
Tarihi yapılar için 
yeni karar 

Zamanı elinde tutan 
bir usta...

 “Kamu, can ve mal güvenliği” riski 
oluşturan kültür varlıkları ve tarihi 
yapılar Koruma Bölge Kurulu’nun 
onayıyla yıkılabilecek. TMMOB 
Mimarlar Odası Genel Başkanı 
Eyüp Muhcu kararı gazetemize 
değerlendirdi l Sayfa 9’da

 50 yıllık tecrübesiyle Moda’daki 
dükkanında zamanın nabzını tutan 
antika saat tamircisi Nezih Arıcı, 
“Zaman benim yolum, zamanın 
içerisinde ilerliyorum, arada bir 
duraksıyorum sonra tamir edip 
tekrar ilerliyorum… ” diyor  l Sayfa 16’da

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ile görüşen 
Kadıköylü muhtarlar, özlük 
haklarıyla ilgili sorunları dile 
getirdi. Görüşmede Moda cami 
projesi ve Kalamış’ın imara 
açılması da konuşuldu l Sayfa 3'te

Kadıköy Belediyesi Türk 
Hava Yolları (THY) ile Hava 
Yoluyla Cenaze Taşıma 
Hizmeti Protokolü imzaladı. 
Böylece defin işlemleri 
daha hızlı yapılabilecek 
l Sayfa 3'te

Muhtarlardan Ankara gezisi THY ile protokol imzalandı

Nazım Hikmet Kültür Merkezi 
bünyesinde gönüllüler 
tarafından kurulan Ebeveyn 
Okulu'nda, alanında uzman 
psikolog ve eğitimcilerin 
katılımıyla, farklı başlıklarda 
atölyeler düzenleniyor. 
Ebeveynler bu atölyelerde 
çocuklarını daha yakından 
tanıyor l Sayfa 12'de
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Ezen ezilen ilişkisini farklı bir üslupla ortaya koyan,  
çarpıcı bir kara mizah örneği olan “Joko'nun Doğum Günü” 

oyunun yönetmeni Ersin Umut Güler, “Oyunun anlattığı, 
herkesin birebir yaşadığı şey…” diyor   l Sayfa 5’te

Dışı plastik, içi cam 
şişe; hangi atık 
kutusuna atılmalı?
FATİH SOLMAZ  2'de

Avrupa 2018

KAAN SEZYUM  10'da

Ya bizim facialar?

UĞUR VARDAN  7'de

Ebeveynler 
bu okula! Sistem 

hepimizi eziyor

Özelleştirmeye
karşı

davası
hemşehri

“Kıyılardan yararlanma hakkımız elimizden alınamaz” diyen Kadıköylüler, Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirme kararının iptali için “Hemşehri Davası” açtı. Vatandaşlar imar planının iptali için de dava açmaya hazırlanıyor. Öte yandan Kadıköy Kent Konseyi, 21 Aralık’ta bir söyleşi düzenleyerek Rıhtım’da yapılması planlanan cami inşaatını, biyolojik arıtma tesisinin nereye yapılacağını ve Marmara Denizi’ndeki kirliliği tartışacak  l Sayfa 9’da



stanbul Üniversitesi Orman Fa-
kültesi Peyzaj Mimarlığı Bö-
lümü öğrencileri Kadıköy Be-
lediyesi Barış Manço Kültür 

Merkezi’nde ‘Yoğurtçu Parkı ve Moda Sa-
hil Bandı Peyzaj Projesi’ sergisi açtı. 15 
projenin yer aldığı sergiyi Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da ziyaret etti. 
Sergi 9-15 Aralık tarihlerinde bir hafta sü-
reyle açık olacak. 

Sergi hakkında bilgiler veren İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mi-
marlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. 
Doç. Dr. Alev Gürbey; “Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü Peyzaj Planlama ve Tasarımı Ana-
bilim Dalı olarak her bahar dönemlerimiz-
de sahil bandı projemiz var. Geçen sene sa-
hil bandı projesi olarak eski Cumhuriyet 
dönemi parklarımızdan olduğu için Yo-
ğurtçu Parkını ele almak istedik. Öğrenci-
lerimiz bitkisel tasarımı sabit tutup yeni bir 
tasarım yaptılar ve ortaya çok güzel çalış-
malar çıktı. Kadıköy Belediyesi’nin yoğun 
bir yeşil alan sistemi var, bunun içerisin-
de öğrenciler Kadıköy Belediyesi’ni gör-
sünler hem de kendilerince yeni konseptler 
yaratsınlar, bu konseptleri uygulasınlar biz 
de bunu Kadıköy halkıyla paylaşalım iste-
dik. Bu projeler 3 ay gibi bir süreçte ha-

zırlandı. Öğrencilerimiz Kadıköy’ün tarihi, 
sosyal, kültürel yapıları, ulaşım dokusu her 
şeyi ele alarak, sentezleyerek güzel bir pro-
je oluşturdular. Kullanıcısı bilinçli oldu-
ğu için Kadıköy sahil bandını tercih ettik.” 
şeklinde konuştu.   

Kadıköylü olarak öğrencileri Kadı-
köy’de çalışmaya yönlendirdiğini söyle-
yen Yrd. Doç. Dr. Müge Özgüç Erdönmez 
ise “Bu proje 2016-2017 dönemi Yoğurt-
çu ve Moda parkında yapılan bir çalışma. 
Yoğurtçu parkının tarihi bir park olması 
ve doğal yapısının bozulmaması sebebiyle 
o dokuya tamamen uygun bir çalışma ya-

pıldı. Mevcut bitki örtüsüne sadık kalına-
rak ve talepler doğrultusunda ayakları yere 
basan bir öğrenci çalışması gerçekleştirdik. 

İleride kullanılabilir düşüncesiyle bu proje-
ler arasından seçilecek 3 projeyi Kadıköy 
Belediyesi’ne takdim edeceğiz.” dedi.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi Kübra 
Öztürk sergiyle ilgili şunları söyledi: “Öğ-
rencilere böyle fırsatlar sunulması iyi bir 
şey, bizim için farklı bir deneyim oluyor. 
Yaptığımız projeleri sadece okul içinde de-
ğil okul dışında da insanlar görüyor ve yo-
rum yapabiliyorlar, profesyonel gözler ba-
kabiliyor, bu anlamda bizim için farklı bir 
deneyim oluyor.” Projede yer alan öğrenci-
lerden Suzan Koç da, bu proje için bir dö-
nem boyunca çalıştıklarını belirterek Ka-
dıköy’de sergilenmesinin önemli olduğunu 
belirtti.  
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“Amanin, yaz geliyor hemen kilo vermeli-
yim telaşı” kaynaklı spora başlamaya ger-
çi daha birkaç ay var ama buna rağmen spor 
gündeminizdeyse, Kadıköy’de meğer ne çok 
spor salonu, meğer ne çok spora dayalı kurs-
lar olduğunu fark edersiniz. Gördüğüm şekliyle 
spor salonu kısmına değil de, spor kursu kıs-
mına ağırlıklı olarak; çocuklar ve ergenliğe yeni 
adım atmış gençler gidiyor. Anladığım kada-
rıyla bu konuda epey bir ailenin yavruyu spo-
ra itelemesi durumu var. 

Bu da şöyle bir enteresan durum ortaya 
çıkartmış. Mesela basketbol kursuna giden-
lere bakıyorum. Nerdeyse yüzde doksan ci-
varı tıknaz ve kısa boylu hatta şişman çocuk-
lar. Yani hiç birinde basketçi olabilecek tip yok.  
Bunun da nedeni, ailelerin çocuklarının mevcut 
vücut şeklinin tersine bir süreci devreye sok-
ma çabası… Yani kısa boylu çocuğun boyunun 
uzaması isteği. Çocuğun gelecekte basket-
çi olması filan değil istedikleri… Keza eğer ço-
cuk içe dönük ve okulda, şurada burada itele-
nip kakılıyorsa, o çocuk aile tarafından hemen 
aikidoya, judoya, karateye yazdırılıyor. 

Bu arada hazır konusu geçiyorken; kara-
tecilerin kafalarıyla ilgili hiçbir egzersiz çalış-
ma yapmamasına rağmen kiremit, tuğla filan 
kırmaları sizce de acayip değil mi? Sanki kara-
te sporu yapanların otomatikman kafaları tuğ-
la, mermer kırabilir düzeye geliyor. Sağlam vü-
cudun promosyonu sağlam kafa gibi…   

Neyse; sözün özü, yani spor kursu salon-
larının doluluğuna bakıp da sonra neden bizde 
tek tük futbolcu dışında sporcu çıkmıyor de-
meyin. Amaç, o sporda başarı kazanmak, kari-
yer değil, kendince çocuğunu düzeltmek.  

Her ailenin ihtiyacına uygun çeşit çeşit 
spor kursu var Kadıköy’de, tıpkı çöpüne göre 
çeşit çeşit atık çöp kutusunun olması gibi… 

Elinde bir dönem çokça reklamı yapılan dışı 
plastik, içi cam olduğu söylenen bitmiş meşru-
batın pet şişesi var. E şimdi bunu hangi çöp ku-
tusuna atacaksın? Plastik atık çöp kutusuna 
mı, cam atık çöp kutusuna mı?

Yine iyi… Şimdilik 3 çeşit filan atık çöp ku-
tusu görüyoruz yan yana. Tahminim gelecekte 
bu sayı epey artacak ve elimizdeki çöple, doğ-
ru çöp kutusunu bulabilmek için dakikalarca 
aranacağız.  Mesela ilk aklıma gelenler; ‘Kağıt 
Atığı’, ‘Cam Atığı’, ‘ Plastik Atığı’, ‘Bitkisel Atık’, 
‘Hayvansal Atık’, ‘ Yarısı Temiz Yarısı Kirli Atık’, 
‘Doktordan Atık’, ‘Bayandan Atık’, ‘İlginç Atık , 
‘Anısı Olan Atık’, ‘Tanımsız Atık’, ‘Eski Sevgiliye 
Ait Olan Atık’ vb, şekilde gidebilir böyle… 

Yine bir Kadıköy turunda aldığım bir, iki 
nota bakıyorum…  

Peluş oyuncak kazanıla(maya)n kepçe-
li makineler şu hayatta oynadığım tek kumar-
dır. Fakat bu makinelerin kepçeleri, oyuncağı 
yakalasa bile aşırı gevşek oldukları için tuta-
mıyorlar. Asla kazanamıyorsunuz. Bu maki-
neler mi daha gevşek, yoksa bu makineleri hiç 
denetlemeyen tüketici koruma kurumları mı 
daha gevşek bilemedim?  

Okullarda okuduğumuza göre çıplak göz-
le göremesek de; Terliksi hayvanlar vardır ya 
hani. Terlik mağazasına şöyle bir bakıyorum, 
hem de çıplak gözle “hayvansı terlikler” görü-
yorum. Köpek, kedi, kuş, ayı, tavşan, türlü tür-
lü hayvan şekilli terlikler… Ayağına giyiyorsun. 
Güzel bi şey mi, vandalca bi şey mi karar vere-
medim?

Büfelerde çift kaşarlı tost var. Ama çift su-
cuklu tost yok!?

Fastfoodlar, çocukları ve gençleri çekiyor 
içine daha çok… Peki ya burgerciler artan so-
ğan cücüklerini ne yapıyor?

Aktarda rayihaları birbirine karışmış onlar-
ca bitki, baharat… Adaçayı, hangi adanın çayı? 
Her adanın adaçayı aynı mı? Ada olmayan ana-
karada yetiştirildiğinde tadı, şifası azalıyor mu? 

Bir beyaz eşyacının vitrininde pırıl pırıl ya-
yın yapan plazma televizyonlar. Tamam tek-
noloji filan çok güzel de; e siz incecik plazma 
televizyonlar yaptınız, şimdi çocuklar “onun 
içinde adamlar var” nasıl sanacak?

Dışı plastik, içi 
cam şişe; hangi 
atık kutusuna 
atılmalı?

FATİH 
SOLMAZ

İstanbul Üniversitesi öğrencileri 
‘Yoğurtçu Parkı ve Moda Sahil Bandı 
Peyzaj Projesi’ sergisi açtı 

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin “Ye-
şilçam’a Saygı” etkinlikleri kapsamında orga-
nize ettiği ve Kadıköy Belediyesi'nin destek 
verdiği “Şoför Nebahat” temalı kutlamada fil-
min başrollerini paylaşan usta oyuncular Fat-
ma Girik ve İzzet Günay yıllar sonra bir araya 
geldi. “Nice Mutlu Yıllara, Şoför Nebahat Abla” 

adlı etkinlikte, filme gönderme yapılarak kişi 
başı 250 kuruş ücretli, Taksim-Emirgan dol-
muş durağı da, klasik araçlara dama ve tak-
simetre takılarak canlandırıldı. Aynı zamanda 
filmde oyuncu olarak yer alan Sami Hazinses’e 
ait unutulmaz “Şoför Nebahat” şarkısı eşli-
ğinde, canlandırılan dolmuş durağında kesi-

len pastayla Fatma Girik’in hem Yeşilçam’daki 
60.yılı ve hem de 75.yaş günü kutlandı. 

YARIM ASIR SONRA YENİDEN…
Programda her iki sinema ustasına da İKOD ta-
rafından Yeşilçam’a verdikleri büyük emekler-
den dolayı teşekkür plaketleri verildi. Etkinlik-
te, “Şoför Nebahat” adlı parçayı, döneminde 
Münir Özkul adına stüdyoda seslendiren mü-
zisyen Feridun Güçlü, aynı parçayı akordeo-
nuyla, yarım asır sonra yeniden seslendirdi. 
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin ev 
sahipliğinde Kadıköy’de gerçekleşen program-
da, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan ve fil-
min 1960’lı yıllarda çekilen ilk serisinin başrol 
oyuncusu Sezer Sezin de anıldı.1970 yılında 
Süreyya Duru’nun yapımcılığını ve yönetmen-
liğini üstlendiği “Şoför Nebahat” filminde Fat-
ma Girik, babasından kalan taksiyle, yaşam 
mücadelesi vererek ailesinin geçimini sağla-
maya  çalışan güçlü bir kadını canlandırmıştı. 

“ÇOK MUTLU OLDUM”
Programa katılan usta oyuncu Fatma Girik 
duygularını şu şekilde ifade etti: “Sağlık so-
runlarıma rağmen, renkli bir gün yaşamak adı-
na bu organizasyona katılmak istedim. Çok da 
isabetli bir karar vermişim. Çok mutlu oldum. 

Yaklaşık 50 yıl önce kısıt-
lı imkanlarla yaptığımız film-
lerden biridir Şoför Neba-
hat. Bugün rol arkadaşım 
sevgili İzzet’i görmek beni 
çok duygulandırdı. İyi ki de 
yapmışız bu filmleri. Ben de 
bazen Yeşilçam filmlerini 
izliyorum. Ah o günler, ah di-
yorum.Bu etkinlik bana bü-
yük bir yaş günü armağanı 
oldu. İstanbul Klasik Oto-
mobilciler Derneği’ne kucak 
dolusu sevgilerimi sunuyo-

rum. Bundan daha güzel bir 75.yaş kutlama-
sı olamazdı.”
Filmin diğer oyuncusu İzzet Günay ise şunları 
söyledi: “Fatma’yı uzun süredir göremiyordum. 
Çok ama çok özlemişim. Eski dostları görmek 
insanı duygulandırıyor. Ben de dostumun yeni 
yaşını kutluyor ve ona sağlıklı nice yıllar diliyo-
rum. İKOD’a da böyle bir organizasyonla bizleri 
buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum.” 

“GÜÇLÜ KADININ SEMBOLÜ”
Etkinliğe ilişkin açıklama yapan İKOD Başka-
nı Serkan Okay  “Cinsiyet eşitliğinde çok bü-
yük adaletsizliklerin yaşandığı, kadına şiddetin 
sıradanlaştığı, kadın hakları gününde bile ka-
dın cinayetlerinin işlenebildiği günlerden ge-
çiyoruz. Şoför Nebahat ise tüm engellemele-
re rağmen ayakta durmaya çalışan, zorluklarla 
mücadele eden, evinin geçimi için var gücüy-
le gece gündüz çalışan, güçlü kadını sembolize 
etmiştir. Bu yüzden “Yeşilçam’a Saygı” çerçe-
vesinde gerçekleştirdiğimiz “Nice Mutlu Yıl-
lara, Şoför Nebahat Abla” adlı bu etkinliğimizi 
çok önemsiyoruz. Türk kadınını güçlü kılabil-
mek için, büyük önder Atatürk’ün de ifade et-
tiği gibi dünya yüzünde gördüğümüz her şeyin 
kadının eseri olduğuna inanmak ve ülkemizde 
bunun için mücadele etmek gerekmektedir.” 
şeklinde konuştu.

Yoğurtçu’ya

Şoför Nebahat 75 yaşında!

VEModa

İ

Müge Özgüç Erdönmez

Kübra Öztürk

farklı bir bakıs

Türk Sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik’in 75.yaş günü, Kadıköy’de çok özel bir etkinlikle kutlandı

GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 30 ARALIK 2017 Pazar 
günü saat 13:00'de Bahçelere giden yol. 2/2 Bostancı Kadıköy/İST. 
adresindeki dernek lokalinde yapılacaktır.
Gündem aşağıda yazılıdır.
Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı
07 OCAK 2018 Pazar günü saat 13:00'de çoğunluk aranmaksızın 
aynı gündemle yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla, 
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1-    Açılış ve saygı duruşu
2-   Başkanlık divanı seçimi
3-   Yönetim Kurulu 2016—2017 faaliyet raporunun okunması ve 
müzakeresi
4-   Denetleme Kurulu 2016—2017 dönemi raporunun okunması ve    
müzakeresi
5-   Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi
6-   2018-2019 yılları tahmini bütçelerinin göruşülmesi ve oylanması
7-   Yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil ve yedek 
üyelerinin seçimi
8-   İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu nezdinde 
ve Yönetim Kurulu seçimlerinde Kulübümüzü temsil edecek 
delegelerin ve yedeklerinin belirlenmesi
9-  Dilek ve öneriler
10- Kapanış

BOSTANCI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN



adıköylü muhtarlar Anka-
ra’ya bir ziyaret gerçekleş-
tirdi. Muhtarlar iki gün süren 
Ankara gezisinde Anıtkabir’i 

ziyaret etti. TBMM’yi de gezme fırsa-
tı bulan muhtarlar CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kadı-
köy Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdür-
lüğü’nün organizasyonuyla gerçekleşen 
geziye Muhtarlık İşleri Müdürü Rahmi 
Yüce de katıldı. 

Muhtarlar gezinin ilk gününde 
Ulus’taki ilk meclis binasını, TBMM’yi 
ve Anıtkabir’i ziyaret etti. Şu an müze 
olan Ulucanlar Cezaevi’ni de gezen muh-
tarlar gezinin ikinci gününde CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu maka-
mında ziyaret etti. Muhtarlar sorunlarını 
ve taleplerini Kılıçdaroğlu’na iletti. 

Görüşmeden ayrıntıları paylaşan 
Muhtarlık İşleri Müdürü Rahmi Yüce,“-
Genel olarak muhtarların sorunlarını ve 
taleplerini konuştuk. Yerel yönetimler 
konusu da gündeme geldi. Kalamış Yat 
Limanı’nın imara açılması ve Moda’ya 

yapılmak istenen cami projesini de ko-
nuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu, bu projelerin 
siyasi kararlarla alındığını, kentlerle ilgi-
li planlama yapılırken uzmanların görüşü-
nün alınmadığını ifade etti.” diye konuştu. 

“KANUN HAZIRLANMALI”
Geziye katılan 19 Mayıs Mahal-

le Muhtarı Soner Arafal da “Kadıköy-
lü muhtarlar olarak hep birlikte güzel bir 
gezi gerçekleştirdik. Kadıköy Belediye-
si’ne teşekkür ediyorum. Birçoğumuz 
Anıtkabir ve TBMM’yi görmemişti. Bi-
zim için güzel bir fırsat oldu. Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’yla yaptığımız görüşmede 
taşeron işçilere kadro verilmesini, muh-
tarların özlük haklarını ve Kadıköy’ün 
sorunlarını konuştuk. Başkanımız muh-
tarların özlük haklarının geliştirilmesini 
ve yetki alanlarının da genişletilmesinden 
yana olumlu görüş bildirdi. Biz de muh-

tarlar olarak muhtarlar kanunun hazırlan-
masını, kendimize ait bir bütçemizin ol-
masını talep ettik. Sayın Kılıçdaroğlu 
da CHP’nin Muhtarlar Federasyonu’y-
la yaptığı Muhtarlar Çalıştayı’ndan çıkan 
sonuçların taslak haline getirildiğini ve 
bu taslağın Meclis’e sunulacağı bilgisini 
verdi.” diye konuştu. 

Taşeron işçilere kadro verilmesinin de 
gündeme geldiğini söyleyen Arafal, şöy-
le konuştu: “Sayın Kılıçdaroğlu tasarının 
Meclis’e gelmediğini bu nedenle yorum 
yapmanın doğru olamayacağını söyledi. 
Ancak bütün taşeron işçilerinin kadrolu 
işçilerle aynı haklara sahip olması gerek-
tiğini aktardı. Bunun için de Meclis’te ge-
rekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.” 
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Tel: 0216 372 35 77 / 0533 384 62 93 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
Facebook grubu adresimiz: Sezon Tur (takip etmeyi unutmayın) / www.tatilkeyfiburada.com

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

• 13-14 OCAK ŞEHR-İ AŞK ESKİŞEHİR- ODUNPAZARI (1 GECE -2 GÜN)
• 20-21 OCAK CMT. MUDURNU-GÖYNÜK-BEYPAZARI (1 GECE-2 GÜN) 
• 27-28 OCAK CMT-PZR KARTEPE - SAPANCA & (1 GECE-2 GÜN) 

HOŞGELDİN YENİ YIL!!! 
*** TUZLA MEDİKAL OTEL YILBAŞI EĞLENCESİ DAHİL 

1 GECE - 2 GÜN THERMAL KONAKLAMA ACELE EDİN KISITLI YERLER!!!
 *** SAMANLI DAĞLARINDA DOĞADA YENİ YIL 1 GECE -2 GÜN KISITLI YERLER!!! 

• 17 ARALIK PZR. MUDANYA - TRİLYE (BALIK MENÜLÜ)
• 23 ARALIK CMT MAŞUKİYE - KARTEPE ( ZENGİN BRUNCH)
• 24 ARALIK PZR FENER - BALAT - KARİYE (ULAŞIM-YEMEK)
• 07 OCAK PZR. / 21 OCAK PZR. K.MÜRSEL AŞIKLAR TEPESİ - YUVACIK BARAJI  
  (KAHVALTI-YEMEK DAHİL)
• 13 OCK CMT. ESKİHİSAR - KETENCELER KÖYÜ (ÇERKEZ KÖYÜ–YEREL LEZZET)
• 20 OCK CMT. ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI (KUMANYA-YEMEK DAHİL)

Artık cenazeler 

uçakla 
nakledİlebİlecek

Kadıköy Belediyesi, cenaze nakil 
işlemlerini ücretsiz olarak karayo-
lu ile gerçekleştiriyordu. Artık Ka-
dıköy’de THY uçaklarıyla ücretsiz 
cenaze nakil hizmeti verilecek. Bu 
protokol İstanbul'da ilk olarak Kadı-
köy Belediyesi ile imzalandı.

Kadıköy Belediyesi ile Türk 
Hava Yolları'nın Cenaze Taşıma 
Hizmetinden yakınını kaybetmiş 
yurttaşların cenazeleri, Kadıköy Be-
lediyesi'nin cenaze nakil aracı ile İs-
tanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 
ve Atatürk Havalimanı'na  götürü-
lüp Türkiye'nin tüm iç hat uçuş nok-
talarına ücretsiz olarak cenaze nakil 
işlemi yapılıyor. Söz konusu proto-
kole göre, cenazeye refakat etmek is-
teyen 2 kişi için de THY yüzde 25 in-
dirim sağlıyor. Kadıköy Belediyesi, 
hava yoluyla cenaze nakil hizmetiyle 
yakınını kaybetmiş Kadıköylülerin 
daha hızlı cenazelerinin defin işlem-
lerini gerçekleştirmesini amaçlıyor. 

Muhtarlar

K
l Erhan DEMİRTAŞ

l Berkay YALAZ

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, THY Pazarlama&Satış 

Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kılıç 
ve SAW Kargo Pazarlama & Satış Şefi  

Hakan Balcı ile Hava Yoluyla Cenaze 
Taşıma Hizmeti Protokolü imzaladı

Kadıköylü muhtarlar TBMM’yi ve Anıtkabir’i ziyaret etti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştüile görüştü
Kılıçdaroğlu 

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kala-
mışta bulunan Wyndham Grand Kalamış 
Marina Otel’de geniş katılımlı bir huzur 
toplantısı düzenledi. Toplantıya Kadı-
köy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Ko-
caoğlu, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mus-
tafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan 
Yardımcıları Başar Necipoğlu, Onur Te-
murlenk, Mehmet Şengün, Kadıköy Ma-
halle Muhtarları, Kadıköy Belediyesi 
gönüllüleri ve birçok vatandaş katıldı.

Polis ve halk ilişkilerini geliştirmek, 
vatandaşların sorunlarına yerinde çö-
züm bulabilmek amacıyla düzenlenen 
huzur toplantısı 13 Aralık Çarşamba 
günü gerçekleştirildi. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Kadıköy İlçe Emni-
yet Müdürü İbrahim Kocaoğlu; “Polis 
ve halk ilişkilerini geliştirmek, ilçemiz-
deki güvenlikle ilgili sorun ve taleple-
rinizi değerlendirmek, sizlerin istek ve 
taleplerinize yerinde ve zamanında çö-
züm bulabilmek amacıyla düzenlemiş 
olduğumuz huzur toplantısına hoş gel-
diniz. Bugün burada, polis ve halk iliş-
kilerini güçlendirmek ve bu şekilde siz-
lere daha yakın olarak sorunlarınızı 
dinlemek, yapacağımız çalışmalarda bu 
sorunlarınızı göz önünde bulundurarak 
daha iyi bir şekilde görev yapmak için 
bulunuyoruz. Hedefimiz toplumsal hu-
zuru sağlamış, güvenli bir ilçe olabil-
mektir.” şeklinde konuştu.

Kocaoğlu’nun ardından söz alan, 
Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özars-
lan; “Bu huzur toplantılarının amacı 
içerik olarak birbirimizi anlama ve yüz 
yüze iletişim kurarak bir sinerji yaratma 
bir katma değer üretip alandaki hizmet-
lerin kalitesini arttırmak. Millet Devlet 
bütünleşmesi ancak bu şekilde gerçek-
leşebilir.” dedi.

Programda Kadıköy İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün icraatları ve idari ya-
pısı hakkında bilgilerin verildiği bir 
slayt gösterildi. Toplantının soru ce-
vap bölümünde Kadıköy Belediye Baş-
kan Yardımcıları, Kadıköy Kaymaka-
mı ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, 
katılımcılardan gelen soruları cevapla-
dılar. Programın sonunda Kadıköy Be-
lediye Başkan Yardımcısı Onur Temur-
lenk, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu adına plaket aldı. 

Huzurlu bir kadıköy için...
Kadıköy İlçe Emniyet 

Müdürlüğü, ilçe 
yöneticileriyle ‘Huzur’ 

toplantısı düzenledi  

Kadıköy Belediye 
Başkan Yardımcısı 

Onur Temurlenk 
Kadıköy Belediye 

Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu adına 

plaket aldı

İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü,
Ticaret Sicil No: 798731
Ticaret Unvanı: Tasfiye Halinde IBS Reklam Ve Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Ticari Adresi: Esentepe Mahallesi Kasap Sokak Eser İş Merkezi A Blok No:16 Kat 8 Şişli/ İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30.11.2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29.12.2017. tarihinde, saat:10.30’da, 
Esentepe Mahallesi Kasap Sokak Eser İş Merkezi A Blok No:16 Kat 8 Şişli/ İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 
01.01.2015-06.08.2015  faaliyet dönemi, 06.08.2015-31.12.2015 1.tasfiye dönemi, 01.01.2016-31.12.2016  2.tasfiye dönemi ve 01.01.2017-
30.11.2017  3.tasfiye dönemi olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim 
Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantısından en az onbeş 
gün önce şirket merkezinde  pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan 
olunur.

GÜNDEM:
1-Açılış Ve Başkanlık Divanının Seçimi, 
2-01.01.2015-06.08.2015  faaliyet dönemi  ,06.08.2015-31.12.2015 1.tasfiye dönemi, 01.01.2016-31.12.2016  2.tasfiye dönemi ve 
01.01.2017-30.11.2017  3.tasfiye dönemine ait tasfiye memuru raporu ve  yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
3-01.01.2015-06.08.2015 faaliyet dönemi , 06.08.2015-31.12.2015 1.tasfiye dönemi, 01.01.2016-31.12.2016  2.tasfiye dönemi ve 
01.01.2017-30.11.2017  3.tasfiye dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının  okunması, müzakeresi ve tasdik ile  tasfiye sonu 
bakiyesinin ortaklara dağıtımı veya reddine  karar verilmesi,
4-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Tasfiye Memurunun ibra edilmesi,
5-Tasfiyesi tamamlanmış bulunan Şirketin Ticaret Ünvanının Ticaret Sicilinden silinmesi ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine  göre ilan 
edilmesi ve yasanın öngördüğü son tevdi işlemlerinin tamamlanmasının görüşülerek kabulü veya reddi,
6- Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME:
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Tasfiye Halinde IBS Reklam Ve Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ‘nin 19/12/2017 tarihinde 
saat 10.30'da Esentepe Mahallesi Kasap Sokak Eser İş Merkezi A Blok No:16 Kat 8 Şişli/ İstanbul  adresinde geçekleştirilecek Olağan/
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 
.....................nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri 
vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Adı –Soyadı
HAKAN GÖREN 

GENEL KURUL İLANI

KAYIP İLANI
PİDİON MT360E marka-model, SC0000001245 

sicil numaralı yazar kasamız kayboldu, 
hükümsüzdür. KASDAŞ A.Ş.



sertifikalarını aldı
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LISE VE ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINE

INGILIZCE ÖZEL DERS 
Derslere takviye ve sınavlara hazırlık 

İngilizcesi, akademik ingilizce, Proficiency,  
TOEFL, YDS, YÖKDİL sınavlarına hazırlık için  

her seviyede İngilizce özel ders verilir.

Tel: 0532 522 13 28

Genetik 
Laboratuvarımız 
geniş test paneli 

ve 
uzmanlarımızca 

sunulan 
Genetik Danışma servisi ile 

hizmetinizdedir.
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 

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

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

Sistemik
 CGF-D34 

(Kök Hücre) tedavisine 
başladık. 

Siz de bu uygulama 
ile daha sağlıklı ve 

enerji dolu bir yaşam 
sürdürebilirsiniz.

Eski kitaplarınız, 
koleksiyonlarınız, 

Osmanlıca
belgeleriniz 

değerinde alınır. 
 

0537 220 32 00
Kadıköy

KITAPLARINIZ, 
Kütüphaneleriniz, 

ESKI EVRAK ve 

 fotoğraflarınız alınır.
Tel.:0535 517 07 21

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Metin Sözen, TESAK’ta gerçekleşen etkinlikte doğal 
ve kültürel mirasın nasıl korunacağını dinleyicilere anlattıadıköy Belediyesi Tarih, Edebi-

yat ve Sanat Kütüphanesi(TE-
SAK) her hafta alanında uzman 
konuklarla yaptığı söyleşilere 

devam ediyor. Bu söyleşilerden biri de geç-
tiğimiz hafta Çevre ve Kültür Değerlerini 
Koruma ve Tanıtma Vakfı/ÇEKÜL’ün ku-
rucusu ve başkanı, İTÜ Mimarlık Fakülte-
si emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Sö-
zen’in katılımıyla gerçekleşen “Doğal Ve 
Kültürel Mirasın Korunması: Yerel Yöne-
timlerde Yeni Yaklaşımlar” söyleşisiydi. 9 
Aralık günü gerçekleşen söyleşide Metin 
Sözen, Türkiye’nin kuruluşundan itibaren 
somut ve soyut kültürel mirasın korunma-
sı sürecinde yapılan yanlışlardan bahseder-
ken, bu konudaki yeni yaklaşımları dinleyi-
cilere aktardı.

“SINIRLARI KÜLTÜR BELİRLER”
Sözen, konuşmasına son günlerde tar-

tışma yaratan ABD Başkanı Trump’ın Ku-
düs’ü İsrail’in başkenti tanımasıyla başlayan 
süreci değerlendirerek başladı. Bu mesele-
nin kültürle doğrudan ilişkili olduğunu söy-
leyen Sözen, topraklardaki hak iddialarını 
siyasilerin değil o topraklarda yaşayan halk-
ların, o topraklarda devam eden kültürün be-
lirleyebileceğini söyledi.

“SOYUT KÜLTÜR DE KORUNMALI”
Sözen konuşmasında kültürün sadece so-

mut olmadığının, soyut kültürün de var ol-
duğunu ve korunması gerektiğini şu sözlerle 
açıkladı: “Kültür bir bütün, bütün ürünlerin 
ve bütün üretilenlerle ortak, herkesin malı-
dır ve kurtarılmalıdır. Kültür sadece somut 
ve esere dayalı değildir. Maalesef ki somut 
kültürümüz kadar soyut kültür öğelerimiz de 
bazı sebeplerden kaynaklı tahribe uğramış-
tır. Elli yıldır uğraştığımız şeyin esas temel 
meselesi kırsalla kentsel arasındaki denge-

yi kurmak ve birinin ürününün öbürünü zen-
ginleştirme akışını sağlamaktı. Büyük göç 
1950’lerde başladı. Maalesef dış kentlere 
göç, büyük kentlere göç ve ait olduğu yerden 
kopma, gelenek ve göreneklerinden kopma 
manasına geldi. Elbette ki geleneklerin tü-
münü koşulsuz koruyalım demiyorum. Ge-
leneğin bağnaz yanları da vardır. Fakat biz 
gelenekten elde edebileceğimiz bir verita-
banını kaybettik. Toprağından kopan insan, 
geldiği yerde tırnakla gedik durmaya çalışır-
ken, kültürel meseleyi birikimlerini bir ke-
nara bıraktı. Maalesef Türkiye 50’lerden bu 
yana bu kopuş hareketinin ağır bedelini öde-
mektedir ve bu bedel en çok kültür alanın-
da kendini göstermiş kimliksiz topluluklar 
oluşmasına sebep olmuştur.”

KORUMANIN BEŞ TEMEL İLKESİ
Sözen, kültürün korunması konusunda 

yaptığı çalışmalar sonucunda beş tane temel 
başlığa mutlaka önem verilip bunun bir ilke 
haline getirilmesi gerektiğini söylerken, bu 
ilkeleri “Eğitim, Örgütlenme, Doğal Miras, 
Kültürel Miras ve Tanıtım” olarak sıraladı.  

Sözen, ilk önem verilmesi gereken baş-
lığın doğal mirasın korunması olduğu-
nu “Anadolu’nun her yerinden gelen insan 
vardır Kadıköy’de. Hepsinin geldiği yer-
de iyi kötü bir havza içinde bir su kenarın-
da evi vardır. Yani toprağın ve suyun bere-
ketine uygun bir yerleşimin temel alındığını 
görürsünüz. Onun için doğal mirasın yerle-
şim ilkeleriyle doğrudan ilintili olduğu için 
yeni yerleşim alanları açacaksanız dikkat-
li ve hassas olmalısınız.” sözleriyle açıkladı.

“KİMLİKSİZ OLMAMAK İÇİN…”
Türkiye’de anayasa yeniden yazılacaksa 

birinci maddesinin “kültüre dayalı bir ulu-
sun anayasasıdır.” olması gerektiğini söy-

leyen Sözen “Ekonomi bugün şöyledir, ya-
rın böyle olur. Değişir yani diğer şeyler gibi. 
Ama kültür öyle değildir korunması gerekir. 
Kimliksiz bir ulus haline gelmemek için en 
büyük yasandan bütün yasalara kadar para-
lel olarak bu alanı geliştirmek zorundasınız. 
Kültür, siyasete de diğer meselelere de önce-
lik edecek zemine sahiptir.” sözleriyle kül-
türün anayasada daha etkin kullanılması ge-
rektiğinin altını çizdi.

“TANITIM ÇAĞIMIZ İÇİN ÖNEMLİ”
Kültürel mirasın soyut ve somut herke-

sin sorumluluğunda olması gerektiğini söyle-
yen Sözen şöyle devam etti: “Bunun kavrana-
bilir olması ve herkes tarafından algılanması, 
bu gelişmelerin uygulamaya dönüşmesinin 
iyi planlanması gerekiyor. Türkiye kuruldu-
ğu yıllarda TTK, TDK gibi kurumlarla tarihi-
ne dönüp bakmıştır. Dünya tarihine bir açılım 
başlatmıştır. Bu yıllardan itibaren 1950’ye ka-
dar bu atılım devam etmiş ve Türkiye’nin ta-
rihi öğrenilmeye başlamıştır. Kim ayakta dur-
muş, kim egemen olmuş okunur hale gelmeye 
başlamıştır. Sonrasında bu kurumlara sahip 
çıkılmasa da o yollarda olduğu gibi eğitime 
önem vermeliyiz. Tanıtım çağımız için altı çi-
zilmesi gereken bir kavram. Tanıtımın pro-
pagandayla karıştırılmaması lazım. Şu anda 
çeşitli ajanslar paldır küldür insanların zihin-
lerini kirletici şeyleri popülist şeyleri halkın 
önüne koyuyorlar. En son ise örgütlenme ko-
nusu geliyor. Bunların içinde gelişen bir yeni 
yaklaşım beraber yaşama kültürünü örgütle-
meyi ancak böyle bir süreçte olur. Açık ber-
rak geleceğe dönük bir örgütlenme ancak sü-
rekli devingen bir toplumda söz konusudur.”

Sözen Kent Arşivleri, Kent Atölyeleri 
gibi ÇEKÜL’ün öncülük ettiği projeleri an-
latarak bunların yayılması dileğiyle etkinliği 
sonlandırdı. 

Doğal ve kültürel mirası
NASIL KORUYACAĞIZ

l Alper Kaan YURDAKUL

K Akademi öğrencileri

Geçtiğimiz dönem ilki gerçekleştiren Açık 
Akademi Kent Seminerlerinin ikincisi, 
“İstanbul Yeniden” başlığıyla 17 Ekim 
- 23 Kasım tarihleri arasında Kadıköy 
Belediyesi Akademi’de gerçekleştirildi.
Kadıköy Belediyesi Akademi ve Türkiye 
Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar 
Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Açık 
Akademi Kent Seminerleri: İstanbul 
Yeniden” programına katılan 176 kişiden, 
6 haftalık programı tamamlayan 76 kişi 
sertifika aldı.
Sertifika töreninde kısa bir konuşma 
yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, Türkiye’nin her yerinde 
insanların temiz hava, temiz su, temiz 
çevre, iyi eğitim istediğini belirterek tüm 
bunların çözümlerinin kendi sorunlarımızı 

tartışmak olduğunu söyledi. Kadıköy 
Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın 
ise akademik bilgiyle pratikteki bilgiyi 
buluşturabilmek gerektiğini belirterek bu 
birleşmenin adımını Açık Akademi Kent 
Seminerlerinde attıklarını söyledi.
Kadıköy Belediyesi Akademi'den 
Aras Aladağ, Açık Akademi seminer 
programında geçtiğimiz dönem başlayan 
emekleme sürecinin bir ileri aşamaya 
vardığını ve bu süreçte kendi eksiklerini 
tamamlayarak, akademik alandaki kente 
dair kuramsal tartışmaları belediyenin 
bazı pratikleriyle buluşturma noktasında 
mesafe kat ettiklerini vurguladı.
‘İstanbul Yeniden’ seminerinde; Aşırı İklim 
Olayları ve Kentlerin Uyumu, Sinemanın 
İstanbul’u, Yurttaş Temelli Siyaset, 

Çeşitlenen Kentlerde Eşit 
Yurttaşlık ve Birlikte Yaşam 
gibi farklı konu başlıkları 
tartışıldı.  
Sertifika törenine Kadıköy 
Belediyesi Strateji Geliştirme 
Müdürü Can Akbal’ın yanı 
sıra, seminer yürütücüsü 
akademisyenlerden İdil 
Akyol Koçhan, Gül Köksal, 
Yüksel Taşkın, Erhan 
Kurtarır, Efe Baysal da hazır 
bulundu.

Kadıköy 
Belediyesi 

Akademi’de 

düzenlenen 

Açık Akademi Kent 

Seminerlerine 

katılanlara 

12 Aralık Salı günü 

sertifikaları 
verildi
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“Sizleri taşımaya başladığımdan 
beri yere bakıyorum hep, daha önce 
göğe bakardım.”

Su deposu işçisi Joko’nun bu sözleri, “Jo-
ko’nun Doğum Günü” oyunundan can alı-
cı bir replik… Bir sabah fabrikaya giderken, 
üst sınıftan biri aniden sırtına atlayıveriyor! 
Gideceği yere para karşılığında kendisini gö-
türmesini istiyor Joko’dan, tıpkı canlı taksi 
gibi. Joko başta buna karşı çıksa da zamanla 
boyun eğiyor... 

Muhalif anlayışla sanat üreten Yolcu 
Tiyatro’nun sahnelediği oyun, sistemin in-
san bedenini ve aklını kontrol altına alma 
hırsını, ezen-ezilen ilişkisi üzerinden ele 
alıyor. Oyunda, insanın başkalarını sırtın-
da taşımayı kabul etmesiyle başlayan ben-
liğini kaybetme hikayesi absürd bir bi-
çimde aktarılıyor. Türkiye’de son yıllarda 
yoğunlaşan baskı ortamına da işaret eden 
Joko’nun Doğum Günü’nü, yönetmeni Er-
sin Umut Güler ve alkışlanacak performan-
sıyla Joko’ya hayat veren oyuncu Tolga İs-
kit’le konuştuk.

Önce, alışılmışın dışında bir sahneleme 

ortaya koyan Yönetmen Güler anlatıyor…
• Oyun, modern Fransız oyun yazarı, 

şair, ressam ve yönetmen Roland Topor’un 
önce (1969) roman formunda kaleme aldı-
ğı ve sonraki yıllarda modern bir kurgu ile 
oyunlaştırdığı metne dayanıyor. 50 yıla ya-
kın zaman geçmiş. Ama hala –ve yazık ki- 
konu hala çok güncel, değil mi?

Bu ezen-ezilen ilişkisi devam ettiği sü-
rece, anlattığı mesele maalesef çağlar boyu 
bitmeyecek. O yüzden bundan 100 sene 
sonra da muhtemelen güncelliğini koruya-
cak bir oyun. 

• Bu oyunun derdi nedir?
Hem sistemin insanı tamamen kontrol al-

tına alması meselesi üzerine bir oyun, hem 
de acı çekme, acı çektirme gibi pek çok kat-
manı var içinde. Bizim için ezen-ezilen iliş-
kisi meselesi çok temel bir mesele. Oyun iki 
tane temel şeyi söylüyor; yöneten zümre iş-
çinin sırtına atlar ve sonra da yapışır kalır. 

“SÜRREAL DÜNYAYI YARATTIK”
• Sahneleme yönteminiz de ilgi çekici. Fona 

yansıtılan görüntüler, hareketli dekorlar… 
Oyun sürreal ve absürt. Biz de projec-

tion mapping teknolojisini kullanarak hem 
oyunda hızı sağladık (çünkü çok çabuk sah-
ne değişiyor)  hem de o sürreal dünyayı ya-

ratmış olduk. 
• Günümüzde iyice yükselen tek 

perdelik oyun anlayışından fark-
lı olarak oyun iki perde sürüyor (ki 
bence hiç sıkılmadan izleniyor). Hız 
çağında yaşayan izleyici neden 2 
saat o koltukta oturup da oyunu iz-
lesin sizce? 

Seyirciyi, görmeye alışık olma-
dıkları bir tarzda oyun izlemeye da-
vet ediyoruz; fiziksel tiyatro, per-
formansa dayalı oyunculuk… Geri 
dönüşler de bu yönde oluyor. ‘Biz 
sizi izlerken yorulduk’ diyor her-
kes. Elbette ki oyuncular yoruluyor 

ama bunların hepsinin bir tekniği var. Oyu-
nun anlattığı mesele de, herkesin birebir ya-
şadığı bir şey. Bir sistem var ve bizi ele ge-
çirmeye çalışıyor. Sistem bizi sömürüyor, 
eziyor, bastırıyor, hiçe sayıyor, yok etme-
ye çalışıyor benliğimizi. İşçisi de beyaz ya-
kalısı da yaşıyor bunu. Bu oyunu da farklı 
sosyal statülerden insanlar izliyor. Joko’yu 
özellikle kravat+gömlek ve işçi oynattık. 

“ÇOK EZİLİYORMUŞUM GÖRDÜM”
• ‘Ezilen’ seyircinin oyuna reaksiyonu 

nasıl?
Acayip dönüşler oldu şirketlerde, banka-

larda çalışan insanlardan. ‘Ben çok eziliyor-
muşum,  kendimi gördüm’ diyorlar. Öte yan-
dan  ‘Kendimin ezildiği yerleri, hatta zaman 
zaman benim de ezdiğim bazı noktaları da 
gördüm’ diyen de var. Oyunu izledikten son-
ra işten ayrılmayı düşünenler, işi bıraktım di-
yenler, hayatıyla sorgulamalara girenler…

• Bu sistem sorununa çözüm öneriyor 
mu bu oyun?

Korkuyu içselleştirme meselesi... Pek çok 
örnek verebiliriz Türkiye koşullarda. İnsanlar 
sokağa çıkmıyor mesela. Yani Gezi’nin ön-
cesinden de fena durumdayız ülke olarak. Bir 
korku var ve yayılıyor, bir süre sonra hayatı-
mızı ele geçirmeye başlıyor. İşten atılmamak 
için o ezilmeyi, aşağılanmayı kabul etme me-
selesi... Bunun içinde debelenmek, çıkış bu-
lamamak... Metin bir şey söylüyor, direkt 
bir şey göstermiyor. ‘Şöyle yaparsanız bu da 
böyle olur’ diye bir şey demiyor. 

“KORKU BİTTİĞİNDE HAYAT BAŞLAR”
• Joko bu noktada ‘Güney’e gidelim’ diyor.
Ama bilmiyor ki oraya gittiğinde de ka-

çamayacak aslında. ‘Korku bittiğinde hayat 
başlar’ diye güzel bir söz var. Korku varsa 
içinde, nereye kaçarsan kaç asla kurtulama-
yacaksın. Oyun şunu söylüyor bu noktada; 
sen bunun farkında ol ve buna teslim olma.

• Oyununuz, 2016-2017 sezonunda 7 
farklı tiyatro ödül jürisinden toplam 13 dal-

da ödül aldı. Bu kadar ödül bekliyor muy-
dunuz, nasıl hissediyorsunuz?

Demek ki herkesin ortak olarak be-
ğendiği bir oyun oldu. Ödül almak için 
tiyatro yapmıyoruz ama bazen motivas-
yon, bazen de seyircinin ilgisi açısından 
iyi oluyor. 

• Oyunu Kadıköy’de sıklıkla sahneliyor-
sunuz değil mi?

Geçen yıl genelde karşı yakadaydık ama 
sonra Kadıköy’e geçmeye başladık. Çünkü 
oranın seyircisi oyun izlemek için Taksim’e 
çıkmıyor artık. Oradaki tiyatroların çoğu ya 
kapandılar ya da Kadıköy’e taşındılar. Biz de 
burada oynuyoruz.  Seyirci de Kadıköy’de 
kendini daha güvende ve iyi hissediyor.

JOKO’NUN KADIKÖY TAKVİMİ 
Mine G. Kırıkkanat’ın çevirdiği oyunda 
Tolga İskit, Ayşe Tunaboylu, Cenk Dost 

Verdi, Yasemin Ertorun, Burak Üzen, 
Serdar Bordanacı, Sercan Dede ve Sıla 

Kılıç rol alıyor. Oyun, 22 Aralık saat 
20.30’da Caddesbostan Kültür Merkezi; 
10 Ocak saat 20.30’da Kozyatağı Kültür 
Merkezi ve 19 Ocak saat 20.30’da Barış 

Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Sistemin ezdikleri ve 
omuzlarda yUkselenler

Sistemin 
tüm insanlığı 
türlü yollarla 

ezmesini konu 
alan gerçeküstü 

absürd oyun 
“Joko’nun Doğum 

Günü”, halkın 
sırtına oturup 
işlerini keyifle 
sürdürenlerle, 

bunlara ses 
çıkar(a)mayanları 

anlatıyor

l Gökçe UYGUN

JOKO’YU OYNAMAK 

YORUCU
Joko’ya can verdiği etkileyici 
performansıyla 26. Tiyatro Eleştirmenleri 
Birliği Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın Erkek 
Oyuncusu” seçilen Tolga İskit anlatıyor; 
❚ Ersin’le üniversitede sınıf arkadaşıydık. 
Bu oyunu okuldayken dönem projesi olarak 
oynamıştık. Sonra ben bir süre tiyatrodan 
uzaklaştım. Umut bir gün beni aradı. 
Başıma ne geleceğini biliyordum, direkt 
kabul etmek için gittim (gülümsüyor). Ve 
bu oyuna dahil olmuş oldum. 

❚ Oyun çok yorucu... Sadece fiziksel 
olarak da değil, içerik olarak da… Sizin de 
hayatınızın Joko ile aynı olduğunu görmek… 
Joko gerçekten çoğumuzu yansıtıyor. Bu 
sistemin alacalı bulacalı bir sürü oyuncağı 
var. Bunlardan bir kaç tanesine kendinizi 
kaptırdığınız anda, sizi ele geçiriyor. Yazar 
bunu fiziksel yönden ele almış. Oyunda 
sistemin sizi önce fiziksel olarak nasıl ele 
geçirdiğini, daha sonra artık zihninizle 
vücudunuz arasındaki bağlantının nasıl 
koptuğunu ve bunun sizdeki dengesizliğe 
varacak yansımalarını anlatıyor. 
Günümüzde de herkes depresyonda ya. 
Bence bu kalp, beden ve zihnin üç ayrı 
şekilde yaşamasından kaynaklı. Joko 
da bütünlüğünü kaybetmiş bir karakter,  
hepimiz gibi… 
❚ Aslında oyun esnasında değil de provalar 
daha yorucu oluyor, sık sık tekrar 
yapıyoruz çünkü. Tabi ki insanları sırtımda 
taşıyabilmek için bir teknik var; leğen 
kemiğinizi içeri almanız gerekiyor, yoksa 
omurganız çatlar. Epeydir yoga yapıyor 
olmanın da katkısı var.
❚ Yoruldum aslında ama böyle roller 
bağımlılık yapıyor, kolayca terk 
edebileceğiniz bir karakter değil. Bu beden 
ne kadar izin verirse o kadar devam…
❚ Sahnede gerçekten her şeyini vererek 
rol yapan oyuncu görmek seyirci için daha 
değerli oluyor. Bu tam bir ekip oyunu, 
hepimiz kalpten oynuyoruz. Yoksa o 
doğumgünü herkes için eziyet olabilir 
(gülüyor). 
❚ Joko nasıl kurtulur? Güneye filan 
bir yerlere kaçmadan.  Sistemin tam 
merkezinde kalması gerek. Yavaş yavaş 
olur bu kurtuluş. Joko bir şey başlatır, 
kendisi hemen kurtulamaz belki ama 
birkaç nesil sonra mücadelesinin sonucunu 
alabilir…
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Joko’ya hayat veren oyuncu Tolga İskit (solda)
ve yönetmen Ersin Umut Güler



HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DVD

Ve Sonra Ateş Etmeye Başladılar

Kalben / Sonsuza Kadar

Spotlight 

Çocuk psikiyatrı ve yazar Lynne Jones’un 
kaleme aldığı, Bosnalı gençlerin savaşı 
nasıl yaşadığını, nasıl anlamlandırdığı-
nı ve savaştan nasıl etkilendiğini tüm 
yalınlığıyla gözler önüne seren bir kitap: 
Ve Sonra Ateş Etmeye Başladılar, 15 
Aralık’ta hep kitap aracılığıyla okurlarla 
buluşuyor. Lynne Jones, Ve Sonra Ateş 
Etmeye Başladılar adlı kitabında çatış-
manın her iki tarafından çocukların, Drina 
Vadisi’nde neler yaşadığına ve ergenlik 
döneminde Bosna Savaşı’nı nasıl anlam-
landırdıklarına dair keşiflerini aktarıyor. 
Jones daha sonra, bu çocuklar arasından 
yetişkinliğe adım atan daha küçük bir 
grubu takip ederek savaşın uzun vadeli 
etkisini inceliyor. Deneyimlerini diğer 
savaşlar bağlamında değerlendiren Lynne 
Jones, çocukların savaş zamanında nasıl 
hayatta kaldığını, nasıl geliştiğini ve bu 
tür deneyimlerin yetişkinlik hayatını nasıl 
etkilediğini anlamamız için bazı çıkarım-
larda bulunuyor. (Tanıtım Bülteninden) 
Hep Kitap / 408 sf / 32 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu:
♦ Başlangıç / Dan Brown / Altın Kitap / 
536 sf / 38 TL
♦ 4321 / Paul Auster / Can Yayınları / 
1128 sf / 45 TL
♦ Gömülü Dev / Kazuo Ishiguro / YKY 
Kitap / 280 sf / 19 TL

Özünü anlamak ve korumaktan başka 
çabası olmayan Kalben müziği, ikinci kez 
Garaj Müzik etiketiyle müzik marketler 
ve Apple Music aracılıyla dinleyicisinin 
beğenisine sunuluyor. 
Albümde yine 13 şarkı var. “Sonsuza Ka-
dar”da Berkant Ali İncesaraç’ın müziğiyle 
Kalben’in sözlerini birleştiren ve birbir-
lerine dokunmadan geçip gidenlerden 
bahseden “İnsanlar”; ve sözü müziği Nil 
Karaibrahimgil’e ait olan “Rüzgar” dışında 
tüm söz ve müzikler Kalben’in. Düzenle-
meleri ilk albümde olduğu gibi Berkant Ali 
İncesaraç üstleniyor. Albüm, gözlerimiz-
den silemediğimiz filmleri anlatan ve kay-
bettiğimiz tüm güzellikleri hatırlayarak 
geri çağıran “Ateşböcekleri” ile açılıyor. 
Aşk şarkısı olmaktan hiç utanmayan “Ben 
Her Zaman Sana Âşıktım” düzeni dalga 
geçerek sorgularken albüme adını veren 
“Sonsuza Kadar” uzun, yağmurlu bir 
günün hikâyesi... 

Ruhu doyuran şarkılar
♦ Havana / Camila Cabello& Young Thug
♦ Spin / Kulkid
♦ Cold / Eneli

Gerçek bir 
hikâyeden 
uyarlanan 
Spotlight, 
taciz olayıyla 
gündeme gelen 
bir kilisenin 
kendini aklamaya 
çalışmasını ve bu 
tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe 
gazetesi yazarlarını konu alıyor. Gazetenin 
yazarlarından oluşan Spotlight takımı, 
Katolik Kilisesi’ndeki taciz iddialarıyla 
ilgili eski defterleri deşer. Bir senelik 
araştırmaları sonucunda, Boston’ın üst 
düzey dini, yasal ve idari birliğine ait on 
yıllarca gizlenen gerçeklere parmak basılır.

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

Vişne Bahçesi

Cehennemde İki Devre

Down sendromlular için bale

Turunç’un Bahçesi

Taş plak dinletisi

ÇYDD’ye destek için…

Karikatür Evi’nde bu hafta

Oyunbaz, 10’uncu yaşını bir Çehov eseriyle 
kutluyor. On yıl önce Çehov’un “Martı”-
sı ile tiyatro seyircisine merhaba diyen 
Oyunbaz, kendine özgü keyifli yorumuyla 
sahnede. Yönetmenliğini Abdullah Caba-
luz’un üstlendiği Vişne Bahçesi, Çehov’un 
en önemli yapıtlarından biri olarak kabul 
edilmekte. 17 Aralık Pazar 20.00’de Cad-
debostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da. 

Kadıköy Belediyesi, Macar Kültür Merkezi 
ortaklığı ile Macaristan sinemasından çe-
şitli örnekleri, Aralık ayı boyunca ücretsiz 
olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle 
buluşturuyor. Zoltán Fábri’nin en başarılı 
filmlerinden biri olarak kabul edilen ve 
gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilen 
Cehennemde İki Devre, İkinci Dünya 
Savaşı'nın en çetin yıllarında bir toplama 
kampında gardiyanlarla maça çıkarılan 
savaş tutsaklarının destansı hikayesini 
anlatır. 18 Aralık Pazartesi 20.00’deki 
filmin gösterimi ücretsiz. 

İDOB, sosyal sorumluluk projelerine bu yıl 
Down Sendromu Derneği’ni ağırlayarak 
devam ediyor. Geçen yıl görme engelli 
sanatseverlere “sesli betimleme” ile 
yılbaşı armağanı olarak sunulan neoklasik 
Fındıkkıran balesi, 23 Aralık Cumartesi 
günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera 
Sahnesi’nde down sendromlu izleyicileri 
konuk edecek.

Tiyatro Gülgeç, 16 Aralık Cumartesi saat 
12.00’de her çocuğun eşsiz birer yetenek 
olduğunu anlatan ödüllü oyunu “Bir Çocuk 
Masalı Turunç’un Bahçesi” ve 14.00’de 
doğanın ve sevginin dönüştürücü gücünü 
anlatan “Bir Doğa Masalı Yaşayan Kitap” 
adlı oyunlarıyla Kozyatağı Kültür Merkezi 
Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde. 
Biletler sahne gişesi ve Biletiva’da. www.
tiyatrogulgec.com

Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu tarafından 
sunulan zengin bir koleksiyon ile batının 
ve doğunun en güzel şarkılarından oluşan 
Batı Müziğinden Türk Müziğine Taş Plak 
Dinletisi, 23 Aralık Cumartesi 15.00’te 
CKM A Salonu’nda.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Kadıköy İktisadi İşletmesi, sizi Gelenek-
sel El Ürünleri Etkinliği’ne davet ediyor. 
Caddebostan Türk Balıkadamları Spor 
Kulübü’ndeki etkinlik 19 Aralık Salı 10.00-
17.00 arası gerçekleştirilecek.

Karikatür Evi’nde 15 Aralık Cuma 18.00-
20.00 saatleri arasında yapılacak “Amatör 
Buluşması”nda yeni çizerler, Behiç Pek’e 
çizimlerini gösterme, tavsiyeler alma, 
deneyimlerinden faydalanma ve Gazete 
Kadıköy veya Leman’da yayınlama im-
kanını bulabilirler. Etkinliğe çizimlerinizle 
gelmeyi unutmayınız. 
16 Aralık Cumartesi 14.00’te, Seyfettin 
Efendi’nin çizeri Devrim Kunter’in mode-
ratörlüğünde, Türkiye’de son dönemde 
öne çıkan iki genç çizer, Aykut Aydoğdu 
ve Ethem Onur Bilgiç ile “İllüstrasyon 
Sohbeti” yapılacak. 

HAFTANIN 
KAÇMAZLARI

SİNEMA

KARİKATÜR

BALE

ÇOCUK OYUNU

MÜZİK

KERMES

Fotoğraf Gezginleri’nin dünyanın dört 
bir yanında çektikleri fotoğraflardan olu-
şan “Yeryüzünün Tanıkları”  sergisi Cad-
debostan Kültür Merkezi’nde 10 Aralık 
Pazar günü açıldı.  17 Aralık’a kadar gö-
rülebilecek sergideki fotoğrafların satı-
şından elde edilecek gelirin tümü Türki-
ye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na 
bağışlanacak.

Fotoğrafçı Niko Guido’nun 2013 yı-
lında kurduğu Fotoğraf Gezginleri gru-
bu üyeleri bugüne kadar 30'un üzerinde 
fotoğraf gezisi gerçekleştirdi, yurt için-
de ve yurt dışında 30 sergi açtı. 500 kişi-
den oluşan grubun 14 Şehir Rio, Tokyo, 
Buenos Aires, Benİstanbul2014, 
2015, 2016, A Day in Berlin, 
Dublin ve İstanbul365Gün 
adlı kitapları çıktı. Küba, 
Sevilla, İsfahan, New 
York ve Kudüs kitapları 
ise 2018 yılında çıkacak.

“From İstanbul to 
Amsterdam” projesi tele-
vizyon belgeseli olarak ya-
yınlanan grubun fotomaraton 
projesinin bazı şehirleri de belge-
sel film olarak çekilmişti.

Bugüne kadar Roma, 
Lizbon, Moskova, Bar-
selona, İstanbul, Berlin, 
Dublin, Sevilla, İsfahan, 
New York ve Kudüs fo-
tomaratonlarını gerçek-

leştiren Fotoğraf Gez-
ginleri'nin hedefinde 2018 

yılında Budapeşte fotomara-
tonu bulunuyor.

Fotoğraf Gezginleri 2017 yılında 

Laos, Kamboçya, Vietnam, Venedik, Mi-
dilli, Peru, Bolivya gezilerini gerçekleş-
tirdi, 2018 yılında ise Hindistan ve Tan-
zanya seyahatlerini planlıyor.

Fotoğraf Gezginleri uluslararası fo-
toğraf yarışmalarında da Türkiye'yi başa-
rıyla temsil ediyor. Kısa zamanda 50'ye 
yakın madalya ve 70 civarında mansi-
yon ile ödüllendirilen grup 2018 yılında 
da yarışmalara katılmaya devam edecek.

www.fotografgezginleri.com.tr

Fotoğraf Gezginleri’nin 30’uncu sergisi “Yeryüzünün 
Tanıkları” CKM’de açıldı. Serginin tüm geliri Türkiye 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na bağışlanacak 

Yeryüzünün Tanıkları

Kadıköy Kent Konseyi’nin Khalkedon Fotoğraf Sergisi de 10 Aralık Pazar günü Cad-
debostan Kültür Merkezi Performans 1 Katında açıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu da açılışa katılarak Kent Konseyi üyelerini bu çalışmalarından dolayı 
tebrik etti. 16 Aralık Cumartesi akşamına kadar açık kalacak sergiyle ilgili şu ifa-
deler kullanıldı: “Kadıköy âşıkları olarak Ka-
dıköy'ü adım adım fotoğraflamaya başladık. 
Günlük yaşamı, çarşıları, eski evleri, sosyal 
faaliyetleri olabildiğince gözler önüne serme-
ye çalıştık. Bu proje tüm Kadıköy’ü kapsaya-
cak bir projenin ilk adımlarıdır. Bundan sonra-
ki adımlarımız genişleyerek devam edecektir. 
Sonuçta da bütünüyle fotoğraflanmış değişik 
bir Kadıköy belgeseli meydana gelecektir.”

Khalkedon’dan fotoğraflar…

Altkat Sanat Tiyatrosu 5. yılında, boyutları ortadan kaldırılmış bir 
dünyanın kölesi olarak yaşamayı reddeden, sonuçları her ne olursa 
olsun ayakta olmayı tercih eden bir kadının hikâyesi “Kırkbir” ile iz-
leyenleri bir kez daha selamlamak üzere yola çıkıyor. 
Yönettiği ve oyuncusu olduğu Franz Kafka’nın Dönüşüm oyunu 
ile bu sezon dikkatleri üzerine çeken Müge Saut’u bu kez tek kişi-
lik performansı ile sahnede göreceğiz. Oyun izleyicilerine farklı bir 
deneyim yaşatmayı vadediyor, öyle ki performans neredeyse bü-
tünüyle karanlıkta geçiyor ve mekân yalnızca kibrit ışıklarıyla ay-
dınlatılıyor. Dolayısıyla oyunu seyredecek seyirciler için bir uyarı 
bulunuyor: “Oyun kronik solunum yolu ve kronik akciğer hastaları-
na, nikofobi, aklofobi, ligofobi, skotofobi, arsonfobi, klostrofobi gibi 
korkulara sahip kişiler için kesinlikle uygun değildir!”
Harun Güzeloğlu’nun yazdığı oyunu Nevzat Süs yönetiyor. Oyun 
16 Aralık Cumartesi 20.30’da prömiyer yapacak. Bir sonraki tarih 
ise 26 Aralık Salı.

DÖNÜŞÜM’E DEVAM
Geçtiğimiz mayıs ayı itibariyle sahnelenmeye başlayan Franz Kaf-
ka’nın çarpıcı eseri Dönüşüm, izleyici tarafından büyük ilgiyle kar-
şılandı. Aralık ayı içerisinde 30. gösterimini yapacak olan oyun için 
biletler hızla tükeniyor. Yine geçtiğimiz sezon sahnelenmeye başla-
yan Nazım Hikmet’in sevdası ve mücadelesini incelikle işlediği masalı 
Sevdalı Bulut, Altkat Sanat repertuvarında yer almaya devam ediyor.
Dönüşüm; 17 Aralık Pazar 18:00, 19 Aralık Salı 20:30 ve 23 Aralık 
Cumartesi 20:30’da.  
Sevdalı Bulut; 24 Aralık Pazar 18:00’de. 

Altkat’ta

Kırkbir

Kapanan tİyatrolar, 
Baba Sahne’nin

Baba Sahne; İs-
tanbul’un ilk yakı-
lan, ilk yıkılan,  ka-
panan ve her şeye 
rağmen ayakta kal-
mayı sürdüren ti-
yatro salonlarının 
isimlerini locaların-
da yaşatıyor. Baba 
Sahne’nin Gedikpaşa Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyat-
rosu, Dormen Tiyatrosu, Küçük Sahne ve Ses Tiyatrosu isim-
lerini taşıyan locaları, büyük bir vefa örneğini ortaya koyarken 
diğer yandan sanatseverlere farklı bir tiyatro keyfi sunuyor.
Tiyatro salonlarında localara genellikle kişi isimlerinin veril-
mesi alışkanlığını yıkan Baba Sahne, localarında tiyatro tari-
himizde önemli yeri olan ve yıkılan, yakılan, kapanan ve her 
şeye rağmen ayakta kalmak için direnen tiyatroların isimleri-
ni yaşatıyor. Balkon katı localarından ilki, İstanbul’un yıkılan ilk 
tiyatro salonu anısına, 1884 yılında yıkılan Gedikpaşa Tiyat-
rosu’nun adını; diğer loca, dönemin en çok rağbet gören, bir-
birinden önemli oyuncuların sahneye çıktığı ve 1987 yılında 
esrarengiz bir yangınla kül olan Şan Tiyatrosu’nun adını aldı. 
Balkon katının diğer iki locasına ise; kurdukları tiyatro top-
luluklarını bugünlere kadar getiren ve hâlâ oyunlar sahnele-
yen ustaların tiyatrolarının isimleri verildi: Kenter Tiyatrosu ve 
Dormen Tiyatrosu. Sahnenin iki yanında yer alan ve aynı za-
manda orkestra çukuru olarak düzenlenen localar ise; Muh-
sin Ertuğrul’un Devlet Tiyatroları’ndan kovulmasının ardından 
1951’de kurduğu ve 1957’de perdelerini kapatan Küçük Sahne 
ile 1885’te inşa edilen Ses Tiyatrosu’nun isimlerini taşıyor. 
babasahne.com

yeni oyun:

localarında Yaşıyor
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Godard ve Ben
Artist’in yönetmeni Michel Hazana-
vicius’un son filmi, hem sinemasal bir 
aşk hikâyesi, hem de efsane yönetmen 
Jean-Luc Godard’a ithaf edilmiş bir 
saygı duruşu. Stacy Martin’in Anne, 
Louis Garrel’in Godard rolünü üstlendiği 
filmde Artist’in yıldızı Bérénice Béjo da 
rol alıyor. Film, gerçek hayatta Redou-
table’ın yıldızı ve Jean Luc Goard’ın eşi 
olan Anne Wiazemsky’nin anılarından 
beyazperdeye uyarlanıyor.  Yer Paris, 
sene 1967. Dönemin en çok konuşulan 
yönetmeni Jean-Luc Godard Çinli Kız 
filmini çekmektedir. Filmin başrolünde, 
sevdiği kadın olan, kendinden 20 yaş 
küçük Anne yer almaktadır. Mutlu çift 
evlenir, ama filmin gördüğü ilgi, ardından 
gelen 1968 olayları, Jean-Luc’ün kendini 
sorgulamasına neden olur.

Kadıköy Rexx
Suburbicon 11:30 (2D) (altyazılı) 16:30 
(2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)
Öteki Taraf 11:15 (2D) 13:15 (2D) 15:15 
(2D) 17:15 (2D) 19:15 (2D) 21:15 (2D)
Aile Arasında 11:00 (2D) 12:15 (2D) 13:30 
(2D) 14:45 (2D) 16:00 (2D) 17:15 (2D) 
18:30 (2D) 20:00 (2D) 21:15 (2D)
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Genç Pehlivanlar 11:00 (2D)
On Adım 16:00 (2D)
Korkusuzlar 12:00 (2D) (altyazılı) 15:00 
(2D) (altyazılı) 18:00 (2D) (altyazılı) 21:00 
(2D) (altyazılı) 23:55 (Cm-Cts) (2D) 
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Moda Sahnesi
Körfez 12:00 (2D) 19:00 (2D)
Kare 16:00 (2D) (altyazılı)
Sarı Sıcak 14:15 (2D) 21:30 (2D)
Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. 
No:34/27 Kadıköy  (216) 3305800

SİNEVİZYON

adıköylü fotoğraf ve video sa-
natçısı Nilden Aksoy’un geçti-
ğimiz ağustos ayında Çeltikçi 
Sokak’ta açtığı Atölye Yel, Yel-

değirmeni’ne yeni bir soluk kazandıran atöl-
yelerden biri. Deneysel fotoğrafçılıkla ilgi-
lenen Aksoy, daha öncesinde fizik öğrenimi 
görmüş. Fen bilimleriyle haşır neşirken bir 
yandan da sanatla ilgilenen Aksoy, fizik eği-
timini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik 
Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümün-
de eğitim almış. Bölümden mezun olduktan 
sonra da kendi projelerini gerçekleştirme ih-
tiyacı duyan Aksoy, Atölye Yel fikrini ha-
yata geçirmiş. 

“İHTİYAÇ DUYDUM”
“Arkadaşlarımla birlikte sanatımızı ser-

gileyebileceğimiz ve başkalarına sanatımızı 
öğretebileceğimiz bir alana ihtiyaç duyduğu-
mu fark ettim” diyen Aksoy, “20 Ağustos’ta 
karma sergiyle Yel’in açılışını yaptık. Ardın-
dan da mini konserler, atölyeler ve çeşitli eği-
timlerle açılışımızı gerçekleştirdik. Gelecek 
dönemde yoğun bir sergi programımız ola-
cak. Arka arkaya sergiler gerçekleşecek. Bir 
yandan da müzik derslerimiz başladı. Yakın-
da fotoğraf dersleri de başlayacak. Takı tasa-
rım tarzı derslerimiz de olacak. Bir yandan 
da Enzo İkah gitar dersi verecek. Yel’de ay-
rıca ahşap tasarım, çocuklara yönelik drama, 
erbane ve keman dersleri de olacak. Kendim 
de deneysel baskı teknikleri üzerine atölye-
ler yapacağım. Buranın hem eğitim ağırlıklı 
atölyelerin olacağı hem de sanatçıları bir ara-
ya getirecek bir sanat alanı olmasını planlı-
yoruz. Başka sanatçılar da burada projelerini 
gerçekleştirebilecek, ortak projeler üretilebi-
lecek” diye konuştu. 

Sanat mekanının isminin Yel olmasını 
ise Aksoy şöyle açıklıyor; “Yel ismi Yel-
değirmeni ile bağlantılı bir isim. Hatta ön-
cesinde rüzgar koysak mı diye düşündük. 
Çünkü yeldeğirmenini çeviren aslında yelin 

kendisi. Yeldeğirmeni’nin dönüştüğü şey 
de sanat merkezi olması. Çok sayıda atöl-
yeler açılıyor. İnsanlar buraya taşınmaya 
başladı. Sanatçıların pek çoğu Cihangir’den 
Yeldeğirmeni’ne taşınıyor. Dolayısıyla Yel-
değirmeni’ne katkı sağlamak, bir şekilde 
içinde bulunabilmek için Yel ismini seçtik”

HERKESE AÇIK BİR MEKAN
Yel’i çevresindeki diğer atölyelerden 

ayıran ise kapısının herkese açık olması. 
Sergi açmak istiyorsanız ya da herhangi bir 
konuda yeterliliğiniz varsa bunu Yel’de de-
ğerlendirebilirsiniz. “Yel’in duvalarının sa-
natçılara açık olmasını istiyorum” diyen 
Aksoy, “Asıl amacımız sanatını ya da iyi ol-
duğu bir konu hakkıdaki bilgilerini başka-
larıyla paylaşmak, üretmek isteyen herkesin 
ortak noktası haline gelmek. Paylaşım yap-
mak isteyenlerle sürekli iletişim halinde-
yiz. Mesela yoldan geçen biri işaret dili der-
si vermek için yer arayışında olabiliyor ve 
ardından da buraya gelebiliyor. Yel’in say-

dam ve açık olmasını istiyorum. Sanatın, so-
kaktan geçen bir kişinin rahatça ulaşabile-
ceği bir yerde olmasını istiyorum. Müziğin 
sadece konser salonlarında değil, sokaklar-
da olmasını düşündüğüm gibi sanatın da di-
rekt olarak ulaşılabilir bir hale gelmesini is-
tiyorum. Aynı zamanda kendi açımdan da 
kendi işlerimi sergilemek istiyorum. Halk-
la sanatçıların buluşabileceği, isteyenin ge-
lip kitabını okuyabileceği bir mekan hayal 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Yel’de ücretsiz eğitimler de olacağına 
değinen Aksoy, “Bir dönem burada ücret-
siz bir işaret dili eğitimi yapıldı. Bunun gibi 
daha pek çok ücretsiz atölyemiz olacak. Fo-
toğraf atölyelerimiz ise daha çok workshop 
tadında olacak. Daha kısa süre içinde sonuç 
alabileceğimiz atölyeler olmasını diliyoruz” 
dedi. 

“KADIKÖY’DEN BAŞKA YER YOKTU”
Aksoy, “Yel’i açmak için neden Ka-

dıköy’ü seçtiniz” sorusuna ise şöyle ya-

nıt veriyor; “Ayça Yaşıt'la Taksim’de ve 
Kadıköy'de sokakta pantomim gösterile-
ri yaptığımız olmuştu. Taksim’de böyle 
bir aktiviteyi yapmak daha başka bir kitle-
ye hitap anlamına geliyor. Kadıköy’de ise 
sanata daha fazla değer veren, sanatçıya 
önem veren kitlelere ulaşma şansı buluyor-
duk. Bu özelliklerinden ötürü Kadıköy’ü, 
eskiden beri sanata açık bir yer olarak be-
nimsemiştik. Bir yandan Yeldeğirmeni’n-
de yaşanan dönüşümle birlikte sanatı ve 
sanatçıyı kendi içine çekmeye başlama-
sıyla da burada olmak istedim. Aklımda 
Kadıköy’den başka bir yer yoktu. Burada 
olmaktan çok memnunuz. İlerleyen tarih-
lerde de Yeldeğirmeni’nde güzel şeyler ol-
masını umuyoruz. Sonuna kadar da bura-
da sanatsal aktivitelerimize devam etmek 
istiyoruz. Buradaki mahalleli ve esnaf ar-
kadaşlarla çok güzel bir iletişimimiz var. 
Birbirimize destek oluyoruz. Yeldeğirmeni 
hem dönüşüyor hem de halen mahalle for-
mıunu koruyor.”

Kadıköy’ün sanatla anılan Yeldeğirmeni Ma-
hallesi’nin “Açık Alan” adında yeni bir sanat 
mekanı var. Sanatın her disiplininden sanatçı-
ları, tasarımcıları ve sanat eğitimi almak iste-
yen herkesi sergiler, dersler, söyleşi ve atöl-
yelerle buluşturmayı amaçlayan Açık Alan, 18 
Kasım’da Uzun Hafız Sokak, No: 44/A konu-
munda açılmış yeni bir yer. Açılışını Ali Elma-
cı, Fulya Çetin, Nur Gürel ve Sadi Güran gibi 
22 sanatçının eserlerini bir araya getiren ‘açık 
sergi no.1’ isimli karma sergiyle yapan mekâ-
nın kuruluş öyküsünü, Naz ve Oya Tansel’den 
dinledik…

“ÖZGÜR, YENİLİKÇİ, PAYLAŞIMCI”
● Okuyucularımız için kendinizi tanıtabilir mi-
siniz? 
Oya: Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölü-
mü mezunuyum. Avni Akyol Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi’nde 23 yıl resim öğretmenli-
ği yaptım. 15 yıl Haliç Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. 
Halen üniversitedeki görevime İç Mimarlık, 
Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Mimarlık bölüm-
lerinde devam etmekteyim. Açık Alan’da genel 
koordinatör ve eğitimciyim.

Naz: Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 
Resim Bölümü ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Resim Bölümü’nde okudum. Bu 
güne kadar bir çok karma sergi ve atölyelerde 
yer aldım.Bant Mag, Tuhaf Dergi gibi pek çok 
dergi ve çeşitli festivaller için çizimler ürettim. 
Aynı zamanda Tuhaf Dergi’nin İllüstrasyon Di-
rektörüyüm. Açık Alan’da eğitimciyim.
● Peki ya Açık Alan hangi misyonla faaliyet 
gösterecek? 
Oya: Daha çok bireye ulaşabilmek, yeni bir so-
luk olmak istiyoruz. Sanat eğitiminin ötelendi-
ği, git gide olumsuzlaşan ülke ortamında sanat 
dersi veren bir atölyeyiz. Farklı sanat disiplin-
lerinden insanların bir araya gelerek birbirle-
riyle fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayan, 
hem sanatçı gruplarının, hem sanat kolektifle-
rinin hem de bireysel sanatçıların üretimlerini 
izleyicilerle buluşturan bir mekânız.
● Mekanda ne gibi eğitimler olacak?
Naz: Eğitim programlarımızı biraz açmam ge-
rekirse, Güzel Sanatlar Liseleri ve Üniversi-
telere hazırlık derslerinin yanı sıra, yetenek-
leri doğrultusunda kendilerini geliştirmek ve 
hobi amaçlı eğitim almak isteyen her yaştan 
birey için keyifli eğitim programları hazırladık. 

Yurtdışı sanat eğitimi için portfolyo hazırla-
mak isteyen katılımcılarımızı tecrübelerimiz-
le yönlendireceğiz. Üstün yetenekli çocukların 
yeteneklerinden en üst düzeyde faydalanabil-
melerini sağlayabilmek için küçük yaştan iti-
baren sanata yaklaşımlarını doğru yolda şekil-
lendireceğiz. Hali hazırda sanat öğrencisi olan 
bireyler için de üniversiteye ve liseye takviye 
dersler düzenleyeceğiz.
● “Açık Alan” ismi nerden geliyor?
Naz: Hem mekanımızın genişliğinin verdiği ra-
hatlık ve ferahlık hissinden dolayı, hem de sa-
nata karşı yaklaşımımızın kalıplardan kurtulup, 
farklı düşüncelerin ve fikirlerin alışverişiyle 
birbirimizin aklında yeni ufuklar açmaktan yola 
çıkarak bu ismi benimsedik.
● Açık Alan’ı, Yeldeğirmeni’nde açmanızın 
özel bir sebebi var mı?
Oya: Çok küçük yaşlarda büyükannemin elim-
den tutarak arkadaşlarına gezmeye götürdü-
ğü, sıra evlerine, insanlarına her zaman sev-
gi ile baktığım Yeldeğirmeni mahallesi, mekan 
aramaya başladığımda ilk aklıma gelen semt-
lerden oldu. Buna hem çocukluk geçmişim 
hem de son yıllarda Naz’ın kişisel atölyesine 
gidip gelirken izlediğim Yeldeğirmeni’nde olu-
şan kaliteli sanat ve sosyal ortamı neden oldu.
Naz: Üniversiteye giriş yaptığım yıldan itibaren 
Kadıköy Yeldeğirmeni’nde küçük bir atölyeyi 
resim yapmak için lisedeki resim öğretmenim-
den devraldım. Yaklaşık 7 yıl kadar bu atölye-
de kişisel üretimime devam ederken, Yelde-
ğirmeni’nin değişimine yakından tanık oldum. 
Açık Alan için yeni bir mekan arayışına girdi-
ğimizde ise, Yeldeğirmeni’nin samimi mahal-
le kültürünün yanında üniversiteli gençlerin ve 
entelektüel kesimin getirdiği hareketlilik, bu 
semti bizim için potansiyel ve vazgeçilmez bir 
sanat bölgesi haline getirmişti.

“HAREKETİN ÖNCÜ GRUBUYUZ”
● Açık Alan’ı Kadıköy’deki diğer sanat 
mekânlarından farklı kılan nedir?
Naz: Bence en büyük farkımız tek bir amaç için 
faaliyet göstermeyecek olmamız. Aynı anda 
pek çok talebi karşılayabilen bir alana sahi-
biz. Genişliği sayesinde gerçekleştirme hayali 
kurduğumuz birbirinden farklı bütün faaliyet-
leri tek mekanda toplayabileceğiz. Örneğin, 
bir odada temel faaliyetimiz olan sanat ders-
lerini verirken, diğer iki oda sergi alanı ola-
rak kullanılacak. Günün ilerleyen saatlerinde 
workshoplar gerçekleştirirken, bazı günler de 
sanatçı söyleşilerimiz olacak. Yani kısacası çok 
yönlü, aktif bir sanat mekanı olup herkese hi-
tap edeceğiz. Şu anda yeni sergi, workshop ve 
sanatçı söyleşi projelerimiz için takvimlerimi-
zi ayarlıyoruz. 

Malum, ‘Felaket filmleri’ perdeye sadece 
trajedileri değil kahramanları da taşır. Ve 
bu kategorinin üyelerinin tipik özellikle-
rinden biri de ‘hamaset’e dayalı dil, tavır 
ve vurgulardır… Geçen haftadan beridir 
salonlarımızı ziyaret eden ‘Korkusuzlar’ın 
(‘Only the Brave’) ilk eldeki özelliği, bu tür 
sularda fazla gezinmemesi. Ama öte yan-
dan Arizona’ya bağlı küçük bir itfaiye bir-
liğinin gerçek öyküsünü anlatan yapım, 
türün klişelerine göz kırpmaktan kaçınmı-
yor. Film, ‘Granit Dağı’ adını taşıyan birliğin 
büyük yangınlara hazırlanma sürecini an-
latırken orta yaşlı ekip şefi Eric Marsh ve 
uyuşturucu bağımlısıyken kızının doğma-
sıyla birlikte kendisine farklı bir yol çizme-

ye karar veren Brendan McDonough adlı 
bir çaylağın kişisel öykülerine odaklanıyor.

‘Tron Efsanesi’ ve ‘Oblivion’ gibi yapıt-
larıyla hatırladığımız Joseph Kosinski, ‘Kor-
kusuzlar’da sade bir dil tutturmuş. Lakin 
nihayetinde anlıyoruz ki bu sakin anlatım, 
bizi son derece çarpıcı finale hazırlamak 
içinmiş…

Sonuç itibariyle ‘Korkusuzlar’, ‘Felaket 
filmleri’ denen türe elbette bir yenilik ge-
tirme amacında değil. Ama gerçek hayat-
tan çekip perdeye taşıdığı bir grup cesur 
ve fedakâr insana olan bir tür toplumsal 
borcu kendince ödüyor. Kadroda yer alan 
Josh Brolin, Jeff Bridges, Jennifer Connelly, 
Taylor Kitsch, Andie MacDowell gayet ba-
şarılı performans ortaya koyarken filmin 

bence yıldızı, Brendan’ı canlan-
dıran Miles Teller oluyor. ‘Whip-
lash’le hatırlanan genç oyuncu, 
etkili bir portre çiziyor. Filmin bu 
yakadan bakıldığında hatırlattı-
ğı en önemli şeyse, elin sinema-
sındaki her türlü acıyı bir şekil-
de sinemaya aktarma çabasına 
karşın sorunları her daim halının 
altını süpürmeyi yeğleyen, yüz-
leşme yerine unutma kültürü-
nü öne çıkaran bu topraklarda 
el atılmamış onca facianın ken-
dilerini perdeye yansıtmak için 
beklediği gerçeği…

George Clooney, Amerikan 
sineması sistemi içinde ‘muha-

lif’ bir kimlik sundu bugüne kadar. Ka-
mera arkası geçip huzurumuza getir-
diği filmler, dert sahibi bir sanatçının 
ifadesiydi. Son çalışması ‘Suburbicon’ 
da kendi çapında dertleri olan bir ya-
pım. 1950’lerde, ırkçılığın kendisini yo-
ğun olarak hissettirdiği günlerde geçen 
film, elit beyazların yaşadığı bir siteye 
siyahî bir ailenin taşınmasıyla başlayan 
olaylar dizisine odaklanıyor. Senaryo-
su Coen Kadeşler’e ait olan ‘Suburbi-
con’, kimilerince beklentileri karşılama-
yan bir film olarak değerlendirildi. Evet, 
öykü alttan alta ‘Fargo’yu çağrıştırıyor, 
evet Clooney filmografisi içinde üst dü-
zeylerde seyretmiyor ama bana kalırsa iz-
lenmeyi hak ediyor ‘Suburbicon’…

Halen gösterimde olan bir başka seçe-
nek de ‘İntikam’ (‘The Foreigner’). Stephen 
Leather’ın 1992 tarihli romanı ‘The Chi-
naman’den uyarlanmış ve Londra’da ya-
şayan Çin kökenli İngiliz vatandaşı Quan 
Ngoc Minh’in, kızını bir terör saldırısın-
da kaybetmesinin ardından verdiği kişisel 
mücadeleyi anlatıyor. 63 yaşının baharın-
da Jackie Chan’i bir aksiyon yıldızı olarak 

önümüze süren, yer yer ‘John Wick’ es-
tetiğinden pasajlar sunan film, en azın-
dan senaryosunun bir romana dayanma-
sı itibariyle içi dolu bir metne sahip. Ayrıca 
başta Pierce Brosnan olmak üzere Britan-
ya kökenli oyuncu kadrosu da çok iyi…

Ya bizim facialar?

PUAN CETVELİ
Korkusuzlar
Suburbicon
İntikam 
The Party
Godard ve Ben

UĞUR 
VARDAN

Yeldeğirmeni’ne yeni bir nefes: 

Bu ALAN tüm sanatçılara AÇIK

ATOLYE YEL
K

Fotoğraf ve video sanatçısı 
Nilden Aksoy tarafından 
geçtiğimiz aylarda açılan Atölye 
Yel, sanatın pek çok alanında 
eğitici atölyeler düzenliyor

Atölye Yel’i Facebook’ta atolyeyel Twitter ve 
Instagram’da ise yelatolye kullanıcı adıyla 
takip edebilirsiniz

Adres: Çeltikçi Sokak, Yalı Apartmanı, 
No:3 Telefon: 0533 094 08 41

Nilden Aksoy

Kadıköylü anne-kız sanatçılar 
Naz ve Oya Tansel, sanatın 
her disiplininden tasarımcıyı 
ortak bir alanda buluşturmayı 
amaçlayan Açık Alan’ı 
Yeldeğirmeni’nde açtı

Hazırlayan: Kaan DERTÜRK

Açık Alan’ı Instagram’dan acik.alan.atolye 
kullanıcı adıyla Facebook’tan ise Açık Alan 
isimli sayfadan takip edebilirsiniz

açık sergi no.1, 17 Aralık Pazar 
gününe dek saat 12:00-18:00 

arasında ziyaret edilebilir



adıköy’ün havası epeyce bir süredir gün-
demde. Çeşitli sivil toplum kuruşlarının, 
derneklerin ve belediyenin ilçedeki hava öl-
çüm raporlarını içeren haberleri birçok kez 

manşetimize taşıdık. Bu haberimizde ise Kadıköy Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün ha-
zırladığı ‘Kadıköy İlçesi Hava Kalitesi İyileştirme Ça-
lışmaları’ başlıklı raporu sayfalarımıza taşıyoruz. Hava 
kirliliği konusunda hazırlanan kapsamlı rapor, 35 say-
fadan oluşuyor. Kadıköy’deki hava kirliliğinin nedeni-
ni ısınma, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, ulaşım ve 
meterolojik kaynalı olarak 5 neden üzerinden inceleyen 
rapor, kirliliğe dair sayısal verilere, asbeste ve çözüm 
önerilerine de değiniyor. 

KÖMÜR, KİRLİLİĞİ ARTTIRIYOR 
Raporun hava kirliliğine neden olduğunu belirten 

ilk başlığında ‘ısınma’ yer alıyor. Isınma amacıyla dü-
şük kalorili, kükürt oranı yüksek ve kalitesiz kömür-
lerin yaygın olarak kullanılmasının özellikle kış ayla-
rında hava kirliliğine yol açtığı belirtilen rapor, 2017 
yılında Kadıköy’de dağıtılan kömür miktarının 900 ton 
olduğunu vurguluyor. Yine aynı yıl içinde Kadıköy Be-
lediyesi Çevre Müdürlüğü’ne iletilen ısınma kaynaklı 
şikayetler kapsamında kömür kullanılan konutlardan 
alınan 13 kömür numunesinin de, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Çevre Analiz Laboratuarı’na gönde-
rildiği belirtiliyor. 

DÖNÜŞÜMÜN GETİRİSİ: KİRLİLİK
İlçedeki hava kirliliğinin artmasının bir diğer nedeni 

ise kentsel dönüşüm olarak geçiyor. Özellikle Fikirtepe 
bölgesinde yoğun olarak gerçekleşen kentsel dönüşüm-

le birlikte bina yıkımlarında, hafriyat ve moloz atıkları-
nın yarattığı yüksek miktarda tozun, çevreye yayıldığı 
ve alandaki 9 adet beton santralinin de kirliliği arttırdı-
ğına dikkat çekiliyor. Raporda, Kadıköy Belediyesi’nin 
2017 yılı içinde verdiği ruhsat ve belge sayılarına da yer 
verilmiş. Buna göre belediye, Fikirtepe’deki yıkım için 
237,  Kadıköy geneli yıkıma ise 430 ruhsat vermiş. Haf-
riyat belgesi için de 490, yapı, tadilat ruhsatı ve restoras-
yon içinse 866 ruhsat verilmiş. 

Kirliliğin bir nedeni de Zühtüpaşa ve Bostancı ma-
halleleri arasında gerçekleşen kentsel yenileme çalışma-
ları... Raporda yer aldığına göre ilçede, 2017 yılında her 
ay ortalama 60’ın üzerinde bina yıkımı yapılmakta. Ra-
por, yenileme çalışmaları sırasında evlerden çıkan ‘as-
best’ isimli tehlikeli atık sınıfına giren malzemenin, yö-
netmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesinin önem 
taşıdığını altını çizerek belirtiyor. Asbest, 3-5 mikron 
boyutunda, toz halde havaya karışan kanca şeklindeki 
moleküllerin akciğerlere saplanarak insan sağlığını teh-

dit eden zehirli bir atık. Asbestin, 10-15 yıl gibi bir süre-
de akciğer kanseri ve akciğerdeki kalıcı kayıplara neden 
olabileceğini belirten rapor, belediyenin asbestle ilgili 
yaptığı çalışmaları da sayısal verilerle gösteriyor. Rapo-
ra göre Kadıköy Belediyesi tarafından 1771 inşaat de-
netlendi ve 548 inşatta toplamda 718 ton asbest bulundu. 
Bulunan 718 ton asbest yine belediye tarafından berta-
raf edildli. 

TAŞITLAR, YÜZDE 47 KİRLİLİK YAPIYOR
Kirliliğin bir başka nedeni olarak ulaşıma yer veril-

miş. Motorlu taşıtların, yüzde 47 oranında hava kirliliğine 
sebep olduğunu ifade eden rapor, yoğun ve sıkışık trafi-
ğin hava kirlilik oranını epeyce arttırdığını da vurguluyor. 

İlçedeki hava kirliliğine neden olan son maddede ise 
meteorolojik - sıcaklık terselmesi (inversiyon) var. Ba-
calardan ve egzozlardan yükselen sıcak kirleticiler, sı-
caklık terselmesi olan günlerde yer seviyesinde tutulma-
sı ve birikmesi nedeniyle hava kirliliğine neden oluyor. 

BELEDİYE KİRLİLİĞİ ÖLÇTÜ
Raporda, Kadıköy Belediyesi’nin 28 Haziran-31 Tem-

muz tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Çocuk Ruh 
Sağlığı Merkezi, Onikiler Cami, Halil Türkkan Ortaoku-
lu konumuna yerleştirdiği hava ölçüm istasyonlarıyla 24 
saat boyunca yaptığı hava kalitesi, PM10 (10 mikrogram-
dan küçük partikül madde), PM2,5 (2.5 mikrogramdan 
küçük partikül madde), Çökelen Toz ve BTEX (Benzen, 
Toluen, Etilbenzen ve Ksilen bileşiklerinin baş harflerin-
den oluşturulur. BTEX bileşikleri, ham petrol ve petrol 
ürünlerini niteler)  ölçümleri de yer aldı. Ölçümlere göre 
PM10 ölçümlerinde 70 μg/m3 sınır değerini aşan günler 
tespit edilmiş. PM10 ölçüm sonuçlarına göre ölçüm nok-
talarından elde edilen değerlerden; Çocuk Koruyucu Ruh 
Sağlığı Merkezi’nde 3 gün, Halil Türkkan Ortaokulu’nda 
20 gün, Onikiler Cami’nde ise 29 gün süreyle PM10 sınır 
değerinin aşıldığı gözlemlenmiş.
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Doğanın dengesinin hissedilir ölçüde bozulduğu, mevsim-
lerin tepetaklak olduğu, kış günü terlediğimiz, yaz günü do-
luya rastladığımız şu günlerde, hepimizi yakinen ilgilendiren 
küresel iklim sorunları sanatçıların da ilgi alanında yer alıyor.
Son yıllarda sanatçıların gündeminde önemli ölçüde yer bu-
lan küresel ısınma ve çevre sorunları, Kadıköy’deki alterna-
tif sergi mekânlarından, aynı zamanda bir sanatçı atölye-
si olan Mod-Ada Atölye & Galeri’deki serginin de konusunu 
oluşturuyor. Çevre problemlerinden yola çıkan bir grup sa-
natçı “CO 2” isimli bir sergi açtı. Sergi, günümüzde etkileri 
artarak devam eden global bir soruna, küresel ısınmanın et-
kisine odaklanıyor.
Küratörlüğünü Medine İrak’ın yaptığı Burçin Başar, Gökçe Er, 
Gülercan Hacıoğlu, Şevket Sönmez ve Medine İrak’in top-
lam 10 yapıtının yer aldığı sergi, küresel ısınma sorunsalı-
na sanatçıların gözünden bir bakış sunuyor. Günümüz global 
sorununun görünürlüğüne yapıtlarıyla bir bakıma öneriler 
getiren sanatçılar; ‘Ne yapıyoruz? Neredeydik? Nereye gidi-
yoruz? Neden? Nasıl?’ sorularına yanıt arıyorlar.

Serginin küratörü ve katılımcı sanatçılardan olan Medine 
İrak,  İstanbul Aydın Üniversitesi (İAU) Güzel Sanatlar Fakül-
tesi (GSF) Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi bir sanatçı. 
Sergi fikrinin çıkışını şöyle anlatıyor; “Bu sergi aslında hoca 
ve öğrencilerinden oluşuyor. Gülercan Hacıoğlu, sergiye ka-
tılan diğer sanatçıların hocası. Bir süredir böyle bir sergi pro-
jesi üzerine düşünmekteydim. Bu bir başlangıç oldu diyebi-
lirim. Aynı ekip ile projelere devam edebileceğimiz serginin 
konusu, zaman zaman bir araya geldiğimizde, sohbetleri-
mizde sözü geçen bir konuydu, böylelikle sanatsal düzleme 
taşıma fikri de ortaya çıkmış oldu.”

LÜKS YAŞAM, YAŞAMI ZEHİRLİYOR
Peki neden çevre sorunları temalı bir sergi hazırlamışlar? 
İrak, “Atmosfer ısındığında karbondioksit (CO2) ortaya çı-
kıyor, bu da yaşamsal süreç için bir tehdit yaratıyor. Küresel 
ısınmanın ana başlığını da doğal olarak CO 2 oluşturuyor. Bu 
gaz da sergimize ismini verdi.” diyor. 
Sergideki işlerinde sanatçılar neler anlatıyor? Medine İrak 
‘Lüküs Hayat’ başlıklı resmini şöyle açıklıyor; “Yaptığım ça-
lışmada petrol çıkarma faaliyetini lekesel olarak ele aldım.  
Atmosfere büyük zarar veren bu faaliyet küresel ısınma-
ya da neden olan etkenlerden biri. Bu faaliyet hayatı kolay-
laştırmaya, bu yolla lüks yaşam sürmeye zemin hazırlarken, 
atmosferi kirletip yaşam alanını da günden güne kısıtlıyor. 
Özetle konunun ana fikri de tam olarak bu. Güya rahat bir 
yaşam hedeflenirken, atmosfer kirliliği yaşam için büyük bir 
tehdit oluşturuyor. Bir sanatçı olarak bu faaliyeti tuval yüze-
yine taşıyarak yeniden tartışma zemini hedefliyorum.”
İrak’ın anlattıklarına göre sergideki her bir sanatçı da bu ik-

lim meselesine kendi çerçevesinden bakıp yorumlamış. Me-
sela Burçin Başar, doymak bilmeyen açlığı, hırsları, iktidar 
olma ihtiraslarını, canlıların içine düştüğü kargaşayı tuvali-
ne aktarmış.  Gülercan Hacıoğlu, sergiye Homeless (Evsiz) 
adlı çalışması ile katılırken, Gökçe Er de eserleriyle izleyiciyi 
yüzleşmeye davet ediyor. Halı üzerine çalışma yapan Şev-
ket Sönmez de, Sofya Sanat Müzesi’ndeki İlliya Petrof’un 
‘İnfaz’ isimli resminden ilham almış.

GLOBAL BİR SORUN VE SANAT
Medine İrak, sanatçının toplumsal sorumluluğu bağlamında; 
böylesi güncel bir çevre sorununa dair sanatçıların söz söy-
lemesi/sanat üretmesi konusunda da, “İyi bir sanat eseri, lo-
kal olanın dışında var oluşunu sağlar. Sanatçılar da toplum-
sal duyarlılığı olan, global meseleleri zaman zaman sergileme 
vb. ortamlarda tartışabilirler. Bu sergide de, global olan bu 
sorunu izleyici ile paylaşmalıdır.” yorumunu yapıyor.
İrak, sergi mekânın sahibi İAU GSF dekanı Prof. M. Reşat Ba-
şar’ın Moda’daki atölyesini bu sergi projesi için tahsis etti-
ğini anımsatarak, “Mod-Ada Galeri&Atölye gibi alternatif 
bir mekân bulmak zor. Bildiğiniz üzere galerilerin çoğu Av-
rupa yakasında. Anadolu Yakası’nın merkezinde bulunan bu 
mekân, geçen yıldan beri birçok sergiye ev sahipliği yapmış. 
Özellikle genç sanatçılara sergi açma imkânı sunuyor. Girişin 
ücretsiz olduğu ve 31 Aralık’a dek açık bulunacak sergimize 
sanatseverleri davet ediyoruz.” diyor.

l Kaan DERTÜRK

K

Kentsel dönüşüm, ısınma, ulaşım…

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü, 16 Aralık Cumartesi günü saat 
10.00-12.30 arasında Kozyatağı Kültür Merke-
zi Meclis Toplantı Salonu’nda “Kadıköy'ün Hava 
Kalitesi, İnsan Sağlığına Etkileri ve Korunma Yol-
ları” başlıklı panel gerçekleştirecek. Panel, Ka-
dıköy Belediyesi’nde çevre mühendisliği yapan 
Ali Tulumen’in ‘Kadıköy İlçesi Hava Kalitesi İyi-
leştirme Çalışmaları’ sunumuyla başlayacak. 
Tulumen’in ardından Türk Toraks Derneği’nden 
Yrd. Doç Dr. Nilüfer Aykaç Kongar, ‘Hava Kirliliği 
ve İnsan Sağlığı’ başlığında konuşacak. Panelin 
ikinci bölümünde ise ‘Merkezi Isıtma Sistemle-
rinde Enerjinin Etkin Kullanımı ve Oluşan Emis-

yonların Hava Kalitesine Etkilerinin Azaltılması 
Yöntemleri’ başlığında makine yüksek mühen-
disi, Bacader Genel Koordinatörü ve Makine Mü-
hendisleri Odası Kadıköy İlçe Temsilciliği’nden 
Muammer Akgün sunum yapacak. 
Enerji ve Sağlık Politikaları Danışmanı ve Sağ-
lık ve Çevre Birliği HEAL’dan Funda Gacal, ‘Ulusal 
ve Uluslar Arası Düzeyde Enerji Politikalarının 
Hava Kirliliği ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri’ 
başlığını tartışacak. Soru-cevap bölümünün de 
olacağı panel hakkında detaylı bilgiyi Kadıköy 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü’nü 0216 542 50 00 (dahili 1537) numaralı te-
lefondan arayarak öğrenebilirsiniz. 

Kadıköy Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan ‘Kadıköy 
İlçesi Hava Kalitesi İyileştirme 
Çalışmaları’ başlıklı rapor, 
Kadıköy’deki hava kirliliğine, 
insan kaynaklı 5 nedenin sebep 
olduğuna işaret ediyor

Küresel iklim değişikliklerinin 
çağrıştırdıklarını tuvallerine aktaran 
sanatçılar Moda’da sergi açtı

HAVAMIZ KİRLENİYORHAVAMIZ KİRLENİYOR

KADIKÖY’ÜN HAVA KALİTESİ KONUŞULACAK

CEVRE SORUNU
l Gökçe UYGUN

tuvallerde

Sergi küratörü Medine İrak, sanatçılarda Şevket 
Sönmez, Burçin Başar ve sanat öğrencileri…. Medine İrak ‘Lüküs Hayat’

Mod-Ada Atölye & Galeri 
(Caferağa Mahallesi, Cemal Süreya Sokak, No:39)

NASIL TEDBİRLER 

ALINMALI
Raporun son kısmında ise alınması gereken 

tedbirler, ‘yönetimler’ ve ‘günlük hayatta’ olmak 

üzere iki başlık altında veriliyor. 

Yönetimlerin alması gereken tedbirler listesinde; 

◆ Kentlerde kömür yasaklanmalı, 

◆ Kömür santralleri kapatılmalı, 

◆ Toplu taşımacılık özendirilmeli, 

◆ Elektrikli toplu ulaşım araçlarının kullanımı 

yaygınlaştırılmalı, 

◆ Karbon piyasası yaratılmalı, 

◆ Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılma-

sı sağlanmalı 

◆ Sanayi kuruluşlarının yer seçimi düzenli ya-

pılmalı önerileri yer alıyor. 

GÜNLÜK HAYATTA BAŞLIĞI ALTINDA İSE; 

◆ Kentlerde kömür kullanılmamalı, 

◆ kentlerde yürümeye, bisiklete binmeye ya da 

elektrikli araçlar kullanılmaya teşvik edilmeli, 

◆ Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik 

olarak bakımı yapılmalı,

◆ Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağ-

lanmalı, 
◆ Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sis-

temleri kullanılmalı

◆ Ormanların tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma 

çalışmalarına hız verilmeli ve ağaçlar kesilme-

meli maddeleri yer aldı. 
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ültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkla-
rını Koruma Yüksek Kurulu’nun, hasarlı, 
yıkılmaya yüz tutmuş veya yıkılmış oldu-
ğu tespit edilen tescilli taşınmaz kültür var-

lığı kalıntılarına ilişkin ilke kararı Resmi Gazete’de ya-
yımlandı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun İlke Kararı’na göre, “kamu 
düzenini ve güvenliğini tehdit” gibi durumlarda tescil-
li kültürel varlıkları kaldırılabilecek. Kurul kararında, 
“kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durdu-
racak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da 
doğal afet yaşanan yerlerde can ve mal güvenliği açı-
sından ilgili Bakanlık veya Valilikçe tehlikeli, hasarlı, 
yıkılmaya yüz tutmuş veya yıkılmış olduğunun tespi-
ti yapılan tescilli taşınmaz kültür varlığı kalıntılarının” 
Koruma Bölge Kurulu’nca değerlendirilerek ilgili idare 
tarafından kaldırılabileceği belirtildi.

DANIŞTAY İPTAL ETMİŞTİ
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

İlke Kararı ilk olarak 2016 yılında gündeme gelmişti. 
13.10.2016 tarih ve 639 numaralı ilke kararında; İlgili 
Bakanlık veya Valilikçe tehlikeli, hasarlı, yıkılmaya yüz 
tutmuş veya yıkılmış olduğunun tespiti yapılan tescilli ta-
şınmaz kültür varlığı kalıntılarının, Koruma Kurulu kara-
rı gerekmeden, doğrudan Kurul Müdürlüğünün görüşüy-
le ortadan kaldırılması öngörülmüştü. 

Mimarlar Odası da kararın, Avrupa Mimari Mirası-
nın Korunması Sözleşmesi ile Dünya Kültürel ve Do-
ğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’deki kültür 
varlıklarının korunması konusundaki yükümlülüklere, 
Anayasa’ya, 2863 sayılı Yasa ve yönetmeliklerine, bi-
limsel koruma ilkelerine aykırı olduğunu gerekçe göste-
rerek ilke kararının iptali için dava açmıştı. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da tescilli ta-

şınmaz kültür varlığı kalıntılarının kaldırılmasında Ko-
ruma Kurullarının yetkili olması gerektiğini ve Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün bu konuda yetkisinin bu-
lunmadığını gerekçe göstererek oy birliğiyle söz konu-
su kararın iptaline karar vermişti. 

“OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL”
Konuyla ilgili Gazete Kadıköy’e değerlendirmede 

bulunan TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp 
Muhcu, yargı kararına 
uyularak alınan ilke ka-
rarını olumlu bulduğunu 
ifade etti. 2016’da alı-
nan kararla tescilli kül-
tür varlıklarının Koruma 
Bölge Kurulu’nun ona-
yı olmadan yıkılabile-
ceğini söyleyen Muhcu, 
“Ancak yeni alınan ka-
rarla Koruma Bölge Ku-
rulu’nun onayının alın-
ması şartı getirildi. Bu 
bizim için olumlu ama 
yeterli olmayan bir ge-
lişme” dedi. 

Muhcu kararın ne-
den yeterli olmadığını ise şu şekilde açıkladı: “2011 yı-
lında yapılan köklü değişikliklerin ardından bilimsel 
koruma ilkelerinden uzaklaşan alt düzenlemelere hız 
verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı çok sayıda yönet-
melik değişikliği yaparken Kültür Varlıklarını Koru-
ma Yüksek Kurulu da kültür varlıklarının koruma gü-
vencelerini ortadan kaldıran çok sayıda ilke kararı aldı. 
Siyasal kadrolaşma gerçekleştiği için kurul üyelerinin 
nitelikleri maalesef tartışmalı hale geldi. Bu çerçeve-
de değerlendirdiğimizde kurullara gelen tarihsel var-
lıkların korunması talepleri ne ölçüde karşılanacak bi-
lemiyoruz. Koruma kurulları yasayı açıkça ihlal ederek 
kültür varlıklarının tescil derecelerinin düşürülmesi ka-

rarlarını aldılar. Aynı zamanda tescillenmesi gereken 
kültür varlıklarıyla ilgili yapılan başvurular da reddedi-
liyor. Dolayısıyla bu düzenlemede her ne kadar koruma 
kurullarının görüşü alınacaktır denmiş olsa da pratikte 
bunun karşılığı olmayacak.”

“TARİHİ SEMTLER İMARA AÇILABİLİR”
Muhcu’ya göre, kentsel dönüşümün önünde engel 

olarak görülen kültür varlıkları artık çok kolay bir şekil-
de ortadan kaldırabilecek. 

İstanbul’un tarihi semtlerinde yer alan tarihi alanların 
imara açılması ve bu bölgelerde yer alan kültür varlıkla-
rının yok edilmesiyle sonuçlanabilecek projelerin günde-
me gelebileceği uyarısında bulunan Muhcu şöyle konuş-
tu: İstanbul’daki pek çok ilçenin tarihi kent dokusunun 
zarar göreceği rant projeleri merkezi hükümet tarafından 
dayatıldı ve dayatılıyor. Ancak toplumsal tepki ve yargı 
kararlarıyla bu süreçler boşa çıkarıldı. Önümüzdeki gün-

lerde Sulukule ve Tarlabaşı’ndakine benzer rant projele-
riyle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle tarihi yarımada, 
Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu, gibi ilçeler deprem ya da 
güvenlik meselesi gündeme getirilerek imara açılabilir. 
Kadıköy özelinde ise Tarihi Çarşı ve Yeldeğirmeni ben-
zer tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.”

İlgili bakanlıklar tarafından hazırlanan raporlarla bir 
bölgenin güvenlik sorunu olduğunun tespit edileceği ve 
riskli alan olarak belirleneceğini söyleyen Muhcu, “Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı kararların bilimsel 
verilere dayanmadığını biliyoruz. Riskli alan ya da afet 
alanı diye ilan edilen bölgeler kentsel rant elde amacıyla 
imara açılmak isteniyor. İstanbul’da özellikle kentsel dö-
nüşüm projelerine karşı toplumsal bir direnç söz konusu. 
Bu direnci aşmak ve hukuku devre bırakmak amacıyla da 
bu bölgeler “kamu güvenliğinin bozulduğu” alanlar ola-
rak tanımlanacak. Bu mahallelerin kentsel dönüşüm ala-
nı ilan edilmesi riski var” değerlendirmesinde bulundu. 

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirme kararını 
kabul etmeyen Kadıköylüler kararın iptal edilmesi için ha-
rekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy Kent Konse-
yi’nde bir araya gelen Kadıköylüler Kalamış için eylem pla-
nını açıklamıştı. Planda imza kampanyası düzenlenmesi, 
Danıştay İdare Mahkemesi’nde kararın iptali için dava açıl-
ması ve kitlesel bir basın açıklaması düzenlenmesi yer alı-
yordu. 
Kadıköylüler eylem planlarının ilkini "Hemşehri Davası" 
açarak gerçekleştirdi. Kadıköylü 14 “hemşehrinin” 11 Ara-
lık Pazartesi Danıştay dairesinde açtığı dava metninde; 
“Bu bölgenin özelleştirilmesi ve özel bir işletmenin tasar-
rufu altına girmesi vatandaşların sağlıklı bir çevrede ya-
şama hakkını ve kıyılardan yararlanma haklarını ihlal ede-
cek” denildi. 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  13. Maddesi hemşeri hu-
kukuna da değinen Kadıköylüler, kararın iptali için; proje-
nin hayata geçirilmesiyle birlikte park alanlarının yok ola-
cağını, bölge  nüfusunun ve trafiğinin artacağını gerekçe 
gösterdi. Projenin 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı’na aykırılık içer-
diği belirtilirken söz konusu bölgenin 
3. Derece Arkeolojik, 2.Derece Doğal  
Sit Alanı içerisinde kalması nedeniy-
le yapılaşma projesinin  şehircilik ilke-
lerine, planlama esaslarına ve hukuka 
aykırı olduğu da ifade edildi. 
Özelleştirme kararının iptali için açılan 
davanın ardından Kadıköylüler Kalamış 
Yat Limanı için hazırlanan imar planının 
da iptal edilmesi için dava açmaya ha-
zırlanıyor.

SIRADA EYLEM VAR 
Kadıköylüler 6 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Kala-
mış’ta bir araya gelerek Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmaya 
açılmasına tepki gösterecek. Kadıköy Kent Konseyi’nin açık-
lamasında “Kadıköy Rıhtım’daki dolgu alanın imara açılma-
sına, bitmek bilmeyen inşaat yoğunluğu ve çevresel kirliliğe, 
oksijen almamamıza engel hava kirliliğine, halka sormadan 
masa başında alınan kararlara karşı Yaşam hakkımızı savu-
nuyoruz, Fenerbahçe Kalamış’ta buluşuyoruz” denildi. 

KAMPANYA SÜRÜYOR
Kadıköy Belediye-

si’nin uluslararası imza 
kampanyası plat-
formu change.org 
üzerinden “Fener-
bahçe-Kalamış sa-
hili imara açılıyor. Bu 
yanlıştan geri dö-
nülsün!” başlığıy-
la açtığı kampan-
yaya şu ana kadar 
133 bin kişi destek 
verdi. 

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için eylem 
planı hazırlayan Kadıköylüler, Rıhtıma ya-
pılmak istenen ve İstanbul V Numaralı Ko-
ruma Kurulu tarafından onaylanan cami 
projesi için de eylem takvimi belirledi. 13 
Aralık Çarşamba günü Kadıköy Kent Kon-
seyi binasında düzenlenen toplantıya muh-
tarlar, STK temsilcileri ve çevre gönüllüleri 
katıldı. Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk 
Yüceer proje hakkında genel bilgileri sıraladı. 
Yüceer’in konuşmasından sonra önümüzdeki 
günlerde neler yapılması gerektiği konuşul-
du. Toplantıda öne çıkan görüş, söz konusu 
arazinin dolgu alanı olduğu ve burada her-
hangi bir yapının yapılmasına izin verilmemesi 
oldu. Buna göre, Kadıköylü  kurumların imzacı 
olacağı bir kampanya düzenlenecek ve bilgi-
lendirme çalışmaları yapılacak. 

UZMANLAR BİLGİLENDİRECEK
Caminin yapılmak istendiği alan Ana-
dolu yakasının ihtiyacına yanıt verecek 
İSKİ’nin biyolojik arıtma tesisi olarak 
ayrılan yerini ve çevresini kapsıyor. 21 
Aralık Perşembe günü  saat 15.00’te 
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenecek söy-
leşide bu konu masaya yatırılacak. 
“Kadıköy’de İleri Biyolojik Arıtma Te-
sisi Nereye Yapılacak?”  başlıklı söy-
leşiye, TMMOB Çevre Mühendisle-
ri Odası İstanbul Şubesi Su ve Atıksu 
Komisyonu Başkanı Selahattin Be-
yaz, Kadıköy Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer 
ve kimya mühendisi Yüksel Demir-
taş konuşmacı olarak katılacak. 

KURUL

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı ile “kamu, 
can ve mal güvenliği” riski oluşturan tescilli kültür varlıkları ve tarihi 
yapılar, Koruma Bölge Kurulu’nun onayı alınarak kaldırılabilecek

l Erhan DEMİRTAŞ
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özelleştirmeye karşı birleşti
HEMSEHRILER

Kadıköylüler, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirme 
kararının iptali için dava açtı 

Rıhtımda biyolojik 
arıtma tesisi 
olarak ayrılan 
alana yapılmak 
istenen cami 
projesi, 21 Aralık’ta 
düzenlenecek 
söyleşide tartışılacak 

ARITMA TESISI
nereye yapılacak?

Yoğurtçu Parkı’nda 12 Mayıs 2016’da İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonunun Şule İdil 
Dere’nin ölümüne sebep vermesinden 17 ay sonra id-
dianame hazırlanarak kabul edildi. İddianamede İBB, 
İSTAÇ A.Ş. ve hafriyat kamyonun şoförü İdil Dere’nin 
ölümünden sorumlu bulundu. Mahkemece kabul edi-
len iddianamede sanıklar hakkında 2 ile 6 yıl arası ha-
pis cezası istendi. 
Şule İdil Dere davasının ilk duruşması 20 Aralık 2017 
saat 10:00’da İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görüle-
cek. Şule İdil Dere’nin yakınları, sanıkların cezaevine 
girmesini ve adaletin sağlanmasını istiyor. 

Şule İdil Dere’nin ailesi  duyarlı tüm kesimleri 
20 Aralık’ta görülecek davanın  
ilk duruşmasına destek vermeye çağırdı

“İdil için adalet arıyoruz”

Tarihi Yapılar
KRITIK KARAR

için

l Berkay YALAZ
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Hep kendimize baktık, peki yeni yılda Avrupa’da 
neler olacak?

…ülkemizdeki çevre ve şehircilik politikalarından 
özellikle de artan ileri demokrasisinden hasetlerin-
den çatlayan Avrupalılar, o hırsla 2018 yılında Türki-
ye’yi taklit etmeye başlarlar. Okuyacağınız satırlar 
2018 yılında Avrupa’nın ibretlik hikayesidir.

İSPANYA’NIN “ÇILGIN PROJE”Sİ
İspanya’da “Kanal İspanya” heyecanı. Karade-

niz’in ve Marmara’nın ekosistemini altüst eden, Kanal 
İstanbul’un başarısı tembellikleriyle ünlü İspanyol-
lara da ilham verdi. Barselona’dan başlayan ve Bil-
bao’da biten “Kanal İspanya” İspanya Kralı’nın “İşte 
bu da benim çılgın projem, şimdi kral çıplak desinler 
de görelim. İçime de bir şey giymedim zaten” dedi-
ği gözbebeği… Kanal İspanya sayesinde Cebelitarık 
Boğazı yerine direkt Barselona’nın içinden gemiyle 
geçip, Bilbao’dan Biskay Körfezi’ne çıkabiliyorsunuz. 
Tabii bunun inşaatı sırasında La Sagrada Familia üze-
rinde çatlaklar oluştu ve Picasso Müzesi’nin bir kıs-
mı çöktü. İspanya başbakanı neyse ki “Zaten Picas-
so’nun çizimleri ortada, kareden kutudan adamlar 
kadınlar çizmiş. Müzesi çökse ne olur? Ben de çize-
rim aynısını. Ha bir de La Sagrada Familia için ağlıyor-
lar, sevsinler seni. Daha bitmemiş bina için mızmızla-
nanlar var, marjinal bunlar.” açıklamasını yaptı.

FRANSA METROBÜSLE COŞUYOR
Uzun yıllardır Fransa ve Paris’te yaşanan man-

tıklı ve makul ulaşım sistemi olan, dünyanın en geniş 
metrolarından Paris metrosu, yeni belediye başka-
nının bir Kadir Topbaş hayranı olması nedeniyle iptal 
edildi. Artık 2018’in Paris’inde ulaşım metrobüslerle 
gerçekleştiriliyor. Paris Belediye Başkanı “Türkiye ne 
kullandıysa biz de aynısını kullandık, neyse ki bizde 
eğimli arazi yok, İstanbul’da Haliç’in oradaki yokuş-
ta bile çekmeyen metrobüs, Paris’te yağ gibi akıyor. 
Metroyu kaldırdık ama sor neden kaldırdık? Yeri-
ne metrobüs gibi ileri bir teknoloji getirdik. Tüm Pa-
ris sevdalılarına hayırlı uğurlu olsun” dedi. Ayrıca Pa-
ris’te Sen Nehri’nin üzerinden geçen köprülere de 
trafiği tıkasın diye önce OGS, sonra da HGS gişele-
ri takıldı. Şimdi ikisini de kaldırıp köprünün ortasında 
ÖTV alınan bir sistem tasarlıyorlar.

LONDRA 2018 SOKAK MODASI: GBT
Toplumsal olaylardan en çok çeken ülkelerden 

İngiltere’de yeni düzenlemeyle Londra’da sokakta 
polisler gözlerine kestirdiklerine GBT yapmaya baş-
ladı. Tabii normalde nüfus kağıdı taşımayan İngilizler 
için GBT’nin ilk ayları biraz sancılı geçiyor. Londra va-
lisi “Birkaç marjinal, tinerci ya da pank kafasına göre 
yaşayacak diye milli değerlerimizi zedeletmeyiz, biz 
Kensingtın çocuğuyuz” dedi. 

ROMA’YA DEV AVM
Uzun süredir şehrin her yerindeki bir sürü tarihi 

çanak çömlekle uğraşan Roma Büyükşehir Belediye 
Başkanı, yeni düzenlemeyle tüm tarihi eserleri tek 
bir noktada toplamaya karar verdi. Başkan “Şehrin 
her yerinde bir sürü antik çerçöp vardı, çanak çömlek 
patlamasın, başlarına bir iş gelmesin diye hepsini dev 
bir müze yaptık, ona koyduk. Vatandaş işine gücüne 
tarihi taşa toprağa takılmadan gidebilecek” dedi.

Ayrıca ünlü Kolezyum’u da yıkıp yerinde “Roma-
ören AVM” adında dev bir alışveriş merkezi yapılması 
gündemde.  Roma Belediye Başkanı bu konuyla ilgi-
li “AVM’nin yerine yapıldığı Kolezyum’un ufak bir kop-
yası, AVM’nin 4. katına tekrar yapılacak. Tarih böyle 
korunur, öğrenin!” dedi.

Roma Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki 
hedeflerinin de yeşil alana gökdelen konut dikmek 
olduğunu açıkladı.

AMSTERDAM’DA BİSİKLET YASAKLANDI
Amsterdam Valisi “İçip içip bisiklete biniyorlar, 

yayalar bundan rahatsız. Yayaya kötü davranılan bir 
şehir olmak istemiyoruz. Bundan sonra bisiklet yok. 
Amsterdamlı kardeşim arabasıyla güvenle işe gidip 
gelecek” dedi. Bisiklete binmeye çalışan sarışın kız-
larla belediye zabıtaları arasında arbede çıktı. Kız-
lar ince giyinmiş, elbiseleri çekiştirilince ortaya re-
zillik çıktı. Türkiye’de olsa zaten kafasına biber gazı 
sıkardık.

ÇEKYA BAŞBAKANININ 5 ÇOCUK HEVESİ
“Dünya medeniyet başkenti olmak istiyorsak 

Prag’ı genç bir şehir haline getirmeliyiz” diyen Çek-
ya Başbakanı “En az 5 çocuk” istedi. Başbakanın bu 
açıklaması üzerine “Siz doğurun, biz bakalım” diyen 
Çek kadınların üzerlerine biber gazı ve yeşil lazer sı-
kıldı. Çek başbakanı “Kafka okumakla adam olunmu-
yormuş, size de iyilik yaramıyor” diye protestocula-
ra sitem etti.

VENEDİK’E MEGA PROJE!
Venedik yeni sahil yolunun heyecanını yaşıyor. 

Venedik Büyükşehir Belediye Başkanı “Yıllardır şe-
hirde inanılmaz bir rutubet var. Halkımız suyun için-
de yaşamaktan balık gibi oldu. Allahın izniyle Venedik 
Sahilyolu’nu hizmete açtığımızda artık evlerimizin 
içine tekne girmeyecek. Vatandaş arabasını dilediği 
gibi kullanacak.” dedi. Başkan ayrıca “Venedik Avru-
pa’nın sanayi merkezi olacak. Turistik turistik dedi-
niz, her yerimiz turist oldu, kültürümüz kayboluyor” 
açıklamasıyla da gelecek yıl yapımına başlanacak 
Venedik Organize Sanayi Bölgesi’nin sinyalini verdi.

Avrupa 2018

KAAN 
SEZYUM

Kadınlar   BizBizze  daha güçlü!

KADIN ve LGBTİ

Kadınların kendine güvenli, girişimci ve 
duyarlı bireyler olarak inisiyatif almaları-
nı desteklemek amacıyla yola çıkan Biz-
Bizze Kadınlar için Fikir ve Destek Der-
neği, kuruluşunu düzenlenen lansmanla 
kutladı.
12 Aralık Salı akşamı Moda Teras’ta ger-
çekleştirilen etkinlikte, BizBizze Derne-
ği’nin tüm hizmet ve politikalarını cin-
siyet eşitliği perspektifiyle ele alacağı, 
sosyal ve ekonomik yaşamda ve niha-
yet yaşamın her alanında cinsiyete da-
yalı ayrımcılığın olmadığı bir ülke hedefi 
ile çalışacağı belirtildi.
İş dünyası ve sivil toplum örgütlerin-
den önemli kurum ve isimlerin de katıl-
dığı lansmanda konuşan BizBizze Der-
neği Kurucu Üyesi Bedriye Hülya, “Bir 
yıl önce b-fit Kadınların Spor ve Yaşam 
Merkezi olarak, bu ihtiyaca odaklanarak 
JPMorgan Chase Vakfı desteğiyle Biz-
bizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Üni-
tesi Projesi’ni hayata geçirdik. Bu proje 

için, iş hayatında aktif olmayı isteyen 
ama yolunu bulmakta zorluk yaşayan 
kadınların varlığından, ‘bir İŞ’e yaramak 
istiyorum’ demelerinden ilham aldık. 
Böylece, kadınların ekonomik ve sos-
yal hayata katılımlarını kolaylaştırarak 
bunun için ihtiyaç duydukları eğitim 
ve destek hizmetini tek bir çatı altın-
da koordine etmek üzere İstanbul’da 
bir ‘kadın destek merkezi’ oluşturduk 
ve 300 kadına doğrudan hizmet ver-
dik. Bugün bir adım daha ilerliyor, Biz-
Bizze Derneği’ni kuruyoruz” dedi. Hül-
ya, dernek olarak kadınların kendine 
güvenli, girişimci ve duyarlı bireyler ol-
malarını ve inisiyatif almalarını destek-
leyeceklerini vurgulayarak, “Maddi ve 
manevi olarak gerek kişisel hayal ve he-
deflerini, gereksel toplumsal sorunla-
ra yönelik çözüm önerilerini hayata ge-
çirmelerine katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz. Çünkü biz kadınlar BizBizze 
daha güçlüyüz!” diye konuştu.

adın ve LGTBİ mücadelesi 
yürüten 30 örgütle Kadıköy 
Belediyesi İDEA’da yuvarlak 
masa toplantısında bir araya 

gelen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu, yerel yönetim ve sivil toplum 
ilişkilerinin sürdürülebilir ve kalıcı politi-
ka oluşturma süreçlerinde karşılıklı rol ve 
sorumluluk alma biçimleri hakkında örgüt 
ve platformlarla görüş alışverişinde bu-
lundu. Kadıköy Belediye Başkan Yardım-
cısı Bahar Yalçın’ın kolaylaştırıcılığında 
gerçekleştirilen toplantıda Kadıköy Bele-
diye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Komisyon Üyeleri de hazır bulundu. Ka-
tılımcı sivil toplum kuruluşlarının her bi-
rinin kurumsal tarihlerini ve çalışmalarını 
tanıtmasının ardından belediye bünyesin-
de faaliyet gösteren sosyal hizmet mer-

kezleri, sağlık işleri ve toplumsal eşitlik 
birimlerinde çalışan uzman personel de 
yerel ölçekte gerçekleştirdikleri çalışma 
ve faaliyetlerden kısaca söz etti. “Yuvar-
lak Masa Toplantısı”nın ikinci bölümünde 
örgüt ve platformların hak temelli çalış-
malarda Kadıköy Belediyesi ile protokol 
düzeyinde kurulması gerekli kalıcı ve hu-
kuki ilişki modelleri üzerine alternatif tar-
tışmalar yürütüldü. 

Kadıköy Belediye Başkanı Nuhoğlu, 
“daha az söz daha çok iş” şiarıyla somut 
politika geliştirmelerin olanakları üzeri-
ne işbirliği ve dayanışmanın önemine dik-
kat çekerek; sivil toplum ve yerel yönetim 
işbirliği üzerine dünyada hayata geçirilen 
örnek modellerin incelenmesi gerektiğini 
vurguladı. Nuhoğlu, yerelin güçlendiril-
mesi önündeki engellere karşı ortak anla-

yış ve politika geliştirmenin önemine dik-
kat çekerek; kamusal kaynakların yerel 
yönetimler kadar sivil toplum örgütleri-
nin de belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda 
eşitlikçi, toplumcu kullanımının sağlan-
ması üzerine somut girişimlerde bulunul-
ması gerektiğini belirtti. Toplantıya katı-

lan kadın ve LGBTİ örgüt ve platformlar, 
politik gündem ve anlayış nedenli gittikçe 
daralan ve baskı altına alınan alanlarının 
genişletilmesi ve güçlendirilmesi için açık 
işbirliği ve dayanışma pratiklerinin çeşit-
lendirilmesini, yaygınlaştırılmasını ortak 
bir talep olarak gündeme getirdi.

“Birlikte hep daha güçlüyüz” diyen kadınların 
girişimiyle ortaya çıkan Bizbizze Projesi, daha geniş 
kitlelere ulaşmak için yola dernekleşerek devam ediyor

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kadın ve 
LGBTİ örgütleriyle temsilcileriyle biraraya geldi

BizBizze Derneği faaliyetlerini kadınların 
öncülüğünde, katılımcı ve yerel aktörlerin 
inisiyatif almasına olanak sağlayacak şekilde 
sürdürecek. 
Nilgün Öztunalı (Proje Koordinatörü), Bedriye 
Hülya (Biz Bize Derneği Kurucusu, YK Üyesi), 
Müge Yamanyılmaz (Proje Koordinatörü)

örgütleriyle buluşma

K

    Güçlü Kadın 
Mutlu Kadın

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), 68. ku-
ruluş yıl dönümünü önümüzdeki günlerde kutla-
yacak. Bakanlar Kurulu kararıyla başına Türk keli-
mesini ve kamu yararı statüsünü alan dernek, aynı 
zamanda Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE) bir-
liğinin de üyesi. Derneğin 2006 yılından beri faali-
yet gösteren Kadıköy şubesi, kadınların ekonomik 
bağımsızlıklarını elde etmesi için hayata geçirdi-
ği “Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesini bu yıl, Ka-
dıköy Belediyesi’nin desteğiyle Hasanpaşa Eğitim 
Merkezi’nde gerçekleştirecek. Kadınlar, proje kap-
samında, 2018’in mayıs ayının sonuna kadar mer-
kezde eğitim alacak. Eğitimler sonucu ev ve kişisel 
aksesuarların yapımını öğrenen kadınlar, yine der-

nek aracılığıyla el emeği ürünlerini satıp, gelir elde 
edebilecekler. TÜKD Kadıköy Şube Başkanı yüksek 
mimar Yasemin Dönmez, projeyle ilgili “İhtiyaç sa-
hibi kadınların hayatta daha özgür olmalarını amaç-
ladığımız için bu projeyi hayata geçirdik” dedi. TÜKD 
Kadıköy Şubesi, hem 4 yıllık üniversite mezunu bin-
lerce kadını derneğe üye olmayı hem de Güçlü Kadın 
Mutlu Kadın projesiyle sosyal ve ekonomik hayat-
ta bağımsız olmak isteyen kadınların başvurula-
rını bekliyor. Başvurularınızı, TÜKD Kadıköy Şube 
Başkanı Yasemin Dönmez’e 0532 331 12 97 nu-
maralı telefondan arayarak yapabilirsiniz. Derneğin 
Kadıköy şubesiyle ilgili ayrıntıyı bilgiyi de www.tuk-
dkadikoy.org.tr adresinden edinebilirsiniz. 

Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği Kadıköy Şubesi, Kadıköy 
Belediyesi’nin desteğiyle “Güçlü 
Kadın Mutlu Kadın” projesinin 
ikincisini gerçekleştiriyor
l Kaan DERTÜRK
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em uluslararası arenada hem de 
ülke çapındaki projelerde yer 
alarak sanatseverlerin beğenisini 
kazanmış opera sanatçısı Cenk 

Bıyık bir yanda; tiyatro oyunlarının, televiz-
yon yapımlarının ve sinema filmlerinin ara-
nılan oyuncusu, aynı zamanda eğitimli te-
nor Atılgan Gümüş diğer yanda… Ortada ise 
“Two Turkish Tenors” adlı bir gösteri…

Konservatuar arkadaşı bu iki ismin mü-
zikal atışmasında; biri diğerinin şarkıları yo-
rumlamasını laubalice bulurken, diğeri de 
onun tarzını abartılı ve snop olarak yorum-
luyor. Ve ortaya müzikal bir düello çıkıyor. 
Sahnedeki bu yetenek sergileme yarışı, öğ-
rencilik yıllarına ve özel hayatlarına dek uza-
nan sataşmalarla müzikal bir hesaplaşmaya 
dönüyor. İnteraktif  şovda seyirci de bir nevi 
‘jüri’ oluyor.

Bu eğlenceli gösteriyi sık sık Kadıköy’de-
ki Baba Sahne’de sergileyen Cenk Bıyık ve 
Atılgan Gümüş ile buluştuk, düello gibi çekiş-
meli ve gülüşmeli bir röportaj yaptık.

• Cenk ve Atılgan Beyler, bize biraz ken-
dinizi tanıtır mısınız?

Cenk: İstanbul Üniversitesi Devlet Kon-
servatuarı Opera-Şan Bölümü mezunuyum. 
Tenorum. Şu anda İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi’nde sözleşmeli sanatçı olarak görev 
yapıyorum. Tartışmacı arkadaşlara başarılar 
diliyorum (gülümsüyor).

Atılgan: Biz aramızda ona ‘şakacı tenor’ 
diyoruz… Ben de Cenk’in aynı okuldan (Ti-
yatro Bölümü) 21 yıllık arkadaşıyım.

• O zamanlar nasıl bir arkadaşlığınız 
vardı, öğrenmek isterim malum bunu bu-

gün sahne düellosuna taşıdığınıza göre, 
okuldayken aranız nasıldı acaba?

Cenk: Aramız çok iyiydi. Ama tek sıkın-
tı şu; Ati (öyle hitap ediyorum Atılgan’a) ile 
aramızda 2 yaş var. 21 yıl önce bu özel bir 
duruma tekabül ediyor doğal olarak. Bir abi 
olarak her şeye karışırdı.

Atılgan: Kötü oluyordu birader, Allah 
Allah!

Cenk: Gördüğünüz gibi o yaş farkı za-
man içerisinde kapandı, birader olduk.

• Aradan geçen 21 yılda iş yahut özel 
hayatınızda görüşüyor muydunuz? 

Atılgan: Bir 10 sene kadar görüşemedik. 
Zira beyefendi Avrupalarda meşhur olunca 
unuttu bizi! Ama ben haberlerini alıyordum.

Cenk: Allah Allah bak şimdiii. Sen de 
Türkiye’de meşhur oldun, unuttun beni.

• Siz iki dost nasıl bu projeye başlamaya 
karar verdiniz? Müzikal gösterilere alışkı-
nız fakat düello olarak sahneleme fikrinin 
oluşumundan bahseder misiniz?

Atılgan: Kardeşlik temeli sağlam atılın-
ca, yıllar da girse araya bir araya geldiğinde 
kaldığın yerden başlayabiliyorsun.

Cenk: Artık nasıl özlediysek birbirimizi, 
3 yıl önce Atılgan’ın bir konserinde bir baş-
ladık, o gaz devam!

Atılgan: Tabi en büyük tatlı rekabetler 
kardeşler arasında olur.

Cenk: Atılgan da bu rekabeti taşıyan bir 
müzikal gösteri projesi olduğunu söyleyin-
ce, Krema Production yapımı ile bugün kar-
şınızdayız.

• Bilmeyenler/merak edenler için ‘müzi-
kal düello’ nedir?

Cenk: Farklı disiplinlerden iki tenorun 
kendi tarzlarını sergilerken, seyirciden iyi olan 
tarzı belirlemesi için jüri olmasını beklemek.

• Gösterinin içeriğini biraz daha anla-
tır mısınız?

Atılgan: Tek cümleyle özetleyeyim; Dü-
elloda her şey mubah… Tüm kirli çamaşır-
lar dahil!

Cenk: Düşünün 21 yılda ne şarkılar ve 
ne kirli çamaşırlar birikmiştir.

• Bu, pek alışıldık bir şov değil. Hem 
tiyatro, hem konser, hem stand up, hem 
şov… Siz ne dersiniz, nasıl tanımlarsınız?

Atılgan: İster ‘varyete’, ister ‘şov’, ister 
ecnebinin deyimiyle ‘happening’ densin. Bu, 
sorunuzun içindekilerin hepsi var!

• Bu interaktif gösteride,  yoksa seyirci 
de arya filan söylemek zorunda kalıyor mu? 

Cenk: Spoiler vermeyelim (gülümsüyor)
• Seyircinin ilgisi/tepkisi nasıl?
Atılgan: Yabancılar ‘Gerçekten Türk 

müsünüz?’ diye soruyor. Yerli seyirci ise 
‘Kendimizi Las Vegas’ta hissettik’ diyor. 
Ama ikisi de bana acı veriyor.

• Neden? Gerçi siz “Müslüman mahal-
lesinde salyangoz satmaya çalışıyorsun” di-
yenlere, ‘Yanılıyorsunuz, ben salyangoz 
mahallesine Müslüman’ı pazarlamaya ça-
lışıyorum’ dediğim zaman anlamamışlardı” 
demişsiniz. Sanırım buna işaret ediyorsunuz.

Atılgan: Evet. Bizlere karşı önyargılarını 
yıkmaya çalıştık ve başardık.

• Gösteriniz geçtiğimiz Eylül ayında dün-
yanın en prestijli festivallerinden biri olan 
Toronto Film Festivali’nde sahnelendi. Na-
sıl geçti, Kanada’da nasıl karşılandınız?

Cenk: Ülkemizi temsil etmek her zaman 
gurur verici.  

Atılgan: Tabi Cenk, bireysel olarak yıl-

lardır ülkemizi yurt dışında temsil ediyor. 
Ancak bir müzikal şov ile hem de -deyim ye-
rindeyse- ‘tereciye tere satmaya gittiğiniz’ 
bir ülkede, ‘Bu gösteriyi burada yapmanız 
lazım” gibi talepler alınca huzur dolu bir ne-
fes alıyorsunuz.

• Yurt dışı için başka planlarınız/turne-
leriniz olacak mı?

Cenk: Elbette! En çok yapmak istediği-
miz şey bu. Şu anda planlamalar yapılıyor, 
bakalım...

• Haldun Dormen “Dünya çapında bir 
gösteri olmuş. Yıllardan sonra, bir kere 
daha yurtdışına ihraç ettiğimiz bir göste-
rimiz olur” diyor. Buradan hareketle Tür-
kiye menşeli olup da başka ülkelerde sah-
nelenen pek şov yok sanırım. Ne dersiniz? 
Sizinkisi öyle olacak mı?

Cenk: Olacak ve olmalı. Ama destek la-
zım. Basın mensuplarından tutun iş insanla-
rına ve hatta devlete kadar herkesten deste-
ğe ihtiyaç var.

Atılgan: Cenk’e kesinlikle katılıyorum. 
Bir sanatçı yaratır, sahneler, bu vücuda getir-
diğini görünür kılmak için basına, ortada iyi 
bir iş varsa yatırıma ve bu yatırımın dünyaya 
açılabilmesi için devlet destekli kültür politi-
kalarına ihtiyaç duyar. 

• Gösterinizi sık sık Baba Sahne’de sah-
neliyorsunuz. Kadıköy seyircisi ile bağınız 
nasıl? 

Cenk: Ben doğma büyüme Modalıyım. 
Doğal olarak aram iyi (gülüyor).

Atılgan: 19 Aralık ve 23 Ocak’ta Baba 
Sahne’de olacağız. Bu 2 ayda birer göste-
rimiz olacak. Ama diğer aylarda, ayda iki 
Salı günü perde açacağız. Yani sürekli Kadı-
köy’de olacağız. Her yaştan izleyiciyi göste-
rimize davet ediyoruz.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat 
Merkezi mezunu, genç ve başarılı 
çellist Selin Demirel, Kadıköy 
konseri için ‘üstün yetenekli 
genç’ olarak müzik eğitimi aldığı 
Almanya’dan gelecek.  Demirel’e 
konserde, okul arkadaşı Hinako 
Inoue eşlik edecek. 
Lisans eğitimlerini Hochschule 
für Musik, Theater und Medien 
Hannover’de devam ettiren Selin 
Demirel ve Hinako Inoue, klasik ve romantik 
dönemin viyolonsel ve piyano repertuvarından 
bir konser sunacaklar. Seyirciler konserde duo 
olarak Beethoven, Brahms ve Schumann’ın 
eserlerinin yanında, viyolonsel ve piyanoyu 
solo olarak da dinleme fırsatı bulacaklar. Bu 
ücretsiz konser, 16 Aralık Cumartesi akşamı 
saat 20:00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta olacak. 

KADIKÖY’DEN ALMANYA’YA
Kadıköylü genç viyolonsel sanatçısı Selin 
Demirel, Çocuk Sanat Merkezi’nden temelini 

edindiği müzik eğitimini 
şimdi Almanya’da burslu 
olarak sürdürüyor. 
Almanya, İsviçre, 
Macaristan, İtalya, 
Litvanya ve Türkiye’nin 
bir çok yerinde konserler 
verdi. Demirel, Gazete 
Kadıköy’e verdiği 
röportajda, “Bence her 
çocuk enstrüman çalmalı. 

Nasıl bir enstrüman olduğu önemli değil. Yeter 
ki denesinler. İnsana bir birikim sağlıyor ve 
rahatlatıyor. Gerçi enstrümanlar çok pahalı 
maalesef. Umarım bir gün devlet bunu karşılar. 
Ama neyse ki Kadıköy’de Çocuk Sanat Merkezi 
gibi ücretsiz bir yer var. Kadıköylü çocuklara 
burayı kesinlikle öneriyorum. Belki ileride çok 
iyi bir müzisyen olacak kişiler vardır da farkında 
değillerdir. Bunun için de bu eğitime ihtiyaçları 
var. Kaldı ki illa bu mesleği yapmak zorunda da 
değiller ki. Hobi olarak da insan için çok önemli 
bir şey müzik” demişti.

Verda Erman’ı anma konseri
Usta piyanist Verda 
Erman, Kadıköy’de 
yapılacak konserle 
doğum gününde 
dostları ve öğrencisi 
sanatçılar tarafından 
anılacak.  18 Aralık 
Pazartesi akşamı 
saat 20.00’de 
Süreyya Operası’nda 
gerçekleşecek konserde, 
İbrahim Yazıcı (piyano), Güray Başol (piyano), 
Ayla Erduran (keman), Hüseyin Sermet 
(piyano) ve  Gülsin Onay (piyano) sahne 
alacak. Programda Chopin, Mozart, Brahms, 
Schumann ve Franck’ın eserleri seslendirilecek. 
1944 doğumlu olan, müzik öğrenimine İstanbul 
Belediye Konservatuvarı’nda başlayan  

Verda Erman, üstün yetenekli 
çocuklar için çıkartılan yasa 
ile 1957’de Paris’e gönderildi. 
Paris Konservatuvarı’nda 
piyano öğrenimini derecelerle 
bitirdi. Paris'te bulunduğu 
süre içinde başarılı konserler 
verdi. Yurda döndükten sonra 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası eşliğinde birçok 
piyano konçertosunu seslendirdi, 

bazılarının Türkiye'de ilk seslendirilişini 
gerçekleştirdi. Pek çok yarışmada ödül kazanan 
sanatçı, dünyanın önemli müzik merkezlerine 
konuk sanatçı olarak davet edildi ve konserler 
verdi. 1971 yılında Devlet Sanatçısı unvanı alan 
Erman, 21 Temmuz 2014'te Paris'teki evinde 
lösemiden 70 yaşında vefat etti. 

Caddebostan’da Cuma klasiği
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
(İDSO) DenizBank Konserleri 
İstanbulluları klasik müzikle 
buluşturmaya devam ediyor. Her 
Cuma akşamı İstanbul’un çeşitli 
salonlarında müzikseverlere klasik 
müzik ziyafeti sunan İDSO, bu 
hafta Kadıköy’e konuk olacak.   
15 Aralık Cuma akşamı saat 
20.00’de  Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde  yapılacak konserde, 
Orkestra Şefi  Alfonso Scarano 
yönetiminde solist Jerome 
Rigaudias’a (piyano) eşlik edecek. 
Konserde; Maurice Ravel’in ilk 
önce piyano için bestelediği daha 

sonra da orkestraya uyarladığı 
“Ölü Bir Prenses İçin Pavan”  eseri, 
“Sol Majör Piyano Konçertosu”  
ve Sergei Prokofiev’in “Romeo ve 
Juliet Süit No. 1 ve 2” eserleri icra 
edilecek. 
İDSO Müdürü Sezai Kocabıyık, 
“Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde 15 Aralık Cuma 
akşamı gerçekleştireceğimiz 
konserimizde yine klasik müzik 
dolu bir akşam yaşayacağız.  Bu 
güzel konserin keyfini birlikte 
yaşayalım. Tüm sanatseverleri 
konserimizde görmek istiyoruz” 
diyor.

SahnedeSahnede

Konservatuvardan 
sınıf arkadaşı iki tenor, 
kozlarını Kadıköy 
sahnesinde şarkılarla 
paylaşıyor

H
l Gökçe UYGUN

Cuma akşamlarının klasiği İDSO 
konserleri bu hafta Kadıköy’de… konser için

Almanya’dan

geliyorlar

mUzikal
Cenk Bıyık (solda) ve 
Atılgan Gümüş
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ıllardır Kadıköy Nazım Hik-
met Kültür Merkezi bünye-
sinde çocuklar için, “evrim”, 
“dünya tarihi”, “antropoloji” 

gibi başlıklarda atölyeler düzenleyen gö-
nüllüler, artık sadece çocuklar için değil, 
ebeveynler içinde atölyeler düzenliyor. Bir 
yılını geride bırakan Ebeveyn Okulu’n-
da aileler, çocuklarına nasıl yaklaşmala-
rı gerektiğini konunun uzmanlarından öğ-
reniyor. Okulun kurucu gönüllülerinden 
Özlem Koç, “Ebeveynler olarak aynı so-
runları yaşıyoruz. Bu okulu sorunları bir-
likte aşmak için kurduk.” diyor.

● Ebeveyn Okulu’nun kuruluşundan 
bahseder misiniz?

Aslında biz Ebeveyn Okulu’ndan önce 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi bünyesin-
de çocuklara yönelik bilim, evrim, antro-
poloji, insanlık tarihi, çocuklar için felsefe 
gibi bir takım atölyeler yapıyorduk. Son-
rasında atölyelere çocuklarını getiren ebe-
veynlerin konuşmaya, paylaşmaya, ortak 
dertlerine çözümler bulmaya ihtiyacı ol-
duğunu fark ettik. Bu nedenle 2015’in son 
aylarından itibaren çocuk atölyelerine pa-
ralel olarak Ebeveyn Okulları düzenleme-
ye başladık. 

● Ebeveyn Okulu’nda nasıl bir çalış-
ma yapılıyor?

Öncelikle her dönemden önce ebevey-
nlerle birlikte konu başlıklarını belirliyo-
ruz. Konu başlıkları belirlendikten sonra 
konunun uzmanları ile iletişime geçip on-
ları davet ediyoruz. İki haftada bir gerçek-
leşen oturumlarda ebeveynler, konuyla il-
gili sorunlarını uzmanlarından öğrenme 
fırsatı buluyor.

Geçen yıl yirmiyi aşkın oturumumuz 
oldu. Konuyla ilgili uzmanları çağırdığı-
mız çok çeşitli başlıklarımız oldu. Uyuş-
turucuyla mücadeleden, çocukların dijital 
çağda teknoloji kullanmasına, helikopter 
ebeveynlikten, sınav kaygısına, meslek se-
çimine kadar birçok konuyu işledik.  Ço-
cuğa yaklaşım konusunda psikologların, 
psikiyatrların, rehberlik uzmanlarının, ço-
cuklarımıza nasıl kitap seçmeliyiz gibi 

başlıklarda eğitimcilerin, bilimi, 
evrimi nasıl anlatmalıyız başlı-
ğında fen bilimcilerin konuk ol-
duğu oturumlar yaptık.

● Yeni dönem başladı galiba?
Evet başladık. 7 Ekim’den 

itibaren 4 oturum yaptık. İlk otu-
rumumuz Türkiye’nin günde-
minde büyük bir yer işgal eden, 
bir süre de yer işgal edecekmiş 
gibi görünen müfredat tartışma-
ları üzerineydi. Sonrasında ak-
ran zorbalığını konuştuk. Ço-

cuklarda gördüğümüz, okulda, sokaklarda 
yaşadığımız, küçük çocuklarda daha can 
yakıcı olabilen akran zorbalığının toplum-
sal temellerini, neden ortaya çıktığını tar-
tıştık. En son kasım ayının ikinci yarısında 
da bir yazar etkinliğimiz oldu. Ayşe Gü-
ren müfredattan çıkarılan evrim başlığını 
çok sevimli bir şekilde işlediği iki kitap-
lık bir serisiyle bize konuk oldu. Bu hafta 
da ne yazık ki gündemden düşmeyen cin-

sel istismar başlığını Psikiyatrist Yrd. Doç. 
Dr. Zeynep Set ile konuşacağız. Kendisi-
nin özel uzmanlık alanı bu konuda çok cid-
di çalışmaları var. 

● Nasıl tepkiler, geri dönüşler aldınız?
Biz geçen sene bu kadar ciddi tepkiler 

almayı beklemiyorduk. Daha küçük bir kit-
leydik. Buradaki çocuk atölyelerinde olan 
çocukların ebeveynlerine hitap etmeyi 
bekliyorduk. Çevredeki okulların rehber-
lik öğretmenleri kesintisiz katıldılar. Ebe-
veynlerin çok ciddi katılımını gördük. Bu 
sene geçen seneden daha yoğun bir ilgi var. 
Ebeveynler artık daha talepkar ve katılımcı 
olmaya başladı. Birlikte hareket ettiğimiz 
bir toplam haline geldi Ebeveyn Okulu ka-
tılımcıları ve yürütücüleri.  Her seferin-
de birbirimizden birçok şey öğrendiğimiz 
beslediğimiz etkinlikler yapmaya devam 
ediyoruz.

● Önümüzdeki günlerde neler var?
Bundan sonraki oturum 16 Aralıkta 

kritik bir başlıkta olacak. Değişen lise gi-
riş sınavını konuşuyor olacağız. “Ne getir-
di, ne götürdü, ne amaçlanıyor çocukları ne 
bekliyor, ebeveynler bu sürece nasıl adap-
te olmalı, çocuklara nasıl destek verebili-
riz” gibi soruları tartışacağız. Bundan son-
ra Haziran’a kadar süren başlıklarda sistem 
tarafından dayatılan helikopter ebeveynlik 
diye tarif edilen ebeveynlik kime neye na-
sıl hizmet ediyor bunu inceleyeceğiz. Ço-
cuklarda rekabetçi yaklaşım, aşırı tüketim 
başlığı ayrı bir başlık olacak. Kapitalizmin 
dayattığı çocukları her anlamda tüketime 
iten yaklaşımını tartışıyor olacağız. 23 Ni-
san’da yine bir şenlik planımız var. Onun 
dışında meslek seçimi gelecek kaygısı ko-
nuşmayı planladığımız başlıklardan bir ta-
nesi. Bir de madde bağımlılığı başlığını iş-
lemeyi düşünüyoruz

SGK, ortalama fiyatı 5 bin TL olan 
işitme cihazlarının bedelinin 
sadece 675 TL’ye kadar olan 
kısmını karşılıyor. Diğer kulak 
için gerekli ikinci cihazı almak 
isteyenler ise 6 ay beklemek 
zorunda bırakılıyor ve bunun 
yine sadece 675 TL’si karşılanıyor.
5 yılda bir yenilenen cihazlar için 
ödenen bu miktar işitme zorluğu 
çeken hastaların ihtiyacını çoğu zaman 
karşılamıyor. Çünkü işitme cihazlarının 
fiyatı 1350 TL'den başlıyor, iyileri 20 bin 
TL’ye kadar çıkıyor.
Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi’nde sıkça 
karşımıza çıkan işitme cihazı satış ve 
uygulama merkezlerinden birine giriyoruz 
ve Odyometrist Seyfettin Yıldız’a merak 
ettiklerimizi soruyoruz.  Yıldız işitme 
sorunu yaşayan hastaların bazen bu 
cihazları alabilmek için bankadan kredi bile 
çektiğini söylüyor…
◆ Hastalar işitme cihazlarının fiyatlarını 
nasıl buluyor?
İşitme cihazı almaya gelen hastaların çoğu 
fiyatları pahalı bulduğu için tepki gösteriyor. 
Çünkü asgari ücret alan bir kişinin normal 
kalitede bir cihaz alması çok zor. Çocuk 
hastalar geliyor mesela, ebeveynleri ‘Benim 

durumum yok’ diyor. Bütçesi 
olmadığı için alamıyorlar. Yüz 
hastamızdan yetmiş beşi cihaz 
almak için kredi çektiklerini söylüyor.

BOZULDUYSA 5 YIL DUYMA
◆ Kaç yılda bir SGK ödeneği ile yeni bir 
işitme cihazı alınabiliyor? Mesela kaza 
geçirdiniz ve cihazınız bozuldu, SGK bunun 
için tekrar size ödenek veriyor mu?
5 yılda bir tek kulağa rapor veriliyor, diğer 
kulak için ise 6 ay sonra rapor alınabiliyor. 

Kaza vs. olaylarda cihaz kullanılmaz 
hale geldiğinde ise 5 yılı doldurmuş 

olmanız gerekiyor.
◆ Peki Türkiye’de işitme cihazı 
kullananların sayısı çok mu?
Evet, çok fazla. İşitme engeli 
olduğu halde işitme cihazı 

kullanmayan, farkında olmayan 
da çok ve bunlar istatistiklere 

girmiyor.
◆ Hiç alamayan var mı?

Var, mesela genç hastalar estetik 
görünümlü cihazları tercih ediyor. Bu tür 
ergonomik cihazların fiyatları ise çok 
yüksek olduğu için alamıyorlar. İstedikleri 
cihazı alamadıkları zaman hem duymakta, 
hem de anlamakta zorluk yaşıyorlar. 
Keşke SGK daha fazlasını karşılasaydı 
biz de hastalarımızın isteklerine cevap 
verebilseydik.

“DUYMA KALİTESİNE BAKILMALI”
◆ Duyma kaybı yaşayan hastalar için ne 
önerirsiniz?
Öncelikle yaşam kalitelerini yükseltmek 
için kullandıkları cihazın görüntüsüne değil 
duyma kalitesine bakmalarını öneriyorum. 
Diğer türlü duyma ve anlama kaybı giderek 
ilerleyecektir. Yaş aldıklarında ise cihazlar 
sonuç vermeyecektir.

Ebeveyn Okulu’nda 2 Aralık Cumartesi 
günü Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Zeynep 
Set’in katılımıyla “Toplumsal ve Bireysel 
Görevimiz; Çocukları İstismardan 
Korumak” başlığında bir oturum 
gerçekleşti.
Oturumda ilk sözü Ebeveyn Okulu 
Gönüllüleri’nden Iraz Akış aldı. 
 Cinsel istismarı sadece pedofili ile 
açıklamayacaksak sapkın bir hal alma 
biçimi ile açıklamanın doğru olmadığını 
söyleyen Akış,  çocuğa yönelik cinsel 
istismarın bir tahakküm kurma biçimi 
olduğunu söyledi.  Akış konuşmasına 
şöyle devam etti: “Cinsel saldırıyla 
kendini gösteren bir güç gösterisi. Aslında 
bu zihniyetin asıl saldırdığı birinci alan 
eşitlik. Yani kadın-erkek, çocuk-yetişkin 
arasındaki eşitliği fıtrat dolayısıyla 
reddediyor. Dolayısıyla biat edenler ve 
hükmedenler olarak toplum ayrıldığında, 
o biat edenler sadece cinsel değil her 
türlü istismara açık hale gelen birer 
“meta”ya dönüşebiliyor. Bu nedenle bu 
konu ele alınırken toplumsal ve ideolojik 
atmosferi de hesaba katmak gerektiğini 
düşünüyoruz.”

İHMAL MASKELENİYOR
Akış’ın ardından söz alan Yrd. Doç. Dr. 
Zeynep Set, cinsel istismar ve ihmalin 
sadece bireysel olarak mücadele 
edilemeyecek bir konu olduğunu söyledi. 
“Güçler birleştirilemezse bu sorunların 
üstesinden gelinemez. Sadece bazı 
kavramları açık ve net bilmek bir ötekine 
ne olduğunu daha iyi anlamlandırmak 
adına bize destek verebilir.” diyen Set 
şöyle devam etti: “O yüzden istismarı da 

sadece istismar olarak almayacağız. Çünkü 
bu toplumda her şeyin ihmale uğradığı 
çocuk olmak da ihmal ediliyor. Ve üzgünüm 
ki bu ihmal kültürel öğelerle maskeleniyor. 
Dini öğelerle maskeleniyor. Yani kadınlar 
olarak biz de ihmal ediliyoruz.” 

UTANÇ VERİLERİ
Cinsel istismarı “Çocuğun tam olarak 
anlayamadığı, onay vermesinin mümkün 
olmayacağı, gelişimsel olarak hazır 
olmadığı ya da toplumun yasalarına, 
sosyal normlarına aykırı olacak şekilde 
bir cinsel etkinliğe dâhil edilmesi” olarak 
tanımlayan Set, cinsel istismarın sıklığıyla 
ilgili verilerden bahsetti: “Cinsel istismar 
vakalarının sadece yüzde 15’i bildiriliyor. 
Bu vakalardan yüzde 71’i kız yüzde 29’u ise 
erkek. Yaklaşık vakaların yarısında istismar 
farklı zamanlarda birden fazla olarak 
gerçekleşiyor. Vakaların yüzde 5’i anal veya 
vajinal ilişki yoluyla gerçekleşirken, istismarı 

aileden birinin yapma oranı yüzde 25’lere 
kadar çıkıyor. Verilere göre erkeğin cinsel 
istismarı kliniğe daha az yansıyor. İstismar 
erkeklerde daha az görünmesine karşı, 
cinsel temas görece olarak daha ciddi.”
İstismardan sonraki bulgulara da değinen 
Set, ailelere bu bulgulara rastlandığı zaman 
istismardan şüphe duyulması gerektiğini 
söylüyor: “Cinsel istismar sonrasında 
bir takım bulgular ortaya çıkıyor. 
Kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları, 
kâbuslar, fobiler, bedensel yakınmalar 
ve korku tepkileri bu bulguların başında 
geliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu da cinsel istismara bağlı 
ruhsal bulgular arasında. İstismarın erken 
döneminde amnezi, aşırı fantezi kurma 
ve uyurgezerlik de sık rastlanan bulgular 
arasında. İstismara uğrayan çocuklarda 
yüksek oranda depresyon gözleniyor. 
İntihar düşünceleri veya girişimleri de bu 
süreçte gözlenen bulgular arasında.”

Y

Nazım Hikmet 

Kültür Merkezi 

bünyesinde 

gönüllülerin çabalarıyla 

kurulan Ebeveyn Okulu, 

aileleri uzmanlarla 

buluşturup daha iyi 

ebeveynler olmaları 

için çalışıyor

Bu okul
  

0-6 yaş arasındaki çocuklar 
cinselliğe yetişkinlerin baktığı 
pencereden değil, kendi hayal 
dünyalarından bakarlar. 

CİNSEL GELİŞİM
◆ Kişi, doğumdan itibaren cin-
sellikle ilgili birçok mesaj alır. 
◆ Ebeveynler çocuklarının 
cinsel konulardaki ilk eğitici-
leridir.  
◆ Çocuğa verilecek cinsel bil-
gi çocuğun gelişimi ile orantı-
lı olmalıdır.
◆ Ebeveynler, çocuğuyla ko-
nuşma, duygularını paylaşma, çocuğuna sevgi gös-
terme, onu giydirme ve onlara vücut bölümlerinin 
isimlerini öğretme ile ilk cinsel bilgileri ve değer yar-
gılarını aktarırlar.

BEBEKLİK (0-2 yaş)
◆ Bu dönemde haz bölgesi ağızdır.
◆ Bebekte belli başlı davranış biçimi emmedir.
◆ Bebeğin diş çıkarmasıyla beraber ısırma davranışı 
görülmeye başlar.
◆ Bebek ile anne arasındaki sıcak ve sevecen ilişki 
sonucu güven duygusu gelişir. Bebeğin yaşam boyu 
güvenli ilişkiler geliştirmesi annenin bebekle kurduğu 
bu sağlıklı ilişkinin sonucunda gelişir.
◆ Bebek, bulduğu her şeyi ağzına götürür, dünyayı 
ağız yoluyla tanır ve bundan haz alır. 
◆ Cinselliğin ilk adımı olan anneyle kurulan tensel te-
mas bebek için önemlidir.

İLK ÇOCUKLUK (2-3 yaş)
◆ Çocuğun hazzı ve ilgisi dışkılama bölgesindedir.
◆ Tuvalet eğitimi yaklaşık olarak bu dönemde başlar.
◆ Bu dönemde çocuğa bakan kişinin sabırlı ve seve-
cen olması önemlidir.
◆ Bu dönemde anne babaların çocuğa karşı katı ve 
baskıcı bir tutum içinde olması, ileride ‘inatlaşma’ gibi 
iletişim sorunlarına yol açabilir.
◆ Çocuk, çıplak olmaktan ve merakla bedenine do-
kunmaktan, bedenini keşfetmekten hoşlanır.

CİNSELLİĞİN GELİŞMESİ (3 yaş ve sonrası) 
Bu dönemde çocuk; 
◆ Cinsel kimliğinin farkına varır; "ben kızım, sen er-
keksin". Cinsiyet ayrımı yapmaya başlar.
◆ Çocuğun dikkati, ilgisi ve haz duygusu cinsel or-
ganlara yönelir.
◆ Cinsel kimlik rolüyle özdeşleşir; "Kızlar oje sürer, er-
kekler traş olur, kızlar etek giyer, erkekler kravat ta-
kar".
◆ Kendi cinsel organlarıyla, karşı cinsin cinsel orga-
nının farklı olduğunu keşfedip ve bununla ilgili sorular 
sormaya başlayabilir. 
◆ Doktorculuk gibi tensel temas içeren oyunlar oy-
namayı sever.
◆ Erkek çocuk anneye daha fazla ilgi duyar, babayı 
rakip olarak algılayabilir.
◆ Kız çocuk ise babaya ilgi duyar, anneyle rekabe-
te girebilir. 
◆ Çocuk 3 yaşından sonra anne ve/veya babayla 
aynı yatakta yatmamalıdır; “burası anne babanın ya-
tağı, burası senin yatağın, sen uyuduktan sonra ben 
yerime geçeceğim ama gece bana ihtiyacın olursa 
seslen, yanına gelirim” diyebilirsiniz. 
◆ Süreç içerisinde kız çocuğu anneyi, erkek çocuğu 
da babayı model alarak onlara benzemeye, onlar gibi 
davranmaya çalışır.
◆ Çocuğunuz size cinsellikle ilgili soru sorabilir. Sor-
duğu sorulara kısa ve net cevaplar verin. 
◆ Çocuğunuz mastürbasyon yapıyorsa bu davranışın 
çocuğunuzun fiziksel, ruhsal ve cinsel gelişimi üze-
rinde olumsuzluk oluşturmadığını unutmayın!
◆ Mastürbasyon yaptığı için çocuğunuzu ayıplama-
yın, azarlamayın, cezalandırmayın. Ona kendini suçlu 
hissettirmeyin. Bu gibi örseleyici tutumlar çocuğu-
nuzun yetişkin yaşamında farklı sorunlar yaşaması-
na yol açabilir. 
◆ Çocuğunuza kendi bedenini koruması için özel böl-
gelerinin neresi olduğunu anlatabilirsiniz . “Buraya, 
ben dâhil, biri dokunduğunda ‘dokunma, rahatsız olu-
yorum’ deme hakkın var” diye ekleyebilirsiniz.

OKUL SONRASI DÖNEM (6-12 YAŞ)
◆ İlkokul dönemini kapsar.
◆ Çocuk önceki cinsel meraklarını ansızın unutur, 
cinsel konulara olan ilgi azalır.
◆ Okul ile birlikte enerji oyun ve öğrenmeye verilir.
◆ Ahlak gelişimi ile birlikte cinsel konular daha az ifa-
de edilir, toplumsal kurallar benimsenir.
◆ Çocukların, kendi cinsleri ile oyun oynama eğilimi 
vardır, sosyalleşme artar.
◆ Çocuk artık anne-baba ve aile dışındaki kişileri de 
rol model almaya başlar.
◆ Cinsel roller sağlamlaşır, pekişir.

SİZE YARDIMCI OLACAK İPUÇLARI
◆ Çocuk bedenini keşfe çıktığında; “cıss, çek elini or-
dan, bak çok ayıp, penisinle/vajinanla oynama gü-
nah” gibi korkutucu cümleler kurmayın!
◆ “Oo, oğlumun pipisi de varmış” ya da “yerim senin 
poponu/pipini” gibi cinsel organı yüceltici vurgular 
yapmayın. Cinsel organlara diğer organlardan daha 
değerliymiş gibi değer yüklemeyin; unutmayın o da 
alt tarafı bir organ!
◆ Çocuğunuz gelişirken sizinle rekabet edebilmesi-
ne izin verin. 
◆ Çocuğunuza “aşkım, sevgilim” gibi sevgiliye söy-
lenecek sözcükler söylemeyin. Unutmayın, eşinize 
“benim güzel kızım/oğlum diye” seslenmiyorsunuz.
◆ Çocuğunuzu dudağından öpmeyin. Sevginizi gös-
termek istiyorsanız saçından, yanağından, elinden 
öpebilirsiniz.
◆ Çocuğunuz “ben büyüdüğümde seninle evlene-
ceğim” gibi cümleler kurabilir. Bu arzusunu “Tabii, ben 
de senle evleneceğim” diyerek pekiştirmeyin. Öte 
yandan, “ayıp, öyle şey olur mu hiç!” gibi reddedi-
ci cümleler de kurmayın.  “Ben babanla/annenle ev-
liyim, sen de benim çocuğumsun ama sanırım sen 
beni çok sevdiğini söylemek istiyorsun” diyerek ya-
tıştırabilirsiniz. 
◆ Özel bölge anlatımı dışında çocuğunuz cinsellikle 
ilgili soru sormadan ona cinsellikle ilgili bilgi vermeyin.  
◆ Çocuğunuzun sorusunu yanıtlarken, öğrenmek is-
tediğinden fazlasını vermeyin!
◆ Çocuğunuzun sorduğu soruya verdiğiniz yanı-
tın çocuğunuzun yaşına ve gerçekliğe uygun olması-
na dikkat edin!
Çocuğunuzun cinsellikle ilgili bilgileri ve 
davranışları yaşından beklenen düzeyin 
üstündeyse MUTLAKA bir uzmana başvurunuz!

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA 
CİNSEL GELİŞİM

Uzman Klinik Psikolog 
Gülşen Günay

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh 

Sağlığı Merkeziiçin
● Alper Kaan YURDAKUL

Cinsel istismar konuşuldu

Duyuyor musunuz

büyükler 

İşitme kaybı en sık görülen 
hastalıklardan ancak SGK, 
ortalama fiyatı 5 bin TL olan 
işitme cihazlarının sadece 
675 TL’sini karşılıyor, cihazı 
bozulanın yeni cihaz sahibi 
olması için de 5 yıl bekletiyor
● Yasemin ÇELİK

?
“RUH SAĞLIĞIMIZLA DA OYNANIYOR”
Şu anda 22 yaşında olan Enes 
Ganim, 5 yaşından itibaren 
işitme cihazı ile başladığı 
yolculuğu anlatırken 
“Sadece anne ve baba 
diyebiliyordum, çünkü 
duymuyordum. Dedemin 
duymadığımı fark etmiş 
olması en büyük şansımdı. 
Sonrasında ailem beni kulak 
burun boğaz doktoruna götürdü. 
Geç fark edilmiş olsaydı belki cihaz bile 
işe yaramayacaktı. Çünkü işitme kaybının 
tedavisi yok” diyor.
Doktorun ailesine işitme cihazı 
kullanması gerektiğini söylediğini ifade 
eden Enes Ganim şöyle devam ediyor:
“Ailem ilk önce düşük maliyetli bir işitme 
cihaz alıyor. İlk aylarda işe yaradığını 
sonrasında ise yetersiz geldiğini 
anlıyorlar. SGK’nın vermiş olduğu ödenek 
desteği ve kendilerinin tamamlamak 

için koyduğu para da çöpe gidiyor. 
Bu defa iyi bir cihaz almak için 

güçbirliği yapıyorlar. Çünkü 
babam işçi olduğu için verilen 
rakamlar çok geliyor. Bunun 
üzerine çözüm olarak annem 
bileziklerini satıyor. Babam 

da akrabalardan borç falan 
alıyor. Şimdi onları daha iyi 

anlıyorum. Çünkü artık işitme 
cihazımı kendim alıyorum. En düşük 

işitme cihazının fiyatı 1350 TL’den 
başlayıp 20 binlere kadar devam ediyor. 
Tabii düşük maliyetli işitme cihazı işime 
yaramadığı için de para biriktirmek 
zorunda kalıyorum. Örneğin bazı hastalar 
kulaklık takmasına rağmen duyamıyor, 
çünkü kullandıkları işitme cihazının işlevi 
yok. SGK sadece bizim kulak sağlığımızla 
değil aynı zamanda ruh sağlığımızla da 
oynuyor açıkçası… Umarım buna en kısa 
zamanda çözüm bulurlar.”

ODYOMETRİST KİMDİR?
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Odyometri programlarından mezun; 
endikasyonu belirlenmiş hastalara ilgili ekipmanı kullanarak gerekli testleri 
uygulayan, tanıya yardımcı, sağlık meslek mensubu.
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SÜPER 
AMATÖR LİGDE
BU HAFTA

SÜPER 
AMATÖR LİGDE
BU HAFTA
İstanbul Süper Amatör Lig 5.grup 
mücadelesinde Bostancıspor kendi evinde 
Kurtköyspor’a 3 - 1 mağlup oldu. Grubun 
diğer maçında ise Kilyosspor, sahasında 
Kanaryaspor’u 2-0 yendi .
Süper Amatör Ligde alınan sonuçlar ve 
gelecek haftanın programı şu şekilde;
1.grup
Albayrakspor   -   Davutpaşa  0  - 1
Gültepespor  –  Başakşehirspor   1  -  3
Dudulluspor   -   Çubukluspor  2  -  1
 İstanbul Bafraspor - Esentepe 
Adıyamanspor   3 - 1
Güngörenspor – Yenibosnaspor  0 – 3 
(hükmen)
 3.grup
Bağcılar İstoçspor   –   Soğuksuspor 1  -  2
Beyoğlu Yeniçarşıspor  -  Çapaspor   4  - 0
Gültepe Özgençlikspor  -  Yıldırım 
Bosnaspor  0 - 1 
İstanbul Kayaşehirspor - Arnavutköy 
Belediye  0  -  0 
Ortaköyspor  -  Dolayoba  4  -  0
7.grup
Ortaçeşmespor  - Akatlarspor   3 -  3
 Vefaspor -  Kartal Belediyespor  1  -  0
Bağlarbaşıspor -   Gazi Mahallesispor 1 - 1
Avcılar Belediyespor   - Yahya Kemalspor  
3 - 4
Şafakspor  -  Kaynarcaspor  0 - 0
GELECEK HAFTA
2.grup
Kuştepespor  -   Okspor   
Sekbanlarspor  - Dikilitaşspor
 Zeytinburnu 1957   –  Kartalgücüspor      
 Ayazağaspor  -  Sultanbeylispor   
 Topkapıspor   - 1877 Alemdağspor
5.grup
Kanaryaspor    -   Kocasinanspor   
Kurtköyspor   -    Kilyosspor    
Kavacıkspor   -   Bostancıspor    
Teraziderespor    -  Mahmutbey
İstanbul Siirtspor   -   Sultanbeyli 
Uzunderespor
9.grup
İFA    -    Bakırköyspor   
Başakşehir İkitellispor   -  İstanbul 
Malatyaspor    
Kemahspor   -     Bayrampaşa 
Altıntepsispor  
Zara Ekinlispor    -    Fikirtepe 
Dumlıpınarspor  
Araphanspor   -    Pazariçi Köprülüspor

15 - 21 ARALIK 2017

www.gozvakfi.com

BAYRAMPAŞA
GÖZ HASTANESİ

0212 467 75 00

İDEALTEPE
GÖZ MERKEZİ

0216 417 20 21

YILDIRIM
GÖZ MERKEZİ

0224 364 91 00

GÖZ ALERJİSİ 
Alerji toplumda sık görülen bir hastalıktır. Daha çok 
bahar aylarında görülür. Gözlerde sulanma, kaşınma ya 
da kanlanmaya neden olur. Alerji göz tarafından zararlı 
olarak algılanan birçok maddeye karşı gözlerin anormal 
şekilde reaksiyon vermesidir.

Meydana gelen rahatsızlık insanların performansını 
etkilediği gibi enfeksiyonlara yatkınlığı arttırır, kontak lens 
kullanımını zorlaştırır ve daimi bir huzursuzluk kaynağı 
oluşturur. Bir alerjiye maruz kalındığında gözlerimizde 
bulunan bazı hücreler histamin salgılamaya başlarlar.
Bunun sonucu konjonktiva adlı göz kapaklarının altında ki ince doku şişer ve göz kapakları kızarır. Göz alerjileri sezonluk ve 
daimi olmak üzere iki gruba ayrılır.
Göz alerjileri gözün yüzey dokularını ilgilendirir. Genellikle konjonktivayı etkiler. Gözde bulunan bu ince yapılı zarın benzeri 
burunda da bulunur. Bu iki bölgede de benzer alerjik reaksiyonlar olur.
Burun kaşıntısı , burun tıkanıklığı veya akıntısı görülebilir.
Yaygın allerjenler ;
• Polen
• Çimen
• Yabani otlar
• Toz
• Hayvan tüyleridir.

Mevsimlik alerjiler genellikle kısa sürelidir. Özellikle sonbahar ve ilkbaharın erken dönemlerinde havada ki ot, ağaç, çim, küf 
kaynaklı sporlardan dolayı ortaya çıkar.
Mevsimsel olmayan alerjiler ise herhangi bir zaman da hayvan tüylerinden, toz zerrelerinden ya da diğer alerjik maddelerden 
dolayı ortaya çıkar . Yıl boyunca görülebilir.
En temel göz alerjisi belirtisi göz içinin kaşınmasıdır.
• Gözde kızarma
• Yanma
• Bulanik görme
• Yaşarma
• İltihaplanma

Tanı ;
Alerjik göz hastalıklarının tanısı hastanın muayenesi ve laboratuvar incelemeleri ile  konur. Kırmızı göz oluşturan pek çok durum 
göz alerjilerini tehdit edebilir. Muayene göz kapakları , göz yüzeyini ölçen konjonktiva, kirpikler ve kornea dikkatle incelenir. 
Bazi mikrobik hastalıklar, göz kapağı iltihabı, kuru göz, böcek ısırıkları, göz alerjisini tehdit eden tablo meydana getirebilir. 
Tedavisinde ;
Öncelikle alerjen etkenlerden kaçınmak gerekir.
Polen, hayvan tüyü, toz ve çim gibi antijenler alerjileri aktive eden maddelerdir.
Soğuk kompres belirtileri dindirmekte çok etkilidir.
Suni gözyaşı damlaları özellikle soğuk olarak göze damlatilmasi önerilir.
Antialerjen damlaları; kaşıntıyı azaltır, şişliği giderir.
Kortizonlu damlalar; daha şiddetli alerjilerde kullanılır. Kaşıntıyı, yanmayı, ışığa duyarlılığı azaltır.

Opr. Dr. Gülina Kargül Dinç
İdealtepe Göz Merkezi
Göz Nurunu Koruma Vakfı

Küresel Koşu Günü’ne 
başvurular başladı 
Türkiye’de sadece Fenerbah-
çeli Sporcular Yardımlaşma 
Derneği tarafından organizas-
yonu yapılan “Küresel Koşu 
Günü”,  Osman Atakan Te-
kin’in koordinatörlüğünde 
Fenerbahçe Spor Kulübü De-
reağzı Lefter Küçükandonya-
dis Tesisleri’yle Faruk Ilgaz 
Tesisleri arasındaki 3.25 ki-
lometre mesafeli parkurda 9 
Haziran 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de 
koşulacak. Kadın - erkek herkese açık olan 
bu organizasyona hızlı tempoda yürüyüşçüler 
de katılabilecek. İnsanları spora teşvik etmek 
amacıyla Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaş-
ma Derneği tarafından yapılan “2. Küresel 
Koşu Günü” etkinliğine tüm katılımcılar üc-
retsiz olarak katılabilecek.

NYRR (New York Road Runners) koor-
dinasyonunda, AIMS (Dünya Maraton Bir-

liği) tarafından da desteklenen “Küresel 
Koşu Günü” (Global Runnıng Day) Haziran 
2017’de dünya çevresinde Türkiye dâhil 187 
ülkede 1 buçuk milyon kişi tarafından koşa-
rak kutlanmış, ülkemizde ise Fenerbahçeli 
Sporcular Yardımlaşma Derneği tarafından 
organizasyonu yapılmıştı.
Kayıt yaptırmak isteyenler  
maratonturk@hotmail.com adresine 
başvurabilirler.

DUSyeri Cocukları 
burada buluSuyor
Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nün 
basın lansmanı Fenerbahçeli yönetici 
ve sporcularının katılımıyla gerçekleştirildi

lker Stadyumu Fenerbahçe 
Şükrü Saraçoğlu Spor Komp-
leksi Maraton Fenerium ma-
ğazasının alt katında bulunan 

Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Ku-
lübü’nün basın lansmanı yapıldı. Etkin-
liğe Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat,  
Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Kara-
kaya, Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, 
Fenerbahçe sporcuları Josef de Souza, 
Luis Neto, Melih Mahmutoğlu, Ali Mu-
hammed, Ana Dabovic ve Kelsey Plum 
katıldı. Çocuklara kaliteli vakit geçirme-
leri ve dünyayı üretici bireyler olarak al-
gılamaları için dizayn edilen Düşyeri Ço-
cuk Deneyim Kulübü’nde her branş için 
hazırlanan tiyatro oyunlarıyla çocuklar 
güzel vakit geçiriyor.

Düşyeri’ni tasarlarken neler düşün-
düklerini de anlatan Düşyeri Kurucusu 
Ayşe Şule Bilgiç, “Düşyeri olarak bugü-
ne kadar kendi çocuklarımız için düşle-
diğimiz her şeyi tüm toplumdaki çocuk-
lar için tasarladık ve kendi çocuklarımız 
için düşünmediğimiz hiçbir şeyi de onlara 
sunmadık. Türkiye’nin tüm çocukları he-
pimizin çocukları, onlara artı değeri nasıl 
katarız diye düşündük. Araştırmalar; bir 
çocuğa erken yaşta bilim, teknoloji, mü-
hendislik, matematik, sanat disiplinleriy-
le ne kadar çok farkındalık yaratabilirsek 
onun hem içinde olduğu topluma, hem bi-
rey olarak kendine hem de dünyaya katma 
değerli bireyler olmasının yolunu açtığını 
söylüyor. Burada her saat başı çocukların 
izleyebileceği tiyatrolar var. Ebeveynler 
burada otururken, çocuklar güvenle kali-
teli içeriklerle vakit geçirsinler diye özel 

bir tasarım yaptık. Tüm detayların hepsiy-
le çok yakından ilgilendik. Kulüp yöneti-
cilerimiz de her zaman yanımızda oldular, 
her zaman destek oldular. Umarım hem 
kulübümüz için hem ülkemiz için hem de 
tüm çocuklarımız için çok keyifli, katma 
değerli vakit geçirebilecekleri bu alanlar 
büyür ve daha da fazlalaşır” şeklinde ko-
nuştu. Fenerbahçe Düşyeri, www.fener-
bahcedusyeri.com adında, tüm etkinlik ve 
tiyatro oyunlarının detaylarının yer aldığı, 
sürekli yenilenen içerik programının ta-
kip edilebileceği ve avantajlı fiyatlarla bi-
let satın alınabilen özel bir aplikasyon ve 
site de kurdu.

Turnuvası’nda yarışıyor

Kadıköy Langırt Kulübü, 16 Aralık Cumartesi günü, Açık Çiftler 
Langırt Turnuvası düzenliyor. Kadıköy Langırt Kulübü’nün 
Açık Çiftler Langırt Turnuvası, 16 Aralık Cumartesi günü saat 
13.00’te Kadıköy Pup Station’da gerçekleştirilecek. Turnuva 
sistemi, çift eleme şeklinde yapılacak. Kayıtlar turnuva günü 
12.45’e kadar devam edecek. Gol atmayı seven çiftlere ve 
langırt tutkunlarına cumartesi gününü değerlendirmek için 
alternatif bir etkinlik olan Langırt Turnuvası’na katılarak 
dereceye giren takımlara madalya verilecek. 

Çiftler
Langırt

l Derya KAVAK

Fenerbahçe 
finalde

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kupa Voley erkekler kategorisinde 
1.bölüm rövanş maçında Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik ile Metro 
Enerji Salonu’nda karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş 
maçını da 25-15, 25-17, 35-33’lük setler sonucu aynı skorla kazanarak 
adını Kupa Voley’de final etabına yazdırdı. Turnuvanın final etabı 15-16-
17 Aralık tarihlerinde Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonunda oynanacak.

Fenerbahçe 
finalde

Ü
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
15 ARALIK – 22 ARALIK 2017
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“MÜZİKLE TERAPİ”
Dr. Deniz Adnan Çoban 

15Aralık 2017 / 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi 

Parkı Gönüllüleri

“EFT TEKNİKLERİ”
Buket ELBEYOĞLU

15 Aralık 2017 / 13.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“KENDİLİK ATÖLYESİ”
Faruk ÖĞÜNÇ

15Aralık 2017 / 15.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“ENGELLİLER İÇİN 
FARKINDALIK SERGİSİ 

VE KERMES ETKİNLİĞİ”
15Aralık 2017 / 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy 

Gönüllüleri

“BUĞDAY EKOLOJİ 
DERNEĞİ: ATALIK 

TOHUMLAR VE GIDA 
GÜVENLİĞİ”

Turgay ÖZÇELİK
16 Aralık 2017 / 14.30
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda 
Gönüllüleri

“ASTROLOJİ VE 2018”
Asude ARGUN

16 Aralık 2017 / 15.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“KİTAP OKUMA GÜNÜ: 
DENİZİN HİKAYESİ”

Yazar Dilek Neşe 
AÇIKEL

18 Aralık 2017 / 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi 

Parkı Gönüllüleri

“İSLAM HUKUKUNDA 
VE CUMHURİYETTE 

KADININ YERİ”
Araştırmacı Fahri ERKİK

18 Aralık 2017 / 13.30
Yer: Fikirtepe Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Fikirtepe 

Gönüllüleri

“GELECEĞİN MESLEĞİ: 
ARABULUCULUK”

Av. Arb. Şükran TAVLAŞ, 
Av. Arb. Tülin DOĞAN
18 Aralık 2017 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür 
Merkezi – B Salonu

Düzenleyen: Bostancı 
Gönüllüleri

“ACİL DURUMLARDA 
HOMEOPATİ 
KULLANIMI”

Dr. Kudret PARPAR
18 Aralık 2017 / 15.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“MOTİVASYON VE 
ENERJİ YÜKSELTME 

UYGULAMALARI”
Bütüncül Destek 

Terapiler Uygulayıcısı 
ve Eğitmeni Nafiye 

ÖZDEMİR 
18 Aralık 2017 / 14.00

Yer: Defne Parkı - Defne 
Kafe

Düzenleyen: 
Sahrayıcedit Gönüllüleri

“SÖYLEŞİ: HER ŞEY 
DEĞİŞECEK”

Dr. Yavuz DİZDAR
19 Aralık 2017 / 14.00
Yer: Kozyatağı Kültür 

Merkezi Konferans 
Salonu

Düzenleyen: Erenköy 
Gönüllüleri

“2018’DE GÖKYÜZÜ”
Kişisel Gelişim Uzmanı 

Murat GÜRGÜN
19 Aralık 2017 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür 
Merkezi – B Salonu

Düzenleyen: Göztepe 
Gönüllüleri

“KADIN EMEĞİ 
ATÖLYESİ: PATCHWORK 

ÇALIŞMASI” 
Ebru GEZEN

19 Aralık 2017 / 14.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“DOĞAL VE ORGANİK 
BAHÇE(GDO)HİBRİT 
TANITIMI VE EKİMİ”

Tema Vakfı Doğal 
ve Organik Tohum 
Tanıtmanı Mehmet 

EKŞİOĞLU 
19 Aralık 2017 / 13.00

Yer: Merdivenköy 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Merdivenköy Gönüllüleri

“FARK YARATARAK 
BAŞARMAK”

Şair-Yazar Erol 
GÜNGÖR

20 Aralık 2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: 

Fenerbahçe Gönüllüleri

“LALEZAR TSM 
KOROSU”

Şef Hayri PEKŞEN
20 Aralık 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi 

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri

“DEPREME HAZIR 
MIYIZ?”

Kadıköy Belediyesi 
Afet Bölümü – Binnaz 

SAKA, Hakan ÖZDEMİR, 
Seyfullah DENİZ

20 Aralık 2017 / 14.00
Yer: Feneryolu Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Feneryolu 

Gönüllüleri

“KAFAYA TAKMAMA 
TEKNİKLERİ”

Yaşam Koçu Merve 
ASLAN

20 Aralık 2017 / 13.00
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa 

Gönüllüleri

“OMUZ, BEL VE 
DİZ AĞRILARININ 

NEDENLERİ VE 
TEDAVİLERİ”

Doç. Dr. Koray DUMAN
20 Aralık 2017 / 14.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“TOPLUMSAL CİNSİYET 
ATÖLYESİ”

Perihan KOCA
20 Aralık 2017 / 19.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“BÜYÜKLERE 
MASALLAR”

Uzman Anlatıcı ve 
Matematik Öğretmeni 

Alev PEŞE
20 Aralık 2017 / 13.30
Yer: Fikirtepe Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Fikirtepe 

Gönüllüleri

“OBEZİTE VE ŞEKER 
HASTALIĞI”

Endokrin Uzmanı Dr. 
Özlem CİĞERLİ

21 Aralık 2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: 

Fenerbahçe Gönüllüleri

“TARIMDA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
VE YEŞİL EKONOMİ”

Prof. Begüm 
ÖZKAYNAK

21 Aralık 2017 / 14.00
Yer: Kriton Curi Parkı 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi 

Parkı Gönüllüleri

“DENİZ KABUKLARI”
Dragos Deniz Kabukları 
Merkezi Ö. Harun Reşit 
İlkokulu Öğrencilerinin 

Gözlem Gezisi 
21 Aralık 2017 / 10.00

Yer: Dragos
Düzenleyen: Göztepe 

Gönüllüleri

“MEME KANSERİ”
Serap AKIN

21 Aralık 2017 / 14.00
Yer: 23 Nisan Parkı - 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Sahrayıcedit Gönüllüleri

“DİYABET”
Dr. Ayşegül ÇAM

21 Aralık 2017 / 14.00
Yer: Bostancı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostancı 
Gönüllüleri

“EVI THETA HEALING - 
BİLİNÇALTI TEMİZLEME 

SEMİNERİ”
Enerji Terapisti Uğur 

Metin BARAN
21 Aralık 2017 / 14.00

Yer: Rasimpaşa Gön. Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa 

Gönüllüleri

“BESTE TSM KOROSU”
Şef Kemal KÜLAH

21 Aralık 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi 

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri

“MANDALA ATÖLYESİ”
Öznur Yılmaz BERK

22 Aralık 2017 / 11.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

Koşuyolu Gönüllüleri Kasım ayı boyun-
ca “Bireysel Gelişim Günleri Etkinlikle-
ri” kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği 
yaptı, konusunda uzman birçok ismi ağırla-
dı. Etkinliklerde;

Buket Elbeyoğlu’nun seminerinde 
“Duygularımızın Ruh ve Beden Sağlığı-
mıza Etkileri” anlatılırken, Müge Aslan’ın 
“Nefes ve Beden Farkındalığı” semineri de 
yoğun bir katılımla gerçekleşti. Ahmet Şa-
hinöz ise spor yapan kişilerden oluşan katı-
lımcılara kas tendon (Yi Jin Jing) egzersiz-
leri yaptırdı. Aralık ayında atölye çalışması 
yapılacağının müjdesi verildi. 

Zekiye Olgaçay “Kahramanın Yolcu-
luğu” başlıklı seminerde kendi gücümüze 
inanmanın önemini vurgulayarak içsel yol-
culuğu anlattı. 

Doç. Dr. Sezai Çelik,  Ozon Tedavisi, 
Varis Tedavisi ve HİFU yönetimi konula-
rını anlatırken; Tibet Reiki Ustası, Ashtan-
ga Yoga, Mantra Yoga ve Kriya Yoga usta-

sı ve danışmanı olan Yash Shekhar “Zihni 
Dinginleştirme Teknikleri” konusunda bil-
gilendirme yaptı. 

Aydan Gündüz ile ilk  ‘Çay ve Kitap’ 
etkinliği gerçekleştirildi. Aydan Hanım ile 
edebiyat kitapları ve öğrencisi olduğu Atilla 
İlhan ile ilgili bilgileri paylaştı.

Ayşen Arıç ile dünya tarihini değiştire-
cek olan Bosna’nın Kayıp Piramitleri üzeri-
ne interaktif olarak bir çalışma gerçekleşti. 
Arıç, araştırmacı bir grup ile bölgeyi ziyaret 
ederek yerinde inceleme yapmış, Dr. Sam 
Osmanagich kendisiyle görüşmüştü. 

Damla Selin Tomru ile “Bireysel Geli-
şim Yolculuğu” semineri gerçekleştirilir-
ken, Uzm. Psikolog ve Yazar Eddi Anter ise 
“Farkındalık” üzerine seminer verdi.

Alanında uzman pek çok isim tarafın-
dan birbirinden farklı konularda düzenlenen 
seminerler ve etkinlikler, Bireysel Gelişim 
Günleri’nin programı dahilinde düzenli ola-
rak gerçekleştiriliyor.

KoSuyolu Gönüllülerİ’nden 
Bİreysel GelİSİm Günlerİ

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, 3 Ara-
lık Dünya Engelliler Günü’nde, en-
gellerle mücadele eden MS hastası 
Yazar Barış Erdoğan’ı konuk etti.

Yazar, gelişmiş ülkelerde engel-
lilerin yaşama katılım oranının yük-
sek olduğunun altını çizerken, engelli 
bireylerin topluma kazandırılmasının 
önemli bir gereklilik olduğunu vur-
guladı. Dünya genelinde 1 milyar, 
Türkiye’de ise 12,9 milyon insanın 
engelli olduğunu belirten Barış Er-
doğan engellere rağmen umut, sevgi, 
barış, özgürlük ve paylaşım kavram-
larını gönüllerinde yaşattıklarını ifa-
de ederek sözlerini tamamladı.

OTİZMİ ANLAMA
Engelli olmanın bir tercih olmadı-

ğı vurgusuyla, 3 Aralık Dünya Engel-
liler Günü kapsamında, Göztepe Gö-

nüllü Evi’nde bir etkinlik düzenlendi. 
Hamit İbrahimiye Otistik Çocuk-
lar İlkokulu Müdür Yardımcısı Ba-
rış Yıldız, ‘otizm ve otistik çocuklar’ 
konusunda önemli açıklamalarda bu-
lundu. Otistik çocukların ve aileleri-
nin sorunlarının tartışıldığı etkinlikte 
vurgulanan ana tema ise, “engelli ol-
manın bir tercih olmadığı, her sağlıklı 
bireyin bir engelli birey adayı olduğu, 
kalpteki engeller dışında tüm engel-
lerin aşılabileceği” ifadeleriyle özet-
lenebilir.

Gönüllülerden Down 
sendromlu çocuklara ziyaret

Bostancı Gönüllüleri Engelli Komi-
tesi, Down sendromlu çocukların ai-
leleri tarafından kooperatif olarak 
kurulan ve yine ailelerin desteğiy-
le işletilmekte olan atölyede, Down 
sendromlu çocukların misafiri oldu. 
Çeşitli el becerilerinin ve pek çok fa-
aliyetin gerçekleştiği Tomurcuk Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni 
ziyaret ederek, çocukların genetik 
farklılıklarından doğan ihtiyaç ve so-
rumluluklara ne yönde katkı sunma-
ları gerektiğini bizzat gözlemleyen 
gönüllüler, ailelerle ve Down send-

romlu çocuklarla her zaman dayanış-
ma içinde olacaklarını belirttiler.

MEVLANA ANILDI
Bostancı Gönüllüleri Sosyal Ko-

mitesi tarafından gönüllü evinde dü-
zenlenen anma etkinliğinde, Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’nin edebi ve mane-
vi mirası üzerine yoğunlaşıldı. Yedi-
tepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ay-
şen Arıç’ın katılımıyla gerçekleşen 
etkinlikte Arıç, Mevlevilik felsefesine 
dair konuşma gerçekleştirirken, gü-
nümüz dünyasından 800 yıl geçmişe 
yapılan yolculuğun, dileyicilere çok 
yönlü katkı sağladığı ifade edildi.

Evrenle Uyum 
Söyleşisi
Feneryolu Gönüllü Evi’nde, gönüllülerin 
ve semt sakinlerinin yoğun ilgisiyle 
gerçekleşen söyleşide konuşmacı 
olarak, Kişisel Gelişim Uzmanı Vejdi 
Karanki konuk oldu. Ana hatlarıyla, 
“Evrenle uyumlaşma sürecinde 
var olmak ve uzlaşmak, gelişmeyi 
engelleyen faktörler ve değişim 
potansiyelinin farkına varabilmek” 
konularında interaktif bir sunum 
gerçekleştiren Karanki, dinleyicilerin 
sorularını yanıtladıktan sonra, ilgiyle 
takip edilen anlatımını sona erdirdi.

Erenköy Gönüllüleri Eğitim ve 
Gençlik Komitesi’nin Caddebos-
tan Kültür Merkezi’nde düzenle-
diği etkinliğin konuğu, genç yaş-
ta mesleğinde büyük başarı elde 
eden Pedagog Gözde Erdoğan’dı.

“Bir bebeğin dünyaya geldi-
ği anda ilk algıladığı, annenin sı-
cak kucağıdır. Hepimizin hayatı 
annemizle başlar” diyerek sözlerine baş-
layan Gözde Erdoğan sözlerine “Anne, 
uzun hayat yolculuğumuzun koruyu-
cu meleği ve bizim ilk liderimizdir. Bu 
nedenle annemiz ile kurduğumuz ilişki 
tüm yaşamımızı şekillendirir” diyerek 
sürdürdü.

Ailenin çocuğuna olan ilgi ve des-
teğinin ölçüsünü, eğitimi ve başarısını, 
aile hayatı ve toplumla olan ilişkilerini 
samimi ve içten sunumuyla anlatırken, 
kendini çocuklarıyla birlikte izlemeye 
gelen seyircilere teşekkür etti ve gelen 
soruları detaylı olarak cevaplandırdı.

Etkinlik sonunda izleyicilere kitap-
larını imzalayan ve onlarla sohbet eden 
Pedagog Gözde Erdoğan’a teşekkür 
eden Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Nur-
han Sözer, teşekkürlerini sunarak plaket 
takdim etti.

KADIN-ERKEK İLİŞKİSİ SAHNEDE
Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat 

Komitesi’nin düzenlediği tiyatro etkin-
liğinde kalabalık bir katılımcı grubuy-
la “Kadın Aklı Erkek Aklı” adlı oyun 
seyredildi. Gönüllülerin ve mahalleli-
lerin istekleri doğrultusunda seçilmiş 
olan ve kadın-erkek ilişkilerini espri-
li bir dille anlatan oyun için izleyiciler 
Erenköy Gönüllülerine teşekkür ettiler 
ve bu veya benzeri kültürel etkinlikle-
rin içerisinde düzenli olarak bulunmak 
istediklerini belirttiler.

Gönüllüler Günü Buluşması
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinliği, 
Göztepe Gönüllü Evi’nde, gönüllülerin ve mahalle 
sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti. Gönüllü 
olmanın öneminin, sorumluluk ve dayanışma 
anlayışının üzerinde durulduğu buluşmada 
Göztepe Gönüllü Evi Başkanı Tamer Aner 
tarafından gerçekleşen açılış konuşmasıyla 
başlayan etkinlik, katılımcıların gönüllü olmaya 
nasıl karar verdiklerine ve anılarına dair 
anlatımlarıyla son bulurken, aynı gün, kadınlara 
seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ve 
Dünya Toprak Günü’nün de yıldönümü olması 

dolayısıyla, söyleşi yelpazesi zenginleşti.

“DÜZENSİZLİKTEN YARATICILIĞA”
Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi’nin 
düzenlediği etkinlikte Doç. Dr. Haluk Berkmen,  
“Düzensizlikten Yaratıcılığa” başlığıyla 
gerçekleştirdiği söyleşide, görsel sunum da 
kullanarak, canlı ve cansız âlemlerde düzen-
karmaşa ilişkisini anlattı, insan davranışlarına 
yönelik incelemelerini paylaştı. Berkmen’in 
sunumu, katılımcılar tarafından ilgiyle takip 
edilirken, söyleşi soru ve cevaplarla sona erdi.

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Müzik Komi-
tesi’nin konuğu, Akademisyen-Ses Sanatçı-
sı ve Şef Çetin Körükçü idi. Moderatör Ca-
ner Bakır’ın aynı zamanda ud ile eşlik ettiği 
etkinlikte Körükçü, Türk Sanat Müziğinin 
eşsiz eserlerini seslendirdi. Konuklar ve gö-
nüllülerin eserlere hep birlikte eşlik etme-
siyle oluşan ahenk, katılımcılara mutluluk 
verirken Kriton Curi Gönüllü Evi Başka-
nı Ayten Afşin, Çetin Körükçü’ye katkıları 
için teşekkür etti ve etkinliği günün anısına 
çiçek armağan ederek sona erdirdi.

“POZİTİF DÜŞÜNME SANATI”
Yaşam koçu Neslihan Yılmaz’ı konuk 

eden Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, “Pozi-
tif Düşünme Sanatı” konulu söyleşide, pro-
aktif ve reaktif düşünce özelliklerini Yıl-
maz’ın anlatımıyla dinlediler. nProaktif 
düşünceye sahip olan bireylerin, sorunlar-
dan ziyade çözüm ürettiklerini; buna kar-
şın reaktif düşünceye sahip olan bireylerin 
ise kendilerini geliştirmekte güçlükler yaşa-

dıklarını belirtti. İnsanların da frekansları-
nın olduğunu ve bilim, sanat, espri anlayışı 
gibi kazanımların frekansla açıklanabildiği-
ni belirten Yılmaz, insanlardaki frekansla-
rın zihinsel, bedensel ve ruhsal olmak üzere 
üçe ayrıldığının altını çizdi. 

Afet Bilinci Eğitimi

Merdivenköy Gönüllü Evi Çevre ve Afet 
Komitesi ile Kadıköy Belediyesi Çevre 
Koruma Müdürlüğü Kentsel Arama 
Kurtarma takım eğitmenlerinin birlikte 
hazırladığı “Afet Bilinci Eğitimi” Merdivenköy 
Gönüllü Evi’nde gerçekleşti. Seminerde, 
toplum olarak afetlere ne derece hazırlıklı 
olunduğu konusu üzerinde durulurken, 
afet öncesinde alınması gerekli olan 
tedbirler, afet esnasında yapılması 
gereken müdahaleler ve benzeri bilgiler 
gönüllülerle ve mahallelilerle paylaşıldı. 
Günümüzde afetlere karşı daha dirençli olan 
ülkelere bakıldığında, kriz yönetiminden 
ziyade risklerin azaltılmasını hedefleyen 
standartların uygulandığının altını çizen 
eğitmenler, yara sarmak yerine önlem 
almanın önemini vurguladılar.

Linolyum Baskı Atölyesi
Elif Çatlıoğlu eğitiminde keyifli bir linolyum baskı 
atölyesinin gerçekleştirildiği etkinlik, Moda Gönüllü 
Evi’nde bir araya gelen gönüllülerle uygulandı. Çatlıoğlu 
“Bu baskı türünde kalıp olarak yer taban malzemesi 
kullanılır. Eski bir baskı yöntemi olmakla beraber 
günümüzde de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Oyulması kolay, kullanımı uzun ömürlü ve saklama 
kolaylığının avantajı dolayısıyla uygun bir baskı 
türüdür. Bu tür atölye çalışmalarımız devam 
edecektir” sözleriyle, bir yandan uygulama öğretirken 
diğer yandan da bilgilendirmelerde bulundu.

Engelliler 
Günü 

etkinlikleri

Müziğin büyüsü…

Hayat anneyle başlar

Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönülleri 
tarafından Ardanuç'a gönderilen 15 
adet tekerlekli sandalye, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü'nde; Artvin Valisi 
Ömer Doğanay, Ardanuç Kaymakamı 
Muhammet Furkan Sancaktutar ve 
Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım 
Demir'in katılımı ile düzenlenen 
Engelliler Günü etkinliğinde ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıldı.

Engelliler sandalyelerine kavuştu
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Uzun Sürmüş Bir Yaz’, ‘Sevgilim İstanbul’, ‘Yüzbaşının Oğlu’, ‘Boğazkesen – Fatih’in 
Romanı’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… Sardalya yavrusu. 2-‘Amaca doğru durmadan 
yürü’ anlamında kullanılan bir seslenme sözü… Bayağı, sıradan… Karı kocadan her biri, 
hayat arkadaşı. 3-Orhan Kemal’in bir romanı… Dengeli; oturmuş… Şarkı sözlerinin sert bir 
biçimde vurgulandığı müzik türü… Ateş. 4-Umman’ın plaka işareti… Postları değerli türlü etçil 
hayvanların ortak adı… Duman lekesi… Eskiden giyilen ince softan hafif ve dar bir üstlük. 
5-Dili tutulmuş, dilsiz… Belirli geçmiş zaman eki… Kadıköy’de bir semt. 6-Oyun, hile, dolap, 
desise… Hıristiyanların Aralık ayı içinde kutladıkları bir yortu… ‘Yeni’ anlamında kullanılan 
önek… Ağabey, aka, ede. 7-Bir bağlaç… Burdur’da bir baraj… Zarara uğrama tehlikesi, riziko… 
Ağırbaşlılık. 8-Yeşim Ustaoğlu’nun bir filmi… Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılan 
bir söz… Kamer… Bir günahı Tanrı’ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka ya da tutulan 
oruç. 9-Done, veri… Küçük mavi çiçekler açan bir bitki… Emanet, vedia. 10-Su ile ilgili… 
İlave… İntikam… ‘Hayır’ anlamında kullanılan ünlem… Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun 
kısaltması. 11-Bir kıta adı… Başkalarına kolayca uyabilen, yumuşak başlı… Başıboş hayvan… 
Bir bağlaç. 12-‘Eskiden Terzi’, ’40 Şiir ve Bir … ‘, ‘Üzgün Kediler Gazeli’ gibi kitaplarıyla 
tanınan şair… Tavır, davranış. 13-Yemen’in başkenti… Çelik soyadlı pop müzik şarkıcısı 
ve besteci… Mehterhanede yer alan bir tür davul. 14-Yaşar Kemal’in bir romanı… Avrupa 
Parlamentosu’nun kısa yazılışı… Satrançta bir taş… Yer, mahal. 15-Güney Amerika’da bir dağ 
sırası… Üye… Eski dilde tepki… Hollanda’nın plaka işareti. 16-Hakka uygun, haklı… Rumların 
kutsal saydıkları kaynak ya da pınar… Mantıkta, dilemma. 17-Muğla’nın bir ilçesi… Seslenmek 
ve dikkati çekmek için özellikle Rumeli’de kullanılan bir söz… Batı ülkelerinde vikont ile 
şövalye arasında soyluluk unvanı… Lanetlenmiş. 18-Özgür… İlişkin… İnci taşına verilen bir ad. 
19-Zeki Ökten’in bir filmi… Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen 
kısa süre... Ödenti. 20-Erzurum’un bir ilçesi… Altekin soyadlı aktör… Tasdik… Eskrimde, delici 
kılıç.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-’Dogville’, ‘Gözü Tamamen Kapalı’, ‘Avustralya’, ‘Saatler’ gibi filmleriyle tanınan aktris… 
Yemek… Bir nota. 2-Matematikte kümeye varlıklardan her biri… İrade zayıflığı… İşçilerin ya 
da işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak 
ve daha da geliştirmek için aralarında kurdukları birlik. 3-Zaman, çağ… Bir şirket türü 
olan limitedin kısa yazılışı… Yelken ve küreklere yürütülen ve genellikle Bodrum’a özgü 
dayanıklı ve zarif tekne türü… Dahil. 4-Süsen bitkisine verilen bir ad… Eski dilde umut, 
umma, ümit… Yardım amacıyla toplanan para… En kısa zaman, an. 5-Milatla ilgili… Kars’ın 
bir ilçesi… Yumuşak, yüzü ince havlı bir deri türü. 6-İyiden iyiye, iyice… İsim… Sıkıntı verme, 
üzme, üzgü… Rodyum elementinin simgesi. 7-Ses… Gelenek… Anadolu Ajansı’nın kısa 
yazılışı… Ayak tabanı… Bir askeri harekatta birliklerin gereksinim duyduğu her türlü gerecin 
toplandığı, dağıtıldığı bölge. 8-Yassı demir çelik ürünü… Hıristiyanların büyük perhize girmek 
üzere bulundukları günler, et kesimi… Alfabe. 9-Stefan Zweig’ın bir romanı… Mecazen, 
çeşitlilik… İşe yatkın, becerikli, mahir. 10-Gözde sarıya çalan kestane rengi… Bir nota… 
Bartın’ın bir ilçesi… Kilometrenin kısa yazılışı… Görme engelli. 11-Deniz kenarı... Gümüş 
elementinin simgesi… Sinirli. 12-Lise öğrencisi… Fraksiyon… Dedelerden ve büyükbabalardan 
her biri. 13-Bir cins güvercin… Güldürü niteliğinde kısa oyun… Bir nota… Kaynağı mitolojik 
çağlara dayanan kirişli bir çalgı… Romanya’nın plaka işareti. 14-Sayma ya da sayılma… Bir 
iskambil oyunu… ‘Bir de Baktım Yoksun’, ‘Kediler Güzel Uyanır’,’Aşk Mutfağından Yalnızlık 
Tarifleri’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar. 15-Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları 
şakul ipi… Kurdele, şerit, kumaş vb. nin kelebek biçiminde bağlanmış biçimi… Atıf Yılmaz’ın 
bir filmi. 16-Tokat’ın bir ilçesi… Bir sayı… Edim, fiil… Trenin üzerinde hareket ettiği demir yol. 
17-Cüzzam hastalığına verilen bir ad… Çıplak… Hafif ve hoppa. 18-Meslek… Büyükşehir, 
metropol… Çok büyük, çok önemli… Eski dilde ziyafet, yemek. 19-Yayla atılan çubuk… En 
küçük topçu birliği… Çinko elementinin simgesi… Paylama, azarlama. 20-Akbaş soyadlı 
aktör… Maden Tetkik Arama’nın kısa yazılışı… Avusturya’nın eski para birimi… Tellür 
elementinin simgesi.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Anna Ahmatova, Uefa, Öd 2-Düello, Tur, Göztepe 3-Klişe, Riga, Akropol 4-Litas, Digor, İki, Liva 5-Elaman, Manolya, Legal 6-Remil, Siirt, TR 7-Abi, 
İsyankar, Aut, Ast 8-Şano, Polar, İp, Terfi 9-İş, Sten, Rikkat, Kaime 10-Taklit, Ki, Tekin, El 11-Operakomik, Arzani 12-Abu, İncir, İtaat, Anot 13-Tarak, Arif, Kıl, An 14-
Aşar, Ozan Açıktan 15-Manuş Baba, İl, Draje 16-Ar, Zerrin Özer, Ts 17-Kıt, Muz, Trap, Suni, yo 18-Riyal, Henri Matisse 19-Po, İdame, Karantina 20-İzole, Ol, Kg, Tire, 
Mis.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Adile Naşit, Atamak, Bi 2-Nü, Başar Başarır 3-Nektarin, Uran, Tipo 4-Allame, Oslo, Aruz, Yol 5-Ali Sami, Tipik, Şema 6-Hoş, Nispeten, 
Ebruli 7-Ed, Lyon, Rca, Arz, Do 8-At, İm, Al, Nairobi, Hal 9-Turgay Nar, Krizantem 10-Orion, Kriko, Fa, Örnek 11-Grosa, Kimi, Nazar 12-Aga, Lirik, İtfa, Epik 13-İyi, 
Patka, Çir, Mat 14-Uzakara, Te, Akıl, Sari 15-Etki, Tut, Katık, Tutar 16-Fer, Tekir, Ltd, Nine 17-Apolet, Ranza, Artist 18-Epigrafi, Ananas, Sim 19-Ova, Simenon, Yeni 
20-Dalalet, Elit, Peso, As.
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“Zaman benim yolum, zama-
nın içerisinde ilerliyorum, ara-
da bir duraksıyorum sonra tamir 
edip tekrar ilerliyorum. Bunca 
zaman bu işi yaptığınızda böyle 
oluyor…  Artık kendinizi saat ta-
mir ediyormuş gibi değil de ağrı-
yan bir yerinizi iyileştiriyormuş-
sunuz gibi hissediyorsunuz.”

Böyle ifade ediyor antika 
saat tamircisi Nezih Arıcı nesil-
den nesle aktarılan 150 yıllık tec-
rübeyle… Yeri gelmiş saray sa-
atlerini tamir etmiş, yeri gelmiş 
yurtdışından saat gönderilmiş ta-
mir etsin diye… Zamanı işleyen, 
zaman karşısında eskimeyen bir 
usta o…  Dükkânına girdiğimiz-
de duvar saatleri ve köstekli sa-
atler karşılıyor bizi. Moda’daki 
küçük mekanı, sadece müdavim-
lerin değil sokak kedilerinin de 
uğrak yeri…

• Saat tamirciliğine nasıl 
başladınız?

Biz dört nesildir antika saat 
tamirciliği işini icra ediyoruz. 
Dedemin babasından bize ka-
lan mesleği sürdürüyoruz, ben de 
son nesilim. Çocukken babamın 
yanında çalışmaya başladım. 15-
16 yaşlarımda daha da işe yoğun-
laştım. Okuldan çıktıktan sonra 

dükkâna gelir babamın yap-
tığı işlere bakarak saat ta-

mir etmeyi öğrenirdim. 
Askere gidip geldikten 
sonra da devam et-
tim. Bir zaman çalış-
tıktan sonra işi iyice 
öğrenince 2002’de 
Adapazarı’ndan İs-
tanbul’a geldim. 

• Kaç yıldır mes-
leğinizi icraat ediyor-

sunuz?
50 yıl oldu. Zamanın 

nasıl geçtiğini anlamadım 
(gülüyor). Şaka bir yana emek 

vererek ve sabrederek bugünle-
re geldim yoksa 50 yıl, dile ko-
lay yarım asır… 

• Şimdiki saatleri nasıl bulu-
yorsunuz?

Yeni versiyon elektronik sa-
atlerin tamiri değil, değişimi 
oluyor. Çoğunlukla kaldır at tipi 
oluyorlar. Tüketim malzemesi 
yani. Benim tamir ettiklerim ge-
nellikle eski tip saatler oluyor, 
mekanik saatler üzerine çalışı-
yorum. Duvar saati, cep saati, 
kol saati, masaüstü saatleri gibi 
kıymetli saatlerin tamirini yapı-
yorum.

• Genel olarak saatlerle ilgi-
li ne düşünüyorsunuz?

Elektronik saatler sınırlı, me-
kanik saatler sonsuz. Yavaş ya-
vaş mekaniğe dönülüyor çünkü 
mekanik eskimeyen bir şey yani 
ömrü sonsuz. Tamir edildiği sü-
rece her zaman çalışır. 300 sene 
500 sene gider. Ustası olduğu sü-
rece çalışmaya devam eder.

• Bu işin incelikleriyle ilgili 
neler söylemek istersiniz?

50 yıl bana tecrübe kazandır-
dı. Bu işin ilk kuralı sabır, 250 
senelik bir saat eline geldiğinde 
onun parçasını zaten bulamazsın, 
yapmaya çalışırsın bu da büyük 
sabır gerektiren bir durum. Her 
saat sizi başka insanların zaman-
larına gönderiyor, kapılıp öyle-
ce gidiyorsunuz. Bunun ucu açık 
sonu da yok, daha öğreneceğim 
çok şey var. Bir de tamir edeme-
diğin saat olmaz, seni zorlayan, 
zamanını alan saat olur ama so-
nunda hepsini tamir edersiniz.

• Mesleğin devamı için ne 
düşünüyorsunuz?

Bu işin okulu yok. Olmadı-
ğı için de saat tamircisi, yorgan-
cı, ayakkabıcı gibi meslekler ya-
vaş yavaş yok oluyor. 20 sonra 
yerimize saat tamir edecek usta 
olmayacak. Sanat öğrenmenin 
birkaç senelik zamanı var ama 
kimsenin buna vakti yok…

Kadıköy’de sokakta yaşayan 
kediler ne şanslı ki her kış onlar 
için bir şenlik düzenleniyor 
ve dondurucu soğuklarda 
başlarını sokacakları evler 
yapılıyor. 17 Aralık Pazar günü 
Moda Parkı’nda gönüllüler 
tarafından yapılacak 1000 
adet kedi evi sokak kedilerinin 
barınması için semtin çeşitli 
yerlerine konulacak. Kedici 
Dergisi, Kadıköy Belediyesi’nin 
desteğiyle “Sokaktaki 
Kediler Şenliği” düzenliyor. 
Bu yıl beşincisi yapılacak olan 
şenlik, 17 Aralık Pazar günü 
14.00’te Moda Parkı’nda 
gerçekleştirilecek.
Kedici Dergisi’nin İstanbullu 

okuyucuları ve tüm 
hayvanseverlerin katılımıyla 
gerçekleşecek olan Sokaktaki 
Kediler Şenliği’nde Adore 
Mobilya’nın desteğiyle binden 
fazla “kedi evi” yapılması 
planlanıyor. Ayrıca Nestle Purina 
sponsorluğunda katılımcılara 
her ev için dağıtılacak 1000 
kg.lık kedi maması da kedi 
evleriyle birlikte sokaktaki 
kedilere dağıtılacak. Gönüllülerin 
katılımıyla yapılacak olan 
“kedi evleri” uygun yerlere 
yerleştirilecek. Ayrıca 
şenliğe katılan çocuklar için 
hazırlanacak Kedi Resmi Çizim 
Atölyesi’nde montajı biten 
evlere sprey boyalarla kedi 
resimleri ve evlerin kediler için 
olduğunu belirten sloganlar 
yazılacak. Kadıköy Belediyesi 
geçtiğimiz yıllarda yaptığı kedi 
evlerini Kadıköy’de bulunan 
parklara koymuştu.
Öte yandan Kadıköy Serüven 
Kültür de aynı gün Tasarım 
Atölyesi Kadıköy’de bir kedi evi 
yapım atölyesi düzenleyecek. 
19.00-21.00 saatleri arasında 
yapılacak atölyeyle ilgili detaylı 
bilgi için  0538 939 61 66 / 0553 
549 62 06 numaralı telefonlara 
ulaşabilirsiniz. 

Kedici Dergisi, Kadıköy 
Belediyesi’nin desteğiyle artık geleneksel 
hale gelen “Sokaktaki Kediler Şenliği”nin 
5’incisini Moda Parkı’nda gerçekleştiriyor

Antika saat tamircisi Nezih Arıcı, 
Moda’daki dükkanında 
zamanı ince bir dantel gibi işliyor…
l Derya KAVAK

Kediler

Zamanın ruhu
bu dUkkAnda

yaşıyor kalmayacak
bu kış da evsiz

l Berkay YALAZ
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