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SUNUŞ

	 “55	 Kadın	 55	 Öykü	 “adlı	 bu	 projeyi	 hazırlarken	 toplumda	 	 korunması	 	 ve			
kollanması	gereken	bir	birey	olarak	görülen	 	ve	bu	anlamda	yanlış	 	algılanan	ve	
değerlendirilen	kadının	önüne	engel	konulmadığında	ve	kanatlarını	açmasına		karşı	
çıkılmadığında	neler	yapabileceğini		göstermek	istedik.	Bunu	çok	değerli	“Samsun	
İlkadım	ilçesinde	yaşayan		kadınlarımızla”		ortaya	koyduk.	Biz	biliyoruz	ki	ülkemizin	
ve	dünyamızın	diğer	şehirlerinde	de	çalışkan,	bilinçli,	fedakar,	mücadeleci,	kararlı	ve	
özverili	kadınlarla	karşılaşmak	zor	değil.
	 İşte	bu	yüzden	kadının	değerli	olduğunu	belirtirken	onun	sadece	aile	ve	toplum	
eğitmenliğini	 ön	 plana	 çıkarmak	 ona	 karşı	 yapılabilecek	 en	 büyük	 yanlışlıktır.
Sosyal,	siyasal,	eğitim,	sağlık,	hizmet	ve	yönetim	alanlarında	gördüğümüz	ilçemiz	
kadınlarımızın	başarısı	bunun	bir	kanıtıdır.
	 Projemiz	aracılığı	ile	kadın	odaklı	çalışmalarda		iş	birliği	kültürünü	geliştirmeyi	
ve	ilçemizde	bu	alanda	yapılan	çalışmaların,	bölge	ve	ülke	genelinde		de	tanıtımını	
yaparak	yenilikçi	çalışmaların	ön	planda	yer	almasını	desteklemek	istedik.
	 İlçemizde	 kadın	 yaşamından	 başarılı	 kesitler	 sunan	 bu	 hikayeler	 sayesinde,	
kamuoyunda	“Toplumsal	Cinsiyet	Eşitliği	ve	Kadın	Hakları	“	konusuna	bir	nebze	de	
olsa	dikkat	çekmeyi		hedefledik.
	 Projemizde	yer	alan	bu	kadınlar	hem	yaşam	tarzıyla	hem	de	hal	ve	hareketleriyle	
çevrelerindeki	 insanlar	 tarafından	 kabul	 gören	 ve	 hayattaki	 duruşlarıyla	 örnek	
teşkil	eden		bu	özellikleriyle	de	“rol	model”	sorumluluğunu	taşıyan		insanlardır.
	 Unutulmamalıdır	 ki	 dünya	 toplumu,	 kadının	 sosyal	 ve	 ekonomik	 yaşamda	
getirilerinin	farkına	varıp	yönetimde	geniş	bir	yer	almasına	karşı	çıkmadığında	daha	
yaşanılır	bir	dünyaya	kavuşacaktır.

Ahmet  NARİNOĞLU
İlkadım	Kaymakamı

Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini 
elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. 

Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, 
kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.
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olduğumuz	“55 Kadın 55 Öykü” projesi,	öncelikle	“rol	model”	
olarak	seçilen	kadınlarımızın	ailelerine,	yakın	çevrelerine	ve	

öykülerini	model	alacak	olan	tüm	kadınlarımıza	
ithaf	edilmiştir. 
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HÜLYA  AKSOY 

ÖĞRETMEN

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1967
Tunceli
Üniversite

Her Alanda Kadınla...

TÜLAY BAKIR
TIP DOKTORU 

SAMSUN MİLLETVEKİLİ

Samsunlu Kadınların Meclisteki Gururu...

	 Tülay	Bakır,	1947	Mayıs’ında	Fikriye	Hanım	ve	Rasim	Bey’	in	çocukları	olarak	
dünyaya	geldi.

	 İstanbul	Üniversitesi	Tıp	Fakültesini	bitiren	Bakır,	Hacettepe	Üniversitesi	Tıp	
Fakültesi’nde	 fizyoloji	 doktorası,	 iç	 hastalıkları	 ve	 gastroenteroloji	 ihtisaslarını	
yaptı.	 Doktora	 unvanını	 Hacettepe	 Üniversitesi	 Tıp	 Fakültesi’nden	 alan	 Tülay	
Bakır,	 Diş	 Hekimliği,	 Fizyoterapi,	 Hemşirelik	 Yüksekokulu	 ve	 Laboratuvar	
Teknisyenliği	 bölümlerinde	 dersler	 verdi.	 Üniversitesindeki	 Gastroenteroloji	
Araştırma	Laboratuvarını	yönetti	ve	1984	yılında	Karadeniz	Teknik	Üniversitesi	
Tıp	Fakültesi’ne	geçiş	yaptı.	Burada	Gastroenteroloji	Bölümü’nü	kurdu,	anabilim	
dalı	ve	bölüm	başkanlığı	yaptı.	

	 Profesörlük	unvanını	2000	yılında	geçiş	yaptığı	Ondokuzmayıs	Üniversitesi’nde	
aldı.	Burada	İç	Hastalıkları	Anabilim	Dalı	Başkanlığı	yapan	Bakır’ın	mide	kanserleri	
konusunda	 çok	 sayıda	 bilimsel	 çalışması	 vardır.	 İyi	 düzeyde	 İngilizce	 ve	 orta	
düzeyde	Almanca	bilen,	evli	ve	iki	çocuk	annesi	olan	Bakır,	ayrıca	mecliste	grubu	
bulunan	partilerden	birinde	milletvekili	olarak	görev	yapmaktadır.

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1947
Diyarbakır/Kulp
Üniversite

	 1967	 yılında	 Tunceli’nin	 Nazimiye	 ilçesinde	 doğdu.	 İlk	 ve	 orta	 öğrenimini	
babasının	 mesleği	 dolayısıyla	 çeşitli	 il	 ve	 ilçelerde	 tamamladı.	 Ondokuz	 Mayıs	
Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi	Resim-	iş	Bölümünden	mezun	oldu.

	 Bir	 süre	 Kredi	 ve	 Yurtlar	 Kurumu	 Genel	 Müdürlüğü'nde	 ve	 TRT	 Ankara	
Televizyonunda	 çalıştıktan	 sonra	 1993	 yılında	 Malatya	 Yeşilyurt	 Kaymakamı	
Hüseyin	AKSOY	ile	evlendi	ve	öğretmenlik	mesleğine	geçiş	yaptı.

	 2001	yılında	eşinin	vali	olarak	Muğla	iline	atanmasından	sonra	bu	ile	atandı	ve	
Kadın	Sağlığı	Projesi		Koordinatörlüğünü	üstlendi.	Sonrasında	Mersin’de	ve	şimdi	
de	Samsun’da	bu	görevi	yürütmektedir.

	 Aynı	zamanda	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığının	"Gönül	Elçileri	Projesi'nin"	
Samsun	il	genelinde	koordinesini,	Koruyucu	Aile	ve	Kadınların	Meslek	edinmesiyle	
ilgili	çalışmaların	koordinasyonunda	görev	aldı.

	 1994	doğumlu	Mehmet	Erdoğan	adlı	bir	çocuk	annesidir.
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ASUMAN KOÇ
HANÇERLİ  MAHALLESİ 

MUHTARI 

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1958
Samsun
Lise

Öldürmeyen Şey Güçlü Kılar…

	 İlk,	orta	ve	lise	öğrenimimi	tamamladıktan	sonra	evlenen	Asuman	Hanım	bugün	
iki	kız	ve	bir	erkek	çocuk	annesidir.

	 Çocukları	 okula	 başlayınca	 kendisi	 de	 sivil	 toplum	 örgütlerinde	 çalışmaya	
başlayan	Koç,	okul	koruma	derneklerinde	ve	çocuklarının	okullarında	okul	aile	birliği	
yöneticiliği	yaptı.	1996	yılında	çağın	hastalığı	olan	kansere	yakalandı.	Yılmadan	ve	
korkmadan	girip	çıktığı	ameliyatlar	ve	tedavi	sürecini	takiben	2009	yılında	yapıla	
yerel	 seçimlerde,	 doğup	 büyüdüğü	 Hançerli	 Mahallesi’nin	 muhtar	 adayı	 oldu	 ve	
kazandı.

	 2013	 Temmuz	 ayında	 hastalığı	 nükseden	 Asuman	 Koç,	 tüm	 gücüyle	 ve	
yakınlarının	sevgisi	ve	desteğiyle	direnmeye	ve	görevinin	başında	durmaya	devam	
ediyor.

	 Kimi	zaman	geriye	baktığında	hayatının	kanser	nedeniyle	harcandığını	düşünse	
de	sahip	olduğu	aile	ve	diğer	güzel	insanlarla	paylaştığı	anları	düşündükçe	bu	histen	
uzaklaşan	Asuman	Hanım,	 kanserden	 nefret	 etmesine	 rağmen	 onunla	 yaşamayı	
öğrendi.	

	 Kızgınlığını	 gizleme	 gereği	 duymadan	 onunla	 sert	 bir	 mücadeleye	 girişti.	
Hastalığına	boyun	eğmeyen	ve	hayatının	iplerini	kendi	ellerinde	tutmak	için	direnen	
Asuman	Hanım’a	göre	yalnızca	varış	noktasına	giden	yolda	biraz	yönler	değişti.

AYNUR YİĞİT
ALTINOKTA KÖRLER DERNEĞİ

SAMSUN ŞUB. BAŞKANI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1970
Samsun/Çarşamba
Üniversite

Karanlığa Bir Mum Yakmak…

	 Aynur	Yiğit,	Çarşamba’nın	Oymalı	Köyü’nde	beş	çocuklu	bir	ailenin	dördüncü	
çocuğu	ve	görme	engelli	olarak	dünyaya	geldi.	Aile	bu	sorunu	kızları	yürümeye	
başladığında	 fark	 etti.	 Samsun’da	 muayene	 olduğu	 göz	 doktoru	 elinden	 bir	
şey	 gelmeyeceğini,	 Ankara’da	 tedavi	 olanaklarını	 araştırmalarını	 söylediyse	
de	 Ankara’ya	 gidişi	 ekonomik	 sorunlar	 nedeniyle	 iki	 yılı	 bulduğu	 için,	 bir	 dizi	
operasyon	geçirdiği	halde	sonuç	alınamadı.	

	 O	yıllarda	Samsun’da	körler	okulu	olmadığı	için	Aynur	yedi	yaşına	geldiğinde,		
babası	onu	Ankara’da	bulunan	bir	okula	göndermek	istemesine	rağmen,	annesinin	
duygusal	 tutumu	 ilkokul	 eğitimine	 başlamasına	 engel	 oldu.	 On	 üç	 yaşında	 ise	
annesinin	 tüm	 itirazlarına	 rağmen	okul	 çağı	geçen	Aynur,	babasının	 ısrarlarıyla	
Ankara	Körler	Rehabilitasyon	ve	Eğitim	Merkezi’ne	başladı.	Burada,	altı	aylık	temel	
eğitimden	 sonra,	 ilkokul	 sınavlarına	 girerek	 ilkokul	 diplomasını	 aldıktan	 hemen	
sonra	aynı	kurumda	kişisel	gelişim,	topluma	uyum,	sosyal	hayata	katılım,	çeşitli	
el	becerileri,	santral	meslek	eğitim	kursu,	daktilo,	bağımsız	hareket	eğitimlerini	
tamamladı.

	 Samsun’a	döndükten	sonra,	dışarıdan	ortaokul	ve	 lise	öğrenimini	tamamladı	
ve	 ardından	 üniversite	 sınavlarına	 girerek	 Anadolu	 Üniversitesi	 Açık	 Öğretim	
Fakültesi	Halkla	İlişkiler	Bölümü’nü	kazanarak	ön	lisans	diplomasını	aldı.	
1994	 yılında	 Canik	 Belediyesi’nde	 santral	 memuru	 olarak	 işe	 başlayan	 2010	
yılında	emekli	olan	Aynur	Hanım,	2008	yılından	bu	güne	değin	Altı	Nokta	Körler	
Derneği’nin	başkanlığını	yürütmektedir.	

	 Görme	 engellilerin	 eğitimi,	 sosyal	 hayata	 uyumu	 ve	 rehabilitasyonunu	
amaçlayan	dernekte,	özellikle	görme	engelli	gençlerin	meslek	edinebilmeleri	için,	
İş-Kur	ortaklığında,	Masörlük,	Bilgisayar,	Çağrı	Merkezi,	İngilizce,	Büro	Yönetimi	ve	
Sekreterlik	eğitimlerini	almalarını	sağladılar.	Gönüllü	üyelerin	desteği	ve	katkısıyla,	
müzik	ve	tiyatro	kursları	açıp	eğitimlerinin	ardından	görme	engellilerden	oluşan	
bir	koro	ve	tiyatro	ekibi	oluşturarak	çalışmalarını	üç	defa	sahnelediler.	
	 Aynur	Yiğit	ve	arkadaşları	görme	engellilerin	öznesi	olacağı,	verimli	etkinlik	ve	
eğitimlerini	ara	vermeden	sürdürmeye	devam	etmektedir.
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BEDRİYE YAZGAN
ŞAİR / YAZAR

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1950
Rize
Öğretmen	Okulu

Başarı, “Başaracağım” Diyebilenindir…

	 Yedi	 yaşında	 iken	 ailesi	 teyzesinin	 oğlu	 ile	 beşik	 kertmesi	 yaptı.	 İlkokulu	
bitirince	 Rize’den	 teyzesinin	 oğlu	 tek	 başına	 çıkıp	 gelerek	 onu	 alıp	 götürmek	
isterdi.	 Ailesi,	 onun	 beşik	 kertmesiyle	 göndermek	 üzere	 hazırlıklara	 başladı.	 O	
akşam	 kız	 kardeşiyle	 yattığı	 yer	 yatağında	 sabahın	 olmaması	 için	 dualar	 etti.	
Ama	dünyanın	en	uzun	zamanı	biter	ve	sabah	olurdu.	Teyzesinin	oğlu,	getirdiği	
küçük	 bavulu	 açıp,	 birkaç	 giysi	 ve	 bir	 kordona	dizili	 altınlarla	 bilezikleri	 çıkardı,	
küçük	Bedriye’nin	koluna	takmak	üzere.	Küçük	ayakları	sallanan	ahşap	masanın	
üzerine	 koydu.	 Küçük	 Bedriye,	 sabaha	 kadar	 ağlamaktan	 morarmış	 gözlerini	
yıkamak	için,	camlı	kapıdan	geçerek	lavaboya	gitti	Lavabonun	tahta	kapısını	açıp	
evlerinin	bahçesine	son	bir	kez	özlemle	baktı.	O	an	bahçedeki	erik	ağacından	ayva	
ağacına	bağlanan	kalınca	bir	çamaşır	ipi	gözüne	gözüktü.	Sanki	bahçede	o	ipten	
başka	 hiçbir	 şey	 yoktu.	 Beyninde	 bir	 şimşek	 çaktı.	 Mutfağa	 koşup	 eline	 aldığı	
bıçakla	erik	ve	ayva	ağacındaki	düğümleri	kesti.	Beline	doladığı	iple,	ailesinin	ve	
beşik	kertmesi	olan	kocaman	adamın	bulunduğu	odaya	girdi.	 	Ağlamadığı	halde	
gözlerinden	yaşlar	akmaktaydı.	Etten,	kemikten,	ruhtan	değil,		demirden	çelikten	
yapılmış	bir	varlık	olarak	karşılarında	dimdik	durdu.	“Bana	
bakın,	eğer	beni	bu	adama	verirseniz,	ben	de	gittiğim	yerde,	gördüğüm	ilk	ağaca	
kendimi	bu	iple	asacağım.”	diye	bağırdı.
     
	 Düşünce	 durmuş,	 korku	 saygıyı	 kovalamış,	 küçük	 Bedriye	 adeta	 bir	 puta	
dönüşmüştü.	 Kızacaklar	 mı,	 	 dövecekler	 mi,	 her	 ne	 olursa	 olsun	 bu	 onun	 son	
kurtuluş	ümidiydi.		Kocaman	açılmış	bütün	gözler	ona	baktı.	Hiçbir	şey	umurunda	
değildi.

	 Teyzesinin	 oğlu	 getirdiği	 eşyaları	 yavaş	 yavaş	 bavuluna	 geri	 koyup	 ahşap	
bavulu	kapattı.		Bedriye	dışarı	çıktı,	erik	ağacının	dibine	oturup	uzun	uzun	ağladı.	
Bundan	sonra	olacaklar	artık	onu	hiç	ilgilendirmiyordu.	Annesi,	ablasının	oğlunu	
evin	 bahçe	 kapısından	 yolcu	 etti.	 Babası	 berber	 dükkanına	 gitti.	 Babaannesi	
namaza	durdu,	annesi	 	 camlı	 kapıdan	başını	uzatıp	Bedriye’ye	 	baktı,	okkalı	bir	
küfür	 savurduktan	 sonra	 kapıyı	 hışımla	 çarpıp	 gitti.	 Annesinin	 bu	 davranışı	
Bedriye	için	aslında	en	büyük	müjdeydi.	Bundan	sonraki	zamanlarda	işinin	daha	
da	zor	olduğunu	on	iki	yaşına	gelince	anladı.	On	iki	yaşına	kadar	tütün	tarlalarında	
yarıcı	olarak	çalıştı.	Yazları	Bafra’daki	evlerinden	köye	taşınmakta,	okullar	açılınca	

da	şehirdeki	okula	gidiş	geliş	yaparak	eğitimini	sürdürmeye	çalışmaktadır.
     
	 İlkokulda	bir	hayli	başarılıydı	Bedriye.	Okumanın	kendisi	için	her	şey	olduğunun	
farkındaydı.	 Ne	 var	 ki	 annesi,	 yeğeninden	 (teyzesinin	 oğlundan),	 Bedriye’yi	
kendisiyle	evlenmeye	razı	edene	kadar	zaman	istemişti.

	 İlkokuldan	 sonra	 okumasına,	 okullarda	 karma	eğitim	yapıldığı	 için	 ortaokula	
kaydolmasına	 izin	 verilmedi.	 	 Arapça	 öğrenmesi	 için	 Havva	 Hafız’a	 gönderildi.	
Kısa	zamanda	olağanüstü	başarılı	olduğu	görüldü.	Yanındaki	minder	arkadaşının	
ablası,	Kız	Enstitüsünde	okumaktaydı.	Arkadaşından	bu	okulun	yerini	öğrendi.	Tek	
başına,	biraz	da	korkarak	Kız	Enstitüsüne	gitti.	Okul	Müdürüyle	konuştu.	Müdür,	
annesini	 okula	 çağırdı.	 Uzun	 bir	 görüşmeden	 sonra	 Kız	 Enstitüsüne	 kaydını	
yaptırdı.	Dünyalar	onun	olmuştu.

	 Sevinçli	 günleri	 ancak	 üç	 ay	 sürdü.	 Teyzesinin	 oğlu	 tekrar	 geldi.	 Bu	 defa	
onunla	kendisi	konuşmaya	karar	verdi.	 İki	odalı	bir	evde	yaşadıklarından	babası	
dışarı	çıktığı	zaman,	kardeşleriyle	beraber	olduğu	bir	anda	“Ben	okuyup	öğretmen	
olacağım.”	cümleleri	ağzından	döküldü.	Uzun	uzun	tartıştılar.	Kardeşleri	bir	 film	
seyreder	gibi	onları	 izlemekle	yetindi.	Teyzesinin	oğlu,	 iki	akşam	sonra,	 	bavulu	
alıp	gitti.

	 Kız	 Enstitüsünün	 birinci	 sınıfında,	 ne	 yazık	 ki,	 başarısız	 oldu.	 Enstitünün	
ikinci	dönemi	Bedriye’yi	okuldan	alıp	tekrar	Kur’an	kursuna	yazdırdılar.	Artık	ses	
çıkarmayan	ama	okumak	 için	yanıp	 tutuşan	Bedriye’nin	niyeti	Kur’an	kursunda	
başarısız	olup	oradan	kurtulmaktı.	Teyzesi	hafız	olmasını	istemişti.	Bu	işi	tamamen	
bitirmek	için	aklına	bir	fikir	geldi.	İlkokul	dördüncü	sınıfta	okuyan	kız	kardeşiyle	
annesine,	beşik	kertmesinin	ağzından,		bir	mektup	yazdı.

	 “Teyze,	 senin	 kızın	 bize	 göre	 değil.	 Tencere	 kafalı	 kızını	 annem	 de	 ben	 de	
istemiyoruz.	Bu	iş	buraya	kadarmış.	Öğretmen	olmak	istiyormuş,	olsun	da	görelim.”	
Mektubu	 zarfa	 koyup	 zarfın	 üstüne	 de	 evlerinin	 adresini	 yazarak	 kardeşiyle	
postaneye	gidip	mektubu	gönderdi.	İki	gün	sonra	mektup	geldi.		Hiç	dokunmadılar.	
Annesi	 mektubu	 alınca	 komşuya	 gidip	 okuttu.	 Bu	 hakaret	 dolu	mektup	 bütün	
komşular	 tarafından	 duyuldu.	 Aile	 çok	 şaşırmıştı.	 O	 akşam	 Bedriye’nin	 annesi,	
Rize’ye	gitmek	üzere	yola	çıktı.	Rize’de	büyük	bir	tartışma	oldu,	anne	ablasıyla	
dargın	olarak	geriye	döndü.	

	 Bedriye,	büyük	zorluklar	 içinde	okula	devam	etmeye	çalıştı.	Babası	Bafra’da	
PTT	Müdürü	 olan	 Serpil	 adlı	 arkadaşıyla	 Yatılı	 Kız	 İlköğretim	 Okulu	 sınavlarına	
girmeye	karar	verdi.	Serpil	aslında	öğretmen	olmak	 istemiyordu.	Sınava	Sepil’in	
ailesi	ile	birlikte	gittiler.	Babası	Bedriye	ve	Serpil’i	özel	arabasıyla	sınava	götürdü.	
Bedriye,		Öğretmen	Okulunu	kazanmıştı.	Sınav	sonuç	kağıdı,	dış	kapının	altından	
atıldı	sessizce.	Hemen	alıp	okuduktan	sonra	tekrar	yere	bıraktı.	Annesi	zarfı	alıp	
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okutmak	 için	 komşulara	 koştu	 yine.	 Komşuları	 Terzi	 Mualla	 Hanım’a	 defalarca	
okuttu.	Artık	Rize’deki	teyzesinden	de	haber	gelmedi	ve	annesi,	ablasıyla	dargındı.

	 Öğretmen	 okulu	 ikinci	 sınıfında	 iken	 okulda	 ziyaretçisinin	 olduğu	 anons	
edildi.	Teyzesinin	oğlu	okula	onu	görmeye	gelmişti.	Anonstaki	ismi	tanımadığını	
söyleyerek	 görüşmeye	 gitmedi.	 	 Diğer	 teyzelerinden	 gelen	 haberlere	 göre;	
teyzesinin	 oğlu	 liseyi	 bitirmiş,	 askerliğini	 yapmış,	 bir	 bankada	 veznedar	 olarak	
çalışmaya	 başlamıştı.	 Daha	 sonraki	 yıllarda	 sinirsel	 bir	 rahatsızlık	 geçirip	 uzun	
yıllar	tedavi	gördüğünü	de	öğrendi.
     
	 Öğretmenliğinin	ikinci	yılında,	Samsun’dan,	görücü	usulü	ile	İnşaat	Teknisyeni	
Ömer		Yazgan	ile	evlendi.	Eşi	ailenin	altı	çocuğunun	en	büyüğüydü.	Babasını	kısa	
bir	süre	önce	kaybetmişti.	Evin	bütün	yükü	onun	omuzlarındaydı.	Küçük	bir	evde,	
sekiz	kişi	hep	beraber	yaşadılar.	

	 Biri	kız	diğeri	erkek	iki	çocukları	oldu.	Oğlu	henüz	bir	aylıkken	menenjit	geçirdi.	
Daha	sonra	hayatına	%99	engelli	olarak	devam	etmek	durumunda	kaldı.	Yıllarca	
tedavisini	araştırarak,	pek	çok	doktora	gittiler.	Yıllar	sonra	doktorlar	tedavisinin	
olmadığını	 ve	 artık	 çocuklarını	 hastanelere	 taşımamaları	 gerektiğini	 söyledi.	
Bundan	sonraki	süreçte	ise	eğitimine	ağırlık	verdi.	İlkokul	öğretmeni	olarak,	çok	
zor	şartlar	altında	onu	kendi	görev	yaptığı	okula	yazdırdı.

	 Çocuğunun	 eğitimini	 önemsemekteydi	 ama	 okulda	 bir	 engelli	 olarak	 kabul	
görmemesine,	acınası	bakışlara	muhatap	olmasına	da	tahammül	edememekteydi.	
Oğluna,	okuma	yazma	öğretip,	mezuniyetini	 sağladığı	 için	kendisiyle	bu	günde	
gurur	duymaktadır.	

KİTAPLARI:

1.		1986	–	Başlarken,	Engelliler	Okulu	İle	İlgili	çalışmaları
2.		1990	–	Bahçemden,	Şiir	Kitabı
3.		1990	–	Gönlümün	Baharında,	Şiir	Kitabı	(1000	adet)
4.		1998	-		Yağı		Bala	Katar		Gibi,	Şiir	kitabı	(1000	adet)
5.		2002	–	Bir	Yüz	Bin	Öykü,	öykü	kitabı	(1000	adet)

ÖDÜLLERİ:

1.		1991	–	Bugün	gazetesinin	düzenlediği	Anneler	Günü	yarışmasında	Analar	şiiri	
Juri	Özel	Ödülü’nü	kazandı.
2.		1994	–	Öğretmenlerarası	şiir	yarışmasında	Samsun	üçüncüsü	oldu	‘Ziller’	şiiri	
altınla	ödüllendirildi.
3.		1997	–	Samsun	Büyükşehir	Belediyesi’nce	sanata	katkılarından	dolayı	Teşekkür	
Plaketi	ile	ödüllendirildi.

4.		1998	–	Büyükşehir	Belediyesi	tarafından	şiir	kitabı	plaketle	ödüllendirildi.
5.		1998	–	Şair-yazar	olarak	Samsun	Valiliğinden	Teşekkür	Belgesi	aldı.
6.	 	1998	–	Yaşar	Doğu	Kız	Yetiştirme	Yurdunda	 ilk	kez	kız	ve	erkek	öğrencilere	
birlikte	 3	 yıl	 resim	 kursu	 verdi.	 Samsun’da	 üç,	 Ankara’da	 bir	 karma	 sergi	 açtı.	
Başbakanlık	 SHÇEK	 Genel	 Müdürlüğü	 tarafından	 kendisine	 Teşekkür	 Belgesi	
verildi.
7.	 	 2001–	 Samsunlu	 yazar	 olarak	 Samsun	 Valiliği’nce	 Teşekkür	 Belgesi	 ile	
ödüllendirildi.	
8.	 	2007	–	Samsun	Beyaz	 İnci	Derneği	 tarafından	8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü	
nedeniyle	fedakar	anne	seçilerek	vefa	plaketi	ile	onurlandırıldı.
9.		2008	–	Samsun’da	Mehmetçik	Vakfı	için	düzenlenen	resim	sergisinde	satılan	
resimleriyle	vakfa	katkılarından	dolayı	Teşekkür	Belgesi	ile	ödüllendirildi.

DİĞER	BAŞARILAR:

1.	 	1969	–	Samsun	Kız	İlköğretim	Okulu’nu	bitirdi.	Samsun’un	ilçe	ve	köylerinde	
öğretmenlik	yaptı.
2.	 	 1986	 -	 	 Samsun	Ortopedik	Özürlüler	Derneği’ni	 kurdu.	Özürlüler	Okulu’nun	
açılmasında	 öncülük	 edip	 etkin	 çalıştı.	 Bu	 okulda	 üç	 yıl	 gönüllü	 öğretmenlik	
yaptı.	 İstanbul,	 Çanakkale,	Rize,	Ankara	hizmet	 içi	 eğitim	programıyla	özürlüler	
konusunda	eğitim	gördü.	Sertifikalar	aldı.
3.		1987	–	Eskişehir	Anadolu	Ün.	Eğ.	Ön.	Lisansını	tamamladı.	
4.		Özürlü	oğluyla	birebir	ilgilenerek	resim	konusunda	oğlunu	eğitti.	Oğlu	Türkiye	
ve	Samsun’da	resim	dereceleri	aldı.	Satranç	eğitimi	verdiği	oğlu	Samsun	satranç	
şampiyonu	oldu.
5.	 	 1991	 –	 Ankara’ya	 özürlülerin	 özel	 yeteneklerini	 geliştirme	 konulu	 radyo	
programlarına	konuşmacı	olarak	davet	edildi.
6.		Yaşama	Sevinci	dergisinde	özürlü	oğlu	ile	ilgili	yaşam	öyküsü	yayınladı.
7.		1994	–	Öğretmenlikten	emekli	oldu.	
8.		1994	–	Dergilerde	şiirleri	ve	eğitimle	ilgili	yazıları	yayımlandı.
9.		1994	–	Samsun	Büyükşehir	Belediyesi	Konservatuar	resim	bölümünden	mezun	
oldu.
10.		1994	–	Konservatuar	resim	bölümüne	öğretim	görevlisi	olarak	görevlendirildi.
11.	 	 	 Görsel	 Sanatlar	 ressamları	 olarak	Grup	Doksan	Üç	 ve	 ardından	 da	Görsel	
Sanatlar	Derneği’ni	kurarak	başkanlığa	getirildi.
12.	 	 1996	 –	 Kadınca	 Dergisi’nde	 özürlülere	 yaklaşımı	 ve	 kısa	 yaşam	 öyküsü	
anlatıldı.	
13.		1998	–	Eğitimci	ressam-şair	olarak	sanat	etkinliklerinde	imza	günlerine	davet	
edildi.
14.		1998	–	İlk	şiir	sergisini	açtı.	Şiir	dinletisi	yaptı.
15.		2000-2001-2002-2003	–	Türk	Sanat	Müziği	koro	çalışmalarına	devam	ederek	
konserlerde	korist	olarak	yer	aldı.
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16.	 	 2009	 –	 Kadın	 Girişimcileri	 Destekleme	 Projesi	 eğitimini	 tamamlayarak	 iş	
kadını	olabilme	sertifikası	aldı.
17.		2009-2010	–	Ankara’da	özel	bir	zihinsel	engelliler	eğitim	ve	rehabilitasyon	
merkezi	açtı.	Öğretmen	ve	idareci	olarak	görev	yaptı.
18.		2012	–	TRT1	de	Hayata	Dair	Zuhal	Topal	programına	ve	CINE5	Yeşim	Salkım’ın	
programına	otuz	sekiz	yaşındaki	engelli	oğluyla	katıldı.
19.		Canlı	yayında	engelli	ve	aileleri	hakkında	konuşma	yaptı.
20.		2012	–	Nar	Taneleri	adlı	sosyal	destek	projesinde	mentor	olarak	yer	almaktadır.
21.		Samsun’da	özel	bir	eğitim	okulunda	öğretmen	ve	müdür	olarak	görev	yaptı.
22.	 	 Engelli	 oğlu	Vahit	 Sonay	Yazgan’a	 ve	oğlunun	yazdığı	 üç	 kitaba	editörlük	
yapmıştır.	
23.		Çeşitli	zamanlarda	ve	şehirlerde	oğluna	kitap	imza	günleir	organize	etmiştir.

KİŞİSEL	SERGİLER:

1.		1995	–	Devlet	Güzel	San.	Gal.	Ankara
2.		1994	–	Akbank	Sanat	Galerisi	Samsun
3.		1994	-		Sanat	Kültür	Galerisi	Bafra
4.		1996	–	Devlet	Güzel	San.	Gal.	Sinop
5.		1997	–	Akbank	Sanat	Gal.	Trabzon
6.		1998	–	Şiir	Sergisi	Gazi	Kül.	Mrk.	Samsun
7.		1999	–	Barış	Manço	San.	Gal.	İstanbul
8.		1999	–	Kültür	Bakanlığı	Dev.	Güz.	San.	Gal.	İstanbul
9.		2001	–	Devlet	Güz.	San.	Gal.	Samsun
10.		2002	–	19	Mayıs	İlçesi	Kültür	Çadırı	Samsun
11.		2002	–	Samsun	Gör.	San.	Der.	Karma	Resim	Sergisi	Dedeman	Oteli	Ankara
12.	 2008	–	Bedriye	Yazgan	Sanat	Evi’nde	kursiyer	öğrencileri	ile	ebru	sergisi	
Samsun
13.	 	 2012	 -	 Bedriye	 Yazgan	 Sanat	 Evi’nde	 kursiyer	 öğrencileri	 ile	 ebru	 sergisi	
Samsun
14.		2014	–	Samsun	Piazza	AVM	Sergi	Salonu’nda	05	Nisan	2014	tarihinde	saat	
16:00’da	tüm	sanatını	kapsayan	kişisel	sergisi	olacaktır.
	 1994-2004	 Samsun	 Görsel	 Sanatlar	 Derneği	 Başkanlığı	 yapmıştır.	 Kendi	
atölyesinde	 resim	 ve	 yazı	 çalışmalarını	 sürdürmektedir.	 40	 ın	 üstünde	 karma	
serginin	yanı	sıra	kişisel	yağlıboya	resim	sergisi	açmıştır.	Pek	çok	resmi	ve	özel	
koleksiyonlarda	sanat	eserleri	yer	almıştır.	Evli	iki	çocuk	sahibidir.	Kızından,	biri	kız	
biri	erkek	iki	torunu	bulunmaktadır.

BELGİN KADIOĞLU
 ECZACI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1962
Ünye/Ordu
Üniversite

KİKAP’a Hayat Veren …

	 İlk,	Orta	ve	Lise	öğrenimini	Ünye’de	tamamladı.	İstanbul	Üniversitesi	Eczacılık	
Fakültesi’ni	 bitirdi.	 1990	 yılından	 itibaren	 İstiklal	 Eczanesi’nin	 sahibi	 olarak	
Samsun’da	yaşamaktadır.	Evli	ve	iki	çocuk	annesidir.	2010	yılında	kurulan	KİKAP’ın	
kurucu	üyesi,	şu	anda	KİKAP	SAMSUN	başkanıdır.
 
	 KİKAP:	 Toplumda	 cinsiyet	 eşitliği	 sağlanması	 ve	 kadının	 statüsünün	
yükseltilmesi,	kadına	şiddetin	önlenmesi,	çocuk	istismarının	önlenmesi,	kadınlar,	
gençler,	çocuklar,	dezavantajlı	gruplar	 için	ayrımcılığın	önlenmesi,	 insan	hakları,	
işkencenin	 önlenmesi,	 insan	 kaçakçılığı	 ve	 ticaretinin	 önlenmesi,	 kadın	 ve	 kız	
çocuklarının,	gençlerin	iş	ve	meslek	edindirme	eğitimleri	de	dahil,	eğitim,	kültür,	
sanat,	 çevre,	 ekonomik	 ve	 sosyal	 gelişme,	 kadın	 hakları,	 kadın	 girişimciliği	
konusunda	eğitmek	ve	uluslararası	 kadın	organizasyonlarına	katılmak	ve	kadın	
ağlarının	 oluşumunu	 desteklemek,	 kadın	 destek	 merkezi	 açılmasını	 sağlamak	
amacıyla	kurulmuştur.

	 Kısacası	KİKAP	“küçükken	üşüyen,	büyüyünce	 ısınmaz”	sözünden	hareketle,	
toplumda	 çocukların,	 genç	 kızların,	 kadınların	 konumları	 ve	 yaşam	 koşullarının	
iyileştirilmesi	 için	 farkındalık	 çalışmaları	 yürütür.	 Bu	 konuda	 Ondokuz	 Mayıs	
Üniversitesi’ndeki	kırk	öğrenciye	de	Avrupa	Birliği	Nüfus	Fonu’yla	birlikte	proje	
kapsamında	 “Toplumsal	 Cinsiyet	 Eşitliği	 Bağlamında	 Kadına	 Yönelik	 Şiddetin	
Önlenmesi	ve	Kadın	Sağlığı	ile	ilgili	farkındalığın	arttırılması”	eğitimi	vermektedir.
 
	 Yalnızca	 Samsun’da	 değil	 Aydın,	 Trabzon,	 İzmir,	 İstanbul	 ve	 Antalya’da	 da	
“Çocuk	 istismarı	nedir,	nasıl	farkına	varılır?	Çocuk	sığınma	evi	 -	gebe	evi	neden	
gereklidir?	 Çocuk	 Koruma	 Merkezi	 Modeli,	 Kadına	 Şiddetin	 Önlenmesi,	 Kikap	
Çalışmaları”	 konulu	 paneller,	 konferanslar,	 sempozyumlar,	 seminer	 ve	 sosyal	
etkinlikler	 düzenlemekte,	 bilimsel	 toplantılar	 ve	 çalıştaylar	 yapmakta,	 projeler	
hazırlamaktadır.

	 Kültür	ve	sanat	alanında	kadınları	ve	gençleri	destekleyen	konserler,	sergiler,	
kadın	festivalleri,	kadın	filmleri	festivalleri	düzenlemektedir.
	 Aynı	 zamanda	 KİKAP	 UNICEF	 Çocuğa	 karşı	 şiddeti	 önleme	 ortaklık	 ağının	
üyesidir.
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BİRGÜL BİLGİN
AVUKAT

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1970
Merzifon/Amasya
Üniversite

Kadınlarla Hukuk Yolunda…

	 1970	yılında	kız	çocuklarının	eğitimine	önem	veren	öğretmen	baba	ve	ev	kadını	
annenin	üç	kızından	(ikisi	avukat	biri	doktor)	ikincisi	olarak	Merzifon’da	doğdu.	İlk	ve	
ortaöğrenimini	Amasya	Gümüşhacıköy	 ‘de	 tamamladı.	Gümüşhacıköy	Lisesi’nden	
sonra	girdiği	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	Bir	yıllık	staj	
süresinden	sonra	kendisi	gibi	avukat	olan	kız	kardeşi	ile	Samsun’da	serbest	avukat	
olarak	çalışmaya	başladı.

	 Beş	 dönem	 ikişer	 yıllık	 süreler	 için	 Samsun	Bürosu	yönetim	kuruluna	 seçildi,	
bu	 dönemlerde	 Samsun	 Barosu	 Kadın	 Hakları	 Komisyonu	 Başkanlığı	 yaptı,	 üç	
dönemdir	 Samsun	 Barosu	 Genel	 Sekreteridir	 ve	 Türkiye	 Barolar	 Birliği	 Kadın	
Hukuku	Komisyonu	 (TÜBAKKOM)	 	12.	Dönem	Sözcüsüdür.	Kadının	hakları	 ve	bu	
konudaki	yasal	düzenlemelerle	ilgili	pek	çok	projede	yer	alarak	katkı	sağlamaktadır.

	 Çalışma	 Hayatında	 Kadın,	 yasal	 düzenlemelerle	 ilgili	 çalışmaları	 ve	 TBB	
dergisinde	yayınlanmış	makalesi	bulunmaktadır.

	 Hobi	olarak	şiir	ve	resimle	ilgilenmektedir.

PROF. DR. CANAN DEMİREL KAZAK
AKADEMİSYEN / OMÜ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1968
Samsun
Üniversite

Hayata Dokunmak…

	 Samsunlu	esnaf	bir	babanın	beş	çocuğunun	ortancası	olarak	dünyaya	gelen	
Canan	 Kazak,	 babaanne	 ve	 dedenin	 de	 dahil	 olduğu	 büyük	 bir	 ailenin	 üyesi	
olmanın	ayrıcalığıyla	büyüdü.	Toleranslı	kişiliğinin	tek	nedenini,	sevgi	ve	paylaşımı	
en	sıcak	biçimiyle	öğrendiği	bu	kocaman	aile	ve	oldukça	güzel	geçen	çocukluğu	
olarak	bildi.	

	 İlk	 ve	 orta	 öğrenimini	 Samsun’da	 tamamlayan	 Canan	 Hanım,	 1984	 yılında	
Samsun	Ondokuzmayıs	Üniversitesi,	Fen	Edebiyat	Fakültesi,	Fizik	Bölümü’ne	girdi.	
1988	yılında	mezun	oldu	ve	evlendi.	Hekim	olan	eşinin	mecburi	hizmeti	dolayısıyla	
iki	yıl	Kırşehir’in	Mucur	ilçesine	bağlı	Karacalı	Köyü’nde	yaşadı.	Bu	dönem	Canan	
Hanım	 için	 plansızca	 yaşadığı	 güzel	 bir	mola	 oldu.	 Herkesin	 olduğu	 gibi	 orada	
yaşayan	insanların	da	hikayeleri	vardı.	O	hikayeleri	dinlemekten,	gücünün	yettiği	
kadar	onlara	yardım	etmekten	ve	doğa	ile	 ilgilenmekten	inanılmaz	bir	mutluluk	
duydu	ve	keyif	aldı.

	 Üniversite	 yıllarında	 akademisyen	 olmaya	 karar	 veren	 Canan	 Kazak	 ileride	
kendisini	 oldukça	 yoğun	 bir	 temponun	 beklediğinin	 farkındaydı.	 Çalışmaktan	
arta	kalan	zamanını	yüksek	lisans	sınavına	hazırlanarak	geçirdi	ve	1990	yılında	
Samsun’a	döndüğünde	mezun	olduğu	Fizik	Bölümü’nde	 sınava	girerek	Nükleer	
Fizik	Anabilim	Dalında	yüksek	lisansa	eğitimine	başladı.	

	 Canan	Kazak,	akademik	kariyerine	başladığından	altı	ay	sonra	oğlunu	dünyaya	
getirdi	 ve	 hemen	 ardından	 kadınların	 akademik	 hayatta	 olmalarının	 çok	 tercih	
edilmediği	bir	dönemde	araştırma	görevlisi	oldu.	Bu	yanlış	algı	o	zamanlar	pek	
çok	üniversitede	yaygındı.	Evlilik	ve	anneliğin	başlı	başına	büyük	bir	sorumluluk	
olduğu,	 	 akademisyen	 olacak	 kadının	 işine	 zaman	 ayırmasının	 zor	 olacağının	
düşünüldüğü	 dönemlerdi.	 Canan	 Kazak,	 yeni	 işi	 ve	 ilk	 anneliği	 ile	 oldukça	 zor	
bir	 dönemden	 geçiyordu	 ve	 bu	 zihniyeti	 en	 azından	 kendi	 ortamımda	 yıkmayı	
arzuluyordu.	Bu	 idealle	yılmadan,	planlı	davranarak	ve	zamanı	 iyi	kullanarak	bu	
süreci	yönetti.	
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	 Ailesi	 ve	 eşinin	 anlayışı	 en	 büyük	 desteği	 olan	 Canan	Hanım,	 1995	yılında	
başladığı	 doktora	 programını	 2000	 yılında	 tamamladıktan	 üç	 ay	 sonra	 kızını	
dünyaya	 getirdi.	 2001	 yılında	 Yardımcı	 Doçent,	 2005	 yılında	 da	 Doçent	 oldu.	
Bu	 dönemlerde	 kendi	 alanı	 ile	 ilgili	 birçok	 ulusal	 ve	 uluslararası	 kongrelere	
katıldı.	 Profesörlük	 için	 bütün	 kriterleri	 sağladığından	 beklemesi	 gereken	
zamanı	 yurtdışında	 geçirmenin	 akademisyen	 olarak	 kendisine	 farklı	 bir	 vizyon	
kazandıracağını	düşündü.

	 2008	yılında,	Tübitak	Uzun	Süreli	Yurt	Dışı	Araştırma	Bursu’nu	aldı.		İngiltere’de	
bulunan	 Newcastle	 Üniversitesi,	 Kimya	 ve	 Malzeme	 mühendisliği	 Bölümü’nde	
Prof.	Dr.	Galip	Akay’ın	çalışma	gurubuna	(PIM)	katılıp	misafir	araştırmacı	olarak	bir	
yıl	çalıştı.	

	 Aynı	 yıl,	 oğlu	 Arda	 yeni	 girdiği	 üniversitede	 kaydını	 dondurarak	 İngilizce	
eğitimi	almak	için	kendisiyle	gelirken	kızı	Dila	da	ilkokul	üçüncü	sınıfı	İngiltere’de	
okudu.	Bu	dönem,	eşiyle	olan	uzaklığın	yarattığı	özlem,	aile	bireylerinin	birbirine	
kenetlenmek	adına	yaşadığı	en	büyük	tecrübe	oldu.	

	 Türkiye’ye	 döndükten	 sonra	 mesleğinden	 arta	 kalan	 zamanlarda	 artık	
doğduğu,	büyüdüğü,	geliştiği	ve	belki	de	öleceği	şehir	Samsun	için	de	bir	şeyler	
yapma	kararı	aldı.	Akademik	derneklerin	yanı	sıra	bazı	sivil	toplum	kuruluşlarında	
da	çalışmaya	başladı.	Bugün,	Samsun	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Kadın	Girişimciler	
kurul	üyesi	ve	Samsun	İş	Kadınları	Derneği	ve	Elvin	Derneği	Yönetim	Kurulu	Üyesi	
olan	Prof.	Dr.	Canan	Kazak,	yaklaşık	bir	buçuk	yıldır	Ondokuzmayıs	Üniversitesi	
Sürekli	Eğitim	Merkez	Müdürlüğü	(OMÜSEM)	görevini	de	yürütmektedir.	
 
	 Canan	Kazak,	 geride	 bıraktığı	 kırk	 beş	 yılda	 zor	 zamanlar	 yaşasa	 da,	 doğru	
hedefler	belirleyip	olanaklarını	bu	hedefler	doğrultusunda	zorlayıp	başarıya	ulaştı.	
Her	ne	kadar	kariyeri	hayatında	çok	önemli	bir	yer	tutsa	da,	severek	yaptığı	işinin	
yanı	sıra	özel	hayatını	her	zaman	onun	önünde	tutmaya	çalıştı.	Hayatın	tadına	
vardığı,	şükretmeyi	bildiği,	sevdiği	ve	sevildiği	zamanlar	geçiren	Canan	Kazak’ın	
eklemek	istediği	bir	şey	var;

	 “J.	Chapman’ın	dediği	gibi	‘İnsanlar,	yeteneklerinizi	ve	yapabildiklerinizi	çabuk	
unuturlar.	Ancak	karakterinizi	asla	unutmazlar.’	Unutulmamak	dileğiyle	sevgiyle	
kalın.”

CANAN SOĞUKPINAR
PSİKOLOG DENETİMLİ
SERBESTLİK MÜDÜRÜ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1971
Burdur
Üniversite

Hızla Akan Zamana Sığdırılan Güzellikler…

	 Memur	 bir	 ailenin	 tek	 kız	 çocuğu	 olarak	 öğrenim	 hayatına	 Şırnak’ta	 başlayıp	
Balıkesir,	Edremit,	Sarıköy,	Gönen’de	tamamladı.	Orta	ve	lise	öğrenimini	Bandırma’ya	
adım	 attığında	 aile	 büyüklerinin	 zor	 ancak	 isabetli	 kararı	 doğrultusunda	 (okul	
hayatımda	yaşanan	uyum	problemleri	minimuma	indirme	amaçlı	tayin	olunan	yere	
aileyi	 götürmeme)	 bölünmüşlük	 yaşamadan	 tamamlayabildi.	 O	 yıllarda	 öğrenim	
hayatı	 düzene	 girmiş	 olsa	 da	 baba	 özlemiyle	 Ankara	 Üniversitesi	 Dil	 ve	 Tarih	
Coğrafya	Fakültesi	Psikoloji	 bölümünü	kazanmakla	yükseköğrenime	adımını	 attı,	
yüksek	lisansını	 ise	Gazi	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Çocuk	Gelişimi	ve	
Psikolojisi	bölümünde	tamamladı.

	 Zaman	 o	 kadar	 hızlı	 akmasına	 karşın	 onun	 hızına	 yetişemiyordu.	 Aynı	 yıllara	
yüksek	 lisansını,	 memuriyete	 ilk	 adım	 atışını,	 evliliğini	 ve	 oğlunun	 doğumunu	
sığdırmayı	başarmıştı	ki	hayat	ona;	“Çok	hızlı	gidiyorsun,	hayatını	biraz	da	zamanın	
akışına	bırak,	yavaşla.	Sen	artık	annesin”	diyerek	ilk	ikazını	yapmıştı.
 

	 Memuriyete	 Elazığ	 Fırat	 Üniversitesi’nde	 Psikolog	 olarak	 başladı.	 Daha	 sonra	
eş	 durumundan	 kurum	değiştirerek	Adalet	Bakanlığı	 Ceza	 ve	Teklif	 Evleri	 Genel	
Müdürlüğüne	geçiş	yakın	il	ve	ilçelere	atanarak	görevini	yerine	getirmeye	çalıştı.	
Yıllar	 sonra	 aynı	 şehirde	 görev	 yapabilmesi	 Burdur	 iline	 nasip	 oldu.	 Burdur’un	
yaşamında	özel	bir	yeri	vardı.	Kıbrıs	Barış	Harekâtı	yıllarında	hayata	gözlerini	açtığı	
bu	şehirde	ve	aynı	hastanede	otuz	üç	yılın	ardından	kızını	dünyaya	getirdi.
Adalet	 Bakanlığı	 Ceza	 ve	 Teklif	 Evleri	 Genel	Müdürlüğünün	 açmış	 olduğu	 sınavı	
kazanarak	2006	yılında	Samsun	Denetimli	Serbestlik	Müdürlüğüne	atandı.	Halen	
aynı	yerde	görevini	ifa	etmektedir.

	 Bu	güne	kadar	yapmış	olduğu	çalışmalardan	bazıları:
—İşçilerin	Stres	Düzeyi	(1992-Aselsan)
—Er	 ve	 Erbaşlarda	 Psikolojik	 Sorunlarla	 Başa	 Çıkabilme	 (Ağrı	 Merkez	 Jandarma	
Komutanlığı)
—İletişim	Becerileri	(2003–2004	Süleyman	Demirel	Üniversitesi)
—Suça	Sürüklenen	Çocuklara	Uygulanabilecek	Tedbirler
—Suça	Sürüklenen	Çocuklara	Yönelik	Müdahale	Programı
—Ceza	İnfaz	Kurumunda	Psiko-sosyal	Servis	Programlarının	Geliştirilmesi
—Ceza	İnfaz	Kurumları	Yetişkin	Müdahale	Programları
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	 İlk	ve	orta	öğretimini	Samsun	da	tamamlayan	Cihan	Uzun	1996	yılında	hemşire	olarak	
mezun	 oldu	 ve	 Diyarbakır’a	 atandı.	 Belirli	 aralıklarla	 Türkiye’nin	 çeşitli	 illerinde	 görev	
yaptıktan	sonra	2003	yılında	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi’nden	yeni	mezun	olan	
Murat	Uzun	ile	evlendi.	Evliliklerini	takip	eden	yıllarda	Sinop’tan	Antalya’ya	atandı	ve	aile	
hayatları	başladı.	Kendi	deyimiyle	“bir	elmanın	iki	yarısı”	olarak	yaşadıkları	mütevazı	ve	
mutlu	evlilik	hayatları	2008	yılında	doğan	oğlu	Emir	Kağan	sayesinde	daha	anlamlı	ve	
daha	tatlı	bir	hale	geldi.	

	 2011	 yılında	 küçük	 oğlu	 Hakan	 Taner’in	 de	 dünyaya	 gelmesiyle	 aile	 tamamlandı.	
Cihan	Hanım	mesleğinden	ilham	aldı	ve	aileyi	vücuda	benzeterek,	vücudu	ayakta	tutan	
iskeleti	baba,	iskeleti	sarıp	sarmalayan	dokuları	anne	ve	tüm	bunlara	kan	ve	can	vereni	
de	çocuklar	olarak	tanımladı.	Onlar,	o	iskeleti	ayakta	tutup	sevgi-saygı	çerçevesinde	ve	
günbegün	artan	sorumluluklarla	hayatlarına	devam	ettiler.

	 2011	Haziran	Kararnamesi	ile	Cihan	Hanım’ın	değerli	eşinin	beşinci	Bölge	tercihlerini	
yaptılar.	Tercih	dışı	olarak	Tunceli	 –	Ovacık	adliyesine	Başsavcı	pozisyonunda	atamaları	
yapıldı.	Kendisi	de	İlçe	Devlet	Hastanesi’nde	müdür	yardımcısı	olarak	göreve	başladı.	

	 Üç	 aylık	 bir	 çalışma	 sonrası	 19.09.2012	 Çarşamba	 günü	 öğle	 saatinde	 değerli	 eşi	
Murat	Uzun	uğradığı	hain	bir	terör	saldırısı	sonrası	ağır	yaralandı	ve	yirmi	altı	saat	sonra	
şehitlik	mertebesine	ulaştı.

	 Cihan	 Hanım	 takip	 eden	 günlerde	 eş	 durumundan	 ailesinin	 de	 yaşadığı	 Samsun’a	
döndü.	Tarifi	mümkün	olmayan	acı,	ağır,	hüsran	dolu	günler	geçirdi.	Aileyi	bir	arada	tutan	
iskeletin	 kırıldığını	 hissetti.	 O	 olmayınca	 dokular	 neyi	 sarmalayacak	 ve	 kan-can	 neyi	
besleyecekti?

	 Bu	duygulara	 kapılmasının	hemen	ardından	yanlış	 yaptığını,	 eğilip	yıkılmaya,	hasta	
olmaya	 vakti	 ve	 lüksü	 olmadığını	 anladı.	 Silkinip	 toparlanması,	 eksikliğini,	 acısını	 ve	
yarım	kalmış	hayallerini	bir	kenara	bırakması	gerekiyordu.	Çünkü	otuz	üç	yaşında	eşini	
kaybetmiş	 bir	 kadından	 önce,	 iki	 küçük	 çocuk	 annesiydi	 ve	 dirayetli	 olmalıydı.	 Değerli	
eşinin	şehitlik	mertebesinin	verdiği	manevi	güç,	çocuklarının	sevgisi,	mesleğinin,	ailesinin,	
iş	arkadaşlarının	ve	dostlarının	sonsuz	desteği	Cihan	Uzun’u	yeniden	hayata	bağladı.	

	 Bilmesi	gereken	her	şeyi	şimdilik	eksik	bilen	çocuklarının,	zamanı	geldiğinde	gerekeni	
yapacaklarına	inanan	Canan	Uzun,	“Kararlılığım,	kaşımı	çatışım,	dilimle	söyleyip	yüreğimle	
onayladığım	 gerçekler	 beni	 daha	 güçlü	 biri	 yaptı.	 İnanır	 mısınız	 ayaklarımın	 üstünde	
eskisinden	daha	dik,	daha	mağrur	daha	güçlü	duruyorum.”	derken,	 ileride	evlenip	yuva	
kuracak	iki	erkek	evladın	annesi	vasfıyla,		çocuklarına	örnek	oluşturacak	bir	Türk	kadını	
modeli	olarak	işine	geri	döndü	ve	eğitimine	devam	etmektedir.

CİHAN UZUN
HEMŞİRE

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1979
Trabzon/Sürmene
Lise

Emekli Olamadığın Bir Meslektir Annelik…

DENİZ GÜNAY DEREBAŞI
AKADEMİSYEN / OMÜ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1977
Samsun
Üniversite

Ödüllerle Dolu Bir Yaşam…

	 1977	 yılında	 Samsun’da	 doğdu.	 İlk,	 orta	 ve	 lise	 öğrenimini	 Samsun’da	
tamamladı.	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi	Beden	Eğitimi	ve	Spor	
Öğretmenliği	 bölümünde	 okudu.	 2000	 yılında	 mezun	 olduğu	 üniversitenin	
yüksek	lisans	eğitimini	kazandı.	Aynı	zamanda	araştırma	görevlisi	olarak	göreve	
başladı.2003	 yılında	Milli	 Eğitim	 Bakanlığına	 geçiş	 yaptı.	 On	 yıl	 Beden	 Eğitimi	
Öğretmeni	 olarak	 görev	 yaptı.2013	 yılında	 Ondokuz	 Mayıs	 Üniversitesi	 Yaşar	
Doğu	Spor	Bilimleri	Fakültesinde	Öğretim	Görevlisi	olarak	göreve	başladı.

	 1986	yılında	keman	eğitimi	almaya	başladı.	Samsun	Belediye	Konservatuarını	
bitirdi.	Çocuk	korosu	ve	İcra	heyetinde	keman	çaldı.

	 1989	yılında	babası	ve	antrenörü	Kadir	Günay’ın	desteği	ile	okçuluk	sporuna	
başladı.1991	 yılında	milli	 takıma	 girdi.	 Ulusal	 ve	 uluslararası	 birçok	 yarışmada	
dereceler	aldı.	Büyük	bayanlar	18	metrede	Türkiye	rekorunu	296	puan	ile	kırdı.	Bu	
rekor	hala	kılamayan	rekorlar	arasındadır.	Türk	okçuluk	sporunda	ilk	salon	Avrupa	
şampiyonluğunu	ve	Dünya	Üniversiteler	arası	okçuluk	şampiyonluğunu	kazandı.

Uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler:

			—1995	Altın	Ok	Grand	Prix	-	2.lik
			—1995	Altın	Ok	Grand	Prix	-	takım	1.lik
			—1995	Gençler	Balkan	Şampiyonu
			—1997	Okçuluk	dünya	Şampiyonası	-takım	3.lük
			—1997	Balkan	Şampiyonu
			—1997	Balkan	Şampiyonası	–	takım	1.lik
			—1998	Salon	Okçuluk	Avrupa	Şampiyonası	–	1.lik
			—1998	Salon	Okçuluk	Avrupa	Şampiyonası	–	takım	2.lik
			—1998	Üniversiteler	Dünya	Şampiyonası	–	1.lik
			—1998	Üniversiteler	Dünya	Şampiyonası	–	takım	2.lik
			—1998	Arizona	Turnuvası	–	takım	2.lik
			—1998	Hırvatistan	Turnuvası	–	1.lik
			—1998	Altın	Ok	Grand	Prix	–	takım	3.lük
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			—1998	Almanya	Grand	Prix	–	3.lük
			—1998	Almanya	Grand	Prix	–	takım	3.lük
			—1998	Çek	Cumhuriyeti	Grand	Prix	–	takım	1.lik
			—1998	yılı	Grand	Prix	Dünya	sıralaması	8.lik
			—1998	Ulusal	Amerika	Şampiyonası	misafir	sporcu	–	3.lük
			—1998	Sydney	Cup	Turnuvası	–	takım	1.lik
			—1999	Salon	Dünya	Şampiyonası	–	takım	2.lik

Başarılarından dolayı kendisine layık görülen ödüller:
 
—1997	Türkiye	Olimpiyat	Komitesi	Olimpiyat	Meşalesi	Ödülü
—1998	Sedat	Simavi	Spor	Ödülü
—1998	Amatör	Spor	Kulüpler	Federasyonu	Başarı	Ödülü
—1998	Renault	Mais	Ödülü
—1998	Kasiad	Ödülü
—1999	Ekip	Gazetesi	Yılın	Sporcusu	Ödülü

DERYA BOZKURT
SELAHİYE MAHALLESİ

MUHTARI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1973
Trabzon
Ortaokul

Daha Fazlası İçin…

	 Evlendikten	sonra	ailevi	nedenlerle	çalışmaya	başladı..	Ticari	bir	kuruluşta	çay	
servisi	işini	yaptı	ve	sonrasında	iş	değiştirdi.	Yaşadığı	olayların	etkisiyle	kendini	
çalışmaya	ve	çocuklarının	geleceğini	hazırlamaya	odakladı.

	 Dokuz	sene	süresince	bir	muayenehanede	yardımcı	olarak	çalıştı.	Bu	süre	zar-
fında	bir	okul	kantininin	işletmesini	alıp	yürüttü.	İhtiyaç	sahibi	çocuklara	yardımcı	
olmayı	istemesi	daha	farklı	bir	girişimde	bulunması	gerektiği	fikrini	yeşertti.	2009	
senesi	mahalli	seçimlerinde	Selahiye	Mahallesi	Muhtarlığına	adaylığını	koydu	ve	
kazandı.	İki	çocuk	annesi	olan	Bozkurt,	mahalle	muhtarlığının	yanı	sıra	babasına	
ait	olan	bir	çay	ocağının	da	işletmesini	yürütmekte	ve	açık	lisede	eğitimine	devam	
etmektedir.
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	 İlk	ve	orta	öğrenimini	Samsun’da,	denizcilik	eğitimini	Tuzla’da	tamamladı.	
2010	 yılından	 bu	 yana	 gemilerde	 Uzakyol	 Vardiya	 Zabiti	 olarak	 görev	 yapan	
Özyurt,	denizci	bir	ailenin	beşinci	kuşak	temsilcisidir.	Genetik	faktörleri	de	göze	
alırsak,	küçük	yaşlardan	beri	hayaliydi	kaptan	olmak	ve	o	üniformayı	giyebilmek…

	 “Emin	misin,	yapabilecek	misin?”	 sorularına	 inat,	 inandığı,	 sabrettiği	ve	
daha	da	bağlandığı	mesleğinden	bir	an	olsun	vazgeçmeyi	düşünmedi.	Yüzeceği	
denizin	ne	kadar	dalgalı	ve	fırtınalı	olacağının	farkındaydı	fakat	rüzgârın	şiddeti	
ne	 olursa	 olsun	 martı	 sevdiği	 denizden	 asla	 vazgeçmezdi	 bunu	 da	 biliyordu.	
Fırtınalar	 hayallerini	 yenemezdi,	 elbet	 sakinleyecek,	 sütliman	 olacaktı	 deniz…	
Tüm	 zorluklara	 rağmen	 denizci	 olmanın	 esası	 sabretmek	 ve	 inanmaktı…	 Bu	
temeller	 olunca	 başarı	 hep	 onunla	 olacaktı…	 Okula	 başladığı	 dönemde	 sadece	
beş	bayan	vardı	ve	ilk	kez	bu	kadar	fazla	bayan	öğrenci	alımı	yapılmıştı.	Üstelik	
geçen	 senelerde	 tek	 bir	 bayan	 öğrenci	mezun	 olmuştu.	 Alışmak	 zor	 oldu	 tabi,	
ama	bu	durum	onları	gemiye	hazırladı,	sisteme	hızlıca	ayak	uydurmalarını	sağladı.	
Derken	on	iki	aylık	zorunlu	staj	dönemi	geldi	çattı	ve	ilk	deniz	hayatı	başlıyordu.	
Aslında	özlemle	geçecek	bir	ömrün,	bir	avuç	toprağa	hasret	kalacağın	zamanın,	
plansız	programsız	yaşamaya	başlayacağın,	hep	bir	şeylere	geç	kalmanın	verdiği	
o	 acıyı	 hissedeceği	 bir	 hayat	 vardı	 önünde…	 Kendinle	 baş	 başa	 kaldığı,	 kendi	
kendine	yettiği	ve	atta	kendi	kendine	teselli	verdiği	bir	dünyaya	merhaba	dedi.	
Günler,	aylar,	 fırtınalar,	 limanlar	geçti	ve	stajı	bitmişti.	Artık	kaptan	olmaya	hak	
kazanmıştı,	 kısa	 sürede	 sınavları	 verip	 ehliyetini	 aldım.	 Artık	 büyük	 bir	 görev	
ve	 sorumluluğu	 vardı.	 Dilay	 Kaptan	 olarak	 ilk	 uzak	 seferine	 çıkacaktı.	 Altı	 ay	
ailesinden,	 sevdiklerinden	 ayrı,	 hasret	 dolu	 günler	 beni	 bekliyordu.	 Hüznün	
yanında	heyecan	da	vardı.	Çok	başka	mavilere	gidiyordu	bu	kez…	Yeni	coğrafyalar,	
farklı	insanlar,	ilginç	hayat	hikâyeleri,	kültürler	onu	bekliyordu…	Dört	mevsimi	de	
küçük	bir	bavula	sığdırıp	enginlere	yol	almıştı.	Çok	şey	öğrendiği	sefer	boyunca	
özlem,	hasret	bir	yana,	başka	bir	hayattı	bu…	Sevdikleri	yanındayken	geçirdiği	her	
dakikanın,	her	saniyenin,	kıymetini	anladı.	Kalbinin	taştan,	demirden	olmadığını	
bile	bile	öyle	davranmayı	öğrendi.	Aslında	sevdikleriyle	vedalaşırken	o	an	zamanın	
durduğunu	anladı,	kendini	hep	bir	şeylerin	özlemi	içerisinde	buldu.	Öyle	zamanlar	
oldu	 ki;	 gecelerin	 gündüzlerine	 karıştığında	 bunun	hasretten	mi	 yoksa	 yediğin	
dalgadan	mı	olduğunu	anlayamadı…

DİLAY SİNEM ÖZYURT
KAPTAN

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1987
Samsun
Üniversite

Yüreğine Deniz Dokununca…

	 Yüreğine	deniz	dokunmuştu	bir	kere…	Günlerin	adı	değişiyordu	sadece,	
hasret	hep	aynıydı.	Altı	ay	boyunca	öyle	çok	özlem,	hüzün	ve	sevinç	biriktirdi	ki…	
Şimdi	diyeceksiniz	hep	mi	hüzün,	hep	mi	ayrılık	var;	hiç	mi	güzel	bir	yanı	yok	bu	
mesleğin?	Elbette	var,	öyle	güzel	anılarla	dolu	ki…	Güneşin,	ayın,	mehtabın	hayran	
olunası	 öyle	 hallerine	 şahit	 oldu	 ki…	 Kaç	 mavi	 gördü,	 kayan	 yıldızların	 altında	
yüzlerce	dilek	tuttu,	deniz	fenerleriyle	arkadaş	oldu,	selamlaştı…	Gittiği	ülkelerdeki	
yaşamları	 gördü,	 farklı	 güzellikleriyle	 tanıştı,	 kimi	 zaman	 dillerini	 öğrenmeye	
çalıştı,	kendimi	onların	yerine	koyup,	tek	tek	her	birini	yaşadı.	Bayanların	denizde	
çalışmasını	normal	karşılamayan	bir	kısma	inat,	başarmayı	öğrendi.	Bu	mesleğin	
sadece	bilek	işi	değil	yürek	işi	de	olduğunu	gösterdi.

	 Denizde	 çalışmak	 birçok	 özellik	 ister;	 disiplin,	 sabır,	 denizi	 sevmek,	
dayanıklılık	 ve	 özgüven…	 Kadınlarımızda	 bu	 özelliklerin	 daha	 az	 olduğunu	
düşünen	var	mı?	Gemide	kadın	uğursuzluk	getirmez!	Tertip	getirir,	düzen	getirir,	
disiplin	ve	eşitlik	getirir.	Mustafa	Kemal	Atatürk	der	ki:	“İnsan	topluluğu	kadın	ve	
erkek	denilen	iki	cins	insandan	mürekkeptir.	Kabil	midir	ki,	bu	kütlenin	bir	parçasını	
ilerletelim,	 ötekini	 ihmal	 edelim	 de	 kütlenin	 bütünlüğü	 ilerleyebilsin?	Mümkün	
müdür	 ki,	 bir	 cismin	yarısı	 toprağa	zincirlerle	bağlı	 kaldıkça	öteki	 kısmı	göklere	
yükselebilsin?”	 Kadın	 toplumun	 her	 alanında	 yer	 almalı.	 O	 bunun	 sadece	 bir	
örneğiydi	ve	bununla	her	zaman	gurur	duyacaktı.	Yani	o	ki;	“rotanız	hayallerinizi,	
pusulanız	inandıklarınızı,	ufkunuzda	başarıyı	göstersin.	Pruvanız	neta,	rüzgârınız	
kolayınıza	olsun.	Selametle…”	diyordu.
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EMİNE ÇELİKBAŞ
MÜZİSYEN

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1970
Rize/Çayeli
Lise

Türkülerin Peşinden…

	 Evli	ve	bir	çocuk	annesi	olan	Emine	Çelikbaş	İlk,	orta	ve	lise	öğrenimini	Rize-
Pazar’da	 tamamladıktan	 sonra	 İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi	 Çevre	Mühendisliği	
Bölümü’nü	kazandı.	Ancak	müziğe	olan	ilgisinden	dolayı	mühendislik	eğitiminden	
vazgeçip,	 bu	 alanla	 ilgilenmeye	 başladı.	 Samsun	 Büyükşehir	 Belediyesi	
Konservatuvarı	Türk	Halk	Müziği	Programı’nı	tamamlayıp	beş	yıl	boyunca	Samsun	
İl	Kültür	Müdürlüğü’nde	bağlama	öğretmenliği	yaptı.

	 Altı	 yıldır	 Atakum	 Halk	 Eğitim	 Merkezi’nde	 usta	 öğretici	 olarak	 ve	 özel	
dershanelerde	 bağlama	 öğretmeni	 olarak	 çalışmakta	 olan	 Emine	 Çelikbaş,	
kurduğu	Seyran	Müzik	Grubu	ile	yedi	yıldır	halk	müziği	programında	solist	olarak	
görev	yapmaktadır.	Evli	ve	bir	çocuk	annesidir.	

ERENGÜL YILMAZ
CUMHURİYET ANAOKULU 

MÜDÜRÜ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1957
Samsun
Üniversite

Minik Okulluların Müdür Annesi…

	 İlk	orta	ve	lise	öğrenimini	Samsun’da	tamamlayan	Erengül	Yılmaz,	1978	yılında	
İlkadım	 Sakarya	 İlkokulu’na	 anasınıfı	 öğretmeni	 olarak	 atandı.	 Aynı	 zamanda	
Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	Türk	Dili	ve	Edebiyatı	gece	eğitimine	devam	ederken,	
Samsun	 Eğitim	 Fakültesi’nin	 siyasi	 olaylar	 nedeniyle	 kapatılmasından	 dolayı	
eğitimini	Bursa	Uludağ	Üniversitesi’nde	tamamlayıp	mezun	oldu.

	 17	 yıl	 anasınıfı	 öğretmenliği	 yapan	 Yılmaz,	 1995	 yılında	 Türkiye	 Taşra	
Teşkilatı’nda	ilk	bayan	şube	müdürü	olarak	Samsun	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü’ne	
atandı.	 1995	 Eylülü’nde	 Okul	 Öncesi	 Şube	 Müdürlüğü’nü	 kurdu	 ve	 ilk	 etapta	
merkez,	 ilçe	 ve	 köylerde	 45	 anasınıfı,	 Ladik	 Halk	 Eğitimi	 Merkezi	 bünyesinde	
(şimdiki	 Ladik	 Anaokulu)	 Çarşamba	 Zübeyde	 Hanım	 Anaokulu,	 Bafra	 Mehmet	
Ulusar	Anaokulu,	Atakent	Halide	Edip	Adıvar	Anaokullarının	donanımlarını	kurup	
eğitime	hazır	hale	getirdi.

	 6	Kasım	1997’de	Samsun’da	 ilk	bağımsız	anaokulu	Cumhuriyet	Anaokulu’na	
kurucu	müdür	olarak	atandı.

	 2000-2006	yılları	arasında	Açık	Öğretim	Lisesi	ve	2000-2013	yıllarında	Açık	
Öğretim	Fakültesi	 Çocuk	Gelişimi	 ve	Eğitimi	öğrencilerine	okul	 koordinatörlüğü	
yaptı.

	 Cumhuriyet	Anaokulu	Müdürlüğü’nün	yanı	sıra	2004-2012	yıllarında	Samsun	
Mehmet	 Aydın	 Devlet	 Hastanesi	 ve	 İl	 Emniyet	 Müdürlüğü	 kreşi	 olmak	 üzere	
her	 iki	 okulun	 da	 müdürlük	 	 görevini	 yaparak	 İl	 çapında	 okul	 öncesi	 eğitimin	
yaygınlaşması	ve	okullaşma	oranının	yükselmesine	katkıda	bulundu.

	 Müteakip	defalar	Edebiyat	Öğretmeni	olarak	kararnamesinin	çıkmasına	rağmen	
anaokulu	öğretmenliğini	çok	sevdiğinden	ortaöğretime	geçmedi.	Bir	çocuk	annesi	
olan	 Erengül	 Yılmaz,	 Cumhuriyet	 Anaokulu’nda	 müdür	 olarak	 görevine	 devam	
etmektedir.
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	 Samsun’un	 Lâdik	 ilçesinde	 doğan	 Fadime	 şartların	 elvermemesi	 nedeniyle	
ilkokuldan	 sonra	 okuyamamıştı.16	 yaşında	 evlenen	 ve	 üç	 çocuk	 annesi	 olan	
Fadime,	bir	buçuk	yıl	öncesine	kadar	ev	hanımı	olarak	hayatını	idame	ettiriyordu.		
Bir	gün	ona	açılan	bir	kapı	onun	tüm	yaşamını	değiştirdi.

	 Kendi	 kendine	 plaket	 kutusu	 yapmaya	 başlaması	 onun	 bir	 meslek	 sahibi	
olmasını	sağladı.	Bu	süreçten	önceki	hayatında,	çaresizlik	içinde,	kendi	deyimiyle,		
boş	 oturan	 eşine	 bağımlı	 olarak	 yaşayan	 duygusal	 yönden	 çökmüş,	 kendine	
güvensiz	bir	kadındı.	Bu	 işe	başlamasıyla	birlikte	hayata	bakış	açısı	değişti.	Bu	
değişimi	 Fadime’nin	 kendi	 ağzından	 dinleyelim.	 “Ben	 bu	 işi	 yapabileceğime,	
başarabileceğime	inanarak	denemeye	başladım.	İçsel	motivasyonum	muhteşemdi.	
80	 metrekarelik	 dünyamda,	 yani	 evimde,	 üç	 çocuğa,	 eşime,	 kayınvalideme	
ve	 kardeşimin	 de	 üç	 çocuğuna	 sahip	 çıkarak	 sekiz	 kişi	 bir	 arada	 yaşamımızı	
sürdürüyorduk.	 Kazandığım	 bütün	 parayı	 çocukların	 eğitimine	 harcıyordum.	
Evimin	bodrum	katında,	kendi	öz	dünyamda	kendimi	bulduğum	küçük	atölyemde	
üretiyordum,	üretiyordum…”

	 Fadime	halâ	atölyesinde	yeni	hayaller	kurarak,	yenidünyalar	yaratarak	kendini	
gerçekleştirmeye	 devam	 ediyor.	 Yaptığı	 plaket	 kutularının	 her	 birinde	 acılarını,	
mutluluklarını,	 başarı	 duygusunu,	 yaşama	 sevincini	 yansıtıyor.	 Her	 kadının	
mutlaka	bir	yeteneğinin	olduğuna	 inanıyor	ve	Fadime	ev	hanımlarına	şöyle	bir	
mesaj	 veriyor:	 “Her	 kadının	 doğası	 gereği	 keşfedebileceği	 bir	 yeteneği	 vardır.	
Önemli	olan	bunu	açığa	çıkarmayı	bilmek,	severek	işini	yapmaktır.”

FADİME KESENCİ
EV HANIMI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1978
Samsun
İlkokul

Seksen Metrekarelik Bir Dünya Yaratmak…

FATMA AKSOY
ÇİFTLİK MAHALLESİ

MUHTARI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1959
Trabzon
Lise

Evden Sokağa Atılan İnatçı Adımlar…

	 İlkokulu	 köyü	 Yakçukur’da	 tamamlayan	 Fatma	 Aksoy,	 babasının	 Almanya	
dönüşü	Ünye’ye	uğraması	ve	orayı	beğenmesi	 ile	1970	yılında	ailesiyle	birlikte	
buraya	yerleşti.	Ortaokul	ve	liseyi	Ünye’de	okudu.	1979	yılında	eşi	Hadi	AKSOY	
ile	tanışarak	evliliğe	karar	verdi.	Eşinin	işi	gereği	Samsun’a	yerleşen	çift,	1980’de	
ilk,		1984’te	ikinci	oğullarını	kucaklarına	aldı.	

	 Ev	hanımı	olan	Fatma	Hanım	çocuklarından	arta	kalan	zamanları	siyasi	parti	
ve	sivil	toplum	örgütlerinde	çalışarak	değerlendirdi	ve	bu	çalışmalar	sırasında	pek	
çok	şey	öğrendi.	Yaşadığı	mahallede	birçok	eksik	olduğunu	fark	etti	ve	2004	yılı	
yerel	seçimlerinde	muhtarlığı	adaylığını	koysa	da	kazanamadı.	Bu	sonuçtan	sonra	
daha	çok	çalışması	gerektiğine	ikna	olan	Fatma	Aksoy	mahalle	çalışmalarına	hiç	
ara	vermedi.	

	 İdil	Akkaş	ve	diğer	arkadaşlarının	da	desteğini	alarak	2009	yılı	yerel	seçimlerinde	
tekrar	adaylığını	koydu.	Çiftlik	Mahallesi’nde	cadde,	sokak,	ev,	apartman	demeden	
kapı	 kapı	 dolaşıp	 seçmenlerinden	 oy	 istedi.	 Kimilerinin	 “Bayandan	 muhtar	 mı	
olur?”	sözlerine	aldırmadan	yoluna	devam	eden	Fatma	Hanım,	kendisine	oy	veren	
ve	vermeyen	herkese	 teşekkür	ederek,	 seçim	sonrasında	büyük	bir	 oy	 farkıyla	
muhtar	oldu.	

	 Fatma	Aksoy’un	bir	sonraki	hedefi	daha	üst	düzeyde	siyaset	yaparak	insanlara	
daha	büyük	hizmetler	götürebilmektir.
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	 Samsun	 Olgunlaşma	 Enstitüsü	 Müdiresi	 Fatma	 ARSLAN,	 yaşam	 öyküsünü	
şöyle	dile	getiriyor:

	 Nereden	başlamam	gerektiğini	düşününce	fark	ettim	ki;		her	kız	çocuğu	gibi,	
ben	de	yolumu	çizerken	en	çok	annemden	etkilenmişim.	Babam	Karayollarında	
işçi,	 annem	 ev	 hanımıydı.	 Çocukluğum	 Kayseri	 de	 geçti,	 ilkokulu	 ve	 ortaokulu	
Kayseri’	 de	 okudum.	 Çocukluğumun	 en	 güzel	 yılları,	 	 en	 güzel	 anıları	 iki	 katlı,		
bahçe	içerisinde,	dış	cephesi	kırmızı	tuğlalı,	bahçesinde	vişne	ve	kayısı	ağaçları	
olan,	neredeyse	her	türlü	sebzenin	yetiştirildiği	ama	ailemizin	ve	ev	sahibimizin	
izni	olmadan	dokunamadığımız	meyve	ve	sebzelerle	dolu	bir	evde	yaşandı.	Babam	
işi	gereği	evden	uzak	olurdu.	Karayolları	ekibi	ile	çevre	illere	yol	çalışmasına	gider,	
eve	on	beş	günde	bir	gelirdi.	Onun	eve	gelmesi	başta	annemi	sonra	üç	kardeşimle	
beni	bayram	sevincine	boğardı.	Bir	çocuk	için	babasının	varlığı	ne	büyük	güçmüş	
meğer…	
     
	 Annem	 bize,	 babamın	 olmadığı	 günlerin	 gecelerinde	 masallar	 anlatırdı,	
masalların	olmadığı	gecelerimizin	tek	eğlencesi	ise	radyo	tiyatrolarını	dinlemekti.	
TRT	sayesinde	tiyatronun	kahramanları	geceleri	evimize	misafir	olur,	hikayelerini	
de	gözlerimizin	önünde	gerçekleşiyor	gibi	yaşatırlardı	bizlere…
    
	 Annemin	 en	 büyük	 çocuğu	 bendim.	 Aramızda	 on	 sekiz	 yaş	 vardı.	 Annemin	
söylemiyle	 biz	 iki	 arkadaş	 gibiydik,	 beraber	 büyüdük.	 O	 yıllarda	 bana	 anlattığı	
en	önemli	 hayali,	 aslında	bilinçaltıma	 farkında	olmadan	yerleştirdiğim	ve	ortak	
hayalimize	dönüşen	öğretmenlikti.	

	 Öğretmen	okulu	sınavlarına	girerek	kazanan	annemi,	babası	olmadığı	için,	aile	
büyüklerinin	engellemesi,		öğretmenlik	hayalinin	de	yok	olmasıyla	sonuçlanmıştı.	
Bana,	rüyalarında	hala	kara	önlük	giyip,	sınıf	tahtasının	önünde,	elinde	tebeşirle	
yazı	yazarken	kendini	gördüğünü	anlatırdı.	Anneler,	çocuklar	ve	hayalleri…

	 Babamın	tayininin	memleketimiz	Tirebolu’ya	çıkmasıyla	ikinci	yarıyılı	Tirebolu	
Lisesi’nde	okudum.	Ama	on	üç	yıllık	yaşanmışlığı,	çocukluğumu	Kayseri	de	bırakmak	
bana	çok	dokunmuştu.	Memleketimize	dönmüş	olmaktan	mutluluk	değil		

FATMA ARSLAN
OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRÜ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1970
Kayseri
Üniversite

Uzun İnce Bir Yol…

huzursuzluk	 duymuştum.	 İç	Anadolu	 kültüründe	 yetişmiş	 ama	 aslen	Karadeniz	
çocuğu	 olan	 bizler	 okulumuzda,	 mahallemizde,	 köyümüzde	 uyumsuzduk.	 Bu	
durum	 ilk	 kez	 bütünleme	 sınavlarına	 kalmama	 sebep	 oldu.	 Ailemin	 üzülmesi	
için	 derslerime	 çalışmayarak	 sınıf	 tekrarına	 kaldım.	Hesaba	 katmadığım	bir	 şey	
babamın	tavrıydı,		babam	ve	annem	çok	üzüldüler,	ama	okullar	açıldığında	beni	de	
okuldan	aldılar.
     
	 Hayatımın	dönüm	noktasıydı	diyebilirim.	Babam	işe	gitmek	için	evden	çıktığında	
formamı	giyip	gizlice	Tirebolu	Lisesi’ne	gitmeye	başladım.	On	beş	yaşında	bir	kız	
çocuğunun	bu	masum	sırrı	uzun	sürmedi.	Babamın	öğretmen	arkadaşı,	bu	durumu	
ona	 söyledi.	 Babam	 ise	 sırrımı	 öğrendiği	 akşam,	 okumak	 isteyip	 istemediğimi	
sordu.	 Elbette	 istiyordum;	 yaptıklarımdan	 pişmandım,	 artık	 çok	 iyi	 bir	 öğrenci	
olacaktım,	benimle	gurur	duyacaklardı.	Söz	verdim.	O	zaman	babamın	tek	koşulu	
Tirebolu	Kız	Meslek	Lisesi’nde	okumamdı.	Kabul	ettim.
     
	 Sınıf	 arkadaşlarımdan	 daha	 çalışkan	 olmalıydım.	 İlk	 olarak	 edebiyat	
öğretmenimin	 dikkatini	 çektim.	 Ama	 o	 da	 bana,	 tüm	 arkadaşlarımın	 önünde,	
çalışkan	 veya	 akıllı	 olduğum	 için	 değil	 sınıf	 tekrar	 eden	 bir	 öğrenci	 olduğum	
için,	 daha	 iyi	 olduğumu	söyledi.	O	gün	bu	 cümle	kalbimi	 çok	acıttı	 fakat	başka	
bir	 şey	 daha	 hissettirdi:	 	 Hırs	 ve	 azim…	 Günümüzde	 böyle	 bir	 olay	 başka	 bir	
çocuğu	 bu	 kadar	 etkiler	mi	 bilemiyorum	 ama	 benim	 üzerimdeki	 tesirini	 bugün	
bile	 hissederim.	 Tirebolu	 Kız	 Meslek	 Lisesi’nin	 El	 Sanatları	 Bölümü’nü	 okul	
birinciliği	 ile	 bitirmemin	en	önemli	 sebebi	 budur.	 İkinci	 önemli	 sebebi	 annemle	
ortak	 hayalimiz	 öğretmenliğe	 ulaşma	 azmi,	 üçüncü	 sebebi	 babamın	gözlerinde	
gördüğüm	gururdur.	Benim	kuşağımdaki	birçok	yaşıtım	gibi	duygularını	çok	belli	
etmeyen	bir	 babanın	 çocuğuydum,	o	annemle	konuştuğu	duyguları,	 	 genellikle	
annem	kanalıyla	bize	yansıtırdı.

	 Üniversite	 sınavına,	 derslerde	 öğretmenlerimden	 öğrendiklerim,	 kitaplarım	
ve	 gazete	 bayiinden	 aldığım	 haftalık	 test	 dergileriyle	 hazırlandım.	 İlçemizde	
dershane	yoktu,	 hoş	olsaydı	 da	gidemezdim	sanırım…	Ömrüm	de	gördüğüm	 ilk	
üniversite;	sınava	girdiğim	Karadeniz	Teknik	Üniversitesi’ydi.	

	 Sınavdan	çıkıp	ilk	pazartesi	günü	gazetelerde	yayınlanan	sorulara	baktığımda	
gördüğüm	 manzarayı	 unutamam.	 Okulda	 öğretmenlerim	 sınav	 sonucumu	
sorduklarında	utanıp	söyleyememiştim.	Bir	meslek	lisesi	öğrencisi	olarak	bu	başarı	
fazlaydı	 bana.	 Sonuçlar	 açıklandığında	 İstanbul’da	 bulunan	 bazı	 üniversitelerin	
mühendislik	alanlarına	girebiliyorken,	öğretmenlerimin	ısrarlarını	kulak	ardı	ederek,	
Ankara,	 Gazi	 Üniversitesi	 Mesleki	 Eğitim	 Fakültesi	 El	 Sanatları	 Öğretmenliği	
Bölümü’ne,	 ilk	 tercihime,	yerleştim.	Ankara	da	dört	yıl	okurken	ülkemde	ne	çok	
üniversite	olduğunu,	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi’ni,	Hacettepe	Üniversitesi’ni,	
Ankara	 Üniversitesi’ni	 ve	 daha	 nicelerini	 hayatımda	 ilk	 kez	 duymuş,	 görmüş,	
tanımıştım.
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	 Bu	okullarda	okuyan	arkadaşlarım	sayesinde	okulların	kampüslerine	giderek	
okulların	etkinliklerine,	festivallerine	katılarak,	farklı	ortamları,	kültür	alış	verişini	
de	yaşadım.	Üniversitede	yaklaşık	800	öğrencinin	oyunu	aldığım	seçimlerde	iki	
yıl	 öğrenci	 temsilciliği	 yaptım.	 Yurt	 Kur	 ve	 ÖSYM’nin	 düzenlediği	 toplantılarda	
üniversite	 öğrencilerinin	 sorunlarını	 dile	 getiren	 öğrencilerden	 biriydim.	 Bu	
toplantılarda,	bir	gurubu	temsil	etmenin	küçük	mutluluk	ve	gururunu	yaşamaktan	
çok	hoşlandım.
     
	 1992	yılında	mezun	olarak	Samsun	ili	Çarşamba	ilçesine	Kız	Meslek	Lisesi	El	
Sanatları	öğretmeni	olarak	atandım.	Artık	hayal	değil,	gerçekti	öğretmenlik!	Ama	
kitaplardakinden	 farklıydı.	 Okuduğumuz,	 öğrendiğimiz	 gibi	 değildi.	 Öğrenci	 bir	
insandı.	Ailesi;	annesi,	babası,	kardeşleri	vardı.	Bazıları	cidden	yardıma	muhtaçtı;	
anne	 babaları	 onlara	 masal	 anlatmıyor,	 onları	 dinlemiyordu.	 Şiddet	 görenler,		
mutluluğu,	ilgiyi,	sevgi	ve	şefkati	ailesinde	bulamayınca	dışarıda	arayanlar,	yanlış	
tercihlerde	 bulunup,	 yanlış	 kararlar	 verenler.	 Ama	 aslında	 masum	 ve	 umutları	
olan	 yüzlerce	 kız	 çocuğu	 tanıdım.	Asıl	 işimizin	 öğretmenlik	 değil,	 insan	eğitimi	
olduğunu	öğrenmeye	başladım.	Öğretmen	olmak	çok	güzeldi	ama	daha	çok	yetkim	
olmalı	ve	inisiyatif	kullanabilmeliydim.	Gençleri	anlamayan	aileleri	gibi,	beni,	biz	
öğretmenleri	de	anlamayan	müdür	yardımcıları	ve	müdürler	vardı.	

	 Onlardan	öğrendiğim	en	önemli	şey	ileride	onlar	gibi	olmamam	gerektiğiydi.	
Lakin	bunu	başarabildim	mi	bilmiyorum.	Ankara’daki	öğretmenlerim;	bir	öğretmen	
hem	haklarını	bilmeli	hem	de	haklının	yanında	olabilmeli,	bunun	yolu	da	kanunları,	
yönetmelikleri	bilmenizden	geçer,	derlerdi.	Onları	dinledim	ve	mevzuatı	öğrenmeye	
başladım.	 Mecburi	 hizmetimi	 gerçekleştirebilmek	 için	 önce	 Sinop	 Boyabat	 Kız	
Meslek	Lisesi’ne		atandım.	

	 Burada	 yarım	 dönem	 çalışıp	 eş	 durumundan	 Hakkari	 Kız	 Meslek	 Lisesi’ne	
atandım.	Yöneticiliğe	ilk	adımımı,	teknik	müdür	yardımcısı	olarak,	öğretmenliğimin	
dördüncü	 yılında,	 Hakkari’ye	 attım.	 Bu	 şehir	 bana,	 ben	 de	 bu	 şehre	 çok	 şey	
borçluyum.	 Ülkemin	 üniversitelerini,	 farklı	 düşünen,	 farklı	 hisseden	 gençliğini	
Ankara’	da	tanımaya	başladım	ama	Hakkari’de	ülkemin	farklı	 renklerini	görmek,	
işitmek	ve	yaşamak	çok	farklıydı.	İlin	en	genç	müdür	yardımcısı	olan	ben,	branşım	
el	sanatları	öğretmenliği	olmasına	rağmen	şehirde	kadın	beden	eğitimi	öğretmeni	
olmadığı	için,	19	Mayıs	Atatürk’	ü	Anma	Gençlik	ve	Spor	Bayramı’na	kız	öğrencilerin	
hazırlanmasında	görevlendirildim.	Bayram	hareketlerini,	bana	verilen	ve	çizimlerin	
olduğu	kağıtlardan,	geceleri	kendim	öğrenip,	gündüzleri	okulumuzun	bahçesinde	
topladığımız	tüm	liselerin	kız	öğrencilerine	öğretiyordum.	Yine	bir	ilki	yaşayarak;	
okullar	 ile	 şehir	 stadyumu	 arasındaki	 tüm	 evlerin	 çatılarında	 bekleyen	 yüzleri	
kar	maskeli,	 elleri	 silahlı	 güvenlik	 çemberi	 içinde	 bayram	 yerine	 ulaşıp	 gençlik	
marşları	eşliğinde,	gözlerimizde	yaşlar,	 yüreğimizde	korku,	 karmaşık	duygularla	
ama	gururla	bayramımızı	kutladık.

	 Türkiye	genelinde	müdürü	olmayan	okulları	duyuruya	çıkarmasıyla	ve	 içime	
düşen	yöneticilik	sevdasıyla,	eşimle	yaptığım	konuşmanın	ardından	1997	yılında	
Bayburt	 Kız	 Meslek	 Lisesi	 Müdürü	 olarak	 göreve	 başladım.	 Öğretmen	 olmak	
kitaplardan	farklıydı	ya,	müdür	olmanın	kitabı	bile	yoktu.	

	 Yol	 göstericilerim	 İl	Milli	 Eğitim	Müdürü’m	 ile	 iyi	 niyetli	 ve	 	 babacan	Müdür		
Başyardımcımdı.	 İl	Milli	Eğitim	Müdürü’mün	makam	odasının	 ışıkları	 ilin	 tek	ana	
caddesi	 olan	 Çoruh	 nehrinin	 geçtiği	 yola	 bakardı	 ve	 o	 ışıklar	 asla	 saat	 17.00	
da	 kapanmazdı.	 İnsanın	 çalışma	 azmi	 güçlü	 ise	 mesai	 mefhumunun	 ortadan	
kalktığını,	 bir	 eğitimcinin	memleketine	nasıl	 sevdalı	 olabileceğini,	 hem	gelenek	
göreneklerine	bağlı	hem	de	nasıl	modern	düşünülebileceğini,	gece	yarısı	tek	kız	
çocuğunun	oyuncak	bebek	istemesiyle,	gece	kapalı	olan	şehrin	tek	oyuncakçısını	
açtırıp	evine,	 	 kızına	o	oyuncak	bebeği	götürecek	kadar	yufka	yürekli	 bir	 baba	
olunabileceğini	de	ondan	öğrendim.	

	 Eğitim	aşığı	bir	Vali	ve	böyle	bir	Milli	Eğitim	Müdürü’nün	ilinde	36	kız	çocuğunun	
okuduğu	Kız	Meslek	Lisesi	Müdürü’ne	çok	iş	düştüğünü	bana	kimseler	söylemedi.	
1998	yılında	kızım	Öykü	Yağmur	dünyaya	geldi.	İlk	arabamızı	o	zaman	aldık.		

	 Okulların	kayıt	dönemi	başladığında		Öykü	Yağmur	henüz	on	dokuz		günlükken	
arabamla	yanımda	Müdür	Yardımcılarım	olduğu	halde	köyleri	dolaşmaya	başladık.	
Bu	köy	ziyaretleri	tam	da	hasat	zamanına	rastlamıştı,	köylüleri	tarlalardan	çıkarıp	
evlerinde	konuşamıyorduk.	Köy	muhtarlarının	desteğiyle;	o	yıl	ortaokulu	bitiren	
kız	 çocuklarımızın	 aileleriyle	 görüşerek,	 kah	 kendi	 hikayelerimizi	 anlatarak,	
kah	 beraber	 kıtlama	 çay	 içerek,	 kah	 bazlama	 yiyerek	 ikna	 ettiğimiz	 ailelerden,	
çocukların	 nüfus	 cüzdanlarını	 alarak	 kayıtlarını	 okulumuza	 yapmayı	 başardık.	
Zor	gibi	görünen	ama	kolay	olan	buydu.	Asıl	zor	olan,	bu	kızların	barınması	 için	
devletin	yurduna	ve	maddi	desteğine	olan	ihtiyaçtı.	Böyle	dar	ve	zor	zamanlarda	
yöneticilerin	 alması	 gereken	 hassas	 kararlar	 ve	 risk	 faktörü,	 aynı	 zamanda	
yöneticiyi	yönetici	yapan	unsurdu.	Biz	başardık.	Bayburt	Kız	Meslek	Lisesinde	altı	
yıl	müdürlük	yaptım.	Başarılarımız	 	 İl	Milli	Eğitim	Müdürümden	okulumun	vefalı	
hizmetlisi	 Selim	Efendiye	 kadar	 hepimizin	 amaç	 birliğinin,	 ekip	 ruhunun,	 vatan	
ve	 millet	 sevgisinin,	 inancın,	 saygı	 ve	 güveninin	 sonucuydu.	 Okulumu	 teslim	
aldığımda	kurum	tipi	C,	toplam	öğrenci	mevcudu	36’ydı.	Ayrıldığımda	ise	öğrenci	
mevcudu	200	civarında,	kurum	tipi	A,	Anadolu	türü	Meslek	Lisesi’ydi.
     
	 Kendi	isteğimle	2002	yılında	Balıkesir	Edremit	ilçesi	Yılmaz	Akpınar	Anadolu	
Meslek	Lisesi	Müdürlüğü’ne	atandım.	Okul	binası	bir	işadamı	tarafından	yaptırılan	
lisemizde	çok	değerli	bir	ekiple	ama	kısa	süreli	çalışma	şansına	sahip	oldum.	Ege	
insanı	ile	Edremit’te		tanıştım.	Eğitim	öğretime	ve	öğretmene	çok	değer	veren	bir	
ilçeydi;	doğası,	tarihi,	sıcaklığı,	samimiyetiyle	özel	bir	yerdi.

Çok	sevdiğim	bu	ilçeden	ve	sıcak	insanlarından	benim	atanmamdan	önceki	okul	
müdürümüzün,	kazandığı	dava	sonucu	görevine	iade	edilmesi	gerektiğinden	bir	
yılım	dolmadan	ayrılmak	zorunda	kaldım.	
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	 Kaldığım	yerden	Sinop	Meslek	Lisesi	Müdürlüğü’nde	yola	devam	etmek	üzere	
yeni	 bir	 başlangıç	 yaptım.	 Sinop	 	 Meslek	 Lisesi.Tıpkı	 Edremit’teki	 okulum	 gibi,	
sadece	 kız	 öğrencilerin	 okuduğu	 bir	 meslek	 lisesi	 değil,	 karma	 eğitim	 yapan	
Anadolu	 türü	 bir	 meslek	 lisesiydi.	 2003	 yılından	 2010	 yılına	 kadar	 müdürlük	
yaptığım	bu	lisede	de	yerel,	ulusal		bir	çok	projede	başarılı	olduk.	Öğrenci	sayımız	
her	yıl	 artarken,	 ilin	en	gözde,	en	 çok	 tercih	edilen	meslek	 lisesi	haline	geldik.	
Valiliğimiz	önderliğinde	iki	Cumhurbaşkanımızı	misafir	ettiğimiz	ilimizde,	ilimizin	
yüzünü	 ağartacak	 aktif	 görevler	 aldık.	 Bu	 etkinliklerde,	 amatör	 olduğumuz	
alanlarda,	profesyonel	başarılar	elde	ettik.	

	 Aradan	geçen	 yıllar	 içinde	 okul	 binamızın	 fiziki	 kapasitesinde,	 donanımında	
hatırı	sayılır	iyileştirmeler	yaptık.	Nihayet	2010	yılının	eylül	ayında	rotasyon	diye	
bir	terimle	tanıştık.	Yıllar	boyunca	Sinop	il	merkezinde	beraber,	el	ele	çalıştığımız,	
birçok	 konuda	 birbirimize	 destek	 olduğumuz,	 cenazemize	 beraber	 ağlayıp,	
beraber	yas	tuttuğumuz,	düğünlerimizi	beraber	yapıp,	halaya	tutuştuğumuz	okul	
müdürlerimizle,		birbirimizin	okuluna	kimin	puanı	yeter	ki	hesabının	içinde	bulduk	
kendimizi.	Rotasyonun	bana	ilk	hissettirdikleri	tam	da	bunlardı.

	 Hepimizin	yerleri	değiştirildi.	Ben	içlerinde	yaşı,	hizmet	yılı	ve	puanı	en	düşük	
olan	müdürlerden	olduğumdan,	 il	merkezinde	kalmak	gibi	bir	şansım	olamadı.	C	
tipi,	 1	müdür	 yardımcısı,	 2	 kadrolu	öğretmeni,	 30	öğrencisi	 olan,	mülkiyeti	 ilçe	
belediyesine	ait,	bir	züccaciye	dükkanının	üst	katında	faaliyet	gösteren,	sobalarla	
ısınan,	ahşap	çerçeveleri	çürüdüğü	için	kış	rüzgarlarının	iliklerinize	işlediği,	Gerze	
Pratik	Kız	Sanat	Okulu	Müdürlüğü’ne	atandım.	
     
	 2010	 yılının	 Eylül	 ayında	 tekrar	 küstüm.	 Ama	 bu	 defa;	 	 sevgi	 ve	 hasretle	
andığım,	 her	 gün	 özlem	 duyduğum,	 benimle	 gurur	 duyduğunu	 bildiğim,	 hayatı	
eskisinden	 daha	 fazla	 paylaştığım,	 her	 zaman	 yanımda,	 ardımda	 olduğunu	
bildiğim,57	yaşında,	biz	doyamadan	bu	dünyadan	göçen	sevgili,	rahmetli	babama	
küsmedim.	Bu	defa	her	sabah	erkenden	kalkıp	işime,	okuluma	gidebilmek	için	40	
km	yol	alıp,	akşamları	40	km	geri	dönmek	zorunda	olduğum	için,	henüz	7.	Sınıfa	
giden	 kızım	 Öykü	 Yağmur’	 u	 ve	 3	 yaşında	 olan	 oğlum	 Candeniz’i	 yataklarında	
uyurken	 bırakıp	 gitmek	 zorunda	 olduğum	 için,	 oğlum	 ranzasından	 düştüğünde	
yanında	olamadığım	için,	onu	komşularım	hastaneye	götürmek	zorunda	kaldıkları	
için,	 akşamları	 evime	 geldiğimde	 yorgunluktan	 kendim	 dahil	 kimseye	 faydam	
olamadığı	için	ve	daha	bir	çok	şey	için	küstüm.	Bu	küskünlük	yaklaşık	bir	ay	sürdü.	
Şu	anda	evimdeki	duvarda	asılı	olan	bir	yağlı	boya	tabloya	başladım	ve	gelincik	
tarlasından	ibaret	bu	resim	tamamlandığında	gerçekten	kendimi	daha	iyi	hissettim.	
İlk	 kez	 bir	 yaygın	 eğitim	 kurumunun	müdürüydüm;	 ilçenin	 kadınları	 her	 sabah	
okula	geliyor,	öğretmenlerle	beraber	sobayı	tutuşturuyor,	o	gün	yapacakları	nakış,	
giyim,	resim	malzemelerini	hazırlayıp	akşama	kadar	masalarının,	makinelerinin	ya	
da	tuvallerinin	başından	kalkmıyorlardı.

	 Büyük	 okula	 ve	 kalabalık	 öğretmen,	 kalabalık	 öğrencilere	 alışmış	 olan	
ben	 bu	 sakin	 ve	 huzurlu	 ortamı	 garipsedim.	 Ben	 buraya	 gelmişsem	 bunun	 bir	
sebebi	 olmalıydı.	 	 Son	 50	 yıldır	 Gerzeli	 kadınlara	 eğitim	 verilen,	 kadınlarımızın	
kendilerini	 iyi	hissettikleri,	bu	küçücük	 ilçede	kadınlar	ve	kadın	eğitimi	 için	çok	
da	fazla	alternatif	olmadığını	düşünürsek	onlara	geç	kalmış	iyi	bir	eğitim	ortamı	
hazırlamak	işten	bile	değildi.	Ankara’	ya	giderek	hatırı	sayılır	bir	onarım	ödeneği	
almak	 zor	 olmadı	 benim	 için.	 Onlar	 hala	 bu	 okulda	 iki	 öğretmen	 ve	 bir	 müdür	
yardımcıları	 ile	 eğitim	 öğretime	 devam	 ediyorlar,	 artık	 soba	 yakmıyorlar	 çünkü	
kaloriferle	ısınıyorlar,	pencereleri	tamamen	yenilendi	soğuk	rüzgarlardan	rahatsız	
olmuyorlar,	tüm	okulun	zemini	ahşap	parke	kaplandı,	donanımlarına	destek	yapıldı	
yepyeni	pırıl	pırıl	bir	okulları	oldu.	Her	gün	bana	dua	ettiklerini	bilmek	çok	güzel.	
Müdürlüğümün	en	kısa,	en	samimi	ve	en	huzurlu	günleridir	Gerze.

	 Samsun	Olgunlaşma	Enstitüsü	için	ilk	sözüm’’	Hamdık	,	piştik	Elhamdülillah…’'	
olurdu	herhalde.	Bu	günkü	görev	yerim	olan	Samsun	Olgunlaşma	Enstitüsü	 ise	
bambaşka	 ve	 farklı	 bir	 kurum.	 Ben	 burada,	 sadece	müdür	 değil	 aynı	 zamanda	
öğrenciyim,	 kurumu	 yönetirken	 öğreniyorum	 da.	 Eğitim	 öğretimin	 yanı	 sıra,	
tasarlayan,	 üreten,	 kazanan,	 kazandıran	 ve	 yaptığı	 her	 etkinlikle	 sadece	
katılımcıları	değil	beni	de	büyüleyen	köklü	bir	kurum.	Tüm	enstitülerin	araştırmaları,	
derlemeleri,	 birikimleri	 azımsanmayacak	 kadar	 büyük,	 arşivleri	 sadece	 Samsun	
için	 değil	 ülkemiz	 için	 de	 çok	 değerli.	 Ama	 illaki	 Samsun	 Olgunlaşma	 tabii	 ki	
daha	 özel;	 resmi	 açılışının,	 Atatürk	 ün	 Samsun	 a	 ilk	 adımını	 attığı	 	 tarih	 olan	
19	Mayıs	1960’	 ta	yapıldığı,	Samsun	Bandırma	Vapuru’nda	bulunan	Atatürk	ve	
silah	 arkadaşlarının	 üniformalarının	 tasarlanıp	 	 dikildiği,	 Samsun	 Büyükşehir	
Belediyesi	 Kent	 Müzesi’nde	 bulunan	 tüm	 Samsun	 tarihinde	 önemli	 yer	 tutan	
şehrin	karakterlerinin	giysilerinin	tasarlanıp	üretildiği	ve	mekan	aksesuarlarının	
hazırlandığı,	yurt	içinde	ve	yurt	dışında	ülkemizin	geleneksel	el	sanatlarına	uygun	
hediyelerinin	 hazırlandığı,	 sergi	 ve	 geleneksel	 giysi	 koleksiyonlarıyla	 yapılan	
defile	sunumlarının	halkla	ve	devlet	büyükleriyle	buluşturulduğu	renkli	bir	kurum…
     
	 Tıpkı	anlattığım	gibi	her	il,	her	kurum,	her	okul	farklı	özelliklere	sahipti.	Ben,	
meslek	lisesinde	okumuş,	mesleki	eğitim	veren	bir	üniversiteden	mezun	olmuş,	iki	
meslek	lisesinde	öğretmenlik	yapmış,	altı	mesleki	eğitim	veren	okul	ve	kurumda	
ise	 yöneticilik	 yapmış	 bir	 	 öğretmenim.	Alanımla	 ilgili	 birçok	 seminere	 katılmış,	
çalışmaları	çeşitli	şekillerde	takdir	edilmiş	bir	yöneticiyim.	Bugün	fark	ediyorum	ki	
çalıştığım	her	şehir,	her	okul,	her	başlangıç	ve	her	bitiş	bende	farklı	izler	bıraktı.	
Geçmişi;	 iyi	 ve	 kötü	 günleriyle,	 	 yanlışlarım	 ve	 doğrularımla,	 iniş	 ve	 çıkışlarıyla	
üzüntü	ve	sevinçleriyle	öyle	yoğun	yaşamışım	ki…
Peki	biz	kadın	yöneticiler	için,	geçen	bu	yıllar,	bu	çalışmalar	kolay	ve	toz	pembe	
miydi?	Cevap	kocaman	bir	hayır!	 	Ülkemizde	devlet	sektöründe	çalışan	kadınlar	
arasında	yöneticilik	yapanların	oranının	%	3	olduğunu,	bu	oranın	özel	sektörde	
%30	olduğunu	bilmek,	belki	istatistiksel	bir	bilgi	ama	biz	bu	oranın	içinde	bire	bir	
yaşadık.
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	 Kadın	 olduğumuz	 için	 mesaimiz	 işimizde	 son	 bulmadı.	 Akşam	 mesaisine	
evlerimizde	 devam	 ettik.	 Evlerimize	 geldiğimizde	 yemeklerimizi	 yaptık,	
sofralarımızı	 hazırladık,	 	 bulaşıklarımızı	 yıkadık.	 Çocuklarımıza	 ders	 çalıştırdık,	
evlerimizi	temizledik,	çamaşırları	yıkayıp,	ütüleri	yaptık.

	 Bunların	yanı	sıra	yapamadıklarımız	da	öyle	çok	ki:	’’İş,	iş	ortamında	bırakılmalı,	
eve	 geldiğinde	 işi	 unutmalı,	 ardında	 bırakmalısın.’’	 	 sözünü	 yerine	 getiremedik.	
Kadın	olduğumuz	için	detaylara	takıldık.		Rahat	ve	vurdumduymaz	olamadık.	Aynı	
zamanda	 anne	 olduğumuz	 için	 öğrencilerimizin	 de	 anneleri	 olmaya	 soyunduk,	
kendi	 çocuklarımıza	 olamazken…	 Kalplerimizin	 kırılmasına	 engel	 olamadık,	
erkek	 yöneticilerle	 halı	 saha	 maçları	 yapamadık	 günün	 stresini	 atabilmek	
için.	 Kahvehanelere	 gidip	 oyun	 masalarında	 ahkam	 kesemedik	 ve	 seslerimizi	
yükseltmenin	güç	olduğunu	vurgulayıp,	yumruklarımıza	güvenemedik.	Yarım	kaldı	
bir	yanımız.	Başkalarının	çocuklarının	sorunlarıyla	ilgilenirken,	kendi	çocuklarımızın	
sorunlarından	haberdar	bile	olamadık.	Bir	gün;	çocuklarımızın	aslında,	artık	çocuk	
olmadıklarını,	 birer	 yetişkin	 olduklarını	 gördüğümüzde	 hayatı	 çoktan	 ıskalamış	
olduğumuzu	fark	ettik.	

	 Yapamadıklarımızın	arasında	okullarımızın	karne	törenlerini	yapmak	zorunda	
olduğumuzdan,	 çocuklarının	 yanında	olsunlar	 diye	 çalışanlarımıza	 izin	 verirken,	
kendi	çocuklarımızın	törenlerine	katılamadık.		Kendimize	asla	zaman	ayıramadık.
 
	 Ve	ömür	dediğin;	 	kadın	olarak	beş	sıfır	mağlup	başladığın	bu	hayat,	bir	gün	
gelip	ömür	bittiğinde	seni	hiç	kimsenin	hatırlamayacak	olduğunu	bildiğin	halde	
yola	devam	edebilmek	miydi	acaba?

FATMA DURSUN ATALAY
SAMSUN VALİLİĞİ  İL BASIN VE

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1966
Samsun/Bafra
Üniversite

Ekmeğini Çıkarmak Dik Durmakla Eştir…

	 İlk	ve	ortaöğrenimini	Ankara’da,	liseyi	Samsun’da,	yükseköğrenimini	Anadolu	
Üniversitesi	İktisat	Bölümü’nde	tamamladı.	Fatma	Hanım,	1991	yılında	Sakarya-	
Ferizli	 ilçesi	 Nüfus	 Müdürlüğü’nde	 Veri	 Hazırlama	 ve	 Kontrol	 İşletmeni	 olarak	
başladığı	memuriyet	hayatına	Samsun	Valiliği	İl	Basın	ve	Halkla	İlişkiler	Müdürü	
olarak	devam	etmektedir.	

	 Herkes	 gibi,	 eğitimi	 sonrasında	 bir	 iş	 sahibi	 olup	 ekonomik	 özgürlüğünü	
kazanmayı	arzulayan	Fatma	Hanım’ın;	eşi	çalışmasına	karşı	çıkıyordu.	Şayet	bir	işi	
olursa	evliliğini	kolaylıkla	bitirebileceğini	düşünüyor	ve	kendisine	bağımlı	olmasını	
daha	 makul	 buluyordu.	 Fatma	 Hanım’ın	 evliliği	 kendi	 seçimi	 doğrultusunda	
olmamıştı	ancak	kabullenip	sürdürmeye	çalışıyordu.	Çünkü	geleceğini	düşünmek	
zorunda	olduğu	bir	kızı	vardı	ve	O’nun	babasız	büyümesini	istemiyordu.

	 1991	 yılında,	 ikamet	 ettikleri	 Sapanca	 ilçesinin	 belediye	 ilan	 anonsundan	
memurluk	 sınavı	 yapılacağını	 öğrendi.	 Henüz	 dört	 yaşında	 olan	 kızıyla	 birlikte	
büyük	bir	heyecan	içerisinde	müracaat	etmek	için	Sakarya	Valiliği’ne	gitti.	2500	
kişilik	başvuru	arasından	yedi	kişi	alınacaktı.	Yazılı	sınavı	geçmiş	ve	kırk	altı	kişiyle	
birlikte	mülakata	kalmıştı.	

	 Mülakattan	 sonra	 herkes	 gitmiş	 ancak	 Fatma	 Hanım	 ayrılmamıştı.	 Sınav	
komisyonu	karar	verecekti.	Kızının	geleceği	 için	çalışması	son	derece	önemliydi	
ve	bu	duyguyla	saatlerce	başarılı	olup	olmadığını	öğrenebilmek	için	bekledi.	Oysa	
sınav	komisyonu	sonuçları	bir	hafta	sonra	açıklayacaktı.

	 Geçmek	bilmeyen	haftanın	sonunda	sınav	sonuç	listesini	gördüğünde	yıkıldı;	
çünkü	sekizinci	kişi,	yani	 ilk	yedekti.	Sınav	Komisyonunda	görevli	bir	kişi	ek	bir	
kadro	açılması	ihtimali	olduğunu,	açılırsa	o	kadroya	atanabileceğini	söyledi.	Dediği	
gibi	de	oldu.	Kadro	geldi	ve	ataması	yapıldı.

	 Fatma	Hanım’ın	annesinin	ekonomik	özgürlüğü	yoktu.	İki	yaşındayken,	ağabeyi	
ile	birlikte	annelerinden	koparılmış	ve	ancak	on	sekiz	yaşına	geldiğinde	onu	görüp	
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tanıyabilmişti.	Anne	sevgisinin	nasıl	bir	his	olduğunu	öğrenemediğinden	bu	acıyı	
kendi	 çocuğuna	 yaşatmamak	 için	 bir	 iş	 sahibi	 olmasının	 çok	 önemli	 olduğunu	
düşünüyordu.

	 Kızının	babasız	büyümemesi	için	yıllarca	süren	mücadelesi	sonuç	vermeyince	
Fatma	Hanım’ın	evliliği	işe	başladığı	tarihten	on	yıl	sonra	sona	erdi.	Kızına	evliliği	
sürecinde	de	olduğu	gibi	hem	annelik,	hem	babalık	yapmaya	çalıştı.	

	 Gerek	 iş,	 gerekse	 özel	 hayatında	 her	 zaman	 büyük	 bir	 heyecanla	 ve	 istekle	
sorumluluğunun	bilincinde	olan,	gösterdiği	başarılarda	birlikte	 çalıştığı	 amirleri,	
iş	 arkadaşları	 ve	 ailesinin	 payını	 unutmayan	 Fatma	 Dursun	 Atalay,	 birlik	 ve	
beraberliğin	olduğu	yerde	başarının	var	olabileceğini	söylüyor.	

	 Bu	nedenle	başta	her	gün	yeni	şeyler	öğrendiği	amirlerine,	çalışma	arkadaşlarına,	
her	daim	yanında	olan	biricik	kızına,	dört	yıl	önce	hayatını	birleştirdiği,	desteğini	
hep	hissettiği	eşine,	ailesine	ve	bugün	hayatta	olmayan	ancak	ona	okuma	fırsatı	
verip	bugünlere	gelmesine	vesile	olan	babasına	teşekkürü	bir	borç	biliyor.	

	 Fatma	 Hanım,	 geçmişte	 yaşanan	 zor	 günleri	 birlikte	 yaşadığı	 annesiyle	 ve	
kızıyla	birlikte	aşmaya	ve	ileriye	bakmaya	çalışıyor.

	 “Bugün	vesilesi	ile	tüm	anne	ve	babalara	seslenmek	istiyorum.	Çocuklarımızın,	
özellikle	de	kız	çocuklarımızın	okutulmasını,	bir	iş	sahibi	olabilmeleri	için	yardımcı	
olmalarını	istiyorum.	Kadın	iş	sahibi	olursa	özgüvenle	hayata	bakacak	ve	yarınlara	
mutlu	ve	başarılı	bir	nesil	yetiştirecektir.	Bu	da	ülkenin	refahına	çok	büyük	katkı	
sağlayacaktır.	Dünya	Kadınlar	Günümüz	Kutlu	Olsun.	Tüm	insanlarımızın,	özellikle	
kadınlarımızın	 haklarının	 sadece	 kağıt	 üzerinde	 değil,	 gerçekten	 eşit	 şartlarda	
verildiği	toplumlarda	yaşamlarını	sürdürmelerini	diliyorum.”	

FATMA GÜZEL 
TOPLUM SAĞLIĞI

MERKEZİ DOKTORU 

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1982
konya
Üniversite

Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var… 

	 İlk	çocuğunu	hastanede	dünyaya	getirirken	doktor	hatasıyla	kaybeden	Sıdıka	
Hanım’ın	yaşayan	ikinci	çocuğuydu,	Fatma	Güzel.	İlk	bebeğini	hastane	ortamında	
kurban	 vermenin	 yarattığı	 travma	 nedeniyle	 bundan	 sonraki	 çocuklarını	 evde	
doğurmaya	 karar	 verdi	 Sıdıka	 Hanım.	 Ancak	 üçüncü	 bebeği	 doğum	 esnasında	
oksijensiz	kalmış	ve	tıbbi	terimiyle	doğumsal	asfiksiye	dayalı	bir	takım	nörolojik	
sorunlar	meydana	 gelmiştir.	 Fatma	 Güzel,	 doğum	 sırasında	meydana	 gelen	 bu	
sorunlar	 nedeniyle	 yürümeyi	 beş	 yaşında	 öğrenecekti.	 Bu	 sorunlara	 ek	 olarak	
henüz	yedi	aylık	bir	bebek	iken	ateşli	havale	geçirdi	ve	bu	rahatsızlık	kulaklarında	
%80	 düzeyinde	 işitme	 kaybına	 sebep	 oldu.	 “O	 benim	 kahramanımdır.”	 dediği	
annesi	Sıdıka	Hanım,	 kızının	özrünü	kendine	bahane	etmeden	onunla	 konuştu.	
Yüksek	perdeden	geçen	bu	yüz	yüze	sohbetler	Fatma’nın	dudak	okuyarak	iletişim	
kurmasının	yolunu	açtı.

	 Zamanı	 geldiğinde	 her	 yaşıtı	 gibi	 kaydını	 yaptırmak	 üzere	 babasıyla	 okul	
yoluna	düşen	Fatma	Hanım’ı	orada	da	kötü	bir	sürpriz	bekliyordu.	Okul	müdürü,	
bu	 şartlardaki	 bir	 çocuğun	 normal	 sınıflardan	 birine	 kaydını	 alamayacağını	
söylüyor,	alternatif	olarak	down	sendromlu,	zihinsel	özürlü,	davranış	ve	öğrenme	
sorunları	olan	öğrencilerden	oluşan,	eğitim	düzeyi	vasat	ve	yöntem	olarak	şiddet	
kullanmaktan	çekinilmeyen	bir	özel	sınıfı	 işaret	ediyordu.1988	yılıydı	ve	Fatma	
Hanım’ın	durumundaki	bir	öğrenci	için	özel	eğitim	veren	okullar	bulunmuyordu.

	 Bugün	 ‘İkinci	 annem’	 dediği	 ilkokul	 öğretmeninin	 okul	müdürüyle	 geçen	 bu	
konuşmaya	tanık	olması,	Fatma	Güzel	için	yeni	bir	yol	ayrımı	oldu.	Okul	müdürünü	
karşısına	 alma	 pahasına	 ve	 öğrencisinin	 kaydını	 yaptırmadan	 sınıfına	 kabul	
ederek	 onu	 bir	 süre	 izlemeye	 aldı.	 Fatma,	 bir	 hafta	 boyunca	 okula	 önlüksüz	
devam	ettikten	sonra,	öğretmeni	annesine,	“Çocuğunuz	için	bundan	sonra	engelli	
ifadesini	 lütfen	 kullanmayın.	 Kızınız	 oldukça	 zeki	 bir	 çocuk.”	 diyecekti.	 Fatma,	
sınıfın	 en	 ön	 sırasında	 öğretmeninin	 yüzünden	 gözlerini	 ayırmadan	 okumayı	
ve	daha	nice	 şeyi	 öğrendi.	 Sınıf	 birincisi	 olarak	 ilköğretimi	 tamamladı.	Anadolu	
Liseleri	 Sınavı’na	 giren	 Fatma,	 o	 sene	 Türkiye	 derecesi	 yaparak	 Konya	Meram	
Anadolu	Lisesi’ne	yerleşti.
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	 Bu	 başarılı	 eğitim	 döneminin	 ardından,	 bu	 süreçte	 annesiyle	 birlikte	 en	
büyük	 destekçisi	 olan	 ilkokul	 öğretmeni,	 Fatma’yı	 Antalya	 gezisine	 götürmek	
istedi.	Hiç	deniz	görmemiş	olan	Fatma	için	bu	onun	için	oldukça	güzel	bir	fırsattı.	
Annesinin	 itirazlarına	 rağmen	 öğretmenin	 ısrarıyla	 deniz	 ile	 tanıştı	 ancak	 gezi	
dönüşünde	 bronşite	 yakalandı.	 O	 yaz	 üç	 ay	 boyunca	 hastanelere	 taşındı.	 Bu	
kontroller	sırasında	geçirdiği	tüm	rahatsızlıklar,	işitme	kaybı	durumu	incelemeye	
alınan	Fatma,	bu	süreçte	hemşire	şiddetine	de	maruz	kaldı.	Tomografiler,	EEG’ler	
derken,	damar	yolu	bulunamaması	nedeniyle	kollarının	delik	deşik	ve	sarılı	olduğu	
bir	 günde	 Türkiye	 derecesi	 yapan	 bu	 çocuğu	 merak	 eden	 bir	 özel	 televizyon	
röportaj	yapmak	için	hastaneye	geldi.	Röportaj	esnasında	sorulan	“Büyüyünce	ne	
olacaksın?”	sorusuna	verdiği	yanıtı	annesi	de	ilk	defa	duyuyordu.	Fatma	doktor	
olacaktı.	Ortaokul	ve	lise	hayatı	boyunca	bu	idealinden	hiç	vazgeçmedi.

	 On	bir	yaşına	kadar	işitme	cihazı	kullanmasa	da,	bu	dönemde	ikinci	el	bir	işitme	
cihazına	sahip	oldu.	Bu	cihaz	çok	 iyi	olmamakla	birlikte,	bir	süre	onu	 idare	etti.	
Üniversite	 sınavı	 sonrasında	 tüm	 tercihlerine	 tıp	 fakültesi	 yazan	 Fatma	Güzel,	
ilk	tercihi	olan	Konya	Meram	Tıp	Fakültesi’ni	kazandı.	Üniversite,	önceki	eğitim	
hayatından	 daha	 zorlu	 olacaktı.	 Büyük	 amfilerde	 hocanın	 yüzünü	 göremeden	
işlenen	dersler	ve	bozulan	işitme	cihazı	yüzünden	üçüncü	sınıfı	beş	kere	tekrar	
etmek	zorunda	kaldı.	Fakat	bu	beş	yıllık	sürede	okulu	bırakmayı	hiç	düşünmedi.	
Nihayetinde	dördüncü	sınıfa	geçebildiğinde	artık	staj	dönemine	başlamış	ve	daha	
küçük	gruplarla	yapılan	dersler,	durumunu	yakından	bilen	akademisyenlerle	daha	
rahat	 bir	 öğrenme	 ortamı	 yakalamıştı.	 Dört,	 beş	 ve	 altıncı	 sınıfları	 hep	 birinci	
olarak	bitirdi.

	 Staj	 döneminde	 bazı	 branşlarda	 kullanmaları	 gereken	 o	 tanıdık	 tıp	 aletini,	
streteskobu,	aldı	eline	ancak	hiç	kullanamadı.	Onun	yerine	kendini	diğer	muayene	
türlerinde	 geliştirdi	 ve	 böylelikle	 stajını	 tamamladı.	 Streteskobu	 ise	 yalnızca	
mezuniyet	fotoğraflarına	poz	verirken	kullandı.	

	 On	yıllık	bir	üniversite	hayatının	sonunda	2011	yılında	Samsun	İlkadım	Toplum	
Sağlığı	 Merkezi’ne	 atandı	 ve	 o	 günden	 beri	 koruyucu	 hekimlik	 görevini	 yerine	
getiriyor.

	 Doktorluk	mesleğini	etiket	için	değil,	ideali	için	tercih	eden	Fatma	Güzel,	bu	işin	
idealist	bir	iş	olduğunu,	mesleğini	ve	insanları	çok	sevdiğini	belirtiyor.	Korucuyu	
hekim	olmanın,	kendisi	için	ayrı	bir	anlamı	olduğunu,	kendi	yaşamındaki	hastalık	
deneyimleri	sonucunda,	sağlığı	korumanın	tedavi	etmek	kadar	önemli	olduğunu	
öğrenmesini	sağladığını	söylüyor	ve	ekliyor:

	 “Çocukların	 bugün	 tedavisi	 kolayca	 yapılabilen	 ateşli	 hastalıklar	 yüzünden	
kalıcı	 rahatsızlıkları	 olmaması	 için,	 engelli	 çocuklara	 zihinsel	 özürlü	 muamelesi	
yapılmaması	ve	daha	iyi	şartlarda	eğitilmeleri	için	elinden	gelen	her	şeyi	yapmak	
istiyorum.	Bu	nedenle	işim	beni	mutlu	ve	tatminkâr	biri	yapıyor.	Gereken	desteği	
gören	 ve	 hikayesi	 bana	 benzeyen	 çocuklar	 için	 nelerin	 değişebileceğinin	 bir	
örneğiyim	ben.	O	halde	başkaları	içinde	bir	şans	vardır.”

FERDA KAYNAR
OYUNCU

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1975
Rize/Fındıklı
Üniversite

Suretlerinden Aslına Ayna Tutmak…

	 Fındıklı’nın	Sulak	Köyü’nden	laz	ve	köyün	en	ileri	gelen	ailenin	beş	çocuğundan	
sonra	 artık	 “tamam”	 diyen,	 ama	 sürpriz	 olarak	 kırk	 yaşından	 sonra	 Trabzon	 da	
dünyaya	 gelen	 altıncı	 çocuktur	 Ferda.	 Evin	 tüm	 fertleri	 büyümüş	 yaşını	 başını	
almış	olduklarından	evin	maskotu	olmuş	ama	hiç	şımartılmadan	özenle	yetiştirildi.	
Hata	 yapma	 lüksleri	 yoktu;	 çünkü	 köyün	 her	 konuda	 akıl	 danıştığı,	 bilge	 bir	
babanın	 çocuklarıydı	 onlar.	 Baba	 böbrek	 ve	 astım	hastası	 olduğundan	malülen	
emekli	olmuş	zamanını	çoğunlukla	evde	geçiren	bir	adamdı.	Anneden,	bir	kadın	
olarak,	 hem	 erkek	 hem	 kadın	 olmayı,	 başkalarına	 ihtiyaç	 duymadan	 yaşamayı,	
güçlü	 olmayı,	 hayatta	 başarılamayacak	 işin	 olmadığını;	 babadan	 ise,	 hayatta	
şiddetten,	 öfkeden	 uzak	 durmayı,	 her	 sorunun	 konuşularak	 halledilebileceğini	
ve	 iletişimin	 gücünü	 öğrendi.	 Sonu	 hep	 bilmecelerle	 ve	 sorgulamalarla	 biten	
masallarla	büyüdü.		

	 Trabzon’da	 ikamet	 eden	 aile	 1982’de	 memlekete	 döndü.	 İlkokula	 köyde	
başladı.	 Dört	 yaşında	 okumayı	 öğrenen	 Ferda	 için	 bu	 süreç	 sınıf	 öğretmeninin	
yanında	 “minik	 öğretmen”	 olarak	 rol	 almaya	başladığı	 ve	hep	önden	yürüdüğü	
bir	dönemdi.	Evin	annesi	dışarıdaki	işlere	koşturduğundan,	ev	işlerini	ve	yemek	
yapmayı	çok	erken	öğrendi	ve	eve	katkıda	bulundu.	Öyle	ki,	henüz	ilkokul	ikinci	
sınıf	öğrencisiyken	köydeki	tüm	komşular	Ferda’nın	yemek	ve	pastalarının	methini	
bilirdi.	

	 Eğlenceli	bir	çocukluk	döneminin	ardından	Ferda,	ortaokula	da	köyünde	devam	
ederken	Fen	Bilgisi	öğretmeninin	açtığı	tiyatro	kulübü,	adına	ilk	oyuncu	adımlarını	
atmasını	 ve	 sahne	 dünyasına	 sempati	 duymasını	 sağladı.	 Kızının	 akademik	
başarısını	 göz	 ardı	 etmeyen	 baba	 onun,	 abisinin	 çalıştığı	 Karadeniz	 Ereğlisi’ne	
gitmesini	ve	liseye	daha	geniş	imkanlarla	devam	
etmesini	 istiyordu;	 ancak	bir	 sene	sonra	hayatını	 kaybetti.	 Ferda	 için	erken	bir	
olgunluğu	da	beraberinde	getiren	bu	deneyimden	sonra	anne	ve	kız	babalarının	
da	isteği	üzerine	Ereğli’e	yerleşti.	

	 Liseyi	bitirdikten	sonra	 İstanbul’da	özel	bir	hastanede	çalışıp	aynı	 zamanda	
üniversite	 sınavına	 hazırlandı.	 Üniversite	 sınavına	 girdi	 ancak	 bir	 talihsizlik	



44 45

sebebiyle	 sınavdan	 çıkmak	 durumunda	 kaldı.	 Sınavda	 kalabildiği	 süre	 içerisinde	
yapabildiği	 sorular	 karşılığında	 aldığı	 puanla	 Ondokuzmayıs	 Üniversitesi	 Fen-
Edebiyat	Fakültesi	Kimya	Bölümü’nü	kazandı.	

	 Hiç	 bırakmadığı	 oyunculuğa	 üniversitenin	 tiyatro	 kulübünde	 devam	 etti.	
Öğrenciliği	 süresince	 tüm	 tatillerini	 bir	 turizm	 firmasında	 tur	 operatörlüğü	 ve	
rehberlik	 yaparak	 değerlendirdi.	 	 Mezun	 olunca,	 Samsun’	 da	 Düşevi	 Oyuncuları	
adlı	özel	tiyatroda	oyunculuk	ve	yöneticilik,	 ilköğretimlerde	ise	drama	eğitmenliği	
yapmaya	başladı.	Evlendikten	sonra	tiyatroyla	eş	zamanlı	olarak	özel	bir	elektrik	
üretim	 şirketinde	 kimyagerlik	 ve	 idari	 amirlik	 yaptı.	 2008	 yılında	 bir	 kız	 çocuğu	
dünyaya	getirdi.	1998	yılında	kurula	Düşevi	Oyuncuları	Tiyatro	Topluluğu,	 	2006	
yılından	itibaren	kendi	oyunlarını	yazan	ve	İstanbul,	Ankara	gibi	büyük	şehirlerde	
perde	açan	profesyonel	bir	tiyatro	haline	geldi.	

	 2006	 yılında	 başladıkları	 Kadına	 yönelik	 şiddeti	 konu	 alan	 ‘Üçüncü	 Sayfadan	
Kadın	Hikayeleri’	adlı	oyun	her	yıl	mart	ayında	İstanbul’	da	sahnelemeye	ve	Samsun	
Valiliği’nin	 kadına	 yönelik	 şiddetle	 mücadele	 kapsamında	 yürüttüğü	 projeleriyle	
oynanmaya	devam	ediyor.	

	 2010	 yılında	 hazırlanan	 “Anadolu	 Kadınları”	 ve	 2011	 yılında	 hazırlanan	
“Meme	 Kanseri”	 konulu	 oyunlar	 da	 İstanbul’da,	 Ankara	 ve	 farklı	 şehirlerdeki	
çeşitli	 festivallerde	oynanmaya	devam	ediyor.	Düşevi	Oyuncuları’	nın	vizyonu	ve	
faaliyet	alanı	genişletilerek	Ekim	2013	tarihi	itibariyle	kurum	kimliği,	Düşevi	Sanat	
Merkezi	ve	Cafe	haline	getirildi.	Sanat	merkezinde	artık	hem	oyunlar	devam	ediyor	
hem	 de	 sanatın	 birçok	 dalında	 eğitimler	 veriliyor.	 Giriş	 kısmı	 cafe	 yapılarak	 hem	
kursiyerleriyle	 hem	 de	 sanatseverler	 ve	 dostlarıyla	 samimi	 bir	 paylaşım	 ortamı	
kuran	merkez	Samsun’un	az	sayıda	da	olsa	nitelikli	sanat	ve	sanat	eğitimi	veren	
merkezlerinden	biri	olarak	varlığını	sürdürmektedir.

	 Düşevi	Oyuncuları	logosu	altında	on	altı	yılını	ardında	bırakan	ve	yirmiden	fazla	
oyunda	 sahne	 alan	 Ferda	 Kaynar,	 Samsun’un,	 toplumsal	 sorunlara	 eğilmeyi	 ve	
“insan”	ı	her	haliyle	kendi	türünün	gözü	önüne	sermeyi	misyon	edinen	tiyatrosunda,	
yeni	replikler	için	hazırlanmaya	devam	etmektedir.

FİLİZ KAVALCI
ULUGAZİ MAHALLESİ

MUHTARI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1974
Samsun
Lise

Kadın Eli…

	 Öğrenim	hayatını	Samsun'da	tamamlayan	Filiz	Hanım	1994	yılında	eşi	Meh-
met	Kavalcı'yla	evlendi	ve	1996	yılında	kızı	Buse	dünyaya	geldi.	

	 1999	yılı	Mart	yerel	seçimlerine	üç	gün	gibi	kısa	bir	süre	kala	yaşadığı	mahal-
lenin	muhtarlığına	aday	olmaya	karar	verdi	ve	kazandı.	O	günden	itibaren	olanak-
ları	ölçüsünde	en	iyi	hizmeti	vermeye	ve	erkek	egemenliğinin	tartışılmaz	olduğu	
bu	göreve	kadın	eli	değmesine	katkıda	bulundu.	Kadın	vizyonunun	dokunuşlarıyla	
güzelleşen	Ulugazi,	 İlkadım’ın	gözde	mahallelerinden	biri	oldu.	Yola,	 “Halka	hiz-
met,	Hak’ka	hizmet”	anlayışıyla	çıkan	Filiz	Kavalcı,	mahallesine	çakılan	her	çivinin	
kendi	evine	çakılmış	gibi	mutluluk	verdiğini,	zevkle	atılan	her	adımın	 insanların	
yüzlerine	yansıdığını	belirtiyordu.	

	 Bugüne	kadar	aldığı	yol	için	“Allah'ım	şimdiye	kadar	beni	utandırmadı	inşallah	
bundan	sonra	da	utandırmaz.“	demeyi	de	borç	biliyordu.	
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	 Annesi	 ev	 hanımı	 babası	 ticaretle	 uğraşıyordu.	 Üç	 çocuktan	 en	 büyüğü	 idi.	
Beş	buçuk	yaşımda	 ilkokula	başladı.	 Yaramaz	bir	 çocuk	olduğu	 için	 annesi	 onu	
küçük	 yaşta	 okula	 gönderdi.	 İlk	 ve	 orta	 öğrenimini	 Çarşamba’da	 tamamladı.	
Ortaokulu	 üstün	 başarıyla	 bitirdi.	 Okulu	 bitirince	 ailesi	 onları	 okutmak	 için	
Samsun’a	taşındı.	On	Dokuz	Mayıs	Lisesinde	öğrenimine	devam	etti.	Daha	birinci	
sınıfta	iken	üniversite	sınavlarında	sorulan	matematik	sorularını	çözüyordu.	Çok	
sevdiği	matematik	dersinde,	kendi	formüllerini	icat	ediyor,	sağlamalarını	yaparak	
doğruluyordu.	Lise	öğrenimi	süresince	hep	sınıf	birincisi	oldu.	Arkadaşlarına	hatta	
Edebiyat	 hocasının	 kızına	 diğer	 hocalarının	 referansı	 ile	 özel	 ders	 dahi	 verdi.	
Daha	üniversiteye	başlamadan	doktor	olmaya	karar	vermişti.	Liseden	mezuniyet	
töreninde,	 okul	 müdürü,	 törene	 katılan	 Samsun	 Valisi’ne	 onu,	 “Doktor	 olacak	
öğrencimiz	“	diye	takdim	etmişti.	

	 1982	yılında	Cumhuriyet	Üniversitesi	Tıp	Fakültesine	başladı.	Mezun	olduktan	
sonra,	bir	yıl	Sivas’ta,	Kılavuz	Sağlık	Ocağında	mecburi	hizmetini	tamamladı.	Daha	
sonra	Çarşamba	Devlet	Hastanesi	acil	servise	tayin	oldu.	Bir	yıl	görev	yaptıktan	
sonra,	Samsun	3	Nolu	Sağlık	Ocağına	tayini	çıktı.	1995	yılında	OMÜ	Tıp	Fakültesi	
Fizik	Tedavi	ve	Rehabilitasyon	Bölümünde	ihtisasa	başladı.	10	Kasım	2000	‘de	
uzman	doktor	olarak	ihtisasını	tamamladı.	
 
	 Nisan	2000	‘de	SSK	Hastanesinde	Fizik	Tedavi	Ünitesi	sorumlusu	olarak	göreve	
başladı.	 Bu	 süre	 içinde	 hastanenin	 tüm	 fizik	 tedavi	 cihazlarının	 yenilenmesini	
sağladı.	 (çalıştığı	 yıllarda	 SSK	 cihaz	 vs.	 alımlarında	 ciddi	 bir	 kısıtlama	 olduğu	
düşünülürse	bu	çok	önemli	bir	hizmetti).	Sekiz	yıla	yakın	görev	süresince	Fizik	
Tedavi	 Bölümüne	 ait	 yaptığı	 çalışmalardan	 dolayı,	 dönemin	 Çalışma	 ve	 Sosyal	
Güvenlik	 Bakan’ı	 Sayın	 Yaşar	 	 Okuyan’dan,	 teşekkür	 belgesi	 aldı.	 Bu	 belgenin	
onun	için	ayrı	bir	değeri	vardı.

	 Kasım	 2007’de	 istifa	 etti	 ve	 kendi	 kliniğinde	 çalışmaya	 başladı.	 Sağlıkta	
dönüşümle	 başlayan	 özel	 hastane	 ve	 kliniklerin	 açılmasına	 yönelik	 yasal	
değişikliklerden	faydalanarak	dört	arkadaş	ortak	olup	2005	yılında	Özel	Fizik		

H. GÜLAY ATİK SAMSUN TİCARET SANAYİ ODASI
KADIN GİRİŞİMCİLER

KURULU BAŞKANI & FİZİK TEDAVİ UZMANI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1966
Samsun/Çarşamba
Üniversite

Kariyer Sahibi Bir Anne...

	 Tedavi	Merkezi’mizi	kurdu.	Bir	yıl	sonra,	iki	arkadaşları	ortaklıktan	ayrıldı.	Şimdi,	
iki	ortak		olarak	işletmelerine	devam	etmektedirler.	

	 Bugün	yüz	yirmi	çalışanına	sahip	bir	şirket	olarak	şehrimize	ve	Samsunlulara	
hizmet	etmeye	çalışmaktadır.	Bu	amaçla	okul	öncesi	eğitim	verecek	Kuzey	Yıldızı	
Çocuk	Akademisi	adlı	okulu	hizmete	açtılar.	En	son	projeleri	ise		6000	m2’	lik	ve	
beş	yıldızlı	konfora	sahip	olan,	yaşlılarımıza	hizmet	sunacak	bir	Yaşam	Merkezidir.

	 2009	 yılında	 Samsun	 Ticaret	 ve	 Sanayi	 Odası’nın	 yüz	 yıllık	 tarihinin	 ilk	 ve	
tek	kadın	meclis	üyesi	olarak	meclis	tarihine	geçti.	2013	yılı	seçimlerinde	tekrar	
seçilerek	 meclis	 üyesi	 olarak	 görevine	 devam	 etmektedir.	 2012	 Aralık	 ayında		
TOB	(Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği)	Samsun	Ticaret	ve	Sanayi	Odası		Kadın	
Girişimciler	Kurulu	başkanı	olarak	çalışmalarımı	sürdürmektedir.	

	 2013	 yılında,	 Samsun	 AKS	 TV’de	 her	 hafta	 cuma	 günleri	 canlı	 yayınlanan,	
fizik	tedavi	hastalıkları	ve	hastalıklardan	korunmak	adına	bilgilendirme	formatlı	
SAĞLIK	KLİNİĞİ	programını		yaptı.

	 Evli,	eşi	de	kendisi	gibi	doktordur	ve	bir	Dahiliye	uzmanıdır.	Hukuk	fakültesi	
üçüncü	sınıfta	okuyan	bir	kızı	ve	beşinci	sınıf	öğrencisi	olan	bir	oğlu	vardır.	Halen	
kliniğinde	çalışmalarına	devam	etmekte	olan	Gülay	Atik,	uzman	olarak	çalışmaya	
başladığından	bu	yana	yaklaşık	üç	bin	kişiye,	fizik	tedavi	hastalıkları	konusunda	
hizmet	verdiğini	gururla	söylemektedir.
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GÜLDURSUN KIR
EV HANIMI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1962
Samsun
İlkokul

Mücadelelerle Süren Bir Hayat…

	 Güldursun	 KIR’ın	 zorlu	 hayat	 yolculuğu	 küçük	 yaşlarda	 annesini	 kaybetmesiyle	
başladı.	Üç	çocukla	bir	başına	kalan	baba	tekrar	evlendi.	İkinci	eşten	üç	kardeşi	daha	
oldu.	Annesiz	geçen	on	yedi	yılın	sonunda	kendisin	yirmi	üç	yaş	büyük,	yüzünü	 ilk	
olarak	evlendiği	gece	gördüğü	şu	anki	eşiyle	evlendi.	 İlk	geceden	eyvah	dediği	bu	
durumunu	annesizliğine,	cahilliğine	ve	babasının	otoriter	yapısına	bağladı.	

	 Yaşamını	 eşinin	 abisinin	 ailesiyle	 birlikte	 kullandığı	 bir	 evde	 geçiriyordu.	 Her	
ailenin	bir	odası	vardı.	Hayat	o	daracık	odada	sürmek	zorundaydı.	Yaşı	tutmadığı	için	
nikah	yapılamamıştı.	Bu	olumsuz	şartlarda	çocuğu	olsun	 istemiyordu	ama	kısa	süre	
sonra	yaşamına	bir	de	annelik	sorumluluğunu	ve	zorluğunu	yüklüyordu.	Esra	adında	
bir	kızı	oldu.	Ben	şimdi	ne	yapacağım	derken,	kızı	ona	yaşama	sevinci	ve	mutluluk	
getirdi.	İlk	çocuktan	sonra	nikah	kıyıldı.	Bir	buçuk	yıl	sonra	ikinci	çocuğu	Davut,	ondan	
yirmi	 ay	 sonra	 ikinci	 çocuğu	Hakan	dünyaya	geldi.	Anne	olmanın	 sorumluluğu	onu	
güçlendirmişti.

	 Kararlıydı,	 	 evin	 ve	 çocukların	 ihtiyaçlarıyla	 ilgilenmeyen	 babanın	 yerine	
çalışarak	kendi	tamamlayacaktı.	Küçük	tarlalarında	 ıspanak,	pırasa,	 lahana	yetiştirip	
çocukların	besinlerini	temin	etti.	Sabah	gidip	akşam	eve	gelen	eş	Güldursun	Hanım’ın	
yaşadıklarından	 bihaberdi.	 Çalışıp	 didinip	 çocuklarını	 büyüttü	 ve	 köy	 okuluna	
gönderdi.	Büyük	oğlu	Davut	üçüncü	sınıfta	gözlerindeki	rahatsızlık	nedeniyle	okulu	
bıraktı.	 İlkokulu	bitiren	Esra’yı	 olanaklarının	yetersizliği	 nedeniyle	bir	 zanaatı	 olsun	
düşüncesiyle	dikiş	kursuna	gönderdi.

	 Küçük	 yaşlarda	 evlendi	 ve	 küçük	 yaşta	 anne	 oldu.	 Kendi	 deyimiyle	 Esra’sıyla	
büyüdü.	Yaşam	mücadelesinde	artık	yanında	kızı	vardı.	O	bazen	anne,	bazen	baba,	
bazen	arkadaş,	bazen	de	biricik	dert	ortağı	dostuydu.	Oğulları	Davut’un	ve	Hakan’ın	göz	
rahatsızlıkları	canını	sıkıyordu.	En	yakınlarında	bir	destek	olsa	bunun	mücadelesini	de	
vermeye	hazırdı.	Olmadı	ama	o	vazgeçmedi.	Komşularının	da	desteğiyle	çocuklarının	
tedavisi	başladı.	Oğullarının	gözü	oldu,	yedi	yıl	Ankara’ya	gitti,	geldi.	Zaman	zaman	
kendini	çaresiz,	yorgun,	hayal	kırıklıkları	içinde	hissetti	ama	pes	etmedi.	Küçük	oğlunun	
gözleri	görmeye	başladı.	Tedavisi	hala	devam	ediyor.	Büyük	oğlu	Davut,		yapılan	tüm	
tedaviye	rağmen	görme	duyusunu	tamamen	kaybetti.	Devletin	oğlu	için	verdiği	maddi	
destekle	biraz	rahata	kavuştu.	

	 Yaşanılan	 zorlu	 hayat,	 Güldursun	Hanım’ın	 da	 sağlığını	 bozdu.	 Kızını	 evlendirdi,	
kızının	 desteğiyle	 hayat	 mücadelesine	 devam	 ediyor.	 Ailesi	 yanında	 oldukça,	
aşamayacağı	zorluğun	olmadığını	düşünüyor…

GÜLHANIM CİVELEKOĞLU 
TEGV SAMSUN PARKI

MÜDÜRÜ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1958
Amasya
Üniversite

Bir Çocuk Değişir, Türkiye Değişir…

	 Memur	 bir	 babanın	 ve	 ev	 hanımı	 bir	 annenin	 ilk	 çocuğu	 olarak	 Amasya’	 nın	
Suluova	 ilçesinde	 dünyaya	 gelen	 Gülhanım,	 memur	 çocuğu	 olmanın	 gereği	
babasının	tayin	olduğu	illerde	ilkokul,	ortaokul	ve	lise	tahsilini	tamamladı.

	 Üniversite	 sınavı	 sonucu	 tahsiline	 devam	etmek	 için	 Ankara’	 ya	 gitti;	 ancak	
kendi	tercihi	olmayan	bir	bölümde	okumak	istemediği	için	üçüncü	senesinde	okulu	
bırakarak	ailesinin	yanına	döndü.	

	 Lise	 mezunu	 olarak	 özel	 bir	 bankanın	 memur	 alım	 sınavına	 girerek	 sınavı	
kazandı	ve	bankada	stajyer	memur	olarak	çalışma	hayatına	başladı.

	 Banka	sektöründe	değişimlerin	çok	yoğun	yaşandığı	ilk	yıllarda	çok	çalışması	
ve	çok	fazla	seminere	katılması	gerekiyordu.	Evlenene	kadar	geçen	altı	yıl	içinde	
bu	çalışma	maratonuna	ayak	uydurması	kolay	olsa	da	evlendikten	ve	ertesi	yıl	da	
kızını	dünyaya	getirdikten	sonra	zorluklar	başladı.	Mesai	saatlerinin	normalin	çok	
üzerinde	olması,	işin	kendi	içinde	barındırdığı	stres	ve	çocuk	büyütmenin	zorluğu	
bir	araya	gelince	bedensel	ve	ruhsal	olarak	çok	zorlansa	da	kızıyla	ilgilenen	annesi	
ve	kayınvalidesi	sayesinde,	kendini	aynı	koşullardaki	yakınlarına	göre	daha	şanslı	
görüyordu.	Altı	yıl	süren	evliliğinin	sonlanmasından	sonra	ailesinin	davetine	rağmen	
kızıyla	ayrı	bir	evde	yaşamak	istedi.	Kızı	ilkokula	başlayınca	onunla	birlikte	oturup	
ders	çalışarak	yarım	bıraktığı	üniversite	eğitimine	yeniden	başlamak	 için	sınava	
girdi.	Açık	öğretim	Fakültesi	Halkla	 ilişkiler	Bölümüne	kayıt	yaptırdı.	Mezuniyeti	
sonrasında	Ankara’ya	tayin	oldu.	Kızıyla	birlikte	Ankara’ya	taşındılar.	Emekliliğin	
ardından	kızıyla	aldıkları	ortak	karar	sonucunda	Samsun’	a	geri	döndüler.	Kızı	liseyi	
bitirip	Üniversite	 eğitimi	 için	Ankara’ya	giderken	GülHanım	yeni	 bir	 iş	 arayışına	
girdi.	Türkiye	Eğitim	Gönüllüleri	Vakfı	Samsun	Eğitim	Parkı	için	yönetici	arandığını	
öğrenerek	 internet	 üzerinden	 başvuruda	 bulundu.	 Yapılan	 mülakat	 sonucunda	
2005	yılında	şimdi	yürütmekte	olduğu	vakıf	yöneticiliği	görevine	başladı.

	 Sivil	 Toplum	 çalışmalarının	 çeşitlendiği	 ve	 hızlandığı	 bu	 dönemde,	 çocuklara	
eğitim	desteği	verilen	bir	vakıfta	çalışmak,	maddi	olarak	aileye	katkı	sağlamasının	
yanında	 manevi	 olarak	 da	 mutluluğunu	 arttırdı.	 Birlikte	 çalıştığı	 Genç	 Gönüllü	
arkadaşlarının	teşviği	ile	üniversite	eğitimini	dört	senede	tamamladı.
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	 Vakfın	asıl	hedef	kitlesinin	çocuk	olması	ile	birlikte,	çocukların	anneleri	için	de	
zaman	zaman,	talepler	dahilinde	çeşitli	eğitim	çalışmaları	yapılmaktadır.

	 Otuz	 üç	 yıldır	 Samsun	 İlkadım	 İlçesinde	 yaşayan,	 Samsun’	 un	 bir	 kadın	 için	
rahat	ve	huzur	içinde	yaşanılabilecek	bir	şehir	olduğu	ve	her	geçen	gün	koşulların	
daha	 da	 iyileştiği	 görüşünde	 olan	 Gülhanım	 Civelekoğlu,	 TEGV	 Samsun	 Eğitim	
Parkı’nda	 yöneticiliğin	 yanında	 gönüllü	 gençlere	 dönem	 dönem	 eğitimler	 de	
vermektedir.	

HANİFE UZUN
EMEKLİ

ÖĞRETMEN & YAZAR

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1958
Samsun
Üniversite

Hanımeli Kelimeler…

	 Bugün,		evli	ve	dört	çocuk	annesi	olan	Hanife	Uzun,	Samsun	ili	Lâdik	ilçesinin	
Büyük	 Kızoğlu	 köyünde	 doğdu.	 İlkokulu	 kendi	 köyünde	 bitirdikten	 sonra	 1968	
yılında	Sinop	Kız	İlk	Öğretmen	Okulu	sınavını	kazandı	ve	1976	yılında	mezun	olarak	
meslek	hayatına	başladı.			Doğduğu	köyde	ilkokuldan	sonra	öğrenimini	sürdürerek	
meslek	sahibi	olan	ilk	kız	çocuğudur.

	 Sırasıyla,	Samsun’a	bağlı	Vezirköprü	ve	Çarşamba	ilçesi,	Muğla’ya	bağlı	Fethiye	
ilçesindeki	okullarda	ve	son	olarak	Samsun	Merkez’de	bulunan	Gülsüm	Sami	Kefeli	
İlköğretim	Okulu’nda	öğretmenlik	yaptıktan	sonra	1997	yılında	emekliliğe	ayrıldı.

	 Öğrencilik	yıllarında	küçük	hikâyeler	ve	şiir	denemeleriyle	edebiyatın	kapısını	
araladı.	Emekli	olduktan	sonra	Samsun’da	yayın	yapan	Gündem,	Denge	ve	Haber	
adlı	yerel	gazetelerde	köşe	yazarlığı	yaparak	edebiyata	olan	ilgisini	devam	ettirdi.

	 2009	yılında	ilk	eseri	olan	“Dört	Mevsim	Eylül	Şimdi	”adlı	romanı	yayımlandı.	
Hemen	ardından	yazmış	olduğu	“Türk	Kadını	Ve	Sanat	Oratoryosu	”	8	Mart	2010	
tarihinde	Yerel	Gündem	21	Kadınlar	Konseyi	öncülüğünde	Samsun	Devlet	Korosu	
Sanatçıları	tarafından	sahneye	konuldu.	

	 2011	yılında	“Aşkın	Öteki	Yüzü	”	adlı	romanı	yayımlandı.
	 “Güllerin	Gölgesinde	Mağrur	Menekşe	”	ise	Hanife	Uzun’a	ait	son	eserdir.

	 Eserlerinde,	genellikle	kısıtlı	yaşam	olanaklarıyla	türlü	yoksunluklara	rağmen	
kendi	 iç	 dinamiklerinden	 güç	 alan	 her	 yaştan	 kadının	 aşk,	 sanat	 ve	 sosyal	
yaşamlarındaki	 başarılarını	 simgeleyen	 kahramanlar	 yarattı..	 Kent	 kültüründen	
uzak	 ataerkil	 yaşantının	 hakim	 olduğu,	 kadın	 olmanın	 ezilmek	 ve	 kabullenmek	
anlamına	 geldiği	 coğrafyalarda	 geçen	 hikâyeler	 üzerinde	 durmanın,	 yazarlık	
kimliğini	 daha	 etkili	 kılacağını	 düşündü.	 Eğitimci	 bir	 yazar	 olan	 Uzun’un	 TRT	
repertuvarında	sözleri	kendisine	ait	olan	13	şarkısı	bulunmaktadır.	Çeşitli	şiir	ve	
hikâye	yarışmalarında	dereceye	giren	eserleri	mevcuttur.
     
	 MESAM,	SASAD	ve	Samsunlu	Yazarlar	Derneği,	 	 üyesi	 olan	Hanife	Uzun,	 şiir	
hikâye	ve	roman	yazma	çalışmalarını	sürdürmektedir.	
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	 Evli	ve	bir	çocuk	annesi	olan	Gülsüm	Urfalı,	ilk,	orta	ve	lise	öğrenimini	Samsun'da	
tamamladı.		1989	yılında	öğrenime	başladığı	Ankara	Üniversitesi	Siyasal	Bilgiler	
Fakültesi	Basın	Yayın	Yüksekokulu'nun	1995	yılında	İletişim	Fakültesi	olmasıyla	
mezun	oldu.	

	 Gazetecilik	yaşamına	daha	öğrenciyken	1993	yılında	Ankara'da	Ulusal	Basın	
Ajansı'nda	 başladı.	 Bu	 ajansta	 görev	 yaptığı	 süre	 içerisinde	 Çağdaş	 Gazeteciler	
Derneği	ve	Türkiye	Gazeteciler	Sendikası	üyesi	oldu.	

	 Türk	 Tabipler	 Birliği'nden	 sağlık	 haberciliğinde	 yılın	 gazetecisi	 ödülünü	 aldı.	
Siyah	Beyaz	Gazetesi,	Anka	Ajansı,	Demokrasi	Gazetesi	ve	Milliyet	gazetesinde	
çalıştıktan	sonra	1996	yılından	itibaren	Flash	TV'de	Başbakanlık	muhabiri,	1999	
yılında	ise	Avrasya	TV'de	Parlamento	muhabiri	olarak		uzun	yıllar	gazetecilik	yaptı.	

	 2006	yılında	memleketi	olan	Samsun'a	döndü.	Yerel	basında	çalışmaya	başladı.	
2006-2012	yılları	arasında	Haber	Gazetesi'nde	istihbarat	şefi	olarak	görev	yaptı.	
Bu	süreçte	Samsun	Tabipler	Odası'ndan	yılın	gazetecisi	olarak	ödül	aldı.	Gülsüm	
URFALI,	 	 bu	 süreçte	 TRT	 Trabzon	 Radyosu'nun	 Samsun	 temsilcisi	 olarak,	 yerel	
haberlerle	gazeteciliğe	devam	etti.

	 2012	yılında	Ekip	Gazetesi'nde	haber	müdürü	olarak	görev	yapmaya	başladı.	
Aynı	 yıl	 Piri	 Reis	 Anadolu	 İletişim	 Lisesi	 Gazetecilik	 Bölümü'nde,	 Gazetecilik	
Bölümü	öğrencilerine	ders	vermeye	başladı.	Bu	görevine	hala	devam	eden	Gülsüm	
Urfalı,	okulda	Rota	Haber	Gazetesi'nin	çıkarılmasında	da	aktif	rol	aldı.

	 18	 yıldır	 sarı	 basın	 kartı	 taşıyan	 Gülsüm	 URFALI,	 	 Parlamento	 Muhabirleri	
Derneği,	Çağdaş	Gazeteciler	Derneği	ve	Samsun	19	Mayıs	Gazeteciler	Cemiyeti'nin	
asil	üyesi	durumunda.	Samsun	19	Mayıs	Gazeteciler	Cemiyeti'nde	Yönetim	Kurulu	
üyesi	de	olan	Gülsüm	URFALI,	ulusal	ve	yerel	basında	yer	alan	haberleriyle	sık	sık	
adından	söz	ettiriyor.

GÜLSÜM URFALI
GAZETECİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1972
Samsun
Üniversite

Gazetecilikle Geçen Bir Ömür…

HATİCE TOZKOPARAN
OTİZMLİ ÇOCUKLAR
DERNEK BAŞKANI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1972
Düzce
Üniversite

“Ben” den Geçmek Hali…

	 Daha	 dün	 gibiydi.	 İkisi	 de	 sağlık	 camiasında	 çalışıyorlardı	 Bin	 bir	 güçlüğe	
rağmen	artık	evleniyorlardı	ve	her	şey	çok	güzel	olacaktı.	Meslek	sahibi,	sağlıklı	ve	
birbirini	seven	bu	çift,	her	türlü	zorluğu	aşacak	güce	sahipti.	Oğullarını	kucaklarına	
aldıklarında	mutlulukları	perçinlendi.	Hayatlarına	katılan	bu	küçük	insan	onlar	için	
sekizinci	 harika,	mutluluğun,	 sevginin,	 aşkın	 ete	 kemiğe	 bürünmüş	 haliydi.	 Her	
şeyin	yolunda	gittiğini	düşündükleri	sırada	oğullarının	uyku	problemi	olduğunu	fark	
ettiler.	Gazdan	ötürü	kusuyor,	geniz	etinden	dolayı	konuşma	problemi	yaşıyordu.	
İki	buçuk	yaşında	olan	çocuğun	bu	durumu	için	duygusal	travma	denildi.	Anne	ve	
baba	buna	inanmak	istedi;	çünkü	birçok	ebeveyn	gibi	onlar	da	çocuklarına	otizmi	
yakıştıramıyordu	Ancak	günbegün	suskunlaşan	çocuk	tepki	vermiyor,	ellerinden	
sabun	gibi	kayıp	gidiyordu.	

	 Belki	 de	 bu	 bir	 kabustu.	 Alnındaki	 ter	 damlalarıyla	 uyanacak	 ve	 “çok	 şükür	
rüyaymış”	 dedikten	 sonra	 hayat	 eskisi	 gibi	 devam	 edecekti.	 Oysa	 ki	 asıl	 kabus	
yeni	 başlıyordu.	 Hatice	 Hanım’ın	 dayatmasıyla	 bir	 arayışa	 girildi.	 Memur	 olan	
çift	Gümüşhane’	de	görev	yaparken	önce	Erzurum’a,	ardından	Ankara	Hacettepe	
Üniversitesi’ne	 gitti.	 Otizm	 teşhisiyle	 karşılaşan	Hatice	Hanım’ın	 adeta	 dünyası	
karardı.	 Yedi	 gündür	 girip	 çıktığı	 servisin	 kapısını	 bulamadan,	 ağlayamadan,	
darmadağınık	bir	zihinle	dondurdu	zamanı.	Eşinin	“Hayır!”	diye	yankılanan	sesiyle	
irkildi.	“Yanlışları	var.	Ben	inanmıyorum.	Başka	doktorlara	götürürüz.	Bak	ben	haklı	
çıkacağım	göreceksin...''	diyordu.	İnanmak	istedi	ancak	bu	durumu	hazmetmesi	bir	
yılı	buldu.	Eşinin	ise	üç	yıl...

	 O	 zamanlar	 otizm	 bu	 kadar	 bilinen	 bir	 rahatsızlık	 olmadığı	 için	 bu	 durumu	
aileleriyle	 paylaşamadılar.	 Fakat	 ellerinden	 tutulmasına,	 destek	 olunmasına	
ihtiyaçları	vardı.	Çünkü	kendi	içlerinde	yaşadıkça	daha	fazla	eziliyorlardı.	Bir	umutla	
aileye	açıldılar	ama	hiç	de	bekledikleri	türden	bir	tepki	ile	karşılanmadılar.	İki	aile	
tarafından	da	damat	ve	gelin	olarak	suçlandılar.	Sonra	bu	gerginlik	eşiyle	arasına	
girdi	 ve	 çözüm	 bulmak	 yerine	 herkes	 birbirinin	 davranışlarını	 sebep	 gösterip	
suçlamaya	başladı.	Hatice	Hanım	bu	süreçte	oldukça	incindi	ve	yıprandı.

	 Tüm	 olanlara	 rağmen	 ortada	 hiçbir	 şeyden	 haberi	 olmayan,	 masum	 bir	
çocuk	 vardı.	 Allah’ın	 bir	 emaneti	 olarak	 gördüğü	 oğlu	 için	 elinden	 geleni	
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yapmalıydı.	Olanakların	 oldukça	 kısıtlı	 olduğu	Gümüşhane’de	 tedavi	 için	 bir	 şey	
yapılamadığından	 6	 ayda	 bir	 Hacettepe’den	 hastalığa	 özel	 bir	 paket	 program	
alıp	 evde	 eğitmeye	 çalışıyor	 ancak	 pek	 başarılı	 olamıyor,	 terzi	 kendi	 söküğünü	
dikemiyordu.	 Eşi,	 ''Kime	ne	yaptık,	 kimin	 ahını	 aldık,	 nerede	hata	 yaptık?	 ''	 diye	
dursun	Hatice	Hanım	arayış	 içinde	üç	 ay	geçirdi	 ve	 sonunda	Samsun'da	Otistik	
Çocuklar	Eğitim	Merkezi’ni	buldu.	Bir	kişilik	yer	vardı.	Eşinin	ailesi	“Otizm	okuluna	
yollayıp	çocuğu	damgalayacak	mısın?”	diye	itirazlarını	dile	getirirken	ikinci	çocuğu	
dünyaya	geldi.	Kızı	konuşuncaya	kadar	aynı	endişeleri	tekrar	göğüslemek	zorunda	
kalsa	da	İlk	''anne''	seslenişiyle	Allah’a	şükür	etti.	Bu	çocuğu,	oğlu	ile	ilgili	sorunlara	
sabredebilmesi	için	Yaratıcı	tarafından	kendisine	verilmiş	bir	hediye	gibi	gördü.

	 Boşanmanın	 eşiğine	 gelen	Hatice	Hanım	 evini	 iki	 günde	 topladı,	 eşini	 ve	 iş	
yerini	arkasında	bırakarak	iki	çocuğuyla	Samsun'a	geldi.	Hiç	kimseyi	tanımıyordu	
ve	her	şeye	yabancıydı	ama	önemli	olan	oğlunu	kazanmaktı.	 iki	yıl	ücretsiz	 izin	
alarak	mazeret	tayinini	beklerken	eşi	de	daha	sonra	yanlarında	olmayı	tercih	etti.	
Artık	o	da	öğrenmişti	ki	artık	“biz”	diye	bir	şey	yok,	“çocuklar”	vardı.	

	 Kızı	bir,	oğlu	beş	yaşında.	olan	Hatice	Hanım,	alt	katında	içip	içip	küfreden	bir	ev	
sahibi,	üst	katında	karısına	şiddet	uygulayan	bir	adam,	yastığının	altında	kaması	
ve	kapısının	önünde	evde	olmayan	eşinin	ayakkabılarıyla	yaşarken	ağlamasa	da,	
oğlu,	baba	özlemiyle	 	her	çizdiği	 resme	bıyık	koyduğunda	çözüldü	gözyaşları.	O	
zaman,	birlikte	çıktıkları	yolda,	evlatları	 için	tekrar	denemek	zorunda	olduklarını	
düşündü.	Özür	grubu	tayini	çıktıktan	sonra	Hatice	Hanım	ve	eşi	Samsun’da	tekrar	
bir	araya	geldi.	Yine	de	her	şey	yolunda	gitmiyordu.	Son	zamanlarda	alternatif	bir	
tedavi	duymuştu	ama	yine	eşiyle	karşı	karşıya	geliyordu.	Ondan	gizleyerek	hacı	
hoca	dolanıyordu.	Eşinden	gizlediği	iki	bileziği	hocalara	verdi.	

	 Bununla	 da	 kalmayıp	 çocuğunu	 yıkadığı	 suyu	 asansörsüz	 bir	 binada	 beşinci	
kattan	 ayak	 değmeyen	 bir	 ağaç	 dibine	 kovalarla	 dökmek	 gibi	 normal	 şartlarda	
kendisinin	de	“cahillik”	diyeceği	eylemlere	girişti.	

	 Eşinden	onay	alamayınca	babasından	aldığı	parayla	duyduğu	alternatif	tedavi	
için	oğluyla	birlikte	yollara	düştü.	Olmadık	saatlerde,	terminallerde	sokağın	gece	
yüzüyle	 tanıştı.	 Yapılan	 tahliller	 sonucunda	 ağır	 metal	 zehirlenmesi	 saptandı.	
Bunun	 için	 kullandıkları	 ilaç	 tedavisi	 iyi	 geldi	 ancak	 uygulanan	 tedavi	 dolara	
endeksli	olduğundan	elde	avuçta	ne	varsa	su	gibi	gidiyor,	yetmiyordu,	devlet	bu	
tedaviyi	karşılamıyordu.	Eşi	iki	işte	birden	çalıştı,	banka	kredisi	çekildi	ve	bu	böyle	
devam	etti.	

	 Hatice	Hanım’ın	oğlu	şu	anda	otizmliler	içinde	durumu	iyi	olan	bir	gruba	dahil	
durumda.	 Oğlunu	 kazanmaya	 çalışırken	 eşinin	 ailesi	 ile	 bağlantılarını	 koparmak	
zorunda	kaldı.	Kendi	ailesinin	de	yanına	sığamadı,	suçlandı,	tahammülleri	zorlandı.	
Buna	rağmen	oğlunu	mutlu	gördüğü	sürece	dünyasını	onun	için	düzenlemekten	
hiç	vazgeçmedi.	

	 “Onun	bir	damla	gözyaşı	için	dünyayı	yıkarım”		dediği	oğlu,	şimdi	lise	çağında	
fakat	 otizm	 lisesi	 bulunmuyor.	 Hatice	 Tozkoparan	 eğitim	 merkezinin	 velileriyle	
konuştu	ve	bu	okulun	gerekliliğine	onları	inandırdı.	Bu	sayede	derneklerini	kurdular.	
Yakında	liselerine	kavuşacaklar	ve	otizmli	evlatlarının	yüzünü	yine	güldürecekler.
“Sakıp	 Sabancı	 gibi	 milyar	 dolarlarım	 yok	 ama	 çok	 şükür	 ki	 sağlığım	 ve	 sabrım	
var.”	diyen	Hatice	Hanım,	otizmi	onlardan	daha	iyi	anlayacak	ve	anlatacak	kimse	
olmadığını	düşünüyor.	

	 Kamu	kuruluşunda	tam	mesai	yapan	ve	iş	çıkışı	dernek	çalışmalarını	yürüten	
Hatice	Hanım,	her	Salı	günü	“Yağmur	Çocuklar”	adı	altında	TV	programı	da	yapıyor.	
Hafta	sonu	otizmli	aileler	ile	görüşüyor	ve	kendi	çocuklarına	zaman	ayırıyor.	
“…Yıllar	 sonra	 anladım	 ki	 ben	 oğlumla	 büyüdüm.	 Hamdım	 piştim.	 O	 da	 benim	
dünyada	 servetim,	 ahiretimde	 kurtuluş	 meşalem...	 Ben	 Rabbimin	 verdiği	 güç	
nispetinde	 çalışmak	 istiyorum.	 Yarın	 bir	 gün	 ölünce,	 evlatlarımın	 hayatta	 tek	
başına	dimdik	durmaları	ve	ele	güne	muhtaç	olmamaları	için…”
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KEZBAN ÖZTÜRK
HASTANE MAHALLESİ

MUHTARI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1966
Samsun
İlkokul

Cesaretin ve Kararlılığın Vardığı Nokta…

	 Kezban	Öztürk,	 dört	 çocuklu	 Samsunlu	 bir	 ailenin	 ilk	 çocuğuydu.	Anne	baba	
Tekel	 işçisiydi.	 Çalışma	 şartlarının	 ağırlığı	 ve	 zorluğu	 nedeniyle	 kendisine	 ve	
kardeşlerine	bir	süre	teyzesi	baktı.	Teyzesi	evlenince	kendisi	de	aslında	bir	çocuk	
olan	Kezban	Hanım	kardeşlerinin	de	sorumluluğunu	aldı.	Çalışan	annenin	evdeki	
eksikliğini	hep	hissetti.	Bu	durumu;	“Büyüyorduk,	anne	ve	babamızın	fiziksel	ve	
ruhsal	eksikliğini	her	an	içimizde	duyarak,	sevgilerini	görmeden	ve	hissetmeden,	
kokularını	duymadan	büyüyorduk.”	diye	belirtiyor.	

	 Sorumluluklar	 onu	 olgunlaştırdı.	 Kendini	 içine	 kapanık	 ve	 çekimser	 bir	 insan	
olarak	 tanımlayan	 Kezban	 Hanım	 mahallesinden	 dışarı	 çok	 çıkmadı.	 Dönemin	
ve	 şartların	 zorlukları	 okumasına	 engel	 oldu.	 Bir	 taraftan	 kardeşlerine	 annelik	
yaparken,	 bir	 taraftan	 da	 çeyizlik	 eşyalar	 yapıp	 satıyor	 ve	 kendine	 kazanç	
sağlıyordu.	Daha	sonraki	yıllarda	pazarcılık	yapacaktı.	

	 Kardeşleri	büyüdü	ve	evlendi.	Mahalledeki	yakın	arkadaşlarının	da	evlenmesiyle	
kendini	yalnız	hissetti.	2009	Yerel	Seçimleri’nde	mahalle	muhtarı	olmak	için	karar	
verdi	 ve	 adaylığını	 koydu.	 Seçim	 sonucunda	 ikinci	 olmuştu.	 Kesin	 kazanacağını	
düşünen	Kezban	Hanım	hayal	kırıklığı	yaşamıştı.	Kısa	bir	araştırma	yaptı	ve	birinci	
olan	 muhtar	 adayının	 aslında	 kendi	 mahallelerinde	 oturmadığını	 öğrendi.	 Bu	
durumu	gerekli	yerlere	iletti	ama	bir	çözüm	bulamadı.	Kardeşiyle	beraber	başkente,	
Yüksek	Seçim	Kurumu’na,	 faks	çekti.	Haklıydı	ve	kazandı.	 İki	ay	sonra	muhtarlık	
Kezban	Öztürk’e	verildi.	

	 Mücadelesinden	 vazgeçmeyen	 Öztürk,	 	 şu	 anda	 Hastane	 Mahallesi	 Muhtarı	
olarak	görev	yapıyor	ve	bu	yerel	seçimleri	de	kazanıp	mahallesine	hizmet	etmeyi	
istiyor.	

KIYMET BEYAZ
EV HANIMI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu : Lise

Ay Işığında Gizli…

	 “Bir	çocuğun	istediği	şeyler	ne	olabilirdi?	Okumak,	aile	sevgisiyle	yaşamak	ama	
nerede	ki	bunlar?”	diyen	Kıymet	Beyaz	altı	yaşında	okula	başladı.	Çantasını	bile	
taşıyamıyordu.	Trabzon	Medresesi’nde	okumuş,	Birinci	Dünya	Savaşı’na	katılmış	
büyük	 dedesi,	 kendi	 dedesi,	 anne-baba	 ve	 çocuklardan	 oluşan	 geniş	 bir	 ailede	
yaşıyordu.	 Dedesi,	 tek	 kız	 torunu	 olan	 Kıymet	 Hanım’ı	 okutmayı	 çok	 istiyordu;	
ancak	ne	babası	ne	de	dedesinin	büyük	dede	karşısında	herhangi	bir	söz	söyleme	
hakkı	yoktu.	
 
	 Annesi	 ise	 sert,	 ataerkil	 bir	 kültürden	 gelen	 tipik	 bir	 Karadeniz	 kadınıydı.	
Kıymet	Hanım,	 ortaokula	 kadar	 köydeki	 koyun	 ve	 inekler	 ile	 ilgilendi	 ve	 çocuk	
baktı.	Annesi	köy	hayatının	günlük	işleriyle	ilgileniyor,	DSİ’de	çalışan	babası	evde	
olduğu	vakitlerde	ise	zaman	zaman	şiddete	maruz	kalıyordu.	Zor	koşullar	altında	
dayısının	sayesinde	Samsun	Gazi	Orta	Okulu’na	kaydoldu.	Lise	döneminde,	1976-
77	siyasi	olaylarına	tanık	oldu.	Başarılı	bir	öğrenci	olan	Beyaz,	üç	defa	ebe-hemşire	
bölümünü	kazandı	ancak	kız	çocuklarının	okumasına	karşı	çıkan	annesinin	dayısı	
tarafından	evraklarının	yırtıldığını	çok	sonra	öğrendi.

	 Yengesiyle	anlaşamadığı	halde	lise	döneminde	amcası	ile	yaşamaya	zorlandı.	
Ergenlik	 döneminde	 istemediği	 bir	 yaşam	 biçimine	 mecbur	 bırakıldığından	
nişanlanmak	ve	 kendi	 hayatını	 yönetmek	 istedi.	Ortaokulda	 tanıştığı	 biriyle	 on	
yedi	yaşındayken	kaçarak	evlendi.	

	 Kıymet	Hanım	eşinin	evinde	yaşamaya	başladığında	kayınpederinin,	iki	eşi	ve	
bu	 beraberliklerden	olan	 yedi	 çocuğunun	bulunduğunu	ve	 aynı	 zamanda	 kayın	
pederinin	 siroz	 hastası	 olduğunu	 öğrendi.	 Kıymet	 Hanım	 bu	 çocuklardan	 en	
küçüğü	ile	evliydi	ve	zor	bir	yaşam	onu	bekliyordu.

	 1983’	 te	 evlenen,	 1984	 ‘te	 kızını	 ve	 85’te	 oğlunu	 kucağına	 alan	 Kıymet	
Beyaz,	on	altı	yıl	boyunca	maddi	sıkıntılar,	alkol-	sigara	bağımlılıkları	ve	şiddete	
göğüs	gerdi.	Kızı	öğretmen	olurken	oğlu	aşçılık	bölümünde	okudu.	Çocuklarının	
eğitim	masraflarını	karşılamak	için	on	yıl	terzilik	yapan	Kıymet	Hanım	Olgunlaşma	
Enstitüsü’nde	 dikiş	 öğretmenliği	 kurslarına	 gitti	 ve	 liseyi	 açıktan	 bitirdi.	 İki	
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kayınvalidesi	 de	 hasta	 iken	 onlara	 bakmak	 için	 dikiş	 öğretmenliğini	 bırakmak	
zorunda	kaldı.

	 1995’te	 üniversite	 misafirhanesinde	 çalışmaya	 başladı	 ancak	 eşinin	 alkol	
sorunları	yüzünden	işyerinde	huzursuzluk	çıkarması	nedeniyle	bu	işi	de	bırakmak	
zorunda	kaldı.	İşinden	ayrılmak	zorunda	olması	evliliğinin	de	sonu	oldu.	
 
	 Kayınvalidesi	ve	görümcelerinin	şahitliğiyle	1999’da	eşinden	ayrılan	Kıymet	
Hanım	kayınvalidesini	kızıyla	birlikte	bir	öğrenci	evinde	ikamet	ettirdi.	Kendisi	de	
felçli	 olan	 annesinin	 yanında	 onun	bakımıyla	 ilgilendi.	 Bu	 arada	 ikinci	 evliliğini	
yaptı.	Eski	hayatı	ile	bağlantılarına	karışmayan,	çocuklarının	üniversite	eğitimine	
destek	olan	eşi	ile	huzurluydu	ve	2003’te	üçüncü	çocuğunu	dünyaya	getirdi.	Kızını	
evlendiren	 ve	 küçük	 oğlu	 ana	 sınıfına	 başlayan,	 iyi	 ebeveynleri	 olmadığından	
hep	 sıkıntılı	 bir	 yaşamın	 parçası	 olan,	 çocukluğunu	 yaşayamadan	 anneliği	
öğrenen	Kıymet	Beyaz,	yeni	yaşamında	sabrın	ve	özverinin	meyvelerini	topluyor.	
Sonrasında	hayatına	giren	Nuray,	Sakine,	Hüseyin	Bey,	Özlem	ve	kardeşi	Recep’le	
birlikte	bir	devri	arkasında	bırakarak	kendisi	için	yarattığı	ikinci	şansı	adımlıyor.

KÜBRA YAMAN
TARIM İŞÇİSİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1992
Samsun
İlköğretim

Hırstan Riyadan Uzak Bir Yaşam…

	 Dört	çocuklu	bir	ailenin	ikinci	çocuğu	olarak	Samsun’da	dünyaya	geldi	Kübra.	O	
bebekken,	ailesi	bir	müddet	maddi	sıkıntılar	yaşamasına	rağmen	bütün	çocuklarını	
okutmak	 için	 elinden	 geleni	 yaptı	 ve	 nihayetinde	 Kübra’nın	 dışında	 bütün	
kardeşler	 okudu.	 Kübra	 okuyamadığı	 için	 kardeşlerini	 kıskanmak	 yerine	 onlarla	
her	 zaman	 gurur	 duymayı	 yeğledi.Kendisinin	 okuyamamasını	 da	 bir	 talihsizlik	
olarak	değerlendirdi.

	 Kübra	yetişkin	bir	kız	olunca	her	genç	kız	gibi	bir	yuva	kurmak	ve	çocuk	sahibi	
olmak	 istedi.Bu	 isteği	 de	 gerçekleşti.Kübra	 evlendikten	 sonra	 çok	 güzel	 bir	 kız	
çocuğu	dünyaya	getirdi.Bu	güzel	çocuğun	geleceğinin	de	güzel	olmasını	istiyordu.	
Eşi	tarım	müdürlüğünden	aldığı	armut	fidelerini	yetiştiriyordu.Kübra	da	en	az	eşi	
kadar	 bu	 işle	 ilgilenmeye	 başladı	 ve	 gün	 geldi	 bu	 fidelere	 eşinden	 daha	 fazla	
zaman	ayırmaya	başladı.Bu	fidelerle	kızının	yaşamını	özdeşleştiriyordu.	Her	ikisi	
de	 kendileriyle	 ilgilenecek,	 	 bakımlarını	 üstlenecek	 birine	muhtaçtı.Her	 ikisi	 de	
kırılgan,	insana	yaşama	sevinci	aşılayan	varlıklardı.Birincisi	geçim	kaynağı,	ikincisi	
hayatının	anlamı	olduğu	için	onunvazgeçilmezleriydi.

	 Bu	 iki	varlığı	yaşamının	odak	noktası	yapan	Kübra,	hırstan,	 riyadan	uzak	bir	
yaşam	sürmeyedevam	ediyor.Onun	yaşamı	gündoğumundan	günbatımına	kadar	
çok	 yıpratıcı	 bir	 çalışmayla	 geçiyor	 ama	 kızının	 ve	 toprakla	 uğraşmanın	 verdiği	
huzur	 her	 şeye	 değiyor.Onun	 sade	 yaşamı	 insanı	 özendiren	 bir	 dinginlikte	
süregidiyor.
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	 Ordulu	 üç	 kız,	 üç	 erkek	 altı	 çocuklu	 bir	 ailenin	 kızıydı	Melek	 Erkoç.	 İlkokulu	 kendi	 köyünde	
tamamladı.	On	yedi	yaşında	Samsunlu	biriyle	nişanlandı.	Dört	yıl	süren	bir	nişanlılıktan	sonra	yirmi	
bir	yaşında	evlendi,	Samsun’a	yerleşti.	
  
	 Hayat	 mücadelesi	 bundan	 sonra	 başladı.	 Evlendikten	 kısa	 bir	 süre	 sonra	 hamile	 kaldı.	
Evliliğinin	ve	hamileliğinin	üçüncü	ayında	ev	 sahibi	 kapıyı	 çaldı.	 Eşi	 kirayı	 ödememişti.	Geçmiş	
dönem	 kirasını	 ödemesini	 ve	 bundan	 sonra	 kira	 ücretinin	 bir	 kısmı	 karşılığında	 merdivenleri	
yıkamasını	söyledi.	Akrabasının	düğün	hediyesi	olarak	yaptırdığı	bileziği	bozdurdu	ve	kirayı	ödedi.	
Gecesini	gündüzüne	kattı,	temizliklere	gitmeye	başladı.	

	 Çeşitli	 zorluklarla	 altı	 yaşına	 getirdiği,	 şimdi	 bilgisayar	 öğretmeni,	 Yücel’den	 sonra	 hamile	
kaldığını	 öğrendi.	 Eşinin	 desteği	 olmadığı	 için	 çocuğunu	 aldırmayı	 istedi.	 Komşunun	 onu	 ikna	
etmesiyle	aldırmaktan	vazgeçti	ve	şimdi	Çorum’da	doktor	olan	Erdal’ı	doğurdu.	

	 Melek	Erkoç,	genç	yaşından	itibaren	her	türlü	yokluk	ve	yoksulluğa	rağmen	maddi	imkânsızlıklar	
içinde	çabalayarak	çocuklarını	okutmayı	başardı.	Temizlik	yaparak	büyütüp	okuttuğu	oğullarının	
doktor	ve	öğretmen	olmalarını	sağladı.

	 Eşinden	ayrıldığında	on	yaşında	olan	büyük	oğlu	Yücel	ve	beş	yaşında	olan	diğer	oğlu	Erdal’ın	
geleceği	için	canını	dişine	takıp	yıllardır	çeşitli	yerlerde	bulaşıkçılık,	temizlikçilik	yaptı.

	 Melek	Hanım’ın	küçük	oğlu	Erdal,	dershaneye	dahi	gitmeden	Çapa	Tıp	Fakültesi’ni	kazanmıştı.	
Büyük	oğlu	Yücel,	Mersin	Üniversitesi’nde	iki	yıllık	bilgisayar	programcılığını	birincilikle	bitirdikten	
sonra	girdiği	sınavda,	dereceye	de	girerek	dikey	geçişle	Düzce	Üniversitesi	dört	yıllık	bilgisayar	
öğretmenliği	bölümünü	kazanmayı	başarmıştı.

	 Çocukları	 ve	 onların	 eğitimi	 için	 hiçbir	 zaman	 çalışmaktan	 şikayet	 etmedi.	 Bin	 bir	 zorlukla	
büyüttüğü	 çocukları	 şimdi	 anneleri	 için	 çalışıyor.	 Onu	 mutlu	 ve	 rahat	 ettirtmenin	 peşinde	
koşuyorlar…

MELEK ERKOÇ
TEMİZLİK İŞÇİSİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1960
Ordu
İlkokul

2009 Yılı’nın Annesi…

NALAN İŞLENİR
USTA ÖĞRETİCİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1970
Samsun
Lise

Memleket Ritmine Sevda…

	 İlk	 ve	 orta	 öğrenimini	 Atatürk	 İlkokulu’nda,	 liseyi	 Sema	 Cengiz	 Büberci	 Kız	
Teknik	ve	Meslek	Lisesi’nde	bitirdi.	On	 iki	yaşında	Anadolu	Folklor	Vakfı’nda	halk	
oyunlarına	 başladı.	 on	 yıl	 halk	 oyunu	 ekiplerinde	 oynadı.	 Büyükşehir	 Belediyesi	
Konservatuarı’nda	dört	yıl	eğitim	görerek	halk	oyunları	eğitmenliği	belgesini	aldı.	

	 Halk	 Oyunları	 Federasyonu’nun	 düzenlemiş	 olduğu	 seminerlere	 katılıp	
belgelerini	 aldıktan	 sonra	 okullarda	 halk	 oyunları	 ekipleri	 kurmaya	 ve	 öğrencileri	
eğitmeye	başladı.	On	yıl	önce	hiçbir	eğitim	almadan	davul	çalmayı	öğrendi.	Kentte	
yapılan	 bayram	 kutlaması,	 resmi	 törenler,	 yurtdışı,	 yurtiçi	 festivallerde,	 açılışlar	
ve	gösterilerde	ekipleriyle	birlikte	yer	aldı.	yirmi	yıldır	halk	oyunu	eğitmeni	olarak	
görev	yapmakta	olan	Nalan	Hanım,	bu	süre	içerisinde	Almanya	ve	Avusturya’da	Türk	
gençlerine	halk	oyunlarını	öğretmek	ve	gelecek	nesillere	aktarmak	için	çalışmalarda	
bulundu.	
	 Hayatını	 halk	 oyunlarına	 adayan,	 halk	 oyunlarını	 kendisi	 için	 bir	 yaşam	 tarzı	
haline	getiren	Nalan	İşlenir,	yirmi	yıllık	eğitmenlik	hayatında	öğrencilerinde	de	bu	
kültürü	oluşturmaya	çalışıyordu.	Çalışmalarında	özellikle	Samsun	ve	diğer	Karadeniz	
yörelerine	ait	oyunlara	yer	veriyordu.

	 Halk	oyunları	çalışmalarının	bir	disiplin	ürünü	olduğunu	ve	çocuklarda	sorumluluk	
duygusunu,	 ekiple	 işbirliği	 yapma	becerilerini	 geliştirdiğini	 belirten	Nalan	Hanım,	
velilerin,	çocuklarının	ders	notlarının	düşeceğine	dair	endişelerinin	yersiz	olduğunu	
vurguluyordu.	

	 Ekiplerinde	yer	alan	öğrencilerin	akademik	başarılarının	iyi	olduğunu,	geleneksel	
kültürümüzün	genç	kuşaklara	aktarılması	ve	nesilden	nesile	 taşınması	 için	anne-
babaların	bu	konudaki	desteklerinin	önemli	olduğu	mesajını	veriyordu.	
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	 İlköğretimini	 Atatürk	 İlköğretim	 Okulu’nda,	 ortaöğretimi	 19	Mayıs	 Lisesinde	
tamamladı.	17	Ağustos	2005'te	denize	gittikleri	bir	gün	eniştesinin	omuzlarına	
alarak	sığ	suya	atması	sonucu	boynunun	hasar	alması	ve	sinirlere	baskı	yaparak	
sinirleri	zedelemesi	sonucunda	engelli	bir	birey	haline	geldi.	

	 Engelli	olmak	Nergis’i	yıldırmadı	ve	normal	bir	öğrenci	gibi	lise	eğitimine	devam	
etti.	Bu	süreçte	Türkiye	Engelliler	Güzellik	Yarışması’na	katıldı	ve	2008'de	Türkiye	
Engelliler	Güzeli	 seçildi.	2009’da	Türkiye'yi	 temsil	 etmek	üzere	katıldığı	Dünya	
Engelliler	Güzellik	Yarışması’nda	birinci	oldu.	

	 Liseden	 mezun	 olduktan	 sonra	 üniversite	 okumayı	 istedi	 ancak	 kendi	
durumuna	uygun	bir	dershane	bulamadığından	yeterli	eğitim	desteği	alamayınca	
sınavı	 kazanamadı.	 Nergis	 vazgeçmeyerek	 araştırmaya	 devam	etti	 ve	 sonunda	
tekerlekli	 sandalyesini	kullanabileceği	bir	dershane	bularak	kaydını	yaptırdı.	Şu	
anda	tüm	diğer	yaşıtları	gibi	ideallerine	ulaşmak	amacıyla	hazırlıklarını	yapıyor.

	 Her	sağlıklı	bireyin	bir	engelli	adayı	olduğunu	belirten	ve	engelli	insanlara	fırsat	
verildiğinde	 bu	 engellere	 güçlü	 şekilde	 direnebileceklerinin	 kanıtı	 olan	 Nergis	
Demirarslan,	 bu	 süreçte	 ailesinden	 çok	 büyük	 destek	 gördüğünü	 ve	 karşısına	
çıkan	zorlukları	bu	destekle	göğüslediğini	belirtiyor.

NERGİS DEMİRARSLAN
ÖĞRENCİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1991
Samsun
Lise

Rağmen Yaşamak…

NERMİN EKER
ŞAİR

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1978
Samsun
Lise

Dizelerden Damıtılan Bir Hayat…

	 İlkokulu	Köprübaşı	Köyü	İlköğretim	Okulu’nda,	lise	öğrenimini	ise	Tekkeköy’de	
tamamlayan	Eker,	Anadolu	Üniversitesi	Sosyal	Hizmetler	Bölümü’nde	eğitimine	
devam	 etmektedir.	 Evli	 olan	 şair;	 Ülkü	 Hilal,	 Nida	 ve	 Kadir	 adlarında	 üç	 çocuk	
annesidir.

	 İlkokuldan	 beri	 şiir	 yazmakta	 olan	 Nermin	 Hanım’ın	 ilk	 şiiri	 	 “Dört	 Mevsim	
Türkiye”	 Şiir	 Antolojisi’	 nde	 ve	 ardından	 gelen	 birçok	 şiiri	 de	 yerel	 gazete	 ve	
radyolarda	 yayımlandı.	 Şair,	 Samsun’da	 düzenlenen	 şiir	 gecelerinde	 şiirlerini	
yorumlamaya	devam	etmektedir.
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Samsun	‘da	doğan	Neslinay	Çınar	ilk,	orta	ve	lise	öğrenimini	burada	tamamladı.

1985-1988	‘de	Samsun	Belediye	Konservatuarı	Türk	Halk	Müziği	bölümünden	mezun	
olduktan	sonra	1989’	da	TRT	Ankara	Radyosu	ön	dinleme	sınavını	kazandı.

Anadolu	Folklor	Vakfı	Samsun	Şubesi	halk	oyunları	grubu	ile	yurt	içi	ve	yurt	dışında	
ses	sanatçısı	olarak	festivallere	katıldı.

1994-2001	yılında	 İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Türk	Musikisi	Devlet	Konservatuarı	
ses	eğitimi	THM	branşından	mezun	oldu.	

1998-2002	yılları	arasında	İstanbul	/	Kadıköy	Halk	Eğitim	Merkezi’nde	usta	öğretici	
olarak	şan	eğitmenliği	yaptı.

1999-2004	yıllarında	TRT	İstanbul	Radyosu	‘nda	THM	ses	sanatçısı	olarak	görev	yaptı.
 
2006-2010	yılları	arasında	İstanbul	Büyükçekmece	Belediyesi	Kültür	Müdürlüğü’	nde	
çalışan	Çınar,	Belediye’nin	Türk	halk	müziği	koro	şefliğini	de	sürdürmektedir.

Halen	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	Kent	Orkestrası	Türk	halk	müziği	ses	sanatçısı	
kadrosunda	görev	yapan	Neslinay	Çınar,	aynı	zamanda	Türk	halk	müziğinin	Samsunlu	
duayen	sanatçılarından	Yıldıray	Çınar’ın	yeğenidir.

NESLİNAY ÇINAR
MÜZİSYEN

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1969
Samsun
Üniversite

Genlerde Dolaşan Bir Meslek…

NİLGÜN YAVUZ              
TOPLUM SAĞLIĞI SORUMLU 

HEKİMİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

Amasya
Üniversite

Başarmak Kararlı Olmaktır…

	 İlk,	 orta	 ve	 lise	 öğrenimini	 Merzifon’da	 tamamladıktan	 sonra	 Samsun	 Tıp	
Fakültesini	kazandı	ve	1987	yılında	mezun	oldum.	Mecburi	hizmet	kurası	sonucu	
Kastamonu	 Devlet	 Hastanesi	 Acil	 Polikliniği’nde	 göreve	 başladı.	 İki	 buçuk	 yıla	
yakın	 bu	 ilde	 görev	 yaptıktan	 sonra	 1990	 yılında	 Bafra	 Devlet	 Hastanesi	 Acil	
Polikliniği’ne	 tayin	 oldu.	 Burada	 görevini	 sürdürürken	 Samsun	 ili	merkez	 ilçeye	
tekrar	tayin	istedi.	O	günlerde	yeni	açılan	Cedit	(9	No’lu	Merkez)	Sağlık	Ocağı’na	
hekim	 olarak	 tayin	 edildi.	 Bir	 süre	 hekim	 olarak	 çalıştıktan	 sonra	 1991	 yılında	
sağlık	ocağına	sorumlu	hekim	olarak	görevlendirildi	ve	bu	görevini	2007	yılında	
aile	hekimliği	sistemine	geçilene	kadar	sürdürdü.

	 2002	yılında	sağlık	ocağı	ekibi	olarak	başvurdukları	“Nusret	Fişek	Sağlık	Ocağı	
Ödülü”nü	Samsun’a	kazandırdı.	2002	yılında	Samsun’da	yılın	hekimi	seçildi.

	 2007	yılında	Aile	hekimliği	uygulamasının	başlaması	üzerine	aile	hekimliğini	
seçmeyerek	 Toplum	 Sağlığı	 Merkezi’nde	 çalışmaya	 karar	 verdi.	 .Aynı	 günlerde	
sorumlu	 hekim	 olarak	 İlkadım	 Toplum	 Sağlığı	 Merkezi’nde	 görevlendirildi	 ve	
akabinde	İlkadım	Toplum	Sağlığı	Merkezi’nin	kuruluşunu	gerçekleştirdi.

	 2008	yılında	Samsun’un	büyükşehir	olması	nedeniyle	oluşan	İlkadım	ilçesine	
Sağlık	Grup	Başkanı	olarak	atandı	ve	İlkadım	Sağlık	Grup	Başkanlığını	kurdu.
.
	 Sağlık	 alanında	 yapılan	 yeniliklerin	 fedakar	 ve	 kararlı	 uygulayıcısı	 olması	
sebebiyle	birçok	belgeyle	ödüllendirildi.

	 2013	yılında	sağlık	bakanlığı	 taşra	 teşkilatında	yapılan	değişiklik	nedeniyle	
İlkadım	Sağlık	Grup	Başkanlığı’nın	üçe	bölünmesi	sonucu	Halk	Sağlığı	Müdürlüğü	
İlçe	temsilciliği	olan	Toplum	Sağlığı	Merkezi’nde	sorumlu	hekim	olarak	görevine	
devam	ediyor.

	 Toplum	Sağlığı	Merkezi’ne	bağlı	AÇSAP,	KETEM,	VSD,	27	aile	sağlığı	merkezi	ve	
96	aile	hekimi	ile	İlkadım	ilçesinde	Birinci	Basamak	Sağlık	Hizmetleri’ni	yürütüyor.
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	 Nilgün	Yavuz,	1991’den	beri	yönetici	olarak	1.	Basamağın	çeşitli	birimlerinde	
çalıştığını	söylüyor	ve	ekliyor:

	 “Bayan	olmam	nedeniyle	personel	tarafından	biraz	yadırgansam	da	zamanla	
kabul	edilmem	ve	uyum	içinde	hep	birlikte	başarılı	çalışmaları	gerçekleştirmemiz	
mümkün	 oldu.	 İlçe	 idare	 kurulunda	 tek	 bayan	 yönetici	 olarak	 yaklaşık	 beş	 yıl	
sağlık	 grup	 başkanı	 olarak	 yer	 aldım.	 Çevremdeki	 birçok	 insandan	 (özellikle	 ilk	
yönetici	 olduğum	 yıllarda	 daha	 fazla	 olmak	 üzere)	 bayan	 bir	 yöneticinin	 bazı	
durumların	üstesinden	gelemeyeceği	gibi	bir	düşünce	taşıdıklarını	hep	hissettim.	
Oysaki	bayanların	her	işin	üstesinden	gelebilecek	bir	güce	sahip	olduklarına	ve	
istedikten	sonra	başaramayacakları	bir	şey	olmadığına	inanıyorum.”

NİLGÜN SARI
İŞ KADINI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1959
Samsun
Üniversite

Yüreğinin Götürdüğü ve Aklının Ulaştığı Yer…

	 1980	yılı	 onun	 için	parlak	bir	 dönem	değildi.	Okulda	başarısız	olmuştu	ve	bu	
durumu	 hazmetmekte	 zorlanıyordu.	 Zekiydi;	 ancak	 genç	 yaşta	 olmanın	 gözü	
karalığıyla	 okulu	 bırakıp	 ticaretle	 uğraşmaya	 karar	 verdi.	 Sezgisel	 olarak	 bu	 işte	
başarılı	olabileceğini	biliyordu.	“Nasıl	başlamalı?”	derken,	İstanbullu	bir	büyüğünden	
yardım	almaya	karar	verdi.	İç	giyim	üzerine	bir	imalathanesi	olan	yakının	yanında	
bir	süre	staj	yaptı	ve	işin	inceliklerini	öğrendi.	Samsun’da	iç	giyim	sektörü	İstanbul	
kadar	 gelişmemişti.	 Düşündü	 ve	 kendi	 şehrinin	 alışkanlıklarına	 uygun	 modeller	
belirledi.	 1	 Eylül	 1980’de	 babasının	 dükkanının	 yanında	 bir	 mağaza	 açarak	 işe	
başladı.

	 Mağazasını	açarken	dikkat	etmesi	gereken	bir	diğer	önemli	nokta	firma	adıydı.	
Belirleyeceği	isim	hem	akılda	kalmalı	hem	de	marka	değerini	yükseltmeliydi.	Henüz	
o	 yaşlarda	 marka	 değeri	 kavramını	 bilmese	 de	 kendine	 olan	 inancı	 ve	 güveni	
sağlamdı.	 Nilgün	 Hanım	 uzun	 bir	 araştırmadan	 sonra	 Fransızcada	 “asil	 bayan”	
anlamına	gelen	“Barones”	ismini	tercih	etti.	Zamanla	bu	isim	o	kadar	popüler	oldu	
ki	Nilgün	Eker	adının	önüne	geçti.	Samsun’da	çoğu	kişi	onu	“Barones	Nilgün”	olarak	
tanıdı.	Bir	yıl	yalnız	çalıştıktan	sonra	işine	aşık	olduğunu	ve	bayanların	sıkıntılarına	
çare	olmanın	kendisini	çok	mutlu	ettiğini	fark	etti.	Ablası	ve	eniştesini	de	işe	dahil	
ettiği	aile	şirketini	kurarak	firmasını	büyüttü.	İşlerini	büyütmek	için	maddi	yatırıma	
ihtiyaçları	vardı.	Borç	alacak	bir	yer	olmadığı	için	birikmiş	altınlarını	elden	çıkararak	
marka	arayışına	giriştiler.	

	 Kaliteliyi,	en	uygun	fiyata	satmayı	hedeflediler	ve	Türkiye’deki	ve	yurt	dışındaki	
iç	 giyim	ürünlerini	 araştırdılar.	 Çalıştığı	 bir	 firmadan	 iç	 giyim	ve	 anatomi	 üzerine	
eğitimler	 aldı.Bu	 eğitim	 onu	 bugün	 pek	 çok	 meslektaşından	 ayıran	 özellikleri	
kazanmasını	sağladı.	

	 Zamanla,	deneyimleri	arttıkça,	yalnızca	bakarak	kimin	hangi	model	ve	bedenle	
rahat	 edebileceğini	 keşfetti.	 Bu	 da	 “Barones	 Nilgün”	 ü	 müşterilerinin	 gözünde	
vazgeçilmez	kıldı.	
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	 Nilgün	Hanım,	yanına	birkaç	çalışan	almasına	rağmen	her	gün	işine	gitti.	Moda	
değişimlerini	takip	etti	ve	sektör	yenilendikçe	o	da	mağazasını	yeniledi.		 	
Anatomi	 bilgisi	 onun	 doktorlarla	 çalışarak	 operasyonla	 göğsü	 alınmış	 kadınlar	
için	protez	 iç	giyim	alanında	uzmanlaşmasını	sağladı.	Bu	alanda	aranan	ve	akla	
gelen	 ilk	 isim	 oldu.	 Önceliği	 satış	 yapmak	 olmayan,	müşterilerinin	 ihtiyaçlarını	
doğru	anlamak	ve	ona	cevap	verebilmek	olan	Nilgün	Sarı,	 annelerden	kızlarına	
uzanan	bir	marka	yarattı.	İlkelerinden	ve	saygınlığından	ödün	vermeden,	yalnızca	
kazanmak	için	hareket	etmeden	ve	bu	nedenle	zaman	zaman	satış	kaybetse	de	
insan	 kazanmayı	 öncelikli	 sayan	 bir	 ticari	 ahlakla	 ilerledi.	 Bu	 çizgi,	 	 yaşamına	
kattığı	en	değerli	anlam	oldu.

	 Mağazasına	girenlerin	güvenini	kazanabilmeyi	en	önemli	amacı	yapan	Nilgün	
Hanım,	öğrenmekten	ve	yenilenmekten	asla	vazgeçmedi.	2013	yılında	Özyeğin	
Üniversitesi	 Goldman	 Sach’ın	 tüm	 dünyada	 sosyal	 sorumluluk	 projesi	 olarak	
başlattığı	“1000	KADIN	GİRİŞİMCİ”	programına	seçildi.	1000	kadın	başvurusundan	
yalnızca	 5	 kişinin	 seçileceği	 bu	 eğitimle	 işletme	 yüksek	 lisans	 programını	
başarıyla	 tamamladı.	 Eskimeye,	 atıl	 kalmaya	 izin	 vermedi	 ve	 hep	 yenilendi.	
Kendini	yenilerken	mağazasını,	ürün	yelpazesini	ve	satış	stratejilerini	de	yeniledi.	
Böylelikle	büyüdü,	çoğaldı,	çoğaldılar.	

OLCAY BAŞARAN
HAYIRSEVER ve GİRİŞİMCİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1939
Kütahya
Üniversite

Bir Gidenin Ardında Çoğaltmak Sevgiyi…

	 Olcay	Başaran	Kütahya’nın	önde	gelen	ailelerinden	Ocakzadeler’in	kızı	olarak	
dünyaya	 geldi.	 İkinci	 Dünya	 Savaşı’nın	 etkilerinin	 hissedildiği,	 geleneksel	 ve	
kalabalık	bir	ailede	büyüdü.	

	 1960	yılında	Samsunlu	işadamı	Ekrem	Başaran	ile	evlenen	Başaran’ın.	bir	kız	
ve	bir	erkek	çocuğu	dünyaya	geldi.	20	Nisan	1985’de	kızı	Tülay	Başaran’ı	bir	kaza	
sonucu	 kaybetti.	 Bu	 kaybın	 ardından	 kızının	 adını	 yaşatmak	 üzere	1996-1997	
yılında	eğitim-öğretime	açılan	Tülay	Başaran	Anadolu	 Lisesi’ni	 yaptırdı.	Okulun	
öğrencileri,	 velileri,	 mezunları	 ve	 öğretmenleri	 ile	 bir	 aile	 hayatı	 kuran	 Olcay	
Başaran,	okulun	“Olcay	Annesi”	misyonuyla	Tülay	Başaran	Anadolu	Lisesi’ne	aile	
kimliği	kazandırdı.

	 Sosyo-ekonomik	bakımından	zor	durumda	bulunan	okul	öğrencilerinin	lise	ve	
üniversite	öğrenimlerini	tamamlamaları	için	maddi	katkılarda	bulundu.	

	 Olcay	Başaran’ın	iki	yabancı	dil	bilmesi,	yurtdışı	deneyimleri	ile	çizdiği	portre,	
okul	öğrencilerinin	yabancı	dilin	önemini	anlamaları	için	örnek	bir	model	oluşturdu.	
Önlerinde	böyle	bir	modelle	yürüyen	Tülay	Başaran	Anadolu	Lisesi	öğrencilerinin	
bir	 kısmı	 yurt	 içindeki	 üniversitelerin	 dil	 bölümlerine	 bir	 kısmı	 da	 uluslararası	
üniversitelerin	 dil	 bölümlerine	 yerleşti.	 Olcay	 Başaran’ın,	 Oğlu	 Ali	 Başaran’dan	
Tülay	ve	Ekrem	isminde	iki	torunu	vardır.
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	 Üç	çocuklu	bir	ailenin	en	büyük	çocuğu	olan	Özge	Kılıç	sekiz	yasındayken,	AGM’ye	
bağlı	bir	ormancı	olan	ve	Gençlik	Spor	İl	Müdürlüğü’nün	düzenlediği	kurumlar	arası	
voleybol	turnuvalarında	oynayan	babasıyla	bir	gün	antrenmana	gitti.	O	gün	spora	
başlayan	Özge	ilköğretim	döneminde	kros	ve	voleybol	takımlarında	çalıştı.	Beden	
eğitimi	öğretmeni	Doğan	Akay,	ona	sporu	daha	çok	sevdirmişti.	Lise	döneminde	
de	 üç	 sene	 takımda	 oynadı	 ve	 sonrasında	 senelerce	 hayalini	 kurduğu	 BESYO	
(Beden	Eğitimi	Spor	Yüksek	Okulu)	sınavlarına	bir	adım	daha	yaklaştı.	Üniversite	
sınav	 sonuçları	 açıklandığında	 Kayseri	 Erciyes	 Üniversitesi	 Harita	Mühendisliği	
Bölümü’nü	kazandı	ancak	spor	aşkı	galip	gelince	tercihini	BESYO’dan	yana	kullandı	
ve	2009	yılında	şimdiki	adıyla	OMÜ	Spor	Bilimleri	Fakültesi’ne	yerleşti.

	 Üniversite	 ikinci	 sınıfta	 iken	 arkadaşlarını	 izlemek	 için	 gittiği	 Çaykur	 Rize	
Spor	 –	 Samsunspor	 A2	 ligi	 futbol	 maçında	 hakem	 çok	 dikkatini	 çekti.	 Yirmi	 iki	
oyuncunun	oynadığı	sahada	gözleri	oyunu	yöneten	üç	hakeme	takılmıştı.	O	an,	
bunun	ayrıcalıklı	bir	iş	olduğunu	düşünmeye	başladı.	Birkaç	gün	sonra	rastlantısal	
olarak	Türkiye	 Futbol	 Federasyonu	Samsun	Şubesi’ni	 gördü.	 İçeri	 girip	 “Hakem	
nasıl	olunur,	Bayandan	hakem	olur	mu?”	sorularını	yöneltti	ve	bu	konuda	bilgi	aldı.	
Başvurusunu	yapan,	kurallar	kitabına	çalışan,	her	gün	kendi	kendine	antrenmanlar	
yapan	Özge’ye	beş	ay	sonra	TFF’den		“Başvurunuz	kurs	sürecine	girmiştir.”	mesajı	
geldi.	Kursa	katılıp	başarıyla	tamamladıktan	sonra	Türkiye’nin	dört	bir	yanında	salı	
ve	perşembe	günleri	yapılan	hakem	antrenmanlarına	katıldı.	 iki	ay	sonra	 ise	 ilk	
maçı	olan	Bafra	Kızılırmak-19	Mayıs	Belediye	U17	maçına	çıktı.

	 Hakemlik	 Özge	 Kılıç’a	 göre	 ne	 oyunculuğa	 ne	 de	 antrenörlüğe	 benziyor.	
Oyuncuların	ve	spor	kulübünün	emeğini	boşa	çıkarmamak	için	en	ufak	bir	hatayı	
kaldırmayan	zor	bir	görev.	Çalıştıkları	alan,	insan	olmanın	getirdiği	kimi	hataları	da	
en	aza	indirgemek	için	sürekli	antrenmanların,	kurallarla	ilgili	eğitimlerin	yapıldığı,	
atletik	testler	ve	yazılı	sınavlarla	ölçüldükleri	bir	arena.

	 Kendisine	sıklıkla	 “Kararlarına	çok	karşı	 çıkıyorlar	mı,	 	hakaret	ediyorlar	mı?”	
gibi	 soruların	yöneltildiğini	 belirten	Kılıç,	 	 spor	 alanındaki	 bayan	emekçilere	de	

 ÖZGE KILIÇ
HAKEM

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1991
Samsun/Vezirköprü
Üniversite

Sahada Bir Kadın Krampon…

alışıldığı	ve	futbol	taraftarının	da	genel	anlamda	bayan	hakemleri	kabullendiğini,	
ufak	tefek	durumları	da	görmezden	gelmeyi	öğrendiklerini	vurguluyor.	

	 Üniversite	 bittikten	 sonra	 büyük	 hakem	 olmak	 sevdasıyla	 memleketi	 olan	
Vezirköprü’ye	 dönmeyen	 Özge,	 bir	 süreliğine	 spor	 salonu	 ve	 bir	 mağazada	
çalıştıktan	 sonra	 İNG	 Emeklilik-Trias	 Sigorta	 A.Ş.’ne	 geçiş	 yaptı.	 Hala	 çalıştığı	
bu	şirketin	yöneticisinin	de	bir	hakem	olması	ve	ona	destek	vermesi	sayesinde	
antrenman	ve	maçlara	tüm	hızıyla	devam	edebiliyor.	Hakemlikte	örnek	aldığı	Fırat	
Aydınus	ve	Üst	Klasman	Bayan	Hakemliğinde	tek	örnek	olan	Seçim	Demirel	gibi	
olma	yolunda	elinden	geleni	yapıyor.	

	 Son	olarak,		hayatı	boyunca	hiçbir	konuda	desteğini	esirgemeyen	babası	Şaban	
Kılıç’a,	annesi	Hatice	Kılıç’a,	spora	başlamasını	sağlayan	Beden	Eğitimi	Öğretmeni	
Doğan	Akay’a,	sporu	meslek	edinmesini	sağlayan	lise	beden	eğitimi	öğretmenleri	
Ahmet	Yalçıntaş	ve	Haldun	Karamollaoğlu’na,	TFFHGD	Samsun	Atama	Sorumlusu	
Kadir	 Akturan’a,	 	 dernek	 başkanları	 Yusuf	 Kemal	 Coşgun’a	 ve	 yaz	 kış,	 yağmur	
çamur	demeden	maçlarında	ve	antrenmanlarında	yanlarında	olan,	babası	kadar	
sevdiği	Çoşkun	Baykal	Hoca’ya	sonsuz	teşekkürlerini	sunuyor.
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ÖZGÜL ATALI
SERVİS ŞOFÖRÜ & ŞİRKET 

SAHİBİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1974
Almanya	/	Donauwörth
Lise

Erkek İşlerde Kadın Elleri…

	 1993	 yılında	 Samsun	 Merkez	 Endüstri	 Meslek	 Lisesi	 Makine	 Ressamlığı	
Bölümü’nden	mezun	olan	Özgül	Atalı,	1994	-	2006	yılları	arasında	Samsun	Kanal	
S	Televizyonu’nda		“Ay	Işığında	Nostalji”	adlı	programın	yapımını	ve	sunuculuğunu	
üstlendi.	

	 1995	 -	 2010	 yılları	 arasında	 Samsun’da	 sürücü	 kurslarında	 direksiyon		
öğretmenliği	yaptı.	2009	yılında	farklı	bir	iş	alanına	yöneldi.	Henüz	kadın	elinin	hiç	
değmediği	bir	sektör	olmasına	aldırmadan,	maddi	getirisini	de	göz	önüne	alarak	
servis	şoförlüğüne	başladı.	Servis	taşımacılığı	işine	başladıktan	kısa	bir	süre	sonra	
bu	işi	kendi	prensipleriyle	yapabileceği	bir	firma	kurma	düşüncesini	netleştirdi	ve	
eşiyle	birlikte	2010	yılında	“Samsun	Servis	Tur	ve	Taşımacılık	Limitet	Şirketi”ni	
kurdu.	

	 Şirket	servis	müdürlüğü	ve	servis	şoförlüğüne	devam	eden	Özgül	Hanım,	bu	
iş	alanını	seçerek	Samsun’da	bir	 ilk	olmanın	gururunu	yaşarken,	 ihalesini	almış	
oldukları	kurumların	takdirini	kazanmanın	ne	kadar	önemli	olduğunu	da	vurguluyor.	
Bu	sektörde	daha	kaliteli	ve	daha	başarılı	işlere	imza	atmayı	hedefliyor.	Sağlığının	
elverdiği	yere	kadar	bu	işi	hem	masa	başında	hem	de	direksiyon	başında	devam	
ettirebileceğini	düşünüyor.

ÖZLEM KARACA OCAK
GAZİ DEVLET HASTANESİ
GENEL CERRAHİ UZMANI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1977
Samsun
Üniversite

Bir Samsun Sevdalısı…

	 Evli	ve	iki	erkek	çocuk	sahibi	Özlem	Karaca	Ocak	ilk	orta	ve	lise	öğrenimi	yüksek	
derecelerle	tamamladı.	1993’de	girdiği	üniversite	sınavında	ailesinin	Samsun’da	
olması,	 onlara	 düşkünlüğü	 ve	 ayrılmak	 istememesi	 nedeniyle	 Ondokuz	 Mayıs	
Üniversitesi	Tıp	Fakültesi’ni	tek	tercih	ederek	birincilikle	kazandı.	Altı	yıllık	zorlu	
tıp	eğitimini	kararlı	kişiliği	ve	ailesinin	sonsuz	desteğiyle	dereceyle	tamamladı	ve	
doktorluk	unvanını	aldı.	
 
	 Okuldaki	 başarısı	 sebebiyle	 ona	 tanınan	nokta	 tayin	 hakkını	 çok	 sevdiği	 ve	
kuvvetli	bağlarla	bağlı	olduğu	Samsun’dan	yana	kullandı.	Samsun	Merkez	1	No’lu	
Sağlık	Ocağı’nda	göreve	başladı.	Uzmanlık	sınavında	da	Samsun’u	tercih	etti.	Önce	
Fizyoloji	ardından	Genel	Cerrahi	Bölümü’nde	uzmanlık	eğitimi	almaya	hak	kazandı.	
Beş	yıllık	zorlu	cerrahi	uzmanlık	eğitimini	de	başarıyla	tamamlayarak	2005	yılında	
genel	cerrahi	uzmanı	oldu.	Samsun	Gazi	Devlet	Hastahanesi’nde	göreve	başladı	
ve	sekiz	yıldır	Samsun	halkına	hizmet	ediyor.

	 Çalışmaktan,	 araştırmaktan	 ve	 insanlara	 yardımcı	 olmaktan	 vazgeçmeyen	
Ocak,	Samsun	Meme	Derneği’nde	yönetim	kurul	üyesi,	Samsun	Valiliği	ile	İl	Sağlık	
Müdürlüğü	tarafından	yürütülen	Kadın	Sağlığı	Eğitim	Projesi’nin	proje	yürütücüsü,	
meme	kanserinin	erken	teşhis	ve	tedavisine	yönelik	yapılan	çalışmaların	gönüllüsü	
olarak	yaşamını	sürdürüyor.
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RAHİME GÜNEŞ
MARANGOZ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1964
Samsun/Çarşamba
İlkokul

Kadınların Yapamayacağı İş Yoktur…

	 Çarşamba’nın	Salıpazarı	Beldesi’nde	doğan	Rahime	Güneş	bir	buçuk	yaşındayken	
ailesi	Samsun’un	Soğuksu	Mahallesi’ne	taşındı.	On	altı	yaşındayken	erken	bir	evlilik	
yaptı.	On	sekiz	yaşında,	anneliğin	güzel	duygusuyla	tanıştı.	Yirmi	üç	yaşında,	ikinci	
kez	anneliği	yaşadı.	Otuz	bir	yaşında	eşinden	ayrılmasıyla	kendisi	 için	zor	günler	
başlamıştı.	Hayatının	geri	kalan	kısmında	pek	çok	iş	yapmak	suretiyle,	çocuklarını	
büyüttü	ve	evini	geçindirdi.
 
	 Ev	işleri	yanında,	marangozhane	vb	yerlerde	çalışıp	bir	kadına	ağır	gelebilecek	
türde	işler	başardı.	Böylece	kadınlara,’kadınların	yapamayacakları	hiçbir	iş	yoktur.’	
mesajını	verdi.	Hala	da	hayatını	sürdürebilmek	için	çalışmaya	devam	etmektedir.
   
	 Çevresindekiler,	marangoz	olarak	çalışmasını	ne	kadar	eleştirse	de	o	kimseye	
aldırmadan	sadece	çalıştı	ve	işine	odaklandı.	Yeri	geldi	ev	kirasını	ödemeye	gücü	
yetmedi,	yeri	geldi	bir	ekmekle	öğün	geçirdi	ama	yine	de	bu	hayattan	tek	değer	
verdiği	çocukları	için	ayakta	durmayı	başardı.	Çocuklarıyla	mutlu	ve	huzurlu	günler	
geçirmek	için	mücadele	etmekten	vazgeçmedi.
 
	 Eşinden	 ayrıldıktan	 sonra	 çok	 zor	 günler	 yaşadı.	 Hiçbir	 akrabasından	 destek	
görmedi.	 İnsanın	en	yakınları	 bile	 yardım	etmezken,	 başka	 insanlardan	da	hiçbir	
şey	beklememeyi	öğrendi.	Hayatta	pek	çok	acıyı	yaşadı,	bu	yüzdende	gelebilecek	
her	darbeye	karşı	kendini	ve	evlatlarını	korumaya	çalıştı.

SAİBE ÇİFTÇİ       
EV HANIMI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1981
Samsun
İlkokul

Anlayış ve Farkındalık İsteyen…

	 17	 yaşında	 evlenen	 Saibe	 Hanım’ın	 2000	 yılında	 bir	 oğlu	 oldu.	 Daha	 sonra	
ikinci	çocuğuna	 	hamile	kaldı.	Cinsiyeti	kızdı.Doktor	muayenelerinde	kızının	anne	
karnındaki	gelişmelerinde	yavaşlık	olduğu	belirtildi	fakat	Saibe	Hanım	bebeğini	her	
durumda	kabullenmeye	hazırdı.	Bebeği	doktorların	öngördüğünden	daha	farklı	ve	
ağır	bir	rahatsızlıkla	dünyaya	geldi.	Bütün	organlarında	kırıklar	vardı.	Ondokuzmayıs	
Üniversitesi’nde	cam	kemik	hastası	(osteogenezis	İnperfekta)	olarak	tanı	koyuldu.	
Bazı	doktorlar,	çocuğun	hayatını	bu	şekilde	devam	ettiremeyeceğini	söyledi.	

	 Şu	anda	10	yaşında	olan	kızı,	dört	defa	ağır	ameliyat	geçirdi	ve	buna	rağmen	
kemiklerinde	sürekli	 kırılmalar	meydana	geldiğinden	alçıdan	bir	muhafaza	 içinde	
yaşıyor.	Ondokuzmayıs	Üniversitesi’nde	3	ayda	bir	kemik	iğneleriyle	destek	tedavisi	
görüyor.	 Saibe	 Çiftçi,	 herhangi	 bir	 ufak	 çarpışmada	 veya	 ani	 bir	 harekette	 bile	
kemikleri	zarar	gördüğü	ve	kırıldığı	için	kızıyla	gün	içinde	sürekli	kendisi	ilgileniyor.	
Çalışmaya	 ihtiyacı	 olduğu	halde	 kızına	 destek	 olmayı	 ve	 onunla	 vakit	 geçirmeyi	
tercih	ediyor.	Düğün,	bayram	gibi	kalabalık	ortamlarda	insanların	dikkatsizliğinden	
dolayı	kemikleri	zarar	görebileceği	için	bir	an	olsun	yanından	ayrılmıyor.

	 Lunapark	 gibi	 eğlence	 ortamlarında	 zararsız	 oyuncaklara	 bindiğinde	 mutlu	
olduğunu	bildiği	için	vakit	buldukça	kızını	buralara	götürmeye	çalışıyor.	Eğitim	ve	
öğretim	hayatından	geri	kalmasın	diye	evde	eğitim	alan	kızının	şu	an	üçüncü	sınıfta	
zeki	ve	başarılı	bir	öğrenci	olduğunu	belirtiyor.

	 Çoğunlukla	“cam	bebek”	ya	da	“cam	kemik”	olarak	hitap	edilen	kızının	bu	duruma	
çok	üzüldüğünü,	insanların	bunun	ciddi	bir	kemik	hastalığı	olduğunu	öğrenmeleri	
gerektiğini	düşünen	Saibe	Hanım,	kaldırımların,	binaların,	oyun	parklarının	çeşitli	
fiziksel	 engelleri	 olan	 yetişkin	 ve	 çocukların	 da	 dikkate	 alınarak	 inşa	 edilmesi	
gerektiğini,	 benzer	 hastalıklara	 sahip	 olan	 çocuklar	 için	 özel	 oyun	 alanları	
geliştirilmesi	gerektiğini	vurguluyor.

	 Ayrıca	 tekerlekli	 sandalye	 ile	 çocuğunu	 bir	 yere	 götürürken	 kaldırımlara	 park	
edilmiş	 arabalar	 nedeniyle	 çoğunlukla	 mağdur	 olduklarını,	 bu	 tür	 düşüncesizce	
uygulamaların	çeşitli	cezai	yaptırımları	olması	gerektiğini	belirtiyor	ve	ekliyor;

	 “İnsanlarımızın	 engellilere	 ve	 ailelere	 daha	 ince	 ve	 hassas	 davranış	
sergilediklerinde	onlarının	yükünü	hafifleteceklerini	düşünüyorum.”
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SATI DÜZGÜN
GİRİŞİMCİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1972
Amasya
Üniversite

Gelişirken Zenginleşir İnsan…

	 Altı	çocuklu	bir	ailenin	en	büyüğü	olarak	ilkokulu	Amasya’ya	bağlı	Albayrak	Köyü’nde,	
ortaokul	ve	liseyi	Tokat'ın	Turhal	ilçesinde	tamamlayan	Satı	Düzgün	1989	yılında	evlenip	
Samsuna	yerleşti.	Samsun’a	geldikten	yaklaşık	üç	ay	sonra	Halk	Eğitim	Merkezi’nin	açmış	
olduğu	biçki-dikiş	kursuna	başladı.

	 Kursu	tamamladıktan	sonra	ilk	oğlu	dünyaya	geldi.		Halk	Eğitim’de	eğiticilik	yapabilmek	
için	biçki-dikiş	kursunun	ikinci	aşamasına	kaydoldu	ve	bitirdikten	sonra	kurumun	Milli	Eğitim	
Müdürlüğü	ile	yapmış	olduğu	üç	aşamalı	sınavı	kazanarak	eğitici	olmaya	hak	kazandı.		İkinci	
çocuğunu	dünyaya	getirmesi	ve	aynı	zamanda	terzilik	yapıyor	olması	nedeniyle	eğiticilik	
görevine	 başlamadı.	 Evinde	 bir	 yandan	 çocuklarına	 bakıyor	 ve	 diğer	 yandan	 çalışıyordu.	
Küçük	oğlu	da	okula	başladıktan	sonra	kendi	işyerini	açan	Satı	Hanım	15	yıldır	kendi	işini	
yapıyor.

	 Çalışırken	 çocuklarının	eğitimiyle	de	yakından	 ilgilenen	ve	birçok	 kez	okul	 aile	 birliği	
yönetimlerinde	 görev	 alan	 Satı	 Düzgün,	 işinin	 yanı	 sıra	 Anadolu	 Üniversitesi	 Sosyoloji	
Bölümü’nde	okudu.		Bu	süreçte	Samsun	Esnaf	ve	Sanatkarlar	Odası’nın	açmış	olduğu	dört	
aylık	“Girişimcilik	Kursu”nu	tamamladı.

	 Kursun	 bitiminde	 arkadaşlarıyla	 Samsun	 Kadın	 Girişimcileri	 Destekleme	 ve	 Kültür	
Derneğini	 kurdular.	 Kurucu	 üyesi	 dördüncü	 başkanı	 olduğu	 dernekte	 birçok	 projenin	
uygulanmasına	destek	verdi.	Başkanlığı	döneminde	2012	yılında	8	Mart	Dünya	Kadınlar	
Günü	 nedeniyle	 Türkiye’nin	 81	 ilinden	 81	 kadının	 Samsun’da	 toplandığı	 projenin	
koordinatörlüğünü	yaptı.	

	 Halen	sorumluluk	aldığı	dernekte	Avrupa	Birliği	projelerinin	yanı	sıra	kadınların	sosyal,	
ekonomik	ve	kültürel	alanda	güçlenmelerini	sağlamak	amacı	ile	birçok	çalışmaya	imza	attı.

	 Satı	 Düzgün,	 gönül	 verdiği	 kurumlarda	 çalıştığı	 süre	 içerisinde,	 	 “Samsun	 Esnaf	
Sanatkarları	ve	Odaları	Birliği”nin	hazırlamış	olduğu	AB	projesi	kapsamında	4	aylık	eğitim;		
Halk	Eğitim	Merkezi’nin	açmış	olduğu	bir	haftalık	eğitici	semineri	eğitimi;			AÇEV	vakfının	
düzenlemiş	 olduğu	on	beş	günlük	 yetişkin	 eğitimi	 eğitici	 semineri;	 TEGEV	vakfından	üç	
günlük	 	 eğitmenlik	 eğitimi;	 	 	 TÜSEV	vakfının	düzenlemiş	olduğu	 iki	 günlük	STK	 liderliği	
eğitimi;	 	 	birkaç	kuruluş	tarafından	düzenlenen	proje	yazma	eğitimleri	ve	Orta	Karadeniz	
Kalkınma	Ajansı’nın	yapmış	olduğu	Sivil	Toplum	Geliştirme	Eğitimini	aldı.

Samsun	 Fevzi	 Çakmak	 Lisesi	 tarafından	 düzenlenen	 kardeş	 okul	 projesindeki	 katkıları	
nedeni	ile	çeşitli	teşekkür	belgelerine	layık	görüldü.

SELMA GÜNDOĞDU
SAMSUN ENGELLİ KADINLAR                                                                                     

DERNEĞİ BAŞKANI  & USTA ÖĞRETİCİ  

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1964
Samsun
lise

Engelin En Tehlikeli Hali Düşüncelerine Tüneyendir.

	 Dört	 çocuklu	 bir	 ailenin	 ilk	 kız	 çocuğu	 olan	 Selma	 Gündoğdu’nun	 dünyaya	
gelişi	ailesi	için	hem	mutluluk	hem	de	hüzün	sebebi	oldu.	Bu	kız	çocuğu	anne	ve	
babasını	hayatları	boyunca	mücadele	verecekleri	bir	sürece	mecbur	bıraktı.	Selma,	
doktorların	 “ebe	 hatası”	 diye	 karar	 verdikleri,	 sol	 kolundaki	 zorlanma	 sebebiyle	
sinirlerin	 ölümüne	 yol	 açan	 bir	 tahribat	 geçirmişti.	 Uzun	 yıllar	 tedavi	 gören	
Selma’nın	ailesi	kızlarının	cansız	koluna	can	olmak	için	uğraştı.	Her	türlü	özveriyi	
göze	alıp	tedavi	konusunda	her	kapıyı	çaldılar.	

	 Babasının	işi	gereği	beş	yaşındayken	ailece	Samsun’dan	Mersin’e	yerleşen	ve	
eğitim	hayatını	Mersin’de	geçiren	Gündoğdu,	evleninceye	kadar	bu	şehirde	yaşadı.	
Geçen	 zaman	 içerisinde	 annesi	 diyabet	 hastalığına	 yakalandı	 ve	 bir	 süre	 sonra	
görme	yetisini	kaybetti.		Bu	durum	tüm	aile	bireyleri	üzerinde	derin	duygusal	izler	
yarattı.	Evin	büyük	kızı	olan	Selma,	artan	sorumlulukları	nedeniyle	çok	istese	de	
liseden	sonra	üniversite	eğitimi	alamadı.

	 Görme	 engelli	 annesinin	 artan	 ruhsal	 ve	 bedensel	 sağlık	 sorunlarına	 çare	
bulmak	 önceliği	 oldu	 	 Doktorların,	 kolunun	 kireçlenme	 yapmaması	 için	 hayatı	
boyunca	 el	 sanatları	 ile	 uğraşması	 tavsiyesine	 uyarak	 henüz	 çocuk	 yaşta	 iken	
çeşitli	kurslara	gitmeye	başladı.	O	günlerde,	tedavi	amaçlı	başladığı	el	işlerinin	bir	
gün	mesleği	haline	geleceği	aklına	gelmiyordu.

	 Öğrendiği	 el	 sanatlarını	 annesine	 de	 öğretmeye	 ve	 onun	 da	 bir	 şeyler	
yapabileceğini	 hissetmesine	 yardımcı	 olmaya	 çalıştı.	 Önceleri,	 yapamadığı	 için	
umutsuzluğa	düşse	de,	aslında	ilk	öğrencisi	olan	annesi	ile	ilk	öğretmenlik	sınavını	
veriyor	 ve	 onun	 başardığını	 gördükçe	 tatmin	 duygusu	 da	 yükseliyordu.	 Selma	
Hanım,	 öğrendiği	 el	 becerilerini	 sivil	 	 toplum	örgütlerinde	 gönüllü	 olarak	 görev	
alıp,	insanlar	için	çalışıp,	yardıma	muhtaç	olan	bireylere	destek	vermek	amacıyla	
kullandı.	Evlendikten	sonra	eşinin	vermiş	olduğu	destekle	çalışma	alanlarını	daha	
da	genişletti	bugünlerine	geldi.	

	 Uzun	yıllar	el	sanatları	ile	uğraşmak,	Samsun	İlkadım	Halk	Eğitim	Merkezi’nde	
Usta	Öğretici	olarak	görev	almasının	yolunu	açtı.	Mesleğini	yine	insanlara	faydalı	
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olabileceği	 bir	 alanda	 hayata	 geçirmek	 için	 çalışacaktı.	 Bunun	 için,	 güvendiği	
ve	 onunla	 aynı	 fikirde	 olan	 arkadaşları	 ile	 Samsun	 Engelli	 Kadınlar	 Derneği’ni	
kurmaya	karar	verdiler.	İnsana	hizmetin	bitmeyeceği,	el	ele	verip	kaliteli	ürünler	
hazırlayarak,	engelli	bayanlara	bazen	mutluluk	bazen	de	maddi	olanaklar	sağlamak	
amacıyla	kurulmuş	bu	sivil	toplum	örgütünde	çalışmayı	her	zaman	büyük	bir	onur	
vesilesi	 sayan	Selma	Hanım,	engelli	bayanları	 sosyal	hayatın	 içerisine	çekmeyi,	
varsa	kırık	kalplerine	merhem	olmayı	amaçladı.
 
	 Ayakları	 üzerinde	 durabilmesini,	 bilinçli,	 özverili,	 çocuklarını	 seven,	 değer	
veren,	 maddi	 ve	 manevi	 her	 konuda	 desteklerini	 esirgemeyen,	 ebeveynlerine	
borçlu	olduğunu	belirten,	bugün	biri	kız,	diğeri	erkek	İki	çocuk	annesi	olan	Selma	
Gündoğdu,	 çocuklarını	 da	 aynı	 hayat	 görüşü	 ile	 yetiştiriyor	 ve	 onlara	 hayattaki	
en	 önemli	 duygunun	 insana	 ve	 yaşayan	 tüm	 canlılara	 değer	 vermek	 olduğunu	
öğretiyor	ve	bir	mesaj	iletiyor;

	 “Engel	ne	olursa	olsun,	sabır,	azim	ve	cesaret	ile	doğru	hedefler	doğrultusunda	
çalışarak	hayal	ettiğimiz	her	şeye	ulaşabiliriz.”

SELMA ŞEHİRALİ
MUZAFFERT BARIŞYURT

İLKOKULU MÜDÜRÜ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

Gümüşhane
Üniversite

Hayallerinden Vazgeçmemek…

	 Öğretmen	 çocuğu	 olarak	 dünyaya	 gelen	 Selma	 Şehirali,	 İlk	 çocuk	 olmanın	
güzelliklerini	 yaşayarak	büyüdü.	 İlk	 öğretmeni,	 aynı	 zamanda	 kendisine	model,	
hatta	idol	seçtiği	babasıydı.	İlkokul	yıllarını,	ders	çalışmanın	ve	okumanın	zevkini	
duyarak,	 çalışmayı	 adeta	 zevk	 edinerek	 geçirdi.	 Gayretli	 zamanla	 yarışan,	
yaptığının	hep	en	iyisini	yapmaya	çalışan	bir	öğrenci	olarak	Samsun	Mithat	Paşa	
Orta	Okulu’nu	ve	Samsun	19	Mayıs	Lisesi’ni	yüksek	başarıyla	bitirdi.	

	 En	büyük	ideali	iyi	bir	hukukçu	olmaktı.	O	yıllarda,	bu	isteğini	gerçekleştirebilmesi	
için	 Ankara‘da	 okuması	 gerekiyordu.	 Ailesi	 biraz	 muhafazakâr	 olduğu	 için	 bu	
isteğini	 kabul	 etmedi.	 Okumaktan	 başka	 bir	 şey	 düşünmezken	 hiç	 aklından	
geçirmediği	evlilikle	o	yıllarda	tanıştı.	Evliliği,	vazgeçemediği	okuma	hayallerine	
son	vermedi.	Sınavlara	girerek	öğretmen	oldu.	Evlat	sahibi	oldu	ama	üniversite	
sınavlarına	 girerek	 okulu	 dışarıdan	 bitirmeyi	 arzuluyordu.	 Hukuk	 Fakültesini	 4	
puanla	 kaybederken,	 Edebiyat	 Fakültesini	 kazandı.	 Devam	mecburiyeti	 olduğu	
için	okuyamayınca	öğretmenliğe	başladı.	Mesleğini	çok	seviyordu	ve	geleceğe	dair	
hayalleri,	umutları	vardı.	Tertemiz	yüreklere	girmek,	onların	sevgisiyle	bütünleşip	
onları	geleceğe	hazırlamak	onur	veriyordu.	

	 Beş	yıllık	öğretmenlik	hizmetinden	sonra	bundan	daha	fazlasını	yapmak,	daha	
çok	öğrenci	ile	diyalog	kurup,	daha	fazlası	üzerinde	iz	bırakmak	istediğini	fark	etti.	
Bu	amaçla,	Yunus	Emre	İlköğretim	Okulu’nda	müdür	yardımcılığı	görevine	talip	oldu.	
Yıllarca	çalıştığı	okulundan,	pek	çok	güzel	şey	paylaştığı	veli	ve	öğrencilerinden	
ayrılmak	istemedi.	Onların	hayatında	bıraktığı	güzel	etkileri,	hafızalarında	edindiği	
yeri	 anladığında	ne	 kadar	özel	 bir	mesleği	 olduğunu	anladı	 ve	bunu	gereğince	
yapabiliyor	olmanın	gururunu	taşıdı.
 
	 20	 yıl	 idarecilik	 yaptıktan	 sonra	 “Benim	 de	 bir	 okulum	 olsun.”	 duygusuyla	
sınava	girdi	ve	okul	müdürü	olarak	atandı.	Birinci	dereceden	sorumluluk	almak,	
okulu,	 öğrenciyi,	 öğretmeni	 sahiplenmek,	 onlarla	 tek	 vücut	 olabilmek	 ve	 işini	
bir	yaşam	tarzı	olarak	görmek	Selma	Gündoğdu’nun	kendini	anlatma	yolu	oldu.	
Kendini	işine	adayarak	bu	günlere	geldiğini	ifade	eden	Selma	Şehirali,	son	noktayı	
bir	velisinin	sözleriyle	koymak	istiyor:

	 “	Size	hep	hayranlık	duydum,	sizin	gibi	olabilmeyi	çok	istedim.	Yıllar	geçti	ama	
siz	hiçbir	şey	kaybetmediniz.	Çok	güçlü	ve	çok	dik	duruşunuz	var.	Keşke	bende	
böyle	olabilseydim.	“
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SEMAHAT DANIŞMAZ
ESNAF

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1965
Samsun
Lise

Vazgeçmek, Ölümün Yarısıdır…

	 Altı	 çocuklu	 bir	 ailenin	 dördüncü	 çocuğu	 olarak	 dünyaya	 gelen	 Danışmaz,	
öğreniminin	ikinci	yılında	babasını	akciğer	kanseri	hastalığından	kaybedince	orta	
gelirli	 bir	 ailenin	 reisi	 durumuna	 gelen	 annesiyle	 geçim	 mücadelesi	 vermeye	
başladı.	 Orta	 öğrenimini	 bitirdiği	 dönemde	 kendi	 tabiriyle	 hayatın	 kendisine	
verdiği	ilk	limon	olan	kanseriyle	tanıştı.	

	 İstanbul	 Okmeydanı	 Onkoloji	 Servisin’de	 tanıştığı	 bu	 hastalık,	 1980	 yılında	
maddi	 sıkıntılar	 yüzünden	annesinin	yanında	olamaması	nedeniyle	16	yaşında	
hastane	koridorlarında	yalnız	turlar	atarak	tek	başına	mücadele	etmesine	sebep	
olmuştur.	Annesinin	ziyarete	geleceği	günleri	 	bildiğinden	hastane	yemeklerini	
annesine	 saklardı.	 Yoğun	 kemoterapiler	 sonrasında	 aldığı	 radyoterapiler	 önce	
simsiyah	 saçlarını	 götürdü.	 “Fazla	 yaşamaz”	 gözüyle	 bakılan	 Semahat	 Hanım	
karşılaştığı	 kimi	 durumlar	 neticesinde	 güçlü	 bir	 direnç	 geliştirdi	 ve	 bugünlere	
ulaştı.	Anılarında	önemli	yer	tutan	bir	anıyı	şöyle	aktarıyor	Danışmaz:

	 “Hastaneden	taburcu	olurken	annem	beni	almaya	geldi.	Hastane	çıkışı	canım	
bakkal	vitrininde	duran	ve	bugünkü	değeri	1-2	 lira	olan	bir	gazlı	 içeceği	canım	
çok	istedi	fakat	annem	parasızlıktan	dolayı	onu	bana	alamadı	ve	kendini	arabanın	
altına	atmaya	kalktı.				Anladım	ki	hayat	beni	dansa	davet	ediyor.”

	 Semahat	Hanım,	annesine	destek	olmak	amacıyla	bir	pazarlama	şirketinde	işe	
girdi.	Saçları	olmadığından	başına	aldığı	kırmızı	bir	şapka	ile	adeta	kırmızı	şapkalı	
kıza	 dönüşmüştü.	 Arada	 İstanbul’daki	 kontrollerine	 gidiyor,	 akşam	 dönüyor	 ve	
kocaman	ürün	çantalarını	yüklenip	para	kazanmak	için	çalışıyordu.	Bu	şekilde	en	
azından	 kendi	 yükünü	 annesinin	 üzerinden	 alıyor	 ve	 ona	 destek	 oluyordu.	 Bu	
şekilde	süren	zamanlar	boyunca	hastalığı	aklına	gelmiyordu.	Para	kazanmalıydı	
ve	 öyle	 de	 yaptı.	 Fakat	 henüz	 kendisine	 gönderilecek	 yeni	 limonlardan	 haberi	
yoktu.

	 24	 yaşına	 geldiğinde	 biraz	 para	 biriktirmiş	 olan	 Semahat	Hanım	 pazarlama	
işini	yaparken	gittiği	Sinop’ta	ticarete	atılmak	istedi.	 	 	 	Ailesinin	karşı	duruşuna	
rağmen	Sinop’a	yerleşip	bir	ev	tuttuktan	sonra	Özel	 İdarenin	bir	 ihalesine	girdi	
ve	 bir	 dükkân	 kiraladı.	 Hayatta	 kalma	mücadelesine	 ayakta	 kalma	mücadelesi	
de	eklenen	Semahat	Danışmaz	 işleri	 kötü	gittiğinde	yakacak	odunu	olmayınca	
ve	evindeki	yastıkları	yakarak	ısındı	ama	bu	durumu	ailesiyle	dahi	paylaşmadan	

mücadelesine	devam	etti	ve	pes	etmedi.	

	 O	 dönemler	 Sinop’ta	 Amerikan	 Radarı	 vardı	 Semahat	 Hanım	 seramik	
hediyelik	 eşyalar	 satıyordu.	 Dükkânına	 açılışa	 gelen	 çiçeklerin	 saksılarını	 dahi	
değerlendiriyor,	onları	da	boyayıp	satıyordu.	Bazı	günleri	yarı	aç	yarı	tok	geçiyordu	
ama	o	kadere	inat	direniyordu.	Radarın	kapanmasıyla	birlikte	dükkânını	devretti	ve	
İstanbul’da	kendisi	gibi	mücadeleci	bir	arkadaşının	yanına	gitti.	“Kader	arkadaşım”	
diye	ifade	ettiği	Sema	ile	aynı	evi	paylaştı.	Hastane	kontrolleri	de	devam	ederken	
arkadaşıyla	küçük	bir	butik	açtı	ve	işletmeye	başladı.	Eline	geçen	paralarla	ailesine	
valizler	içinde	gıda	gönderiyordu.	

	 1994	 yılı	 baharında	 kolunun	 altındaki	 lenflerde	 şişmeler	 olunca	 biyopsi	
yapıldı.	Tahlil	 sonuçları	 iyi	 çıksa	da	sonuçlar	doktorunu	 tatmin	etmedi.	Bir	 ayın	
içinde	aynı	yerden	üç	defa	parça	aldırdı	ve	üçüncüsünde	lenf	kanseri	sonucuyla	
karşılaştı.	Tekrar	Okmeydanı	yollarını	 adımlamaya	başlayan	Semahat	Hanım	bu	
arada	bir	evlilik	yaptı	ve	İstanbul’daki	dükkânı	arkadaşına	devrederek	Samsun’a	
yerleşti.	Balayına	gitmesi	gerekirken	kemoterapi	almaya	gidiyor	ve	evliliğinin	ilk	
ayında,	 olmayan	 saçlarıyla	 aynaya	 bakıp	 polyannacılık	 oynuyordu.	 İstanbul’da	
hastane,	Samsun’da	aile	ve	yeni	kurduğu	fakat	yolunda	gitmeyen	evliliği	arasında	
yıpranıyordu.	Maddi	sıkıntıların	üzerine	aldığı	kemoterapiler	bünyesini	fazlasıyla	
zorluyordu.			Bu	mücadeleler	sırasında	1998’de	sol	göğsünde	çıkan	kitle	ile	kanseri	
bir	kez	daha	nüksetti.	Sol	göğünü	operasyonla	aldırdı.	

	 O	dönem	LÖSAM	Samsun	Lösemili	Çocuklar	Derneğinin	açıldığına	dair	bir	yazıyı	
fark	edince	heyecan	içinde	kendini	dernekte	buldu.	

	 “Allah	 bana	 o	 çocuklara	 yardım	 etme	 fırsatı	 verdi	 diye	 düşündüm.	 Aklıma	
ilk	gelen	şey	yıllar	önce	 isteyip	de	alamadığım	o	kola	oldu.	O	çocuklara	yardım	
etmeliydim,	çünkü	ben	o	hastalığın	içinde	parasızlığın	ne	olduğunu	bilen	biriydim.”
Dernek	çalışmaları,	kafelerdeki	ağır	işi	ve	artık	yürütemeyeceği	bir	evliliği	vardı.	
2001	 Şubat’ında	 evliliğini	 sonlandırdı	 ve	 şu	 an	 oturmakta	 olduğu	 evi	 tuttu.	
Ailesinin	 ve	 arkadaşlarının	 desteğiyle	 evine	 yerleşen	 Semahat	 Hanım	 para	
kazanmak	için	yeni	yollar	aradı.	Deriler	satın	alıp	cep	telefonu	kılıfları	yapmaya	
başladı.	İstanbul’dan	çeşitli	ürünler	getirip	bunları	cumartesi	pazarlarında	sattı
“Hastalığımı	unuttum;	çünkü	ayakta	kalmam	lazımdı.	Yaşadığım	hiç	bir	olumsuzluğu	
kimseyle	paylaşmadım.	Hiç	unutmam,	soğuk	bir	kış	gününün	akşamında	tezgâhımı	
topladım	ve	eve	doğru	yol	aldım.	Karşıma	 iki	 ihtiyar	hamal	çıktı.	Taşa	oturdular	
ve	öylece	uyumaya	başladılar.	Başımı	yukarı	 kaldırıp	gidecek	bir	evim,	yakacak	
odunum	ve	içecek	sıcak	bir	çorbam	olduğu	için	Allah’a	şükrettim.	O	gün	kazandığım	
ne	varsa	cebimden	çıkarıp	oraya	bıraktım	ve	hafiflemiş	bir	şekilde	evime	geldim.”	

	 Havaların	soğuk	geçmesiyle	tezgâhın	başında	durulamaz	hale	gelince	Semahat	
Hanım	 başka	 bir	 yol	 arayışına	 girdi.	 İstanbul’a	 gidip	 mum	 yapımı	 için	 gerekli	
hammaddeleri	ve	nasıl	mum	yapılacağını	araştırdı.	Parafin	satıcılarıyla	konuşarak	
iş	hakkında	bilgi	aldı.	Bir	hevesle	mum	yapmaya	başlayan,	önce	bardaklara	sonra	
eline	 ne	 geçerse	 mum	 dökmeye	 başlayan	 Semahat	 Hanım,	 döktüğü	 mumları	
elleriyle	 işledi,	 renklendirdi.	 Mutfağında	 yemek	 yerine	 mum	 pişiyordu.	 Gece	



82 83

gündüz	çalışarak	ortaya	güzel	şeyler	çıkardı	ve	her	çıkardığı	ürünü	resimleyerek	
bir	katalog	oluşturdu.	Evinin	bir	odasını	atölyeye	dönüştürdü	ve	yaptığı	katalogla	
pazarlama	işine	girişti.

	 Yaptığı	mumlar	sevildi	ve	sipariş	almaya	başladı	derken	sol	böbreğini	aldırmak	
zorunda	kaldı.	 İyileşmek	üzereyken	bazı	hormonlarıyla	 ilgili	bir	operasyon	daha	
geçirdi	ve	düşüncelerini	şöyle	dile	getirdi:“Limonlar	ne	işime	yaradı?	Hayat	bana	
bir	 sürü	ekşi	 limon	verdi	ve	ben	de	onları	 limonata	yapıp	 içtim.	Şimdi	verdiğim	
mücadelelerin	bana	nasıl	güzel	döndüğünü	görüyorum.”	

	 Şu	an,	“Sema	Mum”	adını	verdiği	ürünlerin	yaratıcısı	Danışmaz,	Türkiye’nin	her	
yerinden	sipariş	alıyor	ve	aynı	zamanda	LÖSAM	yönetim	kurulu	üyeliğine	devam	
ederek	sosyal	sorumluluk	projelerinde	yer	alıyor.

SERAP DİLEK
İŞARET DİLİ
TERCÜMANI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1981
Amasya
Lise

Geldiğin Yer Değil, Aldığın Yol…

	 Dört	 çocuklu	 bir	 ailenin	 üçüncü	 bedensel	 engelli	 kardeşlerinden	 biri	 olan	
Serap	 Dilek,	 bir	 yaşındayken	 ailesiyle	 birlikte	 Samsun’a	 taşındı	 ve	 ilk,	 orta	 ve	
lise	 öğrenimini	 Samsun’da	 tamamladı.	 Liseyi	 bitirdikten	 sonra	 11	 yıl	 boyunca	
süpermarkette	 reyon	 elamanı	 ve	 kasa	 şefi	 olarak	 çalıştı.	 Özel	 sektörün	 ağır	
şartlarından	 dolayı	 engeli	 daha	 fazla	 ilerleyince	 işten	 ayrılıp	 uzun	 süre	 tedavi	
görmek	zorunda	kaldı.	

	 Bu	tedavi	süresi	 içerisinde	engelli	dernekleriyle	 tanışma	fırsatı	buldu	ve	bu	
sayede	 işitme	 engellilerle	 tanışıp	 işaret	 dili	 öğrenmeye	 başladı.	 Daha	 sonraki	
süreçte	 Orta	 Karadeniz	 Engelliler	 Derneği	 ve	 Samsun	 Engelliler	 Federasyonu	
yönetim	kurulu	üyeliğine	seçildi.	Engelli	insanların	sorunlarını	yakından	inceleme	
fırsatı	 bulan	 Serap	 Dilek,	 İlkadım	 Belediyesinin	 “Çöpünüz	 Altın	 Olsun	 Engeller	
Ortadan	 Kalksın”	 projesinde	 akülü	 araba	 kurasının	 komisyon	 başkanlığını	
yürütmeye	başladı.	

	 	 İşaret	 dili	 tercümanlığı	 yapan	 ve	 engellerin	 bir	 tercih	 olmadığını	 ama	
hayatlarımızı	nasıl	yönlendirdiğimizin	bir	tercih	olduğunu	vurgulayan	Serap	Hanım,	
insan	kaynakları	ve	yönetimi	bölümünde	eğitim	almaya	devam	etmektedir.
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SERVET AYDAR
TURİZM ACENTESİ

SAHİBİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1936
Rize
ilkokul

İlklerin Ayrıcalığı…

	 Babasının	esnaf	olması	nedeniyle	üç	yaşında	iken	ailesiyle	birlikte	Samsun’a	
yerleşen	 Servet	 Hanım,	 elli	 yaşında	 bir	 ev	 hanımı	 iken	 dostlarından	 ve	 yakın	
çevresinden	 aldığı	 destekle	 bayanlara	 yönelik	 bir	 tur	 organizasyonu	 yaparak	
turizme	yönelik	ilk	işini	hayata	geçirdi.			1989	yılında	kurmayı	düşündüğü	turizm	
seyahat	acentesine	isim	ararken	o	yıl	ilkokul	birinci	sınıfa	giden	torunu	Aybars’ın	
isteğini	kırmadı	ve	 “Vester”	adını	verdiği	acentesini	 faaliyete	geçirdi.	O	yıllarda	
Samsun’da	yalnızca	bir	turizm	acentesi	vardı	ve	“Vetser	Turizm	ve	Seyahat”	 ile	
ikincisi	de	hizmet	vermeye	başladı.

	 Servet	 Aydar’ın	 bu	 yola	 çıkmasında	 geniş	 çevresi	 ve	 girişken	 karakteri,	
yakınlarının	onu	bu	işe	yüreklendirmesi	vesile	oldu.	İlk	aşamada	yalnızca	bayan	
müşterilere	yönelik	turlar	düzenledi.

	 Tur	 organizasyonlarına	 tanınmış,	 markalaşmış	 otobüs	 firmalarıyla	 başlayan	
ve	 15	 yıl	 boyunca	 aynı	 firmayla	 çalışan	 Servet	 Hanım’ın	 işini	 ilerletmesinde,	
çevre	desteğinin	ve	müşterilerinde	oluşturduğu	güvenin	büyük	katkısı	oldu.	İşler	
büyüdükçe	birçok	Avrupa	ülkesine	ve	Dubai’ye	de	organizasyonlar	yaptı.	Geçirdiği	
önemli	bir	rahatsızlık	nedeniyle	acentesini	torunu	Aybars	Aydar’a	teslim	etti.

	 Üç	çocuk	annesi	olan	ve	75	yıldır	Samsun’da	yaşayan	Servet	Hanım	Vetser	
Turizm	Acentesi’nin	büyümesinde	kendisine	destek	veren	yakınlarına	teşekkürü	
bir	borç	biliyor.

SEVİM ARAL
ÖĞRETMEN

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1963
Samsun/Bafra
Üniversite

Kendinden Vazgeçme Hali…

	 İlk	 ve	 orta	 öğrenim	 yıllarını	 doğduğu	 ilçede	 geçiren	 Aral,	 12	 Eylül	 sonrası	
gittiği	 Erzurum’da,	 Atatürk	Üniversitesi	 Coğrafya	 Bölümü’nde	 eğitimine	 devam	
etti.	Öğretmen	olarak	Samsun	Ondokuz.	Mayıs	Lisesine	atandı	ve	aynı	yıl	kendi	
memleketinden	olan	eşiyle	evlendi.

	 Çocuk	sahibi	olmak	için	uzun	süre	tedavi	gören	Sevim	Hanım	sürecin	sonunda	
üçüz	 bebek	 müjdesi	 aldı;	 ancak	 doğum	 sırasında	 beklenmedik	 bir	 durumla	
karşılaştı	 ve	 aslında	 dördüzleri	 olduğunu	 öğrendi.	 Doğum	 sonrası	 üç	 küçük	
bebeği	yanına	konduğunda	çok	şaşkın,	ürkmüş,	panik	halde	olan	Sevim	Hanım,	
iki	gün	sonra	yanına	verilen	dördüncü	bebeğini,	 yani	Armağan’ı	görünce	adeta	
Sofi’nin	seçimini	yapmak	zorunda	kalacaktı.	Usturaya	vurulmuş	bir	kafa,	şekilsiz	
uzuvlar	 ve	 küçücük	 bir	 bedenle	 karşılaştı.	 Bu	 görüntünün	 kendisinde	 yarattığı	
şokun	etkisiyle	bebeği	getiren	hemşireye	“Bunu	alın,	geriye	götürün,	galiba	bu	
engelli.	Ben	buna	bakamam,	diğerlerine	bakmam	lazım.”	diyerek	kendi	deyimiyle	
Armağan’ı	gözden	çıkardı.	Hemşire	 ise	ona	sarıldı	ve	“O	sağlıklı	ama	çok	küçük.	
Sana	ihtiyacı	var”	diyerek	şaşkın	anneyi	ikna	etmeyi	başardı.

	 Hacettepe	Üniversitesinden	mezun	olan	ve	bugün	O.M.Ü	Çocuk	Psikiyatrisinde	
asistanlık	yapan	Armağan	bebekliğinden	beri	kardeşlerine	nazaran	daha	azimli	ve	
dirençliydi.	Bunu	görmek,	oğluyla	ilgili	ilk	izlenimi	hayal	kırıklığı	olan	bir	anne	için	
duygu	dolu	anlar	demekti.	

	 Giyemediği	lizözü,	uzanamadığı	saten	yorganı	ve	kullanamadığı	ikiz	arabasıyla	
birinden	diğerine	koşturan	yorgun	bir	anneydi	ve	henüz	25	yaşındaydı.	

	 Hiç	bitmeyen	ağlama	sesleri,	art	arda	hazırlanan	biberonlar,	genel	temizlikleri,	
anne,	 kayınvalide	 ve	 bozulan	 ev	 düzeni	 derken	 kendini,	 sınırlarını	 zorlayan	 bir	
bunalımın	 içinde	 buldu.	 Çırpınıyordu,	 koşturuyordu,	 hırpalanıyordu.	 Mecburen	
40	 gün	 sonra	 görevine	 döndü.	 Oysa	 çocuklarının	 özellikle	 o	 dönemde	 ona	 çok	
ihtiyaçları	 vardı.	 Çocuklarını	 sevmeye	 ve	 emzirmeye	 zaman	 bulamıyor,	 özene	
bezene	giydirip	gezmelere	götüremiyordu.	Anne	ve	baba	paylaşılmak	zorundaydı.	
Kitaplardan	okunup	öğrenilen	birçok	şey	rafa	kaldırılmıştı.	Evde	adeta	bir	yangın	
vardı.	Bu	yangında	Sevim	Hanım	elinden	geleni	yapmaya	çalışsa	da	dört	çocuğun	
ihtiyaçlarına	 yetişmekte	 oldukça	 zorlanıyordu.	 Neredeyse	 hiç	 kalmayan	 sosyal	
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hayatına,	dördüzleri	merak	edip	gelen	eş,	dost,	akraba	ziyaretleri	de	eklenince	her	
şey	içinden	çıkılmaz	bir	hal	aldı.	Bütün	zorluklara	rağmen	çok	şükür	büyüyorlardı,	
ufak	 tefek	 sağlık	 problemleri	 hariç	 her	 şey	 yolunda	 gibiydi.	 Armağan’ın	 12-13	
yaşlarında	geçirdiği	bir	rahatsızlık	Sevim	Hanım’a	yaşayabileceği	en	uçtaki	acıyı	
yaşatsa	da	sürpriz	bir	gelişmeyle	oğlu	sağlığına	kavuştu.

	 Sevim	Hanım	çocuklarının	 ilk	ve	orta	öğrenim	yılları	boyunca	neredeyse	her	
şeyi	ertelemek	zorunda	kaldı.	Sosyal	yaşantıları	son	derece	sınırlıydı.	Parkinson	
hastası	olan	annesinin	bakımıyla	da	ilgileniyordu	ve	bu	nedenle	her	hafta	sonu	
Bafra’ya	koşturuyordu.

	 Bu	koşuşturmalar	arasında	büyüyen	çocuklar	ise	aileyi	mutlu	eden	bir	başarı	
sergiliyorlardı.	Dördü	de	Fen	Lisesini	kazanmıştı.	Küçücük	evlerinde	boş	bulunan	
her	yer	ders	çalışma	alanı	olmuştu.	Aynı	test	kitaplarından	dörder	tane	alınıyor,	
boş	derslerde	çarçabuk	eve	gidiliyor	ve	hayat	çocuklara	göre	yaşanıyordu.

	 Ergen	dört	çocuğun	sorunları,	ihtiyaç	ve	beklentileri	derken	sonunda	çocukların	
lise	 yılları	 bitti	 ve	 üniversite	 sınavına	 girdiler.	 Ailece	 sarf	 edilen	 emekler	 boşa	
çıkmadı	 ve	 sonuçlar	 herkes	 için	 memnuniyet	 verici	 oldu.	 İki	 çocuğu	 OMÜ	 Tıp	
Fakültesini,	 diğer	 çocukları	Hacettepe	Üniversitesi.	 İng.	Tıp	Fakültesi	 ve	ODTÜ	
Makine	 Mühendisliği’ni	 kazandı.	 Çok	 mutlu	 oldular;	 ancak	 ekonomik	 zorluklar	
da	beraberinde	geldi.	Nihayet	eğitim	süreci	biten	iki	kızı	ve	bir	oğlu	alanlarında	
çalışmaya	başladı.	Çocuklar	bir	yerlere	geliyordu,	ama	annelik	bitmiyordu.	

	 Anneliği	 böylesine	 yoğun	 bir	 duygusal	 ve	 bedensel	 trafikle	 yaşayan	 Sevim	
Hanım,	 öğretmenliğini	 de	 aynı	 özenle	 yürütmek	 için	 çabalıyor.	 Karşılaştığı	 her	
çocuğun,	 en	 az	 kendi	 çocukları	 kadar	 ilgiyi	 hak	 ettiğini	 bilerek,	 henüz	 çiçeği	
burnunda	bir	öğretmenken	atandığı	okulda	çalışmaya	devam	ediyor.

	 	 	 “Annelik	bir	aşk,	 kendinden	vazgeçme	hali”	diyor	Sevim	Aral.	Ve	ekliyor:	 “Bu	
aşkın	getirilerini,	 öğretilerini	mesleğime	yansıtmaya	 çalışan	bir	 eğitimci	 olarak;	
çocukları	 ve	 ailelerini	 daha	 iyi	 tanıyorum	 artık…	 Bu	 yolda	 bana	 verilenlerden	
dolayı,	seçilmiş	olmaktan	çok	mutluyum.”	

SÜNDÜS ÖZKAYA
HUZUREVİ YAPTIRMA YAŞATMA ve 

YAŞLILARI KOR. DERNEĞİ BŞK

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1946
Ordu/Ünye
Lise

Topluma Hizmet Kendine Hizmettir…

	 Ankara	 Tapu	 Kadastro	 Lisesinden	 mezun	 olup	 1968	 yılında	 Ankara	 Tapu	
Kadastroda	memur	olarak	göreve	başlayan	Sündüs	Hanım,	burada	hayatına	anlam	
verecek	kişiyi,	eşi	Osman	Bey’i	tanıdı	ve	onunla	evlendi.	 İki	erkek	çocuk	annesi	
olan	 Özkaya,	 	 2000	 yılında	 Samsun	 19	 Mayıs	 ilçesinden	 tapu	 müdürü	 olarak	
emekli	oldu.	

	 Üyesi	 olduğu	 Samsun	 Huzurevi	 Yaptırma,	 Yaşatma	 ve	 Yaşlılarını	 Koruma	
Derneğinin	2005	yılında	yapılan	Genel	Kurulu	sonrasında	Başkan	Yrd.	seçilerek	
aktif	 olarak	 çalışmaya	 başlayan	 Sündüs	 Hanım	 2007	 yılından	 bugüne	 değin	
“başkan”	 sıfatıyla	 yönetim	 kurulundaki	 arkadaşlarıyla	 birlikte	 çalışmaya	 devam	
ediyor.	

	 Bu	 kapsamda	dernek	üyeleri	 tarafından,	 her	 hafta	 çarşamba	günü	derneğe	
ait	 binada	 toplanılarak	 yaşlılar	 ile	 ilgili	 ne	 yapılabileceği	 konusunda	 istişarede	
bulunuluyor,	gelen	üye	ve	ziyaretçiler	ağırlanıyor.	 	Aynı	gün	belirlenmiş	saatler	
arasında	Samsun’da	mevcut	iki	huzurevi	ziyarete	çıkılıyor,	yaşlılar	tek	tek	ziyaret	
ediliyor,	sohbet	ediliyor	ve	onların	sorunları	dinleniyor.

	 Her	birinin	ayrı	hikâyesi	olan	bu	 insanların	 fiziksel	 tüm	 ihtiyaçlarının	devlet	
tarafından	 karşılandığını;	 ancak	 onların	 konuşmaya,	 anlatmaya	 kısaca	 sevgi	 ve	
ilgiye	 ihtiyaçları	 olduğunu	 bilen	 Sündüs	 Özkaya,	 çarşamba	 günlerinin	 dışında	
özellikle	 yaz	 mevsiminde	 ayda	 iki	 kez	 açık	 havada	 onları	 pikniğe,	 yemeğe	 ve	
gezmeye	götürdüklerini,	kışın	ise	kapalı	mekânlarda	yemekli	eğlenceler	organize	
ettiklerini	 ifade	 ediyor.	 Bu	 etkinlikleri	 karşılamak	 için	 de	 her	 yıl	 düzenli	 olarak	
kermes,	iftar	yemeği,	çay	organizasyonları	düzenleniyor.

	 Ayrıca	 dernek,	 sağlık	 problemi	 olup	 cihaz	 alımı	 gereken	 (kulak	 cihazı-havalı	
yatak	vs.)	durumlarda	devletin	karşılamadığı	kısmı	da	karşılamaya	çalışıyor.	Kısaca	
Sündüs	Hanım,	zamanının	büyük	çoğunluğunu	ilgiye	muhtaç	yaşlılarla	geçirmeyi	
onları	bir	nebze	de	olsa	eğlendirmeyi,	hayatlarına	neşe	katmayı	gaye	edinmiş	bir	
kahramandır.
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	 Evli	ve	iki	çocuk	annesi	olan	Şehnaz	Dereli,	ilk	ve	orta	öğrenimini	Samsun’da	
tamamladıktan	 sonra	Marmara	Üniversitesi	 İletişim	Fakültesinden	mezun	oldu.	
İki	yıl	yerel	ve	yaygın	medya	sektöründe	çalıştıktan	sonra	1999	yılında	Samsun	
Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Basın	ve	Halkla	 İlişkiler	Müdürü	olarak	görev	yapmaya	
başladı.	
 
	 Çok	 sayıda	 ulusal	 ve	 uluslararası	 organizasyonda	 görev	 alarak	 bu	
organizasyonların	 Samsun’da	 yapılmasına	 katkı	 veren	 Dereli,	 2007	 yılından	
itibaren	de	TOBB	İl	Kadın	Girişimciler	Kurulu’nun	da	koordinatörlüğünü	üstlendi.	
Çok	sayıda	AB	Projesinde	koordinatör	ve	danışman	olarak	çalışan	Dereli,			İşletme	
alanında	yüksek	 lisans	eğitimini	de	tamamlayarak,	 	 işletmelerin	kurumsallaşma	
süreçlerine	 katkı	 sağlamak	 amacıyla	 Karadeniz’in	 ilk	 kurumsal	 eğitim	 ve	
danışmanlık	firması	olan	Artı	Etki	Akademi’yi	kurdu.	

	 Bu	 firmanın	 Türkiye	 genelinde	 yürüttüğü	 başarılı	 çalışmalar	 sonucunda	
kurumsal	 ve	 bireysel	 eğitimler	 alanında	 Türkiye’nin	 önde	 gelen	 firmalarından	
İzgören	Akademi	ile	yolları	kesişen	Dereli,	2013	yılında	İzgören	Akademi	Karadeniz	
Bölge	 Müdürlüğü’nü	 yapılandırarak,	 bölgenin	 hizmetine	 sundu.	 Burada	 kurucu	
ortaklığın	yanı	sıra	Kurumsal	Projeler	Yöneticisi,	eğitmen	ve	danışman	olarak	da	
görev	yapmaktadır.

	 Profesyonel	 eğitmenliğin	 yanı	 sıra	 bilginin	 zor	 ulaştığı	 köy	 okulları,	 huzur	
evleri,	hapishane	gibi	yerlerde	ve	dezavantajlı	gruplara	yönelik	gönüllü	eğitimler	
de	veren	Dereli,	sivil	toplum	örgütlerinin	katılımcı	demokrasinin	temel	taşlarından	
biri	 olduğu	 inancıyla	 çok	 sayıda	 dernekte	 görevler	 aldı.	 Halen	 Samsun	 Ticaret	
ve	Sanayi	Odası	Kadın	Girişimciler	Kurulu,	Samsun	İş	Kadınları	Derneği,	Samsun	
Dernekler	 Federasyonu,	 Samsun	 Turizmciler	 Derneği	 ve	 19	 Mayıs	 Gazeteciler	
Cemiyeti	üyesidir.

ŞEHNAZ DERELİ
İLETİŞİM UZMANI KURUMSAL PROJELER 

YÖNETİCİSİ EĞİTMEN & DANIŞMAN

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1975
Samsun
Üniversite

Girişimcinin Yanında Güçlü Bir El…

ÜMRAN SÖNMEZ
EĞİTİMCİ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1955
Samsun/Çarşamba
Yüksekokul

Engel Tanımamak…

	 O,	 doğum	 sonrası	 komplikasyon	 sebebiyle	 %100	 görme	 engelli	 dünyaya	
gelen	Nazlı’nın	 annesiydi.	 Kızının,	 yaşıtlarıyla	 aynı	 şansa	 sahip	 olması	 için	 pek	
çok	anneden	daha	fazlasını	yapmak	zorundaydı.	Nazlı	için	Ümran	Hanım,	varlığını	
normal	 şekilde	 sürdürebilmesini	 sağlayacak	 gerekli	 olan	 bir	 gölge	 gibiydi.	
Adımlarına	destek	ve	gözlerine	ışık…

	 İlk	ve	ortaöğrenim	süreci	boyunca	sürekli	Nazlı’nın	yanındaydı.	Onunla	birlikte	
adeta	 sınıf	 arkadaşı	 olup	 her	 gün	 okul	 yollarına	 düştü.	 Tüm	 gün	 kızını	 okulda	
bekledi,	ihtiyaçlarına	destek	oldu.	Adeta	nöbet	tutar	gibi	onun	psikolojik	ve	sosyal	
gelişimi	için	her	türlü	çabayı	sarf	etti.	Ümran	Hanım,	kızını	her	haliyle	sevebilirdi;	
ancak	 kızının	 engelinin,	 onu	 tecrit	 edilmiş	 bir	 hayata	mecbur	 bırakmasına	 izin	
vermedi.	 Başarılı	 olması	 için	 gecesini	 gündüzüne	 katarak	 Nazlı’nın	 önemli	
basamakları	atlamasına	yardım	etti.	Bu	çabalarının	sonunda,	başarılı	bir	şekilde	
okulundan	mezun	olan	Nazlı,	Ondokuzmayıs	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	
Sosyoloji	Bölümü’nü	kazandı.
 
	 Pek	 çok	 şeyin	 engelli	 insanlar	 için	 düzenlenmediği	 bu	 ülkede	 ve	 eğitim	
sisteminde,	 bir	 görme	 engellinin	 karşılaşabileceği	 sayısız	 güçlüğün	 birinci	
dereceden	 tanığı	 olan	 Ümran	 Hanım,	 kızının	 üniversite	 hayatı	 boyunca	 karşı	
karşıya	geleceği	engeller	için	çözüm	olmaya	devam	ediyor.
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	 Evli	ve	bir	çocuk	annesi	olan	Ergün,	2007	yılında	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	
Eğitim	Fakültesi	Resim-İş	Öğretmenliği	Bölümü’nden	mezun	oldu.	Kamu	Personeli	
Seçme	Sınavı’na	girdi;	ancak	atanamadı.

	 Yaptığı	iş	başvurusu	sonucu	bir	gün	telefonum	çalan	Yasemin	Hanım,	telefonun	
ucundaki	ses:	“Evraklarınızı	hazırlayıp	makinistlik	için	görüşmeye	gelin.”	dediğinde	
şaşkınlık	ve	umut	duyguları	arasında	gidip	geldi.	Uzun	bir	işsizlik	sürecinin	sonunda	
bir	iş	fırsatının	çıkması	çok	güzeldi;	ancak	nasıl	olurdu,	makinistliği	yapabilir	miydi?	

	 Eşi	ve	ailesinden	aldığı	destekle	görüşmeye	giden	Yasemin	Hanım’ın	makinistlik	
serüveni	başlamış	oldu.	Geceli	gündüzlü	birçok	eğitimin	ardından	üç	yıl	geçti.	Hafif	
raylı	sistem	tramvaylarında	makinistlik	yapan	Ergün,	trenin	koltuğuna	oturduğu	
ilk	günden	beri	tren	kullanmayı	çok	seviyor.	“İnsanın	ayakları	geri	gitmeden	işine	
gitmesi	kadar	güzel	bir	şey	yok	bence;	çünkü	bazen,	evinden	çok	orada	zaman	
geçiriyorsun.”	 diyen	Yasemin	Ergün’e	en	 çok	 	 “Tren	kullanmak	zor	mu?”	 sorusu	
yöneltiliyor.	 Tren	 kullanmanın	 değil	 ama	 arkada	 taşıdıkları	 insanların,	 raylar	
üzerinde	gezinen	insanların	ve	sokak	hayvanlarının	sorumluluğunu	hissetmenin	
çok	ağır	bir	yük	olduğunu	vurguluyor.

	 “O	aracı	kullanırken,	insanlara	ve	diğer	canlılara	zarar	vermeden	tamamladığımız	
her	tur	bizim	için	bir	şükür	sebebidir.”	diye	belirten	Ergün,	bu	zorlukların	yanında,	
trenden	inerken	yüzünde	tatlı	bir	tebessüm	bırakan	insanların,	“Aferin	kızım	sana,	
helal	olsun!”	diyenlerin	ve	bazen	de	el	sallayan	tertemiz	çocukların,	yaptığı	 işin	
kendilerine	kattığı	en	güzel	çalışma	deneyimleri	olduğunu	da	ekliyor.

YASEMİN TURKAN ERGÜN
VATMAN

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1983
Samsun
Üniversite

Sevince Kolaylaşır Tüm İşler… 

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR)

AKADEMİSYEN / OMÜ

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1951
Tokat
Üniversite

Önce Kadınlar ve Çocuklar…

	 Evli	ve	iki		çocuk	annesi	olan	Dr.	Yıldız	Pekşen,	25.10.1975	tarihinde	Atatürk	
Üniversitesi	Tıp	Fakültesi’nden	mezun	oldu	ve	1976-1979	yılları	arasında	Uludağ	
Üniversitesi	 Tıp	 Fakültesi	 Halk	 Sağlığı	 Anabilim	 Dalı’nda	 uzmanlık	 eğitimini	
tamamlayarak,	1979	yılında	“Halk	Sağlığı	Uzmanı”	ünvanını	aldı.	Dr.	Pekşen,	1983	
yılında	Ondokuz	Mayıs	 Üniversitesi	 Tıp	 Fakültesi	 Halk	 Sağlığı	 Anabilim	Dalı’na	
yardımcı	doçent	olarak	atandı	ve	aynı	anabilim	dalında;	1988’de	doçent,	1994	
yılında	profesör	oldu.	Dr.	Pekşen’in	Epidemiyoloji,	Ana	ve	Çocuk	Sağlığı,	İş	Sağlığı	
ve	Güvenliği,	Çevre	Sağlığı	ve	Biyoistatistik	alanında	ulusal	ve	uluslararası	çeşitli	
bilimsel	araştırmaları	vardır.	

	 Dr.	Pekşen,	Nisan	2012	tarihinde	“İş	Sağlığı	ve	Meslek	Hastalıkları”	uzmanlığını	
kazanarak	 ülkemizde	 oldukça	 yeni	 olan	 bir	 alanda	 çalışmalarına	 devam	 etti.	
Sağlık	Bakanlığı	ve	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	 ile	Üniversite	 işbirliği	
içerisinde	yürütülen	“Sağlığın	Geliştirilmesi”	ve	“İş	Sağlığı	ve	Meslek	Hastalıkları”	
konulu	 projelerin	 yürütücüsü	 olarak	 görev	 yapmaktadır.	 	 Uluslararası	 ve	 ulusal	
dergilerde	 çok	 sayıda	 	 yayını	 olan	 Dr.	 Yıldız	 Pekşen’in,	 uluslararası	 ve	 ulusal	
bilimsel	toplantılarda		sunulmuş	bildirileri	bulunmaktadır.	

	 1983	yılında	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Halk	Sağlığı	Anabilim	
Dalı’nda	 çalışmaya	 başlayan	 Pekşen	 o	 tarihten	 bu	 güne	 kadar	 ülkenin	 tüm	 il	
ve	 ilçelerinde	 “İş	 Sağlığı	 ve	 Güvenliği”,	 ”Meslek	 Hastalıkları”,	 “Alkol	 ve	 Madde	
Bağımlılığı”,	 “Çocuk	 İstismarı	 ve	 İhmali”,	 “Kadına	 Yönelik	 Şiddet”,	 “Ana	 Çocuk	
Sağlığı”,	 “Aile	 Planlaması”	 ve	 “Okul	 Sağlığı”	 konularında	 özellikle	 de	 “Riskli	
Çocuklar”	konusunda	birçok	çalışma	yaptı	ve	eğitimler	verdi.

	 •		Prof.	Dr.	Yıldız	Pekşen,	1988-2004	yılları	arasında,	Türkiye	İşçi	Sendikaları	
Konfederasyonu	 Eğitim	 Programları’nda	 tüm	 ülkedeki	 iş	 yerlerinde	 ve	 sanayi	
bölgelerinde	 çalışanlara,	 ara	 kademe	 teknik	elemanlara	ve	 iş	 verenlere	yönelik	
“Mesleki	Riskler,	Meslek	Hastalıkları	ve	Korunma”	konularında	eğitimler	verdi.

	 •	 	 ILO-	 IPEC	 (Uluslararası	 Çalışma	 Örgütü-T.C.	 Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	
Bakanlığı)	tarafından	Samsun	ve	Çorum	illerinde	yürütülen,	“Çocuk	İşçiliğinin	Sona	
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Erdirilmesi	Uluslararası	 Programı”	 (1992)	 nın	 yürütücülüğünü	 yaptı,	 bu	 konuda	
çalışan	çocukların	muayene	ve	izlemleri	ile	eğitimlerini	gerçekleştirdi.

	 •	 	Madde	bağımlılığı	konusunda	standart	eğitim	programı	oluşturmak,	hedef	
kitle	olarak	seçilen	öğretmenlere	eğitici	eğitimi	yapmak,	eğitilen	öğretmenlerin	
kendi	 okullarındaki	 diğer	 öğretmenleri	 eğitmelerini	 sağlamak,	 anne-baba	 ve	
öğrenci	 eğitimleri	 düzenlemek	 amacı	 ile	 Samsun	 Sinop	 Tabib	Odası	 tarafından	
kurulan	ve	Prof.	Dr.	Yıldız	Pekşen	başkanlığında,	beş		Ruh	Sağlığı	ve	Hastalıkları	
uzmanı,	iki		Halk	Sağlığı	uzmanı,	bir	Anestezi	ve	Reanimasyon	uzmanı,	iki	Psikolog	
ve	 iki	 Pratisyen	 hekimden	 oluşan	 	 “Madde	 Bağımlılığı	 Komisyonu”	 ile	 Samsun	
ilindeki	tüm	rehber	öğretmenlerin	eğitimi	gerçekleştirildi.	

	 •		Eğitici	olarak	kursa	alınan	öğretmenlerin	2002-2004	yılları	arasında	diğer	
öğretmenleri,	velileri	ve	öğrencileri	bu	konuda	eğitmeleri	sağlandı.

	 •		Prof.	Dr.	Yıldız	Pekşen’in	yürütücü	olarak	görev	aldığı	“Samsun	İl	Merkezinde	
Tüberkülozu	 Önlemede	 Hekim,	 Yardımcı	 Sağlık	 Personeli,	 Hasta	 ve	 Hasta	
Yakınlarının	 Eğitimi”	 başlıklı	 Ondokuz	 Mayıs	 Üniversitesi	 Bilimsel	 Araştırma	
Projesi	ile	2004-2007	yılları	arasında	Samsun	ilinde	Tüberküloz	ile	ilgili	çalışmalar	
yürütüldü.

	 •	 	Avrupa	Birliği	 tarafından	desteklenen	ve	 finanse	edilen,	 İnsan	Kaynağını	
Geliştirme	 Vakfı	 (İKGV)	 ve	 Sağlık	 Bakanlığı’nın	 birlikte	 yürüttükleri	 “Türkiye’de	
Üreme	 Sağlığı	 Programı”	 kapsamında,	 cinsiyete	 dayalı	 şiddet	 mağdurlarının	
başvurdukları	 kurumlardaki	 sağlık	 personelinin	 “Hizmet	 İçi	 Eğitimi”	 projesinde	
Prof.	Dr.	Yıldız	Pekşen,	Yrd.	Doç.	Dr.	Ahmet	Turla	ile	birlikte	eğitici	olarak	yer	aldı.

	 •	 	 23-27	 Mayıs	 2005	 tarihleri	 arasında	 “Karadeniz	 Bölgesi	 Eğitici	 Eğitimi”	
toplantısına,	eğitici	olarak	katılan	Dr.	Yıldız	Pekşen	bu	eğitim	programı	ile	UNİCEF’in	
“Çocuklara	Cinsel	Sağlık	ve	Üreme	Sağlığı	Destek	Hattı:	CİNSEL	İSTİSMARIN	GÜN	
YÜZÜNE	 ÇIKARTILMASI	 PROJESİ”	 nin	 çalışmalarını	 da	 Samsun’da	 başlattıktan	
sonra	 tüm	ülkede	bu	 	 eğitim	programı	 	 	 	 çerçevesinde	 	 	 	 Çocuk	 	 	 Polisi,	 Çocuk			
Avukatları,	 	 Sağlık	 Müdürlüğü,	 SHÇEK	 ve	 Tıp	 Fakültesi	 araştırma	 görevlilerine	
yönelik	eğitimleri	yürüttü.	Bu	proje	çerçevesinde	kurulan	destek	hattında	görev	
alan	personelin	eğitimi	konusunda	da	Dr.	Yıldız	PEKŞEN	yurt	 içinde	tüm	 illerde	
düzenlenen	eğitim	toplantılarına	eğitici	olarak	katıldı.

	 •	 	2006-2008	yılları	arasında	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi’nde	
kurulan		“Çocuk	İstismarı	ve	İhmalini	İzleme	ve	Önleme	Komisyonu”nun	ilk	kurucu	
başkanlığını	 yaptı.	Bu	 komisyon	halen	Samsun	 ili	 ve	 ilçelerinde	 çocuk	 istismarı	
ve	 ihmali	konusunda	son	derece	başarılı	görevler	yapmaktadır.	12	Mayıs	2006	
tarihinde	kurulan	“Çocuk	ve	Kadının	 İstismardan	Korunması	ve	Rehabilitasyonu	
Derneği”	başkanlığını	da	yürüten	Prof.	Dr.	Yıldız	Pekşen,	Samsun	ili	ve	ilçelerinde	
konuya	ilişkin	çeşitli	aktiviteleri	de	yürüttü.

	 •		2006-2008	yılları	arasında	Prof.	Dr.	Yıldız	Pekşen	ve	Yrd.	Doç	.Dr.	Ahmet	Turla	
tarafından		Samsun	ili	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	ile	birlikte		Rehberlik	Öğretmenlerine,	
Emniyet	 Müdürlüğü	 ve	 baro	 personeline	 “Cinsiyete	 Dayalı	 Şiddet”	 (Çocuk	 ve	
Kadın)	 	 konulu	 çok	 sayıda	 bilgilendirme	 toplantısı	 yapıldı.	 Dr	 Pekşen,	 “Kadına	
ve	Çocuğa			 	Yönelik	Şiddet”	konusunda	farkındalığın	arttırılması	amacıyla	yerel	
basın	ve	televizyon	kanallarında	çeşitli	programlara	katıldı	ve	olabildiğince	her	tür	
platformda	konuya	ilişkin	duyarlılık	gösterilmesinin	altını	çizmeye	çalıştı.	Samsun	
ilindeki	çeşitli	Sivil	Toplum	Kuruluşlarına	“Kadın	ve	Çocuğa	Yönelik	Şiddet”,	“Kadın	
Sağlığı”,	“Okul	Sağlığı”	“Adolesan	sağlığı”	ve	“Çevre	Sağlığı”	gibi	toplumun	sağlığını	
yakından	ilgilendiren	ve	koruyucu	önlemlerin	son	derece	önemli	olduğu	konularda	
eğitimler	verdi.

	 •		Dr.	Pekşen,	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Farmakoloji	Anabilim	
Dalı,	 6.Bölge	 Samsun	 Eczacı	 Odası	 ve	 İŞKUR	 ile	 birlikte	 gerçekleştirilen	 “İşsiz	
Gençlere	Eczane	Yardımcı	Personeli	Eğitimi	Projesi”nde	eğitici	olarak	görev	yaptı.	
Bu	proje	ile	Samsun	ilinde	bir	çok	gencin	istihdamı	sağlandı.

	 •	 	 Prof.	 Dr.	 Yıldız	 Pekşen,	 Avrupa	 Birliği	 tarafından	 desteklenen	 “Engelli	
Hakları	için	Katılımcı	Yerel	Yaklaşım	Geliştirme	Projesi”nde	Samsun	ilinde	yaşayan	
engelliler	 ve	 yakınlarına	 yönelik	 olarak	 farkındalığın	 artması	 ve	 yasal	 hakların	
bilinmesi	konularında	eğitim	seminerleri	verdi.

	 •		2013	yılı	itibarı	ile	Prof.	Dr.	Yıldız	Pekşen,	istenmeyen	öğrenci	davranışlarının	
önlenmesi,	riskli	öğrenci	davranışlarının	önceden	belirlenerek	yapılacak	rehberlik	
çalışmaları	ile	giderilmesi	amacı	ile		Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	başlattığı	“ÇOK	GEÇ	
OLMADAN	PROJESİ”		çerçevesinde,	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	ile	birlikte	Samsun	
ilindeki	bir	çok	öğretim	kurumunda,	il	merkezindeki	çeşitli	okullarda	“Riskli	
Çocuklara	Yaklaşım”	konusunda	rehber	öğretmenlere	yönelik	eğitim	seminerleri	ile	
“Tartışma	ve	Sorun	Çözme”	oturumlarının	yapılmasını	sağladı	ve	tüm	oturumlara	
“eğitici”	olarak	katıldı.	

	 •	 	 Bu	 oturumlar	 sonunda	 okullarda	 saptanan	 	 	 riskli	 çocukların	 tedavi	
ve	 izlemlerinin	 Ondokuz	 Mayıs	 Üniversitesi	 Tıp	 Fakültesi	 hastanesinde	
gerçekleştirilmesi	sağlandı.	Çalışmalar	devam	etmektedir.

	 Halen	 Ondokuz	 Mayıs	 Üniversitesi	 Tıp	 Fakültesi	 Halk	 Sağlığı	 Anabilim	 Dalı	
Başkanı	 olarak	 görevini	 sürdürmekte	 olan	 Prof.	 Dr.	 Yıldız	 Pekşen,	 Nisan	 2010	
tarihinde	 “Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	 Bakanlığı	 tarafından	 yetkilendirilerek	
açılan	“İş	Yeri	Hekimliği	Eğitim	Kurumu”	ile	Aralık	2013	tarihinde	Ondokuz	Mayıs	
Üniversitesi	bünyesinde	kurulan	OMÜ	İş	Sağlığı	ve	Meslek	Hastalıkları	Uygulama	
ve	Araştırma	Merkezi’nin	müdürlükleri	görevini	de	sürdürmektedir.	
Bu	merkezlerde	 iş	yeri	hekimliği	ve	yenileme	kursları	 ile	6331	sayılı	 İş	Kanunu	
gereği	iş	yerlerinde	uygulanması	zorunlu	olan	“Risk	Değerlendirmesi”,	“Acil	Eylem	
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Planları”	ve	“Çalışanların	Eğitimi”	programları	yürütülmektedir.

 Prof. Dr. Yıldız Pekşen’in üyesi olarak bulunduğu kuruluşlar;

1.		Türk	Tabibler	Birliği
2.		Türk	Diyabet	Cemiyeti	Samsun	Şubesi	
3.		WHO	(Dünya	Sağlık	Örgütü)	
4.		ILO	(Uluslar	Arası		Çalışma	Örgütü)
5.		FPI	(Family	Planning	International)	Karadeniz	Temsilcisi
6.		TÜRK–İŞ	üst	danışma	kurulu
7.		Çocuk	ve	Kadının	İstismardan	Korunması	ve	Rehabilitasyonu	Derneği	Başkanı
8.		Halk	Sağlığı	Uzmanları	Derneği	(HASUDER)
9.		Samsun	Valiliği	İl	Eğitim	ve	Gençlik	Komisyonu	ve	İl	yürütme	Kurulu	üyesi
10.		Samsun	Valiliği	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	Acil	Müdahale	Ekibi	üyesi
11.	 	 Samsun	 Halk	 Sağlığı	 Müdürlüğü	 “Türkiye	 Kronik	 Hava	 Yolu	 Hastalıklarını		
Önleme		ve	Kontrol	Programı”		Kurulu	üyesi	
12.		Samsun	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Kadın	Girişimciler	Kurulu	üyesi

ZEKİYE SEZER
SEMA CENGİZ BÜBERCİ KIZ MESLEK 

LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI

Doğum Tarihi       :
Doğum Yeri          :
Öğrenim Durumu :

1962
Nevşehir/Avanos
Üniversite

Adım Adım Aşılan Yollar…

	 Beş	kız	kardeşin	üçüncü	kızı	olarak	dünyaya	gelen	Zekiye	Sezer	ilk,	orta	ve	lise	
öğrenimini	Avanos’ta	tamamladı.	İlkokulu	bitirdiğinde	başarılı	bir	öğrenci	olmadığı	
için	babası	onu	okutmak	taraftarı	değildi	Bu	nedenle	babasından	habersiz	olarak	
amcasının	 yardımıyla	 Kız	 Meslek	 Lisesinin	 ortaokul	 kısmına	 kaydını	 yaptırdı.	
Başarısız	 olursa	 okuldan	 alınacağı	 kaygısı	 nedeniyle	 çok	 çalıştı	 ve	 okulunu	
birincilik	derecesiyle	tamamladı.

	 Ardından	Gazi	Üniversitesi	Mesleki	Eğitim	Fakültesi	Giyim	Anabilim	Dalından	
mezun	oldu.	Bir	süre	Çankırı	ve	Yozgat	Kız	Meslek	Liselerinde	öğretmen	olarak	
görev	 yapan	 Sezer,	 Samsun’a	 tayin	 istedi	 ve	 Samsun	 Kız	 Teknik	 Öğretim	
Olgunlaşma	 Enstitüsünde	 1990-2007	 yılları	 arasında	 öğretmen	 ve	 müdür	
yardımcısı	olarak	çalıştı.	2007	yılında	Samsun	Sema	Cengiz	Büberci	Kız	Teknik	ve	
Meslek	Lisesinde	müdür	olarak	görev	yaptı.	Okul	Müdürlüğü	görevini,	Lâdik	İlçe	
Milli	Eğitim	Müdürlüğü,	Samsun	İlkadım	İlçe	Milli	Eğitim	Şube	Müdürlüğü	takip	etti.

	 Zekiye	Sezer,	30	yıllık	meslek	hayatı	süresince	mesleğini	çok	severek	icra	etti.	
Alanı	gereği	hep	Kız	Meslek	Liselerinde	görev	yapması,	kız	çocuklarına	okumaları	
için	gerekli	desteği	verme	konusunda	etkili	oldu.

	 Kız	çocuklarının	okula	devamını	artırmak	amacıyla	ev	ziyaretlerinde	bulunarak	
pek	çok	öğrenciyi	okula	kazandıran	Zekiye	Hanım	hayatının	bir	bölümünde	kanser	
hastalığına	

	 yakalanıp	tedavi	görmek	zorunda	kalsa	da	insanlara	ve	yaşamaya	olan	sevgisi	
onun	bu	zorlu	dönemi	atlatmasına	yardımcı	oldu.	

	 Bugünlerde	 Müdür	 Baş	 Yardımcılığı	 görevine	 devam	 eden	 Zekiye	 Sezer,	
“Kadınların	 isteyip	 de	 yapamayacağı	 hiçbir	 şey	 yoktur.”	 inancıyla	 yolunda	
yürümeye	devam	ediyor.
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