
“Caddebostan 
evimiz gibi”

Ritmi pedallayan 
gençler

 Uzun sahili ve geniş etkinlik 
alanlarıyla cazibe merkezi olan 
Caddebostan, özellikle paten ve 
kaykay sporlarını yapan gençlerin 
uğrak yeri oldu. Gençler “Burası 
evimiz gibi” diyor l Sayfa 15'te

 Çocukluktan arkadaş olan iki 
genç, müzik ve sporu biraraya 
getirerek bir gençlik projesi 
geliştirdi. Bisikletin arkasına 
attıkları bateriyle müzik yapan 
gençler ilgi çekiyor l Sayfa 11'de

Kentsel dönüşümle birlikte nüfusun da artacağını söyleyen uzmanlar, 
İstanbul’da deprem toplanma alanı olarak ayrılan arazilerin 

son yıllarda hızlıca yapılaşmaya açıldığını vurguluyor. Kadıköy’de kaç tane 
deprem toplanma alanı var ve bu alanlar nerede? l Sayfa 10'da

Kadıköy Belediyesi, “Toplumsal 
Eşitlik Birimi” kurdu. Böylelikle 
belediyenin toplumsal cinsiyet 
politikaları, ‘eşitlik’ ilkesi önplana 
alınarak kurgulanacak l Sayfa 2'de

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 
kurulan birimlerden Sosyal Servis’in yaşlı 
bireylere yönelik ev temizliği ve sıcak 
yemek projeleri dikkat çekiyor l Sayfa 12'de

Kadıköy Belediyesi eşitleniyor!

Suadiye’nin yeni SANAT çarşısı
Yıllarca bakımsız halde duran Suadiye Tarihi Çarşı, Kadıköy Belediyesi’nin 

geçtiğimiz yıl başlattığı restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 
açılan sanat atölyeleriyle semtin adeta keyif merkezi haline geldi l Sayfa 16'da

Karikatürün 
izinde bir yazar
Karikatür tarihi üzerine 
yaptığı araştırmalarla 
tanıdığımız yazar Turgut 
Çeviker ile hem karikatür 
sanatının geçmişini hem de 
Kadıköy’ü konuştuk. Çeviker, 
“1972 öncesi yaratılan mizah 
edebiyatı ne ise öyle kalacak 
ve oraya eklemlenebilecek bir 
kuşak çıkmayacak” diyor 
l Sayfa 4'te

Yaşlılar unutulmuyor

Yardımsever 
Fenerbahçe :)

FERYAL PERE  13'te

Motosiklet 
Şiddeti

MARIO LEVI  10'da
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Günlük kıyafetlerde  10 parçası 80 TL
KAMPANYA

yok oluyor
Deprem toplanma alanları

KAMU ARAZiLERi
SATILAMAZ

Başbakanlık Özelleştirme Idaresi 
Başkanlığı’nın Haydarpaşa ile ilgili 
Kadıköy Belediyesi’nden bilgi ve belge 
talep etmesi, “Haydarpaşa arazisi 
özelleştiriliyor mu?” sorusunu bir kez 
daha gündeme getirdi 

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma 
Bakanı Ahmet Arslan “Haydarpaşa 
Garı tren garı olarak hizmet vermeye 
devam edecek” derken garın 
arkasındaki liman ve geri sahasına 
dair bilgi vermedi

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu ise “Bir arazi Özelleştirme 
Idaresi Başkanlığı’nın sorumluluğuna 
girdiyse bu, o arazinin satılacağı 
anlamına gelir” yorumunda bulunarak 
“Kamu arazileri satılamaz” dedi l Sayfa 8'de
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GEREKLİ 
TELEFONLAR !

oplumdaki tüm insanların eşit hakla-
ra ve toplumsal hizmetlere eşit eri-
şime sahip olmaları olarak tanım-
lanan ‘toplumsal eşitlik’, günümüz 

yerel yönetim modelinde öne çıkan bir kavram 
artık. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa 
Kentsel Şartı ve Avrupa Kentli Hakları Bildirge-
si; CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi gibi çeşitli 
uluslararası mevzuat ve sözleşmelere ve Beledi-
ye Kanunu ve ilgili genelgeler gibi ulusal mev-
zuata göre de zaten yerel yönetimler, toplumsal 
eşitliği sağlamakla yükümlü.

Türkiye genelindeki toplumsal eşitlik ça-
lışmalarının geçmişi ise 2006 yılına dayanıyor.  
Türkiye’de kadınların ve kız çocukların korun-
ması amacıyla 2006’da Birleşmiş Milletler Ortak 
Programı (Kadın Dostu Kentler) başlatıldı. Bu 
kapsamda, yerel eşitliği sağlamaya yönelik ola-
rak, İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon 
ve Van olmak üzere 6 şehirde pilot uygulama-
lar yapıldı. İçişleri Bakanlığı da 2010 yılında bir 
genelde yayınlayarak, yerel yönetimlere Eşitlik 
Komisyonları, Eşitlik Birimleri ve Yerel Eşitlik 
Eylem Planları oluşturmalarını tavsiye etti. İzle-
yen dönemde, çeşitli il ve ilçelerdeki yerel yöne-
timler, Eşitlik Birimleri kurmaya başladı.

EŞİTLİK İÇİN İLK ADIM
Bu süreçte yer alan Kadıköy Belediyesi de 

öz kaynakları ve siyasi iradesiyle Kadıköy Kadın 
Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı düzenleyen ilk 
yerel yönetim oldu. Tüm bu sürecin önemli bir 
aşaması olarak da geçen temmuz ayında belediye 
bünyesinde “Toplumsal Eşitlik Birimi” kurdu.

“TOPLUMSAL EŞİTLİK”
Toplumsal Eşitlik Birimi’nin temel ama-

cı, Kadıköy Belediyesi bünyesinde “toplumsal 
eşitlik” kültürünün oluşturulması, kurumsallaş-
tırılması ve sürdürülebilir kılınması… Bu alan-
da belediyenin diğer organlarıyla birlikte hareket 
edecek olan birim, kamusal hizmet ve politika-
larda toplumsal eşitlik anlayışını “hatırlatan, ta-
kip eden” bir işlev yükleniyor.

PERSONELE EĞİTİM
Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Biri-

mi, kurum içinde ilgili birimlerle çalışarak, top-
lumsal eşitlik alanında izleme, değerlendirme, 
raporlama, araştırma, rehberlik ve danışmanlık 
faaliyetlerinde bulunacak. Konuyla ilgili çalışan 
sivil toplum örgütleriyle de sürdürülebilir bağlar 
kurulması için görüşmeler yürütecek. Toplumsal 
eşitlik kavramına dair arşivler taranacak, veriler 
ve bilgiler raporlanacak. Ayrıca Kadıköy Beledi-
yesi’nin tüm çalışanlarına yönelik atölyeler ha-
zırlanacak, toplumsal cinsiyet farkındalığı konu-
sunda kurum-içi eğitimler verilecek. 

Vanlı öğrenciler Kadıköy’den mezun oldu

Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası İstanbul Bü-
yükkent Şubesi’nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi öğrencileri için düzenlediği yaz okulu 
eğitimi son buldu. 13 Ağustos Cumartesi günü Tasarım 
Atölyesi Kadıköy’de (TAK) mezuniyet töreni düzen-
lendi. Öğrencilerin yaptığı sunumlar sonrasında Kadı-
köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Başkan Yar-
dımcısı Bahar Yalçın ve Mimarlar Odası Kadıköy Şube 
Başkanı Saltuk Yüceer öğrencilere sertifikalarını verdi. 

“ÇOK MUTLUYUZ”
Törenin açılış konuşmasını yapan Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi’nden Yaz Okulu için gelen akademis-
yen Yrd. Doç.Dr. Yaşar Subaşı Direk, yapılan çalışma-
lardan memnun olduğunu belirtti. “Burada olmaktan 
çok mutluyuz” diyen Direk, “Her şey küçük bir adım-
la başladı. Öğrencilerimle birlikte bir ilk olduğumuzu 
düşünüyorum. Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası 
Kadıköy Şubesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 
kurduğu iyi ilişkilerle gerçekleşen bir proje oldu. Bu 
ilişkilerin hep daimi olmasını diliyoruz. Ortak amaç 
için farklı kurumların bir araya gelip, öğrencilere böyle 
dolu dolu bir eğitim program sunmaları gerçekten tak-
dire şayan. Çok genç ve dinamik bir ekiple Kadıköy 
Belediyesi bizleri ağırladı. Emeği geçen herkese içten 
teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLDU”
Sertifika töreninde konuşma yapan Kadıköy Be-

lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye-
si’nin öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamaktan 
mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Demokrasi yerel 
yönetimlerden başlar. Bu anlamda meslek örgütleri-
nin ve yerel yönetimlerin bir arada olduğu çalışma-
lar ülkemize farklı bir bakış açısı getirmektedir. Tür-
kiye’de ciddi şekilde ‘demokrasi, demokrasi’ diye 
bağırılıyor ama bir şekilde bu hayata geçirilemiyor. 
Bazı yaşanan sıkıntılar var. Yapmış olduğumuz bu 
çalışmanın da iyi örnekler olarak gelecekte anlatıl-
masını diliyoruz. Özellikle üniversitelerde bulunan 
akademisyenlerin, meslek örgütlerinin ve yerel yö-
netimlerin bir araya geldiği çalışmalar bu ülkenin 
gidişatı açısından önemlidir. Buna katkı verdiğiniz 
için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan 
sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” şek-
linde konuştu. 

“DEVAMINI İSTİYORUM”
“Bu proje gerçekten bir ilk” diyen Mimarlar 

Odası Kadıköy Şube Başkanı Saltuk Yüceer, “Ortak 
çalışma yapılması fikrini ortaya atıp bu işin isim ba-
bası olduğu için Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Bu işin gerçek-

leşmesi için emek veren Başkan Yardımcısı Bahar 
Yalçın’a, Kadıköy Akademi ve TAK çalışanlarına 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje bir ilk olma ni-
teliği taşıyor. Bölgeyi çok iyi incelemişsiniz. Ben de 
arkadaşlarımla otururken gerçekten hep pismiş bi-
zim mahallemiz dedim. Çünkü bizler çöp kontey-
nırlarıyla yaşamaya alışmıştık. Konteynırların ya-
nından geçerken artık pek dikkatimizi çekmiyordu. 
Şimdi ise sizlerin sayesinde dikkat eder olduk.” dedi.

 “BU DENEYİM ÇOK DEĞERLİ” 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yal-

çın ise Vanlı öğrencilerin gözlemlerinde çok daha 
farklı bir özen olduğunu vurgulayarak, “Diğer bir-
çok çalışmaya kıyaslayarak yapmış olduğunuz pro-
jelerde farklı bir özen gördüm. Bu yüzden hepini-
zin ellerinize sağlık diliyorum. Hem yapılan bu proje 
hem de burada gerçekleştirilen tanışıklıklar eminim 
ki sizin kendi aranızdaki ilişkinizi ve buraya bakışı-
nızı da etkilemiştir. Burada kalan notlar sadece bu 
çalışmalar değil. Pek çok anekdot, burada yaşadıkla-
rınıza dair sizinle kalacak. Ben bunların çok değerli 
olduklarını düşünüyorum. O yüzden mutlaka buray-
la olan ilişkinizi koparmayın.” diye konuştu. 

eşit hizmet
Bünyesinde Toplumsal Eşitlik Birimi kuran Kadıköy Belediyesi, 

bundan böyle Kadıköy toplumuna sunacağı hizmetlerde 
‘toplumsal eşitlik’ ilkesine daha fazla özen gösterecek

Eşit birey
Toplumsal Eşitlik Birimi, Kasım 2015’te düzenlenen Kadıköy Kadın Forumu ve Yerel Eşitlik Çalıştayı’ndan çıkan sonuçlar doğrultusunda şekillendi

GÖÇ, 
MOBBİNG, 
GENÇLER

Kadıköy Belediyesi Toplumsal 
Eşitlik Birimi’nin Kadıköy Belediyesi 
bünyesindeki ilgili müdürlük, birim ve 
komisyonlarla yürüteceği çalışmaların 
konuları da şöyle sıralanıyor;  

■ Toplumsal cinsiyet
■ Yaşlanma
■ Gençlik
■ Çocuk
■ Engelsiz yaşam

■ Göç
■ Kent yoksulluğu
■ Ayrımcılık
■ Mobbing

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

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri için Kadıköy 
Belediyesi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 

düzenlenen Yaz Okulu bitti. Öğrenciler düzenlenen törende sertifikalarını aldı

T
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UĞUR DEMİR
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

Atabey Sok. No:5 Kat:2 Hasanpaşa, Kadıköy-İSTANBUL
Tel.: (0216) 545 00 16 Faks: (0216) 545 00 17 Gsm: (0532) 697 78 19

www.ugurdemirsigorta.com • bilgi@ugurdemirsigorta.com 

Tüm sigorta çözümleriniz için
bizi arayın

(0216) 545 00 16

15 yıllık
deneyim

DASK • Kasko • Konut • Sağlık • Trafik • Nakliyat • Ferdi Kaza

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 
• 02- 04 EYL CMT – PZR. GEYİKLİ- BOZCAADA TURU (1gece-2 gün)
• 03-04 EYL CMT-PZR İĞNEADA- ISTRANCALAR- LONGOZ GÖLLERİ-LİMANKÖY (1 gece-2 gün)
• 11-14 EYLÜL PZR-ÇAR. AMASRA YENİCE ORMANLARI-SAFRANBOLU 
    (Bayram’a özel Amasra konaklama) (2gece-3gün)   

Haftasonu , Haftaiçi Gruplara Özel Turlar Hazırlanır …

• 21 AĞUS. PZR KIRKLARELİNİN İNCİSİ KIYIKÖY (Balık Menülü) 
• 30 AĞUS. SALI ŞİLE - AĞVA - SAKLIGÖL YÜZMELİ (Yemekli) 
• 30 AĞUS. SALI MUDANYA - TRİLYE - KUMYAKA (Yemekli) 
• 03 EYL. CMT. OSMANELİ -BİLECİK (Yöresel Menülü) 
• 04 EYL. PZR. KEFKEN - KERPE- KANDIRA (Yemekli) 
• 10 EYL. CMT KURŞUNLU KÖYÜ- BİLECİK ‘Özel&Güzel Köyler Tanıtımı Kapsamında‘’ (Yemekli)
• 11 EYLÜL PZR. TARİHİ İZNİK (Yemekli) 

Tel: 0216 372 35 77/78 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
www.tatilkeyfiburada.com sezontur@gmail.com / facebook grubu adresimiz : Sezon Tur 

Kadıköy Belediyesi, inşaat denetimle-
rini daha kapsamlı bir hale getirdi. Yapı 
Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürü-
len inşaat denetimlerine bundan böyle 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de-
netim ekipleri de katılacak. Böylece Ka-
dıköy’deki şantiyeler hem imar hem de 
çevre bakımından denetlenmiş olacak.

Pilot bölge olarak belirlenen Bos-
tancı semtindeki inşaatlar 26 
Temmuz 2016 tarihinden bu 
yana çevre kirliliğine ne-
den olup olmadıkları 
bakımından Kadıköy 
Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü’ne bağlı de-
netim ekibi tarafından 
denetleniyor. Buradaki 
denetimler tamamlanın-
ca diğer semtlerdeki inşa-
atlarda da “çevre” denetimi 
sürecek.

Tespit edilen eksikleri gider-
meyen inşaatlara Kabahatler Kanunu 
kapsamında cezalar uygulanacak. Eksik-
lerini yine gidermediği tespit edilen inşa-
atlarda ise inşaat faaliyeti durdurulacak. 

AMAÇ KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK
Yeni uygulamayla yoğun kentsel ye-

nilemenin yaşandığı ilçede inşaatlar ne-
deniyle yaşanan ve şikâyetlere neden 
olan çevresel kirliliğin önüne geçmek 
amaçlanıyor. Yapılan çalışma hakkın-
da bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Şule Sümer, müdürlük olarak 
inşaatları görüntü, gürültü ve çevrede 
kirlilik oluşturmaması bakımından de-
netlediklerini söyledi. Sümer denetimler 
sırasında inşaat yetkililerine çevre konu-
sunda kısa bilgilendirmelerde de bulun-
duklarını anlattı.

Denetim, Çevre Mühendisi ve Zabıta 
memuru olmak üzere iki kişi tarafından 
hafta içi günlerde öğlene kadar gerçek-
leştiriliyor. Kadıköy Belediyesi İnşa-
at Sahası Kontrol Tutanağına inşaat fir-
masının bilgisi, inşaatın adresi, denetim 
başlama ve bitiş tarihleri, inşaat ruhsat 
bilgileri not ediliyor. Sahada tespit edi-
len olumsuzluklar ve yapılması gereken-
ler tek tek not ediliyor. Eksiklerin gide-

rilmesi için 7 gün süre 
tanınıyor. Denetim 

uzmanı Çevre Mü-
hendisi’nin şantiye 
sahasında öncelik-
le dikkat ettiği ko-
nular ise şöyle:

• İnşaatın çev-
resi güvenli mon-

telenmiş parapet-
le çevrili mi, parapet 

yüksekliği standartları 
sağlıyor mu, yeterli mi, 

• İnşaatın büyüklüğüne göre las-
tik yıkama ünitesi kurarak girişe beton 
dökülerek kamyonların kirliliği önlen-
miş mi,

• İnşaat sahasındaki parapetlerin 
üzerinde herhangi bir kirlilik var mı,

• İnşaat sahasının giriş çıkış nokta-
sında kirlilik mevcut mu,

• İnşaat sahasında temizlikten so-
rumlu personel ve temizlik amaçlı şebe-
ke suyu ve temizlik fırçaları mevcut mu,

• Düzenli olarak günlük çevre temiz-
liği yapılıyor mu,

• İnşaat sahası giriş çıkış noktası ya-
kınında atık su gideri var mı,

• Şantiye atık suyu kanalizasyon sis-
temine bağlı mı,

• Şantiye çevresindeki yayaların ge-
çişi ve güvenliği sağlanmış mı,

• İnşaat sahasında iş sağlığı ve gü-
venliği uzmanı var mı, şantiyede bulunan 
en üst görevdeki kişinin görevi ve ismi,

• Kaldırımlarda bir işgal var mı?
Beraberinde bir zabıta memuru ile 

inşaatı denetleyen çevre mühendisi tüm 
bu detayları inceleyip tespitte bulunu-
yor. Eksikleri tespit eden çevre mühen-
disi bunları işaretliyor ve tutanağın bir 
nüshasını inşaat yetkilisine veriyor. 

Kadıköy Belediyesi inşaatların neden olduğu çevre 
kirliliğini en aza indirmek için Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü’nü de denetimlere dâhil etti

Çalışanlardan

yaş altı ücret karşılığı çalışan-
ların, işverenleri aracılığıy-
la otomatik ve zorunlu olarak 
bir emeklilik planına dâhil ol-

masını içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf 
ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM 
Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. 
45 yaş altı tüm çalışanlar, işverenleri tara-
fından, zorunlu olarak BES’e dâhil edile-
cek. Çalışanlardan her ay 100 lira kesilecek 
ve bu paralar kişilerin kendi adlarına açıla-
cak bireysel hesaplarda tutularak emeklilik 
fonlarında değerlendirilecek. Sisteme giriş 
zorunlu, ancak çıkış serbest olacak. 

“YATIRIM VE TASARRUF”
Türkiye Sigortacılar Bir-

liği Genel Sekreter Yar-
dımcısı Kerem Özdağ 
konuyla ilgili Gazete 
Kadıköy’e açıklama-
larda bulundu. Birey-
sel Emeklilik Siste-
mi’nin ABD, İngiltere, 
Yeni Zelanda, İtal-
ya gibi birçok ülkede uy-
gulandığını ifade eden Özdağ’a göre; 
otomatik katılımla, emeklilik dönemin-
de yaşanacak olan gelir yetersizliğinin ve 
emekli nüfusun çalışmak zorunda kalması-
nın önüne geçilmiş olacak. Vatandaşların 
en çok merak ettiği konuların başında ise 
zorunlu katılım ile özel bireysel emeklilik 
sisteminin arasında ne gibi farklar olduğu 
geliyor. Özdağ, otomatik katılımın, kişile-
re cayma imkânı tanıyan, gönüllülük esası-
nı gözeten bir model olarak tasarlandığını, 
ilk iki ay içerisinde sistemden hiçbir para-

sal kayıp olmadan çıkabilme imkânı sun-
duğunu ifade etti. 

BES katılımcısı olan çalışanların da 
otomatik katılım kapsamına dâhil edilece-
ğini söyleyen Özdağ, “Mevcut BES’te ol-

duğu gibi istenildiği zaman sistemden çı-
kış mümkün olacak. Sistemin kuruluş 
amacı uzun vadeli yatırım ve tasarruf-
tur. Bu sebeple emekliliğe kadar sistem-

de kalınması en uygun seçenektir” dedi. 

“EMEKLİLİKLE İLGİSİ YOK”
Emekliler Dayanışma Sen-

dikası Başkanı Mahinur 
Şahbaz ise Bireysel Emek-
lilik Sistemi’nin emekli-
likle ilgisinin olmadığını 
daha çok zorunlu tasar-
ruf fonu sayılabileceği-
ni ifade ediyor. Zorunlu 
bireysel emeklilik sistemi-
nin mevcut emeklilik sistemi-
nin yerine getirileceğini belirten Şahbaz, 
zorunlu katılımla ilgili çekincelerini ise şu 

şekilde sıraladı: “Bu tasarruf zorla yaptı-
rılacak. İki ay içinde sistemden çıkılabilir 
deniliyor. Katılımcı için bu mümkün olma-
yacak. Çalışma koşullarında yaşayan baskı 
ve zorlamaları düşünürsek isteyenin rahat-
lıkla çıkacağını düşünmüyorum. Öyle ol-
saydı otomatik katılım şartı getirilmezdi.”

Zorunlu BES’ten vatandaşın kazanç 
sağlayamayacağını savunan Şahbaz, “Ma-
aşlar sürekli değişiyor. Fon kesintileri ar-
tarsa çalışanlar ödemelerde zorlanacak. 
Sistemden çıkmak isteyenler ise hiçbir 
hak talebinde bulunamayacak. Bunların 

yaşanmayacağının garantisi yok. Çün-
kü çalışanların ve emeklilerin aleyhi-
ne yasalar düzenleniyor” değerlen-
dirmesini yaptı. 

Zorunlu BES uygulamasının bir 
çeşit vergilendirme olduğunu belir-

ten Şahbaz, “Kalkınma Bakanlığı’nın 
cari açığı kapatmaya yönelik bu uygula-

ması çalışanlar için ciddi bir yük. Bunun 
yanında adaletsiz ve hukuksuz bir uygu-
lama” dedi. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
■ Düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek. Ça-
lışanlardan her ay 100 lira kesilecek.
■ Çalışan 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma ha-
linde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım 
gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek.
■ Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme 
girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira devlet katkısı 
sağlanacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artır-
maya veya yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.
■ Bu tutar en geç, çalışanın ücretinin ödeme gününü takip 
eden iş günü, işveren tarafından şirkete aktarılacak. İşveren, 
katkı payını geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşan para-
sal kayıptan sorumlu olacak.
■ Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde 
belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapıl-
masını işverenden talep edebilecek.
■ Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer 
kaybetmemesi için fon yönetiminden sorumlu olacak.
■ Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde ça-
lışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme 
kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecek; talep 
etmezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılacak.
■ Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulu-
nan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşme-
si kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 
5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.

her ay 100 lira
kesilecek
l Erhan DEMİRTAŞ

45

45 yaşın altındaki çalışanlar 
için zorunlu Bireysel 

Emeklilik Sistemi’ne 
(BES) otomatik katılım 

şartı getirildi. Peki, yasa 
hakkında bilinmesi 

gerekenler neler, yasa 
kimleri kapsayacak, vatandaş nasıl etkilenecek?

l Mustafa SÜRMELİ

İnsaatlara 
çevre denetimi

Kadıköy Belediyesi, 
yılbaşından bu yana süren 

inşaat denetimlerinde gürültü 
nedeniyle 930 inşaata 

3.548.450 TL
İnşaat işgali nedeniyle 114 inşaata 

103.907 TL
İnşaat atıklarıyla çevreyi kirlettiği tespit 

edilen 222 adet inşaata 

503.178 TL 
olmak üzere toplamda 1266 inşaata 

4.155.535 TL 
para cezası uyguladı

YAŞAMI ANLAMLI KIL; "GEZ, GÖR VE EĞLEN!!!"
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Lütfi ÖZTÜRK

eslek hayatına sinema ile başlayan daha 
sonra ise karikatür dünyasının bilinmeyen-
lerini gün yüzüne çıkarmak için yıllardır ça-
lışmalarına devam eden Turgut Çeviker ile 

karikatür üzerine söyleştik. Uzun yıllardır Kadıköy’de 
yaşayan Çeviker, aynı zamanda bu ülkenin önemli ko-
leksiyoncularından. “Karikatürü –ve kuşkusuz resimli 
romanları– tanıdıktan sonra, görsel dünyam gelişti” di-
yen Çeviker, sanatın sınır tanımayacağını ifade ediyor. 

 ● Sinema ile başladığınız meslek hayatınıza ka-
rikatür yazarı ve tarihçisi olarak devam ettiniz. Nasıl 
karar verdiniz buna?

1972’de Yeşilçam’da yönetmen yardımcısı olarak 
Vedat Türkali’nin yanında çalışmaya başladım. Taşra-
da kurduğum hayallerim sinema ve hikâye yazma üze-
rineydi öncelikle. Ancak ilkokul yıllarından başlayarak 
imge üzerine özel bir tutkum vardı. Tren bileti, gazoz 
kapağı, numaralanmış dizi serileri olan şekerleme kâ-
ğıtları ve pullar ilgimi çekiyor, onları biriktiriyordum. 

Karikatürü –ve kuşkusuz resimli romanları– tanıdık-
tan sonra, görsel dünyam gelişti. Bununla birlikte ya-
nıtlanması gerekli sorular belirmeye başladı. “Resim” 
ile “karikatür”ü birbirinden ayıran ne? Çocuk yaşta bu 
soru beni epeyce sürüklemişti. Çarşamba’da (Samsun) 
1968-1972 yılları arasında dostluk yapma olanağı bul-
duğum ilkokul öğretmeni ve karikatürcü Erol Özde-
mir’den, birçok sorumun yanıtını almaya başlamıştım. 

İstanbul’da sinema alanında çalışırken, Aynalıçeş-
me’de oturduğum sırada Tepebaşı’nda Karikatür Mü-
zesi açıldı. Evime çok yakın olduğu için sık sık ora-
ya gidiyor ve sergileri izliyordum. Bir süre sonra orada 
karikatürcülerle tanışma olanağı doğdu, giderek onlar-
la arkadaş ve dost olma süreçleri yaşamaya başladım. 
İşte bu rastlantı bana basında karikatür (ya da genel ola-
rak mizah) kültürü üzerine yazma ve söyleşiler yayım-
lama olanağı verdi. 

1975’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdim. Edebiyat 
dergilerini izliyordum. Kendimi hikâye için hazırlıyor-

dum. 1977’de Yalçın Çetin öldüğünde Cumhuriyet ga-
zetesinde onun için hazırlanan köşede benim de kısa bir 
yazım yayımlanmıştı (Yazmamı Tan Oral istemişti). 
Bu, beni çok sevindirmiş ve cesaretlendirmişti. Her ay 
en az bir, bazen dört yazı ve söyleşiyi birkaç gazetede 
yayımlama olanağı oluşmuştu. Giderek bazı aylık der-
gilere de yazmaya başladım; devamı uzun bir hikâye... 

 ● Karikatür ile gazetecilik arasında bir bağ kuru-
yor musunuz? 

Karikatür gazeteciliğin bir parçasıdır kuşkusuz. 
Onun için gazetede doğmuş dersek pek abartmış ol-
mayız. Tarih içinde karikatür türlere ayrılıyor; bunlar 
arasında basın için değil, sanat galerileri ve albümler 
için yaratılan bir türü de vardır. Eskiden dediğiniz Ak-
baba ile tanımlanabilecek bir mizah dergisi biçiminden 
söz açmak istiyorsunuz sanırım. Bugün yüzlerce sayı-
sını günlerce tarayarak zaman geçirebiliyorum ve top-
lum için bana inanılmaz bir bilgi ve görgü sağlıyor. 
Gırgır ile birlikte bu dergi anlayışı öldü. Gırgır Takı-
madaları, son 15 yıldır bunalımda. Örneğin Leman, bu-
nalımdan çıkmak için Hayvan’ı yayımlamıştı. Bu der-
gide yazı çok, çizgi azdı. Yakın bir zamanda Penguen 
aynı şeyi yaptı. Metin Üstündağ’ın dergiden ayrılışıyla 
dergide yazılar arttı. Çizgiler azaldı. Bu konuyu Metin 
Üstündağ ile konuşurken bunun, adeta bir Akbaba’laş-
ma durumu olduğunu söylediğimde beni onaylamıştı. 
Gırgır Takımadaları’ndan sonra nasıl bir mizah dergi-
si tasarımı gelir kestirmek güç; ancak Penguen’de oldu-
ğu gibi eski biçimlere dönüş ve giderek gelecekçi yön-
semeler de söz konusu olabilir. Şu artık kesinleşmiş bir 
durum: Gırgır Takımadaları –edebiyattan uzak– ken-
dinden menkul bir mizah dünyası yarattı; 1972 önce-
si yaratılan mizah edebiyatı ne ise öyle kalacak ve ora-
ya eklemlenebilecek bir kuşak çıkmayacak. Umarım o 
ilgi alanında gezinerek yeni yollar açmayı göze alacak 
hayalciler çıkar...

 ● Bir ülkenin gelişmişliği ve modernliği karikatür 
ile kurulan ilişkiyi nasıl etkiliyor?

Genel olarak sanat, özel bir dil ile yaratılır. Her sa-
nat dalı ise, kendi varoluşuyla uyumlu bir dil oluşturur. 
Alımlayıcıların bu özel dilleri çözebilmeleri için önce-
likle genel bir kültür donanımına sahip olmaları gerekir. 

Giderek ilgi alanı olarak seçilen sanat dalına özgü kül-
türel bir birikim oluşturmak gerekir. Gelişmiş ve mo-
dernlikle ilişki kurmuş; onunla birlikte yaşayan bir ülke 
ve onun insanları genel olarak sanat kültürüne yakın du-
rurlar. Dolayısıyla hayatı sanat üzerinden yorumlama 
kapılarını zihin dünyalarına armağan ederler. 

Gündelik hayatta modernlerin durumu hiç de böyle 
değil oysa; sanki eski bir çağda yaşar gibiler– ellerin-
de modern iletişim araçlarıyla ilkel bir hayat yaşıyorlar. 
Edebiyatı ve bilim dünyasını izlemeyen insanlar yaşayan 
ölülerden farksızdır. Edebiyat, günlük konuşmalarımızı 
zenginleştiren ve yenileyen sözcük dağarcığımızın yara-
tıcı kaynaklarından biridir. Onsuz nasıl yaşanır?! Burada 
modernliğin suçu yok. Toplumu yönetenlerin eğitim ve 
öğretim programlarını yapanların kusurları var.

 ● Sizin aynı zamanda geniş bir koleksiyonunuz 
var; çok sayıda kitap, dergi, vs. Ortaya çıkan bu biri-
kim nasıl oluştu?

Kültür, sanat ve edebiyat alanlarında çalışanların ki-
şisel tarihlerine bakıldığında gelecekte ulaşmak istediği 
yerler konusunda gizli bir hazırlık içinde olduğu ayrım-
sanabilir. Yukarıda bir sorunuza verdiğim yanıtta imge 
ile ilişkimden kısaca söz açmıştım. Birkaç şey daha ek-
leyebilirim: Orta eğitim yıllarımdan bugüne bana yazı-
lan bütün mektupları sakladım. 2003-2004 yıllarında 4 
sayı çıkabilen mektup edebiyatı ve posta kültürü dergisi 
Posta Kutusu’nu yayımladım ve bu dergi şaşkınlık ya-
ratmıştı. Mektupları saklarken, böyle bir dergi çıkarma-
yı kurmamıştım kuşkusuz. Eve gelen gazetelerden ka-
rikatür ve resimli romanları kesip saklıyordum; günün 
birinde karikatür eleştirisi ve tarihine ilgi duyacağımı 
ve giderek orada ömrümün önemli bir bölümünü geçi-
receğimi bilemezdim. 

Bütün ilgi alanlarıma ilişkin dergi ve kitaplar ve de 
görsel malzeme, değerli kâğıtlar biriktirdim. 50 yıl so-
nunda büyük bir arşiv oluştu. İçinde çok sayıda sanat 
yapıtının, görsel malzemenin ve değerli evrakın oldu-
ğu bir kütüphane-arşiv çıktı ortaya. Akbaba dergisi ka-
pandığında bütün arşivi ben aldım. Cafer Zorlu’nun 
yardımı olmasaydı bu arşiv çöpe gidecekti. Arşivciler 
şanslarını bir bakıma kendileri yaratırlar. Bir arşivci ya-
ratıcılığından söz açmak gerekir. Yıllarca satın alarak 

saklamak büyük çilelerle olabilen bir şey; yaş kemale 
erdiğinde artık o birikimin kamusal bir ortamda kulla-
nıma açılmasını arzu ediyor insan. Bu toplamak ve sak-
lamaktan daha güç bir şey.

 ● Karikatürde en çok eleştirilen şeyler mizahın 
sınırının olup olmadığı yönünde. Siz bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce karikatürde mizahın bir 
sınırı var mı ya da olmalı mı?

Sanatta “sınır” yoktur; “sınır” konulursa, çizgiler gi-
derek adı üstünde bir “sınır” oluşturur. Genel olarak sa-
natta, özel olarak karikatürde mizahın sınırını estetik 
olan belirler. Sorunuz şöyle olsa daha anlamlı olacak-
tı: “Karikatürde, “eleştiri” ve “küfür” sınırı nasıl anlaşı-
lır veya belirlenir?” 

Hollanda’da bir gazete Hz. Muhammed için bir dizi 
çirkin karikatür yayımlamıştı. İnternet üzerinden bun-
ları görmüştüm. Onlara karikatür demek olanaksızdı. 
Karikatürcü bir din veya bir peygamber üzerine kari-
katür çizebilir kuşkusuz; ancak bu bir eleştiri olmalı, 
küfür değil.  O zamanlar mizah kültürü dergisi Güldi-
ken’i yayımlıyordum. Bu konuyu bir özel sayıda –ulus-
lararası karikatürcüler ve editörlerin tanıklığıyla– ele 
almıştık (Güldiken (“Karikatür Krizi” - Özel Sayı: 9), 
Kış-Yaz 2006, Sayı: 35-36). Bu konuda son söz olarak 
şunu söyleyebilirim: Her sanat alanı kişisel dili aracı-
lığıyla gerçek işlevini sınırsızca yerine getirmekle yü-
kümlüdür. Tabular, bilim ve sanat aracılığıyla kırıla-
biliyor. Bu zihniyeti benimsemeyenler için “yaşamak” 
bile “haram” zaten. Bu nedenle sanat ve yaratıcılar in-
sanı ve toplumsal sorumluluklarını cesaretle yerine ge-
tirmek zorundadır.

 ● Siz aynı zamanda Kadıköylüsünüz. Son ola-
rak Kadıköy ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Kadı-
köy’deki beş vazgeçilmeziniz nedir?

1993’ten beri Kadıköy’de (Yeldeğirmeni) oturuyo-
rum. Bu semtte oturmaktan memnunum. İstanbul’da 
Şişli, Kurtuluş, Harbiye, Firüzağa, Cihangir, Aynalı-
çeşme, Merdivenköy’den sonra Kadıköy’e indim ve bu 
kente vedayı buradan yapacağım sanırım. Kadıköy’de 
en çok sevdiğim beş şeyi sıralamak gerekirse: 

Vapur-deniz,  Moda Koyu, Bahariye, Sahaflar, Nâ-
zım Hikmet Kültür Merkezi.

Karikatür sanatı ve tarihi ile ilgili yazdığı kitaplar ve araştırmaları ile tanınan Turgut Çeviker ile karikatür dünyasına nasıl merak 
saldığını ve geçmişten günümüze karikatür sanatını konuştuk. Çeviker, İstanbul’a Kadıköy’den veda edeceğini söylüyor

M
● Erhan DEMİRTAŞ

Yeşilçam, 
karikatür, 
edebiyat…

Yeşilçam, 
karikatür, 
edebiyat…
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Herkesin bir hikâyesi vardır. Bazıları kâğı-
da yazar hikâyelerini, bazıları sadece için-
de tutar ve yaşar. Ama bazıları vardır ki, bir 
küçük resimle bedenine kazıyarak her an ya-
nında taşır hikâyesini. Kadıköylü fotoğraf sa-
natçısı Melissa Mey de onlardan biri. Antoi-
ne de Saint-Exupéry’nin ünlü kitabı Küçük 
Prens’in dünyadaki milyonlarca tutkunundan 
biri olan Mey, “Küçük Prens Tenimde” adlı 
bir kitap yayınladı. Bir süredir yürüttüğü fo-
toğraf projesini kitaba dönüştüren Mey, birbi-
rini tanımayan ama Küçük Prens’in (KP) hayat 
felsefesini benimseyen, KP dövmesi taşıyan 
insanların fotoğraflarını bir araya getirdi. İn-
kılâp Kitabevi’nin yayımladığı ve tüm telif ge-
liri “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası ile 
kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak kitap-
ta, KP’i tenine kazıyan 61 kişinin hikâyeleri, 
fotoğraflarıyla birlikte yer alıyor.

 “Bu bir çocuk kitabı değildir; içindeki ço-
cuğu hiç yitirmemiş ama bedenleri büyümüş 
çocukların kitabıdır” diyen Melissa Mey ki-
taptaki tanıtım yazısında şunları söylüyor; 
“Her şey benim de bir gün Küçük Prens tat-
toosu yaptırmam ve “Acaba başka kimler var 

benim gibi teninde taşıyan?” sorusunu düşün-
memle başladı. Bir düş, düşünceye; sonra ise 
projeye dönüştü. Sosyal medya üzerinde do-
laştı ve seçilmiş güzel ruhları buldu. Bu kadar 
çok Küçük Prens tattoolu olduğunu bilmiyor-
dum. Ankara ve İstanbul’da çekimler yaptım. 
Herkes inanılmaz bir emek verdi. Hikâyeleri-
ni de istedim. Ve sonunda gördüm ki, aslın-
da bizler kendimize gezegenler yaratmış, ha-
yal kahramanlarına inanan, kalabalık içindeki 
kocaman yalnızlarmışız, teselliyi Küçük Prens 
ile bulan. Her biri, tilki gibi evcilleşmeyi bek-
leyen... Bu proje bana çok şey kattı, hikâyeleri 
her okuduğumda çok ağlattı. Ama en önemlisi, 
gerçekten yalnız olmadığım bir dünya göster-
di. Türkiye’nin her yerinden gelen, emek ve-
ren bu güzel ruhlar iyi ki varlar ve şimdi koca-
man bir aile gibiyiz. Gururla söylüyoruz; ‘İyi 
ki ‘Küçük Prens Tenimde’. Küçük Prens’i ve 
felsefesini anlayan herkese selam olsun…”

“KÜÇÜK PRENS’İN ‘TENCE’Sİ”
Kitaba önsöz yazan şair-yazar Sunay Akın 

da KP’in pek çok dile çevrilmiş bir eser oldu-
ğunu anımsatarak, “Melissa Mey’in kitabı Kü-
çük Prens’in ‘tence’si… Böyle bir dil var mı, 
demeyin!? Çünkü ‘beden dili’ diye bir gerçe-
ğin varlığını sorgulamaya gerek yok. Böylelik-
le, insan bedenlerindeki Exupéry’nin resimle-
rini büyük bir araştırma ve titiz bir çalışmayla 
bir araya getiren Melissa Mey, Küçük Prens’in 
çevrildiği diller arasına bir yenisini eklemiş 
oluyor. B 612 asteroidinden gelen hayal kah-
ramanıyla ilgili birbirinin tekrarı olan pek çok 
etkinlik düzenlendi. Mey’in çalışması, yapı-
lanlar arasında en farklı ve en özgün olanı. Bir 
sanatçı, hayranı olduğu bir yazara sevgisini an-
cak bu denli güzel sunabilir…” diyor.

Tombili’nin 
heykeli dikilecek!
Kadıköy’ün kedisi Tombili’nin heykelinin yapılması 
için başlatılan imza kampanyası sonuç verdi. 
Tombili’nin hatırası Kadıköy sokaklarında yaşayacak 
Geçtiğimiz günlerde ölen Kadıköy’ün 
kedisi Tombili’nin heykelinin yapıl-
ması için hayvanseverler tarafından 
change.org adlı sitede imza kampan-
yası başlatıldı. Tombili’nin hatırası-
nı yaşatmak için sanal kampanya si-
tesi olan change.org’da kısa bir süre 
içinde 14 bin imzaya ulaşıldı. “Türki-
ye’nin Hachiko’su olsun” sloganı ile 
yürütülen kampanya metninde şu sa-
tırlar yer aldı:

“Kadıköy Ziverbey’de yaşayan ve 
ünü tüm dünyaya yayılan Tombili, 1 
Ağustos 2016’da sevenlerine veda etti.

Büyük kitlelerin hayran olduğu 
Tombili’nin ölümü yaşadığı Güleç 
Çıkmazı’nda “Kalbimizde yaşayacak-
sın” yazılı fotoğrafıyla ağaca asılarak 
duyuruldu.

Anadolu Kedisi Projesi olarak Tombili’nin 
ölümsüzleştirilmesi ve beraberinde hayvan sev-
gisinin aşılanması için, Kadıköy Belediyesi’n-
den ve gönüllü heykeltıraşlarımızdan Ziverbey’e 
Tombili’nin kaldırım taşında oturan bir heykeli-
nin yapılmasını talep ediyoruz.

Japonya’daki ünlü Hachiko heykeli gibi, 11 
senedir mahallenin maskotu olmuş, ünü Kadı-
köy’ü aşıp tüm dünyaya yayılmış Tombili’nin 
de benzer bir şekilde hatırlanmasını ve unutul-
mamasını diliyoruz.” Yürütülen imza kampan-
yasına Kadıköy Belediyesi de kayıtsız kalmadı. 

Tombili’nin heykelinin yapılması için olumlu ya-
nıt veren Kadıköy Belediyesi change.org sitesin-
de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, duru-
şuyla gönüllerde taht kuran muhitimizin sevi-
len kedilerinden Tombili’nin hatırasını yaşatmak 
için uygun bir tasarım çalışmasına başladık. Ge-
lişmeleri sizlerle paylaşacağız. Kampanyayı baş-
latan ve destek veren herkese teşekkür ederiz.”

Kadıköy Belediyesi tarafından heykelin ya-
pımı için olumlu yanıt verilmesinin ardından 
Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu, Tombi-
li’nin ünlü duruşunu verdiği kaldırımlara gidip 
yerinde incelemeler yaptı. 

TARÇIN’IN HEYKELİ DE GELİYOR
Geçtiğimiz aylarda Moda’nın maskot köpeği Tarçın’ın, 
ters yönde giden araç tarafından öldürülmesinin 
ardından Kadıköylü heykeltıraş İskender Giray,  Tarçın’ı 
ölümsüzleştirmek için heykelini yapacağını açıklamıştı. 
İskender Giray’dan aldığımız son bilgiler ise heykelin 
büyük bir bölümünü tamamladığı, önümüzdeki aylarda 
açılışının gerçekleşeceği yönünde. 

’imKüçük Prens
hep benimle…
Küçük Prens tutkularını dövme olarak tenine taşıyanların hikâyesi kitap oldu

l Gökçe UYGUN

Hazal Kaya: Küçük Prens birçok 
insanda olduğu gibi benim de 
hayatıma çocukluğumda girdi. 
Küçük Prens dövmem ilk dövmem 
aynı zamanda. 2009’da “Aşk-ı 
Memnu” dizim biterken bir karar 
vermem gerekiyordu. Ne zaman 
bir karar verecek olsam, Küçük 
Prens okuduğumu fark ettim. Sonra 
da bunu hep bedenimde taşımak 
için dövmesini yaptırdım. Hiç 
unutmayayım diye. Böylece benim de 
“Küçük Prens tenimde” oldu.
Sevinç Erbulak: Bir gün yakın 
dostum Özge Özberk’in dövmecisine 
gittik. Tahsin Abi’yi ilk gördüğüm 

anda babamı görmüş gibi oldum. Sıcacık bir adamdı. “Sen 
düşünüyor musun?” dedi. “Hayır, ama yaptırsaydım Küçük 
Prens yaptırırdım” dedim. Ama 
o zaten “Ben biliyorum zaten ne 
yaptırırdın” dedi. Çünkü gerçekten 
ben de bir figür yaptıracak 
olsaydım, bu ilk figürü yaptırırdım. 
İlginç olansa Tahsin Abi de bunu 
bildi. Sonra elinde görsellere 
gelip, “Bunu isterdin, değil mi?” 
dedi. “Nerden bildiniz?” diye 
sorduğumda, “Ben hissederim” 
yanıtını verdi. Sonra “Sana ben 
bugün dövme yapmam ama 
yerine bir bakalım” dedi. Dövme 
konusunda tüm düşüncelerimi 
okudu adeta, ne düşünsem, o sesli 
söylüyordu. Sonra ben “Bugün 

yapın” diye çok ısrar ettim. İkna ettim ve 3 dakikada bitirdi 
dövmeyi. Hiç de pişman olmadım.
Yunus Günçe: İlk şapka 
dövmesini yaptırmıştım. 
Ancak insanların bana, 
“Aa şapka mı bu?” diye 
sürekli sormaları beni 
onlardan soğutuyordu. 
Küçük Prens bilmiyor 
olmaları (ki bu da ayrı 
bir durum) dışında 
benim bir şapka 
dövmesi yaptıracağımı 
düşünmeleri onlara karşı bakışımı değiştiriyordu. Baktım 
böyle olmuyor, güzel kızlar bile böyle sorunca soğuyorum. 
Bu kez şapkanın içine fil yaptırdım. Aslında insan seçmemde, 
anlamam ve elememde yardımı oldu. Belki de hayallerin gücüne 
inandığım için bu figürü seçtim. Çünkü hayal gücü böyle bir şey, 
bir şapkanın içine fil sokabiliyor ve sonra onu başka bir şekilde 
tanımlıyor ve başkaları da kabul ediyor. Elbette küçüklüğümdeki 
gibi güçlü değil hayal gücüm ama büyüdüm diye vazgeçmek 
zorunda da değilim. Hâlâ hayal kurabileceğimi bana hatırlattığı  
için belki de bu kadar önemsiyorum Küçü Prens’i.

ÜNLÜLERİN PRENS ÖYKÜLERİ

Melissa Mey

Hazal 
Kaya

Yunus Günçe

Sevinç 
Erbulak



HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

DVD

Kabil’in Gizli Kızları 

Transcendence - Evrim

Araştırmacı gazeteci Jenny Nord-
berg, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan 
kitabı Kabil’in Gizli Kızları’nda erkek 
kılığına girerek hayatlarını geçiren 
Afgan kızlarının şaşırtıcı hikâyelerini 
anlatıyor. Kız çocuğu olarak büyüme-
nin ne anlama geldiğine dair fikirle-
rimizi baştan aşağı değiştirecek olan 
Kabil’in Gizli Kızları aynı zamanda gizli 
bir geleneği de gün yüzüne çıkarı-
yor. Neredeyse tamamen erkeklerin 
hâkim olduğu bir kültür olan Afga-
nistan’da bir oğlun doğumu kutlama 
sebebiyken, bir kızın doğumu genelde 
talihsizlik olarak görülüp matemle 
karşılanır. Bacha posh (Afgan Farsça-
sında tam olarak “erkek çocuğu gibi 
giyinmiş” manasına gelir) bir süre-
liğine erkek çocuğu gibi yetiştirilen 
ve dış dünyaya böyle tanıtılan bir kız 
çocuğudur.
 Yapı Kredi Yayınları / 336 sf / 26 TL 

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları 
şöyle:
● Havva’nın Üç Kızı / Elif Şafak / 
Doğan Kitap / 424 sf / 27 TL
● Sputnik Sevgilim / Haruki Muraka-
mi / Doğan Kitap / 224 sf / 19 TL
● Ağacın Kurdu- TSK’da Şakirtlerin 
İşgali mi? / Mustafa Önsel / Alibi 
Yayıncılık / 304 sf / 20 TL

Dr. Will Caster 
(Johnny Depp), 
“yapay zekâ” 
alanında çalışan 
meşhur bir 
araştırmacı-
dır, bilinen her 
şeyin toplu 
zekası ile insan 
hislerini bir 
araya getiren 
duyarlı bir ma-
kine yaratmaya 
çalışmaktadır. Teknoloji karşıtları her 
ne kadar Will'i durdurmak için öldü-
recek olsalar da bu girişimleri Will'in 
tüm bilincini süper bilgisayara yükle-
mesiyle son bulur. Başarı ölümsüz-
lüğü getirecek ve Will tüm dünyanın 
kaderini etkileyecek durdurulamaz 
bir güce sahip olacaktır.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Başak Yavuz / A Little Red Bug
Başak Yavuz’un ikinci albümü “A Little 
Red Bug” raflarda yerini aldı.
Grammy jüri üyesi olan sanatçının 
kendi kurduğu yapım şirketi Things 
And Records Müzik’ten çıkan albümde 
biri hariç tüm şarkıların sözü ve müziği 
Başak Yavuz’a ait. Ray Henderson 
and Mort Dixon ortak bestesi 1926 
yılı tarihli “Bye Bye Blackbird” isimli 
caz klasiği ise tek cover parça olarak 
yer alıyor. Yavuz, yapımcılığını ve 
aranjmanlarını üstlendiği bu albümde 
Cansun Küçüktürk, Şevket Akıncı, 
Selen Gülün ve Cenk Erdoğan’a birer 
şarkı emanet ediyor. 

Ruhu doyuran şarkılar:
● Vedat Yıldırım&Cansun Küçüktürk 
/ Zorba
● Selen Gülün / Bütün Bunlar
● Ceylan Ertem, Cihan Mürtezaoğlu, 
Cenk Erdoğan - Dönmüyor Geri

Binlerce kişi

yaşadı
tiyartro keyfi

Moda Sahnesi yeni sezon 
çalışmalarına başladı
Moda Sahnesi 2016-2017 tiyatro sezonunda sahnelenecek “Torun İstiyorum” oyununun 
provaları ile sezon çalışmalarını başlattı. Thomas Jonigk’in yazdığı, Sibel Arslan Yeşilay’ın çe-
virdiği oyun; farklılıklarla yaşamayı bilmeyen, farklılıklara yaşam alanı bırakmayan totaliter 
anlayışların bir aile ve onun ilişki içinde olduğu toplumun çeşitli unsurları içerisinde izini sü-
rüyor.  Kemal Aydoğan’ın yönettiği oyunun rollerini Nazan Kesal, Hülya Gülşen, Caner Cindo-
ruk, Bülent Çolak, Münircan Cindoruk, Aslı Samat ve Ahsen Özercan paylaşıyor. Sahne ta-
sarımını Bengi Günay’ın yaptığı oyunun ışık tasarımını İrfan Varlı üstleniyor.
28 Eylül’de prömiyer yapacak oyun sezon boyunca seyirci ile buluşacak. Biletler 1 Eylül’de 
satışa çıkacak.  

14 gün süren 14. Kadıköy Belediyesi Ti-
yatro Festivali 18 Ağustos Perşembe akşa-
mı sona erdi. Festivalin kapanışını Sühey-
l&Behzat Uygur Tiyatrosu, “Marko Paşa” 
müzikaliyle yaptı.

Her yaz Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da 
tiyatro rüzgârı estiren festivale bu yıl da ilgi 
yoğundu. Tiyatro Festivali’nin açılışını ya-
pan Ali Poyrazoğlu’nun “Ben Eskiden Kü-
çüktüm” oyununa akın eden Kadıköylüler, 
salonun bin 327 koltuğunu doldurmakla kal-
madı, yerlere ve merdivenlere de oturarak 
festival tarihinin en kalabalık günlerinden 
birini yaşattı. 

Sonraki günlerde de ilgi azalmadı. İlk 
hafta yaklaşık 10 bin kişinin izleyici ola-
rak katıldığı 14. Kadıköy Belediyesi Tiyat-
ro Festivali’ni toplam 16 bin kişi izledi. 12 
Ağustos Cuma ve 13 Ağustos Cumartesi ak-
şamları programda yer alan “Temizlik İşle-
ri ve “Üç Nokta” oyunları ise kötü hava ko-
şulları nedeniyle sahnelenemedi. Bu oyunlar 
sezon içinde sosyal sorumluluk projeleri 
çerçevesinde değerlendirilecek.

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali’nin 
bu yılki yeni uygulamalarından biri de dave-
tiye sistemi oldu. Daha önceki yıllarda üc-
retsiz sahnelenen oyunları izleyebilmek için 
saatler öncesinden kuyruğa girmek zorunda 
kalan tiyatroseverler, bu yıl davetiyle giriş 
yaptı. 

14. yılında 12 oyunu izleyiciyle buluştu-
ran festival, 15’inci yıla hazırlanmak üzere 
alkışlarla perdelerini kapadı…

Kadıköy Belediyesi’nin 
geleneksel hale gelen Tiyatro 
Festivali bu yıl da binlerce 
kişiyi ağırladı. 14. Tiyatro 
Festivali’ne ilgi yoğundu

Bo Sahne’nin kapalı 
gişeleri Akasya’da
Bo Sahne’nin kapalı gişe oynayan iki oyu-
nu önümüzdeki hafta Akasya Kültür Sanat’ta 
sahnelenecek. İşte o oyunlar:
● Bekârlığa Veda / 24 Ağustos Çarşamba 
20.30: Elizabeth Coleman’ın kaleme aldığı ve 
Akasya Asıltürkmen tarafından uyarlanan ro-
mantik komedi “Bekârlığa Veda”  
düğünden önceki son gecede geçiyor. Oyun-
la ilgili şu ifadelere yer veriliyor: “En yakın ar-
kadaşların seni gerçeklerle yüzleştirsin is-
ter miydin? Kim 33 yaşında, biyolojik saatinin 
tik taklarıyla uykusuz geceler geçirmek is-

ter? Ben değil... Ah o salak peri masalları! Mut-
lu son. Ya sonra? Mutlu sondan sonra ne var? 
Prens ukala, bencil herifin teki çıkar, ezik Sin-
dirella onun bütün hovardalıklarına boyun eğer. 
Kendileri gibi çocuklar yetiştirir ve sırf hayatla-
rını daha yaşanılır kılmak için başka aptal hikâ-
yeler uydururlar. Sırf hayat döngüsü devam 
etsin diye.”

● İnternette Tanışan Son Çift / 25 Ağustos 
Perşembe 20.30: “Siz hiç internetten biriy-
le tanıştınız mı? Ne kadar fıttırık bi’şey çıktın 
sen ama ya! Bilgisayardan yazışırken ’çok gü-
zel dolma sararım, gerekirse ikiz, üçüz baka-
rım’ diyen kızsın sen… Yalancı!” diyorlar oyunla 
ilgili… Levent Özdilek’in yönettiği oyunda Ben-
nur Duyucu ve İlker Yiğen oynuyor. 

Ada’da barış
Kardeş Türküler, “Ba-
rış Kokan Şarkıları” ile 
25 Ağustos’ta Kınalıada 
Su Sporları Kulübü’nde 
sevenlerine keyifli bir 
yaz gecesi yaşatacak.

20 yıldır konser-
lerinde, Anadolu’nun 
farklı kültür ve inanış-
larını tanıtmanın yanı 
sıra, çok farklı kültürde-
ki insanları bir araya ge-
tiren Kardeş Türküler, 
kardeşlik ve kaynaşma 
ortamı oluştururken, ön 
yargı ortamının da yı-
kılmasını sağlıyor.

Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça, 
Rumca, Süryanice ve daha birçok dildeki 
geleneksel türkülerden oluşacak bu keyif-
li konser, Anadolu ve çevresinde yaşayan 
farklı dil ve inançlara sahip halkların şar-
kılarını, kendi kültürel bağlamlarını dik-
kate alarak, orijinal dilleriyle yorumla-
yan Kardeş Türküler’in engin vizyonuyla 
hayat bulacak. Çok geniş bir coğrafyada 
kardeşlik, barış ve bir arada yaşama arzu-

sunu söyledikleri türküler ile her zaman 
dile getiren Kardeş Türküler, barış kokan 
şarkıların en güzel örneklerini, Kınalıa-
da Su Sporları Kulübü’nde sevenleri için 
seslendirecek. Kardeş Türküler grubu-
nun, Kınalıada Su Sporları Kulübü’ndeki 
konseri LGOSM ve POPSAV’ın katkıla-
rıyla gerçekleşiyor. 21.00’de başlayacak 
konserin biletleri biletix’te satışta; fiyatı 
82.50 TL. 

şarkıları

kilometreden 
yansımalar

16 
bin 

Fotoğraf sanatçısı Oğuz Tan 16 bin km’lik bisiklet yolcuğunda çektiği fotoğrafları “Oğuz 
Gidiyor” ile sergiliyor. Fotoğrafçı ve bisiklet gezgini Oğuz Tan’ın İstanbul’dan Tayland’a 
yaptığı 16 bin km’lik bisiklet yolcuğunda çektiği fotoğraflardan oluşan “Oğuz Gidiyor” 
sergisi 18 Ağustos’ta Zapata Moda’da açılıyor. Sistem mühendisliğini bırakarak 2013 
yılında eşyalarını bisikletine yükleyip yola koyulan Oğuz Tan 2 yıl boyunca İran’dan Hin-
distan’a, Himalaya dağlarından Tayland’a 16 bin km’lik bir serüvene atıldı. Bisikleti ile 
çıktığı bu yolculukta çadırında, yolda tanıştığı insanların evlerinde ve köylerde konak-
layan Tan, izlenimlerini yazarken bir yandan da görselleştirdi. Bisikletiyle 4 bin ve 5 bin 
metre yükseklikteki dağ geçişleri yaparken, dünyanın en yüksek ultra maratonunu da 
yine bu yolculukta koştu. Serüveninin tüm aşamalarında fotoğraf makinesini yanından 
ayırmayan Oğuz Tan, farklı yaşamlardan, eşsiz doğa manzaralarına kadar birçok ay-
rıntıyı fotoğrafladı. Bisiklet yolcuğuna ara vererek 2015’te İstanbul’a dönen Oğuz Tan, 
yolculuğu süresince biriktirdiklerini çeşitli festival ve organizasyonlarda sunumlar ya-
parak ve dergilerde yazarak bizlerle paylaştı. Tüm bu yolcuğu boyunca çektiği fotoğ-
raflardan hazırladığı özel bir seçkiyi bu sefer Zapata Moda’da “Oğuz Gidiyor” sergisiyle 
paylaşıyor. 18 Ağustos’ta açılışı yapılan sergi 27 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. 
Şevkibey Sok. No:31 / 1 Moda 0507 105 30 04

Her cana değer…
Tasarım Atölyesi Kadıköy, “Lives Matter / Her Cana Değer” adlı kısa belgesel filmin gösteri-
mine ev sahipliği yapacak. 26 Ağustos Cuma günkü gösterimin başlama saati 19.00. 1930’dan 
itibaren ise soru-cevap kısmına geçilecek.
Mülteciler üzerine farkındalık kampanyasının bir parçası olan filmle ilgili şunlar söylenmiş: 
“Son yıllarda Afrika ve Orta Doğu’da değişen dengeler milyonları Avrupa’ya göçe zorladı. Tür-
kiye sınırları içindeki mülteci sayısı 2,7 milyon aştı. 2015’te 1 milyona yakın mülteci, Türkiye kı-
yılarından Yunanistan’a geçmeye çalıştı. 3,771 kişi denizde hayatını kaybetti.”
Ayşegül Selenga Taşkent’in yönetmenliğini yaptığı filmin yapımcı kodluğunda Delizia Flacca-
vento oturuyor. Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi (TAK) Yeldeğirmeni, Duatepe Sokak’ta.
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Yüce Adalet
17 yaşındaki Mike Lassiter (Gabriel 
Basso) zengin bir adam olan babası 
Boone Lassiter’ı (Jim Belushi) öldürme 
suçuyla mahkemeye çıkarılacaktır. Genç 
Mike’ı savunma görevini avukat Richard 
Ramsay (Keanu Reeves) üstlenir. Ancak 
bütün işaretler Mike’ın cinayeti işlediğini 
gösterdiği gibi, Mike da cinayeti kendisinin 
işlediğini söylemek dışında tek kelime 
etmemektedir. Yine de gerek Mike’ın 
annesi, gerek diğer tanıkların bazı şüpheli 
hareketleri bulunmaktadır ve Richard 
ile birlikte çalıştığı Janelle (Gugu Mbat-
ha-Raw) gerçeği ortaya çıkarabilmek 
ve Mike’ın aklanmasını sağlamak için ne 
gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Café Society 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00 23:15 (Cm-Cts)
Suicide Squad: Gerçek Kötüler 11:00 
13:45 16:30 18:30 19:15 21:15 22:00 23:45 
(Cm-Cts)
Neon Şeytan 11:00 13:40 16:20 19:00 
21:45
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Cad-
debostan/ (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Café Society 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00 21:00
Véronique'in İkili Yaşamı 14:00 21:00
Suicide Squad: Gerçek Kötüler 11:15 13:45 
16:15 18:45 21:15
Adres:  Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sa-
kızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Göztepe Avşar Optimum
Vahşet Gecesi 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 
21:15
Café Society 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:30 21:30
Lanetli Anahtar 11:30 14:00 16:30 19:00 
21:30
Adres: Optimum, Yeni Sahra Mah. İstiklal 
Cad. No:10/4 Ataşehir

Kozyatağı Avşar Kozzy
Café Society 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:30 21:30
Suicide Squad: Gerçek Kötüler 11:00 11:30 
13:30 14:00 16:00 16:30 18:30 19:00 21:00 
21:30
Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 11:15 Türkçe 
13:15 Türkçe 15:15 Türkçe 17:15 Türkçe 
19:15 Türkçe 21:15 Türkçe
Adres: Bayar Cad. Buket Sok. No:14 Koz-
yatağı (216) 6580000

ünümüzde birçok insanın bes-
lenme şekli değişiyor. Kimi-
leri şekerden sakınırken kimi-
leri ise hayvansal gıdalardan 

uzaklaşıp daha doğal bir beslenme yön-
temini seçiyor. Bu doğal beslenme yön-

temlerinden en çok rağbet görenleri ise 
veganlık ve vejetaryenlik. Veganizm,  ve-
jetaryen beslenmeden türemiş, hiçbir hay-
vansal gıdayı ve hayvansal yan ürünü tü-
ketmemeye dayalı bir kültür. Yalnızca et, 
süt, yağ gibi besiler değil; yün, deri gibi 
yan ürünleri de kullanmamaya dayanıyor. 
Başta yemek olmak üzere kozmetikten 

kıyafete, aksesuardan temizlik ürünleri-
ne kadar, içeriğinde hayvansal ürün bulu-
nan ve hayvanlar üzerinde denenerek elde 
edilen tüm maddeler, vegan beslenme 
yöntemini seçmiş kişilerin hayatlarından 
çıkarttığı ürünler. Veganlık, ülkemizde de 
yayılmaya başlayan bir hayat biçimi. Ve-
ganların karşılaştığı en büyük zorluk ise 

dışarıda yemek yemek istediklerinde ken-
dilerine uygun mekân bulamamaları. La-
kin Kadıköy vegan mekânları açısından 
oldukça zengin bir yer. Hatta Kadıköy’ün 
ilk açılan vegan kafeye ev sahipliği yap-
ma gibi bir özelliği de var. Kadıköy ile 
adı sıkça anılan vegan kafelerden üçünü 
sizler için gezdik.

Kendi yaşam tarzlarına uygun yemek bulmakta 
zorlanan veganlar için Kadıköy doğru bir adres. 
Kadıköy’deki vegan kafelerin hangileri olduğu ve 
sizi hangi yiyeceklerin beklediği özel haberimizde

Vegandostu
mekânlar 
Kadıköy’de

l Kaan DERTÜRK - Aylin UÇAR

G

Eğer Yeldeğirmeni’ne yolunuz düşerse Ma-
hatma Cafe mutlaka uğramanız gereken bir 
vegan mekânı. İki yıldan beri hem Kadıköy-
lülere hem de yurdun dört bir yanından ge-
len vegan müşterilere hizmet veren Mahat-
ma, otuzu aşkın yemek çeşidi ve elli bitki 
çayı ile sizleri ağırlamaktan büyük bir mut-
luluk duyacaktır. Ayrıca Mahatma’ya gitti-
ğinizde her yemeği elleriyle hazırlayan Sait 
Biliz ile veganlık kültürü üzerine keyifli soh-
betler gerçekleştirebilirsiniz. Mahatma’nın 
menüsüne baktığımızda ise bizi saf bir ve-
gan menüsü karşılıyor. Çorbadan, tatlıya ka-
dar uzanan vegan kültürü ve damak tadına 
göre hazırlanmış Mahatma menüsü, ben-
zerlerine göre oldukça ucuz. ‘Cebinizden çı-
kacak bir sigara paketi fiyatına karnınızı tıka 
basa doldurup, ihtiyacınız olan günlük ka-
loriyi alabilirsiniz” diyen Biliz, Mahatman’ın 
köy havasına sahip olduğunu söylüyor. İçe-
ri adım atmaz sizi karşılayan yeşillikler ve çi-
çekler bunun en büyük kanıtı. Biliz’den aldı-
ğımız bir diğer bilgi ise Mahatma’da yapılan 
tüm yemeklerde saf zeytinyağı ve kaya tuzu 
kullanıldığı yönünde. Mahatma’ya gelenler 
ise tercihlerini sıkça sebzeli bulgur pilavın-
dan yana kullanırlarmış.

Kadıköy’ün tam orta noktasında üç senedir 
hizmet veren Rulo Cafe ucuza yemek yemek 
isteyen veganlar için ideal bir nokta. Rulo Ca-
fe’nin sunduğu bir diğer güzellik ise vejetar-
yen müşterilerini unutmaması. 
Rulo, her ne kadar yirmiyi aşkın lezzet barın-
dırsa da dört farklı yemeğinde süt ve yoğurt 
ürünlerini kullanıp vejetaryen müşterilerine 
de kucak açıyor. Rulo Cafe’nin Kadıköy’de-
ki ününün artmasıyla birlikte artık et yiyen 
insanların bile sıklıkla uğradığı bir mekân ol-

muş. Porsiyon boyutlarının oldukça büyük 
ve ucuz olduğu Rulo’da sadece bitkisel yağ-
lar kullanılıyor. İnsanların kendi menülerini 
oluşturabildiği Rulo Cafe kendini tam bir öğ-
renci mekânı olarak tanımlıyor.  Kalori değeri 
oldukça yüksek olan kafenin menüsünde pa-
tates salatası, falafel, nohut, acuka ve kabak 
toplarını bulmak mümkün. 
10 liranın altında kocaman bir dürüm yapıp, 
içeceğini alabileceğiniz Rulo Cafe, herkesi 
sağlıklı yemek yemeye çağırıyor.

Hem vegan mutfağında farklı tatlar yakala-
mak ister hem de canlı müzikle iç içe olmak is-
terseniz Tight Aggressive tam size göre. Yüzde 
yüz vegan kültürünü benimsemiş olan Tight 
Aggressive,  müzisyen arkadaşlar tarafından 
kurulmuş. Amaçlarının insanlara güzel mü-
zikler dinletip, sağlıklı beslenmeye yönelttiği-
ni söyleyen Tight Aggresive ekibi, kolektif bir 
iş yaptıklarını vurguluyorlar. Kapıdan içeri gi-
rer girmez “Tight Aggressive, ırkçılık, seksizm, 
homofobi, görünüşçülük, sınıfçılık ve türcü-
lük gibi düşünceleri tolere etmez” manifesto-

suyla karşılaşacaksınız bizden söylemesi. Uy-
gun fiyatları ile cep yakmayan Tight Aggresive 
kafesi, 10 liraya binlerce kalori sunuyor. Vegan 
burger, vegan sosisli, vegan cheese cake, ve-
gan panceke ve vegan sucuk ile müşterilerine 
özel bir menü sunuyor. Tight Aggressive sa-
dece vegan kafe olmanın yanı sıra, her ay fark-
lı disiplinlere ait kişilerin üretimlerinin sergile-
neceği sanat galerisi, etkinlik alanı ve müzik 
stüdyosu ile kolektif üretkenliğin tadını çıkar-
mak isteyenlerin ortak noktası haline gelmiş 
durumda.  

Mahatma Cafe  (Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokak, No:53)

Rulo Cafe 
(Caferağa Mahallesi, Nailbey Sokak, No:15)

Tight Aggressive 
(Rasimpaşa Mahallesi, Karakolhane Caddesi, No:83)

Burs alımında vegan 
öğrenciler önde

 

Sahte Rakı & İndigo, Shaft’ta
Kadıköy’ün köklü mekânı Shaft Club, aynı 
gece iki özel grubu ağırlıyor. Sahte Rakı 
(Blues & Rock’n Roll) ve İndigo (Pop Rock) 
19 Ağustos Cuma akşamı müzikseverler-
le buluşacak. Bu konser kaçmaz! Shaft tel: 
(216) 449 05 90 - (533) 541 25 14
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Hayvan hakları hareketi olan “Bir One” kuruluşu altı 
üniversite öğrencisine, aylık 200 TL olarak, sömestr 
ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 12 ay boyunca 
burs verecek. Her dönem sonunda öğrencinin aka-
demik ortalaması 2.50 olduğu sürece verilecek bur-
sa,  her yaş, bölüm ve sınıftan öğrenci başvurabilir. 
Vatandaşlık sınırlamasının olmadığı Bir One bursu lk 
kez 16 Eylül 2016 tarihinde verilecek. Vegan öğren-
cilerin tercih sebebi olduğu bursa son başvuru tarihi 
12 Eylül 2016. 

BİR ONE BURSUNA BAŞVURU KOŞULLARI: 
l Hayvan hakları, insani yardım, insan hakları, çev-
recilik, sosyal girişimcilik konularının birinde veya bir-
den fazlasında farkındalık sahibi olmak ve aktif çalış-
malar yürütüyor olmak
l Bir devlet üniversitesinde 4 yıllık bir bölüme kayıtlı 
olmak, bir devlet üniversitesinde yüksek lisans yapı-
yor olmak veya bir vakıf üniversitesinde tam burslu 
okuyor olmak fakat üniversiteden aylık harçlık almı-

yor olmak
l Üniversite öğrenimi boyunca genel not ortalaması 
2.50’nin altına düşmemiş olmak
Kredi ve Yurtlar Kurumu harç ve öğrenim kredileri dı-
şında hiçbir kurumdan burs almıyor olmak.
l Öğrencinin hayvan sömürüsüne karşı olması, aynı 
zamanda bu sömürünün ekolojik dengede yarattı-
ğı hasarın farkında olması ve vegan olması tercih se-
bebidir. Bunun takibini yapamayacağımız için, bu bir 
şart değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Facebook sayfasından mesaj şeklinde fotoğraflan-
mış ya da taramış şekilde gönderilecek belgeler:
l Öğrenci belgesi
l Güz 2016 dönemine kadarki transkript belgesi. 
Belirtilen alanlardaki çalışmalarınızı özetleyen ve 
bursun neden size verilmesini düşündüğünüzü anla-
tan başvuru/niyet mektubu.
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zun yıllardır özelleştirme prog-
ramına alınmak istenen Haydar-
parşa Garı, liman ve geri saha-
sı bir kez daha gündeme geldi. 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığı, İstanbul’un ve Kadıköy’ün en önem-
li tarihi yapılarından Haydarpaşa Garı ve 
çevresi için girişimlerde bulundu. Özelleş-
tirme İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz haf-
ta Kadıköy Belediyesi’ne bir yazı yollaya-
rak “Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası’nın 
özelleştirme kapsam ve programına alın-
masına yönelik çalışmalar” nedeniyle çeşit-
li bilgi ve belgeleri talep etti. 

Kamuoyunda geniş yer bulan haber, 
“Haydarpaşa ve çevresi özelleştiriliyor 
mu?” sorusunu beraberinde getirdi. Ko-
nuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan, “İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi ile birlikte bir dönüşüm pro-
jesi gerçekleştiriyoruz. Burası İstanbul’a 
daha fazla nasıl değer katabilir? Bu çalış-
malarımız devam ediyor. Haydarpaşa Garı 
yüksek hızlı trenlerle birlikte İstanbullula-
ra tren garı olarak hizmet vermeye devam 
edecek.” derken Haydarpaşa Garı çevresin-
deki liman ve geri sahasının bulunduğu ge-
niş arazinin nasıl kullanılacağına dair bir 
açıklama yapmadı. 

“SIRA HAYDARPAŞA'YA MI GELDİ?”
Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy 

Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kamu 
arazilerinin özelleştirme kapsamına alınıp 
satılmasının doğru olmadığını ifade etti. 
“Kamu arazilerine her zaman olduğu gibi 
şimdi de ihtiyaç var” diyen Nuhoğlu, “Hü-
kümetin metropollerdeki kamu arazilerinin 
satışını engellemesi lazım. Kadıköy’ün de 
bu arazilere ihtiyacı var, daha doğrusu va-
tandaşların ihtiyacı var. Bu alanların vatan-
daşların ihtiyacı dâhilinde kullanılması ge-
rekiyor” değerlendirmesinde bulundu. 

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan 
Nuhoğlu “Darbe girişimini atlatalı daha bir 
ay bile olmadı. Bir ay önce halka, güven-
lik güçlerimize ateş açıldı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve kamu binaları bombalan-
dı. Ülkemiz büyük bir tehlike atlattı. Böy-
le bir tehlikenin bir daha yaşanmaması için 
demokrasiyi kalıcılaştırmak gerekir. Yapı-
lan hatalardan ders çıkarmak gerekir. Bu-
nun yerine Ankara’dan verilen bir kararla 

kamu arazisi özelleştirilmek isteniyor. Bu 
anlayış ülkeyi yönetemez. Ülkedeki bütün 
sorunlar çözüldü de sıra Haydarpaşa’ya mı 
geldi?

Haydarpaşa kuruluşundan beri kamu-
sal alan olarak kullanıldı. Şimdi de kamu-
sal alan olarak kullanılması gerekiyor. Her 
şeyin de para olarak görülmemesi lazım. 
Devlet ve hükümet kendi işine bakarak va-
tandaşın ihtiyaçlarına yönelmeli. Neden her 
şeyi satma duygusundalar bilmiyorum. Bi-
zim başka ülkemiz yok. Başka vatanımız da 
yok” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın 
açıklamalarını da değerlendiren Başkan 
Nuhoğlu “Bir arazi Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın sorumluluğuna girdiyse bu, 
o arazinin satılacağı anlamına gelir” yoru-
munda bulundu. 

 “DEMOKRASİ ARAZİ 
SATMAKLA GELMEZ”

Haydarpaşa’ya ilişkin davaların da sür-
düğünü hatırlatan Nuhoğlu şunları söyledi: 
“Bizden buradaki gayrimenkullerle ilgili 
bilgi istiyorlar. Parlamentoda bir mutabakat 
varsa bu mutabakatın yeşil doğa ve çevre 
için alınacak kararları da kapsaması gere-
kiyor. ‘Çoğunluğum, istediğim şeyi alırım, 
satarım’ mantığı doğru değil. Bir tek bire-
yin bile düşüncesini almamız gerekiyor. 
Bu ülkenin ihtiyacı kamu arazilerinin satı-
şı değil kalıcı demokrasinin tesis edilme-
si. Birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşa-
yacağımız bir Türkiye olmanın yolu kamu 
arazisini satmaktan değil demokrasiyi güç-
lendirmekten geçer. Biz Haydarpaşa çevre-
si dâhil olmak üzere kamu arazilerinin sa-
tılmasını engellemek için tüm gücümüzle 
mücadele edeceğiz.”

“İZİN VERMEYECEĞİZ”
TMMOB İstanbul Şubesi, Birleşik Ta-

şımacılık Sendikası 1 No’lu Şube ile Hay-
darpaşa Dayanışması üyeleri ve çok sayıda 
vatandaş Haydarpaşa Garı ve çevresinin sa-
tılmak istenmesine tepki gösterdi. 14 Ağus-
tos Pazar günü garın içinde basın açıklama-
sı düzenlendi. 

Grup adına basın açıklamasını BTS 
üyesi Hasan Bektaş okudu. 2013 yılında 
İBB Meclisi’nde kabul edilen ve Haydarpa-
şa Gar, Kadıköy Meydan ve çevresi için uy-
gulanmak istenen planın şehircilik esasları-
na uygun olmadığı gerekçesiyle İstanbul 5. 
İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği-
ni hatırlatan Bektaş, şu ifadelerde bulun-
du: “Haydarpaşa Garı, Kıyı ve Liman Ala-
nının çevresiyle birlikte yağmalanmasına 
karşı, kamusal alanı ve değerlerini savun-
mak amacı ile vermekte olduğumuz müca-
delenin 12. yılında; yaşanan süreç ve yargı 
kararları yok sayılarak korunması gereken 
‘tarihsel ve kentsel sit’ alanının yeniden sa-
tış işleminin başlatıldığı anlaşılmaktadır. 
İBB’nin gerçekleştiremediği dönüşüm ve 
satış işleminin merkezi olarak Özelleştir-
me İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapılaca-
ğı anlaşılmaktadır.”

“Haydarpaşa Garı ve çevresinde ger-
çekleştirilemeyen ticari işlev dönüşümü, 
OHAL sürecinden yararlanılarak Özelleş-
tirme İdaresi Başkanlığı sahaya sürülerek 
gerçekleştirilmek istenmektedir” açıklama-
sında bulunan Bektaş, Haydarpaşa Gar ve 
Liman sahasında gerçekleştirilmek istenen 
dönüşüme izin vermeyeceklerini ifade etti. 

l Erhan DEMİRTAŞ

U

SATILAMAZ
KAMU ARAZİLERİ

l Kasım 2007: İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ile Devlet Demiryolları İşletme-
si Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 
30.11.2007 tarihli protokol ile Haydarpa-
şa limanı ve geri sahasını kapsayan böl-
ge için “1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Gar, 
Liman ve Geri Sahası koruma amaçlı na-
zım imar planı” çalışmasının yapılması 
karara bağlandı.
l Kasım 2010: 28 Kasım 2010 saat 
14.30’da Tarihi Haydarpaşa Garı çatı-
sında yangın çıktı. Tarihi bina büyük ha-
sar gördü.
l Kasım 2011: Haydarpaşa Garı, Kadı-
köy Meydanı ve Harem Otogarının bu-
lunduğu bölgenin kültür, turizm, tica-
ret alanına dönüştürülmesini amaçlayan 
“1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planı”, İBB Meclisi’nde oy çoklu-
ğunca kabul edildi.
lŞubat 2012:  “Haydarpaşa Gar, Liman 
ve Geri Sahası koruma amaçlı nâzım 
imar planı” İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Meclisi’nde onaylandı. İstanbul Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş, “Gar fonk-
siyonunu kaybedecek. Garı konaklama 
fırsatı verebilecek şekilde değerlendire-
ceğiz.” dedi.
l Eylül 2012: İstanbul Haydarpaşa Garı 
ve Liman Dönüşüm Projesi için nihai dü-
zenleme kararı, AKP’li üyelerin çoğunluk 
oyları ile İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nden geçti.
l Ekim 2012: Mimarlar Odası ve Şehir 
Plancıları Odası İstanbul şubeleri, Birle-
şik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve 
Liman-İş tarafından “Üsküdar İlçesi, Ha-
rem Bölgesi ile Haydarpaşa Liman Geri 
Sahası 1/5000 Ölçekli, 19 Haziran 2012 
Tasdik Tarihli Nazım İmar Planı”nın yü-
rütmesinin durdurulması ve iptali istemi 
ile dava açtı.
l Kasım 2012: İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Meclisi, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın “Tüp geçit var. 
Bina yapılamaz.” itirazı üzerine, Haydar-
paşa Garı ve Liman Dönüşüm Projesi için 
TCDD arsalarına verdiği ticaret imar iz-
nini iptal etti. Arsalar imar planına yeşil 
alan olarak işlendi.
l Aralık 2012: İstanbul 5 No’lu Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulu 27 Aralık 2012 
tarih ve 899 sayılı kararı ile restorasyon 
projelerini onayladı.
l Şubat 2013: Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Hay-
darpaşa Garı’nın otel olmayacağını söyledi.
l Haziran 2013: Haydarpaşa Garı’ndan 
son banliyö treni seferleri gerçekleşti.

l Aralık 2013: Haydarpaşa Garı yangınla 
ilgili davada, izolasyon çalışmasını yapan 
2 işçi ve şirket sahibi 10 ay hapis cezası-
na mahkum edildi.
l Şubat 2014: İBB Meclisi 3 Aralık 
2013’te 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Garı, 
Kadıköy Meydanı ve Çevresi koruma 
amaçlı nazım imar planı notlarında de-
ğişiklik yaptı. Planın özü aynı kalmak-
la beraber değiştirilen plan notları askı-
ya çıktı.
l Haydarpaşa garı, Kadıköy Meydanı ve 
Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaç-
lı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 
İBB’nin 08 Ekim 2012 tarih 23954 sayı-
lı kararının iptali ve yürütmenin durdu-
rulması istemi ile açılan davada dava so-
nuna kadar yürütmenin durdurulmasına 
karar verildi.
l Mart 2014: Değiştirilen plan notlarının 
askıdan inmesiyle 28.03.2014 tarihin-
de Haydarpaşa Dayanışması adına Mi-
marlar Odası söz konusu planın iptali ile 
yürütmesinin durdurulması istemi ile İs-
tanbul İdare Mahkemesi’nde dava açtı.
l Mayıs 2014: 17 Şubat 2014 tarihin-
de yürütmenin durdurulmasına kararına 
itiraz eden İBB’nin talebi kabul edilmedi. 
“Haydarpaşa Garı Kadıköy Meydanı ve 
Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaç-
lı Nazım İmar Planı” için yürütmeyi dur-
durma kararı verildi.
l Haziran 2014: Restorasyon ihalesi-
ni Delta İnşaat şirketi kazandı. Şirket 13 
Haziran 2014 tarihinde işe başlama söz-
leşmesi imzaladı.
l Eylül 2014: Kadıköy Belediyesi Hay-
darpaşa restorasyon projesini reddetti. 
Haydarpaşa Gar Binası restorasyonuna 
ruhsat vermedi.
l Kadıköy Belediyesi’nin reddettiği 
Haydarpaşa Garı restorasyon projesin-
de, gara 100 bin metrekarelik workshop, 
yeraltı otoparkı ve yeraltı çarşısı gibi yeni 
bölümler eklendiği ortaya çıktı.
l Ağustos 2015: “Harem bölge-
si ile Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” şehir-
cilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu 
yararına uygun olmadığı gerekçeleriy-
le iptal edildi.
l Aralık 2015: Ulaştırma Bakanlığı’nın 
Haydarpaşa Garı ile ilgili plan detayları 
belli oldu: Haydarpaşa Garı aslına uygun 
restore edilecek, gar fonksiyonu koru-
nacak. Bölgede planlanan birçok ticaret 
alanı da iptal edildi. Kadıköy Belediyesi 
projede değişiklik yapılarak Gar’ın aslına 
uygun restore edilmesine onay verdi. 

?NELER OLDU
10 YILDA 

ÖZELLEŞTİRMENİN YOLU AÇILDI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 14 Ağustos Pazar günü kabul edilen tasa-
rıyla, 100’den fazla kuruma varlıklarını ve ticari hisselerini özelleştirme idaresine 
devretme ve bu şekilde özelleştirme yolu açılıyor. Söz konusu düzenleme tor-
ba yasa tasarısının 35. maddesinde bulunuyor. Buna göre, özel bütçeli idarelere 
ait ticari amaçlı kuruluşlardaki hisseler ile varlıklardan bu idarelerce, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na bildirilenler, Özelleştirme Yasası kapsamında satılacak.

Başbakanlık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’nın 

Haydarpaşa ile ilgili Kadıköy 
Belediyesi’nden bilgi ve belge 

talep etmesi, “Haydarpaşa arazisi 
özelleştiriliyor mu?” sorusunu 
bir kez daha gündeme getirdi. 
Konuyla ilgili açıklama yapan 

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan 
“Haydarpaşa Garı tren garı olarak 
hizmet vermeye devam edecek.” 

derken garın arkasındaki 
liman ve geri sahasına dair 

bilgi vermedi. Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise 

“Bir arazi Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın sorumluluğuna 

girdiyse bu, o arazinin satılacağı 
anlamına gelir” dedi

Yazıda bilgi istenen alanların 
hepsi kamu alanı ve bu 
alanlar TCDD, Türkiye 

Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve 

Maliye Hazinesi mülkiyetinde 
görünüyor. Başkanlığın, imar 
planı, haritaları, imar durumu 

belgelerini istediği alanlar 
şöyle: Haydarpaşa Garı ve 

arkası, Haydarpaşa Gar limanı, 
Et-Balık Kurumu’nun yeri, 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi.

Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt 

Nuhoğlu,  "Türkiye 
olmanın yolu 

kamu arazisini 
satmaktan değil 

demokrasiyi 
güçlendirmekten 

geçer"dedi
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Seçici Kurul:  
Orhan ALKAYA 
Cevat ÇAPAN
Yücel ERTEN
Dikmen GÜRÜN
Nesrin KAZANKAYA

çine bulunduğumuz ağustos ayı, 
İstanbul’un simge yapıla-
rından Haydarpaşa Ga-
rı’nın doğumgünü! 30 

Mayıs 1906’da inşaatına baş-
lanan Haydarpaşa Gar binası, 
19 Ağustos 1908’de işletme-
ye açılmıştı. Yani o heybetli 
ve harikulade yapı şimdi tam 
108 yaşında…
Biz de bu vesileyle Haydarpa-
şa ve tren temalı yazıları bira-
yaya getiren iki kitaptan bah-
sedeceğiz. İlki “Trenler Kalkar 
Haydarpaşa’dan”. Kırmızı Kedi 
Yayınları’ndan çıkan 264 sayfalık 
kitapta, Serhan Ada, Merih Akoğul, 
Feridun Andaç, Hüsnü Arkan, Mehmet 
Aycı, Ali Ayçil, Pelin Batu, Adnan Binya-
zar, Sezer Duru, Nursel Duruel, Gültekin 
Emre, Ömer Erdem, Tuna Kiremitçi, Elif 
Köksal, Akif Kurtuluş,  Celil Oker, Timur 

Özkan, Tayfun Pirselimoğlu, Sadık Yalsı-
zuçanlar ve Şükran Yiğit’in yazıları yer alı-
yor. Kitabı derleyen şair Haydar Ergülen’in 
kitaptaki yazısından bir bölümü buraya alı-

yoruz;
“(...) Sonra, sonra birden baka-

rım, ‘bilmem hayal midir bil-
mem düş müdür?’ Haydarpa-
şa’dan kalkıp sökün eylemiş 
turnalar gibi, kara turna 
ekspresi desem yeri var, bir 
trenin kokusunu duyarım. 
İyi de tren kalkmamış mıy-
dı Haydarpaşa’dan, tamam 
da tren zaten Haydarpa-
şa’dan kalkmaz mı? Aklım 
bir hoş olur, fikrim karışır, 

gelen tren güzellerin treni mi-
dir yazarların treni midir, geze 

geze yaza yaza gelir, bizim is-
tasyonda durur. Kırmızı Kedi’siyle 

meşhur bir istasyon. Aman hoş geldiniz, 
safalar getirdiniz hanımlar, beyler, nerden 
gelirseniz gelin, Haydarpaşa’dan gelmiş 
gibisiniz. Hem trenin başkenti de Haydar-

paşa değil midir? İşte onun kokusunu, de-
nizinin tuzunu, rayların tozunu getirdiniz, 
iyi ki bu ceme bekçi, bu trene memur edil-
mişim. Biliyorum hepiniz Haydarpaşa’dan 
gelmiyorsunuz ama bütün trenler Haydar-
paşa’dan başlar ve onlar, bilir misiniz, ilk 
kampanayla Haydarpaşa’yı selamlarlar, 
tıpkı vapurların da hâlâ Haydarpaşa’yı se-
lamladığı gibi dumanlı düdükleriyle. Tren-
de buğulu, vapurda dumanlı, eh insanın 
gözleri bunlarla bazen kederden bazen se-
vinçten dolmasa neyle dolar?
Muavin olduk, otobüsü Cümleten İyi Yol-
culuklar diyerek uğurladık. Şimdi de Hare-
ket Memuru olduk, gar müdürü, kondüktör, 
istasyon şefi olacak halimiz yok ya, baktık 
Trenler Kalkar Haydarpaşa’dan geliyor, 
hemen bir cem kurduk. Almanya’dan, İtal-
ya’dan, Suriye’den, Hindistan’dan, Moğo-
listan’dan, Erzurum’dan, Ankara’dan, Es-
kişehir’den, Haydarpaşa’dan, en çok da 
rüyalardan, anılardan, aşklardan, yalnızlık-
lardan, ayrılıklardan, kavuşmalardan gelir 
de geçermiş tren. Uzatmayalım, yol verelim 
tren kitabına, yolculuk başlasın 21 yazarın 
tren yazılarına, ve düşlerimizde vardığımız 
her gar Haydarpaşa olsun diyelim bu sefer 
de, her seferde...”

TRENLER DE AHŞAPTIR
Haydar Ergülen’in bir başka kitabı da 
“Trenler de Ahşaptır” adını taşıyor. Yine 
Kırmızı Kedi’den çıkan bu kitapta, dört bö-
lümde toplanan yazılar trenleri, tren yolcu-
luğunu, istasyonları, garları özellikle yaza-
rının hayatında önemli yer tutan Eskişehir, 
Haydarpaşa, Ankara garlarını ve bu mekân-
ların kendisinde bıraktığı izlenimleri, anı-
larıyla birlikte anlatıyor. Bir şair olan Er-
gülen sevdiği bütün şairlerin şiirlerinden 

alıntılarla zenginleştirmiş yazılarını. Cemal 
Süreya’dan Behçet Necatigil’e, Mehmet 
Âkif Ersoy’dan Nâzım Hikmet’e kadar pek 
çok şair ve dizeleri yer alıyor kitapta. Ya-
zar, okurunu  30-40 yıl öncesinden başla-
yarak nostaljik yolculuklara çıkarıyor, tren-
le yapılan yolculukları neden çok sevdiğini 
anekdotlar, anılar, gözlemler kanalıyla, öz-
lemle ve şiirsel bir dille anlatıyor. 
Ergülen şöyle diyor; “Tren gelir, yüzün ge-
lir, hüzün gelir, tutup ‘trenler de ahşaptır’ 
deyişim başka neden olacak, elbette bundan-
dır, ahşap anıları da ancak ahşap yolcular 
taşır çünkü. Zira ahşap kendinden çok baş-
kasını taşıyandır benim için. O yüzden kıy-
metlim olan her şeyin bir adı da ahşaptır…”

İ
l Gökçe UYGUN

geçen yazılar…geçen yazılar…

Haber

Haydar 
Ergülen

20 yazarın 
tren yazılarını 

bir kitapta toplayan 

şair Haydar Ergülen, 
“Düşlerimizde 

vardığımız her gar 
Haydarpaşa 

olsun…” diyor

Hüsnü Arkan Pelin Batu

İçinden
tren

Ressam Can Ersal ve yazar Sunay Akın'ın Haydarpaşa için hazırladıkları ortak çalışma
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Son aylarda birçok motosikletlinin büyük gürültü 
çıkararak, Kadıköy’ün sokaklarından ve caddele-
rinden daha fazla geçmesi sizin de ilginizi çekiyor 
mu? Bu durumdan rahatsızlık duyuyor musunuz? 
Yoksa rahatsızlık duyan, bu meseleyi takıntı haline 
getiren sadece ben miyim?

Soru epeydir aklımı kurcalayıp duruyordu. 
Geçtiğimiz hafta sosyal medyada bu şikayetimi 
dile getirmeye çalıştım. Hiç beklemediğim bir des-
tek aldım. Böyle bir rahatsızlıkla yaşayan sadece 
ben değilmişim. Üstelik destek mesajlarından me-
selenin sadece Kadıköy’ün değil, İstanbul’un bir-
çok semtinin, hatta Türkiye’nin başka birçok şeh-
rinin meselesi olduğunu gördüm. 

Kim bu şehirli olma adabından yoksun insan-
lar? Aslında insan demek gelmiyor içimden. Çünkü 
onları sadece insan kılığında birileri gibi görmeyi 
tercih ediyorum. Çünkü benim insan tarifim başka. 

Motosiklet sevdalılarının tümünü hedef almı-
yorum. Herkesin kendine göre değer verdiği ter-
cihleri vardır, saygı duymak gerekir. Ayrıca bu 
dünyanın bilmediğim renkleri, hatta bir cazibesi 
bile olabilir. Nasıl unuturum? Mesela “Easy Rider” 
filmi benim efsane filmlerimden biriydi bir zaman-
lar. Gördüğünüz gibi, anlamaya açık bir kapı bıra-
kıyorum. Zaten meselem bu motosiklet sevdalıları 
ile değil, özellikle egzoslarının susturucularını çı-
karıp şehrin içinde motosikletlerini sürmeyi tercih 
edenlerle. Sosyolojik veya psikolojik birtakım tes-
pitlerde bulunabilirsiniz. Bu tercihlerin de bir se-
bebi vardır, diyebilirsiniz. Haydi gelin, bu duruşa da 
karşı çıkmayalım.

Bana bu meselenin esasında çok eski bir me-
sele olduğunu, sadece şekil değiştirdiğini de hatır-
latabilirsiniz. Ergenlik ve gençlik yıllarımda tanık-
lığını yaptıklarımı… Bağdat Caddesi… “Mach 1”lar… 
Fenerbahçe’de anahtarına yapılan çılgın yarışlar… 
1970’li yıllar… Yeterince eski mi? Bir benzerlik var 
mı? Var, esasında var. İnsanlar farklı olabilir, sos-
yo-ekonomik yapıları farklı olabilir, buna bağlı ola-
rak motivasyonları bile farklı olabilir ama bir ben-
zerlik var. Mesele, temeldeki duygular, eksiklikleri 
giderme ihtiyacı da dikkate alındığında, çok eski, 
evet. Hatta bu anlattıklarımdan bile eski… Eğer is-
terseniz 19. Yüzyıla kadar gidebilirsiniz! Çok mu 
şaşırtıcı? Pek değil. Recaizade Mahmut Ekrem’in 
Araba Sevdası romanını hatırlamamız yeterli. Bih-
ruz Bey bütün gücünü birbirinden şık kıyafetlerin-
den ve yine çok şık atlı arabasından alıyor gibidir. 
Çamlıca tepesinde arabası ve kıyafetleriyle gezinir 
ve birilerinin ilgisini çekerken kendisini daha mutlu 
hisseder, hatta var eder…

Mesele değişmiyor, evet. Toplum içinde yan-
lış ve sonuçsuz var olma çırpınışlarına kendilerini 
teslim, hatta mahkûm edenler oldukça da değiş-
meyecek.

Gördüğünüz gibi, anlama çabamı, imkânları-
mın ve sınırlarımın el verdiği ölçüde sürdürmek için 
elimden geleni yapıyorum. Ama bu motosikletli-
lerin yaptıklarında bu günlerde açık bir saldırgan 
tavır da görüyorum ki, galiba en çok bu manzara 
benim sabır ve anlama sınırlarımı zorluyor. Bu bir 
tespit. Çare? Çareyi bilmiyorum işte… 

Şehirlilik kültüründe elbette insanın istediği 
gibi yaşaması var. Bu görüşü ısrarla savunmak-
la kalmıyorum, etrafıma yaymaya da çalışıyorum. 
Ama her istediğini yapmak hiç kimseye başkala-
rını rahatsız etme, üstelik rahatsız ederek kendini 
fark ettirme isteğini kendinde bulma hakkını ver-
miyor. Bu insanlar içlerinde birtakım eksikler, hat-
ta yaralar taşıyor olabilirler. Bu insanlar öfkeli ola-
bilirler. Bu insanlar yaşadıkları bu sorunları telafi 
edecek başka yollar da bulamamış olabilirler… An-
lamaya çalışmak için daha da fazlasını yapmama 
gerek var mı?

Ama öfke de öfkeyi doğurur, bu kesin. 
Polisi aradım, şikâyet ettim. Büyük bir neza-

ketle ve profesyonelce dinlediler, gereğini yapa-
caklarını söylediler. İki hafta geçti, hiçbir şey de-
ğişmedi. Belediyenin bu soruna bir çözüm bulma 
yetkisi ve imkânı var mıdır? Bilmiyorum. Sade-
ce tüm iyi niyetimle, belki de yine safça soruyo-
rum. Varsa bu yazı bir çağrıdır aynı zamanda. Yok-
sa dertleşmekle yetineceğiz demektir.

Ben bu soruna parmak basayım, dedim. En 
azından yıllar, hatta çok uzun yıllar sonra bir şe-
kilde bu yazıyı okuyanlar çıkarsa, bir Kadıköylünün 
vakti zamanında bu meseleyi dert ettiğini görsün 
diye… Yaşananlarla inşa edilen bir binaysa bu şe-
hir, tarihine ve duygusuna bir küçük bir tuğla daha 
koyma umuduyla… 

Umarım yalnız değilimdir. Umarım birilerinden 
bana yalnızlığımı unutturacak veya daha dayanılır 
hale getirecek sesler gelir.

Öfke öfkeyi doğurur, tamam.
Şiddet şiddeti doğurmasın, yeter…

Motosiklet 
Şiddeti 
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n binlerce kişinin hayatını kay-
bettiği 17 Ağustos depremi-
nin üzerinden tam 17 yıl geçti. 
Peki, 17 yıl içinde neler değiş-

ti, nasıl ve hangi yöntemlerle önlem alındı? 
Deprem kuşağında yer alan İstanbul ve Ka-
dıköy’de muhtemel deprem sonrası çadır ku-
rulacak ve toplanılacak alanlar ne durumda? 
Tüm bu soruların cevabını bulmak için Mi-
marlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Baş-
kanı Cemal Sami Yılmaztürk, İnşaat Mühen-
disleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret 
Suna ve Jeofizik Mühendisleri Odası İstan-
bul Şube Başkanı Erdal Şahan ile konuştuk. 
Uzmanların ortak görüşü ve endişesi deprem 
toplanma alanı olarak ayrılan arazilerin hız-
la imara açılması. 

“ÇALIŞMALAR YETERSİZ”
Türkiye’nin önemli bir deprem kuşağı 

üzerinde olduğunu hatırlatan Jeofizik Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Er-
dal Şahan, “Nüfusun yüzde 75’inin şehir 
merkezlerine yakın yaşadığı Türkiye, ‘şehir 
depremleri’ sürecine girmiştir. Kalabalıkla-
şan şehirlerde önlem ve hazırlık uygulamala-
rının eksiklikleri nedeniyle kayıp riskleri de 
artmaktadır” uyarısında bulundu. 

17 Ağustos depremi sırasında afet yö-
netiminin başarısız ve yetersiz olduğunu 
belirten Şahan, aradan geçen 17 yıllık süre 
zarfında afete hazırlık anlamında yapılan 
çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti.17 
Ağustos depreminden sonra yer bilimcile-
rin yaptığı çalışmalar sayesinde fay hatla-
rındaki hareketliliklerin takip edildiğini söy-
leyen Şahan, yöneticilerin yapılan bilimsel 
çalışmaları göz önünde bulundurmadıkla-
rını savundu. Üçüncü köprü, üçüncü hava-
limanı, lüks konut projeleri, AVM’ler, fi-
nans merkezleri gibi projelerle İstanbul’un 
yeniden biçimlendirilmeye çalışıldığını ifa-
de eden Şahan, “Bu çalışmalar gerçekleşti-
rilirken ‘İstanbul Deprem Master Planı’ gibi 
kapsamlı yaklaşımın reddedilmesi, tüm hu-
kuki düzenlemelerin ve bilimsel altyapının 
yok sayılması riskleri daha da arttırıyor” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

İstanbul depremi için tasarlanan toplan-
ma alanlarının yerlerine lüks konut ve alış-
veriş merkezi gibi yapıların inşa edildiği-
ni söyleyen Şahan, “İstanbul’a dair alınan 
tüm kararlar, meslek örgütleri ve üniversi-
telerin bilgisi ve görüşü olmadan; yerel yö-
netimlerin görüşleri göz ardı edilerek uygu-
lanıyor” dedi. 

“KADIKÖY DE ETKİLENİR”
İstanbul’daki tüm kıyı ilçeleri gibi Kadı-

köy’ün de olası bir depremden farklı şiddette 
etkileneceği bilgisini paylaşan Şahan, şu bil-
gileri paylaştı: “Kadıköy’ün zemini Avrupa 
yakasının birçok bölgesine göre daha iyi bir 
zemine sahip. Kurbağalıdere yatağının geç-
tiği bölgeler daha fazla etkilenecektir. Kıyı-
larda dolgu alanların deprem ve deniz dal-
galarının (tsunami) etkisi ile zarar görme 
olasılığı yüksektir.”

 “ALANLAR İMARA AÇILDI”
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube 

Başkanı Nusret Suna’ya göre ise 17 Ağustos 
depreminden sonra yapılan çalışmalar, hız-
lı yapılaşma nedeniyle yeterli değil. Depre-
min yaratacağı riskleri azaltmak için kentsel 
dönüşüm uygulamalarının şehircilik ilkele-
rine ve insan odaklı yürütülmesi gerektiği-
ni ifade eden Suna, “Elbette vatandaşlarımı-
zın deprem güvenlikli binalarda yaşamasını 
isteriz, riskli binaların doğru bir şekilde tes-
pit edip yıkılıp yerine deprem güvenlikli bir 
yapı haline getirilmesi gerekir. Ama görüyo-
ruz ki şimdi yapılanlar rantı yüksek yerler-
de daha ekonomik ömrünü tamamlamamış, 
güçlendirerek deprem güvenlikli hale getiri-
lebilecek yapılar…” açıklamasında bulundu. 

Nusret Suna’nın altını çizdiği en önemli 
konu ise deprem toplanma alanlarının yapı-
laşmaya açılması. Gölcük depremi sonrası İl 
Afet Merkez Kurulu ve İstanbul Valiliği ta-
rafından İstanbul’da 493 toplanma alanı be-
lirlendiği bilgisini paylaşan Suna, 17 yıl için-
de bu alanların yarısından fazlasının imara 
açıldığını söyledi. 

“KAMUSAL DENETİM YOK”
Meslek odalarının yapı üretim sürecin-

den tamamen dışlandığını ifade eden Mi-
marlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Başkanı Cemal Sami Yılmaztürk ise “kamu-
sal denetimin ortadan kaldırıldığı, niteliği ve 
yeterliliği tartışmalı ‘mimar ve mühendisle-
rin’ hatta sahte diplomalı şahısların iş yaptığı 
bir ortamda Marmara Depreminin 17. yılına 
giriyoruz” dedi. Marmara Depremi sırasın-
da yıkılan ve hasar gören yapıların yüzde 
91’inde tasarım, hesap ve çizim hatalarının 
olduğunu savunan Yılmaztürk, “Şantiyelerin 
yüzde 90’ında ise yönetmelik ve standartla-
ra aykırı beton döküldüğü, beton mukavemet 
değerlerinin öngörülenden yüzde 40 daha az 
olduğu ortaya çıkmıştı” diye konuştu. 

“GÖRÜNÜR OLMALI”
Kadıköy’deki deprem toplanma alanları-

na ilişkin de açıklamaya yapan Yılmaztürk, 
tüm İstanbul’da olduğu gibi Kadıköy’de de 
deprem toplanma alanlarının yapılaşma-
ya açıldığını kaydetti. Kadıköy’deki parklar 
dâhil okul ve hastane bahçelerinin deprem 
toplanma alanı olduğunu belirten Yılmaz-
türk, şu açıklamaları yaptı: “Acıbadem Ah-
met Sani Gezici Meslek ve Teknik Anado-
lu Lisesi arazisinin bir kısmı afet toplanma 
alanıdır. Bu alana da bugün Acıbademlile-
rin itirazlarına rağmen AVM yapılmak is-
tenmektedir. Kadıköy Ford Otosan Fabrika-
sı ve E-5 üzerindeki DMO arazileri deprem 
toplanma alanları arasında idi. Kuşdili Çayı-
rı da afet toplanma alanı fakat İBB ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yıllardır tüm itiraz-
lara rağmen AVM ve otopark yapma çaba-
sı içerisindedir.”

“Kadıköy’de depreme karşı ne tür hazır-
lıklar yapılmalı” sorusuna da cevap veren 
Yılmaztürk, ilk olarak afet toplanma alanla-
rının herkes tarafından bilinmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti. 
“Afet anına hazır olmak için arazi kullanı-
mının da planlanması gerekiyor” diyen Yıl-
maztürk, “İlçedeki yapı stokunun çok iyi tes-
pitinin yapılması gerekmektedir. Yapının 
durumu çok iyi tespit edilmeli, nasıl önlem 
alınması gerektiği konusunda mülk sahipleri 
bilgilendirilmelidir. Tabi tüm bu sürece mes-
lek odalarının, üniversitelerin, bağımsız uz-
manların ve halkın daha aktif katılımını sağ-
layacak mekanizmalar yaratmalıdır” dedi. 

Kentsel dönüşüm uygulamasının “6306 
Sayılı Afet Riski Altında Bulunan Alanla-
rın Dönüştürülmesi Yasası” çerçevesinde 
yapıldığını söyleyen Yılmaztürk, söz konu-
su yasanın insanı ve çevreyi gözardı ettiğini 
savundu. Yenilenme çalışmalarının deprem 
riskine karşı yapılmadığını ifade eden Yıl-
maztürk, “Afete karşı hazırlık, aklı ve bilimi, 
kamu yararını esas alan bir planlama işidir. 
Ancak Sulukule, Ayvansaray, Fener- Balat, 
Fikirtepe, Tarlabaşı, Okmeydanı örneklerin-
de olduğu gibi sadece daha fazla kar hırsı ile 
davranılıyor” diye konuştu. 

RİSKLİ BİNALAR YIKILIYOR
Kadıköy Belediyesi Yapı ve Kontrol 

Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgilere göre, 
2015 yılında 2 bin 161 riskli bina tes-
pit edildi. 1088 bina için ise yıkım kara-
rı verildi. 2016 Ağustos ayı itibariyle ise 
bu sayı 616 olarak belirlendi. 17 Ağustos 
1999 Marmara Depremi’nden sonra kuru-
lan Kadıköy Belediyesi Beton Zemin La-
boratuarı’nda yapılan çalışmalar da sürü-
yor. 2014’ten bugüne kadar 1069 şantiyede 
araştırma yapılırken, 73 bin 413 beton ze-
mininin de tespiti yapıldı.

Kozyatağı Dayanışması’nın düzenledi-
ği “Beklenen İstanbul Depremi ve Kent-
sel Kaos” panelinde Kadıköylülere, dep-
rem bilinci konusunda bilgiler verildi. 
Yaklaşık iki saat süren panel 13 Ağustos 
Cumartesi günü Kozyatağı Kriton Curi 
Parkı’nda gerçekleşti. Panele konuşma-
cı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) öğretim görevlisi Prof. Dr. Haluk 
Eyidoğan, Toplumcu Mühendisler ve 
Mimarlar Meclisi’ni (TMMM) temsilen 
Mimar Deniz Öztürk ve Dr. Ayşegül Tö-
zeren katıldı. 

“DERS ALINMADI” 
Panelin açılış konuşmasını yapan 

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 17 Ağustos 
depreminden ders alınmadığını ifade ede-
rek, “Ne yazıktır ki 1999 depreminin or-
taya çıkardığı ağır bedellerden yeterli öl-
çüde ders çıkarılmadığını, 2011 yılında 
yaşamış olduğumuz Van depremi ile gör-
müş olduk. Türkiye, sıkça deprem yaşa-
yan bir ülkedir. Durum böyle olunca alın-
mayan tedbirler neticesinde de can ve mal 
kayıplarını yaşıyoruz. Depremin bir doğa 
olayı olduğu herkes tarafından bilinir. Fa-
kat depremin afete dönüşmesi insan kay-

naklı eksiklikler ve hataların sonucudur” 
dedi. Eyidoğan, “Büyük İstanbul depre-
minin ne zaman olacağı belli değil. Bi-
zim bu aşamada yapmamız gereken kişi-
sel tedbirlerimizi alıp, deprem gerçeğine 
hazırlıklı olmaktır” diyerek gerçekleşmesi 
beklenen depreme dikkat çekti.

“ALANLARI ÖĞRENİN”
Panelin bir diğer konuşmacısı olan 

Mimar Deniz Öztürk ise afet toplanma 
alanlarının önemini vurgulayan bir konuş-
ma yaptı. “Mahallemizdeki afet toplanma 
alanını öğrenip, en kısa zamanda ziyaret 
edelim” diyen Öztürk, “Deprem anından 
sonra güvenli alanlara gidip, başka insan-
larla buluşmak hem moral açısından hem 
de güvenliğimiz için en büyük gereklilik-
tir. Deprem konusunda tedbir almak is-
teyen bir kişinin yapması gereken temel 
şey mahalle muhtarından ya da bağlı ol-
duğu belediyeden afet toplanma alanları-
nı öğrenmektir. Depremden sonra insan 
panikleyebilir ve nereye gideceğini dü-
şünemeyebilir. Bu panik havasının ve bi-
linmezliğin yaşanmaması için en kısa za-
manda bulunduğumuz bölgedeki afet 
toplanma alanlarını öğrenelim. Eğer var-
sa eksiklerini giderelim ve böyle bir ala-
nın varlığını çevremizdekilerle paylaşa-
lım” şeklinde konuştu. 

“ÇÖK, KAPAN, TUTUN” 
Panelin son konuşmacısı olan Dr. Ay-

şegül Tözeren ise deprem anında nasıl 
bir pozisyon almamız gerektiğini anlat-

tı. Deprem sarsıntısı hissedildiği an yapıl-
ması gereken en önemli hareketin “Çök, 
Kapan, Tutun” olduğunu söyleyen Töze-
ren, “Güvenli gördüğünüz sağlam bir nes-
nenin yanında veya altında iki diz yerde 
olacak şekilde ‘çökün’. Sırtınızı sağlam 
gördüğünüz nesnelere dönüp, bir el ense-
de, bir el başta olacak şekilde ‘kapanın’. 
Sarsıntı sona erene kadar koltuk, oturma 
grubu veya masa gibi ağır cisimlerin ya-
nındaysanız bir elinizle ‘tutunun’. Bu po-
zisyon sayesinde paniği engelleriz ve he-
def küçülterek bize zarar verebilecek 
nesnelerden korunabiliriz. Vücudun kap-
ladığı alanı küçülten bu davranış, bizi ha-
vada uçuşan, saçılan ve dökülen cisimler-
den koruyacaktır” diyerek hayat kurtaran 
hareketi anlattı. 

Deprem bilinci yerleşmedi
l Kaan DERTÜRK

Kadıköy’ün 
DEPREM 

sınavı
On binlerce kişinin yaşamını yitirdiği 17 Ağustos 

Marmara Depremi’nin üzerinden 17 yıl geçti. Jeofizik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal 

Şahan, İstanbul’daki tün kıyı ilçeleri gibi Kadıköy’ün 
de depremden etkileneceğini söylüyor

l Erhan DEMİRTAŞ
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NÜFUS

465.954
AFET TOPLANMA 

ALANI

13
KURULACAK 
ÇADIR SAYISI

8990
ÇADIR BAŞINA 

DÜŞEN 
İNSAN SAYISI

56

DEPREM TOPLANMA ALANLARI
Kadıköy’deki deprem toplanma alanlarını biliyor musunuz? Yaşadığınız 

yere en yakın toplanma alanı hangisi? Çoğu kişi bu soruların cevabını 
bilmiyor. Kadıköy’de toplam olarak 13 afet toplanma alanı bulunuyor. 
Bunların 11’i kamu, 2’si ise özel arazi. 13 alanın toplam büyüklüğü 577 

bin metre kare iken, çadır kapasitesi ise 8990 olarak belirlenmiş. 

DEPREM ÇANTASI ÖNEMLİ!
Dr. Ayşegül Tözeren, deprem 
çantasında bulunması gerekenleri 
şöyle listeledi:
• Su
• Düdük
• Konserve yiyecekler 
• El feneri
• Pilli radyo
• İlk yardım malzemeleri 
• Bir miktar para
• Çok amaçlı çakı

Kırmızı ile işaretlenmiş olan çadır alanları İstanbul Valiliği'nin İstanbul 
Afet Müdahale Planı Hazırlık Çalışması kapsamında Geçici Barınma Alanı olarak 
tespit edilmiş ve Barınma Hizmetleri Grubunun sorumluluğuna verilmiştir. 



lican Boz, 18 yaşında bir bisikletçi 
genç. Alican hem bir bisikletçide 
çalışıyor hem de bisiklet sporuy-
la ilgileniyor. Ali Caner Altuntaş 

da 17 yaşında genç bir müzisyen adayı. Güzel 
Sanatlar Lisesi Resim Bölümü mezunu ama 
ilgi alanı müzik. 

Çocukluktan arkadaş olan bu iki genç bir 
gün spor ve müziği biraraya getiren bir genç-
lik projesi geliştirmişler; Ritmi Pedalla. Olay 
şu şekilde; Alican’ın çektiği bir bisikletin arka-
sına bir römork yerleştirmişler, Ali Caner de o 
platform üzerinde bateri çalıp müzik yapıyor…

Projelerini hayata geçirmek üzere geçtiği-
miz günlerde Caddebostan sahile gelen bu ya-
ratıcı gençlerle konuştuk…

● Bu fikir aklınıza nasıl geldi?
Alican: Müzik aletleri çalan insanları bi-

lirsiniz, dört duvar arasında süngerlerin içinde 
kayıt yaparlar. Biz Caner’le bu işi daha fark-
lı nasıl yaparız diye düşündük ve bu gençlik 
projesi ortaya çıktı.

Ali Caner: Açıkçası en baştaki fikir man-
galdan ortaya çıktı! Alican bisikletle çekecek, 
ben de arkada mangal yapacaktım (gülüşme-
ler). Sonra neden bunu müzikle birleştirmiyo-
ruz ki dedik. Alican’ın da dediği gibi müzik 
kayıtlarını kapalı bir mekânda yapmak iste-
medim pek. Sıcak stüdyoda vantilatör kullan-

mak yerine gerçek rüzgâr olsun istedim. İzle-
yenler açısından da kara duvarlar yerine deniz 
ya da orman manzarası görmek iyi olacaktır. 

● Bu düzeneği nasıl kurdunuz? Maddi 
destek aldınız mı? 

Alican: Yok ben çalışıyorum zaten, birik-
tirdiğim parayı kullandım. Annem de sağol-
sun bize yemek desteği verdi (gülüyor).

Ali Caner: Ben çalışmadığım için benim 
annem de maddi destek sundu. 

● Ailelerinizin bu fikrinize tepkisi ne 
oldu?

Ali Caner: En başta çok da ilgilenmedi-
ler gibi, ‘Boş işler yapıyorsunuz’ kafasınday-
dılar. Ama zaman geçtikçe onların da ilgisi-
ni çekmeye başladık. Biz ünlü olalım da asıl o 
zaman görecekler (kahkahalar).

● Peki, şimdi siz bisiklet yollarında mü-
zik yapacaksınız, öyle mi?

Alican: Evet. Bisiklet yolu olan her yer-
de olacağız umarım. Bizim asıl amacımız da 
maddi durumu iyi olmayan çocuklara yardım 
etmek. Eğer bu projeden maddi bir gelir elde 
edebilirsek, maddi durumu iyi olmayan öğ-
renci kardeşlerimize okul malzemesi ve bisik-
let almayı planlıyoruz. Bu proje hem eğlence 
hem sosyal fayda…

Ali Caner: Dünyada bizim projemize 
benzer birkaç şey yapanlar var ama Türki-

ye’de ilk ve tekiz. İnsanlar bu sayede farklı 
bir şey görsün istiyoruz. Herkes her şeyi aynı 
şekliyle yapmasın, bir başka bakış açısı kat-
sınlar hayatlarına…

● Siz Çekmeköylüsünüz. Neden Kadı-
köy’e geldiniz pedallamak ve müzik yapmak 
için?

Ali Caner: Çekmeköy’de projemize ilgi 
olmuyor değil. Ama bu iyi olduğu gibi nega-
tif ilgi de olabiliyor. ‘Neyin peşindesiniz siz?’ 
gibi tepkiler alabiliyoruz. O açıdan Kadıköy 
daha rahat bir yer. Buradaki insanlar ilginç 
şeylere alışkınlar. İlgilerini çekerlerse durup 
bakıyorlar, çekmezse geçip gidiyorlar. 

Alican: Bir de Kadıköy çok merkezi bir 
yer. Herkesi Çekmeköy’e çağıramayız ama 
buraya gelirler. Üsküdar, Kartal gibi başka 
merkezi yerlere de gitmek istiyoruz.

● İnsanlardan beklentiniz ne?
Ali Caner: Bisikletçiler ve sanatçılar pro-

jemizde bir araya gelebilirler. İsteyen gelip 
bisikleti kullanmayı denesin, isteyen davulcu-
lar gelsin çalsın. İsteyen karaoke yapsın hat-
ta (gülüyor).

Alican: Sponsorlarımız olsa da iyi olur 
tabi. Bisiklet ya da bateri firmaları bize des-
tek olabilir. Bu arada bizim gibi gençlere çe-
kim-ses kaydı desteği sunan Müzik Kutusu 
ekibine de destekleri için teşekkür ederiz.
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K a d ı k ö y  B e l e d i y e s i ’ n i n  b i r  k ü l t ü r  h i z m e t i d i r .

Makam bilen bilgisayar!
Büyük veri madenciliği 
ve yapay öğrenme 
metotları alanında 
çalışmalar yürüten 
Boğaziçi Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ali Taylan Cemgil aynı 
zamanda uzun yıllardır 
müzik ve yapay zekâ 
alanındaki araştırmalarıyla 
da tanınıyor.  Cemgil’in 
doktora sonrası araştırmacı 
Andre Holzapfel ve 
öğrencileri ile geliştirdiği son çalışmalardan biri de 
Türk Sanat Müziğinin melodik ve ritmik yapılarını 
otomatik olarak tanıyan bir uygulama.
Doç. Dr.Cemgil makamlar ve karmaşık ritimlerin 
arasındaki ilişkileri de içinde barındıran 
metodolojisiyle bir ilk örnek oluşturan projeye 
dair şu bilgileri verdi: “Marie Curie projesi 
çerçevesinde bir doktora sonrası program 
kapsamında Türk müziğinin analiz edilerek 
makamların, usullerin bulunması ve  otomatik 
olarak çıkarılmasıyla ilgili çalışma yaptık. Örnek 
vermek gerekirse projede ‘Bu, Ferahfeza 
makamında çalan bir eserdir’ bilgisinin otomatik 
olarak çıkartılmasını hedefledik.  Buna ‘Music 

Information Retrival’ 
(Müzikten Bilgi Çıkarımı) 
denilebilir.” İki yıl süren 
projenin, dünya müzik 
envanteri konusunda 
yapılan çalışmalara 
Türk müziği makam 
ve usullerini içermesi 
açısından yeni bir katkı 
sunmuş olduğunu 
belirterek, “Bizim 
çalışmalarımız genel 
olarak metotlar, 

algoritmaların geliştirilmesi ve bunların 
sınanması üzerine. Makamları tanıyan, Türk 
müziğinde ritimlerle melodilerin ilişkilerini 
içinde barındıran bu yaklaşımı bir metot önerisi 
geliştirdik.  Biz bunu matematiksel bir temelde 
ele aldık. Metodolojiyi eğer doğru kurgularsanız 
aynı metodoloji alıp bambaşka bir alanda veri 
analizi probleminde uygulamaya koyabilirsiniz” 
dedi. Aynı zamanda profesyonel olarak caz 
müziği alanında yorumculuğa devam eden 
Doç. Dr.Cemgil, müziğin kaydedildikten sonra 
notalandırılması veya tempo gibi kavramların 
otomatik olarak bilgisayar tarafından 
görüntülenmesi ile ilgili konularda çalışmalara 
devam ettiğini ekledi.

Çalışanlar tatile çıkarken, valiz yapmak, havaalanı-
na yetişmek gibi koşturmaların yanı sıra, bir de el-
lerindeki işleri tamamlamak telaşına düşüyor. “Ofis 
dışında” otomatik yanıt sistemini kurmak da tatil 
öncesi hazırlıklar içinde çalışanlar için son dakikaya 
kalan bir başka telaş. Dijital müzik hizmet platformu 
Spotify da bu son dakika telaşına karşı yeni bir uy-
gulama hazırladı. Müzikal OOO uygulaması ile beyaz 
yakalı çalışanların bu son dakika telaşı artık keyifli bir 
müzik deneyimine dönüşüyor. Bu yeni uygulama ile 
sadece tatile çıkanlar değil; e-posta atıp otomatik 
yanıt alanlar için de müzikal bir keşif başlıyor. 

E-postanın “ofis dışında” otomatik yanıtını Spo-
tify ile bir müzik deneyimine dönüştürmek oldukça 
kolay. Öncelikle bu linki tıklayarak, Spotify’ın OOO/
out-of-office sayfasına ulaşıyorsunuz. İlk yapmanız 
gereken Spotify hesabınızı bu uygulama ile eşleştir-
mek, sonrasında sayfa sizi hızlı adımlarla yönlendi-
riyor. Öncelikle, tatilinizi geçireceğiniz destinasyonu 
giriyor sonra e-posta adresinizi yazıyor ve seyaha-
tinizin iş amaçlı mı eğlence amaçlı mı olduğunu se-
çiyorsunuz. Seyahatiniz eğlence amaçlı ise Spotify 
sizden dinlenme, macera ya da parti gibi modlardan 
birini seçmenizi istiyor. Verdiğiniz bilgilere göre tati-

li geçireceğiniz yerin en popüler müzik listesini ana-
liz eden Spotify, sizin için bir çalma listesi hazırlıyor. 
Daha sonra OOO/out-of-office mesajımı oluştur di-
yorsunuz ve tatilde olacağınız zaman aralığını da be-
lirttikten sonra OOO otomatik yanıtınız oluşuyor. Siz 
tatil keyfini yaşarken, size e-posta atan iş arkadaş-
larınız, iş ortaklarınız ya da müşterileriniz de aldıkla-
rı otomatik yanıtta hangi tarihte nerede olduğunuz 
bilgisinin yanı sıra bir de tatilde olduğunuz destinas-
yona özel bir çalma listesi ile karşılaşıyor. Böylece iş 
yerinde kulaklığını takıp müzik dinlemeye başlayan 
çalışanlar için yepyeni bir müzik deneyimi başlıyor. 

Ritmi
pedallıyorlar

Müzik, matematiksel 
yaklaşımla analiz edildi, 
makamları bilgisayarla 
tanıyan teknoloji geliştirildi

Siz tatildeyken otomatik mesajlarınızı alan iş arkadaşlarınız, tatil destinasyonunuzla ilgili şarkılar dinleyebiliyor

Beyaz yakalılara müzik uygulaması

Bir bisikletçi ve bir 
baterist iki genç biraraya 
gelip ‘Ritmi Pedalla’ 
projesini yarattı

Boz ve Altuntaş’ı Youtube’da Ritmi Pedalla adıyla takip edebilirsiniz



adıköy Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 
kurulan birimlerden Sosyal Servis 
bu yıl çalışmalarını yoğunlaştırarak 

sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında yaşlı bi-
reylere yönelik olanlar ağırlıkta. 

Sosyal Servis birimi Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl ka-
sım ayında kuruldu. Sosyal Servisin, belediye 
içerisindeki tüm sosyal hizmet uygulamala-
rının koordine edildiği bir ofis olduğunu söy-
leyen Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürü Sosyolog E. Duygu Adıgüzel, 
sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanla-
rının bu birimde görev aldığını belirtti. Sosyal 
Servis, başvuru veya Kadıköy Belediyesi’nden 
destek talebi doğrultusunda ev ziyaretleri ger-
çekleştiriyor, uzmanlar sosyal gözlem yaparak 
çalışmalarını raporlaştırıyor. 

Sosyal Servisin, insanların problem çözme ve 
baş etme kapasitelerini geliştirmek, sosyal refah 
ve yaşam kalitelerini iyileştirmek, kaynak, destek 
ve hizmet sağlayan sistemler ile insanları bir ara-
ya getirmeyi, bu sistemlerin etkili ve insancıl ça-
lışmasını sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

EV TEMİZLİĞİ VE SICAK YEMEK
Yoksulluk dendiğinde sadece maddi boyu-

tun düşünülmemesi gerektiğini, bir insanın yal-
nız yaşıyor olup, günlük ihtiyaçlarını gidere-
memesinin de bir ihtiyaç olduğunu ve bunun 
sosyolojik bir yoksunluk olduğunu söyleyen 
Duygu Adıgüzel, Kadıköy’de yaklaşık yüzde 
17 oranında yaşlı nüfus yaşadığını belirtti. Adı-
güzel, bunlar arasında çok fazla yalnız yaşa-
yanların bulunduğunu da ifade ederek, “Ama-
cımız bilimsel metotlarla sürdürülebilir sosyal 
hizmet uygulamaları yapmak. Sosyal servisin 

verileri geldikçe bakıma ihtiyaç duyan yaşlı-
larımız olmak üzere kişilerin evlerine temizli-
ğe gidilmeye bu ay sonunda başlanacak. Yalnız 
yaşayan, desteğe ihtiyacı olan, alışverişini dahi 
yapamayan yaklaşık 100-150 yaşlımız için sağ-
lık durumları da göz önünde bulundurulup, me-
nüleri dahi özel olarak hazırlanacak şekilde 
yılın 365 günü sıcak yemek sağlayacağız. Yü-
rüme engeli olan yaşlı bireyler için engelli tak-
simiz refakatçi eşliğinde uygulanmakta. 60 yaş 
üstü yaşlılarımız için evde kuaförlük hizmeti-
miz var. Saç ve tırnak kesimine varana kadar 
yapılıyor. Yoğun talep var” dedi

KUŞAKLARARASI BULUŞMA
İstanbul’daki bazı üniversitelerin sosyolo-

ji bölümünde öğrenim gören gençlerin Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde staj yaptığı-
nı, kuşaklararası bir buluşma gerçekleştirdikle-
rini anlatan Adıgüzel, “Yalnız yaşayan yaşlı-
larımızın evlerini ziyaret ettik. Onlarla sohbet 
ettik, Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün Sosyal 
Yaşam Evine götürdük. Orada bir gün geçir-
diler. Ardından onlarla yemek yedik. Gençle-
rimizle yaşlılarımızı buluşturarak kuşaklararası 
bir buluşma gerçekleştirdik. Öğrencilerin sos-
yal hizmetler uygulamalarını görmeleri açısın-
dan önemli bir çalışma” diye konuştu. Kadıköy 
Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlü-
ğü Sosyal Servis biriminin Kadıköy’de 1017 
hanede sosyal inceleme yaptığı, 2016 yılında 
da 278 yeni kaydın alındığı belirtildi.
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FEMOFLOR-16 
ÜROGENİTAL MİKROBİYOTA TESTİ

Kadın ürogenital sistemindeki mevcut 
mikrobik durumu, floradaki denge ve 
bozulmayı moleküler yöntemle ortaya 

koyan, ÜROGENİTAL CHECK-UP niteliğindeki 
Femoflor-16 Ürogenital Mikrobiyota Testi 

Türkiye’ de ilk olarak laboratuvarlarımızda 
yapılmaya başlanmıştır.

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

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

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

Mahir’e değil ama bir çocuğa can oldu
Kadıköy’de yaşayan “1umut Derneği” üyesi tasarım-
cı ve kameraman Mahir Sezer “Akut Lösemi” has-
talığıyla mücadele ediyor. Yeniden sağlığına ka-
vuşmak için sekiz aydır uygun ilik naklini bekleyen 
Sezer ve binlerce lösemi hastası için geçtiğimiz yıl 
“Sadece 2dk, Sadece 20 ml” kampanyası başlatılmış-
tı. Çağrıya destek veren ve ilik bağışında bulunmak 
isteyen yüzlerce kişi kampanyaya katılmıştı. Ancak 
şu ana kadar Mahir Sezer için uygun ilik bulunamadı. 
Fakat bu süre içerisinde iyi haberler de gelmeye baş-
ladı. Sezer için ilik bağışında bulunmak isteyen Mu-
rat Doğan’ın iliği Mahir Sezer’e uymadı. Ama Do-
ğan’ın bağışladığı ilik lösemi hastası 7 yaşındaki bir 
çocuğa hayat verdi. 

“SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM”
Yaptığı bağışla küçük bir çocuğun yaşama tutun-

masına yardımcı olan 24 yaşındaki Murat Doğan ile 
konuştuk. Mahir Sezer’i tanımadığını söyleyen Do-
ğan, donör olma sürecini şu sözlerle anlattı: “Akra-

bam Evrim Yalçınkaya Mahir Sezer’in ya-
kın arkadaşı. Onu sosyal medyadan takip 
ederken, Mahir Sezer için başlatılan 
kampanyaya tanık oldum. İhtiyaç sa-
hibi olduğunu düşünerek yardım et-
mem gerektiğini hissettim ve ne yap-
mam gerektiğini kendisine danışarak 
öğrendim. Bu hayata sadece yaşamak 
için değil, aynı zamanda başkaları için 
yaşam olacağımızı düşünerek donör ol-
maya karar verdim. Yarın bizim de ne ola-
cağımız hiç belli değil. Mahir Sezer’in yerinde 
ben de olabilirdim ve eminim o da gözünü kırpmadan 
yardımcı olmak için imkânlarını seferber ederdi.” 

“HAVALARA UÇTUM”
Murat Doğan, Mahir Sezer’in yaşaması için ba-

ğışta bulunmuş ancak verdiği ilik Sezer’e uymayın-
ca üzülmüş. Ama sonraki günlerde bir gelişme daha 
yaşanmış ve Doğan’ın verdiği iliğin 7 yaşındaki bir 
çocuğun ilikleri ile uyuştuğu tespit edilmiş. “7 ya-
şında bir çocuk ile iliklerimin uyuştuğunu öğrenin-
ce tabir yerindeyse havalara uçtum” sözleriyle sevin-

cini anlatan Doğan, “Bir çocuğa can olmak. Bundan 
daha değerli ne olabilir ki? Bir kardeşim daha oldu ve 
onunla görüşmek için sabırsızlanıyorum. Nâkilin ar-
dından pek çok arkadaşımın gözünde kahraman ola-
rak ilan edildim. Ben sadece üzerime düşen görevi 
yaptım” diye konuştu. 

“KORKMAYA GEREK YOK”
Murat Doğan ilik naklinin ağrısız bir şekilde ger-

çekleştiğini söyleyerek, bağış yapmak isteyen duyar-
lı insanların kesinlikle korkmaması gerektiğini ifade 
ediyor. Bağış sürecinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri-
nin konuya dair bilgi verdiklerini söyleyen Doğan, 
“Nakil sürecinin öncesinde 5 gün boyunca sabah ve 
akşam aşılamaların önemi ve etkileri anlatılıyor. Bu 
aşılar verilecek kök hücrenin ardından vücudun hüc-
reyi tekrar pompalaması için gerekli. Eklem yerle-
rinde birkaç gün ağrı oluyor ancak ilaç ile geçiyor. 
Şu an kendimi oldukça sağlıklı ve mutlu hissediyo-
rum. Sadece 20 ml kan ile başka hayatlar da kurtara-
biliriz” şeklinde konuştu. 

Kardeş Ümit Sezer, Mahir Sezer’in sağlık duru-
mu ile ilgili bilgi verdi. Uygun donör arayışlarının 
sürdüğünü söyleyen Sezer, “Mahir yatarak alabile-
ceği kemoterapilerinin tamamını aldı. Ama bir yan-
dan ayakta kemoterapi görmeye devam ediyor. Bir 
süre önce donör bulunmuştu ama daha sonra ileri se-
viye testlerde uymadığını söylediler. Yurtdışı ve yur-
tiçinde bankalarda sürekli taramalar yapılıyor, biz de 
bekliyoruz” dedi. 

iş başında
Sosyal servis

Kadıköy halkının yüzde 17’sini oluşturan yaşlılar için evde 
temizlik ve sıcak yemek hizmeti başlıyor

K
l Mustafa SÜRMELİ

Lösemi hastası Mahir Sezer sekiz aydır uygun 
iliği bekliyor. Sezer için bağış yapan Murat Doğan’ın 

iliği Mahir Sezer’e uymadı ancak 7 yaşındaki 
bir çocuğa hayat verdi. Doğan, “Bir çocuğa can 

olmaktan daha değerli bir şey olamaz” diyor

l Erhan DEMİRTAŞ
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3 Temmuz’da başa getirilenlerin 
Dökümü ortalığa saçılıyor.
Yaa meğer öyle değil böyleymiş!
Kandırılma genleri olmayan 
Fenerbahçeliler için 
Sürpriz yok.
İlk günden her şey çok netti.
Bugün de şaşırmıyoruz haliyle.
Sadece tepki farklılıkları mevcut.
Sinirlenip yeni mi fark ettiniz demek de 
mümkün elbet,
Ama yorucu ve yıpratıcı!
Tam tersini seçip, ekran başında ve 
gazetelere
Bakarken, kıkır kıkır gülmek ve 
eğlenmek pek daha hoş:))
Gülmeyi abartmanın da hiçbir sakıncası 
yok.
Zaten o haksız yargıları bir anda 
unutturacak çapta
Bir kahkaha desibeli mevcut değil.
İstikrarlı bir biçimde eğlenmeye devam 
etmek
Hafifletebilir belki onca çektirileni.
Başlıklar ve yorumlar için,
Çok yardımcı olabilecek
Bir teknik direktörümüz de var artık.
Advocaat adıyla kurulacak cümlelerle 
bolca
Karşılaşacağımız da kesin:)
Avukat bu davayı kazandı/kaybetti 
mesela...
Avukatın savunması zayıfı mesela,
Avukat güçlü savunmayla kazandı 
mesela...
Göreceğiz ve eğlenmeye devam 
edeceğiz.
Çünkü çok hak ettik neşeyi.
Araya giren sevimsiz Monaco’yu 
unutarak başlamalı.
Bu akşam iyi bir oyun gözlere bal 
döker,
İçimizi ferahlatır.
Avukat ve ekibine dilekçemiz,
Bu kadar kolay anlaşılır ve bu kadar 
kolay.
Bol şans kanaryam:)))

Yardımsever 
Fenerbahçe :)

FERYAL 
PERE

adıköylü sporculardan uluslarara-
sı başarı! 15-22 Temmuz 2016 tarih-
leri arasında İtalya’nın Crotone şeh-
rinde düzenlenen Optimist Avrupa 

Şampiyonası’nda milli yelkencilerimizle gurur-
landık. Marmara Yelken Kulübü sporcusu İclal 
Doğa Demirel ile İstanbul Yelken Kulübü spor-
cusu Tansu Erin Şarlak, yarışlarda elde ettikleri 
başarılarla en iyilerin yer aldığı “Altın Grup”ta 
yer alarak büyük bir başarı sergiledi.

46 ÜLKEDEN 290 SPORCU
Optimist Avrupa Şampiyonası’na 33’ü Avru-

pa ve 13’ü diğer kıtalardan olmak üzere 46 ül-
keden toplam 290 sporcu katıldı. Milli Takımı-
mızın 7 sporcu ile katıldığı şampiyonada seçme 
yarışlarının ardından kızlarda Marmara Yel-
ken Kulübü’nden İclal Doğa Demirel 105 sporcu 
arasında 52., erkeklerde İstanbul Yelken Kulü-
bü’nden Tansu Erin Şarlak 185 sporcu arasın-
dan 44. oldu ve en iyi yarışçıların yer aldığı Altın 
Grup’a kalmayı başardı. Marmara Yelken Ku-
lübü Baş Antrenörü Adriana K. Kaya elde edi-
len başarıyı değerlendirirken, Doğa Demirel’in 
ağustos ayında yine İtalya’da düzenlenecek olan 
Optimist Avrupa Takım Yarışı Şampiyonası’na 
katılacak Milli Takım sporcuları arasında yer 
aldığını açıkladı.

Basketbol 
şölenine doğru
Basketbol Challenge İstanbul BC Cup heyecanı ekim ayın-
da başlıyor. 2015-2016 basketbol sezonunda 30 takımın ka-
tıldığı 180 maçın oynandığı turnuvaya bu sezon ilginin çok 
yoğun olduğu belirtildi. Turnuvanın başlamasına üç ay kala 
20 takımın ön kayıt yaptırdığı açıklandı. 40 takım ile oynan-
ması planlanan Basketbol Challenge BC Cup’a şirket takım-
ları, spor kulüpleri, dernekler, odalar katıldığı gibi arkadaş 
topluluklarının da turnuvaya katılım gösterebildiği belirtildi. 

Ekim ayında başlayacağı açıklanan lig için ön kayıtların 
devam ettiği, 2016-2017 amatör basketbol sezonunda ön 
kayıt yaptıran takımlar arasında ilçemizden Dinamo Spor 
Kulübü, Özbostancı takımlarının yer aldığı da belirtildi.

Bu sezon İstanbul Süper Amatör Ligi’ne 
yükselen Yeldeğirmeni sezon öncesi hazır-
lıkları kapsamında ilk hazırlık karsılaşma-
sında Selimiye Stadı’nda Selimiyespor ile 
karşılaştı. Yeldeğirmeni maçtan 3-1’lik ga-
libiyetle ayrılırken gollerin üçünü de yeni 
transferlerden Çağatay Eryüksel kaydet-
ti. Yeldeğirmeni’nin takım halinde başarı-
lı bir futbol sergilemesi ve ilerisi için umut 
vermesi teknik ekibi ve yöneticileri de se-
vindirdi. Yeldeğirmeni Spor Kulübü’nden 
yapılan açıklamada, “Bizleri misafir eden 
Selimiyespor kulubüne, centilmen Selimi-
yeli futbolcu kardeşlerimize gösterdikle-
ri ilgi ve yakınlıktan dolayı teşekkür eder 
yeni sezonda başarılar dileriz” denildi.

TRANSFERE DEVAM
Yeldeğirmeni Spor Kulübü’nde lige ha-

zırlıklar tüm hızıyla sürerken, transferler 
de devam ediyor. Dış transferde geçtiğimiz 
haftalarda anlaşmaya varılan orta sahanın 
ortasında görev yapan Kubilay Kaan Köse 
ile kulüp binasında sözleşme imzalandı.

Teknik direktör Tansu Açabey’in ra-
poru doğrultusunda transfer edilen Kubi-
lay Kaan Köse kariyeri boyunca 9 yıl ba-
şarıyla Bağlarbaşıspor forması giydikten 
sonra 3 yıl Kütahya Dumlupınar Üniversi-
tesi ve son olarak da gecen sezon Termiks-
por formalarını giydi. 

FİLE ONA EMANET
Yeldeğirmeni dış transferde 27 yaşın-

daki tecrübeli file bekçisi Bilge Göktürk 
Duran ile anlaştı. Kariyeri boyunca Liba-
diye, Pendikspor, Sivasspor, Paşabahçe, 
Vefa, Kocaalispor, Gönen Belediye, Kara-
suspor, Sapancaspor, Ortaköyspor, Vardar 
ve son olarak da geçen sezon Kartalbulvar 
formasıyla BAL ligine çıkma başarısını 
gösterdiği ifade edilen Bilge Göktürk Du-
ran’ın formasını giydiği hemen hemen tüm 
kulüplerde çok önemli başarılara imza at-
tığı ve şampiyonluklar yaşadığı belirtildi.

Yeldeğirmeni 
güzel başladı
Yeldeğirmeni ilk 
hazırlık maçında lig 
öncesi moral buldu. Yeni 
transfer Çağatay 3 gol 
atarak tam not aldı. Bu 
arada yeni transferler 
de takıma katıldı

Amatör’de 
kura zamanı
Amatör futbol liginin başlamasına 
kısa bir süre kalırken yeni sezonun 
heyecanı da başladı. 2016-2017 futbol 
sezonunda ilk etapta başlayacak olan 
amatör liglerin kura çekim tarihleri belli 
oldu.  Ayrıca Süper Amatör Lig(SAL), 1. 
Amatör Lig ve Altyapı Tertip Komitesi 
seçimleri de aynı tarihlerde Orhan Saka 
Amatörler Evi’nde yapılacak.

Süper Amatör Lig: 
22 Ağustos 2016 Pazartesi Saat:13.30
1.Amatör Lig: 
24 Ağustos 2016 Çarşamba Saat:13.30
U17 Ligi: 
31 Ağustos 2016 ÇarşambaSaat:13.30
U15 Ligi: 
2 Eylül 2016 Cuma Saat:14.30

TFF İstanbul Şubesinden yapılan 
açıklamada; kura çekimlerinin yapılacağı 
tarihlerde Tertip Komitesi seçimlerinin 
de gerçekleştirileceği belirtildi. Süper 
Amatör Ligi Tertip Komitesi seçimi 22 
Ağustos, 1. Amatör Ligi Tertip Komitesi 
seçiminin 31 Ağustos, Alt Yapı Tertip 
Komitesi seçiminin 29 Ağustos 2016 
tarihlerinde saat 13.30’da yapılacak 
seçimle belirleneceği duyuruldu. İlk 
etapta oynanacak olan İstanbul Süper 
Amatör Futbol Ligi10-11 Eylül 2016, 
İstanbul 1. Amatör Futbol Ligi 1-2 Ekim 
2016, U 15 Ligi 24-25 Eylül, U 17 Ligi ise 
8-9 Ekim tarihlerinde başlayacağı daha 
önceden duyurulmuştu.

Yelkenciler 
yüzleri güldürdü

Kadıköylü genç sporcular Avrupa’daki yarışlardan başarıyla döndü

K
l Mustafa SÜRMELİ

Milli sporcu 
Doğa Demirel, 
antrenörü 
Adriana Kaya 
ile
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adıköy Belediyesi Kadıköylü ço-
cukların eğitim ve öğretimlerine 
destek olmak amacıyla açtığı Ço-
cuk Etüt Merkezleri’nde yeni eği-

tim yılı için hazırlıklar başladı. 3’üncü sınıftan 
8’inci sınıfa kadar eğitim gören öğrencile-
rin ücretsiz eğitim alabildiği etüt merkezleri-
ne kayıt yaptırmak için tek koşul Kadıköy Be-
lediyesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak. 
Dört mahallede hizmet veren Kadıköy Bele-
diyesi Çocuk Etüt Merkezlerinin kayıtları 23 
Ağustos’ta başlayıp 30 Eylül’e kadar sürecek. 

Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal Bilgiler 
ve İngilizce derslerinin verildiği merkezlerde 
ilköğretim öğrencileri Temel Bilgisayar ders-
leri de alıyor. Etüt merkezleri çocukların sa-
dece öğretimlerine katkı sağlamıyor aynı za-
manda sanatsal ve sosyal gelişimleri için de 
destek oluyor. Etüt merkezlerinde Kadıköy 
Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ile işbirliği 

içinde müzik ve drama çalışmaları yapılıyor. 
Çeşitli atölyeler ve müze gezilerinin yapıldı-
ğı Çocuk Etüt Merkezlerinde aileler için reh-
berlik hizmeti de veriliyor.

HER YIL 2 BİN ÖĞRENCİ
2009 yılında kurulan ve her yıl yaklaşık 2 

bin öğrencinin eğitim gördüğü Kadıköy Bele-
diyesi Çocuk Etüt Merkezleri’nde bugüne ka-
dar 10 bini aşkın öğrenci eğitim aldı. 

Kadıköy Belediyesi’nin, Kadıköy sınırla-
rı içerisinde ikamet eden çocukların, eğitim 
ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıy-
la açtığı dört etüt merkezi var. Bedri Rah-
mi Eyüboğlu Çocuk Etüt Merkezi Merdiven-
köy Mahallesi’nde, Cemal Süreya Çocuk Etüt 
Merkezi Rasimpaşa Mahallesi’nde, Fazıl Hüs-
nü Dağlarca Çocuk Etüt Merkezi Hasanpaşa 
Mahallesi’nde, Kemal Tahir Çocuk Etüt Mer-
kezi de Rasimpaşa Mahallesi’nde bulunuyor. 

Kadıköy Belediyesi’nin, 3. Sınıf ila 8. Sınıf arasındaki 
öğrencilere eğitim verdiği Çocuk Etüt Merkezi’ne 

kayıtlar başlıyor. Merkezlerde Matematik, Türkçe, Fen, 
Sosyal Bilgiler ve İngilizce dersleri veriliyor

Feneryolu’ndan çocuklara yaz eğlencesi
Okulların kapanmasıyla birlikte tatile çıkan 
çocuklar boş zamanlarını Kadıköy Belediyesi 
Gönüllü Evlerinin çocuklar için düzenlediği 
organizasyonlara katılarak değerlendiriyor. 
Bunlardan bir tanesi de Feneryolu Gönüllü Evi. 
Kışın İngilizce ve Matematik etüt dersleri alan 
öğrenciler yaz boyunca Kadıköy Belediyesi’nin 
düzenlediği yüzme, tenis, basketbol ve futbol 
spor etkinliklerine katıldılar. Feneryolu Gönüllü 
Evi başkanı Meltem Çokça, “Okul döneminden 
yorgun çıkan çocuklarımızın tatilini spor 
etkinlikleri düzenleyerek enerjilerini yeniden 
kazanmalarını amaçlıyoruz” dedi

Bu yıl “Dünyayı Verelim Çocuklara” sloganı ile 
yola çıkan 10.Halkevleri Yaz Okulu, 7 Ağustos 
Pazar günü şenliklerle sona erdi. Kadıköy Bele-
diyesi Gönüllü Merkezi’nin desteği ile Kadıköy 
Halkevi Koşuyolu Mahalle Evi’nde gerçekleşen 
yaz okulunda çocuklar bir ay boyunca resim, ti-
yatro, yaratıcı drama, heykel, sinema, eğlence-
li bilim dersleriyle hem öğrendiler hem keşfet-
tiler, hem ürettiler. Koşuyolu Mahalle Evi’nde 
yapılan şenlikte, etkinliklerin yanı sıra çocuklar 
bir ay boyunca ürettiklerini sergilediler, şarkılar 
söylediler.  Çocukların daha özgür ve mutlu ola-
bildiği bir dünya dilekleriyle şenlik sonlandı. 

içinÜcretsiz ETÜT
kayıtlar başlıyor!

Dünyayı verelim çocuklara

K



19 - 25 AĞUSTOS 2016 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 31 4 5 6 7 8 9 10 12 1311 14 15 16 17 18 19 20

19 Ağustos Cuma
SOLDAN SAĞA
1-1867-1935 yılları arasında yaşamış, ‘Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş’, ‘Gördüm yine bir afet-i nadide-
edayı’ gibi şarkılarıyla tanınmış, Şark Musikisi Cemiyeti’nde ve Türk Musikisi Ocağı’nda sayısız öğrenci yetiştirmiş 
ünlü besteci ve eğitimci… Erkek keçi. 2-Karşılığını alamama, boşa gitme, ziyan olma… Üstün, çok iyi… Çok sayıda 
insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu. 3-Asya’da, ‘Birmanya’ adıyla da bilinen ülke… Şişli’de bir semt. 
4-Yabancı… Çoğunlukla akaryakıt vb. maddeleri taşımada kullanılan, silindir biçiminde, metalden büyük kap… 
Sıvı… Bolivya’nın başkenti. 5-Karakteristik… Haftanın günlerinden biri… Kir izi… Yankı. 6-Üç beyazdan biri… Bir 
yapıya girmeyi sağlayan ya da odaları birleştiren genellikle dar geçit… Edebiyatta bir tür. 7-Kalıtım, soyaçekim… 
Bir cins güvercin… Hangi şey… Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu… Eski dilde su. 8-Tellürün 
simgesi… Bakı… İsim… Gümüşbalığının küçüğü… Füzelerin havaya fırlatılmak için üstüne yerleştirildikleri eğik 
destek. 9-‘Binbir Gece’, ‘Aliye’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi televizyon dizilerinde başrol oynamış ünlü aktör… Meslek 
yüksek okulu anlamında kısaltma… İtalyan radyo televizyon kurumu. 10-Açık, meydanda… Bizmutun simgesi… 
Gözde sarıya çalan kestane rengi… Evin bir bölümü… Bir sayı. 11-Sözün kısası, doğrusu… Duygu Asena’nın bir 
romanı. 12-Çok ve derin bilgisi olan, çok bilgili… Denizcilikte, şimşekli fener… Kenarları ve açıları birbirine eşit olan 
dörtgen. 13-Tavır, davranış… Nicholson soyadlı aktör… Cisimlerin genişliği, kutur… Çok sarhoş. 14-Letonya’nın 
başkenti… “Her … kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden” (Cahit Sıtkı Tarancı)… Çobanların çaldığı 
üflemeli çalgı. 15-Akım, ısı, ses vb. ni geçiren (madde)… Hücum, hamle… Sayıları göstermek için kullanılan 
işaretlerden her biri. 16-Kimilerince uğur sayılan bir nesne… Cilve, işve… Hindistan’da bir eyalet… Evrenpulu. 
17-Yabancı… Bere, çürük anlamında tıp terimi… Yardım parası. 18-Yokluk… Temel, asıl, esas… Avcı takımyıldızı… 
Kudret, iktidar. 19-F. M. Dostoyevski’nin bir romanı… İlgi eki. 20-Utanma, utanç duyma… Stewart soyadlı aktris… 
Bir sayı… Seyrek dokunmuş bir kumaş.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-1844-1912 yılları arasında yaşamış, ‘Hasan Mellah’, ‘Felatun Beyle Rakım Efendi’ gibi romanlarıyla tanınmış 
yazar… Menzil… Ayak tabanı. 2-Yatılı… Brezilya’nın para birimi… Hakka uygun, haklı… Fiyat, paha. 3-Balıkesir’deki 
Kaz Dağları’nın mitolojik dönemlerdeki adı… Görüş uzaklığını çok azaltmayan hafif sis… 1928-2008 yılları arasında 
yaşamış, Milano’da La Scala’da solist olarak sahneye çıkan ilk Türk sanatçısı olmuş ünlü dramatik soprano. 
4-Boyalı, renkli, parlak… Dönem sonu sınavı… Tayin edilmek. 5-Çağan önadlı yönetmen… Buz pateni… Güreşte 
bir oyun… Lorentiyumun simgesi. 6-Bir renk… Satrançta bir taş… Tespihlerin baş tarafına takılan uzunca parça… 
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi. 7-Eski Yunan şehirlerinin, en önemli yapıların ve tapınaklarının 
bulunduğu iç kale… Rubidyumun simgesi… Cin… Sahip. 8-Türkiye’nin plaka işareti… Ateş… Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konferansı’nın kısaltması… Karargah sözcüğünün kısaltması… Yemin. 9-Bir orman ağacı… Dinç, canlı, diri, 
sağlam… Mecazen, haris… Nazlanan, nazlı. 10-Bayağı, sıradan… Pişmanlık… Taşaner soyadlı aktör. 11-İş hacmi… 
Knut Hamsun’un bir romanı… Bağımlı. 12-Yüzük taşı, mühür vb. yapımında kullanılan değerli bir taş… Sergen, 
terek… İri, kart… Geniş kollu sabahlık. 13-Değişiklik… Gümüş gibi parlayan… Uzak… Karadeniz bölgesinde kemençe 
ile oynanan halk oyunu. 14-Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında ve ortalarında aynı ünsüzün ya da 
aynı hecelerin tekrarlanması… Asalak. 15-Zemberek… Küçük körfez… Mihrak… Mevcut, evrende ya da düşüncede 
yer alan… Yaşa anlamında kullanılan ünlem. 16-Mavikantaron… Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal 
olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak… Direnme, ayak direme. 17-Bangladeş’in para birimi… Ondalık… 
Karakterize etme… Radyumun simgesi. 18-Halk dilinde kertenkele… Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt 
kademedekiler… Saat kadranı. 19-Hoşgörü, ayrıcalık tanıma… Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır 
bulunması… Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan araç… Keser. 20-Bir şeyin eksiğini tamamlamak için 
ona katılan parça… Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan 
(kimse)… Uyarı, ihtar… Uzaklık belirten sözcük… Garaz, garez.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA:  1-Tülin Özen, Ayaktopu 2-Uyak, Suadiye, Tomar 3-Nedamet, Rn, Vasat, Ulu 4-İmalat, No, Ne, As, En 5-Buket, Taylor 
Swift 6-Az, Takatuka, Ua, Leh 7-Şah, Harita, İlan, Mudi 8-Akak, Ro, Arabulucu, Et 9-Rana, Anemi, Etüv 10-Abudabi, Anekdot, İnal 11-
Nike, Asakir, Aras, İta 12-Nimet, Nili. Muaf 13-Camekan, Sakarya, Yont 14-Ulak, Ve, Aleyhtar 15-Harir, Pala, Ev, Kakmak 16-İfa, Teori, 
Alimallah 17-Kleptomani, Arya, Şu 18-İmar, Ekşi, Dk, Unvan 19-Yom, Aya, Yo, Müsemma 20-Erinç, Laedri, İm, Arzu.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Tunç Başaran, Cahiliye 2-Üye, Uzak, Bina, Af, Mor 3-Ladik, Haruki Murakami 4-İkamet, Kademeli, Lr 
5-Matah, Na, Ekarte, Aç 6-Özel, Karabatak, Epey 7-Tamaro, İs, Potkal 8-Es, Ti, Ağ, Varoş 9-Nur, tutanak, Selimiye 10-Anna Karenina, 
Od 11-Ad, Oya, Amerika, Ant 12-Yiv, İbik, Laleli, Mi 13-Ayanoğlu, Dairevi, Dü 14-Keser, Alkor, Yy, Maksi 15-Sunu, Tamahkar, Em 
16-Ottawa, Ce, Su, Talyum 17-Po, Si, Muti, Ayaklanma 18-Umu, Flu, Üniforma, Var 19-Aletedevat, Ahşa 20-Orun, Hit, Lastik, Unsu.

Yaşam

addebostan Sahil’de yürürken, botlarının 
altındaki tekerleklerle akrobatik hareket-
ler yapanları görürseniz sakın endişelen-
meyin. Gördüğünüz kişi paten sporuna 

gönül vermiştir ve oldukça eğleniyordur. Hele hele 
kaba bir tahtanın üstünde kaymaya çalışan birilerini 
görürseniz sakın deli deyip geçmeyin. Azimli bir şe-
kilde kaykayın üstünde durma savaşı veriyordur ve 
mutludur. 

Kadıköy’ün çoğu yerinde spor yapanlarla karşıla-
şabilirsiniz. Fakat Caddebostan Sahil’in her köşesin-
de paten ve kaykay sporunu yapanlarla karşılaşmanız 
mümkün. Yaz aylarında birçok genç saatlerce Cadde-
bostan Sahil’de kaymakla uğraşıp, bunun için ter akı-
tıyor. Gazete Kadıköy olarak Caddebostan Sahil’de 
patencilerin ve kaykaycıların arasına karışıp hem rö-
portaj yaptık hem de aksiyon dolu kareler yakaladık.

SPORCULAR ANLATIYOR
• Erkan Cesur (19): Yak-

laşık 10 aydır paten sporuy-
la ilgileniyorum. Kayanları 

hep görüyordum ve me-
rak ediyordum. Ben de 
başlamak istedim. So-
nuç olarak aylardır ka-
yıyorum. Patenin her-
kesin yapabileceği kolay 

bir spor olduğunu söyle-
yebilirim. Caddebostan’da 

paten kayan birçok yaşlı insan 
da gördüm. Paten kaymamla birlikte yeni bir hayatım 
başladı. Spor vasıtasıyla yeni insanlar tanıdım. Cadde-
bostan’ı arkadaşlarımızla çok seviyoruz. Paten sporu-
nu yapmamız için fazlasıyla ideal bir adres. 

• Mustafa Karabacak (18): 
Üç seneden beri paten ka-

yıp, iki yıldır güreş spo-
ruyla ilgileniyorum. Pate-
ni herkes tehlikeli bir spor 
olarak görüyor ama gü-
reşirken daha çok sakat-
landığımı söyleyebilirim. 

Paten kaymak hem kondis-
yonumu hem dengemi geliş-

tiriyor. Yıllar sonra bile paten 
kayacağıma eminim. Hafta-

nın her günü Caddebostan Sahil’de paten kayıyorum. 
Tüm arkadaş ortamım burada. Artık Caddebostan bi-
zim için ev gibi. Kadıköy’ün insanı sporcuya anlayış-

la yaklaşıyor. Kayarken bizi kimse rahatsız etmiyor. 
Caddebostan, patencilerin kendilerini rahat hissettiği 
bir mekân. 

• Atakan Cem Karagöz (20): Yıllardır kaykay 
kayıyorum. Son birkaç yıldır 
Caddebostan’da kaykay eğit-

menliği yapıyorum. Yeni 
başlayan biri bu sporu beş 
saatlik kısa bir süre için-
de yapmaya başlayabi-
lir. Kaykay için en önemli 
nokta zeminin düzlüğü. Bu 

düzlüğü ise Kadıköy dışın-
da bulmamız çok zor oluyor. 

Caddebostan bizim gibi sporcular 
için mükemmel bir yer. 

• Eros Alp Tuzcuoğlu (20): Paten sporunu 12 ya-
şımdan beri yapıyorum. 
Bu spor benim için her şey 
demek. Kendimi bildim 
bileli kayıyorum. Cad-
debostan Sahil, paten-
ciler için fazlasıyla ye-
terli bir nokta. Gerek 
insanlarıyla gerekse 
çevre olarak sağladıkla-
rıyla iyi bir yer. Paten kay-
mıyor olsaydım bile zevkle 
buraya gelirdim. 

• Yusuf Yıldız (24): Caddebostan’da 6 aydır paten 
kayıyorum. Burası benim için çok özel bir yer. Kadı-
köy’den başka bir yerde paten kaymak çok zor olu-
yor. Ne zemin çok iyi ne de çevre bizler için uygun 

değil. Saatlerimi bu spora har-
cıyorum ve çok memnunum. 

Gençliğin de bu spora faz-
lasıyla ilgisi var. Anne ve 
babalar çocuklarını kay-
maları için teşvik ediyor-
lar. Bunları görmek çok 
güzel oluyor. Caddebos-

tan’da küçüğüyle, büyü-
ğüyle hep birlikte kayıyoruz. 

Gençlerin ilgi gösterdiği paten ve kaykay sporları Caddebostan Sahil’de yoğun bir şekilde 
yapılıyor. Gazete Kadıköy olarak gençlere neden burayı tercih ettiklerini sorduk

l Kaan DERTÜRK

C

CADDEBOSTAN’DA PATEN DERSLERİ!
Günümüzde paten ve kaykay sporlarına gösterilen ilginin 
artmasıyla beraber anne ve babalar da çocuklarını bu 
sporlara teşvik ediyorlar. Bu sayede Caddebostan Sahil’de 
paten ve kaykay dersleri verenleri görmemiz mümkün 
oluyor. Paten Deposu, Paten Dersi34 ve Mor Paten gibi usta 
patenciler özel dersler için sizleri bekliyor. 

Patenin ve kaykayın 

Caddebostan 
adresi:

Caddebostan Sahil’de paten dersleri veriliyor
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ıllarca bakımsız halde duran Suadi-
ye Tarihi Çarşısı, Kadıköy Belediye-
si’nin geçtiğimiz yıl başlattığı resto-
rasyon çalışmaları tamamlandıktan 

sonra sanatçı atölyeleriyle semtin adeta sanat 
merkezi haline geldi. 

Tarihi Suadiye Camisiyle aynı dönemde inşa 
edilen asırlık çarşı, hem Kadıköy Belediyesi ta-
rafından restore edilip tarihe kazandırıldı hem de 
sanat atölyeleri ve sanatçıların yer aldığı bir sanat 
mekanı haline geldi. Mekânın yemyeşil ağaçlar 
altında yaz serinliği sunan bölümü ise şu günler-
de çayların kahvelerin yudumlanıp tatlı sohbetle-
rin edildiği hoş bir hale büründü.

BELEDİYE KADIKÖYLÜLERE SORDU
Suadiye Camii, Osmanlı Padişahı II. Abdül-

hamit dönemi Maliye Bakanı Reşat Paşa tara-
fından kızı Suad Hanım adına,1900’lerin başın-
da çarşı ile birlikte inşa edildi. Yıllarca bakımsız 
kalan tarihi mekân Kadıköy Belediyesi tarafın-
dan aslına uygun restore edildi. Belediye, Suadi-
ye Tarihi Çarşısı’nın kullanımıyla ilgili Kadıköy-
lülerin fikirlerini dikkate aldı.  

Kadıköylüler, yapılan görüşmeler ve beledi-
yenin sosyal medya hesabına gönderilen talep-
ler doğrultusunda Suadiye Tarihi Çarşı’da; bakır, 
gümüş, seramik, kalaycılık, ince marangozluk, 
ebru sanatı ve cam atölyeleri gibi sanat ürünle-
ri atölyelerinin bulunduğu dükkânlar yapılması-
nı istedi. 

Tarihi Çarşı, restorasyon sonrası, yapıldığı ilk 
yıllara döndü. Halkın talebi doğrultusunda cam 
atölyesi, seramik, heykel, resim, tezhip ve minya-
tür atölyeleri açıldı, çalışmalara başlandı. 

Tarihi Çarşı, restorasyon sonrası bölgenin 
canlanmasına da katkıda bulundu. Burada atölye-
ler açan sanatçılar da çarşının duyuldukça daha 
çok ilgi çekeceğini ve sevileceğini düşünüyor. 

“AKLIMA GELMEZDİ”
Tarihi Çarşıda dokuz dükkân var. Büyük bö-

lümü sanat çalışmalarına başladı. Şu anda cam 
atölyesi, seramik, heykel, resim, tezhib ve minya-
tür atölyesi, ilerde açılacak kitap kafesiyle küçük 
şirin bir yaşam alanı kentin ortasında. Sanatçı-
lar çay, kahve arasında ağaçların serinliği altında 
sohbet etmeyi de ihmal etmiyor. Resim sanatıyla 
ilgilendiğini ve yüksek lisans yaptığını söyleyen 
Fulya Okbaş, “Buranın böyle olacağı ve burada 
sanat atölyemin olacağı hiç aklıma gelmezdi. Bu-
rayı mart ayında ilk gördüğümde çok etkilenmiş-
tim. Âşık oldum diyebilirim. Müthiş bir yer bu-
rası. Sonra da dükkânımı kiralamak nasip oldu. 
Kadıköy’ün böyle bir yere sahip olması bence 
büyük bir şans hem Kadıköylüler hem biz sanat-
çılar için. İnsanların ilgisinin buraya yavaş yavaş 
başladığını gözlemliyorum. Çok beğeniyorlar. 
Sanat konuşuluyor, yapılıyor. Sabah geliyorum 
evimle ilgilenir gibi ilgileniyorum, akşam saatle-
rine kadar burada çalışıyorum. Burası benim çok 
mutlu ve huzurlu olduğum, sanatımı icra etmem 
konusunda hem ortamın hem de yaşadığım mekâ-
nın bana güç verdiği bir yer” diye konuştu.

“AÇIK BİR AKADEMİ GİBİ”
Nisan ayında ilk atölye açan sanatçılardan biri 

olduğunu ifade eden cam atölyesi sahibi Gamze 
Haberal ise şunları söyledi: “Semtte yaşıyorum. 
Burada büyüdüm. Bu mekân ise çok bakımsızdı. 

Marangoz, demir atölyeleri vardı. Mümkün de-
ğil aklıma gelmezdi böyle olacağı. Sanatçılar ola-
rak atölyelerimizin birarada olduğu bir yer. Hoşu-
muza gitti. Eksiklerimiz tamamlanıyor. Tabelalar 
yazılıyor. Dükkân saçakları yapılacak. Tuvaletle-
rin tadilatı başlayacak. Suadiye Sanat Atölyeleri 
yazısı da girişe konulacak. Burası açık bir akade-
mi gibi olacak. Sanat dalları birarada. Ekim ayın-
dan sonra atölye derslerine başlanacak. Ekim ayı 
itibariyle burası 10.00-20.00 saatlerinde açık ola-
cak. İnsanların gezip göreceği, rahatça oturabile-
ceği cıvıl cıvıl bir yer yapmaya çalışıyoruz.” 

“TARİHLE İÇİÇE BİR YER”
Tarihi çarşıda atölye açmaya hazırlanan tez-

hip ve minyatür sanatçısı Mebruke Tuncel, 40 
yıllık Suadiyeli olduğunu vurguluyor ve şöyle de-
vam ediyor: “Bu sokağın haline üzülürdüm. Sa-
nat eserinin bakımsız olmasından dolayı. Burası 
keşke bir sanat sokağı olsa derdim. Aklıma gel-
mezdi böyle olacağı. Kadıköy Belediyesi’nin bu-
rayı restorasyon yaptığını gördüğümde çok mutlu 
oldum. Belediye benim de fikrimi sorduğunda sa-
natla ilgili bir sokak yapmalarını istediğimi söy-
lemiştim. Çünkü burası Bağdat Caddesi’nde çok 
güzel bir semt. Tarihle iç içe bir yer. Ben de atöl-
yemi açacağım burada ve çok mutluyum. Tezhip 
ve minyatür yapacağım, ders vereceğim burada. 
Caminin kendisi ve burası bir sanat eseri. Gelen-
ler, ilgilenenler yoğun.”

“ORTAM HARİKA”
Kardeşini yeni açtığı sanat atölyesinde ziya-

rete geldiğini ifade eden Jülide Difyeli, “Ailece 
uğradığımız yer oldu. Tamamen aile ortamı. Çok 
güzel bir ambiyansı var” sözleriyle duygularını 
ifade ederken Suadiye’nin muhteşem bir sokağa 
kavuştuğunu söyleyen ve burada resim eğitimi 
alan Nermin Temel şunları söyledi: “Muhteşem 
bir yer olmuş. Burada böyle bir yer olduğunu ön-
ceden bilmiyordum. Fulya hoca burayı açtıktan 
sonra öğrendim. Çok daha güzel olacak. Ders-
ler çok keyifli geçiyor. Zaten ortam harika. Bu-
rası evden çıktığınızda gidebileceğinin rehabilite 
özelliği yüksek olan bir yer. Konumu çok gü-
zel. Bir sanat sokağı olmuş. Böyle yerlere ihti-
yaç var.” 

Tarihi çarşıda eğitim vermeye başlayan ak-
sesuar endüstriyel tasarımcı Begüm Yıldırım ise 
restore edilip sanata kazandırılan tarihi mekana 
hayran kaldığını, tanıtımının daha çok yapılma-
sı gerektiğini ifade etti. Sıcak cam boncuk eğit-
meni Güneş Şenol da tarihi mekânın sahip oldu-
ğu sakinliğin sanatçıya da şevk verdiğini belirtti. 

Y

Suadiye Tarihi Çarşı
sanatlasanatla doldu

l Mustafa SÜRMELİ

Kadıköy 
Belediyesi’nin 

Suadiye’de restore 
ettiği tarihi çarşı, 
şimdiden semtin 

cazibe merkezi oldu
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