarın cumhuriyeti
kuracağız’ demiş. Bugün, 93 yıl önce kurdu-
ğumuz cumhuriyet sayesinde bir arada otura-
biliyoruz, çocuklarımız için hayaller
kurabiliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu
ve ülkemizin kuruluşu esnasında şehit olan
insanları kesinlikle unutmamamız gerektiğini
belirtmek istiyorum.” dedi. 

Öğrencilerin genel başarı durumlarından,
ödül alan ve yarışmalarda dereceye giren öğ-
rencilerin başarısından da bahseden Özen, ve-
lilerin okulda düzenlenen bu tür toplantılara
katılımlarının, öğrencilerin başarısı için
önemli olduğunu söyledi. Kılık kıyafet, cep te-
lefonu kullanımı, devam- devamsızlık konu-
larına da değinen Özen, “Öğrencilerimizin
başarılarının artarak devam etmesi için hepi-

mizin işbirliği içinde üstümüze düşen sorum-
luluğu yerine getirmesi gerekir” dedi.

Yönetim Kurulunun, bir yıl içinde yapmış
olduğu çalışmalar okunmasının ardından
2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı için Yönetim
Kuruluna üye seçimine geçildi. Buna göre yö-
netim kurulu şu isimlerden oluştu; Sıdıka Bay-
ram, Ali Şarman, Yusuf Gezer, Mümine Efe,
Çilem Sedef, Yasemin Eren, Burcu Yüzbaş,

Serpil Külle, Sevim Özkazancı, Songül Yeşil 
Seçilen bu üyeler arasından bir başkan(Sı-

dıka Bayram), bir başkan yardımcısı( Mümine
Efe) belirlendi.

ÖZEN”in toplantıya katılan velilere teşek-
kürünün ardından veliler sınıflara geçerek
sınıf ve ders öğretmenleri ile görüştü.

HABER VE FOTOĞRAF:
Kevser Nur İLTAŞ(11/A)
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Veli toplantısı yapıldı

Okulumuz Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nde her yıl Edebiyat Öğretmeni
Gülhan KÜÇÜKGÖDE Rehberliğinde düzenle-
nen münazara etkinliklerine bu yıl da devam
edildi.

Okulumuz Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen münazaranın ilki, 10/C ve 10/D sınıfları ara-
sında gerçekleştirildi. Münazara öncesi konuşma
yapan Edebiyat Öğretmeni Gülhan KÜÇÜK-
GÖDE, yaşayarak öğrenme ilkesi çerçevesinde
öğrencilere etkili dinleme ve doğru tartışma dav-
ranışlarını kazandırmak amacıyla münazara etkin-
liğinin gerçekleştirildiğini belirterek; “Jüri önünde
karşıt görüşlerin savunulduğu sözlü anlatım türü
olan münazarada amaç, savunma yapmak kadar
dinlemeyi de bilmektir" dedi.

Daha sonra münazaraya geçildi. 10/C sınıfı
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bö-
lümü öğrencileri Nisa TİĞİT, Gülden HERGÜN,
Duygu ERDOĞAN, “Başarıya giden yolda zeka-
nın daha önemli olduğu” görüşünü savunurken
10/D Bilişim Alanı öğrencilerinden İlkay Turşak,
Metin Yeşil, Sinan Palas ise, “Başarıya giden
yolda çalışmanın zekadan daha önemli olduğu''
görüşünü savundu.

Münazara sonrasında  jüri tarafından yapılan
oylamada 10-D sınıfı 186 puan alarak birinci oldu. 

“Eğitimde anne daha önemli”
10/A ve 10/B sınıfı arasında yapılan münaza-

ranın galibi ise 10/B sınıfı oldu. 
10 /A sınıfını temsil eden Gazetecilik Alanı

öğrencileri Gamze Gülpınar, Merve Erciyes  ve
Melisa Tadıgüzel, “Eğitimde babaların daha

önemli bir yeri olduğu”görüşünü savunurken,
10/B sınıfını temsil eden Radyo Televizyon Alanı
öğrencileri Ayşegül Çiftçi, Ece Gül ve Oğuzhan
Ural,”Eğitimde annelerin daha önemli olduğu”
görüşünü savundu.

Öğrencilerin ilgiyle izlediği münazarada her
iki taraf da anne ve babaların çocukları üzerindeki
etkisi ve sorumlulukları hakkında önemli bilgiler
verdi.

Halkla İlişkiler bölümü öğretmenleri Gül
Gülaç  ve Yasemin Önal, Gazetecilik Bölümü öğ-

retmenleri  Bekir Dündar ve Ebru Çıra ile Edebi-
yat Öğretmeni Meltem Eren’den oluşan jürinin de-
ğerlendirmesi  sonucu eğitimde annenin daha
önemli olduğu görüşünü savunan 10/B sınıfı mü-
nazaranın galibi oldu. 

“İnsanı suça iten toplumdur”
10/C sınıfı ve 10/E sınıfını arasında yapılan

münazara da kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.
10/C sınıfından Nağme Su ÖTER, Kader ÖZBEK
ve Başak İLKBAHAR, “İnsanı suça iten Toplum-
dur” görüşünü savunurken, 10/E sınıfından Mah-
sum TEKER, Yunus Emre AVCI, sultan
DURAKÇI ise;  "İnsanı suça iten bireyin kendisi-
dir” görüşünü savundu. Münazara sonunda edebi-
yat ve meslek dersleri öğretmenlerinden oluşan
Jüri tarafından yapılan değerlendirme sırasında
okulumuz öğrencilerinden Açelya DOĞAN ve
Ece GÜL’de mini bir şiir dinletisi sundu. Dinleti-
nin ardından Münazara sonuçları açıklandı. Yapı-
lan değerlendirme sonucunda, “İnsanı suça iten
toplumdur” görüşünü savunan 10/E sınıfı, 256 oy
alarak münazaranın galibi oldu. 

HABER: 
Veysel DOGUÇ(11/A) -Yiğit ÇÖREK  (11/A)-

Yaren YAĞAR(11/A)
FOTOĞRAF: 

Berat CÖMERT(10/A)- Merve ERCİYES
(10/A)-Ensar GÖKTÜRK(10/A)

İletişimde Münazara Fırtınası

Okulumuz öğrencileri, Radyo ve Tel-
evizyon Öğretmenleri Ayşe Bıyık ve
Ömürzat Toparlak ile Gazetecilik Öğret-
meni Ebru Çıra eşliğinde Adana Devlet
Tiyatrosu’nun “Bu Da Geçer Yahu” adlı
oyununu izledi.

İşgal yıllarının İstanbul'unda geçen
oyunda,işgal kuvvetleri komutanının emir
eri Süha Bey ve onun mizah dergisi çıka-
ran kardeşi Kemal’in başından geçenler
anlatılıyor.Oyun,  işgal acısı çeken İstan-
bul’un her koşulda mücadele eden insan-
larını işliyor. Uğur Saatçi'nin yazdığı
BarışErdenk’in yönettiği eser, Sabancı
Kültür Merkezi’nde oynanıyor.

Etkili Konuşma dersi öğretmeni
Ömürzat Toparlak, öğrencilerini her eği-
tim ve öğretim dönemi en az bir kez Dev-
let Tiyatrosu oyunlarını izlemeye

götürdüğünü, sanatın
insan ruhuna iyi geldi-
ğini, şu anda ihtiyacı-
mız olan birlik
beraberliğin ve kardeş-
liğin böyle etkinliklerle
sağlanabileceğini söy-
ledi. Öğrencilerle ders
dışındaki etkinliklerde
birlikte olmanın önemli
olduğunu belirten diğer
Etkili Konuşma dersi
öğretmeni Ebru Çıra
ise,  “Derste sesin doğru
kullanımıyla ilgili öğ-
rendikleri bilgilerin, sahnedeki uygulama-
sını izlemelerininöğrenciler açısından
etkili olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Oyuncularla hatıra fotoğrafları çekti-

ren öğretmen ve  öğrencilerimizmüzikli
oyunu büyük bir keyifle izlediler.

HABER VE FOTOĞRAF: 
Burak SÜSEN(11/A) 

İLETİŞİMCİLER  TİYATRODA
Okulumuz Seyhan ÇEP Mesleki ve Tek-

nik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Orga-
nizasyon Hizmetleri alanı öğretmen ve
öğrencileri tarafından aşure günü etkinliği
düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik,
Okulumuz Edebiyat Öğretmenlerinden Cabir
ÖZTÜRK’ün konuşmasıyla başladı. ÖZ-
TÜRK, Muharrem ayının 10. Günü olan
Aşure Günü’nün İslam Dini açısından
önemli bir takım olaylara denk geldiğini kay-
dederek Muharrem Ayının Hicri Takvim’e
göre ilk ay olduğunu ifade etti. Bu ay içeri-
sinde Peygamberlerin de çoğu sıkıntıdan kur-
tulduklarına işaret eden ÖZTÜRK, “Nuh
Peygamberin gemisinin tufandan kurtulması,
Musa Peygamberin kurtuluşa ermesi, Firavu-
nun boğulması, İbrahim Peygamberin ateşten

kurtulması gibi bir çok durumun bu ay içeri-
sinde gerçekleştiği söylenir” dedi. Hz. Hüse-
yin’in Kerbela’da katledildiğini de hatırlatan
Öztürk, tüm bu olaylardan dolayı Müslüman-
ların bu ayda; oruç tutarak aşure pişirdikle-
rini, Allah’ın sevdiği işleri yapmayı,
yaymayı, çoğaltmayı amaç edindiklerini vur-
guladı. 

Daha sonra söz alan Müdür Yardımcısı
Nuri GENÇ, günün düzenlenmesinde katkısı
olan Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hiz-
metleri Alanı öğretmen ve öğrencilerine te-
şekkür etti. 

Ardından,öğretmen ve öğrencilere aşure
dağıtımına geçildi. 

HABER: Yaren ALICI(11/A)
FOTOĞRAF:Gamze GÜRPINAR(10/A)

Okulda Aşure Etkinliği

YILIN EN ÇOK OKUNAN KİTAPLARI
Sabahattin Ali-Kürk Mantolu Madonna 
Harper Lee- Bülbülü Öldürmek
Elif Şafak- Havva'nın üç kızı
Emrah Serbes- Müptezeller
Yuval Naoh Harari-Hayvanlardan Tanrılara
Haruki Murakami- Sputnik Sevgilim 
George Orwel - 1984

YILIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ
Luc Jacquet-Buz Ve Gökyüzü
Buzul bilimci Claude Lorius, Antarktika ger-

çekleştirilen bir kutlama töreni sırasında ilginç bir
detay fark eder. Sondajdan çıkan bir buz kalıbını
viskisine atar ve erimekte olan buzda yıllarca
önce sıkışmış hava olduğunu fark eder; bu aslında
bir tarihi eserdir! Şuan 82 yaşında olan ünlü bilim
adamı Lorius’un 1957’de başlayan bu araştırma
serüveni Oscar ödüllü yönetmen Luc Jacquet, ta-
rafından bir vasiyetnameye dönüştürülür. Jacquet,
izleyecilere buzulların kalbinde gizlenmiş gerçek-
leri de birincil kişiden öğrenme fırsatını bu filmle
sunuyor. Üzerinde hayatını sürdürdüğümüz geze-
genin  onbinlerce yıllık tarihinin buzullarda, don-
muş halde keşfedilmeyi bekliyor.

Emin Alper- ABLUKA
20 yıl hapis yattıktan sonra, Kadir şartlı tah-

liye olur. İstanbul büyük bir siyasal karmaşa için-
dedir, polis ise failleri yakalamak için önlemlerini
her geçen gün arttırmaktadır. Emniyette yüksek
bir mevkide olan Hamza, şartlı tahliye karşılı-
ğında Kadir’e bir iş bulmasında yardımcı olur.
Kadir bir çöp toplayıcısı gibi çalışarak gecekondu
mahallelerinde muhbirlik yapmaya başlar. Çöp-
lerde bomba yapım malzemeleri olup olmadığını
araştırmakta, buna göre istihbarat bilgisi üretmek-
tedir. Kadir, kardeşi Ahmet’i çalıştığı mahalleler-
den birinde bulur. Ahmet ise belediyede sokak
köpeklerinin itlafından sorumlu birimde çalış-
maktadır. Ahmet, Kadir’in yakın bir abi-kardeş
ilişkisi kurmak için çabalarını karşılıksız bırakır.
Ahmet’in mesafeli tutumu, Kadir’i çeşitli komplo
teorileri üretmeye yöneltir.

Türkan Şoray-Uzaklarda Arama
Kaan Müjdeci- Sivas

DERLEYENLER: 

Cansu ÖZACAR(10/A)

Gülsüm YILDIZ(10/A)

Renkli Ressamdan “Sessiz
Şiir” Sergisi

Geleneksel Türk
İslam sanatları
alanında eserler üreten
Eğitimci Ressam
Şükran TOPKAN,10.
Kişisel sergisiniAdana
Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro Salonu
Fuayesi’ndeaçtı. Geliri
ihtiyaç sahibi öğren-
cilere bağışlanacak
serginin açılışını
Adana Büyükşehir
Başkan Vekili Ra-
mazan AKYÜREK ve
Adanalı sanatçı Ahmet
Selçuk İLKAN yaptı.
Sergide toplam 40
eseri gösterime
sunulan Ressam
Şükran TOPKAN’la “Sessiz Şiir” adlı resim
sergisi üzerine konuşma fırsatı bulduk.

Serginiz ve resim tarzınız üstüne bizimle
ne paylaşabilirsiniz?

Geleneksel Türk İslam Sanatları alanında
eserler veriyorum. Özellikle tezhip sanatını
klasik şeklinden ziyade modern bir anlayışla
tuvale aktarıyorum. Eserlerimi ebru çekilmiş
tuvaller üzerine gerçekleştiriyorum. Figüratif
tarzda yaptığım çalışmalarda gerçekçilik ön
planda. Bu sergimin satış geliri ihtiyaç sahibi
öğrencilere harcanacaktır.

Kendinizden bahseder misiniz?
İlk üniversite eğitimimde, turizm otelcilik

bölümünü okudum. Bu üniversiteyi bitirdikten
sonra resim öğretmeni olmaya karar verdim.
Özel yetenek sınavlarına girdim ve Atatürk
Üniversitesi Resim-iş bölümünü kazandım. 17
yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Adana
ressamlar derneğine üye oldum. 14 Kasımda
10. Kişisel sergimi açtım. Türk geleneksel
sanatları çok tercih edilen bir sanat dalı
değildi. Artık solmaya yüz tutmuş bir daldır.
Hâlbuki öz tarihimizin güzel motiflerini yaşat-
mamız gerekiyor. Bizler çok ince sanat dalları
alanında çok güzel eserler üretmiş insanlarız.
Beni “renkli ressam” olarak tanırlar. Renkleri
etkili ve uyum içerisinde kullandığım için…

Bu alanda yeteneğiniz olduğunu nasıl an-
ladınız?

Liseyi bitirinceye kadar resim yeteneğimin

olduğunu bilmiyordum. İlk üniversitemi
bitirdikten sonra ikinci üniversiteyi de oku-
mak istiyordum. Bu yeteneğimi keşfetmemde
abim Mustafa Kemal ön ayak oldu. Bu ne-
denle ikinci üniversitemi Erzurum
AtatürkÜniversitesi Resim Öğretmenliği
bölümünde okudum.

Öğretmenlik mesleği sabır gerektiren bir
iş, bu kadar sabrınız var mı?

Normal hayatta sabırlı bir insan değil-
imdir. Fakat sınıfta öğrencilerimin karşısında
bir konuyu 10 kere anlattığım oluyor.
Kendime şaşıyorum. Normal hayatta aynı lafı
iki defa söylemekten sıkılırım. Bu mesleği
sevdiğimden dolayı zevkle anlatıyorum.

Öğrencilerin resim yeteneğini nasıl
keşfedersiniz?

Tamamen insanın içinden gelebilecek bir
şey. Kişinin içinden gelecek, eline kalem kâğıt
alacak. İlk çizimler kötü olabilir ama olsun, o
yetenek sonunda kendini gösterecek.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Gençlerimizin daha çok çalışmaları, iste-

diklerini elde etmek için ne gerekiyorsa yap-
malarını tavsiye ediyorum. Hayatın size
sunduğu mutlaka bir pasta dilimi vardır. O
pastadaki payınızı almak için dişinizi tır-
nağınıza takın. Bir yere gelmek için idealist
bir insan olun.

HABER: İrem YAZAR(11/A)
FOTOĞRAF: Kevser Nur İLTAŞ(11/A)

Yılın EN’leri Yeryüzünün Renkleri Çukurova’da Buluştu
Adana'da Çukurova Uluslararası Öğren-

ciler Derneği (ÇUDER), Türkiye'de eğitim
gören 70 farklı ülkeden katılan 300'ü aşkın
öğrenciyi tanışma yemeğinde bir araya ge-
tirdi. Yabancı uyruklu öğrencilerin birbirileri
ile tanışma imkanı bulduğu bu organizasyon
renkli görüntülere sahne oldu. 

"Yeryüzünün renkleri Çukurova
sofrasında"

sloganıyla gerçekleştirilen organizasy-
onun açılışında konuşan ÇUDER Başkanı
İbrahim Tokgöz, gençlerin bir araya geldiği
bu türk faaliyetleri, dünyanın geleceğine
yapılabilecek en isabetli yatırım olarak
gördüklerini ifade etti. Tokgöz, "Öğrencilerin
evrensel kardeşlik bilincine sahip, temel dini
bilgiler açısından donanımlı, modern
dünyayı ve dünya sistemini tanıyan,
ihtiyaçlarının farkında birer medeniyet elçisi
olarak ülkelerine dönmeleri en temel hede-
fimizdir" dedi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı Adana Koordinatörü Prof. Dr.
Fatih Yahya Ayaz ise, Öğrenciler ile sivil
toplum kuruluşları arasındaki bağlantının

kuvvetli bir biçimde tesis edilmesi gerek-
tiğini kaydetti.

Akşam yemeğinin ardından Afganistan
öğrencileri, MEB Müsteşar Yardımcısı Prof.
Dr. Ahmet Emre Bilgili'ye Afgan yöresi
kıyafeti hediye etti.

Geceye Adana İl Milli Eğitim Müdürü
Turan Akpınar, Adana İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcıları Hayati Koca ve Mehmet
Çalışkan, Yüreğir İlçe Gençlik ve Spor
Müdürü Ekrem Ulu, Türk Kızılayı Adana

Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Çukurova
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Yılmaz ve
çeşitli  sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leri katıldı.

Gecenin sonunda Tüm Katılımcılar ve
Öğrenciler Hatıra Fotoğrafı Çektirdi.

Haber Ve Fotoğraf: 
Borahan KARAÇAM (10/A) 

Gamze GÜRPINAR (10/A)         



Okulumuz Seyhan ÇEP İletişim Lisesi
11/B sınıfı öğrencilerinin Çukurova Si-
nema Atölyesi Kursu’nda çekmiş oldukları
kısa filmler okulumuz konferans salo-
nunda gösterime sunuldu.

İkisi belgesel biri kurmaca olmak üzere
3 kısa film, Radyo ve Televizyon Öğret-
meni Ömürzat Toparlak eşliğinde konfe-
rans salonunda okulumuz öğrencileri
tarafından keyifle izlendi.

11/B sınıfı öğrencilerinden Bilal Li-

moncu ve Faruk Sarıtaş'ın Adana'yı tanıt-
mak amaçlı çekmiş oldukları Yaşayan Ses-
ler isimli film ile başlayan gösteri, ekip
çalışması ile çekilen doğa konulu Gürül-
tülü Sessizlik ve yüzme konulu Yenilmez
Ormada isimli kısa filmlerin gösterimi ile
sona erdi.

HABER : FERHAT BİLMECE(11/A)
FOTOĞRAF : ZEYNEP BARAZ(11/C)
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Okulumuzda kısa
film gösterisi yapıldı

Adana Sheraton Oteli Misafir İlişkileri Mü-
dürü Tamer Akbudak ile Halkla ilişkilerin önemi
üzerine konuştuk.  Okulda alınan eğitimin öne-
mini vurgulayan Akbudak Halkla ilişkiler ve or-
ganizasyon hizmetleri alanı mezunlarının
gelecekte çalışabilecekleri yerleri anlattı. 

BİZE KENDİNİZİ KISACA TANITIR
MISINIZ?

1985 Balıkesir doğumluyum. Adnan Mende-
res Üniversitesi Turizm işletmecilik mezunuyum.
İlk otel deneyimime 2003'te Bodrum'da bir otelde
başladım.Komi olarak sonrasında neredeyse
bütün departmanlarda çalıştım. Şu anda da otelin
Müşteri İlişkileri Müdürü olarak çalışmaktayım.

BU MESLEĞİ SEÇMENİZİN NEDEN-
LERİ NELERDİR?

Şöyle ki bu mesleği her gün farklı bir şeyle
karşılaşmam çekici kıldı. Her gün böyle masa ba-
şında aynı kişilerle çalışmak yerine onun dışında
her gün farklı insanlarla karşılaşıp onlara yar-
dımcı olmak ya da ülkemize gelen turistlere yar-
dımcı olmak beni mutlu ettiği için bu mesleği
seçtim.

HALKLA İLİŞKİLER OKUYAN VEYA
OKUMAK İSTEYENLER GELECEKTE
HANGİ SEKTÖRLERDE ÇALIŞABİLİR-
LER?

Diğer sektörler hakkında çok fazla bilgi sa-
hibi değilim, ama Halkla İlişkiler hizmeti turizm
sektörü için çok önemli. Satış bölümü olsun, mi-
safirle olan ilişkilerde olsun, telefonla görüşülen
kısımlarda olsun hep iş imkânı bulabiliyorlar.
Otelcilik ve Turizm sektöründe gerçekten iş bu-
labilirler.

DÜNYAYA YENİDEN GELSENİZ
HANGİ MESLEĞİ SEÇERDİNİZ?

Ben gerçekten bu mesleği seçerdim. Her sek-
törde olduğu gibi alaylı ve okumuş insanlar var.
Eğitim almadan da çalışan insanlar vardır. Ka-
mera kullanmasını bilmez ama çalışa çalışa öğ-
renir. Bizde de öyle ama ben hem alaylı olmanın
hem de okumuş olmanın gerekli olduğunu düşü-
nüyorum. Ben ilk otele girdiğimde 2003'te Bod-
rum'da komi olarak girdim. Çok zor ayaklarınız
şişiyor ama şöyle bir sektör ki eğer siz kendinizi
geliştirirseniz üstleriniz sizi bir şekilde görüyor
ve yükselmeye başlıyorsunuz.

ÇALIŞMA HAYATINIZDA HİÇ PİŞ-
MAN OLDUĞUNUZ YA'DA ZORLANDIĞI-
NIZ OLDU MU?

Pişman olduğum olmadı ama ara ara şöyle
düşündüğüm oldu. Keşke devlet memuru olsay-
dım, dediğim oldu. Çünkü; otelcilik sektörü çok
zor,insanların beklentileri çok yüksek buruyu ge-
lirken diğer konaklayabilecekleri yerlere oranla
Sheraton olduğumuz için çok yüksek fiyat ödü-

yorlar bu yüzden beklentileri çok yüksek olu-
yor.Misafirlerimize hayır,bilmiyorum diyemedi-
ğimiz için zorlandığımız oluyor 

HALKLA İLİŞKİLER OKUYANLARA
VEYA OKUMUK İSTEYENLERE NE GİBİ
TAVSİYELERDE BULUNMAK İSTERSE-
NİZ?

Bir ilişki söz konusuysa oradaki halkın ya da
ilişki kurulacak kişinin isteklerinin,beklentileri-
nin önce ne olduğun u iyi tespit etmek
gerekir.Tabi söz konusu iletişim olunca bir sürü
faktör var.O faktörleri iyi belirleyip öyle ilerle-
mek gerekiyor ve almış olduğumuz eğitimlerde
beden dili, ses tonu, göz teması bu konular çok
önemli bu konularda uzmanlaşmak gerekiyor.

SİZ HALKLA İLİŞKİLERİ NASIL TA-
NIMLIYORSUNUZ?

Otelcilikte tabi Halkla İlişkiler biraz daha
farklı bir boyut.Bizdeki Halkla İlişkiler eğer
gelen müşteriler halksa onlar bizim burada çalış-
mamızı sağlayan kişiler.Halk olacak ki onlar ko-
naklayacak konakladıkça da bize iş imkânı
çıkacak 

BU MESLEĞİN AVANTAJLARI VE DE-
ZAVANTAJLARI NELERDİR?

Dezavantajları dediğim gibi hizmet sektörü
çok yoğun yani biz robotlaşamıyoruz.Hizmet elle
yapılan gözle görülen bir şey olduğu için onu ta-
mamen yapıcısı insan olduğu için bu yaptığımız
işi zor kılan bu.İnsanlara hayır diyebilmek ya ' da
bilmiyorum diyebilmek çok imkânsız.Avantajları
ise gelen misafirlerimiz hep farklı, her farklı in-
sanla farklı bir macera oluyor bizim için. Onları
memnun edebilmek için her günümüz farklı ge-
çiyor.Her günün ayrı geçmesini ben avantaj ola-
rak görüyorum.

İLGİNÇ BİR ANINIZI PAYLAŞMAK
İSTER MİSİNZ?

Evet;Bir gün eski çalıştığım bir otelde Be-
lek'te ama yazın, Rus misafirlerin daha ağırlıklı
olduğu bir otel.Mimari yapısı yuvarlak. Bende o
zamanlar Resepsiyonistim bir tane misafir geldi
dedi ki; Odamı bulamıyorum yardımcı olur mu-
sunuz? Tabi ki dedim ben tarif ettim ama sarhoş
olduğu için tekrar aynı yere geldi sonra döndü
bana baktı tekrar geçti önümden resepsiyon lobi
alanı dediğimiz kısım yuvarlak olduğu için sü-
rekli aynı yerde dolaşıyor.Dönüyor tekrar geliyor
önüme duruyordu en son dedi ki; Pardon bir şey
sorabilir miyim? “Bu otelde saydığım on sekiz-
resepsiyonist var” dedi. Her dönüşünde beni say-
mış. Komik sayabileceğimiz daha başka bir çok
anılarımız var, bunları da bir kitapta birleştirmeyi
düşünüyorum.

Haber: Pelin ÖZSÜT(11/C)
Fotoğraf: Ferhat BİLMECE(11/A)

Adana Sheraton Oteli Misafir İlişkileri Müdürü Tamer Akbudak:

Halkla İlişkiler turizm sektörü
için çok önemli

Son zamanlarda insanların haber-
cilere olan ön yargısı yüzünden ha-
bercilik mesleği önemini yitirmeye
başladı. Bu meslekte geçimini sağla-
maya çalışan onlarca emekçiler eme-
ğinin karşılığını alamıyor ve aynı
zamanda işsiz kalıyor. Biz geleceğin
habercileri bizi ekmeğimizden ede-
cek bu önyargıya dur demek istiyo-
ruz ve bu sorunların ortadan
kalkması için bu işe yıllarını veren
Çukurova Türk TV haber kamera-
manı Yücel Bayluk ile röportaj yap-
tık.

Kendinizden bahseder misiniz?
Adım Yücel, Soyadım Bayluk.

Haber, program, reklam, belgesel ka-
meramanlığı yapıyorum. 22 yıldır bu
mesleğin içindeyim.

Haber kameramanlığı için ne
kadar çaba sarf ettiniz ve bu
alanda tecrübe sahibi olmanızın en
büyük nedeni nedir?

Mesleğe ilk başladığım zamanlar
kameramanlık hakkında pek bilgim yoktu. Haber
kameramanlığından önce düğün çekimleri yapı-
yordum. Bir süre sonra arkadaşımın tavsiyesiyle
haber kameramanlığına başladım. Haber ala-
nında çekim yaparken ilk başta tecrübeli bir
çekim yapamadım ama daha sonra yaptığım
haber çekimlerini birçok kez izledim ve tespit et-
tiğim hataların üzerinde elimden geldiğince ken-
dimi geliştirmeye çalıştım. Yaptığım çalışmalar
sonucunda meyvemi almaya başladım ve ilerle-
yen zamanlarda tecrübe sahibi olmaya başladım.

Haber kameramanlığı alanında kendinizi
geliştirdiğiniz zamanlarda maddi ve manevi
olarak insanların bu mesleğe bakış açısı na-
sıldı?

İlk önce geleceğin habercilerine söylemek is-

tediğim çok önemli bir sözüm var. Bu meslek
zorluklarla dolu bir meslek. Yani habercilik bir
nevi emek işidir, emek de yürek işidir.

2001’li yıllarda 2001’ li yıllarda bir inşaat fir-
ması, mağdur insanları sözde ev sahibi yapmak
için 1 daireyi tamı tamına 10 kişiye satmaya kal-
kıştı. Ben de bunun haberini yapmak için oraya
gittiğimde inşaatın olduğu yerde basın açıkla-
ması yapılıyordu ve hemen sonra kargaşa ortaya
çıktı ve kavgaya karışan bir şahıs tarafından ka-
lasla 3 – 4 kez darbe yedim. Yani demek istedi-
ğim insanların çoğu bu mesleğe karşı ön yargılı
davranıyordu ve bu durum hala devam ediyor.

Son zamanlarda habercilik önemini yavaş
yavaş bitirmeye başladı ve habercilerin ço-
ğunluğu emeğinin karşılığını alamıyor. Bu so-

runun ortadan kalkması için
neler yapılabilir?

Sivil toplum kuruluşları bu du-
ruma bir an önce al atması gereki-
yor. İş imkânlarının daha fazla
sağlanması için radyo, televizyon
kanalları ve gazete ajanslarına daha
çok yatırım yapması ve onları daha
çok tanıtması gerekiyor. Bunlar uy-
gulandığı zaman habercilik mesle-
ğinin önemi artar ve gençler için iş
imkânı artmaya başlar. 

Öte yandan da haberciliğin
önemini yitirmesinin en büyük
nedeni taraflılık. Sizce haberde
taraf tutmak doğru mudur?

Böyle bir şey söz konusu ola-
maz. Zaten son zamanlarda düşünce
ayrılığı habercilik alanında düşünce
ayrılığı habercilik alanında etkisini
göstermeye başladı. Hiçbir düşünce
gözetmeksizin haberciler daima
gerçekleri savunmalı ve gerçeğin
arkasında olmalıdır. 

Bu meslekte gelecek vaat eden öğrenciler
için en önemli tavsiyeniz nedir?

Bu açıdan kendinizi riske sokmamak için sa-
dece bir alanda kendinizi geliştirmeyin radyo -
televizyon ve gazetecilik alanında ön plana çıkan
diğer meslekleri de öğrenmeye çalışın ve kendi-
nizi elinizden geldiğince geliştirmeye çalışın.
Yani demek istediğim kolunuza sadece 1 tane
değil birden fazla bilezik takın. Çünkü sanat altın
bileziktir. Habercilik de en önemli sanatlardan
biridir. Ancak hayatınızda her zaman bir c ya da
d planı mutlaka olsun.

Haber: Veysel DOGUÇ(11/A)
Fotoğraf: Zeynep BARAZ (11/A)

“HABERCİLİK EMEK İŞİDİR,
EMEK İSE YÜREK İŞİDİR”

İşin güvenliği 
insanın sağlığıdır

T.C. Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı İş Sağlığı Genel Mü-
dürlüğü Bilim Ortak Sağlık
Güvenliği Biriminde görev yapan B
sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Cem
Taktakoğlu ile yaptığımız röpor-
tajda okullarda iş güvenliği ve
önemi üzerinde konuştuk.

Taktakoğlu,“Tabiki okullarda da
iş güvenliği uzmanı bulunmalı, sık-
sık televizyonlarda gördüğümüz
üzere okullarda iş kazaları meydana
geliyor ve sizlerin güvenliğini sağ-
lamak amacıyla bizlerin çok çeşitli
teknik önlemler alması gerekiyor. El
yıkadığınız lavabonun porselen ol-
mamasından belli yaş gruplarında el
lavabolarının belli boylarda olması
gerekiyor. Yine okullarda tırabzan-
ların bulunması gibi çok çeşitli tek-
nik önlemlerin alınması gerekiyor”
dedi.

İş sağlığı ve güvenliğinin Tür-
kiye açısından çok önemli bir mes-
lek dalı olduğunu belirten
Taktakoğlu,“Temel önceliğimiz
insan. Bu nedenle çalışanlarımızın
iş kazası geçirmesini engellemek,
meslek hastalığı tanısını önlemek iş
sağlığı ve güvenliğinin gereğidir.Bu
amaçla bizler teknik ve bilimsel ön-
lemler alıyoruz. Soma maden facia-
sında 301 madencimizin vefat
etmesinden sonra ülkemizde iş sağ-
lığı güvenliğinin ne kadar önemli
bir konu olduğunun farkına varıldı.
Bakanlığımızın denetleme yapan
kurumu iç teşhis grup daire başkan-
lığı ve bizler bu sektörün doğru
yolda olması ve insan hayatını ko-
rumak amacıyla bu çalışmaları ya-
pıyoruz.” dedi.

Haber : Simge Burgaç (10-A)

Hababam Sınıfı’nda, Kemal
Sunal ile Şener Şen arasında geçen
repliklerle ve “İnek Obası”figürüyle
hafızalarımıza kazınan izcilik zevkli
bir spor dalı. “İzciliğin felsefesi iyi
bir vatandaş olmaktır” diyen Adana
Gençlik Spor Doğa ve İzcilik Ku-
lübü Başkanı Ayhan Binboğa ile iz-
cilik üzerine söyleştik. 

Bize kısaca kendinizden bahse-
dermisiniz ?

İsmim Ayhan Binboğa Adanalıyım
astsubay emeklisiyim gazi olarak
2007’de kurduğumuz Adana Gençlik
Spor Doğa ve İzcilik Kulübü’nün de
Başkanlığını yapmaktayım

İzcilik sevdası kaç yaşınızda baş-
ladı bu yönde ilk adımınızı nasıl at-
tınız?

Ortaokul 1. Sınıftayken o zamanki
izci liderimiz öğretmenimiz bu işi
bize sevdirdi bu sevgi lisede de öğret-
menlerimiz sayesinde devam etti. As-
kerlik mesleği sırasında da izciliği
bırakmadım. Emekli olunca da fede-
rasyonun çeşitli kurumlarında görev
aldım şimdide izci lideri olarak kulüp
başkanlığı yapmaktayım

Bu işe gönül verirken ailenizden
ve çevrenizden nasıl tepkiler aldınız
?

İzciliğin felsefesi iyi bir vatandaş
olmaktır.Bu felsefeye uygun davran-
dığınızda, okul yaşantınızda ve sosyal
yaşantınızda örnek davranışlar sergi-
leyen bir birey oluyorsunuz. Böyle
olunca ailede sizi destekliyor. 

İzcilikte sizi zorlayan, hayatınızı
aksatan durumlar oldu mu?

İzci kampları değişik mevsimlerde
yapıldığı için mevsim şartlarına göre
kendinizi ayarlıyorsunuz. Ancak,
Adanalı olduğumuz için yoğun kar
içerisinde kamp yapmak biraz bizi
zorluyor ancak bunlarda güzel zorlan-
malar. 

İzciliği sevdirmek için ne gibi ça-
lışmalar yapıyorsunuz?

Çocukların yaş grubuna uygun ak-
tiviteler yaparak,daha çok açık hava
faaliyetleri yaparak o yaş grubuna

oyunlarla izciliği sevdirmeye çalışı-
yoruz. Aynı zamanda Tanıtım semi-
nerleri de düzenliyoruz. Adana içinde
düzenlediğimiz faaliyetlere velileri-
miz de çocukları ile birlikte bu tür et-
kinliklere katılabiliyor. 

Düzenlenen geziler, okul dersle-
rinin aksamasına sebep oluyormu?

Genellikle geziler tatillerde düzen-
leniyor ancak Milli kamplarımız hafta
içleri düzenlenebiliyor. Bu durum-
dada Valilik iznimiz oluyor, çocuk dö-
nüşte tekrardan eğitimine devam
ediyor 

Bireyler neden izcilik faaliyetle-
rine katılmalı?

İzcilikte açık hava faaliyetleri çok

olduğundan ben duygusu yerine “biz”
duygusunu kazandırdığı için tercih
edilmeli. Aynı zamanda izcilik faali-
yetlerine katılan gençler, internet ve
ekran bağımlılığından uzak kalarak
sosyal hayatın içinde daha aktif olabi-
liyor. Tüm bu sebeplerden dolayı ço-
cuklar ve gençler İzcilik faaliyetlerine
katılabilirler. 

İzcilik faaliyetine katılmak iste-
yenler nereye başvurabilir?

5 Ocak Stadyumu’nda İzcilik ku-
lübümüz var. Buraya başvurabilirler,
aynı zamanda sosyal medyada adres-
lerimize ulaşıp kayıt yaptırabilirler.

HABER-FOTOĞRAF:
Borahan KARAÇAM (10/A)

Adana Gençlik Spor Doğa ve İzcilik Kulübü Başkanı Ayhan BİNBOĞA:

İzciliğin felsefesi İyi bir vatandaş olmaktır
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Kışın gelmesiyle birlikte sokak hay-
vanları da zor günler yaşamaya başladı.
Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma
Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin
Yıldırım, belediyelerin önlem alması ha-
linde hayvanların kış mevsimini daha
rahat geçirebileceklerini söylerken, do-
ğanın ekolojik dengesini sağlayan en
önemli varlıklarolan hayvanların tüm
insanlık için büyük öneme sahip oldu-
ğunu o yüzden onları sahiplenmemiz ge-
rektiğini söyledi. Yıldırım, hayvanlara
şiddet uygulamalarının ortadan kalk-
ması için çocukluktan itibaren eğitim
verilmesinin de şart olduğunu vurgu-
ladı.

KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım
ile hayvan hakları üzerine söyleştik.

Kendinizden bahseder misiniz?
Adım MetinYıldırım. Kihayko ( Kim-

sesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Der-
neği ) başkanlığını yapıyorum. Uzun
zamandır hayvan hakları mücadelesinde
sadece Adana' da değil, tüm Türkiye' de
hayvan hakları ihlallerine karşı yasal
mevzuatlar çerçevesinde mücadele eden
bir sivil toplum kuruluşunun yönetim ku-
rulu başkanıyım. Öte yandan benimle be-
raber ailem de hayvanların yaşam hakkı
için mücadele ediyoruz. 

Hayvan hakları için hangi çalışma-
ları yapıyorsunuz?

Hayvanlar için yapılan her faaliyet
önemlidir. Dernek başkanı olduğum gün-
den bu yana hayvanlar adına birçok faali-
yetler düzenledik. Artvin’ de, Kastamonu’
da, Bursa’ da, Mersin’ de olmak üzere ül-
kenin birçok yerinde temsilciliği olan bu
dernekte tüm il temsilcileri aktif bir şe-
kilde faaliyet göstermektedir. Yaptığımız
her faaliyette nerde hayvan hakları ihlali

varsa elimizden geldiğince hayvanların
haklarını savunuyor ve onlara zarar veren
ve işkence yapanlar hakkında yasal işlem
başlatıyoruz. 

Yaptığınız faaliyetler hayvan hakla-
rını koruma açısından ne kadar etkili
oldu?

Biz elimizden geldiği kadar hayvan
haklarını savunmaya çalışıyoruz.
Ancak2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı
yasada, hayvana yapılan şiddet kabahatler
kanunu kapsamında ele alınıyor. Yani iş-
lenen suç karşısında hapis cezası yerine
idari para cezası uygulanıyor. Yani burada
ifade etmek istediğim, hayvana şiddet ya-
sası ağırlaşmadıkça, hayvanların yaşama
haklarına destek sağlanamaz.

Doğanın ekolojik dengesini sağlayan
en önemli varlıklardır hayvanlar.Tüm in-
sanlık için büyük öneme sahiptir. O yüz-
den onları sahiplenmemiz gerekiyor. 

Ben haftanın 7 gününü hayvanlara
adayan bir insanım. Bundan da hiçbir
zaman şikâyet etmedim bu ülkede bizim
gibi sağduyulu davranan insanlar olduğu
sürece hayvanlara kötü muamele de aza-
lacaktır. 

Havaların soğuması hayvanları da
etkiliyor, hayvanların soğuk havalar-
dan etkilenmemesi için ne gibi çalışma-
lar yapılmalı?

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum.
Bazı insanların ortak düşüncesi hayvanla-
rın üşümediği ve üzerlerindeki tüylerin
kendilerini soğuğa karşı koruduğu yö-
nünde. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Biz
nasıl üşüyorsak hayvanlar da aynı şekilde
üşür. Her şeyi bir yana bırakalım, onlar da
bizim gibi can taşıyor. 

Belediyeler de bu düşünceyle hareket

ederek, hayvanların en çok toplandığı böl-
gelere, onların hem barınabileceği, hem
beslenebileceği hem de soğukların en et-
kili olduğu gece vakitlerinde rahat bir şe-
kilde uyuyabilecekleri bir yuva ya da
sığınak yaparsa hayvanlar kış mevsimini
daha rahat atlatabilir. 

Hayvanlara karşı ilginin artması
için ya da hayvana şiddetin önlenmesi
için neler yapılmalıdır?

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki
hayvanlar insanların geleceğidir, aynı za-
manda çocuklar da bizim geleceğimiz-
dir.Çocuklara hayvan sevgisini aşılarsak
bu sorunların önüne geçebiliriz. Bunun
için sadece anaokulunda değil, hem orta-
okulda hem de lisede hayvan sevgisi ile-
ilgili zorunlu dersler konulmalı. Bu
yapılırsa hayvanların gelecekte şiddet
görmesinin önüne büyük ölçüde geçilir. 

HABER : Berat CÖMERT(10/A)
FOROĞRAF : Veysel DOGUÇ(11/A)

KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım: 

Çocuklara hayvan
sevgisini aşılayalım

Halk Eğitim Merkezlerinde verilen
çeşitli kurslar kadınlar tarafından il-
giyle karşılanıyor. Bu kurslara katılan-
lar hem çeşitli alanlarda kendilerini
geliştirme imkanına sahip oluyor hem
de güzel arkadaşlıklar kuruyor. 

Seyhan Halk Eğitim Merkezi’nde
açılan kurslar da kadınlar tarafından
oldukça ilgi görüyor. Kurslar hakkında
bilgi aldığımız Seyhan Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Çiğdem Altınok, yak-
laşık 3 yıldır burada görev yaptığını
belirterek, Seyhan Halk Eğitim Merke-
zi’nde de ev kadınlarına yönelik çeşitli
kurslar verildiği kaydetti.  

Altınok, gelen talepler doğrultu-
sunda açılacak kurslara karar verdikle-
rini  belirterek  bu talepler
doğrultusunda; aşçılık, bilgisayarlı mu-
hasebe ve bilgisayar kullanımı gibi
alanlarda kurslar açtıklarını bildirdi.
Yaklaşık 500 kişinin bu kurslara katıl-

dığını söyleyen Altınok, talep olması
halinde; makine nakışı, mefruşat, hazır
giyim ve triko taş gibi alanlarda da
kurslar düzenlediklerini kaydetti.

Altınok, kursların özellikle ev ha-
nımları tarafından tercih edildiğini be-
lirterek; “Bir şeylerle meşgul olmak,
bir şeyler üretmek  isteyen kadınları-
mız buraya geliyor. Burada hem işi öğ-
reniyorlar, hem de
arkadaşlıklar-dostluklar kuruyorlar”
diye konuştu. 

Kursların sonunda katılımcılara
Milli Eğitim onaylı sertifika verildi-
ğine de dikkat çeken Altınok, bu serti-
fikalar sayesinde kadınların hem devlet
sektöründe hem de özel sektörde çeşitli
işlerde çalışabildiklerini kaydetti. Altı-
nok, ev kadınlarına  bu kurslara katıl-
maları yönünde de  çağrıda bulundu. 

HABER ve FOTOĞRAF: 
Sedefnur SEDEF (10/A)

Ev kadınları üretiyor

Çukurova Fotoğraf Sanatı Derneği 2014
yılından beri faaliyetlerini yürütüyor. Şim-
diye kadar 450 kişinin eğitim aldığı der-
nekte, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı
dersler de veriliyor. Dernek çatısı altında ta-
mamen ücretsiz olarak verilen Fotoğrafçılık
Kurslarına, okuma yazma bilen herkes katı-
labiliyor. 

Çukurova Fotoğraf Sanatı Derneği
(ÇUFSAD)Eğitmenlerinden Ömer Faruk
YEGEN ile fotoğrafçılık üzerine sizler için
söyleştik. 

Öncelikle biraz kendinizden bahseder
misiniz?

Demir yollarında 25 yıl çalıştıktan sonra
emekli oldum. Emekli olduktan sonra Ana-
dolu Üniversitesi’nde fotoğrafçılık okudum.
Şimdi de ÇUFSAD’daFotoğraf  Eğitmenliği
yapıyorum.

ÇUFSADhakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz 2014 yılında kurulmuştur.

Genelde fotoğrafçılık bölümü mezunu  arka-
daşlarımızla eğitim veriyoruz. Bu eğitimler,
temel eğitim, ikinci seviye eğitim ve üçüncü
seviye eğitim olarak veriliyor. Şimdiye
kadar, toplamda 450 kursiyere eğitim verdik.
Milli eğitime bağlı çalıştığımız için şuanda
burada Milli eğitime bağlı 2 tane fotoğraf
hocamız var. Derneğimiz, Türkiye Fotoğraf
Sanatları Federasyonu'nun aktif bir üyesidir.
Uluslarası örgütlenmeye sahip bir derneğiz.
Derneğimizin 44 üyesinden üçte ikisini üni-

versitede fotoğrafçılık bölümünden mezun
olanlar oluşturuyor.

Dernek olarak geleceğe yönelik plan-
larınız nelerdir?

2014'den bugüne geçen 2 yıl içerisinde
derneğimiz daha çok kurumsallaşma çalış-
malarına ağırlık verdi. Şuan derneğimiz web
sitesi ile dünyaya açılmış durumda. Kurum-
sallaşma çalışmalarımızı büyük ölçüde ta-
mamladık. Bundan sonrada büyük ölçüde
sanatla ilgili üretimler yapmaya çalışacağız.
Arkadaşlarımızın çoğu katıldıkları yarışma-
lardan ödül almış kişiler, bundan sonra da
yarışmalara katılıp ödül almayı planlıyoruz.
Hedefimiz, eğitimde daha çok kişiye ulaş-
mak. 

Dernek olarak ne gibi faaliyetleriniz
oluyor?

Teorik eğitimler veriyoruz öncelikle.
Daha sonra dış mekanlardaçekimler yaparak
verilen derslerin uygulamasını yaptırıyoruz.
Kursiyerlerimizin fotoğraf makinasına alış-
maları için Adana’da günübirlik geziler ya-
pıyoruz. Teorik bilgiler bir süre sonra
unutulabiliyor. Bu nedenle faaliyetlerimizi
daha çok uygulamalı yapmaya çalışıyoruz. 

Sizin için fotoğraf ne ifade ediyor?
Fotoğraf zamanı durdurmaktır bence.

Geçmişten geleceğe taşınan bir anı olarak
görüyorum fotoğrafı. Göz kapaklarımızı ka-
patıp açtığımızda bile o an geride kalmıştır.
O anı geri getirmek mümkün değildir ama o

anı dondurursanız o an geri gelmiş olur.
Böylelikle geçmişten, geleceğe anıları taşı-
mış oluruz. Bundan 30 bin yıl önce bile in-
sanların mağara duvarlarına hayvan
resimleri yaptıklarını görüyoruz. Çünkü in-
sanoğlu çevresinde gördüğü güzellikleri
mutlaka diğer insanlarla paylaşmak istiyor.

Bir fotoğrafın iyi olduğunu nasıl anlar-
sınız?

Fotoğraf, hem teknik, hem görsel, hem
de  içerik açıdan değerlendirilir. Bir fotoğ-
rafçı, çekmiş olduğu bir fotoğrafla mesaj ve-
rebiliyorsa o fotoğraf içerik açısından da
güzel demektir.Eğer bir fotoğraf bir şeyleri
değiştiriyorsa o zaman o fotoğraf güçlüdür
diyebiliriz. Bu fotoğraf türüne örnek olarak
da Pulitzer ödüllü fotoğrafçı KevinCarter'i
verebilirim.

Örnek aldığınız fotoğrafçılar var mı?
Mutlaka etkilendiğimiz fotoğrafçılar olu-

yor ama her fotoğrafçının kendi tarzını ya-
ratması gerektiğini düşünüyorum.

Dernekte her isteyene kurs veriyor
musunuz?

Sadece okur yazar olması yeterli. Bizim
verdiğimiz dökümanları okuyabilmesi gere-
kiyor onun dışında belirli bir şartımız yok.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. 

HABER ve FOTOĞRAF:
Hatice KARTAL -İrem YAZAR(11/A) 

Fotoğraf, geçmişten geleceğe
anıları taşımaktır

Okulumuz Çep. Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde, 10 Kasım Atatürk’ü
Anma ve 24 Kasım Öğretmenler Günü
etkinlikleri çerçevesinde Kütüphanecilik
ve Kültür-Edebiyat Kulübü tarafından
şiir ve kompozisyon yarışması düzen-
lendi. 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası
dolayısıyla düzenlenen“Cumhuriyet ve
Atatürk” konulu şiir ve kompozisyon ya-
rışmasında , 9/B sınıfı öğrencilerinden
Hasan Çiçek şiir dalında, 10-B sınıfı
Radyo-Televizyon Bölümü öğrencisi
Dilan Rabia Yelaldı ise kompozisyon da-
lında birinci olmaya hak kazandı. Yarış-
mayı kazanan öğrencilere Cuma günü
yapılan bayrak töreninde Okul Müdürü
Uğur Özen tarafından ödülleri ve başarı
belgeleri verildi. Ödüllerini ve başarı
belgelerini alan öğrenciler, daha sonra
yazdıkları şiir ve kompozisyonu sıradaki
arkadaşlarına okudular.  

24 Kasım Öğretmenler Günü etkin-
likleri çerçevesinde düzenlenen yarışma-
nın şiir dalındaki galibi de 9/B sınıfı
öğrencilerinden Barış Derin oldu.10/C
sınıfı Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi
Gözde Tali de kompozisyon dalında bi-
rinci olmaya hak kazandı. Birinci olan
öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri
Okul Müdür Yardımcısı Nuri Genç tara-
fından verildi. 

HABER: Veysel DOGUÇ(11/A)
FOTOĞRAF: Simge BURGAÇ(10/A)

Şiir ve kompozisyon
yarışması sonuçlandı

Okulumuz Seyhan Ç.E.P Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi'nde "okul öğrenci
temsilciliği" seçimi yapıldı. Seçime 11-
A sınıfından Veysel Doguç, 11-B sınıfın-
dan Ahmet Batuhan Yastı ve 9-A
sınıfından Hasan Gök aday oldu.

Seçimde, Batuhan Yastı 216 oyla
okul başkanı olurken 66 oy alan Veysel
Doguç başkan yardımcısı oldu. Üçüncü
aday Hasan Gök ise 15 oy alarak tecrübe
elde etmiş oldu.

HABER: BURAK SÜSEN (11/A)
FOTOĞRAF: FERHAT BİLMECE(11/A) 

Okul Öğrenci Temsilcisi Seçildi
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Adana basını size göre nasıl?
Adana Türkiye'nin 5. büyük şehri olması

dolayısıyla önemli bir konuma sahip. Bili-
yorsunuz eskiden sinema alanında da iyi bir
konuma sahipti. Anadolu'da şehir denilince
akla ilk Adana gelirmiş. Altın Koza Film
Festivali Türkiye'de ve dünyada önemli bir
Festival. Bu açıdan Adana medya sektörü
açısından da önemli bir şehir. Adana'da dü-
zenli olarak çıkan 20’den fazla yerel gazete
var. Çok iyi olmasa da sektör mezunlarının
çalışabileceği bir medya potansiyeline sahip
bir şehir. Bazı gazeteler, kaliteli yayın yapı-
yor ancak reklama yönelik çalışmalar yapan
gazeteler de var. Yerel basının temel sorun-
larından biri de bu bence. Ancak, Adana'da
bu kadar yerel gazete, televizyon ve radyo-
nun olması bizim öğrencilerimiz açısından
olumlu bir durum. 

Okulunuzda kaç bölüm var?
Radyo Televizyon ve Sinemacılık, Rek-

lamcılık ve Halkla İlişkiler, İletişim Bilimleri
ve Gazetecilik bölümü olmak üzere dört alan
bulunmaktadır. Şu anda Gazetecilik bölümü,
Reklamcılık Ve Halkla İlişkiler bölümünde
öğrenci mevcut değil.

Neden bu zamana kadar okulda gaze-
tecilik alanı açılmadı?

İletişim Fakültesi açılalı altı yıl oldu.
Ancak, bölüm açmak o kadar kolay olmuyor.
Bunun için bazı kriterleri yerine getirmek alt
yapıyı hazırlamak gerekiyor. Örneğin, belli
sayıda öğretim üyesi olması ve bunlardan en
az üç öğretmenin yardımcı doçent olması ge-
rekiyor. Bu kriterleri sağladıktan sonra YÖK

tekrar inceliyor ve sonra bölümlere öğrenci
yolluyor. 2013 yılında Gazetecilik Alanı
açıldı, 2017 yılında yani önümüzdeki yıl öğ-
renci alımına başlamayı planlıyoruz. 

Çukurova Üniversitesi olarak nasıl bir
gazeteci yetiştirmeyi hedefliyorsunuz?

İletişim Fakültesi'nin sadece Gazetecilik
Bölümü değil tüm bölümleri bizim için
önemli. Bu alan bizim sevdiğimiz bir alan ve
buradaki öğretmenlerin hepsi zaten bu alan-
dan gelmiş insanlar. Bu yüzden medya da
bizim için önemli. Sağlıklı, sorunsuz bir
medya temel hedefimiz. Bu nedenle iyi dil
bilen, insan hakların saygı gösteren, tarafsız
gazeteciler yetiştirmek okulumuzun gele-
ceğe yönelik öncelikli hedefleri. Gazetecilik
Alanı olarak uluslararası alanda görev alabi-
lecek gazeteciler yetiştirmeyi planlıyoruz
bunu gerçekleştirmek için de diğer ülkelerin
üniversiteleri ile çalışmalar yapmak, öğrenci
değişimi programları düzenlemek gibi plan-
larımız var.

Okulunuzda uygulama çalışmaları ya-
pılıyor mu?

Okulumuzda İletişim fakültesi olarak

çok fazla uygulama çalışması yapıyoruz.
Masaüstü yayıncılık birimi, kurgu birimi,
multimedya birimi, okuma birimi, temel
radyo, iletişim uygulamaları ve araştırma bi-
riminde uygulama çalışmaları yapılıyor. 

Öğrenciler staj yapıyor mu?
İletişim Bilimleri Bölümü öğrencileri

için staj zorunlu. Öğrenciler, üçüncü sınıfı
bitirdikten sonra yaz tatilinde bir ay staj yap-
mak zorunda. Bir kredisi var, onu vermek
zorunda vermediği takdirde mezun olamıyor.
Radyo Televizyon ve Sinemacılık Bölümü
öğrencilerinin stajı ise isteğe bağlı, zorunlu
değil.

Fakülteden mezun verdiniz mi, verdi-
ğiniz mezunlar arasında ulusal basın da
çalışan öğrencileriniz var mı?

İletişim bilimleri bölümünden ilk mezun-
larımızı bu yıl verdik. Yüksek lisans için Ha-
cettepe ve Ege Üniversitesi'ni kazanan
öğrencilerimiz oldu. Ulusal basında staj
gören öğrencilerimiz çok oldu. Mezun ol-
duktan sonra da ulusal basında çalışmaya
devam eden öğrencilerimiz oldu. 

Peki son olarak iletişim lisesi öğrenci-
lerine önerileriniz nelerdir?

İletişim Fakültesi'nde okumak isteyen
öğrencilere daha önce İletişim Lisesi'nde
okulamalarını tavsiye ederim. Çünkü bu öğ-
renciler kendilerini burada daha iyi geliştire-
biliyorlar. Derslere yabancılık hissetmezler,
derslerin içeriklerini daha iyi kavrarlar bun-
lar da onlar için büyük bir avantaj.

HABER ve FOTOĞRAF: 
Aykut BARAN(10/A)

Adana’daki törenler Atatürk Anıtı’na çe-

lenk konulmasıyla başladı. Adana Valisi

Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade

Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral

Hakan Atınç ve Büyükşehir Belediye Başkanı

Hüseyin Sözlü’nün Atatürk Anıtı’na çelenk

bırakmasının ardından askeri bando eşliğinde

saygı duruşu yapıldı. Ardından İstiklal Marşı

okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.

Törene, milletvekilleri, asker, polis, gazi

ve öğrencilerin yanı sıra sivil toplum kuru-

luşu temsilcileri de katıldı.Cumhuriyetin 93.

yıl dönümü dolayısıyla Okulumuz Konferans

Salonunda düzenlenen Tören, saygı duru-

şuyla başladı ardından istiklal marşı okundu.

Törende Oratoryo gösterisinin yanı sıra

günün anlam ve önemini belirten bir de bel-

gesel sunuldu. Program öğrencilerin hep bir-

likte, İzmir Marşı’nı söylemesiyle son buldu. 

Törenin sonunda söz alan Okul Müdürü

Uğur ÖZEN, “Cumhuriyetimizin 93. yılını

kutluyoruz. İnşallah daha uzun yıllar bu kut-

lamaları devam ettiririz” diyerek programın

hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve

öğrencilere teşekkür etti. Cumhuriyet ilan

edilinceye kadar çok sayıda şehit verildiğini

hatırlatan ÖZEN, “Bugün burada rahat otura-

bilmemiz ve eğitim alabilmemiz için canla-

rını feda eden şehitlerimiz var. Onun için

bizde bu mirası korumak için üzerimize

düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine ge-

tirmeliyiz. Bunu bir kez daha hatırlatmak is-

tiyorum” dedi. 

Özen, 15 Temmuz olaylarına da değine-

rek, 15 Temmuzda şehit olan insanların hiçbir

zaman unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

O şehitler sayesinde bugün burada rahat bir

şekilde oturabildiğimizi ve Cumhuriyet Bay-

ramını kutladığımızı kaydeden ÖZEN;

“Cumhuriyeti kutladığımız bu esnada, başta

Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehit-

lerimizi minnet ve şükranla anmamız gerek-

tiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Programı can kulağıyla dinlediğiniz için he-

pinize teşekkür ederim” diyerek konuşmasını

bitirdi. 

“Atatürk’ü ve öğretmenlerinizi lider ola-

rak seçin” 

Ardından, okulumuz mezunlarından

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı

Özel Kalem Müdürü İbrahim ERGÜNER söz

aldı. 15 Temmuzu anlatmak ve unutturma-

mak için illerde konferanslar verdiklerine

dikkat çeken ERGÜNER, bu amaçla mezun

olduğu okulu da ziyaret ettiğini kaydetti. ER-

GÜNER, daha önceki yıllarda uygulanan

sınav sistemine atıfta bulunarak, uygulanan

katsayı yüzünden çok sayıda meslek lisesi

öğrencisinin istediği üniversiteye gidemedi-

ğini kaydederek; “Çoğumuz görüntü yönet-

meni, kameraman, spiker olmak için yola

çıktık. Ancak önümüzü saçma sapan şeylerle

kestiler. Bir sürü öğrenci ve ailesi mağdur

oldu. Sizin önünüzde en azından bu engeller

yok. İnşallah isteyerek bilerek gelmişsinizdir

bu okula. Size tavsiyem hep okuyun hep ça-

lışın” dedi. 

15 Temmuz olayını hatırlatarak, daha ön-

cede postmodern darbelerin yapıldığına dik-

kat çeken ERGÜNER, gençlere kendilerine

iyi insanları örnek almaları yönünde tavsiye-

lerde de bulundu. 

HABER: Ferhat BİLMECE(11/A)

Özlem FİLİZ (11/A)

FOTOĞRAF: Burak SÜSEN   (11/A)-

Bora KARAÇAM (10/A)

ÇEP’te Cumhuriyet
coşkusu

Okulumuz ÇEP İletişim Meslek Li-
sesi'nde sınıflar arası santranç yarışması
düzenlendi. Oldukça çekişmeli ve eğlen-
celi geçen yarışma devam ederken öğ-
renciler yarışmaya büyük ilgi gösterdi. 

Bu yarışmanın sonucunda etkili per-
formans sergileyen öğrenciler Matema-
tik Öğretmeni Dilek BİLGİÇER

tarafından belirlendikten sonra Adana
çapında okulumuzu temsil etmek için
okullar arası satranç yarışmasında yer
alacak.

Haber: Kevser Nur İLTAŞ (11/A)
Fotoğraf: Mehmet Yiğit ÇÖREK (11/A)

Okulumuzda Satranç Yarışması

Okulumuz ÇEP İletişim Meslek
Lisesi’ nde “Bilinçli Aile Mutlu Ço-
cuklar” projesi kapsamında aile eği-
timi semineri düzenlendi. Rehberlik
öğretmeni Cenk Yıldız’ ın düzenle-
diği seminerde ergenlik döneminde
olan öğrencilerin karşılaştığı zorluk-
lar, bu zorluklar için alınması gereken
önlemler ve anne babaların üzerlerine
düşen sorumluluklar konuşuldu. 

Bu konuyla ilgili açıklama yapan
Cenk Yıldız, çocukların bu dönemde
zorlu bir süreçten geçtiğini, bunun
için çocuklara anlayış gösterilmesi
gerektiğinin altını çizerken, çocukla-
rın ailesine olan bağının onlar için
büyük bir önem taşıdığını ifade etti.
Çocukların bu dönemde huy değiştir-
diklerinden dolayı aile içinde sık sık
sorunlar yaşadığına da dikkat çeken

Yıldız, “Bir anne ve baba çocukla-
rının fikirlerine ve haklarına saygı
duyarsa, bu hem çocuk psikolojisi
için hem de aile için çok yararlı
olacaktır” dedi

Haber : Veysel DOGUÇ (11/A)
Fotoğraf:Doğukan AÇIK

(10/A)

“Bilinçli Aile Mutlu Çocuklar”

Okulumuz ÇEP Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nde periyodik olarak dü-
zenlenen "Mezunlarımızla Buluşuyoruz"
etkinliği çerçevesinde okulumuza davet
edilen mezunlarımız, öğrencilerimizle
sohbet ederek iş deneyimlerini anlattılar,
çeşitli tavsiyelerde bulundular.

Gazetecilik Alanı Öğretmeni Nurci-
hanBÜYÜKYİĞİT ve Radyo Televizyon
Alanı Öğretmeni Ömürzat TOPARLAK
tarafından düzenlenen etkinliğin bu yılki
ilk konukları; Görüntü Yönetmeni Umut
ÜNAL ve Foto Muhabiri Ali Sercan
GÖKTAŞ  oldu. 

Okulumuzun konferans salonunda
gerçekleştirilen etkinlikte ilk sözü alan
Görüntü Yönetmeni aynı zamanda bir fo-
toğraf Stüdyosu sahibi olan Umut
ÜNAL, öğrencilere iş deneyimlerini an-
lattı. İş hayatı hakkında tavsiyelerde bu-
lunan ÜNAL, “Seçtiğimiz bölümün
hayatımız içerisinde ne kadar önemli ol-
duğunu ben size şimdiden söyleyebilirim.
Bu sıralarda gördükleriniz sizi geleceğe
taşıyacaktır'' dedi. 

Mezun oldukları, iletişim Lisesi’nin
kendilerine çok şey kattığını anlatan
ÜNAL, sadece görüntü yönetmeni olma-
dığını, sinema ve dizi çekimlerinde de
çağrılan ilk kişilerden biri olduğunu kay-
detti. 

ÜNAL, alanıyla ilgili gerekli bilgiye
ve birikime sahip olduğunu da ifade ede-

rek; “Kullandığımız programlarda bizi
ileriye doğru taşıyabilir. Kurgu-montaj
işlemlerini ne kadar iyi yapar ve araştı-
rırsanız ve ne kadar çok üzerinde uygu-
lama gerçekleştirirseniz ilerde de o kadar
iyi olursunuz'' dedi. 

ÜNAL, hareketli bir yaşam tarzını
sevdiğini aynı zamanda  video animas-
yon ve montaja merakı olduğu için bu
mesleği tercih ettiğini belirtti. 

“Kendinizi geliştirin”
Daha sonra söz alan Ali Sercan GÖK-

TAŞ, ise okulumuzun Gazetecilik
Alanı’ndan 2010 yılında mezun oldu-
ğunu kaydetti. Asıl işinin foto muhabir-
liği olduğunu söyleyen GÖKTAŞ şu anda

belediyede çalıştığını kaydetti. Gazeteci-
lik mesleğini yapmak isteyen öğrencilere
mesleği sevmeleri ve  kendilerini bu
alanda geliştirmeleri yönünde telkinlerde
bulunan GÖKTAŞ gazeteciliğin, mesleği
sevmeyen kişiler tarafından yapılamaya-
cağını dile getirdi. Bu mesleğin zor taraf-
larının yanı sıra avantajlarının da
olduğunu ifade eden GÖKTAŞ, bu mes-
lek sayesinde bir çok ünlü isimle tanışma
fırsatı bulunabileceğini ve bir çok ortama
girilebileceğinide kaydetti. 

HABER: İrem YAZAR (11/A)
FOTOĞRAF: Cansu ÖZACAR(10/A)

Bu sıralarda gördükleriniz
sizi geleceğe taşıyacaktır

Mezunlardan tavsiyeler:

baş tarafı 1.sayfada

Gazetecilik Bölümü 
Öğrencilerini Bekliyor
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Okulumuz öğrencilerinden Milli
Sporcumuz Mahsum Teker bir şampi-
yonluğa daha imza attı. 24 Kasım’da
Rusya’da gerçekleştirilen Muay Thai
Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi
temsil eden Teker, final maçında Kaza-
kistanlı rakibini de yenerek dünya şam-
piyonu oldu.  Teker’e aldığı galibiyetler
dolayısıyla okul müdürü Uğur Özen ta-
rafından da ödül ve başarı belgesi ve-
rildi.

Şampiyonluk hakkında konuştuğu-
muz MahsumTeker, bugünlere gelebil-
mek için çok çaba sarf ettiğini ve yoğun
bir tempoda çalıştığını belirterek; “Yeri
geldi bayramlarda, resmi tatillerde de
antrenman yaptım. Arkadaşlarım ailele-
riyle vakit geçirirken ben 24 saat kulü-
bümde antrenman yaptım"dedi. 

Zaman-zaman zorluklarla da karşı-
laştığını ancak bu zorlukların kendisini
yıldırmadığını kaydeden Teker, "Yeri
geldi mum ışığında çalıştık, asla hedef-
lerimizden vazgeçmedik, vatan ve din
aşkıyla çalıştık" diye konuştu. 

“Antrenmanda Ter
Dökmeyen Ringde Kan

Döker”
Teker, küçükken çok kavga eden bir

çocuk olduğunu ve bu sebeple abisinin
onu kulübe yazdırdığını anlatarak,
“Kulüpte çok değerli hocam Ahmet Al-
parslan Benli ile tanıştım. Gerçekten
babam gibidir. Hocamın ahlakını örnek
aldım ve onun sözünü kendime ilke
edindim, ‘antrenmanda ter dökmeyen
ringde kan döker.’ Gerçekten de bu söz
benim için çok değerli bir sözdür" dedi.

“Rakibim Kulağımı
Isırdı”

Bizimle bir anısını da paylaşan milli
sporcumuz Mahsum Teker, başından
geçen ilginç olayı şöyle anlattı; "Raki-
bim bir defasında maç başlamadan önce
yanıma geldi, dostluk adına bana sarıl-
mıştı ki bir anda kulağımı ısırdı. O an
heyecanla hakeme söyleyemedim ama
rakibim maç sonrası gelip benden özür
diledi."

“Artık herkesin des-
teğiyle her şeyin üste-
sinden gelebiliyorum”

Teker, bu spora başladığında çok
fazla desteklenmediğini, ancak arka ar-
kaya  gelen şampiyonluklar sonucu her-
kesin kendisine inanmaya başladığını
kaydetti. Aldığı destekle her şeyin üste-
sinden gelebildiğini ifade eden Teker,
“Uluslararası arenada dövüşürken Mah-
sum Teker olarak değil Türkiye olarak
çıkmaya devam edeceğim” diyerek söz-
lerine son verdi. 

Mahsum Teker, daha önce de İr-
landa’ da gerçekleştirilen kick-box
Dünya Şampiyonası final maçında Po-
lonyalı rakibini  yenerek dünya şampi-
yonu olmuştu.

HABER:Burak SÜSEN (11/A)
FOTOĞRAF:FerhatBİLMECE(11/A)

Okulumuz öğrencisi Muay
Thai'da Dünya Şampiyonu

Antrenmanlara Devam

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık Cu-
martesi günü çevik kuvvet polisleri-
mize  gerçekleştirilen bombalı saldırıda
aralarında sivil halkın da olduğu 44 ki-
şinin şehit olması nedeniyle okulumuz
öğrencileri Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak
Polis Merkezi'ne taziyeye gitti.

Okul Müdürümüz Uğur ÖZEN ve
beraberindeki öğrencilerle gerçekleşti-
rilen ziyarette Polis Memurlarına
lokum ikram ettik. Yarbaşı Polis Mer-
kezi Amiri bu tür ziyaretlerin çok oldu-
ğunu, bu ziyaretlerden çok memnuniyet
duyduklarını belirtirken, ülkemizin
zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu süre-

cin daha öncekiler gibi atlatılacağını
dile getirdi.

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

Polislerimizi Ziyaret Ettik

Futbol 21. yüzyıl itibariyle 200'ün üze-
rinde ülkede 250 milyonu aşkın oyuncu ta-
rafından oynanmaktadır ve dünyadaki en
popüler spordur. Ülkemizde amatör ve pro-
fesyonel futbol ligleri olarak oynanmakta-
dır. Ülkemizi temsil eden A milli futbol
takımımız da var.

Futbol dünya ve kendi ülkemizde çok
sevilen favori bir spor dalıdır. Peki sorarım
size neden Türk futbolu gelişmiyor? Mesela
mahallede top oynarken topun sahibinin
maç içinde sözünün geçmesi annesi yemeğe
çağırdığında maçın yarım kalması gibi. Bir
diğer konu alt yapılar ve amatör lig futbol
takımları. Amatör futbol takımlarının an-
trenmanlarını biraz izlerseniz neden geliş-
mediği ile ilgili epey bilginiz olur.
Öncelikle herkes şanslı değil ki büyük
takım alt yapılarına gidebilsin. Zaten günü-
müzde de amatör futbol kulüplerinin maddi
imkânları ortada. Kiminin malzemesi kimi-
nin antrenman yapacak futbol sahası yok.
Bu durumdaimkânlar el vermediği için her
şey bir yere kadar. Ülkemizde Türk futbo-
luna ve alt yapıya önem verilmiyor maale-
sef işte. Bence ülkemizde Türk futbolunu ve
alt yapılarda profesyonelleşse ülkemizden
daha çok futbolcu çıkar. 

Günümüzde futbol maçların boş tribün-
lere oynanıyor neredeyse. Halbuki futbol
ülkemizde birçok insanın tutkusu.  Şimdi
herkes ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla maça git-
meye korkar hale geldi. Mutlaka her maçta
ufak da olsa bir tartışma, bir şiddet oluyor.
Mesela fanatikler; takımı yeniliyor hem ha-
keme hem futbolcuya hakaret ediyor, iki ta-
kımın arasında şiddet oluyor. Daha nice
şey... İşte boş tribünlerin ve futbolun geliş-
memesinin sebeplerinden biri daha... Siz siz
olun sporda centilmen, hoşgörülü ve sport-
men olun. Sporda şiddete karşı bakış açınız
olsun. Hayatınızda mutlaka spora da yer
verin.

"Ben Sporcunun Zeki Çevik ve Ahlaklı-
sını Severim" M.KEMAL ATATÜRK

Futbol Üzerine

Uğur DAŞCI (11-D)

Dünya’nın uydusu olan Ay, geze-
genimiz çevresinde yaklaşık 29.5
günlük bir dolanım süresiyle döner.
Bu dolanım sırasında gezegenimizin
yörüngesinde bulunduğu yere göre
yeryüzünden bizim bakış açımız do-
grultusunda aydınlık ve karanlık
alanları değişir. Yani Ay’ ın yarısı
normalde Güneş tarafından aydın-
latılırken, biz yörünge konumuna
göre sadece bir kısmını görürüz. Bu
durum ay evrelerini oluşturur. Dolu-
nay evresinde ise Ay, Güneş –
Dünya doğrultusunun hemen
arkasında kalır ve Güneş ışığını alan
tüm yarım küresini görebiliriz.

Gezegenimizin çevresinde dönen
Ay’ın yörüngesi tam daire şeklinde
değil eliptiktir. Bu nedenle dolanımı
sırasında kimi zaman Dünya’ya
yakınlaşır, kimi zaman uzaklaşır. 1
aylık dolanımı sırasında en yakın
olduğu zaman ortalama 363.000 km,
en uzak olduğu dönemde ise orta-
lama 405.000 km mesafede yer alır.
Dikkatinizi bu mesafelerin sabit ol-
madığına bunların ortalama değerler
olduğuna çekmek istiyoruz. Örneğin
Ay’ın en yakın olduğu dönem 355
bin veya 370 bin km olabilir. Aynı
şekilde, en uzak olduğu dönem 401
bin ya da 410 bin km olabilir. Bu
farklılık  her yıl yaşanan 12 dolu-
naydan birinin bize diğer dolunay-
lardan daha yakın mesafede
gerçekleşeceği anlamına gelir. Bu
yakın dolunaylar, bazen yılda birkaç
kere olabilir. Sonuçta kaç tane yakın
dolunay gerçekleşirse gerçekleşsin
içlerinden biri diğerlerinden daha
yakın olacak.

Uydumuzun yörüngesi
Dünya’nın ekvatoruna yaklaşık 5.1
derecelik ekliptik eğime sahip
olduğundan, yukarıda belirttiğimiz
gibi, en yakın ve en uzak mesafeler
sabit kalmaz.. Ay, ekliptik eğimi ne-
deniyle dolanım sürecinde bu değer-
lerden birkaç bin kilometre daha
yakın veya daha uzak mesafede ola-
bilir ve yaşanan her dolunayda
mesafeler birbirinden az da olsa
farklıdır. Her yıl gerçekleşen süper
Ay’lardan en yakını uzun yıllar
sonra tekrar, gerçekleştiğinde ise,
bugün olduğu gibi üzerinde konuşul-
maya değer bir durum söz konusu
olur.

Yani kısacası Süper Ay  dolunaya
göre ortalama yüzde 14 daha büyük
ve yüzde 30 daha parlak gözlem-
lenebilecek. Eliptik yörüngesi ne-
deniyle Dünya'ya olan mesafesi
değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya
en yakın olduğu noktasından dev ve
parlak bir küre gibi beliriyor.

14 kasım Süper Ay gecesiydi.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma
geldiği anda meydana gelen ve
Süper Ay olarak adlandırılan doğa
olayı Dünya'dan gözlemlendi. Bu
sıra dışı görüntü 2034 yılına kadar
bir daha gözlemlenemeyecek.
Dünya çapında binlerce fotoğrafçı
bu anı fotoğraflamak için objekti-
flerini gökyüzüne çevirdi. İşte on-
ların objektifinden  Süper Ay
fotoğrafları.

Ay ı tekrar böyle görmemiz için
2034 yılına kadar beklememiz
gerekiyor.

HABER: Doğukan  AÇIK(10-A)

Okulumuz Çep Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi kız voleybol takımımız,komşu
okul çobanoğlu MTAL ile antremanlara
başladı.

Okulumuz öğretmenlerinden Yüksel
BAHÇIVAN'ın düzenlediği ve eğittiği
takım maçlara hazırlanıyor. Bahçıvan "Bu
dönem antremanlara sıkı bir şekilde çalışıp
gelecek dönem maçlara başlayacağız"
dedi. 

Haftanın iki günü düzenli olarak maçlar
yapılıyor. Yapılan son maç 5setten oluştu.
2 set çobanoğlu alırken 3 seti okulumuz
alarak maçı kazandı.

Haber ve Fotoğraf:
Yaren YAĞAR(11/A)- Yaren ALICI(11/A)  

Atatürk’ü andık
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü-

nün 78. yıl dönümünde Anıtkabir’de yapılan tö-
renle anıldı. 10 Kasım dolayısıyla okulumuzda da
bir tören düzenlendi. Anıtkabir’de düzenlenen
tören öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.
Anıtkabir’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Org.
Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile beraberin-
deki devlet erkanı katıldı. Aslanlı Yol’daki yürü-
yüşün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan
mozoleye çelenk bıraktı. Akabinde saygı duru-
şunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıt-
kabir’e gelen binlerce kişi Ataya bağlılıklarını
sundu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
ölümünün 78. yıl dönümünde, Okulumuz Seyhan
Çep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de
yapılan bir törenle anıldı. 

Okul bahçesinde toplanan öğretmen ve öğren-
ciler, saat 9’u 5 geçe çalan siren sesi eşliğinde
saygı duruşunda bulundu. Akabinde İstiklal Marşı
okundu. Törende günün anlam ve önemini be-
lirten bir konuşma yapan Okul Müdürü Uğur
Özen, güçlü bir ülkeye sahip olmak için herkesten
çok çalışmak gerektiğine vurgu yaparak; Gençler
Mustafa Kemal’i çok sevdiğimizi söylüyorsak, o
taktirde ülkemiz için en iyisini yapmak, üzerimize
verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine ge-
tirmek konusunda bir gayret göstermemiz gerek-

tiğini hatırlatmak istiyorum güçlü bir ülke, güçlü
bir Türkiye, güçlü bir Bayrak ve Vatan için bize
bırakılan Cumhuriyetimiz için herkesten çok daha
fazla çalışmamız gerektiğini hatırlatıyorum”dedi. 

Anma törenine Konferans salonunda devam
edildi. Törende günün anlam ve önemine uygun
şiir ve yazılar okundu. Radyo Televizyon öğren-
cilerinin hazırladığı video ise büyük ilgi gördü.
Oratoryo gösterisinin de sunulduğu Program,
Okul Müdürü Uğur Özen’in günün hazırlan-
masında katkısı bulunan öğretmen ve öğrencilere
teşekkür etmesiyle son buldu.  

HABER: Zeynep BARAZ
FOTOĞRAF: Mustafa İKİOLUK-Borahan

Ertuğrul KARAÇAM

Geçen Yıl Adana birincisi olan okulumuz Çep
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi
çalışmalarına bu yıl da devam ediyor. 

Öğrencilerimizi çalıştıran Cumhuriyet Üniversitesi
Halk Oyunları Topluluğu(CÜHOT) Öğrenci ve Liseler
Arası Halk Oyunları Eğitmeni Tunahan Saltan, yarış-
malara hazırladığını İletişim Lisesi öğrencilerinin iyi
bir halk oyunu ekibi olduğunu söyledi. Halk oyunlarına
ilgisi  olduğu için üniversitede CÜHOT'da eğitmenlik
yapan Mustafa Kara'nın yardımıyla öğretmen olduğunu
anlatan Saltan,  Halk Oyunu Federasyonu'nun düzen-
lediği yarışmalarda 13 il birinciliği, 7 grup birinciliği
ve Türkiye üçüncülüğü olduğunu belirtti.

Saltan, Üniversite Federasyonu'nun yaptığı yarış-
malara üniversite öğrencilerinin, ülke çapında dernekler
ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yarışmalara ise
ilk ve ortaöğretim okullarının katılabildiğini  ifade  ede-
rek, iyi bir ekibin disiplinli, inançlı  ve istekli olması
gerektiğini kaydetti. 

HABER-FOTOĞRAF: 
Berivan DEMİR (10/A)

Halk oyunları disiplin gerektirir
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