
Fikirtepe’de 
bayram var

Diş bakımının 
tam zamanı!

 Kadıköy’ün yarım asırlık spor 
kulübü Fikirtepe Dumlupınar ligin 
tamamlanmasına bir hafta kala 
şampiyon oldu. İstanbul Süper 
Amatör Futbol Ligi’ne yükselen 
takımın başarısı mahallede bayram 
havası yaşattı   l Sayfa 13'te

 Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi, anasınıfı ve 
ilköğretim öğrencilerinin dişlerini 
koruma altına alıyor. Bugüne 
kadar yaklaşık 710 bin çocuğun diş 
tedavisi yapıldı  l Sayfa 12’de

Kadıköy Tiyatroları 
Platformu’nu oluşturan 
62 tiyatro, mahalledeki 
komşularına seslenerek  
“Gelin tanışalım” diyor. 
Kadıköy Belediyesi 
ile ortak sürdürülen 
“Benim Komşum Tiyatro” 
projesinde, Kadıköy’deki 15 
mahallede ücretsiz atölyeler 
düzenlenecek. Son başvuru 
tarihi 1 Şubat! l Sayfa 6’da

En büyük yeşil alanlardan olan askeri 
arazilerin şehir dışına taşınması ve 
bu alanların kentsel dönüşüm için 
kullanılması gündemde. Uzmanlar,  
yeni planlarla yeşil alanların daha da 
azalacağına dikkat çekiyor  l Sayfa 8'de

“Hayır’lı Kadıköy Platformu”nun 
çağrısıyla bir araya gelenler Kadıköy 
iskelede buluştu. Kitle, “Özgürlük, 
kardeşlik ve laiklik” için Anayasa 
referandumuna “Hayır” dedi  
l Sayfa 3'te

Askeri alanlar “DÖNÜŞECEK”!

yıkılıyor
Resim öğretmeni Sumru 
Ekşioğlu, “Olumsuz tarafları da 
var ama şu an ki yaşadığımız 
yıllardansa o zamanı tercih 
ederim. O zamanlar elimizde 
şimdiki kadar teknolojik 
imkanlar yoktu ama önemli olan 
huzur içinde yaşayabilmek… 
Her şey daha naif ve saftı. Şimdi 
öyle değil maalesef…” diyerek 
geçmişe özlemini ifade ediyor 
l Sayfa 15’te

“O günleri tekrar 
yaşamak isterdim”

Kadıköy’de “HAYIR”lı eylem
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Marmaray projesi nedeniyle Göztepepe’de bulunan 
Selamiçeşme Köprüsü yıkılıyor. Yaya ve araç trafiğinin aksamaması için 

Kadıköy Belediyesi altgeçit çalışmalarına başlayacak  l Sayfa 4’te

Bir dönemin 
perde arkası…

UĞUR VARDAN  7'de

Aşağı yukarı 
Kadıköy…

KAAN SEZYUM  10'da

Mumcu’ya hasret
hapisteki gazetecilere selam 
Gazeteci -yazar Uğur Mumcu ve öldürülen 
gazeteciler, Kadıköy Belediyesi ve Türkiye 
Gazeteciler Sendikası’nın birlikte düzenlediği 
“Basın Öne Eğilmesin” etkinliği ile anıldı. 
Gazetecilik üzerindeki baskıların konuşulduğu 
etkinlikte cezaevinden gelen mesajlar okundu. 
Açılan pankartla gazetecilere selam gönderildi  
l Sayfa 9’da

Selamiçeşme Köprüsü
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kooperatifleri
Kadıköy’ün

Kadıköy’de kurulan üç kooperatif, çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. Kadıköy Tüketim 
Kooperatifi’nin “Gıda Krizi” atölyesine ilgi yoğunduezi direnişinden sonra oluşan 

mahalle forumları ve daya-
nışmalarında yeşeren bir fi-
kirle kurulan ve “Başka bir 

tüketim mümkün” sloganıyla yola çıkan 
Kadıköy Tüketim Kooperatifi  22 Ocak 
Pazar günü Yeldeğirmeni Sanat’ta dü-
zenlediği atölyede “Gıda Krizi” ve “Gıda 
Egemenliği” kavramlarını ele aldı. Koo-
peratif üyesi Caner Murat Doğançayır’ın 
konuyla ilgili yaptığı sunumun ardından, 
dört alt başlık altında, dört gruba ayrılan 
katılımcılar aralarında “Küresel bir olgu 
olarak gıda krizi”, “Gıda krizinin günde-
lik hayatımızdaki karşılığı”, “Küresel, 
kavramsak olarak gıda egemenliği” ve 
“Gündelik hayatımızda gıda egemenliği” 
konularında çözüm önerilerini tartıştı. 
Daha sonra gruplardan birer kişi sahne-
ye çıkarak, konuşulan konuları ve çözüm 
önerilerini dile getirdi.

“BEDELİNİ BİZ ÖDÜYORUZ”
Atölye öncesi sunumu yapan Caner 

Murat Doğançayır, ilk olarak gıda kri-
zinin ne olduğundan ve kendi-
sini nasıl gösterdiğinden söz 
etti. Doğançayır, bu olgu-
nun bazı yoksul ülkeler-
de toplumsal ayaklan-
malara dahi yol açtığını 
belirtirken, gıdanın şir-
ketlerin egemenliğinde, 
borsaya bağlı, halkın ih-
tiyaçlarına yönelik olma-
yan bu yapılandırılmasının 
gıda krizinin en temel belir-
leyici özelliği olduğunu dile ge-
tirdi. Doğançayır şöyle devam etti: 
“Üretimin standarda kavuşması gerek-
çesiyle, tarımsal üretimin tohumdan am-
balajına her aşamasını birer belge, ser-
tifika veya uzmanlık ile satın alınması, 
para ile bedel ödenmesi gereken değer-
lere indirgiyor. Küçük üreticilerin üreti-
me harcadığı, kazandığını aşıyor. Küçük 

üretici ya başkasının toprağında, fabrika-
sında işçiye, ya da kentin kenarla-

rında işsize dönüşüyor. Diğer 
yandan, geçmişin aracı tüc-

carlarının, kamu kurumla-
rının ve üretici örgütle-
rinin yerini kredi veren 
bankalar, süpermarket 
zincirleri, soğuk zin-
cir nakliye, sertifikas-
yon şirketleri ve onların 

laboratuvarları alıyor. 
Ekonomik ve ekolojik kri-

zin bedelini mahallelerden 
mezralara yaşamını emeğiyle 

geçindirmeye çalışan bizler ve doğada-
ki tüm canlılar ödüyoruz.”

“ŞİRKETLERİN ELİNDE”
Caner Murat Doğançayır, sunumun 

devamında gıda egemenliği üzerine ko-
nuştu. Doğançayır, gıdanın nasıl üretil-
diğinin, gıdayı üretenlerin kim olduğuy-

la doğrudan ilişkili olduğunu söyledi ve 
ekledi: “Tarihsel olarak çiftçilik, toplu-
mun gıda tüketimini sağlamak için gıda 
üreten kesimi ifade eder. Ve bugün hala, 
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü verilerine 
göre, küresel çapta gıda üretiminin yüzde 
70’inden fazlasını küçük çiftçiler gerçek-
leştirmektedir. Buna rağmen dünya ça-
pında yoksulluğun yüzde 80’i yine küçük 
çiftçileri de kapsayan biçimde, kırsal böl-
gelerde yaşanmaktadır. Şirketler ise gıda 
sisteminde en büyük pastaya sahip aktör-
lerdir. Gıda egemenliği, gıda sisteminin 
gerçek aktörlerinin, yani üretici ve gıda-
yı kullanan tüketicilerin neyin, ne kadar, 
nasıl, kim için üretileceğine beraber ka-
rar verdikleri modelin ismidir.”

NE YAPMALI?
Doğançayır, üretim ve tüketim süre-

cinde gerçekleşen bu olumsuz durumlar-
la ilgili Kadıköy Kooperatifi’nin çözüm 
önerilerini şöyle anlattı: “Gıdanın üreti-

minden, dağıtımına ve tü-
ketimine sürecin tamamın-
da üretici, tüketici ve hatta 
dağıtımcılar başta olmak 
üzere tüm ilgili kesimlerin 
söz sahibi olabileceği, ini-
siyatif alabileceği modelle-
ri geliştirebiliriz. Öncelik-
le, daha çok kent sakinini, 
mahalle ve ilçe örgütlen-
meleri üzerinden, daha çok 
üreticiyi ilişki ağımıza dâ-
hil ederek ilişki ağımı-
zı genişletebilir ve gıdayı 
merkeze alarak, üretim ve 
tüketim ilişkilerimizi bir-
likte yeniden kurgulayabi-
lir ve dönüştürebiliriz. Ko-
operatif sistemi geliştikçe, 
daha fazla üretici ile ça-
lışmak; üretimin ne kadar 
gerçekleşebileceğine üreti-
ciler ile beraber karar ver-
mek istiyoruz.” 

KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral:    542 50 00
(Mesai saatleri dışında):  542 50 52
Çağrı Merkezi:   444 55 22
Evlendirme Dairesi:  542 50 02
İmar Müdürlüğü:   542 50 71
Temizlik İş. Müd.:   542 50 75               
Zabıta Müdürlüğü:   542 50 79
Alo Engelli Taksi:   444 00 81
Belediye Kokteyl Salonu:  345 42 62

ACİL                                     
İtfaiye:     347 32 28
Emniyet Müd.:    411 08 19
Polis İmdat:   155
Hızır Acil:    112
Yangın ihbar:  110
Elektrik arıza:   186
Gaz arıza:   187
İSKİ Kadıköy:   345 03 04
Su arıza:    85
Alo Zabıta:   153
Bilinmeyen No:   11811
Maliye:    189
Telefon arıza:   121

HASTANELER                  
DR. Rana Beşe Polik. :  348 40 27
Çocuk Diş Sağlık Polik.: 565 35 67
Çocuk Kor. Ruh Sağlığı Mrk.:  360 88 10
Haydarpaşa Num. Hast.:   345 46 80
Siyami Ersek Hastanesi :  542 44 44
Erenköy Ruh ve Sinir Hast.: 360 91 63
SSK Göztepe Hast.:  566 40 00
Zeynep Kamil Hast. :  391 06 80
F.S. Mehmet A. Hast.:  578 30 00
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi:   368 01 68

GEREKLİ 
TELEFONLAR !

MARKET VE MAĞAZA
çalışanları örgütleniyor
Market ve Mağaza 
Çalışanları Dayanışma 
Ağı, Kadıköy’de 
çalışan market ve 
mağaza çalışanlarını 
örgütlenmeye çağırıyor

Geçtiğimiz günlerde kurulan Market ve 
Mağaza Çalışanları Dayanışma Ağı, sosyal 
medyadan yaptığı açıklamayla Kadıköy’de 
çalışan yüzlerce market ve mağaza çalışa-
nını örgütlenmeye davet etti. Açıklamada, 
“market ve mağaza çalışanlarının fazla me-
sai ücretlerinin ödenmediği, hedef-ciro-per-
formans araçlarıyla yıl boyunca baskı al-
tında çalıştırılarak yarışa sürüldüğü” ifade 
edildi. Açıklamada market sektörünün sü-
rekli büyürken, market işçilerinin hakları-
nın gittikçe daraldığı vurgulanırken, bunun 
sebebi olarak 100 binlerce market ve mağa-
za emekçisinin örgütsüz olması gösterildi. 
Çağrı metninin bir kısmı şöyle: “Çalıştığı-
mız iş yerleri farklı, sorun ve sıkıntılarımız 
ortak. Bunca haksızlığa, sömürüye ve ada-
letsizliğe boyun eğmeyeceğiz! Yan yana 
gelecek, örgütleneceğiz. Market ve Mağa-
za Çalışanları Dayanışma Ağı Çatısı altın-
da birleşiyoruz.”
Henüz sabit bir yeri olmayan Market ve Ma-
ğaza Çalışanları Ağı’nın etkinliklerini Face-
book üzerinden takip edebilirsiniz: https://
www.facebook.com/marketdayanisma/

Kadıköy’de gıda alanında çalışmalar ya-
pan bir diğer oluşum da Yeryüzü Der-
neği. Dernek, Topluluk Destekli Tarım 
Projesi kapsamında etik, sağlıklı, doğal 
üretim yapıp, gerçek gıda üreten “üreti-
ciler” ile tükettiği gıdanın nereden geldi-
ğini bilmek isteyen, üretim için harcanan 
emeğin parçası olmaya gönüllü “tüke-
ticiler” arasında bağ kurmayı hedefli-
yor. Toplulukta, Katılımcı Onay Sistemi 
kullanılıyor. Bu yöntem küçük çiftçi için 
sertifikasyon süreçlerinin zorluğu, mali-
yeti ve eşitsiz piyasa koşulları karşısın-
da, katılımcıların güveni ve bilgi taka-
sıyla üreticinin değerlendirmesi esasına 
dayanan alternatif bir sertifikalama 
yöntemi. Tüm bu süreç tamamen farklı 
meslek ve yaş gruplarından oluşan gö-
nüllüler tarafından organize edilirken ne 
dernek ne gönüllüler herhangi bir kar 
amacı taşımıyor. Topluluk Destekli Ta-
rım Projesi kapsamında, 22 Ocak Pazar 
günü Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Be-
şikköy’den üretici Cem Birder, Yeryü-
zü Derneği’ne konuk oldu. Birder etkin-
likte, kırsala geçiş hikâyesini, geçtikten 
sonra yaşadığı değişim sürecini ve edin-
diği tecrübeleri, köy yaşamına bakışını, 
doğayla olan ilişkisini anlattı. 

YERYÜZÜ DENEĞİ

KOŞUYOLU
KOOPERATİF GİRİŞİMİ
Geçtiğimiz günlerde kurulan bir diğer 
kooperatif ise Koşuyolu Kooperatif Gi-
rişimi. Girişim, sağlıklı, yerel ve adil gı-
daya ulaşmanın temel bir hak olduğu 
bilinciyle, sadece tüketicilerin değil, üre-
ticinin ve doğanın da hakları olduğu-
na inanan ve tüm paydaşların uyumunu 
gözeten “Gıda Egemenliği” kavramı te-
melinde bir üretim-tüketim yaklaşımı-
nı benimsiyor. Girişim, kuruluşunu dört 
etkinlikle ilan ederken, etkinliklerden ilki 
21 Ocak Cumartesi günü Koşuyolu Ma-
halle Evi’nde gerçekleşti. Etkinlikte Doç 
Dr. Yavuz Dizdar’ın katılımıyla sağlık ve 
beslenme ilişkisi konuşuldu. Tümü Ko-
şuyolu Mahalle Evi’nde gerçekleşecek 
etkinliklerin takvimiyse şöyle:
◆ Arca Atay (EKODER) – Tohum, Tarım, 
GDO / 28 Ocak Cumartesi, 14.00
◆Berrin Ertürk (Çiftçi) – Sağlılı, Yerel, 
Adil Tarım / 4 Şubat Cumartesi, 14.00
◆ Abdullah Aysun (Çiftçi-Sen) – Gıda 
Egemenliği / 11 Şubat Cumartesi, 14.00

İlgilenenler Kadıköy Tüketim Kooperatifi ve Koşuyolu Kooperatif Girişimi’ne facebook üzerinden ulaşa-
bilir. Yeryüzü Derneği’ne ise 0216 388 11 73 ve 0533 144 87 35 nolu telefon numaralarından ulaşılabilir

iş başında!l Alper Kaan YURDAKUL

Caner Murat Doğançayır

G
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umhuriyet Halk Partisi, Halkla-
rın Demokratik Partisi, Emek Par-
tisi, Halkevleri, Birleşik Haziran 
Hareketi gibi birçok parti ve sivil 

toplum örgütünün bir araya gelerek oluştur-
duğu “Hayır’lı Kadıköy Platformu”nun çağrı-
sıyla 21 Ocak Cumartesi günü, Kadıköy İskele 
Meydanı’nda toplanan kitle, baharda yapılma-
sı öngörülen anayasa referandumunda “özgür-
lük, kardeşlik ve laiklik” için “hayır” oyu kul-
lanma çağrısı yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu’nun da katılım gösterdiği eylemde, grup 
adına basın açıklamasını okuyan CHP Kadıköy İlçe Baş-
kanı Ali Narin, tarihin yüklediği sorumlulukla mücadele 
ettiklerini ve Cumhuriyet rejiminin tehlike altında oldu-
ğunu belirtirken, “Varlığımızı bir kişiye teslim etmeye-
ceğiz. Çocuklarımızın yarınlarını bir kişinin iki dudağı 
arasından çıkacak söze bırakmayacağız. Özgürlüğümüzü 
ve Cumhuriyeti dikta rejimi için feda etmeyeceğiz” dedi. 

“BU ANAYASADA HALK YOK”
Hayır’lı Kadıköy Platformu adına konuşan Ali Na-

rin, 15 Temmuz darbe girişiminin, ekonomideki krizin 
ve son aylarda sıklaşan terör saldırılarıyla Türkiye’nin 
kan gölüne dönmesinin sebebinin anayasa değil, ikti-
darın beceriksizliği olduğunu söyledi. Narin, “Bu bece-
riksiz iktidar, bizi başkanlık sistemi ile bütün sorunları 
aşacağına ikna etmeye çalışıyor. Bize, dikta anayasasın 
dayatarak ‘refah’ vaat ediyor. Bize dayatılan ve adına 

‘Türk tipi başkanlık’ denilen yönetim şekli, diktatörlük-
ten başka bir şey değildir. İktidarın, meclisten geçirdi-
ği anayasa kim için değiştiriliyor? Bu anayasada halk 
yok. Sadece bir kişi var. O da kendisi. Bu anayasa değil 
‘ona-yasa’dır.” dedi.

“HEDEFLENEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ”
94 yıllık Cumhuriyetin, 71 yıllık çok partili demok-

rasinin tasfiye edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu 
belirten Narin, anayasa değişikliğiyle hedeflenenin re-
jim değişikliği olduğunu söyledi. Referanduma sunula-
cak olan anayasanın, yasama, yürütme ve yargı gücünü 
tek elde toplayacağını ve ülkeyi bütünleşmek yerine ay-
rıştırmaya götüreceğini savunan Narin, şöyle devam etti: 
“Bizim için sorun, tek başına Recep Tayyip Erdoğan de-
ğildir. Adı, kimliği, partisi ne olursa olsun, ülkeyi yöne-
tecek olan Başkanlık sistemine karşıyız ve ‘hayır’ diye-
ceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan tek adam 

rejimine, demokratik söylemlerle kılıflar giydirilmesine, 
ülkemizin kaosa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.”

“BİRLİKTE DİRENELİM”
Referanduma sunulacak olan anayasa değişikliğini 

“dikta anayasası” olarak tanımlayan Narin, herkesi bu 
anayasaya karşı direnmeye davet etti: “Sokakları halka 
ve emekçilere yasaklayan, Anayasa görüşmeleri sırasın-
da halkı kendi meclisine yaklaştırmayan iktidar, yaşa-

nan protestolarda şiddet uygulamaktan çekinmedi. 
Bu anlayışın anayasayı kabul ettirdikten sonra, neler 
yaşatacağını tahmin etmek zor değil. Bu ülke hal-
kından varlığını kayıtsız şartsız bir kişiye feda etme-
sini istiyorlar. Hayır! Bunu yapmayacağız. Çocuk-
larımızın yarınlarını bir kişinin iki dudağı arasından 
çakacak söze bırakmayacağız. Özgürlüğümüzü ve 
Cumhuriyeti dikta rejimi için feda etmeyeceğiz. 
Bu ülkenin daha fazla demokrasiye, daha fazla öz-
gürlüğe ve barışa ihtiyacı var. Bu ülkenin yolsuz-
luğun ve yoksulluğun son bulmasına ihtiyacı var. 
Ama bu ülkenin bir diktatöre ihtiyacı yok. Özgür-
lük için ‘hayır’ diyeceğiz. Kardeşlik için ‘hayır’ di-
yeceğiz. Laiklik için ‘hayır’ diyeceğiz. Boyun eğ-

meyeceğiz! Korkmayacağız! Yılmadan, inatla ‘hayır’ 
diyeceğiz. Dikta anayasasına karşı mücadele ederek biz 
kazanacağız! Demokrasiden yana olan herkesi anayasa 
değişikliğine karşı birlikte direnmeye çağırıyoruz.” Ba-
sın açıklamasından sonra “HAYIR” yazılı siyah balonlar 
gökyüzüne bırakılırken, kitle sloganlar eşliğinde dağıldı. 

‘Hayır’lı Kadıköy Platformu 28 Ocak Cumartesi 
günü de Anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyecek.

HAZİRAN HAYIR İÇİN TOPLANDI
Birleşik Haziran Hareketi Kadıköy Meclisi, “Yeni bir başlangıç için HAYIR. 
Haydi Meclislere!” sloganıyla 19 Ocak Perşembe günü, İstanbul Tabip Odası 
Kadıköy Bürosu’nda biraraya geldi. “Hayır” diyerek yeni bir başlangıcın nasıl 
örgütleneceğinin konuşulduğu toplantıda, Kadıköy’de bulunan mahalle 
meclislerinin yaptığı etkinlikler paylaşıldı. Toplantıya Birleşik Haziran Hareketi 
Yürütmesinden Levent Turhan Gümüş de katıldı. Gümüş konuşmasında 
“başkanlık anayasası”yla birlikte, denetim mekanizmasının tamamen ortadan 
kalkacağını, dikta rejiminin inşa edileceğini savundu. Haziran meclislerinin 
herkese açık olduğunu belirten Gümüş, “Hayır” çalışmalarının diğer siyasi 
platformlarla dayanışma içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

l Alper Kaan YURDAKUL

C

Özgürlük için HAYIR diyeceğiz

“Hayır’lı Kadıköy Platformu”nun çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanan Kadıköylüler, Anayasa değişikliğine “Hayır” dedi

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile 6 Ocak Cuma akşamı İstanbul 
Kalkınma Ajansı’ndaki işinden çıkarılan Betül 
Celep, 23 Ocak Pazartesi günü Kadıköy 
Khalkedon Meydanı’nda oturma eylemi 
başlattı. Celep’in başlattığı eyleme çok sayıda 
kadın destek verdi. Eylemden önce yapılan 
basın açıklamasında “KHK’lara karşı kadınlar 
direnişte” pankartı açılarak, “Kadınlar KHK’lara 
karşı”, “Yaşasın kadın mücadelesi” sloganları 
atıldı. Hafta içi her gün 12.00 - 18.00 saatleri 
arası eylemini sürdüreceğini açıklayan Celep, işini geri 
alana dek mücadelesine devam edeceğini belirtti.

“NEDENİNİ BİLMİYORUM”
Basın açıklaması yapan Celep, işten atılma nedenini 
bilmediğini ve kendisine hiçbir açıklamanın 
yapılmadığını belirtti. “Hangi hukuki süreç işletildi, 
nasıl bir soruşturma geçirdim de İstanbul Kalkınma 
Ajansı’ndaki işimden ihraç edildim bilmiyorum.” 
diyen Celep, “Tahmin yürütebiliyorum ancak. Kadın 
olmak, feminist olmak, sosyalist olmak, sendika 
temsilcisi olmak, hayvan haklarını savunmak, doğayı 
ve yaşamı savunmak, barış yanlısı olmak, onurlu bir 
insan olarak yaşamaya çalışmak sebep olabilir miydi? 
Bugünlerde memleket bu durumdaydı zaten. Listeleri 
tekrar gözden geçirdiğimde ne çok kadın var diye 
içimden geçirdim. Kadınlar işyerlerinde de seslerini 
yükseltiyorlar demek ki dedim. Listelerde yer alan 
diğer kadınların hikâyelerini merak ettim. Erişebildiğim 
hikâyeler trajikti. Böyle bir anda sessiz çığlıklarımızın 
sesi olmaya, bize erkin hüküm vermesini değil, kendi 
hükmümüzü yüksek sesle söylemeye karar verdim.”

“KAVGAMIZ SÜRÜYOR”
Bu dönemde kadınların OHAL ve KHK nedeniyle birçok 
sorunla karşılaştığına değinen Celep, açıklamasına 
şöyle devam etti: “Türkiye karanlığa sürüklenirken, 
herkes gibi biz kadınlar da evde, işyerlerinde, sokakta, 
bin bir sorunla hayata tutunmaya gayret ediyoruz. 
Kadınların mücadelesi katmerli, her daim de öyleydi. 
Savaşa karşı barış için, tacize, tecavüze, şiddete karşı 
hayatımız için, özel alanlarda görünmeyen emeğimizi 
görünür kılmak için, kamusal alanda varlığımızı 
sürdürebilmek için erkek egemen sistemle kavgamız 
sürüyor ve sürecek.”

“KHK’LER BİTMELİ”
Celep, eylemini soruları cevaplanana dek sürdüreceğini 
bildirerek KHK’lerin bir an evvel sonlaması gerektiğini 
vurguladı. KHK soruşturmasının detaylarını bilmek 
istediğini söyleyen Celep, “Neden işten atıldım? Hiçbir 
dayanak olmadan işten atılan tüm kadınların özlük 
hakları ile birlikte işlerini geri almalarını istiyoruz. 
Sorularımıza cevap alana ve taleplerimiz yerine gelene 
kadar buradayız, sokakları terk etmiyoruz.” dedi.

Neden işten atıldım?
Kanun Hükmünde Kararname ile işinden ihraç edilen Betül 

Celep, Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda oturma eylemi başlattı
l Kaan DERTÜRK

ADD Kadıköy Şubesi de, Kadıköy Çarşı’da 
“Anayasaya HAYIR” yürüyüşü yaptı
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eçtiğimiz haftalarda hizmete açılan 
Avrasya Tüneli, sorunları da berabe-
rinde getirmişti. Yol ve köprü düzen-
lemeleri nedeniyle Koşuyolu’ndan 

E-5’e çıkan bazı cadde ve sokaklar trafiğe ka-
patılıp Koşuyolu’nun E-5 karayoluyla bağlantı-
sı kesilmişti. E-5 karayolu üzerinde Kadıköy yö-
nündeki Koşuyolu otobüs durağının da Avrasya 
Tüneli’nin açılmasıyla beraber kaldırılması semt 
sakinlerini mağdur etmişti. 

Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, konuyla ilgili 
20 Ocak Cuma akşamı “Avrasya Tüneli ve Ko-
şuyolu” adlı bir panel düzenledi. Kadıköy Bele-
diyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Şengün ve 
Onur Temürlenk ile Planlama Müdürlüğü Şefi-

Nilgün Canatar, Şehir ve Bölge Plancıları Oda-
sı İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar; İTÜ 
öğretim üyesi Prof. Dr.Ergün Gedizlioğlu ve Av-
rasya Tüneli A.Ş. Halkla İlişkiler sorumlusu Me-
lih Mumcu’nun katıldığı panelde, semt sakinleri 
problemlerini yetkililere aktardılar ve çözüm öne-
rilerini tartıştılar.

“KOŞUYOLU’NU HAPSETTİLER”
Panelde, semt sakinleri şikâyetlerini ve talep-

lerini yetkililere bildirdi. Koşuyolu’ndan E-5’e 
çıkan bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılma-
sının ardından, adeta Koşuyolu’na hapsoldukları-
nı söyleyen semt sakinleri, her gün oluşan uzun 
trafik kuyruğunun yarattığı mağduriyetlerden 
bahsetti. Semt sakinleri, taksilerin bile yoğun tra-
fikten dolayı Koşuyolu’na gitmediklerini, trafik-
teki ambulansların hastaneye gitmekte zorlandık-

larını, olası bir doğal afet durumunda Koşuyolu 
halkının ölümle baş başa bırakıldığını dile getirdi. 
E-5 karayolu üzerinde Kadıköy yönündeki Koşu-
yolu Köprüsü otobüs durağının da Avrasya Tüne-
li’nin açılmasıyla beraber kaldırılmasından sonra, 
Koşuyolu’na gelenlerin bir durak önce inerek E-5 
karayolunun üzerinde yürümek zorunda kaldığı-
nın altını çizen semt sakinleri, geçtiğimiz günler-
de okul servisinden inen Validebağ Meslek Li-
sesi’nden üç öğrencinin bariyerlerden atlamaya 
çalışırken yaralandıklarını anlattı.

“MAHKEMEYE SUNULACAK”
Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları 

Mehmet Şengün ve Onur Temürlenk ile Planla-
ma Müdürlüğü Şefi Nilgün Canatar belediyenin 
konuyla ilgili açtığı davadaki son durumu ve ko-
nuyla ilgili İBB ile yapılan görüşmeleri Koşuyolu 
sakinlerine anlattı. 

Ardından İTÜ öğretim üyelerinden Prof. 
Dr.Ergün Gedizlioğlu hazırladığı üç çözüm öne-
risini maliyetine göre sıralayarak katılımcılara 
sundu. İlk öneri E-5 çıkışını kapatan bariyerlerin 
Koşuyolu İETT durağını engellemeyecek şekil-
de, tünele doğru 200 metre çekilerek E-5 bağlan-
tısının açılması. Bir günde yapılabilecek bu çalış-
ma Koşuyolu’ndan E-5’e olanaksız olan erişimi 
mümkün kılabilir. Daha pahalı olan ikinci öneri 
ise Tünel girişinin Koşuyolu-Kadıköy çıkışını ve 
İETT Koşuyolu durağını engellemeyecek biçim-
de köprü yapılarak üstten tünele erişilmesi. Üçün-
cü öneriyse tünel çıkışının soldan verilmesi oldu. 

Gedizoğlu, bu önerinin maliyetli olduğunu, 
fakat tüm sorunları kökten çözebileceğini söyle-
di. Başkan yardımcıları, çözüm önerilerinin bele-
diyenin konuyla ilgili açmış olduğu davada mah-
keme heyetine sunulacağını belirtti.

KAYIP
Kadıköy Belediyesinden almış olduğumuz  Caddebostan Mah.Caddebos-

tan İskele Sok.44 A/6 Kadıköy adresinde bulunan işyerimin 2015/44 no’lu 
içkili lokanta ruhsatımızı kaybettim.Hükümsüzdür.

BARKOT GIDA TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Tarım İl Müdürlüğünden almış olduğum  TR-34-K-042125 İşletme Kayıt 
belgesini kaybettim. Hükümsüzdür.

 BARKOT GIDA TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ

İNGİLİZCE ÖZEL DERS 
Ortaöğretim, Lise, Üniversite,YDS ve 

Tüm seviyedeki öğrencilere, uygun ücretli, başarı 
garantili özel ders verilir.

Tel: 0532 522 13 28

Koşuyolu

İSTİYOR

UĞUR DEMİR
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

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

www.ugurdemirsigorta.com • bilgi@ugurdemirsigorta.com 

Tüm sigorta çözümleriniz için
bizi arayın

(0216) 545 00 16

15 yıllık
deneyim

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

Marmaray projesi kapsamında Ka-
dıköy sınırları içinde bulunan bir 
köprünün daha yıkılması planlanı-
yor. Göztepe ve Feneryolu mahal-
leleri arasında sınır olan ve Mustafa 
Mazharbey Sokak üzerinde bulu-
nan Selamiçeşme Köprüsü 1 Şubat 
Çarşamba gününden itibaren yaya 
ve araç trafiğine kapatılarak yıkıla-
cak. Ana arter statüsündeki bu yo-
lun taşıt ve yaya trafiği yaklaşık 20 
metre ötede inşa edilecek çift şe-
ritli geçici yola verilecek. Bu geçi-
ci yol Marmaray Projesi çalışmaları 
kapsamında yıkılan eski yaya köp-
rüsünün bulunduğu Güzel Sokak’ın 
paraleline yapılacak. Yeni yapılacak 
yol Güzel Sokak ile Kültür Sokak’ı 
bağlayacak ve bu sokaklar ana ar-
ter görevi üstlenecek. 
Proje KKC Marmaray firması ta-
rafından yürütülüyor. Geçici yolun 
trafiğe açılmasının ardından köprü-
nün yıkımı İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin 2017-3-2 sayılı kararı 
ile başlayacak.  Çalışmanın tamam-
lanması için 180 günlük bir süre ön-
görülüyor. 

ALTERNATİF YOLLAR
Geçici trafik sirkülasyon planı-
na göre eskiden tek yön olan 
ve Bağdat Caddesi’ne iniş 
sokağı olan Güzel So-
kak çift şeritli olarak dü-
zenlenecek ve sokakta 
parklanma yapılmasını 
önleyecek önlemler alı-
nacak. Bağdat Cadde-
si’nden Fahrettin Kerim 
Gökay Caddesi’ne çıkmak 
isteyen sürücüler Güzel So-
kak’tan giriş yapabilecek. Alter-
natif olarak da Tuğrul Sokak - Gül-
den Sokak - Mehmet Seyda Sokak 
- Ayazma Sokak güzergâhını kulla-
nabilecekler. 

PAZAR TAŞINIYOR
Bölgede pazartesi günleri kurulan 
semt pazarı da Kültür Sokak’a taşı-

nacak. Eyüppaşa Sokak ve Bahçe-
ler Sokak çıkmaz sokak haline ge-
lecek. FB1 nolu İETT otobüs hattının 
güzergâh üzerindeki 3 adet durağı 
iptal edilecek, hat daha sonra pay-
laşılacak olan alternatif bir güzer-
gâhtan çalıştırılacak. 

“MEVCUT KÖPRÜ GÜVENLİ DEĞİL”
Köprünün yıkımından sonra pro-
jesi Kadıköy Belediyesi tarafından 
yapılan Selamiçeşme Altgeçidi'nin 
yapımına başlanması planlanıyor. 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Şengün proje hakkında 
detayları paylaştı. Mevcut köprü-
nün 350 metre uzunluğunda oldu-
ğunu ancak güvenli olmadığını be-
lirten Şengün, “Kadıköy Belediyesi 
olarak Ulaştırma Bakanlığı ve İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’ne köp-
rünün yıkılarak yenilenmesini talep 

ettik. Mevcut köprü çok 
uzun ve engelli va-

tandaşların kullanı-
mı için uygun de-

ğil. Betonarme 
olduğu için gü-
venlik açısından 
her zaman risk 
taşıyor” bilgisini 

paylaştı. 
Yeni yapılacak alt-

geçit köprüsünün 
yaya ve araç trafiği için 

uygun olacağını belirten Şengün, 
yeni projede bisiklet yolunun da 
olacağını ifade etti. Kent estetiğine 
uygun bir projenin Kadıköy’e kazan-
dırılacağını söyleyen Şengün, pro-
jenin tamamlanması için 6 ay süre 
belirlendiğini ancak bu sürenin uza-
yabileceğini de ekledi. 

yıkılıyor
Köprüsü 

Selamiçeşme Köprüsü, 
Marmaray projesi 

kapsamında yıkılacak. 
Yaya ve taşıt trafiğinin 

yeni yapılacak çift 
şeritli yoldan yapılması 

planlanıyor

l Erhan DEMİRTAŞ

Avrasya Tüneli’nin 
açılmasıyla beraber 

E-5 karayoluyla 
bağlantısı kesilen 

Koşuyolu sakinleri, 
yetkililerle “Avrasya 
Tüneli ve Koşuyolu” 
adlı panelde buluştu

ÇÖZÜM

G
l Alper Kaan YURDAKUL

Selamiçeşme

Mehmet Şengün
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w i n s a . c o m . t r

yeni

konforlu

fonksiyonel

Sürme Sistemlerde Konforun Yeni Adı

Üstün ısı ve ses yalıtımı
Kullanım kolaylığı ve yüksek konfor
Özel tasarım profil ve aksesuar
İç mekanda maksimum yaşam alanı
Modern mekanlara uygun renk seçenekleri

Kasa Profil Genişliği
Kanat Profil Genişliği
Conta
Conta Sayısı
Çıta
Cam Kalınlıkları

:  149 mm
:  76 mm
:  TPE Gri / Siyah
:  2
:  Tek Tırnaklı - PCE Contalı
:  24, 30, 36, 44, 52 mm

Çocuklar
eğleniyor

he
m

Yarıyıl tatiline giren 
çocuklar Kadıköy 
Belediyesi’nin Yarıyıl 
Şenlikleri kapsamında 
birçok atölye ve 
etkinliğe katılma 
fırsatı yakalıyor

Çocuklar, sömestr tatilinin ilk haftasını 
geride bıraktı. Peki, bu hafta Kadıköy’de 
nasıl geçti? Kimi cam şekillendirdi, kimi 
dolgu bebek yapımını öğrendi. İşte bazı 
atölyelerden kareler:

KİTAP ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapla-
rı Günleri” 01 – 05 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Koz-
yatağı Kültür Merkezi’nde (Kozzy) tüm çocuk ve genç misafirle-
re kapılarını açıyor. 1 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’te Kozyatağı 
Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açılışı yapılacak Çocuk Kitapları 
Günleri’nde birçok yayınevi miniklerle buluşmaya hazırlanıyor. Sö-
mestr tatiline denk gelen etkinliğe bu sene katılan yayınevleri şöyle: 
İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, Can Ya-
yınları, Artemis – Alfa- Everest Yayınları, Epsilon Yayınevi, Tudem 
Yayın Grubu, Doğan Egmont Yayıncılık, Pegasus Yayınları, Redhouse 
Çocuk Yayınları Bilgi için: 658 00 14 www.kkm.gen.tr

KADIKÖY’DE KARNE HEYECANI
2016-2017 eğitim-öğretim yılının birin-
ci dönem kapanış programı Kadıköy Şener 
Birsöz İlkokulu’nda karne dağıtımı ile ger-
çekleştirildi. Kadıköy Kaymakamı Tuncay 
Sonel, Kadıköy Belediye Başkan Yardım-
cısı Onur Temurlenk, Kadıköy İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Sadık Aslan, Şube Müdürü Esra 
Özgenç’in katıldığı etkinlikte öğrencilerin 
oluşturduğu koro şarkılar söyledi, halko-
yunları gösterisi sundu. Törenin ardından sınıfları gezen Kaymakam Sonel, Milli Eğitim Mü-
dürü Aslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk çocuklara karne dağıttı.

Erkan Erdoğan eğitmenliğinde Kozyatağı Kültür Mer-

kezi’nde üç grup halinde gerçekleştirilen Cam Atölye-

si’ne çocukların ilgisi yoğundu. Renkli cam plakaları ke-

serek şekillendirmeyi öğrenen çocuklar, hayallerindeki 

eşyayı cama dönüştürdü.

 CAM ATÖLYESİ

Erkan Erdoğan, heykel atölyesinde de çocuklarla birlik-teydi. Çocuklar kil ve çamur yoğurdu, bunları nesneye dönüştürmeyi öğrendi. Ortaya çıkan eserler görülme-ye değerdi. 

 HEYKEL ATÖLYESİ

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nden Duygu 

Karadeniz, çocuklar için düşünmek, ilhamın oluşması-

nı sağlayarak, biçki-dikiş tekniği ile el ve göz koordi-

nasyonu sağlamayı öğretmek amacıyla Dolgu Bebek 

Yapımı Atölyesi düzenledi. Çocuklar, bez dikmeyi öğ-

rendi, yaratıcılıklarını kullanarak bebekler yaptı. 

 DOLGU BEBEK 

YAPIMI ATÖLYESİ 

Henüz sömestr tatili bitmedi. Hala ücretsiz atölyeler-den faydalanabilir, tatili çok daha keyifli kılabilirsiniz:◆ Origami Atölyesi/ 27 Ocak 10.30 ve 12.00 / KKM Sanat Galerisi B Salonu 
◆ Dans Atölyesi / 27 Ocak 15.30  ve 16.30 / KKM Sa-nat Galerisi B Salon
◆ Dolgu Bebek Yapımı Atölyesi / 28 Ocak /  KKM Sa-nat Galerisi B Salonu 
◆ Pantomim Atölyesi / 29 Ocak 13.00 ve 15.00 / İs-tanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Sanat Dalı 3.Kat Derslik KKM Kayıt için : (0216) 658 00 14

 BAŞKA NELER VAR?

öğreniyor
Fotoğraflar: M. Murat AYDIN



HAFTANIN 
PUSULASI

TİYATRO KİTAP

ALBÜM

DVD

SİNEMA

SERGİ

Behiç Ak mizahı sahnede

Özveri

Bu Benim Hayatım- Brigitte F.

Biraz Pop Biraz Sezen

Gökteki Kale

Babamın Kanatları

Palme

40 Haramiler proje sergisi

Usta karikatürist 
ve yazar Behiç 
Ak’ın kaleme aldı-
ğı “Ayrılık” oyunu, 
Sevinç Erbulak 
ve Fırat Tanış’ın 
iyi oyunculuğuyla 
sahnede. Tiyat-
roevi tarafından 
sahneye konan 
oyun, 2 Şubat 
Perşembe akşamı 

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde ilk kez 
Kadıköylü izleyiciyle buluşacak.
Yönetmenliğini Prof. Dr. Semih Çe-
lenk’in üstlendiği “Ayrılık”, boşanmış bir 
çiftin ayrıldıktan bir yıl sonra bir araya 
gelmesiyle giriştikleri, evlilik ve ayrılık 
süreçlerinin ironik ve gülmece yüklü bir 
sorgulaması... Bilet Fiyatı: Tam 56 TL 
Öğrenci 46 TL

Oyun, özve-
rili insanların 
yaşamların-
daki, daha 
doğrusu 
diğer 
insanların 
yaşamların-
daki yerlerini 
sorguluyor. 
Aynı zaman-
da psikolog 
olan yazar 
Filiz Coşku-
ner, “Oyun 
özverili insanların çığlığıdır.” diyor. 28 
Ocak Cumartesi 20.30’da CKM’de sah-
nelenecek oyunun bilet fiyatları: Tam 30 
TL İndirimli 20 TL

Kadıköylü yazar Tanseli Polikar’ın son 
kitabı “Bu Benim Hayatım- Brigitte 
F.” Kibele Yayınları’ndan çıktı. Polikar, 
kitabının tanıtım yazısında şunları 
söylüyor: “ Kimdir Brigitte F? Onun 
öyküsünü farklı kılan nedir? Brigitte 
F. benim ablamdır ve 1938 Almanya 
(Karlsruhe) doğumludur! Babamın 
okumak üzere gönderildiği Almanya’da 
tanıştığı Alman Hanımdan olma kızı. 
Doğum tarihinden de anlaşılacağı gibi, 
II. Dünya savaşının bir yıl öncesinde 
doğmuş... Dünyanın bir cehennemi 
yaşamaya başlamasının hemen eşiğinde, 
yani. Üstelik Nazi Almanya’sında 
yabancı uyruklu bir babadan. İşte 
Onun öyküsünde, yazmaya değer olan 
serüvenler buradan başlıyor.” Kibele 
Yayınları / 215 sf / 18 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu: 
● Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / Doğan 
Kitap / 160 sf / 15 TL
● Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi / 
Yuval Noah Harari / Kolektif Kitap / 453 
sf / 34 TL
● Hayvanlardan Tanrılara Sapiens / Yuval 
Noah Harari / Kolektif Kitap / 411 sf / 
25 TL

Ağırlıklı olarak söz ve müziği kendisine 
ait şarkılardan oluşan Sezen Aksu’nun 
yeni albümü “Biraz Pop, Biraz Sezen” 
dinleyiciyle buluştu.
Toplam 16 şarkıdan oluşan albümde 
Sezen Aksu’nun, müziğinde ve kişisel 
dünyasında geldiği nokta ve gözlemlerini 
sözlerine ve müziğine yansıttığı 
dikkati çekerken, ünlü sanatçı ise yeni 
albümüyle ilgili olarak, “Söylediğim 
şarkılar, popüler hale geldiler belki ama 
her zaman bir yönüyle kişisel oldular. 
Bu albüm de galiba bu ayrım ve aynılığın 
demlendiği bir albüm oldu” ifadesini 
kullandı.
Albümde yer alan şarkıların isimleri ise 
şöyle: Baba Evi, Ben Kedim Yatağım, 
Benim Karanlık Yanım, Biraz Pop 
Biraz Sezen, Canımsın Sen, Ey Benim 
Çocukluğum, Göç, Günaydın Memur 
Bey, Hakkımda Konuşmuşsun, Hu Hu, 
İhanetten Geri Kalan, İsyancı, Koca Kıçlı, 
Kördügüm, Köz, Manifesto ve Üfle de 
Söneyim.

Ruhu doyuran şarkılar: 
● Kovacs / Night of the Nights
● Soha / Mil Pasos
● Monophonics / Bang Bang

Hayao Miyaza-
ki’nin enfsanevi 
animasyonlarından 
biri daha. Yetim 
Pazu'nun hayatı, 
güzel Sheeta'nın 
tam anlamıyla 
gökten düştüğü 
gün değişti. Sheeta 
boynunda, eski 
şehirleri havada 
kaybolmaktan koruyan güçlü Levitation 
Taşı'nın bir parçası olan, parlak bir kristal 
takıyordu. Gök korsanlarıyla tekinsiz 
hükümet ajanları arasındaki bir yarışta 
yakalanan Pazu ve Sheeta, gökyüzün-
deki son efsanevi kale olan Laputa'yı 
aramaya giderler. Bir Film / 10 TL

Babamın Kanatları, günümüzde yakıcı-
lığını koruyan işçi ölümlerini vicdani bir 
açıdan ele alan bir film. Kıvanç Sezer’in 
senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini 
yaptığı filmin başrolünde usta oyuncu 
Menderes Samancılar oynuyor. Katıldığı 
pek çok festivalden ödülle dönen film, 
Ziraat Mühendisleri Odası’nın katkısıyla 
ücretsiz gösterilecek. Gösterim sonrası 
yönetmenin de katılımıyla bir söyleşi ola-
cak. 27 Ocak Cuma 20.00’de Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde. 

Yeldeğirmeni Sanat’ta ocak ayı boyunca 
devam eden İsveç Film Günleri’nin son 
filmi “Palme”. İsveç Başbakanı ve Sosyal 
Demokrat Parti lideri Olof Palme, 1986 
yılında bir Şubat akşamı gece geç saat-
lerde eşi ile birlikte sinemadan yürüyerek 
eve dönüyordu. Palme, kimliği belirlene-
meyen biri tarafından sırtından vurularak 
öldürüldü. İsveç bir gecede değişti. 
Bu çarpıcı filmi, 30 Ocak Pazartesi 
20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta ücretsiz 
izleyebilirsiniz.

Ali Baba’nın (Muammer Yanmaz), 2004 
yılında ilk adımını attığı 40 Haramiler ma-
cerası, 2007’de başlayan Pro Harami ve 
2015’te açılan Proje Atölyeleri ile devam 
ediyor. Proje ekibine dahil olan Hara-
miler’in yeni fikirleri fotoğraf ile hayata 
geçiyor. 
40 Haramiler Proje Ekibi bu çerçeve-
de, Kuşaklar Arası İletişim konusuna 
objektifini çevirdi. Ali Baba ve onun proje 
atölyesinde bir araya gelen 33 Hara-
mi’nin, çocuklar ve yaşlılar arasındaki 
hikâyeleri, 26 Ocak– 3 Şubat 2017 tarih-
lerinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
sergileniyor.

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

adıköy Tiyatroları Platfor-
mu’nu oluşturan 62 tiyatro, 
mahalledeki komşularına ses-
lenerek  “Gelin tanışalım” 

dedi. Kadıköy Belediyesi ile ortak sürdü-
rülen “Benim Komşum Tiyatro” projesin-
de, Kadıköy’deki 15 mahallede halka ti-
yatro anlatılacak.

12 tiyatronun Kadıköy’deki 15 mahal-
lede sürdüreceği projeye başvuru için 1 
Şubat son gün. 6 Şubat’ta başlayacak atöl-
ye ve söyleşiler 2 Haziran’a kadar sürecek. 

HER AY 4 OYUN ÜCRETSİZ!
“Tiyatro nasıl doğdu? Oyuncu nasıl ez-

ber yapar? Dekorcu nasıl çalışır? Işık ve 
müziğin sahnedeki önemi nedir?” gibi iz-
leyicilerin merak ettiği soruların tiyatro 
emekçileri tarafından yanıtlanacağı atöl-
ye ve söyleşiler haftada 2 gün, günde 3 
saat olacak. Projeye katılmak için mahalle 
muhtarlıklarına veya projeye katılan tiyat-
rolardan birine gidip başvuru formunu dol-
durmak yeterli. Başvuru formuna mahal-
le muhtarlıklarından, Kadıköy Tiyatroları 
Platformu ve Kadıköy Belediyesi Kültür 
Müdürlüğü’nün web sitelerinden ulaşıla-
bilir.

Projede ayrıca her ay dört oyun Ka-
dıköy Belediyesi katlılarıyla ücretsiz iz-
leyici ile buluşacak.  Şubat ayında ücret-
siz izleyici ile buluşacak oyunlar şöyle: Bu 
Anlamlı Günde (Karma Drama), Podyum 
(TiyatroKast), Frida (Öykü Sahne), Mavi 
(Livingroom)

“İYİ İLETİŞİMİN SONUCU”
Projeye ilişkin konuşan Kadıköy Bele-

diye Başkanı Aykurt Nuhoğlu göreve gel-
dikleri günden beri Kadıköy’deki tiyatro-
cularla toplantılar yaptıklarını hatırlatarak 
şunları söyledi: “Biz Kadıköy’de yerel yö-
netim ile tiyatrolar arasında çok iyi bir ile-
tişim kurduk. Hemen hemen her ay toplan-
tılar yapıyoruz. Biz belediye olarak kültür 
ve sanat faaliyetlerinden tüm Kadıköylü-
lerin faydalanmasını istiyoruz, tiyatrolarla 
da aynı noktada buluşuyoruz. Ve bu pro-
jede Kadıköylüler kültür ve sanatın sade-
ce tüketicisi değil aynı zamanda katkı su-
nanı da olacak. Kadıköylüler komşuları 
olan oyuncuları, dekorcuları tanıyacak, on-

ların işlerini nasıl yaptığını öğ-
renecek ve bu arada kendi 
beklentilerini de anlatacak. 
Karşılıklı bir etkileşim ve 
iletişim olacak. Ben ileti-
şimin olduğu yerden kötü 
bir şey çıktığını hiç gör-
medim. O yüzden bu pro-
je ile Kadıköy’ün kültür sa-
nat politikasının gelişimine 
destek olacak sonuçlar alına-
cağını düşünüyorum.”

TİYATRO MAHALLEYLE TANIŞIYOR
“Mahalleler Tiyatro Öğreniyor, Tiyat-

rolar Mahallelerle Tanışıyor” sloganıyla 
sürdürülen proje ile ilgili sahnesi olan ve 
olmayan 62 tiyatro kurumunun Kadıköy-
lülere yaptığı çağrı şöyle: “Hem kapı kom-

şunuz hem de mahallemizin ti-
yatrosu olarak birbirimizi 

tanımaya ne dersiniz? Or-
tak dertlerimizi paylaş-
mak, sizi dinlemek, sana-
tımızı anlatmak, bugünü 
ve yarını, hayalinizdeki-
leri, umutlarımızı, yaşa-

mı konuşmak isteriz. Ge-
lin çayımızı demleyelim, 

biz mesleğimizi nasıl yapıyo-
ruz, neler yaşıyoruz size anlata-

lım. Tiyatromuzu, mesleğimizin püf 
noktalarını, sanatımızı sizinle tanıştıralım. 
Siz de bize kendinizi anlatın. Kim bilir bel-
ki de birlikte kendi hikâyemizi yaratır, üre-
tebilir, sesimizi hep beraber sahnemizden 
duyurabiliriz. Sanatın iyileştirici gücüyle 
buluşmak üzere… Merhaba…” 

MAHALLEYE TİYATRO GELİYOR

Şark’tan dişçi geliyor, kaçırmayın!
Bursa Nilüfer Belediyesi Tiyat-
ro Kumpanyası, Hagop Baron-
yan’ın ibretlik Şark Dişçisi gül-
dürüsünü iftiharla sunar!

İstanbul Şehir Tiyatrola-
rı’nın birkaç yıl önce sahnele-
meye başladığı ve Yaz Oyunları 
kapsamında Harbiye Açık Hava 
Tiyatrosu’nda geniş bir izleyi-
ci kitlesine oynadığı Şark Diş-
çisi, bu sefer Nilüfer Belediye-
si tarafından sahneye konuyor. 
Engin Alkan’ın çevirisini ve yö-
netmenliğini yaptığı bu kahka-
ha tufanı, izleyiciye keyifli vakit 

geçirmenin garantisini veriyor. 
Konusu kısaca şöyle: Şark Diş-
çisi namıyla İstanbul’da hatırı 
sayılır bir üne sahip dişçi Tapar-
nigos, çapkınlık ve hovardalık 
için kendisini Pera sokaklarına 
attığı bir gece, öfkeli karısı Mar-
ta’nın kılık değiştirerek peşine 
düşmesi sonucu hayatının en zor 
saatlerini yaşayacaktır.

31 Ocak Salı 20.30’da Cad-
debostan Kültür Merkezi Büyük 
Salon’da sahnelenecek oyunun 
bilet fiyatları: Tam 30 TL, İndi-
rimli 20 TL. 

Barış Manço Kadıköy’de anılıyor
Yediden yetmişe herkesin sevdiği sanatçı Barış Manço 
ölümün 18. yılında Kadıköy’de anılacak. 
Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve 
Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği 
Moda’daki evi, her yıl olduğu gibi 31 Ocak günü 
24.00’e kadar ziyaretçilerine ücretsiz açık 
olacak. Barış Manço’nun ölüm yıldönümü 
olan 1 Şubat Çarşamba akşamı, Manço ailesi, 
dostları ve sevenleriyle Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde anma etkinliği düzenlenecek. 
Gecede SesVerSus sahne alacak. Barış Manço 
şarkılarını söyleyecek olan grubun konserinin 
ardından Barış Manço'nun DJ ve prodüktör 
olan Doğukan Manço da günün anlamına uygun 
reperatuvarı ile set başına geçecek. 1 Şubat Çarşamba 
akşamı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecek etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

K Kadıköy’deki 62 tiyatro, tiyatroyu mahalleye götürecek. 
Kadıköy Belediyesi desteğiyle Kadıköy Tiyatroları 

Platformu 15 mahallede atölye çalışmaları ve söyleşiler 
yapmaya hazırlanıyor. Son başvuru tarihi 1 Şubat!

◗ SesVerSus, Barış Manço şarkılarını acapella tarzında yorumluyor ◗ Barış Manço Müze Evi, 31 Ocak Salı gece yarısına kadar açık olacak

Aykurt Nuhoğlu



◆ Dansa ilk başladığınız anı hatırlı-
yor musunuz?

Cem:  Bodrum’da bizim teknede gece 
turları oluyordu. Orada duyduğum müzik-
ler zaten çok hoşuma gidiyordu, bu yüzden 
başlamıştım dansa. İlk dansa başladığımda 
çok heyecanlıydım ve çok mutluydum. O 
müziklerde dans edeceğim ve dans etme-
yi öğreneceğim için. Dünyalar kadar sev-
diğim ilk öğretmenim Duygu Ural’la da ilk 
orda tanıştım ki kendisi Aytunç hocamızın 
partneriydi.

Melisa: ABDA’ya ilk girdiğim anda 
çekingen, pek konuşmayan ama dans-
tan çok etkilenen bir kızdım. Dans, ilerle-
yen zamanlarda kendimi bulmama, sosyal-
leşmeme ve geliştirmeme yardımcı oldu. 
O ilk günü hiçbir zaman unutmayacağım, 
Aytunç hocamın beni dersine alıp ileride 
çok iyi bir dansçı olacağımı söylemesi be-
nim için çok özeldi. Dans benim hayalimdi 
ve hayalim gerçek oldu…

◆ Dans birçok kişi için sadece hobi ya 
da seyirlik. Sizler için ne ifade ediyor?

Bizim için dans bir yaşam tarzı… Ken-
dimizi bulabildiğimiz, ifade edebildiğimiz, 
mutlu olduğumuz bir spor. Bizim için ha-
yat demek!

◆ Bugüne dek pek çok yarışmaya ka-
tılıp, pek çok iyi derece aldınız. Bu röpor-
tajı yapmamıza vesile olan ödül nedir? 

En son Miami’de yapılan dünyanın 
en prestijli yarışması World Latin Dan-
ce Cup’da Salsa On1 Couple Pro katego-
risinde dünya üçüncüsü olduk. Onun dışın-
da 3 yıldır Türkiye Şampiyonuyuz, Avrupa 
üçüncüsüyüz ve olimpiyat birincisiyiz.

◆ Bu kadar ödül size ne hissettiriyor?
İnanılmaz mutlu ediyor. Emeklerimiz 

karşılığını ifade ediyor. Ve daha fazla çalış-
mak için bizi motive ediyor.

◆ Bir çift olarak sahne almak nasıl bir 
duygu? 

Dans partneri bulup, o uyumu sağlamak 
zor. Biz şanslıyız ki birbirimizi bulduk. Çok 
güzel bir duygu. En önemlisi sahnede yalnız 
hissetmiyorsun, duygularını biriyle paylaşı-
yorsun. Ama aynı zamanda da stresli çünkü 
yalnız değilsin ve hata yaparsan bunun so-
nucu iki kişiyi de etkiliyor. 

◆ Provalarda, derslerde, sahnede sürek-
li birliktesiniz. Nasıl geçiyor bu zamanlar? 

Biz zaten nişanlıyız. Güzel olan hiçbir 
şey kolay değildir. Tabi ki zor oluyor, stres-
li yanları var ama güzel yanı çok daha faz-
la ve buna değiyor. Dünyayı beraber gezi-
yoruz, beraber başarılar kazanıyor, beraber 
yaşıyoruz…

◆ Formunuzu, enerjinizi korumak 
için nasıl bir çalışma programınız var? 

Haftada 5 gün 3 saat çalışmaya çalışı-

yoruz. Sağolsun Orkun Pelvan hocamız 
bizi kondisyona yönelik çalıştırıyor. Dans 
dışında formumuzu korumak için serbest 
dalış, fitness, jimnastik gibi başka sporlar 
da yapıyoruz.

◆ Dünya Salsa Şampiyonu Aytunç 
Bentürk, ikinizin bu başarılara ulaşma-
nızda emeği geçmiş biri. Ondan neler öğ-
rendiniz, nasıl bir ilişkiniz var?

Aytunç hoca bizim için eğitmenden çok 
daha öte. Bizim babamız, abimiz, eğitme-
nimiz her şeyimiz. Bugün biz varsak bunu 
ona borçluyuz. Onu çok seviyoruz. Ona her 
şey için çok teşekkür ederiz.

◆ Geleceğe yönelik hayalleriniz neler?
İnşallah bir gün kendimizi geliştirip 

Dünya Şampiyonu olup, ülkemizi, aile-
mizi, hocamızı gururlandırmak istiyoruz. 
Onun dışında ülkemizi en iyi şekilde tem-
sil etmek için elimizden geleni yapacağız. 
Ve umarız bir gün dünyaca ünlü bir dansçı, 
salsacı olabiliriz.
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SİNEVİZYON

The Salesman / Satıcı
Oscar’lı Bir Ayrılık’ın yönetmeni Asghar 
Farhadi, Fransa’da çektiği Geçmiş’in ar-
dından sarsıcı bir dramla yeniden ülkesine 
dönüyor. İran’da günümüzde geçen filmde 
Arthur Miller’ın Satıcının Ölümü oyununu 
sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve 
Emad, yeni bir eve taşınır. Rana, burada 
saldırıya uğrar. Emad, travmasını sessizce 
atlatmaya çalışan Rana’nın aksine intikam 
alma yolunu seçer. Farhadi’nin izleyiciyi 
girdap gibi içine çeken ve mükemmel 
işleyen senaryosu ve oyuncu kadrosunun 
kusursuz performansları, filme Can-
nes’da iki ödül ve bol övgü kazandırdı. İran 
sinemasının güçlü soluğu Ashgar Farhadi, 
ahlaki açılımları ve İran toplumuna getir-
diği derin çözümlemelerle bir kez daha 
insan davranışlarının dehlizlerine iniyor. 
27 Ocak’ta vizyona girecek film, Kadıköy 
Rexx’te izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Kötü Çocuk 11:00 13:40 16:20 19:00 21:45 
23:40 (Cm-Cts)
Bu Da Nereden Çıktı? 11:00 13:30 16:00 
18:30 21:00 23:30 (Cm-Cts)
Moana 11:15 Türkçe 13:40 Türkçe 16:10 
Türkçe 18:40 Türkçe 21:10 Türkçe
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx 
Olanlar Oldu 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Kötü Çocuk 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
Jackie 11:15 16:30 21:30
Adres:  Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sa-
kızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112 

Kozyatağı Kozzy Avşar 
Pepee 10:45 12:15 14:00 15:40 17:20
Olanlar Oldu 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 
17:15 18:30 20:15 21:15
Moana 11:00 Türkçe 13:30 Türkçe 16:00 
Türkçe 18:30 Türkçe 21:00 Türkçe
Adres: Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi 
Kozyatağı Mah. Buket Sok. No:2-11  (216) 
6580248 

Kuşkusuz onunki büyük bir trajediydi. Koca-
sı son nefesini, bir limuzinin arkasında, elleri 
arasında vermişti. Ve sonrası daha büyük bir 
karanlıktı. Lincoln’den beri konuk olan başkan 
ve eşlerinin dokunmadığı bir yapıya, kendi 
üslubuyla çeki düzen vermeye çalışmış, eşi-
nin bir Hollywood yıldızıyla ilişkisine ses çıka-
ramamış, evinin kadını görüntüsü çizmiş ama 
sonuçta hayat ona iki çocuğuyla birlikte acı-
lı bir dul rolünü layık görmüştü.

‘Jackie’, daha sonraları dünyanın en zen-
gin adamlarından Yunanlı armatör Onassis’le 
evlenecek olan Jacqueline Kennedy’nin, en 
acılı günlerdeki halet-i ruhiyesinde gezinen 
bir film. 

Şilili yönetmen Pablo Larrain’in imzasını 
taşıyan çalışma, yönetmenin bir önceki adı-
mı ‘Neruda’ gibi klasik bir ‘biyografi filmi’ çiz-
gilerinden uzakta seyrediyor. ‘First Lady’nin 
cinayet sonrası kaygılarının yanı sıra eşinin 
cenaze töreni için gösterdiği çabalara odakla-
nan yapım, bir yandan da yakın geçmişte ge-
ziniyor ve suikastın gerçekleştiği tarihten (22 
Kasım 1963) yaklaşık 1,5 yıl önce çekilen bir 
TV programının görüntülerini perdeye yansı-
tıyor. Söz konusu programda Jacqueline Ken-
nedy, Beyaz Saray’ı nasıl değiştirdiğini anlatı-
yor. Öte yandan filmin uğradığı bir liman daha 
var; orada da eşini kaybettikten sonra yaşa-
dıklarını bir gazeteciye aktarmaya çabalayan 
bir ‘First Lady’ profili izliyoruz.

‘Tony Monero’, ‘No’, ‘El Club’ gibi filmle-
rin yönetmeni olarak da tanıdığımız Larra-
in, ‘Jackie’de kimi anları itibariyle (kuşkusuz 
Mica Levi’nin müziğinin müziğinin de kat-
kısıyla) gerilim filmlerini aratmayan bir at-
mosfer kurmuş. Daha önce suikasta uğramış 
diğer Amerikan başkanları ve ülke hafızasın-
daki yerleri üzerinden de göndermelerde bu-
lunan film, belki yönetmenin önceki kimi işle-
ri kadar vurucu ya da çarpıcı değil (en azından 
benim için) ama yine de altını çizmek istediği 
her noktanın ve detayın hakkını veriyor. 

Oyunculuklardan bahsetmek gerekirse, 
başta Jacqueline Kennedy’yi canlandıran Na-
talie Portman olmak üzere kadroda yer alan 

Peter Sarsgaard, Billy Crudup, Greta Gerwig 
ve John Hurt gibi isimlerin hepsi çok başarı-
lı. Ama bu toplam içinde kuşkusuz Portman’ı 
ayrı tutmak gerek; çünkü genç yıldız göster-
diği performansla 26 Şubat’ta sahibini bula-
cak Oscar’larda ‘En İyi Kadın Oyuncu’ kate-
gorisindeki adaylardan biri oldu. Bir ara not: 
Portman’ın rakipleri şöyle: Isabelle Huppert 
(‘Elle’), Ruth Negga (‘Loving’), Emma Sto-
ne (‘La La Land’) ve Meryl Streep (‘Florence 
Foster Jenkins’).

Sonuç olarak ‘Jackie’, içeriği, görselliği ve 
oyunculuk performansıyla ilgiye değer bir 
film. Farklı bir bakış açısına sahip bir biyografi 
izlemek istiyorsanız kaçırmayın derim.

Gelelim ‘yerli’ gençlik filmi ‘Kötü Çocuk’a. 
Çok tutmuş bir serinin sinemadaki ilk adımı 
görünümündeki yapım, ‘Alacakaranlık’ ku-
şağının bu topraklardaki temsilcisi gibi. La-
kin ortada vampirler ve kurtadamlar olmadı-
ğı için, orijinal yapıtın dayandığı kaynağa; ‘Batı 
Yakasının Hikâyesi’ne yakın durulmuş. Sine-
matografik bir çaba gösterilse de çok da de-
rinlik içermeyen ve kendi içinde inandırıcı-
lık sorunu yaşayan öyküsüyle film, vasatlığın 
ötesine gidemiyor. Vizyon turunu sürdüren 
yapımlardan ‘Bu da Nerden Çıktı?’ ise fark-
lı mizah anlayışı ve vuruculuğuyla ilgi çekiyor. 
Aykırı bir damat adayıyla, gençliğinde ‘Kiss’ 
grubuna gönül vermiş ama orta yaşlılık dö-
neminde muhafazakâr çizgilerde seyreden 

bir muhtemel kayınpederin atışmaları şek-
linde gelişen film, eleştirmen klişesiyle ilgi-
ye değer bir çaba. Özellikle James Franco’nun 
performansı çok iyi. 

Bir dönemin 
perde arkası…

UĞUR 
VARDAN

kisi de genç yaşlarına rağmen, 
yeryüzünde dansla yaşadıkla-
rı kısacık yıllara şimdiden pek 
çok başarı sığdırdı. Pek çok ya-

rışmaya katıp, pek çok ödülü kucakladı. 
Salsada 3 yıldır arka arkaya Türkiye Şam-
piyonlukları var. Dans çalışmalarını Koşu-
yolu merkezli Aytunç Bentürk Dans Aka-
demi’de (ABDA) sürdüren genç dansçı çifti 
Cem Demir & Melisa Sahra Katılmış,  ya-
kın zamanda ödül zincirlerine yeni bir hal-
ka daha eklediler. Türkiye’nin uluslararası 
gururları olan milli dansçı çift ile konuştuk.

l Gökçe UYGUN

İ

Kadıköy’ün genç dansçı çifti 
Cem Demir ve Melisa Sahra 

Katılmış, ABD’deki Dünya Latin 
Dansları Şampiyonası’nda 

yarıştıkları Salsa kategorisinde 
üçüncü seçildi. Çiftin hayali 

dünya şampiyonu olmak!
Dans

çift
şampiyonu 

 Cem-Melisa, Türkiye Dans Sporları Federasyonu      
 Salsa Türk Milli Takımı Antrenörü Aytunç Bentürk ile.

ÇOCUKLUKTAN 
BERİ DANS
Melisa Sahra Katılmış: 
1996 İstanbul doğumlu. Spor hayatına 
8 yaşında ritmik jimnastikle başladı. 13 
yaşında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’n-
de bale ile devam etti. Profesyonel dans 
hayatına 14 yaşında ABDA’da başladı. 
Dans dünyasının aranılan dans sporcu-
ları arasına girmeyi başardı ve üst üste 
Türkiye’de en çok yarışmaya girip tüm 
yarışmalarda kürsüye çıkma ünvanı-
nı yakaladı. Dans hayatına halen AB-
DA’da eğitmen ve dansçı olarak devam 
ediyor.

Cem Demir: 
1993 İzmir doğumlu. 
Dans hayatına 
13 yaşında ABDA’da 
başladı ve 14 
yaşında 
iken Türki-
ye’nin en 
küçük A 
klas 
dans 
sporcu-
su ün-
vanı-
nı aldı.  
Ka-
zandığı 
başarılar-
la  Tür-
kiye’nin 
küçük 
yaşta 
en çok 
birinci-
lik alan 
dansçı-
sı oldu.  AB-
DA’da dansçı 
ve eğitmen 
olarak de-
vam ediyor.

PUAN CETVELİ
Jackie
Bu da Nerden Çıktı?   
Kötü Çocuk
Satıcı
Olanlar Oldu
Vezir Parmağı
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Temmuz darbe girişiminin 
ardından askeri okullar ve 
kışlaların kapatılmasıyla bu 
askeri arazilerin ne olacağı 

tartışılıyor. Bu alanların bugüne kadar 
korunabilmiş yeşil alanlar olması kent 
için kıymetlerini daha da çok arttırıyor.  

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık geç-
tiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından kent 
dışına taşınması kararı alınan askeri arazi-
lere yönelik bilgi verdi. Işık, askeri arazi-
lerin değerlendirilmesinde üç prensibi be-
nimsediklerini belirterek, önceliklerinin 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacı 
olduğunu söyledi. Askeri arazilerin taşın-
masının da bir maliyeti olduğunu kaydeden 
Işık, “Dev tesisleri bir yerden kaldırıp başka 
bir yere götüreceğiz. Altyapıyı ve üstyapıyı 
götürmenin maliyeti ayrı ayrı yüksek” dedi. 

Işık, kentsel dönüşüm ihtiyacı için askeri 
arazilerin değerlendirileceğini ifade ederek, 
“Şehir içinde kalmış yeşil alanlar mutlaka 
korunacak. Taşınacak alanların tamamı yeşil 
alan değil. Buna göre kentsel dönüşüm ihti-
yacı da gözetilecek. Diğer kurumlarla bu te-
mel prensipleri konuştuk. Taşınma maliyet-
leri de önemli. Bu üçünü dengeleyecek bir 
formülasyon, anlayış içinde hareket edece-
ğiz” değerlendirmesinde bulundu. 

“YAPILAŞMAYA AÇILMAMALI”
Kuzey Ormanları Savunması, geçtiği-

miz haftalarda İstanbul’daki askeri alanla-
rın yapılaşmaya açılması ve rekreasyon ala-
nı olarak düzenlenmesine yönelik tehlikeye 
dikkat çekmek için basın açıklaması düzen-
lemişti. Kuzey Ormanları Savunması adı-
na basın açıklaması yapan Prof. Dr. Zerrin 
Bayraktar, “İstanbul içinde yer alan 17 hek-
tar askeri alanın 15,7 hektarı, orman alanları 
ile bir bütün oluşturmaktadır. Bugün çitler-
le ayrılmış olmasına rağmen Kuzey Orman-
ları ekosisteminin doğal bir parçası olan bu 
alanların, çeşitli isimler altında doğal çev-
reden koparılmaması ve yapılaşmaya açıl-
maması gerektiğine inanıyoruz. Aslında or-
manın bir parçası olan bu alanların orman 
olarak tescili için her türlü mücadeleyi ver-
meye kararlıyız” açıklamasını yapmıştı. 

 “YEŞİL ALANLAR YOK OLACAK”
Kadıköy sınırlarına en yakın askeri alan 

Selimiye Kışlası’nın bulunduğu arazi. An-
cak şu an için Selimiye Kışlası arazisi ile il-
gili bir karar söz konusu değil. Gazete Ka-
dıköy olarak Şehir Plancıları Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuzey 
Ormanları Savunması gönüllüsü Ayşe Yı-
kıcı ile konuştuk. 

 “Kuzey ormanları sınırlarındaki alanla-
rın imara açılması demek orman katliamla-
rına devam edilecek ve geleceğimiz imara 
açılmış olacak demek” diyen Yıkıcı, aske-
ri alanların büyük bir çoğunluğunun orman 

alanı ve bu alanların kamu mülkiyetinde bu-
lunduğunu ifade ediyor.  İstanbul’un nefesi 
olan kuzey ormanlarının yok olma tehlike-
si ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Yıkı-
cı, “Ayrıca bu alanlar kent içindeki alanlar 
ve İstanbul için fırsat. Donatı alanları bağla-
mında ihtiyaçlara cevap olabilir. Ulaşım so-
rununa çözüm olmayacak yatırımları ile son 
yıllarda ön plana çıkan İstanbul için aske-
ri alanların imara açılması sorunların üze-
rine yeni sorunlar eklemek demek olur. Bu 
süreçte bu alanların yeni yapılaşma alanları 
olması yerine kent için yeşil alanlar, donatı 
alanlarının orman alanları olarak değerlen-
dirilmesi gerekiyor” diye konuştu. 

İstanbul’da kişi başına düşen yeşil ala-
nın 2 metre kare olduğunu söyleyen Yıkı-
cı, mekânsal planlar yapılırken yönetmeliğe 
uyulmadığı için yeşil alanların daha da aza-
lacağına dikkat çekti. 

“OTEL YAPILMASI AN MESELESİ”
Selimiye Kışlası için henüz ifade edil-

miş bir sürecin söz konusu olmadığını be-
lirten Yıkıcı, “Benimki sadece bir tahmin 
ancak bu sermayeden yana iktidar anlayı-
şının sonucuna bakılırsa Selimiye Kışlası 

arazisinin turizm alanı ilan edilerek serma-
yeye teslim edilip otel yapılması an mesele-
si diyebilirim” dedi. Yıkıcı, boşaltılan aske-
ri alanların kuzey ormanları sınırındaki ve 
içindeki alanlar ormana ait olduğu yere iade 

edilmesi, gerektiğini belirterek, “ Kent için-
deki askeri alanlar ise yerel yönetimlerin 
yapacakları analiz çalışmaları sonucu belir-
lenecek ihtiyaçlara göre donatı alanı, yeşil 
alan olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Birbirinden farklı medeniyetlere ev sahip-
liği yapmış İstanbul, yazar ve akademis-
yen Murat Belge’nin kendine has üslubuy-
la 20 Ocak Cuma günü Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) 
konuşuldu. Kadıköy Belediyesi Suadiye 
Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘İstanbul’un 
Estetiği’ başlığını taşıyan söyleşiye birçok 
Kadıköylü katıldı. Belge, bir dünya baş-
kenti olan İstanbul’un görsel yapısı, doğal 

tarihi, avantajları ve dezavantajları hak-
kında konuştu.

“DÜNYA İSTANBUL’DAN 
BAŞLAR”

Belge, söyleşisine İstan-
bul’un asırlar boyu medeniye-
tin beşiği olduğunu söyleye-
rek başladı. “Dünyanın kültür 

mirasında İstanbul’un katkıları anlatmak-
la bitmez” diyen Belge, “İstanbul’da mil-
yonlarca kişi yaşıyor. Milyonlarca kişi de 
Ayasofya’nın tam karşısındaki çukurda du-
ran taşı görüyor fakat yanından öylece ge-
çiyor. Bu taşın ismi Milyon taşıdır. Bu Mil-
yon’un rakamla alakası yok. Bizanslıların 
inancına göre dünya tam olarak o taşın dur-
duğu yerden başlar. Yaşadığımız bütün ale-
min, varlığın temeli o taşın durduğu yerden 
başlar ve dünyaya da oradan yayılır. Na-
sıl ki ‘Tüm yollar Roma’ya çıkar’ diye bir 
söz varsa, Doğu Roma’da da ‘Dünya İstan-
bul’dan başlar’ sözü vardır. İstanbul, asırlar 
boyu hem kültürün merkezi olmayı hem de 
birçok konuda ilk kıvılcımın çıktığı yer ol-
mayı başarmıştır” dedi.

“MAHALLE DOKUSUNU YİTİRDİK”
İstanbul’u, İstanbul yapan en önemli 

faktörün mahalle dokusu olduğuna deği-
nen Belge, bu özelliğin yitirildiğini söyle-

di. “Batı kentlerinde asla göremeyeceğiniz 
mahalle dokusu İstanbul’un atan kalbiy-
di ama o kalp duralı çok oldu” diyen Bel-
ge, şöyle devam etti: “Londra ve Paris gibi 
büyük batı kentlerine baktığımızda mahal-
le diye adlandırdığımız kavramı göreme-
yiz. Batıdaki kentlerde mahallelerin, sınıf 
temeline göre kurulduklarını görmekte-
yiz. Kentin bir bölümüne burjuvalar yer-
leşir ve o statüden aşağı olanlar o bölgeye 
pek gelemezler. Gelirlerse ancak hizmet 
etmeye gelirler, işleri bittiği zaman da ge-
risin geriye giderler. İstanbul’a baktığı-
mızda ise böyle bir sınıf ayırımı söz ko-
nusu değil. Şehrin her köşesinde mahalle 
dokusunu, içli dışlı olmayı görebiliyoruz. 
Fakat günümüzün modern İstanbul’unda 
bu mahalle dokusundan söz etmek müm-
kün bile değil. Çünkü mahalle dokusunu 
yitirdik. Belki Süleymaniye’ye giderseniz 
Ayrancı Sokak’ta mahalle dokusundan bir 
parça görebilirsiniz. Birçok ahşap evin ol-

duğu bu sokakta, biraz bile olsa mahalle 
kavramına tanık olabilirsiniz.”

“İYİ Kİ BAŞKENT KALMADI”
“İstanbul’un başkent olarak kalmadı-

ğına bir hayli seviniyorum” diyen Belge, 
yoğun devlet binalarının ve katı bürokra-
si havasının İstanbul’un güzelliğine gölge 
düşüreceğini belirtti. “Bugün İstanbul’u 
konuşmamızda başkent olmama özelliği 
önemli bir yer tutar” diyen Belge, “Bürok-
rasi ve devlet daireleri daima sıkıcı olmuş-
tur. Eğer İstanbul başkent olma özelliğini 
sürdürseydi, bu ikisini sonuna kadar bün-
yesinde barındıracak ve bizlere de yaşata-
caktı. İstanbul’un saf güzelliği bir çırpıda 
kaybolup gidecekti. Kültürden daha ziya-
de siyaset ile anılan bir kent olacaktı. Bu 
durum da hiç hayırlı olmazdı. Başkentin 
Ankara’ya taşınması kültür ve sanat mira-
sının da bir bakıma muhafaza edilmesini 
sağladı” dedi.

l Erhan DEMİRTAŞ

15

DONUSUM 
TEHLIKESI NUHOĞLU 

GÜNDEME
TAŞIMIŞTI
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu da 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra askeri alanların şehir 
dışına çıkarılma kararını İBB Meclisi’nde 
değerlendirmişti.  Haydarpaşa’nın 
hemen bitişiğinde Selimiye Kışlası’nın 
olduğunu hatırlatan Nuhoğlu, şöyle 
konuşmuştu: “İstanbul’daki askeri 
alanlar 55 bin hektar. Bu oran 
İstanbul’daki arazilerin yüzde onunu 
oluşturuyor. İstanbul’da 6 yaşın altında 
2 milyon civarında çocuk var.  Bu 
çocukların sadece 7 bin 724’ü kamunun 
kreş hizmetinden faydalanabiliyor. 
65 yaş üstü 1 milyon yaşlı var. Huzur 
evlerinde hizmet alan insan sayısı 6 bin 
626. Kıyafetinden dolayı bile kadınların 
şiddet gördüğü bir kentte sığınma 
evinden faydalanabilen kadın sayısı 
333. Bu sayının içine belediyelerin 
sığınma evleri de dâhil. 20 yaşın 
altında 4,5 milyon genç insan yaşıyor 
bu şehirde.” Kamu arazilerinin hiçbir 
şekilde satılmaması gerektiğini ifade 
eden Nuhoğlu “15 Temmuz darbe süreci 
sonrası Feto Çetesi için ‘Biz bunlara 
destek verdik Allah bizi affetsin’ 
diyorduk.  Bütün bu kamu arazilerini 
satarsak bizi kim affedecek? “ diye 
sormuştu. 

SAYILARLA 
ASKERİ ALANLAR

Şehir Plancıları Odası’nın paylaştığı 
bilgilere göre; 

Bu alanların toplam büyüklüğü 

225 
milyon metrekare

Kent içinde bulunan askeri alan sayısı 

172
Yine bu arazilerin toplam büyüklüğü 

67.385 
milyon metrekare 

23 
adet askeri alan ise orman alanlarının 

içinde bulunuyor 

Bu alanların büyüklüğü ise 

157 
milyon metrekare

Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönülleri tarafından düzenlenen “İstanbul’un Estetiği” 
adlı söyleşide yazar Murat Belge, kültür simgesi şehrin değişen dokusunu anlattı

İstanbul’un kalbi duralı çok oldu
l Kaan DERTÜRK / Belen Mina ÖZ

Askeri alanlar için

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, askeri arazilerin kentsel dönüşüm ihtiyacı 
için değerlendirileceğini açıkladı. Şehir Plancısı Ayşe Yıkıcı ise askeri 

alanların orman olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor
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Şair, yazar ve üniversite hocası Ahmet Ham-
di Tanpınar, bundan 55 yıl önce hayata göz-
lerini yummuştu. Usta edebiyatçının ölüm yıl 
dönümü nedeniyle 21 Ocak Cumartesi Kadı-
köy Belediyesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kü-
tüphanesi (TESAK)’ta söyleşi düzenlendi. 
Mahur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü ve daha nice eseriyle Doğu 
- Batı arasındaki köprüleri oluştu-
ran Tanpınar için düzenlenen söy-
leşiye konuşmacı olarak kültür ta-
rihçisi Ekrem Işın katıldı. “Ahmet 
Hamdi Tanpınar: Bir Enkaz Toplayı-
cısı” başlığını taşıyan söyleşide Işın, 
yazarın edebiyat mirasını konuştu. 

“YOKTAN VAR ETMEK”
Işın, söyleşiye “Enkaz Toplayıcısı” başlığı-
nı açıklamakla başladı. “Tanpınar’ın edebi-
yatında yoktan var etmek, düzene koymak 
vardır.” diyen Işın, “Tanpınar yaşadığı kü-

çük kasabada toplum dışı bir kim-
likti. Kasabadakiler gibi sabah kalk, 

dükkânı aç, müşteri bekle gibi huyla-
rı yoktu. Sadece oturup gözlem yapıyor, et-
rafı izliyor. Yaptığı tek şey gün boyunca buy-
du. Oysa o tüm bunları enkaz toplayıcısı bir 
insan olduğu için yapıyordu. Peki ya nedir bu 
enkaz toplayıcısı dediğimiz şey? Enkazı top-

lamak aslında bir nevi geçmişi yeniden inşa 
etmektir. Geçmişi bir enkaz yığını olmaktan 
çıkarmaktır. Tanpınar’ın düşünce dünyasının 
ana ekseni de budur. Bunu gerek romanla-
rıyla gerekse denemeleriyle yapmıştır. Yaz-
dığı her şeyde belli karakterlere belli şeyleri 
söyletmiştir. Tutuklu kalınan geçmişin enka-
zını incelikle toplayıp, sağ kalanları yarınlar-

la buluşturmayı kendine görev edinmiştir.” 
diye konuştu. 

“USTALIKLA KULLANDI”
Tanpınar’ın romanlarında farklı kültürle-
rin çatışmasının bolca yaşandığını söyleyen 
Işın, Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve 
Huzur romanlarının bu çatışma üzerine ku-
rulduğunu belirtti. Tanpınar’ın yarattığı ro-
man karakterlerinin bu çatışma durumu için 
özenle yaratıldığını söyleyen Işın, şöyle de-
vam etti: “Bahsettiğim üç romanda da II. 
Mahmud döneminden başlayarak, Cumhu-
riyet dönemine varıncaya dek iki farklı kö-
kenden gelen ailenin yaşadığı çeşitli çatış-
malar aktarılıyor. Karakterler ilmiye sınıfına 
mensuptur. Aynı Tanpınar’ın kendisi ve ba-
bası gibi. O dönemde yaşanan çatışmaların 
en büyüğü eğitimli, eğitimsiz çatışmasıydı. 
Tanpınar da bu ikiliği ustalıkla kullandı. Gerek 
batılılaşma yolunda yapılan yanlışları gerek-
se batılılaşamama durumunu. O, böylelik-
le kendine has doğu – batı sentezini yara-
tabildi.”

Doğu – Batı arasında köprü:
AHMET HAMDI TANPINAR
l Kaan DERTÜRK

Ankara’da bir bombalı saldırı sonucu ölen gazeteci-yazar 
Uğur Mumcu, katledilmesinin 24. yılında Kadıköy’de iki 
etkinlikle anıldı. Mumcu için ilk anma etkinliği Kadıköy İs-
kele Meydanı’nda düzenlendi.  Sonraki etkinlik ise Kadı-
köy Belediyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın bir-
likte organize ettiği “Basın Öne Eğilmesin” etkinliği oldu. 
CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün çağrısıyla 24 Ocak Salı 
günü İskele Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce Kadı-
köylü “Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi” pankartı ile Al-
tıyol Meydanı’na yürüdü. Her yaştan Kadıköylünün katıl-
dığı yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Atatürk Düşünce 
Derneği üyeleri ile temsilcileri de katıldı. 

“GERÇEKLERİ SÖYLEYENLER OLACAK”
Uğur Mumcu’nun fotoğrafları ile Mumcu gibi katledilen 
diğer gazeteci ve aydınların fotoğraflarını taşıyan Kadı-
köylüler, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Devrim şehitleri 
ölümsüzdür” sloganlarını attı. 
Altıyol’da sonlandırılan yürüyüşün sonunda CHP Kadıköy 
İlçe Başkanı Ali Narin basın açıklamasını okudu. Karanlık-
tan beslenenlerin Cumhuriyet’in yazarlarını ve aydınla-
rını katlettiğini söyleyen Narin, açıklamasına şu sözlerle 
devam etti: “Ocak ayı kayıplarla dolu bir ay. Onat Kutlar, 
Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Muammer Ak-
soy ocak ayında katledildiler. Uğurlarımızı, Metinlerimizi, 
Çetinlerimizi katleden bu karanlık, ülkemizi teslim almaya 
çalışıyor. Ama teslim olmayacağız. Cemaatlerin devlette 
örgütlenmesinin nelere yol açacağını doksanlı yılların ba-
şında Uğur Mumcu çok net söylemişti. Son bir yıl içinde 
bu karanlığın en kötüsünü yaşıyoruz. Yüzlerce insanımız 
bombalı terör saldırılarında hayatını kaybetti, yaralandı.”
Uğur Mumcu’nun ‘İnsanlar sadece konuştukları şeyler-
den değil, sustukları şeylerden de sorumludur’ sözü-
nü hatırlatan Narin, “Raporlara göre dünyada 351 tutuklu 
gazeteci var. Bu 351 gazetecinin 146’sı ne acıdır ki Türki-
ye’de. Gerçekleri yazanlar, gerçekleri haber yapanlar iş-
sizliğe ya da hapse mahkûm ediliyor. Ülkemizde 177 ga-
zete ve TV kapatıldı. Binlerce gazeteci işsiz kaldı. Bütün 
bunlara rağmen gelecek güzel günlere dair umudumu-
zu ve inancımızı kaybetmiyoruz. Çünkü gerçekleri söy-
lemekten ve yazmaktan korkmayan Uğur Mumcu’nun 
yoldaşları var”  dedi. 

Narin, Uğur Mumcu şahsında tüm basın şehitlerini ana-
rak cezaevinde bulunan tutuklu gazetecilerle dayanışma 
içinde olacaklarını söyledi. 

BASIN ÖNE EĞİLMESİN
Uğur Mumcu için ikinci anma etkinliği Kadıköy Belediyesi 
ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın birlikte düzenledi-
ği “Basın öne eğilmesin” programı ile devam etti. Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğine 
çok sayıda Kadıköylü katılırken, anma etkinliğine Cum-
huriyet gazetesi imtiyaz sahibi Orhan Erinç, Cumhuriyet 
gazetesi yazarı Şükran Soner ve kısa süre önce cezae-
vinden tahliye olan dilbilimci Necmiye Alpay konuşmacı 
olarak katıldı. Anmada, tutuklu gazeteciler Kadri Gürsel, 
Musa Kart ve Turhan Günay’ın cezaevinden gönderdiği 
mektuplar okundu. 

“YAZDIKLARI HALA GEÇERLİ”
Anma, Cumhuriyet tarihi boyunca öldürülen gazetecile-
ri anlatan sinevizyon gösterimi ile başladı. Anmanın açı-
lış konuşmasını ise Türkiye Gazeteciler Sendikası Ge-
nel Sekreteri İlkay Akkaya yaptı. Uğur Mumcu’nun 24 yıl 
önce öldürülmesine rağmen yazdıklarının hala geçerli-
liğini koruduğunu söyleyen Akkaya, “Devlet içinde yu-
valanan çeteleri ve arkasındaki güçleri, yolsuzlukluları 
açığa çıkardı. Uğur Mumcu Cumhuriyet’e neden sahip çı-
kılması gerektiğini her fırsatta açıklamıştı. Yazdığı şeyler 
nedeniyle katledildi. Ama bu saldırıyı gerçekleştirenler 
bilmelidir ki. Bu ülkede yeni Uğur Mumcular, Turan Dur-
sunlar yetişiyor. Mesleğine sahip çıkan gazeteciler hala 
var” diye konuştu.

“BU SORUNU ÇÖZEBİLİRİZ”
Akkaya’dan sonra sözü Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu aldı. Şiddet ve terörün ülkenin her alanın-
da yayıldığını söyleyen Nuhoğlu, “Uğur Mumcu, Abdi 
İpekçi ve Çetin Emeç gibi gazeteciler bu terör saldırıla-
rının kurbanı oldu” dedi. Anayasa değişikliğine de deği-
nen Nuhoğlu, “Ben inanıyorum Cumhuriyet’in kurucuları 
daha zor koşullarda bu sorunları çözdüler. Biz de bu so-
runu çözebiliriz. Bu güce ve kararlılığa sahibiz. Referan-
dum ile beraber bu karanlık, aydınlığa dönüşecek. Tüm 
devrim şehitlerimizi saygıyla anıyorum.  Aydınlık bir Tür-
kiye için daha dikkatli ve akıllı bir mücadele vereceğiz” 
diye konuştu. 
Nuhoğlu’nun konuşmasının ardından tutuklu gazetecile-
rin cezaevinden gönderdiği mesajlar okundu.
 
CEZAEVİNDEN MESAJ VAR
Turhan Günay ve Musa Kart’ın mesajını Sınır Tanımayan 
Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu oku-
du. Önderoğlu Günay’ın mesajını şu şekilde aktardı: “Sev-
gili Uğur ağabey açtığın yolda yürümeye devam ediyo-
ruz. Basın öne eğilmeyecek.”  Önderoğlu’nun okuduğu 
metinde Musa Kart da salondakilerle şu sözleri paylaştı: 
“Bizi sevdiklerimizden, dostlarımızdan, işimizden ve ka-
lemimizden ayırdılar. Ama vicdanımızdan ayıramadılar.” 

Önderoğlu,  tutuklu gazeteciler için dayanışma içinde 
olacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 
Gazeteci yazar Kadri Gürsel’in mesajını ise gaze-
teci Emre Kızılkaya okudu. Kızılkaya cezae-
vi koşullarında mektuplaşmanın çok zor 
olduğunu belirterek, Gürsel’in mesajını 
şu şekilde paylaştı: “Basın özgürlüğü-
nün baskılandığı, ifade özgürlüğünün 
cendereye alındığı ve gösteri ve yürü-
yüş hakkının yok sayıldığı bu dönem-
de hapisteki gazetecilerin mücadele-
sine desteğinizi şükran ile karşılıyorum.  
Silivri’de olmasaydım şu an aranızda ola-
caktım. Verdiğiniz mücadelenin ne kadar an-
lamlı olduğunu daha iyi anlıyorum. Siyasi operasyon ile 
3 ay önce tutuklandık. Zaman geçiyor ve yargısız infaza 
uğruyoruz. Bir suç delili olmadığı için yargı süreci ertele-
niyor. Gazeteciliğin kriminalize edilmesi ve gazetecile-
rin cezaevlerinde tutulması basın özgürlüğü meselesinin 
önümüzdeki süreçte gündemimizde olacak. Herkesi se-
lamlıyor. Mücadelenizde başarılar diliyorum.”

MUMCU’YU ANLATTILAR
Tutuklu gazetecilerin gönderdiği mesajların okunmasının 
ardından Orhan Erinç, Şükran Soner ve Necmiye Alpay 
kürsüye çıkarak düşüncelerini paylaştı. 
Uğur Mumcu’yu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi ya-
şadığını söyleyen Orhan Erinç, “Uğur Mumcu’nun kat-
ledilmesine dair haberi izlediğimde üç dakika boyunca 
dona kaldım. Uğur sadece bir gazeteci değildi. Gazete-
ciliğin her alanında uzmanlaşmış bir dosttu. Araştırmacı 
gazetecilik alanında birçok yeniliğe imza attı. Ve bu alan-
da birçok gazeteciye rehber oldu. Onu araştırmacı gaze-
teci olduğu için öldürdüler. Yaşadığımız süreçte ise Uğur 
Mumcu gibi gazetecileri öldürmüyorlar ama süründürü-
yorlar ya da cezaevlerinde tutuyorlar” dedi. 
Gazetecilik alanındaki mesleki sıkıntıların her zamanki-
den daha yoğun yaşandığını belirten Erinç, “ Uğur Mum-
cu’nun kaybı hem gazetecilik için hem de Türkiye için 
büyük bir kayıptır. Bugün onun izinden giden meslek-
taşlarımızın çoğunluğu cezaevinde bulunuyor. Bunun 
nedeni adaletin artık olmamasıdır. Bu süreci atlatacağı-
mıza inanıyorum. Karamsar ya da umutsuz olmak gibi bir 
lüksümüz yok. Uğur Mumcu’ya verdiğimiz sözleri yerine 
getirmek için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİ”
Orhan Erinç’in ardından Cumhuriyet gazetesi yaza-
rı Şükran Soner konuşma yaptı. Uğur Mumcu’yu Mamak 
Cezaevi kapısında tanıdığını söyleyen Soner, “Tutuklu 
gazeteciler ile o dönemde de hep dayanışma içinde oldu. 
Hukuk birikimi ile dünyada benzeri olmayan bir gazete-
ciydi. Toplumsal meseleyi dert edinen herkes ile ortak 
bir zeminde buluşabilen bir insandı. Çok zeki bir insan ol-
makla beraber çok da çalışkan bir meslektaşımızdı. Hal-
kı bilinçlendirdiği için öldürüldü. Ama Uğur Mumcu’yu sa-
hiplenen binlerce kişi cenazeye katıldı” diye konuştu. 
Türkiye’nin gazetecilik alanında en çok bedel ödeyen ül-
kelerden biri olduğunu vurgulayan Soner, “Gerçekle-
re ulaşmada sorunlar yaşıyoruz. Uğur Mumcu’yu biz bu 
yüzden sevdik. Bizim adımıza çok önemli görevler üst-

lendi ve bedelini çok ağır ödedi” dedi. 

“TARİHİN YAZILMASINI İSTEMİYORLAR”
Şükran Soner’den sonra kısa zaman önce ce-
zaevinden tahliye olan dilbilimci Necmiye Alpay 
söz aldı. Uğur Mumcu’yu diğer aydınları öldü-
ren mekanizmanın katlettiğini söyleyen Alpay, 

“ Uğur Mumcu’yu ve diğer gerçek gazetecile-
ri öldürdüler çünkü tarihin yazılmasını istemiyor-

lar. Onları öldüren bir güç var. O güç hala iş başında 
ve hala güçlü. Günümüzde ise gazetecileri değil ama 

gazeteciliği öldürmekle meşguller. En iyi gazetecilerimi-
zi cinayetlere kurban verdik. Belki de gazeteciliği bilince 
çıkaramadığımız için onları kaybettik. Şimdi de gazete-
cileri terörist diye damgalayıp cezaevlerine gönderiyor-
lar” dedi.  
Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma içinde olduğu 
için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandı-
ğını hatırlatan Alpay, “Gazeteciler baskı ve sansür ile iş-
lerini kaybediyor. Ama gazetecilik devam edecek. Şu an 
zayıf durumdayız çünkü hakikatimize sahip çıkamıyo-
ruz” dedi.
Konuşmacıların ardından gecenin sonunda halk müziği 
sanatçısı Erdal Erzincan sahneye çıktı. Erzincan’ın söyle-
diği türkülere salondakiler hep bir ağızdan eşlik etti. 

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 
katlinin 24. yılında yine 
unutulmadı. Mumcu, Kadıköy’de 
düzenlenen anma yürüyüşü ve 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen “Basın Öne 
Eğilmesin” etkinliği ile anıldı

Baş eğmeyenler
Mumcu’yu andı
l Erhan DEMİRTAŞ

AHMET HAMDİ TANPINARKİMDİR?3 Haziran 1901 tarihinde İstanbul’da do-ğan Tanpınar, babasının kadılık mesle-ği nedeniyle çocukluğunda Anadolu’nun birçok bölgesini yerinde deneyimle-me şansı bulmuştur. Yaptığı eşsiz göz-lemler neticesinde yazdığı kitaplar, Türk edebiyatının en iyi sentezleri kabul edil-mektedir. Yaşadığı dönem ile öncesin-deki dönemin kopuklukları ve karma-şıklığını ustalıkla anlatan yazar 23 Ocak 1962 tarihinde kalp krizi nedeniyle ya-şama veda etmiştir.

Türk edebiyatında ‘rüya yapımcısı’ olarak anılan 
Ahmet Hamdi Tanpınar, sevenleri tarafından 
55. ölüm yıldönümünde Tarih Edebiyat ve Sanat 
Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşiyle anıldı

Ali Narin

Şükran Soner
Kadıköy Belediye Başkanı 

Aykurt Nuhoğlu

Necmiye Alpay

Orhan Erinç Emre Kızılkaya

Erol Önderoğlu

Anmaya katılan Kadıköylüler Caddebostan Kültür 
Merkezi'nde  sergilenen Demokrasi Şehitleri 
karikatür sergisini gezdi. 
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40 yaşındayım, az birkaç ay sonra da umarım 
41. O zamana kadar matematik de değişmezse 
inancım 41 olacağım yönünde…

16 yaşına kadar Heybeliada’da yaşadığım 
için, “şehir” kavramı kafamda hep karışıklık-
la aynı olmuştu. Adada araba yok, gürültü yok, 
okulun yanından koş denize gir, sıkıntı yok. Kışın 
kar tuttu mu her yer kar pisti olur adaların yo-
kuşlu sokaklarında, şimdilerde iyi yağdığı zaman 
burada da birkaç pist biliyorum kaymalık, insan 
çevresini zamanla tanıyor işte.

Kadıköy’le ilgili en eski anım, lise hazırlık sı-
navı için Altıyol’un aşağısında gittiğim bir dersa-
nede başlıyor. Bol minibüslü, sağı solu gelinlikçi, 
kuyumcu ve dershaneyle dolu bir yerdi Altıyol. 
Cep telefonu henüz insanlıkla buluşmamışken 
oralarda telefon hastaneleri filan da yoktu. 

Liseye girmek için gittiğim kurs işe yaradı mı 
yoksa yaramadı mı tam bilmiyorum ama bir şe-
kilde yine Kadıköy’de bir okul olan St. Joseph’e 
girdim. Galiba bizimkilere kolej yılları boyunca 
büyük yük olmuşum. Neyse ki kendileri iyi ebe-
veynler oldukları için bunu bana hiçbir zaman 
yansıtmadılar. Ben de kendimi bildiğimden beri 
gereksiz para harcamayı sevmezdim. Zaten ga-
liba harcayacak para da kalmamıştı. Baba uzak-
yol kaptanı, bir gidiyor 3-4 ay yok. 

Ufakken “büyük harcama” olarak gördüğü-
nüz gazoz ya da gofret gibi büfe / kantin ürün-
lerinden hiçbir zaman satın almadım. O paraları 
biriktirir, “Bir gün kesin bi işime yarar” diye dü-
şünürdüm. (Tuhaftır ki, yıllar sonra davul alma-
ya niyetlendiğimde, ona da hayır diyemeyen 
babam elini cebine atmış, 750 milyon lira mıdır 
nedir artık öyle bir şey çıkartmıştı, benden de 
temiz bir 50 milyon ya da 50 bin lira çıkmıştı.)

Ortaokulla birlikte adadan her gün Kadı-
köy’e gelmeye başladım böylece. Sahilde inip 4 
Numara Bostancı – Kadıköy otobüsüne binmez, 
o bilet parasını da cebe atar, okula kadar her ha-
vada yürürdüm. Zaten yağmurda ufaksanız hem 
de otobüs içindeyseniz ortam şimdikinden fark-
lı değildi. Bir durak için de o bilete değmezdi. La-
hana gibi giyinen için yağmurlu havada o otobüs 
öyle bir sauna etkisi yapar ki.

Okul harikaydı. Bahçesindeki ağaçları, tiyat-
ro salonu, sınıfları, gizli şarap mahzeni, kullanıl-
mayan gizlice kaçabildiğiniz kilisesi. Bir öğrenci 
için her türlü imkan vardı. Müdür yardımcımızın 
odasına o yaşta hırsız gibi girip, tiyatro oda-
sının anahtarını almış, sonra okuldan da gizli-
ce kaçıp bir anahtarcıda anahtarı kopyalatmış, 
sonrasında ise tekrar kimselere görünmeden 
müdürün odasına girip orijinalini yerine bırak-
mıştım. Çünkü okuldaki tiyatro salonu hayatı-
mın büyük kısmına yerleşecek bir şeye sahipti: 
Davul… Yani bateri… Tabii bizden büyük abileri-
mizden bir tanesi Cengiz Baysal, diğeri de Sarp 
Maden’di. Şimdilerde büyük müzisyenler olan bu 
güzel abiler sayesinde müzikle ilgilenmeye baş-
lamıştım. Tabii davulcular müzisyen sayılıyorsa… 

Okulun içinde kalınca akşam belli bir saat-
ten sonra bahçeye salınan köpekler de insana 
bir korku veriyordu. Okulun bir sürü köpeği var-
dı ve akşamları bahçede asayiş onlardan sorulu-
yordu. Zaten kısa boylu ve zayıfım, hayatımda ilk 
kez dobarman cinsi bir köpekle böyle bir ortam-
da karşılaşmak istemezdim… 

Okul çıkışında Moda Burnu’na Bomonti’nin 
sonuna gider, ağaçların altında boş boş oturup 
müzikle ilgili bildiğimiz az ama yeni bilgilerle he-
yecanlı heyecanlı bir şeyler konuşurduk. Gitar 
almak için para bulmamız gerekiyordu, çünkü 
arkadaşım klasik gitar eğitimi alıyordu ve baba-
sı elektro gitar kavramına acayip ayar oluyordu. 
Laubali buluyor olmalı… 

İlk kez sigara içtiğim yerlerin yerinde şimdi 
acayip apartmanlar duruyor. Ben de zaten lise 
günlerimde içtiğim bir iki sigaradan sonra siga-
ra içmedim. Eve dönerken ise Kadıköy çarşısı-
nın içi ve paralel sokakları aklımızı alırdı. Akmar 
Pasajı’nın metalciliğin merkezi olduğu yılları ha-
tırlıyorum. Athena’dan arkadaşlarım Gökhan ve 
Hakan’la Altıyol’da leş gibi bir stüdyonun eksi 3. 
katında farklı odalarda çalışıyorduk. Kadıköy’de 
yürüyen punklar vardı zamanında. Renkli sipsiv-
ri saçlı… Yine “Bilader senin neden saçın uzun?” 
diye dövülen çocuklar da olurdu. O yıllarda saç 
uzatmak bile nedense dertliydi. Sonra derde de 
saça da alıştık…

Akmar’ın üst girişinin yanında şimdi Nezih 
olan, eskinin Gençlik Kitabevi vardı. Nezih ise 
şimdi cep telefoncusunun olduğu yerdeydi. Bu 
iki dükkanda da çok klas kalemler ve maketler 
olurdu. Onlar da bir sonraki yazıya sanırım.   

Aşağı yukarı Kadıköy…

KAAN 
SEZYUM

Kadıköy’e yeni Emniyet Müdürü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 19 ilçe, 

41 şube ve 31 il müdür yardımcılığı için 
yeni görevlendirmeler yapıldı. Kadıköy 

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine ise 
İbrahim Kocaoğlu getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki görev değişik-
likleri kapsamında eski Kadıköy İlçe Emniyet Mü-
dürü Kenan Kurt, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü’ne atandı. Kadıköy’ün yeni Emniyet Müdürü ise 
İbrahim Kocaoğlu oldu. 20 Ocak Cuma günü göreve 
başlayan İbrahim Kocaoğlu, 23 Ocak Pazartesi günü 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nu ma-
kamında ziyaret etti. 

İBRAHİM KOCAOĞLU KİMDİR?
Konya’da dünyaya gelen İbrahim Kocaoğlu, 

1994 yılında mesleğe başladı. İlk görev yeri yine Ka-
dıköy olan İbrahim Kocaoğlu Antalya ve Elazığ’da-
ki görevinden sonra 2003 yılından itibaren İstan-
bul’un çeşitli birimlerinde görev yaptı. Kadıköy İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İbra-
him Kocaoğlu hakkında şu bilgilere yer verildi: En 
son İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği 

Şube Müdürlüğü görevinde iken Kadıköy İlçe Em-
niyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Kocaoğlu 
15 Temmuz hain darbe girişiminde de önemli görev-
ler üstlendi.  Üsküdar Çevik Kuvvet ve Spor Güven-
liği Şube Müdürlüğü personeli ile darbe girişimine 
karşı koyarak Üsküdar Çevik Kuvveti’ni ele geçir-
mek isteyen darbeci askeri personellere ilk gözaltıla-
rı yaptı. 10 Aralık’ta Beşiktaş İlçesinde meydana ge-
len bombalı terör saldırısında yaralanan müdürümüz 
sağlığına kavuşması neticesinde 20 Ocak’ta Kadıköy 
Emniyet Müdürlüğüne atandı. İlk görev yaptığı yer 
olan Kadıköy’de tekrardan Emniyet Müdürü olarak 
görev yapmaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu be-
yan eden 2.Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğ-
lu,  “Kadıköy’ün huzur ve güveni için tüm yapılan 
çalışmaların üstüne koyarak Kadıköy’ü yaşanabilir, 
güvenilir bir ilçe yapmak için üstün gayret ve istek 
içinde olduğunu” söyledi. 

eçtiğimiz günlerde Zeytinburnu’nda ‘oturula-
maz’ raporu verilerek boşaltılan binanın bir 
anda yıkılması, yılların yorgunluğunu taşıyan 
ve yıkılmayı bekleyen riskli binaları, beton ve 

zemin kalitesi konularını gündeme getirdi. 1999 Marma-
ra depreminden sonra kurulan Kadıköy Belediyesi Beton 
Zemin Laboratuvarı, Zemin, Kentsel Yenileme Bürosu 
ve Yeni İnşaatlardan Alınan Taze Beton Alım Birimi ol-
mak üzere üç farklı aşamada 2000 yılından bu yana ilçe-
de mevcut binaları ve yeni inşaatlardaki beton kalitesi-
ni test ediyor. 

“KADIKÖY BETONU”
Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Labora-

tuvarı Sorumlusu Menekşe Perdi’ye Kadı-
köy’deki binaların beton durumunu sor-
duk. Beton kalitesinin önemine vurgu 
yaparak, Kadıköy’deki inşaatlarda 
projede kullanılması gereken beton 
sınıfının kullanılıp kullanılmadığı-
nı kontrol ettiklerini belirten Perdi, 
“Gerekli standartlar tutmadığında 
önlem alınmalı. Biz karot aldırıyo-
ruz. Karot da düşük değerde çıkarsa 
güçlendirme yapılması gerekiyor. Fa-
kat hazır beton demek kaliteli, nitelik-
li anlamına gelmiyor. Kontrol edilebilir, 
izlenebilir ve objektif değerlendirmeye tabi 
olan hazır betonlar niteliklidir” diye konuştu.

Beton Zemin Laboratuvarı Sorumlusu Menekşe Per-
di, Kadıköy’de inşaatlardaki beton kalitesinin arttırılma-
sı konusunda yıllardır gösterdikleri hassasiyet sonucunda 
inşaat sektöründe de Kadıköy betonunun sağlamlığından 
dolayı “Kadıköy Betonu” ifadesinin kullanıldığını, bu-
nun mutluluk verici olduğunu söyledi.

Laboratuvar, 2014 yılı Mart ayından bu yana 2 bin 
311 adet binanın risk tespit analizini yaptı.  Ayrıca yeni 
inşaatlardaki taze beton denetimi de yapılıyor. 2000 yı-
lından itibaren 2 bin 093 şantiyeye gidildi ve 83 bin 259 
adet taze beton numunesi alındı. Birim, hazır beton tesis-
lerinin ürettiği malzemenin kontrolünü de yapıyor. 

Kadıköy Belediyesi olarak, yıkılan riskli binaların 
daha sağlam daha güvenli, uzun ömürlü, sağlam olması 

için zemininden çatı katına kadar binayı kontrol ettikle-
rini söyleyen Perdi, “Öncelikle zemin etütlerini yapıyo-
ruz. Yaptığımız bütün denetimler yerinde yapılan dene-
timler” dedi. 

7/24 İŞ BAŞINDA
Beton  Zemin Laboratuvarı 7 inşaat teknikeri, 10 yer 

bilimci ve 7 inşaat mühendisiyle inşaat denetimleri ya-
pıyor. 7 gün 24 saat denetim uzmanları şantiyelerde be-
ton kalitesi denetliyor. Beton numuneleri alınıyor. Be-
ton numunesi laboratuarda su kürüne tabi tutuluyor. 7 ve 
28 gün sonra bu numunelerin nihai mukavemeti çıkıyor. 
Ayrıca mevcut binalardan alınan beton numuneleri de 
basınç testine tabi tutuluyor.

2014 yılında Kadıköy Belediye Meclisi kararına göre 
yeni yapılan inşaatlarda temel zorunlu olmak şartıy-

la en azından binada 3 yapı elemanından nu-
mune alma zorunluluğu bulunduğunu, te-

mel ve ara katlardan beton numunesi 
alındığını anlatan Perdi, “Amacımız 
istenilen projedeki değer dökülüyor 
mu, kalıplara giriyor mu, binada o 
beton kullanılacak mı onun deneti-
mini yapmak” diye konuştu. Perdi, 
Beton Zemin Laboratuarı’nın tüm 
denetimleri gidip yerinde yaptığını 
vurguladı. 

sağlam mı?
Son zamanlarda İstanbul’da bir anda çöken binalar, yolumuzu Kadıköy 
Belediyesi’nin Beton Zemin Laboratuvarı’na düşürmemize neden oldu. 

Laboratuvar, yaklaşık üç yılda 2 bin 311 binanın risk tespit analizini yaptı

Binanızın
betonu ve zemini

G
l Mustafa SÜRMELİ

NASIL 
ULAŞILABİLİR?
Müteahhit,yapı uzmanı, 
mal sahibi veya kat 
malikinin, laboratuara 
gitmeden bir gün önceden 
haber vermesi gerekiyor. 
Laboratuvar yetkilileri 
programa göre işlem 
yapıyor. Laboratuvar 
iletişim numarası 
(0216) 327 83 50 / 
(0216) 545 72 53. 

RİSKLİ BİNALAR 
HEMEN YIKILIYOR

Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ise 
2012’den bu yana ilçedeki 2 bin 466 riskli binanın 

bin 637 tanesine yıkım ruhsatı verdi.
İlgili müdürlük;

2013’te 391
2014’te 529
2015’te 621 

riskli binaya yıkım ruhsatı verdi. 
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 İstanbul Üniversitesi Kimya Mühen-
disliği Bölümü mezunu İpek Dinç Yüce, 
2005 senesinde İlham Gencer ile müzik 
yaşamına adım attı. 2006’da  Nardis 
Genç Caz Vokal Yarışması’nda finale 
kalan ve aynı yıl İstanbul Caz Yarışma-
sı’nı kazanan İpek Dinç, 2009’da Nardis 
Genç Caz Vokal Yarışması’nda gösterdiği 
başarı ile gittiği Estonya Nomme Jazz 
Festivali’ndeki yarışmada 3’üncü oldu. 
Riga, Oslo ve Pori Caz Festivalleri’nde 
konserler verdi. Genç sanatçı, konser-
de, sevilen caz standartlarından oluşan 
repertuvarı ile cazseverlere keyifli 
dakikalar yaşatacak.  (27 Ocak /20.30 /
Yeldeğirmeni Sanat)

 1983 yılında Mavisakal adlı rock müzik 
grubunu kuran, 1992’de Avustralya’ya 
yerleşen ve 1993’de gruptan ayrılıp 
solo çalışmalara yönelen Tibet Ağırtan, 
1995’teki Türkiye ziyaretinde Tanju Eren, 
Korhan Karuşağı, Merih Aydın ve Nedim 
Tanyolaç ile kurduğu “Kırıkkalpler” adlı 
grubu ile pek çok festivalde sahne aldı. 
Avustralya’da kurduğu “Gece” adlı grupla 
konserler veren sanatçı, 2007’de Merih 
Aydın, Erdem Tonguç, Levent Bursalı ve 
İlhan Babaoğlu ile “Tibet Ağırtan Ro-
ck’n’Roll Band” projesini başlattı. Bugüne 
kadar sayısı bilinemeyecek kadar sahne 
performansı sergiledi. Avustralya’ya geri 
dönme kararı alan  Ağırtan, son kez veda 
konserinde dinleyicisiyle buluşacak.(28 
Ocak /22.00 /Shaft)

 Kadıköy Kültür 
Sanat Derne-
ği’nin bu ücretsiz 
konserinde, 
İstanbul Devlet 
Konservatuvarı 
Çağnur Gürsan ve 
Şan sınıfı, opera 
ve operetlerden 
arya ve düetler 
sunacak. (28 
Ocak /20.00 /Yeldeğirmeni Sanat)

 Borusan Quartet, romantik dönemin 
temel taşlarından biri olarak, eşsiz mü-
zik mirası ile çalgısal müziğin vazgeçil-
mez bestecisi Brahms’ın yapıtlarından 
oluşan bir programla bu kış gecesini 
ısıtacak. Bestecinin La Minör 2. Yaylı 
Çalgılar Dörtlüsü ile açılacak konserde 
ünlü Fa Minör Beşli de seslendirilecek. 
Bu ikinci yapıtta Borusan Quartet’e 
ülkemizin değerli piyanistlerinden Mu-
hiddin Dürrüoğlu eşlik ediyor. Avrupa, 
Uzakdoğu ve Amerika’da verdiği pek 
çok konserin, kaydettiği albümlerin 
ve beste çalışmalarının yanı sıra, halen 
Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda 
profesör olarak görevini sürdüren Dür-
rüoğlu, özellikle oda müziği konusunda 
sayısız başarıya imza atmış bir müzis-
yen. (30 Ocak/20.00/Süreyya Operası)

  İstanbul 
Devlet Opera ve 
Balesi’nin Aydın 
Gün’e Saygı 
Konser Dizisi 
kapsamında 
Kış Yolculuğu 
(Winterreise) 
başlıklı konser 
yapılacak. B. 
Noyan Coşgun 
ve E. Tuğba 
Tekışık’ın solist-
liğini yapacağı 
gecede konuşmacı ve piyanist Can Okan 
olacak. Bir dizi şarkıdan oluşan Schu-
bert’in bu eseri, aşık bir şairin sesinden 
kendine özgü bir anlatım ve dramatik bir 
akış sunar. Şarkılarda, sevgilisinin başka 
bir adama gönlünü kaptırdığını öğrenen 
şairin bir gece vakti gizlice sevgilisinin 
evinden ayrılarak şehri terk edip, nehri 
takip ederek bir köye ulaşması anlatılır. 
Sürekli ölme arzusuyla dolup taşan şair, 
en sonunda yalnızlığına razı olur. Soğuk, 
karanlık ve çorak kış manzarası onun 
kalbinin aynasıdır ve yapayalnız sürdür-
düğü yolculuğu sırasında karşılaştığı kişi 
ve olaylar, bu şarkı dizisinin konularını 
oluşturur. (31 Ocak/20.00/Süreyya 
Operası)

  Eylem Arıca 
ve Özgür Arıca 
kardeşler, keman 
ve gitar duo re-
pertuarlarından 
Scheidler, Paga-
nini, Piazzolla gibi 
çeşitli besteci-
lere ait eserleri 
seslendirecekler. Konser ücretsiz. (31 
Ocak/20.00/Caddebostan Kültür 
Merkezi)

HAFTANIN 
SEÇME KONSERLERİ

undan yaklaşık 6 ay önce bir 
grup kuruldu. İsimleri İnanış Ez-
gileri. Bu müzik grubunu diğer-
lerinden farklı kılan ise Doğu ve 

Batı kökenli enstrümanlar aracılığıyla, yüz-
yıllardır uyum içinde varolan Anadolu’nun 
kültürel çeşitliliğine vurgu yapmak. 

İnanış Ezgileri müzik grubu, grubun bir 
projesi olarak “Anadolu İnançları Projesi”-
ni başlattı. Projeyi; ekibin müzikal altya-
pısı, düzenlemelerini yapan, aynı zaman-
da orkestra şefi olan Gülcan Koca ve metin 
yazarlığı, iletişim ve organizasyon görevini 
yürütüp, orkestrada korist olarak da yer alan 
Mürsel Ünder yürütüyor. Ekipte hem bağ-
lama, cura, ney, kanun, tambur, erbane gibi 
geleneksel sazlar hem de piyano, keman, 
çello, viyola, kontrbas, akustik gitar gibi 
batı sazları yer alıyor. Ayrıca koro ve dans 
ekibi de bulunuyor. Yaklaşık 25 kişiden olu-
şan kadroda yer alanların çok büyük bir ço-
ğunluğu akademik eğitimli olup profesyonel 
olarak, kendi alanında yetkin/popüler olan 
ekip veya kişilerle çalışıyorlar. 

“SANAT TOPLUMU RAHATLATIR”
Gülcan Koca ve Mürsel Ünder, proje-

nin amacını “Anadolu’nun kültürel çeşitli-
liği, bu çeşitliliğin yüzlerce yıl uyum içinde 
bir arada yaşadığını hatırlamak/hatırlatmak,  
kadim inançlarının müzikleri, dansları ve 
çeşitli ritüelleri sergilenerek inançlar ara-
sındaki benzerlik ve bağa vurgu yapıl-
ması…” diye açıklıyor. İnsanların gerek 
Anadolu’da gerek dünyanın herhangi bir 

yerinde inançlarını dile getirirken ezgiler-
den yararlandığını anımsatan Koca ve Ün-
der, “Gerginliği, ötekine tahammülsüzlü-
ğü fazlasıyla hissettiğimiz, yaşadığımız bu 
günlerde müzikle, inançla bir bakış sunma-
nın en güzel cevap olduğunu düşünüyoruz. 
Çünkü sanatın toplum bilinçaltını rahatlattı-
ğını biliyoruz. ‘İnanış Ezgileri’ projesi kap-
samında Anadolu’daki inanç biçimlerin-
den ulaşabildiğimiz, hissedilmesine aracılık 
edebileceğimizi  düşündüğümüz bazı inanç 
topluluklarının ezgilerini söyleyerek, anla-
tarak, göstererek konserler, dinletiler dü-
zenlemek istiyoruz” diyor.

ŞAMAN DANSI, SEMA, İLAHİLER…
İnanış Ezgileri Anadolu İnançları Proje-

si, 30 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahne 
alacak. Etkinlikte Anadolu’nun binlerce 
yıllık inançları olan Alevi, Ezidi, Ortodoks/
Ermeni, Ortodoks/Rum, Seferad/Yahudi, 
Sufi,  Süryani, Şafii/Kürt ilahileri icra edi-
lecek. Ayrıca şaman dansı, sema, semah ol-
mak üzere 3 bölümde dans gösterisi olacak. 
Anadolu inançları ve kültürlerine ait çeşitli 
metinlerle (bayramlar, gelenekler, mitolo-
jik veya dinsel hikayeler) bu inançların an-
latıları da gerçekleştirilecek. 

B

Anadolu inançları 

buluştuğunda…
ezgilerle Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden 

beslenen inanç ezgilerini, dans ve 
mitolojik hikâyelerle harmanlayan 

İnanış Ezgileri müzik grubu, 30 
Ocak’ta Kadıköy’de sahne alacak

Grup, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Kartal’daki Surp Nişan Ermeni 
Kilisesi’nde sahne almıştı. Kilise, 150 yıllık tarihinde ilk kez bir etkinlik 

için kapılarını açmıştı

SUSMAYIP
söyleyecekler!

Olağanüstü Hal (OHAL) sürecin-
de çıkartılan Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerle (KHK) kapatılan basın 
kuruluşlarına destek için, Evrensel 
Gazetesi’nin organizasyonuyla da-
yanışma konseri düzenlenecek.
Geçen aralık ayında gerçekleşme-
si planlanan ‘’Susmuyoruz Söy-
lüyoruz!’’ etkinliği, İstanbul’da 10 
Aralık’ta yaşanan bombalı saldı-
rı nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle 
ertelenmişti. Etkinlik, 1 Şubat Çar-
şamba akşamı 19.00’da Moda Sah-
nesi’nde yapılacak. Hüsnü Arkan, 
Birsen Tezer, Cihan Mürtezaoğlu ve 
Grup Bajar’ın sahne alacağı gece-
nin sunuculuğunu müzisyen Feryal 
Öney ve kapatılan Hayatın Sesi Te-
levizyonu sunucusu Ayşen Güven 
birlikte yapacak.
Etkinlikle yapılan açıklamada şu 
sözlere yer verildi: “Hiç durmadan 
tek bir ses duyuyoruz! Televizyon-
larda, gazetelerde aynı başlıklar, 
manşetler... Ülkemizin bu ağır, ka-
ranlık döneminde gerçeği kim anla-
tıyor? Kim gösteriyor? Kim yazıyor? 
Bize bizim gerçeğimizi, geleceği-
mizi gösteren gazeteleri yaşatmak 
için buluşuyoruz. Susmuyoruz söy-
lüyoruz! Çünkü sadece OHAL döne-
minde pek çok gazete ve televiz-
yon sadece gerçeği haber yapma ve 
halka haber verme hakkını kullandı-
ğı için kapatıldı. Susmuyoruz, söy-
lüyoruz! Çünkü savaşı, yoksulluğu, 
haksızlığı, ayrımcılığı ama sanatı, 
umudu, aşkı ve özgürlüğü de yazan, 
gösteren, görüntüleyen, tarihe not 
düşen yayınlar tükenmedi, susmadı. 
Kalan bir avuç gerçeğin sesini na-
sıl koruyacağız, nasıl yaşatacağız? 
Bu soruya İstanbul’un bu yakasın-
dan cevap oluyoruz. Yıllardır her 
ağır dönemde halkın haber hakkı-
na cevap olan Evrensel Gazetesi’ne 
güç vermek için buluşuyoruz. Cum-
huriyet Gazetesi gibi Birgün Gaze-
tesi susmadığı için biz de söylüyo-
ruz. Gündem yine de susmadığı için 
biz de söylüyoruz.’’
İletişim için: 0532 161 10 94 ve 0534 
668 48 86

Ahmet Beyler 
Henüz sona eren 2017 yılı itibariyle beşin-
ci senelerini dolduran Ahmet Beyler gru-
bu, İstanbul’da iki konserle yıl dönümle-
rini kutladı. 

Bu kadar yıl içinde bir şekilde Ahmet 
Beyler ile yolu kesişmiş müzisyenleri 14 
Ocak’taki Gitar Cafe Konseri’ne davet 
eden grup, sahneye müzisyen arkadaşları-
nı çağırarak tüm gelenlere keyifli anlar ya-
şattı. Konuklardan biri de Ada Müzik’ten 
ikinci albümünü oluşturan Ezgi Aktan 
oldu.18 Ocak’ta Taşra Kabare’de devam 
eden beşinci yıl kutlamalarına da Ah-
met Beyler takipçilerinin yanı sıra sine-
ma dünyasından oyuncu ve yönetmenler 
davetliydi. Bizimkiler dizisinin Ali’si ola-
rak tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, ya-
pımcı, yönetmen ve oyuncu Nihan Belgin, 
yönetmen Alpgiray Uğurlu, yönetmen Ey-
lem Kaftan davetliler arasındaydı. Yine 
Gökçe Pehlivanloğlu’nun çektiği son Ah-
met Beyler klibi “İstanbul”un oyuncuları 
ve Müzik Sepeti web sitesi sahibi gazeteci 
Oktay Bala, Taşra Kabare’deki konserde 
Ahmet Beyler’i yalnız bırakmadı

“BİRLİKTE SÖYLEYELİM”
Son zamanların en samimi ve neşeli 

gruplarından Ahmet Beyler, kendi tanım-
larıyla ‘Birlikte çalalım, söyleyelim, eğle-
nelim misyonerleri’. Bir araya geldikleri 
günden beri içlerindeki müziği ortaya çı-

karıp bunu isteyen herkesle, her koşulda 
paylaşmaya çalıştılar. Grup Ekim 2015’te 
Pasaj Müzik etiketiyle ilk albümü “Hayat 
Nerde”yi yayınlamış ve muhtelif parça-
larına klipler çekti. Parçalarında geniş bir 
müzikal coğrafyadan beslenen grup, “Ah-
met Beyler olarak her zaman  akustik ve 
sıcak bir müziğin peşinde olduk. Sıcaklı-
ğını korumak kaydıyla müziğimiz de  ara-
mıza katılan her arkadaşımızla birlikte yol 
aldı, gelişti, gelişmeye de devam ediyor. 5 
yıl içinde sayısız konser vermişiz, sayısız 
müzik dostları edinmişiz, sayısız ilhamlar 
almışız, vermeye çabalamışız. Radyolar, 

dergiler, şehirler gezmişiz. Sizin şarkıla-
rınızı dinlemişiz, biz de size şarkılarımızı 
çalmışız. 5 yılda kendi küçük kavgaları-
mız da olmuş, Gezi de olmuş, savaşlar da 
çıkmış, müzik kaçacak son deliğimiz ol-
muş. Nefesimiz yettiği sürece müziğimizi 
içimizden çıkarmaya devam edeceğiz, ne-
rede kime denk gelirse. Müziğimizle do-
laşırken bir gün müsaitseniz size de uğra-
mak istiyoruz…” diyor.

Ahmet Beyler’in bir sonraki konseri 4 
Şubat’ta Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu’nda 
ve 25 Şubat’ta Yeldeğirmeni Hangart’ta 
gerçekleşecek. www.ahmetbeyler.net

20’nci yüzyılın en önemli bestecilerinden I.Stravınsky’ın  “The 
Rake’s Progress” (Hovardanın Sonu) adlı operası, Türkiye’de ilk 
kez Kadıköy’de sahnelendi. Eserin Türkiye prömiyeri, 21 Ocak 
Cumartesi akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda ger-
çekleştirildi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni 
Suat Arıkan, “Stravınsky’ın bu eseri ilk kez Türkiye’de sahnele-
niyor. İlk defa çünkü çok zor bir müzik. Koro muhteşem hazırlan-
dı. 15 senelik idarecilik hayatımda gurur duyduğum birçok eserim 
oldu ama bunun yeri çok farklı olacak” dedi. Eser, hovardalığı iş 
edinmiş Tom Rakewell’in çöküşü üzerine kurulu… Sonradan Şey-
tan olduğu ortaya çıkan Nick Shadow’a uyarak, evlenmeyi dü-
şündüğü Anne Trulove’ı terk edip Londra’ya gönül eğlendirmeye 
gider. Üç kağıtçı Shadow yüzünden başına gelmedik olay kalma-
yan Tom’un hikayesi, Londra’daki bir akıl hastanesinde son bu-
lur. Operanın orkestra yönetmenliğini Can Okan ve Kriss Russ-
man, sahne yönetmenliğini Aytaç Manizade, dekoratörlüğünü 
Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev ve koro yönetmenli-
ğini ise Paolo Villa yapıyor. Hovardanın Sonu’nu, 28 Ocak Cumar-
tesi (16.00), 1 Şubat Çarşamba (20.00), 3 Şubat Cuma (20.00) ve 
4 Şubat Cumartesi (16.00) Süreyya’da izlemek mümkün. 

Ekolojik duruş, demokratik yöne-
tim ve daha birçok alternatif eği-
tim tarzlarına odaklanan Başka 
Bir Okul Mümkün Derneği tara-
fından, 2016 sonbaharında Mo-
da’da kurulan Koşan Kaplumbağa 
Anaokulu için dayanışma konse-
ri düzenlenecek.  Anaokulu, 3-6 
yaş çocuklar için alternatif bir eği-
tim ekseni oluşturan ve demokrasi, 
ekoloji gibi değerlerin benimsenme-
sini esas alıyor. Konser düzenleyici-
leri, “Dayanışma konserimize gelip 
hem bir gelecek hayaline ortak ola-
bilir hem de okulumuzda burslu ço-
cuk okutma konusundaki çabamıza katkı sunabilirsiniz” çağrısını 
yapıyor. 2 Şubat Perşembe akşamı KadıköySahne’de gerçekleşe-
cek olan dayanışma gecesinde, Nilipek, Cenk Taner, Niyazi Koyun-
cu, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Ezgi Aktan sahne alacak. Biletler 
Biletix’ten ve KadıköySahne gişesinden temin edilebilir.

Alternatif okul için 
dayanışma konseri

Yaşında!
5

Hovarda Kadıköy’e geldi
 “Hovarda kalplere, ellere ve zihinlere, Şeytan her zaman yaptı-
racak bir iş bulur.”

Müzisyen Bora Öztoprak ve oyuncu Emre 
Kınay, "Sezen Aksu Şarkıları" konsept-
li sahne performansları ile geçenlerde Kadı-
köy’de sahne aldı. İkinci kez Kadıköy Doro-
ckXL sahnesine çıkan Öztoprak ve  Kınay, 
her duygunun vazgeçilmez efsane ismi Se-
zen Aksu'nun imza attığı şarkıları, kendile-
rine has tarz ve yorumları ile Kadıköy izle-
yicisi ile buluşturdu.

  Sezen şarkıları gecesi

Hazırlayan: Gökçe UYGUN



12 Sağlık & Çevre

MIDE KONTROLÜ IÇIN:
Cihazsız ve kan alınarak 

midenin durumunu ortaya koyan 
GastroPanel Testi 

ve
MESANE KANSERI KONTROLÜ IÇIN:

Cihazsız ve yalnızca idrar 
alınarak mesane kanserini 

araştıran ImmunoCyt Testleri

Türkiye’de yalnızca 
laboratuvarlarımızda özel 
koşullarla yapılmaktadır.

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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Bir çocuk öfkelendiğinde 
yetişkinler ne 
yapabilirler?

1.  Ona geri öfkelenip 
bağırmayın. Sakin 
kalmaya çalışın. Çocuğun 
öfkesine katılmak, çocuğu 
daha da öfkeli hale 
getirir. Ayrıca bu yöntem 
çatışmayı çözmek için 
etkili bir yol da değildir.

2. Çocuğun 
öğrenmesini istediğiniz 
davranışın modeli siz olun. 
Eğer ona vurursanız, o da 
vurmayı öğrenir. Eğer kontrolden çıkarsanız, o 
da bunu modelleyecektir. Ayrıca öfkesinin de 
korkuttuğunu öğrenecektir.

3.  Onun nasıl hissettiğini anladığınızı 
gösterin. Örneğin;‘ne kadar kızgın olduğunu 
görebiliyorum’, ‘çok öfkeli görünüyorsun’, ‘bu 
seni çok kızdırmış olmalı’ diyebilirsiniz.

4. Herkes sakinleştiğinde öfke patlaması 
hakkında konuşun. 

5. Bakış açısını dikkatlice dinleyin ve 
duygularına saygı gösterin. Ona olayları farklı 
açılardan görebilmek için yardımcı olun. Örneğin; 
‘ peki böyle yapsan nasıl olurdu ?’

Hakkında Düşünün:
• Çocuğun öfke patlamasında bir model var 

mıdır? Öfke patlamalarının ne zaman olduğunu 
ve bu durumlarda neler olduğunu not ederseniz, 
öfke krizinin ne hakkında olduğunu daha iyi 
anlayabilirsiniz

• Güvenli bir şekilde küçük öfke çıkışlarını 
görmemezlikten 
gelebilir misiniz?

• Evinizde net 
davranış kuralları var 
mı?

• Zor davranışlarla 
baş etme konusunda 
tutarlı mısınız?

• Çocuğun öfke 
krizlerine katkıda 
bulunan diğer devam 
eden durumlar var mı? 

Örneğin; anne babanın sıklıkla tartışması, okul 
ödevlerinin baskısı, akran zorbalığı gibi nedenler 
olabilir.

Rahatlama Teknikleri
Çocuklar veya gençler öfkelenmeye 

başladıklarında onlara yardımcı olacak bazı 
teknikler vardır. Ancak bu teknikler onlara sakin 
iken ileride kullanılmak üzere öğretilmeli ve 
önerilmelidir. Öfkelenmeye başladıklarında bu 
öneriler söylenirse hiçbir işe yaramayacaktır. 
Her çocukta farklı öneriler işe yarayabilir.

• Olay yerinden uzaklaşmak
• Kafasında 10’a kadar saymak
• Saçma deyim, ikilem, sözler düşünmek
• Hayalinde canlandırdığın, rahat bir resim 

içinde kendini düşünmek
• Evde kendine özel bir alan bulmak
• Evde özel bir kişi ile birlikte vakit geçirmek
• Müzik dinlemek
• Derin ve yavaş nefes almak
• Kendini kabuğunun içine saklanmış bir 

kaplumbağa olarak hayal etmek

ÇOCUĞUNUZUN 
ÖFKESİ İLE BAŞETME

 Uzman klinik psikolog 
Özge Öner Özcan

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh 

Sağlığı Merkezi

Metrobüste, otobüste, sokakta, durakta ve dahi evinin 
mutfağında… Kadınlar her yerde şiddetin her türlüsü-
ne maruz kalabiliyor. Ev içindeki erkeğin şiddeti yeni 
yeni tartışılmaya başlamışken sokakta hiç tanımadı-
ğı erkeklerin çeşitli bahaneyle saldırısına uğrayan 
kadınlar artık “özsavunma” öğreniyor. 

Kadınlar tüm dünyada özsavunma 
grupları oluşturuyor, sokaklarda yük-
selen şiddete karşı kendini korumanın 
ve hep birlikte mücadele etmenin yol-
larını arıyor. Buradaki esas hedef ise 
“sokakları terk etmemek”. Bu fikir-
den yola çıkan gazeteci Enis Tayman 
da beş yıl eğitimini aldığı, iki yıldır 
da eğitmenliğini yaptığı İsrail köken-
li “Krav Maga” dövüş stilini, bir sosyal 
sorumluluk projesine dönüştürdü. Tayman, 
yaklaşık iki aydır Kadıköy Belediyesi’nin Kala-
mış Gençlik Merkezi’nde ücretsiz Krav Maga dersle-
ri veriyor. Haftada iki gün üç saat verdiği bu dersler-
de kadınlara kendilerini korumalarını, “canlarını nasıl 
kurtaracaklarını” gösteriyor. 

KGM’deki derse katıldık, hem Enis hocayla hem 
de öğrencileriyle konuştuk. 

• Gazeteci olduktan sonra mı kendinizi savunma-
ya karar verdiniz?

Gazeteci olarak temelde görevimiz dayak yemek 
(gülüyor). Yani bir gazeteci olarak kimseyi dövemez-
sin, böyle bir hakkın yok. Sadece yumruklardan koru-
nabilirsin. Özellikle kadın arkadaşlarımız cinsel sal-
dırılara maruz kalıyor. Bu noktada ana amacımız; 
karşımızdakini savuşturabilmek, kazasız belasız at-
latabilmek. Atlatamadığın oranda kendini savunmak, 
kendini savunduktan sonra saldırının devam etmesi 
halinde o saldırganı bertaraf etmek. 

• Eğitmen olmaya nasıl karar verdiniz?
Doğal süreç. Yani önceden ufak tefek dövüş spor-

ları yapmıştım ama hiç birisi beni kesmemişti. Krav 
Maga’yla tanıştım. Krav Maga’nın bize gereken şey 
olduğunu fark ettim. Özellikle burada kadınlara yö-
nelik bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladım. 
Yaşadığımız toplum maalesef giderek maçolaşıyor, 
erkek egemen ‘kültürsüzlüğün’, vahşetin bütün aşa-
malarını yaşıyoruz. Erkekler, kadınların sokağa çık-

masını istemiyor. Bu noktada ya eve kapanacaksınız 
ya da bir yerde dur artık diyeceksiniz ve sokağa çıka-
caksınız. Peki ya sokağa çıktığınızda başınıza ne ge-
lecek? Ya cinsel saldırıya uğrayıp, dayak yiyip itilip 
kakılacaksınız ya da size bunları yapmaya çalışanlara 
dersini vereceksiniz!

• Bu eğitim sadece kadın katılımcılara mı açık?
Şu anda yürüttüğüm sosyal sorumluluk pro-
jesi kadın ağırlıklı öğrencilerden oluşuyor. 

Erkek arkadaşlarımız da var; fakat yüz-
de 30’luk kota mevcut. Bunun da se-
bebi, arkadaşlarımız erkek gücünü 
görsün diye, çünkü sokakta karşını-
za kimin çıkacağını bilmiyorsunuz. 

• İsteyen herkes gelebiliyor de-
ğil mi? Yaş sınırlaması var mı?

13 yaşın üstünde ve çok ciddi 
sağlık sorunu olmayan herkes katıla-

bilir. Bedensel engelli arkadaşlarımız 
da gelebilirler. Bazı hareketleri yapamaz-

lar ama bastonu bile kullanmanın yolu vardır 
kendinizi korumak için. Dolayısıyla o bastonu kullan-
mayı öğretiriz ona. 

Gazeteci Enis Tayman’ın Kalamış Gençlik Merkezi’nde verdiği “Krav 
Maga” derslerine katılan kadınlar, artık sokağa daha özgüvenli çıkıyor

Mart 2007 tarihinde hizmete açılan Kadıköy 
Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezi hizmete başladığından beri Kadıköy sı-
nırlarında içindeki resmi ilkokullarda okuyan 

öğrencilere, koruyucu diş hekimliği uygulamaları, ağız ve 
diş sağlığı tedavileri ve ağız hijyeni ve farkındalık eğitim-
lerini tamamen ücretsiz yapıyor.

Diş Sağlığı Merkezi’nde bulunan 100 kişi kapasiteli 
eğitim salonunda, eğitimci diş doktoru tarafından çocuk 
ve ebeveynlerine; doğru ve etkili diş fırçalama, ağız hijye-
ni ve genel vücut sağlığı konularında periyodik eğitimler 
veriliyor. Bugüne kadar 89 bin 312 çocuk ve 33 bin 520 
veli bu eğitimlerden faydalandı. 

700 BİNİN ÜZERİNDE TEDAVİ
Her sene ilkokula başlayan 1.sınıf öğrencilerinin 

projeye dâhil edilmesiyle devam eden  “Çocuklarımı-
zın Gülüşüne Sağlık” projesinde bugüne kadar 709 bin 
940 ağız ve diş sağlığı tedavi işlemi tamamen ücretsiz 
olarak yapıldı. 

56 personelin çalıştığı Ço-
cuk Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zi’ne 2009 yılında Genel Anes-
tezi Altında Diş Müdahale 
Ünitesi eklendi. Ve bu sayede 
normal klinik koşullarda teda-
visi yapılamayan fiziksel ve /
veya zihinsel engelli vatandaş-
lar için ağız ve diş sağlığı tedavileri  tama-
men ücretsiz yapılmaya başlandı. Bugüne 
kadar bin 109 engelli vatandaşın tedavile-
rinin ücretsiz gerçekleştirildiği merkezde 
herhangi bir ikametgah ve yaş sınırlaması 
da yok. Engelli raporu olan bütün yurttaşlar 
Türkiye’nin her yerinden randevu alarak bu 
hizmetten yararlanabiliyor.

İKİ ÖDÜLÜ VAR
Kadıköy Belediyesi Çocuk ve Ağız Diş Sağlığı Mer-

kezi bugüne kadar yurt içi ve yurtdışı olmak üzere bir-

çok kongre ve sempozyuma davet 
edildi ve iki ödül aldı. Bunlardan bi-
rincisi, 2011 senesinde Yunanistan’ın 
başkenti Atina’da gerçekleşen Ulusla-

rarası Pedodonti Kongresi’nde 76 ülke 
arasından verilen “Parlak Gülüşler – Par-

lak Gelecekler” ödülü. İkinci ödül ise 2011 
yılında İstanbul Tabipler Odası’nın verdiği En 

İyi Toplum Halk Sağlığı dalındaki Prof.Dr. Nusret 
Fişek Toplum Halk Sağlığı ödülü oldu. 

gülüşüne
Çocukların

sağlık
Kadıköy 
Belediyesi Çocuk 
Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi, 
“Çocuklarımızın 
Gülüşüne 
Sağlık” projesi 
ile anasınıfı 
ve ilköğretim 
öğrencilerinin 
ağız ve dişlerini 
koruma altına 
alıyor 
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Kadınlar kendini 
savunmayı öğreniyor

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk ve Ağız Diş 

Sağlığı Merkezi, 
Feneryolu Mahallesi 

Fahrettin kerim Gökay 
Caddesi No: 128’de. 
Tel: 0216 565 35 67

Ücretsiz 
Krav Maga 

dersleri her 
çarşamba ve cuma 

saat 20.00-21.30 
arası Kalamış 

Gençlik 
Merkezi’nde

KADINLAR 
ANLATIYOR
Ebru Tayman: “Toplumda kadına yönelik şiddet 
artıyor. Bundan dolayı sokağa çıkarken tedirginlik 
oluyor. Bu tedirginliği yenmek ve kendimizi 
koruyabilmek için Krav Maga’yı öğrenmeye 
başladık. Özgüvenim arttı. Sokakta nereden 
tehlike gelebilir, nereden yürürsek daha güvenli 
oluruz veya bir saldırı anında kendimizi nasıl 
koruyabiliriz vs. bunları öğreniyoruz.”
Berna Pomak: “Kendime güvenim geldi. Yolda 
yürürken artık daha rahat yürüyorum. Çünkü 
bir tehlikeyle karşılaştığım zaman ne yapmam 
gerektiğini biliyorum, daha emin adımlarla 
yürüyebiliyorum.”
Nurgül Akülker: “Ben de akşam saatlerinden sonra 
bile yürüyerek bir yere gidebiliyorum. Kendime 
güveniyorum. Güven en önemli şey zaten.”

l Belen Mina ÖZ

Medipoint Tıp Merkezi tecrübeli ve 
alanlarında uzman hekim kadrosu, 

eğitimli sağlık personeli ve teknolojik alt 
yapısı ile yüksek kalite standartlarından 
ödün vermeden en yenilikçi tedavileri 
hastalarımızın hizmetine sunmaktadır.

VERDIĞIMIZ HIZMETLER
❚ Uzman hekim muayeneleri ❚ İç hastalıkları 

❚ Kardiyoloji ❚ Fizik Tedavi  
❚ Göğüs hastalıkları ❚ Üroloji ❚ KBB  

❚ Çocuk Hastalıkları ❚ Kalp Damar cerrahi ❚ 
Psikiyatri  ❚ Gastroenteroloji ❚ Nöroloji 

 ❚ Laboratuvar ❚ Fizik Tedavi ❚ Endoskopi ❚ 
Ultrason doppler ❚ Röntgen  

❚ Mammografi” ❚ Diyet ve metabolizma ❚ 
Estetik ve lazer  ❚ Diş hekimliği

Adres: Şair Arşi Caddesi No: 6 Göztepe
Kadıköy - İstanbul 34732 Tel: 444 0 664

Fax: 0 216 337 95 92 Email: info@medipoint.com.tr
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elimiye Stadı’nda oynanan müsabakaya büyük 
seyirci desteği ile başlayan ev sahibi Fikirtepe 
Dumlupınarspor, Aydınlıspor karşısında sergi-
lediği atak ve etkili oyunuyla farklı skorla maçı 

kazandı. İlk yarısı Mustafa ve Sercan’ın golleriyle 2-0 ta-
mamlanan maçta ikinci yarıya da Mustafa’nın golüyle baş-
layan turuncu siyahlılar, İlker, Mesut ve Ali’nin golleriyle 
maçı 6-0 galip tamamladı. Maç sonunda Fikirtepe Dum-
lupınar takımı ve yönetimi seyircisi ile birlikte zor geçen 
bir sezonun sonunda gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı.

ÖZLENEN BAŞARI GELDİ
Kulübün uzun yıllar özlemle beklenen bu başarısın-

da kuşkusuz başarılı yönetimiyle Yalçın Yalçın en önem-
li paya sahip. Göreve geldiğinden bu yana yoğun iş yaşa-
mının yanı sıra hep takımla beraber olmaya, yönetiminden 
teknik konulara kadar her işle birebir ilgilenmeye gayret 
gösterdi. Antrenmanları dahi kaçırmadı. Futbolcu ve teknik 
yönetimine zaman ayırdı. Fikirtepe Dumlupınar Spor Ku-
lübü camiasının önce şampiyonluk, ardından Süper Ama-
tör Lig ve daha üst liglere çıkma yolunda ilerlemesi için 
çabaladı. Yönetim Kurulundaki diğer isimler Başkan yar-
dımcıları Abdullah Efendiler, Murat Ünal, Salih Bağırgan, 
Basın sorumlusu Nazan Gürkan, Mali ve İdari İşler Sorum-
lusu Selçuk Kılıçarslan Sportif direktör, Altyapı sorumlu-
su Hüseyin Gediz, Genel Sekreter Bahri Kılıç, Genel  Kap-
tan Akif  Öncül, Teknik Direktör Onur Adem Şenkardeş, A 

Takım Kafile Sorumlusu Mustafa Kemal Kı-
zıltan’a kadar herkes kulübün başarısında eme-
ği olan diğer isimler.

 
BU KADRO TARİHE GEÇTİ
Kulübün bu başarısında en büyük pay kuşkusuz saha-

da ter dökerek, zorlu geçen bir lig sonunda Fikirtepe Dum-
lupınar Spor Kulübü camiası ve Kadıköy’e şampiyonluğu, 
Süper Amatör Ligine katılma başarısını getiren futbolcu-
lara ait. İşte 50 yıllık kulübün efsane kadrosunda şu isim-
ler bulunuyor:

Mevlüt Çiçek, Kaan Kurşun, İlker Dinbil, Tolga Öz-
türk, Selçuk Olgun, Eray  Güven, Mikail  Selçuk, Timuçin  
Balçık, Ali Yılmaz, Sercan Keret, Mustafa Üner, Furkan  
Kılıçarslan, Fırat Oral, Abdullah  Şimşek, Mesut  Aytemiz, 
Yasin Ören, Muharrem  Taş, K.Mustafa Arığtekin, Yusuf 
Akpınar, Mehmet Usta, Enes Kılıç. 

KOLEJ TAKIMI GİBİ
Kadıköy’ün 1967’de kurulan ve yıllardır amatör spor 

yaşamının önemli figürlerinden olan yarım asırlık Fikirte-
pe Dumlupınar Spor Kulübü’nün bu başarısı aslında uzun 
bir çalışmanın ürünü. Çok sayıda şampiyonluk yaşayan 
kulübün tarihi, başarılarla dolu. Kulüp geçtiğimiz yıllarda 
U19 gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonası’na katıl-
ma başarısı gösterdi. Kulüp sportif başarıya olduğu kadar 
öğrenci olan sporcularının ders başarısına da önem veriyor. 
Yıllar önce çamur sahalarda Fikirtepe’nin başarısı için ter 
döken birçok isim şimdi takımda yönetici ve tecrübelerini 
gençlerle paylaşıyorlar. 

İstanbul Kadıköy Lisesi Kız Basketbol 
Takımı, Beden Eğitimi öğretmenlerinden 
Zehra Sormageç yönetiminde, Antrenör 
Kerem Aşıcı çalıştırıcılığında önemli bir 
başarıya imza attı. İstanbul Anadolu Yaka-
sı 1.Bölge Şampiyonu olan İstanbul Kadı-
köy Lisesi (İKL) Basketbol Takımı, İstan-
bul 7.si olarak Kadıköy ilçesini Denizli’de 
Türkiye Şampiyonası elemeleri Çeyrek Fi-
nal etabında temsil etti. Burada yapılan 
karşılaşmalarda Bursa Celal Sönmez Spor 
Lisesi’ni 41-28 mağlup eden İKL, ikinci 
maçında İzmir Menemen Lisesi’ni 61-16 
yenerek Türkiye Şampiyonası Elemeleri 
Yarı Final etabına katılmaya hak kazandı. 
İKL basketbol takımı şu oyunculardan olu-
şuyor: Nazlı Şavlak, Melis Duman, İrem 
Ünlü, Pelin Ünlü, Pınar Zor, İlayda Bekde-
mir, Şerife Çelik, Ülkü Büşra Çoban, Mina 
Ekal, Buse Türkeri, Ece Saygut, Ecenaz 
Olcay, Doğa Tok, Selin Erhan.

İstanbul Kadıköy Lisesi 
Kız Basketbol Takımı, 

Denizli’deki elemelerden grup 
birincisi olarak çıkmayı başardı

BU HAFTA

BU HAFTA

İSTANBUL 1. AMATÖR 
FUTBOL LİGİ’NDE 

BU HAFTA
İstanbul 1. Amatör Futbol Ligi’nde bu hafta
Kadıköy’den Fikirtepe Dumlupınar, 
Koşuyolu ve Acıbadem’in 1. Amatör futbol 
liginde elde ettiği sonuçlar şöyle:

■ 14. grupta Taşdelen-Koşuyolu maçı 0-0 
beraberlikle sonuçlandı. Koşuyolu 19 puan 
ve maç fazlasıyla grubunda beşinci sırada 
yer aldı.
■ 16. grupta yer alan son haftalarda, 
çıkışını sürdüren Acıbadem, lider Pendik 
Kavakpınar karşısında 2-0 mağlup oldu.
■ 17. grupta ise Fikirtepe Dumlupınar, 
lig bitimine bir maç kala karşılaştığı 
Aydınlıspor’u 6-0 gibi farklı bir skorla 
mağlup etmeyi başardı ve şampiyon 
oldu. Fikirtepe Dumlupınar gelecek sezon 
İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’nde 
Kadıköy’ü temsil edecek.

İstanbul 1. Amatör Futbol Liglerinde 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı gruplarda 
maç programı şöyle:

■ 14. Grupta haftanın programı
Balkan Yeşilbağlar-İçerenköy İ.Y.
Örnekköy Spor-Taşdelen
İstanbul Esnaf Spor-Barbaros
Cevizli Anadolu-İdealtepespor
Koşuyolu(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)
■ 16. Grupta haftanın programı 
Maltepe Yıldız-İstanbul Sahil Spor
Pendik Kavakpınar-Valide Tayfun
Orhanlıspor-Yamanspor
Kartal Yuvası-Acıbadem
Elmalıspor(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)

SÜPER AMATÖR LİGİ’NDE 

BU HAFTA
İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’nde 
Kadıköy kulüplerinin yer aldığı gruplarda 
sonuçlar ve gelecek haftanın programı 
şöyle:

■ 2. Grupta Haftanın Sonuçları 
Ömerli Köyü-Ortaçeşme:2-0
Vardar-Bostancı: 2-1
Bakırköy-Selimiye:2-0
Küçükçekmece-Dolayoba:1-4
Küçükköy-Mahmutbey:3-0
Sultanbeyli(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)

■ 2. Grupta Gelecek Haftanın programı
Sultanbeyli-Bakırköy
Selimiye-Vardar
Bostancı-Ömerli Köyü
Ortaçeşme-Küçükköy
Mahmutbey-Küçükçekmece
Dolayoba(Haftayı maç yapmadan 
geçecek.)

■ 7. Grupta Haftanın sonuçları
Yıldırımbosna-Kurtköyspor:2-1
Ç.İhsaniye-Albayrak: 1-4
Sütlüce-Rami: 0-7
Soğuksuspor-Yel değirmeni:5-1
Yenibosna-Ortaköy:0-3

■ 7. Grupta Gelecek haftanın programı
Albayrak-Yıldırımbosna
Ortaköy-Soğuksuspor
Yel değirmeni-Sütlüce
Rami-Ç.İhsaniye
Kurtköyspor-Yenibosna
İstanbul Süper Amatör ve 1. Amatör 
Liglerinde son haftalara girilirken, U14 
ligleri başladı. U19 ligleri de 1 Şubat 2017 
tarihinde başlayacağı duyuruldu. U14/B 
Liginde 15. Grupta ilk hafta bol gollü 
Bostancı-Yel değirmeni derbisiyle başladı. 
Yel değirmeni maçtan 8-2 galip ayrıldı. Aynı 
grupta Gümüşsuyu-Acıbadem maçında 
3-0 ile kazanan Gümüşsuyu oldu. 18. 
Grupta ise Feneryolu, Maltepe Belediye’ye 
11-0 mağlup oldu.

Kaan Aykut ve Kaan Sunman tarafından 17 Mayıs 
2010 tarihinde Moda’da kurulan Dinamo Spor Ku-
lübü, İstanbul amatör basketbol liginin farklı yaş ka-
tegorilerinde başarılı gidişini sürdürüyor. U16 Final 
Grubu 3.hafta mücadelesinde Bakırköyspor’a konuk 
olan Dinamo SK U16 takımı, baştan sonra heyecanlı 
geçen karşılaşmadan 46-44 galip ayrıldı.

SON SANİYEYE KADAR HEYECAN
Maçın son periyodunda da beklenen oyununu ser-

gileyemeyen Dinamo SK son 2 dakikaya 4 sayı geride 
girdi. Alınan moladan sonra toparlanan Kadıköy eki-
bi son 2 dakikada bulduğu 6-0’lık seri ile maçtan 46-
44 galip ayrılmasını bildi. Son topta 2 saniye kala orta 
mesafe atışında isabetli olan Kenan Köksal takımına 
galibiyet getiren sayıyı da atarak final grubundaki ba-
şarılı oyununu sürdürdü. 

DERBİDE DE GALİP
Son olarak 24 Ocak Salı günü Caferağa Spor Salo-

nunda Suadiye Gençlik takımı ile karşılaşan Dinamo, 
maçtan 61-40 galip ayrıldı. Final grubunda ilk dört ta-
kımın bir üst tura çıkacağı 8 takımlık A grubunda Di-
namo Spor Kulübü üst sıralardaki yerini korumaya 
devam etti. Daha önce final grubunda Fyl, Bayrampa-
şa Sportif ve Bakırköyspor ile karşılaşan Dinamo bu 
maçlardaki iyi oyunlarıyla izleyenlere keyifli dakika-
lar sundu. Dinamo U16 bu sonuçlarla final grubunda 
oynadığı 4 karşılaşmada 3galibiyet elde etti.

A TAKIM YENİLGİSİZ
Dinamo SK. A takımı da İstanbul Büyük Erkekler 

Ligi (İBEL) C Grubu’nda 6maçta 6 galibiyet alma-
yı başardı ve grup lideri olarak final grubuna kalmayı 
garantiledi. İstanbul Büyük Erkekler liginde çıktığı 6 
maçtan da galip ayrılan Dinamo büyük erkek basket-
bol takımı, katıldığı diğer bir turnuva olan BCCUP’ta 
ise oynadıkları 5 maçtan galip ayrılarak liderliğine 
devam ediyor. İki turnuvada da final grubunu garan-
tilediklerini belirten kulübün altyapı sorumlusu Kaan 
Aykut şunları söyledi; “U16 yıldız erkek takımımız 
basketbol okulumuzdan kulüp seviyesine kadar ken-
di yetiştirdiğimiz oyuncular. Bu oyuncular ile başarı-
lı bir sezon geçirmek bizi çok mutlu etti. 6yıldır be-
raber oynayan sporcularımızın başarılı olması alttan 
yetiştirdiğimiz küçük oyunculara da örnek olacaktır.”

Dinamo SK. A takımı, A, B ve C grupları olmak 
üzere İBEL’de oynayan 27 takım içinde tüm maçlarını 
kazanan tek takım ve aynı zamanda İBEL’in 444 ile en 
fazla sayı atan takımı olmayı başardı. Kulübün genç 
kız klasman grubunda yer alan U18 genç kız takımı 22 
Ocak Pazar günü Bayrampaşa spor salonunda Pertev-
niyal Spor Kulübü ile karşılaştı. Dinamo –SK. maçtan 
47-45 galip ayrıldı. Zorlu geçen karşılaşmayı kazanan 
Dinamo, aldığı galibiyet ile 3.sıradaki yerini korudu. 

ALT YAPI SEÇMELERİ
Gelecek sezon Dinamo Spor Kulübü basketbol 

altyapı takımlarında oynamak isteyen 9-15 yaş ara-
sındaki sporcuların katılacağı seçmeler 4 – 5 Şubat 
2017 tarihlerinde düzenlenecek. Katılmak isteyen 
sporcuların kulüp ile temasa geçerek yaş gruplarına 
göre düzenlenen seçme saatlerini öğrenmeleri için il-
gililerin kulübün 0216 346 75 24 numaralı telefonu-
nu arayabilirler.

Basketbolun 
Dinamo’su
Kadıköy’ün spor kulübü 
Dinamo SK en başarılı 
sezonlarından birini yaşıyor

yarı finalde
Kadıköy Lisesi 

l Nusret KARACA

l Mustafa SÜRMELİ

S

Fikirtepe
İstanbul 1. Amatör Ligi 17. Grupta 
yer alan Kadıköy takımlarından 

Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü, 
bitime 1 hafta kala şampiyon oldu ve 

Süper Amatör Lige yükseldi



27 OCAK - 2 ŞUBAT 201714 Haber

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
27 OCAK – 3 ŞUBAT 2017

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

"ATATÜRK VE NUTUK”
Öğretim Üyesi Ayşen ARIÇ

27 Ocak 2017 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

‘’SERTAÇ TEZEREN MODA KOROSU’’
Şef SERTAÇ TEZEREN 
30 Ocak 2017 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“ CİLT GENÇLEŞTİRMEDE KULLANILAN 
TIBBİ YÖNTEMLER”

Uzm. Dr. Şafak GÖKTAŞ
30 Ocak 2017 / 14.00

Yer: CKM B Salonu
Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

"ÇOCUK HAKLARI”
AV. Celal ÜLGEN ve Gazeteci Mustafa 

MUTLU
30 Ocak 2017 / 14.00

Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

‘’BAĞDAT TSM KOROSU’’
Şef SEVİNÇ ÇELEBİ

31 Ocak 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"DUYGULARIN FİZİKSEL VE RUHSAL 
SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”

Kişisel Gelişim Uzm. Buket ELBEYOĞLU
31 Ocak 2017 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"ANADOLU’NUN SÖZÜ VE SAZI”
THM Sanatçısı ve Koro Şefi Nurettin 

KARAKUŞ
31 Ocak 2017 / 14.00

Yer: Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi Parkı Gönüllüleri

"İNSANIN EVRENDEKİ YERİ”
Prof. Dr. Fatma ESİN
31 Ocak 2017 / 14.30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

"MÜZİK PINARI TSM KOROSU"
Şef  Kadir ADIGÜZEL   

01 Şubat 2017 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

"BANA YENİ BİR BEN LAZIM”
Dr. Müh. Gülay SAVAŞ
1 Şubat 2017 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

"KIZ KULESİ TSM KOROSU "
Şef  Mustafa ŞAĞYAŞAR 

02 Şubat 2017/ 20.00 
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

"GÖBEKLİTEPE VE KADİM TAPINAKLAR”
Doç Dr. Haluk BERKMEN

2 Şubat 2017 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri=

"SİGARA TİRYAKİLİĞİ VE BIRAKIRKEN KİLO 
ALMAMAK MÜMKÜN MÜ?”

Uzm. Diyetisyen Cansu BÜYÜKBAŞ – Uzm. 
Psik. Aylin GÜNDOĞDU

3 Şubat 2017 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

"CEMRE TSM KOROSU"
Şef  Cem ADALI  

03 Şubat 2017/ 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

ostancı Gönüllüleri’nin “engelsiz” 
müzik grubu Bremen Mızıkacıları, 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde unu-
tulmaz bir konser verdi. Down send-

romlu, otizmli, yarı mental 14 zihinsel engelli 
gençten oluşan müzik grubu, yaklaşık 10 yıl önce 
gönüllü öğretmenleri Yaşar Morpınar şefliğin-
de çalışmalara başladı ve bugüne kadar 257 ritm 
konseri verdi. 

Verdiği konser sayısı itibariyle dünyada ben-
zeri olmayan bu özel müzik grubu Afrika, Arap, 
Roman, Karadeniz ritimlerinden oluşan ritm per-
formansları, dans gösterileri ve söyledikleri şar-
kılarla gönüllülere 
unutulmaz bir gösteri 
sundu. Ayrıca engelli 
anneleri de çocukları-
na söyledikleri şarkı-
larla eşlik etti. 

Gönüllüler, engel-
li olmalarına rağmen 
birçok konuda yete-
nekli olan bu özel ço-

cukların müzik ile hayata nasıl tutunduklarına ve 
yaşama sevinçlerine şahit oldu. Bostancı Gönül-
lü Başkanı Birsen Sungur, “Bu özel gösteri için, 
grup üyesi çocuklarımıza, ailelerine ve gönüllü 
olarak eğitmenlik yapan Yaşar Morpınar’a sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ
Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Klasik Türk Sa-

nat Müziği Korosu, Şef Caner Bakır yönetimin-
deki Kış Konseri’ni Kadıköy Halk Eğitim Mer-
kezi’nde verdi. Hüzzam faslı ile konsere başlayan 
koro Nihavend, Hicazkar ve Uşşak makamının 

seçkin eserlerinin ses-
lendirilmesi ile son 
buldu.

Bazı şarkılara ko-
nuklar da eşlik etti. 
Konserin sonunda sa-
londaki izleyicilerle 
birlikte 10.yıl marşı 
ayakta, coşkulu bir şe-
kilde seslendirildi.

B

müzikle
ENGELLERİ

AŞIYORLAR

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde “2017’den Beklen-
tiler” semineri düzenlendi. Konuşmacı Astrolog 
Ümit Çilingiroğlu, “Astroloji, gökyüzündekilerin 
dünyadaki varlıklar üzerindeki etkilerini göz-
lemler ve haritalardaki astrolojik verileri kulla-
nır” diyerek 2017 yılına ait değerlendirmelerini 
ve öngörülerini paylaştı.
Çok zorlayıcı enerjiler olacağını, gerilimler, sı-
kıntılar yaşanacağını, ekonominin çok zorlana-
cağını belirten Çilingiroğlu, hangi tarihlere dik-
kat edilmesi gerektiğini, aylara göre gezegenler 
ve burçların etkileşimlerini, ay ve güneş tutul-
malarının etkilerini anlattı.

2017’de yıldızlardan 
BEKLENTİLER

Merdivenköy Gönüllü Evi’nde Dr. A.Kıvanç Kutluca, kent-
sel dönüşüm ve altyapı sorunlarına çözüm konusunda bilgi-
ler verdi. “Kentsel Dönüşüm sadece çürük binaların yıkılması 
ve onların yerine yeni binaların yapılmasından ibaret olma-
malı” diyen Kutluca, büyük alanlarda gerçekleştirilen Kentsel 
Dönüşüm Projeleri ile kentin altyapı sorunlarına çözümler ge-
tirilmesi gerektiğini ifade ederek “Kentsel dönüşüm yeni bir 
yaşam alanı tesis etmektir.” dedi.

Feneryolu Gönüllüleri, Türkiye Harp Malulleri Gaziler, Şehit, 
Dul ve Yetimler Derneği Anadolu şubesini ziyaret etti. Pen-
dik’te bulunan dernek 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından kuruldu. Sadece asker olan gazi ve şehit ailele-
rinin üye olabildiği Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan tek 
dernek. Derneğin amacı gazi ve şehit yakınlarının sıkıntıları-
nı dertlerini ve haklarını gözeterek her türlü desteği vermek. 
Ayrıca dernekte Çanakkale Savaşları Müzesi de var ve bura-
da savaş zamanından kalan kıyafetler, silahlar, eşyalar sergi-
leniyor. Gönüllü Başkanı Meltem Çokça “Biz de ileriki günler-
de bu ailelerimizle bir araya gelmek istiyoruz. Dernek başkanı 
Oktay Kaya ve çalışanlarını kutluyoruz.” dedi.

GAZİ, DUL VE YETİMLER 
UNUTULMADI

Fikirtepe Gönüllü Evi “Çocuklar Üşümesin” projesi kapsamın-
da Hüseyin Ayaz Ortaokulu’na mont, bere, bot, atkı yardımı 
yaptı. Kadıköy’de faaliyet gösteren Bostancı, Caddebostan, 
Fenerbahçe, Feneryolu, Koşuyolu, Suadiye, Sahrayıcedid, Zü-
htüpaşa Mahalleleri Gönüllüleri projeye ürün desteği sağladı. 
Gönüllü Başkanı Gülden Alagöz , “Yardım gönül işidir, yardım 
eden tüm mahalle gönüllülerine teşekkür ederek imkanla-
rımız çerçevesinde sosyal yardımlarımıza devam edeceğiz.” 
dedi.

“ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN” KENTSEL DÖNÜŞÜM VE 
ALTYAPI SORUNLARI

Gönüllülerden

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde, Dr. Sezai 
Çelik, damar hastalıkları, varis ve ozon te-
rapisi hakkında sunum yaptı.
Toplardamar yetmezliğine “varis” dendiğini 
belirten Çelik, ana damarların tıkanmasının 
akciğer embolisine yol açtığını ve ölümcül 
olduğunu belirtti. Çelik, venöz ülserin va-
ris yarası olduğunu ve aylarca iyileşmedi-
ğini, varis damarlarının kanamaya elveriş-
li olduğunu da ekledi. Dr. Sezai Çelik şunları 
anlattı: “Dışarı çıkmış anadamar varisi eski 
yöntemde ya köpük tedavisi ile ya da da-
marı keserek almak sureti ile cerrahi yön-
teme başvurulurdu. Yeni yöntemde lazer 
ve radyo frekans teknolojisi uygulanarak 
damar kurutulur. Varis genellikle bacaklar-
da görülür. Ayakta kalmak, fazla oturmak, 
yüksek topuklu ayakkabı giymek, sigara 

kullanmak varisin önemli nedenleridir. Va-
ris çorabı,  varisin ilerlemesini engeller.
Son yıllarda Ozon tedavisi başarılı sonuç-
lar ortaya koymuş olup, oksijen her doku-
nun olmazsa olmazıdır, kana çok hızlı ge-
çer. Hastaya, (ozon + oksijen ) karıştırılarak 
kan yoluyla verilir. Vücutta kanın gitmediği 
yer yoktur. Bu nedenle ozon tedavisi fay-
dalıdır.” 
Çelik, kanser tedavisi bittikten sonra nük-
setmesini önlemek için ozon terapisi yapıl-
malıdır diyerek sözlerini tamamladı.

KALBE DİKKAT!
Feneryolu Gönüllüleri de, Medipoint Hasta-
nesi doktorlarından Kardiyolog Uz. Dr.Cem 
Demirpolat’ı konuk etti. Demirpolat, Kalp 
hastalıklarının sebepleri, hangi yaşlarda 

görülmeye başladığı, korunmak için neler 
yapılması gerektiğini anlattı. Kalp hastalık-
ları ile ilgili katılımcıların sorularını cevap-
layan Uz.Dr.Cem Demirpolat, gönüllüle-
re sigara içmemeleri, kan basınçlarını takip 
etmeleri, 40 yaşın üzerindekileri kardiyo-
lojik testlerini yapmaları konularında uya-
rarak, “Sağlıklı kalp için diyet yanında spor 
yapmalı ve hareketli bir yaşam tarzı olma-
lıdır.” dedi.

GENÇ KALMAK MÜMKÜN MÜ?
Zühtüpaşa Gönüllüleri’nin konuğu Anti-A-
ging Uzmanı Dr, Aydan Ünveren, genç kal-
ma ve gençleşme üzerine önemli bilgiler 
verdi. Gönüllüler yaşlanma nedenlerini ve 
dikkat edilecek hususları dinledi ve soru-
lar sordu.

Yaşlanmanın DNA hasarları, hücre telomer-
lerinin kısalması ve kök hücre havuzunun 
azalmasından kaynaklandığını söyleyen 
Ünveren, bunları örneklerle anlattı. Serbest 
radikallere karşı spor ve hareketin, doğru 
beslenme ve antioksidanların olumlu etki-
leri tartışıldı.

NEFESİN MUCİZESİ
Zühtüpaşa Gönüllüleri, ”Nefesin Mucizesi” 
konulu seminerde nefes koçu Esin Koça’yı 
ağırladı. Seminerde “doğru nefes almanın” 
fiziksel bedenimize, uygularımıza, düşün-
celerimize ve bilinçaltımıza olan faydaları 
anlatıldı. Üst solunum ve alt solunum çalış-
maları yaparak bütüncül nefes uygulama-
ları yapıldı. Meditasyon çalışması ile semi-
ner son buldu. 

sağlık seminerleri

Bremen Mızıkacıları engelsiz 

müzik grubu, Caddebostan Kültür 

Merkezi’nde gönüllülere unutulmaz 

bir gece yaşattı
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27 Ocak Cuma

SOLDAN SAĞA:
1-‘Yaralısın’, ‘Gülünün Solduğu Akşam’, ‘Havada Kar Sesi Var’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… Esasla ilgili, 
asıl ve temel olanla ilgili… Zabıt. 2-Tanzimat’tan önce Osmanlı Devleti’nin Müslüman olmayan uyrukları… 
İstanbul’un bir ilçesi… Çeşitli renk ve büyüklükteki karelerden oluşan (desen ya da kumaş). 3-Nezle, ingin, 
dumağı… Verme, ödeme… Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi ya da benzerlik bulunan şeylerin tümü, 
kategori… Balçık. 4-Şimdi, şu anda, hala, daha… ‘Huzursuzluk’ adlı yeni romanı geçenlerde yayımlanan 
ünlü yazar. 5-Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk… Bir 
nota… Hayworth soyadlı efsanevi aktris… İmkan. 6-Tam pansiyon anlamında kısaltma… ‘İlahi Komedya’nın 
yazarı… Üç beyazdan biri… Tasa, kaygı, üzüntü. 7-Duygulanmak… Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği. 
8-Erken… Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat… Güldürü niteliğinde 
kısa oyun… Yat limanı. 9-Mecazen, içinde az eşya bulunan… Bir nota… Güreşte bir oyun. 10-Dogma, nas… 
Kesici araçları bilemek için kullanılan alet… Basımcılıkta harfler ya da satırlar arasındaki açıklık… İlgi eki. 
11-Olumsuzluk belirten bir önek… Oldukça, hayli… İkilem… İki anlamı olan bir sözün akla en az gelen anlamının 
amaçlanarak kullanılması ve anlamı güçlendirmesi sanatı. 12-Bir sıvının içindeki alkol derecesi… Herkes, 
yabancılar… İçindeki katı madde erimiş bulunan sıvı, mahlul. 13-Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal 
bileşik… Ten… Resmi günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü. 
14-Sezen Aksu’nun bir albümü… İçten, candan. 15-Albert Camus’nün bir romanı… Bir sayı... Kriptonun 
simgesi… Eklembacaklıların ve kabukluların dış dokusunu oluşturan dayanıklı ve esnek organik madde. 
16-Dili tutulmuş, dilsiz… Evre, merhale… Sıkıntı verme, üzme… Küçük bitki. 17-Sadakatli… Yılmaz önadlı 
sinema yönetmeni… Yayla ya da bahçe kulübesi. 18-Deha sahibi, dahi… Yalan dolanla gizlice görülen kötü 
iş, gizli oyun… Notada duraklama zamanı… Bir tür pembe elmas. 19-Milimetrenin kısa yazılışı… Bir soru eki… 
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça… Raflı, taşınabilir, küçük dolap. 20-Genişlik… Sürdürme, 
devam ettirme… Gerçekte öyle olmadığı halde öyle sayılan saymaca… Olağanı aşan büyüklüğü olan.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Kadınsız Erkekler’, ‘Çanlar Kimin İçin Çalıyor’, ‘İhtiyar Adam ve Deniz’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… 
Biçimi yumurta gibi olan, beyzi, oval. 2-Gerçek… Bir tarikat ya da sanatın ilk kurucusu… Ateş… Bal peteği. 
3-Koyun ve keçiye verilen ortak ad… Baryumun simgesi… Kadıköy’de bir semt. 4-Bora önadlı müzisyen, 
aktör… Ağaç balına verilen bir ad… Bir nota. 5-Güney Kafkasyalı bir halk… Kudret, iktidar… Çiçek tozu… 
Kıdemli sözcüğünün kısaltması. 6-Yeşim Ustaoğlu’nun bir filmi… Yüzey şekilleri, arıza… O kadar anlamında bir 
sözcük… Fakat, lakin. 7-Şakaklardan sarkan saç lülesi… Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş… İthalat. 
8-Akdeniz ülkelerinde yetişen, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki… Bruce önadlı efsanevi aktör… Baba. 
9-Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)… Bir renk… Hürriyet gazetesinin kurucusu olan ünlü gazeteci, yazar ve 
karikatürist. 10-Güneş’e yakınlık bakımından altıncı sırada olan gezegen… Deride, özellikle ellerde oluşan 
zararsız, pürtüklü küçük ur… Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu. 11-Çözümlemeli… Bir açıyı ölçmeye ve 
başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç… Erler. 12-Lityumun simgesi… 
Piston… Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek… Kansızlık. 13-Bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu ya da 
yerleştirildiği oyuk… Bir nesnenin içeriğini oluşturan şey… Seçenek, alternatif… Eski dilde baba. 14-Kumaşla 
astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez… Akıl… Siyaha çalan buğday rengi… 
Menteşe. 15-Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen, laedri… Avrupa’da bir başkent… Baş, kafa. 16-En önemli, 
belli başlı, ana, esas… Semt… Hastalıktan kalkma, iyileşme… Giyeceklerde takım… Titanın simgesi. 17-Beyaz 
leke… Zayıf, çelimsiz… Ersek soyadlı ünlü hekim… O yer. 18-Dilbilgisinde, yalın durum… Eti dili ve eserlerini 
konu alan bilim dalı. 19-Dikbaşlı, dikkafalı… Duaların arasında ve sonunda söylenen bir sözcük… Elma, armut 
kurusu… Efsaneleşen kavram ya da kişi… Altın. 20-Irmaklarda işleyen ve şişirilmiş tulumlar üzerine kurulan 
bir tür sal… Ulu, büyük, saygın… Ruh… Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Kadir İnanır, Şahika 2-Avane, Ala, Olay, Nokta 3-Nar, Kür, Sabiha Gökçen 4-Dramatik, Nevir, Naat 5-Ey, İkon, Akran, 
Tür, Ki 6-Mahlep, Onat, Bes, Tein 7-Altyapı, Operet, Dk 8-Rate, Ad, Kariye, Udi 9-Kr, Ts, Ir, Fos, Natamam 10-Oka, Arman, Stadyum, 
Se 11-Nanay, Paso, İş, La 12-Dik, Liam, Yeni Zelanda 13-Ukala, Yasal, Nitel 14-Sevda Sözleri, Mama 15-Oto, Irak, İri, Taşova 16-Derpiş, 
Teknisyen, Mal 17-Eceabat, Lain, En, Keza 18-Kd, Riley, Çul, Alt 19-Sıralaç, Mendirek 20-Nota, Metal, Kuka, Keka.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Kandemir Konduk, Dekan 2-Avarya, Arkaik, Oecd 3-Dara, Hat, Ankastre, At 4-İn, Millet, Leopar 5-Rekaket, 
Saylav, İbis 6-Ütopya, Dışalım 7-Narin, Adımsayar, Tere 8-Al, Op, Ra, Masat, Yat 9-Nas, Anık, Np, Sökel, La 10-Anka, Af, Ayaz, Kanal 
11-Roberto Rossellini 12-Liva, Piston, Erinç 13-Şahinbey, İdris, Umu 14-Ayar, Erendiz, Yelek 15-Tse, Ayşen, Ten, Na 16-İnönü, Tutu, 
liman, Ad 17-Kokart, Damlataş, Klik 18-Akça, Edim, Anemometre 19-Tetkik, As, Avaz, Ek 20-Şan, İn, Ametal, Alaska.

Yaşam
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’larını Kadıköy’de resim öğretmeni ola-
rak geçiren Sumru Ekşioğlu, o günlerin 
yaşam biçimini, sakinliğini özlüyor. Mo-
da’daki evinde ziyaret ettiğimiz Ekşioğ-

lu’nun 90’lar anıları;
•  Sizi biraz tanıyalım önce.
Ayrılıkçeşmesi doğumluyum. 1-2 yaş geçtikten 

sonra Samsun'a gitmişiz. İlkokul, ortaokul ve Lise 
1'i orada okudum sonra yine İstanbul'a dönüş. Yak-
laşık 45 yıldır Kadıköy’deyim yani. Lise 2 ve Lise 
3'ü Kadıköy Kız Lisesi'nde okudum. Üniversitede 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldum. 80’de 
hem evlendim hem öğretmenliğe başladım. Kadıköy 
Kız Meslek Lisesi'nde resim öğretmenliği yaptım. 
90'larda Göztepe’deki Avni Akyol Güzel Sanatlar 
Lisesi'ndeydim.  Şimdi de Özel Aramyan Uncuyan 

Ermeni İlk ve Ortaokulu'dayım.
•  90'larla ilgili hatırladığınız şeyler neler?
 Okuldan eve evden okula gidip geliyordum genel-

de. En sevdiğim yer Bahariye Caddesi'ydi. Mesela Bağdat 
Caddesi'ne felan fazla gitmezdim. Moda kasaba gibiydi, 
nüfus azdı. Şimdi hafta sonları dışarı çıktığında yürünmü-
yor bile.  90'lı yıllarda sokakta hiç tanımadığım komşula-
rıma bize selam verirdik. 

•  Moda’da nerelere giderdiniz, neler yapardınız?
Moda Çay Bahçesi'ne 1990'lardan beri öğrenciler 

ders çalışmaya giderdi. Oraya ‘Zeynep Kamil’ denilir-
di. Burada Pala diye bir kuruyemişçimiz vardı. Çekir-
dek alırdık kuruyemiş alırdık, rahmetli Moda'nın en ta-
nınmış simalarındandı. Bir de 90'lı yıllarda başı örtülü 
uzun pardesü giyen beyaz saçlı mavi gözlü yaşlı bir ka-
dın vardı, sanırım göçmendi. Kırıntı'nın önünde, Moda 
parkında gezinirdi, elinde sürekli poşet taşırdı, çöple-
ri karıştırırdı. Yatacak yeri olmadığı için boş dükkan-
ları verirlerdi uyuması için, sonra öldüğünü duyduk…

Özellikle yaz gecelerinde Moda Deniz Kulübü'n-
den müzik sesleri yükselirdi. Herkes banklarda otu-
rup birasını çekirdeğini alır orada müzik dinlerdi. 
Ajda Pekkan gibi dönemin ünlü sanatçıları gelirdi. 
Moda’da dolmuş durağı vardı, orası son duraktı. O 
dolmuşlara binerdiniz bir kokusu olurdu, deri ve ben-
zin karışımı… bu da 90'ların unutamadığım detayla-
rından biridir. 57’de kurulmuş eski bir pastane olan 
İnci Pastanesi’nden sık sık kremalı milföy pastası al-
dığımızı anımsıyorum.  Moda’da beni en mutlu eden 
şeylerden biri de, 90'lı yıllarda olduğum gibi şuanda-
ki mutlu olduğum yanı asırlık ağaçları...

•  Neler giyer, nerelerden alışveriş yapardınız?
Modayı çok takip etmezdim, kendi tarzım vardı 

hep. Cevza diye bir mağaza vardı Kadıköy'de, Yapık-
redi'nin olduğu yerde. Oradan bohem kıyafetler alır-
dım. Bir de Antikacılar Çarşı'sı var Moda Caddesi'nin 
sonuna doğru. Eşim Gürbüz’le oraya çok giderdik.  

•  O zamanlar Moda'nın kültür hayatı nasıldı?  
O zamanlar da entellektüel bir semtti. Rahmetli 

Barış Manço 90’larda şuanda müze olan evinde oturu-
yordu. Oğulları  Doğukan ve Batıkan ile benim oğlum 
Efe beraber oynarlardı. Barış Manço'yu da sık sık gö-
rürdük, bakkala gelirdi alış-veriş yapardı. 

•  Çarşıya iner miydiniz?
Kadıköy Çarşısı her zaman sevdiğim bir yer oldu. 

Tabi sık sık inerdik, tüm alışverişimizi oradan yapar-
dık çünkü şimdi gibi büyük marketler yoktu zaten. O 
zamanlar Kuşdili’nde kurulan Salı pazarına giderdik, 
sahafları gezerdik. 90’larda nalbur çarşısı vardı. Ben 
nalburları çok severim, çiviler, vidalar falan ilgimi çe-
ker. Ama bu 90'lı yıllarda olanlar şimdi yok oldular. 
Altıyol'da büyük bir havuz vardı, 90'lı yılların en gü-
zel şeylerinden biriydi bence.  Boğa heykeli de kay-
makamlığın önündeydi o zamanlar.

•  Yazlık sinema yoktu sanırım o yıllarda?
Yoktu, yazlık sinemalar daha eskiydi. 90’larda ise 

Süreyya ve Reks’e giderdik. Oğlumu da Haldun Taner 
sahnesine çocuk oyunlarına götürürdüm.  

•  Bomonti Çay Bahçesi vardı değil mi? Peki hiç 
kafe var mıydı şimdiki gibi?

Bomonti çok güzel. Oradan baktığınız zaman Ka-
dınlar Plajını görürsünüz aşağıya doğru. Bir de Ke-
mal'in Yeri vardı, hala da var. Pek kafe yoktu, çay 
bahçelerine giderdi bizim kuşak.  

••  Bir resim eğitmeni olarak, 90'ların Kadıköy’ü-
nü çizseniz nasıl bir resim olurdu?

Şimdi daha karamsar düşünüyorum eskiye göre. 
Siyah-beyaz-gri tonlarının hakim olduğu bir tabloda, 
belli bir yerde renk koyabilirdim. Ya da elinde balon 
olan bir çocuk olurdu ve sadece balonu renkli yapar-
dım. O çocuk geleceğin umudu olurdu. 

•  90'lı yılları tekrar yaşamak ister miydiniz?
 Evet isterim. Olumsuz tarafları da var ama şu an 

ki yaşadığımız yıllardansa o zamanı tercih ederim. O 
zamanlar elimizde şimdiki kadar teknolojik imkanlar 
yoktu ama… Son model telefonlar olmasa ne olacak 
ki?! Önemli olan huzur içinde yaşayabilmek… Her 
şey daha naif ve saftı. Şimdi öyle değil maalesef…

Resim eğitmeni 
Sumru Ekşioğlu, 

‘’90’ların tablosunu 
çizseydim, elinde balon 

olan bir çocuk olurdu 
ve sadece balonu renkli 

yapardım. O çocuk, 
geleceğin umudu 

olurdu...’’ diyor

90
l Gökçe UYGUN

90’larda bir gün, 
Moda Bostan Sokak’taki evinde…

Sumru Ekşioğlu’nun  90’larda 
en sevdiği yer Bahariye’deki havuz
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MV Özel Erenköy Işık Orta-
okulu Jr.Roboformers Lego 
Robotik Takımı “Hayvanlar 
- Yaşam Ortaklarımız” adlı 

bir proje gerçekleştirdi. Öğrenciler proje 
kapsamında Kadıköy Belediyesi ile ortak 
çalışma yürüterek Kadıköy sınırları içeri-
sinde şehir güvercinlerinin yoğun olarak 
bulunduğu bir alan belirledi. Öğrenci-
ler bu alanda kuşların beslenme ve tüne-
me alışkanlıklarını yerinde gözlemledi ve 
Ornitolog - Kuş Bilimci ve kuş gözlem-
ciler ile iletişime geçerek bir tüneme ku-
lesi tasarladı. 

Öğrencilerin tasarladığı tüneme ku-
lesi geçtiğimiz hafta Karikatür Evi’nin 
karşısındaki meydana yerleştirildi. Bu 
proje ile güvercinlerin dışkılarını kule-
deki bölmelere bırakması ve hem çev-
re kirliliğin azaltılması hem de güvercin 
dışkısından ekonomik gelir elde edilme-
si planlanıyor. 

“GÜBRE OLACAK”
Gazete Kadıköy olarak FMV Özel 

Erenköy Işık Ortaokulu Jr.Roboformers 
Takımı öğrencileri ile proje hakkında 
konuştuk. 

Öğrenciler yaptıkları görüşmeler so-
nucunda kuşların beslenme ve tüneme 
alanlarının düzenlemesi ile güvercin dış-
kılarının belirli bir bölgede toplanmasının 
mümkün olduğunu belirtiyor. Öğrenciler 
yaptıkları araştırmalar sırasında şehir gü-
vercinlerinin dışkılarının bir takım işlem-
lerden geçtikten sonra gübre olarak da 
kullanılabildiğini ifade ediyor. Öğrenci-
ler, öncelikli amaçlarının kuşların besle-
nebilecekleri ve tüneyebilecekleri kuleler 
yaparak bu kuleleri şehir meydanlarına 
kurmak olduğunu belirtiyor. 

Öğrencilerin araştırmalarına göre; şe-
hir güvercinleri beslenme alışkanlıkla-
rına göre belirli bölgelerde toplanıyor. 
Beslenme kuleleri ile kuşlar istenilen 
bölgelere çekilecek. Bu kuleler kuşların 
bir alanda beslenmesini ve tünemesini 
sağlayacak. Kulelerde biriken dışkılar 
toplanarak bu dışkıların ekonomik ola-
rak değerlendirilmesi sağlanacak. 

Jr. Roboformers takımının projesi, 
4 Şubat 2017 günü düzenlenecek First 
Lego Lig İstanbul Turnuvası’nda ser-
gilenecek. 

Sokak hayvanlarının 
ihtiyaçlarına yönelik ‘Modern 
Yuvalar’ projesi başladı
Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK), 23 
Ocak Pazartesi günü ‘Kedi Evleri 
Tasarım ve Uygulama Atölyesi’ 
çalışmalarına başladı. Üç aşamadan 
oluşacak atölyenin ilk aşamasında 
‘bilgilendirme toplantısı’ yapıldı. 
28 Ocak’ta ‘kedi evleri tasarımı’ 
için buluşulacak. 11 Şubat’ta ise 
hazırlanan tasarımlar Kadıköy 
sokaklarında minik sahiplerini 
bulacak. Beton kedi evi tasarlanırken; 
tasarım estetiği, dayanıklı ve uzun 
ömürlü olması, güçlü ve korunaklı 
barınma amaçlanıyor. Atölye 
çalışmaları herkese açık ve ücretsiz.

yuva tasarımı
Kediler için

Güvercinler için 
tüneme kulesi

F
l Erhan DEMİRTAŞ

FMV Özel Erenköy 
Işık Ortaokulu 

öğrencileri kuşlar 
için tüneme kulesi 
tasarladı. Kadıköy 

Belediyesi’yle yapılan 
ortak çalışma ile 
“tüneme kulesi” 

Karikatür Evi’nin 
karşısına konuldu
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