
Oyunlar 
Kadıköy’e geliyor

Umudun öyküleri 
beyazperdede

 Bu yıl 20.si düzenlenen İstanbul 
Tiyatro Festivali’nin duraklarından 
biri de Kadıköy. Festival 
kapsamında birbirinden ilginç tam 
9 oyunu semtin mekanlarında 
izlemek mümkün olacak l Sayfa 7'de

 11.Uluslararası İşçi Filmleri 
Festivali başlıyor! 1-8 Mayıs 
tarihleri arasında düzenlenen 
festivalde “Barbarlığa Karşı Umut 
Öyküleri” teması ile toplam 60 film 
gösterilecek l Sayfa 6'da

Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs, 126 yıldır işçi ve emekçilerin 
“bayramı” olarak kutlanıyor. Doğuşundan bugüne yasaklar ve ölümlerle geçen 

1 Mayıs’ın tarihini Gazete Kadıköy okurları için derledik l Sayfa 10'da

emeğin bayramı
İşçinin alın teri

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın laikliğin yeni 
anayasada yer almaması 
yönündeki açıklamalarına 
Kadıköy’den tepki geldi.  
l Sayfa 5'te

Kentsel dönüşümün yaşandığı 
Fikirtepe’nin yarım asırlık spor 
kulübü Fikirtepe Dumlupınar, güçlü 
rakiplerinin arasından sıyrılarak, 
Türkiye Şampiyonası’na gitme 
başarısı gösterdi  l Sayfa 13'te

Kadıköy’de laiklik eylemi

Çocukların “BARIŞ”ı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kadıköy’ün meydanlarında, 

sokaklarında ve parklarında ruhuna uygun bir şekilde kutlandı. 
Kadıköy Belediyesi’nce düzenlenen “Çocuk Gözüyle Barış” 

resim yarışmasının ödül töreni de 23 Nisan’da yapıldı l Sayfa 8 ve 9'da

Sorunlara 
online çözüm
Vatandaşların sorunlarını ve 
önerilerini yerel yönetimlere 
ulaştırmayı amaçlayan 
mobil uygulama “Muhit. co” 
Kadıköy’de de çalışmalarına 
başladı. Gönüllü bir ekip 
tarafından hayata geçirilen 
projenin içeriğini Gizem Çile 
Öcal ve L. Daniel Swakman ile 
konuştuk l Sayfa 5'te

Fikirtepe Türkiye Şampiyonası’nda!

Kuşlar, uçurtmalar, 
balonlar…

Sunay AKIN  10'da

Yağmur da 
olamadık, bulut da!

FERYAL PERE  13'te
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Kuru Temizleme
Online Sipariş 
Ücretsiz Servis 
Terzi ve Tadilat

Leke Çıkarma
Halı Yıkama
Ütüleme
Ambalajlama

Adres: Tanzimat Sok. No:24 Tunç Ok Apt. Caddebostan  
Tel: (0216) 553 1 777   Email: drykadinca@gmail.com

Günlük kıyafetlerde  10 parçası 80 TL
KAmpANYA

Ekolojik uyanış!

UĞUR VARDAN  7'de

Kadıköy’ün parklarında
bahar bir başkadır

Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar kapalı 
mekânlardan çıkıp parklara akmaya başladı. Kadıköy 
Belediyesi irili ufaklı 123 parkı ile şehrin kalabalık ve 
yorucu havasından bunalanlara sığınak oluyor l Sayfa 16'da
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0’lı yıllarda yaşamış olanların çok yakından ta-
nıdığı “fanzin kültürü” (fotokopi dergi), 2000’li 
yıllarla birlikte varlığını sürdürmeye devam 
ediyor. Özellikle geleneksel yayınların büyü-

mesi ile zaten bir “yeraltı” aktivitesi olan fanzincilik, iyi-
ce görünmez olmaya başlamıştı; ancak inatla fanzin çıkar-
maya devam eden amatör ruhlu yayıncılar Türkiye’nin ilk 
fanzin festivalini gerçekleştirerek “Biz de buradayız” dedi.

“İNSANLAR KENDİNİ İFADE ETSİN DİYE…”
Festivalin açılışı 22 Nisan’da Tasarım Atölyesi Kadı-
köy’de yapıldı. 24 Nisan Pazar akşamına kadar süren fes-
tivale hem fanzin çıkaranlar açısından hem de okuyucu-
lar açısından ilgi büyüktü. Uluslararası alandan da birçok 
fanzinin bulunduğu fanzin stantlarının görüntüsü adeta 

tek tipleşmiş yayıncılık anlayışına karşı, rengârenk isyan 
bayrağı niteliğindeydi. İspanya, İsveç, Yunanistan, İtalya, 
Bulgaristan, İsviçre ve Avusturya’dan gelen bağımsız ya-
yıncılar da getirdikleri fanzinleriyle festivaldeki yerlerini 
aldılar.
Birbirinden farklı yaş gruplarından, alanlardan ve hatta ül-
kelerden olan fanzincileri bir araya getiren organizasyo-

nun koordinatörlerin-
den Deniz Beşer, aynı 
zamanda “Heyt Be” 
adlı fanzinde çalışı-
yor ve bir görsel sanat-
çı. Beşer, FanzineIST’i 
neden yaptıklarını şöy-
le açıklıyor: “Bu fes-
tival bir bağımsız ya-
yınlar buluşması. 

İnsanların hür bir şe-

kilde kendilerini ifade etmesi gerekiyor. Bunun en iyi bi-
çimde bağımsız yayıncılar ve fanzinler aracılığı ile yapıla-
bileceği düşüncesindeyiz. Bu açıdan iyi bir formdu ve bu 
bağlamda bu festivali başlatmak istedik.”

ULUSLARARASI KONUKLARLA ETKİNLİKLER
Birbirini tanıyan ve farklı fanzin-
ler çıkartan grupların kolektif bir 
çalışması ile organize edilen fes-
tivalin Tasarım Atölyesi’ndeki ilk 
gününde Amerikalı çizgi roman 
eğitmeni Michael Ferrara, çizgiro-
man fanzinlerinin tarihine yönelik 
bir sunum gerçekleştirdi. Festiva-
lin ilerleyen günlerinde de İtalyan 
sanatçı Michael Polermo “Kişi-
sel yayıncılık üretiminde tasarım” 
üzerine sunum yaptı, Deniz Be-
şer’in moderasyonu ve Tolga Gül-
dallı ile “Türkiye’de 90’lı yıllarda fanzin kültürü” tartışıl-
dı. Etkinlik kapsamında bir de “Fanzin filmleri” gösterildi.

l Bircan BİROL

9

l Esra ARSLAN

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

GEREKLİ 
TELEFONLAR !

Fanzin festivali “FanzineIST” 80’den fazla fanzinin katılımı ile üç gün sürdü; 
yurtdışından bağımsız yayınların da katıldığı festivalde, birçok etkinlik düzenlendi

Ülkemizin kıymetli 
yazarlarından, 

gazetemiz köşe 
yazarı 

Mario Levi, 
24 Nisan 2016 

Pazar günü babası 
Eliya Levi’yi 
sonsuzluğa 

uğurlamıştır. 
Levi ailesine

sabır ve başsağlığı 
dileriz.

Gazete Kadıköy
Ailesi

BAŞSAĞLIĞI

ruhu
Kadıköy’de

canlandı

Öğrencilerden “Forum Tiyatro”
Bu sezon gençlerle ilgili proje ve etkinliklere ağır-
lık veren Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür 
Merkezi, Forum Tiyatro projesini hayata geçirdi. 
Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Lisesi ile ger-
çekleştirilen projeye okul müdürü Sabri Şen ve 
Rehberlik Öğretmeni Zeynep Başer destek ver-
di. Tijen Savaşkan ve Doç. Dr. Nihal Kuyumcu yö-
netiminde bir süredir çalışmalarına devam eden 
öğrenci, öğretmen ve veliler çıkardıkları oyunu 22 
Nisan günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde sah-
neledi. Bu çalışmanın çok faydalı olduğunu dile ge-
tiren öğrenci ve veliler, projenin devam etmesi-
ni istedi.

 Forum Tiyatro’ya katılan öğrencilere Kadıköy Be-
lediyesince sertifika verildi. 

FORUM TİYATRO
Augusto Boal’ın geliştirdiği Forum Tiyatrosu ça-
lışmaları, kendine has egzersiz ve oyunlardan 
oluşmuyor. Bu özel çalışmaların sonucunda top-
luluğun ortak sorununu bulmayı ve bunu oyun-
laştırmayı hedefler. Böylece bu topluluğun ortak 
sorununu ifade etme ve seyircisine de bu sorunu 
dönüştürme şansını, olanağını sunar. Muhsin Adil 
Binal Mesleki ve Teknik Lisesi öğrenci, öğretmen 
ve velileri de karşılıklı ilişkilerini kuvvetlendirmek 
için Forum Tiyatro yöntemini kullandı. 
Öğrenciler, öğretmenleri ile daha iyi iletişim kur-
ma, kendi aralarındaki iletişim problemleri ve ve-

lilerini kendi istekleri konusunda ikna etme yön-
temleri üzerine kısa oyunlar sahneye koydular. 
Böylece üç grup üç başlık altında sahneye konan 
oyunlarla daha sağlıklı iletişimin yollarını keşfet-
miş oldu. 

Gençler, Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
yürüttükleri Forum Tiyatro Projesi sonucu 
çıkan oyunu izleyiciyle buluşturdu

Fanzin 

Deniz Beşer
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GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

19 MAYIS HAFTASINA ÖZEL ACELE EDİN !!!

• 07-08 / 28-29 MAYIS CMT-PZR AMASRA-YENİCE ORMANLARI- DEVREK-KARABÜK (1 GECE-2 
GÜN )  
• 14-15 MAYIS  CMT-PZR KIRKLARELİ-EDİRNE ( 1 GECE -2 GÜN ) 
• 14-15 / 28-29 MAY CMT-PZR  ESKİŞEHİR- ODUNPAZARI- SÖĞÜT ( 1 GECE -2 GÜN )  
• 28-29 MAYIS CMT-PZR  İĞNEADA-LONGOZ GÖLLERİ -LİMANKÖY- FENER- KIRKLARELİ ( 1 GECE 
-2 GÜN )
• 02-05 HAZ. PERŞ-PZR KASTAMONU-KÜRE DAĞLARI- İNEBOLU-AYANCIK-SİNOP( 2GECE 4 GÜN )

• 18-21 MAYIS ÇARŞ-CMT. ASSOS -BEHRAMKALE-AYVALIK-CUNDA -TRUVA TURU  
( 2 GECE - 4 GÜN ) ( 19 MAYIS ' A OZEL !!! )
• 21-22 MAY CMT-PZR GÖLCÜK- KIZIK YAYLASI-AKKAYA TRAVERTENLER- BOLU 
MERKEZ (1 GECE - 2 GÜN) (KADINLAR HAMAMI SEFASI/ AKŞAM CANLI MÜZİK !!! )

• 30 NİSAN CMT ANADOLU KAVAĞI- YUŞA TEPESİ -YOROS KALESİ- YENİ 
YÜZÜYLE BEYKOZ ( BRUNCH DAHİL )
• 01 MAYIS PZR ACARLAR LONGOZ'U-ADAPAZARI -POYRAZLAR GÖLÜ 
(YEMEKLİ) 
• 01 MAYIS PZR/08 MAYIS PZR. AYVA’NIN YERİ, İPEK BÖCEĞİ EVİ  BİLECİK 
'İN OSMANELİSİ &GEYVE (YEMEKLİ ) 
• 07 MAYIS CMT / 28 MAY CMT. YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI (KAHVALTI &ÖĞLEN YEMEK  DAHİL) 
• 08 MAYIS PZR/ 29 MAYIS PZR. FENER -BALAT-KARİYE MÜZESİ ( YEMEKLİ ) 
• 08 MAYIS PZR ELMALI GÖLETİ -KINIK KÖYÜ VE ÇÖMLEK ATÖLYELERİ (  PİKNİK   ) 
• 12 MAYIS PERŞEMBE ŞİLE- AĞVA-SAKLI GÖL ( YEMEKLİ )
• 15/ 29 MAYIS PZR GÖYNÜK -TARİHİ TARAKLI EVLERİ-ÇUBUK GÖLÜ (YEMEKLİ)  
• 15 MAYIS PZR.  CUMALIKIZIK -ULUABAT GÖLÜ (YEMEKLİ) 
• 19 MAYIS PERŞ. SAKARYA- ŞEREFİYE KÖYÜ-KUZULUK ( YEMEKLİ ) 
• 22 MAYIS PZR.  TARİHİ İZNİK  (YEMEKLİ ) 
• 22 MAYIS PZR  POLONEZKÖY- RİVA- BEYKOZ CAM ATÖLYESİ ( YEMEKLİ )

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

Kadıköy Ahmet Sani Gezici Anado-
lu Kız İmam Hatip Lisesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen toplantıya 
Vali Şahin’in yanı sıra Kadıköy Kay-
makamı Birol Kurubal, Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, il 
kurum müdürleri, ilçe kurum mü-
dürleri, kamu ve özel hastanele-
rin temsilcileri, spor kulüpleri tem-
silcileri, muhtarlar, STK ve okul aile 
birliği başkanları ile üniversite yö-
neticileri ve öğrenci meclisi baş-
kanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını Vali 
Şahin yaptı. Şahin, “Bugün İstan-
bul’un Anadolu yakasındaki en eski 
ilçelerinden biri olan ve tarih bo-
yunca sayfiye yeri olarak da bili-
nen gözde ilçesi Kadıköy’ün sorun-
larını dinleyeceğiz ve “Kadıköy’de 
bundan sonra neler yapılmalı”-
yı birlikte tartışacağız. Bu toplan-
tılar aslında karşılıklı bir istişarenin 
yanında dertleşme toplantısı. İlçe 
toplantılarının konsepti daha çok 

sizleri, ilçeye ilgili zorlukları, şikâ-
yetleri dinlemek, yapılabilecekler 
hususunda sizlerin önerilerini al-
mak ve bizim sizler için düşündük-
lerimizi, planlarımızı, yapmak is-
tediklerimizi sizlerle paylaşmak” 
dedi. 
İstanbul’un modern bir şehir olma-
sında Kadıköy’ün katkısının büyük 
olduğunu ifade eden Şahin, “Kadı-
köy’ün İstanbul’a katkıları çok ol-
muştur. Bundan sonra da olmaya 
devam edecek. İnşallah daha geliş-
miş, daha güzel bir İstanbul’u hep 
birlikte inşa ederiz” diye konuştu. 
Vali Şahin’den sonra Kadıköy Kay-
makamı Birol Kurubal da konuş-
ma yaptı. Kadıköy’ün son durumu 
hakkında bilgilendirme sunumu 
yapan Kurubal, hem Kaymakamlı-
ğın hem de Kadıköy Belediyesi’nin 
hizmetlerinden bahsetti. Toplantı 
ilçe katılımcıları tarafından sorulan 
soruların ilgili kurum müdürlükle-
rince cevaplanması ile sona erdi. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
“İstanbul Valiliği İlçe Buluşmaları” 
kapsamında Kadıköy'e geldi

Kadıköylülerle buluştu

Selamiçeşme Demiryolu Altgeçidi için geri sayım 
başladı. 1986 yılında Kadıköy Belediyesi tarafın-
dan yaptırılan Selamiçeşme Köprüsü; ilçeden ge-
çen 8,5 kilometreden fazla uzunluktaki tren yolu 
hattı üzerinde bulunan 17 karayolu geçidinden bir 
tanesi. Söz konusu 17 geçitten sadece 10 tane-
sinde geliş ve gidiş şeritleri bulunduğu, diğerle-
rinin tek yönlü olduğu belirtilirken, Selamiçeş-
me üstgeçidinin, ilçenin karayolu ulaşım ağındaki 
öneminin büyük olduğu ifade ediliyor.
Ancak özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm 
kapsamında inşaat faaliyetlerinin yoğunlaşma-
sıyla ağır tonajlı inşaat araçlarının da sık sık geç-
tiği köprü, zaman zaman kopan beton parçala-
rı nedeniyle güçlendirilmesi gerektiği yönündeki 
eleştirilerle gündeme geliyordu.

YILLARIN YORGUNLUĞUNU TAŞIYOR
Kadıköy Belediyesi tarafından Selamiçeşme üst-

geçidi ile ilgili yapılan bilgilendirmede; 2013 yılın-
da Kadıköy Belediyesi’nce İTÜ’ye hazırlatılan statik 
inceleme raporunda, köprünün güçlendirilmesi-
nin zorunlu olduğu sonucuna varıldığı belirtildi. An-
cak Kadıköy Belediyesi’nin, köprünün yenilenmesi 
veya güçlendirilmesi işinin proje kapsamına aldı-
rılması çabalarının sonuçsuz kaldığı ifade edile-
rek, “Ekonomik ömrünü dolduran köprünün işlevi-
ni devralmak üzere Kadıköy Belediyesi tarafından 
2015 yılında altgeçit projesi hazırlatılmıştır. Proje 
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Altya-
pı Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Marmaray Bölge 
Müdürlüğü tarafından uygun bulunarak onaylan-
mıştır” denildi.

MODERN ALTGEÇİT GELİYOR
Selamiçeşme altgeçidi projesinde araç şeritlerinin 
yanı sıra bisiklet yolu, engelli vatandaşların ihtiyaç-
larına uygun eğimde yaya yolları, altyapı hatlarına 
müdahaleyi kolaylaştıran galeri sistem gibi olanak-
lar bulunacağı belirtildi.

Ömrü 100 yıl olarak projelendirilen altgeçidin haya-
ta geçişi ile beraber araç, yaya ve bisikletli ulaşımı-
nın kolaylaşması ve güvenliğinin artması, gürültü 
kirliliğinin azaltılması, bölgenin estetik kalitesi-
nin büyük ölçüde artması gibi faydalar öngörülü-
yor. Yapıldığı dönemde faal bir tren yolunun altına 
karayolu inşa etmekteki güçlükler nedeniyle köp-
rü olarak tasarlanan üst geçidin, Marmaray Proje-
si'nin inşaat aşamasına geçmesi sayesinde altge-
çit olarak tasarlanabildiği ifade edildi. Projeye göre 
geçidin boyu 320 metreden 200 metreye inecek. 
Ayrıca köprü yakınındaki yaya köprüsü de işlevini 
altgeçide devredecek.

30 yıl önce 
yapılan 
Selamiçeşme 
üstgeçidi 
altgeçit 
olarak 
yeniden inşa 
edilecek

l Mustafa SÜRMELİ

Üstgeçitti 
altgeçit 
olacak

Vali Şahin 

eride Büşra Taşlı’nın ölümüyle so-
nuçlanan kazayla ilgili olay yeri olan 
Suadiye Sahil Yolu’nda 24 Nisan Pa-
zar günü keşif yapıldı. Olay yerine 

gelen mahkeme hâkimi ve bilirkişi, kazanın nasıl 
meydana geldiğini anlatan görgü tanıklarını din-
ledi. Yapılan keşfin ardından görgü tanıklarının 
anlattıkları tutanağa geçirildi. 

“ACIYI ATLATAMADIK”
Keşif yapıldıktan sonra açıklama yapan baba 

Erol Taşlı, “Kızımın vefat ettiği yerdeyiz. Bu acı-
ları tekrar yaşamak bize zor geliyor. Ama tabi kı-

zımın arkasındayız. Mahkemeye güveniyoruz. 
Bugün de burada keşif yapıldı. Daha önce savcı-
lık soruşturması sırasında bir bilirkişi raporu ha-
zırlanmıştı. Orada sürücünün asli kusurlu, yaya-
nın ise kusursuz olduğu belirtilmişti. Buna karşı 
taraf itiraz etmişti. Bu itiraz üzerine de davanın 
görüldüğü mahkeme ilk celsede keşif kararı aldı 
ve bugün de keşif yapıldı. Kamera kayıtlarında 
kızımın yaya geçidinde olduğu görülüyor. O gün-
den beri ben işime gidemiyorum. Sürekli rapor 
alıyorum. Ailem kötü durumda. Psikolojik tedavi 
görüyoruz. Bu acıyı hala atlatamadık. Allah kim-
senin başına böyle acı vermesin. Yavrum aklım-

dan çıkmıyor. Amacımız; bir daha böyle kazala-
rın yaşanmaması ve başka Büşraların ölmemesi” 
diye konuştu. Taşlı ailesinin avukatı Efkan Bo-
laç da Mayıs ayı içinde davanın bitebileceğini be-
lirterek, “Bu keşifle beraber mahkemeye bilirkişi 
raporu sunulacak. Bu bilirkişi raporu sonucunda 
da tahminen 5 Mayıs’taki duruşmada son aşama-
ya geleceğiz. Şu andaki veriler ve bulgular bizim 
açımızdan bilinçli taksirin var olduğunu gösteri-
yor. Bugün tanıklar da dinlendi. Şimdi bilirkişi 
raporunun 5 Mayıs’taki duruşmaya yetişmesini 
bekleyeceğiz” açıklamasını yaptı. 

 Kaza yerinde
keşif yapıldı

Bilkent Üniversitesi’nde burslu okuyan ha-
zırlık sınıfı öğrencisi 20 yaşındaki Feride 
Büşra Taşlı, Zeynep Nur Koşan’ın kullan-
dığı aracın çarpması sonucu hayatını kay-
betmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan 
Feride Büşra Taşlı hastaneye kaldırılırken 
yolda hayatını kaybetmişti. Büşra Taşlı’nın 
davası 5 Mayıs Perşembe günü Anadolu 
Adliyesi’nde görülecek. 

NE OLMUŞTU?

F

Suadiye
Sahil Yolu’nda, 

üniversiteli 
Feride Büşra Taşlı’nın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili olay yerinde keşif yapıldı
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48 yıllık mısır tohumları
Kadıköy Belediyesi Feneryolu Gönül-
lü Evi Çevre Komitesi geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da tohumdan fideye ekim et-
kinliğini TEMA Vakfı desteği ile düzen-

ledi. 20 Nisan Çarşamba günü Feneryo-
lu Gönüllü Evi’nde düzenlenen etkinlikte 

TEMA Sorumlusu Mehmet Ekşioğlu do-
ğal tarım ve tohum konusunda bir sunum yap-
tı. TEMA Vakfı ile 15 yıl önce tanıştığını ve do-
ğal tarım çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen 
Mehmet Ekşioğlu, 48 yıllık olduğunu söylediği 
mısır, en az 30 yıllık domates, salatalık ve bam-
ya tohumlarını dinleyicilere dağıttı. Ekşioğlu, 
“Kendi yetiştirdiğimiz mısır yaklaşık 48 sene-
lik. 1968’den bugüne kadar… Rizeliyim, eğer 
Rize’den geldiyse daha da fazla ömrü. Mısırdan 
mısır ekerek ondan ona devam ettik. Bununla 
birlikte domates tohumu, salatalık tohumu bun-
lar da yaklaşık 30 senelik. Ekşili Kocaali doma-

tesi adı altında yetiştirdiğim bu tohumu İstan-
bul’da 6 senedir dağıtıyorum” dedi.

DOĞAL TARIMI ANLATIYOR
Zaman zaman doğal tarım konusunda su-

numlar düzenlediğini ve bilgilerini paylaşmak-
tan mutluluk duyduğunu söyleyen Ekşioğlu, 
okullarda düzenlediği sunumlarda tohum dağı-
tırken, saksısını getiren öğrencilere nasıl ekim 
yapacağını da öğretmeye gayret ettiğini belirt-
ti. Bugüne kadar binlerce doğal tohum dağıttığı-
nı ifade eden Ekşioğlu, “Projemizin amaçların-
dan biri, yetiştirmesini öğretmek, yetiştirmesini 
öğrettiğimiz kişilere bizdeki doğal tohumlardan 
vermek. Onların da devam etmesini sağlamak” 
diye konuştu.

Kadıköy’de okullarda gerçekleştirdikleri do-
ğal TEMA bahçelerinden bahseden ve öğrenci-
lerin tarım keyfine tanık olduğunu ifade eden 
Ekşioğlu, “Orada tohumlarımızdan fide oldu. Fi-
deler meyveye döndü. Daha sonra çocuklar yaz 
döneminde gelip bahçeye ne diktik onları göz-

lemlediler. Kendileri tattılar. Okul tekrar eylülde 
başladığında bahçede kalan domates, biberleri 
de toplayıp, hiç ziyan etmediler onlarla da tur-
şu yaptılar. Yani kışın da aynı bahçeyi kış bah-
çesi yaptılar. Toprağa ne verirseniz onu alıyorsu-
nuz. Kötü dost değildir o. Sen ne kadar ona hor 
davransan da o sana gene de iyi davranıyor. Yani 
mutlaka geriye verir” şeklinde konuştu. Doğayı, 
çevreyi, tarımı ihmal etmemeye çalıştığını, ken-
di tabiriyle “arta kalan zaman”ını kendine ayırdı-
ğını ifade eden Ekşioğlu, doğal tohumun önemi-
ni anlattı. Çevre Komitesi Başkanı ve Feneryolu 
TEMA sorumlusu Ayşenur Amcaoğlu, bu etkin-
liklerin her sene yapılacağını söyledi.

Yıllardır doğal tarım çalışmaları yapan Mehmet Ekşioğlu Feneryolu Gönüllüleriyle buluştu
l Mustafa SÜRMELİ

eçtiğimiz günlerde Kadıköy’de yürür-
ken aklıma geldi. Kadıköy’ü çok seviyo-
rum ve Kadıköy’de yaşıyorum ama bu 
bana yetmiyor artık. Benim Kadıköy’ü 

ele geçirmem lazım! Kadıköy benim olmalı!

Kadıköy’ü ele geçirmenin ilk adımı nedir peki? 
Tabii ki yönetime el koymak! Belediyeyi ele geçir-
mek! Evet, Kadıköy Belediyesi’nin hesabını ele ge-
çirmeliydim! Bu harika bir fikirdi!

Hemen harekete geçtim! Hiç vakit kaybetmeden 

telefonumu çıkardım ve hoop! Kadıköy Belediye-
si’nin Instagram hesabını ele geçirdim! İnsanlar için 
zor olabilir ama benim gibi kuklalar için iki tuşa ba-
kar hesap ele geçirmek! Yeter ki isteyelim.

Neyse, ne diyordum. Hesabı ele geçirdim. Eh, 

hesabı kuru kuru ele geçirmek bana yeter mi? Yet-
mez tabii ki! Belediye binasına da sızdım! Egemen-
liğimi konuya en uygun bulduğum birimde duyur-
dum. Zabıta oldum. Bu konuda şakam olmadığını da 
yazdığım duyuruyla belli ettim:

Sosyal medya fenomeni Kukla Süreyya, 
Kadıköy Belediyesi’nde geçirdiği bir haftayı 

Gazete Kadıköy okurlarıyla paylaşıyor artık benim!
G

Flaş! Flaş! Flaş! Bundan sonra belediye 
benden sorulacak! Belediyenin her odasına, 
her birimine gireceğim, gerekirse Başkan’a 
bile çıkacağım!

Zabıta olup gözdağı verdikten sonra yan 

gelip yatmadım tabii. “Önce çevre” dedim 

ve kendimi parklara, bahçelere attım. 

Kadıköy’de toplam 117 tane park varmış. 

Üşenmedim, gidebildiklerimin hepsine 

gittim. Ağaçları budadım, çiçekleri suladım, 

çalılara şekil verdim. El becerim biraz iyidir, 

bazı yerlere çalılardan kalpler, hayvan 

figürleri bile yaptım!

Ertesi sabah erkenden 
kalktım, herkes 
uyurken ben sokakları 
süpürdüm! Yine olsun, 
yine süpürürüm ama 
benim süpürmemle 
olacak iş değil. İnsanın 
içinde olmalı, etrafa 
çöp atmamalı. Valla 
bundan sonra sağa 
sola çöp atan birini 
görürsem direkt 
olarak yanına gidip 
uyaracağım. Olmadı 
bir sabah erkenden 
kapısında belirip etrafı 
temizleteceğim!

Belediyede işler bitmiyormuş! Çöpü bitse inşaatı var. 
Koştur koştur Gençlik Sanat Merkezi inşaatına gittim. 

Bina yıkılmak üzere olan eski ahşap bir bina olduğu 
için baştanbaşa yenileniyordu. Bu durumda benim de 

tüm tahtaları tek tek çakmam gerekti! Tabii ustalar da 
çalıştılar ama en büyük yük bendeydi. Tek başıma 10 

usta gücünde çalıştım!

Ertesi sabah kalkıp belediye binasına gittim. 
Sokaklarda gördüklerimi, Kadıköy halkıyla 
konuştuklarımı Başkan’a anlatmak 
için toplantı talep ettim.

Sağolsun beni kırmadı, 
hemen odasına aldı. 
Çalıştığı projeleri anlattı. 
Ona sorduğum soruları 
yanıtladı. O kadar çok 
konuştuk ki, şimdi burada 
anlatamayacağım. 
Ama ilerleyen günlerde 
blogumda tüm sorularımın 
yanıtlarını yayınlayacağım.

Ve hayvanlar! Beni tanıyanlar bilirler, hayvanları pek 

severim. (Tabii bunda onların da benim kadar tüylü 

olmalarının etkisi var biraz.) Acıbadem’deki Evcil 

Hayvanlar Sağlık Merkezi’ne gittim. Buraya daha önce 

de gelmiştim ama bu sefer veteriner olarak geldim. 

Gelen sokak hayvanlarının dertlerini dinledim. Bu 

arada bu merkezde ücretsiz olarak sokak hayvanlarını 

muayenesi ve tedavisi yapılıyor. Talep o kadar yoğun ki, 

telefonlar hiç susmuyor.

23 Nisan gelince de kendimi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne attım. Bu binada her katın farklı bir işlevi varmış. Bir katta Kadıköy’deki tüm ilköğretim öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı işlemleri yapılıyordu. Başka bir katta iç hastalıkları birimi vardı. Bir kat da tiyatro, bale, dans, keman, piyano derslerinin verildiği bir çocuk sanat merkezi olarak kullanılıyordu. Ve her şey ücretsiz olmasına rağmen ortam özel bir hastane gibiydi. Her yer çocuklar için düzenlenmişti.

Yani günler boyunca 
o birim senin, 
bu birim benim, 
sokaklar, hayvanlar, 
inşaatlar derken çok 
yoruldum. Bu arada 
Belediye de hesabı 
benden geri almak 
için çok uğraştı ama 
alamadı. Sonunda 
ben insafa geldim.

Ve Kadıköy Çarşı’da 
son bir denetime 
çıktıktan sonra 
hesabı kendilerine 
geri verdim. Şimdilik 
kafaları rahat. Ama 
canım isterse tekrar 
ele geçiririm. Tüylü 
keyfim bilir!

Kadıköy Belediye

KAYIP İLAnI
Gedik Üniversitesi  Turizm ve Otel 

işletmeciliği bölümünden almış olduğum 
Diplomamı kaybettim.Hükümsüzdür.

Sinan AYTEKİN



29 NİSAN- 5 MAYIS 2016 5Haber

Kanser hastalığı nedeniyle 33 yaşında ha-
yatını kaybeden ünlü sanatçı Kazım Koyun-
cu’nun babası Cavit Koyuncu da aynı has-
talık nedeniyle bir süredir Hopa Devlet 
Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 23 Nisan 
Cumartesi günü hayatını kaybeden 86 ya-
şındaki Cavit Koyuncu için Hopa Merkez Ca-
mi’nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlen-
di. Cenaze namazı öncesi Cavit Koyuncu’nun 
oğlu Niyazi Koyuncu ve ağabeyi Selahattin 
Koyuncu taziyeleri kabul etti. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
çelenk gönderdiği cenaze törenine Kadıköy 
Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temur-
lenk ve Kazım Koyuncu Kültür Merkezi Baş-
kanı Mehmet Çarmıklı katıldı. Karadeniz-
li sanatçılar Selçuk Balcı ve Bayar Şahin de 
Koyuncu ailesini yalnız bırakmadı. Koyun-
cu ailesinin en büyük oğlu Hüseyin Koyun-
cu’nun da kanser hastalığı ile mücadele et-
tiği öğrenildi.

ADI KADIKÖY’DE YAŞATILIYOR
Kanser hastalığı nedeniyle 2005 yılında ha-
yatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu’nun 
adının yaşatılması için Kadıköy’de Kazım Ko-
yuncu Kültür Merkezi kurulmuştu. Kültür 

merkezinde müzik, tiyatro ve resim atölye-
leri ile sanatsal faaliyetler yürütülüyor. 

ÜZERİNDEN 30 YIL GEÇTİ 
25 Nisan 1986’da nükleer santraldeki dör-
düncü reaktörde günün erken saatlerinde ilk 
patlama yaşanmıştı.  Çernobil, bugüne ka-
dar yaşanan en büyük nükleer felaket ola-
rak tarihe geçti. Çernobil’deki bir reaktörde 
meydana gelen patlama sonucu 1986 yılın-
da geniş bir alan radyoaktif sızıntının etkisi-
ne maruz kalmıştı. Radyoaktif madde yüklü 
bulutlar farklı ülkeleri etkilemişti. 

TTB: DOĞU KARADENİZ’İ ETKİLEDİ
Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
Başbakan Turgut Özel ve Cahit Aral Kara-
deniz’de yetiştirilen çayda yüksek oranda 
radyasyon bulunup bulunup bulunmadığına 
dair tartışmalara dair açıklamalar yapmış ve 
nükleer sızıntısının Türkiye’yi etkilemediğini 
savunmuşlardı. Türk Tabipler Birliği ise daha 
önceki açıklama ve raporlarında, facianın 
Türkiye’de özellikle Doğu Karadeniz bölge-
sini etkilediğini ve kanser vakalarıyla facia 
arasındaki ilişkinin ayrıntılı olarak araştırıl-
ması gerektiğini belirtmişti. 

Çernobil’in 30. yılında
hayatını kaybetti

NELER OLDU? 
• Facianın ardından 1 Mayıs günü SSCB büyükelçisi, Türk yetkilileri Karadeniz’de ölçüm 
yapmaları konusunda uyardı.
• Türkiye Atom Enerjisi Başkanı (TAEK) Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre “Olay mevzii bir 
olay: Türkiye’ye ulaşsa bile etkilemez” dedi.
• 3 Mayıs günü radyoaktif bulutların Türkiye’ye ulaştığı ve oranın 7 kat arttığı açıklandı.
• 3 Eylül günü Avrupa ülkeleri radyasyonlu olduğu gerekçesiyle Türkiye’den fındık alımını 
durdurdu. 
• 28 Kasım günü Hollanda sağlık bakanlığı Türk çayında yüksek oranda radyasyon var 
açıklamasında bulundu. 
• 2 Aralık günü dönemin sanayi bakanı Cahit Aral çaydaki radyasyonun zararsız olduğunu 
iddia ederek, basın mensuplarının karşısında çay içti. 

Kanserden hayatını 
kaybeden Karadenizli 
sanatçı Kazım 
Koyuncu’nun babası 
Cavit Koyuncu da 
kanser tedavisi gördüğü 
hastanede yaşamını 
yitirdi. Çernobil 
faciasının 30. yılında 
hayatını kaybeden 
Cavit Koyuncu Hopa’da 
toprağa verildi

laiklik eylemi 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın laik-
liğin yeni anayasada yer almaması yönün-
deki açıklamalarına çeşitli çevrelerden tep-
ki gösterildi. 26 Nisan Salı günü Birleşik 
Haziran Hareketi’nin çağrısıyla Bahariye-
Caddesi’nde bir araya gelen vatandaşlar 
açıklamaları protesto etti. Bahariye Cad-
desi’nde toplanan yüzlerce yurttaş “şeriata, 

faşizme, karanlığa geçit yok” sloganları eş-
liğinde yürüyüşe geçti. Süreyya Operası’n-
dan yürüyüşe geçen yurttaşların yürümesi-
ne izin vermeyen polis, vatandaşlara biber 
gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. 

Pir Sultan Alevi Kültür Dernekleri’nin 
çağrısıyla 27 Nisan Çarşamba günü de bir 
protesto eylemi düzenlendi. 

Altıyol’da bir araya gelen vatandaş-
lar, “AKP’nin Gerici Dayatmalarına Kar-
şı, Demokratik-Laik- Çoğulcu Bir Anaya-
sa İstiyoruz” pankartını taşıdı. 

“Eşit, laik ve demokratik cumhuriyet” 
sloganlarıyla tepkilerini gösteren vatan-
daşlar, basın açıklamasından sonra eylemi 
sonlandırdı. 

Meclis Başkanı 
İsmail Kahraman’ın 
laiklik ile ilgili yaptığı 
açıklamalar Kadıköy’de 
protesto edildi Kadıköy’de
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HAFTANIN 
PUSULASI

SİNEMA KİTAP

DVD

Avusturya filmleri

Dünya Dans Günü

Son 7 oyun!

Ateş Kırmızısı

Escobar: Kayıp Cennet

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat 
Merkezi’nde her ay bir ülke sinemasın-
dan örnekler ücretsiz olarak izleyiciyle 
buluşmaya devam ediyor. Mayıs ayı 
Avusturya filmlerine ayrıldı. Avusturya 
Kültür Merkezi ortaklığıyla gösterilecek 
olan filmleri 2, 9, 23 ve 30 Mayıs günleri 
19.30’da Yeldeğirmeni Sanat’ta izlene-
bilir. Adres: Rasimpaşa Mah. İskele Sok. 
No: 43/1 Kadıköy

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 29 
Nisan Dünya Dans Günü’nü bu yıl da 
coşku ile karşılamaya hazırlanıyor. 
Kutlama etkinliği 28, 29 Nisan 20.00, 
30 Nisan 16.00 da Kadıköy Belediyesi 
Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçek-
leşecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları son 7 oyunla sezona veda 
ediyor. 27-30 Nisan 2016 tarihleri 
arasında sahnelenecek oyunlar şöyle; 
12. Gece, On İki Öfkeli, Adam, Şekerpa-
re, Ay Işığında Şamata, Sırça Hayvan 
Koleksiyonu, Oyunun Oyunu ve Sirke 
Tadında Böğürtlen Reçeli. Haldun 
Taner’in ölümsüz eseri Ay Işığında 
Şamata 27 - 30 Nisan günleri arasında 
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde 
seyirciyle buluşacak.

II. Abdülhamit’in saray ressamlığına 
yükselen Fausto Zonaro, Osman Ham-
di Bey gibi dönemin ünlü isimlerinin, 
büyükelçilerin, padişahın yakın çevre-
sinin, Avrupa kültürüne hâkim İstanbul 
beyefendilerinin, İttihat ve Terakki 
liderlerinin yanı sıra sıradan tulumba-
cılarla bile yakın dostluklar kurmuştu; 
ki bu alışılmadık dostluklar onu Aya-
sofya’nın derinliklerinde bilinmeyen bir 
odaya kadar sürükleyecekti…
Tarihle kurgunun iç içe geçtiği, Orhan 
Bahtiyar’ın bu son romanı sizleri 
İstanbul’un belki de en az bilinen sırrını 
öğrenmeye çağırıyor. 
İnkılâp Kitabevi / 384 sf / 13 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları 
şöyle: 
- Galat-ı Meşhur: Doğru Bildiğiniz 
Yanlışlar / Soner Yalçın / Kırmızı Kedi 
Yayınevi / 471 sf / 25 TL
- 50 Muhteşem Kısa Hikâye / Kolektif 
/ Tefrika Yayınları / 398 sf / 20 TL
- Hiç Kimse / Mine G. Kırıkkanat / 
Kırmızı Kedi Yayınevi / 187 sf / 16 TL

Pablo Escobar'ın sırlarla dolu, parıltılı 
zirve yıllarında geçen filmde Nick 
(Josh Hutcherson), sörf yapmak için 
gittiği Kolombiya'da rüyalarının ka-
dını Maria'yla tanışır. Pablo Escobar 
(Benicio Del Toro), Maria'nın amca-
sıdır. Nick zamanla bu devasa ailenin 
bir parçası olmaya başlar. İlk bakışta 
her şey yolunda gözükse de, Nick 
kız arkadaşıyla geçirdiği her gün işin 
bilinmeyen yönleri olduğunu fark 
eder ve istemeden kendini dünyanın 
en büyük uyuşturucu mafyasının 
içinde bulur. Escobar: Kayıp Cennet, 
izleyiciyi hafızalardan silinmeyecek, 
gerilimli bir yolculuğa çıkarıyor.

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

ALBÜM

Fatih Gezer / Anlarlar mı?
Kazova Direnişi ile ilgili çektiği belgesel 
ve oynadığı oyunlarla adını duyuran 
Fatih Gezer, 5 şarkılık albümü “Anlarlar 
mı?”yı dinleyicileriyle buluşturdu. Söz 
ve müzikleri sanatçının kendisine ait 
olan albümde, Şimdi, Söyle Canım 
(Düet), Sendendir,  Anlarlar mı? Bu 
Dünyanın adlı eserleri yer alıyor. Her bir 
eserde Gezer kendine has yorumuyla 
dinleyenlerini bazen 60’ların Yeşilçam 
filmlerine bazen de 70’lerin sanat 
müziğine doğru yolculuğa çıkartırken, 
Sibel Semerci ile “Söyle Canım” adlı 
esere yaptığı düet,  kemanın sesiyle 
dinleyiciyi duygusal anlara götürüyor. 

Ruhu doyuran şarkılar: 
- İkiye On Kala / İyi ve Güzel Kadınlar 
Hep Ağlar
- Cihan Murtezaoğlu / Bitsin Bu Delilik
- Su Soley / Bu Yaz

SERGİ

DANS

TİYATRO

Düşle Gerçek Bir Olduğunda
Ayşe Feryal Gökkaya’nın “Düşle 
Gerçek Bir 
Olduğunda” 
adlı Resim 
Sergisi 28 
Nisan – 7 
Mayıs tarih-
leri arasında 
CKM Per-
formans 1’de 
görülebilir. 
Sanatçı, geo-
metrinin öne 
çıktığı kübist 
bir yakla-
şımla yapılmış resimlerinde, yaşadık-
larından, hayallerinden, düşlerinden ve 
dünyadaki olaylardan besleniyor.

“EmEk harEkEti” 
çizgilerle dile geliyor
Tasarımcı ve çizer Fahrettin Engin Er-
doğan’ın demokratik hak ve özgürlükler 
mücadelesinin geçtiği aşamaları yansıtan 
“Türkiye Emek Hareketi Afiş ve Karikatür 
Sergisi” 30 Nisan’da Kadıköy Belediyesi 
Barış Manço Kültür Merkezi’nde açılıyor. 
12 Mayıs’a kadar görülebilecek bu sergi 
“Eylem Afişleri” niteliğinde. 2000-2016 
yıllarını kapsayan, DİSK, KESK, TM-
MOB ve TTB’nin de aralarında bulunduğu 
sendika, meslek ve kitle örgütleri ve çeşit-
li platformların, Türkiye’nin önemli siyasi 
eşiklerinde hazırlanmış afişlerinden oluşan 
toplam 30 afiş ve 15 karikatür çalışması 
yer alıyor.  Sergi sadece 1 Mayıs’ın 16 yıl-
lık kısa tarihini değil, aynı zamanda Tür-

kiye’de insanca yaşam isteğinin, demokra-
si, eşitlik, özgürlük ve barış taleplerini de 
konu ediniyor. 1 Mayıs’ların, 8 Mart’ların, 
anayasa değişikliklerinin, asgari ücretin, 
ekonomik kriz, darbeler, savaş, işsizlik, 
yoksulluk, sendikal yasakların ve emeğe 
yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir döne-
min panoraması olan sergide ülkenin siya-
si geçmişine kısa bir yolculuğa çıkılacak. 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi’nden mezun olan Fahrettin 
Engin Erdoğan,  sivil toplum örgütlerin-
de, sendika ve gazetelerde çalıştı. Pek çok 
afiş ve bildirinin tasarımını yapan Erdo-
ğan, afiş çalışmalarını Viyana’da ve Salz-
burg’ta sergiledi. 

Her yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı’yla birlikte beyazperdeyi 
hareketlendiren Uluslararası İşçi Filmleri Festivali bu yıl 
11 yaşında! Festival 1-8 Mayıs tarihleri arasında merkezine 
emeği alan filmleri ücretsiz olarak seyirciyle buluşturacak

1 1. Uluslararası İşçi Filmle-
ri Festivali 1-8 Mayıs tarihle-
ri arasında izleyicilerle bulu-
şuyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarba-
kır’da eş zamanlı olarak gerçekleşecek 
festivalde bu yıl “Barbarlığa Karşı Umut 
Öyküleri” teması ile toplam 60 film gös-
terilecek.

2 Mayıs Cuma saat 19.00’da Şişli Be-
lediyesi Kent Kültür Merkezi’nde yapıla-
cak açılış gecesini oyuncu Sevinç Erbulak 
sunacak. Müzik ve dans gösterisini Boğa-
ziçi Üniversitesi Folklor Kulübünün su-
nacağı gecede her yıl olduğu gibi bu yıl 
da bir set işçisine plaket verilecek.  Zon-
guldak’taki kaçak maden ocaklarını an-
latan “Soluk” filmi festivalin açılış filmi 
olacak.

2 Mayıs saat 19.00’da Çağdaş Sanat-
lar Merkezi'nde gerçekleşecek Ankara 
Açılış programını Mert Fırat ve Çiğdem 
Sezgin sunacak. Boyalı Kuş grubunun 
müzik dinletisinin de olacağı açılış filmi, 
10 Ekim ailelerinin ve CHP İstanbul Mil-
letvekili Şafak Pavey’in katılımıyla “Ge-
ride Kalanlar” belgeseli olacak. İzmir’de 
ise 3 Mayıs Salı 19.00’da Festival Yürü-
yüşü yapılacak. 19.30’da İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde Terane Film Müzikleri kon-
seri ve 10 Ekim katliamı ile ilgili “Annem 
Bana Peynir Al Gel Dedi” film gösterimi 
gerçekleştirilecek.

11. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 
4 şehirdeki gösterimlerden bir süre sonra 
birçok kenti kapsayan uzun bir yolculuğa 
çıkacak ve gösterimler her yıl olduğu gibi 
ücretsiz olacak.  

Türkiye’den ve dünyanın dört bir ya-
nından emekçilerin yaşamlarını ve mü-
cadele deneyimlerini izleyicilerle buluş-
turmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini 
özendirmeyi amaçlayan festival,  DİSK 
/ Sine-Sen, DİSK / DEV SAGLIK-iş, 
, DİSK/Basın-iş, Türk-iş / Tez-Koop-
İş, Türk-iş / Tek Gıda-iş,  KESK / SES , 

TTB,  Halkevleri , Sendika.Org  ve Ça-
pulTV tarafından düzenleniyor. 

İLK GÖSTERİMLİ ZENGİN PROGRAM
Festival süresince 18’i uluslararası, 

42’si Türkiye’den olmak üzere toplam 60 
uzun, kısa kurmaca ve belgesel film seyir-
ciyle buluşacak. 

İstanbul’daki gösterimler Beyoğlu Si-
neması, Fransız Kültür Merkezi, Ayna-
lı Geçit Etkinlik Mekânı ile Kadıköy’de 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Rasimpa-
şa Gönüllü Evi, Barış Manço Kültür Mer-
kezi, Kadıköy Halkevi ve Avam Kahve-
si’nde olacak. 

İşte festivalde kaçırılmayacak film-
ler: 

• Zelimir Zilnik’in güncel göçmen so-
runlarını işlediği 2015 yapımı Seyir Def-
teri, Sırbistan/Log Book Serbistan 

• 2016 yapımı Japonya Sennan Ishiwa-
ta Asbest Köyü - Bir Can Kaç Para? 

• Bilim-kurgu işçi filmi Ay/Moon
• İsveç’ten ödüllü bir işçi filmi Ye,U-

yu Öl/Ata Sova Dö
• Polonya Silezya bölgesindeki maden 

işçilerini anlatan üçlemeden Aynı Tesbi-
hin Taneleriyiz Biz filmi 

• İsveç’in Yılmaz Güney’i Bo Wider-
berg’in sendikal mücadelede müziği ilk 
ve yaygın kullanan bir mücadele adamı-
nın kurmaca öyküsünü anlattığı Joe Hill 

Ayrıca bol ödüllü son dönem Türkiye 
yapımı uzun metraj filmler Toz Bezi, Ab-
luka, Sarmaşık, Nefesim Kesilene Kadar, 
Rüzgârın Hatıraları filmleri de izleyiciyle 
ücretsiz buluşacak.

Muammer Özer’in Tarık Akan ve 
Hale Soygazi’nin oynadığı Bir Avuç Cen-
net filmi, Yılmaz Güney’in Duvar filmi 
ve Duvar filminin kamera arkası öyküsü-
nün anlatıldığı Sürgün Türküleri ve fazla-
sı festival süresince gösterilecek.

10 Ekim katliamı üzerine belgeseller, 
öldürüldükten sonra panzerde sürüklenen 
yönetmen Hacı Lokman’ın anısına Bark 

filmi, Çoban Ateşlerinin Yandığı Yerde 
KAVEL’de belgeseli, Kağıt toplama iş-
çilerini, Rojava’yı, kadınları, Suriye’den 
gelen mültecileri, Karadeniz’de, Ceratte-
pe’de verilen mücadeleyi anlatan bir çok 
belgesel izleyicilerle buluşacak.

Ayrıntılı program ve Kadıköy’de gös-
terilecek filmlerin yer ve seans bilgilerine 
www.iff.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

başlıyor

Ve emeğin festivali
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SİNEVİZYON

Yeni Ahit
Tanrı yaşıyor, hem de Brüksel’de bir 
apartmanda! Ama pek huysuz bir adam; 
karısıyla kızına pek kötü davranıyor. 
Masum kızı hakkında pek az şey biliyoruz 
aslında: Kendisi 10 yaşında, adı da Ea... Bir 
gün tahammülü tükenince, Ea babasının 
en büyük sırrını, yani dünyadaki herkesin 
öleceği tarihi SMS’ler yollayarak ifşa 
eder. Ardından da evden kaçıp altı yeni 
havari bulmaya karar verir. 2016 Altın 
Küre Ödülleri’ne Yabancı Dilde En İyi 
Film dalında aday olan The Brand New 
Tastemant / Yeni Ahit keyifle izlenecek 
bir fantastik komedi örneği. 

Caddebostan Cinemaximum (Budak)
Kor 11:00 14:15 17:30 21:00
Kral İçin Hologram 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00 23:30 (Cm-Cts)
Avcı: Kış Savaşı 11:00 13:30 16:00 18:40 
21:15 23:30 (Cm-Cts)
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi 
Haldun Taner Sok. No:11  Caddebostan/ 
(216) 3580202
Göztepe Avşar Optimum
Yola Geldik 11:00 13:00 15:00 21:15
Babaların Babası 11:45 14:15 16:45 19:15 21:30
Yolculuk 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Adres: Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No: 
10/4 (216) 6641395
Kadıköy Kadıköy
Küçük Kral 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe
Kapının Diğer Tarafı 15:00 17:00 19:00 21:00
Yitik Kuşlar 15:00 17:00 19:00 21:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400
Kadıköy Rexx
Yolculuk 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
Babaların Babası 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Kor 11:00 15:45 18:30 21:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 
3360112

Kültür Devrimi dönemi… Moğolistan’a, ‘halkı bi-
linçlendirmek için’ giden, karşılığında da yaşam 
pratiği kazanmak için çabalayan Çinli genç üni-
versite öğrencisi, çok geçmeden doğanın ken-
di içindeki o çok özel ahengine tanıklık eder. Bu 
ahenkte Moğol steplerinin bir tür hâkimi olan 
kurtların rolü öne çıkar. Lakin devreye bu geze-
genin en tehlikeli üyesi, insan girer ve denklem 
bozulur… Sinemasal geçmişinde ‘Ayı’ ve ‘Two 
Brothers’ gibi daha önce de doğaya açılan film-
ler bulunan Jean Jacques Annaud imzalı ‘Kurdun 
Uyanışı’, özel bir çalışma. Ekolojik filmlere ilgi du-
yanlar kaçırmasın.

‘Tanrı ölmedi, aramızda yaşıyor…’ Belçika-
lı yönetmen Jaco Van Dormael’in  son filmi ‘Yeni 
Ahit’, modern zamanlara ait sürreal bir öykü an-
latıyor. Brüksel’de bir apartman dairesinde ya-
şayan Tanrı, günlerini spor programları seyre-
derek ve bilgisayar başında insanların hayatına 
hükmeden kanunlar yazarak geçiriyor. Babasıy-
la sorunları olan 10 yaşındaki kızı da bir gün is-
yan bayrağını açarak bütün insanların ölüm ta-
rihlerini SMS yoluyla cep telefonlarına yolluyor. 
Bu durum kargaşa yaratsa da minik kız yeni ha-
variler bularak yeni bir kitabın yazılması için kol-
ları sıvıyor. Son zamanların en ilginç filmlerinden 
biri olan ‘Yeni Ahit’, uçuk kaçık konusu ve birbi-
rinden ilginç detaylarıyla kaçırılmaması gereken 
bir yapım…

Maşa olarak kullanılan genç bir kız ve kaza 
eseri patlayan bir bombayla kana bulanan Pa-
ris. ‘Baskın Günü’, polis içindeki bir çetenin yön-
lendirdiği kaos ve bu ortamda hedef gösterilen 
Müslümanlar üzerinden gelişen bir aksiyon fil-
mi. ‘Yeni siyahi James Bond’ olacağına dair söy-
lentiler çıkarılan Idris Elba’nın sürüklediği yapım, 
öykü bakımından klişelerle ilerlese de kimi hare-
ketli sahneleriyle ilgiye değer bir çaba.

Geleceğini Amerika’da arayan İrlandalı bir 
kız… Son Oscar’larda ‘En İyi Kadın Oyuncu’ da-
lında Saoirse Ronan’a adaylık getiren yapım, çı-
kışsızlık üzerine kulak vermeye değer bir öykü 
anlatıyor. Bir yanda vatan hasreti öte yanda 
umut vaat eden bir ülke, bir şehir (New York) 
ve bir birliktelik… Kahramanın İrlanda’ya dön-
düğü ve burada kafa karışıklığı yaşadığı bölüm-
lerde sizi kendi öyküsüne ikna etme problem-
leri yaşayan ‘Brooklyn’, yine de kimi etkileyici 
sahneleriyle izlenir. Gözümüzün önünde büyü-
yen Ronan da performansıyla oyunculuk kalite-
sini hissettiriyor.       

Geçen haftadan bu haftaya kalan yapım-
lar listesine göz atarsak Zeki Demirkubuz im-
zalı ‘Kor’, yönetmenin eski yapımlarının şimdiki 
zamandaki uzantısı niteliğinde. Temalar ve öykü 
tanıdık ama yine de izlenmeye değer. Muhafa-
zakâr bir çevre içinde cihatçı örgütlerin eline dü-
şen bir gencin sosyolojik ve psikolojik çıkmazları 
üzerinden ülke gerçeklerine ilişkin bir hikâye an-
latan ‘Yolculuk’ da sinematografik açıdan heye-
can içermese de içerik açısından kayda değer bir 
çaba. Oyunculuklar da gayet iyi. Bomboş hikâ-
yeler anlatırken vaktimizi çalmaktan başka işe 
yaramayan şimdiki zaman yerli yapımlarından 
dertleriyle ayrışıyor ‘Yolculuk’…

Son dönemlerin en başarılı yapımlarından biri 
olan ‘Orman Çocuğu’, her yaştan çocuğa sesle-
niyor, ‘Mutlaka izleyin’ diyerek noktayı koyalım…    

Ekolojik uyanış!

UĞUR 
VARDAN

PuAN cEtVElİ
Kurdun Uyanışı
Yeni Ahit
Baskın Günü 
Brooklyn
Kor 
Yolculuk
Kral İçin Hologram

Baharda
tiyatro zamanı…

İzleyicileri yerli ve yabancı oyunlarla buluşturan İstanbul Tiyatro 
Festivali kapsamında Kadıköy’de 5 mekânda 9 oyun sahnelenecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 
2004’ten bu yana Koç Holding Enerji Grubu 
Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorlu-
ğunda düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali bu 

yıl 20’nci kez gerçekleştirilecek. 20. İstanbul Tiyatro Festi-

vali, 3-28 Mayıs arasında Türkiye’den ve yurtdışından çe-
şitli oyun, dans, performans ve yan etkinliklerden oluşan 
zengin bir programla tiyatroseverlerle buluşacak. Festival 
bu yıl yurtdışından 9, Türkiye’den 23 oyun, dans ve perfor-
manstan oluşan 32 gösteriyi ve zengin içerikli 18 yan etkin-
liği 25 farklı mekânda sanatseverlere sunacak. Bu mekânlar 
arasında Kadıköy’den de 5 mekân bulunuyor. İşte Kadı-
köy’de sahnelenecek oyunlar:

l Gökçe uYGuN

H
Gizli Yüz

Orhan Pamuk’un aynı adlı film senaryosundan, 
Mesut Arslan’ın tiyatroya uyarladığı Gizli Yüz, 

kimlik üzerine kurulmuş, günümüzde geçen bir 
peri masalı. Oyun, genç bir fotoğrafçıyla hoş, 
esrarengiz bir kadının farklı şehirlerde düş ve 

gerçeğin sınırında dolanmasını anlatıyor. Erki De 
Vries’in yaratıcı ışık koreografisi, Arslan’ın güçlü 

uyarlaması ve yönetmenliğiyle birleşerek oyunda 
izleyiciye farklı bir deneyim sunulacak. 

(6, 7 ve 8 Mayıs / 20.30 / Moda Sahnesi)

Vibratör Oyunu
İdealist Doktor Bay Givings 
1880’li yıllarda, histeri 
hastalığını tedavi etmek için 
bugünkü vibratörlerin atası 
olarak kabul edilebilecek bir 
makine icat ediyor. Teknolojiye 
olan obsesyonu ile hastalarının 
tedaviye devam etme 
ısrarlarına karşı koyamayan Dr. 
Givings’in hikâyesini anlatan, 
Sarah Ruhl’un provokatif ve 
Tony ödülü adayı bu eğlenceli 
oyunu, Türkiye’de de ilk kez 
festival kapsamında Eyüp 
Emre Uçaray yönetmenliğinde 
ikincikat tarafından 
sahnelenecek. 
(10-11 Mayıs / 20.30 / 
Caddebostan Kültür Merkezi)

Kıyamete Kadar 
Kapattım Kalbimi
Gecenin coşkusunu ve karanlığını 
üzerinde taşıyan beş kişiyi konu 
alan oyun, kavganın, korkunun ve 
aşksızlığın içinde kendilerini gecenin 
dönüştürücü gücüyle sınayanları 
sahneye taşıyor. Melis Tezkan ve 
Okan Urun yazıp yönettiği oyunda 
Meral Çetinkaya, Defne Halman, Can 
Kulan, Efecan Senolsun ve Okan 
Urun rol alıyor. 
(11-12 Mayıs/Moda Sahnesi)

An
Yoğun bakım ünitesinde yatan ağır durumdaki hastalar ve kendilerini onları iyileştirmeye 
adayanların “mahrem” zamanına 60 dakikalık bir yolculuk… Oyunun kurgu, konsept ve 
yönetmenliğini Özen Yula üstleniyor. Oyunda Reha Özcan, Zeyno Eracar ve Nazan Diper rol 
alıyor. (19-21-22 Mayıs / Yeldeğirmeni Sanat Merkezi)

Kuvayı Milliye Destanı
Kurtuluş Savaşı’nın büyük destanı ve Nâzım Hikmet’in dev eseri, 
Kuvayi Milliye Destanı’nın modern uyarlaması, şiir-tiyatro ilişkisinin 
sahnesel karşılıklarının aranması anlamında çok değerli bir malzeme 
sunuyor. Ali Berktay tarafından sahneye uyarlanıp, Meyerhold ve 
biyomekanik teknik konusunda yaptığı çalışmalar ve atölyelerle de 
tanınan yönetmen Ayşe Emel Mesçi yönetiminde sahnelenecek olan 
oyunda, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Okulu öğrencileri rol 
alıyor. (18-19 Mayıs / Müjdat Gezen Tiyatrosu 29 Ekim Sahnesi)

Kargalar 
Terkedilmiş bir şehir olan Kızıl Şehir’in muzip 
cinleri Mar ve Wan gelen geçenin başına türlü 
çoraplar örüyorlar. Yaşlı ve yalnız Kal umutla 
gidenlerin dönmesini bekliyor ve günlerdir 
turnede olan Kargalar geliyor, seyircilerini 
arıyorlar. Acıklı bir masalın içinde çekilen 
bir halaya dönüşen Kızıl Şehir’de, masal da 
halay da merhem olup iyileştiriyor. Kargalar, 
Mirza Metin ve Berfin Zenderlioğlu tarafından 
yönetiliyor. (18-19 Mayıs / Moda Sahnesi)

coriolanus
Erdemlerinden asla vazgeçmeyen ve bu yüzden 
yerden yere vurulan ve hatta cezalandırılan soylu 
savaş kahramanı Coriolanus’un hikâyesini anlatan 
Shakespeare’in bu ünlü oyunu, Roma’nın sözde 
demokrasisi ile politikacıların vaadlerine inanan 
eğitimsiz ve aç halkına karşı Coriolanus’un verdiği 
mücadeleyi konu alıyor. Malcolm Keith Kay’in 
yönettiği oyun İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 
sahneleniyor. (18-19 Mayıs / Caddebostan Kültür 
Merkezi)

Vanya, Sonya, Maşa ve Spike
Yazar Christopher Durang’in, Çehov oyunlarına göndermeler 

yaptığı oyunda, günümüzde ABD’nin küçük bir kasabasında 
geçen bir öykü anlatılıyor. Vanya, Sonya, Maşa ve Spike 

oyununda, taşra yaşamının umutsuzluğu, modern insanın 
yalnızlığı konu ediliyor. Zeki bir komedinin hüzünle buluştuğu 

oyunun yönetmenliğini Yücel Erten üstleniyor. Şerif Erol, Tilbe 
Saran, Nesrin Kazankaya, Doğan Akdoğan, Başak Meşe ve Gamze 

İpek’in rol aldığı oyun, Tiyatro Pera tarafından sahneleniyor. (24 
Mayıs / Caddebostan Kültür Merkezi)

Shakespeare’in Bütün Ölümleri 
Oyunda; Shakespeare oyunlarında, sahne üzerinde gerçekleşen 
yetmiş beş ölüm İngiltere’nin ‘en yetenekli dört clown’u olan 
Spymonkey topluluğu tarafından canlandırılıyor. Oyuncular, “bütün 
ölümleri” bazen uzatarak, bazen altını üstüne getirerek, bazen 
dokunaklı, bazen müzikal ve her daim deli dolu bir şekilde aktarıyor. 
Ölümünün 400. yılında Shakespeare’e ağırbaşlı, kasvetli ve hayli komik 
bir saygı duruşu niteliğindeki oyunu Tim Crouch yönetiyor. (24, 25 ve 
26 Mayıs / Moda Sahnesi)
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Çocuk
Haberler: Gökçe UYGUN, Erhan DEMİRTAŞ, Kaan DERTÜRK / Fotoğraflar: Gürbüz ENGİN, Sinem TEZER ÇATAL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olmasa bile Kadıköy’de 
ruhuna uygun bir şekilde coşkuyla kutlandı. Bir günlüğüne de olsa bazı sokaklar trafiğe 
kapatılarak çocuklara açılırken; çocuklar dilediğince şarkılar söyledi, barış resimleri çizdi; 
barınaktaki dostlarıyla keyifli vakit geçirdi. İşte fotoğraflarla Kadıköy’ün 23 Nisan’ı:

Kadıköy Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 
kapsamında çocuklar meydanı doldurup şarkılar söyledi. 23 Nisan günü öğle saatlerinde 
Rıhtım’daki Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi. Etkinlikte, Kadıköy’deki okullarda, 
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ve etüt merkezilerinde öğrenim gören yaklaşık 

400 Kadıköylü çocuk bir araya geldi. Bu neşeli ve büyük koroya, ÇSM koro ve orkestrası 
da eşlik etti ve Kadıköy’ün çocukları, 23 Nisan coşkusu taşıyan beş şarkı seslendirdi. 

CHP Kadıköy İlçe Örgütü Kadın Kolu üyesi kadınlar mahallede 23 Nisan Cumartesi günü bir dizi etkinlik düzenledi.  Kadıköy’deki 
çocukların bayramını kutlamak ve çocukların yüzünü güldürmek isteyen CHP’li kadınlar, balon ve bayraklarla süsledikleri 23 Nisan 
otobüsüyle Fikirtepe, Dumlupınar ve Eğitim mahallerindeki çocukları ziyaret etti. 
CHP’li kadınların ilk durağı Fikirtepe’deki Tanzim Parkı oldu. 23 Nisan marşları ve şarkılarının çalındığı kutlamalara çocukların ilgisi 
yoğundu. Çocuklarla parkta buluşan kadınlar, her yaştan çocuğa Türk Bayrağı, kalem, silgi, not defteri, balon ve şiir kitabı hediye 
etti. Hediyelerini alan çocuklar daha sonra konservatuar öğrencisi ağabeyleri ve ablalarıyla oyunlar oynadı, eğlendi. Animasyon 
gösterilerinin de yapıldığı kutlamalarda çocuklar, ip atlayıp çuval yarışı yaptı. 
Çocuklar 23 Nisan hakkında ne ne düşündüklerini çizdikleri resimlerle anlattı.  Çocukların çizdiği resimlerden önümüzdeki günlerde 
bir de sergi düzenlenecek.
Kadınların sonraki durakları ise Dumlupınar ve Eğitim Mahallesi oldu. 29 Ekim İlkokulu öğrencilerine hediyelerini veren kadınlar, 
Eğitim Mahallesi’nde de çocuklara hediye dağıtıp, sohbet etti. 

Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda da 23 – 24 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri “23 Nisan Çocuk Şenliği” vardı. Çocuklar burada; 
geleneksel çocuk oyunları oynadı, fiziksel aktivitelere katıldı. Uçan Masallar Uçurtma ve Masal Festivali’ne de katılan çocuklar Kukla 
Tiyatro gösterileri, Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı (BAK) Eşini Bul Oyunu, Empati Sahnesi, Engineering For Kids ile 
Mühendislik Atölyeleri, Maskot Bando ve sürpriz hediyelerle eğlenceli bir gün geçirdi.

Kadıköy Belediyesi’nce düzenlenen “Çocuk Gözüyle Barış” adlı resim 
yarışmasının ödül töreni de 23 Nisan Cumartesi günü, Rıhtım’daki 
şenlikli koronun şarkılarının ardından yapıldı. Bu yıl üçüncüsü yapılan ve 
ilçedeki tüm ilkokulların katıldığı yarışma, 7-10 yaş ve 11-13 yaş olmak 
üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Dereceye giren tüm çocuklara 
bisiklet hediye edildi. Ödül alan resimler 10 gün süreyle Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde sergilenecek. İşte resimleri dereceye giren 
öğrenciler;

7-10 yaş kategorisi;
n Turan Şahin (birinci)
n Defne Kalay (ikinci)
n Ada Göçer (üçüncü)

BİRİNCİLER ‘BARIŞ’I ANLATIYOR…
Yarışmanın her iki kategorideki birincilerine barışı ve 23 Nisan’ı sorduk; 
Berivan Başboğa (12): Benim için barış demek savaşların bitmesi 
demek. Çok fazla savaş var, hepsinin sona ermesini istiyorum. Barış 
bence herkesin huzur ve mutluluk içinde yaşamadır. Türkiye’ye 
barışın geleceğine inanıyorum. Her milletin kendine özel günleri var. 
Bizim bayramlarımızdan biri de 23 Nisan. Bence 23 Nisan, çocukların 
mutluluğudur. Böyle bir günü yaşayabildiğim için ben de çok mutluyum.
Turan Şahin (9): Ben resmimde iki farklı dünyayı anlattım. Birinde savaş, 
diğerinde barış var. Barışta herkes birbiriyle uyumlu ve huzurlu olur, 
kavgalar olmaz. Türkiye’de şuan biraz barış var, daha çok olmasını 
diliyorum. Atatürk’ün bu bayramı biz çocuklara armağan etmesinden 
çok memnunum. 23 Nisan’ı kutlamaktan mutluyum. 

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 
çocuklarla bakımevindeki hayvanları buluşturdu. 
Osmangazi İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle 
birlikte 22 Nisan Cuma günü Kadıköy Belediyesi Geçici 
Hayvan Bakımevi’ni ziyaret etti
Yeni doğmuş köpek yavrularını severek ilk korkularını 
yenen çocuklar, bakımevindeki onlarca hayvanla 
vakit geçirerek onlarla yaşamanın nasıl bir duygu 
olduğunu öğrendi. Osmangazi İlkokulu’nda Özel 
Eğitim Öğretmeni olan Emine İlbeyli, “Özel eğitim alan 
öğrencilerin sosyalleşmesi adına hayvanlarla iletişim 
kurması hayati önem taşıyor. Korkularını yenip 
hayvanlarla ilişki kurmaları, dokunup sevmeleri özel 
eğitim öğrencilerine hem iyi gelecek hem çevreye 
daha iyi uyum sağlayacaklardır.” dedi.
Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman 
Aslan da çocuklarla hayvanların iletişiminin önemine 
dikkat çekerek onlarca çalışanı ve gönüllüsüyle 
barınağın kamu kuruluşu görüntüsünden sıyrılıp, 
halkla kaynaymış bir yapısı olduğuna dikkat çekti.

Hayvan dostlarla 
bir gün...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi töreni 

Kadıköy Rıhtım’daki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla 

başladı. Törene ilçenin yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, 

sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Kemal 

Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuyla başlayan 

tören, istiklal marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na 

çelenklerin konulmasıyla devam etti.

Resmi tören, İlhami Ahmet 
Örnekal İlkokulu’nda devam 
etti. Törende çocuklar yıl 
boyunca hazırladıkları 
gösterileri sundular.

Çocuklar, Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda 
kurulan Empati Sahnesi’nde 
engellilerin neler yaşadıklarını deneyimledi.

Kadıköy Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç 
Çocuk Yuvası’nda eğitim gören çocuklar da 
23 Nisan’ı şarkılarla kutladı.

Romanya’dan gelen çocuklar Kadıköy Belediyesi’ni ziyaret etti.

11-13 yaş kategorisi
n Berivan Başboğa (birinci)
n Deniz Köse (ikinci)
n Berin Nisa Hamzaoğlu (üçüncü)

Kadıköy Belediyesi, unutulmaya yüz 
tutmuş sokak oyunlarını bu yılki 23 Nisan 
etkinliklerinde yeniden canlandırdı. Önce 
bahçesini çocuklara açan Belediye, 24 
Nisan Pazar günü Rasimpaşa Duatepe 
Sokak ve Hasanpaşa Yeni Duygu Sokak’ı 
trafiğe kapatarak tüm gün çocukların 
sokak oyunlarına açtı. Çocuklar tüm gün 
doyasıya eğlendi. 
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1881 yılında ABD’nin Şikago kentinde 40 bin tekstil işçisi-
nin gerçekleştirdiği eylem kanla bastırıldı. Aynı kentte, bir 
fabrikada 8 saatlik işgünü için greve çıkan bin 400 işçi iş-
ten atıldı. Aynı tarihlerde greve çıkanlara ateş açıldı ve dört 
işçi yaşamını yitirdi. Bunun üzerine 1 Mayıs 1886’da yak-
laşık 350 bin işçi greve çıktı. Hükümet ve işverenler, olay-
lara neden oldukları gerekçesiyle 8 işçi hakkında idam iste-
miyle dava açtı. Dört işçi Albert Persons, Adolph Fischer, 
George Engel ve August Spies, 1 Mayıs 1886 yılında idam 
edildi. ABD’de yaşanan bu olaylar uluslararası işçi örgüt-
lerini harekete geçirdi. II. Enternasyonal 1889’da Paris’te 
düzenlediği kongrede, Amerikan işçilerinin mücadelesini 
desteklemek amacıyla dünya çapında gösteriler düzenledi. 
1890’dan başlamak üzere 1 Mayıs’ı da, “Uluslararası Bir-
lik, Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kabul etti.

TÜRKİYE’DE 1 MAYIS’LAR
Anadolu’da 1 Mayıs ilk kez Osmanlı döneminde, 1905 

yılında İzmir’de kutlandı. Bunu 1909 Üsküp kutlaması iz-
ledi. İstanbul’da ilk kez 1 Mayıs kutlaması 1910’da yapıldı.

1920 1 Mayısı’nda işgal idaresinin ve Osmanlı hüküme-
tinin yoğun baskılarına karşın 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak 
kutlandı. İşçiler Haliçten başlayarak Karaköy üzerinden Be-
yoğlu’na kadar bir yürüyüş yaptılar ve “Bağımsız Türkiye” 
yazılı bir pankart taşıdılar.

CUMHURİYET SONRASI
1924 1 Mayısı’nı “İşçi Bayramı” olarak kutlayan işçi-

lerin bu eylemi engellenmek istendi. Sekiz saatlik işgünü 
için bildiri dağıtan birçok işçi tutuklandı.1925 yılında çı-
karılan Takrir-i Sükûn Kanunu sonrasında kutlamalara izin 
verilmedi ve 1935 yılına kadar hemen hemen her yıl ancak 
gizli kutlanabildi. 1 Mayıs’ın bundan sonraki tarihi yasak-
larla yazıldı.1935 yılında çıkarılan “Ulusal Bayram ve Ge-
nel Tatiller Hakkında Kanun” adıyla çıkarılan düzenleme 
ile “Bahar ve Çiçek Bayramı” olarak genel tatil günlerine 
dâhil edildi.

KANLI 1 MAYIS
27 Mayıs 1960’tan sonra da “yasaklar” yaşandı. En kit-

lesel 1 Mayıs, 1976’da kutlandı. Bu miting DİSK’in öncü-
lüğünde Taksim Meydanı’nda yapıldı. O gün Taksim Mey-
danı’nı 400 bin emekçi doldurdu.1977’de Taksim Alanı’na 
500 bin emekçinin akması engellenemedi. Taksim Mey-
danı sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başla-
dı. 1977’deki 1 Mayıs kutlaması, Cumhuriyet tarihinin en 
kalabalık 1 Mayıs kutlaması olarak tarihe geçti. Dönemin 
DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in konuşmasının son-
larına doğru, çevredeki binalardan halkın üzerine ateş açıl-
dı. Yaşanan paniğin ardından 37 insan yaşamını yitirdi ve 
200’den fazla kişi yaralandı. 

DARBE SONRASI YASAKLAR
1978 yılında, önceki yıl yitirilen 37 insanın acısını için-

de yaşayan yüz binler yine Taksim Alanı’ndaydı.1979 yı-
lında Sıkıyönetim Komutanlığı İstanbul’da mitinge izin 
vermedi. 80 sonrası yasaklar zincirinde 1 Mayıs da yer alı-
yordu. Böylece yeni bir yasaklı dönem başladı. 1987 yılın-
da, 7 yıllık aradan sonra sendikalar öncülüğünde bazı mil-
letvekilleri, aydın, sanatçı ve bilim insanları ile birlikte 
yaklaşık bin kişilik bir grup Taksim Anıtı’na 1 Mayıs şe-
hitlerini anmak üzere çelenk bıraktı. 1989’da ise Taksim’de 
bir araya gelen kitleye saldırıldı. Mehmet Akif Dalcı isim-
li bir işçi yaşamını yitirdi.1990’da yine Taksim’e yürümek 
isteyenlere izin verilmedi. Çıkan çatışmada İTÜ Öğrencisi 
Gülay Beceren felç oldu.

KADIKÖY’DE 3 İŞÇİ ÖLDÜ
1996’da 1980 sonrasının en kitlesel mitinglerinden biri 

Kadıköy’de gerçekleştirildi. Taksim Meydanı’nın yasaklı 
olduğu gerekçesiyle Kadıköy’de düzenlenen 1 Mayıs kut-
lamalarına yaklaşık 150 bin kişi katıldı. Eylemin ilk dakika-
larında polisin silahsız göstericilere açtığı ateş sonucu Ha-
san Albayrak, Dursun Odabaşı ve Yalçın Levent yaşamını 
kaybetti. Üç kişinin öldürüldüğü bu olaylardan sonra Kadı-
köy 2005 yılına kadar 1 Mayıs kutlamalarına yasaklı kal-
dı. Kadıköy’deki 1996 yılından sonra ilk kutlama tam 10 yıl 
sonra 2006 yılında yapıldı. İşçiler üç kortej halinde Kadı-
köy’de buluştu. Kutlamada DİSK, KESK, Türk-İş sendika-
larının yanı sıra pek çok siyasi parti ve gruplar yer aldı. Ka-
dıköy’deki kutlamalarda, Sosyal Sigortalar Yasası, Terörle 
Mücadele Yasası ve nükleer santral projeleri protesto edildi. 

KATLİAMIN 30. YILINDA TAKSİM 
1977 yılında Taksim’de yaşanan katliamın ardından 

sendikalar 2007 yılında, yani katliamın 30. yılında bir kez 
daha 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istedi. Ancak hükümet 
1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasına izin veril-
meyeceğini açıkladı. Binlerce polis Kazancı yokuşunu çev-
reledi. Yapılan pazarlıklar sonrasında Valilik, yaklaşık 500 
kişilik grubun Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs açıklaması 
yapmasına izin verdi. İstanbul’un çeşitli sokaklarında çatış-
malar yaşandı. Anadolu Ajansı, toplam 695 kişinin gözaltı-
na alındığını açıkladı. 2009 yılına kadar Taksim kutlamala-
ra kapatıldı. 2010 yılında 32 yıl sonra Taksim Meydanı ilk 
kez ‘eyleme’ açıldı. Taksim Meydanı’na üç ana yoldan çı-
kıldı; Gümüşsuyu, Mecidiyeköy-Şişli ve Tarlabaşı Bulvarı. 
Programdan önce sendikalar 1977’de meydana gelen olay-
larda ölenler için Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı. Bü-
yük bir coşku ve heyecanla 200 binin üzerinde katılımcı ile 
görkemli bir kutlama yapıldı. 1 Mayıs’ın Taksim’de kut-
lanması çok kısa sürdü. 2013 yılında Taksim Meydanı tek-
rar kutlamalara yasaklandı. Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının 
adresi ise Bakırköy olarak belirlendi. DİSK, KESK, TTB 
VE TMMOB bu yıl 1 Mayıs’ı Bakırköy Cumartesi Halk Pa-
zarı Alanı’nda kutlayacaklarını açıkladı. 

İlk olarak 1890 yılında ABD’de, 1905 yılında ise Anadolu’da 
kutlanmaya başlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın tarihini 

derledik. Doğuşundan bugüne yasaklar ve ölümlerle geçen 
1 Mayıs kutlamaları bu yıl Bakırköy’de kutlanacak

İşçinin 
emekçinin 
“zorlu” 
bayramı

1 Mayıs:
İstanbul’un kanatlı sahipleri arasında ilk sırayı 
martılar alır. Deniz tavuğu da denilen martıla-
rın beyaz gövdesi, sarı ayak ve gagaları, İstan-
bul’un iki yakasını bir araya getirmeye çalışan 
vapurlara da renk verir. Vapurların gövde-
si beyaz, bacası ve can simitleri sarıdır. Araba 
taşıyan vapurlara siyah rengi veren de kara-
bataklardır.

Denize en yakın uçan yelkovan kuşları var 
bir de!.. Suyun bir karış üstünde telaş içinde, 
Boğaz’ın bir ucundan öbür ucuna sürü halin-
de uçan yelkovan kuşlarının, taht kavgası ne-
deniyle öldürülen şehzadelerin ruhları olduk-
larına inanılır.

Bir karganın en az yüz yıl yaşadığını düşü-
necek olursak, İstanbul’un değişiminin yaşa-
yan en eski tanıklarının, zeki oldukları ornito-
loglar tarafından onaylanan bu siyah önlüklü 
okul kuşları olduğu aşikardır. Kentin en yüksek 
yeri olan Alemdağ’a özgü Alemdağ İspino-
zu’nun yanı sıra, Boğaz’daki kasırların bahçe-
leri arasında uçuşan papağanlar da, İstanbul’da 
olup bitenleri kuş bakışıyla gören sakinlerden 
bazılarıdır…

İstanbul sokaklarında kitap satan ilk insan 
Halim Şefik’tir. Karaköy’deki Şarap İskelesi So-
kağı’nda bir hanın merdivenlerine dizdiği kitap-
ları “Bayanlara baylara / Kafası olanlara / Bir de 
kitapsızlara” satan Halim Şefik’in çocukluğu 
Beykoz’da geçmiştir. Çocukluk yıllarında, ba-
har sabahları evden çıkar çıkmaz en çok sevdi-
ği arkadaşını aramak için başını gökyüzüne çe-
virir Halim Şefik... Yanına bir an önce gitmek için 
can attığı arkadaşının nerede olduğunu uçurt-
malara bakarak anlar; çünkü, arkadaşının yap-
tığı uçurtma yüksekte, en yüksekte olurdu… O 
uçurtmanın ipini elinde tutan çocuğun adı ise 
Orhan Veli’dir!

Uçurtmaların tarihi de İstanbul üstün-
de uçanlara dahildir ama, o ki sözü Orhan Ve-
li’ye getirdik, bir garip şairden birkaç dize ala-
lım yazımıza:

Gün olur, alır başımı giderim,
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Şu ada senin, bu ada benim,
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
İstanbul’da uçan uçurtmaların en ünlüsü III. 

Murat’ın oğlu Şehzade Mehmet’in sünnet dü-
ğünü nedeniyle 1582 yılının 29 Mayıs’ında baş-
layıp, 24 Temmuz’a kadar süren şenliklerde 
kuşlara arkadaşlık yapmıştır. Uçurtmanın şek-
li ve yaşanılanlar Sur-Name-i Hümayun’a şöyle 
kaydedilir:”Birisi kırtastan bir Simurg, Zümrü-
tüanka kuşu yapmıştı; meydana getirdi, uçurdu, 
fakat rüzgar muhalif estiğinden kuşu gafletle 
kaçırdı, çünkü kuş havada uçarken kuyruğunu 
saldı ve kendini havaya verip, rüzgara karşı ka-
nadını çaldı, adam ardınca bakakalıp şaşkın bir 
halde ‘uçur Allahım uçur’ diye döne döne, hay-
retle baka kaldı ve kendi kendine ‘bundan sonra 
var git kumda oyna, bunca zahmet çektim’ diye 
göğsünü dövdü, saçlarını tel tel yoldu. Hikme-
ti hüda kuş havada istikametini değiştirip, ka-
natları alt üst oldu, aşağı inerek Kumkapı’sının 
taşra canibine inip kondu. Bir yoluk kuşa döndü, 
adam da arkasından koştu…”

II. Abdülhamit döneminde bazı sözcük-
ler yasaklanmıştır. Örneğin, “burun” sözcü-
ğü yasaktır; bunun da nedeni padişahın bur-
nunun çok büyük ve çirkin oluşudur!.. “Tahta 
kurusu” sözcüğü de yasaktır; “tahtın kurusun” 
diye anlaşılma olasılığına karşı!.. Böyle yasakla-
rıyla ünlü bir dönemde uçurtma da payına dü-
şeni almıştır. İçine bomba konulup padişahın 
oturduğu Yıldız Sarayı’nın üstünde patlatılır dü-
şüncesiyle uçurtmaların yasaklanması padişa-
ha önerilmiştir. İstanbul üstünde ilk balon 1785 
yılının Mart ayında uçmuştur. Bir İranlı balon-
cu yanına iki bostancıbaşı alarak Topkapı Sa-
rayı’nın avlusundan havalanmıştır. Uçuş önce-
si padişah I. Abdülhamit üç cesur adama kendi 
elleriyle birer kürk giydirmiştir. 120 kilometre 
yol aldıktan sonra alçalan balonu gören Bursa-
lılar, günahlarının çokluğundan dolayı cezalan-
dırıldıklarını düşünerek yere kapanırlar! Padi-
şah, bu hayırlı olayın ebedileşmesi için balonu 
Ayasofya’nın minaresine astırır.  II. Abdülhamit 
uçurtmayı yasaklar, IV. Murat Hezarfen Ahmet 
Çelebi’yi sürgüne gönderir… İstanbul’un yasak-
lar tarihinde uçanlar da payına düşeni almıştır… 
Ama, yasakları kınarken, tarihimizde alkışlan-
ması gereken olayları da unutmamalıyız. Örne-
ğin, I. Abdülhamit havacılığı teşvik ederken, aynı 
yıllarda Çariçe II. Katherina, Rusya’da baloncu-
luğu yasaklamıştır.

Kuşlar, uçurtmalar, 
balonlar…

SUNAY 
AKIN

Ressam Can Ersal ve yazar Sunay Akın'ın 
1 Mayıs için hazırladıkları ortak çalışma

2012, 1 Mayıs kutlamaları Taksim

1977, 1 Mayıs kutlamaları Taksim



29 NİSAN - 5 MAYIS 2016 11Alternatif SeslerHazırlayan: Gökçe UYGUN

“Üzüme Bax” adlı şarkısıyla adından 
söz ettirmeye başlayan; ardından 
SofarSounds, MasterPeace 
festivallerinde ve Salon İKSV’deki sahne 
performanslarıyla göz dolduran No Land 
grubu,  adına da yansıyacak şekilde, farklı 
coğrafyalara ait insanların yaşantılarının 
ortak ve farklı yönlerini hissettiren bir 
‘çokulusluluk’ özelliğine sahip: Şarkılarıyla 
da, enstrümanlarıyla da, üyeleriyle 
de… No Land, yersiz yurtsuzluğun 
milyonlarca insan için bir kader haline 
geldiği coğrafyamızda, sanat cephesinden 
‘ülkesiz’ bir direnç yolu açmaya devam 
ediyor. (29 Nisan/22.00/Karga Bar)

Serhat Akyol tarafından 2012 yılında 
Pera Güzel Sanatlar bünyesinde kurulan 
Jazzİstanbul Orkestrası, bu ücretsiz 
konserde, dünya caz müziği eserlerinden 
oluşan bir repertuvar seslendirecek. (29 
Nisan/20.30/Yeldeğirmeni Sanat)

Kurulduğu 2009 yılında Brüksel’de Royal de 
Bruxelles’de verdiği konserle adından söz 
ettiren Semplice Quartet, ertesi yıl ABD’de 
Apple Hill Center of Chamber Music’de 
Leonard Matczynski ile çalıştı ve konserler 
verdi. 43. İstanbul Müzik Festivali’nde 
başarılı bir konser veren topluluk, 
Viyana’daki Haydn Enstitüsü bölüm başkanı 
Prof. Johannes Meissl ile çalışıyor. (30 
Nisan/19.00/Yeldeğirmeni Sanat)

Türkiye’nin en iyi enstrümantistleri Dünya 
Caz Günü’nde Kadıköy’de buluşacak.  
Neşet Ruacan, Deniz Dündar, Şenova 
Ülker, Yahya Dai, Bulut Gülen ve Berker 
Şahin’in sahne alacağı konserde,  en 
seçkin eserlere yer verilecek. Özellikle 
enstrüman severlerin ders niteliğinde 
izleyecekleri bir konser olacak. 
(30 Nisan/22.30/Living Room)

Efsane grup Bulutsuzluk Özlemi, 
Yaşamaya Mecbursun albümü 20. yıl 
özel konseri veriyor. Bundan tam 20 
yıl önce Haziran 1995’te Harbiye Açık 
Hava Tiyatrosu’nda verilen bu konser, 
hem kaydı, hem atmosferi ile rock 
müzik tarihimizin içindeki özel konserler 
listesinde yerini almıştı. (30 Nisan 
Cumartesi/23.00/Dorock XL)

Gerek Türkiye’de; gerek dünyanın değişik 
müzik salonlarında meslek hayatlarını 
başarıyla sürdüren piyanist Özgür Aydın 
ve kemancı Özcan Ulucan müzik tarihinin 
değişik evrelerinden örnekler içeren 
değişik anlayıştaki başyapıtlardan oluşan 
bir program sunacaklar. Değerli müzikçiler 
sanata bakışlarını “Daha iyi bir dünya 
amacına, insan egosu ve gösterişten 
arınmış; elitist olmayan sanatın katkısıyla 
ulaşılabilir.” sözleriyle ifade ediyorlar. 
(2 Mayıs/20.00/Süreyya Operası)

Thales’in “Bir ülkenin türkülerini yapanlar 
yasalarını yapanlardan daha değerlidir” 
sözünü kendine slogan eden Apartopar 
grubu, Sezen Aksu’dan Neşet Ertaş’a, 
bir anlam ve hikaye barındıran türkü ve 
şarkıları kendilerine has bir aranje ile icra 
ediyor. Tiyatro oyuncularından oluşan 
grup, sohbetiyle de müziğine eşlik ediyor. 
(5 Mayıs/22.00/KadıköySahne)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

70’lerin ünlü “hafif müzik” sanatçısı 
Atilla Yelken, kurduğu koro ile 

Kadıköy’de ücretsiz bir konser verecek

rofesyonel olarak müzikle ilgilen-
meye başladığı lise günlerinden bu 
yana, 50 yılını müzikle geçiren sa-
natçı Atilla Yelken, restoranlarda pi-

yanosuyla yemek müziği yaparak ‘piyanist- şan-
tör’ akımını başlatan isimlerdendi. 70’li yıllara 
damgasını vuran müzisyenlerden olan, yurtiçi 
ve dışında onlarca konser veren Yelken, 1982’de 
sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği Selami Şa-
hin’e ait olan ‘Gözler Kalbin Aynasıdır’ şarkısıy-
la klasikler arasına girmişti. Bugünlerde yeniden 
sahnelere dönen Atilla Yelken ile yeni projelerini konuştuk. 

l 90’lı yıllarda ‘müzik sektöründeki yozlaşmadan’ ya-
kınarak Bodrum’a yerleşmiştiniz. Şimdi neden İstanbul’a 
ve müziğe döndünüz?

Evet, bizim tarzın sahteleri çıktı. İşini iyi yapamayan 
kimseler etek öpme sevdasına girdiler. Bu kişiler fazlalaşın-
ca da ben ar yaptım. Düşünün siz salon müziği yapıyorsu-
nuz, ötekiler varoş müziği. Ama popülerlik olarak da kazanç 
olarak da sizden öndeler. Bu rahatsız edici bir şey. Bu ara-
da Bodrum’da yaşadığım yıllarda müzik hayatım bitmemiş-
ti zaten. Müzik hep yaşamımda oldu ve olacak. Orada bir 
butik restoran açmıştım. Hem işletmesini yapıyor hem sah-
ne alıyordum. Ancak artık Bodrum’un yapısı da bozuldu. İs-
tanbul’un arka bahçesi gibi bir yer oldu maalesef. Son 5 yıl-
dır artık İstanbul’a döndüm.  Biz eskiler ‘Aç otururum bey 
gibi yaşarım’ sözündeki gibiyizdir. Avam yerlerde sahne al-
mak istemiyorum. Derken geçen seni bir gün Kadıköy Be-
lediyesi Gönüllüleri vasıtasıyla ‘Anılar ve Müzik’ adıyla bir 
konser verdim Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bu konse-
re ilgi çok olunca devamını getirmek istedim. Hayalimde İs-
tanbul’da geniş bir orkestra kurmak hep vardı.

l Kurdunuz da; Nostaljik Pop Koro ve Orkestrası’ndan 
bahseder misiniz?

Eylül 2015’te kurduk bu grubu. 25-60 yaş arası yaklaşık 

25 kişiden oluşuyor. Hepsi farklı farklı mesleklerden 
gelen müzik amatörleri. Onlarla Kadıköy Belediyesi’nin 
Hasırcıbaşı’ndaki Gönüllü Merkezi’nde ve Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde çalışmalar yapıyoruz. Bunlar hem mü-
ziğe ilgi duyanlara ders niteliğinde hem de konserlere ha-
zırlık için prova oluyor. Biz bu koro ile şunu kanıtlıyoruz; 
duyan ve konuşabilen herkes şarkı söyleyebilir.

l Repetuvarınız nasıl?
Klasik-nostaljik pop şarkılarından oluşuyor. Dağarcığı-

mızda 500’e yakın şarkı var. Yani neredeyse tüm eski şar-
kılar var. Bu şarkılardan aramızda oylama ile hangilerini 
çalışacağımızı ve konserde seslendireceğimizi seçiyoruz. 
Gönüllü ve amatör koromuz, bu şarkıları profesyonel or-
kestramız eşliğinde seslendiriyor. Bunun adına da ‘beraber 
ve solo şarkılar…’ diyoruz.

l Konserler veriyor musunuz? 
Evet. İlk konserimizi 12 Nisan’da Maltepe Türkan Say-

lan Kültür Merkezi’nde verdik. Yeni konserimiz ise 3 Ma-
yıs’ta Kozzy’de olacak. Nostaljik ve eğlenceli şarkılar din-
lemek isteyen herkesi davet ediyoruz. 

l Neden ücretsiz oluyor konserler?
Bu, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin Kadıköy hal-

kına bir güzelliği. Ücretsiz olarak insanları hem eğlendiri-
yoruz hem duygulandırıyoruz.  

l Bu koro ve konserler ile amacınız ne?

Öncelikle bu eski ama eskimeyen şarkıların söz ya-
zarları ve bestecilerine bir saygı ifadesi, onara vefa 
borcumuzu ödemek. Bu şarkılar mutlaka yaşamalı ve 
biz bunları genç nesle daha çok sevdirmeliyiz. Ayrı-
ca bu koromuz ile genç ve ‘genç kalan’ müzisyenler 
de yetiştirmek niyetindeyiz. İlerideki hedefimiz ise İs-
tanbul dışındaki diğer illerde de büyük halk konser-
leri vermek. 

l Eski kuşak müzisyenleri medyada pek göremi-
yoruz. Neden sizce?

Evet, orta yaş kuşağı müzisyenler pek ortalıkta yok. 
Çünkü medyanın bugünkü halinde zor. Eskiden TRT, yeni 
plak yaptık mı diye peşimizden koşarken şimdi klip yayın-
latmak için televizyon ve radyo kanallarından para vermek 
zorunda bırakılmak ağırıma gidiyor.

l Yeni dönem Türkçe pop şarkılarıyla ilgi gözlemle-
riniz neler?

Eski duygulu, anlamlı şarkılar yok. ‘Bodrum’a gitcez, 
yatcaz kalkcaz’ gibi sözler var! Yaratıcılık pek yok, tüm 
şarkılar birbirine benziyor. Çikletten çıkan tekerlemeler 
gibi… Örneğin yılda 100 şarkı yapılıyorsa bunlardan anca 
5 tanesi iyi ve kalıcı olabiliyor. Sadece şarkılar değil, şimdi 
müzisyenlerde ahde vefa da yok. Hayatını kaybeden değer-
li ustaların cenazelerinde, anma törenlerinde genç kuşaktan 
müzisyenleri pek göremiyoruz.

l Eski şarkıların sırrı neydi sizce?
Aşk bizim zamanımızda mühim bir durumdu, şimdiki 

gibi imitasyon değil. Magazin programlarında görüyoruz 
şimdi aşklar fazla hızlı. Şimdilerde eskilerdeki gibi o gü-
zel şarkı sözleri yok çünkü duygu yok, aşkın değeri yok. 

Şimdi birine sorsam ‘Ya üç sene önce şöyle bir şarkı 
vardı, neydi o’ diye, pek kimse hatırlamaz. Ama Saman-
yolu desek Berkant akla geliyor, Esmeray denilince Unut-
ma Beni şarkısı. 50 yıldır her yerde çalan bu eserler, başu-
cu şarkıları… 

şarkılar…
nostaljik

P
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NİSAN Ayı SüreSİNce 
FArKLı checK-Up pANeLLerİ 

İÇİNDe yer ALAN 
checK-Up pANeLLerİNİN her Bİrİ 

%40 İNDİrİmLİDİr.
SGK'LıLArA LABOrATUVAr Ve 

GÖrüNTüLeme TeTKİKLerİNDe ÖZeL 
İNDİrİm yApıLmAKTADır.

merkez:
Bağdat Cad. 28 (Kızıltoprak THY yanı) Kızıltoprak / İstanbul
Tel: 0216 349 5151 (pbx) Fax: 0216 418 1347

Kızıltoprak Şube: 0216 345 4651         Haseki Gelişim: 0212 529 8979
Nişantaşı Gelişim: 0212 231 4967       Kadıköy Gelişim: 0216 418 0088
Şaşkınbakkal Gelişim: 0216 385 0289 Göztepe Gelişim: 0216 566 2775

www. gelisimlab.com.tr             gelisim@gelisimlab.com.tr 

İLAN
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Feneryolu Sabit Pazarı’nda bulunan 25 nolu dükkân 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 
Maddesine göre açık arttırma suretiyle 2 yıllığına 05.05.2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen 

saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.
İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi ihale günü olan 05.05.2016 tarihinden bir 
gün öncesi 04.05.2016 günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin 

edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH.BED. GEÇİCİ TEM. ŞART.BED.  SAAT
25 Nolu Dükkan 
Çay Bahçesi 10.000,00 TL.+KDV 7.200,00 TL.  220,00 TL. 14:00

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:
a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)
b) Nüfus Sureti, (Onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu 
yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan 
şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin  ilan tarihinden sonra alınmış 
belge,
d) Muhammen bedelin  % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,                        
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de  mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında  yazılı şartlara  haiz bulunması,
(Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş 
bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve 
yukarıdaki (d) ve (e)  maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi  

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği
Sayı: 27339511-301-03/2524618                    Konu: Meclis Gündemi

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kadıköy Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi, 3. toplantı yılında yapacağı 
mayıs ayı toplantısı 02.05.2016 Pazartesi/06.05.2016 Cuma tarihleri 

arasında yapılacaktır.
   Mayıs ayı toplantısının ilk birleşimi 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü, saat 16.30’da Kadıköy 

Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonu'nda yapılacağından 
sayın meclis üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.

Uygur ÇAKMAK
Belediye Başkanı V.

GÜNDEM:
1.     Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2015 Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklifi.
2.     Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, İlimizin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret 
        etmek ve kültür sanat etkinliklerine katılmak üzere düzenlenen geziye katılacak 
        öğrencilerin giderlerinin karşılanması ile ilgili teklifi. 
3.    Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Küçükkuyu Belediyesi’nin yardım talebi ile 
         ilgili teklifi. 
4.     İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro değişikliği ile ilgili teklifi.
5.     Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma İç Yönergeleri ile ilgili teklifi. 
6.     Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, muhtarlık genel giderleri ile ilgili teklifi. 
7.     Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, nakdi yardım yapılması ile ilgili teklifi. 
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adıköy Belediyesi ta-
rafından düzenle-
nen “Kadıköy’de 
Kentsel Dönüşüm 

ve Asbest Gerçeği” konulu 
panelde konuşan uzmanlar, 
yıkım ve hafriyat aşamasın-
da asbestli maddelerin ge-
rekli kurallara uyularak top-
lanıp depolanması gerektiği 
konusuna dikkat çekti.

Kadıköy Belediyesi Koz-
yatağı Kültür Merkezi Konfe-
rans Salonu’nda 21 Nisan Perşem-
be günü düzenlenen panelde konuşan 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Uy-
gur Çakmak, hemen her sokağında bina yenile-
me çalışmalarının devam ettiği ilçede belediye yöne-
timi olarak, inşaat faaliyetlerinden dolayı meydana 
gelebilecek sorunlara müdahale etmek, çevre konu-
sundaki sıkıntıları en aza indirmek gibi sorumluluk-
larının bulunduğunu söyledi. “Bazı durumlarda mev-
cut yasa ve yönetmelikler alınması gereken önlemler 
konusunda yetersiz kalmakta ve bize ilave önlem-
ler almayı mecbur kılmaktadır” diyen Çakmak, pa-
zar günleri için getirilen her türlü inşaat faaliyeti ya-
sağı, cumartesi günü için getirilen hafriyat yasağı, yol 
kapamaların izine tabi olması, inşaatlarda yıkım ön-
cesi geriye dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılması ile 
asbest gibi tehlikeli atıkların yıkım öncesi temizlene-
rek, çevreye zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırıl-
ması gibi kararların bu süreçlerde belediye encümeni 
ve belediye meclis kararlarıyla yürürlüğe konduğunu 
hatırlattı. Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak’ın ko-
nuşmasının ardından belediyenin çevre ve inşaat fa-
aliyetleri konusunda yaptığı çalışmaları anlatan kısa 
bir film sunuldu.

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Şule Sümer de inşaat sürecindeki geri dö-
nüşebilir atıkların ekonomiye kazandırılması, as-
best gibi tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden 
sökülmesi ve uzaklaştırılması gerekliliğine dikkat 
çekti. Sümer, düzenlenen panel ile farkındalık oluş-
tururken, “yaptıkları çalışmalarla varılan noktada 
bir model oluşturulabilir mi, bu konuda bir standart 
çalışma gerçekleştirilebilir mi?” sorularına cevap 
aradıklarını ifade etti. 

ASBEST SÖKÜM 
UZMANLARI YETİŞİYOR

Panelin moderatörlüğü-
nü yapan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Uzma-
nı Ahmet Serdar Sevinç 
ise Kadıköy Belediye-
si’nin yaptığı çalışma-
ları yakından izledikle-
rini belirterek, yapılan 
örnek uygulamalardan 

duydukları memnuniyeti 
ifade etti. Yaklaşık iki yıl-

dır sertifikalı asbest söküm 
uzmanı eğitimleri düzenle-

diklerini söyleyen Ahmet Ser-
dar Sevinç, “Şimdiye kadar 255 

tane iş güvenlik uzmanı bu kapsam-
da eğitimlerini aldılar ve asbest söküm uz-

manı olarak çalışmalarda bulunuyorlar. Çalışma Ba-
kanlığı olarak neden bu eğitimleri veriyoruz? Çünkü 
biz asbestle çalışmalarda öncelikle çalışan sağlığıy-
la ilgimiz olduğu için buradan işe başlıyoruz. Çalı-
şan sağlığını koruduğumuz anda asbestli çalışmalar-
da otomatik olarak halk sağlığı ve çevre sağlığını da 
korumuş oluyorsunuz” dedi.

7 MİLYON BİNA DÖNÜŞECEK
 Asbest Söküm ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı 

Recep Tunaboylu, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ile Asbes-
tin Kullanım Alanları ve Asbest Atıklarının Bertara-
fı konularında bilgi verdi. Kentsel dönüşüm kapsa-
mında Türkiye’de 7 milyon binanın elden geçeceğini 
belirten Tunaboylu, yıkımlar sonunda ortaya çıkan 
atıkların kaldırılması ve depolanmasının çok önem-
li bir konu olduğunu ve büyük riskleri barındırdığını 
söyledi. Asbestin dünyada özellikle 1980’li yıllardan 
önce yapılmış binalarda kullanıldığını, insan sağlı-
ğına zararları fark edilince de yeni bina yapımında 
kullanılmasının yasaklandığını söyleyen Tunaboylu, 
asbeste maruz kalma süresini en aza indirmek gibi 
genel korunma yöntemlerinin yanı sıra alınması ge-
rekli teknik önlemlerden bahsetti.

Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisi Mehtap 
Karahallı Özdemir de Kentsel Dönüşümde Asbest ve 
Diğer Zararlı Madde Riskleri için Türk Loydu Reh-
beri ve Uluslararası Standartlara Uygun Denetim 
Mekanizması hakkında sunum yaptı.

Hayat şartlarının değişmesi, ka-
dınların kariyerlerine eskiden 
oranla daha fazla önem vermele-
ri gibi sebeplerle doğumu/anneli-
ği erteleyen kadınlar, soluğu has-
tanelerde alıyor. Geç yaşta anne 
olmak isteyen kadınlar yumurtala-
rını dondurarak bu şanslarını kul-
lanıyorlar. İstanbul’da bu hizmeti 
sunan sadece iki devlet hastanesi 
var; Süleymaniye ve Zeynep Ka-
mil kadın doğum ve çocuk hasta-
lıkları eğitim ve araştırma hastaneleri… 

Biz de Zeynep Kamil’in Üremeye Yardımcı Te-
daviler Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Tayfun Kut-
lu ile konuştuk. 

Geçenlerde ‘devlet hastanelerinde güvenli yu-
murta dondurma’ diye haberler çıktı. Nedir bu uy-
gulama, yeni bir şey mi?

Hayır, yeni bir uygulama değil. Ekim 2014’te 
çıkan bir yönetmelikle Türkiye’de yumurta dondur-
ma hakkına sahip kişiler kimlerdir, hangi şartlarda 
yumurta dondurulabilir konusunda bir karar veril-
di. Öncesinde, hangi sebeple olursa olsun yumurta 
dondurma hakkı hiç kimsede yoktu. Şimdi bu hak 
yumurtalık rezervi azalmış kişilere tanındı.

EVLİLİK ŞARTI YOK
l Bu işlem için yaş sınırı nedir?
Sınır yok. Yaşla birlikte insanların yumurta-

lık kapasitesi azalıyor. Henüz çocuk sahibi olma-
mış kadınlar, bu uygulama ile ileriye dönük bir şans 
bulabiliyorlar. Burada önemli olan yumurtalarının 
azalmış olması. Herhangi bir hastalık, kullanılacak 
ilaçlar, yapılacak bir ameliyat gibi tedavi yöntemiy-
le yumurtalıkları hasarlanacak veya ameliyatla alı-
nacak kişiler için bu şans tanındı. Ayrıca erken me-
nopoz riski olan kadınlar da yararlanabilirler. Bu 
işlemden yararlanmak için evlilik şartı da aranmı-
yor. Tek şart daha önce doğum yapmamış olmak…

l Peki, yumurta dondurma süreci nasıl ilerliyor?
Yumurtalık rezervinden endişe edip de başvuran 

hastalarda önce ultrason, kan ve hormon tahlilleriy-
le yumurtalıklarının kapasitesini ölçüyoruz. Eğer 
hasta tedavi kapsamına giriyorsa, doğurmamış ol-
duğunun kanıtı olarak nüfus kayıt örneği istiyoruz. 
Bir de hücrelerin bu kişiye ait olduğunun ispatı için 
de DNA kimliklendirme testi şart koşuluyor. 

Bu süreçlerden sonra eğer hasta bu tedaviye hak 
kazanıyorsa, üç hekim imzalı bir rapor hazırlıyo-
ruz ki bu rapor olmadan da bu işlemler yapılamı-
yor. Hasta, bu raporu aldıktan sonra yumurta don-
durma işlemini ister özel ister devlet hastanesinde 
yaptırabiliyor. 

Kanser tedavisi veya ameliyat sebebiyle yumur-

talıklarını kaybeden hastalarda ise, 
az önce anlattığım sürece ek olarak 
esas şart koştuğumuz şey; hastalı-
ğıyla ilgili resmi bir rapor getirmesi. 

“10-12 GÜN SÜRÜYOR”
l Tedavi nasıl oluyor? Bir 

kadın için bu süreç ne kadar?
Adetliyken başlayan bu süreç 

10-12 gün sürüyor ortalama. İğne 
tedavileri yapılıyor, ultrason ve hor-
mon tahlilleriyle yumurtalıkların 
gelişimi takip ediliyor. Yumurtalar 
olgunlaşınca iğne tedavisi sonlan-
dırılıyor ve hastadan genel anestezi 

altında bu yumurtalar toplanıyor. Son olarak da emb-
riyolog dondurma işlemlerini yapıyor. 

l Ağrı veriyor mu?
İğne olmaktan korkanlar için zor bir süreç ola-

bilir ama genel itibariyle hastaları çok yoran bir te-
davi değil. Burada önemli olan; kesinlikle işin ehli 
hekimlerin bu işlemi yapması. Çünkü riskleri olabi-
len bir süreç. Ama deneyimli kişilerce, güvenli yer-
lerde yapıldığı zaman bu riskler hemen hemen hiç 
denecek kadar az. 

l Dondurulan yumurtalar ne kadar süre sak-
lanabiliyor?

İlk işlem yapıldıktan sonra bir yıl saklanıyor. 
Sonra her yıl bunun yenilenmesi gerekiyor, bunun 
için de hastanın gelip onay vermesi gerekiyor. Beş 
yıl sonrası için de Sağlık Bakanlığı’ndan izin alın-
ması gerekiyor. 

MASRAFLARI DEVLET KARŞILAMIYOR
l Bu işlemleri SGK karşılıyor mu?
Hayır. Bu, devlet güvencesinde bir işlem değil. 

Devletin buna izin verdiği doğru ama bunu geri ödeme 
kapsamında kabul etmiyor. Hasta, yapılacak tedaviyi 
kendisi karşılamak zorunda. Ancak şunu söylemek ge-
rek ki elbette özel ve devlet hastanelerinde uygulanan 
fiyat politikaları değişkendir. Detayları öğrenmek iste-
yen hastalarımızın bize başvurmaları gerekiyor.

l Son olarak, kadınlara nasıl bir çağrı yapmak 
istersiniz?

Üretkenliklerine dair bir kaygı varsa gerçekten 
ileriye dönük üretkenliği korumak ve geleceğe ta-
şımak adına bu iyi bir olanak. En azından hekim-
lerin sizin üretkenliğinizi değerlendirmesine izin 
verin. Ancak şu da var ki; yumurtayı dondurmak 
sizin istediğiniz zaman hamile kalabileceğiniz an-
lamına gelmez. Bu işlem bir garanti değildir, ge-
lecek zamanlarda gebelik şansınızı deneme güven-
cesidir. Dolayısıyla kadınların, ‘Şu kadar yıl sonra 
hamile kalırım nasılsa’ diyerek, bugünkü şansları-
nı değerlendirmeyip yarına ertelemeleri belki de o 
şanslarını tamamen kaybetmeleri anlamına gelebi-
lir. Bugün varsa şansınız kullanın. Ama şimdi uy-
gun değilseniz yarına ertelemek için iyi bir yöntem. 

artık daha kolay
Zeynep Kamil Hastanesi; İstanbul’da yumurta dondurma işlemi 
yapılabilen iki devlet hastanesinden biri olarak kadınlara 
hizmet veriyor. Daha önce doğum yapmamış kadınlar, ileride 
hamile kalabilmek için yumurtalarını dondurabiliyor
l Gökçe UYGUNAsbest

gerçeği
Kadıköyve

Kadıköy Belediyesi düzenlediği panelde, inşaat 
faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğü ilçede yıkım ve 

hafriyat aşamasında, tehlikeli atıkların toplanması 
ve depolanması konusunu gündeme getirdi

l Mustafa SÜRMELİ

K
SOLUNUM YOLU 

İLE VÜCUDA GİRİYOR
Asbest Maruziyetinden Korunma Yolları ile 

Asbestin Halk Sağlığına Zararları ve Yol Açtığı 
Hastalıklarla ilgili açıklamalarda bulunan 
İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Figen 

Çiloğlu, asbestin solunum yolu ile vücuda 
girdikten sonra solunum yolları ve akciğerleri 

etkileyerek, asbestozis, akciğer kanseri, 
mezotelyoma, kalsifiye veya kalsifiye 

olmayan plevral plak, yuvarlak atelektazi, 
diffüz plevral fibröz, benign asbest 
plörezisi, dermatozlar, pericardial 

plaklar ve farklı tümörlere 
neden olduğunu anlattı.

Dr. Tayfun Kutlu
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Ah Trabzon...
Fenerbahçe ile oynayacağın her maçı,
başlıkta andığım şahane türkü ile beklerdim yıllar 

önce.
Sen yağmur ol, ben bulut…
Maçka’da buluşalım!
Aslen tek taraflı yaşadığın “husumet” yakın yıllar-

da doz aşımı oldu.
Oysa sahada öyle güzel maçlar oynanırdı ki…
Trabzonspor da arada bir dalar, seslere kulak tıkar, 

kaptırırdı.
Top bir o kalede, bir bu kalede.
Bir yılı geçti, sFenerbahçe otobüsüne, toptan yok 

etmek üzere yapılan saldırı, bir yılı geçti.
Belki başka bir hikâye olurdu, olanlar asla unutul-

maz ama o meşhur beyaz sayfa gibi hani...
Bütün yılın özrünü, taraftarına Fenerbahçe karşı-

sında kazanacağın maça bağlamanda da bir tuhaflık 
yok.

Alışkınız:)))
Ege’de bir kahvede, iki takımın taraftarı ile diyeme-

yeceğim, Fenerbahçeliler ve o gecelik Trabzonlular ile 
izledim.

Kanaryamın şahane galibiyeti ile nerdeyse sevine-
cektik ki...

Gene olanlar oldu.
Nani’nin forması, yakılan bayrağımız can acıtıyor.
Hadi bu da maalesef alışık olduğumuz görüntüler 

olsun.
 Sonrasında yaşatılanlar sebebiyle, ne Alper Po-

tuk’un, ne Volkan Şen’in, ne Nani’nin, ne Robin’in golüy-
le mühürlendi o gece.

Ertesinden aklımda iki şey kaldı.
Beni affetsin, adını hatırlayamadım.
Fanatik gazetesinde okumuş olmalıyım,
Trabzonlu bir gazetecinin isyanına bari kulak verin.
‘Sizin yüzünüzden bu şehir, sanatçısıyla, şairiyle, 

şarkılarıyla, güzellikleriyle hatırlanmıyor’...
Çok yazık.
Çok yerinde bir sessiz çığlık.
Vitor Pereria’nın basın toplantısı…
Uygar bir insan konuşması,dert yanması..
Küçük bir kız çocuğunun, babasının kucağında, 

olaylardan kaçmak için Fenerbahçe soyunma odasına 
kadar geldiğini ve bunun çok acı olduğunu, futbolun bu 
olmadığını anlatıyor.

Sonra, size ne desem nafile der gibi,
tek bir kelime daha etmeden toplantıyı terk ediyor.
Çünkü bütün bu anlamlı cümlelere karşılık, bir ga-

zeteciden gelen soru,
şöyle anlamsız bir şey:
‘Çocuk Fenerbahçeli miydi, Trabzonsporlu muydu?’
Başka satırım yok hâkim bey:(

Yağmur da 
olamadık, bulut da!

FERYAL 
PERE

GEÇEN HAFTA

PROGRAMI

AMATÖRDE GEÇEN HAFTA
İstanbul Amatör Futbol 2. Amatör Ligi’nde haftanın karşılaşmalarında sonuçlar şöyle: 
■ 13. grupta geçtiğimiz hafta İstanbul Altınordu ile karşılaşan Kozyatağı 2-1 mağlup oldu.
■ 14. grupta Erenköy Acarspor grubunda lider olan İstanbul Sahil Spor karşılaşmasından 2-0 
mağlup ayrıldı. Erenköy Acarspor  14 puanla 10 takımdan oluşan grupta 5. sıradaki yerini korudu.
■ 16. grupta Hilalspor, Üsküdar Çınarspor ile karşılaştı. Maç 2-2 berabere sonuçlandı. Hilalspor 
elde ettiği beraberlikle puanını 6’ya yükseltti. Yenidünya spor ise grubun ikincisi Ataşehir Doğuş 
maçından hükmen mağlup ayrıldı.
■ 17. grupta bu hafta iki Kadıköy ekibi, Feneryolu ile Hasanpaşa karşılaştı. Kadıköy derbisi 1-1 
beraberlikle tamamlandı. Feneryolu 5, Hasanpaşa puanını 4’e yükseltti.
Haydarpaşa Demir ise Gülensuspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. Lider Cevizli Anadolu ile 
puan farkı 5’e yükseldi.
İstanbul Amatör Futbol 2. Amatör Ligi’nde ilk yarı maçları tamamlandı.

HAFTANIN PROGRAMI
İstanbul Amatör Futbol 2. Amatör Ligi’nde haftanın programı şöyle:
■ 13. grupta grubunda son sırada yer alan Kozyatağı bu hafta lider Barbaros ile karşılaşacak.
■ 14. grupta Erenköy Acarspor, grubunda 8. Sırada bulunan Beykoz Göllü Köyü ile karşılaşacak. 
Erenköy Acar galip gelerek grupta üst sıralar için iddiasını sürdürmek istiyor.
■ 16. grupta Hilalspor bu hafta Pendik Esenyalı ile karşılaşacak. Hilalspor maçtan puanla ayrılarak 
çıkışını sürdürmek istiyor. Yenidünyaspor’un rakibi ise İstanbul Ataşehir.
■ 17. grupta Hasanpaşa, grupta henüz puanı bulunmayan FK1864 ile karşılaşacak. Bu hafta 
Kadıköy’ün iki ekibi karşılaşacak. Feneryolu ile Haydarpaşa Demir maçından iki takımda puanla 
ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Haydarpaşa liderlik iddiasını sürdürmek için, Feneryolu da ligin üst 
sıralarına çıkmak için puan arayacak.

adıköy’ün yıllardır amatör spor yaşamındaki 
önemli kulüplerinden olan Fikirtepe Dumlu-
pınar Spor Kulübü tarihi günler yaşıyor. U19 
gençler kategorisinde 21. Grupta 32 puan ile 

şampiyon olan ve başarılı bir istatistik çizen Fikirtepe 
Dumlupınar Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası’na katı-
lacak. 

Kulübün Başkan Yardımcısı ve aktif futbol yaşamın-
dan sonra da yıllardır amatör futbolun içinde olan Hü-
seyin Gediz, Kadıköy’ün takımı olarak böyle bir başa-
rı sergilemenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade etti. 

Gazete Kadıköy’e duygularını anlatan tecrübeli spor 
adamı, “İstanbul’un en zorlu gruplarından birisine düş-
müştü takımımız. Geçen yılın Türkiye Şampiyonu Bağ-
larbaşı, Dudullu, Sultanbeyli, Tuzla, Dolayoba yani bu 
takımlarla yarıştık, diğer adıyla şampiyonluk grubundan 
çıktık ve şampiyon olduk. İstanbul elemelerinde de Zara 
Ekinli’yi 3-1’lik skorla geçtik. Türkiye Şampiyonası’na 
gideceğiz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde kuralar çe-
kilecek” dedi.

HEDEF BAŞARI
A takımın 1. Amatör Ligi’ni talihsiz sakatlıklarla 

üçüncü tamamladığını, genç takımın ise başarılı bir se-
zon geçirerek şampiyonluk yaşadığını anlatan Hüseyin 
Gediz, “Ben çocuklarımızdan Türkiye Şampiyonası’nda 
da başarı bekliyorum. Çalışmalarımızın karşılığını Tür-
kiye Şampiyonası’nda alacağız diye düşünüyorum” diye 
konuştu.

DERSTE BAŞARI VE FUTBOL
15-16 yaşından itibaren birlikte oynayan futbolcu-

lardan kurulu, birbirini iyi tanıyan bir takıma sahip ol-
duklarını belirten Gediz, lise öğrencisi olan sporcuların 
dersleriyle de yakından ilgilendiklerini de söyledi. “Ka-
dıköy Belediyesi’nin etüt merkezlerinde belediyemizin 
desteğiyle lise öğrencisi olan futbolcularımız dersleri-
ne de devam ediyor. Takımdan ziyade kardeş gibi oldu 
futbolcularımız. Kolej takımı gibi oldular” diyen Gediz, 
daha önceden Türkiye yedinciliği elde ettiklerini de an-
lattı. İlk elemeyi geçip, ilk dört takım arasına kalmayı 
hedeflediklerini belirten Gediz, “Hedefimiz büyük. İn-
şallah o hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. 

İstanbul’da 10 branşta liglere katılan sayılı kulüp-
lerden birinin de Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü ol-
duğunu, amatör spor kulüplerinin en önemli sorununun 
maddi sıkıntılar olduğunu belirten Gediz, maçlara ula-
şımda araç hizmeti sağladığı ve yardımları için Kadı-
köy Belediyesi’ne, destekleri için Fikirtepe Müteahhit-
ler Platformu’na ve tüm kulüp yönetici ve çalışanlarına 
özverili çalışmaları için teşekkür etti.

K
l Mustafa SÜRMELİ

Fikirtepe 
Türkiye 

49 yıllık Fikirtepe 
Dumlupınar Spor 

Kulübü U19 Gençler 
Amatör Futbol 

Ligi’nde Türkiye 
Şampiyonası’na 
katılma başarısı 

gösterdi

Hüseyin Gediz kulüp yöneticilerinden Murat Ünal ile birlikte

Çalıştılar, 
yoruldular ve
kazandılar

Kadıköy Kaymakamlığı İlçe 
Okul Sporları müsabaka-
larında küçükler, yıl-
dızlar ve geleneksel 
çocuk oyunları ka-
tegorilerinde dü-
zenlenen yarışma-
lar tamamlandı. 22 
Nisan Cuma günü 
Kadıköy Belediyesi 
Caferağa Spor Salo-
nu’nda düzenlenen ödül 
töreninde kazanan okul-
lara ve sporculara kupa ve 
madalyaları verildi. Tö-
rene, Kadıköy Kay-
makamı Birol Kuru-
bal, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Yah-
şi, İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Tar-
kan Mercul, okul 
müdürleri, beden 
eğitimi öğretmenleri 
ile çok sayıda öğrenci ve 
veli katıldı.
2015 -2016 Eğitim Öğretim Yılı Ka-
dıköy İlçe Spor Şenlikleri kapsamında okullar ara-
sı yapılan Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Bad-
minton, Futsal, Satranç Küçük Yıldızlar (Kız-Erkek) 
müsabakaları ve geleneksel çocuk oyunları branş-
larında ödüller verildi. Fiziksel etkinlikler kategori-
sinde 1., 2., 3. ve 4. sınıflar yarıştı. 

KALAMIŞ’TA FUTBOL
Düzenlenen ödül töreniyle Aralık ayında başlayan 
müsabakaların küçükler ve yıldızları kategorileri 
tamamlanmış oldu. Kadıköy İlçe Spor müsabakaları 
gençler kategorisinde devam ediyor. Futsal turnu-
vası tamamlanan etkinlikte futbol turnuvası başla-
dı. Maçlar Kadıköy Belediyesi Kalamış Gençlik Mer-
kezi’nde oynanıyor. Kadıköy İlçesi Okul Sporlarının 
18 Mayıs’ta düzenlenecek gençler kategorisi ödül 
töreniyle tamamlanacağı belirtildi.  İlçe spor müsa-
bakalarına 10 branşta 483 kategoride 5325 öğren-
ci katılıyor. 

Kadıköy İlçesi Okul Sporları 
yarışmalarında küçükler ve 
yıldızlar ödüllerini aldı

Şampiyonası'nda
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Marmara Üniversitesi öğrencileri, Ka-
dıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi’ni zi-
yaret etti. Öğrenciler Fikirtepe Gönül-
lü Evi’nde YGS, LYS ve TEOG sınavları 
ile ilgili 100’e yakın öğrenciye derslerin-
de destek oluyor. Bu yıl YGS ve TEOG 
sınavları ile ilgili sınava giren öğrencile-
rin tamamının barajı geçtiğini vurgula-
yan öğrenciler farklı gönüllü evlerinde 
de öğrencilere destek olacaklarını ifade 
etti. Gönüllü Merkezi Sorumlusu Engin 
Baran ile görüşen öğrenciler hizmetle-
rini ve projelerini içeren bir sunum ger-
çekleştirdi.

Suadiye Gönüllüleri, Yaz Okulu projesini gerçekleştirdiği 
Fikirtepe Münevver Şefik Fergar İlkokulu velileriyle kah-
valtıda buluştu Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki buluş-
maya Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve eşi 
Ebru Nuhoğlu, Meclis Üyeleri, Gönüllü Merkezi Sorumlusu 
Engin Baran ve tüm gönüllüler de katıldı. Veliler, Belediye 
Başkanı Nuhoğlu ve Meclis Üyelerine yaşadıkları sorunla-
rı (çocuklarının eğitimi, kentsel dönüşüm ve çevre sorunla-
rını) anlattılar. Semtlerinde yüzme havuzu, çocuk etüt ve sa-
nat evleri istediklerini dile getirdiler. Güvenlik sorunlarına 
dikkat çektiler.

Başkan Nuhoğlu ve meclis üyelerinin sıcak ilgileri ile 
karşılaşan veliler çok mutlu olduklarını belirterek, bu tür bu-
luşmaların faydalı bir birliktelik sağladığını söylediler. 

YARATICILIKTA MUTLULUK
Suadiye Gönüllüleri, Yüksek Mimar Sayın Prof. Dr. Mu-

rat Eriç’i konuk etti. İnsanın daima bir yaratma arayışı ile yaşa-
mı boyunca mutluluğa erişmek için ya bilgisini ya da sevgisini 
paylaşma arzusunda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eriç daha son-
ra sanat, bilim ve teknolojideki bir keşif veya bir buluşun sade-
ce kişinin değil, tüm insanlığın mutluluğunu etkilediğini belirtti. 

addebostan Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi Cad-
debostan Kültür Merkezi’nde “Millennium İki-
lemi: GDO’lar” başlıklı bir konferans düzenle-
di. Prof. Dr. Şeminur Topal’ın konuşmacı olduğu 

konferansta “Frankenfoods=Frankeştayn Gıdalar” olarak isim-
lendirilen “Genetiği Değiştirilmiş (GD) (Transgenik) Gıda-
lar ve Organizmalar (GDO’lar)” hakkında bilgi verdi. Topal, 
konferansta özetle şunları söyledi: “Günümüzde yoğun tartış-
malara da konu olan bir modern biyoteknoloji uygulamasıyla, 
gen transferi sonucu üretilen ürünler, günlük beslenmemizdeki 
egemenliğini arttırmıştır. Esasen transgenik teknolojinin yola 
çıkış serüveninde; en çok üstünde durulan husus, bu ürünle-
rin açlıkla mücadelede etkin olacağı savunmasıydı. Oysa dün-
yada halen, farklı yazılı kaynaklara göre değişmekle birlikte, 
800.000-1.200.000.000 insan açtır ve bu sayıda hiçbir azal-
ma olmamıştır. GDO’ların ve ürünlerin üretim ve ticaretlerinin 
hızla yaygınlaşması sonucu, başta sağlık sorunları olmak üzere 
doğabilecek olası riskler, tüm dünyada farklı yaklaşımlarla tar-

tışılmaktadır. Sağlık riskleri yanında diğer olası riskler; Çevre-
sel (Ekolojik) riskler ve biyoçeşitlilik kaybı,

Tarımsal kısıtlara varan riskler, Biyogüvence riskleri, Eko-
nomik ve ticari riskler, Sosyal ve hukuksal riskler, Etik açıdan 
gelişebilecek riskler olarak sıralanabilmektedir.” 

Öte yandan Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi Prof.Dr Şemi-
nur Topal’ı konuk etti. Topal burada da “GDO ve Biogüven-
lik” konusunda katılımcılara detaylı bilgiler verdi. 

ETKİLİ İLETİŞİMİN YOLLARI
Caddebostan Gönüllü Evi’nde Eğitmen Zübeyde Yıl-

maz’ın katılımıyla “İnsan İlişkilerinde Doğru İletişim” başlık-
lı bir seminer düzenlendi. Araştırmalara göre, iletişimde be-
den dilinin etkisinin çok daha fazla olduğunu söyleyen Yılmaz 
“Sevgi, anlayış, gülen bir yüz ifadesi iletişimin olmazsa olma-
zıdır.” dedi. Yılmaz, Nazım Hikmet Ran’ın “Yaşamak bir ağaç 
gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” sözleriyle ko-
nuşmasına son verdi. 

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler 
Komitesi, Caddebostan Kültür Merkezinde İç Hastalıkları Uz-
manı Dr. Ayça Kaya’yı konuk etti.

Dr. Ayça Kaya kilo problemi yaşayan kişilerin sadece diyet 
listelerine odaklanmak yerine, öncelikle kilo nedenlerinin araş-
tırılmasının önemli olduğunu, kilo alma sebeplerinin; insülin 
direnci, trioit bezinin az çalışması, yumurtalık kisti, demir ek-
sikliğine bağlı kansızlık, D vitamini eksikliği olabileceğini söy-
ledi. Diyet ürünlerinin insanı zayıflatmadığını, yağ grubu ürün-
lerin çok az, süt ve et grubu ürünlerin ara sıra, meyve ve sebze 
grubu ürünlerin sık, tahıl grubu ürünlerin çok sık tüketilmesini 
öneren Kaya, akşam yemeğinin en son saat 19.00’da yenmesi-
ni ve sonrasında hiçbir şey yenmemesini tavsiye etti. Dr. Kaya 
günlük hareketlerimizi arttırmamızı, günde en az 8 bardak su, 
2-3 fincan kadar süte kahve koyarak içmemizi önerdi.

Fenerbahçe Gönüllü Evi Çevre ve Afet Komitesi, 15 Nisan 
Perşembe günü, mahalle sakinleri ve gönüllülere afet istasyonu 
malzemelerinin kullanımı konusunda bilgi verdi. Komite Baş-
kanı Ahmet Tanju tarafından verilen eğitimde afet konusunda 
farkındalık yaratıldı. 

Çevre ve Afet Komitesi aynı gün “Su ve Yaşam” konulu 
söyleşi düzenledi. Söyleşide su tasarrufu, gri su ve su havzala-
rı konusunda bilgi verildi. 

FOTOĞRAF SEMİNERİ
Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde, fotoğrafçılıkla ilgili eğitim 

seminerleri devam ediyor.
Fenerbahçe Fotoğrafçılık Kulübü tarafından düzenlenen 

seminerler kapsamında,12 Nisan Salı günü Fotoğraf Eğitme-
ni Cenk Gençdiş tarafından Seyhat Fotoğrafçılığı ve Aynasız 
Fotoğraf Makine Özellikleri ve Uygulamaları konusunda eği-
tim verildi. 

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde sigarasız yaşam semineri düzenlen-
di. Kadıköy Belediyesi Korkmaz Altuğ Polikliniği’nden Dr. İl-
han Makinacı sigaranın sağlığa zararları konusunda bilgiler ver-
di. Sigaranın içinde yaklaşık 4 bin çeşit zararlı madde olduğunu 
belirten Makinacı, içilen her sigaranın ömrü 5 dakika azalttığını 
söyledi. Sigara kullanımının akciğer, gırtlak, mide kanserlerine, 
damarlarda tıkanma, kalp krizi, nefes darlığı, öksürük, kemikler-
de erime, ciltte kırışıklık ve daha bir çok hastalığa neden oldu-
ğunun altını çizen Makinacı bu alışkanlığın tüm yaşamı olumsuz 
etkilediğini ifade etti. 

KİLO VERMENİN PÜF NOKTALARI
Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde Spor Eğitmeni Volkan Budaksal’ın 
sunumunu yaptığı “Sağlıklı Kilo Vermenin Püf Noktaları” ko-
nulu seminer düzenlendi. Budaksal sağlığı korumanın üç temel 
prensibinin egzersiz, beslenme ve uyku olduğunu, egzersizin 
kalbi, kasları, kemikleri güçlendirdiğini, sinir sistemini rahatlat-
tığını dile getirdi. Budaksal kilo almanın nedenlerini ise şöyle 
sıraladı: “Yanlış ilaç kullanımı, hormonal bozukluklar, metabo-
lizmanın yavaş çalışması, stres ve psikolojik sorunlar, bedensel 
aktivite eksikliği, çok uyuma ya da düzensiz uyku.”

GENÇLER PROJELERİ KONUŞTU

“Millennium İkilemi: 
GDO’lar”

Fikirtepeli 

Sigarasız

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
29 NİSAN - 6 MAYIS 2016

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

"OLUMLU ZİHİNSEL TUTUM"
Uzm. Okan Gümüş

29 Nisan 2016 / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans 

Salonu
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

"KÖY ENSTİTÜLERİ"
Kepirtepe Köy Enstitüsü Mezunu Eğitimci 

Mehmet TAŞKIN 
29 Nisan 2016 / 14.00

Yer: Suadiye Gönüllü Evi
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

"KADIKÖY TSM KOROSU"
Şef Bilge ÖZGEN

02 Mayıs 2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"GÖKKUŞAĞI POP KOROSU"
Şef İlter Burak KALAY

02 Mayıs 2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"HOLOGRAFİK DOĞA VE İNSAN" 
Doç. Dr. Haluk BERKMEN

3 Mayıs 2016 / 14.30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

"MEME KANSERİ" 
Radyoloji Uzm. Dr. Hikmet KARAGÜLLÜ

3 Mayıs 2016 / 11.00
Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fikirtepe Gönüllüleri

"DİNLER EV İNANÇ TARİHİ" 
Gazeteci Yazar Zeki SÖZER

3 Mayıs 2016 / 15.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

"NOSTALJİ POP VOKAL GRUBU"
Şef  Atilla YELKEN

03 Mayıs  2016 / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi  
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"ONURLU NAĞMELER"
Şef Faruk Onur KORZAY
03 Mayıs 2016 / 20.00

Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"ROMATİZMA VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI" 
Prof. Dr. Mehmet İhsan ARMAN

4 Mayıs 2016 / 14.30
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"SEVGİ HERŞEYDİR" 
Danışman Şenay MUTLU

4 Mayıs 2016 / 13.00
Yer: Feneryolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

"KADIKÖY RİTİM ATÖLYESİ"
Şef  Tezcan Feyyaz GÜNDAY

04 Mayıs  2016 / 20.00
Yer:  Barış Manço Kültür Merkezi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"MUTLU VE UMUTLU BİR GELECEK YARATIN"
Gelişim Uzmanı Serpil CİRİTÇİ

04 Mayıs  2016 / 13.30
Yer:  Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri
"SAHRAYICADİT GÖNÜLLÜLERİ TSM KORO-

SU"
Şef  Salih DEMİRCİ

04 Mayıs 2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Sahrayıcedit Gönüllüleri

"ESKİ DOSTLAR KOROSU"
Şef  Atilla TIKNAZ

04 Mayıs 2016 / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi  
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"DOĞANIN SİSTEMİ VE İNSAN" 
Doç. Dr. Haluk BERKMEN

05 Mayıs 2016 / 14.30
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"SAĞLIKLI BESLENME" 
Sağlıklı Yaşam Koçu Derya Deniz SAKA

05 Mayıs 2016 / 14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

"ACIBADEM GÖNÜLLÜLERİ THM KOROSU"
Şef  Turan ARPAT

05 Mayıs 2016 / 20.00 
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri
 

"MASTER CLASS KOROSU"
Şef  Sedat ÖZTOPRAK

05 Mayıs  / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüler

"YILDIZLAR TÜRK MUSIKİ TOPLULUĞU"
Şef Hüsnü ÇARKMAN

05 Mayıs 2016 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU"
Şef  Recep GÜÇLÜLER
06 Mayıs 2016 / 20.00

Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

C

velilerle buluşma

yaşam semineri

"Önce sebebini araştırın"

Fenerbahçe’de Afet Eğitimi

Feneryolu’ndan 
İlkyardım Semineri
Feneryolu Gönüllüsü, Sağlık Komitesi Başkanı Son-
gül Göktaş ve Hemşire Sevgi Üskül tarafından Kadı-
köy Belediyesi Brifing Salonu’nda İlkyardım Semineri 
verildi. Gönüllü Konseyi Üyesi Gülsün Işık tarafından 

organize edilen etkinlikte günlük yaşantımızda kar-
şılaşabileceğimiz her türlü kaza ve sağlığımızı tehdit 
eden sorunlar karşısında öncelikle yapabilecekleri-
miz ve önlemler konuşuldu.

AKRABA EVİLİLİĞİNE DİKKAT!
Feneryolu Gönüllüsü, Biyolog ve Genetik Uzmanı Doç.
Dr. Ayhan Ermiş, gönüllüevinde İngilizce dersi alan 
öğrencilerin velilerine “Akraba evliliği ve Sakıncaları” 
konusunda bilgilendirici ve eğitici bir sunum yaptı.
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SOLDAN SAĞA
1-Bu yıl düzenlenen 35.İstanbul Film Festivali’nde ‘Onur Ödülü’ ne layık görülmüş ünlü aktris… 
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, malgama… Evet anlamında ünlem. 
2-Sağlıklı, sıhhatli… Tavla oyununda üç sayısı… ‘… kalmak’ (Bir şeyin olmasına çok az kalmak)… 
Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne. 3-Türlü eğlence ve oyun kuruluşları 
bulunan alan… Yok anlamında kullanılan argo sözcük… İman, itikat. 4-Eki olan… Cimri, pinti, 
nekes… İvedi, ivedili. 5-Haykırma, bağırma… Kadıköy’de bir semt. 6-Bir gıda maddesi… Kısmi… 
Uzaklık belirten bir sözcük… Boğa güreşi, yarış, oyun vb. gösteriler yapılan alan… Radyumun 
simgesi. 7-Orta… Halk dilinde çift, eş, ikiz… Aytaç önadlı aktris. 8-Kromun simgesi… Bir şeyi 
hatırlamak için yazılan kısa yazı… Silahla yaratılan kargaşalık… Tam pansiyon anlamında 
kısaltma… Büyük, yetişkin, yaşlı. 9-Verme, ödeme… Jones soyadlı şarkıcı… Bir şeyi yapıp 
yapmamaya karar verme gücü… Bayrak. 10-Bir oyuncunun herhangi bir davranış ya da duyguyu 
yüz ve vücut hareketleriyle anlattığı oyun türü… Futbolda, savunucu… İstikrarlı. 11-‘Yılanların 
Öcü’, ‘Onuncu Köy’, ‘Tırpan’ gibi kitaplarıyla tanınmış yazar… Samaryumun simgesi… Sonuçsuz. 
12-İstanbul Ticaret Odası’nın kısa yazılışı… Siyah… Doktor, tabip… Büyük erkek kardeş, aka. 
13-Seyrek, az görülen, az bulunan şeyler ya da durumlar… Esin… Eskişehir’in bir ilçesi… Ten. 
14-İktisatçı… Ölmüş bir insanı hatırlamak için yapılan tören… Çoğu kıldan dokunmuş büyük 
çuval. 15-Rubidyumun simgesi… Bir suçu bağışlama… Erken… Hindistan’da racadan daha büyük 
hükümdarlara verilen unvan. 16-En kalın erkek sesi ve sesi böyle olan sanatçı… Üvey olmayan… 
Normal sıcaklık ve basınçla kömür ocaklarında açığa çıkan ve büyük bölümü saf metandan 
oluşan, kolayca tutuşabilen bir gaz… Bir süs bitkisi. 17-Boks sporunda dövüşemeyecek 
duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması… Hemingway soyadlı yazar… Bir ilimiz. 
18-Meneviş, dalgır… Eski dilde talih, kısmet… Telli bir çalgı… Güreşte bir oyun. 19-Dolaylı olarak 
anlatma… Gece, tün… Yerinden kımıldamayan, durgun, durağan. 20-‘Kedi ve Ölüm’, ‘Loş Ayna’, 
‘Bürokratlar’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… Bir soru sözü… Ayak tabanı… İlgi eki.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Saklı’ adlı filmi sinemalarda bu ay gösterime giren yönetmen… Kadıköy’de bir semt. 2-Yol, 
yöntem… Güreşte rakibi kucağa alıp ayağını yerden kesme… Yırtıcı bir kuş. 3-Eski dilde 
kadınlar… Bükme ve fırlatma tekniklerini kullanması ve saldırganın gücünü ve hamlelerini ona 
karşı kullanmayı amaçlaması bakımından jiujitsu ve judo dövüş tekniklerine benzeyen kendini 
savunma sistemi… Açık, kolay anlaşılır, belirgin. 4-Anayurt… Gösteri amacıyla ya da bir olaya 
dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan gösteri… Faiz, getiri. 5-Karın zarı… Bir tür 
deniz taşımacılığı… Yanarken güzel koku veren bir ağaç… Zihin. 6-Bir canlıda sürekli ya da geçici 
yaşayarak ona zarar veren başka canlı… Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kısa yazılışı… 
Ata binen kadın. 7-Done, data… Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça… Ayıraç, 
belirteç… Erdok soyadlı ressam. 8-Avrupa’da bir ülke… Baklagillerden, bazı türlerinden kitre 
denilen zamk çıkarılan, dikenli bir çalgı. 9-Ezgi, türkü, nağme… Alan ölçüsü birimi hektarın kısa 
yazılışı… Neşeli ve serbest (kadın)… Ölçüt, kıstas… Bir seslenme ünlemi. 10-Somunları ya da 
vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç… Soru… Kamboçya’nın 
para birimi. 11-Bartın’ın bir ilçesi… Ad, unvan, etiket… İstek uyandırmak için kullanılan ünlem… 
Zirkonyumun simgesi. 12-Engel, mani… ‘Solak Defterler’ adlı yeni şiir kitabı geçenlerde 
yayımlanan ünlü şair, yazar. 13-Yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı… Bası… 
Halk dilinde amca… İrlanda Cumhuriyeti’nin resmi adı. 14-Seciye, karakter… Omurları birbirine 
birleştiren ana madde… Ağır, yavaş. 15-Galyumun simgesi… Teniste rakibin karşılayamadığı, 
doğrudan doğruya sayı getiren servis… Bir dizede ya da beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra 
vb. ni hatırlatma sanatçı, anıştırma… Bozuk, zor çalışan ya ad eski kara taşıtları için kullanılan 
bir söz. 16-Onurlu, şerefli… Yer, yöre, mevzi… Oy. 17-Anlamlı, manalı… Üye… Sapı kısa, küçük 
odun baltası… Tantalın simgesi. 18-Para ile ilgili, parasal… Yeti… Gevşeme. 19-Giysi kolu… Soluk 
borusu… Fikir, düşünce, ide… Erkeklik, yiğitlik. 20-At yetiştiricisi… Yelölçer… Sezgi. 

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Ferhan Şensoy, Afacan 2-Aş, Asa, Miat, Dram, Lak 3-Zamkinos, Kozyatağı 4-Irak, Anapara, 
Zaç, Car 5-Lp, Amy, Lukata, Sızı 6-Ski, Yevmiye, İl 7-Acı, Reha, Naat, Mama 8-Yavuz Turgul, Drenaj 9-Nalan, 
Talimat, Andak 10-Kamu, Aa, Mt, İn, Sf, Alo 11-Ana, Silah, Lapaz, Ağ 12-Pt, Kadının Adı Yok, Gnu 13-Takatuka, 
İnak, Raca 14-Anonim, Teyit, At, Au 15-Takat, Re, Çekmeköy 16-Parsa, Anagram, Elaman 17-Amat, Asetat, Esna, 
Üre 18-Şu, Atlas, Hürle, Lor 19-Ada, Sarih, Ku, Reel, Ne 20-İngin, Lup, Set, Melon.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Fazıl Say, Kaptanpaşa 2-Eşarp, Canan Tan, Amudi 3-Ma, Sıvama, Kotra, An 4-Hakkak, 
Ulu, Kanasta 5-Asi, Mirza, Patika, Tsi 6-Nanay, Etna, Duma, Alan 7-On, Ahu, Asık, Tasar 8-Emsal, Art, İnat, Nesil 
9-Ni, Pus, Gamlı, Erat, Hu 10-Sakak, Sultaniyegah 11-Otoray, Li, Hani, Rtük 12-Zaten, Mi, Datça, Rus 13-Dy, 
Avadanlık, Emel 14-Araz, Mart, Ay, Ak, Sert 15-Fatalite, Sportmen 16-Amaç, Nafaka, Elalem 17-Seman, Caka, 
Ole 18-Alıcı, Ajda, Ga, Ömür 19-Na, Azim, Alan, Ayar, No 20-Karılar Koğuşu, Neden. 

Mahalleler için mobil uygulama:

osyal medya ve mobil uygulamalar geliştik-
çe, yerel yönetime katkı sunmak isteyen va-
tandaşlar geleneksel yöntemlerin alternatifi 
olarak interaktif uygulamaları kullanmaya 

başlıyor. 2014 yılında şehir plancısı ve tasarımcılardan 
oluşan idealist bir ekip tarafından hayata geçirilen “Mu-
hit.co” da bu uygulamalardan biri. Kadıköy’deki muh-
tarlarla iletişime geçmeye başlayan Muhit.co gönüllü-
leri, vatandaşların öneri ve şikayetlerini yerel yönetime 
aktarmayı amaçlıyor. Muhit, herkesin mahallesi, sem-
ti ve şehrini güzelleştirmek için daha katılımcı ve aktif 
olmasını hedefliyor. Muhit.co’nun kurucularından Gi-
zem Çile Öcal ve L. Daniel Swakman ile projenin de-
taylarını konuştuk. 

KATILIMCI BİR PLATFORM
• Öncelikle ekibinizden bahseder misiniz, ekip na-

sıl bir araya geldi? 
Gizem Çele Öcal: Muhit, bir grup hevesli şehir 

planlama ve tasarım geçmişi olan, kitle kaynaklı sosyal 
değişime inanan insan tarafından kuruldu. Sera, Daniel 
ve ben çekirdek ekibiz; Güney, Ersoy, Emre ve Arda da 
spesifik konularda yardımcı oluyorlar. Sera Tolgay şu 
anda ABD’de Massachusetts Technology Üniversite-
si’nde (MIT) Şehir Planlama üzerine yüksek lisans ya-
pıyor. Katılımcı planlama ve insan odaklılık ile ilgile-
niyor. 2014 Aralık’ında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 
bir sosyal girişimcilik hackaton’unu, yani “Things 
Challenge” kazandık… İki günde tasarlayıp geliştirdi-
ğimiz Muhit’i hayata geçirmek için küçük bir hibe al-
dık. Böylece Muhit hayata geçti. Bu süreçte “Muhit” 
hakkında heyecanlanan ve mahallelerini iyileştirmek 
için motivasyon sahibi olan, bunu gönülden isteyen in-
sanlarla çalışmanın en iyisi olduğunu anladık. 

•  Muhit ile neyi amaçlıyorsunuz?

L. Daniel Swakman: Muhit ile mahallelerin, yani 
aslında herkesin; yerel ve orta dereceli yönetimler-
le arasındaki iletişim boşluğunu azaltmayı amaçlıyo-
ruz. Mahallenin iyileşmesi için bir önerimiz olduğun-
da bunun takibini basitçe yapabilen, ilgililere iletebilen 
bir mecra olmayı hedefliyoruz. Kısaca yaşam alanla-
rında iyileşmelerin sağlanması için kitlelerin katılımı-
na imkân veren bir platform diyebiliriz. Things’in hac-
kato’unu Aralık 2014’te kazanmamıza rağmen 2015’in 
Nisan- Mayıs aylarında platformu kurmaya başladık. 
Üç ay sonra elimizde bir beta versiyon vardı ve son bir 
senedir bu versiyonu test ediyorduk. Artık muhtarlara 
hizmet verebileceğimiz yazılımımız da tamamlandı ve 
bir platform olduk. Çok da mutluyuz. 

• Proje şu an ne aşamada, insanlar sizi tanıyor mu? 
L. Daniel Swakman: Proje güzel bir yerde. En son 

geçen ay ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Mas-
sachusetts Technology Üniversitesi’nin (MIT) bir ya-
rışmasını kazanarak küçük bir destek daha aldık. Hem 
projeyi üretenler olarak, destek verecek yurt içi ve yurt 
dışı kurumlarla iletişimimiz kuvvetleniyor hem de kul-
lanıcılar / mahalleliler de adımızı yavaş yavaş duyu-
yorlar. Sosyal medyada birçok takipçimiz oldu. İstan-

bul’dan, Antalya’ya, İzmir’den Şırnak’a sorunlar ve 
öneriler girilmiş durumda. Şu anda kent konseyleri, be-
lediyeler ve muhtarlarla iletişim kuruyoruz. Onların da 
desteklerini aldıktan sonra amaçladığımız gelişim plat-
formuna ulaşmamıza ramak kalmış olacak. 

“FİKİRLERİNİ DUYURACAKLAR”
• Sosyal medya çok etkili kullanılıyor. Siz de bunu 

avantaja mı dönüştürmek istiyorsunuz? 
Gizem Çile Öcal: Kesinlikle. Biz de bir sosyal 

medya kanalıyız; sadece mahalleye özelleştirilmiş, di-
ğer sosyal medya kanalları üzerinden Muhit’e veya 
Muhit üzerinden diğer kanallara ulaşmayı sağlayan bir 
aracız. Kendi sosyal medya kullanımımız açısından ko-
nuşursak, daha çok Facebook’da aktifiz. Bizim için çok 
temel bir alan. Hem reklamlar ile platformumuzdan 
haberdar etmek hem de mahalleliler tarafından destek-
lenen sorunları duyurmak için çok kullanıyoruz. Twit-
ter’da daha aktif olmayı istiyoruz; ama şimdiye kadar 
zamanımız yetmedi. 

 • Muhit.co insanların hayatında neyi değiştirecek 
ya da neleri kolaylaştıracak? 

L. Daniel Swakman: İnsanlar Muhit üzerinden 
kendi mahallelerini ve yaşam alanlarıyla ilgili fikirle-
rini duyurabiliyorlar. Kendi fikirlerini paylaşabiliyor; 
başka fikirleri destekleyebiliyorlar. Bu fikirler üzerin-
den yerel yönetimlerle doğrudan iletişime geçip bu de-
ğişikliklerin gerçekleşmesini sağlayabiliyorlar. Muhit, 
belediyeler için de bölgelerindeki meseleleri takip et-
mek, fikir almak ve aksiyon almak için bir araç. Ayrı-
ca bu platform bölge halkı için de sorunların yerel yö-
netimlerce ne oranda ve nasıl çözüldüğünü görmek için 
de kullanılıyor. 

“ÇAYIMI İÇ” SÖZÜNÜ SÖYLE 
• Bu uygulama Avrupa'da var mı? 
Gizem Çile Öcal: Bu fikir Türkiye’de başladı. Tür-

kiye’deki yerel ve orta dereceli yönetimler ile yerel hal-

kın arasındaki iletişim boşluğunu doldurmayı amaçlı-
yor. Muhtarlık bunu çözmek için çok ilginç bir kurum 
çünkü mahalleye göz kulak olan muhtarlar ve muhtarlık 
Türkiye’ye özgü. Yakın zamanda, özellikle MIT’de ba-
şarılı olduğumuz “Küresel Değişim Projeleri” yarışma-
sından sonra dünyanın 3-4 değişik ülkesinden aynı mo-
deli uygulamak için teklifler aldık. 

• “Sosyal sorumluluk bilinci” ya da “duyarlı vatandaş-
lık” tanımı bu tarz siteler aracılığıyla değişiyor mu sizce? 

L. Daniel Swakman: Bu şekilde değişmesini umu-
yoruz çünkü ilk defa değişimi gerçek zamanlı takip ede-
bileceğimiz platformlar oluşuyor. Mesela bir mahalleli 
çöplerle ilgili bir öneri getiriyorsa ve destek de alıyorsa; 
muhtar bu konuda bir araştırma yapabiliyor. Bunun ya-
nında Muhit üzerinden “çayımı iç” butonuna basıp, ma-
halleliyi davet edebiliyor, çözüm yollarını beraber tartı-
şıp, gerekli takip ve bilgilendirmeleri yine bu platform 
üzerinden duyurabiliyor. Hem mahallede değişimler 
gerçekleşiyor; hem de mahalleli daha katılımcı ve söz 
sahibi oluyor. İnsanların bu tip örnekleri gördükçe du-
yarlılıklarının artacağını düşünüyoruz. 

Mahallelinin sorunlarını ve önerilerini muhtarlar ve yerel 
yönetimlere ulaştırmayı amaçlayan mobil uygulama 
Muhit.co Kadıköy’de de çalışmalarına başladı

Gizem Çile Öcal ve L. Daniel Swakman, yerel yönetimle-
rin de Muhit.co’yu takip ederek bölgelerindeki ihtiyaçları 
ve sorunları takip edebileceğini belirtiyor

Muhit.co
S

l Erhan DEMİRTAŞ MUHİT.CO NASIL 
KULLANILIR?
“Vatandaşlar www.muhit.co sitesine kayıt olduktan 
sonra ilk fikirlerini oluşturmaya başlayıp, sunulan fi-
kirlerden beğendiklerini destekleyerek ya da yaşa-
dıkları yerlerdeki kentsel sorunlar hakkında farkın-
dalık oluşturmaya yardımcı olabilirler. Ayrıca yazılan 
fikirlerin hayata geçmesi için komşularının ve muh-
tarlarının desteği de çok önemli. Bu yüzden her va-
tandaş muhtarına Muhit’ten bahsederek kayıt ol-
maya teşvik edebilir. Kullanıcılar komşularına ve 
çevresine Muhit'ten bahsederse fikirlerinizi destek-
leyecek, yeni önerilerle mahallenizi güzelleştirebile-
cek komşularını da bu sürece davet edebilirler.” 
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avaların ısınmasıyla birlikte şehrin kalaba-
lığı ve yorucu temposundan uzaklaşmak, 
dalgaların, kuşların yani doğanın sesini din-
lemek isteyenler soluğu parklarda alıyor.

Fenerbahçe Parkı, Özgürlük Parkı, Koşuyolu Par-
kı, Kriton Curi Parkı, Çetin Emeç ve Demokrasi Parkı 
ve son olarak koru içinde yer alan Sahrayıcedit Parkı… 
Kadıköy Belediyesi’nin birbirinden güzel 123 parkı, 
şehrin kalabalık ve yorucu havasından bunalanlara sı-
ğınak oluyor.

Geçtiğimiz yıl Kadıköy’e 11 yeni park kazandıran 
Kadıköy Belediyesi parklarda eğlence ve eğitimi birlik-
te ele alıyor, her yaş gurubuna ve her ihtiyaca yönelik ça-
lışmalar yapıyor.

Parklarda yer alacak oyun grupları ve malzemeler 
parktan yararlanacak insanların ihtiyaçlarına göre belir-
leniyor. Örneğin daha çok yaşlıların kullandığı bir park 
ise burada yol boyunca oturma, dinlenme yerlerine rast-
lamak mümkün.

Her yaşa gurubunun dinlenip eğlenebileceği Kadı-
köy’deki parklarda engelliler için oyun gruplarından 

anne çocuk salıncağı-
na kadar birçok alter-
natif var. Okumak is-
tiyorsanız ağaç altında 
bir bank, çocuğunuzla 
sallanmak istiyorsanız 
anne- çocuk salıncağı, 
çocuğunuz oynarken 
siz de spor yapmak is-
tiyorsanız spor aletle-
ri var.

Yürüyüş yolların-
dan, süs havuzlarına, 
oyun bahçelerinden, 
perma kültür alanla-
rından, kuş yuvaları-
na, spor aletlerinden en-

gelli oyun gruplarına kadar Kadıköy’ün parklarında hem 
dinlenmek hem eğlenmek hem de spor yapmak mümkün.

11 YENİ PARK
İşte Kadıköy Belediyesi’nin kazandırdığı“çiçeği bur-

nunda”11yeni park:
• Sahrayıcedit Mahallesi’nde Bankacılar Sitesi ya-

nındaki yeşil alanın yaklaşık 9 bin 500 metrekarelik bö-
lüm yapıldı. 

• Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sokak’ta yapılan 
parkta basketbol sahası, spor aletleri ve çocuk oyun alan-
ları bulunuyor. 

• Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sokak’taki bir baş-
ka parkta spor aletlerinin yanı sıra, çocuk oyun alanları 
ve oyun grupları yer alıyor.

• Merdivenköy Mahallesi Gümrük Sokak’ta yapılan 
parkta spor aletleri ve çocuk oyun aletleri yer alıyor.

• Kozyatağı Çamlıpark Sokak’ta toplam 1000 met-
rekare alana sahip parka süs havuzu ve oturma alanla-
rı yerleştirildi.

• Göztepe Pınar Sokak’ta yaklaşık 750 metrekare 
alan park oldu. Mini futbol alanı, oturma alanlarının yanı 
sıra çocuk oyun alanları, iki kuleli oyun grubu yapıldı.

• Acıbadem Zeamet Sokak’ta yapılan parka spor alet-
leri, oturma alanları, çocuk oyun alanı yapıldı.

• Erenköy Mahallesi Muhtarlığı yanındaki yaklaşık 
500 metrekare alan parka dönüştürülerek, alana oturma 
grupları konuldu.

• Erenköy Mahallesi Gardenya Çıkmazı Sokak’ta 
bulunan yeşil alana basketbol, voleybol spor sahası ile 
spor aletlerinin ve çocuk oyun alanlarının olduğu bir park 
yapıldı. 

• Acıbadem Mahallesi Muhtarlığı yanında bulunan 

yaklaşık 750 metrekarelik alana çocuk oyun gruplar, 
spor aletleri ve oturma alanları yerleştirildi.

• Suadiye Mahallesi Muhtarlığı yanında bulunan 
yaklaşık 500 metrekare alana spor aletleri ve oturma 
alanları yapıldı.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT
Kadıköylüler parklar ve yeşil alanların bakımı konu-

sunda belediye çalışmalarından memnuniyetlerini ifade 
ediyor. Havaların da ısınmasını fırsat bilerek yemyeşil 
parklarda vakit geçirenler arasında başka ilçelerden Ka-
dıköy’e geldiğini söyleyenler de var. 

Torunuyla havanın da iyi olmasını fırsat bilerek par-
ka geldiğini söyleyen Şahin Aktaş, “Çok güzel, bundan 
daha iyisi olmaz” dedi. Çocuklarıyla top oynayan ve ai-
lece parka geldiklerini söyleyen Zafer Büyükhan, Ka-
dıköy Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun ol-
duklarını ifade ederek, özellikle parklarla ilgili yapılan 
çalışmaları başarılı bulduğunu belirtti. Atakent’ten eşiy-
le Kadıköy’e gelip, çocuklarıyla Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı’nda vakit geçirmeyi çok sevdiklerini belirten Mete 
Erol-Gülay Karaata çifti de çevre düzenlemesi, yeşilli-
ği, havuz kenarı ve çiçekleriyle çok güzel bir ortam ol-
duğunu söyledi.

Bahar Geldi 
Yaz Geldi

Havaların 
ısınmasıyla 
birlikte insanlar 
kapalı 
mekânlardan 
çıkıp parklara 
akmaya başladı. 
Kadıköy Belediyesi 
irili ufaklı 123 parkı 
ile şehrin kalabalık 
ve yorucu havasından 
bunalanlara 
sığınak oluyor
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