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An’ları 
fark edelim diye…

“Kadıköy’le bağım 
kopmadı”

Çocuk Tiyatroları 
nasıl olmalı?

 Tiyatro Festivali kapsamında 
Yeldeğirmeni Sanat’ta ‘Ân’ isimli 
çarpıcı ve sarsıcı bir oyun sahneye 
koyan yazar Özen Yula, “Ölüm tek 
gerçek. An’larımızın kıymetini 
bilelim” diyor  l Sayfa 15'te

 Kadıköy Belediyesi 8. Kitap 
Günleri’ne onur konuğu olarak 
katılan yazar Selim İleri, 
çocukluğundaki Kadıköy’ü 
hatırladığında hafızasında tarihi 
çarşının canlandığını söylüyor 
l Sayfa 9'da

 İlki 1998 yılında yapılan Çocuk 
Tiyatroları Çalıştayı, 18 yıl aradan 
sonra Kadıköy’de toplandı. Kadıköy 
Belediyesi ile Tiyatro Eleştirmenleri 
Birliği’nin girişimiyle yapılan 
çalıştayda ortak kararlar alındı 
l Sayfa 6'da

Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel 
iş Sendikası arasında 255 işçinin 
haklarını kapsayan Toplu İş 
Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme 
kapsamında “aile içi şiddet”, 
“psikolojik taciz” ile ilgili maddeler 
de yer alıyor l Sayfa 10'da

Yeldeğirmeni’nde arkadaşlarıyla 
kartopu oynarken bıçaklanarak 
öldürülen Gazeteci Nuh Köklü davası 
sonuçlandı. Sanık Serkan Azizoğlu’na 
“kasten öldürmekten” müebbet 
hapis cezası verildi  l Sayfa 3'te

Toplu iş sözleşmesinde 
imzalar atıldı

Kadının el emeği Moda’da değerli
Haftanın üç günü Potlaç pazarında el emeklerini satışa sunan Kadıköylü 

kadınlar, “Gelin, görün, kadın emeğine destek verin” diyor   l Sayfa 2'de

Köklü’nün katiline 
müebbet!

Gitmek… 
Nereye kadar?

MARIO LEVI  10'da FERYAL PERE  13'te

Fotoğraflar demek 
zordu, resimdi onlar:)

Yaşanabilir 
bir çevre için…

 1-5 Haziran Dünya 
Çevre Haftası’nda Kadıköy 
Belediyesi, gazetemize 
ilçedeki çalışmaları anlattı: 
Ayda ortalama 600 ton 
ambalaj atık toplanan ilçede 
son 5 ayda 142 ton asbest 
atık bertaraf edildi   l Sayfa 4'te

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Gar 
İstasyonu peronlarında düzenlediği 
Kitap Günleri 1 Haziran Çarşamba günü 
başladı. 112 yayınevi, 600 yazar ve 
50'nin üzerinde söyleşi ve etkinliğin 
gerçekleşeceği Kitap Günleri’ni ilk gün 
10 bin okur ziyaret etti

Kitap Günleri’nde isteyen herkes 
özlemini duyduğu banliyö trenlerinin 
vagonlarına oturup kitap okuyabiliyor. 
Peronlar ve trenlerde kitapla buluşan 
okurlar fotoğraflarını #GardaKitap 
etiketiyle sosyal medyada paylaşıyor
l Sayfa 8 ve 9'da

Garda Kitap 
Günleri başladı



3 - 9 HAZİRAN 20162 Yaşam

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 ! Kadın üretiyor 

kadın satıyor
Potlaç pazarında el emeklerini satışa sunan Kadıköylü kadınlar, “Gelin, görün, kadın emeğine destek verin” diyor

ir önceki gün yağan sağanak yağmu-
run aksine o gün yani 28 Mayıs Cumar-
tesi günü yaza özenen bir bahar havası 
hâkimdi. Güzel havayı fırsat bilerek ro-

talarını Moda’ya çeviren Kadıköylüleri ise güzel ve 
anlamlı bir etkinlik bekliyordu; Potlaç…

Potlaç, kelime anlamıyla Kızılderililerin değiş-to-
kuş bayramlarına verilen isim. Bu geçmiş zamanların ve 
başka coğrafyaların kelimesi, 21. yüzyılın Kadıköy’ün-
de ‘kadın emeğinin değerlendirildiği pazar’ olarak kar-
şılık buldu. 

İlk kez, geçtiğimiz hafta sonu yani 28-29 Mayıs 
günlerinde açılan Potlaç Kadın Emeği Pazarı’nın ku-
ruluş hikâyesi aslında bundan yaklaşık altı ay önce-
sine dayanıyor. Zira Potlaç, Kadıköy Belediyesi’nin 
ve Kadıköylü kadınların düzenlediği Kadın Forumu 
ve Çalıştayı gibi etkinlikler, toplantılar ve atölyeler 
sonucunda ortaya çıkan projelerden biriydi. 30 Nisan 
ve 4 Mayıs’ta kadınlar ve LGBTİ bireylerle yapılan 
toplantılar sonucunda tamamen kadınların el emeği 
ürünlerinden oluşan bir “Pazar” açılmasına karar ve-
rildi. Başvurular için gerekli duyuru ve çağrılar yapıl-
dı. Şu ana kadar 189 bireysel başvuru, 15 de kadın ve 

LGBTİ STK başvurusu yapılan pazarda 38 stant bi-
reysel başvurulara, iki stant ise kadın örgütlerine ve-
rildi. Böylelikle de Potlaç ortaya çıktı ve toplam 40 
stantla açıldı.

DERİ ÇANTADAN BEZ BEBEĞE…
Peki, pazarda neler var? Takı tasarım ürünleri, keçe 

işi, el örgüsü ürünler, bez bebekler, dikiş-nakış ürünle-
ri, atık malzemelerden çanta ve hediyelik eşya ürünleri, 
ağaç dallarından dekoratif ürünler, kanaviçe, etamin ve 
tığ işi ürünleri, tülbent ve peştamaldan elbiseler, yağlı 
ve sulu boya resimler, cam ve seramik ürünler…

HAK GEÇMESİN DİYE…
Sadece el emeği ürünlerle başvuru yapılabilen Pot-

laç’ta gıda ürünleri satılmıyor. Ürün çeşitliğinin sağ-

lanması, rekabetin asıl amacının önüne geçmeme-
si, farklı işleve sahip ürünlerin pazara konulması ve 
herkesin faydalanabilmesi için de pazar rotasyonla 
işletilecek. Her üretici kadının pazardan en adil ve 
en sık biçimde faydalanması amacı ile getirilen ro-
tasyon kuralı, başvuru yoğunluğuna göre kadınların 
kaç kez ürünlerini sergileyeceklerini belirleyecek. 
Kısa vadede Kadıköy’de yaşayan ve gıda dışı üre-
tim yapan kadınların, ürünlerini satarak gelir elde 

etmesini amaçlayan Potlaç Kadın Emeği Pazarı’nın 
uzun vadeli hedefi ise kadınlara ürün tasarımı, giri-
şimcilik, kooperatifçilik gibi konularda Kadıköy Be-
lediyesi olarak destek sunmak.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR
Potlaç, Ekim’e dek her hafta Cuma, Cumartesi, Pa-

zar günleri saat 10.00-21.00 arası Moda Aile Çay Bah-
çesi arka tarafında kurulacak. Pazar her açıldığında 20 
stant ve 2 sivil toplum kuruluşu standına yer verile-
cek. Potlaç’a katılmak için ise Kadıköy’de ikamet et-
mek, kendi ürettiği bir ürünün satışını yapacak olmak 
ve 18 yaşını doldurmuş kadın ya da LBTİ birey olmak 
yeterli. Başvurmak için ürettiğiniz ürünün örnekleri ve 
Kadıköy’de yaşadığınızı belgeleyen ikamet belgesi ile 
Uzunçayır Caddesi, No:24'te bulunan Hasanpaşa Sosyal 
Destek ve Eğitim Merkezi’ne gitmeniz gerekiyor.

B
l Gökçe UYGUNKADINLAR PARA 

KAZANIYOR!
Potlaç’ta kadınların, özellikle de ev 
kadınlarının ev içi üretimleri ilk kez hane 
dışında sergilenerek, bir nevi görücüye 
çıkmış oldu. Farklı yaş ve meslek 
gruplarından Kadıköylü kadınların kimi 
komşudan duymuş Potlaç’ı, kimi Gazete 
Kadıköy’den okumuş. Hemen hepsinin ortak 
özelliği ‘ev hanımı’ payesinin üstüne somut 
ürünler, yaratımlar eklemek. Kimi origami 
yapıyor kimi gazete kâğıdından sepet. 
‘Neden olmasın, ben de başvurayım’ diye 
düşünmüşler, almışlar ürünlerini yanlarına, 
çalmışlar belediyenin kapısını. Toplantılar ve 
başvuru aşamalarından sonra sıra pazarda 
tezgâh açmaya gelmiş. Şimdi de kurmuşlar 
tezgâhı, geçmişler gururla arkasına ve… 
Gerisini onlardan dinleyelim…

■ Burcu Şensan: Buraya eşim ve oğlumla 
geldim. Aslında matematik mühendisiyim, 
yıllarca bilgi işlem sektöründe çalıştım. 
Bir yandan da origami ile ilgilenmeye 
başlamıştım. Japonya’ya gittim öğrendim. 
Bununla ilgili kitap yazdım, TV programı 
yaptım. Yakın zamanda işimden ayrıldım, 
daha çok kendi tasarımlarıma odaklandım. 
Bir gün Kriton Curi Parkı’nda yürüyüş 
yaparken Potlaç afişini gördüm ve hemen 
başvurdum. Gayet güzel ve yararlı bir 
organizasyon. Biraz eksiklikler var tabi; 
mesela sattığımız ürünleri Potlaç yazılı 
hediye kaplarında verebilsek iyi olurdu. Başta 
kadınlar olmak üzere herkesi buraya davet 
ediyorum. Lütfen gelin, görün, satın alın, 
kadın emeğine destek olun. 

■ Kampus Cadıları oluşumu (Eylem 
Gültekçe/Sibel Üzkan): Kampüs Cadıları, 
üniversiteli genç kadınların kampüslerdeki 
sorunlara karşı birlikte dayanıştığı bir oluşum. 
Ekipten bir arkadaş Kadıköy Belediyesi’nde 
Potlaç’ı duymuş, bizden bahsetmiş. Belediye 
de bizi davet edince seve seve katıldık. 
Tasarımları bize ait bez çanta, defter, çakmak 
gibi ürünlerimiz var. Ayrıca cadı şapkalarımız 
da var! Buradaki satıştan elde edilecek gelir 
Kampüs Cadıları’na bağış olarak gidecek. 
Potlaç günümüz Türkiyesi’nin şartlarında 
çok gerekli bir proje. Günümüzde evin içine 
itilmiş kadınlar, kendilerine maddi manevi 
bir alan yaratmakta zorlanıyorlar. Potlaç 
ve benzer projeler bu aşamada devreye 
giriyor. Kadınların ev içi emeklerini bu şekilde 
piyasaya sunmaları ve kazanç elde etmeleri 
önemli. 

■ Ayşe Öztaş: Ev hanımıyım. 
El işi, örgü, kutu gibi şeyler 
üretiyorum. Bu pazarı Gazete 
Kadıköy’de okudum. Çok hoşuma 
gitti, hemen katılmak istedim. 
Başvurdum ve şimdi buradayım 
işte. Yaptığım ürünleri daha önce 
eş dosta, komşulara satıyorum 
ama ilk kez böyle bir ortamda, 
halka açık bir şekilde sergiliyorum. 
Yaptığım şeylerin insanlar 
tarafından beğenilmesi beni çok 
onore ediyor. Tüm kadınlara, 
ev işi dışında başka şeyler de 
yapmalarını tavsiye ediyorum. 
Hem vakit eğlenceli geçiyor, 
hem bir şey üretmiş oluyorsunuz 
hem de bunu satıp gelir elde 
ediyorsunuz. 

■ Liliya Kara: Aslen Rus’um, 
96’den beri Türkiye’de yaşıyorum. 
Sekiz senedir de Kadıköylüyüm. 
İngilizce öğretmeniyim. Meslek 
hayatım oldu ama evlendikten 
sonra ev hanımı oldum. 
Dört senedir deri sanatıyla 
ilgileniyorum, çanta, cüzdan, 
anahtarlık gibi şeyler yapıyorum. 
Kadıköy Belediyesi, bize bu ürünleri 
sergileme ve satma şansı sunduğu 
için çok memnunum. Türk kadınları, 
ev hanımı olunca çalışmıyor 
genelde. Ama bir işte çalışmaması 
evde bir üretim yapmasına engel 
değil ki. Herkes bence kendi 
yeteneğince bir şeyler üretmeli. 
Umarım Potlaç’a daha fazla kadın 
dâhil olur ve daha uzun sürer. 

■ Sevgi Ekicigil: 28 yaşındayım, 
İstanbul Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Yüksek Lisans 
mezunuyum. Doğma büyüme 
Sahrayıcedit sakiniyim. 
Aslında Almanya’da yaşıyor ve 
çalışıyordum, buraya yeni döndüm. 
Bu boşlukta da bu projeden 
yararlanmak istedim. Çok iyi oldu 
benim için. Yünden bardakaltlığı 
gibi tasarım ürünler yapıyorum. 
Ayrıca da gazete kâğıdı gibi geri 
dönüşebilecek maddelerden 
sepet gibi ürünler üretiyorum. İlk 
kez böyle bir tezgah açıp işlerimi 
sergileme, satışa sunma fırsatı 
yakaladım. Potlaç, çok yerinde, 
başarılı bir proje. Tek dileğim daha 
da büyüyüp gelişmesi.
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GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

• 18-19 HAZ. CMT-PZR ESKİŞEHİR- ODUNPAZARI- SÖĞÜT (1 GECE -2 GÜN) 
• 25-26 HAZ. CMT-PZR AMASRA-YENİCE ORMANLARI- DEVREK-KARABÜK (1 GECE-2 GÜN) 
• 25-26 HAZ. CMT-PZR İĞNEADA-LONGOZ GÖLLERİ -LİMANKÖY- FENER- KIRKLARELİ (1 GECE -2 GÜN)
• 18-19 HAZ. CMT-PZR KIRKLARELİ-EDİRNE (1 GECE -2 GÜN) 

 Grup talepleriniz için bizi arayın ...

• 26 HAZ. PZR TARİHİ İZNİK (YEMEKLİ ) 
• 12 HAZ. YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI (KAHVALTI &ÖĞLEN YEMEK DAHİL) 
• 19 HAZ. FENER -BALAT-KARİYE MÜZESİ (YEMEKLİ) 
• 16 HAZ. PERŞEMBE GÖYNÜK -TARİHİ TARAKLI EVLERİ-ÇUBUK GÖLÜ (YEMEKLİ) 
• 19 HAZ. PZR SAKARYA- ŞEREFİYE KÖYÜ-KUZULUK (YEMEKLİ) 
• 25 HAZ.CMT. POLONEZKÖY- RİVA- BEYKOZ CAM ATÖLYESİ (YEMEKLİ)
• 30 HAZ.PERŞ. ELMALI GÖLETİ -KINIK KÖYÜ VE ÇÖMLEK ATÖLYELERİ (PİKNİK)

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

Köklü’nün katiline
müebbet hapis

eçtiğimiz yıl Yeldeğirmeni’nde ar-
kadaşlarıyla kartopu oynarken bı-
çaklanarak öldürülen Gazeteci Nuh 
Köklü davasının karar duruşması 27 

Mayıs Cuma günü görüldü. Anadolu Adliyesi 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın al-
tıncı duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Ser-
kan Azizoğlu’nu “kasten öldürmekten” müeb-
bet hapse çarptırdı. “Kasten öldürmeye yardım 
etmek” suçundan yargılanan Nazım Coşanar 
hakkında ise beraat kararı verildi. 

“MAHKEMEDE OLMASI GEREKİYORDU”
Serkan Azizoğlu’nun katıldığı duruşmaya Na-

zım Coşanar katılmadı. Davayı Köklü’nün ailesi, 
arkadaşları, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başka-
nı Uğur Güç,  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ge-
nel Sekreteri Sibel Güneş, bazı milletvekilleri ve 
çok sayıda kişi izledi. Duruşmaya katılanlar Nuh 
Köklü’nün fotoğraflarını yakalarında taşıdı.

Esas hakkından beyanlarını açıklayan Kök-
lü’nün avukatlarından Ümit Abanoz, Nuh Kök-
lü ile 30 yıllık bir dostluğunun olduğunu belir-
terek, “Tek temel kaygımız somut olayın ortaya 
çıkmasıdır. Geldiğimiz noktada duruşma dos-
yasında tüm sanık ve müşteki beyanlarında 
olay net bir şekilde açığa çıkmıştır” dedi. Avu-
kat Volkan Gültekin de diğer sanık Nazım Co-
şanar’ın duruşmaya katılması gerektiğini ifade 
ederek, “Nazım Coşanar iki celse önce duruş-
malardan muaf tutulmuştu. Ancak sanığın bura-
da olması gerekiyordu” diye konuştu. 

Tutuksuz sanık Nazım Coşanar’ın avukatı 
“Müvekkilim bilerek ve isteyerek diğer sanığın 
eylemine herhangi bir şekilde yardımda bulun-
muş değildir. Sadece bir çekme eylemi söz ko-
nusudur” savunmasında bulundu.

“SİYASİ BOYUTU YOK”
Sanık Serkan Azizoğlu’nun avukatı ise 

olayın siyasi hiçbir boyutunun olmadığını id-
dia ederek, “Müvekkilim Cumhurbaşkanı’nın 
sözüne dayanarak hareket etmemiştir. Sav-

cı mütalaasında ve mahkeme üzerinde basının 
etkisi olduğunu görüyoruz. Müvekkilim müş-
tekileri tanımamaktadır. Esnafın dükkânında 
bıçak olduğu doğrudur. Herkesin dükkânında 
bıçak olması gayet normaldir” dedi. 

“SUÇLU DEĞİLİM”
Taraf avukatlarının açıklamalarından sonra 

Serkan Azizoğlu son olarak söz aldı. Vekil avu-
katların beyanlarına katılmadığını söyleyen Azi-
zoğlu, “Kesinlikle suçlu değilim önceki beyanla-
rımı tekrar ediyorum” diyerek, beraatını talep etti. 

Kararını açıklaya mahkeme heyeti, tutuksuz sa-
nık Nazım Coşanar hakkında eylemin sabit görül-
memesi gerekçesiyle beraatine, Köklü’yü öldüren 
Serkan Azizoğlu’nu ise kasten öldürmeden müeb-
bet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Azi-
zoğlu’nun olaydan sonraki soruşturma ve kovuş-
turma aşamasındaki davranışları ve eylemini kabul 
etmeyip pişmanlığının bulunmamasını dikkate ala-
rak cezada herhangi bir indirimde bulunmadı. 

“ADALET YERİNİ BULDU”
Duruşma sonrası Nuh Köklü’nün ailesi 

ve avukatları açıklama yaptı. Anne Çiğdem 

Köklü, “Katillerin en ağır cezayı almasını is-
tiyordum. Bu isteğim yerine geldi. Hak da 
adalet de yerine geldi. Bizim yanımızda olan 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Nuh Köklü’nün abisi Sedat Köklü, “İlk 
duruşmamızdan bu yana yanımızda olan tüm 
duyarlı kesimlere teşekkür ediyorum. Adalet 
yerini buldu. Ama kardeşim bu karardan son-
ra geri gelmeyecek. Biz bu olayların son ol-
masını istiyoruz” şeklinde konuştu. 

“EMSAL OLMALI”
Nuh Köklü’nün hayat arkadaşı ve öldü-

ğü gün yanında olan Ferda Sayın da, hiçbir 
kararın Nuh Köklü’yü hayata döndüreme-
yeceğini ifade ederek, “Karardan nispeten 
memnunum. Toplum nezdinde bu kararın 
bir karşılığı var. Nuh’un davasına benzer bir 
sürü dava var. Bu davaları yalnız bırakmaya-
cağız. Bugün bu mahkeme salonundan çıkan 
karar diğer davalar için örnek teşkil etme-
li” dedi. Avukat Ümit Abanoz ise karardan 
memnun olduklarını belirterek, Nazım Co-
şanar hakkında ise temyize başvuracakları-
nı söyledi. 

Suadiye sahil yolunda otomobi-
liyle çarptığı üniversite öğren-
cisi Feride Büşra Taşlı’nın ölü-
müne neden olduğu iddia edilen 
sürücü Zeynep Nur Koşan’ın 
“bilinçli taksirle ölüme neden 
olma” suçundan 9 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle yargılan-
masına devam edildi. Anadolu 
18. Asliye Ceza Mahkemesi’n-
de görülen duruşmaya tutuksuz 
sanık Koşan katılmadı. Mahke-
me heyeti duruşmayı 21 Hazi-
ran Salı gününe erteledi. 

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ
Üniversite öğren-

cisi 20 yaşındaki Fe-
ride Büşra Taşlı’nın 
ölümüne ilişkin sü-
rücü Zeynep Nur 
Koşan’ın yargılan-
dığı davaya tarafla-
rın kusur durumuna 
ilişkin bilirkişi ra-
poru geldi. Doğan 
Haber Ajansı’ndan 
Arzu Kaya’nın ha-
berine göre; Trafik 
Kazaları Araştırma Uzmanı ta-
rafından hazırlanıp yargılama-
nın yapıldığı Anadolu Asliye 
Ceza Mahkemesi’ne sunulan 
dört sayfalık bilirkişi raporun-
da, olay yerinde keşif yapıldı-
ğı ve olaya ilişkin video görün-
tülerinin izlendiği kaydedildi. 
Kazanın oluşumuna yer verilen 
raporda yolun konumuyla ilgili 
hız kesici uyarı çizgileri, trafik 
ışıkları ve yavaş uyarı yazıları-
nın olduğu belirtildi. Olay gü-
nüne ilişkin incelenen kamera 

görüntüsünde Zeynep Nur Ko-
şan’a ait aracın kırmızı ışıkta 
geçtiğinin görülmekte olduğu 
ifade edilen raporda sanık Ko-
şan’a olaydan önce iki defa hız 
sınırını aşmaktan idari para ce-
zası kesildiği anlatıldı. 

KUSURLU
Raporda, sürücü Zeynep 

Nur Koşan’ın hız kesme uyarı 
çizgilerine, trafik ışığı yaklaşım 
ve yavaş yazılarına uymayarak 
ve kırmızı ışıkta geçerek Feri-
de Büşra Taşlı’ya çarptığı belir-
tildi. Koşan’ın kusur durumunu 

anlatan raporda, Ka-
rayolları Trafik Ka-
nunu’nda belirti-
len trafik işaretlerine 
uyma, seyir emniye-
tini ihlal etme, kır-
mızı ışıklı trafik işa-
retlerinde geçme gibi 
kuralları ihlal ederek 
birinci derecede asli 
kusurunun bulundu-
ğu kaydedildi.

ALT DERECEDE KUSURLU
Olayda yaşamını yitiren 

Feride Büşra Taşlı’nın Ka-
rayolu Trafik Kanunu ve ka-
nuna bağlı yönetmelikte be-
lirtilen, “Araç sürücüleri ile 
yayaların yolu kullanırken ku-
ral, yasak, zorunluluk ve yü-
kümlülüklere uymak zorunda-
dır” kuralını ihlal ettiği ve bu 
nedenle kazanın meydana gel-
mesinde alt derecede tali ku-
surlu olduğu kanaatine varıl-
dığı ifade edildi. 

Gezi direnişinin üçüncü yıldönümünde Gezi 
Şehit ve Gazileri Platformu üyeleri Kadıköy 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Aralarında Taksim 
Dayanışması üyeleri, Gezi direnişi sırasında 

yaşamını yitirenlerin aileleri ve gözünü 
kaybedenlerin bulunduğu heyet Başkan Aykurt 
Nuhoğlu ile görüşerek, her zaman gösterdikleri 

ilgi ve destek için teşekkür etti. Heyet daha 
sonra Caddebostan Kültür Merkezi’nde Haydar 
Özay’ın “Gezi” resmi önünde fotoğraf çektirdi. 

‘Gezi’ ailelerinden belediyeye ziyaret

Feride Büşra Taşlı davasında bilirkişi 
raporu açıklandı. Raporda Zeynep Nur 
Koşan’ın “birinci derecede kusurlu”, 
Feride Büşra Taşlı’nın ise “alt derecede tali 
kusurlu” olduğu yönünde görüş bildirildi

Bilirkişi raporu 
açıklandı

Yeldeğirmeni’nde esnaf 
Serkan Azizoğlu tarafından 

bıçaklanarak öldürülen 
gazeteci Nuh Köklü davası 
sonuçlandı. Sanık Serkan 

Azizoğlu’na “kasten 
öldürmekten” müebbet 

hapis cezası verildi

l Erhan DEMİRTAŞ

G
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Nuh Köklü, 17 Şubat 2015’te arkadaşlarıyla kartopu oynarken 
bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. 47 yaşında yaşamını 
yitiren Köklü, Yeldeğirmeni’nde yürürken arkadaşlarıyla kartopu 
oynamaya başladı. Grubun attığı kartoplarından biri mahallede esnaflık 
yapan Serkan Azizoğlu’nun dükkânın vitrinine denk geldi. Bunun 
üzerine dükkânından çıkan Serkan Azizoğlu, Nuh Köklü’ye bıçakla 
saldırdı. Kalbinden bıçaklanan Köklü, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune 
Hastanesi’nde 23.50’de hayatını kaybetti. 
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KAYIP KAYIP

KAYIP
Marmara Üniversitesi Teknik 

Eğitim Fakültesi'nden 
almış olduğum geçici 
mezuniyet belgemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.                          
Mediha ÖZTÜRK

Kadıköy Belediyesi'nden 
almış olduğum J 240974 
no’lu tahsilat makbuzumu 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Mesut EREN

Marmara Üniversitesi  
Atatürk Eğitim 

Fakültesi'nden almış 
olduğum geçici mezuniyet 

belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

İrem YAYDIRGAN

Nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Recep Vural KAYA

KAYIP KAYIP
Kadıköy Belediyesinden almış olduğum 

Rasimpaşa Mah. Recaizade Sk. 
No:10/A/A adresindeki işyerimin 

'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı 
kaybettim.Hükümsüzdür.

YURTİÇİ KARGO AŞ.KADIKÖY ŞUBESİ

Herkesin özlemi:
TEMİZ BİR ÇEVRE

Kadıköy Belediyesi ilçede sağlıklı kent ve çevre dokusunun korunması 
adına çalışmalarını sürdürüyor. Ayda ortalama 600 ton ambalaj atığının toplandığı 

ilçede son 5 ayda 81 bin ton cam atık toplandı, 142 ton asbest atık bertaraf edildi

adıköy Belediyesi, görün-
tü, gürültü, elektromanyetik, 
hava, su kirliliği ve inşaat sa-
halarındaki asbest atıkları gibi 

çevresel sorunları en aza indirmek için ru-
tin kontrollerini gerçekleştiriyor. Aynı 
zamanda çevrenin korunması amacıyla 
onlarca çalışma ve proje yürütülürken, be-
lediye hizmet birimlerinde enerji verimli-
liği çalışmaları ve okullarda çevre bilinci-

ni geliştirme çalışmaları da devam ediyor. 
Dünya Çevre Haftası kapsamında ne-

deniyle görüştüğümüz Kadıköy Belediye-
si Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule 
Sümer, çevre çalışmalarını anlattı.

142 TON ASBEST BERTARAF EDİLDİ
Devam eden kentsel dönüşüm faaliyet-

lerinin çevreye en az zarar verecek şekilde 
ilerlemesine gayret ettiklerini anlatan Sü-
mer, “Türkiye’de ilk kez Kadıköy Bele-
diyesi tarafından başlatılan ve 24 Ağustos 
2015 tarihinden beri uygulanmakta olan 

inşaat sahalarında asbest kirliliğinin önlen-
mesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ka-
zanımı çalışmaları devam ediyor. Bu çalış-
ma kapsamında, bugüne kadar 653 inşaat 
sahası denetlendi ve 142 ton asbest atığı-
nın bertarafı sağlandı” dedi.

AMBALAJ ATIKLARI KUMBARAYA
Kadıköy’de aylık ortalama 600 ton 

ambalaj atığının toplandığını belirten Sü-
mer, 2015 yılı sonunda “kumbara” siste-
minin uygulandığını, tüm mahallelerde 
uygulanması planlanan proje için Eren-

köy Mahallesi’nin pilot bölge olarak be-
lirlendiğini anlattı. Atık Yönetim Proje-
si kapsamında, 20 noktaya ambalaj ve 40 
noktaya cam atık kumbarası yerleştirildi-
ğini ifade eden Sümer, “Proje kapsamın-
da,  2015/177 sayılı Kadıköy Belediye 
Meclis Kararı ile kentsel yenileme sü-
recinde yenilenen bina ve sitelerde daire 
sayısına yeterli atık biriktirme alanı ay-
rılması zorunlu hale geldi” dedi. 

İşte Kadıköy Belediyesi’nin temiz 
ve yaşanılır bir çevre için yaptığı çalış-
malar ve sonuçları: 

l Mustafa SÜRMELİ

K

5 AYDA 81 TON 
CAM ATIK

50 TON 
ELEKTRONİK ATIK
TOPLANDI

Yılda 
1800 TONdan fazla 
CAM AMBALAJ 

ATIĞI 
ekonomiye 

geri kazandırılıyor

İlçe genelinde 

14 ELEKTRONİK 
ATIK TOPLAMA 

NOKTASI da oluşturdu 

Her yıl 
50 ton elektronik atığın 

toplanması sağlayan Belediye, 
geçtiğimiz yıl 

“ELEKTRONİK 
ATIK KAHRAMANI 

ÖDÜLÜ”
 aldı.

İlçede toplam 
350 ADET CAM 

KUMBARASI 
bulunuyor

Bu yıl ilçedeki 
7 OKULda, 

2000 ÖĞRENCİye 

ÇEVRE EĞİTİMİ 
verildi

2016 yılı Ocak ayından itibaren 

81 TON CAM 
AMBALAJ ATIĞI 
toplanarak ekonomiye geri 

kazandırıldı.

TİYATRODA “GERİ DÖNÜŞÜM”
Kadıköy Belediyesi ambalaj atıklarının geri dönüşümünü 
anlatan oyun ile çocuklara atık maddelerin geri kazanımını 
anlatıyor. Çocuklar, 1 Haziran Çarşamba günü Dünya 
Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergilenen tiyatro 
oyununda atık maddelerin geri dönüştürülerek hem 
çevreye hem de ekonomiye geri kazandırılabileceğini 
öğrendi. Çevko Vakfı Özel Tiyatro Grubu oyuncularının 
sergilediği oyun çocuklardan bol alkış aldı.

İlçede kurulu BAZ 
İSTASYONLARIndan 
kaynaklı elektromanyetik 

alan RADYASYON 
KİRLİLİĞİNİN 

TESPİTİ VE 
MARUZİYET 

DÜZEYLERİnin 
belirlenmesine yönelik 

çalışmalar yapılıyor

2013 yılında başlatılan 
çalışmalarda bugüne kadar 

toplam 590 ÖLÇÜM 
yapıldı

Nisan 2016 itibari ile 
baz istasyonlarına ait 

elektromanyetik radyasyon 
ölçüm değerlerinin tespiti ve 
harita güncelleme çalışmaları 

yapılıyor

ATIK PİL VE 
İLAÇLAR

1 LİTRE 
bitkisel atık yağ 

1 MİLYON LİTRE 
suyu kullanılamaz hale 

getiriyor

Belediye Bitkisel Atık 
Yağ Toplama Kampanyası 

kapsamında 15 muhtarlıkta 
bulunan 

BİTKİSEL ATIK 
YAĞ BİRİKTİRME 

NOKTASIna 
6 litrelik atık yağını getirenlere 

çevre dostu yüzey 
temizleyicisi hediye ediliyor

Nisan ayında başlanan 
kampanya kapsamında 
2 ayda muhtarlıklardan 

336 LİTRE BİTKİSEL 
ATIK YAĞ 

toplandı

ATIK YAĞ DEYİP 
GEÇMEYİN

ELEKTROMANYETİK 
RADYASYON

Her yıl 

50’DEN FAZLA 
SU ANALİZİ 

gerçekleştiriliyor

2016 yılı için belirlenen 

8 NOKTAdan 
numune alımı ve analiz 
çalışmalarına başlandı

Öğrenci Yurdu'na 10m3 
kapasiteli 

GRİ SU ARITIM 
SİSTEMİ ve 

6,5 m3  Yağmur Suyu Toplama 
Sistemi kuruldu

ATIK SUDAN 
GRİ SUYA

Belediye Merkez Bina 
içerisinde örnek bir 

ATIK İLAÇ TOPLAMA 
NOKTASI 
oluşturuldu 

Kullanım ömrünü 
tamamlayan ve 

atık halini alan piller de 
pek çok noktaya konan 

kutularda toplanıyor
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ocuk haklarını hayata geçiren, 
çocukların kendilerini gerçek-
leştirmelerini sağlayan, katılım-
cı demokrasiyle yönetilen, eko-

lojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı 
gütmeyen okul öncesi ve ilkokulların kurul-
ması için çalışan Başka Bir Okul Mümkün 
Derneği’nin öncülüğünde kurulan okullara 
bir yenisi daha ekleniyor. BBOM okulla-
rının İstanbul’daki ilk eğitim kurumu Mo-
da’da açılmaya hazırlanıyor. 

Anaokulu kurmak için biraraya gelen 
BBOM topluluğu öncelikle İstanbul Ana-
dolu Kooperatifi’ni kurdu ve okul hayalini 
hayata geçirmek üzere Anıtkabir’in mima-

rı Emin Onat’ın aslına uygun olarak resto-
re edilen iki katlı evini kiraladı. 64 çocuğun 
okul öncesi eğitim görebileceği okulun Ey-
lül’de açılması hedefleniyor. Okulun ismi 
ise henüz belirlenmedi zira diğer okullarda 
olduğu gibi bu okulun ismini de çocuklar 
kendileri belirleyecek.

OKULU MECLİS YÖNETİYOR
Peki bu okulda nasıl bir eğitim olacak? 

BBOM’un alternatif ve demokratik eğitim, 
ekolojik sistem ve özgün finansman olmak 
üzere dört temel ilke üzerine kurulu bir al-
ternatif eğitim anlayışı var. Bu okulda da bu 
ilkeler geçerli olacak. Mesela okula dair ka-
rarlar öğrenciler, müdür, öğretmenler, gü-
venlik ve temizlik görevlileri gibi kişiler-
den oluşan Okul Meclisi’nce alınacak. 

MÜDÜR VE ÖĞRETMENLER ARIYOR
BBOM, kooperatif oluşumu benzeri 

birçok okuldan farklı bir sistemde işliyor. 
Eğitim yaklaşımından öğretmen seçimine, 
tadilattan okul mobilyalarına kadar her ko-
operatif üyesinin belirli bir işbölümü çer-
çevesinde, her şeye koşturduğu ve eşit söz 
hakkına sahip olduğu bir topluluk bu… Ço-
cuğunu okula göndermek isteyenlerin ise 
mutlaka kooperatife üye olması gerekiyor. 
BBOM’un ilk okulunu açacak olmasından 
dolayı büyük heyecan duyan İstanbul Ana-
dolu Kooperatifi üyeleri, başka bir okulu 
mümkün kılacak okul müdürü ve öğretmen-
lerini aramaya başladı, başvuruların 4 Hazi-
ran’a kadar sürmesi planlanıyor. Öğretmen 
ve müdür başvuruları www.baskabirokul-
mumkun.net adresine yapılabilir.

Küçük Prens ile

Küçük Prens kitabını tiyatroya uyarlayan 
Ali Fuat Başgil Ortaokulu öğrencileri farkındalık 
yaratmak için engelli arkadaşlarıyla sahneye çıktı 

“En sevdiğiniz kitap nedir?” sorusunu 
sorsalar herkesin ortak cevabı büyük 
ölçüde Küçük Prens olur. 7’den 70’e 
tüm insanların severek okuduğu, Fran-
sız yazar Antoine de Saint-Exupéry’in 
klasikleşmiş eseri Küçük Prens’in etki-
leri günümüzde halen sürmekte. “İnsan 
gerçekleri sadece kalbiyle görebilir” 
gibi eşsiz satırlara sahip olan kitaba, 
ülkemizde büyük bir ilgi gösteriliyor. 
Ali Fuat Başgil Ortaokulu öğrencile-
ri de severek okudukları Küçük Prens 
kitabını, farkındalık yaratmak amacıyla 
engelli yaşıtlarıyla birlikte sahneye ta-
şıdılar. 30 Mayıs Pazartesi akşamı Cad-
debostan Kültür Merkezi’nde sahnele-
nen çocuk oyununa yoğun ilgi vardı.

KAYNAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Küçük Prens kitabını, tiyatro oyunu 

olarak uyarlama fikri Ali Fuat Başgil 
Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olan 
Aysel Arabacıoğlu’ndan çıkmış. Hafta-
lık olarak yapılan kitap okuma dersinde 
okutulan Küçük Prens kitabı, öğrenci-
leri tarafından çok sevilince sahnelen-
mesi kararlaştırılmış. Yıllardır tiyatro 
ve sanatla ilgilenen Aysel Arabacıoğ-
lu, aynı okulda Türkçe öğretmeni ola-
rak görev yapan Gökhan Öztorun’un 
katkılarıyla Küçük Prens çocuk oyunu-
nun koordinatörlüğünü üstlenmiş. İki 
yılı aşkın bir süredir Kadıköy Beledi-
yesi Engelli Merkezi’nde gönüllü 
olarak görev alan Aysel Öğret-
men, öğrencilerinin küçük yaş-
ta farkındalık kazanabilmesi, 
engelli bireylerin varlığını an-
lamaları için engelli çocukları 
da oyuna dâhil etmiş. 

Küçük Prens oyunu ile 
farkındalık yaratmak isteyen 
Aysel Arabacıoğlu gazetemi-

ze şunları söyledi: “Sanatı ve tiyatroyu 
kendi öğrencilerime aşılamaya çalışıyo-
rum. Bugün sergilenen oyun bu çalış-
manın bir neticesi. Benim okulda olan 
öğrencilerim ve Kadıköy Belediyesi En-
gelli Merkezi’nde gönüllü çalıştığım en-
gelli çocukların arasında hiçbir engel 
yok. Hep birlikte kaynaştılar, yakınlaştı-
lar, birbirlerini tandılar. En önemlisi bir-
likte bir oyun çıkardılar. Çocuklar böyle 
etkinliklerle, sanatsal faaliyetler ile fark-
lılıkları öğrenip, daha bilinçli bireyler 
olarak yaşamlarına devam ediyorlar.” 

“SOMUT ADIMLAR ATILMALI”
Küçük Prens oyununa yardımcı olan 

Türkçe Öğretmeni Gökhan Öztorun ise 
“Engelli çocuklarımızı ötelemektense 
onları içimize alıyoruz. Karşılıklı em-
pati kurulmalı. Uygulamalı çalışmalar 

yapılmalı. Somut örnekler ve ürün-
ler ortaya konarak farkındalık 

konusu desteklenmeli.” dedi.

Alternatif bir eğitim anlayışını benimseyen Başka Bir 
Okul Mümkün hareketi, İstanbul’daki okulunu Moda’da açıyor 

l Gökçe UYGUN

l Kaan DERTÜRK

Ç

Türkiye’de 
Mutlu Keçi 
(Bodrum), 
Meraklı Kedi 
Ankara) 
ve Renkli 
Orman 
(İzmir) 
olmak üzere 
3 BBOM 
okulu var.

Moda’ya ‘başka 
bir okul’ açılıyor

farkındalık

Gökhan 
Öztorun 
ve Aysel 

Arabacıoğlu
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adıköy Belediyesi Çocuk Tiyat-
roları Çalıştayı, 30-31 Mayıs 
2016 tarihlerinde Kadıköy Be-
lediyesi Moda Khalkedon’da 

gerçekleştirildi. Aralarında yazar, yönet-
men, oyuncu, tiyatro sahibi, akademisyen-
lerin yer aldığı kalabalık bir katılımla ger-
çekleşen Çocuk Tiyatroları Çalıştayı’nın 
açılış konuşmasını gerçekleştiren Kadı-
köy Belediyesi Kültür Müdürü Prof. Dr. 
Simten Gündeş, tiyatro izleyicisinin oluş-
masında çocuk tiyatrolarının yerinin çok 
önemli olduğunu belirtti 

Çalıştayın, Kadıköy Belediyesi ile Ti-
yatro Eleştirmenleri Birliği tarafından ha-
zırlandığını söyleyen Doç. Dr. Nihal Ku-
yumcu, çocuk tiyatrolarının gelişmesi, 
yapılması gerekenlerin konuşulması an-
lamında çalıştayın önemli bir fırsat oldu-
ğunu vurguladı. Doç. Dr. Kuyumcu çocuk 
tiyatroları çalıştayının ilkinin 1998’de dü-
zenlendiğini, ikincisine ise Kadıköy Bele-
diyesi’nin ev sahipliği yaptığını ifade ede-
rek, Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti. 
Kuyumcu çalıştayda; çocuk tiyatrolarının 
gelişimi, yapılması gerekenler gibi bir dizi 
soruya cevap arayacaklarını ifade etti.  

ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ GELİYOR
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcı-

sı Onur Temurlenk ise Kadıköy Belediye-
si olarak göreve geldikleri günden itibaren 
belediyenin bir kültür politikasının oluş-
ması için çalıştıklarını ifade etti. Düzenle-
nen çalıştayda konunun uzmanlarıyla bir 
araya gelip, çocuk tiyatroları konusunda 
yapılması gerekenleri belirlemeyi amaçla-
dıklarını ifade eden Temurlenk, “Kadıköy 
Belediyesi Halis Kurtça Kültür Merke-
zi’ni, Çocuk Kültür Merkezi’ne dönüştü-
rüyoruz. Düzenlenen çalıştayda bunun da 
değerlendirilmesinin faydalı olacağını dü-
şünüyorum” dedi.

NELER KONUŞULDU?
■ Çalıştay başlangıcında; Anadolu Ço-

cuk Oyunları Kolu (AÇOK)’tan Yönetmen 
Ümit Denizer, çocuk oyununda müzikten 
tasarıma, sahneden oyun süresine kadar pek 
çok konunun özen gerektirdiğini ifade etti. 

■ Antalya Belediyesi Şehir Tiyatrola-
rı Çocuk ve Gençlik Birimi Danışmanı Ya-
zar ve Yönetmen Özer Tunca, çocuk tiyatro-

su konusunda üniversitelere iş düştüğünü, bu 
konuda bölümler açılması gerektiğini söyledi. 

■ Yarının ve bugünün tiyatro seyircile-
ri olan çocukların iyi yetişmesinin önemi-
ne değinen Eskişehir Şehir Tiyatrosu’ndan 
Oyuncu ve Yönetmen Ali Eyidoğan, ço-
cukların beklentilerine cevap verecek, tek-
nik ve öz bakımından kaliteli oyunlar ha-
zırlanması gerekliliğini ifade etti.

■ Uluslararası Uçaneller Kukla Festi-
vali’nin Genel Sanat Yönetmeni Mesut Sa-
rıoğlu, çocuk tiyatrosunun henüz sahne ve 
tiyatrosunun bulunmadığını belirtti, çocuk 
tiyatrosunun özel bir eğitim gerektiren alan 
olduğunu ifade etti.

■ Çalıştaya rahatsızlığı nedeniyle katı-
lamayan Çocuk Oyunu Yazarı Turgut De-
nizer’in bildirisi okundu. Denizer, çocuk 
tiyatrolarında, çocuk ruhunu olumsuz etki-
leyebilecek şiddet, istenmeyen çocuk, anne 
baba kavgası, tedirgin edici hastalık ve sa-

katlıklar, tehlikeli ortama donanımsız atı-
lan çocuk kahraman vs. gibi temaların kul-
lanılmaması gerektiğini belirtti.

ATÖLYELER YAPILDI
Konuşmacılar yaptıkları sunumlarda 

özetle çocuk tiyatrolarında içerik ve teknik 
anlamda olması gerekenlere, salonsuzluk, 
ekonomik sıkıntılar gibi konulara değindiler. 
Konuşmacılar, çocuk tiyatroları konusunda 
çalıştay düzenleyerek, konunun derinlemesi-
ne incelenmesi için verdiği katkılardan dola-
yı Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sunumların ardından gruplar oluşturu-
larak atölye çalışmaları yapıldı. Katılımcı-
lar, “Neden tiyatro yapıyoruz? Neden çocuk 
tiyatrosu yapıyoruz? İyi bir çocuk oyunu-
nun ölçütleri neler olmalıdır? Tiyatro grubu/
okul/aile arası iletişim için neler yapıyoruz? 
Yerel yönetimlerin bu konuda nasıl bir des-
teği olabilir? gibi sorulara yanıt aradı.

 

HAFTANIN 
PUSULASI

KONSER KİTAP

ALBÜM

DVD

FİLM GÖSTERİMİ

SERGİ

Tiyatroculardan 
Sezon Sonu Konseri

Ejderhanın Evrimi

Flört – Aşk Böyleymiş Meğer

Sarmaşık

Kar Korsanları

“Geçmişe Dair” resimler

Karaman’ın Kuşları İstanbul’da

Terzi işi hayaller

Tiyatro Sezonu kapanırken Tiyatro D22, 
Emek Sahnesi, Tiyatro Hâl'in bir araya 
getirdiği tiyatrocular 6 Haziran Pazartesi 
Saat 21.00’da Moda Sahnesi’nde 
konser verecek. Bu ilki olup devamının 
geleceğini belli eden “Ortaya Karışık”1”in 
sunuculuğunu Matmazel Coco 
üstlenirken, konserde Alican Yücesoy, 
Barış Atay, Damla Sönmez, Funda Eryiğit, 
Mert Fırat, Nadir Sarıbacak, Tansel Öngel, 
Tülay Günal, Selen Öztürk, Serkan Keskin 
ve Genco Erkal bu sefer oyunlarıyla 
değil, şarkılarıyla seyircilerinin karşısına 
çıkacak. Bilet fiyatı: Tam 45 TL Öğrenci 
35 TL Tel: 0216 330 58 00

Ejderhaların sadece dünya mitolojisi ya 
da kadim medeniyetlerle değil bildiğiniz, 
dokunduğunuz, yaşadığınız nesnelerle 
olan bağlantılarını keşfetmeye hazır 
olun! Elinizde nazikçe ve bazı güçleri 
uyandırmamaya dikkat ederek 
tuttuğunuza inandığımız bu metin 
Avustralyalı bir evrim, kültürel çalışma 
ve anatomi uzmanı olan Grafton Elliot 
Smith’in aynı mesleki hassasiyetle 
yaptığı ejderha kazılarından oluşan 
üç parçalık bir çalışmadan meydana 
geliyor. İkinci Dünya Savaşı’nın hemen 
ardından fantastik bir kaçış rotası olarak 
dünyaya sunulan bu kitapta Smith, 
kültür fenomenlerini yeryüzünün en 
uzak köşeleri, dünyanın sonuna dökülen 
nehirleri ve gizemli yükseltileriyle 
birlikte harmanlayarak alışılmadık bir 
anlatının kapılarını aralıyor. Altıkırkbeş 
Yayınları / 288 sf / 18 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şöyle:
■ Gerçek Hesap Bu! / Nejat İşler / Can 
Yayınları / 184 sf / 16 TL
■ Lontano / Jean-Christophe Grangé / 
Doğan Kitap / 655 sf / 29 TL
■ 50 Muhteşem Kısa Hikâye / Kolektif / 
Tefrika Yayınları / 400 sf / 20 TL

Ozan Kotra, Ata Akdağ, Çağatay Kehribar 
ve (Timsah) Hakan Çağlar’dan oluşan 
müzik grubu “Flört”ün yeni albümü 
“Aşk Böyleymiş Meğer” de, aşk ve aşkın 
bıraktığı etkiler şarkılarla anlatılıyor. 
“Flört dinlemek kaçamak bir bakışla, 
öylesineymiş gibi söylenen bir sözle, 
arkanızdan gelene kapıyı tutmakla 
başlayacak kadar basit ve yalın, ama bir 
o kadar derindir.” diyorlar. Flört müziği, 
dijital teknolojinin    alabildiğine yayıldığı 
günümüzde, analog kaydın sıcaklığını 
bize ulaştıran, kulağımızın pasını silen 
nadir deneyimlerden biri. Albüm, 26 
Mayıs’ta Pasaj Müzik etiketiyle, CD 
ve plak formatlarında raflarda yerini 
aldı. Dinleyelim ve bakalım biz de “Aşk 
Böyleymiş Meğer” diyecek miyiz?

Ruhu Doyuran Şarkılar:
■ Yeliz - Yalan
■ MFÖ - Sakın Gelme 
■ Queen - Somebody To Love

Dört Altın Portakal ödüllü “Sarmaşık”ın 
DVD’si çıktı. Bir armatör iflas eder 
ve o sırada seferde olan gemisindeki 
mürettebat gemide mahsur kalır. 
Zira deniz hukuku gereği gemide 
kalmak zorundadırlar ve hiçbir yere 
kıpırdayamazlar. Beş gemici ve bir 
de kaptandan oluşan mürettebat 
bu huzursuz bekleyişte hiyerarşik 
güç mücadelesine girecektir. Gişe 
Memuru filmiyle dikkatleri çeken 
Tolga Karaçelik’in ikinci bağımsız 
projesinde senaryo da kendisine ait. 
Görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki 
üstlenirken, müziklerde Ahmet Kenan 
Bilgiç imzası var. Dramın ağır bastığı 
yapımın oyuncu kadorsunda ise Nadir 
Sarıbacak, Kadir Çermik, Hakan Karsak, 
Osman Alkaş, Özgür Emre Yıldırım, 
Seyithan Özdemir yer alıyor.

Geçtiğimiz ay gösterime giren Kar 
Korsanları, 12 Eylül karanlığı içinden 
aydınlık bir hikaye anlatıyor. 12 Eylül’ün 
hayatın her alanını kurutmaya yeminli 
soğuk, ölümü hatırlatan yüzünün 
karşısında, üç küçük çocuğun yaşamını, 
direnişlerini izliyoruz. Vizyon gösteriminin 
ardından Kar Korsanları Kadıköy Nazım 
Hikmet Kültür Merkezi’nde izleyiciyle 
buluşuyor. 5 Haziran Pazar / 18.00 / Ali 
Suavi Sok.No:7 Bahariye

Mücella Aşkan’ın “Geçmişe Dair” isimli 
sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde açıldı. 
Aşkan sergisiyle ilgili olarak “Misket, 
bilye yada cicoz çocukluğumuzun 
vazgeçilmez oyunları içersinde. Herkes 
hayatının bir döneminde misketle 
tanışmış, oynamıştır. Ben de geçmişe 
bir yolculuk yapıp çocukluk günlerimizi 
yaşatmak istedim. Sergi, 8 Haziran 
tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Adres: 
Mustafa Mazharbey Cad. Mustafa Kaya 
Sokak No 2 Göztepe / 0216 565 3572

Duru Bulgur’un sosyal sorumluluk projesi 
“Karaman’ın Kuşları Sergisi” Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde açıldı. 5 Haziran 2016 
tarihine kadar gezilebilecek sergiden elde 
edilecek tüm gelir, İstanbul Karamanlılar 
Vakfı tarafından, ihtiyaç sahibi öğrencilerin 
eğitiminde kullanılacak.

Tasarım Bakkalı’nda bu ay Mehmet 
Yılmaz’ın nesli tükenmekte olan bitkilerin 
çığlığını duymamızı istediği kanaviçe 
işlemeleri, Sadâ'nın da kıyıda köşede 
unutulmuş eski mendilleri değerlendimeyi 
amaçladığı mendil koleksiyonu var. Adres: 
Uzunhafız sok. 101/A Yeldeğirmeni

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

AKM: Bir hafıza mekânı
AKM: Bir Hafıza Mekânı sergisi seyirciyi AKM’nin geçtiğimiz yarım 

yüzyılda olan hatıralarını canlandırmaya ve hayal etmeye davet 
ediyor. Binaların yüzleri adeta anıları emen ve tarihi yeniden inşa 
eden bir mıknatıs gibi görülebilir. AKM sadece bir kültür merkezi 

olmanın ötesinde, Cumhuriyet'in yeni merkezinde yerleşen kişisel 
veya kamusal olaylar dizisinde çeşitli anıları yansıtır. AKM’nin yüzü 

siyasettir ve burada esas olan soru bu yüzün nasıl sökülüp hafıza 
anlarının canlandırılacağıdır. Bu çalışma kolektif olarak paylaşılan 
hafıza katmanları içinde arayışa çıkarken şu anda var olanın, daha 

önce var olanın üstünde yer alan bir katman ve şu anda mevcut 
olmayanın altında kalanın ise hafızanın parçaları olduğuna dikkat 

çeker. AKM: Bir Hafıza Mekanı sergisi 7-9 Haziran arası Moda’daki 
Halka Sanat Galerisi’nde. 

Adres: Caferağa Mahallesi Bademaltı Sokak No:24 Moda

Çocuklardan 

Kadıköy Belediyesi Kybele Çocuk ve Arkeoloji Atölyesi, 
Yoğurtçu Parkı’nda kazı çalışması yaptı. 28 Mayıs 
Cumartesi günü yapılan etkinlikte önce Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde buluşan çocuklara Kadıköy’ün 
tarih öncesi ve tarih sonrasını anlatan bir sunum 
yapıldı. Daha sonra Yoğurtçu Parkı’nda çocuklarla 
kil çalışması ve klasik okçuluk etkinliği yapıldı. Ok 
atmayı öğrenen çocuklar daha sonra daha önce 
belirlenmiş kazı alanına gitti. Öncelikle arkeolojik bir 
alanda kazının nasıl yapılacağı konusunda bilgi alan 
çocuklar, daha sonra kurallara uyarak önceden 
toprak altına konulmuş çanak çömlek parçalarını 
bulmaya çalıştı.

ARKEOLOJİK
kazı

Çalıştay’da buluştu

Çocuk Tiyatroları
18 yıl sonra

İlki 1998 yılında yapılan Çocuk Tiyatroları Çalıştayı, 18 yıl aradan sonra Kadıköy 
Belediyesi ile Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin girişimiyle yeniden toplandı

l Mustafa SÜRMELİ

K

Ali Eyidoğan Ümit Denizer Özer Tunca
Doç. Dr. Nihal 
Kuyumcu
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SİNEVİZYON

A Bigger Splash / Sen Benimsin
Jacques Deray’ın La Piscine (1969) 
filminden yola çıkan A Bigger Splash, 
Benim Adım Aşk’ın yönetmeni Luca 
Guadagnino’nun son filmi. Tilda Swinton’la 
işbirliğine devam eden Guadagnino, 
orijinal Fransız filminin meşhur havuzunu 
Marianne ve Paul’un etrafında hayal 
ediyor. Bu sefer güneşli İtalyan adası 
Pantelleria’nın yakınlarındayız ve rock 
yıldızı Marianne ve belgeselci Paul’u 
dışarıdan oldukça çekici ve huzurlu 
görünen tatillerinde yakalarız. Bu 
birlikteliğin ve manzaranın verdiği 
huzur bir gün eski arkadaşları Harry ve 
onun kızı Penelope’nin (Ralph Fiennes 
ve Dakota Johnson) çıkagelmesiyle 
bir anda çatırdamaya başlar. Bu dörtlü 
arasında yaşanan kıskançlık, eski 
hesaplaşmalar ve cinsel gerilimle dolu 
dekadan yaşam yavaş yavaş farklı bir 
boyut almaya başlar. Flörtleşmelerin, 
yanlış anlaşılmaların altında yatan mizahı 
yakalamayı ve yemek, müzik ve dansa 
teğet geçen böylesine görkemli bir 
burjuvazi eleştirisini ancak Guadagnino 
başarabilirdi. Nefis performanslar ve 
akıldan çıkmayacak bir dans sahnesi de 
cabası! 3 Haziran’dan itibaren vizyonda. 

Caddebostan Cinemaximum (Budak)
Rüzgârın Oğlu 11:45 15:00 18:15 21:15 
23:30 (Cm-Cts)
Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden 
11:00 13:30 16:10 18:45 21:20 23:50 (Cm-Cts)
Para Tuzağı 11:30 13:50 16:10 18:30 21:00 
23:20 (Cm-Cts)
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi 
Haldun Taner Sok. No:11  Caddebostan/ 
(216) 3580202

Göztepe Avşar Optimum
Kahraman Koala 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 
15:00 Türkçe 17:00 Türkçe 19:00 Türkçe
Cinni: Uyanış 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30
Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden 11:30 
Türkçe 14:00 Türkçe 16:30 Türkçe 19:00 21:30
Adres: Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No: 
10/4 (216) 6641395

Kadıköy Rexx
Kronik 13:15 17:45 21:15
Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden 
11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Cinni: Uyanış 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022  (216) 3360112

Eğitim merkezlerinde
yılsonu heyecanı

adıköy Belediye-
si bünyesinde yer 
alan eğitim merkez-
leri her yıl okulla-

rın açılmasıyla birlikte eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine başlıyor 
ve kursiyerler yılsonuna kadar 
yapılan kesintisiz eğitim sonu-
cunda birçok nitelikli eser orta-
ya çıkarıyor. Yoğun talebin olduğu eğitim 
merkezlerinde el sanatlarından, müziğe, 
yabancı dil kurslarından, bilişime dek ge-
niş bir yelpazede eğitim alma olanağı var. 
2015 – 2016 döneminde Kadıköy Belediye-
si’nin eğitim merkezlerindeki kurslara katı-
lanların beş yüzü aşkın el işi ürünü 31 Ma-
yıs – 2 Haziran tarihleri arasında Kadıköy 
Evlendirme Dairesi’nde sergilendi. Eğitim 
Merkezleri yılsonu sergisi Kadıköy Bele-
diye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yaptığı 
konuşma ile açıldı.

“MEMNUN VE MUTLUYUZ”
Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belir-

ten Başkan Nuhoğlu, sergilenen eserlerin tüm bir yıl bo-
yunca kursiyerler tarafından yapılmış çalışmaların ürünü 

olduğunu vurguladı. Nuhoğlu, 
Kadıköy Belediyesi’nin her 
daim sanat çalışmalarını des-
tekleyeceğini belirtti. Konuş-
manın sonunda Sosyal Des-
tek Hizmetleri Müdürü Duygu 
Adıgüzel, Aykurt Nuhoğlu’na 
kursiyerlerin yapmış olduğu 
gemi maketini takdim etti. 

“SERGİ YILIN MEYVESİ”
Kadıköy Belediyesi Eği-

tim Merkezi’nde Uzman Takı Tasarım 
Öğretmeni olan Ayşe Erdemli el işi faa-
liyetlerinin nasıl gerçekleştiğini ve ser-
giye ait düşüncelerini gazetemize anlat-
tı: “Haftada bir gün olmak üzere sekiz 
saat boyunca ders yaptık. Birinci dönem-
de öğrencilerimize belli başlı bazı teknik-
leri ve kalıpları öğrettikten sonra onları 
daha özgür bırakıp, hayal güçlerini kul-
lanarak eserler vermelerini istedik. Tüm 
eğitim yılı boyunca yaptıklarımızı bu ser-
gide görebiliyoruz. Bu sergi tam bir yılın 
meyvesi olarak karşımıza çıkıyor. Kurs-
larımızda eğitim görenler aldıkları eğiti-

mi paraya da çeviriyor. Yaptıkları ürünleri kermeslerde 
satarak hem kendilerine hem de ev ekonomisine katkı-
da bulunuyorlar”

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin yılsonu 
programı “Medeniyetlerin Kalbi Anadolu” te-
masıyla gerçekleştirildi. Kadıköy Kaymakamı 
Birol Kurubal, İstanbul Milli Eğitim Müdürlü-
ğü Hayat Boyu Öğrenme Biriminden Sorum-
lu Müdür Yardımcısı Serkan Gür ve Kadıköy 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin katı-
lımıyla gerçekleştirilen programda medeniyet-
lerin beşiği olan Anadolu’nun tarihi, kültürel ve 
coğrafi özellikleri konu edildi.

Programda kurumun tüm kurslarından Ana-
dolu temalı el sanatları, resim, seramik, cam, 
çini, takı, ahşap yakma ürünlerin yer aldığı ser-
gi açılışının ardından, tiyatro, müzik, halkoyun-
ları ve defile etkinlikleri sergilendi. 

OKUMA YAZMA ÖĞRETTİLER
Kurum Müdürü Hülya Narsap konuşmasın-

da, sadece bu yıl Kadıköy’de halen okuma-yaz-
ma bilmeyen 217 yetişkine okuma yazma öğ-
rettiklerini, aile eğitimleri ile 505 ebeveyne 
çocuklarını en doğru şekilde eğitebilmeleri-
nin yolunu gösterdiklerini belirtti. Narsap 271 
öğrenciye satranç, tiyatro, halk dansları, spor 
kursları düzenlediklerini, 2015-2016 öğretim 
yılında açılan akademik, kültürel ve sanatsal ol-
mak üzere toplamda 894 kursta 17 bin 798 kur-
siyere ulaştıklarını, iki farklı uluslararası proje-
ye de öncülük ettiklerini vurguladı.  

Kartpostallardaki Kadıköy Kolejleri
Kadıköylü Koleksiyoner 

Dr. Seyhun Binzet'in 
“Kartpostallarda Kadıköy 

Kolejleri” sergisi 
28 Mayıs’ta açıldı

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kül-
tür Merkezi yılsonu sergisini Kadıköylü 
Koleksiyoner-Kimyager Dr. Seyhun Bin-
zet’in “Kartpostallarda Kadıköy Kolejle-
ri” sergisi ile yaptı. 28 Mayıs Cumarte-
si günü açılan “Kartpostallarda Kadıköy 
Kolejleri” sergisi 19 Haziran’a kadar gö-
rülebilecek.

20. yüzyılın başlarında Kadıköy’ün 

eski okullarını anlatan sergide, 1904’te 
Saint Joseph Lisesi damından çekilen, 
Moda’dan Fenerbahçe’ye kadar panora-
mik Kadıköy fotoğrafı da yer alıyor. 76 
görselin yer aldığı sergide Erenköy Kız 
Lisesi, Kızıltoprak İlkokulu, Zühtüpaşa 
ve 49. Okul ve bu gün İstanbul Anadolu 
Lisesi olan Kadıköy Kız Ortaokulu’nun 
eski görüntüleri de var.

Kadıköy Belediyesi Eğitim Merkezleri’nin 2015 – 2016 yılsonu sergisinin 
açılışı 31 Mayıs Salı günü Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşti

l Kaan DERTÜRK

K

Kadıköy Halk 
Eğitim’den 
yılsonu gösterisi

Yuva 
çocuklarından 
yılsonu sergisi
Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Mevhibe 
İnönü Çocuk Yuvası’nda eğitim gören 
çocukların yıl boyunca yaptığı resimler ve 
yaratıcı el işi ürünler yılsonu şenliğinde 
sergilendi. Yılsonu sergisi bu yıl ilk kez 
Kadıköy Belediye’nin bahçesinde yapıldı. 
Şenlik havasında geçen sergi sonunda, 
çocukların yaptığı ürünler ailelerine verildi.
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adıköy Belediyesi ve Kadıköy Be-
lediyesi Gönüllüleri tarafından 
Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen 
8. Kitap Günleri’nin onur konuğu 

Türk edebiyatının usta yazarlarından Selim 
İleri oldu. Bahariye’de doğan ve çocukluğunu 
Kadıköy’de geçiren yazar Selim İleri ile Ka-
dıköy, İstanbul ve yazarlık serüvenini konuş-
tuk. 8. Kitap Günleri’ne onur konuğu olarak 
davet edildiği için büyük mutluluk yaşadığını 
ifade eden İleri, “Bizim edebiyatımızda Hay-
darpaşa’nın büyük bir önemi var. Bence Hay-
darpaşa gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde 
emanet edilmeli” diyor.

• Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa’da 
düzenlediği 8. Kitap Günleri’ne onur konuğu 
olarak katıldınız. Neler söylemek istersiniz?

Tabi onur konuğu olarak davet edilmek çok 
sevindirici bir durum. Ben 
de bundan onur duydum. 
Geçmiş yıllarda da Kadı-
köy Belediyesi’nin düzen-
lediği kültür sanat etkinlik-
lerine katılmıştım. Geçen 
yıl da Sabahattin Ali günü 
düzenlenmişti. Salon tama-
men dolmuştu. Kadıköy-
lülerin büyük ilgisi vardı. 
Belediyelerin yaptığı işle-
re aslında çok katılım ol-
maz ama Kadıköy Be-
lediyesi’nin düzenlediği 
etkinlikler genelde büyük 
ilgi görüyor. Haydarpa-
şa’da düzenlenecek kitap 
fuarına da katılımın yoğun 
olacağını düşünüyorum. 

• Haydarpaşa’da dü-
zenleniyor olması sizin için ayrıca anlamlı. 
Haksız mıyım?

Haydarpaşa Garı ve istasyonlar üzerine 
çokça yazı yazdım. Garın otel yapılacağı ko-
nuşulduğu zaman, sinemayla, sanatla, edebi-
yatla bu kadar iç içe geçmiş bir yapının böy-
lesine çarpık şekilde değiştirilmesine o zaman 
da karşı çıkmıştım. Bizim edebiyatımızda 
Haydarpaşa’nın büyük bir önemi var. Nazım 
Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzara-
ları” bunun en bilinen örneği. Türk sineması 
için de Haydarpaşa Garı’nın yeri başkadır. Sa-
yamayacağımız kadar filme ev sahipliği yaptı. 
Bence Haydarpaşa gelecek kuşaklara sağlam 
bir şekilde emanet edilmeli.

• Kitap günleri ve fuarlar hem yazarların 
hem de kitapların okurla bulaşmasını sağlı-
yor. Sizce bu etkinlikler yeterli mi?

Şimdiki kitap fuarları nitelik değiştirdi. 
Ticari bir kaygıyla yapılıyor. Kalabalık olma-
sı iyi ama okurla yeterli şekilde iletişim ku-
ramıyorsunuz. Ben de üç yıldır fuarlara ka-
tılmıyorum. Ama her şeye rağmen yazarın 
okurlarıyla, okurların da daha fazla kitap-
la buluşması için bu tarz etkinliklerin önem-
li olduğunu düşünüyorum. Sadece yazarlar ve 
okurlar için değil yayınevleri için de olumlu 
yanları var. Ama fuarlarda ya da diğer etkin-
liklerde yazarların okurlarla içtenlikli bağ ku-
rabileceği koşullar oluşturmalı.

ÇARŞI, İSKELE VE ÇOCUKLUK…
• Siz aslında Kadıköylüsünüz. Artık Avrupa 

yakasında yaşıyorsunuz ama Kadıköy’le bağı-
nız kopmadı. Nasıl bir ilişkiniz var semtle?

Evet, Kadıköy’de doğdum. Şifa Hasta-
nesi’nde dünyaya geldim. Doğduğum apart-

man hala duruyor. Taşınmış olsam da hala 
manevi bir bağım var Kadıköy’le. Haftanın 
üç günü mutlaka gelirim. Dostlarımın çoğu 
da Kadıköy’de. Benim için Kadıköy’ün sim-
gesi çarşıdır. Çocukluğumda çarşıdan alışve-
riş yapardık. Babam teknik üniversitede Gü-
müşsuyu’nda çalışıyordu. Onun iş dönüşünü 
beklerdim. Beraber eve dönerdik. Yani iskele 
ve çarşının çocukluğumun hafızasında büyük 
bir yeri var. Tabi sadece bunlar değil, Kadı-
köy’ün sinemaları, köşkleri… Bir de Kadıköy 
yeşil alanını koruyan bir semt. Ama son dö-
nemde kentsel dönüşüm çok fazla yaşanıyor. 
Bence yüksek katlı binalar semtin dokusunu 
bozuyor. Bu konuda dikkat edilmeli.

• İstanbul’u iyi bilen ve çok seven bir ya-
zar olarak biliniyorsunuz. İstanbul üzerine 
yazma serüveni nasıl başladı? 

Başlangıçta böyle bir şey yazmayı pek dü-
şünmüyordum. 1980’lerin sonunda rahmet-
li Çetin Emeç, gazete eki için benden yazı 

yazmamı istemişti. Ben 
de çok heyecanlanmıştım. 
Ne yazacağımı da bilemi-
yordum. İstanbul hakkında 
birçok kişinin bildiği şey-
leri tutanağa geçtim diye-
bilirim. İstanbul yazıları 
da böyle başladı. 

• Peki, İstanbul’u bu 
kadar sevmek ve aynı za-
manda bu hızlı değişimi 
görmek bir ızdırap yaşat-
mıyor mu?

Izdırap duyduğum için 
çok fazla gezmiyorum. Ya-
şam alanımı olabildiğince 
daralttım. Eskiden gittiğim, 
bildiğim yerlere gidiyorum 
ama yeni yerlere neredeyse 
hiç gitmiyorum. Sağlığım 

da artık eskisi kadar el vermiyor zaten. 

“BAŞKA BİR İŞ DÜŞÜNMEDİM”
• Yazar olmasaydınız ne olurdunuz?
Başka bir iş yapmayı hiç düşünmedim. Ço-

cukluğumdan beri hep kitaplarla haşır neşir ol-
dum. Kitaplarla büyüdüm diyebilirim. Yazar 
olmak, yazmak en büyük isteğimdi. Yazar ol-
duğumda dünyayı değiştireceğimi düşünür-
düm. İnsan acılarını yazarak büyük bir göre-
vi yerine getireceğimi hayal ederdim. Ancak 
artık böyle düşünmüyorum. Edebiyatın silahı 
ile politikanın silahı aynı silahlar değil. Belki 
bireysel olarak değişen, etkilenen okurlar olu-
yordur. Ama edebiyatın dünyayı değiştireceği 
fikri çok gerçekçi gelmiyor. 

• Sizce yazarlık şimdi daha mı kolay?
Bence şimdiki koşullar yazarlar için daha 

uygun. Bu konuda şanslı olduğumu düşünü-
yorum. 19 yaşında hukuk fakültesinde genç 
bir öğrenciyken okulu bırakıp yazar olmaya 
karar verdim. Bunu şimdiki koşullarda yapa-
bilir miydim? Bundan emin değilim. Ama ha-
yatımı yazarlıkla kazandım. Bundan son de-
rece de mutluyum. 

• Sizin yazarlık dışında bir de sinemacı kim-
liğiniz var. Sinema ile ilişkiniz nasıl başladı?

Gençlik dönemimde sinemaya büyük bir 
tutkum vardı. Halit Refiğ, Atıf Yılmaz ve Lüt-
fü Akad ile tanıştım. Onların aracılığı ile senar-
yo yazmaya başladım. Hayatıma giren ve en 
sevdiğim insanların çoğu sinemacıydı. Bülent 
Oran bunların başında geliyor. Lütfü Akad, bü-
tün filmlerinde gerçeği arayan çok büyük bir 
yönetmendir. Ticari kaygı gütmeden yapmıştır 
bunu. Hem Akad’dan hem de hayatımda olan 
diğer sinemacılardan çok fazla şey öğrendim. 

Selim İleri: 
“Edebiyatın silahı 
politikanınkiyle 
aynı değil”
Yazarlık hayatında 50 yılı geride bırakacak 
olan Selim İleri, “Yazarlık dışında hiçbir iş 
yapmayı düşünmedim. Yazar olmak, yazmak 
en büyük isteğimdi. Yazar olduğumda 
dünyayı değiştireceğimi düşünürdüm” diyor
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Garın otel yapılacağı 
konuşulduğu zaman, 

sinemayla, sanatla, 
edebiyatla bu kadar iç 
içe geçmiş bir yapının 

böylesine çarpık 
şekilde değiştirilmesine 

o zaman da karşı 
çıkmıştım. Bence 

Haydarpaşa gelecek 
kuşaklara sağlam bir 

şekilde emanet edilmeli.

adıköy Belediyesi’nin Kadıköy Bele-
diyesi Gönüllüleri ile birlikte düzen-
lediği 8. Kitap Günleri’nin açılış töre-
ni Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 

Nuhoğlu, onur konuğu Selim İleri, Türkiye Ya-
yıncılar Birliği Başkanı Metin Celal Zeynioğlu ile 
Prof Dr. İlber Ortaylı, yayıncı, yazar ve kitapse-
verlerin katılımıyla gerçekleşti.

“HAYDARPAŞA’YI YAŞATACAĞIZ”
Açılış töreninde konuşan Kadıköy Beledi-

ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, tarihi ve kültürel bir 
miras olan Haydarpaşa Garı ile edebiyatı buluştur-
maktan mutluluk duyduklarını belirterek katılan 
tüm yayınevleri ve yazarlara teşekkür etti. Haydar-
paşa Garı’nın Anadolu’dan İstanbul’a ilk gelenler 
için açılan bir pencere olduğunu hatırlatan Nuhoğ-
lu “Haydarpaşa’yı daha iyi anlatabilmek için Kitap 
Günleri’ni burada yapmayı tercih ettik. Buraya ge-
len kitapseverlerle Haydarpaşa tarihini tekrar yaşa-
yacağız. Kitap Günleri’nin geleceğe açılan bir kapı 
olarak o trenlerin buradan tekrar hareket etmesini 
Haydarpaşa Garı’nı tekrar canlandıracağı düşünce-
sindeyim" dedi Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı 
Metin Celal Zeynioğlu ise “Haydarpaşa gardır, gar 
kalacaktır. Buradan biz trenlere binip yolculuk ede-
ceğiz.” diyerek başladığı konuşmasında Kitap Gün-
leri’nin Haydarpaşa’da yapılmasının çok kıymetli 
olduğunu belirtti. 8. Kitap Günleri onur konuğunun 
Selim İleri olmasının çok önemli ve değerli olduğu-
nu söyleyen Zeynioğlu, “Selim İleri Kadıköy’ün ye-
tiştirdiği ender yazarlardan biridir” dedi.

“İSTEĞİM İNSANLARI BARIŞTA GÖRMEK”
Onur konuğu Selim İleri ise konuşmasında şun-

ları söyledi: “Burada sizlerle birlikte olmak beni yıl-
lar öncesine, çok eskilere götürüyor. Artık yolun so-
nundayım. Önümde tasarılar, hayaller yok. Buna 
gülümsediğim de oluyor. Bütün istediğim yeryüzü-
nün insanlarını uçsuz bucaksız barışta görmek.”

Fuarın onur konuğu olmasının onu çok heyecan-

landırdığını ifade eden İleri; “Sevgili Kadıköyü’nde 
en yakın yoldaşım kitaplar, eserlerle tanıştım. Bütün 
hayatımın anlamı oldular. Kitaplara şimdi gözyaşla-
rıyla teşekkür ediyorum” dedi.

YÜZLERCE YAZAR OKURLA BULUŞACAK
1-5 Haziran tarihlerinde Haydarpaşa Gar İstas-

yonu peronlarında gerçekleşecek Kitap Günleri’n-
de pek çok usta yazar ve etkinlik okuyucu ile bulu-

şacak. Beş gün sürecek etkinlik ve imza günlerinde 
Ataol Behramoğlu, Taner Timur, Onur Caymaz, 
Adnan Özyalçıner, Enver Aysever, Mine Kırıkka-
nat, Onur Öymen, Buket Uzuner, Emre Kongar, Öz-
gür Mumcu, Hüsnü Mahalli, Mustafa Sönmez gibi 
pek çok usta yazar ve şair kitaplarını imzalayacak. 
Kitap Günleri’nde 50’nin üzerinde söyleşi, panel ve 
belgesel gösterimi de yapılacak.

TRENDE KİTAP KEYFİ
İmza günlerinin bir kısmının da tren vagonların-

da gerçekleştiği Kitap Günleri’nde isteyen herkes 
vagonlara oturup kitap okuyabiliyor. Belediye tara-
fından temizliği yapılan iki tren, okurları bekliyor. 

ÜÇ NOKTADAN RİNG SEFERLERİ
Kadıköy Belediyesi, Haydarpaşa Garı’na 

okurların kolay ulaşabilmesi için üç noktadan ring 
seferleri düzenliyor. Bostancı, Haldun Taner Sah-
nesi ve Uzunçayır Metrobüs İstasyonu’nda her 
saat başı kalkacak araçlar, okurları Haydarpaşa’ya 
taşıyacak. Kitap Günleri 5 Haziran’a kadar 10.00- 
22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Gar istasyonu peronlarında düzenlediği Kitap 
Günleri,  okurların yoğun katılımı ile başladı. Gazetemize konuşan kitapseverler 
Haydarpaşa Garı’nda kitaplar ile buluşmanın sevindirici olduğunu söylüyor
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“TRENLER GELDİĞİNDE 
ANLAMLI OLACAK”
Birleşik Taşımacılık Sendikası ve Haydarpaşa Dayanışması üyeleri de Kitap 
Günleri’nin açılışında “Ulaşım haktır engellenemez”, “1 Haziran 2015 çalışacak 
dedin trenler nerede?” yazılı dövizleri taşıyarak Haydarpaşa Garı’nda yeniden 
ulaşım yapılmasını talep etti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da eyleme 
destek verdi. Gazete Kadıköy’e açıklama yapan Birleşik Taşımacılık Sendikası 1 Nolu 
Şube Başkanı Avukat Ersin Albuz, Haydarpaşa Garı’nın asli görevinin ulaşım için 
kullanılması gerektiğini ifade ederek, “Trenler buradan yeniden kalktığında Kitap 
Günleri de daha anlamlı olacak. Aslında Haydarpaşa Garı kültür sanat faaliyetleri 
için çok uygun değil. Fiziki yapısı buna el vermiyor. Buraya binlerce insan geldi. 
Biz de Birleşik Taşımacılık Sendikası olarak insanlara derdimizi ve amacımızı 
anlatabileceğiz. Biz kitaplara da fuarlara da karşı değiliz. Temel amacımız trenlerin 
buradan yeniden kalkması ve ulaşım için kullanılması” diye konuştu. 

K

Trenler, uzun peronlar ve kitaplar…
Anadolu Yakası’nda özellikle Kadıköy gibi merkezi bir konumda kitaplarla buluşma olanağı okurları sevindiriyor

l Kaan DERTÜRK

Haydarpaşa Garı’nın tarihi peronlarında 
düzenlenen 8. Kadıköy Kitap Günleri’ne 
katılan kitapseverlerle konuştuk. Kitap 
Günleri’nin ilk gününde stantları gezen 

okurların ortak duygusu İstanbul’un 
bu yakasında da büyük bir yazar-okur 

buluşmasının ne kadar gerekli olduğu…

“BUNA İHTİYAÇ VARDI”
Kitap Günleri etkinliğine Tuzla’dan, 
kızı ile birlikte gelen Handan 
Cebeci gazetemize şunları 
söyledi: “Kitap Günleri etkinliği 
haberini internetten gördük. 
Böyle geniş çaplı bir kitap fuarının 
yapılmasından memnuniyet 
duyuyoruz. Anadolu Yakası’nın 
buna ihtiyacı vardı. Fuar için CNR 
Expo’ya gitmek oldukça yorucu 
oluyordu. Bu tarz etkinlikler hep 
devam etmeli”

“CEZBEDECİ 
VE NOSTALJİK”
Fuarı erken saatlerde gezmeye 
gelen Yunus Çetinkaya ise 
“Etkinliğin oldukça cezbedici, 
nostaljik bir havası var. Fuarın, 
Haydarpaşa gibi tarihi bir yerde 
yapılması çok iyi düşünülmüş. 
Bir yandan kitapları karıştırıp 
bir yandan da gezerek trenleri 
seyrediyorum” görüşünü paylaştı. 

“ÖĞRETMENLERİMİZ 
HABER VERDİ”
Rabia Leman İmam Hatip Ortakulu’nun 6. 
Sınıf öğrencisi Halit Göymen de “Türkçe 
öğretmenlerimiz bizi bu etkinlikten haberdar 
etti. Bizler de seve seve gitmeyi istedik ve 
bugün buradayız. Gelir gelmez ‘Gazeteci 
Çocuk’ isimli kitabı satın aldım. Çok fazla 
karikatür kitabı var. Beğendiğimiz karikatür 
kitaplarını satın almak istiyoruz” diye konuştu. 

“KIZIMLA TEKRAR GELECEĞİM”
Ataşehir’de ikamet edip, Kitap Günleri etkinliğine 
gelen Eren Altıntaş ise izlenimlerini şu sözlerle 
dile getirdi:  “Kitap Günleri için insanlar karşıya 
gidiyordu. Ataşehir’de oturan benim gibi insanlar 
için bu çok zor bir şey. Mecburen internetten 
ya da kitapçılardan almak zorunda kalıyorduk. 
Topluca kitapları görüp, dokunmanız çok 
başka bir şey. Ayrıca buraya özel indirimlerden 
yararlanma imkânı oldukça güzel. Kızımla birlikte 
Cumartesi günü tekrar gelmeyi düşünüyorum” 

“BURANIN BİR HİKÂYESİ VAR”
Çocuğu ve eşi ile Kitap 
Günleri’ni ziyaret eden 
Gizem Aykutlu da 
düşüncelerini şöyle anlattı: 
“Bebekli bir anne olarak 
uzak yerlere gidemiyorum. 
Kitap fuarları yalnızca 
Avrupa Yakası’nda olur gibi 
süregelen bir durum var. 
Bugün bu etkinlikle birlikte 
bu algının yıkılması çok iyi 
oldu. Sosyal medya aracılığı 
ile haberdar olduk. Bu etkinliğin bir hikâyesi ve geçmişi var. 
Girişten itibaren çok iyi bir konseptle karşılıyoruz. 
Trenler, uzun peronlar ve kitaplar… Vagonlar hikâye fısıldıyor, 
yanı başındaysa hikâye kitapları satılıyor. Şu ana kadar 
fazlaca kitap satın aldık daha da almaya devam edeceğiz. 
Fiyatlar indirimle birlikte her bütçeye uygun şekilde. Çocuklu 
bir aile olarak AVM gezip, içine kapanmak istemiyoruz. 
Açık havada kitap fuarı hem yaratıcı hem de desteklediğimiz 
bir olay” 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
“Haydarpaşa’yı daha iyi anlatabilmek için Kitap Günleri’ni 
burada yapmayı tercih ettik. Buraya gelen kitapseverlerle 
Haydarpaşa tarihini tekrar yaşayacağız” dedi.

Onur konuğu yazar 
Selim İleri

Kitap Günleri'nin açılışına katılan 
Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ilgi yoğun oldu

Türkiye Yayıncılar 
Birliği Başkanı Metin 

Celal Zeynioğlu

Peronlardan kitap 
alanlar, kitaplarını 

trenlerde okuyabiliyor

Vagonlar hikâye fısıldıyor
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Hayatlarının inkılaplarını gerçekleştireme-
yenler nereye gider?

Geçen haftaki sohbetimiz böyle bir 
soruyla bitebilirdi. Yirminci Yüzyıl edebi-
yatı bu konuyla çok ilgilendi. Bir çıkmaz 
sokak görülmüştü ve bu sokağın göster-
dikleri çağın başlangıcındaki umutlara hiç 
benzemiyordu da, ondan mı? Kendilerini 
daha çok bir siyasi kavgaya adamayı ter-
cih edenler bu meseleye pek itibar etmedi. 
Ama sahiden olup biten neydi?

Dino Buzzati’nin “Tatar Çölü” roma-
nı, geçtiğimiz yüzyılın gözden kaçmış, 
en azından yeterince popüler olamamış, 
önemli romanlarından biridir. Başkahra-
man teğmen Giovanni Drogo, mesleğinin 
ilk basamaklarında hiçbir stratejik önemi 
olmayan, sınır boyundaki köhnemiş bir ka-
leye atanır. Orada herkesin tek bir haya-
li vardır. Çölden gelecek Tatar saldırısı kar-
şısında kaleyi savunmak ve gösterilecek 
kahramanlıkla hayatını anlamlandırmak… 
Mesele tam da burada kendisini gösterme-
ye başlar. Çünkü aslında bir savaş ihtima-
li yoktur. Tatarlar hiç yoktur. Üstelik kendi 
yalnızlığına ve dışlanmışlığına teslim edil-
miş bu kale ıssız bucaksız bir çöle bakmak-
tadır. Gelgelelim burada yaşayanlar, en alt 
kademedeki erinden kalenin komutanına 
kadar hiç kimse, bu gerçekle yüzleşemez. 
Yüzleşilmesi halinde yaşananların anlamını 
kaybetmesi kaçınılmazdır çünkü. Hayat bir 
yanılsama üzerine kurulmuştur. Bu yala-
nı herkes birbirine bulaştırır. Başka bir çıkar 
yol yoktur. Hatta tek çıkar yol budur. 

Kendi çıkmazında ölmek… Alışkanlık-
lar öldürür. Kahramanımız Giovanni Drogo 
da bu oyunun içinde yerini alır. Hem de gö-
nüllü olarak. Dört ay için geldiği bu kalede 
otuz yıl kalarak. Hakikati gördüğünde artık 
çok geç olmuştur…

Bu müthiş romanın bana bir baş-
ka müthiş oyunu da hatırlatır. “Godot’yu 
Beklerken”… Samuel Becket bize bu ger-
çeği deyiş yerindeyse tüm ihtişamıyla 
gösterir. Oyun süresince beklenen, haya-
tı değiştirecek ve herkesin mutlu olmasını 
sağlayacak Godot hiçbir zaman gelmeye-
cektir. Beklemenin bir manası yoktur as-
lında. Ama beklemek kolaydır. Kahraman-
lar Vladimir ve Estragon bir ara birbirlerine 
gidelim diyecekler ama hiçbir yere gide-
meyeceklerdir. 

Camus’nün “Yabancı” romanında-
ki Meursault ise hayatını sadece seyreder 
görünür. O bir seyircidir. Oyunun geçip git-
mesini bekler. Bir gün bitmesi bile önem-
li değildir.

Örnekleri çoğaltmamız mümkün. Bu 
eserler bana hep kendimi sormamı sağladı. 
Nerede durduğumu hep daha iyi anlamaya 
çalıştım ve her seferinde bitip tükenmeyen 
şüphelerimle karşı karşıya kaldım. 

Giovanni Drogo gibilerinin, hayatlarının 
inkılabını bir türlü gerçekleştiremeyenlerin 
kaderi size ne diyor? Yaşanan yaşanır el-
bet. Ya daha iyisi için yaşamayı denemek? 
Meseleye böyle bir yerden baktığınızda 
vardıkları ya da vardıklarını sandıkları yerle 
yetinenlerin esasında karşı karşıya kaldık-
ları çıkmaz sokağa bakıyorum da… Bu çık-
maz sokakta kendini mutlu hissedenlere 
ne diyebilirsiniz? 

Herkes yapabileceğini yapar, kabul. Sa-
hip olduklarıyla yetinmek en büyük zengin-
liktir, hiç itirazım yok. Hatta ben bu duruşu 
çok doğru bulanlardanım. Ne var ki mese-
le bu değil. Mesele kendi kavgasını öncelikle 
kendini deşmeyi, sorgulamayı göze alarak 
verebilmekte. Mesele insan olmakta… 

Çünkü insan sorar. 
Çünkü insan bir başkasını hissetmeye çalışır.
Yaşadığımız bu hayat aslında kimin hayatı? 
Ne dersiniz?
Gelin de şimdi çevrenizdeki kibirli insan-

lara, daha da kötüsü kendilerini kibirlerine 
hapsetmiş olanlara acı acı gülümsemeyin.

Gitmek… 
Nereye kadar?

MARİO 
LEVİ
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Kadıköy Belediyesi’nde 
Toplu İş Sözleşmesi 

adıköy Belediyesi ile DİSK 
Genel İş Sendikası arasında 
255 işçinin haklarını kapsa-
yan toplu iş sözleşmesi imza-

landı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu’nun imzaladığı toplu iş sözleşme töreni-
ne Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları 
ve Meclis üyeleri, CHP İstanbul İl yöneti-
cileri, CHP Kadıköy İlçe Başkanı, Genel 
İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ve 
belediye çalışanları katıldı.

Birinci yıl ücret zammının yüzde 12, 
ikinci yıl ücret zammının yüzde 10 olduğu 
sözleşmeye aile içi şiddet, psikolojik taciz, 
yerel yaşamda engelli hakları ve kültürel 
faaliyetlerle ilgili maddeler eklendi.

KADINA ŞİDDETE YAPTIRIM
Toplu İş Sözleşmesi’nde yer alan “Aile 

İçi Şiddetin Önlenmesi” maddesine göre 
sözleşmeden yararlanan işçilerin ailesinin 
şikâyeti üzerine aile içi şiddet uygulandığı 
durumlarda, belediye sosyal hizmet uzma-
nının yapacağı değerlendirme ve adli ma-
kamlara yansıyan durumlar var ise, bunla-
rı belgelemek koşulu ile işçinin maaşının 
yüzde 50’sinin bir yıl süre ile mağdur olan 
eşine ve çocuğuna ödenecek.

PSİKOLOJİK TACİZ MADDESİ
Kadıköy Belediyesi ile DİSK Genel İş 

Sendikası arasında imzalanan sözleşme-
deki maddelerden biri de Psikolojik Taciz 
maddesi. Bu maddeye göre işveren işyerin-
de “kasıtlı veya sistematik olarak” belirli 
bir çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, 
dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının ze-
delenmesi, kötü muameleye tabi tutulma-
sı, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya 
çıkan ve sayılan davranışların ortaya ko-
nulduğuna dair “kuvvetli emareleri” bulu-
nan psikolojik tacizin önlenmesi için ge-
rekli çalışmaları yapacak. 

ENGELLİ HAKLARI MADDESİ
Toplu İş Sözleşmesine eklenen bir baş-

ka madde ise “Yerel Yaşamda Engelli Hak-
ları” maddesi. Bu maddeye göre işçilerin en 
az yüzde 30 ile yüzde 69 arası engelli ço-
cuğu olanlara hastalık (engellilik) raporu-
na dayalı ve çalışan ebeveynlerden sadece 
biri tarafından kullanılmak üzere, bulundu-
ğu yıl izni dışında birikmiş izni bulunma-
yanlara bir yıl içinde toptan veya bölümler 

halinde 10 güne kadar izin verilecek. 

KÜLTÜREL FAALİYETLERE DESTEK
Sözleşmedeki kültürel çalışmalar mad-

desine göre ise belediye işçilerinin çocuk-
ları ikamet şartı aranmaksızın Kadıköy Be-
lediyesine bağlı sanat merkezleri, kültür 
merkezleri, spor merkezleri ve benzeri te-
sislerden yararlanabilecek. Ayrıca her söz-

leşme yılı için sendika ve belediye tarafın-
dan ortak bir şekilde belirlenecek olan iki 
tiyatro oyununun işçilere ücretsiz bir şekil-
de gösterimi işveren tarafından sağlanacak. 

“İŞYERİ BARIŞI ÖNEMLİ”
Toplu Sözleşmeye ilişkin Gazete Kadı-

köy’e açıklama yapan DİSK Genel Başka-
nı Kani Beko, “Toplu İş Sözleşme süreleri 

içerisinde bizim için en önemli olan şey iş 
barışını sağlamak. İş barışını sağladıktan 
sonra Kadıköy halkına hizmet etmek. Ka-
dıköy Belediye başkanımız yönetiminde 
bu güne kadar böyle bir eksiklik olmadı. 
Ben DİSK Genel Başkanı olarak salonda 
öncelikle işçi arkadaşlarımın yüz ifadele-
rinden anladığım kadarıyla mutlu olduk-
larını alkışlarla ifade ettiler. Ben öncelikle 
Kadıköy halkına Kadıköy’de çalışan işçi 
kardeşlerime ve Kadıköy Belediyesi’ne bu 
toplu iş sözleşmenin hayırlı olmasını dili-
yorum. İmkânları sağlayan belediye baş-
kanımız ve yönetici kardeşlerimize DİSK 
adına teşekkür ediyorum.” dedi. 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, “Belediye başkanlığı işverenlik 
değil. Biz Kadıköy halkının temsilcileri-
yiz ve bu sözleşmeyi onlar adına imzalı-
yoruz” dedi. DİSK Genel İş Sendikası ile 
Kadıköy Belediyesi arasında ilişkilerin her 
zaman sağlıklı olduğuna değinen Nuhoğ-
lu, “Sendika yöneticileriyle birlikte çalış-
ma arkadaşlarımızın çağdaş bir şekilde iş 
güvenliğine uygun kendilerini rahat ve gü-
vende hissedecekleri iş ortamını birlikte 
beraber sağlıyoruz. Ben bu konuda Disk 
başkanımıza ve Genel İş başkanımıza te-
şekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. 

Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel iş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Birinci yıl 
ücret zammının yüzde 12, ikinci yıl ücret zammının yüzde 10 olduğu sözleşmeye “aile içi şiddet”, 
“psikolojik taciz” , “yerel yaşamda engelli hakları ve kültürel faaliyetlerle” ilgili maddeler de eklendi

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN SÖZLEŞME
Kadıköy Belediyesi DİSK Genel İş Sendikası arasında 
imzalanan toplu sözleşme dışında bir başka toplu sözleşme 
de Kadıköy Belediyesi iştirak şirketi KASDAŞ (Kasdaş 
Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark 
Hizmetleri ) ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalandı. 
Taşeron işçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini 
yükseltmek, iş yerinde verimliliği sağlamak ve işçilerin 
insan onuruna yaraşır bir şekilde çalışma ve yaşamalarını 
sağlamak için imzalanan sözleşmede işçilere her yıl 15 
günlük ücretleri tutarında iki sendika ikramiyesi verilecek. 

AİLE YARDIMI
Toplu sözleşmede “Aile ve çocuk yardımı” maddesi 
kapsamında ise işçilere her ay 100 TL aile yardımı yapılırken 
işçilerin çocuklarının eğitimine destek olmak için de 100 ve 
250 TL arasında maddi öğrenim yardımı yapılacak. Engelli 
çocuğu olan işçilere, engelli her çocuğu için ayda 100 TL 
engelli çocuk yardımı verilecek. 

KADINLAR 8 MART’TA İZİNLİ OLACAK
Sözleşme maddelerine göre; 
■ İşçiler, işverenin düzenlediği her türlü kültür sanat 
etkinliklerinden aileleri ile birlikte ücretsiz olarak 
yararlanacak.
■ Çocuğunun doğumunu belgeleyen işçiye, doğan her 
çocuk için 10 günlük ücreti tutarında doğum yardımı 
verilecek. (Bebeğin ölü doğması halinde doğum ve ölüm 
yardımı birlikte verilecek) 
■ İşçinin evlenmesi durumunda ise 10 günlük ücreti 
tutarında evlenme yardımı verilecek.  İşçinin ölümünde 
eşine, yoksa çocuklarına, bunların da yokluğunda yasal 
mirasçılarına 2 aylık brüt ücretleri tutarın ölüm yardımı 
verilecek.
■ İşçinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümünde 
ise eşine, yoksa çocuklarına, bunların da yokluğunda yasal 
mirasçılarına 3 aylık brüt ücretleri tutarın ölüm yardımı 
verilecek.  
■ Ölüm olayı, işverenin kusur sonucu meydana gelmişse 
bu yardım 2 kat olarak ödenecektir. Hak sahiplerinin, genel 
hükümler çerçevesinde tazminat isteme hakları saklı 
olacak.
■ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın işçilere bir 
gün izin verilecek. 

“İŞÇİLER ÖRGÜTLÜ OLMALI”
İşçilerin ilk defa sendikalı oldukları bilgisini paylaşan 
KASDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Alp, sözleşmeyle 
ilgili “İşçilerin örgütlü olabilmesi çok iyi bir şey. Benim şahsi 
olarak dileğim işçilerin iş yerleri dışında da örgütlü hareket 
etmeleri. Mevcut siyasal sistem maalesef sendikalaşmanın 
önünü tıkayan bir sistem. Bu nedenle işçi arkadaşlarımız 
taleplerini eylemlerde dile getirmeli, haklarını her alanda 
aramalıdır” dedi. 
İstanbul’daki diğer belediyelerin işçilerin sendika içinde 

örgütlenmesi istemediğini belirten Alp, “Başkanımız 
Aykurt Nuhoğlu da belirtti. Biz işveren değiliz. Bu kurum 
Kadıköy halkının. Belirli bir uzlaşı çevresinde sözleşmeyi 
imzaladık. 2018 yılına kadar geçerli olacak. Sözleşmede 
konulan maddelerle işçinin sosyal yaşamda da kendisini var 
edeceği koşullar oluşturmaya çalıştık. Hem işçiler için hem 
bizim için bu sözleşmenin hayırlı olacağını düşünüyorum. 
Amacımız Kadıköylülere daha iyi bir hizmet verebilmek” 
diye konuştu. 

K

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan

KASDAŞ 
Yönetim Kurulu 

Başkanı 
Zeynel Alp

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği
Sayı: 27339511-301-03/2551257                  
Konu: Meclis Gündemi

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Kadıköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında yapacağı Haziran Ayı 
Toplantısı 06.06.2016 Pazartesi -10.06.2016 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.

Haziran Ayı Toplantısının ilk birleşimi 06 Haziran 2016 Pazartesi günü, saat 16.30’da 
Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin 

toplantıya teşriflerini rica ederim. 
          Aykurt NUHOĞLU   
            Belediye Başkanı 

GÜNDEM:
1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Başkan yardımcısı olarak görevlendirilen İbrahim 
Başar NECİPOĞLU’nun ödeneği ile ilgili teklifi. 
2. Fen İşleri Müdürlüğü'nün, Kadıköy Verem Savaş Dispanseri'nin tadilat işleri ile ilgili teklifi.
3. Fen İşleri Müdürlüğü'nün, Suadiye Cami WC tadilatı ile ilgili teklifi.
4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün, Belediyemizin ev sahipliği yapacağı İstanbul’da 
düzenlenecek olan Uluslarası Felsefe Enstitüsü'nün “Değer, Değerler ve Anlam” konulu kongre 
ile ilgili teklifi. 
5. Zabıta Müdürlüğü'nün, Sokak Müzisyenlerinin Kadıköy İlçesindeki Performanslarının 
Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik  ile ilgili teklifi. 
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün, Rasimpaşa Mah. Duatepe Sokak üzerindeki trapo alanının 
ihdası ve irtifak hakkı tesisi ile ilgili teklifi.
7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün, Zühtüpaşa Mah. Kolej Sokak üzerindeki trafo alanının 
ihdası ve irtifak hakkı tesisi ile ilgili teklifi.
8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün, Sarayardı Caddesi üzerindeki trafo alanının ihdası ve irtifak 
hakkı tesisi ile ilgili teklifi.
9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün, Suadiye Mah. Şahinbey Sokak üzerindeki trafo alanının 
ihdası ve irtifak hakkı tesisi ile ilgili teklifi.

31/05/2016
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Büyük usta Nâzım Hikmet’in ölümünün 
53. yıldönümü için Enver Aysever 
tarafından kaleme alınan ‘Memleketim 
Nâzım Hikmet’ gösterisi seyirci karşısına 
çıkıyor. Canlı bir belgesel niteliği taşıyan 
ve özgün bestelerin yer aldığı müzikli 
gösteri, Hikmet’in; aşkları, tutkusu, 
memleket sevdası, sürgünleri ve hasreti 
Aysever’in anlatımıyla sahneleniyor. (3 
Haziran/20.30/Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi)

Gerek müzikal gerek kişisel çizgisiyle 
klasik müzik dünyasında yaşayan bir 
efsane olan piyanist Maria João Pires ile 
düzenli işbirliği yaptığı usta çellist Antonio 
Meneses, yakın zaman önce Deutsche 
Grammophon etiketiyle çıkardıkları 
Wigmore Hall Recital albümüyle de övgüler 
toplayan, fevkalade müzikal birlikteliklerini 
İstanbul Müzik Festivali'ne taşıyorlar. 
Yorumlarındaki yaşam gücü ve özgürlük 
duygusu, müzikal iletişimlerindeki 
kusursuzlukla müziğe tüm doğallığıyla 
hayat veren Maria João Pires - Antonio 
Meneses ikilisi, bu konserde, Alman ve 
İspanyol müziğinden bir seçki sunuyorlar.  
(4 Haziran/20.00/Süreyya Operası)

Müzik eleştirmenleri tarafından 
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi besteci 
ve yorumcularından biri olarak gösterilen 
Hüsnü Arkan, sevilen şarkılarıyla 
KadıköySahne'nin sezon finalini yapacak. 
(4 Haziran/22.30/KadıköySahne)

İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’ndan Mehtap Demir, 
“Küçük Asya Müzik Ruhu” ismini verdiği 
dinletisi ile müzikseverlerle buluşacak. 
İ.Ü. Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim 
Dalı’nın bu konseri ücretsiz olacak. (5 
Haziran/15.00/Barış Manço Kültür Merkezi)

20'nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, 
klasik müziğe yorumcu olarak dünya 
çapında damgasını vurmuş bir sanatçı olan  
İdil Biret,  ‘’Bir Virtüözün Piyano Maratonu 
II’’ başıkı konseriyle sahnede olacak.  
Başarılı piyanist, , yarım yüzyılı aşan müzik 
kariyerinde oluşturduğu kendine özgü tonu, 
yorumu ve muhteşem tekniği ile Boston 
Senfoni, Leningrad Filarmoni, Londra 
Senfoni, Dresden Filarmoni gibi dünyanın 
büyük orkestraları ve Leinsdorf, Monteux, 
Keilberth, Scherchen gibi büyük şefleri ile 
beş kıtayı kapsayan ikibine yakın konser 
verdi ve birçok festivale katıldı. 44'üncü 
İstanbul Müzik Festivali, barok dönemden 
20'nci yüzyıl müziğine uzanan geniş 
repertuarlı bir maraton ile bu sene 75'ini 
yaşını kutlayan, çağımızın büyük virtüözü 
İdil Biret'e bir kez daha saygısını sunuyor. (5 
Haziran/18.00/Süreyya Operası)

Aralarında Selçuk Yöntem, Genco Erkal 
gibi usta isimlerin bulunduğu oyuncular 
bu kez şarkı söyleyecek. Tiyatroculardan 
Sezon Sonu Konseri ''Ortaya Karışık 1'' 
müzik ve tiyatroseverleri buluşturacak. (6 
Haziran/21.00/Moda Sahnesi)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

ahne hayatlarına Kadıköy’de 
başlayan Matmazel grubu, 
2012’de çıkardığı ilk albümü 
“Ne Dersin?” ve 2013’te ya-

yınladığı “Aşkperest” ile kendine sağlam 
bir dinleyici kitlesi kazandı. Erhan Ünal 
(vokal), Orçun Oktaygil (davul), Bülent 
Şenkul (gitar) ve Ahmet Pekmezci’den 
(bas) oluşan Matmazel anlatıyor…

• Grubun kuruluşunu yüzlerce defa 
anlatmış olmalısınız ama bir de bize özet-
leseniz…

2003 yılında,  eski grupları dağıldığı 
bir zamanda Orçun ve Erhan konuşurken 
kuruldu. Orçun iki arkadaşını daha öner-
di ve stüdyoya girildi. Bir ay sonra da Ka-
dıköy’de sahne almaya başladık. Geçtiği-
miz yılbaşından itibaren Bülent ve Ahmet 
de ekibe katıldı.

• 2003’ten bu yana geçen epey zaman 
size nasıl görünüyor?  

Biz grubu barda çalmak, eğlenmek ve 
para kazanmak için kurduk. Albüm falan 
düşünmüyorduk bile. Türkiye şartlarına 
göre iyi para da kazandık çok fazla kon-
ser de verdik. Sonra baktık besteler falan 
var, derken albüm çıkardık. Bir anda klip-
ler, turneler, konserler falan derken bam-
başka bir noktaya geldi olay. Avrupa tur-
nesi bile yaptık. 

• Egoların olduğu bir alan olan mü-
zikte, bir grubu bunca yıl ayakta tutmak 
zor mu?

Evet biraz zor... 4 tane adamın aynı 
müziği sevmesi aynı şarkıyı çalmak iste-
mesi vs... Gerilimler oluyor tabi ki ama biz 
iyi yönettik o süreçleri.

• Dört erkek müzisyen neden ‘Matma-
zel’ oldu ki? 

Tam da bu soru sorulsun diye (gülüş-
meler). Şaka bir yana, grubu yansıtmayan 

bir isim olsun dedik, öyle de oldu! 
• Müzik sizler için en ifade ediyor? 
Müzik bizi bırakmıyor galiba... Bu ga-

rip bir şey; bazen bırakmak istiyorsun ama 
olmuyor. Sahne tozu dedikleri şey midir 
nedir artık. Biraz ego da ile ilgili sanki. 
Sahnede olmak, insanları eğlendirmek, ka-
labalığı yönetmek… Harika hisler bunlar. 
Hele ki kendi yazdığın bir şarkıya kalaba-
lıkların eşlik etmesi inanılmaz bir duygu!

• Şarkılarınızda nelerden bahsediyor-
sunuz?

Genellikle ikili ilişkiler, aşk, İstanbul... 
Ama içerisinde "duyar" barındıran şarkıla-
rımız da var. 

• “Biraz düzenden bağımsızız, kendimiz 
nasıl istersek öyle yapıyoruz” demişsiniz. 
Nasıl bir bağımsızlıktan söz ediyorsunuz ve 
bu bağımsızlık sizi müzik piyasasının nere-
sine konumlandırıyor sizce?

Popüler olma veya maddi bir kaygımız 
olmadığı için keyfimize göre düzenleyip 
kaydedebiliyoruz şarkılarımızı. ‘Yok bu 
olmamış. Buraya şunu yaparsak Türk hal-
kı daha çok dinler’ gibi kaygılardan bah-
sediyoruz.

• İlk albümünüz Ne Dersin?, nasıl bir 
albümdü? İstediklerinizi yapabildiniz mi? 

Evet evet… O zamanki düşüncemize 
göre beklediğimizden iyi tepkiler alan bir 
albümdü. Ama aslına bakılırsa daha çok 
kişiye bile ulaşabilecek bir albümdü. 

• Yeni albüm yapmayı planlıyor mu-
sunuz? 

Albüm gibi değil ama tekli olarak şarkı 
yaptıkça yayınlamayı düşünüyoruz. 

• Canlı performanslarınız, geniş re-
pertuarınız övülüyor. Enerjinizi neye 
borçlusunuz? 

Teşekkürler, teveccühünüz... Biz sah-
nede çok eğleniyoruz ki bu çok önemli. 
Memuriyet yapmıyoruz. 

• Repertuarı geniş tutmak için neler 
yapıyorsunuz?

12 sene olmasına rağmen biz hala 
stüdyoya girip prova alıyoruz. Her hafta 
1-2 yeni şarkı ekliyoruz listeye, özellikle 
de güncel şarkıları.

• Bundan sonraya dair hedef ve ha-
yalleriniz…

Daha fazla insana ulaşmak, daha çok 
dinlenecek, daha güzel şarkılar yapmak. 

Dünyaya barış mesajları vermek üzere mü-
zik yapan Antakya Medeniyetler Korosu, 26 
Mayıs Perşembe akşamı İstanbul’a gelerek, 
Caddebostan Kültür Merkezi’nden özel bir 
konsere imza attı.

Gecenin sunumunu Objektif programı 
yapımcısı-gazeteci Kadir Çelik’in sundu-
ğu gecede konuşan Koro Şefi Yılmaz Öz-
fırat, yaklaşık 60 kişiden oluşan koronun 
içinde her dilden, her dinden insanların 
bulunduğunu söyledi. Özfırat,  “Bu koro-
yu amatör bir ruhla oluşturduk.  Hepimi-
zin hayatını kazandığı işleri var. Aramızda 
imam, papaz, haham, hemşire, öğretmen, 
esnaf, öğrenci var. Uyum içinde, dostça ve 
kardeşçe yaşıyor, başarılı işlere imza atı-
yoruz.” dedi. Toplumlar olarak da binler-
ce yıldır aynı şekilde yaşadığımıza vurgu 
yapan Özfırat, “Farklı dinler, farklı diller, 
farklı renklerde olsak da, tek bir Allah’ı-
mız var. Hepimiz Allah’ın kullarıyız. O 
halde neden karıştırmak, parçalamak isti-
yorsunuz?” diye sordu.

Gösteriye katılan Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Son dönemde 
çok fazla şehit verdik. Ülkemiz hiç iyi yö-
netilmiyor” derken, gecenin organizasyo-
nunu sağlayan SKAL International Mar-
mara Kulübü Başkanı Murat Yumak da 
“Sadece Türkiye olarak değil, bütün dün-
ya insanları olarak barışa ve kardeşliğe çok 

fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. 
Böyle bir durumda bu organizasyonu sağ-
lamakla hem Ulu Önder Atatürk’ümüzün 
neredeyse bir asır önce sarf ettiği ‘Yurt-
ta Sulh, Cihanda Sulh’ sözünün ne kadar 
doğru ve ne kadar gerekli olduğunu bir kez 
daha hatırlıyor, hem de buradan tüm dün-
yaya duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, koro birbirin-
den güzel ve farklı eserleri Türkiye ve dün-
ya barışı için seslendirdi. Konserde, sema 
gösterisi ve Karadeniz yöresine ait ezgiler 
eşliğinde folklor performansı da yapıldı.

ŞARKILAR BARIŞ İÇİN...
2007 yılında turizm haftasının Antak-

ya’dan başlaması vesilesiyle kurulan An-
takya Medeniyetler Korosu, Antakya’da 
yaşayan farklı din, din, ırk ve meslekten 
gelen koristlerden oluşuyor. Türkiye’nin 
birlikte yaşama kültürünü sergileyen ve 
birçok medeniyetin bir arada yaşadığı dün-
yadaki ender bölgelerden biri olan Antak-
ya merkezli olan, yurtiçi ve dışında pek 
çok konser veren koro, farklı kültürlerin 
insanları, asırlardır birlikte yaşamanın kül-
türünü şarkılarla dile getiriyor. Koro, in-
sanlığı doğruya ve güzelliğe çekip medeni-
yetler arasında köprü oluşturarak, insanları 
evrensel bir dil olan müzikle bir arada tut-
mayı hedefliyor.

ABD’li 
grup’tan 
Kadıköy 
şarkısı

Amerikalı müzisyen Zach Condon, 
grubu Beirut ile yaptığı son albümde 
Kadıköy sokaklarını anlatan bir şarkı 
yaptı. İstanbul için ‘ikinci evim’ di-
yen Condon, Hürriyet’ten Tolga Ak-
yıldız’a verdiği röportajda, “İstanbul 
gibi büyük ve önemli bir şehirde bü-
yük kalabalıklara çalmak benim için 
sürprizdi. Ama daha önemlisi şu; ben 
Kadıköy’de dolmuş kuyruğunda bek-
lerken ya da bir mekânda yemek yer-
ken yanıma yaklaşıp, sıcak muhab-
betlere giren insanlar oluyor. İşte o 
zaman çok gururlanıyorum. Bu şehir 
benim her anlamda hayatımı değiştir-
di; İstanbul’da yaşadığım deneyimler 
benim için dönüm noktası oldu” dedi. 

Condon, “Bir nevi tükenmişlik 
sendromu yaşamaktaydın ve İstan-
bul’a geldin. O sırada Gezi protes-
toları başladı. Ve sen o günlerde ha-
yatının kadınıyla tanıştın. Bir Türk 
kızı… Neler söyleyeceksin o günler 
hakkında?” sorusuna da şu yanıtı ver-
di; “Söylenecek o kadar çok şey var 
ki… Kadıköy’de bir akşam hatırlıyo-
rum. Her akşam olduğu gibi saat 9’da 
tencere, tava sesleri; otomobil korna-
larına karışmış. Bir şehir hep bir ağız-
dan tepkisini gösteriyor. Sokaklarda 
dostluk ve dayanışma… Bir müzis-
yen için çok anlamlıydı bunları ya-
şamak. Büyük bir kalabalıkla birlikte 
Boğaz Köprüsü’ne yürüdük. Yanı-
mızdan geçen arabalardan ‘Bir Baş-
kadır Benim Memleketim’ çalıyor-
du. İstanbul’da beni etkileyen çok şey 
var. Mimari, camiler, minareler, Bo-
ğaziçi, Marmara Denizi; sanki seni 
hep dua etmeye çağırıyor gibi. İna-
nır mısın Amerika’ya döndüğümde 
yemekleriniz hep burnumda tütüyor. 
Tüm bu güzelliklerin dışında olup, bir 
yandan içine çekebilmek o kadar şa-
hane ki… Kız arkadaşımla nişanlan-
dık. Şimdi İstanbul gerçekten ikinci 
evim ve nişanlımın ailesi de ikinci ai-
lem oldu. Mutluyum. “

Beirut’un, son album ‘No No 
No’da, Kadıköy ve Fenerbahçe’ye 
gönderme içeren ‘Fener’ adlı bir 
parça var. Zach Condon, bu konuda 
“Evet aslında şarkının adı Türkçe ol-
mayacaktı. Ama İstanbul’dayken o 
kadar çok melodi kaydettim ki Ame-
rika’ya döndüğümde içinden Kadıköy 
ve Fenerbahçeli anılar geçen bu me-
lodilere haksızlık etmek istemedim ve 
şarkının adını ‘Fener’ koydum. Ayrı-
ca Türk müzisyenlerle çalışmak gibi 
bir hayalim de var…” diye konuştu. 

Sahnelerin 

“Matmazel”i...
İstanbul’un sevilen canlı performans gruplarından Matmazel, 

“Popülerlik kaygımız yok, şarkılar keyfimize göre… “ diyor

Matmazel,  Kadıköy Buddha Bar'da düzenli olarak sahne alıyor 

l Gökçe UYGUN

S

“KADIKÖY DİNLEYİCİSİNİ SEVİYORUZ”
Nerdeyse hepimiz Kadıköylüyüz. Birkaç kaç seneden fazla burada kalan Kadıköylüdür 
zaten. Kadıköy’ü çok seviyoruz; ‘semt’ oluşunu, modernliğini, sıcaklığını, insanlarını, 
parklarını… Kadıköy dinleyicisinin şöyle bir farkı var; benzer müzik dinleyen insanlar geliyor 
Buddha’ya. Dolayısıyla şarkılar beklediğimiz tepkileri alıyor. Sahnedeyken seyircinin 
şarkılara eşlik etmesi çok önemli. Kadıköy’de bu oluyor ve o yüzden çok memnunuz.

enerjik

Medeniyetler Korosu, ‘Barış’ dedi…

Balkan tınılarını pop 
müzik ile birleştiren 
ABD’li grup Beirut, 
Kadıköy için şarkı yaptı! 



Yaz Spor 
Okulu 
başlıyor!
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Güneşin yüzünü daha 
fazla göstermeye 
başladığı bugünlerde, 
açık havada geçirilen 
süre de artıyor. Ancak 
bitki polenlerinin ve 
küflerinin rüzgarla 
dağılması, birçok kişide 
saman nezlesi olarak 
bilinen polen alerjisinin 

ve alerjik astımın tetiklenmesine neden 
oluyor. Alınacak basit önlemlerle alerjilerin 
etkilerini en aza indirmek mümkün 
olabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. 
Metin Özkan, saman nezlesi ve etkilerinden 
korunma yolları hakkında bilgi verdi. 
Alerjilerin hayata etkileri şu şekilde 
sıralanabilir:

Yaşam kalitesinin azalması: İş ve okul 
başarısını ve üretkenliği ciddi oranda azaltır.

Uykusuzluk: Uykuya dalmada ve devam 
ettirmekte sıkıntı yaşanmasına buna bağlı 
olarak yorgunluğa ve bitkinliğe neden olur.

Astım belirtilerinin artması: Öksürük ve 
nefes alıp verirken dışarıdan duyulan ıslık 
sesi gibi sesin artmasına yol açar.

Sinüzit: Uzun süre devam eden 
burun tıkanıklığı, sinüs enfeksiyonlarını 
tetikleyebilir.

Kulak enfeksiyonları: Özellikle çocuklarda 
orta kulak iltihaplanmasına neden olabilir.

Alerji ve astım ataklarını azaltmak için 
önlemler:

1. Yağmursuz kuru havalarda rüzgâr 
varsa dışarıya çıkılmamalıdır. Dışarı çıkmak 
için havadaki polenleri temizleyen yağmur 
sonrası tercih edilmelidir.

2. Alerjenlerin havaya karışımına neden 
olan çim biçme, yabani ot temizleme gibi 
bahçe işlerinden uzak durulmalıdır.

3. Dışarıda giyilen kıyafetler eve dönünce 
değiştirilmeli ve duş alarak derideki ve 
saçlardaki alerjenler de temizlenmelidir.

4. Yılın bu döneminde çamaşırlar, 
havlu ve çarşaflar polenlerin yapışmasını 
engellemek için dışarıda kurutulmamalıdır.

5. Dışarı çıkarken geniş kenarlı gözlükler 
kullanılmadır. Çok alerjik yapıya sahip 
kişiler ve astım hastaları alerji maskeleri de 
kullanabilirler.

6. Polen miktarının fazla olduğu 
dönemlerde şikâyetler başlamadan alerji 
ilaçları alınmalıdır.

7. Polen miktarının fazla olduğu günün 
ilk saatlerinde dış aktivitelerden uzak 
durulmalıdır.

8. Evde ve arabada cam açmak yerine 
bakımları düzenli olarak yapılan ve polen 
filtreli klimalar kullanılmalıdır.

9. Yaşam alanlarının nem oranı düşük 
tutulmalıdır.

10. Ev temizliği HEPA filtresi içeren 
vakumlu bir süpürge ile yapılmalıdır.

SAMAN NEZLESİNE 
KARŞI 10 ADIM

PROF. DR. 
METIN ÖZKAN

Kadıköy Belediyesi, Yaz Okulu programını hazırladı. Çocuklar, 
Belediye’nin Kalamış’taki tesislerinde doğayla iç içe bir ortamda 
düzenlenen yaz okulunda, yazın sıcak günlerini hem eğlenerek hem de 
spor yaparak geçirecek.

Bu yıl yaz okulu; Kadıköy Belediyesi Kalamış Gençlik Merkezi spor 
alanları, Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı ve Caferağa Spor Salonu 
olmak üzere Kadıköy’de 3 farklı merkezde yapılacak. 

■ Kadıköy Belediyesi Kalamış Gençlik Merkezi’nde; Futbol, 
Basketbol, Tenis, Masa Tenisi, Jimnastik, Satranç branşları 7-15 yaş 
grubu için hafta içi 5 gün  düzenlenecek. Yüzme branşı 6-13 yaş grubu 
için hafta içi cuma günü hariç 4 gün yapılacak.

■ Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda; Futbol, Basketbol, 
Tenis branşları 7-15 yaş grubu için hafta içi her gün düzenlenecek. 

■ Caferağa Spor Salonu’nda ise Voleybol ve Basketbol branşları 
7-15 yaş grubu için hafta içi her gün yapılacak. 

Yaz okulu kayıtları 6 Haziran 2016 tarihinde başlayacak. Dersler 20 
Haziran 2016 tarihinden, 9 Eylül 2016’ya kadar devam edecek. Ücretsiz 
kurslara başvuran çocuklar birden çok branşı tercih edebilecek.

Hepimiz az çok biliriz satranç oynamayı. Satrancın ‘zeki in-
san işi’ olduğunu yahut bizzat satrancın kendisinin ‘zekâ art-
tırdığı’ söylenir. Peki ya hobi olsun diye değil de meslek ola-
rak satrancı seçenlerin nasıl bir hayatı var? 

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) verilerine 
göre Türkiye’de TSF’ye kayıtlı 591 bin lisanslı sporcu bu-
lunuyor. Ve hatta Türkiye lisanslı sporcu sayısı bakımın-
dan dünyada birinci sırada! Türkiye'de ayrıca 123 unvanlı 
satranç sporcusu var. İşte o sporculardan ikisi IM Ekateri-
na Atalık ve GM Suat Atalık… Uluslararası Usta sıfatıyla 
Türkiye’deki 19 satranç oyuncusundan biri olan Ekaterina 
Atalık, ülkemizin tarihteki ilk kadın büyük ustası. Türki-
ye’nin ilk Büyük Usta unvanlı sporcusu olan Suat Atalık 
da bu unvana sahip Türkiye’deki sekiz sporcudan biri. Pek 
çok şampiyonluğa imza atmış Atalık çifti ile yaşadıkları 
Bostancı semtinde görüştük. 

EKATERİNA ATALIK:
“KONSANTRASYON ÇOK ÖNEMLİ”

■ 82 Rusya doğumluyum. 2004’te Kirov Üniversitesi 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Satranca 5,5 
yaşımda başladım. O zamanlar erkek kardeşimle oynuyor-
duk, satranç kulübüne gidiyorduk. 6 yaşımda ilk turnuva-
ma katıldım. 16 yaşımda uluslararası satranç ustası; 19 ya-
şımda da büyük usta unvanını kazandım. 2000 yılından beri 
dünyanın ilk 100 kadın oyuncusu arasındayım. Evlendikten 
sonra Türkiye’ye taşındım, 10 yıldır Bostancı’da yaşıyorum. 

■ Kazandığım en büyük başarı; 2006 yılı Avrupa Ba-
yanlar Şampiyonluğu. Türkiye’ye satranç alanında ilk altın 
madalyasını kazandıran sporcuyum. 

■ Satranç benim için bir meslek. Başka bir iş hiç isteme-
dim. Çocukluğumdan beri çok çalışmak, emek vermek zo-
runda kaldığım bir alan. 

■ Bence satranç hem çok enteresan bir oyun hem de çok 
eğlenceli. Oynarken çok keyif alıyorum ama çalışırken sı-
kıcı oluyor! 

■ Çocukken satranç kitapları çok okuyordum. Şimdi 
turnuvalara hazırlanırken hocam (eşim Suat) bana yardım 
ediyor. Bilgisayarla da çalışıyorum. 

■ Satrancın en zor ama en önemli kısmı konsantrasyonu 
saatlerce sağlayabilmek…

■ Bence satrancı iyi oynayabilmek için doğuştan yete-
nek ya da çok zekâ gerekmiyor. Gerekli olan çok çalışmak! 

SUAT ATALIK:
“ZORLUĞU UZUN SÜRMESİNDEN”

■ Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. 
Satranca çocuk yaşta başladım. İlk turnuvama 11 yaşımday-
ken katıldım. 1994’te Büyük Usta unvanını aldım. Dünya 
Satranç Federasyonu rating listesinde 1997, 2005 ve 2006 
senelerinde dünyanın ilk 100 oyuncusu arasına girdim.

■ TSF’nin her devrinde sorunlarım oldu, hala da var. 
Türkiye’nin en kuvvetli oyuncusunu ekarte etmek için bir ta-
kım garip kurallar uydurdular. En fazla ceza almış oyuncu-
yum ki doping ya da şike yok. Eşimin de başına geldi aynı 
şey. Sonra o anlaştı TSF ile, ben anlaşmaya yanaşmadım. 

■ Satrancın zorluğu uzun sürmesinden. Bir masa ba-
şında yaklaşık altı saat oturabilmek için fiziken çok kuv-
vet lazım. 

l Gökçe UYGUN
BİR EV, İKİ SATRANÇ USTASI…
Yurtdışında bir turnuvada tanışarak, 2005’te 
evlenen Atalık çifti, evde de turnuvalarda da 
satranç masasında sıklıkla karşı karşıya geli-
yor. Çiftin 9 yaşındaki oğulları Vadim Vedat’ın 
ise satranca pek ilgisi yok. Ekaterina Hanım 
bunu kendisine bağlıyor; “Turnuvalar için sık 
sık yurtdışına gittiğim için bana kızıyor, beni 
özlüyor. Bence biraz bu yüzden satranca bi-
raz tepkili.” Suat Bey ise “Satranç, oğlumu-
zun ilgi alanlarından biri değil. İnsanın için-
den gelmesi lazım. Anne-baba çocuğu hiçbir 
şeye zorlamamalı” diyor.

Yaz geldi, Kadıköy Belediyesi 
ücretsiz Yaz Spor Okullarını çocuklara açtı. Kayıtlar 6 Haziran’da başlıyor

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okullarına Başvuru için; 
Kalamış irtibat: 0216 349 77 68 Göztepe Irtibat: 0530 783 30 24 Caferağa Irtibat: 0216 347 32 50 

64 kareye sığan rekorlar geçidi

Spor dolu 
bir hafta sonu
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Turp Gibi Ka-
dıköy” temalı aylık spor etkinliğinin ikincisi geçti-
ğimiz hafta sonu Kalamış Atatürk Parkı’nda ger-
çekleştirildi. Pazar sabahı 08.00’de başlayan ve 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yal-
çın’ın da katıldığı yaklaşık 1 saat süren etkinlikte 
katılımcılar spor yapmanın keyfini yaşadı. Kadı-
köy Belediyesi spor eğitmenleri tarafından yaptırı-
lan spor etkinliği, spor eğitmenlerinden Volkan Bu-
daksal’ın yaptırdığı ısınma hareketleriyle başladı. 
Yaklaşık 10 dakikalık ısınma koşusunun ardından 
katılımcılar pilates eğitmeni Nurcan Bengin ile pila-
tes yaptı. Spor eğitmenlerinden Sibel Eken’in yap-
tırdığı zumbanın ardından program, bir diğer spor 
eğitmeni Habil Yenice’nin yaptırdığı soğutma hare-
ketleriyle tamamlandı. Bir sonraki etkinliğin Eylül 
ayında düzenleneceği belirtildi.
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İlk gençliğimin unutulmaz kitapları arasındaydı,
“Görme Biçimleri”, John Berger.
Uzak gurbette ekmek parası kazanan bir ba-

banın cebindeki oğlunun fotoğrafı için çok güzel 
bir laf etmişti kitapta.

Yüzüme vurmayın, cümlenin aslını unuttum:))
Ama meali şöyleydi: Sizin için sadece bir fo-

toğraf, ama onun için...
Unuttuğum için hoşgörünüze sığınarak ha-

yalle devam edeyim…
O baba için ev, kahkahalı bir sofrada tarhana 

çorbası, cebini ısıtan  bir sığınak, hayat her şeye 
rağmen güzel, daha ne olsun ki sıcak evim, oğ-
lum, karım, sakın dokunmayın bize rahat bıra-
kın…benzeri yazmış olabilir.

Belki bu cümleleri en ihtiyacı olan yakınlarına, 
bizzat oğluna da kurmamış da olabilir.

Bilmiyoruz. Bildiğimiz, mesela bir evden öteki-
ne taşınırken, kutulara hapsettiğimiz fotoğrafların 
şak diye önümüze düştüğü anlardaki halimizdir.

İlk tepki amma da gençmişim... Amma da 
gençmiş... Saçım korkunç, onun da bu favorileri 
amma da betermiş!!!

O sıralar kendimizi hiç beğenmezmişiz meğer.
Ama çok gençmişiz. Ve çok güzelmişiz.
Kendi aramızda onlara  resim dermişiz.
Ne kadar haklı bir tarif.
Çünkü bir tablo değerinde anların sabitlen-

mesi, elbette resim:)
Sanatkârı, biz.
Aşkımıza gelecek olursak eğer,
-nasıl bir yalan, ne zaman ondan gittik ki-
yani fani olmayan aşkımıza diyorum elbet, 

rafları düzeltirken mesela pat diye karşımıza çı-
kan Uche.

Bir kutunun içine saklanmış Lefter abi.
Visconti fimlerinden fırlamış cemaliyle, bir 

romanın içine gizlediğimiz sinyor Can Bartu...
Bir türlü atmaya kıyamadığımız eski gazete-

lerdeki anılar.
Resimler ne güzeldir.
Demode bir hayatın nefasetini hatırlatır.
Bugüne katlanmamıza yardım eder.
Yarın için korkuyu inceltir, böyle olduysa 

şöyle de olabilir dedirtir.
Resimler vazgeçilmezdir.
Sakın yırtmayalım, atmayalım.
Hafıza iyidir.
En berbat çıktığımız bile değerlidir.
Saklayalım.
Kendimizi hatırlamak güç verir.
Bakarsın iklim Akdeniz olur:)

Fotoğraflar demek 
zordu, resimdi onlar :)

FERYAL 
PERE GEÇEN HAFTA

PROGRAMI

AMATÖRDE 
GEÇEN HAFTA
İstanbul 2. Amatör Futbol Ligleri’nde 
geçtiğimiz hafta sonuçlar şöyleydi:
■ 13. grupta oynanan müsabakalar 
kapsamında Harb-İş ile 
deplasmanda karşılaşan Kozyatağı 
maçtan 5-0 galip ayrıldı.
■ 14. grupta Maltepe Belediyespor 
ile karşılaşan Erenköy Acarspor 
maçtan 6-1 mağlup ayrıldı.
■ 16. grupta yer alan Hilalspor ise 
bu haftayı maç yapmadan geçti. 
Yenidünya Spor ise Ortadoğuspor 
karşısında 3-0 hükmen mağlup oldu.
■ 17. grupta bu hafta grubun ikinci 
ve üçüncü sırasında yer alan iki 
takımı karşılaştı. Cevizli Anadolu 
ile Haydarpaşa Demir maçından 
3-0’lık skorla Cevizli Anadolu galip 
ayrıldı. Feneryolu ise Ferahspor’a 
6-0 mağlup olurken,  Hasanpaşa da 
Kınalıada karşısında 7-1 kaybetti. 

HAFTANIN 
PROGRAMI
İstanbul Amatör Futbol 2. Amatör 
Ligleri’nde haftanın programı şöyle:
■ 13. grupta geçtiğimiz haftayı 
muhteşem bir galibiyetle kapatarak 
3 puan kazanan Kozyatağı, Sitespor 
ile karşılaşacak. 
■ 14. grupta Erenköy Acarspor ise 
Artukbey İ.Ö deplasmanında puan 
kazanarak ilk sıralar için iddiasını 
sürdürmek istiyor.
■ 16. grupta Hilalspor, grubunda 
ikinci sırada bulunan Ataşehir Doğuş 
ile karşılaşacak. Yenidünya Spor 
ise lider Kemahspor deplasmanına 
gidecek.
■ 17. grupta Haydarpaşa Demir, 
Kınalıada deplasmanından puanla 
dönerek geçen haftayı telafi etmek 
istiyor. İki takım da 25 puana sahip. 
Haydarpaşa Demir gol averajıyla 
üçüncü sırada. Hasanpaşa ise 
Selamsız deplasmanında puan 
arayacak. Feneryolu, grubun ikinci 
sırasında yer alan Gülensu Spor ile 
deplasmanda karşılaşacak. 

Kadıköy Spor Eşgüdüm Çalıştayı, Kadıköy Beledi-
yesi Akademi’nin koordinasyonuyla Kadıköy Beledi-
yesi, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Evleri, üniversite-
ler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 26 Mayıs 
Perşembe günü, Tasarım Atölyesi Kadıköy ile Kadı-
köy Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen top-
lantılarla gerçekleştirildi. 

Çalıştayın; Kadıköy’ün spor alanında faaliyet gös-
teren farklı bileşenlerini bir araya getirmek, çeşitli ku-
rum, kuruluş ve kişilerin spor alanında düzenlediği 
etkinlik ve hizmetleri daha verimli kılmak, spor konu-
sunda ortak çalışmalar düzenlemek amacıyla düzen-
lendiği belirtildi. Çalıştayda, Kadıköy Belediye Baş-
kan Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediyesi 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Zafer Batar, Ko-
caeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükseko-
kulu  Öğretim Üyesi Rıza Erdal, Kadıköy Belediyesi 
Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Gürer 
konuşma ve sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın açılış konuşmasında sporu Kadıköy’ün 
bütün mahallelerine yaymayı amaçladıklarını belirten 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, 
spor alanında çalışan kurum, kuruluşlarla verimli bir ça-
lışma gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. “Bi-
liyoruz ki birlikten kuvvet doğuyor. Ne kadar beraber 
çalışırsak hepimizin yaptığı etkinlikler daha fazla insa-
na ulaşacak. Gönüllülerimiz bizim mahallelerdeki kılcal 
damarlarımız. Hep böyle diyoruz. Burada ürettiklerimi-
zi, onlarla beraber bütün mahallelere yayabilmek bizim 
için çok önemli. Burada bulunduğunuz ve bu çalışma-
lara katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

AMATÖR SPORA DESTEK
Kadıköy Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Mü-

dürü Zafer Batar ise Kadıköy’de gerçekleştirdikleri 
spor etkinlikleri ile spor konusunda yürütülen projeler 
hakkında bilgi verdi. Zafer Batar, geçen sezon Kadıköy 
Belediyesi olarak ilgili yönetmelik kapsamında ama-
tör spor kulüplerine sağlanan destekleri anlatarak 2016-
2017 sezonunda da bunun devam edeceğini belirtti.

SPOR VE KALİTELİ YAŞAM
Çalıştayda “Yerel Yönetimler ve Spor” başlıklı bir 

sunum gerçekleştiren Kocaeli Üniversitesi Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Rıza Erdal, 
35 yıllık eğitimci, 30 yıllık Kadıköylü ve atletizm ala-
nında eski milli sporcu olarak, spor konusunda yapı-
labilecekleri anlattı. Sporu; kaliteli bir yaşama sahip 
olmak için gerekli bir faaliyet şeklinde tanımlayan Er-
dal, belediyelerin spor komisyonu kurmaları gerekti-
ğini belirterek, belediyelerin spor kulübü kurmasına 
ise sıcak bakmadığını ifade etti. Belediyelerin görevi-
nin, halka spor yapacağı alanlar kurmak olduğunu be-
lirten Erdal, okul spor faaliyetlerine önem verilmesi 
gerektiğini, işyerlerinde de çalışanların spor yapabil-
mesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim 
Kurulu üyesi Ayşen Gürer de Kadıköy Belediyesi ile 
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi destekleriyle mahalle-
lerde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik spor etkin-
likleri ile yaz spor etkinlikleri düzenlediklerini anlattı.

Çalıştayın ikinci bölümünde atölye çalışmaları-
na geçildi. Öğleden sonra başlayan atölye çalışmala-
rı, aktif yaşlanma ve spor, çocuk ve genç spor başlık-
ları altında düzenlendi. Gün sonunda, atölye sonuçları 
birer sunum şeklinde katılımcılarla paylaşıldı. Belirle-
nen ortak eylemlerin hayata geçirilmesi ve oluşturulan 
iletişim ağının sürekli kılınması için yine Kadıköy Be-
lediyesi Akademi’nin aracılığıyla çalışmaların takibi-
nin gerçekleştirileceği belirtildi.

Kadıköy’de 
spor konuşuldu

Belediye turnuvasında
heyecanlı final

adıköy Belediyesi Spor Turnuvaları, 31 
Mayıs Salı günü Kadıköy Belediyesi Kala-
mış Gençlik Merkezi’nde basketbol ve fut-
bol branşlarında oynanan final maçlarıyla 

bitti. Basketbolda Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Bil-
gi İşlem Müdürlüğü personelinden oluşan G-Bross ta-
kımları karşılaştı. Futbolda Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü maç yaptı.

Basketbolda Yapı Kontrol Müdürlüğü şampiyon 
olurken, futbolda oldukça çekişmeli ve heyecanlı ge-
çen maçta kazanan Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu. 

ÇEKİŞMELİ SON
Kalamış’ta gün batımında oynanan final müsaba-

kalarına belediye personeli de yoğun ilgi gösterince fi-
nal maçı profesyonelleri aratmadı. Turnuvayı Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Başkan Yardım-
cıları ve birim müdürleri, Kadıköy Belediye Meclis 
üyelerinin da aralarında bulunduğu çok sayıda taraf-
tar izledi. Turnuvalarda bocce, tavla, dart, masa tenisi 
branşlarında da ödüller verildi.

Kadıköy Belediyesi personelinin çeşitli spor branşlarında katılımıyla 
bir süredir devam eden “Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları” sona erdi

TURNUVALARIN BİRİNCİLERİ
Bocce: Coşkun Karakaş-Mustafa Karaçalı
Tavla: Murat Nuray
Dart: Fuat Aktaş
Masa Tenisi: İsmail Karaman 

K

Ayşen Gürer

Zafer Batar Rıza Erdal

Bahar Yalçın
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

3 -10 HAZİRAN 2016
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

‘’FASLI BAHAR TSM  KOROSU’’
Şef Taylan AYTÖRE

03 Haziran 2016 / 20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’TÜMER AVCI THM KOROSU ’’
Şef  Tümer AVCI

04 Haziran  2016 / 20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri
Not: Davetiyelidir. İletişim (0537 684 

02 05)

‘’AMATÖR ŞAN TPLULUĞU’’
Şef  Günay ACAR

06 Haziran  2016 / 20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’AMATÖR KORO ÖDÜLLERİ TÖRENİ’
07 Haziran  2016 / 20.00

Yer:  Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

‘’ARZU TRAMVAYI"
Tiyatro Oyunu

08 Haziran  2016 / 20.30
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri

Eğitmen 
Sema ÖZYURT 

eşliğinde 

YANG STIL T'AI CHI - CHI KUNG 
AÇIK HAVA ÇALIŞMALARI

8 Mayıs 2016 - 
12 Haziran 2016 

tarihleri arası 
her pazar 

10.30-12.00 
Moda Sahili'ne bekliyoruz.

Moda Gönüllüleri

Kriton Curi’de

etkinliği

Geleneksel Yılsonu 
El Sanatları Sergisi

Zühtüpaşa’da 
Türkülerle Meşk

Fikirtepe Gönüllü Evi Geleneksel Yılsonu El Sanatları Sergisi’ni yoğun 
bir katılımla açtı. Etkinliğe gönüllü ve kursiyerlerin yanı sıra Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap, Kadıköy Belediye Meclisi 
ve Yönetim Kurulu üyeleri Feray Sevil Tos ve Aydoğan Dülger de 
katıldı.
El emeği göz nuru eserlerin sergilendiği Yılsonu Sergisi’nde Biçki –
Dikiş kursiyerleri kendi diktikleri kıyafetleri müzik eşliğinde yaptıkları 
defileyle sergiledi. Kursiyerler gelecek eğitim yılını sabırsızlıkla 
beklediklerini belirtti. 

Zühtüpaşa Gönüllüleri’nin düzenlemiş olduğu ”Türkülerle Meşk-i 
Muhabbet” etkinliğinin Konuğu TRT Sanatçısı Turan Şengün’dü.  
Şengün, türkülerini seslendirirken, kendisine eşlik eden gönüllü-
leri de keyifli bir gün yaşattı. 

BOTOKS UYGULAMALARI
Zühtüpaşa Gönüllüleri’nin 
düzenlemiş olduğu “PRP 
ve Botoks Uygulama 
Teknikleri” söyleşisinin 
konuğu Dr Şafak Göktaş 
oldu. Cilt yenileme yön-
temlerinden PRP’nin na-
sıl yapıldığı ve gösterdi-
ği etkiler slayt eşliğinde 
anlatıldı.

Kriton Curi Parkı gönüllüleri ve mahalle sa-
kinleri, Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürü 
Şule Sümer ve Prof. Dr. Osman Çerezci’yi 

konuk etti. Sümer ve Çerezci, elektroman-
yetik kirlilik, etkileri ve korunma yolları ko-
nusunda katılımcıları bilgilendirdi. 

Bütün elektrikli aletlerin elektromanye-
tik radyasyon yaydığını, bunların insan vücu-
dunda negatif etkilere yol açtığını bu neden-
le insanların Alzheimer, kanser gibi amansız 
hastalıklara yakalanabileceğinin altını çizen 
Prof.Dr. Osman Çerezci, “Teknolojiye bi-
linçli yaklaşmak gerekir” dedi. Kadıköy Be-
lediyesi Çevre Müdürü Şule Sümer ise halk-
tan gelen verileri değerlendirerek afet haritası 
yaptıklarını, okullarda, camilerde temel afet 
bilinci konulu söyleşiler yaparak halkı bilinç-
lendirdiklerini belirtti. Baz istasyonlarının 
çevreye çok zarar verdiğini ifade eden Şule 
Sümer, kentsel dönüşümde yıkılan binalarda 
asbest atıklarının belediye tarafından denet-
lendiğini ifade ederek sözlerini bitirdi.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde Spor 

Komitesi Başkanı Volkan Budaksal tarafın-

dan “Yağ Kas ve BMI” ölçümü yapıldı. 
Verileri değerlendiren Budaksal, de-

ğerlerin normale dönmesi 
yapılması gereken uygulamaları ve ek-

sersizleri anlattı.
Volkan Budaksal, katılımcılardan, sağ-

lıklı yaşam için Kriton Curi Parkı platfor-
munda her sabah yaptırdığı spor etkinlikle-
rine katılmalarını istedi.

Huzurevinde 
konser

Çevre

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüevi Türk 
Sanat Müziği Korosu, Şef Mehmet Öz-
kaya yönetiminde Semiha Şakir Hu-
zurevinde yaşlıları ziyaret etti. Gönül-
lü korosunun verdiği konserle huzurevi 
sakinleri keyifli bir gün yaşadı.

Suadiye’de Kırıkkanat

Suadiye Gönüllü Evi, gazeteci yazar Mine Kırıkkanat’ı 
konuk etti. Kırıkkanat “Kadın Haklarının Dünü ve Bugü-
nü”  hakkında bilgi verdi ve Cumhuriyetin Türk kadınla-
rına,  Avrupa toplumundan çok önce kazandırmış oldu-
ğu hakların önemini vurguladı. Kırıkkanat, Cumhuriyetin 
ilk 10 yılında kurulan Köy Enstitülerinin yetiştirdiği öğ-
rencilerin önemli mevkilere gelerek Cumhuriyetin şekil-
lenmesinde görev aldıklarını anlattı.

ENGELLİ MERKEZİNİ ZİYARET
Suadiye Gönüllü Evi Sağlık Komitesi, Koşuyolu’nda bu-
lunan Kadıköy Belediyesi Engelli Merkezi’ni ziyaret etti. 
Gönüllüler ziyaretleri sırasında bir adet tekerlekli san-
dalye ve diğer sarf malzemelerini de Engelli Merkezi’ne 
teslim etti.

Caddebostan Gönüllüleri, CKM’de “Sağ-
lıklı Yemek İçin Buluşuyoruz” başlıklı bir 
panel düzenledi. 

Panele konuşmacı olarak Şef Yunus 
Emre Akkor ve Uzm.Diyetisyen Gamze 
Şanlı Ak katıldı. 

Yunus Emre Akkor konuşmasında ye-
mek kültürümüzün batının etkisiyle iyice 
yozlaştığını söyledi. Akkor, “Hayvani gı-
dalar, meyve, sebze ve tatlılar, hakiki or-
ganik gıdalar insan sağlığı için çok önem-
lidir. Türkler sabah ve akşam yemek 
yerlerdi. Tatlılar İslamiyet’in kabulü ile 
birlikte hayatımıza girmiştir.” dedi. Şef 
Akkor, lezzetli ve sağlıklı yemek tarifle-

ri verdi. Konuklara “Cennet Çamuru” adlı 
tatlısını ikram etti.

Uzm.Diyetizyen Gamze Şanlı Ak ise 
hastalıklara neden olan sağlıksız beslen-
meye karşı neler yapılması gerektiğini an-
lattı. Besinlerin türleri ve vücuda etkileri 
ile sağlıklı yaşamak için uyulması gereken 
kriterleri vurgulayan Ak, sağlıklı beslen-
meyi egzersizle desteklememiz gerekti-
ğini söyledi. Gamze Şanlı Ak “Öğün at-
lamayın, bol sıvı alın, yağı azaltın, lifli 
gıdaları arttırın, doğal beslenin, alkolden 
uzak durun, düzenli sağlık muayenesi yap-
tırın, sigara içmeyin, egzersiz yapın” diye-
rek konuşmasını tamamladı.

Sağlıklı yemek 
için buluştular 

Gönüllülerden 
coşkulu kutlama

Kriton Curi Parkı gönüllüleri, 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramını Eğitmen Koleji ile birlik-
te düzenledikleri törenle kutladı. Ma-
halleliler, Gönüllüler ve Eğitmen Ko-
leji gençleri bando eşliğinde bayrak ve 
flamalarla marşlar söyleyerek çevrede 
yürüyüş yaptı. Daha sonra Kriton Curi 
parkı anfitiyatroda saygı duruşu ve İs-
tiklal marşı ile törene geçildi.

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi yöneti-
minden Oktay Özdil’in açılış konuşması-
nın ardından Eğitmen Koleji Anadolu Li-
sesi Müdürü Ertunç Turhan günün anlam 
ve önemini vurguladı. Daha sonra öğren-
ciler şiirler okudu. Samsundan Doğan 
Güneş adlı oratoryonun ardından halko-
yunları performanslarını sergilediler. Kri-
ton Curi Parkı gönüllüleri TSM korosu 
Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. 

Kriton Curi ve Feneryolu gönüllüleri, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı

MOSTAR’DA ANMA VE KUTLAMA
Feneryolu Gönüllüleri ise 19 Mayıs’ta Bosna Hersek’e bir gezi düzenledi.
Bosna Hersek’in Mostar şehrindeki Türk Konsolosluğu önünde İstiklal 
Marşını okuyan gönüllüler marşlar eşliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşku ile kutladılar.

söyleşisi
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3 Haziran Cuma

SOLDAN SAĞA
1-‘Beş Şehir’, ‘Celal Tan ve Ailesinini Aşırı Acıklı Hikayesi’, ‘İtirazım Var’ gibi filmleriyle 
tanınan yönetmen… İnce yapılı, nazenin…  Bir yerde toplanan kalabalık, halk. 
2-İzmaritgillerden bir Akdeniz balığı… Uğurlu sayılan şey… Herkes, yabancılar. 
3-Osmanlılarda kapıkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere 
üç ayda bir verilen ücret… ‘Aslında Hayal’ adlı yeni kitabı geçenlerde yayımlanan ünlü 
yazar… Su. 4-Acımasızca… İridyumun simgesi… Alınmış bir şeyi geri verme… Eskiden, alt 
tabaka. 5-Ferit Edgü’nün bir kitabı… Yeni anlamında kullanılan bir önek… İçeyöneliklik... 
Bir toplulukta çalışan insanların her biri. 6-İstanbul’un bir ilçesi… Sıcak, nemli iklimlerde 
oluşan, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin bir tür toprak. 7-Ondalık… Bir sayı… 
Adıl… Kilogramın kısa yazılışı… Kadınların giydiği kolsuz üstlük. 8-Zorlu, katı, şiddetli… 
Antimonun simgesi… Bir tür cetvel… ‘O’ gösterme sıfatının eski biçimi… Sürdürme, devam 
ettirme. 9-Hollanda’nın plaka işareti… Teklif… Güvey, güveyi… Rey. 10-Uyarlanmış… ‘Aykırı 
Sorular’ adlı yeni kitabı geçenlerde yayımlanan ünlü yazar. 11-Eski dilde büyük, ulu… Vücut 
parçası, organ… Nasıl, niçin… Fransiyumun simgesi… Bir nota. 12-Mahsul… Kalp atışlarındaki 
düzensizlik ve eşitsizlik… Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır 
kurumu. 13-Bir tür zurna… Soru… Yatılan bir yerin ayak uzatılan yeri… Gösteriş, çalım, 
caka. 14-Omurgalılarda, kol ve bacaklar… Avustralya’nın en büyük kenti… Çalgıç, mızrap. 
15-Arnavutluk’un para birimi… Dayanıklı, metin... Merkez Bankası’nın kısa yazılışı… Seciye, 
karakter. 16-Balık avlamakta ya da yük taşımakta kullanılan, tek ya da iki direkli ve açık 
güverteli, büyük kayık… Mecazen, tuzağa düşürülen kimse… Büyükşehir, metropol. 
17-Bangladeş’in para birimi… Birinci olarak, en başta… Herhangi bir konuda verilen gizli 
bilgi… Bir nota. 18-Buğdaygillerden bir bitki… Afrika’da bir ülke… Kayısı, erik, zerdali vb. 
meyvelerin kurusu… Kır koşusu. 19-Gerçek, gerçeklik… Yarışmacıların otomobille belli 
yolları izleyerek ve özel kurallara uyarak belirli bir yere ulaşmalarına dayanan otomobil 
yarışması… Ayrıntı. 20-Yüzyılın kısa yazılışı… Eski medeniyetlerden kalma pişmiş ya da 
güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge… Dinlenme.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-‘Tutunamayanlar’, ‘Tehlikeli Oyunlar’, ‘Korkuyu Beklerken’ gibi kitaplarıyla tanınan 
yazar… Elektrik enerjisi kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik 
enerjisi olarak veren cihaz. 2-Yanardağ püskürtüsü… Kaplamacılıkta kullanılan ince tahta… 
Gözde sarıya çalan kestane rengi… Usanç belirten bir seslenme ünlemi. 3-Yol, yöntem… 
Dünya sıralamasında ilk 100’e giren ilk kadın tenisçi olmayı başaran ünlü sporcumuz. 
4-Arıtımevi, tasfiyehane… Kümes anlamında kullanılan yöresel bir sözcük… Eğilimi olan. 
5-Canlı, doğup çoğalmak… Yansız, tarafsız… Gök, gökyüzü… Efsaneleşen kavram ya da 
kişi. 6-Neptünyumun simgesi… İtalya’da turistik bir göl… Hangi şey… Altın elementinin 
simgesi… Burun... Uzaklık belirten sözcük. 7-Lak ile cilalamış… Boynun arkası… Eskiden 
çarşılarda ya da alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm… 
Dudak. 8-Yayla atılan kısa çubuk… 2016 Olimpiyat Oyunları’na evsahipliği yapacak olan 
ülke… Boru sesi. 9-Yiyecekleri özellikle patatesi kızartmaya yarayan özel kap… Direnme, 
ayak direme… Dezoksiribonükleik asidin kısa yazılışı… Ey, hey anlamında bir ünlem. 
10-Yayın… Yürek gücü, moral. 11-Dedelerden ve büyükbabalardan her biri… Uygarlık… 
Dili tutulmuş, dilsiz. 12-Dizemli, tartımlı… Çıplak… İşsiz güçsüz, avare… Lityumun simgesi. 
13-Doyurma… Hoş kokulu, aromalı… Mağara… Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak 
sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir tür şekerli özsu. 14-Tane… Ölümsüz, ölmez…  
Gelecek, istikbal. 15-Elma, armut vb. meyvelerin yenmeyen iç bölümü… Trabzonspor’un 
kısa yazılışı… Klasik Türk müziğinde bir makam. 16-Alabalığa verilen bir ad… İyi bir şeye 
erişme durumu, mazhariyet… Ömer Seyfettin’in bir kitabı… Erken. 17-Hırsız, haydut, 
eşkıya… Belirlenmiş zaman dilimi… Çok küçük boyutlarda işaret, benek. 18-Aldatma, hile… 
Giysilerde, omuzların dik durmasını sağlamak amacıyla içine konulan parça… Beyyine, 
hüccet… Yol. 19-Avrupa’da turistik bir göl… Biçimsiz… Gözde canlılık… Bir tür fasulye. 
20-Müslümanlıkta mezhep kuran kimse… Oldukça, hayli... Eli açık, cömert… Işık ya da ses 
dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi. 

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: : 1-Kenan İmirzalıoğlu, Te 2-Üs, Cemile, Disk, Arter 3-Razı, Alemdar, Arma, Fb 4-Emare, İrmik, Nara 5-Akran, Lala, 
Kah, Tip 6-Tarkan, Ma, Kalamış 7-Bre, Kuyucaklı Yusuf 8-At, Fer, Satsuma, Ahenk 9-Şey, Nba, Buat, La, İta 10-Alesta, Çark, Minik, 
Na 11-Lt, Bi, Dj, Yalak, Sem 12-Adana, Mai ve Siyah, Mi 13-Adeta, Hun, Araka, Akor 14-Cağ, Sm, Stil, Sivil 15-Epik, Abide, Mahalli 16-Tr, 
Ebed, Aidat, Bl, Ah 17-Kemaleddin Bey, Hain 18-Eşit, İrsal, Yar, Ata 19-Tanış, İni, Tiner, Etol 20-Elitizm, Spekülasyon.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Kürşat Başar, Ace, Kete 2-Esa, Kartel, Adapte, Al 3-Zerre, Yel değirmeni 4-Acımak, Stat, Aşıt 5-Ne, 
Anakent, Nas, Elişi 6-İmar, Nurbaba, Mabet 7-Milel, Bed, İm 8-İle, Abus, Muhiddin 9-Remil, Cabadan, İris 10-Dramaturji, Seans 11-
Adam, Aksak, Vat, İbate 12-Lirik, Lut, Yerindelik 13-Is, Kakım, Masal, Ay, Nü 14-Oka, Hayalilik, Mt, Yel 15-Re, Lu, Anayasa, Hara 16-
Lam, Yasa, İka, İhbar 17-Uran, Muhik, Havali, Ey 18-Atıfet, Kil, Nato 19-Tefriş, Nanemolla, Ton 20-Erbap, Ek, Amir, İhmal.

arasındaki an’lar…
Hayatla ölüm

eyircileri birbirinden etkileyici 
oyunlarla buluşturan 20. İKSV 
İstanbul Tiyatro Festivali bitti 
ama yankıları sürüyor. Festiva-

lin en çok ses getiren oyunların biri de Ka-
dıköy’de sergilenen ‘Ân’ oyunu idi. 

Tiyatro ve yazın dünyasının özel ka-
lemlerinden Özen Yula, yine adı gibi özen-
li bir üretimle seyirci karşısındaydı. İlginç 
sahneleme tekniklerine aşina olan yeni ne-
sil tiyatro seyircisini bile şaşırtmayı başaran 
‘Ân’ı, bir ‘tiyatro oyunu’ olarak nitelemek 
eksik kalır. Yönetmen Yula’nın da deyişiy-
le bir ‘deneyim’di. Yeldeğirmeni Sanat’a 
kurulan gerçek bir yoğun bakım ünitesinde 
yatan altı hastanın yaşamla ölüm arasındaki 
en mahrem anlarına tanıklık edilen, seyirci-
nin salona steril önlükler giyilerek alındığı, 
oturma düzeninin olmadığı, kimi seyircinin 
yoğun duygularına karşı koyamayarak sa-
lonu terk ettiği bir deneyim…

Özen Yula ile An’a ev sahipliği yapan 
Yeldeğirmeni Sanat’ta buluştuk, izledikten 
sonra benim de uzun süre etkisinde çıka-
madığım Ân’ı konuştuk…

• 12 yıl sonra ilk kez İstanbul Tiyat-
ro Festivali için bir oyun hazırladınız. Sizi 
harekete geçiren şey ne oldu?

Festival için iş üretmek hızlı bir süreç, 
ben işlerimi hazırlayabilmek için daha ge-

niş zamanlara ihtiyaç duyuyorum. 
Aslında bu oyun yıllardır ak-
lımda vardı. 2008’de annem 
bir yoğun bakım sürecinden 
geçip rahmetli olduktan sonra 
bu oyunu yapmayı düşünmüş-
tüm. Evvelsi sene de babamı 
kaybettim, onu da bir hastane 
odasında bıraktım. Böylelikle 
artık bu oyunu yapmamın za-
manı gelmişti. 

• Oyunu önce biçimsel olarak konuşa-
cak olursak, oldukça pahalı bir iş olma-
lı bir sanat merkezinin yoğun bakıma dö-
nüştürülmesi. 

Kadıköy Belediyesi bizi Kadıköy Şifa 
Sağlık Grubu’yla biraya getirdi. Onlar da 
40. yıllarını kutlamak için bir etkinlik dü-
şünüyorlarmış. Sağ olsunlar büyük destek 
sağladırlar. Hastane duygusunu birebir ger-
çekçi kılmak için gereken ne varsa yapıldı. 
Belki başka hiç kimsenin üstlenemeyeceği 
böyle bir şeyi üstlenip öncü bir görev yeri-
ne getirdiler. 

• Oyunun sonunda seyirci yoğun ba-
kımdan/salondan ‘acil bir vaka’ nedeniy-

le apar topar çıkarılıyor. Klasik tiyatrodaki 
gibi oyuncu selamı, alkışlar yok. Zaten siz 
de ‘Eğer alkış olsaydı oyun olurdu ama bu 
bir oyun değil” diyorsunuz. Neydi bu peki?

Deneyimdi bence. Seyirciler, bir şey 
izleyeceklerini sandılar ama bir şeyin par-
çası oldular. Bu tür işleri daha da çok yap-
mak niyetindeyim. Çünkü tiyatronun bir 
işlevi varsa, biraz da bu tür şeyler olduğu-
nu düşünüyorum. 

• An, katılımcı sanat örneği bir oyun. 
Neden böyle bir yöntem izlediniz?

İnsanları oyunun içinde katıp, gerçek 
durumu birebir göstermek gibi bir amaç 
edindik bu oyunda. Bu tür işler, daha akıl-

da kalıcı ve insana daha iyi idrak ettiren 
çalışmalar. 

• Bir röportajınızda ‘Bu iş sert olsun, 
seyircinin yüzüne yüzüne vursun diye ya-
pılmadı’ demişsiniz lakin şahsen etkileyici 
olduğu kadar rahatsız edici/sarsıcı bir de-
neyim olduğunu düşünüyorum. 

Bazı oyunlarda seyirci kendindeki şid-
deti farkına varsın diye, şiddet sahne üs-
tünde görünür kılınır ama bence bazen bu 
şiddet yanlış bir şeye/kötü bir müsamereye 
dönüşür… Böyle bir şey olsun istemedim. 
İnsanlar, hayatta dert ettikleri şeylerin as-
lında çok da dert edilecek şeyler olmadıkla-
rını görsünler istedim. 

• An sadece sekiz kere sahnelendi, ka-
çıranlar pişman. Tekrarı olacak mı?

Tekrarı çok mümkün görünmüyor çün-
kü maddi ve manevi olarak zor bir işti. Ay-
rıca, böyle bir işin nasıl kan, ter ve gözya-
şı ile üretildiğine dair bir belgesel filmini 
hazırlıyoruz. 

Tiyatro seyircisini, 
herkes için geçerli 
evrensel bir tema 

olarak ölüm ile sanat 
aracılığıyla yüzleştiren 
Özen Yula, “Türkiye’de 
insanlar kadirşinaslık, 

hak bilmek, kıymet 
vermek gibi özellikleri 

kaybediyor. Hayatta 
es geçtiğimiz an’ların 

farkına varalım” diyor

l Gökçe UYGUN

S

YELDEĞİRMENİ’NDE 
BİR YOĞUN BAKIM!
■ Yeldeğirmeni Sanat’ı önceden 
görmüş ve çok beğenmiştim. Kadıköy 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü ve Yeldeğirmeni Sanat ile 
görüştüm. Onlardan da olumlu tepki 
alınca bu oyunu burada sergiledik. 
Yeldeğirmeni gibi Kadıköy’ün 
kıymetlenen bir muhitinin bilinmesi 
açısından önemli bir iş bu. Çünkü 
uluslararası niteliği olan bir festivalde 
sergilendi, yabancı konuklar geldi. 
■ İstanbul’a ilk taşındığımda Kadıköy-
Şifa civarında yaşadım. Sonra bir süre 
Harbiye’de kaldıktan sonra tekrar 
Kadıköy’e döndüm. 10 sene Cihangir’de 
yaşadıktan sonra şimdi yine Kadıköy-
Moda’dayım. Kadıköy, vazgeçilebilecek 
bir yer değil. Yaşam tarzı ve insanlarını 
seviyorum. Umarım hep burada kalırım 
ve burası için üretmeye devam ederim. 

SEYİRCİLERDEN YORUMLAR…
■ Ân, Türkiye'de tiyatro yapanlar ve 
seyredenler için bir dönüm noktası. 
Özen Yula bu işiyle her anlamda çıtayı 
yükseltti.
■ Özen Yula, hayatın değerini 
anlamamız için eserini ilmek ilmek 
dokumuş.
■  Bir hastanenin yoğun bakım 
servisinde bir saat boyunca hastaların 
ve personelin arasında durup olan 
biteni izledim. Acılar içinde kıvrananlara 
bakınca, boş ve yersiz kaygılarla hayatı 
nasıl ağırlaştırdığımızı düşündüm. 
■ Uzun yıllar tiyatro camiasının 
konuşacağı bu oyunun izleyicisi olmak 
harikaydı.

Oyunda Can Girgin, Canan Demirli, Deniz Akgündüz, Esin Aslan, Gözde Nur Kuru, Hasan Ali 
Yıldırım, Hülya Erol, Kaan Songün, Kerem Kupacı, Memetcan Diper, Mehmet Selin Sağdıç, 

Nazan Diper, Ozan Yılmaz, Ömer Çobanoğlu, Tuğba Eskicioğlu, Zeyno Eracar rol alıyor. 

"Ölüm tek gerçek ama 
biz insanlar ölüm yokmuş 
gibi davranıyoruz. 
Ferah ferah 
yaşadığımızı 
düşündüğümüz 
zamanlarda, 
kaçırdığımız 
milyonlarca an 
var. En azından, 
bunların farkına 
varsınlar istedim."
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KADIKÖY BELEDİYESİ
8. KİTAP GÜNLERİ 
ETKİNLİK PROGRAMI

03 HAZİRAN CUMA 

11.00-11.45
ŞİİRİN RÜZGÂRINDA, MASAL KUŞUNUN KANADINDA / 
A SALONU
Konuşmacı: Gülsüm Cengiz
Hazırlayan: Evrensel Basım Yayın

14.00-14.45
EDEBİYAT VE TOPLUM  / A SALONU
Konuşmacı: Bahadır Yenişehirlioğlu
Hazırlayan: Timaş Yayınları

HAYATIN SEMBOLLERİ / B SALONU
Konuşmacı: Ünal GÜNER
Hazırlayan: Ceres Yayınları

16.00-16.45
MUTLULUĞUN ANAHTARI /A SALONU
Konuşmacı: Bircan Yıldırım
Hazırlayan: Destek Yayınevi

“SEVMEK MÜKEMMEL İŞ DELİKANLIM, SEV 
BAKALIM! MADEMKİ KAFANDA YILDIZLI BİR GECE 
VAR, BENDEN İZİN SANA SEV, SEVEBİLDİĞİN 
KADAR…”  / B SALONU
Konuşmacı: Evrensel Kültür Dergisi Yazı işleri Müdürü Nuray 
Sancar 
Hazırlayan: Evrensel Basım Yayın

17.00-17.45
ŞARKILI MEMLEKET TARİHİ / A SALONU                
Konuşmacı: Müzik yazarı Murat Meriç                
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

GELECEĞİ SEVGİYLE YARATMAK / B SALONU  
Konuşmacı: Ataner Yıldırım
Hazırlayan: Doğu Kitabevi

18.00-18.45
İSLAM DÜNYASINDA LAİKLİK TARTIŞMASI! / A 
SALONU
Konuşmacı: Aydın Tonga
Hazırlayan: Doğu Kitabevi   

KENT MÜCADELELERİ, MEDYANIN HALİ VE 
ALTERNATİF HABERCİLİK  / B SALONU
Konuşmacılar: Metin Cihan, Rıfat Doğan, Ali Mert, Meriç 
Şenyüz, Rabia Yılmaz 
Hazırlayan: Yordam Kitap

19.00-19.45
HER ŞAİRİN NAZIM HİKMET’İ / A SALONU
Şairlerden Nazım Hikmet Şiirleri Dinletisi 
Hazırlayan: Türkiye Yazarlar Sendikası ve Kadıköy Belediyesi

20.00-20.45
3. YILINDA GEZİ / A SALONU
Konuşmacı: Gazeteci, Yazar İsmail Saymaz
Hazırlayan: İletişim Yayınları

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT MÜCADELELERİ / 
B SALONU
Konuşmacı:  Mustafa Sönmez
Hazırlayan: Yordam Kitapevi

05 HAZİRAN PAZAR

12.00-12.45
HER ÇOCUK SANATÇI DOĞAR, RESİM VE 
HİKÂYELERİN İZİNDE / B SALONU
Konuşmacı: Uzman Psikolog, Yazar Şebnem Kartal
Hazırlayan: 3P Yayınları

13.00-13.45
PARA VE PAHA İLİŞKİSİ  / A SALONU              
Konuşmacı: Meltem Güner
Hazırlayan: Ceres Yayınları

PULBİBERLE YAŞAMA VE AŞKA DAİR  / B SALONU       
Konuşmacılar: Ayşen Gruda, Altay Öktem, Deniz Durukan, 
Aslı Tohumcu, Yalçın Tosun, Anıl Mert Özsoy, Esin Özbek, 
Buket Uzuner, Meltem Yılmazkaya
Hazırlayan: Mylos Yayın Grubu

14.00-14.45
ALEVİLİĞİN KÖKLERİ / A SALONU
Konuşmacı: Erdoğan Çınar
Hazırlayan: Kalkedon Yayınevi

GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ / B SALONU
Konuşmacı: Ergün Poyraz                 
Hazırlayan: Pupa Yayıncılık

15.00-15.45
“ARKA PLAN” / A SALONU
Konuşmacı: Emre Kongar
Hazırlayan: Remzi Kitabevi

ORTADOĞU’DAKİ SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE’NİN 
BÖLGEDEKİ ROLÜ / B SALONU
Konuşmacı: Hüsnü Mahalli
Hazırlayan: Destek Yayınevi

16.00-16.45
ÖTEKİ İSLAM TARİHİ / A SALONU
Konuşmacı: İhsan Eliaçık
Hazırlayan: Tekin Yayınevi

AHMET HAMDİ TANPINAR VE YAŞAYAN EDEBİYATIMIZ 
/ B SALONU
Konuşmacılar: Cem Kalender - (2007 Ahmet Hamdi Tanpınar 
Ödülü sahibi)
Ercan Başer - (2015 Ahmet Hamdi Tanpınar ödülü sahibi)
Hazırlayan: Alakarga Yayınları

17.00-17.45
HAYDARPAŞA’YI SAVUNMAK / A SALONU
Konuşmacı: Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu
TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu
BTS Eski Genel Sekreteri Hasan Bektaş
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

18.00-18.45
KADININ ADI VAR / A SALONU
Konuşmacı: Ebru Tuay Üzümcü
Hazırlayan: Remzi Kitabevi 

TÜRK EDEBİYATINDA TARİH - YARGU ROMANI / 
B SALONU      
 Konuşmacılar: Yönetmen Ezel Akay, Yazar Haldun Çubukçu
 Hazırlayan: Kardelen Sanat Dergisi

04 HAZİRAN CUMARTESİ

12.00-12.45
YÜREĞİM HAYDARPAŞA SEMALARINDA BİR 
KUŞ -  EDEBİYAT VE RUHSALLIK ÜZERİNE BİR 
SÖYLEŞİ / A SALONU
Konuşmacı: Uzman Psikolog, Yazar Şebnem Kartal
Hazırlayan: 3P Yayınları

DOĞUM TARİHİNİZ VE İSMİNİZDE SAKLI SIRLAR  / 
B SALONU          
Konuşmacı: Mehmet AKTÜRK
Hazırlayan: Ceres Yayınları

13.00-13.45
“BEDENİN ŞİFA KAPILARI İLE İYİLEŞMEK MÜMKÜN!” / 
A SALONU
Konuşmacı: Ebru Demirhan
Hazırlayan: Altın Kitapları

PEYNİR DEYİP GEÇMEYİN   / B SALONU
Konuşmacı: Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Metin Öztürk
Hazırlayan: Kerasus Yayınları

14.00-14.45
PELİKAN’DAN PANAMA’YA SIZINTILAR / A SALONU
Konuşmacılar: Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan
Hazırlayan: Kırmızı Kedi Yayınevi

İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ: IRKSAL FARKLILIKLAR MI 
EVRİMSEL ADAPTASYONLAR MI? / B SALONU
Konuşmacı: Barış Özener
Hazırlayan: Evrensel Basım Yayın

15.00-15.45
“ATATÜRK VE CUMHURİYET’İ YENİDEN OKUMAK” /  
A SALONU
Konuşmacı: Sinan Meydan
Hazırlayan: İnkılâp Kitapevi

“TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK” / B SALONU
Konuşmacı: Onur Öymen 
Hazırlayan: Remzi Kitabevi

16.00-16.45
“İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK İCADI ÇALIŞACAK 
MI: BARIŞ MAKİNESİ”  / A SALONU
Konuşmacı: Özgür Mumcu
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

“TRENLER KALKAR HAYDARPAŞA’DAN VE TRENLER 
DE AHŞAPTIR” / B SALONU
Konuşmacı: Haydar Ergülen
Hazırlayan: Kırmızı Kedi Yayınevi

17.00-17.45
AHMET HAŞİM - ŞİİR VE MODERNİTE / A SALONU
Moderatör İbrahim POLAT
Konuşmacılar: Şair Yazar, Eleştirmen Hilmi Yavuz, 
Şair Murat Saldıray 
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

18.00-18.45
NASUH MAHRUKİ İLE KİTAPLAR ÜSTÜNE SÖYLEŞİ  / 
A SALONU
Konuşmacı: Nasuh Mahruki
Hazırlayan: Alfa Yayınları

“TÜRKİYE’NİN KRİZDEN ÇIKIŞI VAR!” / B SALONU
Konuşmacı: Gazeteci – Yazar Eren Erdem
Hazırlayan: Doğu Kitabevi 

19.00-19.45
“BU KİTAP NİÇİN BENİ SEÇTİ?”  / A SALONU      
Konuşmacı: Gazeteci, Yazar Haluk Şahin
Hazırlayan: Kadıköy Belediyesi

20.00-20.45
EMPERYALİZM ÇAĞINDA ULUSAL SORUN VE 
TÜRKİYE’DE ETNİK AYRILIKÇILIK / B SALONU
Konuşmacılar: Arslan Kılıç (68’liler Birliği Vakfı Yürütme 
Kurulu Üyesi )
Mustafa Zülkadiroğlu (68’liler Birliği Vakfı Yön. Sekreteri)
Hazırlayan: 68’liler Birliği Vakfı
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