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“Arkeolojik bulgular 
incelenmeli”

Çekinmeyin, 
sorun!

 Lahit parçalarının bulunduğu 
Acıbadem’deki alanda inşaat 
durduruldu, kazıya başlanacak. 
Kadıköy’ün dönüşümünü 
konuştuğumuz Prof. Dr. Murat 
Güvenç, “Bu lahitlere daha çok 
rastlanacaktır” diyor  l Sayfa 10'da

 Efsun Sertoğlu ve Aykut Bora, 
16 Nisan’a kadar yetişkinlerin, 
çocuk ve ergen cinselliğine ilişkin 
sorularına yanıt verecek.  Yanıtlar, 
“Çocuk ve Ergen Cinselliği Hakkında 
Konuşamadıklarımız” adlı kitapta 
yayımlanacak  l Sayfa 4'te

Kadıköy Belediyesi Akademi, belediye deneyimleriyle akademik bilginin 
buluştuğu “Yereli Yönetmek” seminer programını başlatıyor. Yerel yönetimlere 

ilgi duyan herkesin ücretsiz olarak katılabileceği “Yereli Yönetmek” 
seminerlerine internet üzerinden başvurular başladı   l Sayfa 6'da

Prof. Dr. Türker Şahiner’in Kadıköy Belediyesi 
Alzheimer Merkezi işbirliğiyle yarattığı Beynex 

uygulamasıyla, belleğinden şüphe duyanlar 
erkenden Alzheimer’ı engelleyebilecek, egzersizlerle 

hastalığı erteleyebilecek   l Sayfa 10'da

Özelleştirme Yüksek Kurulu, 36 yıllık 
süreyle özelleştirilmek üzere ihaleye 
çıkarılan Fenerbahçe-Kalamış Yat 
Limanı imar planlarına yapılan tüm 
itirazları reddetti. Kurulun kararı 
Resmi Gazete’de yayınlandı  l Sayfa 3'te

14 Mart Tıp Bayramı Kadıköy 
Belediyesi ve İstanbul Tabip Odası’nın 
düzenlediği ortak etkinlikle kutlandı. 
Prof. Dr. Taner Gören “Halk sağlığı 
sorunlarını, hep birlikte çözeceğimize 
inanıyorum.” dedi  l Sayfa 12'de

Özelleştirme kararına itirazlara red Sağlıkçılar bayramlarını kutladı

seminerleri  başlıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından 
sürdürülen  “Satın Alma 
Sahiplen” kampanyası için bir 
araya gelen ünlü oyuncular 
evlerini paylaştıkları 
hayvanlarla yaşadıkları 
deneyimleri, anılarını anlatmaya 
devam ediyor  l Sayfa 5'te

Ve kendisinden 
diktatör de 
aziz de yaratır
BETÜL MEMİŞ  7'de

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (61)

MARİO LEVİ  10'da

Bayram haftası...

FERYAL PERE  13'te

“Bana karşılıksız 
sevgiyi öğretti”

Caner Özdurak’ın Türkiye ve dünya 
futboluna damga vurmuş oyuncuları bir 

araya getirdiği “Saha Çizgisi-Devre Arası 
Futbol İllüstrasyonları” sergisi Karikatür 

Evi’nde açıldı  l Sayfa 13'te

YEŞİL SAHALARIN 
KAHRAMANLARI

BU SERGİDE

Yereli Yönetmek

Erken uyarıyla

Alzheimer’ın
seyrini 

değiştiriyor
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ukla sanatçısı Serpil Bilgil, Mar-
mara Üniversitesi Radyo-TV Sine-
ma Bölümü mezunu.  Akademi İs-
tanbul’un Tiyatro Bölümü’nde 3 yıl 

oyunculuk eğitimi aldı. Kadir Has Üniversite-
si’nde ‘Film-Drama’ yüksek lisansı yaptı. Sah-
neyi, oyunculuğu seviyordu. Ama bir gün yolu 
kuklaların olduğu bir oyunla kesişti. Kuklaların 
sihirli dünyasına kapıldı, kendi kuklalarını ta-
sarlamaya başladı. Böylelikle tiyatro dünyasın-
dan kukla alemine geçiş yapmış oldu. 20 yıla 
yakın sürede 200’e yakın kukla üretti.
Tatlı bir tesadüfle doğum günü, 21 Mart Dün-
ya Kukla Günü’ne denk gelen Bilgil’i; kedileri 
ve kuklalarıyla birlikte yaşadığı  Acıbadem’de-
ki ev-atölyesinde ziyaret ettik.

◆ Sinema, tiyatro ve oyunculuk eğitimi al-
dınız. Neden kuklacılığı seçtiniz? 
Seçim değil hoş bir tesadüftü. Kalıcı bir be-
raberliğe dönüşmesine ses etmedim. Tiyat-
ro eğitimi sürecimde mask ve heykel dersi de 
alıyorduk. Çamurla tanışarak temel becerile-
ri edinmem o zamana denk geliyor. Çocuklu-
ğumdan beri el becerisi ve el işçiliği gerektiren 
işlere karşı ilgi duymuşumdur. 

◆ İlk kuklanızı ne zaman yaptınız?
2000’lerin başlarında, Tiyatro Alkış’la çalışı-
yordum ve ipli kuklaların canlanıp şehri gez-
meye çıktığı bir oyunda oynuyordum. Oyna-
dığım oyundaki kuklalar çok ilgimi çekmişti. 
Kukla yapımıyla ilgili araştırmalar yapmaya, 
ulaşabildiğim insanlardan malzeme ve yapım-
la ilgili bilgi toplamaya başladım. İlk kuklaları-
mı (Pamuk Prenses’in yedi cüceleri ve oyunda-
ki diğer el kuklaları) da birkaç sezon sonra yine 
aynı tiyatro için tasarladım ve yaptım. 

“CANLANDIRMA KEŞFE AÇIK”
◆ Kuklaların dünyasında sizi çeken ne? 

Kuklanın canlandırma aşamasında keşfe açık 
olması beni heyecanlandıran şey-

lerden biri. Bu da yapımıyla doğ-
rudan ilişkili. İpli kuklada bu 

alan daha ziyade virtüözlük 
derecesiyle bağlantılı. Or-
taya çıkışı zahmetli ve us-
talık isteyen, seyretmesi 
de haz verici, hayranlık 
uyandırıcı. Kuklayı bir 
obje ve herhangi bir ob-
jeyi de bir kukla olarak 
ele almak ise müthiş 
özgürleştirici. Yapı-
mında, malzemesinde, 
tekniğinde, canlandır-
masında ve anlatısında 
alternatiflerle dolu bir 
dünya var.  

◆ Malzemeleriniz neler? 
Malzemeyi belirleyen, 

elimdeki işin gerektirdikle-
ri. Daha çok süngerle çalışı-

yorum. Son birkaç yıldır mup-
pet tarzı sünger el kuklalarından 

çokça yapıyorum. Malzeme işi Türkiye’de sı-
kıntılı. Amaca hizmet eden malzeme bulmak 
çok zor, kukla için özel sünger, kumaş ya da 
yardımcı malzemeler yok. Bunlarla çalışmak 
isterseniz yurtdışından getirtmeniz gerekiyor, 
ki bu hem zaman hem maliyet açısından zorlu-
yor. Başka bir açıdan bakarsak da her şey mal-
zeme! Yaratıcılığınıza kalmış. 

“KUKLAYA NEFES VERİN”
◆ İşleriniz nerelerde, kimler tarafından 

kullanılıyor? Eşine dostuna hediye alan da 
oluyor mu? 
Kukla tiyatrosu yapan dostlar, çocuk tiyatrola-
rı, okullar, öğretmenler, televizyon ve internet-
te. Özel işler yaptığım da oluyor. Kukla, ilk duy-
duklarında genelde insanları heyecanlandıran 
bir kelime… Hediye olarak kukla yaptırmak is-
teyen de oluyor, tanıdığı sevdiği birinin kukla-
sını yaptırmak isteyen de. Ancak kuklayla hoş-
lanmanın ötesinde ilgilenmeyen biri için biraz 
pahalı ve elde etmesi zaman alan bir hediye sa-
nırım. Kuklanın kullanılacağını bildiğimde daha 
mutlu oluyorum. Çünkü çok ayrıntılı ve zahmet-
li bir iş. Yazık değil mi, nefes verin kuklaya… 
Bir de kuklaya karşı bir ‘oyuncak’ algısı var. 
Bir kısım insan kuklanın farklı disiplinleri, fark-
lı el becerilerini bir arada kullanmayı gerektiren 
uzun, ayrıntılı ve ince uğraş, sabır ve zaman is-
teyen bir iş olduğunun ayırdında olmuyor.  

◆ Çocukların kuklaya ilgisi malum. Peki 
ya yetişkinlerin? Kukla çocuk işi midir sizce? 
Yoksa o klasik deyişle içindeki çocuğu kaybet-
memiş yetişkinlere de hitap ediyor mu? 
Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde kukla hem 
drama çalışmalarında hem çocuklar için hazır-
lanan gösterilerde sıkça kullanılıyor. Çok etki-
leyici işler yapan, hedef seyircileri sadece ye-
tişkinler olan kukla sanatçıları ve tiyatroları var. 
21 Mart tam da kuklaya bir sanat biçimi ola-
rak yaklaşmayı ve yetişkinleri de kukla sanatı-
na çekmeyi hedefleyerek ortaya çıkmış bir gün. 
Ve ülkemizde de bu hedefe ortak olan sanatçı-
lar var. Aslında kuklanın herhangi bir yaşa hitap 
edip etmemesini belirleyen de biziz. Hem üre-
ten hem de alıcılar olarak iki yönlü bir durum.
◆ Kuklaseverlere ve dahi kuklalarla hiç te-
mas etmemişlere son söz niyetine diyeceğiniz 
var mı?
Kukla sanatına ilgi gösterin. Bizde de güzel kuk-
la işleri yapan sanatçılar ve tiyatrolar var. Her 
yıl Kukla Festivali’nde yerli ve yabancı iyi işler 
oluyor. Merak etmeli ve gitmeli, belki izlediği-
niz bir şey hiç bilmediğiniz bir yere dokunacak. 

Kukla sanatçısı Serpil Bilgil, 
“Kuklaya karşı ‘oyuncak’ 

algısı var. Bazı insanlar, kukla 
yapımının sabır ve zaman 

isteyen bir iş olduğunun 
ayırdında olmuyor” diyor

Kuklalara
İlgİ gösterİn

AŞİNA SEMTTE 
KUKLA YAPMAK…

● Kuklalarınızı bu minimal, şirin, 
teraslı ev-atölyenizde yapıyorsunuz. 
Kadıköy’de yaşamak, üretmek sizi nasıl 
etkiliyor?
Kadıköy mekanlara, insanlara, 
malzemeye ulaşmayı kolaylaştıran 
çok büyük bir ilçe.  İlkokuldan beri 
Kadıköy’de yaşıyorum. Hemen 
her yerine aşinayım, hala pek 
çok yüz tanıdık. Kafesi, atölyesi, 
ofisi olan arkadaşları, çaya 
kahvaltıya gidilen komşuları...  Bu 
işle ilgilenmeye başladığımda 
şaşırtıcı derecede çok alet 
edevat, çeşit çeşit malzeme ve 
kumaşla sarılmam uzun sürmedi 
ve evimin bir odasını bu işe 
ayırdım. Şimdi bütün ev atölyeye 
dönüştü. Yani aslında bir atölyem 
var ama bir evim yok da diyebiliriz, 
bakış açısına göre değişir (gülüyor).
Bilgil, kuklalarından bazı örnekleri 
lalalakukla adlı instagram hesabımdan 
paylaşıyor

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi, 17– 29 Mart tarihleri 
arasında kukla sanatçısı Reha Bilgen’in “Dünya Bir Kukla Sahnesi” ser-
gisine ev sahipliği yapacak. 
Toplam 39 tane kuklanın 12 dekorlu sahnede izleyiciyle buluşaca-
ğı sergide, İsmail Dümbüllü, Şarlo, Kadınlar Günü, Nasreddin Hoca ve 
Akşehirliler, İzafiyet Teorisi, Bekçi ve Mahalle, Sirtaki, Tiyatro Sahne-
si, Laz Balıkçılar, Kıraathane, Rüzgâr Gibi Geçti ve İstanbul’dan Bir Kesit 
adlı sahneler olacak. Sergilenecek el kuklası ve ipli kuklaları gelenek-
sel yöntemlerle yaratan Reha Bilgen, sergide İstanbul’dan ve insanla-
rın yaşamından bir kesit vermek istediğini söyledi. Bilgen,  ilk insanın 
dans ve büyü ritüellerinde ortaya çıkan ‘kukla’nın, dünyanın her ye-
rinde büyük küçük herkesi etkileyen önemli figürlerden biri olduğu-
nu belirterek, kukla sanatının Türkiye’ye çok eski tarihlerde Asya’dan 
girmiş ve kitleleri uzun yıllar etkilemiş olmasına karşın bugün önemi-
ni ve işlevini yitirmiş durumda olduğunu anımsattı. Bilgen, “Bu sergiy-
le, kuklaların sihirli dünyasını farklı bir konseptle yeniden canlandırmayı 
amaçlıyoruz.  Serginin en önemli özelliği, yapım aşamasından fotoğraf 
kareleriyle ve kukla sahnelerinde oluşturulan kompozisyonlarla görsel 
bir atmosfer yaratılması… Örneğin Şarlo kuklasının sahnesiyle başla-
yan sergileme, farklı insan manzaralarının kukla figürleriyle gelişecek. 
Nasreddin Hoca kuklasının “göle maya çalan” figürüyle gelenekse-
le gönderme yaparak soluklanacak, sonra da diğer sahnelerle ve kom-
pozisyonlarıyla sürecek. Ve “Dünya bir Kukla Sahnesi’nin perdesini, 
orta oyunu üstadı İsmail Dümbüllü kuklası kapatıyor olacak” dedi.

KUKLALAR SAHNEYE ÇIKIYOR
Barış Manço Kültür Merkezi, 18 Mart 
Pazar günü 13.00 ve 15.00 seansların-
da bir de kukla tiyatrosuna sahne ola-
cak. Balon Kukla Tiyatrosu’nun Küçük 
Kara Balık oyunu, küçük bir derede ya-
şayan ama farklı yerleri merak eden, bir 
gün hayallerini gerçekleştirmek için bu 
yolculuğa çıkmaya karar veren, yol bo-
yunca birçok maceranın içine girip çıkan 
Küçük Kara Balık’ın sonunda hayal etti-
ği açık denizlere ulaşmasının hikâyesi-
ni anlatıyor. 

ÇOCUKLAR KUKLA YAPACAK
Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk 
Kültür Merkezi’nde ücretsiz kukla atölye-
si yapılacak. Kuklacı-pantomimci Mehmet 
Erbil’in 24 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da yapacağı atölyeye, 6 - 9 
yaş arası 25 çocuk katılabilecek. Erbil, “Çocuk gelişiminde önemli yer 
tutan kuklaları birlikte tasarlıyoruz. Tasarladığımız hayal kahramanları-
mızı sahnede nasıl canlandıracağımızın yollarını öğreniyoruz ve var et-
tiğimiz oyun arkadaşlarımız ile nasıl iletişim kurabileceğimizin yollarını 
keşfediyoruz. Kuklaların ve oyunun gizemli dünyasında yolculuk et-
mek çok keyif verici olacak.” diyor. 
(Rezervasyon için (0216) 357 28 36)

21 Mart Dünya 
Kukla Günü, 

çeşitli etkinliklere 
kutlanacak. 

Bu kapsamda 
Kadıköy’de bir 
sergi açılacak, 

kukla tiyatroları 
sahnelenecek 

ve atölyeler 
yapılacak

Dünya bİr
kukla sahnesİ… 

K

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

TRT ÇED GENEL KURUL

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurulu 05 Nisan 2018 
Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında Kadıköy 
Aden Otelde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Nisan Perşembe 
günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer, saat ve 
gündemle yapılacaktır.
Adres: Kadıköy ADEN Otel Rıhtım Caddesi, 
Karaköy-Eminönü vapur iskelesi karşısı.

GÜNDEM
1) Açılış ve yoklama
2)  Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi
3)  Saygı duruşu
4)  Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporu
5)  Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası
6)  Kesin hesap bütçesinin ve tahmini bütçenin 
görüşülerek onaylanması
7)  Derneğe bağlı bir ticari işletme kurulması 
konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
8)  Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve 
yedek üye seçimi
9)  Dilek ve temenniler
10) Kapanış.

KASEV VAKFI DOSTLARINA DUYURU

  12 Nisan 2018 Perşembe Gününden İtibaren Yönetim 
Kurulu Aldığı Karara Göre Vakfımızın Tuzla'daki Dinlenmeevi - 
Huzurevi - Özel Bakım Bölümü Tesislerini ziyaret etmek görmek 
ve yaşamlarını burda sürdüren sakinlerimizle sohbet etmek, 
Büyük Ada'ya karşı  çay içmek için sizi Tuzla'ya Davet ediyoruz.
  
Bundan sonra her perşembe gündüz saat 10:30'da sizi ve 
dostlarınızı ücretsiz olarak Tuzla'ya getircek olan  minübüsümüz 
sizi ve dostlarınızı Kadıköy'de Evlendirme dairesi önünden 
(Karafırın Karşısı) önünden alacak ve Kasev Vakfı'na getirecektir.
 Aynı gün akşam üstü 15:30'da sizi tekrar Kadıköy'e yolcu 
edeceğiz. 

Sevgilerimizle

(Önemli Not: Katılacak olan dostlarımızın belirtilen günden bir gün 
evvel  kurumu arayarak isim yazdırmalarını önemle rica ederiz.)
       
İLETİŞİM BİLGİLERİ     
Kurum :  (0216) 493 57 21 (5hat)  Kamil Çetin Oraler
Kurum Cep : (0533) 657 73 78                                                                                                                                               
 
KASEV VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Adres: Aydıntepe Mah.Edebali Cad.No:1 Tuzla/İstanbul

Özenle... Sevgi 
ile Elele,

 paylaşarak, Azim, 
gayret ve irade ile  
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14 şeker fabri-
kasının satışı için ihale sürecini başlatmasına tep-
kiler devam ediyor. Kadıköy’deki sivil toplum ku-
ruluşları 13 Mart Salı günü Söğütlüçeşme’de şeker 
fabrikalarının özelleştirmesini protesto etti. Dü-
zenlenen eyleme CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali 
Narin ve CHP eski İstanbul Milletvekili Kadir 
Gökmen Öğüt de destek verdi. 

HASTALIĞA DAVETİYE
Düzenlenen eylemde basın açıklamasını Prof. 

Dr. Lale Afrasyap okudu. “Bir yandan milli ve yer-
li sermaye denilirken bir yandan ülkemizin  tünel-
leri, köprüleri, yolları, tarımı, ekonomisi yabancı 
sermayeye satılıyor” diyen Afrasyap, şöyle devam 
etti:  Yanlış politikalarla samanı bile ithal eden , 
dışarıya bağımlı, köylüyü, çiftçiyi, insanımızı yok 
eden uygulamalara mecbur bırakılıyoruz. Satmak 
veya özelleştirmek eş anlamlı olup, şeker panca-

rından şeker üretilmeyecek, yerine nişasta bazlı şe-
ker veya bir diğer ifadeyle Mısır şurubu üretilecek-
tir. Nişasta bazlı şekerin  yapısında früktoz vardır. 
Maliyeti çok daha ucuz, sanayide kullanımı şeker 
pancarından elde edilen şekere göre çok daha ko-
laydır. Ancak nişasta bazlı şekerin insan sağlığı 
üzerindeki zararlı etkisi çok daha fazladır. Kısırlık, 
kanser, obezite, yağlı karaciğer, kalp-damar hasta-
lıkları, şeker hastalığı, çocuklarda büyüme bozuk-
lukları gibi birçok hastalığa yol açabilmektedir.

Daha önce de kamuya ait Et-Balık Kurumu, 
Tekel, Süt Endüstri Kurumu, Karayolları gibi ku-
ruluşlar kapatılmayacak özelleştirilecek denildi. 
Şimdi yerlerinde AVM ve rezidanslar var. Aynı 
uygulamayı şeker fabrikalarına yapacaklar. Hep 
birlikte fabrikasyon hazır yiyecekleri, her çeşit ha-
zır tatlıyı, bisküvileri, kekleri, dondurmaları   ve 
meşrubatları almayarak nişasta bazlı şekeri protes-
to edelim.” 

“Türkiye’de İklim Değişikliği 
Alanında Kapasitenin Geliştiril-
mesi Hibe Programı” çerçeve-
sinde hibe almaya hak kazanan 
Kadıköy Belediyesi’nin proje-
si devam ediyor. Avrupa Birli-
ği Katılım Öncesi Mali Yardım 
Programı (IPA) çerçevesinde, 
Türkiye Avrupa Vakfı ve Ka-
dıköy Kent Konseyi işbirliğin-
de sürdürülen, Kadıköy’de iklim 
değişikliği etkilerini azaltmaya 
yönelik Kadıköy Belediyesi Bü-
tüncül ve Katılımcı İklim Eylemi 
Projesi kapsamında ilk taslak ey-
lem raporu hazırlandı.

Hazırlanan taslak eylem ra-
poru 13 Mart Salı günü Kadıköy 
Belediyesi Zübeyde Hanım Kok-
teyl Salonu’nda yapılan “Uz-
manlar Danışma Toplantısı” ile 
duyuruldu.

Toplantıya Kadıköy Bele-
diye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
enerji verimliliği ve iklim deği-
şikliği alanında uzmanlar, aka-
demisyenler, sivil toplum örgüt-
leri temsilcileri katıldı.

Danışma Toplantısında ko-
nuşan Kadıköy Belediye Başka-
nı Aykurt Nuhoğlu çevre ve ik-
limle ilgili yapılan tartışmaların 
çok kıymetli olduğunu belirterek 
“Belediyecilik sadece yol, kaldı-
rım, parklar değil yaşamın gele-
cekle ilgili tasarlanmasıdır” dedi. 
Kentin ve geleceğin ihtiyaçla-

rının bugünden düşünülerek ta-
sarlanmasının önemine dikkat 
çeken Nuhoğlu sözlerine şöyle 
devam etti: “Dünyada çok sert 
bir iklim var. Bu sert iklimin yu-
muşamasını sağlayan şey gerçek 
ihtiyaçların konuşulmasıdır. Bu 
tür çalışma ve projelerle gerçek 
ihtiyaçların konuşulması sağla-
nacak.” 

Toplantıda taslak rapor üze-
rinden yerele uygun çözüm öne-
rileri ve hedefler tartışmaya 
açıldı ve Kadıköy için uygun he-
defler konuşuldu.  Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Değişikliği Stra-
tejisi ve Eylem Planı Taslağı, 
Danışma Toplantıları aracılığıy-
la Kadıköy halkı ile tartışılma-
ya devam edecek. Danışma top-
lantıları, 2 tur halinde ve 3 hafta 
sonu boyunca, 30 yaş üzeri 150 
kişi ve 18-29 yaş arasındaki 150 
kişinin (Kadıköy vatandaşları) 
katılımıyla organize edilecek. 
Toplantılar esnasında katılımcı-
lara iklim değişikliği konusunda 
eğitim verilerek olası senaryo-
lar ve gerekli eylemler hakkın-
da bilgilendirilecek ve katılımcı-
ların taslak plana ilişkin görüş ve 
önerileri alınacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, geçtiğimiz günlerde eski genel 
yayın yönetmeni ve muhabiri tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi’ne 
geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Murat Sabuncu 496 gün, muhabir Ahmet Şık ise 435 gün 
tutuklu kalmıştı. 14 Mart Çarşamba günü gerçekleşen ziyarette Nuhoğlu 
ve beraberindeki heyeti, Murat Sabuncu ve halen gazetenin yayın 
yönetmenliğini sürdüren Aydın Engin karşıladı. Nuhoğlu, Sabuncu’ya 
geçmiş olsun dileklerini ileterek basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.  

Cumhuriyet’e ziyaretKadıköylüler, şeker fabrikalarının  özelleştirilmesini 
protesto etti. “Nişasta bazlı  şeker yemek istemiyoruz” 
diyen vatandaşlar kararın geri çekilmesini istedi

Kadıköy Belediyesi 
Bütüncül ve Katılımcı 
İklim Eylemi Projesi 
kapsamında ilk 
taslak eylem raporu 
hazırlandı

tartışılıyor
İklim Planı 
Taslak Programı

edi yıl önce  özelleştirme kapsa-
mına alınan Fenerbahçe-Kalamış 
Yat Limanı hakkında Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 

hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı na-
zım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli 
koruma amaçlı uygulama imar planı değişikli-
ği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştir-
me Yüksek Kurulu’nun kararıyla onaylanmış,  
söz konusu karar 10.11.2017 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayınlanmıştı. Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun 2017 yılındaki yeni kararıyla özel-
leştirilen alan 42 bin 833 metrekare arttırıl-
mış oldu. Liman 36 yıl süreyle işletilmek üze-
re ihaleye çıkarıldı. 

Bütün bu kararlardan sonra hem mahalle sa-
kinleri hem de  Kadıköy Kent Konseyi’ne bağlı 
STK temsilcileri kararın iptali için Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’na itirazlarda bulundu. Kadıköy 
Belediyesi de karara itiraz etmiş ve imza kam-
panyası düzenlenmişti. Change.org’da başlatı-
lan imza kampanyasına şimdiye kadar 140 bin 
kişi destek verdi. 

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ 
Özelleştirme Yüksek Kurulu, 

itirazlara ilişkin kararını açıkla-
dı. 5 Mart 2018 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan karara 
göre yapılan itirazların hepsi 
reddedildi. Resmi Gazete’de-
ki ilanda şu ifadelere yer veril-
di: “Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığı’nın 24 Ocak 2018 tarihli 
ve 16 sayılı yazısına istinaden, İs-
tanbul ili, Kadıköy ilçesi, Zühtüpaşa 
Mahallesi sınırları içinde; Kalamış-Fener 
Caddesi programındaki Türkiye Denizcilik İş-
letmeleri A.Ş.’ye ait 274 ada, 1 nolu parsel ile 
devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanla-
ra yönelik ‘Yat Limanı’ kullanım kararı getiri-
len kurulumuzun 6 Kasım 2017 tarihli kararı ile 
onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım 

imar planı değişikliği ve 1/1000 
ölçekli koruma amaçlı uygu-
lama imar planı değişikliğine 
askı sürecinde yapılan itiraz-
ların reddine karar verilmiştir.”

Kadıköy Kent Konseyi’nin 
11 Aralık 2017’de Fenerbah-

çe-Kalamış Yat Limanı ile ilgi-
li kararının yürütmesinin durdurul-

ması ve iptali istemi ile açtığı Hemşehri 
davası ise Danıştay’da sürüyor. 

BALIKÇILAR LİMANDAN ÇIKARTILIYOR
Öte yandan uzun yıllardır limanda barınan 

Fenerbahçeli balıkçılara da  barınağı boşaltma-
ları tebliğ edildi. Fenerbahçe Su Ürünleri Koo-
peratifi’nin verdiği bilgilere göre, Özelleştirme 

Yüksek Kurulu’nun ret kararının ardından, Fe-
nerbahçe barınağında bulunan ruhsatlı balıkçı 
tekne sahiplerine limanı boşaltmaları için İstan-
bul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü tarafından tebligat gönderildi. Tebligat-
ta balıkçıların 1 ay içinde limanı terk etmeleri ve 
Bostancı, Salacak ve Küçükyalı’da bulunan ko-
operatiflerin bünyelerine geçmeleri istendi. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu, aralık 
ayında onaylanan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 

imar planlarına yapılan tüm itirazları reddetti. Limanda 
bulunan balıkçıların da barınağı terk etmesi istendi

Y

Sahrayıcedit Mahallesi sakinleri 
mahalleye Anadolu Lisesi, Fen 
veya Meslek Lisesi yapılması 
talebini dillendirmek için 17 Mart 
Cumartesi 15.00’te Gözcübaba 
Lisesi önünde bir basın açıklaması 
gerçekleştirecek. 
Sahrayıcedit Mahallesi Sakinleri 
imzasıyla yapılan çağrıda şu 
ifadelere yer verildi: “2013/2014 
yılında, hangi ihtiyaca dayandığı 
belli olmayan bir kararla, biz 
mahalle halkına sorulmadan, 
danışılmadan, bir oldubittiye 
getirilerek, mahallemizin bütün 
akademik liseleri bir anda imam 
hatip liselerine çevrilmiştir. Herhangi 
bir esasa dayanmadan, inceleme, 
raporlama ve planlama yapmaksızın 
ve mahallenin ihtiyacına 
dayanmadan dönüştürülen bu 
liseler ile çocuklarımızın öğrenim 
hakkı ve eğitime eşit ulaşım 
hakkı yok edilmiş, kamusal yarar 
gözetilmeyerek mahallemizde 
farklı okul türünde eğitim 
almak isteyen çocuk ve veliler 
adeta cezalandırılmıştır.  Ayrıca 
mahallemizin çocuklarının 
gittiği Semiha Şakir İlkokulu, 
öğrencilerimizin gidebileceği 
mesafede olmayıp, yol güvenliği 
de ilkokul çocuklarına uygun olan 
bir okul değildir. Çocuklarımızın 
bu ihtiyacını karşılayan bir ilkokul 
mahallemizin talebidir.” 

eylem

Şeker fabrİkaları özelleştİrİlemez

tüm itirazları reddetti
Özelleştirme Yüksek Kurulu 

Lise talebiyle

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

22-23 NİSAN PAZAR - PZT. MUDURNU - GÖYNÜK - BEYPAZARI - MÜZİKLİ EĞLENCELİ (1 GECE-2 GÜN) 
26-27 NİSAN PERŞ.- CUMA İNEGÖL- OYLAT KAPLICALARI (1 GECE - 2 GÜN) 
28-29  NİSAN CMT. - PZR  ŞEHR-İ AŞK ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI (1 GECE -2 GÜN) 

24 MART CMT. İZNİK KÖRFEZİ GÜRLE KÖYÜ - ILICA - UMURBEY - AYTEPE (YEMEKLİ) 
25 MART PZR BURSA MİSİ KÖYÜ - DAĞ YENİCE GÖLETİ - CUMALIKIZIK (YEMEKLİ) 
31 MART CMT. ESKİHİSAR - KETENCİLER ÇERKEZ KÖYÜ - SAPANCA (EKOLJK. LEZZET) 
01 NİS. PZR İNEGÖL - OYLAT ŞELALESİ- OYLAT MAĞARASI (YEMEKLİ) 
07 NİS. CMT K.MÜRSEL - AŞIKLAR TEPESİ - YUVACIK GÖLETİ (KAHVALTI-YEMEK DAHİL) 
08 NİS PZR YÜRÜYEN KÖŞK - MUDANYA - TRİLYE (BALIK MENÜLÜ) 
14 NİS CMT. BİLECİK KURŞUNLU KÖYÜ- ÇUBUK GÖLÜ -TARAKLI (ZENGİN KÖY SORASI) 
15 NİS. PZR ABAZA KÖYÜ - ANTİK KENT -DÜZCE EFTENİ GÖLÜ- GÜZELDERE ŞELALESİ (ABAZA MUTFAĞI) 
15 NİS PZR . FENER-BALAT- KARİYE MÜZESİ (ULAŞIM + REHBER) 

S EZON  B A S L I YO R ! ! !
B A H A R  G E LM I S  HOS G E LM I S . . .

Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - Bostancı 
Tel:  (0216) 372 35 77 / (0533) 384 62 93     
Facebook: Sezon TUR

l Berkay YALAZ



4 Yaşam

Laboratuvarımız  
ileri moleküler  

ve genetik testlerle  
ulaşmış olduğu  

“İleri Laboratuvar Tanı 
Merkezi” özelliği ile  

halkımızın hizmetindedir.
 

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 
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KURUMUMUZDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ 
HİZMETLERE YENİ EKLENEN BRANŞLARIMIZ;

GASTROENTEROLOJİ 
(GASTROSKOPİ-KOLONOSKOPİ) 

DR. ALİ İHSAN DOĞRU
MİDE HASTALIKLARI İÇİN ÜRE NEFES TESTİ 

MERKEZİMİZDE YAPILMAKTADIR.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
PROF.DR. FARUK MERİÇ

PSİKİYATRİ
DR.ALİ RIZA GÜLBAHAR

EVDE MUAYENE HİZMETİ
EVDE KAN ALMA

EVDE SERUM TAKMA
EVDE HEMŞİRE HİZMETLERİ

Eski kitaplarınız, 
koleksiyonlarınız, 

Osmanlıca
belgeleriniz 

değerinde alınır. 
 

0537 220 32 00
Kadıköy

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

KITAPLARINIZ, 
Kütüphaneleriniz, 
ESKI EVRAK ve 

 fotoğraflarınız alınır.

Tel.:0535 517 07 21

ürkiye’de çok fazla konuşulamayan ko-
nulardan biri çocuk ve ergen cinselli-
ği. Yetişkinler, çocuklar ve ergen birey-
lerle bu konuyu konuşmaktan çekiniyor. 

Uzmanlara göre bunun nedeni ise cinselliğin ayıp ve 
tuhaf bir şey olarak kabul edilmesi. Kadıköy’de ça-
lışmalarını sürdüren Cinsel Sağlık Eğitmeni-Danış-
manı Efsun Sertoğlu ve Uzman Psikolojik Danışman 
Aykut Bora, hem bu alanda yaşanan sorunları azal-
tabilmek hem de bir konuşma ortamı yaratmak için 
yeni bir proje başlattı. Projenin adı; “Bi’ Sorum Ola-
caktı”. Bu çalışmayla yetişkinlerin, çocuk ve ergen 
cinselliği hakkında sorduğu sorular bir havuzda top-
lanıp Efsun Sertoğlu ve Aykut Bora tarafından yanıt-
lanacak. Bu soru ve yanıtların toplandığı kitabın aynı 
zamanda hem ebeveynler hem de eğitimciler ve ruh 
sağlığı profesyonelleri için bir başvuru kaynağı ol-
ması amaçlanıyor. 

PROJE NASIL İŞLEYECEK?
Proje kapsamında; yetişkinlerin, çocuk ve ergen 

cinselliğine ilişkin sorularını taşıyabilecekleri online 
bir alan oluşturuldu. Çocuk ve ergenlere temas eden 
yetişkinler; bu web sayfası üzerinden 16 Nisan Pa-
zartesi gününe kadar sorularını iletebilecekler. On-
line veri tabanında toplanan bu sorular, soru topla-
ma sürecinin sona ermesiyle birlikte Efsun Sertoğlu 
ve Aykut Bora tarafından derlenecek ve yanıtları ile 
birlikte “Bi Sorum Olacaktı: Çocuk ve Ergen Cinsel-
liği Hakkında Konuşamadıklarımız” adlı kitapta ya-
yımlanacak. 

“KORKMADAN SORABİLMELİLER” 
Aykut Bora ve Efsun Sertoğlu ile projenin de-

taylarını konuştuk. Bora, çocuk ve ergen cinselliğine 
ilişkin üretilen bazı kaynakların, yabancı yayınlardan 
tercüme edildiği için toplumsal ve kültürel açıdan iç-
selleştirilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor. 

• “Bi Sorum Olacaktı: Çocuk ve Ergen Cinselliği 
Hakkında Konuşamadıklarımız” isimli kitap proje-
sine neden başladınız, projeyle ne amaçlıyorsunuz?

Efsun Sertoğlu: Çocuk ve ergen cinselliği hak-
kında düşünmenin ve konuşmanın, onlara temas 
eden yetişkinler için zorlayıcı olabildiğine şahit olu-
yoruz. Bu zorluğun nedenleri; çocuk ve ergen cinsel-
liğine dair kaygılar, eksik ya da hatalı bilgiler, cinsel-
liğin tabu oluşu, konuşulamayanlar, sorulamayanlar 
olabiliyor. Halbuki çocuk ve ergenlerin cinsel varo-
luşlarını kabul etmek, onların bu alandaki merakları-
nı, duygularını ve davranışlarını anlamaya çalışmak, 

cinsel gelişim süreçlerini doğru şekilde desteklemek 
yetişkinlerin temel sorumluluklarından biri. Çocuk-
ların; yanlış bir şey yaptıklarını hissetmeden 
ve korkmadan soru sorabilmeleri, güven 
ilişkisi kurdukları yetişkinlerden doğru bil-
giyi alabilmeleri hem mutlu ve sağlıklı bi-
reyler olabilmeleri hem de sınır ihlalleri ve 
cinsel istismardan korunmaları için gerekli. 
Biz bu çalışmaya; yetişkinlerin zorlandıkla-
rı noktaları fark ederek, onlar için kolaylaş-
tırıcı bir başvuru kaynağı yazmak üzere baş-
ladık. Amacımız; çocuk ve ergenlerin cinsel 
gelişim alanındaki ihtiyaçlarını merkeze 
alan, hak temelli ve güçlendirici bir kaynak 
hazırlamak. 

GÜVENİLİR KAYNAĞA ULAŞMAK?
• Çocuk ve ergen cinselliği konusunda 

yeterli yazılı kaynak var mı? 
Aykut Bora: Sorunuzdaki yeterli ifade-

sini belki hem sayısal hem de niteliksel açı-
lardan düşünmek faydalı olabilir. Son yıl-
larda çocuk ve ergen cinselliğine ilişkin merakın, 
farkındalığın ve çalışmaların sayısal bir artış göster-
diğine tanıklık ediyoruz. Özellikle sivil toplum kana-
dında hem çocuk ve ergenler hem de yetişkinler için 
güçlendirici çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların 
bir ürünü olarak yazılı ve görsel kaynaklar da artı-
yor. Bu kaynakların önemli bir kısmı cinsel istismar 
ve bu konuda çocukların güçlendirilmesine odaklan-
mış durumda. 

• Gerek yetişkinler gerekse çocuklar bu kaynak-
lara ulaşabiliyor mu?

Aykut Bora: Çocuk-ergen cinselliğine ilişkin 
üretilen kimi kaynaklar, yabancı yayınlardan tercü-
me edildiği için toplumsal ve kültürel açıdan içsel-
leştirilmesi güç olabiliyor. İnceledi-
ğimiz kimi kaynaklarda ise cinselliğe 
ilişkin yanlış inanışların sürdürüldüğü, 
cinsiyetçi, ayrıştırıcı ve ötekileştirici 
ifadelere yer verildiğini fark ettik. Bu 
kaynaklar, herhangi bir kaynak kadar 
ulaşılabilir; fakat önemli olan yetişki-
nin bu kaynaklara ulaşma motivasyo-
nu. Bu gözlemlerimizden hareketle ye-
tişkinlerin çocuk ve ergen cinselliğine 
ilişkin sorularına yanıt bulabilecekleri 
bir kaynak hazırlamak üzere yola çık-
tık aslında. Böylece yetişkinlerin ken-
di sorularının yanıtlarını bulabilecek-
leri bir kaynağa ulaşma konusunda 
daha istekli olacaklarını da umuyoruz.

• Çocuklar ve ergenler cinsellikle ilgi-
li bilgileri en çok nerelerden ediniyorlar?

Aykut Bora: Günümüzde çocuk 

ve ergenlerin bilgiye ulaşma kanalları oldukça çeşit-
li. Bunlardan en çok öne çıkanın ise internet olduğu-
nu söyleyebiliriz. Çocuk ve ergenler, bu gibi kaynak-
lar aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı, isteyerek ya 
da tesadüfen cinsellik hakkında bilgiye ve görsel ma-
teryale ulaşabiliyorlar. Diğer bir kaynak ise akran ve 
arkadaş çevresi. Çocuk ve ergenler; çoğu zaman bu 
gibi kaynaklardan cinselliğe ilişkin güvenilir olma-
yan, ruhsal ve bilişsel gelişimlerinin kapsayabilece-
ğinden daha fazla, hatta zaman zaman ruhsal açıdan 
örseleyici olabilen bilgi ve malzemeye maruz kala-
biliyor. O nedenle, önemli olan çocuk ve ergenle-
rin cinselliğe ilişkin fazla değil, yeterli ve güvenilir 

bilgiye ulaşmaları. Bunu da ancak ebeveyn, eğitim-
ci, psikolojik danışman gibi güvenilir yetişkin kay-
naklar sağlayabilir. Bu yetişkinlerin cinselliğe ilişkin 
doğru bilgi sahibi olmalarının yanı sıra, bildiklerini 
doğru aktarmaya ilişkin de güçlendirilmeleri gerekir.

“AYIP, TUHAF VE YANLIŞ”
• Sizce ebeveynler, çocuk ve ergen bireylerin 

cinsel varoluşlarını yeterince konuşabiliyor mu? 
Efsun Sertoğlu: Cinsellik hakkında konuşmanın 

‘ayıp, tuhaf ve yanlış’ bulunduğu bir toplumda yaşı-
yoruz. Bu toplumda yetişmiş ve henüz kendi cinsel-
liği ile ilgili meselesini çözümleyememiş bir yetişki-

nin çocuk ve ergen cinselliği üzerine 
konuşmasını beklemek pek gerçek-
çi değil. Yetişkinlerin genellikle ço-
cuk ve ergenlerin cinsel varoluşlarını 
görmezden geldiklerini, yok saydıkla-
rını ve konuya geleneksel, sınırlayıcı 
ve baskılayıcı şekilde yaklaştıklarını 
görürüz. Özellikle ebeveynler ve eği-
timciler, ‘bu konuları konuşmak ço-
cukla aramızdaki ilişkiyi olumsuz et-
kiler; onun karşısındaki konumumuz 
sarsılır’ diye de düşünebilirler. Halbu-
ki tam aksine, belirli bir çerçevede bu 
konuları konuşmak çocuk ve yetişkin 
arasındaki güven ilişkisini kuvvetlen-
dirir. Temel ilke; yetişkinin ayartıcı, 
kışkırtıcı ya da baskılayıcı ve yasak-
layıcı olmayan bir dil ve yaklaşım be-
nimsemesidir. Bunun için de öncelik-
le; cinsellik, çocuk-ergen cinselliği, 

cinsel gelişim, cinsel eğitim kavramlarına nasıl yak-
laştığımızı gözden geçirmemiz gerekir.

• www.bisorumolacakti.com sayfası üzerinden 
kimler soru iletebilir, soruların belirli bir kapsamı 
ya da kriteri var mı?

Efsun Sertoğlu: Çocuklarla ve ergenlerle ya-
kın temas halinde olan herkes; örneğin ebeveynler, 
bakım verenler, eğitimciler, okul psikolojik danış-
manları, ruh sağlığı çalışanları, hekimler bize soru 
iletebilir. Bu sorular; çocukların ve ergenlerin ye-
tişkinlere yönelttiği, yetişkinlerin yanıtlamak konu-
sunda desteğe ihtiyaç duydukları sorular olabileceği 
gibi, doğrudan yetişkinlerin öğrenmek istediği konu-
larla ilgili de olabilir. Çocuk ve ergen cinselliği oda-
ğında kalmak koşuluyla her soru sorulabilir.

Zühtüpaşa İlkokulu, Aka 
Arama Kurtarma Araştırma 
Derneği işbirliğiyle 3 ve 4. Sınıf 
öğrencileriyle deprem ve afet 
bilinci çalışması yaptı.  Dernek 
üyeleri,  öğrencileri deprem 
öncesi alınacak önlemler, 
deprem sırası ve sonrasında 
yapılacaklarla ilgili bilgilendirdi. 

Öğrenciler 
depreme 
hazırlanıyor

T
l Erhan DEMIRTAŞ

Cinsel eğitim üzerine çalışmalar yapan Efsun 
Sertoğlu ve Aykut Bora, “Bi Sorum Olacaktı” 
projesiyle yetişkinlerin, çocuk ve ergen 
cinselliğine ilişkin sorularına yanıt verecek

16 NISAN'A 
KADAR ZAMAN 

VAR!
Proje kapsamında; yetişkinlerin, çocuk 

ve ergen cinselliğine ilişkin sorularını 

taşıyabilecekleri www.bisorumolacakti.

com web sitesi kuruldu. Projeye katılmak 

ve sorularını iletmek isteyenler bu linkler 

üzerinden uzmanlara ulaşabilir: Son tarih ise 

16 Nisan Pazartesi. 

facebook.com/bisorumolacakti

instagram.com/bisorumolacakticom

12 Mart darbesinin 47’nci yıldönümünde haya-
tını kaybedenler Kadıköy’de anıldı. 
12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrasında 
ordudan atılan askerlerin kurduğu Askeri 
Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ADAM-
DER üyeleri, işkencelerin simgesi Zihni Paşa 
Köşkü’nün bulunduğu yerde dikili İşkence 
Kurbanlarına Saygı Anıtı’nda toplanarak basın 
açıklaması yaptı. 19 Mayıs Mahallesi Sultan 
Sokak’ta yapılan anmada konuşan ADAM-DER 
Başkanı Emekli Üsteğmen Kudret Ünal, 12 Mart 
darbesiyle 600 dolayında subay, astsubay 
ve öğrenci askerin, işkenceden geçirilerek 
işsizler ordusunun saflarına atıldığını hatırlattı. 
Ünal, 12 Mart darbesinin simge yerlerinden birinin 
Zihni Paşa Köşkü olduğunu ve köşkte çok sayıda 
yazar ve sanatçının yanı sıra askerlerin de işkenceden 
geçirildiğini söyledi. 
Geçmişteki darbelerle hesaplaşılmadığı için Türki-

ye’nin 15 Temmuz darbe girişimine maruz kaldığını 
söyleyen Ünal, tüm darbeler gibi 15 Temmuz darbe gi-
rişimini de lanetlediklerini vurgulayarak, darbecilerin 
adil şekilde yargılanarak cezalandırılmasını bekledik-
lerini belirtti.

12 Mart’ta öldürülenler unutulmadı

Kadir Has Üniversitesinden 
almış olduğum öğrenci kimliğimi 

kaybettim.Hükümsüzdür.
Ömer ERSAN

Doğuş Üniversitesinden almış 
olduğum öğrenci kimliğimi 
kaybettim.Hükümsüzdür.

Fatma BAYAR

KAYIP ILANLARI
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Bölümü'nden 2005-2006 Eğitim ve 
Öğretim yılında almış olduğum 

47087 diploma numaralı ve 
11.07.2006 diploma tarihli, 

13.07.2006 tarihinde düzenlenmiş 
diploma ekini kaybettim. Yerine 

yenisini alacağımdan, hükümsüzdür.
Ceren AVAR

16 - 22 MART 2018
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Bana

öğretti
Moda Sahnesi’nin destek verdiği “Satın Alma Sahiplen” 

kampanyası için kamera karşısına geçen oyuncular 

evlerini paylaştıkları hayvanlarla yaşadıkları 

deneyimleri, anılarını anlatıyor. Gazete Kadıköy olarak 

bu deneyimleri sayfalarımıza taşımaya devam ediyoruz. 

Bu hafta Beste Bereket, Engin Hepileri, Seray Kaya 

ve Ali Mert Yavuzcan anlatıyor…

Ünlü oyuncular 
hayvanların hediyelik 

eşya gibi satılması 
yerine barınaklardan 

ya da sokaklardan 
sahiplenilmesini teşvik 

etmek için Kadıköy 
Belediyesi tarafından 

sürdürülen  “Satın Alma 
Sahiplen” kampanyası 

için bir araya geldi

• Onu ilk nerede gördünüz?
Onu bir mekânda tek başına otururken gördüm. 
• Onunla yaşamaya nasıl karar verdiniz?
Onunla yaşamaya paylaşacağımız sevginin bize 
iyi geleceğini düşündüğüm an karar verdim. 

• Dışarıdasınız eve 
döndüğünüzde sizi 
nasıl karşılıyor?
Büyük bir heyecanla 
karşılıyor. Hatta eve 
geldiğimizde ilk yaptığımız 
şey kucaklaşmak, çok seviyor.
• Onda en çok sevdiğiniz özellik ne?
Korumacı tavrı çünkü o zamanlarda çok 
romantik oluyor. 
• Sevmediğiniz özelliği ne peki?
En sevmediğim özelliği biraz kavgacı.
• Hayatınızda neler değiştirdi?
Sorumluluklarını daha iyi bilen bir kişi yaptı. 
• Sizce bir insan neden hayvan sahibi olmalı?
Dünyası önce sevgiye dayanıyorsa bir insanın 
sırf bu yüzden bile olabilir. Karşılıksız bir 
sevginin olduğu bir ev bir bahçe her şeyi 
güzelleştirir.

• Onunla ne zaman tanıştınız?
Gece oyundan dönerken 12.30/ 01.00 gibi 
apartmanın girişinde ağlama sesi duydum anlam 
veremedim. Belki annesini çağırıyordur dedim 
evime çıktım. Gece saat 03.00 gibi kalktığımda 
aynı sesi duydum. Ve bir şeyler yapmam gerekiyor 
gibi bir his hissetim yanına gittim. Merdivenin 
altında yalnızdı, küçüktü yardım çığlığıydı. Onu 
oradan aldım. On, on beş gün veteriner kontrolünde 
damlalıkla süt vererek tedavisini yaptırdım. Sonra 
aramızda çok güzel dostluk oldu. O benim hayatıma 
dâhil olmak için oradaydı bende onun hayatına dâhil 
olmak için oradaydım.  
• Ne kadar zaman birlikte yaşadınız?
İki buçuk yıl birlikte yaşadık. Kedi besleyen bir 
arkadaşım vardı. Onunla da aralarında bir dostluk 
oldu. Ben de turnelere gidiyordum ve evde çok 
yalnız kalıyordu. Daha sonra onunla yaşamaya 
başladı.
• Bir hayvanla birlikte yaşamak nasıl bir duygu?
Bir insanla yaşamaktan çok daha kolay. Aslında 
istekleri belli, ne istediğini bilen, hareketleri ve 
davranışları konusunda tutarsızlık göstermeyen 
bir arkadaş benim için. Herkesin olduğu gibi onun 
da karakteri var. O bana yaşadığımız yerde nasıl 
saygı duyuyorsa benim de ona yaşadığı yerde saygı 
duymam gerektiğini öğretti. Saygıyı öğretti bana, 
o benim değildi, ben de onun değildim. Biz hayatı 
birlikte paylaşıyorduk. 
• Onunla birlikte yaşamak hayatınızda neyi 
değiştirdi?
Çok gençtim Paylaşma duygusunu, aynı evi ortamı 
paylaşma duygusunu öğretti. Karakter olarak 
karşımdaki varlığı kabullenmeyi onu karşımdakini 
olduğu gibi kabul etmeyi öğretti. Karşılıksız sevgiyi 
öğretti. 

• Onunla nerde 
tanıştınız?
Sabah erkenden işe 
giderken hiç gitmediğim 
bir sokaktan gittim. O 
da bir apartman kapısının 
önünden çıktı bir çarpışma 
oldu. İlk anda olur ya bir 
elektrik oldu. 7 yıldır birlikteyiz.
• Diğerleri hayatınıza nasıl girdi?
Fenerbahçe’de inşaatın önünden geçerken 
etkileyici bir şekilde bakan gözler gördüm ve 
karşılıksız bırakamadım. Onlar iki ben birdim. 
Onlarla da yola devam etmek istedim. 
• Birbirlerini kıskanıyorlar mı?
Çok kıskanıyorlar. İkisinde çok ama idare edilebilir 
diğeri daha çok şiddete eğilimli biraz çemkirerek 
arada agresif hareketlerde bulunuyor. Ama biz onu 
öyle seviyoruz. Ayrıca kıskançlık onların şanında 

var, yürüsünler. 
• Üçüyle birlikte yaşamak zor değil mi?
Uzakta kaldığınız zaman özleminiz üçe 
katlanıyor o yüzden zor tabi. 
• Hayatınızda olmasalar ne olurdu?
Ben bu dünyada olmasam dünya için çok 
büyük bir kayıp olmazdı belki ama onlar benim 
hayatımda olmasa benim dünyam için çok 
büyük kayıp, sıkıcı ve sevgisiz olurdu. İyi ki 
varlar Öyle bir seçenek olmazdı.
• Neden bir hayvanla birlikte yaşamalı?
Öncelikle kendisi için bir hayvanla birlikte yaşamalı. 
Bu sadece ben sokaktan bir canlı kurtardım ona 
yardım ediyorum gibi bir şey de değil… Eğer sen 

insan olarak kendi sevgine ya da sevgisizliğine 
yardım etmek istiyorsan bir hayvanla yaşamalısın. 
Bir insandan daha fazla bir hayvanla yaşamalısın. 
Eğer sevgisiz bir tarafın varsa, bundan mutsuzsan 
kendin için bir hayvanla yaşamalısın.

BESTE BEREKET
Üç kediyle birlikte yaşıyor

SERAY KAYA
Bir köpekle birlikte yaşıyor

ENGİN 
HEPİLERİ
İki buçuk yıl 
bir kediyle 
yaşamış

karşılıksız sevgiyi

Ayrıntılı bilgi: www.satinalmasahiplen.org

Engelli dostlarımız yardımınızı bekliyor
Yaşam Hakkına Saygı Derneği, 2008 yılından beri hay-
van dostlarımızın yaşam hakkını savunmak için çeşitli 
çalışmalar düzenliyor.  Bu çalışmaları görünür kılmak 
için de paneller, imza kampanyaları ve sosyal medya 
yoluyla afiş çalışması yapıyor. Dernek, “Gözlerim ol, 
Işığın olayım” kampanyasıyla da sahiplenmede engel-
li kedilere ve köpeklere öncelik verilmesi için farkında-
lık yaratmak istiyor. 

“ÇOK FAZLA ENGELLİ HAYVAN VAR”
Yaşam hakkına saygı duyulan bir dünya isteğini 

dile getiren Yaşam Hakkına Saygı Derneği’nin kurucu-
su Özgün Öztürk, “İnsanları bilinçlendirmek için çalış-
malar yapıyoruz. “Gözlerim ol, Işığın olayım” kampan-
yasıyla da engelli hayvanları görünür kılmak istiyoruz. 
Çok fazla engelli hayvan var. Fakat sahiplenmede en-
gelli hayvanlar tercih edilmiyor.  Özellikle görme en-
gelli kedi ve köpekten korkuyorlar. Gözleri görmeyen 
bir hayvanın gören bir hayvandan hiçbir farkı yok. Şu 
an görme engelli bir kedim var. Daha önce de görme en-
gelli bir köpeğim vardı. Gören kedilerim her şeyi deviri-
yorlar. Ama görme engelli kedim daha dikkatli. Her yeri 
işaretliyor. Bütün eşyaların yerini biliyor” diye konuştu. 

Görme engelli ve felçli kedi ile köpeğin sokakta ve 
barınakta yaşamasının çok zor olduğuna dikkat çeken 

dernek kurucusu Özgün Öztürk; “Onlara bakmanın hiç-
bir zorluğu yok. Sizin ona vereceğiniz hayat onun kur-
tuluşu demek. Onların gülümsemesini gördüğünüz za-
man çok mutlu oluyorsunuz” dedi. 

“SATIN ALMA, EVLAT EDİN”
Daha fazla kişiye ulaşıp, farkındalık yaratmak için 

özellikle sosyal medya üzerinden afiş çalışması yap-
tığına işaret eden Özgün Öztürk, kedi ve köpek evlat 
edinmek için barınakların tercih edilmesi gerektiğinin 

altını çizdi. Öztürk, satın almak yerine evlat edinme-
nin daha önemli olduğuna vurgu yapıp, konuşmasına 
şu bilgileri ekledi; “Pet shoptan hayvan satın almak far-
kında olmadan bir kanlı ticarete ortak olmaktır. Çünkü 
arka tarafta üretim çiftlikleri var. Merdiven altı deni-
len daha korkunç yerler söz konusu. Siz her para öde-
diğinizde bilmeden o üretimi desteklemiş oluyorsunuz. 
Bu durum yunus parkları için de geçerli. Yunuslar yol-
culuk boyunca birçok eziyete maruz kalıyor. Açık de-
niz yerine kapalı bir havuzda yaşıyor. Bir insanı hayatı 
boyunca aynalarla kaplı bir odada tek başına yaşama-
ya mahkûm etmekle aynı şey. Havuzda gönderilen dal-
galar, duvarlara çarpıp geri döndüğünde onları delirti-
yor. Çünkü kendi seslerini sürekli olarak duyuyorlar. 
Birçoğu ölüyor.”

“EVİMDE BİR KARGAYA DA BAKIYORUM”
Evinde üç kedi, bir köpek ve bir karga ile birlikte 

yaşayan Özgün Öztürk, “Evimde üç yıldır bir kargaya 
bakıyorum. Kanatları sakat o yüzden uçamıyor. Yoksa 
yabani bir hayvan evde bakılmaz. Sadece gece kafesi-
ne koyuyorum uyusun diye. Karga, kediler ve köpek bir 
arada mutlu bir şekilde yaşıyor” diye konuştu. 

Yaşam Hakkına Saygı Derneği, “Gözlerim ol, Işığın olayım” 
kampanyasıyla engelli kedilerin ve köpeklerin 
evlat edinilmesi için farkındalık yaratmayı amaçlıyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

• Kendisiyle ne zaman tanıştınız?
Yaklaşık 2 yıl önce
• Nasıl bir tanışma oldu anlatır mısınız?
Romantik bir an. Gözlerimin içine baktı büyülendim, 
dedim ki bu o ve birden bire bir enerji paylaşımı 

başladı aramızda ve o 
günden bu yana birlikteyiz. 
• İlişkiniz nasıl?
Karışık. Sevgi dolu huzurlu büyük 
bir aşk yaşıyoruz. 
• Sizi kızdırdığı oluyor mu?
Bazen yapmaması gereken hareketler yapıyor. 
Yapmamasını söylememe rağmen ama kızamıyorum 
ki.
• Hayatınızdan çekip alsak ne hissedersiniz?
Düşünemiyorum. Onu hayatımdan çekip 
alsanız hayatımda büyük bir boşluk olur. Canımı 
kaybetmişim kadar olur.
• Neden hayvan sahibi olunmalı?
İnsanlığı, sevgiyi, şefkati hatırlamak için… O dünyanın 
en iyi dostu bence, aileden birey. Bireyin de ötesinde 
ve o duyguyu anlatmak zor oluyor. İnsanlık dışı ama 
insani. 
• Unutamadığınız anılardan biri? 
Karla ilk karşılaşmasıydı, ilk defa görmüştü. Korktu 
ve patisini kara dokundurdu hemen çekti ve tekrar 
denedi. Sonra karın içerisinde koşmaya başladı.

ALİ MERT YAVUZCAN
Bir köpekle birlikte yaşıyor

Kadıköy 60.Yıl 
Anadolu 
İlkokulu 
öğrencileri, 
Kadıköy 
Belediyesi 
Geçici Hayvan 
Bakım 
Merkezi’ni ziyaret etti.
Öğretmenleri ve okul müdürleriyle birlikte sahipsiz 
ve tedavi gören hayvanları ziyarete gelen öğrencilere 
Geçici Hayvan Bakım Merkezi hakkında bilgi verildi, 
merkezde yaşayan hayvanlar anlatıldı. Bakım 
Merkezi’ndeki hayvanlarla vakit geçiren öğrencilere 
hayvanların yaşam hakları, sokak hayvanları için 
neler yapılabileceği, nasıl destek olunabileceği 
hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerle Kadıköy 
Belediyesi’nin sürdürdüğü Satın Alma Sahiplen 
Kampanyası hakkında sohbet edildi. 

Çocuklardan
barınakziyareti



HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DVD

Kırık Kalpler Kavanozu

Ansızın Bi’ İnfilak / Atımı 
Hazırlayın

Paterson

“Bir yanda ilaçlar, korkular, vazgeçişler; 
diğer yanda şiddet, öfke ve nefret. Ya 
av olacaktı ya da avcı. Reva görülene 
razı değildi. Yumruğunu sıktı, gardını aldı; 
kaderini kendi yazacaktı.” 
Fransız gençlik edebiyatının güçlü kalemi 
Jean-François Chabas, sarsıcı romanıyla 
ilk kez Türkçe’de! Çekirdek bir aile özelinde, 
sistematik şiddet, alkol bağımlılığı, ırkçılık 
gibi toplumsal sorunlara odaklanan roman, 
kadercilik kavramını tartışmaya açıyor. 
İki genç kızın büyümesine tanıklık eden 
okur, şiddet sarmalının yıkılabilir olduğunu, 
insanın ailesini değiştiremese de geleceğini 
inşa edebildiğini hatırlıyor. İnsan psikolojini 
derinlemesine aktaran kitap, kardeş 
sevgisinin iyileştirici gücüne işaret ediyor. 
(Tanıtım Bülteninden) ON8 / 228 sf / 15 TL
Sanal kitap mağazası idefix.com’dan 
aldığımız bilgiye göre haftanın çok 
satanları şunlar oldu: 
■ Kırlangıç Çığlığı / Ahmet Ümit / Everest 
/ 400 sf / 25 TL
■ Gazi Mustafa Kemal Atatürk / İlber 
Ortaylı / Kronik / 480 sf / 30 TL
■ Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı 
/ Mark Manson / Butik / 200 sf / 20 TL

Türkçe sözlü alternatif müziğin yeni 
temsilcilerinden olan Ansızın Bi’ İnfilak, 
“Atımı Hazırlayın” adlı ilk albümünü, 
Garaj Müzik etiketiyle dijital platformlar 
üzerinden yayınladı. Grubun köklerden 
aldıkları ilhamla, 70’lerin kayıp, “saykodelik, 
blues-rock” etkilerini ve indie rock’ın 
modern sound’unu birleştirdikleri ilk 
albüm, şarkılardaki sade sözlerle varoluşu 
da sorgulaması ile ön plana çıkıyor... 9 
şarkıdan oluşan albümde, 2 şarkının canlı 
performans kayıtları da bulunuyor. Albüm 
ile beraber dinleyicilerin beğenisine sunulan 
“Kardeş” şarkısının performans video klibi 
Yıldız Teknik Üniversitesi stüdyosunda canlı 
olarak kayıt edildi. Klibin yönetmenliğini ise 
Ahmet Sagıt üstleniyor. 2015 yılı sonunda 
kurulan Ansızın Bi’ İnfilak 2016’da “Alice 
Harikalar Diyarında” ve “Sıkılmış Macun, 
Diş Fırçan” adlı iki single yayınladı.
Ruhu doyuran şarkılar:
■ MFÖ / Milli Park
■ İncesaz / Peşindeyim
■ Dinmeyen / Dam Üstüne Çul Serer

New Jersey’de Paterson adlı bir kasabada, 
naif bir kişiliğe sahip, sessiz bir adam yaşar. 
Bu adamın adı da Paterson’dur. Paterson 
bir otobüs şoförüdür. Sevimli ve güzel 
karısı Laura ve köpeği Marvin ile küçük bir 
evde, son derece mütevazı ve huzur dolu bir 
hayat yaşar. Paterson ın her günü birbirine 
benzer. Yine de Paterson yanında taşıdığı 
not defterine yazdığı şiirlerden, evde onu 
bekleyen sevecen karısından, arada sırada 
uğradığı mahalle barından son derece 
memnundur. Laura evde geçirdiği zamanda 
müzikten resme, tasarımdan dekorasyona 
hemen hemen sanatın tüm dalları ile 
uğraşıe ve yaratıcı bir aşkla defterine şiirler 
karalayan Paterson’ ı, şiirlerini paylaşması 
için ikna etmeye çalışır.
Şiirsel diline aşina olduğumuz Jim 
Jarmusch’ın Paterson’ı sadelik üzerine 
övgü niteliğinde bir manifesto. 

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com

16 - 22 MART 20186 Kente Kadıköy'den Bak

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çeşitli olguları farklı 
disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel olarak farklı üst 
başlıklar altında içerikler oluşturduğu Açık Akademi se-
miner programlarının 2018 Bahar dönemi programı açık-
landı. Daha önce “İstanbul Nereye?” ve “İstanbul Yeni-
den” başlıklarıyla iki ayrı seminer programı hazırlayan 
Kadıköy Belediyesi Akademi’nin  “Yereli Yönetmek” 
başlığını taşıyan 2018 Bahar programı 27 Mart’ta baş-
layacak.  3 Mayıs’a kadar devam edecek seminer prog-
ramında yerele dair pek çok konu ele alınacak.  Beledi-
ye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu seminer 
programında alanında yetkin isimler yer alıyor. Her hafta 
salı ve perşembe günleri saat 19.00’da başlayacak semi-
nerlerde dünden bu güne belediye meclisleri görevleri ve 
işlevleri, yerelde karar alma süreçleri, yerel yönetimler-
de reformlar gibi başlıklar tartışılacak. Yerel yönetimin 
mevcut politikalarını hangi dinamiklerle oluşturduğu ve 
politika oluşturma aşamasında neler yaşandığının farklı 
saha deneyimleriyle anlatıldığı programda yerele dair so-
runlar ve çözüm önerileri de ele alınacak. 

Yerel yönetimlerde çalışan, siyaset yapan, yapmak 
isteyen ya da yerel yönetim politikalarına ilgi duyan 
herkesin ücretsiz olarak katılabileceği  “Yereli Yönet-

mek” seminerlerine kontenjan sınırlaması nedeniyle in-
ternet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. 
Başvuru adresi: http://bit.ly/2pb55Ie

Program şöyle:
◗ 27 Mart Salı Saat 19.00 - Prof. Dr. Sema Erder / 
İstanbul’da Küresel ve Yerel Dinamikler ve Büyük Şehir 
Yönetim Modeli
◗ 29 Mart Perşembe Saat 19.00 - Prof. Dr. Nihal İncioğlu / 
Dünden Bugüne Belediye Meclislerinin Yapısı ve İşlevi
◗ 3 Nisan Salı Saat 19.00 - Doç. Dr. Erbay Arıkboğa / Yerel 
Siyasetin Kurumsal Mimarisi
◗ 5 Nisan Perşembe Saat 19.00 - Prof. Dr. Mahmut Güler / 
Stratejik Planlamaya Katılım
◗ 10 Nisan Salı Saat 19.00 - Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar 
/ Toplumsal Eşitsizliklere Duyarlı Bütçeleme ve Kamu 
Politikası
◗ 12 Nisan Perşembe Saat 19.00 - Prof. Dr. Mahmut Güler / 
Yerel Yönetimlerin Gelir/Gider Dengesi ve Hizmet Kalitesi
◗ 17 Nisan Salı Saat 19.00 - Yrd. Doç. Dr. Osman Savaşkan / 
2000 sonrası Türkiye’sinde Yerel Yönetimler Reform Süreci
◗ 19 Nisan Perşembe Saat 19.00 - Doç. Dr. Pelin Pınar 
Giritlioğlu / Yerel Karar Alma Süreçlerine Sivil Toplum 
Katılımı
◗ 24 Nisan Salı Saat 19.00 - Doç. Dr. Selmin Kaşka / 
Belediye Meclislerinde Karar Alma Süreçleri
◗ 26 Nisan Perşembe Saat 19.00 - Yrd. Doç. Dr. Çiğdem 
Aksu Çam / Yerinden Yönetimin Örgütlenmesi: Avrupa’dan 
Örnekler
◗ 3 Mayıs Perşembe Saat 19.00 - Kapanış Forumu

bir sergi
Ressam Suna Tüfekçibaşı’nın “İstanbul’da 
Uykusuz” sergisinin devamı niteliğinde 
olan “İstanbul’da Zamansız” resim sergisi 
Caddebostan Kültür Merkezi Sanat 
Galerisi’nde açılıyor. 16 Mart’ta açılacak 
sergide Tüfekçibaşı  “İstanbul ile hesaplaşma 
ve hatta kavga” diye nitelendirdiği çalışmaları 
sanatseverlere sunacak.
Çeşitli boyutlarda 60 resmin görülebileceği 
sergide Tüfekçibaşı bir yandan güzelliğine âşık 
olduğu diğer yandan da kendisini zorlayan, 
enerjisini tüketen, onu ikilemlere düşüren 
İstanbul’u anlatıyor.
İstanbul’un canlılığı, güzelliği ve gizeminin 
tuvale yansıdığı sergi 12 Nisan Perşembe 
gününe kadar görülebilir.

Usta tiyatro yazarı Haldun Taner, ölü-
münün 103. yılında çeşitli etkinlikler-
le anılıyor. Kadıköy Belediyesi, usta-
yı ölümsüz kılmak için Feneryolu'nda 
bir müze evi açıyor. Bunun yanısıra İs-
tanbul Üniversitesi Haldun Taner Ti-
yatro Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’yle Tiyatro Eleştirmenliği ve 
Dramaturji Bölümü’nün ortaklaşa dü-
zenlediği “Haldun Taner’i Anma Top-
lantıları” Kadıköy Theatron’da gerçek-
leştirilecek. 

2015 yılında yapılan toplantıların 
başlığı “Türkiye’de Oyun Yazarlığında 
Yeni Eğilimler” şeklinde belirlenmiş ve 
bu toplantılarda, 2000 yılından günümü-
ze, oyun yazarlığını ve oyun yazarları-
nın sorunlarını; 2000 sonrası yazarların 
Türkiye tiyatro tarihiyle olan bağlarını 
/ ilişkileri konuşulmuştu. Toplantılara 
Mîrza Metîn, Ebru Nihan Celkan, Ah-
met Sami Özbudak, Şamil Yılmaz, Zey-
nep Kaçar, Hilal Kuvvet, Ceren Ercan, 
Gülce Uğurlu, Cem Uslu, Gökhan Eras-

lan, Firuze Engin, Ferdi Çetin gibi çok 
sayıda isim konuşmacı olarak katılmıştı. 

Bu söyleşilerin kayıtları, Tiyatro 
Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü 
Dergisi’nin 25. sayısında basıldı.

Bu yıl “Türkiye’de Oyun Yazarlı-
ğında Yeni Eğilimler” buluşmalarının 
IV. ve V. oturumları yapılacak. 

İlk oturum 18 Mart Pazar günü saat 
15.00’te Kadıköy Theatron’da gerçek-
leşecek. Oturumun moderatörü Ozan 
Ömer Akgül, katılımcılar ise Murat 
Mahmutyazıcıoğlu ile Sami Berat Mar-
çalı olacak.

İkinci oturum 8 Nisan Pazar günü 
saat 15.00’te Kadıköy Theatron’da ya-
pılacak. Oturumun moderatörlüğünü 
Ümit Özdemir gerçekleştirecek. Katı-
lımcılar ise Berkay Ateş ile Halil Babür. 

Kadıköy Theatron: Söğütlüçeşme 
Caddesi No: 64 Bulvar Çarşısı içi en alt 
kat. Kadıköy 

İletişim için: www.kadikoytheatron.com

Haldun Taner’i 
Anma Toplantıları

Sanatçı Tulu Bayar tarafından 21 Mart 
Çarşamba 19.00’da  Kadıköy Belediye-
si Tasarım Atölyesi’nde (TAK) sunum ve 
atölye çalışması yapılacak. 

Bucknell Üniversitesi’nde Sanat Pro-
fesörü olan Bayar, İstanbulluların gün-
lük hayatlarını konu alan ve içeriği gö-
nüllü katılımcılar tarafından oluşturulan 
interaktif bir belgesel projesi üzerine ça-
lışıyor. Etkinlikte, Bayar 
önce tanıtım amaçlı su-
num yapacak, daha sonra 
interaktif belgesel konu-
sunda dünyadan başarılı 
örnekler göstererek ka-
tılımcıların kendi pay-
laşımlarını oluşturabil-
meleri için bir atölye 
çalışması gerçekleşti-
recek. Atölyede, katı-
lımcılara hem içeriksel 
hem de teknik olarak 
kendi video etnografi-

lerini oluşturmalarının temelleri gösterile-
cek. Sunum ve atölye çalışmasında akıllı 
telefonlar kullanılacak.

İstanbullular 
İstanbul’u Anlatıyor

Bilimkurgu Kütüphanesi’nde Film Gösterimi 
Bu ay Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nde 1991 yılı ABD yapımı, 
başrollerini Virginia Madsen, Christopher Lambert, Michael Ironside ve Sean 

Connery'nin paylaştığı karanlık bir bilim kurgu filmi gösterilecek: “Highlander II: The 
Quickening”. Zaman ve mekânın çok ötesinde başlayan bir düşmanlık gezegenleri 

aşıp Dünya'ya kadar uzanıyor. Ölümlülerin arasına karışmış ölümsüzler ve yerküremizi 
bir çevre felaketinden kurtarmak isterken insanlığın mahkûm ettikleri karanlık ise 

hikâyenin öteki yüzünü oluşturuyor.   Serinin ilk filmi, kült eser mertebesine ulaşmış 
Highlander’ın mistik - fantastik mirasını reddedip kendine yeni bir geçmiş ve gelecek 

çizen film 1980'ler bilim kurgusunun izlerini taşıyor. Üzerine söylenecek çok şey 
olan bu macera filminini gösterimi sonrası Ozon Tabakası'nın yerini alacak bir Güneş 
Kalkanı'nı icat eden ölümsüzler hakkında  Galip Dursun ile söyleşi olacak. Etkinlik 22 

Mart Perşembe 19.00’da. Adres: Safa Sok. No: 20 Moda

semİnerlerİ başlıyorYereli Yönetmek

Etkinlik herkese açık ve 
ücretsiz. TAK, Rasimpaşa 
Mah. Duatepe Sk. No: 61  

Yeldeğirmeni’nde

İstanbul’da 
Zamansız

l Berkay YALAZ
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Entebbe’de 7 Gün 
1976’da Tel Aviv’den kalkıp Atina üze-
rinden Paris’e gidecek Air France uçağı, 
ikisi Alman, ikisi Filistinli 4 kişi tarafından 
kaçırılarak Uganda’nın Entebbe şehrine in-
dirilir. Uçakta çok sayıda İsrailli yolcu vardır 
ve militanların isteği, yolcuların hayatı 
karşılığında hapisteki Filistinli veya Filistin 
destekçisi 53 arkadaşlarının salıverilme-
sidir. İsrail hükumeti, yapılan görüşmelerin 
ardından çok tehlikeli bir operasyon ger-
çekleştirmeyi göze alır. Entebbe’de 7 Gün 
filmi, Entebbe Operasyonu’nda yaşananları 
aktarıyor. José Padilha’nın yönetmen 
koltuğunda oturduğu filmde Daniel Brühl,  
Rosamund Pike,  Eddie Marsan,  Mark Iva-
nir ve Nonso Anozie rolleri paylaşıyor.

Kadıköy Sineması
Stalin’in Ölümü 12:15 16:45 19:30 21:15
Beni Adınla Çağır 12:00 14:15 18:45
Savaştan Sonra 17:00 21:30
Ben, Tonya 14:30
Adres: Osmanağa Mah. General Asım 
Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 
337 74 00

Kadıköy Rexx
Phantom Thread 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15 
Direniş Karatay 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15 
Ailecek Şaşkınız 11:00 12:15 13:30 14:45 
16:00 18:30 21:00 
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 
3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Mekanlar ve Yüzler 12:30 22:15 
Pervane 10:20 20:00 
Phantom Thread 12:15 15:30 18:30 21:30 
Gringo 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 CKM.
(216) 3580202

SİNEVİZYON

“… Ve her insan, içinde temel yedi erdemi ve 
karşıtı, yedi erdemsizliği taşır; kendini be-
ğenmiştir ve alçakgönüllüdür, obur ve ka-
naatkârdır, kösnül ve edeplidir, kıskanç ve 
iyilikseverdir, cimri ve eli açıktır, tembel ve 
çalışkandır, öfkeli ve acı çekendir. Ve kendi-
sinden diktatör de köle de, katil de aziz de, 
Kabil ve Habil de yaratır.” (1864-1936) İspan-
yol düşünür, (roman, öykü, şiir, deneme, oyun 
türünde eserler veren) yazar Miguel De Una-
muno, “Üç Örnek Öykü ve Bir Önsöz” kita-
bında böyle diyor. 
Birkaç gündür bu cümleyle hemhal içinde-
yim. “Sis” romanını okuduktan sonra peşi-
ne düşmüştüm Unamuno’nun. Yıllar sonra, 
bugünlerde kitaplıkta adeta ‘buradayım’ der, 
gibi gözüme ilişti ve yazıya merhabamı onun 
cümleleriyle sarkıtmak istedim… (Üşenme-
yip de hatırlayalım!) Kimdir Unamuno: Madrid 
Üniversitesi’nde felsefe ve edebiyat üzeri-
ne eğitim almış. Bilbao’da felsefe öğretmen-
liği yapmış. 1891’de Salamanca Üniv.’nde Eski 
Yunan Dili Kürsüsü’nde profesör olmuş. 20. 
yüzyıl İspanyası’nı düşünmüş ve yazmıştır. 

Dogmatik düşünceye (özellikle faşizme) kar-
şı savaşmış ve bu uğurda 1924’te, diktatör 
Miguel Primo de Rivera tarafından Fransa’ya 
sürgüne gönderilmiş. 1930’da tekrardan Sa-
lamanca Üniv.’ndeki görevine dönen Unamu-
no, bu kez de diktatör Franco’ya karşı çıktı-
ğı için ev hapsine mahkûm edilmiş. Tutuklu 
halde, 31 Aralık 1936’da ölmüş. İspanyol tıp 
araştırmacı Pedro Laín Entralgo’nun “İspan-
yol bilincinin ve kişiliğinin uyanışı” biçiminde 
nitelediği Unamuno’ya göre makineleşme in-
sanı kişiliksizleştirmiştir, teknolojinin girme-
diği bir evren arar; uygarlığa karşıdır. Öyle ki 
iç konuşmaları James Joyce’dan daha önce 
kullanmıştır. Yazarla kaynaşma faslını kısaca; 
bundan sonrasını, sizin fikri takip eyleminize 
bırakıyorum, geliyorum bu haftanın kulakla-
rın pasını silecek şarkısına…

Bir akvaryumda yüzen iki kayıp ruh
Bugün yazının eşlikçisi 1975’lerde çıkışını ya-
pan ve tabiri caizse ortalığı yıkan bir şarkı; 
Pink Floyd’un “Cehennemden cenneti / acı-
lar içinden mavi gökyüzünü / ayırt edebile-
ceğini mi / düşünüyorsun?” sözleriyle baş-
layan ve “Biz sadece bir akvaryumda yüzen 
iki kayıp ruhuz yıllar boyunca / hep aynı ze-
minde koşan” ile biten “Wish You Were Here” 
şarkısı… Grubun ‘en önemli eserlerinden bi-
risi’, David Gilmour ve Rick Wright’a göre ise 
grubun en iyi albümü. Şarkı, ilk kadrosunda 
yer alan, grubun isim babası Syd Barrett’a it-

hafen yazılmış. 
Gilmour’un bir 
söyleşide dediği-
ne göre;  şarkıda 
yapmak istedik-
leri, ritim gita-
rın sesi sanki rad-
yodan geliyormuş 
ve sonradan ge-
len solo gitar, san-
ki dinleyici ritmin 
üzerine doğaçlıyor-
muş gibi yapmakmış. Ve sonuç ortada… 
“Sanatın en iyi kurtarıcılığı, insana var oldu-
ğunu unutturmasıdır derler. Hayır, sanatın 
en iyi kurtarıcılığı, bir insanın var olduğun-
dan kuşkulanmasını sağlamasıdır” diyen Mi-
guel De Unamuno’ya kulak kabartıp, gelelim 
kuşkularımızı daha da ateşleyen sadedimize, 
haftanın seyirliğine. 

“Senin çocuğunu öldürseler ne yapardın?”
Uzun zamandır İstanbul Devlet Tiyatroları’n-
da endam eden “Bayrak”… Berkun Oya’nın 
yazdığı ve Kubilay Karslıoğlu’nun yönettiği 
iki perdelik metnin oyuncuları; Ali İpin, Gönen 
Aykaç, Murat Sarı, Berkay Tulumbacı, Deniz 
Çom, Hüseyin Sevimli ve Arda Kaptanlar. İn-
celikli bir Berkun Oya metni. (Es notu: Sine-
masal tatta geçişlerin yer aldığı, tiyatronun 
sınırlarında derin nefesler aldıran oyunları-
nı izlemeyi özledik Sayın Oya. Şimdi sanatsal 

mevzular coğrafya mevzuları sebebiyle daha 
zor yol alsa da, kim bilir belki bir vakit, yine 

Krek sahnesi açılır ve ekip sa-
halara döner. Bu da buraya not 
düşüle!) Ve bu metni çok iyi 
özümseyip sahnelemeyi aya-
rında yapabilmiş bir yönet-
men Karslıoğlu’nu tebrik edi-
yorum. Oyunda, polisiye bir 
cinayetle bir ailenin trajik çö-
küşünün öyküsü anlatılıyor. 
Ekibin tabiriyle; “Hayatın 
içinden yakından tanıdığımız 

öykülerin yeni bir anlayış ve 
estetik arayışla çağdaş bir görünüm kazandı-
ğı bir oyun Bayrak”. Karısını öldüren oğulları-
nın eve gelmesiyle birlikte anne ve babanın, 
yaşamları bir anda alt üst oluyor. Oğulların 
eşleriyle yaşadıkları mutsuz ilişkiler üzerin-
den aile kavramı, iletişimsizlik ve şiddet olgu-
ları sürprizli kurgu ve içeriğiyle sorgulanıyor. 
‘Sıradan bir karı koca ihanetinin cinayetle son 
bulan sıra dışı öyküsünde, sahte ve gerçek 
olanın ikiliği de önemli bir tartışma konusu-
dur’ alt metniyle oyun, anne ve baba karak-
terlerinin diyaloğundaki bu cümleyle sorusu-
nu sarkıtıyor: “-Başkasının çocuğu olsaydı ne 
yapardın, soruyorum sana, senin çocuğunu 
öldürseler ne yapardın? - Herkes birinin ço-
cuğu…” Gazetelerin üçüncü sayfalarında gö-
rüp, üstüne alışmışlık kelamları ettiğimiz bir 
hikaye “Bayrak”; yani uzaklardan değil, çok 
bilindik bir yerden derdini anlatıyor. Detaylar 
ise ustalıkla hikakeyi besliyor, bu bakımdan 
kıymetli bir oyun. Görülesi türden.

İlk olarak 2009’da izlemiştim “Bayrak”ı: 
99’da Berkun Oya ve Ali Atay tarafından ku-
rulan Krek Tiyatro Topluluğu’ndan… Oyunda; 
Ali Atay, Canan Ergüder, Okan Yalabık, Bar-
tu Küçükçağlayan, Ayten Uncuoğlu ve Kök-
sal Engür rol alıyordu. Yönetmen koltuğunda 
ise Berkun Oya vardı. (Meraklısına not: Benim 
gibi Berkun Oya algısını sevenlerdenseniz; 
Oya’nın dört uzun, 12 kısa oyununun, hikaye-
lerinin ve gazete yazılarının yer aldığı, 2017’de 
yayınlanan “Esneyen Boşluk” kitabına göz 
gezdirebilirsiniz.) 
Günay Ertekin’in dramaturgisini üstlendi-
ği oyunun koreografisinde Çağdaş Agun, mü-
ziklerinde Murat Gedikli, dekorunda Behlül-
dane Tor, giysi tasarımında Selin Ölçen, ışık 
tasarımında ise Akın Yılmaz imzası bulunu-
yor. Kısaca; seyri keyifli bir oyun sizleri bek-
liyor, tükenen biletlerden bir aralık bulursanız 
da ajandaya not almayı es geçmeyin. Madem 
yazıya girizgâhi Unamuno ile yaptık, veda-
yı da kendisinin 1914’te yayımlanmış “Sis” ile 
verelim. Şimdilik eyvallah! 
“Bir insanın içten gerçekliği, gerçek gerçek-
liği, sonsuz gerçekliği, şiirsel ya da yaratıcı 
gerçekliği hangisidir? Bir insan ister etten ke-
mikten olsun, isterse kurgu dediğimiz türden 
olsun aynıdır. Çünkü Don Quijote Cervantes 
kadar gerçektir; Hamlet ya da Macbeth Sha-
kespeare kadar gerçektir, benim Augusto 
Perez’im de bana o sözleri söylemekte hak-
lıydı belki - romanım- benim öyküm dahil, si-
zin öykünüzün ve başkalarının öykülerinin 
dünyaya gelmeleri için bir bahaneden başka 
bir şey değildim.”

Ve kendisinden diktatör de aziz de yaratır
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

Yolu sİnemadan geçenlere
davet

inemayla ilgilenen, ilk filmini çekmek, senaryo-
sunu kaleme almak yahut kamera önüne çıkmak 
isteyenlere temel eğitimler sunan Moda’daki Si-
nematek, geçtiğimiz aylarda el değiştirdi. Bu si-

nema kuruluşunun yeni yöneticisi, kendisi de bir sinemacı 
olan Erhan Tuncer oldu. Biz de Bahariye Caddesi’nin ucun-
da, Ayvalıtaş meydanına yakın bir konumda bulunan Sine-
matek’i ziyaret ederek, Tuncer ile konuştuk.
◆ Bize kendinizi tanıtır mısınız?
2009 yılı Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Si-
nema Bölümü mezunuyum. Pek çok kısa ve orta metrajlı 
film ve belgeseller çektim. Şu an senaryo yazarlığı ve yönet-
menlik yapıyorum. Geçen yıl, yapımcı İlker Avcı ile birlikte 
‘Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’ adlı ilk uzun metrajlı fil-
mimi çektim. Düşük bütçeli, bağımsız, küçük bir film ama 
içinde Bennu Yıldırımlar, Gün Koper, Erdem Akakçe gibi 
isimler var. Adana Altın Koza Film Festivali’nde dünya prö-
miyerini yapan filmimiz, Van Film Festivali’nde jüri özel; 
Hollanda Kırmızı Lale Film Festivali’nde en iyi yönetmen 
ve Antakya Film Festivali’nde en iyi senaryo ödüllerini aldı. 
◆ Bir sinemacı olarak Sinematek’le yolunuz nasıl kesişti?
2015 yılında, (o zamanki yeri Halitağa Caddesi’ydi) senar-
yo dersleri vermeye başlamıştım. O zamandan beri bağım 
hiç kopmadı. Son 5 aydır da ben devraldım.
◆ Neler yaptınız bu kısa süreçte? Burası nasıl bir merkez?
Açıkçası burayı devraldığımda, adının altını dolduran şey-
ler pek yoktu. Sinematek demek sinema arşivi demek ya, 
burada sadece birkaç sinema eğitimi veriliyordu. Ben bu-
rayı adına yaraşır gerçek bir arşiv merkezi haline getirme-
yi hedefliyorum.

YANLIŞ ÇEKİMLERDEN YEŞİLÇAM FRAGMANI!
◆ Neler var elinizde, nasıl bir sinema arşivi olacak burası?
Yüzlerce makale, kitaplar, filmler, afişler… Koleksiyonun 
en özel bölümü ise metal kutular içinde 350 adet Yeşilçam 
film fragmanı… Bunları hiçbir yerde göremezsiniz! Çünkü 
o dönemde fragmanlar filmde kullanılamayan parçalardan 

oluşurdu. Mesela eksik ya da yanlış çekilmiş sahnelerden 
fragman yapılırdı. Eskiden sinemaya girdiğinizde izlenecek 
film hakkında bilgilerin yer aldığı lobi kartları dağıtılırdı. 10 
bine yakın eski film lobi kartları var arşivimde. Ayrıca Tür-
kiye’deki sayılı senaryo koleksiyonerlerinden biriyim. Ye-
şilçam’da sette kullanılan daktilo kopyası olan senaryolar 
var bende. Tüm bu arşivi en yakın zamanda insanlara aç-
mak niyetindeyim. 

◆ Logonuzda yazdığı üzere ‘herkes sinema yapabilir’ mi 
sizce? İyi bir sinemacı olabilmenin olmazsa olmaz koşu-
lu nedir?
Açıkçası o ifade benden önceki ekibin görüşü. Ve ben buna 
pek de katılmıyorum. Bir işe kafa yoran, yeterince emek ve 
zaman harcayan herkes her şeyi yapabilir. Ama şunu da be-
lirtmek gerek ki sinema yapmak daha yoğun disiplinli bir 
alan. O nedenle buranın ‘herkesin sinema yapabildiği’ değil 
‘emek veren herkesin sinema yapabildiği’ bir yer olmasını 
istiyorum. Önce iyi bir sinefil (film izleyicisi) olmak gerek. 
Bakın Tarantino’ya! Video dükkanında çalışıp sürekli film 
izleyerek (tabi sonra eğitim de aldı) yönetmen olmuş. 

◆ Burada ne tür atölyeler var? 
Film yapım, yönetmenlik, senaryo, kamera önü oyunculu-
ğu, film analizi, kurgu, diksiyon, afiş tasarımı gibi bir film 
yapımının tüm süreçlerini içeren atölyelerimiz var.

SENARYO ÇETESİ KURULUYOR!
◆ Atölyelere ilgi nasıl? En çok kimler sinema yapmak istiyor?
Her yaştan ve meslekten katılımcımız oluyor. Ama en çok 
bankacılar ve doktorlar… İşinde yoğun insani ilişkiler için-
de olan, pek çok hikâye dinleyen bu insanların anlatacakları 
birikiyor çünkü. Burası bir ticarethane değil, bir kültür sanat 
sinema merkezi. Buraya gelenlerin çoğu, eğitimlerini aldık-
tan sonra bağını koparmıyor. Bizler de onların kısa filmleri-
ne bilabedel destek veriyoruz, senaryolarının gelişim süreç-
lerini takip ediyoruz. Kısa filmler çeken, senaryolar üreten, 
hatta eğitmenlik yapan pek çok kursiyerimiz var mesela. 
Ayrıca, eğitim alanlara ek olarak dışarıdan kişilerin de katı-
labileceği ‘senaryo çeteleri’ toplanıyor burada. Beyin fırtı-
nası yaparak, birbirlerinin senaryolarını konuşuyorlar. 

GENÇ SİNEMACILARA BURS İMKÂNI
◆ Sinematek’in geleceğe yönelik çalışmaları neler olacak?
Burası sinemayla ilgili lokal eğitimler vermenin yanı sıra 
ücretsiz film gösterimleri düzenliyor. Sosyal sorumluluk 
projesi olarak kısa film festivali yapacağız. Gençler, kendi 
imkanlarıyla çektikleri filmleriyle başvuracak. Dereceye gi-
renler burada burslu olarak sinema eğitimi alacak.  

Kadıköy’ün Sinematek’ini kısa 
bir süre önce devralan sinemacı 
Erhan Tuncer, “Burası yerli sinema 
tarihimize dair bir arşiv merkezi 
olacak. Yolu sinemadan geçen 
herkesi bekleriz” diyor

l Gökçe UYGUN

KADIKÖY SİNEFİLLERİ
◆ Geçmişte yazlık sinemalara ev sahipliği yap-

mış, günümüzde de pek çok sinemanın bulunduğu Kadı-
köy’de konuşlanmışsınız. Buranın sinema iklimi nasıl?
Sinematek hep Kadıköy’de olmuş. Özel bir tercihle burayı 
seçmedim ama çok memnunum. Kadıköy’de entelektüel 
bir izleyici profili var. Sinemayla ilgili etkinliklere yoğun ilgi 
gösteriyorlar. Beyoğlu -eski filmcilerin merkezi olmasın-
dan kaynaklı- bir sinema yuvası. Ama bence bunun diğer 
ayağı da kesinlikle Kadıköy, başka bir ilçe değil.  (Şair La-
tifi Sokak Daci Apt. No.6 D.2 Moda)

S

Geçtiğimiz yıl vizyona giren tüm yerli filmleri değerlendi-
ren SİYAD üyeleri 2017’nin en iyilerini belirledi. 50. SİYAD 
Ödülleri 13 Mart Salı günü Kadıköy Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
Sinema ve tiyatro oyuncusu Nergis Öztürk’ün sunuculu-
ğunu yaptığı ödül töreninde ilk olarak onur ve emek ödül-
leri takdim edildi. Senarist-yönetmen Duygu Sağıroğlu 
ve oyuncu Deniz Türkali’ye Onur Ödülü, Yeşilçam filmle-
rinin afişlerini çizen ressam İbrahim Enez’e Emek Ödülü 

verildi. Bu ödüllerin dışında Türkiye’de geçen yıl vizyona 
giren yabancı filmler arasından SİYAD üyelerinin oylarıyla 
En İyi Yabancı Film seçilen Yaşamın Kıyısında (Manches-
ter by the Sea) filminin ithalatçısı Fabula Films’e de ödü-
lü verildi.

EN İYİ FİLM: KOCA DÜNYA
2017 yılında vizyona giren tüm yerli filmler yapılan oyla-
ma sonucu belirlendi. Reha Erdem’in yönettiği Koca Dün-
ya, 50. SİYAD Ödülleri’nde En İyi Film başta olmak toplam 

dört ödül kazandı. Koca Dünya’yı üç ödülle Pelin Esmer’in 
filmi İşe Yarar Bir Şey ve iki ödülle Ceylan Özgün Özçe-
lik’in ilk uzun metraj filmi Kaygı takip etti. 
Dört ödül birden kazanan Koca Dünya’nın yönetmeni Re-
ham Erdem,“Benim için en değerli ödül biliyorsunuz. Her-
kese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

TÜRKALİ: “ÖLDÜRÜLEN KADINLARA ADIYORUM”
Törende konuşan SİYAD Başkanı Prof. Dr. Zeynep Tül Ak-
bal Süalp, kadın ve iş cinayetlerine dikkat çekerek, “Bu 

tablonun içinde sinemaya tutunan insanlarla birlikte ol-
mak güzel. Umarım aydınlığa ulaşır ve sözümüzü sine-
maya bırakırız.” dedi. Onur ödüllerinden birini alan Deniz 
Türkali, “Kadın filmleri meselesi çok önemli. 
Atıf Yılmaz’ın emeğiyle başlayan kadın filmleri serüve-
ni sadece benimle ilgili değil. Feminist arkadaşlarımla ilgi-
li. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Kadın olma hakkın-
da ilk olarak kızım Zeynep Casalini sayesinde düşünmeye 
başladım. Aslı Göksel, Şirin Tekeli, Gülnur Savran, Fatma-
gül Berktay’a, Şahika Yüksel ve tüm feminist arkadaşla-
rıma teşekkür ediyorum. Bu ödülü tacize, tecavüze uğ-
ramış ve erkek şiddetiyle öldürülmüş tüm kadınlar için 
alıyorum.” dedi. 

“GÜZEL ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ”
En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alan Başak Köklükaya da 
duygularını şöyle ifade etti: “Hayatımın en güzel anların-
dan birini yaşıyorum. Hepimiz çok öfkeliyiz ve üzgünüz. 
Güzel ve işe yarar şeyler yapmak istiyoruz. Ama mutlu-
lukları yaşayamıyoruz. Ödülümü yitip gidenlere armağan 
etmek istiyorum. İnşallah güneş doğar en kısa zamanda 
ve bu güzel anları içimize sindirerek yaşarız.”

“ÖTEKİ MELEKLERİ GÖRÜNÜR KILDINIZ”
Aile Arasında filmiyle adından sıkça söz ettiren Ayta Sö-
zeri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülüne layık görül-
dü. Ödülünü alırken duygulu anlar yaşayan Ayta Sözeri, 
“Benim hayatım da çok kıymetli bir ödül olacak. Ama beni 
görünür kılarak tüm öteki melekleri görünür kıldığınız için 
önünüzde saygıyla eğiliyorum.” dedi. 
Sarı Sıcak filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne 
layık görülen Aytaç Uşun da çocukluğundan itibaren Ka-
dıköy Belediyesi tiyatrolarında sahne aldığını ifade ede-
rek, “5 yıldır sinema dünyasının içerisindeyim. Umarım 
sizler gibi 50 yılım sinemada geçer.” diye konuştu.  

en İyİ fİlmlerİnİ seçtİ
SİYAD 2017’nİn

l Erhan DEMİRTAŞ

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 
Türkiye sinemasında 2017’nin en 
iyilerini belirledi. Reha Erdem’in 
yönettiği Koca Dünya, En İyi Film 
olmak üzere aldığı  4 ödülle geceye 
damgasını vurdu
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adir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmala-
rı Merkezi müdürü olan, Ka-
dıköy doğumlu Prof. Dr. 
Murat Güvenç, Kadı-

köy’ün geçirdiği dönüşümü ta-
rihiyle bağlantılı olarak gaze-
temize anlattı.

◆ Kadıköy’ün gene-
linde yoğun bir inşaat fa-
aliyeti yürütülüyor. Ka-
dıköy’ün bu değişimini 
tarihsel olarak özetler mi-
siniz?

Kadıköy’de tarihsel 
olarak iskeleden Kurbağalı-
dere’ye kadar olan kısım, 19. 
yy’ın sonuna gelindiğinde bü-
yük ölçüde şekillenmişti. Banliyö 
hattı boyunca (Söğütlüçeşme, Kızıl-
toprak, Erenköy) yerleşim vardır. En fazla 
2-3 katlı müstakil evler varlığını 1970’lere kadar ko-
rudu. Boğaza yapılan köprüyle beraber tüm bu alan-
lar apartmanlaştı ve Kadıköy baştan sona apartman-
lar adası oldu.

Cumhuriyet döneminde Kadıköy’de hem ye-
rel halk hem de oldukça zengin sınıflar birlikte ya-
şıyor. Yeldeğirmeni’nde Museviler, Moda tarafında 
da özellikle İngilizler yaşıyor. Eski paşalar, aristok-

ratlar buralarda yaşarlar, lüks konaklar vardır. 
Orta halli insan bulamazdınız. Mesela Fe-

nerbahçe’de o kadar zengin insanlar 
oturuyordu ki şehre geliş gidişleri 

kolay olsun diye kendi mahallele-
rine tren hattı döşetiyorlar, An-
kara’ya giden demiryolu hat-
tından Fenerbahçe’ye yönelen 
bir yol ayrımı yapıyorlar. Fe-
neryolu ismi Fenerbahçe’ye 
giden yolun ayrıldığı yer an-
lamına gelir. Cumhuriyete ka-
dar böyle gidiyor, Cumhuriyet-

le birlikte orta sınıflar gelmeye 
başlıyor. Müstakil evlerin yerini 

nasıl apartmanlar aldıysa şimdi de 
bu apartmanların yerini daha yüksek-

leri, rezidanslar alıyor. Bu aynı zamanda 
çevreyi de değiştiriyor.

Kadıköy, Türkiye şehirleşmesinin nasıl olmama-
sı gerektiği konusunda bütün yaşanan şeylerin izle-
nebileceği bir müze, bir çeşit laboratuvardır. Şehirci-
lik ve şehir müdahaleleri tarihi müzesi. Denenmedik 
şey kalmamıştır. Şu anda sonuna gelindi, yer de kal-
madı. Marmaray, Kadıköy’de banliyö hattında uza-
tıldıktan sonra bugünkü Kadıköy’ü de tanıyamayaca-
ğız. Oradaki binaların belki yüzde 80’i yıkılıp yerine 
çok daha yüksek binalar yapılacak. 

“ŞEHRİN RESMİ TAMAMEN DEĞİŞECEK”
◆ Metrobüsten sonra özellikle Marmaray ve 

metro nasıl etkiledi bu gelişimi? 
Marmaray, Metrobüs gibi yatırımlar, yerlerin şe-

hir merkezine olan erişebilirlik zamanını kısaltıyor. 
Doğalında yerin kirası da o oranda artıyor. Kira as-
lında zaten bunu ölçer. 

Erişilebilirliği hızlandırmanın etkisiyle en fazla 
yüzleşmek zorunda kalanlar da o zamana kadar orada 
dükkanı olan küçük, orta seviyedeki esnaflar ve ko-
nutlarda oturanlar oluyor. Örneğin orada 20 senedir 
mahalleyle bütünleşmiş, kirasını da o zamana kadar 
eksiksiz ödeyen ayakkabı tamircisi artık orada barı-
namaz hale gelir. Şehrin peyzajında bir takım kişi-
ler oldukları yerden atılacaklar, o kirayı ödeyebilen-
ler gelecek ve resim tamamen değişecek.

“AKLIMIN UCUNDAN GEÇİREMEZDİM”
◆ Siz de Kadıköy doğumlusunuz. Kişisel hikâ-

yenizle değişimi nasıl yorumlarsınız?
Benim için Kadıköy’ün bugünkü hali tanınmaz. 

Bu hale gelebileceğini aklımın ucundan geçiremez-
dim. Ben ilkokulu Zühtüpaşa’da, liseyi de Saint-Jo-
seph’de okudum. Evimiz de Feneryolu’ndaydı. Oku-
la bisikletle giderdim, tramvaylar vardı. Benim için 
bugünkü Kadıköy aidiyet kurduğum bir yer değil, 
bambaşka. Bugün Marmara Üniversitesi’nin oldu-
ğu yer ve minibüs yolu bizim zamanımızda çayırlık-
tı. Biz orada uçurtma uçururduk. Şimdi tanıyamıyo-
rum ve daha da kötü olacak.

◆ İstanbul’un tamamında dönüşüm yaşanıyor, 
Kadıköy’ü diğerlerinden ayıran özellikler var mı? 

Türkiye’de 70’li yıllarda toplu konut yapılama-
dığı için kentsel büyümeyi müteahhitler sağlıyordu. 
Müteahhitler arsa sahibine 2-3 daire verip kalanları 
da satıyordu. Bu işten kar sağlamak arsanın kıymet-
li olduğu yerlerde mümkündü. Kadıköy bunun için en 
başta bu yüzden diğerlerinden ayrı özellik taşıyordu. 
Çok değerliydi ve hala en çok tercih edilen yerlerden 
biri.

Ayrıca şunu da açıklayayım bireysel evlerin yıkı-
lıp yerine apartmanların yapılmasına mülkiyet parça-
lanması deniyor. Eskiden parselin tek sahibi varken 
bu yap-sat apartmanlarının yapılmasıyla bir anda 16 
sahibi olmuş oldu. Kat mülkiyetine geçmek 70’li yıl-
larda orta sınıfların konut alabilmesini sağladı. 

◆ 70’lerde kat mülkiyetine sahip diye örnek ver-
diğimiz 16 kişi varisleriyle birlikte 50 kişiye yüksel-
di. 50 tane varisi tapuya getirip anlaşmak mümkün 
mü? Bu durum daha ileri apartmanlaşmanın önün-
de engel teşkil etti. Bunu da kentsel dönüşüm çıkınca 
aştılar. Şimdi üçte ikisinin yapalım demesi yetiyor. 

“İNSANLAR İNŞAATLARIN İÇİNDE YAŞIYOR”
◆ 7 yıldır Fikirtepe toz duman içerisinde. Fikir-

tepe’deki durum hakkında ne söylersiniz?  
Fikirtepe, tüm Türkiye’deki şehir gelişmesinin en 

güzel izlenebileceği örnek. Fikirtepe’de arsa sahip-
leriyle müteahhitlerin anlaşabilmesi için Kadıköy’ün 
başka yerlerinde kullanılmayacak kadar yüksek inşa-
at hakkı verdiler. Kadıköy genelinde emsal 2-2.25. 
Yani 1000 metrekarelik bir arsan varsa 2000 metre-
karelik bir inşaat yapabilirsin demek bu. Ancak Fi-
kirtepe’de bu oran 1’e 4. Yani iki katı. Başka bir yer-
de böyle bir şey yok. Çok daha yüksek, yoğun binalar 
yapabiliyorsun.

Bir başka boyutu, insanlar inşaatların içinde yaşa-
mak zorunda kalıyor. İnsanlık dışı bir durum bu. Nor-
mal şartlarda inşaatın etrafı çevrilir fakat kentsel dö-
nüşümde bütün bir mahalleyi inşaat alanı yapıyorsun. 
Aynı şekilde önümüzdeki 10 yıl Kadıköy’ün tama-
mında insanlar şantiyenin içinde yaşamak zorunda ka-
lacak. Bu sorun eskiden çözülebilirdi. İnsanlara o in-
şaat hakları verildikten sonra artık geri adım atılamaz.

“ARKEOLOJİK BULGULAR İNCELENMELİ”
◆ Geçtiğimiz aylarda Acıbadem’deki bir kazı-

da 2 bin yıllık olduğu düşünülen lahit bulundu. Bu 
bize ne gösteriyor?  

Khalkedon’a yerleşim İstanbul’dakinden çok 
daha erken oluyor. Kadıköy’e “Körler Ülkesi” diyor-
lar. İstanbul gibi görkemli bir yer varken karşı ya-
kada oturmayı tercih ettikleri için bu ismi vermiş-
ler. İnsanların bugünkü Kadıköy’ü tercih etmelerinin 
iki sebebi var: Birincisi Marmara’da deniz ulaşı-
mı kürekle yapılıyor ve Sarayburnu’nu dönmek he-
men hemen imkansız olduğu için bunu Kurbağalıde-
re üzerinden yapmak daha kolay. İkincisi ise tarihi 
İstanbul’un bulunduğu yerde neredeyse hiç su yok, 
Kurbağalıdere’de ise pırıl pırıl su akıyor. O zaman-
lardan beri insanlar burada yaşamışlar ve 2 bin yıllık 
lahit bulunması da şaşırtıcı değil. Daha önce de bir-
kaç inşaatta buna benzer bulgulara rastlandı, daha da 
rastlanacaktır.

◆ Khalkedon sınırlarının belirlenmesi ve sit 
alanı ilan edilmesi gerekli öyleyse. Sizce neden ya-
pılamıyor?

Kesinlikle. Bir toplum kendi tarihine, insanlık ta-
rihine önem veriyorsa yapılması gereken şey o. Bunu 
söylemek Kadıköy’deki inşaat faaliyetinin çok ya-
vaşlaması anlamına geliyor. Siyasetçiler de bunu is-
temiyor. Bir yeri yıkıp oraya bina dikerek satmayı 
amaç edinen biri için bir kazıda lahit çıkması, onun 
için dünyanın en felaket şeyidir.

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu, geçtiğimiz ay Acıbadem’deki Gene-
ral Ali Rıza Ersin Teknik ve Mesleki Lisesi’nin in-
şaat alanında bulunan lahit için bir rapor hazırladı. 
İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İs-
tanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün raporlarını 
inceleyen Koruma Kurulu, “İbrahimağa Mahallesi,  
58 pafta,  1339 ada,  parsele ilişkin; hafriyat çalış-
maları sırasında meydana çıkan lahit mezar ve tarihi 

kalıntılar çevresinde ilgili müze denetiminde gerekli 
yerlerde kazı çalışmasının yapılarak kazı raporunun 
kurula iletilmesine, bu aşamada alanda herhangi bir 
inşai uygulamada bulunulmamasına, ilgili müze ra-
porunda belirtilen lahit ve sütun başlığının müze ta-
rafından taşınmasına” karar verdi. 

Lahidin bulunduğu inşaat alanının yanında 19.yy 
mimari yapılarından ve 1. Derede Tarihi Eser olan 
Sokullu Köşkü de bulunuyor. İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nin paylaşacağı raporda lahit ve sütun baş-
lıklarının hangi döneme ait olduğu da ortaya çıkmış 
olacak. 

5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, lahit ve sütun parçalarının bulunduğu 
Acıbadem’deki alanda inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verdi. Alanda arkeolojik kazı yapılacak

Lahidin bulunduğu alanda arkeolojik kazı yapılacak

    Kadıköy, dönüşüm 
açısından bir 
çeşit laboratuvar

l Fırat FISTIK

K

Kadıköy’ün yaşamakta olduğu kentsel dönüşüm sürecini Prof. Dr. Murat Güvenç ile konuştuk. Güvenç, önümüzdeki 10 sene Kadıköy genelinin şantiyeye döneceğini söylerken bundan herkesin sorumlu olduğunu vurguluyor

l Erhan DEMİRTAŞ
Geçtiğimiz aylarda yıkılan 

Acıbadem’deki General Ali Rıza Ersin 
Teknik ve Mesleki Lisesi’nin inşaat 

alanında kazı yapılırken tarihi bulgular 
çıkmıştı. Lisenin arazisinde hafriyat 
çalışmaları sürerken, rastlantı eseri 

sütun parçaları ve ve tarihi 
bir mezar olan lahit

ortaya çıkmıştı. 

NE 
OLMUŞTU? 



Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vak-
fı’nın (TÜSES), Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle dü-
zenlediği “Mutluluk Konferansı”, 9 Mart Cuma günü 
Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşti. Türkiye’den Doç. Dr. Erhan Doğan’ın, Nor-
veç’ten Prof. Ragnhild Bang Nes’in, Hollanda ve Po-
lonya adına Jasper Bergink’in, Almanya’dan Jochen 
Dalmer’in konuşmacı olduğu konferansta, mutluluk 
masaya yatırıldı. Mutluluğu konuşmak için bir araya 
gelen bilim insanları ve araştırmacılar, “Mutluluk nedir? 
Mutluluk ölçülür mü? Mutluluğu ölçme yöntemleri ne-
lerdir?” gibi sorular başta olmak üzere pek çok soru-
ya yanıt aradı.
Kadıköylülerin ilgi gösterdiği, moderatörlüğünü Uygar 
Özesmi’nin yaptığı konferansta, ilk sözü Doç. Dr. Erhan 
Doğan aldı. Erhan Doğan, “Dünyada Mutluluk Araştır-
malarının Genel Bir Değerlendirmesi: Nereden Nere-
ye”, “Bana Mutluluğun Resmini Yapabilir misin Abidin?” 
başlığı altında düşüncelerini konuşmacılar ve katılım-
cılarla paylaştı. 

“MUTLULUK KİŞİSEL BİR DURUM”
“Nazım Hikmet, Saman Sarısı şiirinde Abidin Dino’ya 
bana mutluluğun resmini yapabilir misin? diyor. Nazım 
Hikmet’in Abidin Dino’dan çizmesini istediği mutlu-
luk, Küba’da başarılı olmuş devrimin resmi aslında. Kü-
ba’daki insanlar mutlu mu, değil mi? Bilmiyorum ama 
Kübalılar’ın mutlu olduğuna dair anlatılar var.” diye-
rek konuşmasına başlayan Doç. Dr. Erhan Doğan, “İlk 
önce mutluluk nedir? Onu tanımlamamız gerekir. Çün-
kü mutluluk kişisel bir durum. Bir cenazede ya da bir 
çatışma ortamında insanların mutlu olmasını bekleye-
meyiz. Demek ki bir sosyal boyutu da var mutluluğun. 
Mutluluk kaba sığan bir şey değil.” diye konuştu. 

“NORVEÇ BİRİNCİ SIRADA”
Dünya da mutluluğu ölçüm yollarından en popüler ola-
nın “Dünya Mutluluk Endeksi” olduğuna işaret eden 
Erhan Doğan, sözlerine şöyle devam etti; “Mutlulu-
ğu ölçmek için ülkeleri karşılaştırıyorlar. 150 ülkede üç 
milyar kişiyle yapılan bir ölçüm. 10 basamaklı bir mer-
divenin neresindeyiz diye sorular soruluyor. En iyi hal 
merdivenin en yukarısı, en kötü hal ise merdivenin an 
alt kısmı. Verilen sorulara göre bir rapor hazırlanıyor. 
Geçen yıl ilk ona giren ülkeler, bu yıl da ilk ona girmiş-
ler. İlk dört sırayı Norveç, Danimarka, İzlanda ve İsviçre 
paylaşıyor.” Doğan, “Son yıllarda yapılan araştırmalara 
göre sosyal faktörlerin, iktisadi faktörlere göre mutlu-
luğu daha çok artırdığı ortaya çıkmış. Sağlıklı ömür sü-
resi beklentisi, sosyal destek, zor zamanlarda kapısını 
çalabileceğiniz birilerinin olması da mutluluğun seyri-
ni belirliyor. Hükümet ve iş dünyasında yolsuzluk ol-
madığı zaman mutluluk değerleri yüksek çıkıyor. Sos-
yal özgürlük, mahalle baskısı, aile baskısı ya da başka 
baskılar sizin kararlarınızı özgür alıp almamanızı etkili-
yorsa, bu da bir ülkenin mutluluk sıralamasını etkiliyor. 
Bir başka faktör de eli açıklık. İnsanlar bir ülkede bağış 
yapıyorsa o ülkenin puanlarının yükseldiğini görüyo-
ruz.” şeklinde konuştu.  

 “YOLSUZLUK PUAN DÜŞÜRÜYOR”
Doç. Dr. Erhan Doğan, kıtaların mutluluk oranlarında 
ise; Kuzey Amerika’nın ve Avrupa’nın puanlarının yük-
sek olduğunu, en kötü performansı ise Asya ile Afri-
ka’nın gösterdiğini belirtti. Türkiye’nin Dünya Mutluluk 
Endeksi’ne göre 69. sırada olduğuna vurgu yapan Er-
han Doğan, yolsuzluğun Türkiye’nin puanını indirici bir 
etkiye sahip olduğuna dikkat çekti.

“KAMU POLİTİKASI OLARAK GÖRÜYORUZ”
“Norveç Bağlamında Bir Kamu Politikası Hedefi Olarak 
Mutluluk” başlığı altında düşüncülerini paylaşan Prof. 
Ragnhild Bang Nes, “Demokratik partilerimiz ve güç-
lü belediyelerimiz mutluluk endeksinin yukarısında ol-
mak için çalışıyor. Ne petrol ne de balık, mutlu ve iyi in-
sanların olmasından daha önemli. Sosyal eşitliğin ve 
sağlığın her yere ulaştırılabilmesi çok önemli. Mutluğu 
bir kamu politikası haline getirmeye çalışıyoruz.” dedi. 
Depresif bozukluklara ve intihar oranındaki yükselme-
ye dikkat çeken Prof. Ragnhild Bang Nes, “Salgın bir 
hastalık gibi yayılıyor. Bu yüzden psikoloji üzerine de 
çalışmalar yapılıyor. Oysaki insanlar karpuz yiyip, çim-
lerde uzandığında da mutlu olabilir.”

 “MUTLULUK BİR ANDIR”
Jasper Bergink de  “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften 
Hollanda ve Polonya’da  Mutluluk  Araştırmaları” çer-
çevesinde düşüncelerini dile getirdi. Jasper Bergink, 
mutlulukla ilgili istatistiklerin çok fazla olduğunu belir-
tip, “İstatiksel verilerle mutluluğu nasıl ölçebilirsiniz ki, 
mutluluk bir andır. Güneşte biraz kalmak bile beni mut-
lu ediyor. Politikacılar insanların mutlu olacağı politika-
lar üretmeli ve ortam yaratmalı. Sosyal ve ekonomik 
yaşam ile sağlık ve güvenlik mutlu olmak için olmaz-
sa olmazlardan.” dedi. “Hepimiz farklıyız ama hepimiz 
mutluluğun peşindeyiz.” diyen Jasper Bergink, “Hol-
landa’da hükümet her yıl parayı nasıl harcadığını halka 
açıklıyor. Belediyeler de işi olmayan ve eğitim seviye-
si düşük kişilere yardım ediyor. Örneğin kişi balığa git-
mek istiyor. Ama ekipmanı yok. Ekipman parası verili-
yor. O kişi o şekilde mutlu oluyor.” diye konuştu. 

“İNSANLAR MUTLU MU DİYE SORMALIYIZ”
 “Mutluk ve Sürdürülebilir Kalkınma: Alman Yaşam Ka-
litesi Göstergeleri Raporu” başlığı altında konuşması-
nı şekillendiren Jochen Dalmer, Almanya’nın ekonomik 
olarak büyüdüğünü ama yaşam memnuniyetinin sabit 
bir durumda kaldığını söyledi. Jochen Dalmer, “Alman-
lar çalışmayı sever. İstihdama bakıyorlar ama bireysel 
refah konularından çok bahsedilmiyor. Son 20 yıl içeri-
sinde insanlar işten çıktıktan sonra hiçbir şey yapmak 
ya da bir yere gitmek istemiyor. Çünkü yorgun olu-
yorlar. Herkesin işi var ama o insanlar mutlu mu onu 
sormak gerekiyor.” dedi.  Dalmer, iyi bir yaşamın ne 
olduğunu konuşmak gerektiğinin üzerinde durup, söz-
lerine şu şekilde devam etti; “Bazıları köyünde meyve 
ve sebze yetiştirerek mutluluğa kavuşabilir. Yavaş bir 
yaşam sürenler daha da mutlu olabilir. Yeni bir araba 
aldıysam ve de zenginsem mutluyum zihniyetinin de-
ğişikliğe ihtiyacı var.” 
Konferans, konuşmacıların paylaşımlarının ardından 
soru ve cevap kısmıyla son buldu. 

Geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Prof.Dr. 
Nazan Erkmen’e ithaf edilen etkinlik Doğuş Üniver-
sitesi’nde gerçekleşti. Etkinliğin yanı sıra Nazan Erk-
men’in “Kadın ve Göç Çocukları” sergisinin de tanıtı-
mı yapıldı. Sergi 25 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. 

10 Mart’ta Doğuş Üniversitesi B5 Tiyatro Salo-
nunda yapılan etkinlikte açılış konuşmasını Prof. Dr. 
Abdullah Dinçkol gerçekleştirdi. Dinçkol, Nazan Erk-
men ile 4 yıl boyunca çalışma fırsatı bulduğuna deği-
nirken “Marmara Üniversitesinden beri tanışıklığımız 
vardı. Alanında öncü bir insandı. Biz en başta bir ka-
dın dekanımızı kaybettik.” dedi. 

“KADIN İNSANDIR, ERKEK İNSANOĞLUDUR”
Kadınların akademideki varlığının önemli olduğu-

nu vurgulayan Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdullah Dinçkol, “Bizim üniversitemizde çalışanla-
rımızın yüzde 60-70’i kadın. İdari kadromuzda da ka-
dın yöneticilerimiz var. Burası bir kadın üniversite-
si diyebiliriz. Kadınların çok olduğu ortamda insani 
özellikler daha fazla ortaya çıkıyor. Ne derler; kadın 
insandır, erkek insanoğludur. Kadınların erkekleşmesi 
de doğru değildir. Kadın bulunduğu ortamı değiştirir, 
hayati önemdedir.” şeklinde devam etti.

Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu’nun orga-
nize ettiği etkinlik, Doğuş Üniversitesi ve Kadıköy 
Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleşti. Etkinliğe katı-
lan Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Keriman 
Nalbant konuşmasında kadının yönetimdeki varlığının 
önemine değinirken çoğu kez erkeklerin kadın yöneti-
cilere alışamadığını yaşadığı bir örnekle anlattı: “Ben 
belediye encümeni olduğumda; gördüklerinde veya 
karşılaştıklarında bana inanmıyorlardı. Toplantıya ge-
lenler, benimle karşılaşanlar encümenin asistanı sanı-
yorlardı. ‘Kadın değildir herhalde’ diyorlar, ‘Başkan 
ne zaman gelecek acaba?’ diye birbirlerine soruyor-
lardı. Encümen olduğumu ancak toplantıda o koltuğa 
oturduğumda anlıyorlardı.” diye konuştu.

“MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKILMALI”
Prof. Dr. Nazan Erkmen’e ithaf edilen 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü etkinliği “Mülteci Hareketleri-
nin, Mülteci Kültürünün Katıldıkları Sosyolojilere Et-
kileri” başlığı altında gerçekleşen konuşmalarla de-
vam etti. Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı’nın, Çerkes 
sürgünü ve Çerkes kültürüne dair yaptığı konuşma-
nın ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdü-
rü Prof. Leyla Pınar “Nitelikli Mültecilik, Sanatçıların 
Mülteciliği” konusunda sunum gerçekleştirdi. Pınar 
mülteci sanatçılara sahip çıkılması gerektiğini belirtti 
ve “Mültecilere ve mülteci sanatçılara sahip çıkılmalı. 
Mesela Avrupa siyahîleri dışlamıştır, ancak daha son-
ra onların kültürlerini alıyorlar. Avrupa caz müziğini 
buradan yaratmıştır. Bütün bunlar insanoğluna kazan-
dırılmış değerler. Picasso, Chopin, Beethoven da mül-
teciydi şimdi onları herkes biliyor.” dedi.

Gazeteci Pınar Türenç yurt dışı görevlendirmesi 
nedeniyle etkinliğe katılamadı ve “Ateş altında...Cep-
hede... ve Zorlayıcı Tüm Şartlarda Kadın ve Çocuk 
Mağduriyetleri” başlıklı konuşmasını gerçekleştire-
medi. Sunumların ardından Nazan Erkmen’in de ha-
yattayken dinlemekten en keyif aldığı isimlerden olan 
Chopin dinletisi yapıldı.

Dinletinin ardından Cam Tavanı Delen Kadınlar 
Platformu’nun 2018 manifestosu okundu. Asuman 
Karaşabanoğlu adına okunan manifestoda kadınlardan 
“yeniden doğmayı başaran, görünmez engelleri aşan, 
zarafetlerini yitirmeden yıkıp geçen” olarak bahsedi-
lirken “Manifesto, Prof. Dr. Nazan Erkmen şahsında, 
bütün kadınların, evlat, eş, anne ve mesleki emekleri-
ne bir saygı duruşudur” dendi. Erkek emeğine de say-
gı duyulması gerektiği söylenen manifesto, “Sevgide 
serbestlik, saygıda zaruret vardır. Çare barıştır. Çare 
birbirimize saygıdır.” diyerek sonlandırıldı. 

Cam Tavanı Delen Kadınlar Özel Ödülü Alaad-
din Ceylan’a verildi. Prof. Dr. Nazan Erkmen Özel 
Ödülü ise yazar Gülten Dayıoğlu’na verildi. Erk-
men’in ailesiyle birlikte sahneye çıkan Dayıoğlu, 
“1993 yılında, sanat hayatımın 30. yılını kutlarken 
bir kitap hazırlanmıştı. Bu kitaba Nazan Erkmen 
inanılmaz destek çıktı ve savundu. Bu da dostlu-
ğumuzun başlangıcı oldu. 25 yıl olmuş. Onunla hiç 
kopmadık, hep akıl danışırdım ve kitaplarımı re-
simlemeye devam etti. Nazan Erkmen’i hiç unut-
mayacağım, unutturmayacağım” diye konuştu. 
Etkinlik sembol kadınların da dâhil olduğu ödül 
töreninin ardından sona erdi.

Sosyal ve kültürel alanda birçok çalışmaya ve etkinliğe ev sa-
hipliği yapan Mecra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 
bir dizi etkinliğin adresi oldu. Bu etkinlikler içerisinde yer alan 
36 kadın fotoğrafçı ile 36 kadın yazarı bir araya getiren “Çağrı-
şımlar” isimli sergi de 10 Mart Cumartesi günü açıldı. Fotoğraf 
sanatına değer verenlerin yoğun ilgi gösterdiği ve 72 eserin 
yer aldığı sergi,  23 Mart tarihine kadar açık kalacak.   

“KOLEKTİF BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ”
Serginin oluşum sürecinde yer alan ve sergiyi “bu bizim ger-
çekliğimiz ve kurgumuz” diye tanımlayan Fotoğraf Sanatçı-
sı Hale Güzin Kızılaslan, serginin kolektif bir çalışmanın ürü-
nü olduğuna, erkeklerin hakim olduğu bir camiada biz de varız 
demek için yola çıktıklarına vurgu yaptı, “Aslında uzun za-
mandır kadın fotoğrafçılar olarak yan yana gelmediğimizi ve 
birbirimizi görünür kılmadığımızı fark ettik. Bu durum bizim 
sürekli olarak dile getirdiğimiz bir sıkıntıydı. Çünkü özellikle 
belgesel nitelikte işler yapan çok sayıda kadın fotoğrafçı var. 
O yüzden kadın fotoğrafçılar olarak yan yana gelebilmek için 8 
Mart vasıtasıyla bu değerli çalışmaya imza attık” dedi. 

“GERÇEK HİKÂYELERİ BİLMİYORLARDI”
“Eli kalem tutan ve derdini yazarak anlatan kadınların, fotoğ-
rafları yorumlamalarını istedik” diyen Hale Güzin Kızılaslan, 
konuşmasına şu şekilde devam etti, “Çok kısa bir sürede hem 
kadın fotoğrafçılara hem de kadın yazarlara davet metni gön-

derdik. Olumlu geri dönüşler aldık. Yazar kadın arkadaşla-
rımız fotoğrafları kimlerin çektiğini biliyorlardı ama gerçek 
hikayelerini bilmiyorlardı. Fotoğraflarda ne gördüklerini sor-
duk. Çok ilginç yorumlar ortaya çıktı. Bazı yazılar, fotoğrafla-
rın gerçek hikâyesine çok benziyordu.”

“NEDEN SADECE AYAKLARI SUDA”
Sergide fotoğrafı yer alan fotoğraf sanatçısı Serra Akcan, 
“Ağustos ayında Ermenistan’a başka bir çalışma için gitmiş-
tim. Hava çok sıcaktı. Herkes Sevan Gölü’ne giriyordu. Tür-
kiye’deki manzaraya çok benziyordu. Çok kalabalıktı. Kıyı 
boyunca yürürken, kadrajıma bir kadın girdi, kadın sadece 
ayaklarını suya sokmuştu. O kalabalık sanki orda yokmuş sa-
dece o kadın varmış gibi” dedi. Bu fotoğrafa yazı yazan Nu-
ray Sakarya da,  fotoğrafın üzerine düşünmeye başladığında 
o kadının nasıl bir kadın olduğunu, nerden geldiğini ve neden 
o suya girmediğini sadece ayaklarını soktuğunu düşünme-
ye başladığını söyledi. Sakarya, “Benim bu düşüncelerimden 
sonra kadın konuşmaya başladı.” Diyerek fotoğrafla ilgili yo-
rumunu anlattı. 

“TOPLUMSAL ROLLERDEN KAÇIN”
Fotoğraf sanatçısı Şehlem Kaçar da, “Mekân, beden ve iliş-

ki sınırlarının olduğu bir çalışma. Bakan ve bakı-
lan ikilemini kırmak istedim. Bakan erkek bakılan 
kadın argümanını eleştirmekti amacım. Toplum-
sal olarak kadına yüklenen rolleri atmak istedim 
ve yüzleşmeyi anlattım. Çamaşırların içine dala-
rak ironi yaptım” diye konuştu. Fotoğrafı yorum-
layan Yonca Güneş Yücel ise; “Kadınının ağırlık-
lı olarak ev içinde görünmez olan emeğine ilişkin 
bir gönderme var. Bunun çok da görünmez ol-
madığına dair bir iddia var. Ev içinde rol dağılımına 
ilişkin itirazı kaleme aldım. Kısıtlayıcı ve kıstırıcı 
bütün rollerden kaçışı anlattım.” diye konuştu. 

9Yaşam 16 - 22 MART 2018

KURUL

konferans

Mutlulugun
peşinde bir

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Kadıköy 
Belediyesi’nin 
desteğiyle 
gerçekleştirdiği 
Mutluluk 
Konferansı’nda 
konuşmacılar ve 
katılımcılar mutluluğu 
birlikte aradı 

Kadın fotoğrafçılar ve yazarlar, 
‘erkek egemen toplumda biz de 
varız’ demek için “Çağrışımlar” 
sergisinde bir araya geldi

Cam Tavanı Delen Kadınlar 
Platformu, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü anma veya 
kutlama olarak değil, “kadın 
emeğine saygı duruşu” 
temasıyla gerçekleştirdi

Çare birbirimize saygıdır
Care barıStır, 

l Fırat FISTIK

Kadınlar, emeği görünür kılıyor 



öroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı ve 
aynı zamanda Türk Alzheimer Derneği Ka-
dıköy Şubesi Kurucusu Prof. Dr. Türker Şa-
hiner, 7 yıl önce bir uygulama ortaya attı. 

Bilgisayar mühendisleriyle birlikte çalışarak geliştirilen 
uygulamanın adı Beynex. Kadıköy Belediyesi Alzhei-
mer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi ile işbirliği halinde 
hizmet veren uygulamayı Türker Şahiner’e sorduk.

• Beynex uygulamasını bize biraz açar mısınız? 
Unutkanlık bir tıbbi şikâyet olmasına rağmen teşhisi 

biraz zordur. Hafıza testi yapılır ancak yoğun poliklinik-
lerde bu testler yeterince fikir vermez. Her unutkanlık Al-
zheimer değildir. Beynex projesine gelecek olursak; dün-
yada internetle ilgili bir heyecan var. Dünya kongrelerine 
yıllardır gidiyorum. Bu alanda faaliyet yürüten şirketler 
var. Örneğin: Lumosity, Brainfx, Neurocog. Ben dünyada 
olan uygulamalara başka bir açı getirdim. 

Belleğinden şüphe eden kişi bir uygulama üze-
rinden verilerini görsün, beynini geliştirecek egzer-
sizlerde bulunsun ve her kişinin bir danışmanı olsun 
istedim. Beynex bir danışmanın yüzlerce kişiyi iz-
leyebileceği bir program. Herkes hastaneye gideme-
yebilir veya testleri yaptırmayabilir diye düşündüğü-
müzden internet ortamında böyle bir fırsat yarattım. 
Beynex bir erken uyarı sistemi. Biz teşhis koymuyo-
ruz fakat egzersizleri uygulayan kullanıcılarımız ör-
neğin belli bir ortalamanın altına düştüğünde sistem 
uyarı veriyor. Biz de ona Alzheimer veya demans 
riski olduğunu iletiyoruz. Sonrasında kullanıcı ya 
bizle ya da herhangi bir doktorla irtibat kurabilir. 
Hem biz gidişatı izleyelim hem de katkımız olsun.

“HASTALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ”
• Erken uyarıda bulunmanız önemi daha da artı-

yor değil mi?
Kesinlikle. Hem hastalığın seyrini değiştirebiliriz 

hem de hastalıkla karşılaşma riski olanları bundan ko-
ruyabiliriz. Alzheimer teşhisi konulma süresi 18 ay ka-
dar sürebiliyor. Başka hastalıklarda böyle bir şey yok. 
Şekeriniz yükselirse çok su içmeye başlarsınız idrara çı-
karsınız; en umursamaz kişi bile 1 haftada anlar. Böbrek 
yetmezliği sonucunda ağzınız kokar, vücut şişer 1 hafta-
ya doktora gidersiniz. Ama unutkanlıktan teşhis koymak 
çok güç, kabullenememe çok fazla. Beynex bundan do-
layı erken uyarı sistemi olduğu için çok önemli.

• Beynex’in Alzheimer’ı ertelen 
bir yanı da var mı? 

En başta beyin egzersizlerinin 
hepsi hastalığın başlamasını erteli-
yor. Sakin yaşamlar hastalığı çok 
hızlandırıyor. Biz hastalığı durdura-
masak da hastalığın seyrini değişti-
riyoruz, hastalığı uzatıyoruz. Aktif 
beyin çok önemli Alzheimer’da. Biz 
bir taraftan erken uyarı verirken as-
lında bu egzersizlerle insanların Alz-
heimer veya demans olmasını da er-
teliyoruz. Böyle bir işlevi de var.

• Peki proje ne zaman ortaya 
çıktı? 

2011’ de iki bilgisayar mühendi-
siyle başladım. Şimdi bir bilgisayar mühendisimiz var. 
Mutfağında çalışan insanlar azaldı yazılım aşaması bit-
tiğinden dolayı. Son 1 yılda server kitlenmesi dışında 
sıkıntı çıkmıyor.  2011’den 2013’e kadar 20’ye yakın 
yazılımcıyla çalıştık ve sonunda 2013’te aktif olarak ça-
lışmaya başladık.

Bu uygulamayı işletmemiz için daha fazla insana ih-
tiyacımız var. Benim dışımda 3 doktor daha var. Bir ça-
lışanımız da datalara bakıyor.

HİPOKAMPUS BOZULURSA...
• İsim ve logo nereden geliyor? 
‘Beyn’ kısmı beyinden, ‘ex’ kıs-

mı ise egzersizden geliyor. Logo-
da da bir denizatı kullandık. Deniza-
tı beyindeki ‘hipokampus’u belirtir ve 
beynin en ilginç yanıdır. 2 gramlık bir yapı 
fakat bozulduğu için unutkanlık başlar. Beynin 
Rem’idir bir nevi. 

• Kaç kullanıcıya ulaştınız?
Bu uygulamayla 200 kişiyi izle-

dik, 100 kişi de aktif olarak şu anda 
sistemde. 100 kişinin verilerini aynı 
zamanda çeşitli kongrelere de sunu-
yoruz. Örneğin; Temmuz’da Chica-
go’daki Dünya Alzheimer Kongre-
si’ne bu verileri sunacağız. Dataları 
sunarken veya uygulama içinde asla 
insanların kimlik bilgilerini zorun-
lu kılmıyoruz. İsteyen rumuzla üye 
olabilir, TC vermek zorunda değil-
ler. Sadece iletişim alıyoruz. 

• İlgiden memnun musunuz? 
En başta ticari bir amaçla yola 

çıkmak istemedik. Kadıköy Beledi-
yesi ve Kadıköy Alzheimer Merke-
zi bu konuda bir hayli emek verdi. 

Dediğim gibi Türkiye’deki kongrelere de elde ettiğimiz 
raporları sunuyoruz. Son kongrede 2000 Nörolog’un 82 
tanesi Alzheimer ile ilgileniyordu, 84’ü ‘Beynex’i kul-
lanırım’ dedi. İlgi oldukça yüksek. Ancak şimdilik adım 
adım gitmek istiyoruz.

UYGULAMA ÜCRETSİZ
• Peki, belleğinden şüphe duyan birisi nasıl kullanı-

cı adı alıp siteye giriş yapabiliyor? 
Biz bir anda 1000-2000 kişiye ulaşmak amacında de-

ğiliz. Adım adım gitmek istiyoruz. Bu yüzden Kadı-
köy Belediyesi Alzheimer Merkezi’ni arayanlar veya 
Beynex.com üzerinden ulaşanlar kolaylıkla kod ala-

bilirler ve o tarihten sonra siteye girip egzersizle-
re ulaşabilirler. Beynex tüm kullanıcılara ücretsiz 
aynı zamanda. 

• Sitedeki egzersizlerden biraz bahseder misiniz? 
Sitede 40 egzersiz var. Değerlendirirken ise 8 ayrı 

parametremiz var. Bunlar: bellek, hız, aritmetik, esnek 
düşünme, dikkat, dil yeteneği, problem çözme ve gör-

sel algı. Puanlamayı buna göre yapıyoruz ve değer-
lendirme puanı düşük olanlar için uygulama 
direkt olarak uyarı veriyor. Videolu fiziksel 
egzersizlerimizi uygulayabilirler, yaşam ak-
tivitelerini sorgulayabilirler veya sadece ha-
tırlama yeteneklerini güçlendirebilirler. 

• Peki, Beynex projesini nasıl geliştire-
ceksiniz?

Şu anda Kadıköy Belediyesi Alzheimer 
Merkezi ile iş birliği içinde yürütüyoruz fakat 
ileride Sağlık Bakanlığı dahi izleyebilir. Dü-

şünsenize biri bizden al-
dığı veriyi doktora götü-
rebilir ve şu şu böyle çıktı 
diyebilir. 

Belleğinden şüphe du-
yan, Alzheimer veya de-
mans olduğundan şüp-
helenen herkes Kadıköy 
Alzheimer Merkezi’ni 
arayarak oradan kod is-
teyebilirler. Orada 50 ki-
şilik toplantılar düzenle-
yeceğiz ve uygulamayı 
tanıtacağız. 300-400 kişi 
talep ederse ona göre 
programı geliştireceğiz.
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Elindeki İtalyanca kitabı gerçekten okuyup 
okumadığına karar veremiyorum. İçimden 
‘Belki de bu sadece bir gösteriş’ demek geli-
yor üstelik. Bu duyguyu nerden çıkarıyorum? 
Gözlerini kitaptan sık sık ayırmasından, çev-
resine birilerini ararcasına bakmasından mı? 
Bu bir ihtimal. Ama sadece bir ihtimal… Emi-
nönü-Kadıköy vapurunda ellilerinde gösteren 
bir adam… Karşımda oturuyor. Bu saatte bu 
vapura kim biner? Ben bir hikâyenin izini sü-
rüyorum. Ya o? Etrafta çok yolcu yok. Üstün-
de kiremit rengi bir mont, boğazına çok güzel 
sardığı hardal rengi bir kaşkol, kahverengi fitil-
li bir kadife pantolon ve aynı renkte süet ayak-
kabılar var. Renklerin dilini seviyor olmalı. Hava 
birazdan soğuyacak gibi görünüyor. Kış gü-
neşi dediğiniz ne kadar ısıtabilir ki zaten… Bir-
den bakıyor. Gülümsüyor. Kendisini bir süredir 
seyrettiğimi fark etti diyorum kendime. Hafif-
ten utanıyorum.

“Çok gidip geliyorum” diyor.
Anlamaya çalışan gözlerle bakıyorum. De-

vam ediyor.
“Vapurla… Arabacılardan değilsiniz siz. Çok 

insan tanıdım ben, anlarım. Bu şehirde trafik 
çilesi çekilmez. Ama çeken çok. Neymiş? Her 
yere arabasıyla gidecek. Doğru değil mi?”

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başımı sallı-
yorum gülümseyerek. Söylediklerini onayladı-
ğımı ifade etmek istercesine… Artık onu sus-
turmak mümkün olmayacak gibi. Dinliyorum. 
Önce camdan dışarıya sonra da bana bakıyor.

“Yine de güzel şehir. Çocukluğumdaki gibi 
değil tabii. Hiçbir şey çocukluğumdaki gibi de-
ğil… Ama hâlâ güzel. Yalnız şunu da söyleye-
yim. İtalya başka. Yani İtalyanlar düzensiz fa-
landır derler ya, bu doğrudur da, trafik bu 
kadar sıkışmaz. Hem oraları İstanbul gibi bü-
yük değil”

Bir iki laf etmem kaçınılmaz görünüyor ar-
tık. Aklıma ilk geleni söylüyorum.

“Orada mı yaşıyorsunuz?”
Omuzlarını silkiyor. Ne yapayım demek mi 

istiyor? Cevabı beni bir yerlere götürüyor tabii.
“Gittim geldim çok. Kalmak kolay mı öyle? 

Türkiye’den turist götürüyorum. Bazen tersi 
oluyor. İtalya’dan buraya gelenleri gezdiriyo-
rum… Öyle… Siz?”

Muhabbeti çok seven bir adamla karşı kar-
şıya kaldığım anlaşılıyor. Konuşmaya hiç gü-
cüm yok aslında. Ama kaçışım yok görüyorum. 
Vapur yanaşana kadar böyle devam edece-
ğiz. Bir üniversitede edebiyat dersleri verdi-
ğimi söylüyorum. Baştan savma bir cevap bu, 
farkındayım. ‘İnşallah ayrıntıya girmez’ diyo-
rum içimden. Girmiyor. Bakışlarıyla saygısını 
ifade etmekle yetiniyor ama söylediklerinden 
bu saygıyı kime veya neye gösterdiğini kesti-
remiyorum.

“Öğretmenlik iyidir, tatili de çoktur. Ayrıca 
ben edebiyatı severim. Severdim yani. İtalyan 
Lisesi’nde bize çok okuturlardı. Dante, Ariosto, 
Boccacio… Biliyor musunuz?”

Bildiğimi ifade etmek için başımı sallıyo-
rum. Devam edecek, sohbet de yakında mo-
noloğa dönüşecek herhalde.

“Okumak da neye yaradı ama… Sen İtalyan 
Lisesi’ni bitir, Floransa’da sanat tarihi tahsil 
et… Sonra? İki kelimeyi bir araya getiremeyen-
ler voliyi vurdu. Biz orta yerde kaldık. İş çıksın 
diye bekle dur”

Böyle sohbetleri kaç kez yaptığımı hatır-
lamak bile istemiyorum artık. Fazla konuş-
mamaya özen gösteriyorum bu yüzden. O da 
susuyor. Biraz soluklanmaya ihtiyaç mı duyu-
yor? Belki de düşünüyor. Hatırlıyor. Bu söz-
leri söyletenleri, hayatta geldiği yeri… İki üç 
dakikalık bir sessizliğin ardından söyledikle-
ri sezgilerimin beni yanlış bir yola çıkarmadı-
ğını gösteriyor.

“Hiçbir anlamı yok ama bu söylediklerimin, 
biliyorum. Şimdi saçmaladığımı düşünebilir-
siniz. Belki de size sıkıcı geldim. Mümkündür. 
Ben artık kendime bile sıkıcı geliyorum”

Kendi kendime ‘Sohbet belki de yeni başlı-
yor’ diyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama. 
Yine susmak en iyisi mi? 

Belki de bir başka dokunaklı hikâyenin ta-
nığı olacağım. Bu bir kader mi?.. Belki... Hayat 
akıyor. Denize bakıyorum.

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (61)

MARİO 
LEVİ

Yaşlılar Haftası’nda 
kelimelerle oyun

Her yıl 18-24 Mart tarihleri arası 
“Yaşlılar Haftası” olarak kutlanıyor. 
Kadıköy Belediyesi de Sosyal yaşam 
Evi ve Alzheimer Merkezi gibi 
kurumlarında hizmet alan ilçenin 
ileri yaştaki vatandaşlarıyla Yaşlılar 
Haftası’na özel etkinlikler düzenliyor. 
Bu yılki program hayli renkli çünkü 
Sosyal Yaşam Evi üyelerinden 5 kişi, 
Ali İhsan Varol’un sunuculuğunu 
yaptığı Teve2 kanalındaki sevilen 
program Kelime Oyunu’na katılacak. 
Program Yaşlılar Haftası’nda 
yayınlanacak. 
19 Mart’ta ise Kalamış Parkı’nda spor 
aktiviteleri yapılacak. Sosyal Yaşam 
Evi üyeleri, Alzheimer Merkezi ilk evre 
hastaları ve Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne başvuran yaşlılara 
yönelik Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
program eşliğinde;  spor etkinlikleri 
ve turnuvalar gerçekleşecek.
Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans 
Salonu’nda 20 Mart 

Salı 15.00’te “Sağlıklı Damar 
Yaşlandırması” Paneli olacak. 
İstanbul Üniversitesi Gerontoloji 
Bölümü tarafından bilinçlendirme ve 
farkındalık kapsamında Sosyal Yaşam 
Evi üyelerine yönelik yaşlılarda 
damar yaşlanması, damar sertliği 
konularında bilgi verilecek. Dekan, 
Gerontoloji Bölüm Başkanı, Kalp 
Damar Cerrahi Uzm.  Prof. Dr. Ahmet 
Akgül, Dekan Yrd., Gerontoloji Bölüm 
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fikret 
Büyükkaya, Endokrin ve Beslenme 
Uzm. Doç. Dr. Meral Met, Beyin ve 
Sinir Cerrahisi Uzm. Uzm. Dr. Musa 
Çırak ve Nükleer Tıp Uzmanı Uzm. Dr. 
Ebru Yılmaz panele konuşmacı olarak 
katılacak. 

KUŞAKLARARASI BULUŞMA 
Marmara Üniversitesi ve Maltepe 
Üniversitesi öğrencileri ile birlikte 
kuşaklararası buluşma ve etkileşim 
kapsamında Maltepe Üniversitesi 

kampüsünde macera terapisi 
ve doğa terapisi etkinliği de 
planlandı. 21 Mart Çarşamba 
günü gerçekleşecek etkinlik 
kapsamında Sosyal Yaşam 
Evi üyeleri ve Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü’ne 
başvuran yaşlılar ile 
gençlerden oluşan gruplar 
oyunlar oynayacak.  

Beynex: Alzheimer İçİn 

erken uyarı sİstemİ

Kadıköy Belediyesi, Yaşlılar Haftası nedeniyle bir 
dizi etkinlik hazırladı. Bu etkinliklerden biri de 
sevilen TV programı Kelime Oyunu’na katılmak…

N
l Fırat FISTIK

Kadıköy Belediyesi 
Alzheimer Merkezi ve Sosyal 

Yaşam Evi’nde uygulamaya 
sokulan ve şu anda 100 

kişiye hizmet veren Beynex, 
Alzheimer, demans hastaları 

ve belleğinden şüphe 
duyanlar için “erken uyarı 

sistemi” niteliğinde...
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SINIR SİZSİNİZ KAMPANYASI

DÖRT DÖRTLÜK KAMPANYA

SİNEMALI TV VE İNTERNET KAMPANYASI

EĞLENCELİ KAMPANYA

Kurulum ve Aktivasyon Ücretsiz + Kablosuz Modem Dahil

Hemen Başvur Online Başvuru

24 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
Analog Yayın

İlk ay KabloTV Üst Paket ve 
Altın Sinema Paketi Şifresiz

16 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
KabloTV Giriş Paketi

49TL
,99

24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

16 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
KabloTV Temel Paket
Vizioon Sinema Paketi
İlk ay KabloTV Üst Paket ve 
Altın Sinema Paketi Şifresiz 55TL

,99
24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

24 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
KabloTV Temel Paket
Vizioon Sinema Paketi
İlk ay KabloTV Üst Paket ve 
Altın Sinema Paketi Şifresiz

Sonrasında sadece 49,99 TL
29TL

,99
27 ay taahhüt sözünüze 
cihaz kullanım bedeli dahil  sadeceilk üç ay

59TL
,99

24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

SINIRSIZ FİBER İNTERNET

Besteciler final konserinde

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulu-
sal Beste Yarışması 2018 sonuçlandı. Ya-
rışmanın final konseri 26 Mart Pazartesi 
akşamı saat 19.30’da Süreyya Operası’n-
da yapılacak.

35 yaş altı genç Türk Besteciler arasın-
da, oda orkestrası için sinfonietta, diver-
timento, konçerto grosso tarzında (biçi-

minde) eserler için düzenlenen yarışmada 
finale kalan eserler bu konserde ard arda 
seslendirilecek. Şef Gürer Aykal yöne-
timindeki İstanbul Sinfonietta’nın sahne 
alacağı konserde,  seçici kurul tarafından 
belirlenen 5GÜNEŞ, ABOB23, GEGUK1, 
ZAMBAK ve ABAYOS rumuzlu eserler 
icra edilecek ve ödüllendirilecek.

Halka açık olarak icra edilecek konser-
den hemen sonra jüri değerlendirmesini 
yapacak ve ödül töreni aynı akşam gerçek-
leştirilecek. Jüri üyelerinin yapacağı dere-
celendirmenin yanı sıra, isteyen dinleyici-
lerin katılabileceği halk oylamasıyla, bir 
adet de "Dinleyici Özel Ödülü" verilecek.
sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr

Fenerbahçe’deki Arsu Sahne 
dört yıldır yetenekli öğrenciler 
ile ustaları aynı sahnede bir 
araya getiriyor. İstanbul’un 
alternatif butik salonlarından 
Arsu Sahne bugüne kadar 
birçok yetenekli genç yıldızla, 
Ayşegül Sarıca, Jerfi Aji, Metin Ülkü, Eun Young Kim, 
Ivan Yanakov, Toros Can gibi birçok usta sanatçıyı 
ağırladı. Ayrıca konserlerin ardından yapılan mini 
söyleşiler özellikle öğrenciler ve aileleri tarafından 
büyük ilgi görüyor. Arsu Sahne’nin 4. sezonunda 
Bahar Konserleri başlıyor. 2 ay sürecek konser 
serisinde, yeni yıldız solistler, gruplar ve sürpriz 
isimler yer alıyor. 
Program şöyle;
• KKTC Devlet Sanatçısı Rüya Taner, konserde 
Schumann, Debussy, Chopin, Grieg, Mendelsshon 
ve Kodaly’nin eserlerini seslendirecek. (17 
Mart/18.00)
•Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim 
Üyeleri’nin konserinde, Claude Bolling’in klasik batı 
müziği ve caz müzik tınılarını bir araya getirdiği, 
yedi bölümden oluşan ‘Flüt ve Caz Piyano Üçlüsü 
İçin Suit’ini seslendirecekler. Flütte Yrd. Doç. Çisem 
Önver Zafer, kontrabadsa Öğretim Üyesi Sela Can 
Dökmeci, piyanoda Öğretim Üyesi Gizem Alkan ve 
davulda Balkan Senfoni Orkestrası Koordinatörü 
Adnan Sever’in yer alacağı konser dinleyicilere 
baroktan esintiler sunmanın yanı sıra hem hüzünlü 
hem hareketli ve eğlenceli dakikalar vaat ediyor. 

(24 Mart/18.00)
• Flütte Ayla Emanet, kemanda Mehmet Yasemin ve 
piyanoda İnci Yakar Birol’dan oluşan Trio Turkuvaz, 
romantik dönem bestecilerin eserleriyle sahne 
alacak. Aynı konservatuvar yıllarını paylaşan, 
birlikte orkestra ve oda müziği konserleri veren 
grup, Geç Romantik Dönem Bestecileri ile 
romantizmden modern döneme geçiş temalı ara 
bir döneme dikkat çeken repertuvarlarıyla klasik 
müzikseverlerin karşısına çıkacak. (30 Mart/18.00)
• 2001 doğumlu genç yetenek Işılsu Coşkuner, 
Johann Sebastian Bach, Ludwig Van Beethoven, 
Frederic Chopin eserlerini seslendireceği ücretsiz 
bir konser verecek. Coşkuner piyano eğitimine 
6 yaşında başladı.  İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’nda aldığı eğitimi kendi isteğiyle 
bıraktı. 2 sene Almanya’daki bir müzik okulunda 
eğitim aldı. Geçen yıldan beri de Prof. Gülnara Aziz 
ile piyano çalışmalarını sürdürüyor. İlk ödülünü 13 
yaşındayken Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda 
alan üçüncülüğe layık görülerek alan Işılsu 
Coşkuner, 14 yaşında Almanya/Meiningen’deki 
Uluslararası Hans von Bülow Piyano Yarışması’nda 
yine üçüncü oldu. (31 Mart/18.00)

Mazi’de Yankı imzası
Kadıköy’deki Mazi Plak Cafe'nin imza günleri sürüyor. 

Geçen ay yapılan Gülden Karaböcek imzasının ardından bu ay 
da Semiha Yankı imzaya gelecek. Seninle Bir Dakika şarkısıyla 

ünlenen Yankı, 18 Mart Pazar günü saat 14:00'te  plak, kaset ve 
kartpostallarını imzalayarak dinleyenleriyle buluşacak. 

(Dr. Esat Işık Cad. No:24 Moda telefon: 0542 687 14 43) 

İstanbul Müzik Festivali, “Yarının Kadın 
Yıldızları”nı arıyor. Kadın sanatçılara destek 
vermeyi amaçlayan projenin bu yılki onur 
konuğu İdil Biret…
46. yılında geleceğin kadın müzisyenlerini 
desteklemek amacıyla yeni bir projeye imza 
atan İstanbul Müzik Festivali, “Yarının Kadın 
Yıldızları” projesiyle lisans veya lisansüstü 
seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan 
kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini 
sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu 
katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra 
seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere 
katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç 
duyan kadın müzisyenleri destekliyor. 
Projeye yapılan başvurular, İstanbul Müzik 

Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür 
Yardımcısı müzikolog Yeşim Gürer Oymak 
başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi 
Hakan Şensoy, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu, 
klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ve 
besteci Özkan Manav’dan oluşan seçici kurul 
tarafından değerlendirilecek. Belirlenen 
müzisyenlere toplam fon miktarı ihtiyaç 
duydukları destek oranında paylaştırılacak.

KONSERE GİT, DESTEK OL
Kadın sanatçıların çalgı, şan ve şeflik 
branşlarında uluslararası arenadaki 
kariyerlerinin ilerlemesine destek olan 
projenin bu yılki onur konuğu İdil Biret. Seçici 
Kurul tarafından desteğe değer bulunan 
adaylar, Türkiye’nin ilk “harika çocuğu” 
Biret’le birlikte 28 Mayıs Pazartesi akşamı 
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da 
gerçekleştirilecek Yarının Kadın Yıldızları 
konserinde dinleyicilerle buluşacak. Türkiye 
Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliği ve 
konser dinleyicilerinin katkılarıyla, yetenekli 
kadın sanatçılara verilecek fona destek olmak 
isterseniz bu konserin 500, 250, 150, 75 
veya 30 (öğrenci) TL ödeyerek biletlerinden 
alabilirsiniz.

“İstanbul Japan Week 2018” 
etkinlikleri 
kapsamında 
Yeldeğirmeni 
Sanat’ta Japon 
konserleri 
yapılıyor. Bu 
kapsamda 14 
Mart’ta  genç 
sanatçı Hidejire 
Honjoh, “Kaynak-
İpeğin Başlangıcı” 
temasıyla Shamisen 
Resitali verdi. 
Japonya Kültür 
Müsteşarlığı Kültür 
Değişim Elçisi olan 
sanatçı, dünyanın 
pek çok ülkesinde 
performans sergiliyor. “Shamisen”, 
ipekten yapılan üç yaydan oluşan 
geleneksel Japon enstrümanı olan 
shamisen, saz ile aynı köklere sahip. 
Honjoh bu konserinde, klasik müzikten 

çağdaş müziğe kadar 
geniş bir yelpazeye 
yayılmış parçaları 
sergiledi.
17 Mart Cumartesi 
akşamı saat 20.00’de 
ise Koto Sanatçısı 
Atsuko Suetomi 
“Japon Bahar 
Esintileri” konseri 

verecek. Ücretsiz bu 
konserde sanatçıya, 
flüt sanatçısı 
Yavuz Metin eşlik 
edecek. Japon 
ezgilerden Japon 
film müziklerine 
dek geniş bir 
yelpazede eserler 
seslendirileceği 

konserde yarıca Japonolog Dr.Esin 
Esen da “Waka Şiiriyle Japonya’da 
Bahar Yolculuğu” adlı bir video sunum 
yapacak.

 Sınırlı sayıdaki 
ücretsiz giriş kartları 
19 Mart’tan itibaren 
Süreyya gişesinden 
temin edilebilir. 
www.
sureyyabesteyarismasi.
kadikoy.bel.tr

Japon ezgileri Yeldeğirmeni’nde

Arsu Sahne: 
Fenerbahçe 

Mahallesi, Fener 
Kalamış Cad. Sinan 

Apt. No:93 D:6, 
34726 Kadıköy 

(0 216 336 70 40)

Arsu’da 
bahar 
konserleri 
dizisi
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İçeriğindeki zengin bitki özleri 
sayesinde saçları besler, 
kuvvetlendirir ve dökülmesini önler.
Yeditepe Üniversitesi Kozmotoloji 
Bölümü'nde  itina ile imal edilmiştir.

 Burcu Eczanesi:
Caferağa Mah. Moda 
Cad.120/3
(Moda Tıp Merkezi Yanı) 
Tel: 0216 346 85 27

Baloğlu Kuruyemiş LTD.
Güneşli Bahçe Sok No:9 
(Kadıköy Çarşı İçi)
Tel:0216 449 20 51

  Pharmamix Chemical
Tel: 0533 324 07 64

Adres Ve Telefonlardan    
Ulaşabilirsiniz.

KADIKÖY'DE YEŞİLAY HAFTASI
1993 yılında kurulan ve o yıldan bu yana topluma, doktorlara, 
hemşirelere yönelik eğitim programları düzenleyen, yeni 
doğan ünitelerine ait alt yapıların iyileştirilmesi, hastanelerin 
ihtiyacı olan cihaz temini, anne ve bebekle ilgili bilimsel 
çalışmalara destek verilmesi ve bu konuda toplumsal bilinç 
oluşturulması konularını misyon edinen Anne ve Bebek 
Sağlığı Vakfı, kuruluşunun 25. yılını bir sergiyle kutluyor. 
Vakıf Sosyal Komite Ressamları, Onursal Başkan  Prof. 
Müyesser Tuncer, Işık Okşan, Ayşen Can, Betül Yalçın, İffet 
Tezgör, Birsen Özhan, Yücel Erener  tarafından hazırlanan 35. 
Resim Sergisi 24 Mart Cumartesi 14.00’te Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür Merkezi  Performans1 Katı’nda  açılacak. 
Sergiden elde edilen gelir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi adına Radiometer ABL 90 Flex Kangazı 
sarf malzemesi alımı için kullanılacak. Sergi 24-30 Mart 2018 
tarihleri arasında görülebilir. 

Böbrek sağlığı konuşuldu
Dünya Böbrek Günü nedeniyle Kadıköy Belediyesi 
Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği ve Medical Park 
Göztepe Hastanesi işbirliğiyle Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. 
“Diyabet ve Böbrek Sağlığı” başlıklı seminere 
Medical Park hastanesinden Nefroloji Uzmanı  
Doç. Dr. Elif Arı Bakır ve  Rana Beşe Polikliniğinden 

Dahiliye uzmanı  Uz.Dr. Ayşegül Karaçam konuşmacı 
olarak katıldı.  Diyabet hastalığının hangi organları 
etkilediği, böbrek yetmezliğinin nedenleri, böbrek 
sağlığı için nelere dikkat edilmedi gerektiğinin 
konuşulduğu seminerde hastalığın evreleri, hangi 
etkenlerin hastalığı hızlandırdığı gibi konularda da 
bilgi verildi. 

ıp alanında çalışan doktor, hemşire ve sağ-
lık görevlileri için önemli bir gün olan 
14 Mart Tıp Bayramı Kadıköy’de 
kutlandı. Kadıköy Belediyesi ve 

İstanbul Tabip Odası’nın birlikte organi-
ze ettiği ve Kadıköy Belediyesi Evlen-
dirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl 
Salonu’nda gerçekleşen kutlamaya; Ka-
dıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur 
Temurlenk, TTB Merkez Konsey Üyesi 
Prof. Dr. Taner Gören, Prof. Dr. Korkmaz 
Altuğ, İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler 
Komisyonu Başkanı Dr. Erdinç Köksal ile Kadıköy-
lü hekimler ve sağlık görevlileri katıldı. 

“TAKDİR EDİLMESİ GEREKİYOR”
Etkinliğin açılış konuşmasını Kadıköy Belediye 

Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk yaptı. Sağlık ça-
lışanlarının sorunlarına dikkat çeken Temurlenk, “He-
kimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını ya-
kından takip ediyoruz. Ağır çalışma koşulları, bilinçsiz 
hasta ve hasta yakını şiddetiyle karşılaşan hekimlerimi-
zin, tüm sağlık emekçilerinin her koşulda hizmet sun-
masının takdir edilmesi gerekiyor. 14 Mart’ı tam anla-
mıyla bayram havasında kutlamanızı diliyorum.” diye 
konuştu.

“SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”
Temurlenk’in ardından TTB adına Prof. Dr. Taner 

Gören konuşma yaptı. Emekli hekimlerin sorunlarına 
dikkat çeken Gören, “Emekli hekimlerin durumuyla il-
gili gerçekten çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunları bu 

vesileyle tabii ki dile getirmek zorundayız. Yeni 
mezun olduğum zamanları hatırlıyorum, eski 

hekimler daha güzellerini yaşamışlardı. Tıp 
Bayramı bayram havasında kutlanırdı ama 
biz uzun zamandır Sağlık Haftası adı altında 
sorunlarımızı konuştuğumuz bir süreç olarak 
geçiriyoruz Tıp Bayramı’nı.” dedi. 

Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık çalı-
şanlarının sorunlarını çözmeye çalıştıklarını 

söyleyen Gören, “Biz çok mutluyuz çünkü genç-
ler yetişiyor. Halk sağlığı sorunlarını hep birlikte çöze-

ceğimize inanıyorum. Bu nedenle umudumuzu hiçbir şe-
kilde kaybetmeyeceğiz. Sorunları konuştuğumuz değil, 
birbirimizle sohbet edeceğimiz bayramların gelmesini 
diliyorum.” diye konuştu. 

İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler Ko-
misyonu Başkanı Erdinç Köksal ise 14 Mart 
Tıp Bayramı’nın sadece doktorların değil 
tüm sağlık çalışanlarının bayramı olduğu-
nu ifade ederek, şöyle konuştu: “Bu ülke-
de doğduk, bu ülkenin okullarında oku-
duk, bu ülkenin tıp fakültelerini bitirdik 
ve doktor olduk. Bu ülkenin işçisine, me-
muruna, amirine, askerine hizmet ettik ve 
ediyoruz. Âmâ birileri diyor ki; ‘Türk Tabip-
ler Birliği’ndeki Türk kelimesini kaldıraca-
ğız’ Kaldıramazsın, yüreğimizden kaldıra-
mazsın.” 

Adı Kadıköy’le özdeşleşen Prof.Dr. 
Korkmaz Altuğ da şöyle konuştu: “Değer-
li arkadaşlarım bugün yalnız Tıp Bayramı 
değil, benim için daha kıymetli hepiniz için 
de böyle olsun. 14 Mart’ta İstanbul işgal al-
tındaydı. Buna rağmen ilk defa tabipler kıyafet-
leriyle sokağa çıktılar ve işgale karşı yürüdüler. 

14 Mart bu manasıyla işgale karşı bir ayaklanmadır.”

HEKİMLER NE DİYOR?
Gazete Kadıköy olarak kokteyle katılan hekimler-

le konuştuk. Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağ-
lık Polikliniği’nde görev yapan Dr. Volkan Karalök, 14 
Mart’ın bayram havasında kutlanamadığını ifade ederek 
şöyle konuştu: “Sağlık sistemine erişemeyen, sağlık gü-
vencesi olmayan ve özel hastanelere de gidemeyen çok 

fazla hasta olduğu için faydalı bir görev üstlen-
diğimi düşünüyorum. Hasta yoğunluğu olarak 

devlet hastanelerine göre avantajlı durum-
da olduğumuz için hastalarımıza daha faz-

la vakit ayırıp, onlarla daha uzun 
vakit geçirebiliyoruz. Ama 

devlet hastanelerinde yo-
ğun mesaiyle çalışan ar-
kadaşlarımızdan ciddi 
şikayetler duyuyoruz ve 
bu hastalara yaklaşım-
da da zorluklar yaşanı-

yor. Sağlık çalışanları da 
bu zorlukları aşmaya ça-

lışıyor. Ciddi bir bayram ha-
vası yok ama Kadıköy Belediyesi’nin böy-

le bir etkinlik düzenlemesi bize motivasyon 
sağlıyor.” 
35 yıllık hekim olan Fizik Tedavi ve Rehabi-

litasyon Uzmanı Doktor Nahide Görün de 14 Mart’ın 
mesleki mücadele ve farkındalık günü haline geldiğini 
vurgulayarak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “35 yıl 
boyunca hekimlik yaptım. Yoğun, yorucu ve duygusal 
anlar yaşadığımız bir mesleğimiz var. Şimdiki koşullar 
daha iyi diyemeyeceğim. Haydarpaşa Numune Hastane-
si’nde asistanken ve Hacettepe’de öğrenciyken hakika-
ten bayram gibi kutlardık, balolarımız olurdu çok coşku-
luydu. Ama son yıllarda kesinlikle bir bayram havasında 
değiliz.”

14 Mart Tıp Bayramı Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Tabip 
Odası’nın düzenlediği etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, doktorların 
ve sağlık çalışanlarının çalışma koşulları tartışıldı

Her şeye rağmen bayramlarını kutladılar

T

CHP İnsan Haklarından So-
rumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Tekin Bingöl, 14 Mart 
Tıp Bayramı dolayısıyla Tür-
kiye’de hekimlerin maruz 
kaldığı hak ihlallerinin der-
lendiği bir rapor hazırladı. 
Bingöl’ün hazırladığı rapor-
da son 5 yılda sağlık çalışan-
larına 46 bin 361 sözlü ve fiili 
saldırı olduğuna dikkat çekil-
di ve şu verilere yer verildi: 

14 MART

Türkiye’de 10 BİN KİŞİYE17 DOKTOR
10 BİN KİŞİYE

30 HEKİM

yaklaşık

yaklaşık
düşüyor

düşerkenOECD ülkelerinde 

Son 
5 YILDA sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiili 46 BİN 361 ŞİDDET VAKASI kayıt altına 

alındı

SORUNLARIN 
GÖLGESİNDE 

Türkiye’de 141 BİN 259
1 DOKTORA572 HASTA

doktor görev yapıyor ve 

düşüyor

Türkiye kişi başına düşen HEKİM SAYISINDA Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle birlikte en alt sıralarda yer alıyor

Anne ve Bebek’ten sergi
Bağımlılıkla 98 yıldır mücadele eden Yeşilay, bu yıl da Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında et-
kinlik düzenledi. Bu etkinliklerden biri de Kadıköy Belediye Meclis oturumunda gerçekleşti. Aynı zamanda Yeşilay 
Kadıköy Şube Başkanı olan Kadıköy Beledi-
ye Meclis üyesi Ömer Şahan, mecliste Yeşilay 
haftasına dikkat çekmek için konuşma yaptı. 
Kadıköy Belediye Meclis üyeleri de bağımlılık-
lardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için Ye-
şilay rozetleri taktı. Yeşilay Haftası kapsamın-
da Kadıköy’de gerçekleşen bir başka etkinlik 
de Mehmet Beyazıt Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi’nde yapıldı. Kadıköy Kaymakamlığı ta-
rafından düzenlenen Yeşilay Haftası etkinliği-
ne Kaymakam Dr. Mustafa Özarslan, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sadık Arslan ve Kadıköy Yeşi-
lay Şube Başkanı Ömer Şahan katıldı.

l Erhan DEMİRTAŞ

Dr. Volkan 
Karalök

Dr. Nahide 
Görün

Prof. Dr. Taner 
Gören

Prof.Dr. 
Korkmaz Altuğ



adıköy Belediyesi Karikatür Evi 10 Mart Cu-
martesi günü farklı bir sergiye ev sahipliği 
yaptı. Bu serginin farklı olmasının sebebi ise 
konunun futbol olması. Futbolla oturup kalk-

sak da bu alanda konuşulanlar fanatizmden ve saldırıdan 
öteye gitmiyor. 20 yıldır profesyonel olarak futbol illüst-
rasyonları çizen sanatçı Caner Özdurak, futbolun sanat-
la da  anlatabileceğini göstermek için ilk kişisel sergisini 
Karikatür Evi’nde Kadıköylülerle buluşturdu.

 41 ÇİZİM, ONLARCA PORTRE 
“Hayatım Futbol” e-dergi, “Hardal” ve “Futbol Extra” 

gibi dergilerde çizmeye devam eden Caner Özdurak’ın 
sergisinde 41 adet orijinal çizim yer alıyor. Bu çizimle-
rin büyük bir çoğunluğunu ise Fenerbahçe, Galatasaray 
ve Beşiktaş futbol takımlarının tarihinde önemli bir yere 
sahip olan oyuncuların, antrenörlerin ve kulüp başkanları-
nın portreleri oluşturuyor.  Özdurak’ın çizimleri arasında 
sadece Türkiye’den değil Avrupa takımlarında top koş-
turan önemli futbolcuların çizimleri de var; Lionel Mes-
si, Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Mario Balotelli ve 
bir dönem dünya futboluna damgasını vurmuş Armando 
Diego Maradona, Zinedine Zidane ve Pele’nin de çizim-
leri de sergide görülebilecek. 

20 YILDIR ÇİZİYOR
Çocukluğundan beri çizim yaptığını söyleyen Caner 

Özdurak aynı zamanda bir futbol aşığı olduğunu ifade 
ediyor. Çok sevdiği iki şeyi aynı potada birleştiren Öz-
durak ile sergi hakkında konuştuk. Türkiye’de futbolun 
sadece rekabet ortamında gündeme geldiğini söyleyen 
Özdurak, futbolu çizimlerle anlatma öyküsünü şu şekil-
de dile getiriyor: “ Çocukluğumdan beri çizim yapıyo-
rum;  çizgi roman, karikatür, illüstrasyon... İlk 1999 yılın-
da bir çizgi roman çıkarmaya başladım ondan sonra farklı 
dergilerde çalıştım. 2015 yılında da artık kendi bağımsız 
yayınlarımı oluşturdum. O şekilde devam ettim çizgi ro-
manları, çizileri paylaşmaya. Hatta ressam bir ağabeyim-
le beraber de bir resim atölyesi açtık iki sene önce, kolek-
tif bir üretim süreci var; bir tarafta çizgi roman, bir tarafta 
resmin olduğu. Futbol ve resim hayatımda en çok sevdi-
ğim iki şey. Bunlar da belirli bir noktada kesişti.”

SANATA YAKIN FANATİZME UZAK
Türkiye’de özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda fut-

bolun çizgilerle ifade edildiğini söyleyen Özdurak, futbo-
lun sanatla ifade edilmesinin önemli olduğunu şu sözler-
le ifade ediyor: “Buradaki çizimlerde mümkün mertebe 
birini ezmek, birini üstün göstermek veya sadece çizdi-
ğim şeyi yüceltme amacı taşımadım.  Futbolla sanat bi-
zim ülkemizde birbirinden alakasız iki alan gibi görü-
lüyor. Ama tam tersine  futbolun sanatla yakınlaşması 
gerekiyor. Alex ile Sneijder’in çizimini Galatasaraylı bi-
rine gösterdiğiniz zaman ‘Sneijder çok güzel olmuş, Alex 
çok kötü olmuş’ diyor. Futbolcuları örnek bir birey, bir 
süper kahraman gibi sunuyorum ki çocuklar da spora o 
şekilde meyil etsinler. Özellikle çocukların futbola fana-
tizmden uzak bir bağlılık hissetmelerini istiyorum.” 

“Futbolun içindeki rekabet maalesef insancıl bir 
rekabet değil” diyen Özdurak, “Tamamen yıkım üze-
rine kurulu bir rekabet. İlham verici hikâyeler yok es-
kisi gibi. Anlatılan hikâyeler de eskilerden çok fark-
lı. Derbi maçlarını izlediğimizde iyi anabileceğimiz, 
izleyip de tebessüm edebileceğimiz bir durum yok. 
Çocukların olumsuz etkilenmemelerini sağlayacak 
işler yapmaya çalışıyoruz. Derbi maçlarında bir fut-
bolcu  rakibinin gırtlağını sıkıyor, tekme atıyor.  Ço-
cuklar bunları görmesin, yaptığımız çalışmaları gör-
sün. Bu çizimler üzerinden futbolla ilişki kursunlar 
istiyorum.” diyor. 

Caner Özdurak’ın kişisel koleksiyonunda yer alan 
oyuncakların ve dergilerin de görülebileceği sergi 1 
Nisan Pazar gününe kadar gezilebilecek. 

13Spor

Fenerbahçeli evlerde, çocukluktan 
öğrenilen bir durumdur,
fikstür belli olduğunda ilk o maça bakılır.
Muhtemelen Galatasaraylı evler de 
böyledir.
O ayın malum hafta sonuna nişan, düğün, 
söz gibi önemsiz şeyler rastlatılmaz!!!
Mümkünse doğum günü ya öne alınır ya 
sonraya.
Enflasyon, geçim dertleri, gdo, nbş ve 
benzeri terör örgütleri kısa bir süre rafa 
kalkar, hülyalı gözlerle geçmiş zaferler 
hatırlanır, hatırlatılır,
O kavisin benzersizliği sonrasında gelen 
gol, sanki yeniden yeniden atılır.
En unutulmaz olan hangisiydi, o sırada 
ne yapıyordun, anneanne babaanne 
duaları nasıl işe yaramıştı, o topun başına 
geçtiğinde belliydi, hatırlar mısın bakışını, 
hatırlamaz olur muyum?
ahh işte o maçta uçaktaydım, pilot anons 
etti, çıldırdım sevinçten, oğlumun uğurlu 
ayağı, kızımın birdenbire açılan örgüsü, 
leyleğin geçişi, martının uçuşu, vapur 
düdüğünün neşesi,
simitçinin gülüşü, taştan su sıçraması, 
bol yağmur, açan güneş, her şey ama her 
şey...
Görmeyi bilene işarettir:)
Memleketimizin futbol bayramıdır zat-ı 
şahaneleri:)
Daha doğrusu Temmuz 2011’e kadar 
öyleydi.
Öpülüp koklanması gereken, el üstünde 
tutulması gereken bu tatlı rekabet,
o tarihte yaralandı. Derinden.
Ezeli rekabete pek bir şey olmadı ama 
tarifin diğer yarısı berelendi.
Ebedi dostluk olanı yani.
Ne yapalım, elde kalanla idare etmek 
lazım.
Bu hafta sonu, bir zamanlar ‘ikimiz bir 
fidanın güller açan dalıyız/
sen benimle ben seninle bu hayatı 
yaşamalıyız...’ olarak tarif ettiğim 
buluşma gene var.
Siz bu satırları okurken ben ya hayata 
küsmüş bir melankolik olacağım,
ya da gözler ileri başlar yukarı, omuzlar 
dik, Baba Munzur gibi taşların arasından 
sular fışkırtacağım,
mavi patiskaları yırtan bir gemide, 
yelkovan kuşlarının peşi sıra Burgaz 
senin, Kınalı benim söyleyeceğim.
En devrimci şarkıları Kanaryam’a ithaf 
edeceğim. Yüzüm de hiç kızarmayacak:)
Yaprak döker bir yanımız, sol yanımız 
Fenerbahçe bile derim, sahibi de 
Fenerbahçeli nasılsa!
Yara berelere rağmen bu rekabet iyi ki 
sürüyor.
Öncesi, yaşanan doksan artıları ve 
sonrasıyla çocuk oluyoruz.
Kalbimiz temizleniyor, masum bir kaçış 
yaşıyoruz.
On dokuz yıllık Kadıköy yenilmezliğini 
sürdürebilmemizi dilerim.
O güzel türküyü, Mihriban’ın affına 
sığınarak, ‘Öyle bir sevgi ki tarif edilmez/
Fenerli olmayan bunu bilemez...’olarak 
yeniden söyleyebilmemizi dilerim.
Hakem konuşmasak, sakatlık olmasa iyi 
olur.
Aaaa, çok taraflı bir yazı!
Öyle vallahi.
İfade özgürlüğü var.
Hiç değilse Gazete Kadıköy’de:)))

Bayram haftası...

FERYAL 
PERE

Fenerbahçe’nin Yüksek Divan 
Kurulu Üyesi, eski milli 
futbolcusu ve teknik 
direktörü Halit Deringör 
hayatını kaybetti. Aynı 
zamanda spor yazarı 
da olan Deringör 96 
yaşındaydı. 
Deringör için 
Fenerbahçe 
Kulübünden 
yapılan açıklamada, 
“Kulübümüzün yüksek 
divan kurulu üyesi, eski 
milli futbolcumuz ve teknik 
direktörümüz, ‘Kolay Mı Fenerbahçeli Olmak’ eserinin 
yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit 
Deringör’ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle 
öğrendik.” denildi.
Halit Deringör için Fenerbahçe Dereağzı tesislerinde 
tören yapıldı. Milli futbolcu Şakirin Camii’nde kılınan 
namazın ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa 
verildi.

Kadıköy Boks Spor Kulübü, iki başarılı 
transfer daha gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
en iyi boks okullarından biri olarak bi-
linen Kadıköy Boks’ta bir yıldan kısa 
bir süredir çalışmalarını sürdüren kadın 
boksörler Selenay Çetin ve Margarita 
Rakhimova, Fenerbahçe Boks Kulübüne 
bonservisleri verilerek transfer oldu. İki 
kadın sporcu ilk yılında Milli Takım kam-
pına seçilerek bir ilke de imza attı. 

16 - 22 MART 2018

K

FENERBAHÇELI 
FUTBOLCUYA VEDA

Kadıköy Boks’tan
Fenerbahçe’ye 
TRANSFER

Caner Özdurak’ın “Saha 
Çizgisi-Devre Arası Futbol 
İllustrasyonları” sergisi Karikatür 
Evi’nde açıldı. Özdurak, “Futbolla 
sanat birbirinden alakasız iki alan 
gibi  görülüyor, ama ben ikisini 
birleştirmeyi amaçlıyorum” diyor

Futbol Çİzgİlerle dİle geldİ

l Erhan DEMİRTAŞ



Gönüllülerden14 16 -22 MART 2018

KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

16 MART – 23 MART 2018
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“BİLİNÇLİ YAŞAM FARKINDALIĞI”
Altan Özen

Tarih-Saat: 16 Mart 2018 / 12.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ”
Tarih-Saat: 16 Mart 2018 / 

11.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe 
Gönüllüleri

“ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE 
KULÜBÜ”

Eda Keskin , Yaren Güvenir
Tarih-Saat: 17 Mart 2018 / 11.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“ 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 
VE ŞEHİTLERİNİN ANILMASI”

Çocuk Komitesi
Tarih – Saat: 17 Mart 2018 / 12.00

Yer: Feneryolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Feneryolu 

Gönüllüleri

“ÇANAKKALE DENİZ VE 
KARA SAVAŞLARININ TÜRK 

VE DÜNYA TARİHİ AÇISINDAN 
SONUÇLARI”

Eğitim Komite Başkanı Sevim 
Meyveci

Tarih Saat: 17 Mart 2018/14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“MÜZİKLİ İNGİLİCE KLÜBÜ/
YABANCI ÖĞRETMENLE(18-36 

AY ÇOCUK GRUBU İÇİN)”
Tarih-Saat: 17 Mart 2018 / 

12.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“ÇANAKKALE VE TRUVA DAN 
GELİBOLU ‘YA”

Seval Uzunal
Tarih-Saat: 17 Mart 2018 / 

15.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“KAYGI, ENDİŞE VE 
KORKULARDAN NASIL 

KURTULABİLİRİZ?”
Liderlik Eğitmeni Sema 

Özdemir
Tarih-Saat: 17 Mart 2018 / 

16.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe 
Gönüllüleri

“ÇANAKKALE ZAFERİ”
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Uluçay

Tarih-Saat: 17 Mart 2018 / 
14.30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe 

Gönüllüleri

“RİTM BOZUKLUĞU”
Prof. Dr. Bengi Başer

Tarih-Saat: 19 Mart 2018 / 
15.30

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“TARİHDE HANEDAN 
KADINLARI”

Av. Tayfun Kardeş
Tarih-Saat: 19 Mart 2018 / 

14.00
Yer: Caddebostan Kültür 

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Feneryolu 

Gönüllüleri

“SABA T.S.M. KOROSU”
Şef Muharrem YILDIRIM

Tarih-Saat: 19 Mart 2018 / 
20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ÇANAKKALE ZAFERİ 
KUTLAMASI”

Dil Bilimci ve Eğitimci Yazar 
Osman Ünal

Tarih-Saat:  19 Mart 2018 / 14.00
Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi 
Gönüllüleri

”YAŞLILAR HAFTASI KONSER, 
VE HUZUREVİ ZİYARETİ”

Tarih: 20 Mart 2018/11.00
Yer: Cavit Paşa Sok. No:7 
Göztepe/ İstanbul(Buket 

Huzurevi)
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“GÜNÜMÜZDE ANNE BABA 
OLMAK”

Uzman Psikolojik Danışman 
Ceylan Oğuzcan 

Tarih-Saat: 20 Mart 2018 / 
14.00

Yer: Cadde Bostan Kültür 
Merkezi B Salonu 

Düzenleyen: Erenköy 
Gönüllüleri

“AMELYATSIZ MEDİKAL 
ESTETİK İŞLEMLERİ”

Dr. Şafak Göktaş 
Tarih-Saat: 20 Mart 2018 / 

14.00
Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Parkı 
Gönüllüleri

“Evde Yürüyüş Teknikleri”
Wellness Antrenörü Abdullah 

Yılmaz Demir
Tarih-Saat: 20 Mart 2018 / 

14.30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa 
Gönüllüleri

 “RÜYALARDAN İLHAM 
ALMAK”

Şeyda Mercanoğlu
Tarih-Saat: 20 Mart 2018 / 15.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“SUJOK”
İlknur Ünal

Tarih-Saat: 20 Mart 2018 / 19.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“ANDA KALMAK TESLİMİYET”
Kişisel Gelişim Uzmanı Damla 

Tomru 
Tarih-Saat: 20 Mart 2018 / 

13.00
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Zühtüpaşa 
Gönüllüleri

“MEŞK KOROSU”
Şef Arif Özgülüş

Tarih-Saat: 20 Mart 2018 / 
20.00

Yer: Kadıköy Beldiyesi 
Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

 “ GÖZTEPE SEMİHA ŞAKİR 
HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE 
REHABİLİTASYON MERKEZİ 

ZİYARETİ”
Rasimpaşa Gönüllüleri Türk 
Sanat Müziği Topluluğu ve 

Rasimpaşa Gönüllüleri
Tarih- Saat: 21 Mart 2018/ 

13.30
Yer: Göztepe Semiha Şakir 

Huzurevi Yaşlı Bakım Ve 
Rehabilitasyon Merkezi
Düzenleyen: Rasimpaşa 

Gönüllüleri

“FELSEFE ATÖLYESİ/
HERAKLİTOS, HEGEL VE MARX 
İLE DİYALEKTİĞİN SERÜVENİ”

G. Caner Malatya-Serüven 
Kültür

Tarih-Saat: 21 Mart 2018 / 
19.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“FARKINDALIK ÜZERİNE 
ÇIPLAK AYAKLI SOHBETLER”
Farkındalık Rehberi Jade Tıred 

Tarih-Saat: 21 Mart 2018 / 
14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe 

Gönüllüleri

“SAĞLIKLI YAŞ ALALIM”
Dr. Deniz Özkan, Dr. İlhan 

Makinacı
Dr. N. Gül Yavuzer, D. T. S. 

Gürcan Oktayoğlu
Psikolog Z. Serpil  Tanki, 
Hemşire Ayten Kuzucu

Tarih-Saat: 21 Mart 2018 / 
13.00

Yer: Prof. Dr. Korkmaz Altuğ 
Polikliniği 

Düzenleyen: Bostancı 
Gönüllüleri

“TAŞKIN DOĞANIŞIK TÜRK 
HALK MÜZİĞİ KOROSU”

Şef Nursaç Doğanışık
Tarih-Saat: 21 Mart 2018 / 

20.00
Yer: Kadıköy Beldiyesi 

Evlendirme Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“WELLNESS THERAPY”
Abdullah Yılmaz Demir

Tarih-Saat: 
22 Mart 2018 / 11.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“OZON TEDAVİSİ, VARİS 
TEDAVİSİ VE HIFU YÖNTEMİ”

Doç.Dr. Sezai Çelik
Tarih-Saat:  22 Mart 

2018/14.30
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA 
VE ÇANAKKALE ZAFERİ”

Yazar Mustafa Kemal Ulusu
Tarih-Saat: 22 Mart 2018/14.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa 

Gönüllüleri

“20. Y.Y.
 BATI SANATI AKIMLARI   

(KÜBZİM, 
FOVİZM, SOYUT SANATI”

Günsel Demirci Dinler
Tarih-Saat: 

22 Mart 2018 / 15.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“ENGELLİLERLE DUYGUSAL 
İLETİŞİM KURULMASI”

Eğitimci Yaşam Koçu 
Derya Yazgan

Tarih-Saat:
 22 Mart 2018 / 14.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostancı 

Gönüllüleri

 “HOLİSTİK YAŞAM”
Holistik Yaşam Danışmanı 

Yeşim Kaya 
Tarih-Saat: 

22 Mart 2018 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe 
Gönüllüleri

“BİLİNÇLİ YAŞAM 
FARKINDALIĞI”

Altan Özen
Tarih-Saat: 

23 Mart 2018 / 11.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“MEMLEKET ŞİİRLERİ”
Şair Yazar Tamer Karahan 

Tarih-Saat: 
23 Mart 2018 / 13.00

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa 

Gönüllüleri

“KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ”
Tarih-Saat: 

23 Mart 2018 / 11.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe 
Gönüllüleri

“TÜRKİYE’NİN YÖNÜ”
Doç. Dr. Barış Doster

Gazeteci-Yazar Ümit Zileli
Emekli Tuğgeneral Naim 

Babüroğlu
Tarih-Saat: 23 Mart 2018 / 14.00

Yer: Cadde Bostan Kültür 
Merkezi B Salon

Düzenleyen: Suadiye 
Gönüllüleri

PSIKOLOJI VE 
SINIRLAR

DEPREME 

HA
ZI

R 
M

IY
IZ

?

KÜLTÜR GEZILERI

Uzman Psikolog ve Psikoterapist Asu-
man Özaydın, Zühtüpaşa Gönüllü Evi’n-
de “Psikoloji ve Sınırlar” konulu bir su-
num yaptı. Sağlıklı, mutlu, dengeli ve 
güvenli bir hayat için doğru sınırları-
mız olması gerektiğini belirten Asuman 
Özaydın, “Doğru sınırlar küçük yaşlar-
dan itibaren ailede öğrenilebilir, oluştu-
rulan sınırların esnek ve geçirgen olma-
sı gerekir, yeni durumlara göre gözden 
geçirilerek revize edilebilir, sınırlar bizim 
kim olmadığımızı açıklıyor, sorumluluk 
alanlarımızı belirliyor.” dedi.

Feneryolu Gönüllüleri, Eğitmen-Danış-
man Sema Özdemir’in konuşmacı olarak 
katıldığı “Kaliteli Yaşam Felsefesi” konu-
lu söyleşi düzenledi. Kadıköy Belediye-
si Caddebostan Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen etkinlikte Sema Özdemir, “Ne 
istediğimizi değil ne istemediklerimizi 
biliyoruz. İnsanın ilgisi neredeyse ener-
jisi de oradadır, nereye ilgi duyuyorsanız 
enerjiniz otomatik olarak oraya doğru 
akmaya başlıyor.” şeklinde konuştu. 

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, AKUT’un kurucusu Nasuh 
Mahruki’yi konuk etti. Salonu dolduran mahalleli ve gö-

nüllülere, deprem, yangın ve sel felaketleri hakkında bilgi 
veren Mahruki, “Türkiye son derece sıradan depremsel-
liğin sıkıntılarını yaşıyor, 99 depremini yaşadık ama ders 

almadık. Hala yeşil alanları imara açıyoruz, 470’ in üze-
rinde deprem toplanma alanından bugün elimizde 76 yer 
kaldı diğer hepsi imara açıldı. Yakın gelecekte 7 şiddetin-

den büyük deprem bekliyoruz, bunu çok ciddiye almak 
gerekir. Nüfus artıkça, yeşil alanlar azaldıkça deprem ris-

ki artar, bu nedenle deprem kadercilik anlayışıyla çözü-
lemez. İnsanlar gelip geçici, doğa kalıcıdır, doğaya zarar 
vermememiz gerekir, depremde alınacak acil önlemler 
konusunda elektrik, su, doğalgaz vanalarını kapatmak 

gerekir yoksa yangın riski artar, bunları yaparken paniğe 
kapılmamakta fayda vardır. Bu nedenle depremi bulun-

duğumuz yerde karşılamalıyız.” şeklinde konuştu. 

Feneryolu Gönüllüleri Çocuk Komitesi, Feneryolu Gönüllü 
Evinde eğitim gören çocuklar ve velileri için İş Bankası müze-
sine gezi düzenledi. Müzede öğrenciler, tasarrufun önemini, 
bireye ve topluma katkısını, bankacılığın zaman içinde geldi-
ği noktayı öğrendiler. Öğrenciler müzede ayrıca; Fotoğraflarla 
Atatürk ve Cumhuriyet, Bir Ulusun İnşası, Bir Kumbara Öykü-
sü, On Adımda Kapalıçarşı, 1935’ten günümüze Camla Yazı-
lan Tarih ve Derinlerden Siperlere; Çanakkale 1915 sergileri-
ni de gezme fırsatı buldular. Bostancı Gönüllüleri, Kültür Sanat 
Komitesi öncülüğünde Emirgan’da bulunan Sakıp Sabancı Müzesi’ni ziyaret etti. Kitap sanatları, hat koleksiyonu, resim 
koleksiyonu, mobilya ve dekoratif eserler koleksiyonu ve porselene dair eserleri görüp incelediler. Göztepe Gönüllüle-
ri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, gönüllüler ve doğaseverlerin katılımıyla Kartepe, Maşukiye ve Sapanca bölgesine 
doğa inceleme gezisi düzenledi.

BİLİNÇLİ TÜKETELİM…
Feneryolu Gönüllüleri, Sosyal Komitesi öncülüğünde Tüketici Bilincini 

Geliştirme Derneği’nden Fuat Engin’i konuk etti. İnteraktif olarak ger-
çekleşen söyleşide, gönüllüler hem tüketici olarak haklarının neler ol-
duğunu öğrendi hem de başlarından geçen olayları paylaşarak izlene-
cek yollar hakkında bilgi edindi. Feneryolu Gönüllü Evi’nde düzenlenen 
etkinlikte Fuat Engin ayrıca katılımcılara 6502 sayılı tüketicinin korun-

ması kanunu hakında da bilgi verdi.

Rasimpaşa Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi’nin 
hizmet birimlerini ziyaret etti. Kadıköy Beledi-
yesi Halkla İlişkiler biriminin organizasyonuy-
la gerçekleşen ziyarette gönüllüler sırasıyla 
Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, Halis 
Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Acıbadem Yüz-
me Havuzu, Karikatür Evi, Gençlik Sanat Mer-
kezi, Moda İdea ve Rasimpaşa Sosyal Destek 
Merkezi’ni görme fırsatı buldular. Ertesi gün 
ise Fikirtepe Gönüllüleri Kadıköy Belediyesinin 
sosyal hizmet birimlerini ziyaret etti.

Gönüllüler
8 Mart’ı kutladı
Gönüllü evleri bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenledi

Fikirtepe Gönüllü Evi’nde 
gerçekleşen 8 Mart etkinliğine, 
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hacı Hasan Kozan, Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Hülya Narsap, Kadıköy Halk Eğitim 
Müdür Yardımcısı Muazzez Özer, 
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer, 
kursiyerler ve öğretmenler katıldı. 
Fikirtepe Gönüllü Evi Başkanı Ece 
Bayhan, bu anlamlı günde yanında 
oldukları için tüm konuklara 
teşekkür etti.

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler Komitesi, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 
Kadın Hakları Uzmanı ve İstanbul Barosu Adli Yardım Büro Sorumlusu Avukat Aylin 
Moralıoğlu’nu konuk etti. 6284 sayılı ailenin korunmasına ve kadına karşı şiddetin 
önlenmesine dair kanun hakkında bilgiler veren Aylin Moralıoğlu şunları söyledi: 
“Kadınların hak mücadelesi ne yazık ki; acılarla, bir takım zorluklarla ve engellerle dolu, 
ama bunun yanı sıra müthiş bir dayanışma da var, eşit yurttaş olma mücadelesinde 
geçmişe göre çok kazanımlar var tüm baroların bünyesinde Adli Yardım Birimleri var ve 
şiddet mağduru kadınlarımız koruyucu ve önleyici tedbirler aldırabilir.” 

Göztepe Gönüllüleri Eğitim 
Komitesi, İlahiyatçı Yazar 

İhsan Eliaçık’ın katılımıyla 
‘İslamda kadın hakkında 

doğru bilinen yanlışlar’ 
konulu seminer düzenledi. 

Kadıköy Belediyesi 
Kozyatağı Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen 
etkinlikte kadına karşı 

uygulanan şiddet ve 
yapılan yanlış yorumlardan 

dolayı İslam’da kadın 
hakkında doğru bilinen 

yanlışlar dile getirildi.

Moda Gönüllüleri Eğitim Komitesi Baş-
kanı Sevim Meyveci Dünya Kadınlar 

Günü dolayısıyla “Kadın ve Demokrasi” 
konulu bir sunum yaptı. Sevim Meyveci, 
“Ülkemizde Cumhuriyetin kurulması ve 
1926 yılında Medeni Kanunun kabulü ile 
kadınlar pek çok haklarına kavuşmuş-

lardır. Ayrıca 1934 yılında Avrupa ülkele-
rinden önce seçme ve seçilme hakkına 
sahip oldular. 1936 tarihinde İş Kanunu 

ile kadınlara iş hayatına katılımlarını sağ-
layacak hakları verilmiştir. Bu hakların 
yalnızca tanınması değil, toplumun her 

kesiminde kullanılması ve kadınlarımızın 
bilinçlendirilmesi gereklidir.” dedi.

Rasimpaşa Gönüllüleri, 
“Sanatın Üç Renginden, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü”  
isimli panel düzenledi. 
Moderatörlüğünü Perihan 
Koca’nın yaptığı panele 
Ressam, Şair, Yazar, 
Bestekâr Perihan Koca, 
Yazar, Müzisyen İkbal 
Kaynar ve Şair, Mimar 
Hatice Nayır katıldı. Şiirler 
ve şarkılarla devam eden 
etkinlikte saz heyeti de 
yer aldı.

Suadiye Gönüllüleri 8 Mart Ka-
dınlar Günü dolayısıyla yemek 
orginazyonu düzenledi. Gönül-
lüler organizasyonda şu şekil-
de bir açıklama yaptı; “8 Mart 
aslında Cumhuriyet kadını de-
mektir. Direnişi, azmi, zaferlere 
kattığı emeği kurtuluş sava-
şında cepheye taşıdığı kağnısı 
ile askerine vatanına bağlılığı-
nı ispat etmiş Fatma anala-
rın torunlarıyız. Görevdeyiz, 
Cumhuriyet kadını olarak biz-
ler onur ve mutlulukla kadınlar günümüze sahip çıkıyoruz. Emekçi günümüzü direnişin 
sembolü olarak ileri nesillere aktarmak için her zaman ayaktayız.”

Zühtüpaşa Gönüllüleri 8 Mart 
Dünya Kadınlar günü etkinli-
ğinde bir araya geldi. Zühtü-
paşa Gönüllü Başkanı Nilgün 

Karatürk’ün Kadınlar Günü 
tarihçesini ve kadının varlığını 
anlatan konuşmasından son-

ra söyleşi, gönüllülerin şiir-
leriyle devam etti. Zühtüpa-
şa Gönüllüleri, 8 Mart Dünya 
Kadınlar gününün bir kutla-

ma değil kadın için farkındalık 
oluşturmak, haklarına saygı 

gösterilmesini sağlama günü 
olduğunu belirtti.

FİKİRTEPE

ERENKÖY

GÖZTEPE

MODA

RASİMPAŞA

SUADİYE

ZÜHTÜPAŞA

Kalp Sağlığı ve Hipertansiyon
Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde, Kardiyoloji Uzmanı Dr.Cem Bolat tarafından 
“Kalp Sağlığı ve Hipertansiyon” konulu bir seminer verildi. Kalp ve damar 
hastalıklarının önemli bir hastalık grubu olduğunu fakat erken teşhis ve 
tedavilerle yüzde 80 oranında önlenebildiğini belirten Cem Bolat, “Kalp ve 
damar hastalıklarının risk faktörleri, ailesel yatkınlık, hipertansiyon, şeker 
hastalığı, şişmanlık, kolesterol metabolizması bozuklukları, dengesiz bes-
lenme, hareketsizlik, sigara kullanımı ve anksiyete, depresyon gibi psikolo-
jik bozukluklardır, bu risk faktörüne sahip kişiler gerekli tedbirleri almalıdır. 
Sağlıklı dahi olsa 40 yaşına gelmiş bir kişi risk yoğunluğunun değerlendiril-
mesi ve doğru önerileri alabilmesi için kardiyoloji muayenesi olması, göğüs 
ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi bulguların ortaya çıkması durumunda he-
kime başvurması kalp damar hastalığı açısından olumsuzlukları düzelte-
bilmektedir" şeklinde konuştu. Cem Bolat’ın katılımcılardan gelen soruları 
cevaplamasıyla program sona erdi.

i.

Koruyucu Aile Kavramı
Moda Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde, Ko-
ruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Pelin Çalışkanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Müge Ye-
lekçi’nin katılımıyla ‘Koruyucu Aile Kavramı ve İşleyişi’ konulu seminer 
düzenledi. Koruyucu aile kavramı ve işleyişi üzerine bilgiler veren dernek 
yetkilileri, “Her çocuğun mutlu bir aile ortamında yetişmesi temel hakkıdır 
ilkesi ile hareket ediyoruz, koruyucu aile hizmet modelinin toplumda yay-
gınlaştırılması, koruyucu aile hizmet modelinden yararlanmak isteyen ai-
lelere, süreç öncesi ve sonrası hukuki ve psiko-sosyal destekte bulunmayı 
amaçlıyoruz.  Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında ba-
kımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamların-
da eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli ola-
rak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, uygun aile 
ya da kişilerdir. 25-65 yaşları arasında, T.C.vatandaşı, Türkiye’de ikamet 
eden, en az ilkokul mezunu ve düzenli geliri olan herkes koruyucu aile ola-
bilir. Koruma altındaki çocuklarımız devlet gözetiminde ilgili kurumlarda 
kalmaktadırlar. Ancak bizler evlat edinme, koruyucu ailelik, gönüllü ailelik 
ile onlara aile sıcaklığı verebiliriz.” şeklinde konuştular.

KALITELI 
YAŞAM 

FELSEFESI

BELEDIYE BIRIMLERINE ZIYARET
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Bir Çift Siyah Deri Eldiven’, ‘İskender’i Ben Öldürmedim’, ‘Mayıs Giremez’ gibi kitaplarıyla 
tanınan şair… Bir ucu kıyıya bağlı durumda denize uzatılıp bırakılarak kullanılan balık ağı. 
2-Yılın on iki bölümünden her biri… Mehterhanede yer alan bir tür davul… Başlangıcı 
olmayan zaman, öncesizlik… İlkel benlik. 3-Kabul etmeme, geri çevirme… Tavandan inerek 
sahnenin üst kısmını, sahne boyunca kaplayan kısa, dar perde… Üniversitelere girebilmek 
için lise öğreniminden sonra verilen olgunluk sınavı. 4-Evlere, çeşmeden su taşımayı iş 
edinmiş olan kimse… Akarsu yatağı, mecra… Hollanda’nın plaka işareti… Büyük sözlük. 
5-Açıkça, saklamadan… Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan… Niyobyumun 
simgesi. 6-Lütesyumun simgesi… Vesairenin kısa yazılışı… Masonların birbirlerine 
verdikleri ad… Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse). 7-‘Kuyucaklı Yusuf’, 
‘Manisa Tarzanı’, ‘Mutluluk’ gibi filmleriyle tanınan aktör… Tek, eşsiz… Eski dilde çoban. 
8-Yapılan iş, edim, fiil… Lahza… Dahil… Kabul etme, isteme… Neodimin simgesi. 9-Bir 
asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde… 1918 yılında spor ve foto muhabiri olarak 
başladığı meslek yaşamında günlük fıkralar ve haftalık söyleşiler yazarak geniş bir okur 
kesimine seslenmiş, başkanlığını yaptığı İstanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘şeyhü’l- 
muharrir’ unvanı verilmiş gazeteci… Oyunda berabere kalma. 10-Mayalı hamuru bezelere 
ayırarak yufka durumuna getirip sac üzerinde pişirdikten sonra alt ve üst kısımlarının 
yağlanmasıyla yapılan ekmek... Bir tür toprak… İlaç, merhem… Kot vb. yapımında kullanılan 
pamuklu kumaş. 11-Saç ya da sakalı kesme işi… Evet anlamında ünlem… Franz Kafka’nın 
bir romanı… Edirnekapı’da bir müze. 12-İlgi çekici, değişik kimse… Bakırın simgesi… 
Orkestra için bestelenmiş, birkaç bölümden oluşan uzun müzik eseri. 13-Kadıköy’de 
bir semt… Gerçeklik. 14-İnce dantel… Sahne oyununa özgü olan… Gülgillerden, meyvesi 
elmaya benzeyen bir bitki. 15-Bir tür iri dişli törpü… Litvanya’nın para birimi… Söz 
karışıklığı. 16-Gümüşbalığı… Yapılarda çatı, dam… Ateş… Boyun eğen, kendini başkasının 
buyruğuna bırakan. 17-Tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun… Eski Mısır’da en büyük 
tanrı… Bir sayının üçüncü kuvveti. 18-Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında 
ve ortalarında aynı ünsüzün ya da aynı hecenin tekrarlanması… Semih Kaplanoğlu’nun 
bir filmi. 19-Sodyumun simgesi… Bir peygamber… Taraça… Bir nota… Baş, ser. 20-Olan, 
olmuş… Uzaklık belirten sözcük… Yunanistan’ın başkenti… İçinde yemek pişirilen toprak 
kap.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Tosun Paşa’, ‘’Şabaniye’, ‘Koltuk Belası’ gibi filmleriyle tanınan sinema yönetmeni… 
Üfleyerek çalınan perdesiz çalgı, boru. 2-Omurgalılarda, kol ve bacaklar… Işın… Efsanelere 
göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su… Yanardağ püskürtüsü. 
3-Türkiye saati ile anlamında kısaltma… Çok güçlü parıltılar oluşturan, değişik alanlarda 
kullanılan ışık kaynağı… Osmanlı sarayında karavaşlar arasından seçilen padişah gözdesi. 
4-Ses… Kavimler… Dar ve kalınca tahta… Uygulamalı, tatbiki. 5-Bertolt Brecht’in bir 
oyunu. 6-Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme… Bir tür iskambil oyunu… Yaşlı, 
koca, ihtiyar kimse… Haykırma, bağırma. 7-Kayak… Avrupa Yayın Birliği’nin kısaltması… 
Tarihte, İran’da bir kent… Dalkavuk. 8-Kaymakamlık, ilçe… Tanrı… Eli işe alışmamış, bir işi 
beceremeyen… Zanaat öğreticisi. 9-Erken… Sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer… 
Zanaatçıların ya da resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik. 10-Bitkiler… 
Duvar içinde bırakılan oyuk… Yıldız… O yer. 11-‘Ömer Lütfi …’ (Sinema yönetmeni)… 
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan iş adamının durumu… 
Dayanma, yaslanma. 12-Kudret, iktidar… Küçük ney… Bırakma, ayrılma… Kök, asıl, temel… 
Bir nota. 13-Giriş… Sierra Leone’nin para birimi… Meslek. 14-Bir sayı… Açık saman rengi… 
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve türlü desenlerle bezenmiş, 
pişmiş balçıktan levha… Radyumun simgesi. 15-Yunan rakısı… Ekmekle karın doyurmak 
gerektiğinde, ekmeğe katılan peynir, zeytin vb. yiyecek… Salgın biri hastalık… Berilyumun 
simgesi. 16-Vücuda şırınga ile sıvı verme işi… Bir mevsim… Avrupa’da bir ülke. 17-Nişan 
yüzüğü… Ön içki… İdeal. 18-Geminin yük koymaya ayrılmış yeri… Ansızın… Başörtüsü… 
Ferit Edgü’nün bir kitabı. 19-Bir nota… Bankada bulunan faiziyle ya da sahibi bulunduğu 
hisse senedi vb. değerli evrakın geliriyle yaşayan kimse… Sıkıntı verme, üzme… Zeybek. 
20-Mercek… Sürdürme, devam ettirme… Japon çizgi filmi… Yemek yemesi gereken.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA:  1-Ali Teoman Germaner, No 2-Laterna, Erbain, Ledün 3-İtikat, Sm, Efsanevi 4-Cam, Tabiat, İkramiye 5-Aç, Ran, Özne, Nara 6-Meteliksiz, Etken, 
Koy 7-Ut, Kaolin, Er, Em, Boy 8-Nikel, Cemil Topuzlu 9-Akar, Rina, Selen, Uz  10-Obi, Nebi, Arad, Lr, Emu 11-Onega, Yemek, Kavis 12-Oya Baydar, Taka, Asit 13-Rate, 
Aidat, Jones, Ret 14-Al, Ki, Yusuf Atılgan 15-Iraksak, Ra, Araz, El 16-Akaçlamak, Hg, An, Amir 17-Ruh, İnorganik, Obje 18-İşveli, Kez, Elli, Az 19-Ad, Yengi, Lav, Otacı 
20-Emniyet, Emmi, Çekerek.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Alice Munro, Ora, Arife 2-Lata, Eti, Boyalıkuş 3-İtimat, Kainat, Rahvan 4-Tek, Çekek, Ebekaç, Edi 5-Erat, Lalanga, İklil 6-Ontario, 
Reaya, Saniye 7-Ma, Bakla, Dinamo, Et 8-Sinsi, Riyad, Karun 9-Nema, İnci, Eray, Kg, Ge 10-Gr, Töz, Enam, Tur, Akim 11-Ebe, Emaret, Sahne 12-Rafineri, Akaju, Gizli 
13-Misket, Lsd, Kofa 14-Anar, Kete, Kanara, Evç 15-Nanemolla, Etanol 16-Eleman, Pervasız, Blok 17-Revir, Bun, İs, Ajite 18-Diyakoz, Esirgeme, Aar 19-Nü, Oylum, 
Teali, Ace 20-Ons, Oy, Uzuv, Tn, Rızık.
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16 Mart Cuma

Bence ilk
kendine bak.

Aaa ne ara geçtin
sen oraya aa...

Sen beni
bu hızla mı

geçeceksin?
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Cem Tuğcu (Yaş 10)

Dila İsmailoğlu (Yaş 8.5)

Zeynep Safter (Yaş 8)

Defne Eren (Yaş 7)

Duru
Güner
(Yaş 10)

Olivia Nil Işık (Yaş 8)

Ben sıradan bir çizerim, 
kırlardan geçer yolum.

Kazanacağınız
büyük ödülle ne
yapacaksınız?

Bi yardımcı
tutucam, çünkü

bu çok ağır.

Ne gördünüz
orda be?

Balık bana
bir pul verir misin?

Amatör Günleri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde 
usta çizer Behiç Pek buluşmaları ile  devam ediyor. 

Amatör çizerlerin karikatürleri, iki sayıda bir gazetemizin 
Amatör Köşesi’nde sizlerle buluşacak

Merhabalar, sizlere benim de yapmaktan 
ve yemekten zevk aldığım bir 
tarif paylaşacağım. Ben tavuk 
yemeklerini çok sevdiğim için ilk 
hafta size güzel bir tavuk tarifi 
vermek istiyorum, hem pratik hem 
lezzetli :)

Genelde tatlı ve salatasını 
yaptığımız etimekten şimdi de 
lezzetini onaylayacağınız nefis bir 
yemek tarifi..

ETIMEKLI BEŞAMEL SOSLU TAVUK TARIFI
MALZEMELER
• 1 paket etimek
• 500 gr tavuk göğsü ya da tavuk pirzola (Derisiz 
kemiksiz),
• 2 adet yeşil biber
• 2 adet kırmızı et biber
• 1 paket mantar(400gr) isteğe bağlı
• Tuz
• Karabiber
• Pulbiber

BEŞAMEL SOS IÇIN
• 2 yemek kaşığı tereyağ

• 2 yemek kaşığı un
• 3 su bardağı süt
• Tuz
• Karabiber

ÜZERI IÇIN
• Kaşar peyniri

YAPILIŞI
 Tavukları küp şeklinde doğrayın ve az sıvı 

yağda kendi suyunu salıp çekinceye kadar teflon 
tencerede pişirin, pişmesine yakın az miktar tuz 
ekleyin. Ayrı bir tencerede kabuklarını soyup ince 
ince doğradığımız mantarları sıvı yağında suyunu 
çekinceye kadar kavurun, kavrulan mantarlara 
ince ince doğradığımız biberleri ekleyip biraz daha 
kavurun.

BEŞAMEL SOS IÇIN
Orta boy bir tencerede yağı eritin. Unu 

ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavurun,  azar 
azar sütü de ekleyin ve topaklanmaması için 
karıştırarak pişirin, kaynayınca tuz ve karabiberi 
ekleyip altını kapatın. Beşamel sosla birlikte 
tüm pişmiş malzemeleri, baharatları derin bir 
kapta harmanlayın. Etimekleri büyük boy kare 
borcama dizin ve üzerine beşamelli karışımı 
dökün. Bir spatula yardımıyla iyice etimeklerin 
üzeri kapanacak şekilde yayın. En son üzerine 
rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 
yaklaşık 25-30 dak. üzeri kızarıncaya 

kadar pişirin.
Afiyet olsun  

Gazetemiz çalışanlarından Özge Özveren, bundan böyle iki 
haftada bir mutfağında hazırladığı lezzetli yemeklerin 
tariflerini siz okurlarımızla paylaşacak.İşte ilk tarifimiz…

BULMACA

 TARİFİMİZ 
6 KİŞİLİKTİR
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aklaşık 1 ay sonra balıkçılık için ge-
nel av yasağı başlayacak. Ancak hem 
sayısal verilerden elde edilen bilgile-
re,  hem de uzmanların paylaştığı bil-

gilere göre bu yılki av sezonu pek verimli geçme-
di. Bu kötü sonucun ise birden fazla nedeni var. 
Yanlış avlanma teknikleri, denizlerdeki kirlilik, 
küçük balıkların avlanması, yasak olmasına rağ-
men Marmara Denizi’nde  trolle balık avlanması... 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın şubat 
ayında paylaştığı verilere göre ise Türkiye’de de-
nizlerden avlanan toplam balık miktarı son 16 yılda 
503 bin tondan 335 bin tona geriledi. Ancak bir baş-
ka ciddi konu ise bazı balık türlerinin yok olma eşiği-
ne gelmesi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakül-
tesi’nden Prof. Dr. Saadet Karakulak ve Fenerbahçe 
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ferhat Akkaya ile 
konuştuk. Hem bilimsel veriler hem de sahadaki de-
neyimler, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin 
giderek balığa hasret kalacağını gösteriyor. 

“10 CM’LİK LÜFER AVLANIYOR”
Prof. Dr. Saadet Karakulak bu yılki sezonun ba-

lıkçılık açısından en kötü seneler-
den biri olduğu görüşünde. 1 Ey-
lül ile 1 Ocak tarihlerinin  balıkçılık 
için  en verimli dönemler olduğu-
nu ifade eden Karakulak,  “Kara-
deniz’den göç eden palamut, lü-
fer, istavrit balıklarının avcılığı bu 
dönemlerde yoğun yapılırdı. Aynı 
zamanda hem Karadeniz hem de 
Marmara Denizi de hamsi avcılığı 
gerçekleşirdi. Bu sene sadece Mar-
mara Denizi’ne  40 yıl sonra gelen 
uskumru avcılığı yapıldı. Tüm ba-
lıkların avcılık miktarında korkunç 
derecede düşüşler görüldü.” diyor. 

Karakulak, son yıllarda avlanan balık miktarın-
daki düşüşün nedenlerini ise şu şekilde sıralıyor:  
“Yasadışı ve kayıt dışı avcılık, deniz kirliliği, yeni 
istilacı türlerin denizlerimize girmesi, küresel iklim 
değişikliği.”

 Balıkçılıkta kota sistemi uygulanmadığı için ba-
lıkçıların da maksimum düzeyde avcılık yaptığını 
söyleyen Karakulak, balıkların kendi neslini devam 
ettirmeleri için balıklara bir kez üreme şansı verilme-
si gerektiğine işaret ediyor. Karakulak’a göre ne ba-
lıkçılar  ne de satıcılar bu kurala uymuyor. Karaku-
lak, özellikle İstanbul’un simgesi olan lüfer balığının 
25 cm’de üremeye başlamasına rağmen, Bakanlığın 

lüferin minimum avlanabilir boyunu 18 cm olarak 
belirlediğini, buna rağmen balıkçıların 10 cm boyun-
da olan  lüfer balıklarını kontrolsüz bir şekilde avla-
dığını söylüyor. 

“ÜREME ALANI KORUNMALI”
Balıklara yaşam şansı verilmediği için stoklar-

da azalma yaşandığını söyleyen Karakulak’ın dik-
kat çektiği bir başka konu ise gırgır ve trol avcılığı. 
Marmara Denizi’nde 1971 yılından beri trol avcılığı 
yasak ama Marmara Denizi’nde  bu yasağa uyulma-
dan avcılık yapılıyor. Karakulak, “Gırgır ve trol tek-
nelerinin açık denizde avcılık yapması gerekir. Ge-

lişmiş ülkelerde endüstriyel balıkçılar 
okyanusta avcılık yapar, birkaç ay de-
nizde kalabilirler. Bizim gırgır ve trol 
balıkçılarımız kıyıya bağımlı avcılık 
yapıyorlar. AB ülkelerinde gırgır ve 
trol teknelerinin 50 metreden sığ alan-
da avcılık yapması yasaklandı. Türki-
ye denizlerinde ise grıgır ve trol tekne-
lerinin 24 metreden sığ alanda avcılık 
yapması sınırlandırıldı. Kıyısal alanda 
çeşitliliğin bol olmasından dolayı ba-
lıkçılar daha çok kıyısal alanda avcı-
lık yapmak istiyorlar. Oysa bu sahalar 
balıkların üreme alanları, yavru balık-
ların da beslenme sahalarıdır. Mutlaka 

kıyıların korunması gerekiyor.”  şeklinde konuşuyor. 

SON 16 YILDA BÜYÜK DÜŞÜŞ 
Karakulak Marmara Denizi’nde büyük boylu ba-

lıkların gittikçe azaldığını söylüyor. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının şubat ayı verileri de Ka-
rakulak’ı destekler nitelikte. 2000 yılında avlanan 
kalkan balığının toplam miktarı 2 bin 700 ton iken, 
2016 yılında bu rakam 221 tona gerilemiş durum-
da. Karakulak ayrıca kılıç balığı ve orkinosun 
denizlerimizi terk ettiğini, köpek balığı ve 
mersin balıklarının ise tehlike altında oldu-
ğunu ekliyor. 

KİŞİ BAŞINA 6 KİLO BALIK
Kişi başı balık tüketiminin AB ülkelerinde yılda 

25 kg, Japonya’da ise  60 kg olduğunu söyleyen Ka-
rakulak, Türkiye’de ise bu rakamın  6-7 kg arasında 
olduğu bilgisini veriyor. Karakulak Marmara Deni-
zi’nde balık türlerinin yok olmaması ve balık mikta-
rının yeniden artması için yapılması gerekenleri ise 
şu şekilde sıralıyor: 
î İyi bir balıkçılık yönetimi yapılmalı ve balık-

çılar denetlenmeli. 
î Balıkların kendilerini yenileme kapasitele-

ri bulunmaktadır. Bu özelliğinden yararlanılarak ba-
lık stoklarının korunması mümkündür. Yeni yavru-
lar yapacak balıkların avlanılmadan denizde kalması, 
üreme alanlarının korunması ve stoka yeni katılacak 
olan yavru bireylerin korunması çok önemli.
î Balıkçılıkta yasadışı avcılığının önüne geçil-

mesi için denizde ve karada denetimler arttırılmalı-
dır. Denetimde su ürünleri eğitimi alan su ürünleri 
mühendisleri görev almalıdır. 
î Balıkçılık mevzuatlarının mutlaka günümüz 

şartlarına uygun güncellenmesi gerekiyor. 
î Cezalar yetersiz kaldığı için caydırıcı değil. 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu acil olarak değiş-
meli. 
î Gelişmiş bir balıkçı filomuz var. Bu balıkçı fi-

losununun başka ülkelerin sularına yönlendirilme-
si ve teşvik edilmesi gerekiyor. Özellikle balıkçılıkta 
gelişmemiş Afrika ülkeleri olabilir. 
î Nesli azalan ve hassas türlerimiz için mutlaka 

deniz koruma alanları ilan edilmelidir. 

Balığa hasret 
kalabiliriz!

Yasadışı avcılık, çevre kirliliği ve 
küçük balıkların avlanması Marmara 
Denizi’ndeki balık türlerinin ve 
miktarının azalmasına neden oluyor. 
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Saadet Karakulak 
yavru balıkların beslenme sahası olan 
kıyıların korunması gerektiğini söylüyor

Y
l Erhan DEMİRTAŞ

NEDİR BU TROL AVCILIK?
40 yıldır Marmara 
Denizi’nde balıkçılık yapan 
Fenerbahçe Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
Ferhat Akkaya da 30 yıl 
önce avladığı balıklarla 
şu an karşılaşmadığını 
söylüyor. Akkaya’ya göre 
bunun temel sebebi ise 
trol avcılığı. Marmara 
Denizi’nin trol avcılığına 
yasak olduğunu ancak 

denetim yapılmadığı için son yıllarda bu avcılık 
yönteminin yaygınlaştığını ifade eden Akkaya 
bu konudaki şikayetlerini şöyle ifade ediyor: 
“Trol dediğimiz şey denizin dibini tarayarak 
balığı yerinden söken bir avcılık yöntemi. 
Büyük, küçük, orta boylu gemilerle de yapılıyor. 
Kapaklar var, bir torba atılıyor denize, denizin 
dibi nasıl bir çifti toprağa traktörle çekiyorsa 
aynı şekilde trolcüler denizin dibini çekiyor. Ve 
trol ağlarının gözü 1 cm’den kısa bir göz.  Yani ne 
varsa her şeyi; yavru, boy, tür gözetmeksizin 
alıyor.  Tamamen kaçak, yasal olmayan yöntem.”

“DENETİM YAPILMIYOR”
Akkaya ilgili birimlere şikayet etmelerine rağmen 
bu avcılık yönteminin yeterince denetlenmediği 
görüşünde. “Burada büyük bir haksız kazanç 
dönüyor. Ha ormandan kaçak odun kesmişsin, 
ha denizde trol yapmışsın. Bütün gece bunlar 
trol çekiyor, Boğaz da bile  -çekiyorlar” diyen 
Akkaya, trolle yapılan avcılığın olumsuz etkilerini 
ise şu şekilde anlatıyor: “Balıkçılar için en büyük 
etkisi; gırgırlar dâhil bütün ekmek yiyen esnafa 
haksız rekabet. Balık yataklarını yavruları 
kesinlikle öldürüyor. Balıkların en ufaklarını dâhil 
yakalayarak imha ediyor. Mesela bir mezgit balığı 
bu mezgitin 10 cm’den ufağını yakalayamazsın 

ama trol torbasına girer bu. Diyelim ki 10 kasa 
satılabilir mezgit için adam 1,5 ton küçük 

balığı ölmüş vaziyette denize kürekle 
döker, sahile getirmez. Bunun mutlaka 

ve mutlaka etkin denetlenmesi lazım.”

HANGİ BALIK?
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), azalan balık 

stoklarına ve sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekmek için 
“Hangi Balık” isimli bir rehber hazırladı. Bu rehber, 

tüketicilere hangi balıkları yiyemeyeceklerinden çok hangi 
koşullarda tüketebileceklerine odaklanıyor. Tüketicilere yiyecekleri 

balıkları seçerken dikkat etmelerini öneriyor. Rehber aynı 
zamanda Akdeniz ülkelerinde rastlanan 10 balık türüne ait tanınmış 

şeflerden alınmış 10 yemek tarifi içeriyor.
Siteye buradan ulaşabilirsiniz: www.balikrehberi.org
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