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Merhaba!
Bu coşkulu bir merhaba çünkü yeni dergimizin ilk sayısının “mer-
haba”sı. Bir süredir hazırlıklarıyla uğraştımız “Yerel Yönetimler ve İn-
san” dergisini nihayet sizlerle buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Bu 
dergide, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere yerel yönetimler-
in insanların refahı için yaptığı çalışmalar irdelenecek ve bunun yanı 
sıra “insan”ı ilgilendiren kültürel ve sosyal konular işlenecek. 
Dergimizin ilk sayısında çıkış noktamız Büyükçekmece oldu. 2019 
Kasım’ının son günlerinde, Büyükçekmece’de gerçekleştirilen Türki-
ye Yelken Şampiyonası’nı takip ettik ve bu şampiyona içerisinde, Tür-
kiye’ye rüzgâr sörfünü tanıtan isim Çağla Kubat ile röportaj yapma 
şansımız oldu. Bunun yanı sıra, yelken şampiyonasının ödül töreninde 
Büyükçekmece Bel. Bşk. Hasan Akgün’ün şampiyona ve sporun diğer 
dalları ile ilgili konuşmasını dinleme şansımız oldu ve bu konuşmayı 
da dergimizin ilk sayısında sizlerle paylaşıyoruz. 
Şampiyonanın ardınan soluğu Büyükçekmece’nin muhteşem gü-
zelliği Mimarsinan’da aldık ve burada geçmişe doğru uzanan bir yol-
culuk yaptık. Konu ile ilgili yazımız  “Keşfedilmeyi Bekleyen Eski Rum 
Köyü: Kalikratya”yı okuyarak siz de bu yolculuğa katılabilirsiniz.
Dergimizin ilk sayısında ilginizi çekeceğini umduğumuz daha pek 
çok konuya yer vermeye çalıştık. Köşe yazıları, etkinlik takvimi, röpor-
tajlar ve daha fazlasıyla umarız keyifle okuyacağınız bir sayı olmuştur. 

                                                                                           Sevgilerimle...

                                                                       Yeşim Coşkun

Editör’de
n





Şimdiki adıyla Mimarsinan Mahallesi, eski adıyla Kalikratya, geniş, uzun sahili, balıkçıları, parkları, kahvehan-
eleri ve daha pek çok detayıyla İstanbul’un güneybatı ucunda keşfedilmeyi bekliyor. 

Bugün İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine bağlı 23 mahalleden biri olan Mimarsinan, bir zamanlar küçük bir Rum 
köyü olan Kalikratya idi. Sahil kıyısındaki bir deniz beldesi olan Kalikratya, zaman içinde Mimarsinan Mahallesi’ne 
dönüştü. Mahalle, adını yıllar önce civar bölgede Mimar Sinan’ın yapmış olduğu köprüden alıyor. Her ne kadar Rum-
ca adı değişmiş olsa da Rumların bıraktıkları kültürel miras hâlâ orada. Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan tarihi 
evler, balıkçıların tezgâhlarını süsleyen mezeler... Hepsi Rum kültürünün izlerini taşıyor.

Keşfedilmeyi Bekleyen 
Eski Rum Köyü: KALİKRATYA
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Keşfedilmeyi Bekleyen 
Eski Rum Köyü: KALİKRATYA
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Balık Osman Lokantası

Eski adıyla Kalikratya, bugünkü 
adıyla Mimarsinan Mahallesi’n-
de Rumlardan kalma tarihi ev-
ler, 1940’lı yıllardan kalma tarihi 
balıkçılar, zamanında Atatürk’ün 
kahve içmek için geldiği İskele 
Restaurant gibi tarihi ve kültürel 
öneme sahip birçok yapı mevcut. 
Bu yapılardan biri de 1924 yılın-
da Selanik’ten buraya göç eden 
İsmail Altındeniz’in oğlu Osman 
ile birlikte açıp işletmeye başladı-
ğı (1947) Balık Osman Lokantası. 
Bugün restoranı ailenin dördün-
cü kuşağı işletiyor. Mekân son 
derece ferah bir ambiyansa ve 
hemen her cepheden görünen 
muhteşem bir manzaraya sahip. 
Mahallede bulunan pek çok balıkçı gibi Balık Osman Lokantası da beldenin denizle uyum ya-
kalayarak yarattığı o mavi, düşsel ambiyansın önemli bir parçası. Sahil boyunca dolaştığınızda 
böyle daha pek çok restoran karşınıza çıkıyor.

Kalikratya'nın öyküsünü Mimarsinan Mahallesi'nde 
doğup büyüyen ve beldenin en eski balıkçılarından 
birini (Köşem Restoran) işleten Alkan Akide'den din-
liyoruz.

"Burada eskiden Rumlar yaşarmış, mübadelenin ar-
dından Türkler yaşamaya başlamış. O zamanlardan 
kalma hiç kimse şimdi ne yazık ki burada değil. Tüm 
Rumlar mübadeleyle birlikte evlerini terk etmek zo-
runda kalmışlar. Ama tabii ki izleri hâlâ duruyor. Bu 
yaptığımız mezelerin birçoğu onların mirası örneğin. 
Mahallenin eski adı Kalikratya olduğu için bura-
da bir balıkçıya da aynı ad verildi. Sahil kıyısındaki 
parkın adı Mübadele Parkı. Bu da beldenin kültürel 
bir dönüşüm geçirmiş olduğunu vurguluyor. Bu tarihi 
açıdan büyük bir değer. Düşünün; mübadeleden önce 
burada ikâmet eden Rumların torunları geliyor kimi 
zaman buraları dolaşmaya, kendi geçmişlerini öğren-
meye. Bu önemli bir şey. Ancak tabii zaman içinde 
bazı kültürel değerler kaybolmaya yüz tuttu. Yine 
de biz kendi adımıza bu değerleri balıkçılık kültürü 
içinde ayakta tutmaya çalışıyoruz."

Kalikratya’nın Öyküsü
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Dünya Kostümleri Müzesi

Mimarsinan Mahallesi'nin 
tarihsel önemini vurgu-
ladık. Biraz da kültürel 
öneminden bahsedelim. 
Mahallede dolaşmak, için-
den neler çıkacağını bil-
mediğiniz eski, değerli bir 
kutu keşfetmek gibi. Köşem 
Restoran'da Alkan Bey'le 
konuştuktan sonra sokağın 
sonuna doğru ilerliyoruz 
ve burada karşımıza, farklı 
ülkelerden gelen kostüm-
lerin sergilendiği Dünya 
Kostümleri Müzesi çıkıyor. 
Dünya Kostümleri Müze-
si'nde farklı ülkelerin 
kendi kültürlerine ait giy-
sileri, tarihten günümüze 
giyim-kuşam fotoğrafları, aksesuarlar ve hediye-
lik şehir objelerinin yanı sıra Anadolu'nun zengin 
kültürüne ait geleneksel Türk halk giysileri ve akse-
suarlarından örnekler de yer alıyor. Müze perşembe 
ve pazar günleri hariç her gün 08.30 - 17.00 saatleri 
arasında ziyaretçilere açık. Müzenin açılmasıyla bir-
likte bir sanat sokağı da oluşturulmuş. Burada değerli 
ressamların periyodik olarak kültürel objelerle ilgili 
ve Anadolu kültürleriyle ilgili eserleri sergileniyor. 

Bir Otobüs Uzağınızda

Mimarsinan Mahallesi İstanbul'un 
merkezinden otobüslerle kolayca 
ulaşabileceğiniz bir yer. Buraya geld-
iğinizde hâlâ İstanbul sınırları içinde 
olsanız da, ambiyans sizi küçük bir 
sahil kasabasına, çok uzaklara git-
mişsiniz gibi hissettiriyor.

Şimdiki adıyla Mimarsinan Mahallesi, 
eski adıyla Kalikratya, geniş, uzun sa-
hili, balıkçıları, parkları, kahvehan-
eleri ve daha pek çok detayıyla İstan-
bul'un güneybatı ucunda keşfedilmeyi 
bekliyor. 



Uzun yıllar sonra ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yelken Federasyonu Şampiyonası'nı takip ettik. 
Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada yü-
zlerce sporcu yarıştı ve yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye girenler 
kupalarına kavuştu. 

Büyükçekmece sahilinde, 2019 
Kasım'ının son iki haftası boyunca 
devam eden Türkiye Yelken Şampi-
yonası'nı izledik. Sporcular ve 
yarışa ev sahipliği yapan Büyükçek-
mece Yelken Kulübü yetkilileri son 
derece heyecanlıydı. Uzun yıllardır 
ilk defa İstanbul'da gerçekleşen 
şampiyonaya ev sahipliği yapmak-
tan mutluluk duyduğunu dile ge-
tiren Kulüp Müdürü Akın Öztürk, 
şampiyonayı şu sözlerle anlattı:
"Bu yarışlar uzun süredir İstan-
bul'da yapılmıyordu, yaklaşık 20 yıl 
sonra ilk kez burada yapıldı ve biz 
de Büyükçekmece Yelken Kulübü 
olarak bu yarışa ev sahipliği yaptık, 
misafirlerimizi ağırladık, çok güzel 
bir hafta oldu. Denizimiz yelken-
lerle süslendi, sporcularımız bu-
radan çok mutlu ayrıldılar. Böyle 

bir şeyin parçası 
olmak, TYF Tür-
kiye Şampiyo-
nası'nı örgütleyen 
ve onun organi-
zasyonunu yapan 
ekibin içerisinde 
yer almaktan ben 
kendi adıma çok 
mutlu ve gurur-
luyum. Her nok-
tada bizim kulüp 
gönü l lü l e r i m i z 
çalıştı. Onlara çok 
teşekkür ediyo-
rum. Büyükçek-
mece Belediyesi ekibi ve Belediye 
Başkanımız Sn. Hasan Akgün'ün 
de ciddi katkıları oldu bu or-
ganizasyona. Belediye de bu işi 
sahiplendi ve onlarla birlikte, 

gönüllülerimiz, velilerimizle bir-
likte gelen misafirlerimizi en iyi 
şekilde ağırlamaya çalıştık, uma-
rım bunu başarmışızdır."
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Büyükçekmece'de Türkiye Yelken Şampiyonası Rüzgârı Esti! 



Yarışmalara katılan sporcular 
heyecanlarını şu sözlerle pay-
laştılar.
Göztepe Yelken Kulübü'nden 
Batuhan Arslan (17): "10 
yaşından beri sörf yapıyo-
rum. Annemin bir arkadaşı 
sayesinde denedim sörfü ve ilk 
tecrübemin ardından resmen 
sörfe âşık oldum, ardından de-
vam ettim, hâlâ devam ediyo-
rum. Öncesinde de hep sporla 
ilgilenmek istiyordum ve ken-
dim için bir spor dalı arayışın-
daydım. Sörfü denedikten son-
ra "İşte aradığım bu!" dedim. 
Sörf; hız, heyecan ve strateji-
nin birleşimi olan bir spor. Bir 
yandan kuvvetli, bir yandan 
olabildiğince az kiloda ve bir 
yandan da çok zeki olmanız 
gerekiyor bu sporda başarılı 

olabilmeniz için. Şu an bura-
da Türkiye Şampiyonası'nda, 
RS:X sınıfında yarışıyorum. 
Beş günün sonunda en iyi olan 
kazanacak. Herkese bol şans 
diliyorum."

Yarışmanın sonunda Batuhan 
Arslan RS:X Genel ve Genç 
kategorilerinde ikinci 
oldu.

İstanbul Yelken 
Kulübü'nden Selin Yıl-
maz (17) ve Ece Emine 
Şener (16): "İki kişilik 
teknede yarışıyoruz 420 
sınıfında. İkimiz de 10 
yaşından beri sporla il-
gileniyoruz. Heyecan-
lıyız. Son yarışımızda 
baya iyi gitmiştik, bu 

yarışta daha da iyiye gitmemiz 
lazım. Her zaman bir önceki 
halimizden daha iyi olmaya 
çalışıyoruz."

Yarışmanın sonunda Selin Yıl-
maz-Ece Emine Şener 420 Kız 
ve 420 U19 Kız kategorilerinde 
birinci oldular.
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TYF Türkiye Şampiyonası'na katılan sporculardan biri de  Türkiye'ye rüzgâr sörfünü tanıtan isim, model, oyuncu 
ve profesyonel rüzgâr sörfçüsü Çağla Kubat'tı. Çağla Kubat'la kendi adını taşıyan kulübünü (Çağla Kubat Rüzgâr 
Sörfü ve Yelken Kulübü) ve sörf sporunun Türkiye'deki eksikliklerini konuştuk.

Kulübünüzle birlikte buradasınız. 
Öğrencileriniz de burada. 
Evet, 26 tane sporcuyla bura-
da yarışıyoruz. Her kategoride 
yarışan sporcumuz var. 11 yaştan 
50 yaşa kadar her yaş grubunu 
kapsayan bir sporcu portföyüyle 
buradayız. 

Kulübünüze kaç yaştan itibar-
en sporcular katılabiliyor?
Biz 7 yaştan itibaren ders ver-
meyi uygun buluyoruz. Ama tabii 
çeşitli özel durumlarda, örneğin 

ailesi sörfçü olanlarda 5 yaşından 
itibaren ders almaya başlayan-
lar da olabiliyor. Ama biz genel 
olarak 7 yaş diyoruz. 
Siz tabii o çocuklar için bir rol 
modelsiniz, Türkiye'ye rüzgâr 
sörfünü tanıtan isim olarak. 

Sizden bu şekilde etkilenip 
spora başlayan çocuklar oluyor 
mu? 
Evet bunda benimle birlikte ben-
im yetiştirdiğim öğrencilerin de 
etkisi olduğunu düşünüyorum. 

Çünkü sporda dereceler almaya 
başladıklarında, spor yaşamlarına 
olumlu bir şekilde yansıdığında 
bunlar çevrelerindeki insanlar 
tarafından da fark ediliyor ve 
bununla birlikte veliler çocuk-
larını çeşitli kulüplere gönder-
meye başlıyor.



13

Çağla Kubat 
"Hayalim Olimpiyat İçin Sporcu Yetiştirmek"



“Slalom Kategorisinde Eğitim 
Veren Yelken Kulüplerine İhti-
yacımız Var”

Peki sizce rüzgâr sörfü Türkiye’de 
yeterince tanınıyor mu, daha fazla 
tanınması için neler yapılabilir?
Bence Türkiye’de rüzgâr sörfü ye-
terince tanınıyor. Bu konuda en çok 
Alaçatı biliniyor ama Alaçatı dışında 
da sörf yapılabilecek çok güzel yer-
ler var Türkiye’de. Bence bizim asıl 
sorunumuz yarışmayı öğrenmek 
isteyen sporcuları yönlendirebi-
leceğimiz, Slalom kategorisinde eği-
tim veren yelken kulüpleri bulmak-
ta zorluk yaşamamız. Yani rüzgâr 
sörfünün tanınmasından ziyade 
spor kulüplerinin azlığı konusunda 
sorun yaşıyoruz. Bu konuda, Slalom 
kategorisinde eğitim veren yelken 
kulüplerine ihtiyacımız var. Yoksa 
farklı yelken kategorilerinde çok 
başarılı kulüpler var tabii ki Türki-
ye’de ama biz bu konuda da eğitim 
veren kulüplere ihtiyaç duyuyoruz. 
Bununla ilgili eksiklikler var. 

“Markalar Spor Kulüplerine Destek 
Vermeli”

Bu tarz kulüplerin yaygın-
laşmamış olmasının sebebi nedir 
sizce? 
Sebebi, destek olmaması. Sonuçta 
maalesef federasyonun bütçeleri 
çok kısıtlı, buna rağmen Türkiye Yelk-
en Federasyonu Başkanı Özlem Ak-
durak Slalom kategorisine gerçekten 
çok destek verdi. Zaten biz onunla 
birlikte dünyada ve Türkiye’de bu 
dereceleri almaya başladık. Ama 
elbette onun imkânları da kısıtlı, 
çünkü çok fazla kategori var. Bence 
bu konuda yapılabilecek en etkili 
şeylerden biri, markaların kendi böl-
gelerindeki spor kulüplerine destek 
vermeleri olur.  Bu spor, birçok mar-
kanın sloganıyla örtüşen bir spor. 
İçinde hız var, görsellik var, özgürlük 
var, doğa ve doğa dostluğu var. 
Bunlar markaların kendilerini tanım-
larken kullandığı terimler. Dolayısıy-
la markaların bunu değerlendirmel-
eri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 

böylelikle hem çocuklara ve spora 
destek olmuş olacaklar hem de ver-
dikleri desteklerin karşılığını marka-
larına olumlu dönüş olarak alabile-
cekler. 

Sayısız şampiyonluğunuz var, 
kendi kulübünüzü kurdunuz, spor 
adına sıradaki hedefiniz nedir?
Biz olimpiyata sporcu yetiştirmeyi 
çok istiyorduk ama bugüne kadar 
kategorimiz olimpik değildi. Şim-
di bu seneden itibaren IQFOIL kat-
egorisi olimpik sınıf oldu sörfte. 
IQFOIL kategorisi sporcularımızın 
zaten yapmaya başladığı bir kate-
goriydi, Slalom kategorisinden de 
geçişi çok rahat. Dolayısıyla bundan 
sonraki hayalim olimpiyat için spor-
cu yetiştirmek diyebilirim. 
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan AKGÜN: 
“Sporun Her Dalında Varız”

TYF Türkiye Şampiyonası'nın sona 
ermesinin ardından, dereceye 
giren sporculara kupaları, Marin 
Princess Hotel'de düzenlenen 
ödül töreniyle takdim edildi. Ödül 
törenine Büyükçekmece Beledi-
ye Başkanı Hasan Akgün, Türki-
ye Yelken Federasyonu Başkanı 
Özlem Akdurak, Büyükçekmece 
Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, 
Büyükçekmece Yelken Kulübü 
Başkanı Sezgin Özden ve daha 
pek çok davetli katıldı. 

Başkan Akgün sporcuları tebrik eder-
ek ödüllerini takdim etmeden önce 

davetlilere şu sözlerle hitap etti. 
"Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 
Federasyonumuzun şampiyonayı bu 
yıl Büyükçekmece'de yapması bizi çok 
mutlu etti. Bu sayede bizim bu sporla 
daha yakından tanışmamızı, buraya 
doğru yönelmemizi sağladılar. Spor 
her yaşta yapılacak bir uğraş dalıdır, il-
gilenebilecek yüzlerce spor dalı vardır. 
İlçemiz Büyükçekmece,  64 kilometre-
lik sahiliyle su sporları ile uğraşmak 
için oldukça elverişli bir yer. Ancak 
bugüne kadar su sporlarında imkân-
larımızı yeteri kadar kullandığımızı 
söyleyemeyiz. Su sporlarıyla uğraşan 
arkadaşlarımız zor şartlarda bizleri 
de yanlarına katarak burada su spor-
larını sevdirmeye çalıştılar, bu anlam-
da çok iyi geri dönüşler elde ettiler. Ben, 
Büyükçekmece Yelken Kulübü'nün 
de bu şampiyonanın ilçemizde yapıl-
masına büyük katkılar sağladıklarını 
düşünüyorum. Aynı zamanda Türki-
ye'nin her yerinden gelen birçok genç 
kardeşimiz, sporcu arkadaşımız da 
bize yol gösterdi ve bu tüm bu yardım-
larla Türkiye Şampiyonası'nı ilçemiz 
Büyükçekmece'de gerçekleştirdik.

Bundan sonra Büyükşehir Beledi-
yesi'nin de desteğini alarak kay-

makamımızla, derneklerimizle ve 
diğer ortaklarımızla birlikte Büyükçek-
mece'de yelkeni, halkı ve ülkeyi kucak-
layacak şekilde geliştirmek için biz 
varız. Sizden proje bekliyoruz. Biz bu 
sistemi burada oturtalım; önce biz 
beğenelim, siz beğenin, halk beğen-
sin, daha sonra bu projelerin ardın-
dan yapmış olduğumuz altyapıyla 
Avrupa'ya, uluslararası boyuta açılırız. 
Gelen misafirlerimizi burada iyi ağır-
layabilecek imkânlara ulaşmış durum-
dayız, yüzümüz kara çıkmaz. Allah'ın 
bize bahşetmiş olduğu bu denizi, bu 
rüzgârı hep birlikte uluslarası boyu-
ta taşıyabiliriz, bu sporla uğraşan 
gençlerimize daha geniş ufuklar 
açabiliriz. Dünya ile Avrupa ile kucak-
laşıp 'Biz yelken sporunda varız' diye-
biliriz. Spor hepimizin ölene dek ilg-
ilenmesi gereken bir konudur. Sporun 
her dalında varız. İnşallah Büyükçek-
mece'de sporun her dalını geliştirip 
bu konuda ilçemize yeni zenginlikler 
katarız. Huzurlarınızda Federasyon 
Başkanı'mıza, yelkenleri dolduran 
sporculara, sporcuları değerlendiren 
hakem arkadaşlarıma , belediyede bu 
işle uğraşan çalışanlarımıza ve ayrıca 
emeği geçen diğer herkese teşekkür 
ederim." 
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Başkan Akgün'ün ardından 
konuşmasını gerçekleştiren Türkiye 
Yelken Federasyonu Başkanı Özlem 
Akdurak ise şu sözleri dile getirdi.
"Hep beraber özlem giderdiğimiz 
muhteşem görüntülere sahne olan 
ve başarılı yarışlara şahit olduğumuz 
bir şampiyonayı geride bırakıyoruz. 
Bu şampiyonaya ev sahipliği yapan 
Büyükçekmece’de çok titiz bir çalış-
mayla karşılaşacağımıza emindim. 
Bu başarılı çalışma ile beraber tüm 
sporcularımız ile birlikte yönetimim-
iz de sevgi dolu yaklaşımla ağırlandı. 
Bunun için emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum."

TYF Türkiye Şampiyonası'nda ödül 
kazanan isimlerden bazıları şöyleydi: 
420 Genel ve 420 U17, 420 U19 kate-
gorilerinde Fenerbahçe Doğuş Yelk-
en’den Kerem Sabri Erkmen-Berke 
Burhan Gündüz birinci sırayı alırken 
Göztepe Spor Kulübü Yelken 
Şubesi’nden Can Ertürk-Ali Beren 
Adamcil ikinci ve Arkas Çeşme Yelk-
en Gençlik ve Spor Kulübü’nden 
Demir Dirik-Doruk Solmazlar ise 
üçüncü oldular. 420 Kız ve 420 U19 
Kız kategorilerinde İstanbul Yelken 

Kulübü’nden Selin Yılmaz-Ece Emine 
Şener birinci, Karşıyaka Spor Kulübü 
Yelken Şubesi’nden Lara Cindoğ-
du-Deniz Pala ikinci ve Fenerbahçe 
Doğuş Yelken’den İclal Doğa Demi-
rel-Duru Bayramoğlu ise üçüncü 
sırada yer aldı. 

RS:X Erkek 9.5 kategorisinde 
Galatasaray Spor Kulübü Yelk-
en Şubesi’nden Onur Cavit 
Biriz birinci olurken Çağla 
Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken 
Kulübü’nden Kuzey Öztaş ikin-
ci, Galatasaray Spor Kulübü 
Yelken Şubesi’nden Jeremy 
Berke Zalma ise üçüncü sıra-
da yer aldı. S:One Erkek kate-
gorisinde ferdi olarak yarışan 
Murat Ege Baykent birinci sıra-
da, Beylikdüzü Rüzgar Sörfü 
Kulübü’nden Cevtuğ Ege 
Öztürk ikinci sırada ve Selim 
Gen üçüncü sırada yer aldı. 
RS:One Kadın kategorisinde 
ise ferdi olarak yarışan Ceyda 
Talia Alkaç birinciliği ve Çeş-
mealtı Rüzgar Sörfü ve Yelk-
en Kulübü’nden Akya Ayberk 
ikinciliği elde etti.

Slalom Kadın Kategorisinde Çağla 
Kubat Birinci!
Slalom Kadın kategorisinde Çağ-
la Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken 
Kulübü’nden Çağla Kubat birinci 
olurken Erkek kategorisinde birin-
ciliği ise Göztepe Spor Kulübü Yelken 
Şubesi’nden Ertuğrul İçingir kazandı. 
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YAŞADIĞIM YER

Yaşadığım Yer köşesinde, Türkiye'nin dört bir yanından insanların yaşadıkları yerlerin yönetimlerinden 
beklentilerini dile getirmeye çalışacağız. Bu köşemizin ilk bölümünde, İstanbul, İzmir ve Mersin'den üç 
vatandaşımızın konu ile ilgili düşüncelerini dinledik. 

Kemal Can Kayar
Yaş: 29, Meslek: Medya Çalışanı
Yaşadığı Yer: Bahçelievler, İstanbul

Ben yüksek lisans öğrencisiyim. Evime yakın 
bir yerde ders çalışabileceğim bir kütüphane 
olması benim için çok önemli. Yaşadığım 
yere en yakın kütüphane Siyavuşpaşa Genç-
lik Merkezi'nde. Geçtiğimiz yıl bir gün buraya 
gittim ve çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. 

Yaklaşık üç dört katlı, içinde dev gibi koridor-
lar, avlular olan bu büyük komplekste ders 
çalışmak için sadece iki tane küçücük salon 
var. İçinde bir süs havuzu bile olan bu kom-
plekste doğru düzgün bir kütüphane olma-
ması çok üzücü. Keşke adı gençlik merkezi 
olan bu yere büyük koridorlar, avlular, süs 
havuzları yapacaklarına bir tane eli yüzü 
düzgün kütüphane yapsalardı da gençlerin 
gerçekten işine yarasaydı. 

Duygu Temel
Yaş: 26, Meslek: Doktora Öğrencisi
Yaşadığı Yer: Bayraklı, İzmir

Bence yaşadığım yerdeki en büyük eksiklik 
nefes alabileceğim bir yer olmaması. Park-
lar küçücük, yeşil alan yok, mevcut yerlerin 
bakımı yapılmıyor. Daha büyük alanların 
yeşillendirilmesi lazım. Sonuçta pazar yer-

lerine geniş alanlar ayırabiliyorlar, parklar, 
bahçeler için de geniş alanlar ayırabilmeleri 
gerek. Mesela benim annem yürüyüşe çık-
mak istediğinde gidip bir parkta yürümek 
yerine pazar alanında dolaşıyor, çünkü 
semtimizdeki en geniş alan orası. Burada 
her yaş grubundan insanların geniş, ferah, 
yeşil alanlara ihtiyacı var. Hepimiz bunun 
eksikliğini hissediyoruz. 

Semiray Cerci
Yaş: 31, Meslek: Çevirmen
Yaşadığı Yer: Silifke, Mersin

Ben şu an Silifke'de yaşıyorum ama öğren-
ciliğim Ankara'da geçti, kalabalık şehir ha-
yatının hareketliliğine alıştım yani. Şimdi 
Mersin'de zaman zaman bunun sıkıntısını 

yaşıyorum. Buraya sosyal, kültürel ya da 
siyasi her şey çok geç geliyor. Kurulan 
cümlelerden giyilen ayakkabılara kadar 
her şey eski. Buradaki solculuk bile en eski 
solculuk. Mersin'in büyük şehirlerin hare-
ketliliğine ayak uydurabilmesini isterdim. 
Bunun için ne yapılabilir bilmiyorum ama 
mutlaka yapılacak bir şeyler olmalı. 
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                        3. DALGA KAHVE
Son dönemde sıkça  “Üçüncü Dalga Kahve” söylemiyle karşılaşıyoruz. Bu yeni trende uygun kah-
veciler görüp,  kahve çekirdeklerinin işlenmesinden, hazırlanma yöntemlerine uzanan konuşmalar 
duyuyoruz. 

Peki, nedir bu Üçüncü Dalga Kahve?

Son yıllarda hızla yükselen 
trend, kahvenin tarihinde ol-
madığı kadar önem görmesi 
ve özen gösterilerek hazır-
lanması. Kahve çekirdekleri 
farklı ülkelerden ithal edili-
yor, farklı yöntemlerle kavru-
lup çekilip, farklı yöntemlerle 
demlenip öyle servis ediliyor.  
Sosyal medya hesapların-
dan gösterişli sunumlarıyla 
kahve fotoğrafları paylaşılı-
yor ve cezbediliyor. 

Birinci Dalga

1900’lerin başında herkesin 
evlerine girmeye başlayan 
ünlü kahve markalarıyla baş-
layıp sıcak suya karıştırılarak 
elde edilen haliyle, bütün 
dünyaya ekonomik bir şekil-
de yayılan kahvenin insanla-
rın hayatında yer etme süreci 
olarak açıklanıyor.

Üçüncü Dalga 

Bu terime ilk kez 2000’li yıl-
ların başında rastlanmaya 
başlandı. Birinci dalga kah-
ve tüketmek, ikinci dalga 
kahveden keyif almakla öz-
deşleştiğinde, üçüncü dalga 
kahveye, şarap veya sanat 
gibi saygı duymak ve takdir 
etmekle eşdeğer. Tüm dün-
yada nitelikli kahve dönemi 
olarak anılan bu dalgada çe-
kirdekler satın alındığı ülke-
den ziyade yöresi ve çiftlikle-
riyle anılıyor, kavurma işlemi 
çekirdeğin kendi özelliklerini 
ortaya çıkarması işlemine 
dönüşüyor. Kahvenin çekir-
değini gidip yerinde seçen, 
dev ticaret anlaşmaları yeri-
ne ufak partiler halinde kah-
ve getiren, ekipmanı varsa 
çekirdeğini kendi mekânın-
da kavuran kahvecilerin sa-
yısı da bu kapsamda giderek 
artıyor. Sahibinin işin başın-
da olduğu bu minik kahve 
dükkânlar, baristalar, kahve 
kavurma şampiyonları işin 

içine giriyor bu akımda. 

Tüm bu çiftçiden doğrudan 
kahve çekirdeğini satın alma, 
farklı sürelerde ve sıcaklık-
ta kavurup, farklı demleme 
yöntemleri ile aromaları ön 
plana çıkartmak için yapılan 
çalışmalar kahve severlere 
kahveden alabilecekleri en 
üstün hazzı almaları ve kah-
veye gereken özenin göste-
rilmesi için yapılıyor.  Bu yeni 
akımın kahve dükkanlarına 
girince kahveyle çok da ilgili 
olmayan tüketiciler şaşkınlık 
yaşayabiliyorlar. Farklı isim-
ler, bir kimya laboratuarın-
dan fırlamış gibi duran ekip-
manlar gözü her ne kadar 
korkutsa da kahve tezgahı-
nın başındaki baristalar kişi-
nin kahve zevkine göre tüm 
yönlendirmeleri yapıyorlar. 

İkinci Dalga

1960’lardan sonra artmaya 
başlayan kahve zincirleri sa-
yesinde, espresso’ların, lat-
te’lerin hayatın bir parçası 
haline gelme ve vazgeçilme-
zi olma sürecini kapsıyor.
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PARDON! RİCA ETSEM BENİM 
YERİME KARAR VEREBİLİR MİSİNİZ?

Psikoterapist&Yaşam Koçu Birsen Karaörs

Karar vermek… Kararlı olmak… 
Ne de keskin ve güçlü terimler, 
öyle değil mi? Bazıları için çocuk 
oyuncağı olabilir ama benim 
gibiler için Everest’e tırmanmak 
kadar zor şeyler bunlar. Karar 
vermek başlı başına hayatının 
kumandasını elinde tutmaktır, 
kararlarını uygulamak ise kuman-
danın düğmesine basmak!
Bazen bir mağazaya girerim, 
kırmızı bir elbiseye hayranlıkla 
uzanır ve koşarak kabine gidip o 
elbiseyi üzerimde görmek ister-
im. Aynada kendimi izlerken, ak-
lımın askıda kalan yeşil elbisede 
olduğunu fark ederim. Mağaza 
çalışanından o yeşil elbiseyi  de 
isterim ve aynada yeşil elbisemle 
karşılaştığımda, kırmızı ve yeşil 
arasında bir karar veremediğimi 
anlarım.Yeşil miydi kırmızı mıy-
dı bir karar veremeden elim boş 
bir şekilde mağazadan ayrılırım. 
Bazen de gözümü karartır birini 
alırım ama eve gelinceye kadar 
yeşil elbisenin lanetiyle boğuşur 
dururum. “Gittin kırmızıyı aldın, 
oysa yeşil ne güzeldi!” Önce bir 
hüzün, sonra bir pişmanlık, ar-
dından güçlü bir öfke duyarım 
kendime karşı… Defalarca, aptal 
olduğumu dile getiririm. Ufacık 
bir kararımda bile doğruyu seçe-
mediğim için aptal olduğum if-
adesi gayet mantıklı gelir kulağı-
ma. Bu durum her yerde böyledir 
bende; restoranda, kafede, ki-
tapçıda, kozmetikçide vs vs her 
yerde.
Ufak tefek şeyler için bile bunu 

yaşarken, büyük kararlar almam 
gerektiğindeki zelzelemi bir 
düşünün! Ben düşünme kısmında 
bile buhranlar geçiriyorum ve ni-
hayetinde etrafımdaki insanların 
görüşlerine saldırıyorum. “Ne diy-
orsun? Sence ne yapmalıyım?” Bir 
cevap alana kadar başlarının etini 
yiyebiliyorum. Bir fikir vermey-
enleri dostluğumdan aforoz ede-
biliyorum. Belki de verdiğim karar 
belli ve ben verdiğim bu kararın 
hayatımdaki insanlardan onayını 
almanın peşindeyim, bilemi-
yorum. Şimdilik onaylanmak 
konusuna girmemeyi yeğlerim. 
Bir sorun yaşadığım bariz ortada, 
hayatım kesinlikle benim karar-
larım doğrultusunda ilerlemiyor. 
Bunun sebebi, benim kararsı-
zlığım ya da kararımı uygulamak-
taki korkaklığım. Duruma göre 
her ikisi de geçerli. Hayatımın 
keskin virajlarında hep bir paniğe 
kapıldığım doğru ve hiçbir virajı 
tek başıma alamadığım da. Peki 
o zaman bu yaşadığım hayat 
gerçekten benim mi?
Eskiden hatırlıyorum da, bütün 
kararlarımı annem ve babam 
alırdı -Hâlâ kararlarımın büyük 
bir kısmında rol almaya de-
vam da ediyorlar ya, neyse!- ve 
ben bunu yaptıklarının farkın-
da bile değildim. Farkındaysam 
da sanırım onların karar alması 
işime geliyordu. Düşünsenize, 
hayatınızdaki hiçbir kararda par-
mağınız yoksa sonucunda olabi-
lecek hiçbir kötü şeyden de so-
rumlu tutulmazsınız! Evet, benim 

karar vermekte zorlanmamın en 
büyük sebebi bu olmalı. Sen karar 
ver, ben yapayım… İşler kötüye 
giderse de bir suçlu her zaman 
bulabileyim. Şimdi izninizle yük-
sek sesle düşüneceğim; istediğim, 
düşlediğim, hayalini kurduğum 
hiçbir şeyi yapamadım. Hepsinin 
suçlusu ailem. Kotalar koydular, 
şartlar sıraladılar, isteklerini su-
narak kendi egolarını tatmin et-
meye çalıştılar. Onların sevdiği 
şeylerin, onların arzuladığı bir 
hayatın içindeyim belki de şu an. 
Para kazan dediler, bir kariyerin 
olsun. Onun kızı bunun oğlu nel-
er yapmış biraz örnek al! Sonra 
“evlen” dediler, hemen ardından 
da “çocuk yap!” Bir zahmet doğur-
duğun çocuklar da çok başarılı 
olsun ve döngü devam etsin. Ve 
şimdi aynayı kendime tutmam 
gerekirse, onların dediği şey-
lerin birçoğunu yaptım. Bazıları 
benim istediğim şeyler değildi 
ve insan istemediği şeylerde pek 
de başarılı olamıyormuş, bunu 
öğrendim. Mesela annemi guru-
rlandıracak bir kariyerim hiç ol-
madı. Onun kızı, bunun oğlunun 
tırnağı bile olamadım ama bu 
içerlemenin yeri de burası değil, 
bu yüzden burayı da geçiyorum.
Bugün arkama dönüp baktığım-
da hayatımın en büyük suçlusu 
ailem! Bu gerçek mi? Yoksa zih-
nimin beni içine çekmeye çalıştığı 
bir illüzyon mu? Gerçek olmadığı 
kesin. Nereden mi biliyorum? 
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İstediklerimi yapma seçeneğim 
vardı, oradan biliyorum. Ben aile-
min kararlarına uymayı daha ko-
lay buldum, oradan biliyorum. 
Verdiğim kararın sonucunda 
kötü bir şey olursa, ailemi hayal 
kırıklığına uğratmak benim için 
kabullenmesi zor bir şey olacaktı, 
oradan biliyorum. Ben suçlu ara-
maktan yorulmayan bir yargıcım, 
oradan biliyorum. Ben kendi 
kararlarıma uyacak kadar kararlı 
değilim, oradan biliyorum. Ben 
kararlarımı dimdik ayakta du-
rarak savunacak kadar cesur ve 
savaşçı değilim, oradan biliyo-
rum. Ailemin, sevdiklerimin, karşı 
komşunun vs. karar vereceğim 
herhangi bir konuda aklımı çelm-
elerine izin veriyorum. Çünkü 
hayatımı tek başıma sırtlanmak, 
başarısızlıklarımla tek başıma 
yüzleşmek beni ölesiye korku-
tuyor. “Senin yüzünden” diye 
haykırabileceğim bir yüze ihtiyaç 
duyuyorum. Ama şimdi bu koca 
yanılgının farkındayım… Senin 
yüzünden diye haykırabileceğim 
bir yüzüm var artık, kendi yüzüm! 
Bunu bildiğim günden beri karar 
almıyorum! Ne komedi ama 
değil mi? Hayatımın tek sorum-
lusunun ben olduğumu fark et-
tiğimden beri, olağan hayatımın 
üzerine tek bir tuğla koymadığımı 
gördüm. “Ee ne farkı var?” diyebil-
irsiniz.  Çok farkı var! Artık kimseyi 
suçlamıyor ve nefret denen saçma 

hayaletle dövüşmüyorum. Kendi 
kararlarımı alamamaktaki korka-
klığıma öfkeli değilim. Sadece 
bunu nasıl yapmam gerektiğine 
yoğunlaşıyorum. Artık geçmişte 
olanlardan pişmanlık duymuyo-
rum. “Ben izin verdim ve insanlar 
da hayatıma müdahale etti” diye-
biliyorum. Ben hiç savaşmadım, 
kalelerimin anahtarlarını onlara 
kendi ellerimle teslim ettim. Artık 
kimseye kızgın değilim. İşin bu 
kısmında kendimi özgürleştirmek 
bile benim için koca bir adım aslı-
na bakarsanız.
Şimdiki işim, kendi kararlarımı al-
mak ve uygulamak! Nasıl mı? Tam 
anlamıyla bildiğim söylenemez. 
Başlangıç noktam, küçük şey-
lere karar vermek ve uygulamak. 
Kalkıp su içeyim mesela şimdi… 
Bunu yapmadığımı sakın düşün-
meyin, kalktım ve suyumu içtim. 
Sizi kandırmak mı? Ben kendimi 
bile kandırmayı bıraktım ve inanın 
sizi kandırmakla hiç işim olmaz. 
Sakın sizi iplemediğimi düşünme-
yin, tam aksine, kendimi kandır-
mayı bırakmak bana, hayatımdaki 
insanlara karşı da dürüst olmayı 
öğretti…Konu konuyu nasıl da 
açıyor değil mi? Ama kararlıyım (!) 
bugün sadece bu konuya yoğun-
laşacağım. 
Evet… Karar almak ve uygulamak. 
Düşünceyi nihayete erdirmek ve 
adım atmak. Zihninde, olasılıkları 
defalarca ölçüp tartmak. 

Korkularının içinde debelen-
mek. Pişman olma olasılığından 
endişe duymak. Sonucu her ne 
olursa olsun yürümeye devam 
edebilmek. “Başarısızlık” terimini 
“tecrübe etmek”le değiştirmek… 
Hayatına sahip çıkmak, yılmadan 
ilerlemek. Doğru ve yanlışı, yol 
üstündeki bir çöp kutusuna 
bırakıp ilerlemek… İnsanların ne 
dediklerine kulaklarını tıkamak… 
Hayatı deneyimlemeye, hem de 
kendi kararlarınla deneyimlem-
eye karşı heyecan duymak… İler-
lerken düşsen de, üstünü başını 
silkeleyip yola devam etmek. 
Gülüp geçebilmek, susup göre-
bilmek, düşlerine inanabilmek… 
Hayatını, kararlarını, hatalarını, 
adımlarını, bunların sonuçlarını 
ve en önemlisi kendini sevip ku-
caklayabilmek… Başkalarına “bu 
benim hayatım ve elbette her 
şey benim yüzümden olmalı” di-
yebilmek… Bunları yapabildikçe, 
içinde parlayan yeteneklerini ve 
güçlerini keşfedebilmek… Sa-
bahları, senin sorumluluğunda 
olan bir hayata “günaydın” diye-
bilmek… Hayallerini özgür bırak-
abilmek… 
Biliyorum ki yapmadıklarım, 
yaptıklarımdan daha çok acıtacak 
canımı. Varsaymak yerine, içim-
deki korkulara rağmen var olmak 
istiyorum kendi hayatımın içinde! 



Deniz Poyraz Anlatıyor...
Şehirler ve Kahramanlar

Yaşadıkları şehirler öykü/roman 
kahramanlarının kişiliklerine etki 
eder çünkü...
Uzun yıllar ortak bir mekânı paylaşan 
insanlarda benzer birtakım alışkan-
lıklar gelişir. Bir de bu etkiyi birkaç 
nesildir aynı kamusal mekânları 
paylaşan topluluklarda gözlemleye-
lim… Bu sayede geleneğin, kültürün, 
görme ve yaşama biçimlerinin, ayrı-
ca birtakım ortak reflekslerin her 
bireye nasıl dolaysızca sirayet ettiği-
ni fark ederiz hemen. Ben öyküler-
imi yazarken, yaşamın hemen her 
nüvesinden beslenmeye ve hayata 
dair ne varsa kurguma buyur etmeye 
hazırım. Tıpkı gerçekte olduğu gibi, 

kurgu-karakterler de yaşadıkları şeh-
rin havasını, suyunu, iklimini ve do-
kusunu yansıtsın, güçlü ve gerçekçi 
birer temsile dönüşsün isterim.

Bir yazar, bir şehri ... gibi görmel-
idir. Çünkü... 
Yaş alsa da eskimeyen bir bilge gibi 
görmelidir. Şehir, “belleğinde” sayısız 
hatıra barındıran, eteğinin ucuna il-
iştiğinizde size ihtiyacınız olan her 
hikâyeyi sunabilecek kudrette bir 
mekanizmadır. Yeter ki yazar o şehre, 
yazarlık melekelerini doğru biçim-
de geliştirmiş, ruhunu inceltmiş ve 
insana dair hassasiyetlerini kuşan-
mış olarak gelsin. Böylece, “bilgen-

in belleği” yazara açılacaktır, diye 
düşünüyorum… Yazar eğer şehre bir 
edebiyat laboratuvarı, insanlara da 
birer kobay olarak yaklaşırsa, evine 
eli boş dönmek zorunda kalır.

Bu zamana dek... şehirlerinde 
yaşadım. Bu şehirlerde yaşamak 
bana...
Lüleburgaz, İstanbul, İzmir, Ankara 
gibi kentlerde yaşadım. Lüleburgaz 
kimliğimi, benliğimi kavramama; 
diğerleriyse memleketimi ve toplu-
mumu tanımama olanak sağladı.

Yeni bir şehre giderken... 
O şehre vardığımda, şehirde yaşayan 
herkesten daha heyecanlı hisse-
deceğimi bilir ve bununla mutlu 
olurum. Beni hayatta en çok heye-
canlandıran birkaç şeyden biri, hiç 
bilmediğim bir şehre doğru yolcu-
luğa çıkmaktır.

Yeni bir kahraman yaratırken... 
Bana o metni yazmamı buyuran 
meseleye hizmet edecek mi, ona ba-
karım.

Kahramanlarımın hangi şehirde 
doğup büyüdüğü hakkında...
…o şehre dair çok ince malumatlar 
eklerim. Kahramanımın memleketini 
açıkça belirtmeyi sevmem. Örneğin, 
karakter çocukluğunda atmaca ye-
tiştirip uçurmuşsa, anlarız ki Rizelidir. 
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En sevdiğim şehir ...'dır çünkü...
Henüz böyle iddialı bir tanımla 
işaretleyebileceğim bir şehir yok 
duygusal hafızamda; fakat bildiğim 
bütün şehirlerden daha çok se-
vdiğim, âşık olduğum bir semt var: 
Beşiktaş. Beşiktaş’ı yeryüzünde-
ki hiçbir coğrafyaya değişmem. 
Dışarıdan pek gösterişsiz iddiasız; 
içeriden kalender, vefalı; kadınlarıy-
la güzel, taraftarıyla delikanlı; park-
larıyla şair, meydanlarıyla onurlu ve 
gururlu bir semt Beşiktaş. Ezilene, 
ötelenene, direnişe ve mücadeleye 
her daim kapısı açık.

Dünya edebiyatı ve yerli edebi-
yatımızdan, çok tanınan kimi kah-
ramanları Türkiye'deki şehirlere 
benzetecek olsaydım...
Raskolnikov'u ...'ya,
Kocaeli veya Bolu. Yani çoğumuzun 
o ya da bu sebeple kıyısından ge-
lip geçtiği, pek derinine inmediği 
kentler. Bilhassa kış aylarındaki kap-
karanlık havasıyla ve yerden kalkmak 
bilmeyen karlarıyla, insanı kendi ko-
yuluğuna davet eden, içine çeken bir 
enerjisi var bu kentlerin.

Gregor Samsa'yı ...'ya,
İstanbul’da kötücül düşlerden uy-
anıp da kendini “insan-dışı bir şey” 
gibi hissetmeyen var mıdır? Ya-
bancılaşmanın, yalnızlaşmanın 
sözcüsü Kafka, başkenti de İstanbul 
bence.

Maria Puder'i ...'ya,
“Maria Puder, Ankara’dır.” Bu cümleye 
ilave edilecek her sözcük, iyi bir şii-
rin iyi bir satırına eklenen lüzumsuz 
noktalama işaretleri gibi eğreti du-
racak. Yalnız, Sabahattin Ali’nin aziz 
hatırası önünde saygıyla eğildiğimi 
eklemek isterim.

Zebercet'i ...'ya,
Hatırlayabildiğim kadarıyla Anayurt 
Oteli Manisa taraflarında geçiyor-
du. Fakat Yusuf Atılgan öyle güzel 
bir atmosfer çizmiş, öyle evrensel 
temalara oturtmuş ki metni, her 
okur Zebercet’i “kendi Manisa’sın-
da” hayal edebiliyor. Ben de oteli 
doğup büyüdüğüm yer olan Trakya 
taşrasında bir kente yerleştirmekte 
bir beis görmüyorum ve Kırklare-
li, Edirne ya da Tekirdağ diy-
orum. Ayrıca belirtmeden 
geçemeyeceğim, Zebercet, 
Raskolnikov’la birlikte bu 
listedeki en sevdiğim ro-
man kahramanı!

Dorian Gray'i ...'ya 
benzetirdim.
İzmir, Dorian gibi güzel; 
Dorian gibi narsisist.

Emine'nin Yanında 
Konuşulmayacak Şey-
ler'deki öykülerimin 
fonunda çoğunlukla ma-
halleler vardı çünkü...  

Daha önceki röportajlarımda da sık 
sık dile getirdiğim gibi, mahalle mem-
leketin mikro-kozmosu bana kalırsa. 
Toplumun her kademesine işleyen 
ve uzun vadede hâkim olan birtakım 
düşüncelerin, reflekslerin, alışkan-
lıkların, ön yargıların filizlendiği yer; 
“herkesin bildiği sırların” suç ortak-
lığı yapılıp saklandığı mekân. Hangi 
kültürel-ekonomik sınıfa mensup 
insanları barındırırsa barındırsın hep 
geleneksel, her zaman tutucu… Eski 
kodların hüküm sürdüğü kapalı bir 
yapı. Bu ülkede büyümüş ve sıradan 
bir hayat sürmüşseniz, mahalle bir 
şekilde hayatınızın içinde var oluyor.



Cihangir Mahallesi Şehit 
Jandarma Komando Er 

Hakan Öner Sk. No:1
Avcılar / İSTANBUL
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Uzm. Dr. Fatma Devrim MEYDAN OCAK

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi nedir?
Ozon (O3); üç oksijen atomun-
dan oluşan renksiz, keskin kokulu 
doğal bir gazdır. Ozon gazı, tıpta 
hastalıkların tedavisinde 150 yıl-
dan fazla zamandır Avrupa , Rus-
ya, Amerika’da yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Belirli bir miktar-
da ozon/oksijen karışımının vücut 
boşluklarına ya da dolaşım siste-
mine uygulanmasıyla yapılan 
iyileştirici tedavilere Ozon terapi 
denilmektedir Ozon terapinin et-
kileri bilimsel olarak yüzlerce ça-
lışmayla kanıtlanmıştır.
Ozon tedavisi ile birçok patolojik 
durum daha iyi hale gelir veya ta-
mamen düzelebilir.

Ozon tedavisi ne işe yarar?
Ozonun genel etkilerini; meta-
bolizmanın düzenlenmesi, anti-
oksidan sistemlerin uyarılması ve 
zararlı ürünlerin ortadan kaldırıl-
ması, dezenfeksiyon ve vücutta 
mikroorganizmalara karşı olan 
etkisi, enzimlerin ve hormon et-
kileşimlerinin düzenlenmesi, vü-
cudun bağışıklık sisteminin uya-
rılması, hücrelerin yenilenmesi, 
dokuların oksijenlenmesinin dü-
zenlenmesi, pıhtılaşma sistemle-
rinin düzenlenmesi şeklinde özet-
leyebiliriz.

Ozon uygulama şekline ve do-
zuna göre değişik hastalıkların 
tedavisinde kullanılabilir.

1. Romatizmal hastalıklar: Ankilo-
zan spondilit, Romatoid Artrit vs
2. Hepatitler, ilaca bağlı kc enzim 
yükseklikleri
3. Eklem kireçlenmeleri
4. Fibromiyalji(yumuşak doku ro-
matizmaları)
5. Kronik yorgunluk sendromu
6. İskemik inme sonrası
7. Kas ,eklem, tendon problemle-
rinde
8. Migren ve baş ağrılarının teda-
visi
9. Multipl skleroz, Parkinson,alz-
heimer gibi dejeneratif sinir sis-
temi hastalıklarının erken döne-
minde
10. Hipertansiyon, kalp damar 
hastalıkları, bypass ve stent önce-
si ve sonrasında
11. Tip 2 diyabet tedavisinde :Di-
yabet hastalığının özellikle damar 
yapısı üzerine olumsuz etkileri-
ni, komplikasyonlarını önlemeye 
yönelik çok önemli katkıları olan 
ozonterapi, hastanın ilaç ihtiyacı-
nı azaltır ve yaşam kalitesini süre-
sini arttırır.
12. Kanser tedavisinde yardımcı 
olarak: Kemoterapi, radyoterapi 
öncesinde ve sonrasında bu te-
davilerin yan etkilerini azaltmak 
amacıyla
13. Ülseratif Kolit , Crohn Hastalığı 
tedavisi
14. Gastrit ve mide ülseri tedavisi
15. Zor iyileşen yatak yaraları , di-
yabetik ayak yaraları , yanıkların 
tedavisi

16. Damar hastalıklarında: Şeker 
hastalığına bağlı komplikasyon-
lar, damar tıkanıkları
17. Alerjik astım, alerjik rinit  gibi 
alerjik kökenli hastalıkların teda-
visi

Ozon tedavisinin de içinde bulunduğu, 15 tamamlayıcı tıp uygulamasını içeren GELENEKSEL ve TAMAMLA-
YICI TIP UYGULAMALARI yönetmeliğinin Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle OZON TEDA-
Vİ yaygın olarak ülkemizde de kullanılmaya başlanmıştır.

Ozon tedavisi vücutta ne gibi 
değişikliklere yol açmaktadır?

•  Kanın oksijen taşıma kapasitesi-
ni artırır.

•  Dokularda antiinflamatuar me-
kanizmayı güçlendirir

•  Bağışıklık sistemini güçlendirir 
ve düzene sokar.
•  Virüs, bakteri ve mantar enfeksi-
yonlarını iyileştirebilir

•  Metabolizmayı düzenler, hızlan-
dırır

•  Hücre yenileyici ve antioksidan 
etkileri vardır.

•  Vücudu toksinlerden arındırıcı 
etkisi vardır.



Dünyada sudan sonra en fazla tüketi-
len içecek olan çay, çok eski çağlarda 
Uzak Doğu ülkelerinde kullanılan bir 
içecek iken zamanla Avrupa, Amerika 
ve diğer ülkelerde de yayılmıştır. Thea 
sinensis veya Camalia sinensis adla-
rındaki çay bitkilerinin yapraklarının 
fabrikalarda işlenmesi ile elde edilen 
çayın kalitesi, bitkinin türüne ve ye-
tiştirilmesine göre değişiklik göster-
mektedir. Çay, flavonoidler bakımın-
dan zengin olması sebebiyle koroner 
kalp hastalıkları, inme, kalp - damar 
hastalıkları, hipertansiyon ve çeşitli 
kanser türleri başta olmak üzere bir-
çok hastalığa karşı koruyucu etkiler 
içermektedir. Bilimsel çalışmalar siyah 
ve yeşil çayda bulunan etken maddele-
rin hastalıklara karşı korumada benzer 
etkiler gösterdiğini belirtmektedir. 

SİYAH ÇAY MI YEŞİL ÇAY 
MI DAHA SAĞLIKLI?

Diyetisyen M.Turgay Köse
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Çayın, suya geçebilen alkaloid, kafein, tanen 
pigmentleri ve aromatik esanslarından yarar-
lanılmaktadır. Çay, sıcak su içinde demlenirken 
bu öğeler suya geçer. Demlenme süresine göre 
suya geçme oranı değişir, renk koyulaşır ve tadı 
acılaşır. Yeşil çay, yaprakların fermantasyon sü-
recinden geçirilmeden hazırlanması ile elde 
edilir. Kurutulup tüketime sunuluyor. Yeşil çay, 
siyah çaya nazaran daha az işlemden geçtiği 
için antioksidanlardan yana birazcık daha zen-
gindir. Siyah çayda ise, yapraklar toplandıktan 
sonra fermente ediliyor, daha sonra karartılıp 
lezzetleri keskinleştiriliyor. Fermantasyon işle-
mi esnasında sağlığa yararlı olan flavonoidler 
belki bir miktar azalıyor ama bu işlem siyah 
çayı daha keyifli bir içecek haline getiriyor. 

Yapılan çalışmalarda egzersizden önce içilen 
bir fincan yeşil ya da siyah çayın yaklaşık 30 
dakika içinde kandaki flavonoid antioksidan 
seviyesini artırdığı ve bu durumun hücreleri 
egzersiz sırasında üretilen serbest radikallere 
karşı koruduğu belirtilmektedir. 

Çayda bulunan kafein ve tanenler vücutta 
demir mineralini bağlayarak demir eksikliği 
anemisine (kansızlığa) yol açabilmektedir. Bu 
nedenle özellikle kansızlık şikayeti olanlara 
öğünlerden yaklaşık 30 - 45 dakika önce veya 
sonra içilmeleri önerilmektedir. Öte yandan C 
vitamini demir mineralinin emilimini olumlu 
yönde etkilemektedir. O nedenle kahvaltıda 
veya hemen yemek sonrası çay içilecek ise, açık 
ve limonlu olmasına özen gösterilmelidir. 

Öte yandan kafeinli içeceklerin, kafeinin idrar 
söktürücü etkisinden ötürü iyi bir sıvı kaynağı 
olmadığı; çay, kahve ve gazlı içecekleri idrar 
söktürücü etkiler gösterdiklerinden suyun ye-
rini tutmadığı gibi görüşler artık tarih oldu. O 
nedenle gün içerisine dağıtarak gönül rahatlığı 
ile çayınızı yudumlayabilirsiniz. Yeşil çay, siyah 
çaya nazaran bir gömlek daha üstün görünse 
de aradaki farkı pek de büyütmemek gerekir. O 
nedenle rengine pek takılmamak lazım.
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ETKİNLİK TAKVİMİ

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Konsepti PuCCa’ya, senaryosu “Bir Kadın Bir Erkek” 
dizisi senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atalan ve 
Zeki Enes Akkan’a ait olan tiyatro oyunu “Ölü’n 
Bizi Ayırana Dek” 02 Ocak’ta Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi’nde, 10 ve 11 Ocak’ta Duru Tiyatro’da, 12 
Ocak’ta ise Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde 
sahnelenecek. Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübe-
yoğlu’nun başrollerini paylaştığı oyun, Ocak ayının 
sonraki günlerinde İzmir, Bursa, Balıkesir, Ankara, 
Konya, Kırşehir ve Kayseri’deki çeşitli gösteri me-
kânlarında sahnelenmeye devam edecek. 

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in kaleme aldığı, Şener Şen ve 
Doğu Yaşar Akal’ın birlikte yönettiği ve Şener 
Şen’in başrolünü oynadığı “Zengin Mutfağı” adlı 
tiyatro oyunu 02, 03, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde 
İstanbul’daki çeşitli gösteri mekânlarında, 06 Oc-
ak’ta ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Merkezi’nde sahnelenecek. Oyun, Cumhuriyet 
tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 
15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin 
mutfağına yansımasını konu ediniyor.

Sunay Akın & İlhan Şeşen - Aşk Şarkıları ve 
Öyküler

Sunay Akın ve İlhan Şeşen, Aşk Şarkıları ve Öyküler 
programı ile 08 Ocak’ta Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde  sahnede olacak. Sunay Akın’ın ken-
dine has, şaşırtıcı üslubuyla anlatacağı etkileyici 
sevda öykülerine aşk şarkılarının en sevilen yo-
rumcularından İlhan Şeşen eşlik edecek. Fiyatı 
84.00 TL olan konser biletlerine Biletix satış nokta-
larından ulaşabilirsiniz.

Amadeus

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya 
müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang 
Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz 
hikayesi “Amadeus” Ocak ayı boyunca Uniq Hall 
İstanbul’da seyirciyle buluşacak. Başrollerini 
Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen 
(Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçal-
maz’ın (Costanze) paylaştığı oyunun yönetmen-
liğini  Işıl Kasapoğlu üstleniyor. Oyunun biletler-
ine Biletix satış noktalarından ulaşabilirsiniz.



Feridun Düzağaç Konserleri

Sevilen şarkıcı Feridun Düzağaç, 10 Oc-
ak’ta Ankara’da MEB Şura Salonu’nda, 11 
Ocak’ta Balıkesir’de Avlu Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde dinleyicileriyle buluşacak. 
Konser bilet fiyatları 66.00 TL ve 132.00 TL 
arasında değişiyor.

The Elvis Presley Show

Ses, fizik, dans ve müzikal olarak Elvis Pres-
ley’e benzerliği izleyiciyi büyüleyen solisti 
ve muhteşem grubu ile “The Elvis Presley 
Live Show” 12 Ocak’ta, 6:45 KK Ankara’da 
seyircisiyle buluşacak. Etkinliğin bilet fiyatı 
39.50 TL. Biletlere Biletix satış noktalarından 
ulaşabilirsiniz. 

Aşk Tesadüfleri Sever 2

2010 yapımı “Aşk Tesadüfleri Sever” filminin de-
vam halkası olan yapım 31 Ocak’ta vizyona gire-
cek. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak 
ve İpek Sorak’ın birlikte oturduğu,  başrollerini 
ise Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve 
Aytaç Şaşmaz’ın üstlendiği filmde 1960’lardan 
günümüze uzanan romantik bir aşk hikâyesi 
konu ediliyor.

Biz Böyleyiz

10 Ocak’ta vizyona girecek olan “Biz Böyleyiz” 
filminin oyuncu kadrosunda Hümeyra, Özge 
Özpirinççi, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozok-
lu, Boran Kuzum ve Meriç Aral gibi isimler yer 
alıyor. Filmin konusu ise şu şekilde: Çocukluk ve 
gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup ya-
zlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe’nin 
(Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstan-
bul’dan İzmir’deki Nezihe’nin evine doğru yola 
çıkarlar. Yıllar sonra ilk kez bir araya gelen birbir-
ine zıt karakterlerle dolu ekibi oldukça şaşırtıcı 
olaylar beklemektedir. 
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YEMEK TARİFİ

Kış aylarının en güzel lezzetlerinden olan kabak tatlısını yapmak için en güzel zamanlar bu zamanlar... 
Kabak tatlısının tercih edilmesinin bir diğer nedeni de hem uygun hem de kalorisinin diğer tatlılara göre 
düşük olmasıdır. Üzerine serpeceğiniz cevizle lezzetini zirvelere taşıyacak olan balkabağı tatlısını dene-
mediyseniz hemen denemelisiniz...

Malzemeler

*2 kg balkabağı
*1,5 su bardağı toz şeker (kabağın 
cinsine göre değişir, tatsız ise 
daha fazla şeker eklenebilir)
*1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı

*Kabak tatlısı için kabağı ince ince 
dilimledikten sonra soyup çekird-
eklerini çıkartın.
*Yıkadıktan sonra 2-3 parmak 
genişliğinde dilediğin uzunlukta 
doğrayın.
*Büyük ve yayvan bir tencereye 
kabakları, aralarına şeker serpe-
rek kat kat dizin.

*2-3 saat  yada bir gece ağzı kapalı 
olarak bekletin. Bu bekleme 
sırasında kabak su salacağı için 
pişirirken ayrıca su koymaya ger-
ek yok.
*Geceden bekletilen kabak orta 
ateşte yumuşayana kadar pişirin.
*Kabağın şerbetinin koyulaşması 
için bir sürede kapağı açık olarak 
pişirin.
*Soğuduktan sonra balkabağı 
tatlısı servis tabağına alınarak 
üzerine dövülmüş ceviz serpi-
lerek servis edilir.

Aynı şekilde fırında pişirerek de çok 
hoş bir tat elde edebilirsiniz.

Püf noktaları

*Kabakları dillimledikten son-
ra şeker ile birlikte 1 gece aynı 
tencerede bekletilmelidir.
*Kabakları pişirirken su ekleme-
nize gerek yoktur.
*Şerbetinin koyulaşması için 
pişirirken bir süre kapağı açık 
bırakılır.



Faydaları

*İçerisinde potasyum, demir, so-
dyum, fosfor, kalsiyum ve mag-
nezyum içermektedir.

*Vücudu mikroplardan korur, 
yaraların iyileşmesine yardımcı 
olur.

*İçerisinde bol miktarda lif bulun-
maktadır.

*A vitamini açısından oldukça ze-
ngindir.

*Sahip olduğu beta kroten 
sayesinde cildin yenilenmesini 
sağlamaktadır.

*Orta porsiyon balkabağı tatlısı yaklaşık olarak 139 kaloriye denk gelmektedir.
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