
Halk ekmeğin 
kurucusuydu…

Engelsiz 
bir Kadıköy için…

“Turp Gibi Kadıköy” 
başlıyor

Alternatif tüketim 
mümkün

 İstanbul’da sadece bir dönem 
belediye başkanlığı yapmış olmasına 
rağmen, çalışmalarıyla  örnek 
olan Ahmet İsvan yaşamını yitirdi. 
İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nın da 
kurucusuydu  l Sayfa 10'da

 Kadıköy Belediyesi, ilçede yaşayan 
engelli bireyler için hazırladığı eğitim, 
sağlık, ulaşım, danışmanlık, iş ve 
istihdam uygulamalarını kapsayan 
örnek projeleriyle dikkat çekiyor 
l Sayfa 9’da

 Kadıköylüler yaklaşan yaz 
mevsimiyle birlikte parklarda 
spor yapmaya başlıyor. Kadıköy 
Belediyesi’nin düzenlediği “Turp Gibi 
Kadıköy” sabah sporu etkinliklerinin 
ilki bu haftasonu yapılacak  l Sayfa 13’te

 Ekonomik ve sağlık açısından 
endüstriyel besinler tartışma 
konusu. Peki nasıl besleneceğiz? 
Bu soruya, Kadıköy’ün alternatif 
kooperatif ve dükkânlarını sizlere 
tanıtarak yanıt veriyoruz  l Sayfa 12’de
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Kadıköy yaza Su Sporları Şenliği ile merhaba diyor. Kadıköy Belediyesi tarafından mayıs ayı boyunca 
düzenlenecek olan şenlikte ilçenin deniz ve su sporları yaşamına ilişkin pek çok etkinlik yer 

alıyor. Şenliğin ilk günü 7 Mayıs’ta yelkenliler, balıkadamlar ve kürek takımları Bağdat Caddesi’nde 
geçit yapacak; su sporlarına dair özel fotoğrafların yer aldığı bir sergi açılacak  l Sayfa 16'da 

suda başladı
Kadıköy’de spor 

İptal edildiğine dair 
haberlerin yayınlandığı 
Kadıköy Anadolu Lisesi 
etkinliği KalFest’in eylül 
ayında yapılacağı açıklandı  
l Sayfa 10'da

Tiyatro okuyan üniversiteliler, Kadıköy 
Emek Tiyatrosu’nun düzenlediği 
#emekunifest ile ilk sahne deneyimlerini 
yaşayacaklar. Kadıköylüler de 1 hafta 
boyunca gençlerin oyunlarını ücretsiz 
olarak izleyebilecek  l Sayfa 6'da

KalFest eylülde yapılacak Amfiden sahneye

“Kadıköy seyircisine 
hayranım”
55. sanat yılını kutlayan usta 
oyuncu Ayşen Gruda, ‘Deli 
Kadın’ adlı gösterisiyle 6 
Mayıs akşamı Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde Kadıköylü 
izleyiciyle buluşacak. Gruda 
“Delilik özgürlük demek” diyor   
l Sayfa 5'te 

Festival
çiçek açtı

20. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali 3 Mayıs’ta başladı. 
7 Mayıs’a kadar sürecek festivalin onur konuğu olan 

Kadıköy Belediyesi, festival öncesi Bayındır Belediyesi ile birlikte 
Kadıköy’ü çiçeklendirdi  l Sayfa 12'de

MURAT MERİÇ  11'de

Şarkılı Kadıköy Tarihi-5: 
Kaptan, mahallenin 
kendisi

Sabahlar Olur, 
Sen Geceyi Hatırla

DENİZ ÖZTURHAN  2'de

Buyrun nostaljik 
yolculuklara…

UĞUR VARDAN  7'de

6 ay kapalı!
Taşköprü Caddesi

Marmaray Projesi kapsamında yenilenmesi planlan karayolu köprülerinden biri olan 
Taşköprü Caddesi trafiğe kapatıldı. Rasimpaşa Hayrullah Efendi Sokak ve Acıbadem 
Fıstıklı Çıkmazı Sokak hizasında bulunan köprüde çalışmaların 180 gün boyunca sürmesi 
beklenirken, sürücülerin alternatif yol güzergâhlarını kullanması gerekiyor l Sayfa 8'de
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ÖZEL 
DERS

Dilek Demirel
0531 835 03 05

"AKILLI TAHTA" ile öğrenciye özel 
ilkokul- ortaokul ve lise seviyelerinde 

İngilizce özel ders

İNGİLİZCE SİL BAŞTAN - Dilek Demirel ile Dilek Hoca'dan İngilizce öğreniyorum

Eğlenerek, keyifle öğreniyorum

KADIKÖY KOOPERATİFİ: 
Gezi direnişinden sonra oluşan mahalle forumları ve daya-
nışmalarında yeşeren bir fikirle kurulan ve “Başka bir tü-
ketim mümkün” sloganıyla yola çıkan Kadıköy Tüketim 
Kooperatifi, çalışmalarını 2014’ten beri sürdürüyor. 2016 
Kasım’ında yasal bir kooperatif haline gelen Kadıköy Ko-
operatifi’nin Moda’da sabit bir dükkânı var. Burada küçük 
üretici ve örgütlü üreticilerle çalışıyorlar. Üreticileri arasın-
da Çanakkale Nusratlı Köyü Dayanışma Derneği ve Niğ-
de-Ulukışla Güntepe Çiftliği’nden kuru meyveler ve bakla-
gil, Karaburun Kolektifi’nden zeytin-zeytinyağı, Eppek’ten 
yerli tohum unlarla ekşi maya ekmek, Manyas’tan makar-
na, Büyükçekmece Su Havzası’ndan yumurta, Kars Bo-
ğatepe ve Sakarya Mavi Çiftlik’ten peynir ve süt ürünleri, 
Karapürçek Kadın Derneği’nden reçeller ve salçalar, Rize 
Özçay’dan çay, Erzincan Akyazı’dan bulgur, Adapazarı 
Jade Çiftliği’nden tam buğday un var.
 www.facebook.com/KadikoyKoop/

KOŞUYOLU KOOPERATİF GİRİŞİMİ:
 Bu girişim, sağlıklı, yerel ve adil gıdaya ulaşmanın temel 
bir hak olduğu bilinciyle, sadece tüketicilerin değil, üretici-
nin ve doğanın da hakları olduğuna inanan ve tüm paydaşla-
rın uyumunu gözeten “Gıda Egemenliği” kavramı temelinde 
bir üretim-tüketim yaklaşımını benimsiyor. Koşuyolu-Acı-
badem-Altunizade-Barbaros sakinlerinden oluşum, paket 
sistemiyle çalışıyor. Paketlerde Jade Çiftliği’nden tam buğ-
day un, Akyazı Erzincan’ndan bulgur, Zeyce Zeytincilik’ten 
az tuzlu sele zeytin, Güntepe Çiftliği’nden kuru fasulye, 
Nusratlı Kooperatifi’nden kabuklu badem, Kır Çocukları’n-
dan elma kurusu ve çörek otu tohumu gibi ürünler bulunu-
yor. www.facebook.com/kosuyolukoop/

YERYÜZÜ DERNEĞİ:
Yeryüzü Derneği, Topluluk Destekli Tarım Projesi kapsa-
mında etik, sağlıklı, doğal üretim yapıp, gerçek gıda üreten 
“üreticiler” ile tükettiği gıdanın nereden geldiğini bilmek is-
teyen, “tüketiciler” arasında bağ kurmayı hedefliyor… Ka-
dıköy Topluluk Destekli Tarım (TDT) ekibinin amaçla-
rı; temiz/doğal/etik gıdaya ulaşmak, küçük üreticiyi maddi/
manevi desteklemek. TDT’nin ürün yelpazesi geniş. Genel-
de işlenmemiş, katma değeri olmayan, üreticiden doğrudan 
ulaştırabilecek ürünler tercih ediliyor. Türkiye’nin hemen 
hemen her bölgesinden ürünler kargoyla tek bir noktaya ge-
liyor ve buradan tüketicilere dağıtılıyor. Böylece mesafe-
lerden/kargodan kaynaklanan karbon emisyonu da en aza 
indirgenmiş oluyor. (tukbirkadikoy@yeryuzudernegi.org 
0216 388 11 73)

KÖY MUTFAĞIM: 
Kadıköylülere doğal ürün ulaştıran mekânlardan olan Köy 
Mutfağım’da Türkiye’nin farklı yörelerinden, evlerinde üre-
tim yapan köylü kadınlar ve yerel kooperatiflerden getirilen 
ürünler bulmak mümkün; Edremit’ten erişte, Kazdağları’n-
dan zeytinyağı, Antep’ten salça, Bodrum’dan yabanmersi-
ni reçeli gibi… (www.facebook.com/koymutfagim Bahari-
ye Caddesi Onur Çarşısı No.6/511)

İSTANBUL ZAPATİSTA KAHVE KOLEKTİFİ: 
Alternatif ekonomileri, kolektif çalışmayı, ekolojik üretimi, 
adil ticareti ve Zapatista deneyimini önemseyen ve destek-
leyen kişiler olarak bir araya gelen bir grup İstanbul Zapatis-
ta Kahve Kolektifi’ni oluşturdu. Yaklaşık 1 yıldır Meksika / 
Chiapas’tan İstanbul’a Zapatista kahvesi getirmeye yönelik 
çalışmalar yürütüyorlar. Kahveyi Moda’daki Kadıköy Tü-
ketim Kooperatifi Dükkanı ve Yeldeğirmeni’ndeki Komşu 
Kafe Kolektif’ten temin etmek mümkün. 
www.facebook.com/zaptistkahve/

Yıllar önce Beşikta’ta oturur ve ‘Kim 
Lan Bu Hayatımın Erkeği’ bloguna 
yazarken, Kadıköy’ün gece hayatın-
da gözlemlediğim erkekleri Avrupa 
yakasından daha yakışıklı ve centil-
men, kızları ise daha iyi giyimli diye 
övmüştüm. 10 yıl olmuş bunu yaza-
lı. Bana sorarsanız, kızlar hala İstan-
bul’un diğer ilçelerini kıskandırıyor. 
Erkeklere gelince, centilmenliklerin-
den sual olunmaz lakin sakal bırak-
mayı keşfetmeselerdi daha iyiydi 
sanki.

Evet, bu ay Kadıköy’de sevdi-
ğim şeyler kapsamında, gece hayatı-
nı anlatıyor olacağım. Gerçi yazacak-
larım bir nevi gençliğe övgü, bir nevi 
hatıralar geçidi gibi olacak. Lakin bu 
yaşlanmışlığı dilerseniz sadece ya-
şanmışlık sayalım. Zaten geçen gün 
Moda Caddesi’nde bir motorsiklet-
li bana “Geç teyze, geç!” diye bağırdı. 
Şaşırdım. Çünkü zaten ışık yeşil, yol 
benimdi. Modalı teyzelerin giderek 
azalması, hipsterların bizi ezebileceği 
anlamına gelmemeli. Her neyse…

Bundan 10 – 15 yıl önce, Kadıköy 
bizim için Trip’ten, Karga’dan, plaktan, 
Ajda’dan ve Smiths’ten ibaretti. Dub-
le rakı içer, barda oturur ve her Ajda 
şarkısına muhakkak eşlik ederdik. O 
vakitler gece 2’den sonra mahallede 
yapacak pek bir şey olmazdı. En faz-
la hızını alamayan Shaft’a gidebilir-
di. Geri kalan herkes yan sokaklardaki 
evlerine dönerdi, olaysız dağılırdık. Bir 
kere öyle hızımı alamadığım bir gece-
de, Cem Karaca’yı canlı dinlemiştim. 
Bunun ne kadar büyük bir şans oldu-
ğunu ise, ancak şimdi anlıyorum. 

Yine o karanlık ve eski çağlarda, 
Moda sahili halkın, özellikle gençliğin 
bu kadar tercih edebileceği bir halde 
değildi. Kurbağalıdere’ye gelmeden 
park aniden bitiyordu. Sahili evsiz-
ler ve kediler dışında kimsecikler kul-
lanmıyordu. O zamanın modası, Ka-
dıköy mendirekte şarap içmekti lakin 
bu aktiviteyi hiç gerçekleştirmediği-
mi itiraf ediyorum.

Zaman değişti. Beyoğlu’nu bin-
bir katakulle ile çöle çevirdiler. Şim-
di İstanbul’un gençliği (kimi zaman 
mahalleliyi canından bezdirmek su-
retiyle) artık Anadolu yakasında, biz-
zat Caferağa sınırları içinde eğleni-
yor. “Bir mahalleye bu kadar çok bar 
ve kafe düşmesi ne kadar doğru?” 
tartışmasını başka vakit yapalım di-
lerseniz. Çünkü müsadenizle, mahal-
lede gece dışarı çıkmayı neden hala 
sevdiğimi anlatmak istiyorum. 

Bir kere gece yarısı taksiye 50-60 
TL verip, midenin o nahoşluğu içinde 
kıtalar aşmak zorunda kalmıyorum. 
Yürüyerek 10 dakikada eğlencede, 
sonra hop bir bakmışsın evdeyim. 
Çoğunlukla Arkaoda’nın tuvalet sı-
rasını beklemektense eve kaçıyorum 
mesela. Hafta içi çıktığımda muhak-
kak komşulara, tanıdıklara, dostla-
ra rastlıyorum. Ayaküstü sohbetlerle 
de olsa, sevdiğim insanlarla vakit ge-
çiriyorum. 

Sonra eve dönerken, yolda başı-
ma bir iş gelmiyor. İster tek, ister mini 
etekli gece istediğim saatte evime 
dönebiliyorum. (Mini etek genelde 
çantamda oluyor. Modernliğimi is-
pat için çıkartıp gösteriyorum.) Hat-
ta dilersem eve dönüşte yukarı Moda 
yollarını kullanıp, ıssız sokaklarda ba-
ğıra çağıra şarkılar bile söyleyebiliyo-
rum. Evet, sizin sokakta bet sesisiy-
le Duman söyleyen kız benim. Ayrıca 
çok teşekkür ederim, hiç biriniz de 
çıkıp bir tek kelime olumsuz bir şey 
söylemediniz şimdiye dek.

Mahallede gece hayatını sevme-
min bir nedeni de, yeni açılan olduk-
ça janti mekanlar. Her türlü ecne-
bi birasının bulunduğu, sokağa taşan 
publar eğer eğlenenlerin arasınday-
sanız çok şeker. Eğer üst katlarda 
oturuyorsanız, Allah kolaylık versin. 
Pub’lar ve barlar kapandığında eski-
den gidecek yer yoktu; şimdi var. Ni-
hayet bir iki tane de olsa, Beyoğlu’nu 
aratmayan gece klübü sahibi olan 
Kadıköy, elektronik müzik dj’lerini de 
ağırlamaya başladı yavaş yavaş. Bu 
da benim gibi meraklıları için “Saba-
ha kadar dans!” demek. 

En önemlisi ise, mahalleye ol-
dukça büyük konser sahneleri açıldı. 
Keşke bu sahneler sadece yerli sa-
natçı ağırlamakla yetinmeyip, ufak 
ufak yabancı grupları da getirseler. 
Kadıköy’ün şahsi Babylon’u olsa, hat-
ta müzik festivali olsa mesela. Çok 
sevinirim buna.

Gerçi anladığım kadarıyla birileri-
nin artık bu memlekette festival yap-
tırası yok. Kadıköy’de bulunan kök-
lü liselerin on yıllardır düzenledikleri 
festivallerine, bu yıl güvenlik gerekçe-
siyle izin çıkmadı biliyorsunuz. Biz de 
festivalsiz büyüdük; biraz eksik kaldık 
belki ama yılmadık. Zira gençliğin elin-
den festivalini alabilirsiniz ama festival 
coşkusunu içinden soğuramazsınız. 

O yüzden işte Kadıköy’ün en 
önemli gece mekanlarından biri de, 
insanların gönlünce takıldığı sahilin 
çimleri oldu. Bakalım bu özgürlüğü-
müze ne kadar sahip çıkabileceğiz.

Bu arada, Hıdrellez 5 Mayıs. Çim-
lerde görüşelim mi, sevgili komşular?

Sabahlar Olur, 
Sen Geceyi Hatırla

DENİZ 
ÖZTURHAN

Referandum sonrası gündeme gelen ve 
pek çok kişinin iştirak ettiği ekonomik 
boykot çağrıları, ‘Peki ya neyi nasıl 
tüketeceğiz?’ sorularını da beraberinde 
getirdi. Biz de büyük markaların karına 
kar katmak yerine tükettiği ürünleri 
doğrudan üreticisinden temin etmek 
isteyenler için Kadıköy merkezli bazı 
öneriler sıraladık:

KOOPERATİF KAFELER
Başka türlü bir ekonomik ilişki biçimi kuran 
kooperatifler, sadece doğal ürün satışın-
da değil, başka alanlarda da kendini göste-
riyor. Örneğin insanların hizmetçi-müşteri 
ilişkisinden farklı bir ilişki kurmasını sağla-
yan kafeler… Kadıköy’de de bu kafelerin iki 
örneği var; Yeldeğirmeni’ndeki Komşu Kafe 
ve Caferağa’daki Kolektif 26A.

◆ Bir tür kooperatif kafe olan Komşu’da, 
sabit fiyatlar yok. 2013’te açılan kafede, in-
sanlar ne kadar isterse o kadar para bıra-
kıyor. Kafeye gelenler ile çalışanlar soh-
bet ediyor, birlikte yemek yapıyor. Komşu, 
ürün temini için de farklı üretici kooperatif-
leriyle çalışıyor. Mekânda çeşitli dayanışma 
etkinlikleri, farklı kültürlerin yemek gece-
leri de düzenleniyor www.facebook.com/
komsuKafeCollective/

◆ Gönüllülerin belli saatlerde inisiyatif al-
dığı, doğrudan demokratik bir şekilde yö-
netilen 26A Kafe ise Taksim ve Kadıköy’de 
faaliyetine devam ediyor. 26A’da, küresel 
şirketlerin ürünleri yerine (kola, fanta, nes-
cafe vb.) alternatif olarak üretilen içecek-
ler ve yiyecekler satılıyor. www.facebook.
com/kolektif26a

dükkânları

Kadıköy’ün

l Gökçe UYGUN



Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 
bu yıl da geride bıraktık. Pazartesi günü 
düzenlenen kutlamaların merkezi adre-
si Bakırköy olurken, kutlamaların önce-

sinde anma etkinlikleri gerçekleştirildi. 1977 yılın-
da Taksim Meydanı’nda hayatını kaybeden işçiler 
için Kazancı Yokuşu’nda anma töreni düzenlendi. 
Kadıköy’de de 1996 yılında hayatını kaybeden 3 iş-
çiyi anıldı. 

“MEYDANLARDA OLACAĞIZ”
Kadıköy’de 1996 yılında gerçekleştirilen 1 Ma-

yıs kutlaması, Hasan Albayrak, Yalçın Levent ve 
Dursun Odabaşı adlı üç vatandaşın ölümü ile sonuç-
lanmıştı. 29 Nisan Cumartesi günü Kadıköy’de dü-
zenlenen anma etkinliği ile 1996 1 Mayıs’ında ölen-
ler unutulmadı.

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan DİSK ve 
KESK’e bağlı yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar 

atarak üç vatandaşın öldüğü 
yere geldi. Hayatını kaybe-
den işçiler için yapılan saygı 
duruşunun ardından 1 Mayıs 
Tertip Komitesi adına ba-
sın açıklamasını DİSK Ge-
nel Sekreteri Arzu Çerkezoğ-
lu yaptı.

Çerkezoğlu, “1 Mayıs’ın 
ve Taksim’in özgürleştiril-
mesi mücadelesinde yitirdi-
ğimiz tüm arkadaşlarımızı, 
yoldaşlarımızı anmak üzere 
alanlardayız. 12 Eylül sonra-
sında Taksim’in özgürleşti-
rilmesi 1990’lı yıllarda ivme 
kazandı. 96 1 Mayıs’ında 
da Kadıköy’de yüz binler-
ce işçi ve emekçi Kadıköy 

meydanını doldurdu. 1996’da burada, Kadıköy’de 
gerçekleştirdiğimiz kitlesel 1 Mayıs’ın öncesin-
de, daha sabahın erken saatlerinde işçiler, emekçi-
ler Kadıköy Meydanı’nda toplanmak üzere yürür-
ken 3 genç işçi arkadaşımız burada katledildiler. 
Umudun düşmanları, bu ülkeyi güzel günlere ta-
şıyan her türlü değere düşman olanlar sabah top-
lantı başlamadan arkadaşlarımızı aramızdan aldı-
lar. Ama biz Taksim’i özgürleştirme mücadelesine 
devam ettik. Hala 2017’nin dünyasında ve Türki-
ye’sinde Taksim Meydanı’nı işçi ve emekçilere 
kapatanlar zannediyorlar ki bu meydanları bizlere 
kapatarak işçi sınıfının 1 Mayıs’ı kutlayamadıkları 
zaman bize engel olduklarını düşünüyorlar. Oysa 
1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücade-
le ve dayanışma günüdür. Türkiye’de ve dünyada 
işçiler gelecek günlere ait düşlerini anlatmak için 
meydanlarda olurlar. 1 Mayıs kutlamalarında yitir-
diğimiz tüm canlarımız bizim onurumuzdur.  Bu-
gün burada bir kez daha 1 Mayıs mücadelesinde 
yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı 

sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Ve onların mü-
cadelesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” 
diye konuştu. Basın açıklamasının ardından, 3 işçi-
nin hayatını kaybettiği yere karanfil bırakıldı.

1 MAYIS BAKIRKÖY’DE KUTLANDI
İstanbul’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 

Günü kutlamaları bu yıl Bakırköy Halk Pazarı’n-
da yapıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Kon-
federasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) 
ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
de (TMMOB) katılımıyla gerçekleştirilen kutla-
malarda, ‘güvenli çalışma ve 8 saatlik iş günü’ ta-
lep edildi. Kutlamaların saat 13.00’te başladığı Ba-
kırköy’de polis yoğun güvenlik önlemi aldı. İncirli 
Caddesi üzerinde arama kontrol noktaları oluşturul-
du. Miting alanında renkli görüntüler oluştu. Kutla-
malara katılanlar marşlar söyleyip, halay çekti. Bu 
yıl da yasaklı Taksim Meydanı’na gitmek isteyenler 
oldu ancak 200’e yakın insan gözaltına alındı.
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KONAKLAMALI TURLAR 

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

• 07 MAYIS PZR. / 28 MAYIS  PZR  ZEYREK- FENER - BALAT  ( Yemekli - Ulaşımlı ) 
• 14 MAYIS PZR.  / 21 MAYIS PZR KARACABEY LONGOZ - DANS EDEN AYILAR- GÖL-
YAZI  ( Kumanya- Organik  Yemek )
• 14 MAYIS  PZR.  İPEK BÖCEĞİNİN EVİ  BİLECİK- OSMANELİ (Kumanya-Yöresel Yemek)
• 21 MAYIS PZR.  ŞAKAYIK ÇİÇEKLERİ İLE KURŞUNLU KÖYÜ (Yöresel  Yemekli )
• 26 MAYIS  CUMA  GÜRLE KÖYÜ &  İZNİK  (Yemekli)

• 13 - 14 MAYIS CMT-PZR  ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI - SÖGÜT ( 1Gece- 2 Gün )
• 19 - 20 MAYIS  CUM-CMT. KIRKLARELİ -  İĞNEADA LONGOZ ORMANI - LİMANKÖY 
(1 Gece -2 Gün) 

Kadıköy’de
Karikatür Evi, çizgilerle 1 Mayıs’ın anlatıldı-
ğı sergiye ev sahipliği yapıyor. Karikatür Evi ve 
Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle hazırlanan 
“Karikatürlerle 1 Mayıs” sergisi 28 Nisan Cuma 
günü açıldı. Açılışına Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu’nun katıldığı sergi, 28 Mayıs’a 
dek ziyaret edilebilecek. Sergide, Türkiye’den ve 
dünyanın 13 ülkesinden karikatüristlerin çizdik-
leri 1 Mayıs karikatürleri yer alıyor. 

Sergiye eser verenler sanatçılar ise şöyle; Ak-
dağ Saydut (Türkiye), Alessandro Gatto (İtalya), 
Alexander Dubovsky (Ukrayna), Alexandr Zhyt-
nikov (Ukrayna), Angelo Campaner (İtalya), Aş-
kın Ayrancıoğlu (Türkiye), Ba Bilig (Çin), Boris-
lav Stankovic Stabor (Sırbistan), Darko Drlejevic 
(Karadağ), Doru Axinte (Romanya), Ferruh Do-
ğan (Türkiye), Grzegorz Szumowski (Polonya), 
İbrahim Tuncay (Türkiye), İsmet Lokman (Tür-
kiye), Jordan Pop-Iliev (Makedonya), Konstantin 
Kazanchev (Ukrayna), Mojmir Mihatov (Hırvatis-
tan), Necati Abacı (Türkiye), Nuri Bilgin (Türki-
ye), Pavel Constantin (Romanya), Ramiro Zapata 
( Kolombiya), Sergei Tunin (Rusya), Sergey Sic-
henko (Rusya), Sergii Riabokon (Ukrayna), Ser-
gii Riabokon (Ukrayna), Silvano Melo (Brezilya), 

Şevket Yalaz (Türkiye), Tan Oral (Türkiye), Ton-
guç Yaşar (Türkiye), Toso Borkoviç (Sırbistan), 
Trayko Popov (Bulgaristan), Vladimir Semeren-
ko (Rusya), Yalçın Çetin (Türkiye), Yiğit Özgür 
(Türkiye), Kamil Yavuz (Türkiye)

“EMEK VE HAK YERİNİ BULACAK”
Gazete Kadıköy olarak serginin afişinde yer 

alan karikatürün sahibi Yalçın Çetin’in torunu 
Erce Çetin Özcan ile konuştuk. Dedesinin karika-
türünün afiş için kullanılmasından büyük mutluluk 
duyduğunu belirten Özcan, “Dedemin, 35 yıl önce 
çizmiş olduğu karikatür halen gerçekliğini koru-
makta. 1 Mayıs da hepimizin hakkımızı aradığı-
mız bir gün. Günümüzde de karikatüre, belli se-
beplerden ötürü eskisi kadar değer verilmediği için 
Kadıköy Belediyesi’nin böyle bir sergi yapması 
heyecan verici. İnsanoğlu olarak görmedikçe unu-
tuyoruz. Karikatürler de bize bunları hatırlatıyor. 
Kadıköy Belediyesi, benzeri belediyeler ve bu işin 
peşini bırakmayan insanlar olduğu sürece emek ve 
hak her zaman yerini bulacak.” şeklinde konuştu.

“ÇİZGİLERİNE YANSIYOR”
Karikatür Evi’nde bir süredir eğitim aldığını 

belirten Nevruzhan Orhon ise, “Karikatür izlemek 
çok hoşuma gidiyor. Bugün de bu sergiye 1 Ma-
yıs ile ilgili değişik hangi fikirlerin çizildiğini gör-

mek için geldim. Çünkü herkesin farklı bir görüşü 
var. Bu görüşler de doğal olarak çizgilerine yan-
sıyor. 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü karikatürist-
lerin çizgilerinden görmek çok çok güzel.” dedi.

Kadıköylü sanatçı Süreyya Uygun da sergi-
nin kendi için özel bir anlam taşıdığını dile geti-
rerek, “Sergide yer alan birçok sanatçıyı tanıyo-
rum. Bir kısmı okulumuzdan mezun arkadaşlar, 
bir kısmı vefat etti bir kısmı da halen hayatta. 1 
Mayıs da işçinin bayramı olduğundan ötürü kari-
katürler de kendilerini birtakım sembollerle ifade 
ediyor. Hepsi de özel bir anlam taşıyor. Kadıköy 
Belediyesi’ne hizmetlerinden ötürü teşekkür edi-
yorum.” diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle 
hazırlanan “Karikatürlerle 1 Mayıs” sergisinde yerli ve yabancı 35 
karikatüristin emeği ve işçiyi anlattığı karikatürleri Kadıköylülerle buluştu

Emeğin
karikatürleri

l Kaan DERTÜRK

l Erhan DEMİRTAŞ

1

coşkuyla 
kutlandı

M
AY

IS
KADIKÖYLÜLER 

DE ALANDAYDI
Miting alanındaki kişi 
ve kurumlar arasında 

DİSK, KESK, TTB ve 
TMMOB temsilcileri 

Arzu Çerkezoğlu,  
Kani Beko, Lami Özgen, 

Raşit Tükel de vardı. 
Kadıköy Belediye Başkanı 

Aykurt Nuhoğlu da 
1 Mayıs kutlamalarına 

katıldı. Kadıköy’den 
de yüzlerce vatandaş 

Bakırköy’deki 
1 Mayıs kutlamalarında 

yerini aldı. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 
öncesinde 21 yıl önce Kadıköy’de 
düzenlenen 1 Mayıs mitinginde hayatını 
kaybeden 3 işçi anıldı. Bakırköy’de 
düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına ise 
binlerce kişi katıldı. Kadıköy’de bulunan 
sendikalar, sivil toplum ve meslek 
örgütleri üyeleri de 1 Mayıs 
kutlamalarına katıldı
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KITAPLARINIZ, 
kütüphaneleriniz, ESKI EVRAK 

ve fotoğraflarınız alınır.

Tel: 0535 517 07 21

Ot Dergisi yazarı, Bizim Evin Halleri ve Behzat Ç. dizilerinin senaryo eki-
binde yer alan Birol Tezcan, 29 Nisan Cumartesi günü Kadıköy Belediye-
si Karikatür Evi’nde “Senaryo Yazarlığı ve Mizah” adlı söyleşi gerçekleştir-
di. Deneyimli senarist Tezcan, senaryo yazmayı ve mizah öğesinin senaryo 
içinde nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. 

 “GÜLMEK DEĞİŞİYOR”
İnsanın değişimiyle birlikte gülme eyleminin de değiştiğini belirten Tezcan, 
“Bir zamanlar izlediğimiz, güldüğümüz filmleri bugün izlediğimizde gülmü-
yoruz. Ya da aile büyüklerimizin ‘bu çok komik bir filmdi’ dediği filmlere gül-
müyoruz. Büyük bir ihtimalle 10 yıl sonra benim çocuğum, benim güldüğüm 
filmlere, esprilere gülmeyecek. Gülmek tamamen o ana ait olarak yapılan 
bir şey. Zamanın dışına çıktığımızda ise gülme potansiyelimiz gitgide azalı-
yor. Bu durumdan mizah dergileri de payına düşeni alıyor. Komik bir durum 
olduğunda ya da komik bir yazı yazıldığında sosyal medyada espriler, şa-
kalar hemen yazılmaya başlıyor. O malzeme anlık olarak çoktan tüketiliyor. 
Mizah dergisi de basılıp, bizlerle buluşana dek espriler de şakalar da bayat-
lıyor. Kısa zaman içinde bile gülmek değişiyor.” dedi.

“BİZİM EVİN HALLERİ’NE GÜLMÜYORUM”
“Bizim Evin Halleri dizisinin komik bölümlerine şimdi gülmüyorum.” diyen 
Tezcan, “Diziyi yazarken çok eğleniyorduk ve çok gülüyorduk. İzleyicinin de 
tepkisi bu yöndeydi. Fakat şimdi Bizim Evin Halleri’nin çok komik bulduğum 
bölümlerini açıp izleyeyim dediğimde eskisi kadar gülemiyorum. Oysa biz-
zat işin içinde, mutfağında bulunmuş biri olarak daha çok gülmem gerekir-
di ama zaman ve insan değişimi kavramları gülmenin en büyük belirleyicisi 
oluyor.” diye konuştu.

“BEHZAT KOMİK GELECEK Mİ BİLEMİYORUZ”
Gülmek konusunda televizyon izleyicilerinin hafızalarına kazınan Behzat Ç. 
dizisi üzerinden örnekler veren Tezcan, “Birkaç yıl sonra bizim Behzat Ç.’de 
oluşturduğumuz mizah, halen komik gelecek mi bilemiyoruz. Çünkü Behzat 
kendi mizah dilini oluşturmuş bir diziydi. İşlediğimiz cinayet konuları, siya-
si olaylar, ülkenin içinde bulunduğu duruma bol bol atıfta bulun-
ma hali mutlaka bize bir şey anlatacak ama birkaç yıl sonra 
mizah dilinin bize bir şeyler anlatabileceğinden emin de-
ğilim.” dedi.

“KARAKTERİ BİR DURUMA DÜŞÜRÜN”
Karakterlerin, hiç içinde yer alması düşünülmeyen bir du-
ruma düşmesinin direkt olarak mizahı yarattığını söyle-
yen Tezcan, “Mizah yaratmak isteyenler karakterlerini bir 
duruma düşürsün. Örnek vermek gerekirse biz Beh-
zat’ta bir cinayet büronun öyküsünü anlatıyorduk. 
Harun karakteri, katili yakalamak için koşuyor-
du. Fakat Harun o hafta diyete başlamıştı. Ken-
di kafasına göre hiçbir tetkik yaptırmadan, di-
yetisyene gitmeden yemek yemeyerek diyet 
yaptığını sanıyordu. Bu durumun sonunda ise 
katilin peşinden koşarken tansiyonu düşüp 
bayılıyor ve katili yakalayamıyordu. Bu as-
lına bakıldığında oldukça komik bir durum 
ortaya çıkarıyor. Ve böyle sert bir karak-
terin kendi içinde asla akla gelmeyecek 
bir duruma düşmesi de doğal mizahı çı-
kartıyor.” dedi.

l Kaan DERTÜRK

renköy Kız Lisesi 2016 yılında lise eği-
timinde 100 yılı geride bıraktı.1911’de 
açılan okul, 1914’de Erenköy İnas Nu-
mune Mektebi, 1916’ da ise Erenköy 
İnas Sultanisi olmuştu.  Oku-

lun Lise oluşunun 100.yılı kutlama-
larını yürüten Erenköy Kız Liseli-
ler Derneği, geçtiğimiz yıl okul 
bahçesinde “100Yüze” adlı bir 
sergi açmış, 1000 kadar me-
zun sergiyi gezmişti. Bu yıl 
ise “100Yüze” konsepti için-
de Erenköy Kız Liseliler Der-
neği tarafından hazırlanan 
100.yıl kitabı tamamlandı.
Editörlüğünü Maltepe Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi öğretim 
elemanlarından Yrd. Doç.Dr. Ha-
kan Aytekin ve Öğr. Gör. Elif Sungur’un 
yaptığı bu kitap, aynı zamanda sivil tarih çalışma-
sı niteliği taşıyor. 

İLKLERİ BAŞARAN KADINLAR
Kitabın ana eksinini, yaşayan eski mezunlarla sözlü 
tarih yöntemiyle yapılan görüşmeler, hatıra, belge 
ve fotoğraf albümleri oluşturuyor. EKL’nin Cumhu-
riyetin ilk dönemlerindeki mezunlarının daha önce 
erkeklere has görülen mesleklerde kendilerini top-
luma kabul ettirdiklerinin araştırmalarda ortaya 
çıktığını belirten eş editör Elif Sungur ve Yrd. Doç.
Dr. Hakan Aytekin ile kitabın öyküsünü konuştuk.  
“100 yıllık bir kurumun tarihini yazarken ilk başvu-
rulan kaynaklar mezunların kendileri ve bizim ça-
lışmamızdan önce yapılmış olan araştırmalar ve bu 
araştırmaların literatürde bulunan izleriydi” diyen 
Sungur, kitabı hazırlarken izledikleri yöntemi şu 
şekilde özetledi: “ Öncelikle ulaşabildiğimiz bütün 
bu yazılı, görsel kaynakları elden geçirdik, bilgileri 
taradık, derledik. EKL mezunlarının belleklerinde-
ki ve ellerindeki bilgilere ulaşmak bizim çalışmamı-
zın alana verdiği en önemli katkı oldu. Sahaflardan 
müzayedelere belgelerin izini sürdük. Kartopu gibi 
büyüyerek gelişen bir çalışma oldu. Kitap büyük 
ölçüde EKL mezunlarından oluşan gönüllü kişilerin 
yardımıyla oluşturuldu.”
Kitapta "Bizden Biri" adı verilen bölümlerde yaşam 
hikayesi paylaşılan 30 mezunun öyküsüne yer ve-
rildiğini ifade eden Sungur, Bu kişiler arasında Nisa 
Serezli, Prof.Dr.Nüzhet Gökdoğan, Mediha Esenel 
gibi sanat ve bilim dünyasında isim yapmış mezun-
lar ve adı bilinmeyen ama öyküleri oldukça ilginç 
mezunlar yer alıyor. Bazı EKL mezunları üzerine 
bilimsel çalışmalar yapan Doç.Dr.Feryal Saygılıgil, 
Dr.Gökçe Bayrakçeken Tüzel gibi araştırmacılar da  

mezunlarımız hakkında yaşam öykü-
leri kaleme aldılar. “Kitabın "Hatırlıyo-
rum" adı verilen bölümlerinde ise okul 
yangını tanıklıklarından resim dersle-

rine, laboratuar çalışmalarından yatı-
lı yaşamına uzanan çok geniş bir yelpa-

zede anıları ile yüzlerce mezun yer aldı” 
diye konuştu. 

YENİ BELGELERE ULAŞILMIŞ
“Şimdiye kadar bilinmeyen bir bilgi var mı kitapta?” 
sorusunu yanıtlayan Hakan Aytekin, kitap için ya-
pılan araştırmayla 1923 tarihli, eski Türkçe olarak 
basılmış,  "Erenköy Kız Lisesi Mektebe Kabul Şera-
iti"  adlı belgenin ilk defa ortaya çıkarıldığını söyle-
di. Aytekin ayrıca, 1931 mezunu Ayşe Uğural'ın oğlu 
Gündüz Uğural’ın getirdiği fotoğraf albümünden 
Rıdvan Paşa Köşküne ait daha önce görülmemiş 
olan öğrenci yemekhanesinin ve dönemin Müdürü 
Mahir Uz'un makamında çekilmiş fotoğraflarının da 
bulunduğunu ekledi.  Aytekin,  devlet arşivlerinde-
ki çalışmalar sonucu 7 eski Türkçe belgenin ortaya 
çıkarıldığını, bunlardan 2 tanesine kitapta yer veril-
diğini belirtti. 
Kitaba “Genç Fidanlar Bahçesi” adı verilmesinin 
nedeni okul marşı olmuş. EKL 1939 mezunlarından 
ve lisenin efsanevi Edebiyat Öğretmenlerinden biri 
olan Mahmure İnceoğlu’nun güftesini yazdığı okul 
marşının adı da Genç Fidanlar Bahçesi.

ZAMANDA YOLCULUK 
Kitap, Erenköy Kız Lisesi tarihindeki dönüm nokta-
larından yararlanılarak kronolojik şekilde hazırlan-
mış. Kitap; 1911-1923,  “Kuruluş Yılları” adlı bölümle 
başlıyor.  Kitap, 1939-1945, “Okul Karnesinden Ek-
mek Karnesine”, 1945-1955, “Kül Olmak, Küllerin-
den Doğmak” ve 1955-1990, “İnadına Yaşamak” 
adlı bölümlerle devam ediyor. 1990’dan sonrasını 
mezunlar kendi hatıraları ile oluşturabilsinler diye, 
kitabın sonunda yazı yazılıp fotoğraf yapıştırılabile-
cek sayfalar da ayrılmış.

 “GENÇ FİDANLAR BAHÇESİ”  SERGİSİ AÇILACAK
Kitabın editörlerinden Belgesel Sinemacı Yrd. Doç.
Dr. Hakan Aytekin’in küratörlüğünü üstlendiği bir de 
100. Yılı Sergisi düzenlenecek. Kadıköy Belediyesi 
Barış Manço Kültür Merkezi ev sahipliğinde, Eren-
köy Kız Lisesi’nin 100 yıllık tarihine tanıklık eden 
nesneleri, belgeleri ve anıları ziyaretçilerle buluş-
turmayı hedeflediklerini belirten Aytekin; lisenin ar-
şivinden sahaf köşelerine, mezunların sandıkların-
dan eprimiş albümlerine kadar pek çok kaynaktan 
bir araya getirilen sergi malzemesinin çoğunu ilk 
kez kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Serginin 
açılışı 20 Mayıs Cumartesi günü 17.00’de yapılacak. 
Sergi sırasında “Genç Fidanlar Bahçesi” kitabını da 
edinebilmek mümkün olacak.  

Güldürü 
KOCA BIR 
bilinmezlik 

Erenköy Kız Liseliler Derneği tarafından  “100 Yüze” projesi 
kapsamında hazırlanan  “Genç Fidanlar Bahçesi” kitabı çıktı. 
Kitap, yaşayan eski mezunlarla sözlü tarih yöntemiyle yapılan 
görüşmelerden, hatıra, belge ve fotoğraf albümlerinden oluşuyor

l Erhan DEMİRTAŞ

Kitapta görüşlerine yer verilen ve 1945 yılı mezu-
nu olan Şükran Soydantürkoğlu Aslanoğlu,  Rıd-
van Paşa Köşkü yangınını şu sözlerle anlatıyor.  

l “BEN NASIL ANLAYAMADIM BUNU, 
ÇOK YANIYORUM….”
“Ablamla beraber yatılı okuduk Erenköy Kız 
Lisesi’nde, ablam Zerrin Soydantürkoğlu 
1944’de mezun oldu. Okulun yandığı gece çok 
karlı bir gündü, etrafta 50-60cm kar vardı. Ye-
mekhaneden okula geçiyordum, gökyüzüne 
baktım, yıldızlar kayıyordu. Meğerse bacalar-
dan, çatıdan kıvılcımlar çıkıyormuş, ben nasıl 
anlayamadım bunu, çok yanıyorum. Okula gir-
dim, ikinci katta çalışma odasına çıktım, ders 
çalışıyorduk, 15 dakika içinde yangını fark et-
tik, Rıdvan Paşa Köşkü’nden hemen çıktık, o 
sırada kubbe çöktü. Kütüphane kısmı da yan-
mıştı, Fizik ve Kimya laboratuvarları, bahçede-
ki binalar kurtuldu yangından, yanmadı. Müdi-
re hanımın lojman olarak kullanıldığı binanın alt 
kısmını dersliğe çevirdiler, 3 gün içinde dersle-
ri tekrar başlattılar.  Ertesi sene Göztepe Orta-
okulu’na naklettiler öğrencileri.”

Kitap, Erenköy Kız Liseliler 
Derneği'nin burs verdiği 60 kız  öğrenci 
yararına, dernekten temin edilebilecek.

Elif Sungur
Hakan Aytekin

BU KİTAPTA

E

KAYIP
 Kadıköy Evlendirme Dairesinden almış olduğum 

makbuzu kaybettim. Hükümsüzdür. Giray Can GİLEY

Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Leyla ALP

Birol Tezcan
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ürkiye topraklarında yaşayıp da 
onu tanımayan yoktur. Yeşilçam 
filmlerinin unutulmaz oyuncu-
lardan Ayşen Gruda, şimdilerde 

55 senelik sanat hayatını anlatan danslı mü-
zikli güldürüsü ‘Deli Kadın’ ile sahnelerde. 
Hayattan ve günümüzden hikâyelerle izleyi-
ciyi kahkahalarla zaman yolculuğuna çıkaran 
Gruda ile yaşadığı semt Kağıthane’de görüş-
tük. Oyunculuk, siyaset, delilik ve bir dönem 
ikamet ettiği Kadıköy’den konuştuk.

• Röportaja başlamadan evvel sohbet 
ederken, ‘her şeye karşı tek başınıza savaş-
tığınızı’ söylediniz. Sanatınızı özgürce yapa-
biliyor musunuz?

Kesinlikle evet…
• Pek çok sanatçı yapamadığından yakı-

nıyor...
Bilmiyorum, ben yapıyorum. Ben neyle sa-

vaşıyorum? Mesela fotoğraf çeken telefonlarla! 
Her yerde yanıma gelip selfie çekmek istiyor-
lar. Çektirmiyorum fotoğraf kimseyle! Tanı-
madığım insanla niye fotoğrafım olsun ki! Baş-
ka neylerle savaşıyorum? Trafik, enflasyon, 
kornalar, insanların kabalığı… Türkiye’de ha-
yat git gide zorlaşıyor, sonumuz iyi değil.

• 55. sanat yılınızdasınız. Geriye dönüp 
bakınca neler görüyorsunuz? İstediklerinizi 
yapabilmiş misiniz?

Bundan iyisi Şam’da kayısı! Yapmışım 
demek ki bugün buradayım. Yapmasan bu 
halk seni bir çırpıda yok eder. 

SANAT YOKSA HAYAT YOK
• Televizyonda sık sık ‘eski Yeşilçam 

yıldızlarının yaşam mücadelesi’ konulu 
haberler görüyoruz. Bunu neye bağlıyor-
sunuz?

Devletin suçu. Kötü durumdakine yar-
dımcı olacak. Komünist ülkelerde sanatçı, 
sporcu ve bilim insanları büyük değer görür-
dü. Burada sen film çekiyorsun diye trilyo-
ner olmuyorsun ki! Hükümetlerin mutlaka 
sanat politikası olmalı. Çünkü sanat yoksa 
hayat da yok demektir.

• Bugün televizyonda hala büyük ke-
yifle izlediğimiz Yeşilçam filmlerinden telif 
alamadığınızı söylemiştiniz.

Evet, hiç kimse almıyor. Büyük bir hak-
sızlık, hırsızlık. Devletin bu konuyu hallet-
mesi lazım. 

• Peki 55 yıllık sanat yaşamınızda içi-
nizde ukde kalan bir şey var mı?

Benim içimde ukde kalmaz, ben yapa-
rım. Ne kalabilir ki? Çırılçıplak sahneye çık-
mak mı? Bu ukde olabilecek bir şey değil. 
Rol için ne gerekiyorsa ve buna değiyorsa 
her şey yapılır. Yıldız Kenter’in bir oyunda 

bacakları görünüyordu da kıyamet kopmuş-
tu. Ne var bunda yani?! Kadın sana orada sa-
natsal bir şey sunuyor. 

• ‘Deli Kadın’ oyunun ismindeki ‘deli’ ke-
limesiyle neye işaret ediyorsunuz? Deli olmak 
sizi/kişiyi sorumluluktan azade mi ediyor?

Bilakis, çok sorumluk yüklüyor. Delilik-
ten ne anladığınıza bağlı. Delilik bilgelik de 
olabilir. Erasmus’un Deliliğe Övgü diye bir 
kitabı vardır. 

DELİLİK ÖZGÜRLÜK
• Size ne anlıyorsunuz delilikten?
Mesela bence asıl akli dengesi yerinde ol-

mayan kişi tüm gün arabasının içinde ne tür 
zehirli gazlar soluduğunu bilmeyen yahut ku-
lak zarını delercesine yüksek sesli müzik din-
leyen kişidir. (Röportajın bu kısmında yüksek 
desibelli korna sesleri bozuyor sohbetimizi) 
Bakın şuna, niye çalıyor bunu böyle! Bilirsi-
niz pek çok Avrupa ülkesinde korna çalınmaz. 
Bunları bilmemek, anlamamak cehalettir.

Pek çok insan prangalar içindeler ve ken-

dilerini akıl sağlıkları yerinde zannediyorlar. 
Gençlerden yakınılıyor bazen. Gençler ne ya-
pıyor size? En mutsuz okul çocukları bizim 
ülkede, gazetecilerin özgürlüğü konusun-
da geri sıralardayız… Hangisi delilik? Bunu 
okurlara soruyorum. 

Deli deyince benim aklıma özgürlük geli-
yor. Yoksa abuk subuk şeyler yapan kişi deli 
değil hasta, tedavi görmesi gerek. Geçen met-
robüste bir adam, bir kadın gülünce ‘siz böy-
le gülünce tahrik olup size tecavüz ediyo-
ruz’ gibi utanamaz, ahlaksız bir şey söylemiş. 
Sonra kadınlar bir olup adamı dövmüş. Keşke 
orda olsaydım da ben de katılsaydım. Kimse 
dayağı hak etmiyor ama öte yandan hiçbir ka-
dın da bu lafı duymayı hak etmiyor. 

• Bu ülkede kadın olmak zor…
Kadın, çocuk, ağaç, hayvan, genç olmak 

çok zor…

PARTİLER ÜSTÜ SANATÇIYIM
• Toplumsal ve politik mevzularda sözü-

nüzü esirgemiyorsunuz. Siyasetle ilişkinizi 
nasıl tanımlarsınız?

Partiler üstü bir sanatçıyım. Doğru bildik-
lerimi söylerim, herkesin de söylemesi gerek. 
Tüm toplumsal meselelerden haberim vardır. 
Eğer sen toplumda olan bitenin farkında de-
ğilsen, allame-i cihan olarak sahneye çıksan 
da bir şey değilsin! İyi oyuncu, topluma karşı 
görevlerini yapan ve olup biteni bilen kişidir. 

• Deli Kadın gösterinizi sadece İstan-
bul’da sahnelemiyorsunuz, turnelere çıkı-
yorsunuz değil mi?

Evet. Öyle yerleşik bir tiyatro nerde kal-
dı ki! Olanları da bozmaya çalışıyorlar. Emre 
Kınay Moda’daki tiyatrosunu savunmak için 
canı çıkıyor. Neymiş okulun yanında tiyatro 
olmazmış! Tiyatro bir okul zaten! 

• Hayran olduğunuz gençlik gelecekten 
umutsuz. Pek çok genç/yetişkin Türkiye’yi 
terk ediyor farkındaysanız.

Ya çaresizlikten ya zevkten gidiyorlardır. 
Türkiye’ye turistler gelmeye korkuyor, gelen-
ler de gruplar halinde geziyorlar çünkü korku-
yorlar. Türkiye olarak çok fırın ekmek yeme-
miz lazım. Türk insanının hamuru aslında o 
kadar iyi ki ama yanlış yönlendiriliyor. 

• Peki siz umutlu musunuz?
Bir hoca olarak umutsuz olma hakım yok, 

umutluyum. Mutlu olacak bir şeyler bulmak 
lazım. Moğollar’ın şarkısındaki gibi ‘Bir şey 
yapmalı’. Bir şey yapabilmek için de umudu-
nu yitirmemen lazım. 

• Eskiden politik hicivler yapılırdı.
Gene yapılıyor.
• Ama sık sık dava açılıyor.
Algı meselesi… Neyi neden nasıl yaptı-

ğınızı bilirseniz... Sadece AKP yöneticile-
ri için demiyorum, şurada yoldan geçen ada-
ma da düşünmeden bir şey söylersen komik 
diye o da sana dava açar. Eleştiri rencide et-
mek değil. 

l Gökçe UYGUN

T

6 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da CKM’de 
sahnelenecek olan oyunda  Kemal 

Karaağaç, Erhan Sefacı, Cansu Pekcanattı 
ve İnci Aslan’ın rol alıyor

KADIKÖY OKUYOR
Kadıköy’ün çeşitli yerlerinde bir süre yaşamıştım. Burada çok sahneye çıktım. Kadıköy, 
bu yakadan (Avrupa) daha medeni. Kadıköy okuyor, insanların elinde çoğunlukla kitap, 

mecmua görüyorum. Burada çok kaliteli bir tiyatro seyircisi var. İyi seyirci, neyi niye 
seyrettiğini bilmeli. Kadıköylü seyirci biliyor. Kadıköy’e hayranım o açıdan. Keza İzmir de 

öyle. O gün halin yoksa bile, enerjileriyle seni oynatıyorlar sahnede. 

55. sanat yılını ‘Deli Kadın’ gösterisiyle kutlayan efsane oyuncu Ayşen Gruda, “Doğru 
bildiklerimi söylerim, herkesin de söylemesi gerek. Tüm toplumsal meselelerden haberim 
vardır. İyi oyuncu, topluma karşı görevlerini yapan ve olup biteni bilen kişidir” diyor

Delilik 
özgürlük demek
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Hıdrellez Şenliği

Anne Kız, Harikasın

Elif Yakarçelik / Geçici 

The Fall / Düşüş

Açıkhava Yaz Oyunları 
başlıyor!

 Tereddüt

Kente karşı işlenen suçlar

Baharın habercisi olarak kabul edilen 
Hıdrellez, bu sene yine 5 Mayıs’ta 
kutlanacak. Saat 19:00-23:00 
arasında Ahırkapı’da bulunan Keresteci 
Hakkı Sokak ve Şadırvan Sokak’ta 
gerçekleşecek kutlama için saat 19:00’da 
Ayasofya Müzesi önünde buluşulacak ve 
topluca Ahırkapı’ya yürünecek. Ahırkapı 
uzak geldiyse bu yıl bizim mahallede de 
kutlamalar var! 
Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras 
ve Kent Belleği Çalışma Grubu, geleneksel 
kültürümüz olan Hıdrellezi bir seminer ve 
şenlikle karşılayacak.
Hıdrellez programı, 5 Mayıs Cuma saat 
13.00’te Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
“Hıdrellezin Tarihi ve Kültürel Pratikleri” 
adlı bir seminerle başlayacak. Seminer 
etkinliğinin ardından 17.00-22.00 saatleri 
arasında Yoğurtçu Parkı’nda Hıdrellez 
Şenliği yapılacak. Açılış konuşmaları 
ile başlayacak olan programda; Sokak 
Müzisyenleri, Ahmet Beyler, Grup Cemre, 
Dilek Turan Roman Ekibi, çok sesli Balkan 
şarkılarıyla Koro Bi’Sanat, Tahribad-ı İsyan 
yer alıyor. Kaçırmayın!

Radikal gazetesinde büyük ilgi gören 
söyleşileri ve “46 Derece” köşesiyle 
takipçilerini yaratmış gazeteci Elif 
Türkölmez’in ilk hikâye kitabı “Anne 
Kız, Harikasın”, geçtiğimiz hafta Çınar 
Yayınları’ndan çıktı. Kasabalı, şehirli, 
yoksul, zengin, şişman, sıska, genç, yaşlı, 
birbirinden farklı olsalar da hepsi de mutlu 
olmak isteyen kadınların hikâyelerini bir 
araya getiren kitap, kızartma kokularının 
mahalleye taştığı evlere, sigara içilen 
zamanlardaki otobüs yolculuklarına, TRT 
karşısında geçirilen cumartesi gecelerine, 
zeytinyağlı sarmalarla çıkılmış plajlara, 
kuşburnu dondurması yapan pastanelere 
götürüyor; çok yakından tanıdığımız 
bu kadınların hüzünlü, kederli ve komik 
yaşamlarına ortak ediyor. 18 kısa 
hikâyeden oluşan “Anne Kız, Harikasın”, 
80’ler ve 90’larda aklı kalmış bir kuşağın 
anılarını uyandırıp, kâh gözyaşlarına 
kâh da kahkahalara boğuyor. (Tanıtım 
Bülteninden) Çınar Yayınları / 80 sf / 10 TL

İmge Yayınevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları sıralamasında 
ilk üçte şunlar var: 
■ Masallar / Lev Nikolay Tolstoy / İmge / 
100 sf / 8 TL
■ Yaratma Cesareti / Rollo May / Metis / 
16.50 TL
■ Yok-yerler / Marc Ague / Daimon / 104 
sf / 18 TL

Kalan Müzik’ten çıkan “Geçici” albümü 
Elif Yakarçelik’in uzun yıllardır farklı 
müzisyenler ile sürdürdüğü müzik 
hayatının ilk solo albümü.
Türk sanat müziğinin önemli seslerinden 
Tülin Yakarçelik’in kızı olan Elif Yakarçelik, 
yapımcılık kariyerinin yanı sıra 
müzikseverlerin farklı projeler ile takip 
ettiği bir isim. Koli Bandı, Fish&Chips gibi 
gruplar ile çeşitli mekânlarda Rock, Jazz, 
Funk, Pop gibi müziğin birçok türünde 
şarkılar söyledi. Albümde birbirinden 
kıymetli söz yazarı ve bestecilerin 
eserleri yeniden nefes buluyor. Ali 
Kocatepe, Sabahattin Ali, Melih Kibar, 
Çiğdem Talu, Vedat Sakman, Sibel Algan, 
Kaan Altan ve Peyk grubunun eserleri 
yer alıyor.Yapımcı kimliği ile televizyon 
sektöründe birçok projeye imza atmış 
Elif Yakarçelik “Geçici” ile 5 Mayıs Cuma 
akşamı İKSV Salon’da müzikseverler ile 
buluşmaya hazırlanıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:
■ Evrencan Gündüz Quartet / Bu Son 
Olsun
■ Tuna Kiremitçi&Sena Şener / Birden 
Geldin Aklıma
■ Sertab Erener / Olsun

Gerçekle hayal birbirine karışıyor! 
1920'lerin Los Angeles'ında kolunu kırdığı 
için hastaneye kaldırılan Alexandria adlı 
5 yaşında küçük kız çocuğu ile bir film 
çekimi sırasında sette kaza geçiren, aynı 
zamanda sevgilisinin ihanetine uğrayan 
figüran Roy arasında sıra dışı bir arkadaşlık 
başlar. Zamanla Roy Alexandria'ya 
Odious ve onu yenmek için planlar yapan 
5 kahramanın sihir ve mitlerle dolu epik 
hikâyesini anlatmaya başlar.

Şehir Tiyatroları’nın geleneksel olarak 
düzenlediği “Yaz Oyunları” 29 Mayıs 
Pazartesi günü başlıyor. Sezon boyunca 
beğeniyle izlenen oyunların yer aldığı “Yaz 
Oyunları” 29 Mayıs - 8 Haziran tarihleri 
arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 
Tiyatrosu’nda sahnelenecek.  
Yaz Oyunları’nda 12. Gece, Komik-i Şehir 
Naşit Bey, Cibali Karakolu, Pollyanna, Ay 
Işığında Şamata, Şahane Züğürtler adlı 
oyunlar saat 21.15’de seyirciyle buluşacak. 
❚ 12. Gece, 29 Mayıs, 21.15
❚ Komik-i Şehir Naşit Bey, 31 Mayıs, 21.15
❚ Cibali Karakolu, 2 Haziran, 21.15
❚ Pollyanna, 4 Haziran, 21.15
❚ Ay Işığında Şamata, 6 Haziran , 21.15
❚ Şahane Züğürtler, 8 Haziran , 21.15

Biletler 2 Mayıs Salı günü saat 12.00’den 
itibaren Şehir Tiyatroları gişeleri ve 
www.ibst.gov.tr adresinde satışa 
sunuldu. Acele edin!

12.Uluslararası İşçi 
Filmleri Festivali 
kapsamında Barış 
Manço Kültür 
Merkezi’nde pek çok 
kısa ve uzun metraj 
filmi ücretsiz izlemek 
mümkün. Bunlardan 
biri de Yeşim 
Ustaoğlu’nun son filmi 
“Tereddüt”. 6 Mayıs 

Cumartesi 20.00’de gösterilecek filmin 
konusu kısaca şöyle: İstanbullu genç bir 
kadın psikiyatrist, tayinle geldiği ama şehre 
çok da uzak olmayan bir taşra kasabasında 
mecburi göreve başlar. Hafta içi görevine 
kasabada devam ederken, hafta sonları da 
İstanbul’daki evine gelir. Çekici kocası Cem 
ile dışarıdan kusursuz gibi görünen bir evlilik 
sürdürmektedir; ama içten içe ters giden bir 
şeylerin olduğunu hisseder.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 
genel merkez ve şubelerin katkılarıyla 
2-9 Mayıs günleri arasında Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde “Kente Karşı İşlenen 
Suçlar” temalı bir sergi düzenliyor.  

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Parçalanma…
Bahariye Sanat Galerisi 11- 23 Mayıs 
tarihleri arasında sanatçı Güler Çağlar’ın 
“Parçalanma” sergisine ev sahipliği 
yapıyor.

Oyuncu adayları
sahnede!

Çukurova’nın uzak bir dağ köyünden 
Paris’e uzanan bir yaşam… Öyküden 
sinemanın doruklarına ulaşan bir 
sanat yolculuğu… Seyyit Han, Umut, 
Ağıt, Arkadaş, Endişe, Duvar, Sürü, Yol 
ve diğer filmleriyle oyuncu, senaryo 
yazarı, yönetmen olarak sinemamıza 
damgasını vurdu Yılmaz Güney. 
Öyküleri, romanları ve ona 1972 Orhan 
Kemal Roman Ödülü’nü getiren Boynu 
Bükük Öldüler’le edebiyatımızda yerini 
aldı. Kitapları, filmleri ve dostlarının 
belleklerindeki unutulmaz anılarıyla 
hâla yaşıyor.
Jak Şalom ile Ayşe Emel Mesci 
sinemacı Yılmaz Güney’i, Adnan 
Özyalçıner ile Âbâ Müslim Çelik ise 
edebiyatçı Yılmaz Güney’i TESAK’ta 
anlatıyor. 6 Mayıs Cumartesi 14.00’teki 
bu söyleşiyi kaçırmayın!

adıköy Emek Tiyatrosu, 
üniversitelerde tiyatro oku-
yan gençler için #emekuni-
fest adlı bir tiyatro festivali 

düzenliyor. Bu sene ilki yapılacak üni-
versiteler arası tiyatro festivali 8-14 Ma-

yıs’ta gerçekleştirilecek.
Festivalde konservatuvarların tiyat-

ro bölümlerinde eğitim gören üçüncü ve 
dördüncü sınıfların bitirme projeleri olan 
tiyatro oyunları ücretsiz olarak seyirciy-
le buluşacak. 5 okuldan toplam 7 oyunun 

sahneleneceği festivalde ayrıca tiyatro 
okuyan, sınava hazırlanmak isteyen ya 
da henüz iş bulamamış yeni mezunlara 
yönelik ‘Konservatuvardan Mezun Ol-
duk Peki Şimdi Ne Olacak?’ konulu üc-
retsiz 5 seminer düzenenecek. 

K
OYUN PROGRAMI
❚ 8 Mayıs Pazartesi / 20.30
“Kırgınlar Evı” - Yeditepe Üniversitesi 
Tiyatro bölümü 4. sınıf öğrencileri

❚ 9 Mayıs Salı / 20.30
“Amadeus” - İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı 4. sınıf öğrencileri
❚ 10 Mayıs Çarşamba / 20.30
“Bir Evlenme” - Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları 
Bölümü 3. sınıf öğrencileri
❚ 11 Mayıs Perşembe / 20.30
“Kahvede Şenlik Var” - İstanbul Aydın 
Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü 
4. sınıf öğrencileri
❚ 12 Mayıs Cuma / 16.30 & 20.30
“Palavracı Asker” - Ankara Üniversitesi 
Tiyatro Bölümü 3. sınıf öğrencileri
❚ 13 Mayıs Cumartesi / 20.30
“Kendi Hikâyesinde Kayıp” - Ankara 
Üniversitesi Tiyatro Bölümü 4. sınıf 
öğrencileri
❚ 14 Mayıs Pazar / 19.00
“Gergedanlar” - Yeditepe Üniversitesi 
Tiyatro Bölümü 3. sınıf öğrencileri

SEMİNERLER
❚ 8 Mayıs Pazartesi / 17.00 - 19.00 / 
Tolga Yeter (İstanbul Şehir Tiyatroları 
Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı)
❚ 9 Mayıs Salı / 13.00 - 15.00 / 
Hülya Bilban (Dizi & Sinema Filmi 
Yönetmeni)
❚ 10 Mayıs Çarşamba / 14.00 - 15.00 
/ Engin Alkan (Oyuncu & Bursa 
Nilüfer Belediyesi Tiyatro Genel 
Sanat Yönetmeni)
❚ 12 Mayıs Cuma / 13.00 - 15.00 
/ Rabia Sultan Düzenli (Cast 
Direktörü)
❚ 13 Mayıs Cumartesi / 13.00 - 15.00 
/ Kemal Aydoğan (Moda Sahnesi 
Kurucu Üyesi & Yönetmen)
Kadıköy Emek Tiyatrosu: Uzunçayır 
Cad. (eski) Salı Pazarı Karşısı No:29 
Hasanpaşa  0216 545 7376 ve 0542 
213 6050 

Şehirde hayaller...

Yılmaz Güney konuşulacak

Türkiye’nin ilk uluslararası edebiyat et-
kinliği olan İstanbul Tanpınar Edebiyat 
Festivali (İTEF), bu yıl 6-11 Mayıs ta-
rihlerinde yapılacak. 2017 teması “Şehir 
ve Hayal” olarak belirlenen festival, 11’i 
yurtdışından toplam 46 yazar, 20 yayıncı-
lık profesyoneli ve 5 hikâye anlatıcısı ve 
3 müzik grubu, şehrin 8 mekânında İstan-
bullu edebiyatseverlerle buluşacak. İTEF 
kapsamında söyleşilerin, edebiyat pa-
nellerinin, öğrenci ve yazar buluşmaları-
nın yanı sıra konserler, gra-
fik performansları 
ve masal etkinlikle-
ri gerçekleştirilecek.

Festivalin bu se-
neki yabancı konuk-
ları arasında Solu-
ğun Mucizesi kitabıyla 
kendine kült bir hayran 
kitlesi yaratmış Yunan 
yazar Dimitris Sotakis, 
eleştirmenlerden büyük 
övgüler toplayan İkimiz-
den Biri Uyuyor kitabı-
nın Danimarkalı yazarı 
Josefine Klougart, ilk ro-

manı Joyce’un Kızı, Hep Kitap tarafından 
yayımlanan ve büyük ilgi gören İngiltere-
li yazar Annabel Abbs, Dedalus Yayınları 
tarafından yayımlanan Biz Boğulanlar ki-
tabının yazarı Danimarkalı Carsten Jensen, 
çizimleriyle dünya çapında büyük beğeni 
toplayan çizer Gijs Kast gibi isimler var.

Ücretsiz festival kapsamında Kadıköy 
KargaArt’ta (Karga bar sanat mekanı) ya-
pılacak etkinlikler şöyle;

❚ 7 Mayıs Pazar 
19.30/ Hayallerimizi 
Şekillendiren Tesadüfler/
Ayelet Gundar-Goshen, 
Elif Bereketli, Özgür 
Mumcu, Şebnem 
İşigüzel
20.30 Şehir ve 
Hayalsizlik/Adalet 
Çavdar, Feride Çetin, 
Oya Baydar
21.30 Büyüklere 
Masallar/Gijs Kast, 
Orhan Tuncay
22.30 Sözün 
Hayali Müzik 
Konseri

❚ 8 Mayıs Pazartesi
19.30 Eco, Manguel ve Hayali Yerler/
Aykut Ertuğrul, Mehmet Berk Yaltırık, 
Sedat Demir
20.30 Büyüklere Masallar/Ümit Yaşar Özkan
21.30 Sözün Hayali Müzik konseri
❚ 9 Mayıs Salı
19.30 Ahmet Ümit ile söyleşi
20.30 Modern Zamanlarda Soluk Almak/
Alek Popov, Annabel Abbs, Carsten 
Jensen, Dimitris Sotakis, Elif Tanrıyar, 
Nermin Yıldırım
21.30 Büyüklere Masallar/Arbil Çelen 
Yuca,  Gijs Kast
22.30 Sözün Hayali Müzik/Yinon 
Muallem
❚ 10 Mayıs Çarşamba
19.30 Dibe Çeken Hayaller/Hakan 
Günday
20.30 Gerçeklerden Kaçmak, Hayaller 
ile Yüzleşmek/Jorge Zepeda Patterson, 
Josefine Klougart  Nazlı Berivan Ak, 
Seray Şahiner
21.30 Büyüklere Masallar/Argın Kubin, 
Gijs Kast
22.30 Sözün Hayali Müzik/Ceyda 
Özbaşarel Jazz Band

Annabel Abbs Carsten Jensen Hakan Günday Oya Baydar Dimitris Sotakis Josefine Klougart
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SİNEVİZYON

Dalida
Kahire’de doğup ünü dünyaya yayılan, 
1950’lerde Fransızca’dan Arapça’ya, 
Almanca’dan İtalyanca’ya bir sürü 
dilde şarkılar söyleyip milyonlarca 
hayran edinmiş Dalida’nın trajik hayatı 
ele alınıyor. Film boyunca seyirci, 
Dalida’yı hem kariyerinin önemli 
noktalarında hem de hayatının özel 
anlarında keşfetme fırsatı elde ediyor. 
Fransız yapımı filmin yönetmeni 
Lisa Azuelos. Başrollerini Sveva 
Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-
Paul Rouve’in paylaştığı “Dalida” 
Moda Sahnesi’nde 14.00 ve 18.30 
seanslarında izlenebilir. 

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Çatışma 11:00 15:20 19:40
Dalida 11:15 14:00 16:40 19:20 22:00
The Circle 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00 23:30 (Cm-Cts)
Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx
Galaksinin Koruyucuları 2 11:00 13:30 
16:00 18:30 21:15
The Circle 11:30 14:00 16:30 19:00 
21:15
Nereden Nereye 11:15 13:15 15:15 17:15 
19:15 21:15
Beden ve Ruh 12:30 16:45 21:00
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kozyatağı Avşar Kozzy
Dalida 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15
The Circle 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Galaksinin Koruyucuları 2 11:15 14:15 
15:30 Türkçe 17:15 18:30 Türkçe 20:15 
21:30
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

Kadıköy Kadıköy
Kolonya Cumhuriyeti 11:00 13:00 15:00 
17:00 19:0021:00
Hızlı ve Öfkeli 8 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(0216) 3377400

Galiba ‘Kaldırım Serçesi’ (‘La Môme’) ka-
pıyı aralayan ilk filmdi. Fransızlar, ‘Kaldı-
rım Serçesi’ lakaplı Edith Piaf’ın hayatını 
perdeye taşırken sanki “Sinema yoluy-
la anlatılmaya değer çok sayıda şahsi-
yetimiz var”ı da düşünmeye başladılar ve 

peşi sıra biyografik yapımlar sökün eder 
oldu. İki adet Coco Chanel’in öyküsünü 
salonlara taşıyan film izledik. Keza Yves 
Saint Laurent’in de iki farklı hayat hikâ-
yesi perdeye gölgesini aksettirdi. Derken 
geçen hafta ‘Dalida’ gösterime girdi, bu 
hafta sahne sırası Jacques-Yves Cous-
teau’nun…

‘Dalida’ benim kuşağım için özel bir 
filmdi. Hayatı trajedilerle örülü bir ka-
dın şarkıcının öyküsünü aktarıyordu Liza 
Azuelos imzalı yapım. Mısır doğumlu İtal-
yan kökenli, sonradan Fransız vatan-
daşı olan Iolanda Cristina Gigliotti ya da 
sahne adıyla ‘Dalida’, sadece izlerini ta-
şıdığı ya da var olduğu topraklarda değil 
Türkiye’de de çok sevilirdi. Birçok şarkı-
sı ‘Türkçe sözlü hafif müzik’ denen türe 
adeta katkıda bulunmuştu. Ajda Pekkan, 
‘rahmetli’ Tanju Okan gibi isimler, onun 
parçalarını Türkçe seslendirirlerdi. Ayrı-
ca zamanın basını ona büyük ilgi göste-
rir, mesela dönemin ünlü müzik dergisi 

Hey’de sık sık haber-
lerine rastlardınız. 
Çünkü Dalida önemli 
bir malzemeydi. Işıltılı 
bir dünyanın üyesiydi 
ama öte yandan haya-
tındaki gelgitler, aşk-
ları, sorunlu ilişkileri 
derken yaralı bir ruhun 
aramızdaki uzantısıy-
dı adeta. Hele ki 3 Ma-
yıs 1987’de Montmart-
re’daki evinde “Hayat 
artık çekilmez hale gel-
di. Beni affedin” notu-
nu bırakarak son nok- tayı kendi eliyle 
koyması, onu anılarımızda farklı bir yerin 
sahibi yapmıştı. Çekip gitti ama şarkıla-
rı ve 54 yıl süren öyküsündeki kimi fark-
lı limanlar, zikzaklar, yıpratıcı ilişkiler ge-
ride kaldı ve bütün bunlar bir filmi zaten 
hak ediyordu. Nitekim ‘Dalida’nın haya-
tı daha önce de sinemaya taşınmıştı ama 
Liza Azuelos’un yapıtı galiba hakkını en 
çok teslim eden olarak kayda geçecek 
(en azından şimdilik).      

Bu haftanın mönüsünde 
yer alan ‘Derinliklere Yolculuk’ 
(L’Odyssée’) da benzer bir ref-
leksin ifadesi sanki. Jérôme Sal-
le imzalı yapımda da yine bizim 
kuşağın televizyonun Türkiye’ye 
girmesiyle birlikte yakından ta-
nıdığı ve çok sevdiği emektar 
Fransız deniz araştırmacısı Ja-
cques Yves-Cousteau’nun ha-
yat hikâyesinden kimi pasajları 
izliyoruz. Film, ‘Yaşayan Deniz’ 
(bizde bu isimle gösterilmişti) 
belgesellerini yapan ve çoğu-
muza deniz sevgisini aşılayan, 

sualtı dünyasının o çok renkli atmosferini 
her türlü unsuruyla tanıtan adamın bel-
li oranda gerçek portresini perdeye ta-
şıyor. ‘Derinliklere Yolculuk’ta Couste-
au’yu, eşi Simone Melchior’u, iki oğlunu, 
ünlü gemisi Calypso’yu ve cefakâr per-
sonelini yakından tanıyoruz. Bu haliyle 
de Jérôme Salle’in yapıtı girişte altını çiz-
diğimiz ‘Fransız biyografileri’yle aynı hat 
üzerinde ilerleyen bir film olarak dikkati 
çekiyor gibi.

Gösterimdeki bu iki filmi kuşkusuz 
her sinemasevere tavsiye ederiz ama 
çocukluğunu ve gençliğini 70’lerde ya-
şamış, dünyayla ilişkisini o dönemin tek 
kanallı TRT Televizyonu üzerinden kur-
muş kuşakların daha farklı bir tat alacak-
ları kesin.   

Buyrun nostaljik yolculuklara…

PUAN CETVELİ
Dalida
Derinliklere Yolculuk
Galaksinin Koruyucuları 2  
The Circle
Gerçeğin İki Yüzü 
Saplantı

UĞUR 
VARDAN

adıköy, bugünlerde özel bir ser-
giye ev sahipliği yapıyor. Kadı-
köy Belediyesi Engelsiz Sosyal 
Hizmet Merkezi, 10 - 16 Mayıs 

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 
“Kadıköy’de Damlalar” adlı karma sergisi-
ni Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Mer-
kezi’nde 2 Mayıs Salı günü açtı. Kadıköy’de 
bulunan Engelli Okulları, özel alt sınıfı öğ-
rencileri ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merke-
zi’nde eğitim alan öğrencilerin çalışmaları, 
11 Mayıs Perşembe gününe dek Gençlik Sa-
nat Merkezi’nde görülebilecek. 

EL EMEĞİ ESERLER 
Kadıköy’deki özel gereksinimli öğrenci-

lerin emeklerini tek bir çatı altında toplayan 
sergide yaklaşık 100 eser sergileniyor. Sera-
mik, resim, baskı, ahşap boyama ve daha bir-
çok alandan çalışmaları görmek mümkün.

Japon mutfağının geleneksel yiyeceği, Kadıköy’de 
lezzetseverler arasında yarışma konusu oldu. 
Adını bir Japon çizgi filminden alan Acıbadem’deki 
Uzakdoğu mutfağı restoranı Konoha, 30 Nisan 
günü kostümlü parti (cosplay) ve sushi yemek 
yarışması düzenledi. Kostümlü partiye çoğunluğu 
genç olan ve birbirinden ilginç kıyafetler giyen 
150 kişi katıldı. Birbirinden becerikli cosplayer’lar 
hünerlerini sergilediler ve birinci Arda Yaşar 
isimli yarışmacı oldu. Sushi yeme yarışmasına 
ise çekilişle 8 kişi katıldı ve  birinci Erşen Hamza 
Turgut oldu. Uzakdoğu kültürünün mistik 
havasının hakim olduğu etkinlikle, katılanlar hem 
bu kültürün yemeklerini tatma fırsatı buldu hem 
de cosplay etkinliğinde de çeşitli aksesuarlar ve 
kostümlerle anime ve manga, film, oyun ve  kitap 
karakterlerinin taklit edileceği performansları 
izledi.

ACIBADEM’de 
UZAKDOĞU 
RÜZGÂRI

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal 
Hizmet Merkezi, 10 - 16 Mayıs Engelliler 

Haftası etkinlikleri kapsamında 
“Kadıköy’de Damlalar” adlı karma 

sergisini Gençlik Sanat Merkez’inde açtıÖZEL

özel sergi…
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Kadıköy, Dünya Opera Günü için hazırlanan özel 
bir konsere ev sahipliği yapacak.  İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi’nin (İDOB) bu konserinde opera 
sanatının doğuşundan günümüze olan yolculuğu 
anlatılacak. Konser 6 Mayıs Cumartesi günü saat 
16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda 
gerçekleştirilecek.

Opera konseri 
Süreyya’da

Dalida

Kaptan Cousteau

l Kaan DERTÜRK

öğrencilerden
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T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN

Kadıköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 4. Toplantı Yılında yapacağı 
Mayıs Ayı Toplantısı 08.05.2017 Pazartesi - 12.05.2017 Cuma 

tarihleri arasında yapılacaktır.

Mayıs Ayı Toplantısının ilk birleşimi 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü, 
saat 11.00'da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından 

Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya  teşriflerini rica ederim.

  Uygur ÇAKMAK
Belediye Başkanı V.

GÜNDEM:
1. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2016 Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklifi.
2. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, otobüs kiralama hizmetinin sağlanması ile 
ilgili teklifi.
3. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, günlük en fazla 50 görevli polis memurunun 
belediyemiz yemekhanesinde çıkan öğlen yemeğinden faydalanması ile ilgili 
teklifi.
4. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, İlçemizdeki ibadethanelerin genel temizlik ve 
halılarının temizlenmesi hizmeti işi ile ilgili teklifi.
5. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Bostancı Mah.,158 pafta, 660 ada, 18-13-29 
parseller ile ilgili teklifi.
6. Plan ve Proje Müdürlüğünün, Göztepe Mah.,109 pafta, 2997 ada,173- 165-102-
65 parseller ile ilgili teklifi.

armaray çalışma-
ları kapsamında-
ki çalışmaların 
tamamlanmasıy-

la birlikte Haydarpaşa - Geb-
ze güzergâhında eskiden 2 
hat olan tren yolu 3 hata çı-
karılacak. Köprüler ve alt 
geçitler, 3 hatlı demir yolu 
geçişine uygun olarak yapıl-
madığı gerekçesiyle yenile-
niyor. Şimdiye kadar birçok 
köprü ve geçit yıkılarak projeye uygun 
şekilde yenilendi. Ancak çalışmaların en 
az 1 yıl daha sürmesi öngörülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Uzun Hafız 
Sokak Köprüsü’nün ve Halitağa Cad-
desi Köprüsü’nün yenilenerek hizmete 
açıldığı bölgede trafiği olumsuz etkileye-
cek bir yıkım ve yenileme çalışması daha 
başladı. Marmaray Projesi kapsamında 
yenilenmesi planlan karayolu köprüle-
rinden biri de Taşköprü Caddesi üzerinde 
bulunan köprü.  Haydarpaşa-Gebze ara-
sında çalışan banliyö trenlerinin altından 
geçerek Haydarpaşa Garı'na ulaşmasını 
sağlayan bu köprü, aynı zamanda yoğun 
trafik akışının da olduğu bir güzergâhta 
bulunuyor. Rasimpaşa Mahallesi Hayrul-
lah Efendi Sokak ve Acıbadem Mahalle-
si Fıstıklı Çıkmazı Sokak hizasında bulu-
nan köprü bugün itibariyle yaya ve araç 
trafiğine kapatıldı.  

6 AY SÜRECEK
Yüklenici firma Marmaray KKC’den 

edindiğimiz bilgiye göre; köprünün ta-

mamının kapatılarak 6 ay 
boyunca hizmet dışı kal-
ması söz konusu. Kapat-
ma işleminin ise kısım 
kısım yapılması planlanı-
yor. Köprüdeki taşıt trafi-
ğinin verilebileceği geçici 
bir yol yapılmasının söz 
konusu olmadığı bilgi-
si paylaşılırken, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
sorumluluk alanında ka-
lan ve ana arter statüsünde 
olan caddenin bu şekilde 
kapatılmasının Kadıköy 

genelindeki trafiği olumsuz etkilemesi 
bekleniyor. Çalışmalar kapsamında Ha-
litağa ve Acıbadem Caddesi trafiğe açık 
olacak. İki cadde üzerinde yoğun bir tra-
fik akışının olması bekleniyor.

ALTERNATİF YOLLAR NELER?
Sürücülerin ise alternatif yol güzer-

gâhlarını kullanmaları gerekiyor. Üskü-
dar’dan Fenerbahçe Stadı’na ve Kızıl-
toprak’a geçmek isteyen vatandaşların 
Halitağa Caddesi ve Sarayardı Cadde-
si’ni kullanmaları gerekiyor. Elmalıçeş-
me Sokak da sürücülerin kullanabilece-
ği alternatif yollardan biri.

Kızıltoprak’tan Nautilus AVM ve 
Acıbadem-Koşuyolu Mahallelerine gidiş 
alternatifleri ise şu şekilde; Bağdat Cad-
desi’nden gelen sürücüler Kurbağalıdere 
Caddesi’ni kullanarak Koşuyolu’na ula-
şabilecek. Acıbadem’e gitmek isteyen 
sürücülerin ise Söğütlüçeşme Caddesi 
üzerinden Yavuztürk Sokağı kullanma-
ları mümkün. Köprünün yenilenmesinin 
180 gün sürmesi bekleniyor.

Kadıköy Belediyesi Akademi’de bu yıl dü-
zenlenen Açık Akademi’deki İktidarın Çi-
mentosu: Mega Projeler ve İnşaat Sektörü 
Üzerinden İktidar Okumaları ile “Bizi bu 
havalar mahvetti” – İklim Krizi Çağında 
Kenti Düşünmek başlıklı seminerler kap-
samında 29 Nisan Cumartesi günü 3. Ha-
vaalanı bölgesindeki Durusu ve Yeniköy’e 
gezi gerçekleştirildi. Gezi esnasında semi-
nerlerde konuşulan konular yerinde göz-
lemlendi. 

TARTIŞMALI BİR PROJE
Yılda 95 milyon yolcu taşıyan 

ABD’deki Atlanta Havaalanı 1625 hektar 
alan üzerine kuruluyken, yılda 150 milyon 
taşıyacağı iddia edilen 3. Havaalanı’nın 
neden 7650 hektar (76.500.000 m2) alan 
üzerine kurulacak. 25 yıllık işletme hak-
kının özel şirketlerde olacağı havaalanının 
vaat edilen yolcu garantileri nedeniyle şir-
ketler açısından risk taşımadığı ama bekle-
nen yolcu sayısına ulaşılamaması halinde 
hazinenin büyük bir borç içerisine gireceği 
kamuoyunda en çok dillendirilen eleştirile-
rin başında geliyor. Birçok bilim çevresi-
nin havaalanının hatalı bir proje olduğunu 

raporlamasına rağmen proje büyük bir tah-
ribat pahasına kesintisiz devam ediyor. 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu, 3. Havalimanı projesiyle ilgili ha-
zırladığı "3. Havalimanı Teknik Raporu”n-
da, doğal yaşam alanlarını ve önemli su 
havzalarını yok edecek projenin; ekolojik, 
jeolojik kriterler, zemin özellikleri, kazı ve 
dolgu alanları, kent bilimi ve uçuş güvenli-
ği açısından kabul edilebilir olmadığını ıs-
rarla vurgulamıştı. Bu eleştirilere rağmen 
devam eden projenin çevreyle ilgili mali-
yetleri ise başlı başına bir tartışma konusu. 

“TAHRİBATA YOL AÇACAK”
Açık Akademi kapsamında yapılan ge-

zide de ekolojik kıyım yerinde gözlemlendi. 
Gezi esnasında, 3. Havaalanı, 3. Köp-

rü, Kuzey Marmara Otoyolu ve bu otoyo-
lun bağlantı yollarının tamamlanmasıyla 
İstanbul’un su havzaları, tarım alanları ve 
yaban hayatına ev sahipliği yapan bölgesi-
nin geri dönüşü olmayan bir yola gireceği 
üzerine ortak bir fikir oluştu. Katılımcılar 
bölgenin ciddi bir nüfus baskısı yaşayacağı 
ve bu baskının İstanbul’da çözülmesi im-
kansız tahribatlara yol açacağını ifade etti. 

Akademi 
3. Havaalanı bölgesİnİ 

inceledi

Kadıköy Belediyesi Akademi’de devam eden Açık 
Akademi seminerleri kapsamında, seminer katılımcılıları 
ile Kuzey Ormanları’na gezi düzenlendi. Üçüncü 
Havaalanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatlarını 
inceleyen katılımcılar,  seminerler esnasında tartıştıkları 
konulara yakından bakma fırsatı elde etti 

Amerika’dan dünyaya yayılan renkli koşu 4. Kez Türkiye’de yapılacak. 
Bursa ve Ankara’da da yapılacak Renkli Koşu Festivali’nin (Color Sky) 
İstanbul ayağı ise Kadıköy’de koşulacak. Türkiye’nin ilk ve tek Renkli Koşu 
Festivali olan bu festival 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Caddebostan 
sahilinde (Suadiye Oteli önü) başlayacak. Her yaştan, her bedenden 
insanın ister koşarak, ister yürüyerek ama eğlenerek tamamlayacağı 
Renkli Koşu bir yarış değil, bir koşu festivali. Spor ve eğlenceyi, doğanın 
en güzel renkleriyle buluşturmayı hedefleyen bu festivale aileniz ve 
arkadaşlarınızla beraber katılabilirsiniz.  Etkinlik günü 08.00-12.00 
arasında Koşucu numarası, Color Sky T-Shirt, geçici dövme, renkli toz 
ve koşucu bilekliğinden oluşan koşu paketinizi teslim alabilirsiniz. DJ 
eşliğinde Müzik saat 12.00’de başlayacak ve 17.00’ye kadar devam 
edecek. Her bir kilometrede kurulu renk istasyonlarına ulaştığınızda, 
ekip ve gönüllüler tarafından, farklı Color Sky renkleriyle dizayn edilen 
renkli toz yağmuruna (gıda boyasıyla renklendirilen mısır nişastası) 
tutulacaksınız. Bitiş alanına vardığınızda beyaz T-shirtleriniz ve siz, Color 
Sky renklerine bürünmüş olacaksınız. Festival alanına sadece biletli kişiler 
güvenlik/bilet kontrolünden geçerek girebilir. Koşuya katılmayan aileniz 
ve arkadaşlarınız koşu parkuru boyunca sizi destekleyebilir. Tohum Otizm 
Vakfı’nı destekleyen Color Sky 5K Renkli Koşu, Bedensel Engellilerle 
Dayanışma Derneği işbirliğinde yapılıyor. www.ColorSky5K.com

Taşköprü
Caddesi

trafiğe kapatıldı
Marmaray Projesi kapsamında yenilenmesi planlanan 
karayolu köprülerinden biri olan Taşköprü Caddesi trafiğe 
kapatıldı. Çalışmaların 180 gün boyunca sürmesi beklenirken, 
sürücülerin alternatif yol güzergâhlarını kullanması gerekiyor

M
l Erhan DEMİRTAŞ

Bu koŞu

renklİ koŞu

MARMARAY'IN 
TOZ ÇİLESİ
Marmaray projesi nedeniyle eski 
banliyö hat üzerinde yoğun bir 
hafriyat çalışması sürüyor. Şimdiye 
kadar binlerce metreküp toprağın 
çıkartıldığı eski banliyö hattın 
zemini yeni projeye uygun hale 
getiriliyor. Ancak Marmaray projesi 
ve kentsel yenileme çalışmaları 
Kadıköy’deki günlük yaşamı da 
olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 4 yıldır 
devam eden Marmaray projesi 
en başta ilçedeki trafik sorunun 
artmasına neden oldu. Ancak 
çalışmaların yarattığı problemler 
sadece trafik yoğunluğu ile 
sınırlı değil.  İnşaat yıkımları ve 
hafriyat kazıları bölgede toz 
bulutlarının oluşmasına neden 
oluyor. Vatandaşlar sulama 
yapılmadan yıkım ve kazı çalışması 
yapılmamasını talep ediyor. 

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Mer-
kezi’nde seramik ve resim kursuna devam 
eden kursiyerler büyük emekler vererek 
hazırladıkları ürünlerini sergilemeye hazır-
lanıyor. Resim ve Seramik sanatıyla ilk kez 
bu kursta tanışarak becerilerini ortaya ko-
yan kursiyerler ilk defa yeteneklerini “Sa-
natın Yaşı Yoktur!” sergisinde sunacak.

Kursiyerler daha çok emekliler ve ev 

hanımlarından oluşuyor. Sergide seramik 
objeleri, panolar ve yağlı boya tablolar 
ağırlıklı yer alacak. Kursiyerlerin bir kıs-
mı bu sene kurslara başladı. 3 yıldır kurs-
lara devam edip yeteneğini geliştirenler de 
var. Sergi 9-12 Mayıs 2017 tarihinde Koz-
yatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi A Sa-
lonu’nda açık olacak. Serginin açılışı ise 9 
Mayıs 2017’de 14.00’te gerçekleştirilecek.

Sosyal Yaşam Merkezi 
üyelerinin resim ve 
seramik çalışmalarından 
oluşan sergi Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde

Sanatın yaşı
olur mu?!
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adıköy Belediyesi’nin engelli bireylerin sos-
yal yaşama kolaylıkla katılabilmesi için uy-
gulamaya koyduğu projelerden ilçede pek çok 
engelli vatandaş yararlanıyor. Kadıköy Bele-

diyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak 
çalışmalarını sürdüren Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, 
2016 yılında 75 engelli bireye özel eğitim danışmanlığı, 
89 bireye psikolojik danışmanlık, 32 bireye yaşam koçu 
danışmanlığı hizmeti sundu. Engelli taksi hizmetinden 
2016’da 381, 2017 Mart ayına kadar olan dönemde ise 
158 birey yararlandı.

Kadıköy Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik eği-
tim, sağlık, ulaşım, iş ve istihdam, danışmanlık hizmetleri 
veren Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin yürüttüğü pro-
je ve hizmetlerden başlıcaları şunlar:

ENGELSIZ ULAŞIM:
İlçede yaşayan engelli, yaşlı, ulaşım engeli bulunan 

tüm vatandaşlar ücretsiz olarak istedikleri yere evlerin-
den alınıp götürülüyor, tekrar evlerine bırakılıyor. Bire-
yin, sağlık raporuyla engelli olduğunu belgelemesi gere-
kiyor. Randevu sistemiyle çalışıyor. Gidilecek yer ve saat 
önceden bildirilip, randevu alınıyor. Engelli birey refakat-
çileri eşliğinde kapıdan alınıyor ve gideceği yere ücretsiz 
bırakılıyor. Aynı işlem dönüş için de uygulanıyor. Refa-
katçi bulunmaması durumunda belediye görevlileri refa-
kat desteği veriyor. 

SESLI KÜTÜPHANE: 
Sesli kütüphane tüm engelli gruplarına açık. Sesli kü-

tüphanede insan sesiyle veya bilgisayar sesiyle okunmuş 
kitaplar mevcut. Basılı metin kitaplar da var. Arzu eden 
engelli vatandaşlar bu kitaplara internet üzerinden site-
ye üye olarak erişebiliyor, istedikleri kitabı indirebiliyor-
lar ve okuyabiliyorlar. Gönüllü vatandaşlar arzu ederlerse 
gelip, mevcut okuma kabinlerinde kitapları seslendirebili-
yor. Birçok üniversiteden sosyal sorumluluk dersleri kap-
samında öğrenciler engelliler için kitap seslendiriyorlar. 

IŞ VE ISTIHDAM OFISI: 
İş ve istihdam ofisi üyelere istihdam öncesinde özgeç-

miş formu oluşturma, iş başvurusunda bulunma, iş müla-
katlarında sağlıklı iletişim kurma konularında danışman-
lık hizmeti veriyor. Birime kayıtlı üyelerin, engelli açığı 
bulunan firmalara nitelikleri doğrultusunda yönlendiril-
meleri sağlanıyor. Birime kayıt yaptırmak için tam teşek-
küllü devlet hastanesinden yüzde 40 ve üzerinde engelli 
olduğunu gösteren bir engelli raporu alınması gerekiyor. 
Engelliler birime internet üzerinden de kayıt yaptırabili-
yorlar. 

DESTEKLI ISTIHDAM VE IŞ KOÇLUĞU: 
Engelli bireylerin istihdamında bir model olarak uy-

gulanan proje. Projeden 12 birey yararlandı. Engelli bire-
yin eğitimleri tamamlandıktan sonra 1 kişi istihdam edil-
di, 1 birey de istihdam edilme aşamasında. Engelli bireyin 
işe uygunluk değerlendirmesi ve iş analizi yapılıyor. İş 
öncesi eğitim ve uyum sürecini kapsıyor. Konunun uzma-
nı iş koçları desteğiyle engelli bireye işbaşı eğitimleri ve-
riliyor. Engelli bireyi istihdam eden firmaya da eğitim ve-
riliyor.

TEKERLEKLI SANDALYE ŞARJ ISTASYONU:
Engelli bireyin tekerlekli sandalye aküsünü şarj ede-

bilmesi için düşünüldü. Kadıköy Belediyesi bahçesi, Ba-
hariye Caddesi ve Kalamış Parkı’na akü şarj istasyonu 
yerleştirildi. Kalamış Parkı tamamen engelsiz park haline 
getirildi. Engelli bireyler için bir tuvalet ve anneler için de 
bebek bakım ünitesinden oluşan bir ünite yapıldı. 

OKULLARDA FARKINDALIK ÇALIŞMASI:
Düzenli olarak okullara gidip ortaokul ve lise öğren-

cilerine engellilik anlamında eğitimler veriliyor. Bu dö-
nem haftada 2 okul olmak üzere ilçemizde toplamda 30-
32 okulda eğitimler verildi. Eğitimlere psikolog ve özel 
eğitimci, merkez bünyesinde çalışan tekerlekli sandal-
ye kullanıcısı uzman görevli katılıyor. 2 meslek elema-
nı gidip öğrencilere engelli farkındalığı anlamında eğitim-
ler veriyor.

SOSYAL YAŞAM BIRIMI:
Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merke-

zi’nde, ebeveynlerin hastane randevusu, alışveriş vb. gibi 
acil işleri çıktığında çocuklarını yarım gün veya birkaç 

saat gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri bir sosyal kulüp 
var. Burası rutin sürekli bırakabilecekleri bir yer değil. 
Ama belirli zamanlarda acil durumlarda bırakabiliyorlar. 

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi olarak yapılan re-
sim, ritim, el sanatları, dans, drama gibi atölye çalışmala-
rıyla engelli bireylerin sosyalleşmesi, hobi edinmeleri, öz-
güvenlerinin artması sağlanıyor. Sinema, tiyatro, yemek, 
piknik, yaz kampı gibi sosyal etkinlikler de unutulmuyor. 

DÜNYADAN ENGELLİ
ERİŞİM UYGULAMALARI

eni teknolojiler ve yerel yönetimlerin yeni-
likçi girişimleri sayesinde engelliler dünya-
nın dört bir yanında kent alanında dolaşa-
bilme konusunda destekleniyor. Engelliler 

konusunda yapılan iyi uygulamalar arasında farklı ülke-
lerdeki örnekleri derledik.

VARŞOVA’DA SINYAL VERICI
Görme engelli yurttaşlar kent alanında yollarını bul-

mak için GPS kullanabiliyor. Ancak GPS, bina içlerin-
de çalışmıyor ve örneğin belediye binası içinde yolla-
rını bulamayabiliyorlar. Ifinity adlı bir “akıllı kentsel 
çözümler” firması ile Varşova Belediyesi ortaklığında 
geliştirilen bir uygulamayla, otobüs duraklarına, bele-
diye bürolarına ve diğer kamu binalarının içine ve çev-
resine sinyal vericiler yerleştiriliyor. Bu sinyal vericiler 
de, “Virtual Warsaw” adlı cep telefonu uygulamasına 
sinyal göndererek, kullanan görme engelli yurttaşların 

aldığı sıra numarasını sesli olarak okumasını sağlıyor.
Uygulama belediye otobüsünü kullanan şoförlere 

de, otobüse binecek olan görme engelli yurttaşların ol-
duğunu titreşimle bildiriyor. 2014 yılında pilot uygula-
ma olarak başlayan proje Bloomberg “Mayors’ Chal-
lenge” yarışmasında ilk beşe girdi. Projenin kapsamı 
genişletilerek turistler için de bir kent rehberi uygula-
masına dönüştürülecek. Varşova Belediyesi projeyi ay-
rıca AB fonuyla da destekliyor.

JAPONYA’DA 3 BOYUTLU HARITALAR
Japonya Jeo-Uzamsal Bilgi Teknolojileri Kurumu 

(GSI) veri setlerini 3 boyutlu olarak çıktısı alınabilen, 
dokunulabilir haritalara çevirebilen bir yazılım prog-
ramı çıkardı. Bu haritalar üzerinde yollar, demiryolla-
rı ve kaldırımlar kabartmalı olarak gösteriliyor ve ha-

rita üzerindeki bir santimlik bir uzunluk, kent alanında 
25 metrelik bir uzunluğa tekabül ediyor. Görme engelli 
bir yurttaş da belli bir mahallin çıktısını bu şekilde ala-
rak haritayı rehber olarak kullanabiliyor. Ancak proje-
nin perakende kullanıcılar için hala fazla maliyetli oldu-
ğu belirtiliyor.

NIJERYA’DAN SESLI REHBER ÇÖZÜMÜ
Nijerya’nın İfe-İfe kentinde bulunan Obafemi Awo-

lowo Üniversitesi’nin mühendis ve tıp araştırmacıla-
rı, görme engellilerin kullanımına yönelik iki parçalı 
bir cihaz geliştirdi. Parçalardan biri ayakkabının üzeri-
ne yerleştiriliyor ve 9-voltluk küçük bir pille çalışıyor. 
Diğer parça kulağa takılıyor. Ayakkabı, ses ötesi titre-
şimleri alarak ve yayarak kulaklığa bip sesi olarak gön-
deriyor. Yol üzerindeki bir engele yaklaşıldıkça sinyal 
sesi artıyor.

ABD DENVER’DA HERKES IÇIN ULAŞIM
 ABD’nin Denver kentindeki ulaşım ağı, engelli ve 

engelsiz tüm yurttaşların erişimi arttıracak şekilde yeni-
lenerek genişletildi. Ulaştırma ajansı da tüm yurttaşlara 
ve engelli yurttaşlara toplu taşımaya daha kolay erişim 
sağlamaları ve bağımsız olarak toplu taşıma alanlarında 
nasıl hareket edeceklerini öğretmek amacıyla eğitim ve-
riyor. Otobüslerde sesli durak anons sistemi de kullanı-
lıyor. Tüm ulaşım ağı, FasTracks adı verilen bir sistem 
üzerinden tek elden yürütülüyor.

MORELIA’DA PARK YERLERI KORUNUYOR
Meksika Morelia Belediye Meclisi, Morelia Şehir 

Ulaşım Merkezi için engellilerin park yerlerini koruyan 
akıllı cihaz “Handy Park”ı (Pratik Park) geliştirdi. Bir 
takım teknolojik özelliklerle donatılan bu alet, yerleşti-
rildiği engelli park yerinde haksız yere kullanımı engel-
lemek için bir bakıma gözcülük yapıyor.

Y
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Kadıköy Belediyesi engelli vatandaşların ilçede sosyal yaşama 
katılabilmesi için eğitimden sağlığa, ulaşımdan iş ve istihdama 
kadar geniş bir yelpazede projelerini sürdürüyor

ENGELSİZ
Kadıköy için…

 bir

l Mustafa SÜRMELİ

K

KADIKÖY BELEDİYESİ ENGELSİZ SOSYAL HİZMET MERKEZİ VERİLERİ

l 2005 yılından bu yana Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’ne 5 bin 354 kişi kaydoldu.  
l 31 Mart 2017 itibariyle UKBS’ye kayıtlı güncel, Kadıköy’de ikamet eden 3 bin 017 üye bulunuyor.
l 2005 yılından bu yana bin 194 kişinin istihdamına aracılık edildi.
l 2011 yılından bu yana Sesli Kütüphane’de üretilmiş bin 67 sesli, 813 metin kitap bulunuyor. 

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi: Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari C. No: 84 Koşuyolu.
Tel: 0216 337 21 21 Mail: engelli.merkezi@kadikoy.bel.tr web: engellimerkezi@kadikoy.bel.tr

      2016   2017 (31 Mart'a kadar)

Özel eğitim Danışmanlığı    75 kişi / 388 seans 26 kişi / 100 seans

Psikolojik Danışmanlık    89 kişi / 327 seans 56 kişi / 152 seans

Yaşam Koçu Danışmanlığı    32 kişi / 39 seans -

Sosyal Kulüp     46 kişi / 266 randevu 22 kişi / 118 randevu

Engelli Taksi     381 kişi / 5204 sefer 158 kişi / 1614 sefer

Kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimleri 12 kurs / 216 kursiyer 7 kurs / 121 kursiyer
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Onur TEMÜRLENK, Ayten GENÇ,
Leyla ALP, Yonca Güneş YÜCEL

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ

Sayfa Tasarımı

Yasemin ÖZGÜNEŞ - Sinem HAMARAT
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Haber Merkezi
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Mustafa SÜRMELİ, Erhan DEMİRTAŞ

Reklam Servisi
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Baskı: İleri Haber Ajansı İletişim Matbaacılık Yayıncılık ve Teknik Hizmetleri Ticaret A.Ş. 
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/21 Yenibosna / İSTANBUL

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

Tel: (216) 348 70 60 
Reklam: (216) 345 82 02

www.gazetekadikoy.com.tr
www.facebook.com/gazetekadikoy

www.twitter.com/gazetekadikoy
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

Gazetemizde yayınlanan yazıların yasal sorumluluğu yazı sahibine aittir.

Reklam: (216) 345 82 02 - (216) 338 61 33

stanbul’da 1973-1977 yılları ara-
sında belediye başkanlığı yapan 
Ahmet İsvan, bir süredir tedavi 
gördüğü özel hastanede yaşamını 

yitirdi. İsvan, 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul 
Levent Camii’ndeki cenaze töreninin ardın-
dan, 4 yıl önce yaşamını yitiren eşi Cumhuri-
yet Reha İsvan’ın Yalova’nın Çiftlikköy İlçe-
si’ne bağlı Taşköprü Beldesi’ndeki  mezarının 
yanında toprağa verildi.

KILIÇDAROĞLU,  ZİYARET ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

28 Mart 2016’da Muharrem İnce’nin babası-
nın cenaze törenine katıldıktan sonra Ahmet 
İsvan’ı Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesi’n-
deki evinde ziyaret ederek bir süre görüşmüş-
tü. Ziyarete bazı CHP milletvekilleri ve Ya-
lova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman 
da katılmıştı. İsvan’a 26 Ocak’ta da İstanbul 
Beylikdüzü CHP ilçe teşkilatı ‘Vefa’ ödülü 
vermişti. Ahmet İsvan’ı evinde ziyaret eden 

Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Bakan Fik-
ret Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 
Milletvekili Süleyman Çelebi, Yalova Beledi-
ye Başkanı Vefa Salman ve Taşköprü Bele-
diye Başkanı Nedret Gülen teşkilatın ödülünü 
kendisine takdim etmişti.

AHMET İSVAN KİMDİR?
Ahmet İsvan, Robert Koleji bitirdikten 

sonra ABD’de tarım ve meyvecilik öğreni-
mi görmüş, Türkiye’ye dönüşünden sonra 
Yalova’ya yerleşerek burada uzun yıllar ta-
rım araştırmaları yapmıştı. Uzun yıllar CHP 
teşkilatında hizmet veren İsvan,  CHP ada-
yı olarak katıldığı 1973 seçimlerinde  beledi-
ye başkanı seçilmişti. 1977 yılında fırıncıla-
rın fiyat tekelini kırmak, halka ucuz, sağlıklı 
ekmek sağlamak amacıyla halk ekmek fabri-
kasını  da kuran İsvan, 1977’ye kadar bu gö-
revde kalmıştı.

12 Eylül döneminde, 1 Mayıs 1977 günü 
Taksim alanında olaylara adı karıştığı savıy-

la sıkıyönetim mahkemesinde-
ki DİSK davasında da yargı-
lanan İsvan, Kasım 1980’den 
Ocak 1983’e kadar yaklaşık 27 
ay hapiste kaldı, yargılama so-
nucu aklandı. Daha sonra Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti’de 
(SHP) parti meclisi üyeliğinde 
bulunan İsvan’ın eşi Cumhuri-
yet Reha İsvan, 8 Mayıs 2013 
yılında yaşamını yitirmişti.

Şair Zuhal Tekkanat’ın 52. sanat yılı Kadıköy 
Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen bir etkinlikle kutlandı
Şair Cemal Süreya’nın eşi şair Zuhal 
Tekkanat’ın 52. sanat yılı Kadıköy’de 
kutlandı. Kadıköy Belediyesi Barış 
Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
etkinlikte dostları Zuhal Tekkanat ile il-
gili konuştu ve şiirlerini okudu. Etkin-
likte, şairin Artshop Yayınları tarafın-
dan yayımlanan “Şiir Sözleri” adlı bütün 
şiirleri adlı kitabının da tanıtımı yapıl-
dı. Vedat Akdamar ve Tuba Emlek tara-
fından sunulan etkinlikte Ayten Mutlu, 
Tarık Günersel, Nihal Tekkanat, En-
gin Turgut ve Nüket Eren, Zuhal Tek-
kanat’ın şiiri ve kişiliği üzerine konuştu. 

“ŞİİR HAYATIN KENDİSİ”
Etkinlik Kadir İncesu’nun Zuhal 

Tekkanat için hazırladığı slayt göste-
risi ile başladı. Slayt gösterisi sonra-

sı ise ilk olarak Zuhal Tekkanat 
söz aldı. Tekkanat, Cemal Süre-
ya ile evlendikten sonra yaşadık-
larını, “İlk kitabım 1965 yılın-
da yayımlandı. Devlet memuru 
olmam nedeniyle kendi adım-

la şiirlerimi yayımlamam mümkün ol-
muyordu. Karacaoğlan’ın Elif’ini ve 
Yozgat’ın Sorgun’unu bana isim olarak 
Cemal Süreya verdi. O günden beri de 
şiirlerimi Elif Sorgun imzasıyla yazıyo-
rum. Şiir benim için hayatın ta kendisi. 
Toplu şiirlerime bir bakıma hayatım da 
denebilir” dedi.

Tekkanat, konuşmasının son bölü-
münde etkinliğe katılarak kendisini yal-
nız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Etkinlikte son sözü Zuhal Tekka-
nat’ın yakın dostu şair ve ressam Engin 
Turgut aldı. Turgut’un “Zuhal Tekkanat 
üzerine sevgi işlemeli bir yazı” başlıklı 
yazısı izleyiciler tarafından da alkışlan-
dı. Turgut, Zuhal Tekkanat’ı, şiirin gü-
cüne fazlasıyla inanan, her zaman ezi-
lenlerin ve yoksulların yanında yer alan, 
kalbi çiçek açmış, özgürlüğe inanmış bir 
umut şairi olarak tanımladı.

Hasan Karayol ve Ozan Turhal’ın da 
sahne aldığı etkinliğin son bölümünde 
Vedat ve Şenay Akdamar tarafından Zu-
hal Tekkanat’a bir şükran plaketi verildi.

Geçtiğimiz günlerde kapatılması gündeme 
gelen Halk Ekmek Fabrikası’nı kuran da 
Ahmet İsvan’dı. Cumhuriyet Gazetesi’ndeki 
köşesinde Türkiye’ye örnek olan Miyase 
İlknur, Halk Ekmek’in kuruluş öyküsünü 
anlattı. Büyük emeklerle kurulan Halk 
Ekmek Fabrikası’nın öyküsü özetle şöyle:
“Fahri Atabey döneminde İstanbul Belediyesi 
ekmek fabrikası kurmak için makineleri 
sipariş etmiş, fabrika binasının temelini 
atmıştı. Ancak müteahhitle olan anlaşmazlık 

nedeniyle inşaat da durmuştu. Haydarpaşa 
Gümrüğü’nde iki yıl boyunca bekleyen 
makineler çürümeye terk edilirken belediye 
de gümrüğe ayrıca ardiye parası ödemek 
zorunda kalıyordu. 1973 yılı sonunda 
yapılan yerel seçimlerde CHP’li Ahmet İsvan 
Belediye Başkanı seçildikten sonra Halk 
Ekmek Fabrikası için yeniden kollar sıvandı. 
Ancak en büyük handikap, belediyenin 
fabrikaya ödenek ayırabilecek mecali 
yoktu. Parasızlığın yanında ikinci handikap 

ise fabrika, o güne kadar bilinmeyen bir 
teknolojiyle çalışacaktı. Halkçı Belediyecilik” 
sloganıyla seçilen Ahmet İsvan, ilk iş 
olarak gümrükle “fiktif depo” anlaşması 
yaparak makineler belediyenin belirlediği 
korunaklı bir yere taşındı. İkinci adım olarak 
da DPT’ye başvurarak ekmek fabrikasının 
plana alınması ve teşvik listesine sokulması 
sağlandı.  İsvan, belediye bütçesinde 
yatırımlar için ayırdığı kaynağın büyük 
bölümünü ekmek fabrikası için kullanmaya 
hazırdı ama hükümetten gelecek yardımın 
aksayacağını ve maaşları ödeyemeyecek 
durumda kalacağını da biliyordu. Ekmek 
fabrikasının bitirilip hizmete açılması için 
ödeme akımının aksamadan sürdürülmesi 
şarttı.  İlk deneme üretimi 1977 Ekim ayında 
başladı. Halk Ekmek Fabrikası 160 personelle 
üç vardiya halinde 24 saat kesintisiz 
çalışarak günde 450 bin ekmek üretecekti. 
Halk Ekmek, ucuz fiyatı ve kalitesiyle büyük 
bir talep gördü. Satış kabinlerinin önünde 
uzun kuyruklar oluştu. Halkın kaynağı ve 
işçilerin kendi alacaklarını gecikmeli alma 
pahasına yaptığı özveriyle kurulan Halk 
Ekmek’e ve halkın ekmeğine dokunan tarihe 
olumsuz bir isim olarak geçer biline.”

KOMİSYONDA 
KANLI 1 MAYIS’I 
ANLATMIŞTI

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 
Komisyonu bünyesinde oluşturulan 12 
Eylül darbesi alt komisyonu, dönemin 
İstanbul Belediye Başkanı Ahmet 
İsvan’ı da dinlemişti. Kanlı 1 Mayıs’ı 
anlatan İsvan “Polis, panik yaratmak için 
kalabalığa ateş açtı” diyerek olayların 
planlı bir şekilde organize edildiğini 
söyledi. 1 Mayıs 1977 mitinginde yoğun 
ateş açılan şeref tribününde bulunan 
İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, 
İstanbul Valiliği’nin belediyeye gönderdiği 
yazıda “Olaylar çıkabilir hazırlıklı olun” 
dendiğine dikkat çekti. Taksim’de silah 
seslerinin duyulmasıyla halkın panik 
içinde kaçışmaya başladığını anlatan 
İsvan, polis panzerlerinin ise kaçan 
kişilerin üzerlerine sürüldüğünü söyledi. 
Ahmet İsvan, mermilerin üzerlerinden 
geçtiğini, bu nedenle ateş edenlerin 
amacının öldürmek değil, panik yaratmak 
olduğunu düşündüğünü de belirtti. Asıl 
üzücü olanın 36 kişinin yaşamını yitirdiği 
böyle bir olayın ardından ne dönemin 
Emniyet Müdürü’ne ne de olay yerindeki 
polislere tek bir soru bile sorulmaması 
olduğuna işaret eden dönemin İstanbul 
Belediye Başkanı, tam da bu nedenle 
olayların planlı bir şekilde organize 
edildiğinin düşünülebileceğini vurguladı.

İsvan’a veda

İ

HALK 
EKMEĞİN 
BABASIYDI

İstanbul’un 
eski başkanı 

’a

52. sanat yılı
Zuhal Tekkanat

kutlaması

Kadıköy’de, 21 Nisan - 30 Nisan arasın-
da yapılması planlanan Kadıköy Gençlik 
Festivali’nin “güvenlik” gerekçesiyle ip-
tal edilmesinin ardından, Kadıköy Ana-
dolu Lisesi’nin 1999 yılından beri düzen-
lediği Bahar Festivalinin de güvenlik ve 
programın içeriği sebebiyle iptal edildi-
ği haberleri yayınlanmıştı. Türkiye’nin en 
büyük lise festivallerinden biri olarak ka-
bul edilen ‘KalFest’in iptal edildiğine dair 
haberlere Kadıköy Kaymakamlığı ve Ka-
dıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği 
Yönetiminden açıklama geldi.

“GÖZ ARDI EDEMEYİZ”
Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile 

Birliği Yönetimi üyeleri 3 Mayıs Çarşam-
ba günü Kadıköy Kaymakamı Tuncay 
Sonel’i makamında ziyaret ederek, fes-
tivalin bu yıl yapılması için gerekenleri 
konuştu. Toplantının sonucunda, festiva-
lin eylül ayında yapılmasına karar verildi. 
Gazete Kadıköy’e açıklama yapan Kadı-
köy Kaymakamı Tuncay Sonel, “Okulla-
rımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim 
için çok önemli. Onların isteklerini göz 
ardı edemeyiz. Köklü okullarımızın var 
olan geleneklerini yaşatmalarını gönül-
den destekliyoruz” diye konuştu. 

Sonel “Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 
(Eski Maarif Koleji) sürdürdüğü ve ge-
lenekselleştirdiği KalFest türü şenlik ve 
etkinliklerin yapılması, öğrencilerimi-
zin sadece akademik olarak değil, sosyal, 
kültürel ve sportif alanlarda etkin olma-
larına ve kendilerini geliştirmelerine de 
faydası olacaktır” sözleriyle öğrencilerin 
yanında olduğunu dile getirdi. 

EYLÜL AYINDA YAPILACAK
1999 yılından bu yana yapılan bahar 

festivali KalFest’te hafta içi ve hafta sonu 
olmak üzere iki ayrı programdan olu-
şan festivalde söyleşilerin, turnuvaların, 
‘Fark Yaratanlar’ ödüllerinin ve açık hava 
etkinliklerinin düzenlenmesi planlanı-
yordu. Hafta içi programının devamında 
konser programının yer aldığı ‘KalFest’, 

bu sene 15-20 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenecekti. Programa göre festivalin 
son günü MFÖ, Gripin, Cem Adrian ve 
Emrah IS sahne alacaktı. Okul Aile Birli-
ği Başkanı Dilek Güventürk, 15 Mayıs’ta 
başlaması planlanan festivalin programını 
artık yetiştirmelerinin mümkün olmaya-
cağını belirterek, festivalin eylül ayında 
tüm coşkusuyla kutlanacağını ifade etti. 

Türkiye çapındaki onlarca lise festi-
vali arasında geride bıraktığı 17 yıl için-
de MFÖ, Duman, Teoman, Mor ve Öte-
si, Pentagram, Athena, Shantel, Gökçe, 
Manga gibi Türkiye’nin önde gelen sa-
natçılarını ağırlayan; hafta içi etkinlikle-
riyle öğrencilerini Burcu Esmersoy, Sim-
ge Fıstıkoğlu, Güntekin Onay, Ali Kırca, 
Cenk Durmazel, Mehmet Ali Alabora, 
Murat Menteş gibi önemli isimlerle bu-
luşturan birçok okuldan da gelen katılım-
cılarla paintball, playstation, karaoke, ro-
deo, trambolin, basketbol ve futsal gibi 
önemli etkinliklere ev sahipliği yapan 
KALFest “Türkiye’nin En Büyük Lise 
‘Etkinliği’ oldu. 

17 yıllık coşku

bu yıl da 
devam 
edecek

Mayıs ayı ortasında 
yapılması planlanan 

ancak iptal edildiğine dair 
haberlerin yayınlandığı 

Kadıköy Anadolu 
Lisesi bahar etkinliği 

‘KalFest’in eylül ayında 
gerçekleştirileceği 

duyuruldu

l Erhan DEMİRTAŞ KADIKÖY’DE 
FESTİVAL İPTALLERİ
21-30 Nisan tarihleri arasında 14 
üniversiteden 11 tiyatro ekibi ve 40 
müzik grubunun performanslarını 
izleyicilere sunacağı Kadıköy Gençlik 
Festivali Kadıköyfest de Kadıköy 
Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü 
tarafından “terör istihbaratı” 
gerekçesiyle iptal edilmişti. 
Kadıköy’ün tarihi eğitim kurumu 
Erenköy Kız Lisesi’nin köklü 
mezunlarının Pilav Günü’nün 
yasaklandığı yönünde gelişmelerin 
sosyal medyaya, sonrasında da 
basına yansımasının ardından Kadıköy 
Kaymakamı Tuncay Sonel’den 
açıklama gelmişti. Tuncay Sonel; 
“Kurumumuza intikal eden bir husus 
olmadı. Pilav Günü ve şenlikler 
geleneğimizdir. Dostlukları, birlik 
ve beraberliği pekiştirir. Bizce hiçbir 
olumsuzluğu yok, etkinlik tabii ki 
yapılabilir”açıklamasını yapmıştı. 

İsvan, İBB Meclis Binası önünde yapılan 
tören sonrası, Levent Camii'nde kılınan öğle 

namazının ardından  toprağa verildi
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Ankara’da yaşadığım yıllarda İstanbul bana 
hep korkutucu gelirdi. O dönem garaj Top-
kapı’daydı ve ben orada iner, bildiğim iki yere 
giderdim: Taksim ve Beşiktaş. Arkadaşla-
rım ve sevdiğim mekanlar oradaydı çünkü. 
“Karşı” kıyı bana hep uzak gelirdi: Sanki baş-
ka bir coğrafya gibi, geçtiğimde kaybolacak-
mışım gibi, bir daha geri dönemeyecekmi-
şim gibi… Nasıl oldu, ne oldu bilmiyorum ama 
bir gün vapura bindim, Kadıköy’e indim. İniş o 
iniş… Eski kitapçılarla süslü küçük sokaklar, 
hesaplı ufak lokantalar ve küçük meyhanele-
riyle aradığım yerin orası olduğunu anlamam 
uzun sürmedi. Üstelik deniz dibindeydi ve sa-
dece bütün sokaklar değil, bütün cümleler de 
denize çıkıyordu. Sahaflardan eski bir kitabı 

bulup sayfalarını Moda sahilindeki kayalıklar 
üzerinde çevirmenin tarifi bambaşka! Sokak-
larında Barış Manço’nun yürüdüğü bir böl-
ge üstelik bu: Her an köşeyi dönecekmiş gibi, 
hep heyecanlı…

Daha önce yazdım: Kadıköy’ü sevmem-
de Barış Manço’nun payı büyük. Ancak bir 
isim daha var ki, Kadıköylü olma sebebim: 
Cenk Taner. Bugüne kadar bunu konuşmadık, 
pek bilmez ama ben Kadıköy’ü onunla tanı-
dım, onunla sevdim, onunla bildim. Tanışma-
dığımız zamanlarda onu uzaktan takip ettim, 
hayranlıkla izledim. 1993’te Ankara’da Altın-
park’ta düzenlenen “nükleer karşıtı” konser-
de sahnede gördüğümde heyecanıma engel 
olamamıştım. Yıllar sonra, tanıştığımız gün de 
aynı heyecan vardı bende. Kadıköy, benim için 
Barış Manço kadar Cenk Taner’di; nam-ı diğer 
Kaptan… Hâlâ öyle. 

Kesmeşeker’i tanıdığım albüm, 1991 ta-
rihli “Dipten ve Derinden”. İlk albümde beni 
tavlayan ekiplerden. Belen Ünal, Tayfun Çağ-
lar ve Melih Rona, Kaptan’ın yoldaşları. İki 

yıl sonra yayımlanan “Aşk ve Para”da kad-
ro tümüyle değişmiş: Serdar Öztop, Demir-
han Baylan ve Cem Güvener, Kaptan’a el ver-
miş ama hissiyat aynı: Kesmeşeker, bildiğimiz 
Kesmeşeker –ki onları değerli kılan tam da 
bu. Ne olursa olsun değişmiyorlar ve bu de-
ğişmemezlik bir tekdüzeliğe sebep olmuyor. 
Bunu anladığımıznokta, üçüncü albüm. 1995 
tarihli “Tut Beni Düşmeden”, Can Alper, Se-
zen Köroğlu, Batur Yurtsever, Hüseyin Cebe-

ci ve Kerem Akaydın’lı kadrosuyla, diğerlerin-
den ayrı bir yerde duruyor ama diğerlerinden 
“farklı” bir noktada değil. Albümün CD bası-
mında yer alan eski şarkılar (“Gerçekten Öz-
leyince”, “Tek Sorumlu”, “İstanbul İstanbul” 
ve “S.O.S”) dokuyu değiştirmediği gibi, ön-
cekilerle bir bağ kuruyor ve bütünlüğü sağ-
lıyor. Bir yandan sonraki Kesmeşeker’in izle-
rini buluyoruz burada, diğer yanda nereden 
geldiklerine dair ipuçları elde ediyoruz. Benim 
gibi başından beri takip etmeyenler için iyi bir 
başlangıç albümü “Tut Beni Düşmeden” –ki 
albümün açılışında yer alan “Mister Brown”, 
topluluğun tavrını gözler önüne seren, aslın-
da ne kadar yan yana olduğumuzu gösteren 
bir başka şarkı. 

Tek tek albümleri anlatmak ve değişen 
kadroları saymak, yazıyı kalabalıklaştırır. İyisi 
mi, “İnsülin”den “Kum”a uzanan yolda, Kes-
meşeker müziğini tarif için o beklenen ben-
zetmeyi yapayım: “Kadıköy gibi…” Tam da 
öyle: Tanıdık, cesur, kendini fazla açmayan 
ama söyleyeceklerini dümdüz söyleyen, me-
taforları saklanmak için değil güçlendirmek 
için kullanan, sokaklarında kaybolduğunuzda 
kimselere sormadan, içgüdülerinizle yolunu-
zu bulabileceğiniz bir “coğrafya”. Üstelik so-

kakları şiir kokuyor ve bütün sokaklar Kadı-
köy’deki gibi denize çıkıyor.

Başlıkta Kaptan için “mahallenin kendisi” 
dedim. Kedisi de olabilirdi. O kadar yakışıyor-
lar Kadıköy’le birbirlerine. Onu ailesiyle Kadı-
köy sokaklarında yürürken ya da mahalle barı 
Mahle’de otururken görmek, Shaft sahne-
sinde izlemek, Kadıköy’ü güzel kılan hareket-
ler. Önümüze koyduğu son iki güzellik, solo 
albümü “Yoldan Çıkmış Şarkılar” ve Metin 
Kurt’lu Kesmeşeker işi “Doğdum Ben Memle-
kette”, sonrasını merak ettiren, heyecanımızı 
artıran parça tesirli “bomba”lar.

Kadıköy’ün “şarkılı” tarihini yazarken ilk 
aklıma gelen isimlerdendi Cenk Taner. Edi-
törlerim biliyor, iki aydır yazıyı erteliyorum. 
Kış depresyonu mu desem, soğukların etki-
si mi, bilmiyorum. Bildiğim, yazının kendi ken-
dine baharı beklediği. Bugün, onu anlatmak 
için en güzel gün: 1 Mayıs’ın sonrası. Kimileri 
“bahar bayramı” bilir ama “işçinin, emekçinin 
bayramı” bu. Kesmeşeker’i Kesmeşeker ya-
pan Cenk Taner, bu “iş”in en sağlam “emek-
çi”si. Bunun için bu ay ona yakışıyor.

Söylemeden bitirmeyeyim: Kaptan na-
mıyla maruf Cenk Taner hayatımıza temas 
ettiği için o kadar şanslıyız ki…

MURAT 
MERİÇ

Şarkılı Kadıköy Tarihi – 5: Kaptan, mahallenin kendisi

Latin Amerika 
ve Karayip’lere 
has ateşli müziği 
yaşatmak ve 
yaymak amacıyla 
ortaya çıkan 
“Son De Küba 
Orkestrası”, 2011 
yılında Türkiye’de 
ikamet eden 
profesyonel Küba 
müzisyenlerinden 

oluşan bir grup. Repertuvarı Küba’nın 
otantik ezgilerinin izlerini taşıyan Son 
Montuno, Salsa, Bolero, Cumbia, Bachata, 
Merengue, Reggaeton ve Latin Caz içeriyor. 
(5 Mayıs/20:30/Yeldeğirmeni Sanat)

Oda müziği, solistlik ve 
akademik kariyerleri 
ile uluslararası ödüllere 
sahip olan sanatçılar 
Beste Tıknaz Modiri 
ve Andres Anazco bu 
konserde bir araya 
geliyor. Çalışmalarına 
Viyana’da başlayan 
ikili bu konserde Yalçın 
Tura ve Betin Güneş 
eserlerinin yanı sıra 
Melisa Uzunarslan 

sonatının viyola piyano versiyonunun 
ilk seslendirilişini gerçekleştirecek. (6 
Mayıs/20:00/Yeldeğirmeni Sanat)

Doghouse Project, 
kontrbasın solo 
enstrüman olarak 
yer aldığı ücretsiz 
bir dinleti sunacak. 
Sanatçılar  Pınar 
Baltacıgil, Sezgin Unan, 
Aybegüm Şekercioğlu, 
Defne Sönmez ve 
Cahit Olgu Şenol sahne 

alacak. (6 Mayıs/20:00/Caddebostan 
Kültür Merkezi) 

İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı 
Opera Anasanat Dalı, 
2008’de kaybettiğimiz, 
opera dünyamızın en 
büyük sanatçılarından 
Leyla Gencer’i anmak 
için 10 yıldır ölüm 
yıldönümünde lisansüstü 
öğrencileri ile konser 
düzenliyor. (Ücretsiz 

etkinliğe katılım davetiyeli, davetiyeler, 
etkinlik tarihinden bir hafta önce 
Yeldeğirmeni Sanat’tan temin edilebilir)  
(10 Mayıs/20:00/Yeldeğirmeni Sanat)

NEV Koro Türk Müziği Topluluğu, ücretsiz bir 
bahar konseriyle dinleyicileriyle buluşacak. (9 
Mayıs/20:00/Barış Manço Kültür Merkezi)

Gershwin Quartet 1990'da uluslararası çeşitli 
yarışmalarda ödül kazanan, Rus okulunun 
temsilcisi dört müzisyen tarafından kuruldu 
ve o günden bu yana konserlerine aralıksız 
olarak devam etmekte. Kuartet ismini 
1988'de David Oistrach Yarışması'nda 
büyük ödül aldıktan sonra uluslararası 
müzik camiasında tanınırlık kazanmış olan, 
efsane kemancı Michel Gershwin'den alıyor. 
Quartet'in 1. kemancısı olan Gershwin, Lyon 
Ulusal Opera Orkestrası, Frankfurt Operası 
Filarmoni Orkestrası gibi orkestraların 
başkemancılığını yapmıştır; halen Paris'teki 
Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris'de keman profesörü olarak eğitim 
veriyor. (8 Mayıs/20:00/Süreyya Operası)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

otre-Dame de Sion Fransız 
Lisesi öğrencilerinin perma-
kültür çalışmaları ile sanatın 
farklı dalları bir araya geliyor. 

Notre-Dame de Sion ve Saint-Michel 
Fransız Lisesi Sürdürülebilir Yaşam/Çev-
re Kulüplerinin öğrencileri permakültür 
projeleri kapsamında geçen aralık ayında 
Ayvalık çevresinde zeytin hasadına katıl-
mışlar, zeytinin bahçeden fabrikaya kadar 
olan yolculuğunun tüm sürecine eşlik et-
mişlerdi. Öğrencilerin ve yerel halkın ça-
lışmaları doğa ve fotoğraf sevdalısı iki 
fotoğrafçı, Alberto Modiano ve Haşmet 
Demirbil tarafından siyah-beyaz olarak 
fotoğraflandı. 6 Mayıs Cumartesi günü 
saat 18.00’de açılışı gerçekleşecek “Fi-

dandan Sofraya Zeytin” sergisinde ilk kez 
Anadolu topraklarında ıslah edilmiş, çağ-
lar boyunca mitolojiden tek tanrılı dinle-
re kadar barışın, bolluğun, ölümsüzlüğün, 
yeniden doğuşun ve zaferin simgesi zeyti-
nin öyküsüne tanık olacaksınız.

Açılışın hemen ardından Ayvalık Be-
lediyesi’nin, gönüllülerin desteğiyle yü-
rüttüğü öncü sosyal sorumluluk projesi, 
çocuklarının ve gençlerinin sosyal geli-
şimlerini güçlendirmek için hayata geçir-
diği ücretsiz müzik, sanat ve spor eğitim 
programı Zeytin Çekirdekleri kapsamın-
da, Zeytin Çekirdekleri çocukları ve Ka-
dıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi 
öğrencileri “Hayallerim Var Sesimde-Bir-
likte” adlı konseri olacak. 

Genç cazcılara çağrı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından dü-
zenlenen 24. İstanbul Caz Festivali kapsa-
mında 15. kez gerçekleşecek olan Genç Caz 
konserleri için başvurular sürüyor.  Türki-
ye’de amatör ve yarı profesyonel müzisyen-
lerin festival programında yer alabilecekleri 
platforma 12 Mayıs Cuma saat 17.00’ye ka-
dar başvuru yapılabilecek.

Genç müzisyenler seçmelere klasik ya 
da çağdaş caz türlerinde çalışmaların yanı 
sıra, fusion caz, rock caz, funk caz, latin caz, 
pop caz, acid caz, blues, 
soul, R&B, elektronik 
caz ve benzeri tarzlarda-
ki demoları ile katılabili-
yor. Repertuar, adayların 
kendi özgün bestelerinin 
yanı sıra caz standartla-
rının veya başka parça-
ların yorumlarından da 
oluşabilir. Genç Caz’a 
profesyonel bir albüm 
yayımlamamış ve müzis-
yenleri 30 yaşın altında olan topluluklar baş-
vurabiliyor. 

Genç Caz Seçici Kurulu tarafından, baş-
vuruların arasından belirlenecek sekiz top-
luluk, 28 Mayıs Pazar günü Salon İKSV’de 
yapılacak değerlendirme konserine davet 
edilecek. Halka açık yapılacak konserde se-
çici kurul, 15'er dakikadan oluşacak can-
lı performansları izleyerek 24. İstanbul Caz 

Festivali’nde yer alacak dört ismi belirleye-
cek. Kazananlar, festivalin bu yıl da prog-
ramında olan Parklarda Caz etkinliği kap-
samında düzenlenecek ücretsiz Genç Caz 
konserlerinde yer almaya hak kazanacak. Bu 
isimler ayrıca, festival kitapçığı ve festivalin 
resmi web sitesinde, festival sanatçıları içe-
risinde yer alacaklar.

14 YILDA 50 GENÇ CAZCI
Genç Caz konserleri, geçen on dört yıl 

içerisinde 50’nin üzerin-
de genç caz sanatçı ya 
da topluluğuna dünya-
ca ünlü caz sanatçılarıyla 
aynı festivalde yer alma 
imkânı sağladı. Bunun 
yanı sıra sanatçılar İstan-
bul Caz Festivali sonra-
sında başka festivallere 
katıldılar ve Türkiye ile 
yurt dışındaki çeşitli caz 
kulüplerinde sahne alma 

fırsatı yakaladılar. Geçtiğimiz yıllarda Genç 
Caz katılımcıları arasında Gevende, Mikado, 
Ece Göksu, Ozan Musluoğlu, Batuhan Şallıel 
ve Anıl Şallıel, Volkan Topakoğlu, Yaşam 
Hancılar, Cihan Mürtezaoğlu, Deniz Taşar, 
Çağrı Sertel, Ekin Cengizkan, Başak Yavuz 
gibi isimler var.
Ayrıntılar ve başvuru bilgileri için İKSV Caz 
Festivali resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Gençler şarkı söyledi, 
duayenler ödül verdi
Türkiye’nin en 
köklü gençlik 
organizasyonu fizy 
20. Liseler Arası Müzik 
Yarışması’nın büyük 
finali gerçekleşti, 
yarışmanın 
kazananları ödüllerini 
aldı. Finalde 34 okul 
mücadele etti. Altı 
kategoride dağıtılan 
ödüller arasında, 3 ayrı okula müzik 
stüdyosu, toplam 100 Bin TL’lik para ödülü 
ve Okan Üniversitesi’nden eğitim bursu yer 
aldı. Açılışı Türk sinemasının Sultan’ı Türkan 
Şoray’ın yaptığı ödül töreninde, liseli genç 
müzisyenler, hayranı oldukları ünlülerle 
aynı sahneyi paylaşma imkânı da elde 
etti. Şoray, şunları söyledi: “Müzik, bütün 
gönülleri kalpleri birleştiren, dünyanın en 
güzel kendini ifade etme şekli… Ben 50 yıl 
sonra hayalimi gerçekleştirdim, bir albüm 
yaptım. Siz benim kadar beklemeyin” dedi. 
Seyyal Taner, Fuat Güner, Şebnem Ferah, 
Ogün Sanlısoy, Harun Tekin gibi sanatçıların 
ödül verdiği gecede, müzik efsanesi 
Martha Wash It’s Raining Men şarkısıyla 
Bostancı Gösteri Merkezi’ni inletti. Gece, 
Hande Yener’in konseriyle sona erdi.

20 YILDA NELER DEĞİŞTİ?
20 yıl önce 20 okulla başlanan yarışmaya 
her yıl artan bir katılım söz konusu oldu. Bu 
yılki yarışmayla birlikte 20 yılda yaklaşık 
5 bin lise yarışmaya katıldı.  90’lı yıllarda 
bir ara yarışmada hard rock, heavy metal 
gibi akımlar daha ağırlıktaydı. Fakat 2000’li 
yıllarda durum değişti. Dijital iletişimin de çok 
daha gelişmesiyle herkes kendine uygun 
müziklere daha kolay ulaşmaya başladı ve 
tek bir yere, tek bir türe bağlı kalmadan, daha 
geniş yelpazede müzik dinlemeye başladı. 
Müzik zevkleri her dönem farklılık gösterse 
de dünyadaki yükselen müzik akımlarından 
Türkiye’deki gençler de etkileniyor ve 
beğenileri o doğrultuda gelişiyor. Şarkı 
seçimlerinde, coğrafi bölgelerin yaşam 
biçimi, tercihleri de rol oynuyor. 

Sokak müziği ve akustik dinletilerle başla-
yan yolculuğunun yeni durağında Teneke 
Trampet ikinci albümü ‘Olmaz’ı yayınladı.

Kalan Müzik’ten çıkan albümde, şarkı-
lar, müzikal zenginliklerinin yanında sözle-
riyle de dikkat çekiyor. Murat Özfilizler’in 
stop-motion kısa filmiyle görselleştirdiği 
“Gezi” gibi parçalarla sesini duyuran Te-
neke Trampet, bu kez “Dostlarım” ile baş-
ka memleketlere giderken bavula konup gö-
türülmek istenen dostlardan, “Zamanda” ile 
şarkısız ve insansız zamanlardaki belirsiz-
liklerden, “Aşk Abaküsü” ile saymaya ça-
lıştıkça sonsuzlaşan aşktan, “Olmaz” ile 

düşlere konan ya-
saklara meydan 
okumaktan söz 
ediyor. Cem Pu-
lathaneli (akus-
tik gitar, elekt-
ro gitar, vokal) 
Egemen Özaltın-
kol (davul), Er-

gin Kandemir (akustik gitar, elektro gitar, 
vokal), Koray Bulut (bas) ve Oğuz Tarih-
men’den (akustik gitar, flüt, mandolin, mı-
zıka, vokal) oluşan grup, kurulduğu 90’lı 
yıllarında sonundan bugüne dek isyanlarını 
şarkılarıyla dile getiriyor. Adını Alman ya-
zar Günther Grass’ın, içinde bulunduğu bas-
kıcı dünyada büyümeyi reddeden, trampeti-
ni çalan ve sinirlendiğinde attığı çığlıklarla 
etrafta ne varsa kırıp döken karakteri Oskar 
Mazerath'ı anlattığı “Teneke Trampet” adlı 
romanından alan grup, tıpkı onun gibi sesini 
duyurabilmek için müzik yapıyor.

Teneke Trampet 
‘Olmaz’ diyor

C o n c e r t  Konse r
06/05/2017 18.45

TahTa Üflemelİler 

Beşlİsİ
J. Pachelbel Canon

J.S Bach Badinerie

M. Ravel Pavane

C.R.Rey  Türkiyem

Bakır Üflemelİler  

Topluluğu

M.P. Moreno El Gato Montes

M. Ravel Pavane

H. Mancini  La panthère rose

TromBon DörTlÜsÜ

J.S Bach Bist Du Bei Mir

W.A. Mozart Petite musique de nuit

B.Güneş Türk Dansı

F.J. Hayden  Chorale Saint Antoine

YaYlılar Beşlİsİ

A. Piazzola  Libertango

E. Grieg  Ases tod

J. Strauss II Pizzicato Polka

Ly c é e  N o t r e  D a m e  d e  S i o n 

Cumhuriyet  Caddesi  127 harbiye 34373 İstanbul  

Tel : (0212) 219 16 97      www.nds.k12.tr 

 

Kadıköy Belediyesi  Çocuk Sanat Merkezi  

& Zeytin Çekirdekleri Çocukları

Kadıköylü çocuklardan konser
Kadıköylü ve Ayvalıklı çocuklar Fransız lisesinde konser verecek
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 Kadın genital 
organlarındaki mikrobiyal 

durumu ve cinsel bulaş 
durumunu ortaya koyan 

FEMOFLOR 
testlerinden sonra, erkeklerde 

mikrobiyal durumu ve 
cinsel bulaş durumunu moleküler 

yöntemle ortaya koyan 
ANDROFLOR 

testleri de uygulamaya 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 

  Astım hastalığında 
doğru bilinen yanlışlar

3 Mayıs Dünya Astım 
Günü’nde Okan 
Üniversitesi Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. Melahat Bekir 
Külah, astım hastalığı 
hakkında doğru bilinen 
yanlışları açıkladı.

Toz, duman, koku 
alerjenler gibi çok çeşitli 
uyaranlar ile temas sonrası 
öksürük, nefes darlığı ve 
göğüste baskı hissi gibi 

yakınmalar ortaya çıkar. Kirli hava, sanayileşme, 
kedi köpek beslenen evlerin sayısındaki artış ve 
havadaki nem oranının yüksekliği astım hastalığı 
için tetikleyici rol oynuyor. Astım, tedavi ve kontrol 
altına alınmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına 
yol açıyor. Astım, hava yollarının daralması ile 
kendini gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen 
bir hastalık. 3 Mayıs Dünya Astım Günü’nde Okan 
Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. Melahat Bekir Külah, astım hastalığı 
hakkında doğru bilinen yanlışları açıkladı.

DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ
“Astım bulaşıcı bir hastalıktır”
Astımın ortaya çıkmasında bazı genetik 

(kişisel) ve çevresel risk faktörleri neden 
olmaktadır. Kalıtım (genetik yapı, irsiyet), 
cinsiyet ve şişmanlık gibi bireyin kendisine ve 
ailesine ait faktörlerdir. Çevremizde bulunan ve 
sık karşılaştığımız bazı etkenler, genetik olarak 
yatkın olan kişilerde astımın ortaya çıkmasında 
ve hastalığın ağırlığı üzerinde önemli rol oynarlar. 
Bu yüzden bir enfeksiyon durumu söz konusu 
olmadığından astım hastalığının bir kişiden diğer 
bir kişiye bulaşması söz konusu değildir.

“Astım tedavisinde kullanılan inhalerler 
(spreyler) alışkanlık yapar, çok uzun süre 
kullanırsam akciğerlerime zarar verir”

Astımın tedavisinde genel olarak inhaler 
dediğimiz nefes açıcı ilaçlar kullanılmaktadır. 
Astımda sprey ya da kuru toz şeklinde 
ilaçların kullanılmasının bağımlılık yapması söz 
konusu değildir. Sprey/kuru toz uygulayıcıları 
kullanıldığında, ilaç hedef bölgeye vücutta 
dolaşmadan, doğrudan ulaşmaktadır. Bu yolla 
ilaç verilmesinin bağımlılık yapması söz konusu 
değildir. Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar 
akciğerlere zarar vermez. Bu tür ilaçlar Uzun 
araştırmalar sonucu geliştirilmiş hekim tarafından 
olası yarar ve zararı göz önüne alınarak hastaya 
verilmektedir.

“Astım ilaçlarındaki ‘kortizon’ çok zararlıdır,  
çok yan etkisi vardır”

Astımlı hastalara kortizon, hastalığın 
alevlendiği ya da kriz durumlarında, ağızdan ya 
da enjeksiyon yoluyla verilir. Kana hemen hiç 
karışmayan sprey şeklindeki kortizonun ise 
neredeyse hiç yan etkisi yoktur. Bazı hastalarda 
sprey şeklindeki kortizon kullanımına bağlı ses 
kısıklığı ya da kuru öksürük gibi şikâyetler olabilir. 
Bu tür şikâyetler spreyi kullandıktan sonra ağzın 
çalkalanmasıyla önlenebilir.

“Şikâyetlerim düzeldi, ilaç kullanmama gerek yok”
Astım şikâyetleri düzelse de ilaçları azaltma 

ya da bırakma kararı, asla hasta tarafından kendi 
kendine verilmemelidir. Astımda bronşlardaki 
daralma her ne kadar geri dönüşümlü olsa da, 
eksik tedavi bronşlardaki daralmanın kalıcı hale 
gelmesine neden olabilir. Astım ilaçların ne kadar 
süre ile kullanılması kararı uzmanlara bırakılmalıdır.

“Astımlı hastalar spor yapmamalıdır”
Doğru tedavi edilen ve kontrol altında olan 

astım, kişinin hayatını etkilemez. Astımlı hasta, 
doktorunun önerisi doğrultusunda spor yapabilir. 
Yalnızca, bazı hastalarda spor öncesi nefes açıcı 
ilaç kullanımı gerekli olabilir. Bunun yanında, 
spordan ziyade; örneğin çok tozlu bir spor salonu 
ya da aşırı su buharı ile dolu kapalı bir havuz 
hastanın şikâyetlerini başlatabileceği de göz 
önünde bulundurulmalıdır.

“Hamilelikte astım ilaçları bebeğe zararlıdır”
Astımlı hastaların yaklaşık üçte birinde 

gebelik sırasında astım belirtileri hafifler, üçte 
birinde değişmez, üçte birinde ise kötüleşir. 
Sprey şeklindeki ilaçların neredeyse hiç yan etkisi 
yoktur. Bu nedenle gebelikte doktor önerisi 
doğrultusunda güvenle kullanılabilirler. Bebeğe 
asıl zarar verecek olan hekimin kontrolü altında 
verilecek olan ilaçlar değil, annenin astıma bağlı 
tedavi edilmemiş sorunlarıdır. Bu nedenle, astımlı 
hastaların gebelik boyunca hekim kontrolünde 
olmaları gerekmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Melahat Bekir Külah 
Okan Üniversitesi Hastanesi 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

İDRAR KAÇIRMA ŞİKAYETİNDE
ÇOK BOYUTLU TEDAVİ

PELVİK TABAN STİMULASYONU

Sağlıkta Buluşma Noktanız...

Şair Arşi Cad. No: 6 Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL
444 0 664 - 0216 449 09 41

info@medipoint.com.tr
www.medipoint.com.tr

Merkezimizde CGF tedavi uygulaması yapılmaktadır
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zmir’in Bayındır ilçesi, ülke-
nin çiçek ihtiyacının yüzde 
25’ini karşılıyor. Bu neden-
le de 20 yıldır Bayındır Ulus-

lararası Çiçek Festivali düzenleniyor ve 
yüz binlerce kişiye bu güzel ilçenin çi-
çekleri tanıtılıyor.

Bu yıl 3-7 Mayıs günleri arasında dü-
zenlenen 20. Bayındır Uluslararası Çi-
çek Festivali’nin onur konuğu ise Kadı-
köy Belediyesi oldu. Festival öncesinde 
Kadıköy Belediyesi, Bayındır Belediyesi 
yetkililerini konuk etti. Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Bayındır 
Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, Bayın-
dır’dan gelen 5 bin çiçeği Kadıköylülere 
dağıttı. 30 Nisan Pazar günü yolu Kadı-
köy çarşıya düşenler, Bayındır’dan gelen 
kıymetli çiçeklere sahip olma şansı ya-
kaladı.

KADIKÖY FESTİVAL’DE
Kadıköy Belediyesi de Bayındır Çi-

çek Festivali’ne katıldı. Eskişehir’in 
“Onur Konuğu İl”, Kadıköy’ün ise 
“Onur Konuğu İlçe” olarak katıldığı fes-
tivalin açılışı Bayındır sokaklarında ya-
pılan geleneksel kortej yürüyüşü ile baş-
ladı. Kortejin yürüyüşünü Bayındır İlçe 
Stadı’nda tamamlamasının ardından bu-
rada açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu tarımın des-
teklenmesinin bölge ekonomisine bü-
yük katkı verdiğine dikkat çekerek  “Bu 
katkının bütün Türkiye’ye örnek olma-
sı gerekiyor. Kırsal kalkınma projeleri-
ne destek verdiği için İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
ve ilçe belediye başkanlarımıza teşek-
kür ediyorum. Ülkemiz ekonomik ola-

rak geliştikçe daha mutlu bir ülke ola-
cağız” şeklinde konuştu.

“DÜNYADA TANINIYOR”
Bayındır Belediye Başkanı Ufuk 

Sesli ise İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kırsala ve 
üreticiye verdiği desteğin altını çizerek 
Bayındır Çiçek Festivali’nin Kocaoğ-
lu’nun bu desteğiyle gelişip büyüdüğünü 
vurguladı. Ufuk Sesli şunları kaydetti: 
“Bugün 20 yaşındaki festivalimiz artık 
delikanlılık çağlarında. Sadece İzmir’de, 
Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerin-
de Bayındır çiçeği tanınıyor. Bunu daha 
da geliştirmek için elimizden geleni yap-
maya devam edeceğiz.”

Etkinlikte Kadıköy Belediyesi Ço-
cuk Sanat Korosu da bir konser verdi. 
Birbirinden renkli etkinliklere ev sahip-
liği yapacak Bayındır Çiçekçilik Festi-
vali kapsamında konserler ve gösteri-
lerin yanı sıra her yıl olduğu gibi “En 
Güzel Stant/Bitki Yarışması”, “En Gü-
zel Balkon Yarışması”, “En Lezzetli 
Çiçek Reçelleri Yarışması” da düzen-
lenecek. 5 gün sürecek festival 7 Ma-
yıs pazar günü düzenlenecek etkinlikle-
rin ardından sona erecek.  

Kadıköy Moda İlkokulu 1-A Sınıfı öğrencileri, 
öğretmenleri Filiz Atay’ın koordinatörlüğünde 
tohum ve çiçek ekmeyi öğrendi. Çocuklar 
evden getirdikleri eski ayakkabı ve eşyaları da 
saksıya dönüştürdü. Okul bahçesinin bir köşesi 
çiçeklerle donatıldı. 

Kendi bahçeni 
kendin yaşat

Bu festival

İ

CiCek aCtırıyor

Türkiye’nin çiçekçilikte önde gelen 
yerlerinden olan İzmir’in 
Bayındır ilçesinde çiçek 

festivali başladı. 20. Bayındır Uluslararası 
Çiçek Festivali’nin onur 
konuğu olan Kadıköy 

Belediyesi, festival öncesi 
Bayındır Belediyesi ile birlikte Kadıköy’ü çiçeklendirdi
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Kadıköylüler yaklaşan yaz mevsimiyle bir-
likte parklarda spor yapmaya başladı. Ka-
dıköy Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 
ilki başlayan ve Kadıköylülerin büyük ilgi 
gösterdiği “Turp Gibi Kadıköy” sabah spo-
ru etkinlikleri de haftasonu başlıyor. 

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açık-
lamada; 2017 yılı spor etkinlikleri kapsa-
mında “Turp Gibi Kadıköy” etkinliklerinin 
üç farklı zamanda düzenleneceği açıklandı. 

Kadıköy Belediyesi Gençlik Spor Hiz-
metleri Müdürlüğü’nün “Turp Gibi Ka-
dıköy” temalı sabah spor etkinliğinin ilki 
6 Mayıs 2017 Cumartesi günü sabah saat 
08.00’de başlıyor. Kadıköylüler Sahrayı-
cedid Milli Hâkimiyet Parkı’nda düzenle-
necek olan Turp Gibi Kadıköy etkinliğinde 
yaklaşık bir saat boyunca sabah sporu ya-
pacak. Bir sonraki spor etkinliği ise Fener-
bahçe Parkı’nda 13 Mayıs 2017 Cumartesi 
günü düzenlenecek.

20 Mayıs 2017 Cumartesi günü de Ko-
şuyolu Parkı’nda Turp Gibi Kadıköy et-
kinlikleri düzenlenecek. Kadıköylüler spor 
etkinliğine katılarak yaklaşık bir saat bo-

yunca spor eğitmenleri eşliğinde fitnesten 
pilatese kadar farklı branşlarda spor yapa-
rak güne daha zinde başlayacak.

2. AMATÖR LİG2. AMATÖR LİG 
İstanbul Amatör Futbol Liglerinde bu hafta 
oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Haydarpaşa Demir şampiyonluğa ilerliyor. Bu 
hafta 4-0’lık galibiyet Haydarpaşa Demir’i 
liderliğe taşıdı. Erenköy Gençlik deplasmanda 
3-0’lık galibiyet kazandı. Kozyatağı ise ligde 
başarılı performansını sürdürdü. Feneryolu ve 
Erenköy Acar deplasmanda puan kaybetti. 

14. grupta 
Haydarpaşa Demir 9. Hafta maçında Küçüksu 
Yeni Mah. ile deplasmanda karşılaştığı 
maçtan 4-0 galip ayrılarak ligdeki başarılı 
performansını sürdürdü ve kazandığı toplam 
22 puanla grubunda liderliğe yükseldi. 
Haydarpaşa Demir ligde oynadığı 9 maçta 7 
galibiyet, 1 beraberlik ve bir mağlubiyet elde 
etti. 
Erenköy Gençlik ise Kavakpınar ile 
deplasmanda oynamasına rağmen 
muhteşem oynadığı maçtan 3-0 galip 
ayrılarak nihayet beklediği galibiyete 
kavuştu. Erenköy Gençlik bu galibiyetle 
puanını 10’a yükseltti.
Haydarpaşa Demir 11. Hafta maçında 
Özataşehir ile karşılaşacak. 
Erenköy Gençlik ise ligin güçlü takımlarından 
Pendik Doğan ile karşılaşacak.

15. grupta 
Kozyatağı ligde başarılı gidişini sürdürüyor. 
Galibiyetlerle yoluna devam eden Kozyatağı 
10. Hafta maçında FK 1864 ile karşılaştığı 
maçı 4-0 kazanarak ligde kolay rakip 
olmadığını gösterdi. Kozyatağı bu galibiyetle 
puanını 18’e yükseltirken, 5. Sırada yer aldı.
Kozyatağı 11. Haftada Selamsız ile 
karşılaşacak.

16. grupta 
Erenköy Acar 10. Hafta maçında Tokatköy 
deplasmanında 7-0 mağlup olurken, 
Feneryolu deplasmanda Örnekspor ile 
karşılaştı ve maçtan 5-1 mağlup ayrıldı.
Erenköy Acar 11. Hafta maçında Çekmeköy 
Çarşı ile karşılaşacak. 
Feneryolu ise Doğangüneş ile karşılaşacak.

18. grupta 
Hasanpaşa 11. Haftada Maltepe Belediye ile 
karşılaştığı maçta 9-1 mağlup oldu.
Hasanpaşa 12. Haftada Kınalıada 
deplasmanına gidecek.

U16
Yel değirmeni ligde başarılı performansıyla 
dikkat çekiyor. Deplasmanda Üsküdar 
Salacak’tan 1 puan aldı. Bostancı da haftayı 1 
puanla tamamladı.

U16/A
17. Grupta yer alan Bostancı, 14. Hafta 
maçında ligde bir sıra üstündeki Çakmakspor 
ile karşılaştı. Maçtan 2-2 berabere ayrılan 
Bostancı puanını 7’ye yükseltti. 

U16/B
18. gruptaki Koşuyolu 12. Haftada İstanbul 
Altınordu ile karşılaştığı maçı 6-0 kaybetti.
19. Grupta Yel değirmeni, 12. Haftada 
deplasmanda Üsküdar Salacak ile karşılaştığı 
maçtan 2-2 berabere ayrıldı.

Kadıköy’de
SABAH
SPORLARI

başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı Turp Gibi 
Kadıköy temalı sabah sporları bu yıl da devam edecek

u yıl ilk sezonu düzenlenen Ku-
paya, Kadıköy ilçesinden Kadı-
köy Bulls, Bosphorus Wolves 
ve Olimpos Rugby takımları ka-

tılırken, Avrupa Yakası temsilcisi Bilgi Ba-
dgers ile Eskişehir temsilcisi Aqua Rugby 
de turnuvaya eşlik eden diğer ekipler oldu. 

5 ay boyunca turnuvada karşılaşan ku-
lüpler arasından Kadıköy Bulls ve Eski-
şehir Aqua Rugby  takımları finale çıktı. 
Müsabakanın sonunda ise Kadıköy Bul-
ls 68-14’lük skor ile şampiyonluk kupasını 
kazandı. Karşılaşmayı Avrupa Rugby Lea-
gue Federasyonundan (RLEF) George Sti-
lianos yönetti.

Kadıköy Bulls kaptanı Doruk Çeliktu-
tan karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, 
Türkiye’de ilk kez gerçekleşmesine rağ-
men çok kaliteli bir ragbi lig karşılaşma-
sı oynandığını belirtti. Çeliktutan, oynanan 
her maçta bütün takımların kendilerini ge-
liştirdiğini söyledi. 

Kadıköy Bulls antrenörü Julien Treu ise 
katılan bütün takımları tebrik ederek, tüm 
fikstürün oynandığını ifade etti. Çok ilginç 
ve çekişmeli karşılaşmalara tanık olundu-
ğunu söyleyen Treu, Ragbi Lig branşını ol-
dukça kısa bir sürede bu aşamaya getire-
bildiklerine dikkat çekti. Treu, Türkiye’de 

büyük bir ragbi lig potansiyeli olduğunu 
belirtti. 

Eskişehir Aqua Rugby antrenörü Emin 
Erden yaptığı açıklamada, bu senenin Tür-
kiye’deki tüm ragbi lig takımları için bü-
yük bir deneyim olduğunu belirtip; bir 
dahaki sezonun çok daha çekişmeli geçe-
ceğine inandığını söyledi.

SÜPER LİG
Ragbi Lig Derneği Başkanı Alican 

Acar ve As Başkanı Oytun Çölok ise tur-
nuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Bir dahaki sezonda 
daha fazla katılımcı ile daha çekişmeli bir 
turnuva beklediklerini dile getirdi. Alican 
Acar ve Oytun Çölok, Balkan Süper Ligi 
düzenleyeceklerini, lige Türkiye, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Sırbistan toplamda 8 
takım katılacağı bilgisini verirken, birinci 
sezonun lig şampiyonu Kadıköy Bulls’un 
Mayıs ayı içerisinde ilk karşılaşmasını İs-
tanbul’da, Sırp takımı Dorcol ile yapacağı-
nı söyledi. Oytun Çölok, sporun her dalının 
gelişmesi için çalışmalarına devam eden 
Kadıköy Belediyesi’nin “Ragbi Lig”  bran-
şına da desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Şampiyonluğun ardından Ra-
gbi Lig Derneği As Başkanı Oy-
tun Çölok, Dernek Yönetim Kuru-
lu üyesi, Kadıköy Bulls antrenörü 
Julien Treu ile birlikte Kadıköy 
Belediyesi Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdürü Zafer Batar’ı ziyaret 
etti. Konuklar, antrenman sahası, 
maçlara ulaşım, sağlık gibi destek-
lerinden dolayı Kadıköy Belediye-
si’ne teşekkür etti.

BELEDİYE TAKIMI 
galibiyetle başladı

Grubunda geçen senenin 
şampiyonu İstanbul Ba-
rosu - ENKAZ ve Beye-
fendiler takımları bulu-
nan Kadıköy Belediyesi, 
final grubunda da ilk maçı 
kazandı. ENKA’lılardan olu-
şan ENKAZ Basketbol Takımı ile 
oynayan Kadıköy Belediyesi sahadan 55-
46’lık skorla galip ayrıldı. 
Mücadeleye Fırat Budakoğlu ve Enis Gür-
ler’in sayılarıyla başlayan Kadıköy Bele-
diyesi ilk yarıyı 31-19 önde tamamladı. 
Üçüncü periyotta fark tek haneli sayılara 
inse de, Kadıköy Belediyesi, Murat Dara-
genli ve basketbolseverlerin çok yakından  
tanıdığı Bekir Yarangüme ile sayılar bula-
rak üstünlüğünü korumaya devam etti ve 
ilk 16’ya galibiyetle başlangıç yapmış oldu. 
Kadıköy Belediyesi takımından Bekir Ya-
rangüme maçın oyuncusu seçildi.  Kadı-
köy Belediyesi Basketbol Takımında he-
def, gruptaki diğer iki maçını da kazanarak 
çeyrek final eşleşmeleri sonucu gelecek 
rakibini beklemek. Bu sene ilk defa katıl-
dığı BC CUP organizasyonunda çok ba-
şarılı maçlar çıkaran Kadıköy Belediyesi 
Basketbol Takımı seyircilerine seyir zevki 
yüksek kaliteli bir basketbol izletiyor.

Kadıköy Belediyesi Basketbol 
takımı, BC Cup’ta Top 16’ya da 
galibiyetle başladı

Ragbi Lig’te kupa Kadıköy Bulls’un
Türkiye’de Ragbi Lig oyununu tanıtmak ve 

geliştirmek adına kurulan Ragbi Lig Derneği 
bu sene Ragbi Lig Kupası’nın birincisini düzenledi

Marmara’da 
yelkenliler yarıştı
Marmara Yelken Kulübü (MYK) ev sahipliğinde İntermed 
Sağlık Kuruluşu’nun sponsorluğunda 29-30 Nisan 2017 
tarihlerinde MYK-İNTERMED Kupası Yarışları gerçekleşti-
rildi. İlk gün rüzgârsızlık nedeniyle yapılamayan yarış, ikin-
ci gün rüzgârın başlamasıyla yapılabildi.
Toplam 79 sporcunun katılımıyla, optimist ve laser sınıfla-
rında 2 yarış, pirat sınıfında 1 yarışla sonuçlandı.
Yarışların ardından aynı gün akşam 18.00’de gerçekleşti-
rilen ödül töreninde dereceye giren sporculara İntermed 
yetkilileri ve MYK Yönetim Kurulu tarafından ödülleri ve-
rildi. Laser 4.7 kategorisinde Galatasaray Yelken Kulübü’n-
den Ece Asya İkizler, Optimist’te Fenerbahçe Doğuş Yel-
ken Kulübü’nden Kerem Erkmen, Radial Genel’de Marmara 
Yelken Kulübü’nden Tuna Aydın, Pirat’ta Marmara Yelken 
Kulübü’nden Burçin Ahıskal ve Kalamış Yelken Kulübü’n-
den Şükrü Sanus, Optimist Junior Genel’de Marmara Yel-
ken Kulübü’nden Gürkan Arsan birinci oldu.

B

4 maçta 2 galibiyet
Kadıköy Belediyesi personeli, Anadolu Yakası’ndaki belediyelerin 
katıldığı futbol turnuvasında başarılı bir performans sergiliyor. 
Anadolu Ligi Kurumsal’da belediye futbol takımları şampiyonluk 
için yarışıyor. Gol krallığında Kadıköy Belediyesi futbol takımın-
da Onur Ceylan attığı 5 golle üçüncü sırada. Kadıköy Belediye-
si ilk maçında Adalar Belediyesi’ni 7-2 mağlup etti. İkinci haftayı 
maç yapmadan geçen Kadıköy Belediyesi üçüncü haftada Kartal 
Belediyesi deplasmanında 4-4 berabere kaldı. Kadıköy Beledi-
yesi dördüncü hafta maçında deplasmanda Maltepe Belediyesi 
ile oynadığı maçı 10-3 kazandı. Kadıköy Belediyesi altıncı hafta-
da Ataşehir Belediyesi’ne 6-0 mağlup oldu.
Ataşehir Belediyesi 3 galibiyet, 1 beraberlik, 15 puanla lider.
Kartal Belediyesi 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 puanla ikinci sırada. 
Kadıköy Belediyesi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 pu-
anla üçüncü sırada.
Adalar Belediyesi 1 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 puanla dördüncü 
sırada. 
Maltepe Belediyesi 4 mağlubiyetle son sırada yer aldı.
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
05 - 12 Mayıs 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57
“KİTAP OKUMA ATÖLYESİ” (2. BÖLÜM)

KONSTANTİNİYE OTELİ / ZÜLFÜ LİVANELİ
5 Mayıs 2017 / 14.00 

Moderatör: Okan Ünv. Sosyoloji Böl. Öğr. 
Gör. Irmak EVREN 

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

“HIDRELLEZ”
05 Mayıs 2017 / 18.00

Yer: Acıbadem Gönüllü Evi
Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri

“KERMES”
6 - 7 Mayıs  2017  

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“HAYRİ PEKŞEN 50. SANAT YILI KONSERİ’’
Şef Hayri PEKŞEN 

07 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
Not: Davetiyelidir

 (İletişim:0533 322 06 61)

“NAĞME TSM KOROSU KONSERİ’’
Şef Nihal ARDA 

08 Mayıs 2017 /20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

“KADIKÖY GÖKKUŞAĞI POPÜLER MÜZİK 
TOPLULUĞU KOROSU’’
Şef İlter Burak KALAY

08 Mayıs 2017 /  20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ÜNLÜ RESSAMLAR VE YAPITLARININ 
HİKAYELERİ”

Metalurji Müh. Sinem ERGUN
9 Mayıs 2017 / 14.30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“NEVA TSM KOROSU’’
Şef Çetin KÖRÜKÇÜ 

09 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“SAHRAYICEDİT GÖNÜLLÜLERİ TSM 
KOROSU’’

Şef Salih DEMİRCİ
09 Mayıs 2017 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 
Düzenleyen: Sahrayıcedit Gönüllüleri

“NEV TSM KOROSU’’
Şef Nermin KAYGUSUZ 
09 Mayıs 2017 / 20.00

Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik  Gönüllüleri 

“FİLM MÜZİKLERİ SENFONİ ORKESTRASI’’
Şef İbrahim MUSLU

10 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

Not: Davetiyelidir.
 (İletişim:0532 460 82 06)

“ENGELLİ OLMAK ENGELLİ DEĞİL”
Av. Nur Evrim EROL –İSE Gn.Müd.Hakan 
ELBİR- Dijital Fütürist Levent KARADAĞ

10 Mayıs 2017 / 14:00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“PEKİ NASIL ZAYIFLAYACAĞIZ”
Beslenme ve Diyet Uzm.Dr.Kevser 

BAŞKARA
10 Mayıs 2017 / 14:00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“65 YAŞ ÜSTÜ ÜYELERİMİZ VE 
KOMŞULARLA MÜZİKLİ SOHBET 

TOPLANTISI”
10 Mayıs 2017/13:30

Yer: Osmanağa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Osmanağa Gönüllüleri

“KHALKEDON KOROSU’’
Şef İnci YAMAN 

11 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“MISRA TSM KOROSU’’
Şef Aylin Şengün TAŞÇI

11 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ÇAĞDAŞ THM KOROSU’’
Şef Sedat SARIGÜL

11 Mayıs 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ORTA VE İLERİ YAŞLARDA BAĞIRSAK 
SORUNLARI”

Gastroenteroloji Uzm. Dr. Ali İhsan DOĞRU
11 Mayıs 2017  / 13:00

Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

“YENİDEN KADIN OLMAK”
Dr. Müh. Gülay SAVAŞ
11 Mayıs 2017  / 14:00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 
ONKOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEDAVİ GÖREN 

ÇOCUKLAR YARARINA KERMES”
12-13 Mayıs 2017

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“GÖNÜLLÜLER VE MAHALLELİYLE YAZA 
MERHABA”

12 Mayıs 2017/ 14:00
Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

“AKILCI İLAÇ KULLANIMI”
Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi Eğt. Hem. 

Birgül DURMUŞ
12 Mayıs 2017  / 11:00

Yer: Suadiye Gönüllü Evi
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, Otizm Haftası 
nedeniyle, otizm eğitim destek koordinatö-
rü Yusuf Solaklıoğlu’nu konuk etti. Otizm’in 
doğuştan gelen nörobiyolojik bozukluk ol-
duğunu, beyindeki nöronlar arasındaki ko-
ordinasyonsuzluktan kaynaklandığının 
altını çizen Solaklıoğlu, bu tür ki-
şilerin sosyal ilişkilerde göz 
temasında zorluk yaşa-
dığını, ismi söylendi-
ğinde tepki vermedi-
ğini, yaşıtları ile değil 
tek başına oynama-
yı tercih ettiğini ifa-
de etti.  Solaklıoğ-
lu, bilimsel anlamda 
otizmin tedavisinin ol-
madığını, verilen ilaçlar-
la tedaviye cevap alınama-
dığını belirtti. “Dünyada 1 milyon 
200 bin otizmli çocuk var fakat bunların bi-
reyselleşmiş eğitim programlarını erken 
yaşta almaları gerekir” diyen Yusuf Solak-
lıoğlu “Otizm bir hastalık değildir, eğitildik-
leri takdirde başarılı oldukları da bir gerçek-
tir” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ’NE ZİYARET
Suadiye Gönüllüleri Hamit İbrahimiye Özel 
Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş 
Uygulama Merkezi’ni ziyaret ettiler. Gönül-
lü Başkanı Nesrin Dolunay, “Gerçekten çok 
özel çocukların ve gençlerin eğitildiği top-
lumda bir birey olarak yaşamaya hazırlan-

dıkları güzel bir eğitim kurumu ile karşılaş-
tık. Okulun idarecisi Barış Bey bizi karşıladı 
ve okul ile ilgili çok detaylı bilgiler verdi. 
Biz de aklımızda olan, öğrenmek istediği-
miz soruları sorduk. Ancak bizi biraz üzen 
bir konu ile karşılaştık. Bu tarz özel eğitime 

muhtaç çocuklarımızın eğitile-
bileceği topluma kazandı-

rılabileceği kurumla-
rın yeterli olmadığını, 

toplumdan yeter-
li desteği görme-
diklerini… Suadiye 
Gönüllüleri olarak 
bundan sonraki gö-

revlerimizden biri-
nin de bu konu üze-

rinde daha çok çalışmak 
olduğunu anladık.” dedi. 

Gönüllüler, çocuklara kırtasi-
ye malzemelsi ve eğitime destek ürünle-
ri hediye etti. 

AKÜLÜ SANDALYE
Kriton Curi  Parkı Gönüllüleri, Ataşehir Özel 
Eğitim Merkezi’nde  okuyan 15 yaşındaki 
Akın Demir ile 54  yaşında iki bacağını kay-
beden Hüseyin  Taflan’a Akülü sandalye 
hediye etti. Alınan akülü sandalyeler Akın 
Demir’e okulunda, Hüseyin Taflan’a evinde 
teslim edildi.
Kriton Curi Gönüllü Evi Yönetimi, akülü san-
dalye alımında katkıda bulunan gönüllülere 
ve mahalleliye teşekkür etti.

Otizm Farkındalık Haftası

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı Gönüllülerin hazır-
ladıkları etkinliklerle kutlandı. 
Hasanpaşa Gönüllü Evi Başkanı 

Burcu Selçuk ve  Tiyatro Gönüllüleri Başkanı 
Meliha Tuncer ile öğretmenler Gülin Ekşi ve 
Ziya Gündüz tarafından gerçekleştirilen ortak 
organizasyon ile 8 - 12 yaş arası çocukların 
oluşturduğu çocuk tiyatrosu, 23 Nisan günü, 
“Hoca Bir Gün” adlı tiyatro oyununu Kadı-
köy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde 
sahneledi. Yaşları küçük olmasına rağmen 

sahnede üstün başarı gösteren çocuklar bü-
yük ilgi gördü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı Şenlik havasında kutlandı.

TÖRENE KATILDILAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı, Bşk. Nesrin Dolunay’ın Kadıköy 
de resmi törene katılarak çelenk koymasıyla, 
devamında da Suadiye Sanat Atölyelerinde 
düzenlenen bayram etkinliğiyle devam etti. 
Şenlik, çocukların yaptıkları resimlerden olu-
şan sergi ve oyunlarla sürdü.

KANSERLİ ÇOCUKLAR 
UNUTULMADI
Göztepe Gönüllüleri, Marma-
ra Üniversitesi Çocuk Onkoloji-
si Bölümüne yaptığı katkıların-
dan dolayı hastane yönetiminin 
düzenlediği 23 Nisan kutlamala-
rının konukları arasındaydı. Ço-
cukların eğlendiği ve ulusal bilinç 
kazandığı bu özel günde hasta-
ne yönetimi tarafından gönüllü-
lere teşekkür plaketi verildi.
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Hasanpaşa

Gönüllülerden 23 Nisan kutlaması

Suadiye

Kadıköy Belediyesi Rıdvan Aytan Kadıköy Musi-
ki Topluluğu 50. kuruluş yılını,  TRT İstanbul Rad-
yosu sanatçısı Nusret Yılmaz şefliğinde,“Bir Asra 
Doğru 50. Yıl Konseri” adı altında Kadıköy Evlen-
dirme Dairesinde verdiği konserle kutladı.
1967 yılından bu güne kadar olan 50 yıllık süre-
cin anlatıldığı barkovizyon sunumu ile başlayan 
konser, Şehnaz makamı eserlerle devam etti.
Konserin ikinci bölümünde koronun en eski üye-
leri ilk sololarda söyledikleri eserler ile sahne 
aldı. Sonrasında konser Rıdvan Aytan’ın bestele-
miş olduğu Evç Saz Semaisi ile son buldu.
20 yıl ve üzeri koroya devam eden üyeleri ile 
Koro Şefi Nusret Yılmaz’a plaket verildi.

SAĞYAŞAR İLE MÜZİKLİ SÖYLEŞİ
Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Müzik Komitesinin 
düzenlediği söyleşinin konuğu  TRT ve Devlet  
sanatçısı  Mustafa Sağyaşar oldu.
Müziğe küçük yaşta ilgi duyan sanatçı, babası 
şarkıcı olmasını istememesine rağmen  bağlarda 
bahçelerde nasıl gizli gizli  şarkı söylediğini an-

lattı. İlk öğrendiği ve ünlü ettiği şarkıları anlatan 
Sağyaşar’a Şef Caner Bakır hem sorular yönelt-
ti hem de uduyla eşlik etti.  Biz “Kulaktan kal-
be giden sanatçılarız” diyen Mustafa Sağyaşar, 
TRT’de çalışmadığı bölüm kalmadığını 5 kıtada 
şarkı söylediğini ifade etti. Gönüllü Evi başka-
nı Nevin Toprakseven gönlüler ve yönetim adına 
sanatçıya  teşekkür ederek  çiçek armağan etti.

Doğanın gücü otlar, 
yağlar ve özler

Fikirtepe’de

Fikirtepe Gönüllülerinin sağlık etkinliğinde, 
Kadıköy Belediyesi Korkmaz Altuğ Polikli-
niği doktorlarından Deniz Özkan ve hem-
şire Ayten Kuzucu “Diyabet” üzerine bilgi-
ler verdi. Diyabetin, pankreasın yeterince ya 

da hiç insülin üretmemesi nedeniyle ortaya 
çıkan hastalık olduğunu belirten sağlık uz-
manları, diyabete bağlı oluşan ayak yaraları 
ve  belirtileri, nedenleri, korunma yöntemleri 
ile beslenme ve sporun önemini anlattı.

BUĞDAY ÜZERİNE
Buğdayın tarihçesi, buğdaydan bulgurun 
yapımı, fabrikada taş değirmende öğütü-
lüp el değmeden paketlenerek sağlık ve lez-
zetin bir arada soframıza gelme aşamasın 
kadar geçen süreci Duru Bulgur Pazarlama 
Müdürü Ayşe Sarı Mehmet anlattı. Sunum 
sonunda katılımcılara Duru Bulgur yemek 
tarifi kitabı ve bulgur hediye edildi.

Erenköy Gönüllüleri Sağlık Komi-
tesinin Caddebostan Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirdiği etkinliğin 
konuğu Bitki Bilim ve Doğal Güzel-
lik Uzmanı Suna Dumankaya oldu. 
Dumankaya, ilaçların olmadığı gün-
lerde, doğanın gücü olan otlar, yağ-
lar ve özler ile insanları iyileştiren 
anneannesi Fatma Öktem’in ken-
disine aktardığı bilgilerle 25 yılı aş-
kın süredir doğanın gücünü insan-
lara ulaştırdığını söyledi.
İnteraktif şekilde devam eden söy-
leşide doğal tarifleri ile cilt bakımı, saç boyası, 
alerjiler, egzama ve güzellik konularında kanıt-
lanmış formüllerini katılımcılarla paylaşan Suna 
Dumankaya, cilt ile ilgili tüm tarifler için uygu-
lamadan önce mutlaka cildin bir kenarında kü-

çük bir deneme yapılmasını önerdi. Duman-
kaya, bu tarifleri genellikle akşam uygulayıp, 
gündüz cildin güneşten korunmasını önerdi. 
Ayrıca etkinliğe konuk olarak katılan Psikote-
rapist Selma Hantal da deneyim ve bilgilerini 
katılımcılarla paylaştı.

Bir Asra Doğru 
50. Yıl Konseri 

YAZ OKULU PROJESİ SAHNEDE
Suadiye Gönüllüleri 

Münevver Şefik 
Fergal İlköğretim 

okulunda yaz okulu 
projesi kapsamındaki 
öğrencilerden oluşan 

orkestra ilk gösterisini 
gerçekleştirdi. Etkinliğe 

veliler, gönüllüler ve 
öğretmenler katıldı. 

Çocukların performansı 
izleyenler tarafından 
uzun süre alkışlandı.

DETOKS SUYU
Suna Dumankaya, sabahları hazırlanacak detoks suyunu şöyle tarif etti; 
Bir sürahi suya 4 dilim zencefil, dilimlenmiş bir elma, yarım dilimlenmiş limon, ½ çay bar-
dağı bal ekleyip karıştın. Üzerine nane yaprakları ilave ederek hazırlayacağınız bu suyla 
hem vücudumuzu arındırabilir hem de enerjinizi arttırabilirsiniz.

Mustafa Sağyaşar

DİYABET
konuşuldu
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SOLDAN SAĞA:
1-Türk resim sanatının yaşayan en önemli sanatçılarından biri olup gerçek izlenimlere 
bağlı kalarak gerçekleştirdiği fantastik eğilimli, dışavurumcu fantastik çizim ve 
resimleriyle tanınmış ünlü ressam… ‘… Birsel’ (Yazar, şair). 2-Avrupa Yayın Birliği’nin kısa 
yazılışı… Mersin’in bir ilçesi… Pek küçük kucak çocuğu. 3-Örgüt… Adale… “… sevebilirse üç 
gönül bir tek gülü / Sen de güzelliğine kul edersin üç gönlü” (Faruk Nafiz Çamlıbel). 4-İlkel 
benlik… Bir suçu ya da bir kusuru bağışlama… Son… Almanya’nın eski para birimi. 5-Doğal 
sodyum nitrat… Daniel Defoe’nun, ‘Robinson Crusoe’ adlı romanındaki kahramanlardan 
biri… Saf, katışıksız. 6-Sanatçı anlamında kullanılan bir söz… Sağır ve dilsiz (kimse)… 
Temel, asıl, esas. 7-Eski dilde çoban… Ağır bir yükün kaldırılmasını ya da alt tarafında 
yapılacak bir çalışmada otomobil vb. taşıtların yerden yükseltilmesini sağlayan alet… 
Yüz örtüsü, peçe… Yayla atılan çubuk. 8-Kıdemli sözcüğünün kısaltması… Yassı, basık… 
Yaradılış, huy, karakter… Lorentiyumun simgesi. 9-Sabah yeli… ‘… etmek’ (Sergilemek, 
gözler önüne sermek)… 5,7 ve 5 heceli üç dizeden oluşan Japon şiir türü. 10-Kansızlık… 
Canlandırma… Mağara. 11-Atıf Yılmaz’ın bir filmi… Başlık, sipersiz şapka. 12-Aydınlatılan 
bir perde arkasında deri ya da kartondan yapılmış, hareket eden resimler ve bunlarla 
oynatılan oyun… Nisan… İstenilen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol ve kullanılan 
yöntemlerin tümü. 13-Ziraat… Dürüst, iyi ahlaklı… İlgi eki… Eski Mısır’da bir tanrı… Yol. 14-
Elek ve kalbur üzerinde kalan iri taneler… Eklemek, katmak, ilave etmek… İlhan Berk’in 
bir kitabı. 15-Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek 
amacıyla önceden verdiği güvence parası… Başkanlar… Kuzeydoğu Kafkasya’da yaşayan 
bir halk… Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dini tören yapılan taş 
masa. 16-Oldukça, hayli... Alkol kökü… Haberci… Toprak üstündeki yükseklik, doğal set. 
17-Lityumun simgesi… Göz… ‘Sümela’nın Şifresi’ adlı seri sinema filmlerinin yönetmeni… 
Kirişli bir çalgı. 18-Seçkinci… Kanal, ark, su yolu… Gidiş. 19-İstatistikte, egemen değer… 
Geri çevirme… Yatar koltuk… Demiryolu. 20-Sözünü geçiren, üstünlük kazanan… Uzaklık 
belirten sözcük… Açık oturum… İtalya’nın en uzun ırmağı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Susuz Yaz’, ‘Sevmek Zamanı’  gibi filmleriyle tanınan sinema yönetmeni… 
Kenarlarından taşacak kadar. 2-Sonsuz, ölümsüz… Çevresi yollarla belirlenmiş olan 
arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu… İnsansız hava aracı anlamında 
kısaltma… Edebiyatta, son söz. 3-Gürgengillerden, kerestelik bir ağaç cinsi… Türkiye 
saati ile anlamında kısaltma… Kadıköy’de bir semt… Fikir, düşünce. 4-Ad çekme… 
Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi niteliğini de 
taşıyan büyük pazar… Özel gezinti gemisi. 5-Hitit… Masallarda adı geçen ve gerçekte 
var olmayan bir kuş… Eski dilde emirler… Tekrar, gene. 6-1954 yılında Cahide Sonku 
ve Sami Ayanoğlu ile birlikte ‘Beklenen Şarkı’ adlı filmde rol almış, tiyatro oyuncusu 
olarak birçok genç oyuncuyu etkilemiş ünlü bir aktör ve yönetmen… İnce ayrım. 
7-Duvar yazısı… Garaz, garez… Bir tür konaklama yeri… Türkiye’nin plaka işareti. 8-Bir 
şeyin görülen yanı, yüzü… Cimri, pinti, hasis… En iyi katmerli… Genişlik. 9-Lütesyumun 
simgesi... Romanya’nın plaka işareti… Güney Amerika’daki bozkırlara verilen ad… Ödenti. 
10-‘… ve Oğulları’ (Orhan Kemal’in bir romanı)… Birbirine bağlı iki önermeden ikincisi… 
Arnavutluk’un para birimi. 11-Ceylan… Halka yardım amacıyla hizmet götüren… Bir nota… 
Ucu halkalı cıvata. 12-Yasa yapma, teşri… ‘Uzak Noktalara Doğru’, ‘Suda Bulanık Oyunlar’ 
gibi kitaplarıyla tanınan yazar. 13-Şan, şöhret… Bir tür et yemeği… Nitelik, nicelik, güç, 
süre, sayı bakımından eksik… Üstü kapalı, örtülü (söz ya da davranış)… Bir plak türünün 
kısa yazılışı. 14-Oğul, evlat… Başkanlık… Yarı açma. 15-Soluk borusu… İçinden su akıtmak 
için toprak kazılarak yapılan açık oluk… Çoluk çocuk. 16-‘Muammer …’ (Besteci)… Üye… 
Metal, cam ya da topraktan yapılmış, içine mürekkep vb. şeyler konulan küçük kap… 
Aydın’ın bir ilçesi. 17-Maksimum, en çok… Gezegen… Görüş uzaklığını çok azaltmayan 
hafif sis. 18-Zambiya’nın başkenti… Endonezya’nın plaka işareti… Avrupa’da bir dağ 
sırası. 19-Yüzyıl… Japon tiyatrosunda geleneksel bir tür… İlgi eki… Orhan Pamuk’un bir 
romanı. 20-Şiir ve öykülerinin yanı sıra ‘Tanıklarıyla Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü’ adlı 
çalışmasıyla da tanınan ünlü şair, yazar… Aşağı görülen, değersiz… Bir itiraz ünlemi. 

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Çamlıcadaki Eniştemiz 2-Enderun, Sup, Embesil 3-Ta, Vadesiz, Mor, Zanka 4-İstikamet, Senet, Ti  5-Nova, Miralay, Nedime 6-Tn, Tm, Kenevir, Fire 7-Ahit, 
Neval, Sen, Tse 8-Karalama, Aşlık, Keres 9-İlanihaye, Tirit, Keza 10-Naz, Tar, Lee, Afaki, Er 11-Drina, Mai, Pim, Ticani 12-Om, Ankastre, Ak, Fit 13-Tk, Ora, Aka, Mis 14-Halil 
İbrahim Sofrası 15-Rakik, Sinlik, Ar, Acem 16-Alayiş, Ya, Bin, Oklava 17-Fatalite, Sedir, Al, İr 18-İs, Tematik, İdentik 19-Maş, Lorta, Em, Ufo 20-Epitel, Verne, Ataş, Ay.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Çetin Tekindor, Rafine 2-Anason, Alarm, Halas 3-Md, Tv, Arazi, Takat, Bi 4-Leviathan, Nakliyat 5-Irak, Militan, İkileme 6-Cudam, Taha, Kol, Şimal 
7-Anemik, Marmaris, Taş 8-Serenay, Asabiyet 9-Asitane, Elit, Rna, İle 10-Kuz, Leva, Real, Skor 11-İp, Savaştepe, Hibe, Rn 12-Meyilli, Likidite 13-Neon, Irama, Nida 14-İmren, 
Skif, Kasa, Re 15-Şb, Tefe, Tat, Koro, Net 16-Tez, Dink, Kifaf, Katma 17-Esatir, Ekici, Ralli 18-Minimetre, Atmaca, Ku 19-İlk, Sezen, İsevi, Fa 20-Ah, Yesari Asım Arsoy.

Yaşam
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BAYRAMPAŞA
GÖZ HASTANESİ

0212 467 75 00

İDEALTEPE
GÖZ MERKEZİ

0216 417 20 21

YILDIRIM
GÖZ MERKEZİ

0224 364 91 00

Gözdeki görünmez tehlike
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, gözde 
sulanma, iltihaplanma, gözyaşı kesesi bölgesinde 
şişlik, apse gibi belirtilerle ortaya çıkan gözyaşı kanal 
tıkanıklığı göz sağlığını tehdit eden hastalıklardan biri 
olduğunu söyledi

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Göz Hastalıkları 
Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, “Gözyaşının fazla 
üretilmesi veya üretilen gözyaşının gözyaşı kanallarının 
tıkalı olmasına bağlı dışarı akmasına “epifora” denmektedir. Öncelikle epifora nedeninin ortaya çıkarılması gereksiz 
gözyaşı kanal ameliyatlarının yapılmasının önlenmesi amacı ile son derece önemlidir” dedi. 
Normalde gözyaşının ana ve yardımcı gözyaşı bezlerinde üretildiğini anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış 
Yeniad, “Üretilen gözyaşı alt ve üst gözkapaklarımızın iç kısmında bulunan ve “punktum” adı verilen ufak delikler yolu ile 
gözyaşı kanalımıza doğru akar. Gözyaşımızın son olarak ulaştığı yer gözyaşı kanalı vasıtası ile burnumuzun iç kısmıdır. 
Eğer tetkikler sonucunda gözyaşı kanalının tıkalı olduğu saptanırsa yapılacak tedavi cerrahidir ve gözyaşımızın buruna 
akacağı yeni bir kanal oluşturulması gereklidir” diye konuştu.

Gözyaşı kanal tıkanıklığında cerrahi tedavi ne zaman yapılmalıdır?
Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında hastaların devamlı gözyaşı fazlalığından ve ellerinde devamlı mendil ile dolaşmaktan 
şikayetçi olduğunu anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Barış Yeniad, “Uzun süreli gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında 
tıkalı bölümde infeksiyon üremesi nedeni ile ciddi göz infeksiyonları meydana gelmektedir. Bu tür durumlarda hastalar-
da kapaklarda şişlik, kızarıklık ve ciddi göz ağrısı ortaya çıkmaktadır. Tedavi edilmediğinde bu infeksiyonlar nadir de olsa 
görme kayıplarına yol açabilmektedir. Bu nedenle kanal tıkanıklıklarında cerrahi tedavi mümkün olduğunca erken 
dönemde yapılmalıdır. Tedavide laser veya açık cerrahi uygulanabilir. En yüksek başarı oranı açık yöntem ile yapılan 
ameliyatlarda sağlanmaktadır. Bu yöntemde burun kökünde nadiren çizgi şeklinde ufak bir iz kalabilmektedir. Bu izin 
minimum olması için mutlaka estetik dikişler kullanılmalıdır. Laser ile tedavide ise iz kalmaz ancak başarı oranları açık 
cerrahiye oranla daha düşüktür” diye konuştu.
Gözyaşı kanalı ameliyatının lokal veya genel anestezi altında yapılabildiğini ve yaklaşık 45 dakika sürdüğünü söyleyen 
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, daha sonra şunları kaydetti; “Ameliyat sonrasında göz kapatılmaktadır ve 
ertesi gün pansuman için açılmaktadır. Bazı durumlarda gözyaşı kanalına silikon bir stent koyulmaktadır bu stent gözya-
şı kanalının tekrar kapanma riski olan hastalarda bunu önlemek amacı ile yerleştirilir. Stent ameliyattan yaklaşık 1 ay 
sonra alınmaktadır. Ameliyat sonrasında hastalarda ağrı ve nadiren burundan sızıntı şeklinde kanama olabilir. Ancak 
bunlar ertesi gün geçmektedir. Hastalar yaklaşık 3 hafta boyunca burun spreyleri ve göz damlaları kullanırlar. Açık 
ameliyat uygulanmış ise dikişler ameliyattan 1 hafta sonra alınır.

Gözyaşı kanalı tekrar tıkanabilir mi ?
Gözyaşı kanalı tıkanıklığına yönelik açık ameliyatlarda başarı oranları %80 nin üzerindedir. Ancak Burun içinde problemi 
olan hastalarda, ameliyat sonrasında bakım iyi yapılmamış ise ve cerrahi teknik yetersiz ise kanalda tekrar tıkanmalar 
görülebilmektedir. Ameliyat 2. kez uygulanabilir ancak ilk ameliyata göre başarı şansı daha düşük olmaktadır. Çok kez 
kanal ameliyatı geçirmiş hastalarda veya gözyaşı kanalının başlangıcında tıkanıklığı olan hastalarda cam bir tüpün 
yerleştirildiği özel bir ameliyat yapılması gerekebilir.”

Su Sporları şenliği başlıyor 
Kadıköy Su Sporları Şenliği 7 Mayıs Pazar günü başlıyor. Şenliğin ilk gününde Kadıköy’de bulunan yelken, kürek 
ve yüzme kulüplerinin işbirliğiyle yelkenliler, balıkadamlar ve kürek takımları Bağdat Caddesi’nde geçit yapacak

Kadıköy Su Sporları Şenliği 7 Mayıs Pazar günü başlı-
yor. Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen Su 
Sporları Şenliği’nde sergiden, söyleşi ve atölyeye kadar 
birçok etkinlik yapılacak. 

Koleksiyoner Seyhun Binzet’in arşivinden seçilen 
özel fotoğrafların olduğu “Kadıköy’de Spor Suda Doğ-
du” sergisi ve Kadıköy’de bulunan su sporları kulüpleri 
işbirliği ile atölye, söyleşi ve seminerlerin gerçekleştiri-
leceği Su Sporları Şenliği bir ay boyunca sürecek.  

FOTOĞRAFLARLA DENİZ YAŞAMI
Kadıköy’ün su sporları tarihine ışık tutacak olan ‘Ka-

dıköy’de Spor Suda Doğdu’ sergisi, şenliğin başlangıç 
tarihi olan 7 Mayıs Pazar günü Saat 16.00’da Kadıköy 
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galeri-
si’nde açılıyor. Koleksiyoner Seyhun Binzet’in arşivin-
den seçilen birbirinden özel fotoğraflar ve Mimar Engin 
Özden’in düzenlemeleriyle hazırlanan sergi, geniş fotoğ-
raf yelpazesiyle, Kadıköy’ün 1800’lü yıllarından 1960’lı 
yıllarına kadarki bir dönemini yansıtıyor.  Yüzme, kü-
rek, yelken ve su yaşamı başlıklarında hazırlanan sergi, 
350’nin üzerinde görseli ilk kez İstanbullularla buluştu-
racak. Sergide yer alacak eserler içinde Kadıköy’ün su 
sporlarına ev sahipliği yapan koylarının ve köklü kulüp-
lerinin birbirinden değerli tanıklıkları yer alıyor.

CADDEDE DENİZ RÜZGÂRI
“Kadıköy’de Spor Suda Doğdu” sergisinin açılış 

günü olan 7 Mayıs’ta aynı zamanda Bağdat Caddesi’n-
de deniz rüzgarı estirecek. 

Kadıköy Su Sporları Festivali yürüyüşü 7 Mayıs Pa-
zar günü saat 14.00’te Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal Işık-
lar’dan başlayacak. Kadıköy’de bulunan yelken, kürek 
ve yüzme kulüplerinin işbirliği ile organize edilecek olan 
Kadıköy Su Sporları Festivali yürüyüşünde yelkenliler, 
balıkadamlar ve kürek takımları caddeye inecek. Kulüp-
lerin flama ve sporcularıyla katılacağı yürüyüş sonrasın-
da katılımcılar sergi alanına gelerek “Kadıköy’de Spor 
Suda Doğdu” sergisini birlikte açacak.

DENİZ HAVASI
Sergi boyunca Kadıköy’de bulunan su sporları ku-

lüpleri ile birlikte atölye, söyleşi ve seminerlerin yer ala-
cağı sergi alanına yerleştirilecek simülatörler, her yaştan 
İstanbulluya deniz havası aldıracak. Mayıs ayı boyunca 
düzenlenecek etkinlikler kapsamında Caddebostan Kül-
tür Merkezi’nde bir yelken simülatörü kurulacak. Kadı-
köylüler, ilçedeki okullardan öğrenciler sergiyi gezerken, 
su sporlarıyla ilgili simülatörü kullanacak, kulüplerin ku-
racağı stantları gezecek, atölyelere katılma imkânı bula-
cak. Şenlikte Gemici Bağı Atölyesi, Kuvvet İstasyonu, 
Denge İstasyonu gibi atölyeler ve “Su Sporlarının Olim-
pik Hikâyeleri”, “Sualtı Fotoğrafçılığı” gibi söyleşiler 
meraklılarıyla buluşacak.

Kadıköy’de
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