
“Sahiller hepimizin”
Caddebostan Plajları’nın yeniden halka açılmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. 
Kadıköylüler, Caddebostan 1 Plajı’na yerleştirilen turnikelere karşı eylem 
düzenledi; eylemde kıyıların herkese açık olduğu vurgulandı 

Müfid Ekdal’ın 
Kadıköy’ü…

Sosyal medya, lise 
defteri ve Ömer Bey

Validebağ yazı 
dizisi başlıyor!

 “Kadıköy’ün kalbini dinleyen 
doktor” Müfid Ekdal, ölümünün 
birinci yılında Kadıköy’ün 
geçmişine ışık tutan kitaplarıyla 
anılıyor

 Lisede kullandığı kimya 
defterine sosyal medya 
aracılığıyla 60 yıl sonra kavuşan 
Kadıköylü Ömer Kotan’ın 
hikâyesine kulak verin…

 Kadıköy Belediyesi ve Herkese Kitap Vakfı, okumak isteyen herkesin kitaba 
ulaşımını sağlamak için bir projeye imza atıyor. 500 okula 50 bin kitap 
gönderilmesinin hedeflendiği kampanyaya destek için 12 Temmuz Pazar günü 
10.00-17.00 saatleri arasında okuduğunuz ya da paylaşmak istediğiniz kitapları 
Kadıköy Kalamış Parkı’na getirebilirsiniz

Çiçekleriyle, ağaçlarıyla ve 
kuşlarıyla bilinen Validebağ 
Korusu’nun tarihini araştıran 
Doktor Nurcan Armağan, 
Adile Sultan Kasrı’nı, tarihi 
Avcı Köşkü’nü, Validebağ’ın 
deresini ve daha birçok 
şeyi Gazete Kadıköy 
okurlarıyla paylaşacak

Haberi 16'da

Haberi 8'de

Haberi 9'da

Kadıköy’e bu hafta iki birincilik ödülü geldi. Kadıköylü 
uzman hemşire İlknur Yayla, en yüksek oyla Avrupa’da 
yılın “kahraman” hemşiresi seçilirken; İstanbul 
Kadıköy Lisesi öğrencisi Ali Erdem Ekşi Amerika’da 
düzenlenen yarışmada dünya öykü birincisi oldu

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin uzun zamandır 
ıslah edemediği Kurbağalıdere 
için geçtiğimiz hafta ortak bir 
dilekçe hazırlayan Kadıköy’ün 
muhtarları, gelecek dönemde 
Kurbağalıdere için daha fazla 
çalışacaklarını ifade ediyor

Kurbağalıdere için çalışacaKlar

Haberi 10'da

Haberi 15'te

500 okula 50 bin kitap

Yıl: 16 / Sayı: 79610 - 23 TEMMUZ 2015

Haberleri 12 ve 14'te

Değerli Gazete Kadıköy okuyucuları, Ramazan 
Bayramı nedeniyle 17 Temmuz Cuma günü 
haftalık sayımızı yayımlayamayacağız. 
Bayram dönüşü güncel haberlerimizle buluşmak 
üzere, siz sevgili okuyucularımızın 
Ramazan Bayramı’nı 
kutlarız...

Bayramınız kutlu olsun!

Kadıköy’ün birincileri
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l Ayşegül OĞUZ

Sevil Tunaboylu ve Mert Öztekin Yelde-
ğirmeni’nde aynı atölyeyi paylaşan iki 
sanatçı. Yeldeğirmeni’ne bir yıl önce ge-

len sanatçılar için oldukça verimli geçen gün-
lerin en önemli yanlarından biri de yaşadıkları 
semtin sunduğu atmosfer, huzur ve muhabbet. 
Sevil Tunaboylu’nun henüz biten ikinci solo 
sergisi ‘Aklımda’nın mayalandığı, biriktirir-
ken sağalttığı biricik mekânı atölyesi. Mert 
Öztekin ise, son olarak Yeldeğirmeni’nde bu-
lunan Tasarım Bakkalı’nda sanatçı Güneş Ter-
kol’la ortak bir sergiye imza attı.  Rambo Mo-
zart sahne adıyla DJ’lik faaliyetini sürdüren 
ve 10 yıldır HA ZA VU ZU grubunun bate-
ristliğini de sürdüren Mert Öztekin’in 10 par-
mağında 10 marifet var. Sevil Tunaboylu ve 
Mert Öztekin atölye ortaklığının, kolektif dü-
şünme ve üretmenin zevk ve ihtimalleriyle ha-
reket eden, bireysel üretimlerinde de özgün ve 
biricik olmayı başaran iki sanatçı. Mahalleleri 
Yeldeğirmeni’ni bir de onlardan dinleyelim... 

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisessi’nden 
mezunsun. 90’ların sonu 2000’lerde ve gü-
nümüze dek senin hayatında Kadıköy nasıl 
bir yere sahip oldu? 

Lisedeyken Akmar vardı. Duyduğum 
hikâyeler yüzünden pek girmeye yeltenmedi-
ğim esrarengiz bir yerdi. Lise arkadaşlarımla 
Son Gemi’ye gittiğimizi hatırlıyorum. Orada 
gördüğüm insanlar dünyamın hem içinde hem 

dışındaydılar. Karga’yı hatırlıyorum. O zaman 
lisede yatılıydım. Sevgilimle kaçıp Karga’ya 
gitmiştik bir defasında. Gene de Beyoğlu gibi 
değil Kadıköy. Kadıköy’de yürürken hafıza-
nı canlı tutabiliyorsun, Beyoğlu’ndaki genç-
liğim günbegün siliniyor. Önceden ne vardı 
hatırlamıyorum bile. Kadıköy başlı başına İs-
tanbul’da kaçıp hülyalara dalacağın bir yerdir.

İlk sergin için çalışmaya Taksim’deki 
atölyende başladın fakat Tarlabaşı’nın dönü-
şümü nedeniyle terk etmek zorunda kaldın. 
İkinci sergin Aklımda ise Yeldeğirmeni’nde-
ki atölyende sergilendi. Yeldeğermeni’ne ge-
lişin nasıl oldu? 

Taksim’i bırakmak zorunda kalınca Mo-
da’da yaşayan bir arkadaşımın yanına taşın-
dım. Hatta ilk sergimi orada, tek göz odada 
bitirdim. Yaklaşık bir sene önce de Yeldeğir-
meni’nde atölye kiraladım. Evde çalışmak çok 

zordu ama aynı zamanda eve de yakın olma-
lıydım. Tamamen pratik sebeplerden ötürü, 
ayrıca Moda’ya göre daha ekonomik olduğu 
için Yeldeğirmeni’ni seçtim. Liseden beri ar-
kadaşlarımın atölyelerini ziyaret ettiğim bu 
mahalleye geri dönmek çok güzel.

Yeldeğirmeni senin için nasıl bir yer? 
Yeldeğirmeni öncelikle tam bir mahalle. 

Otoparkçısından çamaşırcısına, tostçusun-
dan manavına, hayvan sever Hüsnü ve Hüs-
niye’nin bakkalından atölyemize uzanan bir 
mahalle kültürü içinde yaşıyoruz. Atölyede 
perdelerimiz hep açık; bu mahalleliye olan 
güvenoyumuz için. Bunun karşılıklı olaca-
ğını bildiğimizden gerekli olmadıkça kapat-
mıyoruz. 

 Yeldeğirmeni de “soylulaştırma” tehlike-
siyle karşı karşıya... Şehirde olup bitenleri ve 
sürekli barınma tehlikesi altında olmayı sen 
nasıl yaşıyorsun? 

Ayrılıkçeşme’ye gelen Marmaray, Av-
rupa’dan Anadolu’ya akın eden sanatçılar, 
Erasmus öğrencilerinin de “daha ekonomik” 
düsturunu artık biliyor olmaları, tabii ki Yel-
değirmeni’ni artık pahalı, daha popüler ve 
maalesef “seçkin” bir yere dönüştürdü. Her 
gün bir kafe açılıyor, o masalar doluyor. İna-
nılır gibi değil! Kiralar yükseldikçe yükseldi. 
Sistem durmadan “çalış senin de olur” diyor. 
Çalışıyorum, ama kirayı ödemem için daha 
da çok çalışmam gerekiyor. Anlayacağın hep 
bıçak sırtı! 

“KadıKöy’de hafızanı canlı tutabiliyorsun”

KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral:    542 50 00
(Mesai saatleri dışında):  542 50 52
Çağrı Merkezi:   444 55 22
Evlendirme Dairesi:  542 50 02
İmar Müdürlüğü:   542 50 71
Temizlik İş. Müd.:   542 50 75               
Zabıta Müdürlüğü:  542 50 79
Alo Engelli Taksi:   444 00 81
Belediye Kokteyl Salonu:  345 42 62

ACİL                                     
İtfaiye:     347 32 28
Emniyet Müd.:    411 08 19
Polis İmdat:   155
Hızır Acil:   112
Yangın ihbar:  110
Elektrik arıza:   186
Gaz arıza:   187
İSKİ Kadıköy:   345 03 04
Su arıza:   85
Alo Zabıta:   153
Bilinmeyen No:   11811
Maliye:    189
Telefon arıza:   121

HASTANELER                  
DR. Rana Beşe Polik. :  348 40 27
Çocuk Diş Sağlık Polik.: 565 35 67
Çocuk Kor. Ruh Sağlığı Mrk.:  360 88 10
Haydarpaşa Num. Hast.:   345 46 80
Siyami Ersek Hastanesi :  542 44 44
Erenköy Ruh ve Sinir Hast.: 360 91 63
SSK Göztepe Hast.:  566 40 00
Zeynep Kamil Hast. :  391 06 80
F.S. Mehmet A. Hast.:  578 30 00
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi:   368 01 68

GereKli telefonlar

bir yıl önce atölyelerini 
yeldeğirmeni’nde 

açan iki sanatçı 
sevil tunaboylu ve 
Mert öztekin sanat 

üretimlerini ve mahalleli 
ile yaşadıkları karşılıklı 

diyalogu anlatıyor

“yeldeĞerMeni soKaKları 
uzun bir GeMi Gibi”
“Yeldeğermeni senin için nasıl bir 
yer?” sorusuna Mert Öztekin’in ver-
diği cevap ise şöyle: 
“İçinde yaşadığım bu 
atölyeye taşınmak 
benim için arkamda 
bırakmak istedikleri-
me karşı, yapmak is-
tediklerim adına hızlı 
bir sıçrayış oldu. Haf-
tanın altı günü gitti-
ğim işi, kirasını güç 
bela ödediğim evi ve 
ailemin bana bıraktığı 
bütün fazla eşyayı bir 
kenara bırakıp geldim 
buraya. Hayatımın ekonomisini küçült-
mek zaman zaman beni zorlasa da hem 
eskiye göre daha özgür hissediyorum 
hem de Yeldeğirmeni’nde buluştuğum 
eski ve yeni insanlarla kurduğum ilişkiler 
sayesinde çok zorlanmadan yaşıyorum.
Yeldeğirmeni sokakları denize açılıyor, 
sokaklar bazen uzun bir gemi gibi gö-
rünüyor. Kapımızı bazen kediler, bazen 
Suriyeli, bazen mahalleli çalıyor. İki so-
kak aşağı yürürsek süper marketlerde 
her şey ucuza bulunuyor. Ama biz ma-
hallenin bakkalını daha çok seviyoruz.” 

bu bakkalda sakız yok “tasarıM” var!
l Aysel KILIÇ

Işıl Şipal, Mimar Sinan Üniversitesi’n-
den mezun, genç bir mimar. Üniversi-
te eğitiminin ardından çeşitli yerlerde 

mesleğini yapan Şipal, alternatif bir 
tasarım yaratmanın gerekliliğine inan-
mış. Şipal, ekolojik tasarım anlayışıyla 
yola çıkmış ve tasarım yapan herkesin 
ürünlerini sergilemesi için yeni arayışlara 
koyulmuş. Üniversite arkadaşı, fotoğrafçı 
Yunus Emre Akçora ile birlikte Yeldeğir-
meni’nde ufak bir mekân açmış. “Tasa-
rım Bakalı” adını verdikleri mekânın ka-
pıları, hem mahalleliye hem de tasarımını 
sergilemek isteyen herkese açık. 
KOLEKTİF BİR MEKÂN

Işıl Şipal, “pahalı iş” olarak bilinen ta-
sarımın büyük galerilerden çıkarılıp, daha 
ulaşılabilir kılmanın mümkün olduğunu 
söylüyor. “Mimarinin daha ulaşılabilir 
olmasını istedik, bu nedenle bir adım at-
tık” diyen Şipal, “bakkal” ismini ise şöy-
le açıklıyor: “Burası bir bakkal gibi insan-

ların rahatça girip çıkabileceği, tasarımını 
sergileyebileceği bir yer. Tasarım fiyatla-
rının tavan yapmadığı, arada aracıların ol-
madığı kolektif bir mekân.”

Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ta-
rafından düzenlenen “Sokak Mobilyaları” 
yarışmasını kazanan Yunus Emre Akço-
ra da, “Tasarım Bakkalı” gibi yerlerin ço-
ğaltılması gerektiğine inanıyor. Akçora, 
“Kolektif bilinçle tasarımlarımızı neden 
sergilemeyelim?” diyor.
KAZOVA KAZAKLARI RAFLARDA

Tasarım Bakkalı, Uzunhafız Sokak, 
101 /A’da.  Bakkalın ahşap kapısını arala-
yıp içeri girdiğinizde, her duvarda ayrı bir 
renk ayrı bir tasarım karşılıyor sizi. Bir du-
varda Yunus Emre Akçora’nın elektro-
nik müzik tasarımını, diğer duvarlarda iri-
li ufaklı tabloları görüyorsunuz. Bakkal’ın 
ortasına atılmış ve mini tasarımlarla süslen-
miş masa ise Işıl Şipal’e ait. Şipal ve Akço-
ra, patronsuz Kazova işçilerini de unutma-
mış. İşçilerin ürettikleri kazaklar Tasarım 
Bakkalı’nın raflarında yerini almış.

tasarımı büyük galerilerden çıkarmayı amaçlayan 
tasarım bakkalı’nın kapıları, ürünlerini sergilemek 
isteyen herkese açık



kaç okul 
dönüştü

 Kadıköy’de

HABER 310 - 23 TEMMUZ 2015

Tel: 0216 372 35 77/78 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
www.tatilkeyfiburada.com

Haftasonu, Haftaiçi Gruplara Özel Turlar…

YAZ GELDİ ARTIK...

GÜNÜBİRLİK TURLAR  

KONAKLAMALI TURLAR  
• 25-26 TEM CMT-PZR IGNEADA YUZME TURU ( 1 GECE- 2 GUN )
• 30-02  AGU  PERŞ- PZR GOKCEADA YUZME TURU ( 2 GECE -3 GUN )

       ŞEKER BAYRAMI'NA ÖZEL !!!
17-19 TEM. CMT-PZR  AKÇAKOCA-DÜZCE- 

AT ÇİFTLİKLERİ-EFTENİ GÖLÜ(2 GECE -3 GÜN )

• 12  TEM PAZ. EDİRNE   (YEMEKLİ ) /  (YEMEKSİZ )
• 14 TEM. SALI GÖYNÜK-TARAKLI-ÇUBUK GÖLÜ ( YEMEKLİ )
• 23 TEM.  PERŞ .MUDANYA TRILYE-KUMYAKA ( YEMEKLİ )
• 01  AGU. CMT BİLECİK-KINIK- ÇÖMLEK ATOLYELERİ -BOZCARMUT GÖLÜ 
(YEMEKLİ )

İster 50gr, İster 1000gr.
İçeceklerimizin tamamı cam şişededir.

Bahariye cad.Caferağa mah.Serasker cad.No:122/B 
Kadıköy (Bahariye cad.Yapı Kredi bankası yanı)

ŞEHRİN EN İYİ DÖNERCİSİ 
OLMAK KOLAY DEĞİL...

Ev ve işyerlerine paket servis yapılır

ALO PAKET:
0216 330 50 07

BONFİLE VE BİFTEKLİK 
ETTEN EŞSİZ LEZZET ŞÖLENİ

Gezi Direnişi sırasın-
da Eskişehir’de dö-
vülerek öldürülen 

Ali İsmail Korkmaz ölü-
münün 2. yılında Kadıköy 
Yeldeğirmeni’ndeki Ali 
İsmail Korkmaz Parkı’n-
da bir etkinlikle anılıyor. 
Yeldeğirmeni Dayanışma-
sı tarafından düzenlenen 
anma etkinliği 11 Temmuz 
Cumartesi günü saat 21.00’de baş-
layacak. “Sen yoksan bir eksiğiz” 
diyen Yeldeğirmeni Dayanışması 
“Gezi Direnişi’nde katledilen bü-
tün yoldaşlarımızı anıyoruz” açık-
laması yaptı. 

Ali İsmail Korkmaz Parkı’n-
da düzenlenecek anma etkinliğinde 
“Ali İsmail” belgesel gösterimi ve 
müzik dinletisi olacak. Etkinlikte ay-
rıca Ali İsmail Korkmaz’ın Antak-
ya’da yaşayan ailesiyle video kon-
ferans üzerinden bağlantı kurulacak. 

10 TEMMUZ’DA ANTAKYA’DA
Ali İsmail Korkmaz 10 Tem-

muz Cumartesi günü saat 18.00’de 
Hatay’da anılacak. Ekinci Mezarlı-
ğı’nda tüm sevenlerinin katılacağı 
anma töreni saat 20.00’de Sümer-
ler Amfi Tiyatro’da devam edecek. 
Aile üyelerinin konuşmaları ile 
başlayacak programa Melike De-
mirağ, İlkay Akkaya, Mazlum Çi-
men ve Şükrü Erbaş katılacak. Yel-
değirmeni Dayanışması üyeleri de 
10 Temmuz’da düzenlenecek an-
maya katılacak. 

400 yıllık çeşmenin bulunduğu Ayrılık Çeşme Sokağı’nın tabelası haberimizden sonra düzeltildi

Eskişehir’de Gezi Direnişi sırasında dövülerek 
öldürülen Ali İsmail Korkmaz, 11 Temmuz 
Cumartesi günü Kadıköy’de anılıyor

Bilim ve Sanat Merkezi’ne 
dönüştürüleceği iddia edilen Yeşilbahar 
Ortaokulu, Kadıköy’de üç yıl içinde 
dönüşüme uğrayan yedinci okul olacak

l Erhan DEMİRTAŞ

G eçen yıl İmam Hatip’e dönüştürülmesi 
planlanan Yeşilbahar Ortaokulu’nun Bi-
lim ve Sanat Merkezi’ne dönüştürülmesi 

gündemde. Beşinci sınıf kayıtlarının alınmadığı 
Yeşilbahar Ortaokulu velileri geçen hafta Kadı-
köy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma 
eylemi yapmıştı. Ancak velilerin eylemleri sade-
ce Kadıköy’le sınırlı kalmadı. 25 Haziran Per-
şembe günü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
önünde toplanan öğrenci velileri, Kadir Rezzan 
Has İlkokulu, Zeytinburnu Kazlıçaşme Abay Or-
taokulu, Kartal Öğretmen Selma Akay Ortaoku-
lu’nun imam hatip liselerine dönüştürülmesine ve 
Kadıköy Yeşilbahar Ortaokulu’nun kapatılması-
na tepki gösterdi. 

Okuluma Dokunma Koordinasyonu’ndan al-
dığımız bilgilere göre; İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından kurulan komisyonun üç hafta 

içinde Yeşilbahar Ortaokulu’nun dönüşüm kara-
rını onaylaması bekleniyor. 
3 YILDA 6 OKUL DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Yeşilbahar Ortaokulu, Kadıköy’de dönüştürül-
mek istenen ilk okul değil. 4+4+4 eğitim yasası-
nın yürürlüğe girmesinden sonra Kadıköy’de 3 yıl 
içinde toplam 6 okul dönüşüme uğradı. 

Okuluma Dokunma Koordinasyonu’nun ver-
diği bilgilere göre; Acıbadem’de bulunan Ah-
met Sani Gezici Lisesi yıkılıp yerine İmam Hatip 
Kampüsü yapıldı. Dönüşümün gerçekleştiği sıra-
da Ahmet Sani Gezici Lisesi öğrencileri Kaptan 
Hasan Paşa İlkokulu’na taşınmak zorunda kaldı. 
Ancak Kaptan Hasan Paşa İlkokulu da, Fikirte-
pe Mahallesi’nde bulunan İnönü İlkokulu’na ta-
şınmak zorunda kaldı. 

Kadıköy’de İmam Hatip’e dönüştürülen di-
ğer 5 okul yıkılmadı ancak isimleri değiştirilerek 
dönüşüme uğradı. Haritada gösterilen okullardan 
3’ünü lise 2’sini ise ortaokullar oluşturuyor. Öz-

demiroğlu Ortaokulu ismi değiştirilerek Özdemi-
roğlu İmam Hatip Ortaokulu’na, Mehmet Akif 
Ortaokulu, Mehmet Akif İmam Hatip Ortaoku-
lu’na, 23 Nisan Zehra Hanım Ortaokulu ise yine 
ismi değiştirilerek 23 Nisan Zehra Hanım İmam 
Hatip Ortaokulu’na dönüştürüldü. Gözcübaba Li-
sesi, Gözcübaba İmam Hatip Lisesi olurken, İntaş 
Lisesi ise İntaş İmam Hatip Lisesi adını aldı. Ha-
ritada gösterilen Kadıköy Erkek Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ise, yeni inşa edilen binada 2013 yı-
lında eğitime başladı.

l Mustafa SÜRMELİ

Kadıköy’ün 400 yıllık tarihi eseri Ayrılık Çeşmesi, 
Ayrılık Çeşme Sokağı ve mezarlığının son duru-
muyla ilgili haberimiz ses getirdi. Tarihi ve kül-

türel mirasın bakımsız hali geniş yankı bulurken, tarihi 
çeşme ile aynı adı taşıyan Ayrılık Çeşmesi Sokağı tabela-
sının yana yatık hali de objektiflere takılmıştı. Haberimiz-
den kısa süre sonra tabela düzeltildi. 

Çeşme’nin hemen yanında, adını Ayrılık Çeşmesi’n-
den alan 400 yıllık tarihi bir mezarlık ve 100 yıllık bir so-
kak bulunuyor. Bölge, Osmanlı Ordusu’nun sefere, hacı 
kafilelerinin, Sürre Alayları’nın da Kâbe’ye gittikleri yo-
lun başlangıç noktasıydı. Bağdat Yolu, şimdiki Bağdat 
Caddesi’nin bulunduğu güzergâh üzerindeydi.

Darısı tarihi çeşmenin başına

?

Ali İsmail 
Kadıköy’de 
ANILACAK

NE OLMUŞTU?
19 yaşındaki Anadolu 
Üniversitesi öğrencisi Ali 
İsmail Korkmaz Gezi eylemleri 
sırasında 3 Haziran 2013 

gecesi esnaf ve sivil polislerce sokakta 
dövüldü. 38 gün komada kalan 19 yaşındaki 
Korkmaz, 10 Temmuz 2013’te hayatını 
kaybetti. Yeldeğirmeni Dayanışması’nın 
girişimleri sonucunda Rasimpaşa Mahallesi 
İskele Sokak’ta bulunan küçük otopark 

alanı Kadıköy Belediyesi’nin de desteğiyle 
parka dönüştürülmüş, Ali İsmail Korkmaz 

adının verildiği parkın 23 Mart 2014’teki 
açılışa anne Emel Korkmaz ile baba 

Şahap Korkmaz da katılmıştı.
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l Eylül BİROL

• Moda Gönüllü Evi nasıl kuruldu?
1997 yılında Moda’da bizden önce 

bazı arkadaşlar bu tarz bir şey denemiş-
ler. Sokak sokak Moda’daki halkın bir-
birleriyle kaynaşmasını sağlamak ama-
cıyla... Ondan örnek alarak 5-6 arkadaş 
olarak biz de Moda Lisesi’nde ilk defa 
geceleri toplanmaya başladık. “Moda’da 
neler yapabiliriz?” diye sohbetler ettik. 
Sonra başka yerde toplanalım dedik. 
Moda’da ağaç diken başka bir grupla 
konuştuk. Onlarla toplandık. Bir müddet 
sonra toplananlar arasında ayrı görüşler 
ortaya çıktı ve bitirdik. 

Sonra biz bunu devam ettirdik. Barış 
Manço Kültür Merkezi’nde Moda Cafe-
rağa muhtarı ile toplandık ve Moda Gö-
nüllüleri’ni kurduk. Belediye, Kültür 
Merkezi’nde bize bir oda verdi. Orada 
bir arkadaşımız başkan seçildi, sonra o 

arkadaşımız kalp krizi geçirince başkan-
lığı ben devraldım. 

• Moda Gönüllüleri’nin ilk işi ne 
oldu?

Evvela bir kere buraya nasıl fayda-
lı olabiliriz dedik ve bu-
nun için de komiteler 
kurduk. Bu komite-
lerin çalışması na-
sıl olabilir gibi bir 
tartışma yürüt-
tük. 1999 yılıy-
dı. Büyük zelzele 
olmuştu. Bu zel-
zele ile ilgili ne-
ler yapabiliriz, na-
sıl önlemler alabiliriz 
dedik. Deprem komite-
si kurduk. Tahmini 1000 kişi 
ile. Deprem komitesi kurulduktan son-
ra muhtarlığın bulunduğu Moda Par-
kı’nda yine belediyemiz bir oda verdi 

ve gece gündüz faaliyet halinde çalıştı 
komitemiz. Herhangi bir vakada herke-
se haber verebilecek durumdaydı. Sonra 
Moda’da bu parka deprem sonunda has-
taların muayene olması için sağlık ocağı 

lazım diyerek belediye ve İl Sağlık Mü-
dürü ile işbirliği yapmak sureti ile Sağ-
lık Ocağı yaptık. 

Sağlık Ocağı yapıldı ama bir dep-
remde büyük zarar görmüş arkadaşla-
rımız başka bir yere nasıl gidebilir dü-
şüncesi ile her yerde ambulans olmadığı 
için vapur ihtiyacı tartışılmaya başlandı.

• Moda İskelesi’nin yeniden faaliye-
te geçirilmesi nasıl oldu?

Moda İskelesi 1999 yılında Deniz 
Ticaret Odası’na aitti. Orada DTO baş-
kanı ile konuşuldu ve Moda İskelesi’nin 
aslına uygun, ilk proje neyse o şekilde 
yapılması için faaliyete geçildi. 

Sonra Deniz İşletmeleri Genel Mü-
dürü ile konuşarak “Her tarafımız de-
niz, ama karada trafik artık kitlenmiş 
durumda, denizlerden faydalanmak is-
tiyoruz” dedik. O bize bir vapur tahsis 
etti. İlk defa vapur, o sene Moda’dan 
Eminönü’ne kalktı. Moda Gönüllüleri 

olarak iskelede çımacılık yaptık. Oray-
la ilgilendik. Daha sonra Karadeniz kı-
yılarına haftasonu vapur gezileri yapıl-
dı ve Rumeli Kavağı’na mehtap gezileri 
düzenlendi.

• O zamandan bu zamana baktığı-
mızda “Biz bunu iyi ki yapmışız” dedi-
ğiniz ve bugün hala etkileri devam eden 
neler var?

Kalıcı olarak şunu söyleyebilirim: 
Ağaç diktirdik. Moda’da ağaç çok azdı, 
dört duvara bakıyorduk. Her sene 100 
tane ağaç diktirdik. Şu an Moda’da gör-
düğünüz bütün ağaçlar Moda Gönüllüle-
ri’nin eseridir. En büyük eser de bu. 

• Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yeni gelen arkadaşların daha işe baş-

lamadan aydınlatma amacı ile kursa ta-
bii tutulması gerekiyor bence. Gönül-
lülük nedir, gönüllüler ne yapar diye 
bilgilendirilmeliler diye düşünüyorum. 
Büyük faydası olacaktır.

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, kuruluşlarının 20’inci yılını kutluyor. Yerel 
yönetimin en büyük destekçisi, mahalleli ile belediye arasında 
bir köprü olan Kadıköy gönüllüleri 20 yılda neler yaptıklarını anlatmaya 
devam ediyor. Gazetemizin bu haftaki gönüllüsü Moda Gönüllü Evi 
kurucusu ve geçmiş dönem başkanı Güngör Oktar.

Gönüllülerin 20. Yılı
Güngör 
Oktar

KAYIP MAKBUZ
İst. Med. Üniv. Göztepe Eğt. Ar. Hastanesi  

ihaleye ait ,2014/105155 dosya no.lu  
BD 0660265 no.lu Teminat makbuzu 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
3 Parametre Sağlık ve Medikal Ürünleri

San.Tic.Ltd.Şti.
AYŞE DİCEL

DUYURU
Sayın Sabine Yazıcı

T.C. Kadıköy Belediyesi İmar 
Müdürlüğü’nün 17.06.2015 tarih 

6824631310 .06/2301811 sayılı yazıları ile 
binanın 2 ay içinde boşaltılmasını 

istenmektedir. BİNAMIZIN YIKILARAK 
YENİDEN İNŞAASI ile ilgili olarak; 6306 

sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 
15/2 maddesi uyarınca 25.07.2015 
tarihinde saat 16.00’da Şemsettin 

Günaltay Caddesi No. 119 
Kadıköy-İstanbul adresinde bulunan 
DİLEK PASTANESİ’nde yapılacak 

olan toplantıya iştirakinizi 
talep ve rica ederiz.

Arzu Apartmanı 
APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ

Ma hal le Gö nül lü Bu lu� ma s� ’n�n bu
se fer ki du ra �� Fe ner yo lu Ma hal le -
si, Mer di ven köy Ma hal le si ve Kri -

ton Cu ri Par k� Gö nül lü Evi ol du.
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Sa y�n Ay -

kurt Nu ho� lu ve Ka d� köy Be le di ye si Mec -
lis üye le rin de ka t�l d� �� top lan t� la ra gö nül -
lü ler ve ma hal le li yo �un il gi gös ter di. Ba� -
ka n� Nu ho� lu, top lan t� da “Ka d� kö yü müz
için eli miz den ge le ni ya p� yo ruz. Bü tün va -
tan da� la r� m� z�n so run la r� n�, be le di ye miz
gö rev ve yet ki alan la r� çer çe ve sin de çöz -

me ye gay ret sarf edi yo ruz. Gö nül lü le re de
bu k�y met li et kin lik le ri ne de niy le te �ek kür
ede riz. Gö nül lü ler ve Ka d� köy Be le di ye si
e� gü düm lü ça l�� ma n�n ve da ya n�� ma n�n
en gü zel ör nek le ri ni ver mek te dir.” de di.
Top lan t�, so run la r�n ve çö züm yol la r� n�n
be ra ber ce ko nu �ul ma s�y la de vam et ti. 
SON RA K� DU RAK MO DA

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke -
zi’nin gö nül lü ler le ma hal le li yi kay na� t�r -
mak, ma hal le li yi gö nül lü ev le rin de ki sos -
yal fa ali yet le re da vet ede rek sos yal bir lik -

te li �i sa� la mak, Ka d� köy Be le di ye si hiz -
met le ri ni ta n�t mak, ma hal le nin ve ma hal -
le li nin so run la r� n� din le mek ve çö zü me
ka vu� tur mak, gö nül lü ça l�� ma la r� na ka t� l� -
m� sa� la mak ama c�y la dü zen le di �i top lan -
t� n�n bu haf ta ki son du ra �� Mo da Gö nül lü
Evi ’y di. Top lan t� ya va tan da� lar ve gö nül -
lü ler yo �un il gi gös ter di. Top lan t� ya Ka d� -
köy Be le di ye si Mec lis Üye le ri Fe ray Se vil
Tos, Ca nan Ak ç� nar, Dam la Top rak, Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ay -
�en Gü rer, Ca fe ra �a Ma hal le si Muh ta r�

Zey nep Ay man ile ma hal le mec li si üye le -
ri de ka t�l d� lar. 

Top lan t� da Mo da ’n�n tüm so run la r� Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu ve Mec lis
Üye le rin ce Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� na
bil dir mek üze re not edil di. Gö nül lü Evi
Ba� ka n� Mi ne Kal kan Ayan, Ka d� köy Be -
le di ye si ne ver di �i des tek ler den do la y� te -
�ek kür ede rek “A ma c� m�z ma hal le mi ze
hiz met et mek, bu amaç la gö nül lü le ri mi zi,
va tan da� la r� m�z bir ara ya ge ti re rek so run la -
r� m� z� çöz me ye gay ret edi yo ru z” de di.
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HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 17 - 23 N�SAN 2015

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KALP YOGASI
Uzm. Dr. Ru�en Bora

17.04.2015/ 14.00
Yer: Merdivenköy Gön.Evi

TOPLUMSAL AFET
B�L�NÇLEND�RME

E��T�M�
FB. Gön. Çevre Kom.
Ba�kan� Ahmet Tanju

17.04.2015/ 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
�LK YARDIM

Ba�hem�ire Nafiye Barut
17.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

ÇAKRALAR / ALIN
ÇAKRASI

Sosyal Etkinlikler Proje
Sorumlusu Banu Y�lmaz

Gökçen
20.04.2015/14.00

Feneryolu Gön. Evi
D�YABET

Endokronoloji Uzman
Mithat KARA 

20.04.2015/ 14.00
Yer: Ac�badem Hast.

Konferans Salonu
BO�AZ�Ç� TÜRK MÜZ���
TOPLULU�U  KOROSU

KONSER�
Hilda Lostar

20.04.2015/20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
NEFES TERAP�S�
21.04.2015/14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü
Evi

SEVG� VE H�ZMET
�nal Ayd�no�lu

21.04.2015/14.00
Yer: Göztepe Gön. Evi
TEMEL AFET B�L�NC�
Jeoloji Müh. Hakan

Özdemir, Nazl� Binnazl�
21.04.2015/14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
TURKUAZ TSM KOROSU

KONSER�
Erol Armutlu

21.04.2015/ 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.
GÖNÜLLÜ PROTOKOL

E��T�M�
21.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

21.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Kriton Curi
Park�  Gönüllüleri

EL�F AHIS TSM KOROSU
KONSER�

22.04.2015/20.00
Yer: Kad�köy Ev. Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.

CUMHUR�YET SONRASI
ATATÜRK’LE MÜZ�K VE

SANAT
M.Ü. Ö�r. Üyesi Mesut

�kdu
22.04.2015/14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

DAVRANI�LARIMIZIN
ETK�L� OLMASINDA

ROL OYNAYAN
GEREKL� FAKTÖRLER
Psikolog Bilgin Balyos

22.04.2015/14.00
Yer: Feneryolu Gön. Evi

�LK YARDIM
Ba�hem�ire Nafiye Barut

22.04.2015/13.30
Yer: Zühtüpa�a Gön.Evi

F�LM MÜZ�KLER�
SENFON� ORKESTRASI

KONSER�
�brahim Muslu

22.04.2015/ 20.00
Yer: CKM

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

“HO�GÖRÜYE ÖZLEM” 
Ulvi Altekin

23.04.2015/ 14.00
Yer: Moda Gön. Evi

23 N�SAN KUTLAMASI
23.04.2015/ 13.00

Yer: Feneryolu Gön. Evi
A�LE D�Z�M� (S�STEM

D�Z�M�)
Ya�am Koçu Hamdiye

Baran
23.04.2015/ 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

24.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Ko�uyolu
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

24.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

MAHALLEL� – GÖNÜLLÜ
BULU�MASI

24.04.2015/ 14.00
Yer: Rasimpa�a Gön. Evi

B�L�M VE FELSEFE
Dr. Haluk Berkmen
24.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

OSMAN AKSU ME�K
GRUBU “�Ç�M�Z�

T�TRETEN NA�MELER”
20.04.2015

BO�AZ�Ç� TSM
Emel Ayd�no�lu

21.04.2015
TURKUAZ TSM KOROSU

Erol Armutlu
22.04.2015

EL�F AHIS TSM KOROSU
24.04.2015/14.00

Yer:Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Kad�köy Evlendirme Dairesinden alm��
oldu�um 860444 no’lu makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür.
Yunus Zafer DURUKAN

KAYIP �LANI

Al tı yol Ba ha ri ye Sü ley man Pa şa So k.-No: 21 KA DI KÖY

MEHMET EK�C�
Belde Ocakba�� Anadolu Yakas�n�n en
ünlü Ocakba��s� 40 y�ll�k tecrübemizle

hiçbir yerde tadamayaca��n�z 
Et & Bal�k ve zengin meze çe�itleri
Not: Kebaplar�m�z sat�r k�ymas�d�r. 

RE ZER VAS YON 0216 550 40 41
Cep: 0532 485 68 06

www.beldeocakbasi.com

Eren köy Gö nül lü le ri Kül tür Sa nat ve E�i tim
Ko mi te si nin Dün ya Ti yat ro lar gü nü et kin lik le -
ri çer çe ve sin de Cad de bos tan Kül tür Mer ke -

zi’n de dü zen le di �i söy le �i nin ko nu �u ti yat ro ve si ne -
ma sa nat ç� s� Ha z�m Kör mük çü ’y dü. Da rül be da yi ’nin
önem li oyun cu la r�n dan Ha z�m Kör mük çü ’nün to ru -
nu olan sa nat ç�, Mi mar Si nan Üni ver si te si Dev let
Kon ser va tu va r� Ti yat ro bö lü mün de ö� ren ciy ken pro -
fes yo nel ti yat ro ha ya t� na Tu ran Of la zo� lu ’nun “Genç
Os ma n” oyu nuy la ad�m at t� �� n� ve gü nü mü ze ka dar
bir çok ti yat ro ve si ne ma fil min de rol al d� �� n� an lat t�.
Ti yat ro oyun cu lu �u nun dün ya da en zor mes lek ler den
bi ri ol du �u nu be lir ten Ha z�m Kör mük çü, “sah ne de
sa b�r var d�r, a�k var d�r, gör gü ku ral la r� var d�r, ye te -
nek var d�r, sah ne de pi �er ve ol gun la ��r s� n�z, o yüz den
sah ne to zu çok önem li dir, sah ne üze rin de gö rev alan
ki �i nin so kak ta ki di �er in san lar dan kal bi çok da ha
faz la at� yor, bey ni çok da ha faz la yo ru lu yor, ti yat ro
oyun cu lu �u se yir ci ye “par do n” de me �an s� n� z�n ol -
ma d� �� bir i�, bi zim yap t� �� m�z i� te al g�, ze ka ve k�v -
rak l�k ve em pa ti kur mak çok önem li dir.” de di. Mes -
le ki ya �a m�n da bi rik tir mi� ol du �u an� la r� n�, ba ��n dan
ge çen il ginç olay la r�, okul dö nem le ri ni, ya �am da gö -
zü ne ta k� lan la r�, ken di mi zah an la y� �� ile an la tan Ha -
z�m Kör mük çü, sa mi mi ve iç ten su nu muy la, se yir ci -
ler ta ra f�n dan il giy le iz len di. 

DOWN CA FE ’YE Z� YA RET
Eren köy Gö nül lü le ri Sos yal Ko mi te si ise �i� li Be -

le di ye si ’nin ön der li �in de bir kaç y�l d�r fa ali yet gös te ren
Me ci di ye kö y’ de ki Down Ca fe ’yi zi ya ret et ti.

Al ter na tif Ya �a m� Des tek le me Der ne �i ’nin aç t� ��
ka fe de 23 down sen drom lu genç hiz met ele ma n� ola -
rak ça l� �� yor; gö nül lü an ne ler de on la ra yar d�m c� olu -
yor. Her gün dö nü �üm lü ola rak ça l� �an bu 23 genç;
hem ken di le ri ni ifa de ede bi li yor, hem de tü ke ti ci ko -
num dan üre ti ci ko nu ma geç mi� ol ma n�n mut lu lu �u -
nu ya �� yor. Ula �� m� ol duk ça ra hat olan bu ka fe de her
gün kah val t�  ve ö� le ye me �i ser vi si ya p� l� yor.

Bostanc� Gönüllüleri E�itim
Komitesi’nin haz�rlad��� “100.y�l�nda
Çanakkale Zaferi” etkinli�i Gönüllü Evi

Ba�kan� Tunay Soydan’�n aç�l�� konu�mas�yla
ba�lad�. Anma, Komite Ba�kan Yard�mc�s�
Ahmet Polat’�n Çanakkale Sava�� konulu
sunumu sonras�nda tüm kat�l�mc�lar�n söz
ald���,  �iir okudu�u ve mar�lar söyledi�i bir
program ak���yla sona erdi.
Â�IK VEYSEL UNUTULMADI

Bostanc� Gönüllüleri, Â��k Veysel’in
ölüm y�ldönümü etkinlikleri kapsam�nda
Dünya �iir Günü’nü de kutlad�. Bostanc�
Gönülleri, büyük halk ozan� Â��k Veysel’in
ölüm y�ldönümünde gerçekle�tirdikleri anma
etkinli�inde ozan�n hayat�, eserleri hakk�nda k�sa
söyle�iler gerçekle�ti.  Kat�l�mc�lar taraf�ndan
Veysel’in �iirlerinden örneklerin sunuldu�u

programda, halk müzi�i sanatç�s� Seher Aksoy
ozan�n türkülerinden mini bir konser verdi.
Etkinlik, Dünya �iir Günü’ne atfen farkl�
�airlerden �iirlere de yer verilmesiyle sona erdi.

Körmükçü Erenköylülerin konuğuydu

Bostancı Gönüllüleri’nden
ANMA VE KUTLAMALAR

Hacettepe Üniversitesi
mezunu tecrübeli,�ngilizce

ö�retmeninden Lise ve
Üniversite ö�rencilerine 

özel ders.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Mahalle Gönüllüleri Buluşması
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Ma hal le Gö nül lü Bu lu� ma s� ’n�n bu
se fer ki du ra �� Fe ner yo lu Ma hal le -
si, Mer di ven köy Ma hal le si ve Kri -

ton Cu ri Par k� Gö nül lü Evi ol du.
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Sa y�n Ay -

kurt Nu ho� lu ve Ka d� köy Be le di ye si Mec -
lis üye le rin de ka t�l d� �� top lan t� la ra gö nül -
lü ler ve ma hal le li yo �un il gi gös ter di. Ba� -
ka n� Nu ho� lu, top lan t� da “Ka d� kö yü müz
için eli miz den ge le ni ya p� yo ruz. Bü tün va -
tan da� la r� m� z�n so run la r� n�, be le di ye miz
gö rev ve yet ki alan la r� çer çe ve sin de çöz -

me ye gay ret sarf edi yo ruz. Gö nül lü le re de
bu k�y met li et kin lik le ri ne de niy le te �ek kür
ede riz. Gö nül lü ler ve Ka d� köy Be le di ye si
e� gü düm lü ça l�� ma n�n ve da ya n�� ma n�n
en gü zel ör nek le ri ni ver mek te dir.” de di.
Top lan t�, so run la r�n ve çö züm yol la r� n�n
be ra ber ce ko nu �ul ma s�y la de vam et ti. 
SON RA K� DU RAK MO DA

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke -
zi’nin gö nül lü ler le ma hal le li yi kay na� t�r -
mak, ma hal le li yi gö nül lü ev le rin de ki sos -
yal fa ali yet le re da vet ede rek sos yal bir lik -

te li �i sa� la mak, Ka d� köy Be le di ye si hiz -
met le ri ni ta n�t mak, ma hal le nin ve ma hal -
le li nin so run la r� n� din le mek ve çö zü me
ka vu� tur mak, gö nül lü ça l�� ma la r� na ka t� l� -
m� sa� la mak ama c�y la dü zen le di �i top lan -
t� n�n bu haf ta ki son du ra �� Mo da Gö nül lü
Evi ’y di. Top lan t� ya va tan da� lar ve gö nül -
lü ler yo �un il gi gös ter di. Top lan t� ya Ka d� -
köy Be le di ye si Mec lis Üye le ri Fe ray Se vil
Tos, Ca nan Ak ç� nar, Dam la Top rak, Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ay -
�en Gü rer, Ca fe ra �a Ma hal le si Muh ta r�

Zey nep Ay man ile ma hal le mec li si üye le -
ri de ka t�l d� lar. 

Top lan t� da Mo da ’n�n tüm so run la r� Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu ve Mec lis
Üye le rin ce Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� na
bil dir mek üze re not edil di. Gö nül lü Evi
Ba� ka n� Mi ne Kal kan Ayan, Ka d� köy Be -
le di ye si ne ver di �i des tek ler den do la y� te -
�ek kür ede rek “A ma c� m�z ma hal le mi ze
hiz met et mek, bu amaç la gö nül lü le ri mi zi,
va tan da� la r� m�z bir ara ya ge ti re rek so run la -
r� m� z� çöz me ye gay ret edi yo ru z” de di.

4 17 - 23 N�SAN 2015 HABER

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 17 - 23 N�SAN 2015

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KALP YOGASI
Uzm. Dr. Ru�en Bora

17.04.2015/ 14.00
Yer: Merdivenköy Gön.Evi

TOPLUMSAL AFET
B�L�NÇLEND�RME

E��T�M�
FB. Gön. Çevre Kom.
Ba�kan� Ahmet Tanju

17.04.2015/ 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
�LK YARDIM

Ba�hem�ire Nafiye Barut
17.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

ÇAKRALAR / ALIN
ÇAKRASI

Sosyal Etkinlikler Proje
Sorumlusu Banu Y�lmaz

Gökçen
20.04.2015/14.00

Feneryolu Gön. Evi
D�YABET

Endokronoloji Uzman
Mithat KARA 

20.04.2015/ 14.00
Yer: Ac�badem Hast.

Konferans Salonu
BO�AZ�Ç� TÜRK MÜZ���
TOPLULU�U  KOROSU

KONSER�
Hilda Lostar

20.04.2015/20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
NEFES TERAP�S�
21.04.2015/14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü
Evi

SEVG� VE H�ZMET
�nal Ayd�no�lu

21.04.2015/14.00
Yer: Göztepe Gön. Evi
TEMEL AFET B�L�NC�
Jeoloji Müh. Hakan

Özdemir, Nazl� Binnazl�
21.04.2015/14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
TURKUAZ TSM KOROSU

KONSER�
Erol Armutlu

21.04.2015/ 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.
GÖNÜLLÜ PROTOKOL

E��T�M�
21.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

21.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Kriton Curi
Park�  Gönüllüleri

EL�F AHIS TSM KOROSU
KONSER�

22.04.2015/20.00
Yer: Kad�köy Ev. Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.

CUMHUR�YET SONRASI
ATATÜRK’LE MÜZ�K VE

SANAT
M.Ü. Ö�r. Üyesi Mesut

�kdu
22.04.2015/14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

DAVRANI�LARIMIZIN
ETK�L� OLMASINDA

ROL OYNAYAN
GEREKL� FAKTÖRLER
Psikolog Bilgin Balyos

22.04.2015/14.00
Yer: Feneryolu Gön. Evi

�LK YARDIM
Ba�hem�ire Nafiye Barut

22.04.2015/13.30
Yer: Zühtüpa�a Gön.Evi

F�LM MÜZ�KLER�
SENFON� ORKESTRASI

KONSER�
�brahim Muslu

22.04.2015/ 20.00
Yer: CKM

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

“HO�GÖRÜYE ÖZLEM” 
Ulvi Altekin

23.04.2015/ 14.00
Yer: Moda Gön. Evi

23 N�SAN KUTLAMASI
23.04.2015/ 13.00

Yer: Feneryolu Gön. Evi
A�LE D�Z�M� (S�STEM

D�Z�M�)
Ya�am Koçu Hamdiye

Baran
23.04.2015/ 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

24.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Ko�uyolu
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

24.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

MAHALLEL� – GÖNÜLLÜ
BULU�MASI

24.04.2015/ 14.00
Yer: Rasimpa�a Gön. Evi

B�L�M VE FELSEFE
Dr. Haluk Berkmen
24.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

OSMAN AKSU ME�K
GRUBU “�Ç�M�Z�

T�TRETEN NA�MELER”
20.04.2015

BO�AZ�Ç� TSM
Emel Ayd�no�lu

21.04.2015
TURKUAZ TSM KOROSU

Erol Armutlu
22.04.2015

EL�F AHIS TSM KOROSU
24.04.2015/14.00

Yer:Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Kad�köy Evlendirme Dairesinden alm��
oldu�um 860444 no’lu makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür.
Yunus Zafer DURUKAN

KAYIP �LANI

Al tı yol Ba ha ri ye Sü ley man Pa şa So k.-No: 21 KA DI KÖY

MEHMET EK�C�
Belde Ocakba�� Anadolu Yakas�n�n en
ünlü Ocakba��s� 40 y�ll�k tecrübemizle

hiçbir yerde tadamayaca��n�z 
Et & Bal�k ve zengin meze çe�itleri
Not: Kebaplar�m�z sat�r k�ymas�d�r. 

RE ZER VAS YON 0216 550 40 41
Cep: 0532 485 68 06

www.beldeocakbasi.com

Eren köy Gö nül lü le ri Kül tür Sa nat ve E�i tim
Ko mi te si nin Dün ya Ti yat ro lar gü nü et kin lik le -
ri çer çe ve sin de Cad de bos tan Kül tür Mer ke -

zi’n de dü zen le di �i söy le �i nin ko nu �u ti yat ro ve si ne -
ma sa nat ç� s� Ha z�m Kör mük çü ’y dü. Da rül be da yi ’nin
önem li oyun cu la r�n dan Ha z�m Kör mük çü ’nün to ru -
nu olan sa nat ç�, Mi mar Si nan Üni ver si te si Dev let
Kon ser va tu va r� Ti yat ro bö lü mün de ö� ren ciy ken pro -
fes yo nel ti yat ro ha ya t� na Tu ran Of la zo� lu ’nun “Genç
Os ma n” oyu nuy la ad�m at t� �� n� ve gü nü mü ze ka dar
bir çok ti yat ro ve si ne ma fil min de rol al d� �� n� an lat t�.
Ti yat ro oyun cu lu �u nun dün ya da en zor mes lek ler den
bi ri ol du �u nu be lir ten Ha z�m Kör mük çü, “sah ne de
sa b�r var d�r, a�k var d�r, gör gü ku ral la r� var d�r, ye te -
nek var d�r, sah ne de pi �er ve ol gun la ��r s� n�z, o yüz den
sah ne to zu çok önem li dir, sah ne üze rin de gö rev alan
ki �i nin so kak ta ki di �er in san lar dan kal bi çok da ha
faz la at� yor, bey ni çok da ha faz la yo ru lu yor, ti yat ro
oyun cu lu �u se yir ci ye “par do n” de me �an s� n� z�n ol -
ma d� �� bir i�, bi zim yap t� �� m�z i� te al g�, ze ka ve k�v -
rak l�k ve em pa ti kur mak çok önem li dir.” de di. Mes -
le ki ya �a m�n da bi rik tir mi� ol du �u an� la r� n�, ba ��n dan
ge çen il ginç olay la r�, okul dö nem le ri ni, ya �am da gö -
zü ne ta k� lan la r�, ken di mi zah an la y� �� ile an la tan Ha -
z�m Kör mük çü, sa mi mi ve iç ten su nu muy la, se yir ci -
ler ta ra f�n dan il giy le iz len di. 

DOWN CA FE ’YE Z� YA RET
Eren köy Gö nül lü le ri Sos yal Ko mi te si ise �i� li Be -

le di ye si ’nin ön der li �in de bir kaç y�l d�r fa ali yet gös te ren
Me ci di ye kö y’ de ki Down Ca fe ’yi zi ya ret et ti.

Al ter na tif Ya �a m� Des tek le me Der ne �i ’nin aç t� ��
ka fe de 23 down sen drom lu genç hiz met ele ma n� ola -
rak ça l� �� yor; gö nül lü an ne ler de on la ra yar d�m c� olu -
yor. Her gün dö nü �üm lü ola rak ça l� �an bu 23 genç;
hem ken di le ri ni ifa de ede bi li yor, hem de tü ke ti ci ko -
num dan üre ti ci ko nu ma geç mi� ol ma n�n mut lu lu �u -
nu ya �� yor. Ula �� m� ol duk ça ra hat olan bu ka fe de her
gün kah val t�  ve ö� le ye me �i ser vi si ya p� l� yor.

Bostanc� Gönüllüleri E�itim
Komitesi’nin haz�rlad��� “100.y�l�nda
Çanakkale Zaferi” etkinli�i Gönüllü Evi

Ba�kan� Tunay Soydan’�n aç�l�� konu�mas�yla
ba�lad�. Anma, Komite Ba�kan Yard�mc�s�
Ahmet Polat’�n Çanakkale Sava�� konulu
sunumu sonras�nda tüm kat�l�mc�lar�n söz
ald���,  �iir okudu�u ve mar�lar söyledi�i bir
program ak���yla sona erdi.
Â�IK VEYSEL UNUTULMADI

Bostanc� Gönüllüleri, Â��k Veysel’in
ölüm y�ldönümü etkinlikleri kapsam�nda
Dünya �iir Günü’nü de kutlad�. Bostanc�
Gönülleri, büyük halk ozan� Â��k Veysel’in
ölüm y�ldönümünde gerçekle�tirdikleri anma
etkinli�inde ozan�n hayat�, eserleri hakk�nda k�sa
söyle�iler gerçekle�ti.  Kat�l�mc�lar taraf�ndan
Veysel’in �iirlerinden örneklerin sunuldu�u

programda, halk müzi�i sanatç�s� Seher Aksoy
ozan�n türkülerinden mini bir konser verdi.
Etkinlik, Dünya �iir Günü’ne atfen farkl�
�airlerden �iirlere de yer verilmesiyle sona erdi.

Körmükçü Erenköylülerin konuğuydu

Bostancı Gönüllüleri’nden
ANMA VE KUTLAMALAR

Hacettepe Üniversitesi
mezunu tecrübeli,�ngilizce

ö�retmeninden Lise ve
Üniversite ö�rencilerine 

özel ders.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Mahalle Gönüllüleri Buluşması
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J aponya’da üç yıl “ikebana” dersleri 
alan Türkan Füsun Güleç, Feneryo-
lu Gönüllü Evi’nde deneyimlerini 

gönüllülerle paylaştı. Çiçek düzenleme 
sanatı olan ikebanayı çeşitli televizyon 
kanallarında da anlatan Güleç, şunları 
söyledi: “Dünya ikebana derneklerine 
göre çiçek sevgi demektir. Çiçekle ya-
pılan her şey insanın ruhunu aydınlatır. 
Değişik bitkilerden yapılan tanzim ruhu-
muzu yansıtmaktadır. Hindistan’da doğ-
muştur, budistlerden yayılmıştır. Budist-
ler ölülerin ruhlarını aydınlatmak amacı 
ile mezarlara ikebana tanzimi yaparlar-
dı. Haftada bir çiçekler yenilenip tekrar 
tanzim edilir. Bu tanzimde yedi ana dal 
bulunur. İlk aşamada en uzun çiçek ya-
ratanı temsilen konur. Çiçeklerin sapları 
su içinde kesilir. Japonlara göre sanatta 
arınma mutlaktır. Çiçeklerin dizimi bir 
ritüeldir. Her rengin bir anlamı vardır ve 
ikebanaya önden bakılır.”
HUZUREVİ SAKİNLERİYLE PİKNİK

Feneryolu Gönüllüleri ile Semiha Şa-
kir Huzur Evi sakinleri, Selamiçeşme 
Özgürlük Parkı’nda yapılan piknikte bu-
luştu. Piknikte huzur evi sakinleri, hayat 
hikâyelerini, sevinçlerini, hüzünlerini gö-
nüllülerle paylaştı. Gönüllülerin sevgile-
rini katarak yaptıkları ikramlar çok beğe-
nildi. Şarkılar, türküler söylendi, şiirler 
okundu, oyunlar oynandı. Gün sonunda 
gönüllüler misafirlerini huzur yuvalarına 
alkışlarla yolladı.
YILSONU GÖSTERİSİ

Feneryolu Gönüllüleri’nin cumartesi 
günleri çocuklara yönelik İngilizce kursu-
nun yılsonu gösterileri Özgürlük Parkı’n-
da yapıldı. İngilizce oynanan The Ant And 

The Cricket (Ağustos Böceği 
ile Karınca) adlı oyun beğeni 
ile izlendi. İngilizce Öğretmeni 
Necla Tezin’in yönettiği, kos-
tümlerini Müride Kuş’un hazır-
ladığı oyun öncesinde öğrenci-
lere sertifikaları verildi. 

Japonya’nın ‘İkebana’sı 

Feneryolu’nda

M oda Gönüllüleri, “Hayvan 
Dostu Sohbetleri”ne başla-
dı. Sokaktaki dostlarımızın, 

hayvanların hakları, çevre ve insan ile 
ilişkileri, bakım ve sağlıkları ile ilgili 
bilgileri içeren etkinliğin ilk konuğu, 
Barınak ve Hayvan Hakları Koordina-
törü Elif Narin oldu. Narin, hayvan ve 
insan ilişkileri üzerine bilgiler verirken, 

gönüllülerin sorularını da yanıtladı.
HALK MÜZİĞİ KONSERİ

Moda Gönüllüleri Türk Halk Müzi-
ği Korosu, bir konser ile izleyicilerinin 
karşısındaydı. Şef Tümer Avcı yöne-
timindeki koro, değişik yöre türküle-
rinden oluşan sıcak, samimi ve neşeli 
konseri ile izleyicilerine mutlu ve ke-
yifli saatler yaşattı.

Moda’da “hayvan dostu sohbetler”

Kriton Curi’de 
öykü saati

R asimpaşa Gönüllüleri Türk Halk 
Müziği Korosu ve Erişim Müzik 
Merkezi’nin ortaklaşa düzenle-

dikleri konser, Kadıköy Belediyesi Ev-
lendirme Dairesi Salonu’nda, şef Şen-
doğan Karadeli yönetiminde gerçekleşti. 
Çeşitli yörelerden seçilmiş türkülerden 
oluşan konser, salonu dolduran türkü 
sevenler tarafından beğenildi; izleyici-
ler kaşık oyunlarıyla, horon havasıyla, 
saz ekibinin eşliğinde coştu ve eğlendi. 
Konser sonunda Rasimpaşa Gönüllü Evi 
Başkanı Günsel Mütevellioğlu ve Baş-
kan Yardımcısı Meliha Karaca emekle-
rinden dolayı Şef Şendoğan Karadeli ve 
sunucu Sinem Önel’i tebrik ederek çiçek 
takdim etti.
TSM YAZ KONSERİ 

Rasimpaşa Gönüllüleri Türk Sanat 
Müziği Korosu ise Yeldeğirmeni Sanat 
Merkezi’nde bir konser verdi. Şef Şule 
Mandık yönetimindeki konserin sunu-
munu Bülent Altınparmak yaptı. Mahal-
leli sanat müziği eserleriyle keyifli bir 
gece yaşadı. 
KAHRAMAN KARA FATMA

Milli mücadele kahramanı Üsteğmen 
Kara Fatma, Rasimpaşa Gönüllüleri tara-
fından Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Hakkın-
da uzun yıllar araştırmalar yapan ve “Ben 
Kara Fatma” adlı kitabı yazan araştırma-
cı-yazar Mehmet Dağıstanlı’nın katıldığı 
etkinlikte aslı adı Fatma Seher olan kah-
raman kadın öncünün yaşamı anlatıldı. 

Rasimpaşa’da 
“gönüllü” 
etkinliklerE debiyatçı-yazar Başak Akın-

cı, Kriton Curi Parkı Gönüllü 
Evi’nde gönüllülerin yazdığı öy-

küleri dinledi ve yorumladı. Akıncı, öy-
küleri anlatıcı bakış açısı, olay örgüsü ve 
betimlemeler açısından değerlendirdi.

Sunuma katılan Pakize Öksüz “Zilli 
Maşa” öyküsünü okurken Zuhal Bozoğ-
lu ailesi ile ilgili yazdığı öyküyü paylaştı. 
Bozoğlu daha sonra “Ani Gelen Miras” 
adlı hikayeyi okudu. Edebiyatçı Ba-
şak Akıncı, yazanları öykü yazma tek-
niklerini doğru kullandıkları için kutla-
dı. Gönüllü Başkan Yardımcısı Soydan 
Mutlu katkılarından dolayı Başak Akın-
cı’yı tebrik ederek  çiçek armağan etti.

Kızılay'dan kiralık gayrimenkul 
teklif almak usulü ile kiraya verilecektir. 

Teklifiniz fax veya email yolu ile de 
gönderilebilir.

İlgilenenler aşağıdaki email adresine 
yazılı olarak başvurabilir. 

Kamu oyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.

TEL: 0216 336 05 66
GSM: 0542 661 39 47 
FAX: 0216 336 99 07 

MAIL: hadi.karabag@kizilay.org.tr

Hasanpaşa Mah. Müverrihata Sk. Kızılay 
Apt. No.57 D/1 KADIKÖY / İSTANBUL

KIZILAY’DAN 
KİRALIK 

GAYRİMENKUL
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2 007 yılından beri çocuklara ücret-
siz sanat eğitimleri veren Kadıköy 
Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ile 

birçok kurum ve gönüllü tarafından des-
teklenen Ayvalık Belediyesi “Zeytin Çe-
kirdekleri” Projesi meyvelerini vermeye 
devam ediyor. Ayvalık sınırları içerisinde 
yer alan 17 okuldan yüzlerce çocuğun ka-
tılımı ile başlayan projenin ismi de ama-
cını özetler nitelikte. Zeytin Çekirdekleri 
projesi, insanlığın yaşam kaynaklarından 
birini ve barışı simgeleyen zeytin ağaçla-
rının ilk çekirdeklerinin, yani “çocukla-
rın” daha bilinçli, kimlikli, adil, barışçıl ve 
sevecen bir yaşam biçimini sanat ve spor 
aracılığıyla öğrenmelerini amaçlıyor. 
ÇOCUKLAR KONSERDE BULUŞTU

Proje dâhilinde 29 Haziran - 4 Tem-
muz arasında gerçekleştirilen 2. Yaz Kam-
pı’nda çeşitli çalışmalarda yer almak üzere 
Çocuk Sanat Merkezi Proje Koordinatörü 
F. Yeşim Altınay, piyano-keman öğret-
meni Özgür Altan, dans öğretmenlerin-
den Serkan Polat ve Dans Bölümü ilk me-
zunlarından oluşan 8 kişilik halk dansları 
grubu Ayvalık’a gitti. Kamp süresince 17 
farklı köy ve çevre okulundan gelen 146 
öğrenci ile 6 gün boyunca 10.00 - 15:00 
saatleri arası dans, şarkı, çalgı ve solfej ça-
lışması yapıldı. Kamplarını, 5 Temmuz’da 
bir şenlikle sonlandıran çocuklar, Ayva-
lık’ta büyük bir konser verdi. Kadıköy Be-
lediyesi Proje Koordinatörü Yeşim Altı-

nay yönetiminde gerçekleşen konserde, 
Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gen-
çer de çocuklarla birlikte şarkılar söyle-
di. Etkinliğin ikinci bölümü ise Kadıköy 
Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi dans öğ-
retmeni ve öğrencilerinin Sirtaki dansı ve 
ardından oynanan Zeybek ve Artvin dan-
sıyla görsel bir şölene dönüştü. Çocukla-
ra daha sonra katılım sertifikaları verildi. 

PROJE NASIL DEVAM EDECEK?
Proje iki belediyenin işbirliği ile de-

vam edecek. Ayvalık Zeytin Çekirdekle-
ri çalışmalarından 8-11 yaş arasındaki 17 
keman ve 5 çello öğrencisi, 20 -23 Ağus-
tos  tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Sanat Merkezi Keman Orkestrası 
öğrencileriyle 4 gün boyunca ortak çalış-
ma yapmak ve 23 Ağustos saat 18.00’de 

Kalamış Parkı’nda konser vermek üzere 
İstanbul’a gelecek. İstanbul’u yaşamla-
rında ilk defa görme şansı yaşayacak bu 
çocuklar, her gün öğleden sonraları tari-
hi yarımada ve Kadıköy bölgesi başta ol-
mak üzere Boğaziçi Rasathanesi gibi İs-
tanbul'un önemli noktalarına ziyaretlerde 
bulunacaklar.

Proje Koordinatörü Yeşim Altınay 
projeyle ilgili gazetemize şu açıklamada 
bulundu: “2014 yazında Kadıköy Beledi-
yesi Çocuk Sanat Merkezi'nin destek ve-
rerek yeşermesini sağladığı bu proje, bu 
yıl Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleşecek olan Ayvalık Zeytin Çe-
kirdekleri ziyaretiyle, farklı şehir ve böl-
gelerde yaşasalar da çocukların müzik et-
rafında bir araya nasıl başarı ve coşkuyla 
gelebileceklerini göstermesi açısından 
son derece önem taşıyor.”

Zeytin Çekirdekleri 
filizleniyor! 

T asarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ta-
sarımcıları, geri dönüşüm konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla kulla-

nılmayan elektronik eşyalardan hamak, san-
dalye ve robot yaptı.

Geri dönüşüm konusunda farkındalık ya-
ratmayı amaçlayan Tasarım Atölyesi Kadı-
köy tasarımcıları (TAK) 4-5 Temmuz tarihleri 
arasında yapılan atölye çalışmasında, kulla-
nılmayan elektronik eşyalardan hamak, san-
dalye ve robot yaptı. Elektronik atıklarını ta-
sarımcılara getiren mahalle halkına teşekkür 
eden Tasarım Atölyesi Kadıköy tasarımcıla-
rı, hamakta sallanmak isteyenleri Ali İsmail 
Korkmaz Parkı’na çağırıyor. 

E- atıklarınızı dönüştürmek için geç 
kaldığınızı düşünmeyin istediğiniz her za-
man Kadıköy Belediyesi’nin e-atık topla-
ma merkezlerine ulaştırabilirsiniz. 0216 567 
06 04 numaralı telefondan Kadıköy Beledi-
yesi AEEE Getirme merkezine ulaşabilir,  
http://atikyonetimi.kadikoy.bel.tr'den  
detaylı bilgi alabilirsiniz.  

Mahallede 
“elektronik” 
tasarımlar

Ayvalık Belediyesi’nin düzenlediği, Kadıköy 
Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin 

desteğiyle gerçekleştirilen Zeytin Çekirdekleri 
Projesi filiz vermeye devam ediyor
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4 Pardon Neye Bakmıştınız?
BBC’nin sanat editörü Will Gompertz ta-
rafından kaleme alınan, Türkiye’de Yapı 
Kredi Yayınları 
tarafından bası-
lan “Pardon Neye 
Bakmıştınız?” oku-
ru modern sanatın 
150 yıllık tarihinde 
heyecanlı bir tura 
çıkarıyor.
Tate Gallery’nin eski 
direktörlerinden Will 
Gompertz sanatçı-
ları uzman bilgisiyle 
anlatıyor. Sanat ca-
miasını, tarihini çok 
iyi bilmesinin verdiği 
yetkinlikle modern sanata dair bilgi-
leri damıtarak, akıcı, eğlenceli bir dille 
aktarıyor. Monet’nin nergislerinden Van 
Gogh’un ayçiçeklerine, Warhol’un çorba 
konservelerinden Hirst’ün formaldehit 
içindeki köpekbalığına, başyapıtları, 
sanatçıları anekdotlarla, günlük yaşamın 
içindeki halleriyle yorumluyor. Sanatın 
büyüsünü hayatın içinden anlatıyor. Yapı 
Kredi Yayınları / 360 sayfa + 16 sayfa 
renkli sayfa / 32 TL
Sanal kitap mağazası idefixe’nin en 
çok satılan kitaplar listesinin ilk üç sı-
rasını bu hafta şu kitaplar paylaşıyor: 
• Konstantiniyye Oteli / Zülfü Livaneli / 
Doğan Kitap / 480 sf / 25 TL
• Pi /  Akilah Azra Kohen / Destek Yayın-
ları / 704 sf / 32 TL
• Kavgam Cilt I / Karl Ove Knausgaard / 
Monokl / 492 sf / 26 TL

4 Dejavu- Dünya Varmış
1999’da kurulan Dejavu, verdiği konser-
lerle ismini Ankara sınırları içerisinde bir 
hayli duyurmuştu. Grup “Kendin Coş” adı-
nı verdikleri ilk albümlerini Haziran 2005’te 
piyasaya sürdü. Dejavu, 2007 yılına kadar 
sayısız organizasyonda ve festivalde boy 
gösterdi. İkinci albüm “Sinir Ötesi Operas-
yon” ise Nisan 2010 da yayınlandı. 
Dejavu, üçüncü stüdyo albümü “Dünya 
Varmış” ile Mayıs 2015’te sevenleri ile tek-
rar buluştu. Albümde yer alan 10 şarkıdan 
7’si yine Dejavu’ya ait. Albümde iki de co-
ver şarkı (Duydum ki unutmuşsun, Vardar 
Ovası) yer alıyor. Kendine özgü tarzları ile 
yorumladıkları tüm şarkılar grubun olgun-
luk dönemini yansıtıyor. 
Anadolu Müzik / 19.90 TL
Ruhu doyuran şarkılar:
• Teoman / Eski Bir Rüya
• Göksel / Sen Orda Yoksun
• Duman / Belki Alışman Lazım

4 Soğuk
Uğur Yücel’in son filmi “Soğuk”un 
konusu kısaca şöyle: Türkiye’nin sınır 
şehri Kars’ta, Kafkas kültürünün sert ve 
acımasız ruhu, yö-
renin soğuk iklimiyle 
uyum içindedir. Karlar 
altında karanlık bir 
atmosferde geçen 
filmde, üç Rus kız 
kardeş bir pavyon-
da çalışmaktadır. 
Hayatında karısın-
dan başka bir kadın 
bilmeyen bir tren yolu 
işçisi, kızlardan en 
küçüğüne her şeyi 
terk edecek kadar 
büyük bir tutkuyla âşık olur. İşçinin erkek 
kardeşi ise şehrin belalılarından biridir 
ve evlenip yuva kurmasına rağmen gece 
hayatını terk etmemektedir. 
TMC Film / 19 TL

4 İnternette Tanışan Son Çift
Bo Sahne, “Tatil yoksa eğlence yok mu? Var!” diyerek 
Temmuz ayında da tiyatro oyunları sahnelemeye devam 
ediyor. “İnternette Tanışan Son Çift”in başrollerini paylaşan 
Akasya Asıltürkmen ve Ozan Akbaba, sanal ve gerçek 
dünya arasındaki farkı ilişkiler üzerinden güldürüyle an-
latıyor. Oyunun tanıtımında şu ifadeler yer alıyor: “Siz hiç 
internetten biriyle tanıştınız mı? “Ne kadar fıttırık bi şey 
çıktın sen ama ya! Bilgisayardan yazışırken ‘çok güzel 
dolma sararım, gerekirse ikiz, üçüz bakarım’ diyen kızsın 
sen... Yalancı!” Oyun Çarşamba akşamları iftardan sonra 
saat 22.00’de BO Sahne’de. İngilizce alt yazılı sahnelenen 
oyun, yabancı konuklar için de birebir. Bilet fiyatı 28 – 45 
TL. Adres: Ağa Hamamı Sok. No:18 D:1, Beyoğlu / 
0212 251 3742

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com

27. Yıl ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluş-
maları’nda ENKA sahnesi bu hafta, 13 Tem-
muz Pazartesi akşamı Çıplak Ayaklar Kum-

panyası’nın “Kız Doğdu&Tüh” adlı modern dans 
gösterisini konuk edecek. Bu coğrafyada yaşayan 
ve doğumları sessizlik anlarındaki hüzün ile özdeş-
leştirilen tüm kadınlara ithafen yaratılmış olan 30 
dakikalık çağdaş performans gösterisi “Bir ortamda 
sessizlik olduğunda kız doğdu denir bazen...” inanı-
şını sarsıcı bir şeklide yorumlayacak. Koreografisi 
ve konsepti Aslı Öztürk’e, müzikleri Ah! Kosmos’a 
ait gösteri, yaratıcı dansçılar Büşra Firidin ve Su-
zan Alev’in performanslarıyla ENKA Açıkhava’da 
olacak. 

Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın bir diğer perfor-
mansı ise insanın olan bitenlere dair yaşadığı anlık 
pişmanlıklara, hayatta her şey yolunda giderken söy-
lenen “tüh!”lere göndermeler yapan oyunu “TÜH!” 
olacak. Melih Kıraç, Mihran Tomasyan ve Gök-
çe Gürçay’ın koreografi ve konseptini tasarladıkları 
oyun, izleyicisinin pişmanlıklarına dokunacak.  
OSCAR ÖDÜLLÜ FİLMLER

ENKA seyircisine ve tüm İstanbul’a açıkhava 
sinemalarının nostaljisini yaşatan Eşref Denizhan 
Açıkhava Sahnesi’nde bu hafta perdeye, iki ödül-
lü film yansıyacak. 14 Temmuz Salı akşamı, “en iyi 
uyarlama senaryo” dalında Oscar kazanan The İma-
gination Game (Yapay Oyun) filmi gösterilecek. 
Başrollerinde Keira Knightley, Benedict Cumber-
batch, Mark Strong’un yer aldığı film, izleyicisini 
II. Dünya Savaşı ve Nazi Almanyası’na götürecek. 

15 Temmuz Çarşamba akşamı ise ENKA Açık-
hava Sineması; 87. Oscar Ödülleri’nde “en iyi film” 
ve “en iyi yönetmen” ödüllerini kazanan “Birdman 
veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi” filmini ağır-
layacak. Alejandro González Iñárritu’nun yönet-
men koltuğunda Michael Keaton, Zach Galifiana-
kis, Edward Norton, Emma Stone’un başrollerinde 
yer aldığı film, şöhretli bir oyuncu üzerinden seyir-
cisine sahnenin diğer tarafını gösterecek. 

31 Temmuz’a kadar sürecek ENKA Açıkhava 
Buluşmalar’ında film gösterimlerinin ücreti 13 TL. 
Adres: ENKA Sadi Gülçelik Spor Tesisleri İstinye

FAhRİYE’de kısa film zamanı

Buluşmaları 

F ahriye Cafe’de kısa film günleri başlıyor. Her 
Salı akşamı 21.00’de kısa film gösterimi ve 
ardından filmin yönetmeniyle söyleşi olacak. 

Temmuz ayının konukları Enes Yurdaün, Arîn İnan 
Arslan, Cem Öztüfekçi ve Nazlı Elif Durlu. Her Salı 
21.00’de başlayacak gösterimler ücretsiz. 
Program şöyle: 

•14 Temmuz Salı / Yönetmen: Arîn İnan Arslan 
/ Pera Berbange (2010 / 15 dk) ve 

Sî û Ba / Gölge ve Rüzgâr (2006 / 15 dk) 
• 21 Temmuz Salı / Yönetmen: Cem Öztüfekçi / 

Nolya (2010 / 26 dk) ve Ayak Altında (2007 / 18 dk)
• 28 Temmuz Salı / Yönetmen: Nazlı Elif 

Durlu / Bülbül ile Düldül (2014 / 10 dk) ve Son-
ra (2012 / 12 dk)

Adres: Fahriye Cafe Moda Caddesi Leylek 
Sokak No: 3/A Moda 

Kadıköy Belediyesi’nin 
22 Haziran’da başlattı-
ğı “Parklarda Yaz Key-
fi” etkinlikleri 12 Temmuz 
Pazar akşamı yapılacak 
son etkinlikle bitiyor. Sah-
ne oyunları, konserler ve 
film gösterimleriyle park-
ları şenlendiren festival-
de son hafta sonu yine 
film gösterimleri olacak. 
10 Temmuz Cuma akşa-
mı saat 21.30’da Doğa, 
Moda, Ali İsmail Kork-
maz, Koşuyolu Mahal-
le Evi, Kadıköy Akademi 
ve Kriton Curi parklarında 
“Mandıra Filozofu” filmi-
nin gösterimleri olacak. 
11 Temmuz Cumarte-
si akşamı ise Ali İsma-
il Korkmaz Parkı dışında-
ki tüm parklarda “Kocan 
Kadar Konuş” filmi gös-
terilecek. Ali İsmail Kork-
maz’ın ölüm yıldönümü 
nedeniyle aynı akşam 
Yeldeğirmeni’ndeki parkta 
Korkmaz anması olacak. 
“Kocan Kadar Konuş” fil-
mi, Ali İsmail Korkmaz 
Parkı’nda 12 Temmuz Pa-
zar akşamı gösterilecek. 

4 Levent Kırca'dan parkta tiyatro 
Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Sarhoşum Gel Beni Al" oyunu 
14 Temmuz Salı akşamı saat  21.30'da Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Kadıköy 
Belediyesi'nin desteğiyle yapılan etkinlik ücretsiz.

4 Kobane için müzik
Kadıköylü Bilim Eğitim Estetik 

Kültür Sanat Araştırmaları Vak-
fı (BEKSAV),  terör örgütü IŞİD’in 

saldırısı altında bulunan Suriye’nin 
Kobane (Kobani/Ayn el-Arap) kenti için 
kolları sıvadı. Vakıf bünyesindeki müzik 
grupları ortak bir çalışmayla Kobane’nin yeniden inşası için her 
hafta sokak müziği yapıyor. “Devrimi sahipleniyoruz, Kobane’nin 
inşasına katılıyoruz!” diyen BEKSAV, şu çağrıyı yapıyor: “19-24 
Temmuz’da sanatçılar, aydınlar ve Sosyalist Gençlik Dernekleri 
Federasyonu  ile Kobane’nin yeniden inşası için yola koyuluyo-
ruz. Sizleri her hafta sonu Kadıköy ve Taksim’de müziğimizle 
oluşturacağımız dayanışma noktalarına bekliyoruz.”

TİYATRO

SİNEMA
4 Yazlık Sinema- İnsanlık Tarihi
Nazım Hikmet Kültür Merke-
zi’nin ön bahçesinde yaz boyu 
sürecek açık hava film göste-
rimleri başlıyor. NHKM Sinema 
Topluluğu “İnsanı, insanın tarihi-
ni ele alalım, hem film izleyelim 
hem sohbet edelim istedik” 
diyor. 15 Temmuz’da başlaya-
cak gösterimler, Ekim sonuna 
kadar her Çarşamba saat 
21.00’de başlayacak ve ücretsiz 
olacak. Yazlık Sinema etkinlik-
leri kapsamında bu Çarşamba 
“Ateş Savaşı” filmi gösterilecek. 
İnsanlık Tarihi başlıklı gösterim 
dizisinin bu ilk filminde günümüzden 80.000 yıl önceye 
gidiyoruz. Ateş yakmayı bilmeyen Neandertal insanı ile 
bizim türümüz yani Homo Sapiens arasındaki ilişkiyi ele 
alan yönetmen, bizi biz yapanın ne olduğu sorusuna 
yanıtlar arıyor. Adres: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi 
Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7 Bahariye / 
0216 414 22 39

BU hAFTA SON ETKİNLİKLER!

27. Yıl ENKA 
Kültür Sanat 
Açıkhava 
Buluşmaları, 
sanatın 
renkleriyle 
yaz gecelerini 
serinletiyor
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4 Phoenix / Yüzündeki Sır
II. Dünya Savaşı’nın sonrası toplama kam-
pından yüzünde onu tanınmayacak hale 
getiren yaralarla kurtulan Nelly, bir dizi 
ameliyat geçirerek yeni bir yüze kavuşur. 
Bu süreçte ona yardım eden arkadaşı Le-
ne’nin ısrarlarına rağmen yeni bir hayata 
başlamayı reddeder ve Berlin’de kalarak 
hakkında duyduklarına inanmak istemediği 
eşi Johnny’i aramaya karar verir. Karşılaş-
tıklarında Johnny Nelly’yi tanımayacak ve 
ondan hayatını alt üst edecek bir istekte 
bulunacaktır. Alman sinemasının son 
dönemdeki en önemli yönetmenlerinden 
olan Christian Petzold’un Barbara’nın rüya 
ekibi Nina Hoss ile Ronald Zehrfeld’i tekrar 
bir araya getirdiği Yüzündeki Sır, şaşırtıcı 
sonu ve muhteşem performansları nede-
niyle övgülerle karşılanan güçlü bir dram. 
Film 10 Temmuz Cuma gününden itibaren 
Kadıköy Rexx Sineması 21.30 seansında 
izlenebilir. 
Dram – Tarihi / 98' / Almanca, İngilizce

Caddebostan Cinemaximum (Budak)
Entourage: 11:15 13:50 16:30 19:15 22:00
Kaçak Prenses: 11:45 14:15 16:45 
19:15 21:45 
Onur: 11:00 16:15 21:30 
Ters Yüz: 11:45 14:15 16:45 19:15 21:45
Adres: Caddebostan Kültür Merkei Hal-
dun Taner Sokak. No:11 (216) 358 02 02

Kadıköy Rexx
Büyük Oyun: 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:30 21:15 
Terminatör: Genisys: 11:15 13:45 
16:15 18:45 21:15 
Karanlık Yerler: 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00 
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No: 20/22 (216) 336 01 02 

Kadıköy Cinemaximum (Nautilus)
Entourage: 11:45 14:15 16:45 19:15 21:45 
Öldürmenin Üç Yolu: 11:00 13:00 
15:15 17:30 19:45 22:00 
Terminatör: Genisys: 11:00 13:30 
16:15 19:00 21:45 
Adres: Fatih Cad. No:1 Tepe Nauitilus 
AVM Kadıköy – (216) 339 85 85

SİNE
VİZYON

E skiden pastane denince akıllara, 
gençlerin buluşma noktaları gelir, 
ilk aşkların yaşandığı, o masum ve 

kaçamak duygularla limonataların içildiği, 
pastaların yendiği, o ilk bakışlar ilk heye-
canlar gelirdi akıllara… Şairlerin buluş-
tukları, edebiyat sohbetleri yaptıkları hatta 
şiirlerini yazdıkları eski pastaneler mese-
la Markiz Pastanesi bir efsane olmuştur. 
Filmlere, romanlara konu olan bu pastane 
şu anda ne yazık ki kapanmış olsa bile bel-
leklerde tatlı bir anı olarak yaşıyor.

Günümüzde pastaneler de değişti. Li-
monata içilip pasta yenen o romantik hava-
sından sıyrılıp günümüzün insanına hitap 
eden aşamalar kaydetti. Artık pastanelerde 
kahvaltılar veriliyor. Değişik lezzetlerde 
atıştırmalık yiyecekler sunuluyor ve hatta 
iftar sofraları bile hazırlanıyor.
KUĞU PASTANESİ 

1980 yılında Suadiye Bağdat Cadde-

si’nde ilk şubesini açan 
Kuğu Pastanesi, de-
vamlı kendini yeni-
leyerek saygın bir 
marka olmayı ba-
şardı. Eski pasta-
ne geleneklerini de 
sürdürerek günü ya-
kalayan Kuğu Pastane-
leri, daha sonra Altıntepe, Ata-
şehir, Keyap ve Trump Cadde şubelerini 
de açarak gelişmeye devam ediyor. 

Kuğu, eski pastane keyiflerini yaşat-
maya özen gösteriyor. Örneğin taze sı-
kılmış limondan yapılmış naneli limona-
talarıyla, beyaz fincanda sunulan tarçınlı 
sahlepiyle, tek kişilik kremaya bulanmış 
muzlu pastalarıyla, lokumlu türk kahve-
siyle nostalji yaşatıyor. Pastane deyip sa-
kın sandalyelerde oturuluyor sanmayın. 
Salonların geniş bir bölümünü çok rahat 

koltuklarla döşemişler. Geniş 
koltuklarda günün yorgunluğunu 

atıyor insanlar…
YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ

30 yıldır lezzet dağıtan Kuğu’nun mut-
fağında en ileri teknoloji kullanılıyor. Du-
dullu’daki fabrikada üretim yapılıyor. 
“Güvendiğimiz elemanlarımızla ve en ileri 
teknolojiyle, hizmet vermeyi ilke edindik. 
Artık Kuğularda sabah kahvaltıları, birbi-
rinden leziz zeytinyağlılar, sarmalar bile 
bulabilirsiniz. Hatta bu yıl Ramazan’da if-
tar mönüsü de hazırladık” diyorlar. 

ORGANİK KAHVALTI VE BRUNCH
Pazar günleri verilen “brunch”a köy 

peynirleri, köy tereyağı, köy yumurta-
sı, ev yapımı reçeller ve organik ballar-
la başlanıyor. Kendi yaptıkları poğaça 

çeşitleri, börekler, simitlerle zenginleşen 
brunch, ilerleyen saatlerde dünya mutfa-
ğından seçme nefis lezzetlerle devam edi-
liyor. Zeytinyağlı çeşitleri, et seçenekleri, 
açık büfe tatlı seçenekleri, neler yok ki…
İFTAR VE SAHUR MÖNÜSÜ

İftariyelik şık tabaklarda peynir ve 
zeytin çeşitleri, kuru kayısı, hurma, ba-
dem, ceviz, reçel ve bal çeşitleri, su bö-
reği, salata çeşitleri, çorba, seçenekli ana 
yemek, zeytinyağlılar, güllaç, baklava se-
çenekleri… Sofrada yok yok! Açık büfe 
meyve ve tatlı da cabası. İftariyelik mönü-
nün kişi başı fiyatı 50 TL. Ayrıca haftaso-
nu sahur mönüsü de var, aklınızda bulun-
sun. Afiyet olsun. 

Döner deyip geçmeyin! 
D öner büyük küçük herkesin ve her 

kesimin rağbet ettiği, ünü dünya-
ya yayılmış “milli” yiyeceğimiz. 

Ancak döner çok hassas bir üründür, yapı-
mı ustalık ister; öyle herkesin harcı değil-
dir döner sarmak…

Etin seçiminden tutun, takılmasına, 
sarmasına kadar hepsi ince iştir. O döner 
çubuğuna etleri yaprak yaprak sarmak çok 
önemlidir. Pişirmesi de ayrı bir maharet 
işidir. Yolumuz bu hafta, bu işe yıllarını 
vermiş, çocukluğundan beri bu işi yapan 
ve çok bilinen marka mekânlarda kendini 
yetiştirmiş bir ustanın yerine düştü. Gözte-
pe’de Minibüs Caddesi üzerinde bir döner-
ci; Göztepe Dönercisi Sadık Usta.

2009 yılından beri burada hizmet ve-
ren Sadık usta, 40 yılın tecrübesiyle her-
kesi bu mekâna çekmeyi başarmış. Ger-

çekten 500 metreden mis gibi kokan 
döneri iştah kabartıyor. 100 kişilik kapalı 
salonuna 70 kişi ağırlayabildiği bir de kış 
bahçesi eklemiş. Sadece döner değil, İs-
kenderi’yle de ünlü olan Sadık usta, hep 
işinin başında. 30’a yakın personel çalış-
tırmasına rağmen her işle bizzat ilgileni-
yor. Her gün üç çeşit çorbanın yapıldığı 
mekanda nefis pide ve yaprak gibi çıtır 
lahmacunu da parmak ısırtıyor.
SADIK USTA’DA İFTAR

Ramazanda iftar mönüsünü de en lez-
zetli şekilde hazırlayan Göztepe Döner, 
peynir çeşitleri, hurma, tulum peyniri, 
bal, reçel, tereyağı, zeytin, pastırma gibi 
bol çeşitli bir iftariyelikle birlikte salata 
ve çorba seçeneklerini sunuyor. Ara sıcak 
olarak fındık lahmacun ve içli köfteyle de-
vam edip iki seçenekli ( Döner – İskender) 

ana yemeğe geçiliyor. Tatlılar; güllaç, kü-
nefe, cevizli baklava olarak üç çeşit kon-
muş. Sınırsız çay ve meşrubat ile sunulan 
iftar mönüsünün fiyatı 50 TL. 

Sadık usta yılların tecrübesiyle insan 

sarrafı olmuş. Sohbe-
tine doyulmayan güler 
yüzüyle masaları bizzat 
dolaşarak hatır soruyor. 

Hizmet çok hızlı ve oldukça başarılı. Sa-
lonun içinde lahmacun ve pide fırını vı-
zır vızır işliyor. Sıcak samimi bir ortamda 
dönerin en iyisini yemek isteyen herkese 
afiyet olsun..

Hazırlayan: Esma BAYRAKTAR

En Romantik Kelime: 
PASTANE

Adres: Altıntepe Şube: Bağdat Cad. No:67 
Küçükyalı 0216 388 46 17
Ataşehir Şube: Şerifali Mah. Çetin Cad. Kız 
Kalesi Sok. Elit Plaza B Blok No:1 
Ataşehir / 0216 540 74 05

Adres: Göztepe Dönercisi 
Fahrettin Kerim Gökay 
Cad. No. 136 / 1 Göztepe
Tel: 0216 567 14 76
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Sultan MuStafa Paşa CaMi

İskele Camii de denilen mabet, III. 
Sultan Mustafa tarafından 1760 yılında 
yaptırılmıştır. Yıllar sonra yanmış, harap 
olmuş, 1858’de Sultan Mecid, kâgir 
olarak yeniden inşa ettirmiştir. Yanında 
bir de Sübyan Mektebi olduğu biliniyor-
sa da artık yoktur. 

RaSiM Paşa CaMi

Yeldeğirmeni Polis Karakolu yanın-
daki camii, Sultan Hamid’in Bahriye 
Nazırlarından Rasim Paşa tarafından 
1902 yılında yaptırılmıştır. Duvarları kâ-
gir, çatısı ahşap, minaresi kâgirdir. Ca-
minin bulunduğu yere, Rasim Paşa’ya 
atfen Rasim Paşa Mahallesi denir. 

ibRahiM ağa CaMi

Haydarpaşa’da İbrahim Ağa Cami 
bir mescit olarak inşaa edilmişti. III. Mu-
rat’ın Babüsaade ağası olan Topkapı 
Sarayı’nın kapı ağalarındandı. 1588’de 
yapılan bina uzun sure Kadiri Tekkesi 
olarak kullanılmış, I. Mahmut dönemin-
de (1730-1754) tekrar camiye dönüştü-
rülmüştü. Mimar Levent Ersun’un araş-
tırmalarına göre binanın çatısı ahşap, 
duvarları kâgir, minaresi tuğladandır. 
Sonradan bir minare eklenmiştir. 

İbrahim Ağa Camii, Osmanlı döne-
minde Hacca gidenlerin Haydarpaşa 
çayırında toplandıktan sonra namaz kıl-
dıkları bir mabettir. 

Moda CaMii

Gülbahçesi Camii de denilen mabe-
din yerinde bir zamanlar çeşitli cins gül-
lerin yetiştiği bir bahçe vardı. 1962’de 
buraya Moda Camii yapılmış ve yazıları 
1982 tarihinde vefat eden meşhur hat-
tat Hamid tarafından yazılmıştır.

şifa CaMii

Şifa’da duvarları kâgir, minaresi 
taştan, çatısı ahşap olan cami, 1954 
yılında Şifa halkı tarafından yaptırılarak 
ibadete açılmıştır.

Zühtü Paşa CaMii

II. Sultan Hamid’in Maarif Nazırı olan 
Ahmet Zühtü Paşa tarafından 1883’te 
yaptırılan cami Kızıltoprak’tadır. Duvar-
ları kâgir, kubbesi ahşaptır. İç yazılarını 
Kirkor Köçeoğlu adında bir Ermeni hat-
tat yazmıştır.

GöZtePe CaMii

Tütüncü Mehmet Halis Efendi işlet-
mekte olduğu Cibali’deki Tütün depo-
sunu, yeni kurulan Rejiye satarak, Bağ-
dat Caddesi ile Göztepe Tren İstasyonu 
arasındaki geniş araziyi satın almıştı. 
Saraya mensup tanıdıklarına buradan 
sattığı parsellere o dönemin paşaları, 
zengin aileleri yazlık binalar yaptırarak 
yeni bir muhit meydana getirilmişti. 

Önceleri “Tütüncü Mehmet Efendi 
Caddesi” denilen yol, sonraları “İstas-
yon Caddesi” ismini aldı. Bu bölgeye 
halk yerleşince cami ihtiyacı doğmuş, 
Tütüncü Mehmet Halis Efendi, Gözte-
pe  İstasyonu’nun yanına kendi ismi ile 
de anılan camiyi 1902 yılında duvarları 
kâgir, çatısı ahşap, minaresi tuğladan 
olmak üzere yaptırmıştır.

Müfid EKDAL'ın

ARDINDAN

KADIKÖY’ÜN 
CAMİLERİ (II)

Temmuz 2014'te kaybettiğimiz, 
Kadıköy'ün kalbini dinleyen 
doktor Müfid Ekdal'ın geçmişte 
yazdığı yazıları bu köşede 
sizlerle paylaşacağız...

Haftalık süreli yerel gazete

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

AYKURT NUHOĞLU

YAYIN KURULU

Onur TEMÜRLENK, Ayten GENÇ,
Leyla ALP, Yonca Güneş YÜCEL

Yazı İşleri Müdürü
Semra ÇELEBİ
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Ulaş YILMAZ
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l Gökçe UYGUN

K adıköy sevdalısı, Haydarpaşa Nu-
mune Hastanesi eski başhekimle-
rinden, doktor, tarihçi-yazar Müfid 

Ekdal, bundan tam bir yıl önce, 11 Temmuz 
Cuma günü 96 yaşındayken, çok sevdiği Ka-
dıköy’üne ebedi vedasını etmişti. Feneryo-
lu’nda, adını taşıyan sokakta bulunan, doğ-
duğu andan itibaren yaşamını sürdürdüğü 
köşkünde hayata gözlerini kapayan Ekdal’ın 
pek çok sıfatı bulunuyordu; Kadıköy’ün ya-
şayan hafızası, tarihin kalbini dinleyen dok-
tor, İstanbul beyefendisi, Cumhuriyet bilgesi, 
Kadıköy’ün kontu, Kadıköy’ün Heredot’u…

Doktorluğunun yanı sıra Kadıköy’ün ta-
rihi geçmişini anlatan kitaplarıyla tanınıyor-
du. Hekim olarak hizmet verdiği yıllar bo-
yunca, sadece hastalarının değil, Kadıköy’ün 
de kalbini dinlemişti; sokaklar, konaklar, 
köşkler, insanlar… Hepsi kitaplarının kahra-
manlarıydı. Binaların sadece fiziki yapıları-
nı değil içlerinde yaşanan hayatları da yazdı. 
Aile trajedilerini, komik olayları, eski Ka-
dıköy sakinlerinin kişilik özelliklerini, ken-
di gözlem ve bilgileriyle harmanladı. Günü-
müzde kentsel dönüşümle evlerimiz bir bir 
yıkılır, geçmişle bağımız zayıflarken, O’nun 
kitapları Kadıköy tarihi için arşivlik belge ni-
teliğiyle bugüne ışık tutuyor.
 EKDAL’IN AĞZINDAN KADIKÖY

Kadıköy’le ilgili yazılarını hala sayfaları-
mıza taşıdığımız Müfid Ekdal, yaşarken ga-
zetemize pek çok kez röportaj vermişti Ka-
dıköy’ün coğrafyasının artık bozulduğunu 
düşünüyordu; “Kadıköy’deki o güzelim bah-
çeler içindeki ahşap köşklerin yıkılıp yerleri-
ne beton binalar dikildi. Ne yazık ki birçok 

köşkün yok oluşuna bizzat tanık oldum. Bu 
gelişmeler çok üzdü, çocukluğumun, gençli-
ğimin binaları art arda yok olmaya başladı.”

Geçmişiyle bağlantıyı koparan bir top-
lum haline geldiğimizden yakınıyordu. “Es-
kiyi yık, yok et yeni evlerde yaşa! Eski ko-
naklar, köşkler yerine apartman bloklarda 
yaşamayı tercih ediyoruz” diyordu. Tek tük 
kalan eski köşklerde yaşayanların da geç-
mişte o evde kimin yaşadığını bilmemesini 
ve hatta merak bile etmemesini de şu sözlerle 
eleştiriyordu; “Kitaplarım için araştırma ya-
parken bunu gördüm. Toplumsal belleği za-
yıf olan bir toplumuz. Geçmişimizi acıma-
sızca tahrip ediyoruz; ancak dünü bilmeyen 
bugünü katiyen kavrayamaz.”
GEÇMİŞE IŞIK TUTMAK…

Ekdal, tarihi köşklere olan sevgi ve mera-
kı yüzünden edindiği bir fotoğraf makinesiyle 
köşklerin fotoğraflarını çekmeye, arşivleme-
ye başlamasını şöyle anlatıyordu: “Aslında 
kitap yazmak gibi bir düşüncem yoktu, ama 
zamanla elimde zengin bir arşiv oluştu. Ben 

de bunları bir kitap olarak değerlendirmeyi 
düşündüm ve kitaplar sırasıyla geldi. İyi ki 
de bu işe başlamışım, çünkü eğer ben bu işi 
yapmasaydım yıkılan o köşklerin, konakların 
hiçbir fotoğrafı günümüze ulaşamayacaktı.”

Ekdal’ın amacı, gelecekten günümüze 
anılar, belgeler bırakmaktı. Ki bunu da ye-
terince yaptı. O’nun kitapları bugünün Ka-
dıköylüleri için geçmişe kapı aralamaya de-
vam ediyor…

Bir Kadıköy aşığının 
gözünden…
Bundan bir yıl önce çok sevdiği Kadıköy’ünde hayata gözlerini yuman “Kadıköy’ün 
tarihçi doktoru” Müfid Ekdal, kaleminden süzülen Kadıköy aşkı ile hatırlanıyor

EKDAL’IN SOKAĞI
Kadıköy Belediyesi, babası Tahir Ek-
dal tarafından Feneryolu’nda inşa et-
tirilen evde doğup, büyüyen, son 
nefesine dek bu köşkte yaşamayı sür-
düren Dr. Müfid Ekdal’ın adını, kendi-
si hayattayken evinin bulunduğu çık-
maz sokağa vermişti.  Ekdal, “Sokak 
isimlerinin değiştirilmesine karşıyım. 
Sokağın önceki adı Gazi Muhtar Paşa 
Çıkmazıydı. Ama sonradan ‘Kılıçars-
lan Çıkmazı’ yapıldı. Bu kişinin kim ol-
duğu, sokakla ya da mahalle ile olan 
ilgisini kimse bilmiyordu, ben de bil-
miyordum. Böyle ilgisiz bir ismin yeri-
ne benim adımın konulması o yüzden 
bana uygun geldi” demişti.

CELİLE HANIM’IN MÜFİD’İ…
Ekdal’ın 55 yıllık hayat arkadaşı Celi-
le Hanım, bugün Müfid Bey’in hatıra-
larıyla dolu olan Feneryolu’ndaki iki 
katlı tarihi köşkte yaşamını sürdürü-
yor. Eşinin ölümünden bir süre sonra 
evinde ziyaret ettiğimiz Celile Ekdal, 
şunları söylemişti; “Müfid son derece 
özel bir insandı, birlikte geçirdiğimiz 
hiçbir anı unutmuyorum. Böylesine 
özel bir insanla bir hayat yaşadığım 
için kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Kendisi Kadıköy’ün geçmişinin unu-
tulmaması için bir tarihçi titizliğiyle 
çalıştı, uğraştı, onlarca kitap yazdı.”

KADIKÖYLÜ KİTAPLARI  
n Kardiovasküler Sistem Hemodinamiği
n Tıphaneden Numuneye
n Bir Fenerbahçe Vardı
n Bir Konak Bir Ömür Bir Devir
n Bizans Metropolünde İlk Türk Köyü: Kadıköy
n Prenses Elâ
n Eski Bir İhtilalciden Dinlediklerim
n Kapalı Hayat Kutusu/Kadıköy Konakları
n Saklı Hikayeleri ve Resimleriyle Kadıköy 
Sokakları
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l Gökçe UYGUN

K adıköy’de yaşanan hikâyemizi 
başlatan kişi sosyal medyanın 
popüler isimlerinden Moda 

sakini ve MahalleModa hesapları-
nın yöneticisi Ece Çelebioğlu. Ece 
bir gün, eskiciden alınmış eski bir 
kimya defteri görüyor. Haydar-
paşa Lisesi öğrencilerinden Ömer 
Kotan’a ait olan defter, eski olma-
sına rağmen yıpranmamış olması ve 
içindeki detaylı ders çizimleri ilgisini 
çekiyor. Hatta defter o kadar iyi halde 
görünüyor ki, yaşını bile tahmin edemiyor: 

“En ilgimi çeken şeyler Ömer Bey’in 
el yazısı, defterin muntazamlığı ve yazarak 
anlatılan her deneyin bir de çizim ile anlatıl-
dığı şekillerdi. İnanılmaz etkileyici ve bel-
li ki çok yetenekli birinin elinden çıkmıştı. 
Hemen sahibi hakkında tahminlerde bulun-
maya başladık. Acaba ne iş yapıyordu? Re-
simle ilgili kariyeri devam etmiş miydi?”

Ece Çelebioğlu, sayfalarının fotoğraf-
larını çektiği defteri sosyal medya hesap-
larından paylaşıyor. Şunları yazmayı da 
ihmal etmiyor; “Arkadaşım Kerem, ma-
halledeki eskici Seyyare’den bir sandık do-
lusu anı almış. İçinden çıkan deftere he-
yecanlandık. Harika bir düzende, çeşitli 

deneylerin el yazısı ve çi-
zilen resimlerle anlatıldığı eski 

bir kimya defteri. Kapağında bu bilgiler 
var: ‘Haydarpaşa Lisesi, V-A, 404, Ömer 
Kotan’. Hemen hayallere daldım, sahibiy-
le defteri buluştursam kim bilir kimler, ne 
anılar canlanır, belki de hikâyesini öğren-
me şansım olur bir şekilde…” 
DEFTERİN SAHİBİ ARANIYOR

Ardından da, uzun araştırmalar sonu-
cunda sahibi olduğuna emin olduğu kişi-
ye Facebook’tan mesaj atıyor Ece. Ancak 
arkadaş olmadıkları için Ömer Bey’in o 
mesajı görüp göremeyeceğinden de emin 
olamıyor haliyle. Sonra, bir mail düşüyor 
Ece’nin posta kutusuna:

“Bana arkadaşlarım aracılığıyla ulaş-
tırılan ekteki kimya defteri, 1957-58 

ders yılına ait Laboratuar defterimdir. 
Yıllar sonra bunu görmek beni hay-
li heyecanlandırdı. Defterin tama-
mı şayet sizde ise gelip görmek is-
terim. Teşekkürlerimle birlikte…”

Evet, mailin sahibi, defterin sa-
hibi olan Ömer Kotan. Ece, sevinç-

ten ağlayacak gibi oluyor maili gö-
rünce. Telefonlaşıyorlar. Ece telefonda 

hiç soru sormuyor Ömer Bey’e defterle 
ilgili. Zira defter üzerinden kurduğu hayal-
lerin gerçekleriyle karşılaşmasını beklemek 
istiyor. “Bu haberi bana nerelerden kimler 
ulaştırdı, bir bilseniz” deyince Ömer Bey’e, 
Ece’nin yanıtı “Lütfen şimdi anlatmayın, 
buluşunca uzun uzun dinlemek isterim” olu-
yor. Randevulaşıyorlar. Derken, büyük bu-
luşma günü geliyor. 
VE DEFTER SAHİBİNE KAVUŞUYOR…

Ömer Bey, Ece ile buluşmasına oğlu ile 
geliyor. İkisi de o kadar heyecanlı ki, daha 
oturmadan başlıyorlar defteri karıştırmaya. 
Ece soruyor, Ömer Bey anlatıyor. Kimya 
defterinin hikâyesi dile geliyor. Ece, in-
şaat mühendisi olan Ömer beye, 60 yıllık 
defterini teslim ediyor. 21. Yüzyılda yaşa-
nan bir Kadıköy hikâyesi de böylece mut-
lu sona eriyor…

Ömer Bey’in 
kimya defteri
Bu yazıda size küçük, naif ve gerçek bir hikaye anlatacağız; 
eskicide bulunan bir kimya defteri, defterden etkilenip sahibine 
ulaşan bir sosyal medya fenomeni ve eski defterine 60 yıl 
sonra kavuşan bir inşaat mühendisinin kesişen öyküsünü…

n Ömer Kotan’ın dilinden: “Sosyal medyada defterimi gören tanıdıklarım bana ha-
ber verdi.  Defterimi hemen hatırladım. Hayret, şaşkınlık, sevinç ve heyecan gibi 
pek çok hissi bir arada yaşadım. Hayret ettim, bunca yıl sonra, sosyal medya 
aracılığıyla, hayli çapraşık yollardan bana ulaşabilmesine önce inanamadım. 
Defterin bunca yılda bu kadar temiz bir şekilde saklanmış olmasına da çok şa-
şırdım. Cemal Yeşilada, Haydarpaşa Lisesindeki çok değerli hocalarımızdan biri 
olan kimya öğretmenimiz Cemal Yeşilada, kimya dersini ilgi çekici bir üslupla 
anlatırdı. Sonra laboratuarda deneyleri aynı şekilde, herkesin anlayacağı bir dille 
açık ve net şekilde uygular, sonra da aldığımız notlardan laboratuar defteri dü-
zenletip not verirdi. Bu defter de benim 1953-1956 döneminde Haydarpaşa Lise-
si 10’uncu sınıf A şubesindeyken kullandığım kimya dersi defterimdi.”
n Ece Çelebioğlu’nun dilinden: “Bir arkadaşım bir gün bile sürmeden defterin sa-
hibinin bulunmasının onu biraz üzdüğünü, artık hiçbir şeyin gizemini koruya-
mayacağı bir dönemde yaşadığımızı söyledi. Belki de doğru ama ben daha ro-
mantik bir yerden yaklaşıyorum konuya. Beni bir filmin içinde yaşayan bir iyilik 
meleği ya da özel bir görevi olan bir kız çocuğuymuşum gibi hissettirdi. Birini 
şaşırtmak, seneler öncesine döndürerek hatıralarını canlandırmak, mutlu etmek 
çok önemli bir görev gibiydi. Ayrıca insanların hayatları o kadar sıkıcı ve duy-
gusu az ki sanırım aslında çok da basit olan bir hikaye ciddi bir heyecan yarattı 
bizde, hepimizi gülümsetti.”

KAHRAMANLARININ DİLİNDEN 
NAİF MASAL



l Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy’ün en temel sorunu haline 
gelen Kurbağalıdere ıslah çalışma-
larının yarattığı sorunlara, Kadı-

köylülerin tepkisi sürüyor. Kurbağalıdere 
için harekete geçen Kadıköy’ün 21 mahalle 
muhtarı geçtiğimiz hafta ortak bir dilekçe 
hazırlayarak İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanı Kadir Topbaş’tan Kurbağalı-
dere ıslah çalışmalarının en kısa zamanda 
tamamlanmasını talep etti. Ancak muhtar-
ların dilekçesine İBB’den henüz bir yanıt 
gelmedi. Peki, Kadıköylüler adına İBB’ye 
dilekçe gönderen muhtarlar Kurbağalıdere 
için ne düşünüyor ve bundan sonra ne yapa-
caklar? Gazete Kadıköy olarak Kadıköy’ün 
muhtarları ve Kadıköy Kent Dayanışması 
üyeleri ile görüştük. 
“MUHTARLAR NE DİYOR?”

Kurbağalıdere’nin yarattığı sorunlardan 
en fazla etkilenen mahallerden biri olan Os-
manağa Mahallesi, yağmur yağışlarında su 
baskınları yaşıyor. Osmanağa Mahalle Muh-
tarı Serap Tuncer, Kadıköy’deki dört büyük 
parktan biri olan Yoğurtçu Parkı’nın Kurba-
ğalıdere yüzünden çok fazla zarar gördüğü-
nü belirterek, “ Bu parkın içinde basketbol 
sahalarımız, tenis kortumuz mevcut. Za-
manlarının büyük bir kısmını parkta geçiren 
çocuklarımız ve gençlerimizin sağlığının 
büyük bir risk altında olduğunu düşünüyo-
rum” açıklamasını yaptı. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Kurbağalıdere konusunda 
sorumsuz davrandığı görüşünü paylaşan 
Tuncer, “Şu an ne yapılıyor açıkçası fikir 
sahibi değiliz. Çünkü hiçbir şekilde bize ce-
vap verilmiyor. Geçtiğimiz hafta verdiğimiz 
dilekçeye henüz cevap verilmedi” dedi.

Kurbağalıdere’den şikâyetçi olan vatan-
daşların her gün muhtarlığa geldiğini söy-
leyen Serap Tuncer, muhtarların Kurbağa-
lıdere için ne yapması gerektiğini ise şöyle 
açıkladı: “Kadıköy’ün 21 mahalle muhtarı 
bundan sonra Kurbağalıdere için elinden 
geleni yapacak. Gerekirse bütün muhtarlar 
İBB önünde eylem bile yapabiliriz.”
“İBB BİZİ YOK SAYIYOR”

Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ay-
man ise Kurbağalıdere’nin Kadıköy’ün 

sorunu olmaktan çıkıp İstanbul’un sorunu 
olduğu görüşünü paylaşıyor. Sadece Kurba-
ğalıdere ve Yoğurtçu Parkı çevresinin sağ-
lık problemleri yaşamadığına dikkat çeken 
Ayman, “Benzer sağlık problemleri Cafe-
rağa için de geçerli. Bırakın Kadıköy’ü, 
adada yaşayan arkadaşlarım bile Kurbağalı-
dere’den etkileniyor. Yani Marmara Denizi 
kirleniyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor” 
diye konuştu. 30 yıl önce Kadıköy’de çok 
rahat bir şekilde denize girilebildiğini ifade 
eden Ayman, Kadıköy sahillerinin rengi-
nin koyu kahverengiye döndüğünü belirtti. 
Bütün muhtarların ortaklaşarak tepkisini 
sürdüreceğini belirten Ayman, “Her şeyden 
önce Kadir Topbaş ne yapacak? ”  diyerek 
şu açıklamayı yaptı: “Islah çalışmalarının 
bitmesi gerekiyordu ancak belirlenen süre 
aşıldı. Ama Kadıköylülere herhangi bir 
açıklama yapılmadı. Sanki biz burada yaşa-
mıyoruz da başka bir yerde yaşıyoruz. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi bizi görmez-
den geliyor hatta yok sayıyor.” 
“KADIKÖYLÜLER ADINA VERDİK”

Kurbağalıdere’den sadece dere kena-
rındaki mahalleler etkilenmiyor. Kurbağa-
lıdere’ye yakın olmayan ama dereden akan 
kanalizasyon sularından etkilenen biri de 
Caddebostan Mahallesi. Caddebos-
tan Mahallesi Muhtarı Selçuk 
Kutlu, Caddebostan Plajı’n-
dan bile kokunun hissedil-
diğini söyleyerek, şimdiye 
kadar yaptıkları girişim-
lerin sonuçsuz kaldığını 
söyledi. “İBB’ye verdi-
ğimiz dilekçeyi bütün 
Kadıköylüler adına ver-
dik” diyen Kutlu, “Kadı-
köy’e çok yazık oluyor” 
diye konuştu. 

“Kadıköy’ün tüm muh-
tarları ne yapılması gerekiyor-
sa yapmaya hazır” diyen Fener-
yolu Mahalle Muhtarı İbrahim Aktaş, 
İBB’nin Kadıköy’ü cezalandırdığını ifade 
etti. Aktaş, “Kurbağalıdere’nin temizlen-
mesinden sorumlu olan İBB yönetimi Ka-
dıköylülere geniş bir açıklama yapmalı. 
Vatandaşlarımız hala Kurbağalıdere’den 

Kadıköy Belediyesi’nin sorumlu oldu-
ğunu düşünüyor. Kadıköy Belediyesi 
bu konu hakkında daha fazla açıklama 
yapmalı” dedi. 

Ümraniye’de yağan yağmurun 
Kadıköy’de sele neden olduğunu 

söyleyen Zühtüpaşa Mahalle Muhtarı 
Harika Develioğlu, “Çok rezil vaziyet-

teyiz” diyerek mahalle halkının yaşadığı 
sorunları şu sözlerle anlattı: “Bundan 40 
yıl önce burada kayığım vardı. Balık tut-
mak için denize açılırdık. Şimdi ise koku-
muz, sineğimiz, her türlü pisliğimiz var. 

Ne zaman yağmur yağsa burada yaşa-
yan insanlar su baskını riskiyle karşı 
karşıya kalıyor.”
“HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ”

25 yıldır Merdivenköy Mahalle 
Muhtarlığı görevini yürüten Nazan 
Gürkan, 1990 yılından beri Kurba-
ğalıdere için mücadele ettiğini belir-

terek şöyle konuştu: “Kurbağalıdere 
sorunu artık Kadıköy’ün merkez ma-

hallerini ilgilendirmiyor. Bu sorun artık 
İçerenköy’ün hatta Kayışdağı’nın sorunu.”

Eskişehir’deki Porsuk Çayı’nın başarı-

lı bir çalışma olduğunu hatırlatan Gürkan, 
“Dilekçemize henüz bir cevap verilmedi. 
Ama biz dilekçe vermekle kalmayacağız. 
Biz bir işe başladık ve yaptığımız şeyin ar-
kasındayız. Ne yapılacaksa yapmaya hazı-
rız” diye konuştu. 

21 mahalle muhtarının bir araya ge-
lip Kurbağalıdere için çözüm aramasının 
olumlu bir gelişme olduğunu belirten Göz-
tepe Mahalle Muhtarı Bayram Uysal, sade-
ce muhtarların değil bütün Kadıköylülerin 
tepkisini somut bir şekilde ortaya koyması 
gerektiğini altını çizdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çok 
büyük projeleri kısa zamanda tamamlandı-
ğını belirten Dumlupınar Mahalle Muhtarı 
Ahmet Gediz ise “Kanalizasyon sularının 
neden Kurbağalıdere’ye verildiğini anla-
mıyorum” dedi. Kurbağalıdere’de ölçülen 
kolibasili oranının çok yüksek çıktığını ha-
tırlatan Gediz, İBB yönetimine şu çağrıda 
bulundu: “Kırılan kuşaklama kolektörleri-
nin yeniden bağlanması gerekiyor. Büyük-
şehir en kısa zamanda kendisine yakışan 
şeyi yapıp Kadıköy’ün en büyük sorununu 
ortadan kaldırmalıdır.”

Kurbağalıdere için 2 yıldır mücade-
le eden Kadıköy Kent Dayanış-
ması, Kadıköylüleri Kurbağalıdere 

konusunda duyarlı olmaya çağırdı.
Kent Dayanışması ve Yoğurtçu Par-

kı Forumu’nun Kurbağalıdere için 2 yıl-
dır mücadele yürüttüğünü ifade eden 
Makine Mühendisi Üzeyir Uludağ, 21 
mahalle muhtarının ortak dilekçe imza-
lamasının önemli bir gelişme olduğunu 
belirtti. Kurbağalıdere ıslah çalışmaları-
nın teknik hatalar barındırdığını söyle-
yen Uludağ, ıslah çalışmalarının kentsel 
dönüşümle birlikte oluşan nüfus artışı-

nın göz önüne alınarak planlanmadığı-
nı ifade etti. Kurbağalıdere için tüm Ka-
dıköylülerin seferber olması gerektiğini 
söyleyen Kadıköy Kent Dayanışması 
üyesi Eymen Emircan, ilerleyen günler-
de sivil toplum örgütleri, meslek odaları 
ve derneklerin de katılacağı eylem pla-
nı hazırlayacaklarını açıkladı. 

Kadıköy Kent Konseyi ve Mimarlar 
Odası 1. Bölge Başkanı Saltuk Yüceer 
ise Marmara Denizi’nin tarihinin en bü-
yük kirliliğini yaşadığını belirterek, “Kur-
bağalıdere için yaptığımız girişimler-
de ne yazık ki muhatap bulamıyoruz. 

Sorduğumuz sorulara cevapsız kalıyor” 
diye konuştu. 

Moda Mahalle Meclisi üyesi mimar 
Mehmet Bozkurt ise Kurbağalıdere ıs-
lah projesinin Kamu İhale Kanunu’na 
uygun yapılmadığını belirterek, “4134 
Kamu İhale Kanunu’na göre bir proje-
nin ihaleye çıkmadan önce projenin ta-
mamının yapılması, kaynağın belirtil-
mesi ve sürenin belirlenmesi gerekir” 
açıklamasını yaptı. Bozkurt, gerek-
li koşulların yerine getirilmemesi Kadı-
köy’de büyük bir çevre felaketine neden 
olduğunu ifade etti. 
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Kurbağalıdere için güçbirliği
Kurbağalıdere için harekete geçen muhtarlar yapılması gerekenleri gazete Kadıköy’e anlattı. istanbul 
büyükşehir belediyesi’nin Kurbağalıdere konusunda sorumsuz davrandığını ifade eden muhtarlar, 
Kurbağalıdere’nin sadece Kadıköy’ün değil istanbul’un sorunu olduğuna dikkat çekiyor 

“KadıKÖYlüler SeFerber OlMalı”

CHP’li meclis üyesine Kadıköy’de saldırı
G öztepe’deki evinden spor yapmak için 

çıkan Hüseyin Sağ, aracıyla hareket ha-
lindeyken takip eden üç kişinin saldırı-

sına uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle hastaneye 
kaldırılan Sağ burnundaki kırık nedeniyle ameli-
yata alındı.

Sağ’a yapılan saldırı 8 Temmuz Çarşamba 
günü hastane önünde yapılan bir basın açıkla-
ması ile protesto edildi. Cumhuriyet Halk Partisi 
İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,  Kadıköy Be-
lediyesi Meclis üyeleri ve CHP parti yöneticileri-
nin katıldığı basın açıklamasında konuşan Murat 
Karayalçın, saldırganların kısa sürede bulunma-
sını ve olayın aydınlatılmasını istedi. 

“İMAR SAVAŞÇISI”
İstanbul il yönetimi olarak Hüseyin 

Sağ’ın arkasında bulunduklarını belirten 
Karayalçın, “Tüm CHP’liler olarak Hüseyin 
Sağ’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu faille-
rin ivedilikle ortaya çıkarılmasını diliyoruz. 
Sağ, İstanbul’da imar savaşçısı kimliğini 
taşıyan bir arkadaşımızdır. İstanbul’da ya-
salara karşı, kamu vicdanına karşı, kamu 
çıkarına karşı yapılan tüm eylemlerin karşı-
sında duran bir arkadaşımızdır. Bu saldırının 
niteliğini bilmiyorum. Saldırganların kim-
liğini bilmiyoruz. Eğer bu Sağ’ın uğrunda 
mücadele verdiği imar sorunlarıyla ilgiliyse 
durum gerçekten çok vahimdir. Eğer bunlar-
la ilgili değil de basit bir olaysa hemen ortaya 
çıkarılmalıdır.” dedi. 
“KENT RANTINA KARŞI ÇIKTIM”

Karayalçın’ın ardından konuşan Hüseyin Sağ 
ise “Bir ticari faaliyetim de yoktur. Olsaydı belki 
onlar yaptırdı diye düşünebilirdim. Sadece kent 
rantına karşı çıktığım için başıma gelmiştir. On-
lardan biri yaptırmış olabilir. Benim acımı sadece 
faillerin bulunması hafifletebilir. Daha önce evi-
me sessiz telefonlar gelmişti. Eşimin de arabası 
takip edilmişti.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
Sağ’a yönelik yapılan saldırı ile ilgili olarak bir 
basın açıklaması yaptı. Nuhoğlu tarafından yapı-
lan açıklama şöyle:

“Belediye Meclis üyemiz ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Sağ, 7 
Temmuz Salı günü Göztepe’deki evinden çıkıp 
aracına bindikten kısa bir süre sonra kimliği be-
lirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramıştır.

Belediye Meclis üyemiz Hüseyin Sağ, kent 
hakları mücadelesini sürdürmüş ve birçok imar 
yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. Onun bu müca-
delesi birilerini rahatsız etmiş olabilir, ama biz-
ler her türlü yolsuzluğa ve talana karşı mücadele 
etmekten geri durmayacak, vazgeçmeyeceğiz. 
Meclis üyemiz Hüseyin Sağ’a yapılan saldırıyı 
kınıyor, faillerin bir an önce yakalanması ve ge-
reğinin yapılmasını istiyoruz.” 

Sağ'a saldıran 3 kişiden 2'si Kadıköy Emniyet 
Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Kadıköy belediyesi ve istanbul büyükşehir Meclis üyesi Hüseyin Sağ saldırıya uğradı
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2 2. İstanbul Caz Festivali Fenerbahçe 
Parkı’ndaki “Parklarda Caz” ve Ka-
dıköy’deki “Gece Gezmesi” etkinlik-

leriyle Anadolu yakasına taşındı. Bu etkin-
liklerden ilki 4 Temmuz Cumartesi akşamı 
gerçekleşti. Fenerbahçe Parkı ve Fenerbahçe 
Khalkedon Tesislerinde düzenlenen “Park-
larda Caz” konserlerinde İstanbullular yıl-
dızlar altında denize karşı caz keyfini yaşadı. 
Kurulan üç ayrı sahnede dünyaca ünlü bando 
ve caz orkestralarıyla Türkiye’nin keşfedil-
meyi bekleyen başarılı genç cazcıları aynı 
etkinlikte buluştu.

Etkinliğin açılışında festivale verdiği des-
tekten ötürü Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu’na plaket verildi. Sanatın her 
dalına destek vermekten mutluluk duydukla-
rını belirten Nuhoğlu "Özellikle parklardaki 
bu tür etkinlikleri çoğaltmak istiyoruz" dedi.

Freezone Akustik Sahne, gelen herkesi 
dans ettirmeye kendini adamış bakır nefesli 
çalgı topluluğu Brassist’e ev sahipliği yaptı. 

Park Sahnesi’nde ise Genç Caz Yarışması’nın 
finalistlerinden Vocca A Capella, Can Koç-
lar Quartet ve The Cold Vibes sahne alıyordu. 
Khalkedon’da, denize sıfır bir sahneye kuru-
lan ana sahnede ise diğer yarışma finalistleri 
The Roots of Jazz ile Eren Akgün Septet oldu. 
GECE CAZ GEZMESİ!

İstanbul Caz Festivali’nin Anadolu yaka-
sındaki diğer etkinliği de, bu yıl festival kap-
samında ilk kez düzenlen “Gece Gezmesi”y-
di. 8 Temmuz Çarşamba akşamı gerçekleşen 
Gece Gezmesi ise müzik şenliği ruhunu Ka-
dıköy haritasına taşıdı. Kadıköy-Moda-Yel-
değirmeni rotasında yer alan ise Kargart, 
Köşe, Living Room, Moda Sahnesi, Yelde-
ğirmeni Sanat Merkezi, Club Quartier, All 
Saints Moda Kilisesi, Atölye Hangart ve Ta-
sarım Bakkalı mekânlarında, civar müzisyen-
lerin ev stüdyolarında ve atölyelerde, Tür-
kiye’den alternatif/bağımsız müzisyenler ve 
cazın genç temsilcilerinin katılımıyla etkin-
likler, konserler yapıldı. 

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

KADIKÖY’DE İstanbul Caz 

Festivali’nden 

yayılan caz ışığı 

bu sene Kadıköy’ü 

de aydınlattı

K adıköy Belediyesi Müzik Gönüllü-
leri ve BTH (Bir Tatlı Huzur TV) 
işbirliği ile 6 yıldır düzenlenen Yı-

lın Koroları ve Sunucuları Yarışması finali, 
3 Haziran akşamı Kadıköy Evlendirme Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi.

Gecenin açılışında konuşan Kadıköy Be-
lediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merke-
zi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğ-
lu, Türk Müziğinin tanıtımı ve yaşaması için  
başlatılan “Yılın Koroları” Yarışması'nın 6. 
yılına girdiğini hatırlattı.
TöREN vE koNSER

Gecenin sunumu; geçen yılın Erkek Su-
nucu Yarışmasında birinci olan Dr. Özer Öz-
tekin tarafından yapıldı. Programın ilk bölü-
münde 9 koro performanslarını sergilediler, 
ikinci bölümde de Türk Sanat müziği sanat-
çısı Arzu Kırali konser verdi. Geceye kendi 
adı ile anılan “Fatih Erkoç Sanat Akademisi 
Türk Sanat Müziği Korosu’nu desteklemek 
amacı ile gelen sanatçı Fatih Erkoç; “Ellerim 
Bomboş” isimli şarkısını izleyiciler ile bir-
likte söyledi. Bestekar Zeynettin Maraş Baş-
kanlığındaki Jüri Üyeleri; TRT Ses Sanatçısı 
ve Koro Şefi Hayri Pekşen, Ses Sanatçısı ve 
Koro Şefi Gürsel Mercanlı Radyo Alaturka 
Genel Yayın Yönetmeni Seçil Süslü, Koro 
Şefi ve Bestekar Hüsnü Çakman, Şair Atılay 
Erge, Ses Sanatçısı ve Koro Şefi Atilla Yel-
ken, Koro Şefi Şeyda Sevinçli, TRT Keman 
Sanatçısı ve Koro Şefi Şeref Gülsün derece-
ye girenleri belirlediler. Dereceye girenlere 
ödülleri Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim 
ve Danışma Merkezi Yönetim Kurulu Üye-

si Nesibe Müsevitoğlu ve BTH TV Yöneti-
cisi Mürşide Akgün tarafından sahiplerine 
verildi. Uluslararası Profesyonel Müzisyen-

ler Derneği Başkanı Yakup Karameşe’ye de 
sanat adına çalışmalarından dolayı onur pla-
keti verildi.

En başarılı korolara ödül

n Nedim Saatçioğlu ve Ercan Dirikan; yı-
lın en iyi erkek sunucuları olurken; Arzu 
Başlantı, Ayla Can ve Semra Tunca Hır-
çın: yılın en iyi kadın sunucuları seçildiler.
n Kadıköy Belediyesi Feneryolu Gönül-
lüleri Kazım Karabekir Korosu, Tasav-
vuf Müziğinde; Burgazada Korosu ile 
Kadıköy Belediyesi Musiki Meclisi Koro-
su, Klasik Türk Sanat Müziğinde; Kadı-
köy Beleidyesi Duygu Seli  Türk Müziği 
Korosu ve Gülden Kaya Musiki Derneği 
Korosu ise Türk Halk Müziği’nde yılın en 
iyileri ödüllerini paylaştılar.
n Türk Sanat Müziğinde ise finale ka-
lan 9 korodan; Kadıköy Belediyesi Fikret 
Karahan Türk Sanat Müziği Sevgi Ko-
rosu birinci seçildi. “Uluslararası Lions 

118-Y İstanbul Anadolu Yakası Lions 
Korosu ikinci olurken; Kadıköy Belediye-
si Rasimpaşa Gönüllüleri TSM Korosu 
da üçüncü seçildi.
n Kadıköy Belediyesi İbrahim Şirin TSM 
Korosu, Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Bur-
sa’dan yarışmaya katılan Bahadır Sevik 
yönetimindeki  Fatih Erkoç Sanat Aka-
demisi TSM Korosu da, Ulusal Bilim ve 
Kültür Sanat Dergisi ‘Kırıntı’ Özel Ödü-
lü’ne değer bulundu. 
n Çorlu’dan geniş bir katılım sağlaya-
rak gelen, kanser hastası olmasına rağ-
men korosunu çalıştırmaya devam eden 
Nilay Döldöş yönetimindeki Çorlu Halk 
Eğitim  Merkezi TSM Korosu ise  İzleyici 
Özel Ödülü’ne layık görüldü.
n Mansiyonları da Kadıköy Belediye-
si’nin Hoş Seda, Asude ve Fasl-ı Pırlan-
ta TSM koroları aldı.

KorolarIN BaŞarISI

R ap müziğin en önemli temsilcile-
rinden Ceza’nın, uzun süredir bek-
lenen albümü “Sus Pus” yayınlan-

dı. Ceza’nın “En iyi albümüm” dediği Sus 
Pus’ta 13 şarkı yer alıyor. Radikal Gaze-
tesi’ne röportaj veren Ceza, “Kendimi çok 
daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum 
‘Suspus’ta. Çok ince eleyip sık dokudum. 
Albüm kapağından mix aşamasına kadar 
her şeyin başında durdum. Çok kalabalık 
bir ekiple gece gündüz çalıştık. Eskiden bir 
şarkı bir günde bitiyordu. Altyapı yapılırken 
sözleri yazıyordum. Aynı gece kaydediyor-
duk ve şarkı tamamlanmış oluyordu. Şimdi 
her aşama için günler harcadık. Birçok de-
ğerli sanatçı albümümde canlı enstrümanlar 
çaldı. Yaşım ilerledikçe çok zor beğenir bir 
insan oldum.  “En iyi albümünüz hangisi?” 
dediklerinde hepsinin yerinin ayrı olduğunu 
söylerdim ama işler değişti” diyor.

Ceza, belirli bir siyasi çerçevede ya da 
belirli bir misyon içerisinde bulunmak iste-
mediğini vurgulayarak, “Tek istediğim şey 
tüm insanların kulaklarına rap’i ulaştırabil-

mek” istediğini ifade ediyor. Ceza, şunları 
söylüyor; “Çocukluğumdan beri rap dinli-
yorum. Cartel dönemini saymazsak bu ül-
kede bu işi yapan ilk kişilerden biriyim. Ar-
tık rap anlamında çok büyük bir birikimim 
var. Onları bu albümde en iyi şekilde gös-
termeye çalıştım. Sesimin yettiği kadarıy-
la melodik nakaratlar okudum. Bana “Rap 
yapmak için neler yapmamız gerekir?” di-
yen kardeşlerime ders gibi albüm oldu. 
(Gülüyor)”

Ceza, 
‘Sus Pus’ 
oldu

CEZa’NIN İZİNDE, KaDIKÖY’DE
Ceza, kendinden sonra gelen rapçilere 
yol açan, yol gösteren bir müzisyen ola-
rak dikkat çekiyor. Ceza’yı ‘üstat’ kabul 
edenlerden biri de “Kadıköy Acil” oluşu-
mu. Net bir kurulma tarihi olmayan,za-
man içinde kendini oluşturan Kadıköylü 
bu rap oluşumu, Ceza’dan aldıkları des-
tek ve feyzle biraya geldi. 96’dan beri ak-
tif olan Kadıköy Acil, bir dönem stüdyo ve 
bir hip hop dükkanı da açmıştı. 

DENIZE KarŞI CaZ
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l Gökçe UYGUN

Avrupa Ameliyathane Hemşireli-
ği Birliği (EORNA) önderliğinde 
ve AnsellCares desteği ile düzen-

lenen 2015 Ansell Avrupa HERO Hem-
şire Hizmeti Ödülü sonuçları geçtiğimiz 
günlerde açıklandı. Ödüle, farklı ülkeler-
den beş hemşire değer görüldü. Onlardan 
biri, üstelik en yüksek oyu olarak birinci-
liğe hak kazanan kişi ise Kadıköy’den bir 
uzman hemşire; İlknur Yayla.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hem-
şirelik Hizmetleri Müdürü ve Acıbadem 
Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve Mer-
kezi Sterilizasyon Üniteleri Koordinatö-
rü olan İlknur hemşireyi çalıştığı hasta-
nede ziyaret ettik.

• Bu ödüle Türkiye’den seçilen ilk ve 
tek aday sizsiniz, ilk kazanan da. Süreci 
anlatır mısınız?

Mayıs’ta Roma’da yapılan 7. EOR-
NA Kongresi’nde, hocalarım, meslek-
taşlarım ve EORNA üyesi delegeler tara-
fından Türkiye’den tek aday olarak ben 
gösterildim.

• H.E.R.O olmanın kriterleri neler?
Kendi mesleki eğitimi ve gelişimi 

için çalışmak, meslektaşlarının gelişi-
mine katkı sağlamak, klinik araştırma-
lar yapmak, hasta güvenliğini ön planda 
tutmak. Özetle hemşireler için rol model 
olmak. HERO’nun kelime anlamı kahra-
man. Harflerin açılımı da Heal (iyileştir-

mek), Educate (eğitmek), Reach (ulaş-
mak) ve Overcome (başarmak). Bunların 
hepsinin harmanlanması gerek, sadece 
iyi hemşire olmak yetmiyor. 

• Kimlerle ve nasıl yarıştınız, kaç oy 
aldınız?

Bu yarışmayı duyurmak ve internetten 
yapılan oylamaya katılım sağlamak için 
Kadıköy’de, tek başıma, bir siyasi parti 
gibi seçim çalışması yürüttüm (gülüyor). 
Mahallemde kapı kapı gezip broşürlerimi 
bıraktım, yarışmayı anlattım, oy istedim. 
28 AB ülkesinden 58 kişiyle yarıştım. Ben 
hariç hepsi AB vatandaşıydı.  

En çok oyu alan ilk 5 aday 2015 An-
sell Avrupa HERO Hemşire Hizmeti 
Ödülü ile onurlandırıldı. Siz de onlardan 
biri oldunuz.

Toplam 140 bin oyun 102 binini ben 
aldım. Aslında birinciyim yani (gülümsü-
yor). Sadece Türkiye’den de değil, dün-
yanın pek çok yerinden, hayatına dokun-
duğum kişiler ve onların tanıdıkları bana 
oy verdiler. 

• Ödülü Kadıköy’ünüze getirdiniz. 
Kendinizi ‘kahraman hemşire’ hissedi-
yor musunuz?

Çok mutluyum. Bu ödül, Türk hem-
şirelik tarihi açısından çok kıymetli. Bu 
ödülün, meslektaşlarıma da öncülük ede-
ceğine inanıyorum. 

• Ödül kazananlar adına bazı kuru-
luşlara bağış yapıldı. Siz hangi kurumu 
seçtiniz?

Friends of African Nursing (Afri-
kalı Hemşirelerin Destekçileri). Öylesi-
ne seçmedim. Bu kurum, Afrika’da 10 
ülkede hizmette. Bölgede, hemşireli-
ğin gelişimi ve hasta güvenliğini sağla-
mak için çalışıyor. Bu kuruş beni etkile-
di. Zira bence bir bölgeyi kalkındırmak 
için önce sağlıkçılar ve eğitimcilere ya-
tırım yapılmalı.

• Siz neden hemşire oldunuz? Sizce 
hemşirelik nedir?

İlkokuldan önce karar vermiştim. 
Hemşire olacağım diye yola çıktım. Ol-
dum. Asla pişmanlık duymadım ve çok 
mutluyum. Halkın gözünde hemşire, 
elinde enjektör ile canlanır. Hemşirelik 
iğne yapmaktan ibaret değil. Bir bilim 
ve sanattır. Düşünün bir bebek doğdu-
ğunda yanındaki ilk kişi bir hemşiredir. 
Vefatta da, özellikle hastanedeyse yine 
son nefesinde yanında yine bir hemşire 
vardır. Doğumdan ölüme… Böyle başka 
bir meslek yok.  

• İyi hemşire kimdir sizce?
21. yy hemşireliği artık çok farklı bir 

noktada. İyi bir hemşire dünyada olup 
bitenden kendini soyutlamamalı, yüzünü 
dünyaya çevirmeli. Anadilini çok iyi bil-
mek kaydıyla mutlaka en az bir yabancı 
dil öğrenmeli, bilim üretmeli. Hemşire 
aynı zamanda iyi bir eğitimci de olmalı-
dır ki hem hastaları hem kendinden son-
ra gelenleri eğitebilsin. 

*Hero, İngilizce “kahraman” anlamına geliyor

Avrupa’da verilen H.E.R.O 
(kahraman) Hemşire Ödülü’nü 
kazanan ilk Türk olan İlknur 
Yayla, “Hemşirelik sadece 
iğne yapmak değil” dedi 

İki yaşına kadar be-
beklerde ishal geli-
şiminin ileri yaşlara 

kıyasla daha kolay oluş-
tuğunu söyleyen Kadı-
köyŞifa Sağlık Grubu Ka-
dıköy Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Yeşim Eker, 
anne sütünün ishali önle-
yen en iyi ve etkili korunma yöntemi olduğunu 
vurguluyor

 İshal; bağırsakta hareketliliğin artması so-
nucu dışkı miktarının fazlalaşması ile günlük 
dışkı sayısının artması ve kıvamının bozula-
rak yumuşak, sulu bir görünüm almasıdır.

Büyük çocuklarda günden 3 kereden fazla 
sayıda sulu dışkılama ishal olarak kabul edilir.

Yalnızca sık dışkılama, kıvam bozuk değil-
se ishal sayılmaz. Özellikle küçük bebek-
lerde beslenme şekline göre dışkılama 
sayısı değişir.

Yeni doğan döneminde anne sütü alan be-
beklerde sulu, altın sarısı renginde, günde 6 
kereyi bulabilen dışkılama normal sayılır. Bun-
dan sonraki dönemde dışkı sayısı genellikle 
2-3’tür. Ancak özellikle anne sütü ile beslenen 
sağlıklı bebekler, bazen her emzirme sonrası 
az miktarda yumuşak kıvamda dışkılayabilir.

 İlk 2 yaşta, ileri yaşa kıyasla ishal daha 
kolaylıkla oluşur. Bu durum, ilk aylardaki ço-
cukların besi bileşimindeki değişikliklere kolay 
uyum gösterememeleri, ayrıca ishal yapabilen 
birçok etkene karşı henüz bağışıklık kazan-
mamış olmaları ile açıklanır.

 Anne sütü ile beslenme, ishal gelişimini 
önleyen en iyi ve etkili korunma yöntemidir.

Anne sütü ile beslenen bebeğin, ishal ya-
pıcı etken ile temas riski çok azdır. Ayrıca, an-
nesütünün bebeğin bağışıklık yanıtını artırma, 
bağırsağı koruyan ve uygun bağırsak florası-
nın devamını sağlayan faktörler içerme gibi 
önemli koruyucu özellikleri vardır. Anne sütü 
ile beslenen bebeklerde genellikle ağır ishal 
görülmez.

 Bağırsak sistemi enfeksiyonlarında ishalin 
yanı sıra ateş, karın ağrısı, kusma, iştahsızlık, 
halsizlik (ağır vakalarda uykuya meyil, bilinç 

değişiklikleri) görülebilecek bulgulardır. Dışkı-
nın cıvık veya sulu olmasının yanı sıra dışkıda 
sümüksü yapıdaki mukus veya kan görülebilir.

Dışkının cıvık ve bol miktarda olması ne-
deniyle vücudumuz için önem arz eden su, 
besin ve minerallerin kaybı oluşur. Beslenme-
si iyi olmayan veya kusan çocuklarda bumad-
delerin kaybı ağızdan beslenme yolu ile yerine 
konulamayabilir. Çocuklarda sıvı kaybı fazlay-
sa gözyaşı azalır, dil ve ağız içi kuru olur, has-
tanın cildi esnekliğini yitirir, idrar çıkışı azalır, 
ağır vakalarda bilinç değişiklikleri görülebilir.

 Enfeksiyonun nedenini bulmak için 
dışkı tahlili, ishalin vücudumuzu ne ka-
dar etkilediğini belirlemek için kan tetkik-
leri istenebilir. Çocuğa damar yolu açıla-
rak kaybedilen sıvı serum olarak verilebilir. 
Ağır vakalarda çocuk hastaneye yatırılarak 
tedaviye devam edilebilir.

Mevsim geçişlerinde çocuklarda ishal 
olma sıklığı artar. Çünkü mevsim geçişle-
rinde allerjik şikayetler daha fazla görülür 
ve alerji de enfeksiyon oluşması için ge-
rekli ortamı hazırlar. Ayrıca yine mevsim 
geçişlerinde kapalı ortamlarda daha fazla 
kalınması, solunum yolu enfeksiyonu riski-
ni artırır. Solunum yolu ile hastalık yapan 
bazı etkenler bağırsak enfeksiyonuna da 
yol açarak ishale sebep olabilirler.

İshale neden olan enfeksiyon etkenleri 
bakteriler, virüsler ve bunların ürettiği tok-
sinler olabileceği için her ishalin tedavisin-
de mutlaka antibiyotik kullanılması gerek-
mez ve hatta bakterilerin sebep olmadığı 
ishallerde antibiyotik kullanmak vücudu-
muz için yararlı bakterileri de öldürerek za-
rarlı bile olabilir.

Çocuğun dışkıyla çok su kaybetmediği, 
dışkıda mukus ve kan görülmediği, yüksek 
ateşinin olmadığı, şiddetli karın ağrısının ve 
kusmasının olmadığı, beslenmesinin iyi ol-
duğu vakalarda tedavide sadece ishal diye-
ti uygulamak ve ağızdan sıvı alımını sağla-
mak yeterlidir.

 Şekerli ve yağlı yiyeceklerden kaçınma-
lı; yoğurt, ayran, patates püresi, pirinç lapa-
sı, yoğurtlu çorbalar, şeftali, muz gibi yiye-
ceklerden zengin bir diyet uygulanmalıdır.

ANNE SÜTÜ BEBEKLERİ
İSHALDEN KORUYOR 

Uz. Dr. 
Yeşim EKER

İlknur Yayla, 1987’de Zeynep 
Kamil Sağlık Meslek Lisesi’nden 
mezun oldu. 1997’de Eskişehir 
Açıköğretim Fakültesi Hemşire-
lik Bölümü ön lisans programı-
nı, 2011’de de Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Hemşirelik Bölü-
mü’nde lisansını tamamladı. 
2015’te Acıbadem Üniversitesi 
Cerrahi Hemşireliği Bölümü’nde 
yüksek lisansını tamamlayarak 
“Uzman Hemşire” unvanını aldı. 
1987-1995 arasında Marma-
ra Üniversitesi (MÜ) Tıp Fakül-
tesi Hastanesi’nde, 1995-2004 
arasında MÜ Nörolojik Bilim-
ler Enstitüsü’nde çalıştı. 2004-
2007 arasında Acıbadem Koz-
yatağı Hastenesi Ameliyathane 
Sorumlu Hemşireliği görevini 
yaptı. 2007-2010 arasında Acı-
badem Sağlık grubunda Ameli-
yathane Hizmetleri Müdürü ola-
rak çalıştı. 2009’da Kozyatağı 
Acıbadem Hastanesi Hemşire-
lik Hizmetleri Müdürlüğü göre-
vini ve 2010’da Acıbadem Sağ-
lık Grubu’nda Ameliyathane ve 
Merkezi Sterilizasyon Ünitele-
ri Koordinatörlüğü görevini üst-
lendi. Aktif olarak ameliyathane 
hemşiresi olarak da çalışmaya 
devam ediyor. Hemşirelik haya-
tı boyunca 8 ulusal, 2 uluslara-
rası yayına imza attı. Yayımlan-
mış bir mesleki kitabı bulunuyor.

HEMŞİRLİKTE

29 YIL

2013’te Amerika’da başlayan H.E.R.O. ödülü, 
‘zor bir alanda sofistike işler ürettiği kabul gören 
kişileri onurlandırmayı’ hedefliyor

Yayla, Brüksel’den gelen ödül heykelciliğini, Acıbadem 
Kozyatağı Hastanesi’nde düzenlenen törende, AnsellCares 
Türkiye Satış Müdürü Erkan Özcan’dan aldı
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2 014-2015 İstanbul 19 Yaş Altı Ama-
tör Futbol Ligi’ni Koşuyoluspor 
şampiyon tamamladı. U19/2 21. 

Grupta yer alan Koşuyoluspor, ligin ilk 
yarısını 7’de 7 yaparak lider tamamlamıştı.

Pendik Esenyalıspor, Kavakpınarspor, 
Sultanbeyli Uzunderespor, İstanbul Kar-
talları, Sancaktepespor, Sarıgazispor, Üs-
küdar Salacak ile aynı grupta yer alan Ka-
dıköy ekibi, Sancaktepe ile şampiyonluk 
mücadelesi verdi. Ligde oynadığı toplam 
14 maçtan 13’ünü galip, birini mağlup ta-
mamlayıp 39 puan + 40 averajla şampi-
yonluğu kazandı. Ligi 37 puanla ikinci ta-
mamlayan Sancaktepe ise 12 galibiyet 1 
beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 

Koşuyoluspor kulübünden yapılan 
açıklamada; Kulüp Başkanı Taşkın Tuna, 
Futbol Şubesi Sorumlusu Ufuk Ekin, Ge-
nel Kaptan Mustafa Sunar, İdari Menejer 
Halit Ustaal, Masör Tamer Akgün ile takı-
mın teknik direktörü Ramazan Baybatmaz 
ve idaresindeki takımı oluşturan genç kad-
roya teşekkür edildi. 
KADRO GELECEK VADEDİYOR

Başkan Taşkın Tuna, gelecek için ümit 
vadeden bir kadroya sahip olduklarını be-
lirtti. Elde edilen şampiyonlukla verilen 
emeklerin boşa gitmemesinin mutluluğu-
nu yaşadığını ifade eden Tuna, takımda-

ki birçok futbolcuya profesyonel liglerden 
transfer teklifi geldiğini, bundan da mutlu 
olduklarını açıkladı. Koşuyoluspor 19 yaş 
altı takımından bazı oyuncuların süper lig, 
PTT 1. Lig ve 3. Lig ekiplerinin dikkati-
ni çektiği bu konuda önümüzdeki günlerde 
daha net gelişmelerin olacağı da belirtildi.
ALKIŞLAR HAYDARPAŞA’YA

Kadıköy’ün başarılı ekiplerinden Hay-
darpaşa Demirspor 2014-2015 İstanbul 19 
yaş altı Amatör futbol liginde bu sezon ba-
şarılı bir grafik çizdi. 19. grupta Ataşehir 
Doğuş gibi güçlü bir ekip ile şampiyonluk 
mücadelesi veren Haydarpaşa Demirspor, 
sezonu liderin 1 puan gerisinde 40 puanla 
tamamlayarak şampiyonluğu az farkla ka-
çırdı. Haydarpaşa Demirspor bu sezon yap-
tığı maçlarda 13 galibiyet, 1 beraberlik, 2 
mağlubiyet aldı.
KOZYATAĞI GURUR VERDİ

Kadıköy’ün amatör futbol takımları ge-
nel anlamda başarılı bir sezonu geride bı-
raktı. 24. Gruptaki Kozyatağı oynadığı 14 
maçın 11’ini galibiyetle tamamladı. 2 be-
raberlik ve 1 mağlubiyetle toplam 35 puan 
topladı. Kozyatağı’nın bu sezon attığı 59 
gole karşılık sadece 9 gol yemesi ise dik-
kat çekiciydi. Kozyatağı 24 gruplu U19/2 
Amatör liginde en az gol yiyen ilk 10 takım 
arasında yer aldı. 

S porcu, antrenör, mühendis, çevir-
men, yönetici ve anne… On par-
mağında on marifet. Galatasaray 

Lisesi’nin ardından İTÜ Bilgisayar Mü-
hendisliği’nden mezunu oldu. Uzun süre 
mühendislik ve yöneticilik yaptı. 1994 
yılında kendi şirketini kurdu. 2004 yılında 
voleybola geri döndü. 

Sırma Üç, Koşuyolu’nda kurduğu ama-
tör bir spor kulübünden 11 yılda çeşitli yaş 
gruplarında toplam 11 milli sporcu yetiştir-
di. Bugüne kadar 5 bine yakın sporcuyla ça-
lışıp, takımlarıyla çeşitli İstanbul ve Türki-
ye dereceleri elde etti. 2014-2015 sezonunda 
başarılara koşan performans takımları ve on-
ların hemen ardından gelen gelişim takımları 
ile kız ve erkek toplam 9 takımla liglere ka-
tılan ES Voleybol, voleybol okulları ile bir-
likte toplam 400 sporcu adayı ile çalışıyor. 

Küçük ve Yıldız kategorilerinde İstan-
bul’da ilk 6 takım içinde yer alan ES Voley-
bol, 23-28 Haziran 2015 tarihlerinde yıldız 
takımları düzeyinde İstanbul çapında birin-
cilik ve üçüncülük elde etti. İstanbul birincisi 
olan Yıldız Erkek Takımı ile Türkiye finalle-
rinde mücadele ediyor.
İLK KADIN ANTRENÖR

ES Voleybol’un kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Sırma Üç, voleybolla ilişki-
sini şöyle anlatıyor: “15 yaşında Galatasaray 
Spor Kulübü’nde voleybol oynamaya başla-

dım. 20 yaşındayken Uluslararası Voleybol 
Federasyonu’nun düzenlediği kurslara katı-
larak uluslararası düzeyde antrenör belgesi 
alan ilk Türk kadın antrenör oldum. Böylece 
20 yaşında bir yandan Galatasaray A takım 
kadrosunda voleybol oynarken bir yandan 
da Galatasaray Yıldız ve Genç Kız takımla-
rında antrenörlük yapmaya başladım. Maa-
lesef çok erken yaşta, çok da üzülerek vo-
leybolu tamamen bırakma kararı aldım ve 
mühendis olarak çalışmaya başladım. Tüm 
hayatım boyunca, bir takım sporu olan vo-
leybolun bana kazandırmış olduğu disiplin-
lerin, değerlerin ve deneyimlerin çok fayda-
sını gördüm. Sporu bırakmış olsam da bir 
‘sporcu’ gibi yaşamaya devam ettim ve iş 
hayatımda da her zaman kararlı, cesur, istek-
li, hırslı ve çalışkan oldum.” 
İŞ DÜNYASINDA DA BAŞARI

40 yaşına geldiğinde de uluslararası bir 
şirketin ortağı olduğunu, spordan kazandık-

larını yine spor aracılığı ile gençlere geri 
vermeye karar verdiğini anlatan Üç, tama-
men çocuk-genç yaşlardaki sporcu aday-
ları ile çalışacak ES Voleybol Spor Kulü-
bü’nü de bu amaçla kurduğunu söyledi.

Sırma Üç, bir hayalini gerçekleştirdi-
ğini de belirtiyor; ES Voleybol Spor Ku-
lübü’ne ait spor kompleksi inşaatının ta-
mamladığını söylüyor. Kulübün gelecek 

sezon kendi evinde antrenman yapmaya 
başlayacağı müjdesini veren Üç, Maltepe, 
Dragos’ta hizmete girecek olan spor komp-
leksinin sadece voleybol değil, pek çok 
branşta özellikle çocuklara ve gençlere hiz-
met vereceğini vurguluyor. “Kovan – Spor 
Kültürü Merkezi” adlı tesiste 3 kapalı spor 
salonu dışında farklı büyüklükte kapalı spor 
alanları yer alıyor. 

Bundan sonraki hayallerini paylaşan 
Üç, “Bu takımdan, düşünen, büyük hayal-
leri olan, çalışan, açık ve ileri görüşlü, her 
şeyden önce mutlaka Atatürkçü olan gençler 
yetiştirmek istiyoruz. Sporcularımızın kimi-
nin profesyonel sporcu olarak, kiminin spor 
adamı olarak, kiminin doktor, yönetici ya da 
öğretmen olarak yine spora hizmet etmesini 
hayal ediyoruz.”dedi.

Aynı zamanda 21 ve 16 yaşlarında iki 
evlat sahibi olan Sırma Üç, anne olmanın 
tüm diğer rollerden ve görevlerden daha zor 
ve daha önemli olduğunu belirtti.

F enerbahçe yeni sezon öncesi yaptığı 
transferlerle adeta göz kamaştırıyor. 
Kjaer, Fernando, Şener Özbayrak-

lı’yı geçtiğimiz haftalarda kadrosuna ka-
zandıran kulüp ardı ardına transferlere de-
vam etti. Brezilyalı kaleci Fabiano Ribeiro, 
Senegalli stoper Abdoulaye Ba, Nani ve 
Josef de Souza da Fenerbahçe’li oldu. 
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI

Brezilyalı Fabiano Ribeiro de Freitas 
futbola 2003 yılında Rio Branco kulübü alt 
yapısında başladı. 2007’de Sao Paulo ile 
resmi sözleşme imzaladı. 2007 ve 2008 yıl-
larında Brezilya Ligi’nde şampiyonluk ya-
şadı. 1,97’lik kaleci çeşitli kulüplerde oy-
nadı. Portekiz’in Olhanense ardından Porto 
takımlarına transfer oldu. Portekiz Süper 
Kupası,  Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ya-
şayan Fabiano Ribeiro, 65 kez Porto forma-
sı giydi. Fabiano Ribeiro Fenerbahçe teknik 
direktörü Vitor Pereira’nın eski öğrencisi. 
DEFANS BA’YA EMANET

Futbola 2008’de Portekiz’in köklü ku-
lübü Porto’nun alt yapısında başlayan Se-
negalli defans oyuncusu Abdoulaye Ba 
2010’da kulübüyle resmi sözleşme imza-
ladı. 24 yaşındaki stoper 2010-2011 sezo-
nunda Portekiz’in Covilha takımına kira-
landı. 28 maçta 9 gol kaydetti. Abdoulaye 
Ba, bir sonraki sezon Académica’da kira-
lık oynadı. 26 maçta forma giyen ve 2 gol 
atan Senegalli futbolcu Portekiz Kupa-
sı’nı kazandı. 2012-2013 sezonunda ye-
niden Porto’ya döndü. Lig şampiyonluğu 
yaşayan başarılı savunma oyuncusu 2013-
2014 sezonunda Vitoria Guimaraes’e kira-
landı. Geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerin-
den Rayo Vallecano’da kiralık oynadı, 20 
maça çıktı. Abdoulaye Ba, Senegal milli 
takım forması da giydi. 
NİHAYET NANİ FENER’DE

Afrika açıklarındaki Yeşil Burun Ada-
ları ismindeki ülkede doğdu. Ailesiyle bir-
likte Avrupa’ya göç eden ve Portekiz’de 
büyüyen Nani’ye futbol oynamayı ağabeyi 
öğretti. Nani’nin futbol kariyeri 14 yaşın-
da Real Massamá futbol kulübünde başladı. 

Profesyonel futbola Portekiz’in Spor-

ting Lizbon takımında başladı. Burada 3 yıl 
forma giydi. 2007-08 sezonu başında Spor-
ting Lizbon’dan İngiliz Manchester Uni-
ted FC takımına transfer oldu. Manchester 
United formasıyla Premier League’de  ilk 
maçına 12 Ağustos 2007’de Portsmouth 
FC’ye karşı oynadı. 7 sezon Manchester 
United’da forma giydikten sonra 2014-15 
sezonu için Sporting Lizbon’a kiralık ola-
rak geri döndü. Nani,Portekiz Ligi’nde çık-
tığı 27 maçta 7 gol kaydetti.
SOUZA FENER’DE

Futbola 1998’de Vasco da Gama alt ya-
pısında başlayan 1989 Brezilya doğumlu Jo-
sef de Souza Dias, orta saha ve ön liberoda 
görev alıyor. 2008’de kulübüyle profesyonel 
sözleşmeye imza attı. 2009’da Serie B’de 
şampiyonluk yaşadı. 2010’da transfer oldu-
ğu Porto’da ilk sezonunda 4 kupa kazandı. 
Porto formasını 2010-2011 sezonunda 23 
kez giyen Souza tek golünü UEFA Avrupa 
Ligi Play-Off turu rövanşında Genk’e attı. 
2011-2012 sezonu başında Fenerbahçe’nin 
şimdiki teknik direktörü Vitor Pereira yöne-
timindeki Porto ile Portekiz Süper Kupası’nı 
kazandı.

Önce Brezilya Serie A ekibi Gre-
mio’ya, 2014’te bir başka Brezil-
ya ekibi Sao Paulo’ya kiralandı. 
2015’te bonservissiz olarak 
Sao Paulo futbolcusu oldu. 
1,88 metre boyundaki Sou-
za, Brezilya milli takımı 
formasını da 3 kez giydi. 
Brezilya ve Arjantin ara-
sında yılda bir kez ya-
pılan Güney Amerika 
Superclasico’da 2014 
yılında milli formayla 
Dr. Nicolas Leoz Ku-
pası’nı kazandı. 
YABANCI RAPORU 

Fenerbahçe'nin kad-
rosunda Nani, Mous-
sa Sow, Jose Fernando, 
Milos Krasiç, Miros-
law Stoch, Raul Me-
ireles, Diego Ribas, 

Samuel Holmen, Josep de Souza, Fabiano 
Ribeiro, Bruno Alves, Simon Kjaer, Mic-
hal Kadlec, Abdaulaye Ba olmak üzere 14 
yabancı bulunuyor. Yeni sezonda kulüpler 
14 yerli, 14 de yabancı oyuncuyu kadrola-
rında bulundurabiliyor. 
MİLLİ TAKIMDAN DÖNDÜLER

Milli takımlarda forma giyen ve bu 
nedenle kampa geç katılan oyunculardan 
Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Michal 
Kadlec ve Miroslav Stoch ile birlikte Ca-
ner Erkin, Hasan Ali Kaldırım, Şener Öz-
bayraklı, Simon Kjaer takımdan ayrı özel 
program dahilinde çalıştılar.
SOW İYİ BAŞLADI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 
oynanan Resort ve Sport Topuk Yayla-
sı Tesisleri’nde oynanan ilk antrenman 

maçında Romanya ekibi 
Voluntari ile karşıla-

şan Fenerbahçe, raki-
bini 2-1 yendi. Fener-
bahçe’nin gollerini 
33.ve 41. dakikalarda 
Senegalli golcü Mous-
sa Sow kaydederken, 

Rumen temsilcisi-
nin tek golünü 15. 

dakikada Adrian 
Balan attı.

Nani, Fernando, 

Kjaer, Şener 

Özbayraklı, Fabiano 

Ribeiro, Abdoulaye 

Ba,  Josef de Souza’lı 

Fenerbahçe, 

yıldızlar takımına 

döndü

FENER IŞIL IŞIL

KAdıKöy 
BELEdiyESi’NdEN 
taRaFtaRa iFtaR
Fenerbahçeli taraftarlar 3 Temmuz 
2011’de yaşanan şike soruşturması-
nın 4. yılında Kadıköy Yoğurtçu Par-
kı’nda bir araya geldi. Taraftar der-
nekleri ve temsilcilerinin katıldığı 
etkinlikte 4 yılı geride kalan süreçle il-
gili konuşmalar yapıldı. Taraftarlar, et-
kinlikte 4 Nisan 2015’te Profesyonel 
Futbol Takımına, Çaykur Rizespor 
deplasmanı dönüşü yapılan silahlı 
saldırıyı da protesto etti. 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, başkan yardımcıları Mus-
tafa Günalp ve Onur Temurlenk’in de 
katıldığı etkinlik, Kadıköy Belediye-
si tarafından Yoğurtçu Parkı’nda veri-
len iftarla devam etti. İftarın ardından 
Kurbağalıdere’nin iki tarafında sırayla 
dizilen taraftarlar havai fişek ve me-
şale gösterisi düzenlendi.

kazandı
Kadıköy takımları

Koşuyoluspor, grubunda şampiyon olurken Haydarpaşa 
demirspor ile Kozyatağı gruplarında ikinci oldu

Voleybolda Üç’lü başarı!
Galatasaraylı eski voleybolcu Sırma Üç, 2004 yılında Koşuyolu’nda 
kurduğu alt yapı kulübü ile milli takımlara voleybolcu yetiştiriyor

Nani

Jose 
Fernando

Abdaulaye 
Ba

Şener 
Özbayraklı

Fabiano 
Ribeiro

Josep 
de Souza

Simon 
Kjaer

Çekoslavakya FIVB Antrenör Kursu 1985
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l Aysel KILIÇ

Ali Erdem Ekşi 17 yaşında. İstanbul 
Kadıköy Lisesi öğrencisi. Gazete-
ci ve yönetmen anne -babanın tek 

çocuğu olan Ekşi, yazın hayatına çok kü-
çük yaşlarda başlamış. Bilim Çocuk Der-
gisi okuyarak okuma yazma öğrenen Ekşi, 
henüz 7 yaşındayken yaptığı kısa filmle 
adından söz ettirmiş. Çocuk yaşta yetenek-
leriyle öne çıkan Ekşi, şimdi de dünyaya is-
mini duyurdu.  Geçtiğimiz yıl Amerika’da 
Newyork State Üniversty tarafından düzen-
lenen yarışmada “The Seeds Of Life / Ya-
şamın Tohumları” hikâyesiyle dünya ikinci-
si olan Ali Erdem Ekşi, bu yıl altın madalya 
alarak, Türkiye ve Kadıköy’e birincilikle 
döndü.  İngilizce kaleme aldığı, “The Clo-
ck / Saat” adlı çevre temalı hikâye, Ekşi’ye 
bir de Amerika’da eğitim bursu kazandırdı. 

Ali Erdem Ekşi ile okulunun bulunduğu 
Moda’da buluştuk. Çocukluğunu, bugünü 
ve hayallerini konuştuk.

• Kendinizi nasıl anlatırsınız?
Tek cümle ile basit bir insanım. 
• Dünya birincisi olmak nasıl bir duygu?
Güzel bir duygu…  Bu yarışmaya gir-

memde hocam etkili oldu. İngilizce öğret-
menim Betül Özer Budak, öykü yazmamda 
bana cesaret veren yegâne insanlardan biri. 
Benden bir hikâye yazmamı istedi. Yarış-
maya bir hafta vardı ve ben henüz bir şey 
yazmamıştım. Aklımda ana fikir vardı ama 
hikâyeye dönüşmemişti. “Zaman aslında bir 
ölçü birimi midir, yoksa yaptığımız şeyler 
için ödediğimiz bir bedel midir?” Aklımdaki 
tek somut cümle bu idi. Gece yatağımda dü-
şündüm, ertesi gün okulda nöbetçiydim ve 
oturup yazmaya başladım. Daha önce kur-
gulamadan yazdım. Nöbet bittiğinde ben de 
hikâyeyi bitirmiştim. Yazdığım şey hoşuma 
gitmişti. Deftere yazdığım hikâyemi bilgi-
sayara geçirdim. Küçük bir kitapçık haline 
getirip yarışmaya katıldım.

•  ABD’de jüri karşısına çıkmanız he-
yecanlandırmadı mı sizi?

Jüri karşısında hikâyeyi okudum. Jüri 
sorular sordu ve ben yanıtladım. Sunu-
mu yaptıktan sonra babam aradı.  ‘Politzer 
ödüllü yazarlar jüri üyesi, biliyor muydun?’ 
dedi. Babam öyle deyince, verdiğim yanıt-
lardan utandım (gülüyor).  Bunu öğrenince 
daha çok heyecanlandım.

Sonra Jüri, ödülleri açıklamaya başladı. 
İsmim okundu. Altın madalyayı ben kazan-
mıştım. Heyecanlı ve güzel bir duygu…
“İNSANLIĞIN KÜRESEL SORUNLARI”

•  Hikâyenizdeki mesajınız ne?
Küresel ısınma gibi birçok soruna in-

sanlar neden oluyor. Yakın tarihimizdeki en 
acı olayları olan 1. ve 2. Dünya savaşları… 
Tüm bunlar ve etkileri bizim sorunlarımız, 
insanlığın küresel sorunları. Hikâyemde de 
biraz bunu anlatmaya çalıştım. Hikâyemde-
ki karakter doğaya zarar veriyor ve verdiği 
zararın farkında değil.

•  Çok küçük yaşta yetenekleriniz orta-
ya çıkmış…

Yedi yaşındayken, Türkiye’de düzen-
lenen bir çocuk filmi festivali vardı. Ora-
ya kısa bir film çektim ve filme “Babamın 
Görevi Tehlike” adını verdim. Babamın 
anneme çaktırmadan, gece mutfağa girip 
yemek çaldığı bir filmdi (gülüyor). Bu film 
üçüncü oldu. Ertesi sene yeniden yarışmaya 
katıldım. Bu ikinci filmimde ise hayallerimi 
anlattım. Bana zaman ayıracak bir sürü uçan 
babalar yaptım. Bu filmimde birinciliği ka-
zandım.  Gazeteler beni haber yaptı, televiz-
yonlara çıktım…  
EDGAR ALLAN POE, SABAHATTİN ALİ…

•  İngilizce yazıyor, okuyorsunuz…
Zühtü Paşa İlkokulu’nda okudum. Rah-

metli hocam Füsun Çamlı Güney’in bir lafı 
vardı; dil bir deniz gibidir, ne kadar açıla-
cağınız sizin elinizde ve sonu yoktur, derdi.  
Küçükken o laf benim çok hoşuma gitmişti. 
Ne kadar çok dil öğrenirsek,  kendi dün-
yamıza o kadar şey katarız. Çünkü sadece 
Türkçe bilirsem matematiği, fiziği sadece 
Türklerden öğrenirim ama başka diller bi-
lirsem öğreneceğim şeyler de çoğalır. 

Sevdiğim yazarlardan da etkilendim. 
Onlar İngilizce yazıyordu, benim de öyle 
yazmam gerekiyordu… Edgar Allan Poe 
bunlardan biri.

• Peki, Türk yazarlarla aranız nasıl?
Yabancı yazarlar gibi Türk yazarlarını 

da severim. Sabahattin Ali’yi okuyorum. 
“Kürk Mantolu Madonna” okuduğum ki-
taplarından biri. Sabahattin Ali’nin olay ör-
güsünü seviyorum. 

Mesela hikâyelerin başında bir şey baş-
lıyor ve siz başlayan şeyi pek önemsemez-
siniz. Ama hikâyenin sonuna geldiğinizde 
o olayın hikâyeye ne kadar etkisi olduğu-
nu görürsünüz ve kimi zaman başa dönüp 
yeniden okursunuz. Benim de hem görmek 
hem de yaratmak istediğim bu etki. 

•  Anneniz ve babanızın gazeteci olma-
sının yazmanızda rolü oldu mu?

Annem Elvin Ekşioğlu, yazı yazma-
yı alışkanlık haline getirmemde çok etkili 
oldu. Blog yazıyordum ama bir zorunluluk 
taşımadığı için seyrek yazıyordum. Annem 
bir dergi çıkardı ve bana bir köşe verdi. Zo-
runlu olduğu için köşemi aksatmadan yaz-
dım. Babam Abdullah Ekşioğlu da yazıla-

rımı okuyor bana yol yöntem gösteriyordu. 
Böylece yazı dilini, üslubunu öğrendim. 
Yaza yaza özgüvenim yerine geldi. Gaze-
teci bir anne ve babaya sahip olduğum için 
şanslı olduğumu düşünüyorum.

• Gazeteci çocuğu olmak zor mu?
Hani herkesin bir hayali olur ya, bü-

yüyünce gazeteci, öğretmen, doktor ya da 
polis olmak ister. İşte anne ve babanız gaze-
teci olunca bütün o hayalleriniz yıkılır (gü-
lüyor). Gazeteci olmamı istemedikleri gibi, 
itfaiyeci olmama da tepki gösterdiler. Çün-
kü gazeteci oldukları için tüm mesleklere, 
olaylara yakından tanıklık etmişler.

Anne ve babam, mesleklerinden ötürü 
hep çok yoğunlardı. Ama tüm yoğunlukla-
rına rağmen beni bir kenara koymamışlar.
Kendileriyle işe götürmüşler, ofislerinde 
büyümüşüm. Onların olaylara bakışı, yak-
laşımları hayata bakışımı etkiledi.

“YÖNETMEN OLMAK İSTERİM”
• Hayalinizdeki meslek yazarlık mı?
Küçüklükten beri hayalim hep yönet-

men olmaktı. Gerçek bir film yönetmeni ol-
mak isterim. Türkiye çapında değil, dünya 
genelinde bir büyük yönetmen. Bu hayalim 
saklı duruyor. Aynı zamanda senarist ol-
mak. Hatta belki oyuncu da olmak… Kesin-
likle bu dallarda yer almak istiyorum. Beni 
bunlar mutlu edecek.

• Yazma dışında neler yaparsınız?
Basketbol oynamayı, yürüyüş yapmayı 

seviyorum.
•  Peki enstrümanlar?
Piyano sesini ve çalan insanları çok se-

verim. Çok havalı gözüküyorlar (gülüyor). 
Küçükken piyano çalmayı çok ciddiye al-
madım. Ama hala klavyem duruyor, tekrar 
çalabilirim. Her genç gibi gitar hevesim de 
duruyor, sahillerde oturup çalmak isterim…

l Mustafa SÜRMELİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır-
ma Kurumu’nun (TÜBİTAK) elektro-
nik yayını olan Bilim Genç’in, gençle-

ri robot teknolojileriyle tanıştırmak amacıyla 
düzenlediği “Robot Bilim Şenliği” sonuçlan-
dı. Yardımcı Robotlar dalında Hakkı Değer 
Ortaokulu “Akıllı Şehir” projesi ile Türkiye 
birincisi oldu.

5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerine yönelik 
gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl yaklaşık 200 
okul, 400 öğretmen ve 6 bin öğrenci katıl-
dı. Eğitimlerin sonunda öğrencilerin, öğret-
menleriyle hazırladığı yaklaşık bin 200 robot 
bilim projesi arasından dereceye girenlere 
ödülleri verildi.

Türkiye’nin 20 farklı ilinden ortaokul 
öğrencilerinin projelerini sergilediği Ro-
bot Bilim Şenliği, 16 Haziran 2015 tarihin-
de Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre 
Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rildi. Yardımcı robotlar dalında önce İstan-
bul çapındaki yarışmada birinci olan Hak-
kı Değer Ortaokulu, Ankara’da düzenlenen 
Türkiye çapındaki yarışmaya gitmeye hak 

kazandı. Kadıköy’ün 
Okulu, Akıllı Şehir Pro-
jesi ile Ankara’daki ya-
rışmadan Türkiye birin-
ciliği ile döndü.

Hazırlanan proje-
lerle yenilikçi düşünme 
ve problem çözme yete-
neklerini ilerletme im-
kânı bulan gençler, ta-
sarım ve programlama 
yapma fırsatı da yakala-
dı. Ayrıca altışar kişilik 
gruplar halinde hazır-
lanan projeler sayesin-
de takım çalışması yap-
manın kazanımlarını da 
elde ettiler.
AKILLI ŞEHİR PROJESİ ŞÖYLE

Akıllı şehir projesi birkaç fikrin bir ara-
ya gelmesiyle oluşuyor. Akıllı yol sistemleri 
(güvenli viraj, sıkışık trafikte takip mesafesi-
ni ayarlama robotları), yanlışlıkla havuza dü-
şen bebek ve küçük çocukları kurtaran robot, 
okul önleri için akıllı trafik lambaları robotu, 
ışık miktarına göre otomatik açılıp kapanan 

perde, çocuklar için televizyona belli bir me-
safeden daha fazla yaklaşıldığında siren ça-
lan robot, yaşlılar için ilaç saatlerini hatırla-
tan uyarı sistem robotu, sabahları uyanmakta 
zorlanan kişileri ışık miktarına göre uyandı-
ran robot. 

Öğrencileri proje üretim merkezi gibi ça-
lışan okulda 30 kadar proje daha mevcut. 

dünya öykü 
birinciliğini alan  
liseli ali erdem 
Ekşi, “Büyük bir 
yönetmen olmak 
istiyorum” diyor

İşte bİlİm çocukları

Türkiye Birinciliği kazanan Kadıköylü öğrenciler 
Alara Coşkun, Deniz Türkbıkmaz, Enser Haşimoğlu, 
Emir Afşin Mutlu, Sanem Parlak ve Umut Bozkurt, 
Öğretmenleri İbrahim Evren Özer ile birlikte.

Kadıköy Hakkı 

Değer Ortaokulu 

öğrencileri 

“Akıllı Şehir” 

projesi ile Türkiye 

birincisi oldu

Ekşi, ödülünü ABD'de öğretmeni 
Betül Özer Budak ile birlikte aldı
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Ağız tadıyla, bir kuru ekmek ziyafettir insana,
Tadı olmuyorsa onca yemek boşuna

Severek hazırlanır menünün her bir ürünü.
Ziyafet olur, keyif olur, şifa olur,

Afiyet olur...

TÜM MÜŞTERİLERİMİZİN 
RAMAZAN BAYRAMINI KUTLAR, 

SAĞLIKLI VE MUTLU GÜNLER DİLERİZ…

l Erhan DEMİRTAŞ

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
geçtiğimiz hafta Caddebostan 1 Pla-
jı’na paralı geçiş için turnike yerleş-

tirmesi Kadıköylüler tarafından protesto 
edildi. Kadıköy Kent Dayanışması’nın 
çağrısıyla Caddebostan’da bir araya ge-
len Kadıköylüler turnikelerin konulduğu 
Caddebostan 1 Plajı’na yürüdü. “Cad-
debostan Hepimizin” pankartını taşıyan 
Kadıköylülere çevredeki vatandaşlar da 
alkışlarla destek verdi. “Havlumu da to-
pumu da aldım geldim”, “Caddeme, bos-
tanıma, sahilime dokunma” yazılı dö-
vizler taşıyan vatandaşlar turnikelerden 
atlayarak plaja ücret vermeden girdi. 
“İBB SUÇ İŞLEMEKTEDİR”

“Kıyılar halkındır, Caddebostan Sahili He-

pimizin” diyen Kadıköy Kent Dayanışması üyele-
ri, turnikelerin önünde basın açıklaması yaptı. Grup 
adına basın açıklamasını okuyan Arsun Önal, 3621 
Sayılı Kıyı Kanunu’na göre sahillerin paralı hale 
getirilemeyeceğini belirterek, “Kıyılar, herkesin 
eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, kıyı 
ve sahil şeritlerden yararlanmada öncelikle kamu 
yararı gözetilir. Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlik-
le yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı 
yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, 
kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz” dedi. 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi açık bir şe-
kilde suç işlemektedir” diyen Önal, ilerleyen gün-
lerde savcılığa suç duyurusunda bulunacakları-
nı ifade etti. Plaja yerleştirilen turnikelerin acilen 
kaldırılmasını ve plaja girişlerin ücretsiz olması-
nı talep eden Önal, “Kamu kuruluşu olan beledi-
yelerin kamusal alanlara girişi ücretlendirmesi, bu 
alanların kullanımını gelir düzeyine göre şekil-

lendirmesi hukuksuzdur ve Anayasaya aykırıdır” 
açıklamasını yaptı. 
“KURBAĞALIDERE ETKİLİYOR”

Kurbağalıdere’den akan kanalizasyon suyunun 
Kadıköy’ün sahillerini kötü bir şekilde etkilediği-
ni hatırlatan Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin Kurbağalıdere’nin ıslah çalışmasını yanlış 
yürüttüğünü vurgulayarak, dere boyunca giden la-
ğım sularının akıntıyla tüm Kadıköy sahillerini et-
kilediğini ve Tabipler Odası raporunda da belirtil-
diği gibi insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti. 

Kadıköy Belediyesi’nin de ıslah çalışmaları ta-
mamlanana kadar denize girmeyin uyarısı yaptığını 
hatırlatan Önal, “Denize girenleri kirlilik nedeniy-
le uyarmayan İBB, sorumsuz davranışlarına devam 
etmektedir” dedi. 

Kadıköy’de pek çok kamusal alanın rant odak-
lı projelerin tehdidi altında olduğunu ifade eden 
Önal, “Kadıköy Kent Dayanışması olarak, Haydar-
paşa Garı’ndan Caddebostan sahiline kadar kamu-
sal yararı olmayan projelerin iptal edilmesi ve bu 
yerlerin halkın eşit ve adil kullanımına açık şekilde 
düzenlenmesi için mücadele etmeye devam edece-
ğiz. Kamusal alanlarımızı karış karış pazarlayarak 
sermaye lehine dönüştürmek isteyenlere izin ver-
meyeceğiz” açıklamasını yaptı. 

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 
HDP İstanbul Milletvekili Beyza Üstün’de eyleme 
destek verdi. Vekiller turnike girişlerinde kırmızı 
kurdele keserek temsili bir açılış yaptı. 

Caddebostan’da 
turnike eylemi

Kadıköy Kent Dayanışması, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin Caddebostan Plajı’na paralı 

geçiş için turnike yerleştirmesini protesto etti

Kadıköy’de üç yıldır ıslah çalışması süren Kur-
bağalıdere’den denize akan kanalizasyon su-
ları nedeniyle, Kadıköy sahilleri son yıllardaki 
en büyük kirliliği yaşıyor. Kadıköy Belediyesi-
nin düzenli olarak yaptırdığı tahlil sonuçlarına 
göre koli basili oranı olması gereken seviyenin 
oldukça üzerinde. Kadıköy’de 7 ayrı yerden 
alınan örneklerden elde edilen sonuçlara göre 
beş bölgede denize girmek son derece tehli-
keli. Tahlil sonuçlarına göre sınır değeri azami 
200 olması gereken E.Coli Sayımı Moda Deniz 
Kulübünde 1.200, Fenerbahçe Burnunda 310, 
Kalamış Marina’da 2.300, Yoğurtçu Parkı Bi-
timinde ise 25.000. Caddebostan Plajları’nda 
ise E. Coli oranı şimdilik sınır değerin altında. 
Tahlillerde ayrıca denizde hiç olmaması gere-
ken ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olan 
diğer bakteri grupları da (Fekal Streptokok) 
tespit edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, vatandaşları Kadıköy sahillerinde ke-
sinlikle denize girememeleri yönünde uyardı. 

Tahlil Sonuçları 
KorKuTuyor

Kadıköy’de 1950’li yılarlın en gözde plajlarından olan Caddebostan Plajları bundan tam 

10 yıl önce Kadıköylülerin hizmetine yeniden açılmıştı. 10 Temmuz 2005 tarihinde Ka-

dıköy Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Caddebostan Plajları’nda giriş için 

herhangi bir ücret alınmaması kararı verilmişti. Tuvaletler, duş kabinleri, şemsiye, 

şezlong ve yiyecek-içecek büfeleriyle hizmete açılan Caddebostan plajlarında o dönem 

10 temizlik ve 10 güvenlik elemanının görev yapacağı açıklanmıştı. Kadıköy Belediye-

si’nin giriş için ücret almadığı Caddebostan Plajlarından bazıları, istanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 2010 yılında ücretli hale getirildi. 

Caddebostan Plajı’nın 10. Yılı
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l Erhan DEMİRTAŞ

V alidebağ Korusu’na yapılmak iste-
nen inşaata karşı çıkan vatandaş-
ların başlattığı direniş, bir araş-

tırmayı da beraberinde getirdi. O dönem 
mücadele edenlerden biri olan Doktor Nur-
can Armağan, Validebağ nöbeti sürerken, 
korunun tarihi üzerine çalışmalar yapmaya 
başladı. Yıllardır içinde yürüyüş yapıp gez-
diği koruyla ilgili çok fazla bilgiye sahip ol-
madığını fark eden Armağan, 4 ay boyunca 
korunun tarihini araştırdı. Adile Sultan Kas-
rı ve Avcı Köşkü’nü araştırırken, Validebağ 
Korusu’nun uzun bir dönem verem hasta-
ları için büyük bir sağlık kompleksi olduğu 
bilgisine ulaştı.

Validebağ hakkında yaptığı çalışmaları 
Gazete Kadıköy’de yazı dizisi olarak payla-
şacak olan Nurcan Armağan ile yazı dizisi 
öncesinde Validebağ Korusu’nda bir söyle-
şi gerçekleştirdik. 

• Validebağ’ın tarihini araştırmaya na-
sıl karar verdiniz, sizi buna yönelten şey ne 
oldu?

Biliyorsunuz geçen yıl Üsküdar Beledi-
yesi korunun içine camii yapmak istemişti. 
Ancak burada yaşayan duyarlı vatandaşlar 
koruya sahip çıkarak inşaatı engelledi. Tabi 
şunu da belirtmek isterim; biz aslında cami-
ye karşı çıkmadık.  Korunun içine camii ya-
pılmasına karşı çıktık.  Mücadele sürerken 
korunun tarihini merak ettim. Adile Sultan 
Kasrı’nı, Avcı Köşkü’nü ve diğer yapıların 
neden yapıldığını araştırdım. Yıllardır bura-
da geziyorum ama burayla ilgili bilgiye sa-
hip değildim. Her şey korunun içindeki ya-
pıların neden yapıldığını merak etmemle 
başladı diyebilirim.

• Edindiğiniz bilgilerden neye ulaştığı-
nızı anlatabilir misiniz?

Yaklaşık 4 ay boyunca koru hakkında 

yoğun bir araştırma yaptım. İlk önce inter-
net üzerinden bilgilere ulaşmaya çalıştım 
ancak; internette doğru bilgiye ulaşmak çok 
mümkün değil. Eskiden beri burada yaşa-
yan arkadaşlarıma sordum ancak onlar da 
burayla ilgili bilgiye sahip değillerdi. Bu 
yüzden sahaflardan korunun tarihini anlatan 
kitaplar edindim. Eski fotoğraflara ulaştım. 

RAYLISİSTEMLEBUĞDAYTAŞIMA
•  Eski fotoğraflara ulaştığınızı söyle-

diniz. O dönem burası ne amaçla kullanı-
lıyormuş?

Osmanlı Dönemi’nde burayı sanator-
yum olarak kullanmışlar. Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında ise verem hastalarının tedavi edil-
diği geniş bir sağlık kompleksi olarak kulla-
nılmış. Veremin ilacı ve tedavisi bulununca 
buradaki hastaneler de genel hastaneye dö-
nüşmüş. O dönem burada tedavi görenlerle 
tanıştım ve sohbet ettim. Edindiğim bilgile-
re göre o dönem burada tedavi görmenin iki 
nedeni varmış; ya çok ağır hastalar burada 
tedavi ediliyormuş ya da hasta olması muh-
temel insanlar uzun süre burada gözetim al-
tında tutuluyormuş. 

Hastanelerin balkonları çok geniş me-
sela, hastalar güneşlenmek için balkona çı-
kartılırmış. Erişkinler için atölyelerin oldu-
ğu yer güneşlenmek için kullanılıyormuş. 
Çoğu insanın bunu bilmediğini fark ettim. 
Huzurevinin altında mutfak ve ambarın ol-
duğunu öğrendim. O dönem kurulan ray-
lı bir sistemle tarlalardan buğday taşını-
yormuş. Onun dışında burada büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan da besleniyormuş. Bura-
daki hastaların ihtiyaçları buradan elde edi-
len ürünlerle karşılanıyormuş diyebilirim. 

Yine çok ilginç bir detay daha var. Bu-
rada çok fazla çocuk tedavi edilmiş. Aynı 
zamanda ekonomik durumu kötü olan aile-
ler çocuklarını buraya bırakıyormuş.  Ço-
cuklar burada 4-5 ay boyunca yatıyormuş. 
Şu an düğünler için kullanılan bölgede ço-
cuklar için kum havuzu olduğunu da öğren-
dim. İkinci bir detay da şu; öğretmenler o 
tarihlerde vereme çok sık yakalandığı için 
burada da öğretmen aileleri de uzun süre te-
davi görmüş. 
KORUKÜÇÜLMÜŞ

• Korunun fiziksel dönüşümü ile ilgili 
bir bilgiye ulaştınız mı?

Burası bir koru yani doğal bir alan. An-
cak burası binalarla beraber kuruluyor. İlk 
kurulunca bin dönüm üzerine kuruluyor 
ama zamanla korunun alanı 780 dönüme 
düşüyor. Şimdi ise korunun 354 dönüm ci-
varında olduğunu biliyoruz. Yani yıllar bo-
yunca buranın çevresindeki yapılaşma arttı-
ğı için koru fiziksel varlığını koruyamamış. 

• Bugüne kadar Validebağ ile ilgili araş-
tırma yapanlar korunun doğal yapısı hak-
kında araştırma yaptı. Ancak siz araştırma 
konunuzu farklı bir noktadan hareket ede-
rek belirlediniz. Bunun sebebi nedir?

Kuşlardan, kelebeklerden, ağaçlardan 
birçok kişi bahsetti. O yüzden yazı dizisin-
de doğadan bahsetmeyeceğim. Buranın ta-

rihi ile anlatım yapmanın daha doğru oldu-
ğunu düşünüyorum.  Buranın korunmasını 
isteyen duyarlı bir vatandaşım. Çocukları-
mın ve torunlarımın da burayı görmesini 
istiyorum. Çocuklar burada ağaca çıkıyor 
ama parkta çıkamıyor. Çiçeklerin arasında 
uyuyabiliyor. Meyveyi dalından koparıp yi-
yebiliyor. Buranın nereden geldiğini bilmek 
önemli. Bir şeyi korumak için neden koru-
duğumuzu bilmeliyiz. 

Validebağ Direnişi’nden sonra korunun 
tarihi üzerine derin araştırmalar yapan 
Doktor Nurcan Armağan, ulaştığı bilgile-
ri beş haftalık bir yazı dizisiyle okurları-
mızla paylaşacak. İşte Validebağ Korusu 
Yazı Dizisi’nin konu başlıkları: 
• Adile Sultan Kasrı’nın değişimi
• Av köşkünün tarihi
• Koruyu verem et şifa ol
• Validebağ deresi nasıl kurudu?
• Koru neden korunmalı?

YAZI DİZİSİ BAŞLIYOR!

bilinmeyenleri

Araştırmalarım sonrasında 
Validebağ Korusu’nun 
Osmanlı Dönemi’nde 
ve Cumhuriyet’in ilk 
döneminde verem 
hastaları için kullanılan 
bir sanatoryum olduğunu 
öğrendim. Doktor olmama 
rağmen buranın verem 
sanatoryumu olduğunu 
bilmiyordum.

Validebağ Korusu’nun neden kurulduğunu ve ne amaçla kullanıldığını araştıran Doktor Nurcan Armağan, “Kuşlardan, 
kelebeklerden, ağaçlardan birçok kişi bahsetti. Buranın tarihi ile anlatım yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum.” diyor

Validebağ’ın 

Verem hastaları hastane 
balkonunda güneşleniyor

Verem hastası çocuklar koruda 

Verem hastası çocuklar kum 
havuzunda güneşleniyor
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