
BIZANSLILARIN VAHŞICE AKIL ALMAZ IŞKENCELER UYGULADIKLARI 
YER OLAN YEDIKULE ZINDANLARI KADERINE TERK EDILMIŞ. 

GAZETECI EKIBIMIZ OLAYI YERINDE INCELEDI.

Yedikule hurdalığı!

Yok böyle 
hırsızlık!

Cüzdanlar 
yanıyor!!!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş 
Barbaros Bulvarı’nda kötü bir olay 
yaşandı. Kimliği belirlenemeyen 
şahıslar, belediyenin diktiği çiçeklere 
büyük zarar vermiş, çiçekleri 
kökleriyle birlikle sökmüştü. Görgü 
tanıklarıyla konuşup bu şahısların 
çiçekleri koparma sebebini öğrendik. 

Artık her bakkalda 100gr.’lık leblebi 
5 TL’ye satılıyor. Fiyatlar bile şaşırmış 
olabilir. Tabi bu da bakkallara az 
müşteri gelmesine neden oluyor. Bu 
rakamlar elbette başka bakkallarda 
farklı olabiliyor. Şu an bakkallar ve 
tüketiciler ne yapacağını bilemiyor. 
Sadece şaşırıp dona kalıyorlar. 

Hoş geldin 
Ercan 
Kesal!!!
Peri Gazozu isimli son kitabı yayınlanan 
yazar, senarist, doktor, oyuncu, 
antropolog Ercan Kesal, TEGV 
gönüllüleri tarafından kurulan Okuma 
Kulübü’nün konuğu olarak TEGV’in 
Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkı’na 
konuk oldu. 

Renkli Kalemler Gazetesi, 

Yapı Kredi’nin desteği 

ile, deneyimli gazeteciler 

Ferhan Kaya Poroy ve Sinan 

Özedincik koçluğunda TEGV 

İstanbul Sema ve Aydın 

Doğan Eğitim Parkı çocukları 

tarafından hazırlanmıştır. 



3 MAYIS 2014 tarihinde parkımıza 
gönüllülerimizle buluşmak için gelen 
Ercan Kesal, kendini tanıtan kısa bir 
konuşmanın ardından katılımcıların 
sorularını cevapladı.

Avanos doğumlu olan sanatçı, 
ilköğrenimini burada tamamladıktan 
sonra, Ege Tıp Fakültesini bitirerek 
doktor olmuş. Mecburi hizmet sırasında 
yaşadıklarının ve gördüklerinin sanatçı 
kimliğine çok katkısı olduğunu belirten 
sanatçı, aynı zamanda antropolojiye 

olan merakı yüzünden bu konuda da eğitim almaya başlamış. Doktor 
olduktan sonraki uzmanlığını da psikoloji üzerine yapmış.

Bu kadar çok insan üzerine uğraşan Ercan Kesal, bu birikimini 
yazmak üzerine kullanmaya karar verince senaryo denemelerine de 
başlamış.

Avanos kütüphanesindeki tüm kitapları okuduğunu belirten 
yazarımız, yazar olmak için okumanın en önemli madde olduğunu 
belirtti. Kitap okumak bir yazar için en iyi besindir dedi. İyi bir yazar 
olmanın sırrının bir saat yazarken üç saat okumak olduğunu belirtti.

Kendisi de ortaokul yıllarında 2 adet okul gazetesi çıkarılmasında 
öncü olmuş.

‘’İnsan denen yaratık, dünyada gelip geçici. Bu dünyaya geldiysek 
mutlaka bir şey üretmek içindir” görüşünde olan sanatçı, bunların 
içinde en önemli şeyin “iyi insan olmak” olduğunu söyledi.

Peri Gazozu isimli kitabının da yaşamında biriktirdiği anılarından 
oluştuğunu, bu yüzden anıların çok önemli olduğunu, mutlaka 
anılarımızı bir yerlere not etmemizi tavsiye etti. ‘’Mesala bugün 
burada olma sebebim okuduğum kitaplar ve yazıyor olmam; yani 
geçmiş deneyimlerimdir.’’

Yazarken en önemli şey 
sunumdur, konunun özü bellidir 
ama onu nasıl sunacağınız 
size kalmıştır diyen yazarımız 
mutfak örneğini verdi: “Mesala 
bir yemek yaptınız, onu nasıl 
ikram edeceğiniz size kalmış... 
Nasıl sunarsanız sunun, yemek 
aynı ama ikram edeceğiniz kişiler 
sunumunuzu hatırlayacaktır.”

ÇEVRE TIYATROSU 1972 yılında 
kurulmuş olup bugüne kadar birçok 
tiyatrocuyu ve seyirciyi ağırlamıştır. 
2002 yılında “Haliç’in Öte Yanında 
Tiyatro” projesi ile Semaver 
Kumpanya Çevre Tiyatrosu’nda 
tiyatroseverlerle buluşmuştur. Biz 
de Çevre Tiyatrosu’nu yakından 
tanımak için Semaver Kumpanya 
tiyatrocularından Volkan M. Sarıöz ile 
bir röportaj gerçekleştirdik.

Benim en merak ettiğim konuyu,  
tiyatro metinlerini ezberlemenin 
zorluğunu sorarak başlamak 
istiyorum...

Uzun metinleri ezberlemek 
her zaman ve herkes için zordur 
ama insanlar belli işlerle uzun süre 
ilgilendikleri zaman normalde çok 
zor gelen şeyler kolaylaşmaya başlar. 
Zaman içinde metinlerle kurulan 
ilişkiden dolayı o zor metinler artık 
bizim için kolay hale gelir. Aslında 
biz metinleri ezberlemeyiz; metinleri 
anlarız, öğreniriz ve anlatırız. Bu 
yüzden metin ezberlemek bizim için 
bir yük değildir

Peki, ilk oyununuzu oynayıp 
alkışları duyduktan sonra ne 
hissettiniz, iyi ki oynamışım dediniz 
mi?

İlk alkışı duyduğumda aklıma hiç 
iyi ki oynamışım gelmemişti. Dizlerim 
titriyordu, ellerim terliyordu ve 
sırtımda sanki böyle beş milyon tane 
karınca geziyordu. Yani oynamanın 
keyfini sonra hissettim diyebilirim.

Oyunları hazırlarken zorlanıyor 
musunuz, çok vaktinizi alıyor mu, bu 
süreç çok sancılı geçiyor mu?

Oyun hazırlama süreci, her oyun 
için ayrı ayrı sancıları olan bir süreçtir. 
Her oyun kendine göre sancılarla 
doğar, kendine göre sancılarla büyür.

Sahnede hiç seyirciyle göz göze 
geliyor musunuz?

Sahnede bazı oyunlarda seyirciyle 
göz göze gelmemiz gerekiyor, bazı 
oyunlarda da göz göze gelmememiz 
gerekiyor. Asıl problem göz göze 
gelmememiz gereken zamanlarda 
göz göze gelmek, göz göze gelmemiz 
gereken zamanlarda da göz göze 
gelmemek.

Kuliste neler konuşuluyor, herkes 
sahneye çıkmayı mı bekliyor?

Kuliste neler konuşulur, bu 
tamamen oyuncularla ve oyuncuların 
kişilikleriyle ilgili bir şey. Bazı kulisler 
gerçekten insanı bunaltır bazıları da 
huzur dolu olur. Bu durum insanlara 
bağlı bir şey, tiyatro da insanla yapılan 

bir şey olduğundan durum sürekli 
değişir.

Repliğinizi unuttuğunuzda nasıl 
toparlıyorsunuz?

Repliği unuttuğumuz zaman, 
bizde genellikle tiyatrocularda 
vardır, tuluat devreye girer. Yani o 
anda sahneye uygun, rolüne uygun 
replikleri üretecek halde oluruz çünkü 
prova sürecinde rolümüzü çok iyi 
anlamışızdır ve o rolün, o karakterin 
ne söyleyebileceğini bildiğimiz için 
replikleri unutsak da onun yerine 
başka replikler söyleyebilecek 
durumdayızdır.

Peki tiyatroya giriş ücretleri 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu tiyatrodan tiyatroya değişir. 
Kimi tiyatrolar çok pahalıdır, kimi 
tiyatrolar ortalamadır. Yaptıkları 
oyunlara göre de, yaptıkları masraflara 
ve kiralarına göre de bu değişiklik 
gösterir. Özel tiyatroları soruyorsan, 
özel tiyatrolarda biletleri yüksek 
olan tiyatrolar da var, ortalama 
olanlar da var. Bu durum oyunlara 
ve yerlere bağlı olarak değişir tabi ki. 
Gönül isterdi ki devletler gerçekten 
tiyatroyu desteklesin ve o tiyatrolar 
o oyunları desteklerle yapabilsinler, 
bütün masrafları karşılayabilsinler ve 
seyirciye daha uygun fiyatlara hatta 
ücretsiz olarak oyunlar sahnelensin ve 
tiyatro daha çok insana ulaşsın, gönül 
ister bunu. Umarım ilerde, gelecekte, 
senin yaşadığın gelecekte böyle şeyler 
artık konuşulmaz, yapılmış olur.

Volkan M. Sarıöz’ün iyi dileklerini 
alıp röportajımızı sonlandırdık.

Eklemeden geçmeyelim; Semaver 
Kumpanya bizim için de oyunlar 
hazırlamış: Nasreddin Hoca, Pamuk 
Prenses ve Yedi Cüceler, Çok Yaşa 
Dünya ve Memo’nun Önlenemez 
Yükselişi. Çevre Tiyatrosuna 
uğramamız için güzel bahane!

Hoş geldin 
Ercan Kesal!!!

Çevremizde 
bir tiyatro

REŞAT DAĞDELEN 

DİLANUR TARAKCILAR 
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Peri Gazozu isimli son kitabı yayınlanan yazar, 
senarist, doktor, oyuncu, antropolog Ercan Kesal, 
TEGV gönüllüleri tarafından kurulan Okuma 
Kulübü’nün konuğu olarak okuma kültürünün 
yaygınlaştırılması kapsamında TEGV’iin Sema ve 
Aydın Doğan Eğitim Parkı’na konuk oldu.

Kocamustafapaşa semtinde bir tiyatro. Çevre Tiyatrosu bize 
kapılarını açtı.

RÖPORTAJ



BRUNO LOPEZ ve Padron Blanco 
tarafından yönetilen animasyon filminin 
ülkemizde hangi ünlüler tarafından 
seslendirileceği henüz açıklanmadı.

Fakir bir çiftçinin oğlu olan cesur Tom, 
cüssede küçük ama zeka ve cesarette pek 
çok kişiden daha üstün bir çocuktur. Sihirli 
bir aynada hayatının aşkı olan güzel prensesi 
gördükten sonra onu bulmak için harekete 
geçer. Ama tam da bu sırada kötü bir cadı 
kraliyet sarayına tuzak kurar; devasa bir ağaç 

ile prenses ve ailesinin yegâne su kaynağını 
keser. Çaresiz kral bir duyuru yayınlar ve her 
kim bu kara büyüyü bozup onları susuzluktan 
kurtarırsa, kraliyetin yarısını bu kahramana 
vermeyi vaat eder.

Dahası bunu gerçekleştirebilen kahraman 
prenses ile evlenmeye de hak kazanacaktı! 
Bu haberi duyan Tom başına gelen tüm 
talihsizliklere rağmen büyüyü bozmak için 
elinden geleni yapar. Fakat bu macerada onu 
hiç ummadığı sürprizler beklemektedir.

Cesur Tom - Sihirli Ayna filmi 
25. Temmuz’da vizyonda
ÖMER BARIŞ GÜVERCİN 
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Tüm çocukların ücretsiz katılacakları 
etkinlik 28-29 Aralık tarihlerinde Capitol 
AVM’de. Etkinlikte çocuklar Ninja olabilmek 
için ünlü Ninja Karavanı’nda gerçekleşecek 
olan atölye çalışmalarına katılacaklar. 
Leonardo ve Rafael ile tanışacak ve fotoğraf 
çektirebilecekler ve bu fotoğrafları anında 
hediye olarak dağıtılacak. Çocuklar Ninja 
Kaplumbağa olmanın keyfini yaşayacaklar. 
Etkinlikte dağıtılacak olan göz bantları da 
Ninja Kaplumbağalardan çocuklara hediye! 
Ninja Kaplumbağalar’ın sevilen karakterleri 
Donetello, Michelangelo, Leonardo ve 
Rafael yenilenmiş temaları ve son teknolji ile 
üretilen yeni çizgi filmleri ile çocukların en 
sevdiği karakterler olmaya uzun zamanlar 
daha devam edecekler gibi...

Artık her bakkalda 100gr.’lık leblebi 5 TL’ye 
satılıyor. Fiyatlar bile şaşırmış olabilir. Tabi bu 
da bakkallara az müşteri gelmesine neden 
oluyor. Bu rakamlar elbette başka bakkallarda 
farklı olabiliyor. Şu an bakkallar ve tüketiciler 
ne yapacağını bilemiyor. Sadece şaşırıp dona 
kalıyorlar. İnsanlar bu durumda fabrikaların da 
suçu olabileceğini düşünüyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Barbaros 
Bulvarı’nda kötü bir olay yaşandı. Kimliği 
belirlenemeyen şahıslar, belediyenin diktiği 
çiçeklere büyük zarar vermiş, çiçekleri kökleriyle 
birlikle sökmüştü. Görgü tanıklarıyla konuşup 
bu şahısların çiçekleri koparma sebebini 
öğrendik. Çiçeklere zarar vermelerinin sebebi, 
bu şahısların hasta olmaları. Görgü tanıklarının 
ifadelerine bakılırsa bu hastalığın genel bir 
adı var, kleptomani. Kleptomani hastalığı halk 
arasında hırsızlık olarak bilinse de izinsiz alma 
durumu. Yani hırsızlık gibi bir öç alma durumu 
yok. Burada bir ayrıntı söz konusu; kleptomani 
hastalığı, kişinin kendisini durduramayarak 
bir eşyayı alması ve edinmesi olarak biliniyor. 
Kleptomani hastalığı kadınlarda daha çok 30-
35 yaşlarında erkeklerde ise 40-50 yaşlarında 
ortaya çıkıyor.

Muhteşem 
dörtlü geliyor!

Cüzdanlar 
yanıyor!!!

Yok böyle 
hırsızlık!

ÖMER BARIŞ GÜVERCİN 

ŞEHMUS DAĞDELEN 

DENİZ KARATAY 

GÜNDEM ÖZEL
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Küçük eserler büyük etkiler

Miniatürk Türkiye’nin önemli eserlerini küçülterek 2 Mayıs 2003 günü ziyaretçilere sunmuştur.

YAREN RIŞVAN 

‘Büyük ülkenin küçük bir modeli’ sloganıyla açılan 
Miniatürk, ilk kez kullanılan sesli rehberlik sisteminin de 
öncüsü olmuş ve turistlerin de ilgisini çekmiştir. Tek seferde 
Türkiye turu atmak için turistlerin uğrak yeri olmuştur. 
Miniatürk hoş bir gezi parkı olmasının yanı sıra aynı zamanda 
bir kültür ve sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye’nin vitrini 
olarak da adlandırılan bu mekan, her yaşa uygun etkinliklerle 
hizmete devam etmektedir. Çeşitli oyuncaklar, kumandalı 
tekne, trambolin gibi ayrıntılar biz çocuklar için düşünülmüş 
güzellikler olarak hafızama yerleşti.

Miniatürk’te dikkatimi en çok çeken Boğaz Köprüsü 
oldu. Görünce çok şaşırdım çünkü üzerinden arabalar 
geçmiyordu, ışıklandırma, geçiş gişeleri ve yandaki emniyet 
yolları yoktu. Ama birebir aynısıydı. Suyun üzerinden bir 
vapur bile geçiyordu. Miniatürk sayesinde doğu ve batının 
çoğu eserlerini görebildim. Atatürk’ün evini, Peri Bacalarını, 
Pamukkale Travertenlerini, Erzurum Çifte Minareleri gördüm. 
Türkiye’yi gördüm sanki... Sizlere de tavsiyem zaman 
kaybetmeden bu güzellikleri görebilmeniz. Miniatürk haftanın 
her günü 09.00’dan 18.00’e kadar açık ve ziyaret için bilet 
fiyatları turistlere 10 TL, yetişkin 5 TL ve öğrenci 3 TL.

O GÜN İngilizlerin hiç beklemediği 
bir hava vardı. Yağmura alışık, güneşe 
hasret İngilizler için gökyüzü pırıl pırıl ve 
tertemizdi.

Saat 15.00’de başlayacak olan İngiltere 
Federasyon Kupası yarı final maçı...

Sheffield Wednesday’in Hillsborough 
Stadı’nda Liverpool ile Nottingham Forest 
takımları karşılaşacaktı. Tarih 15 Nisan 
1989’du. 

21.000 kişilik stat tamamen dolmuştu 
ve maçın başlamasına 10 dakika kala 
stat dışında polislerden başka kimse 
kalmamıştı.

Ancak ne olduysa işte o an oldu. 
Stadın bir tribününün dışına gelen 
binlerce taraftar içerdeki coşkuyu 
duyunca stada girmek istedi. Polisin 
tüm engelleme çabalarına rağmen karşı 
tribün girişlerindeki demir parmaklıklar 
üzerinden atlayarak giren taraftarlar, daha 
sonra tamamen dolu stada hücum etti ve 
izdiham oluştu.

En öndeki demir tellere yakın olan 94 
seyirci o izdiham nedeniyle hayatını kaybetti. 
766 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2 tanesi 
hastanede hayatını kaybetti. Maç tatil edildi 
ve bu facia dünya futbol tarihine geçti.

Dinmeyen gözyaşları!!!
REŞAT DAĞDELEN 

TARİHTE 

BUGÜN

Istanbul’da oldukça önemli bir eser olan Sümbül Efendi Camii, resmi adıyla Pir 
Yusuf Sümbül Sinan Asitanesi, Kocamustafa Paşa semtinde bulunur.

Eserin aslı, Hosios Andreos Manastırı Kilisesi’dir. İstanbul’un fethinden sonra 
harap halde bulunan kilise II. Beyazıd’ın Vezir-i Azam’ı Koca Mustafa Paşa 
tarafından 1486 tarihinde camiye çevrilmiş, yanına medrese, hamam ve çeşme 
yaptırılıp bir külliye haline getirilerek Manastır havasından çıkarılmıştır.

Caminin avlusunda 2000 yıllık olduğu söylenen bir çınar ağacı vardır. Ve onun 
altında da Hz. Muhammed’in torunu Hüseyin’in torunlarının kabirleri bulunmaktadır. 
Ayrıca Müslüman olduktan sonra Sarı Sıdıka adını alan Konstantin’in kızı 
Katerina’nın mezarı da buradadır.

Sümbül Efendi Camii’nin minaresi, Ayasofya Camii’nin minareleri ile birlikte 
İstanbul’un en eski minarelerindendir. Sümbül Efendi Camii’nin minaresinin bir 
başka tarihi özelliği ise Osmanlı Devleti zamanında minarelerde kandil yakma 
adetinin ilk burada başlamış olmasıdır.

Kiliseden camiye
DİLANUR TARAKCILAR 

SEYAHAT
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Hemşireliğin 
azalan cazibesi
KUTAY AKTÜRK 

Gerek sağlık sektöründeki 
sıkıntılar, gerek kapanan hastaneler 
yüzünden dertli bir meslek olmaya 
başlayan hemşirelik mesleği ile 
ilgili bilgi almak için bir hemşire ile 
yaptığımız röportaj...

Sizi tanıyabilir miyiz?
Adim Semra Aktürk. 25 yıldır 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Göğüs 
Hastalıkları bölümünde hemşirelik 
yapıyorum.

Bu mesleği seçmenizdeki en 
önemli etken neydi?

Bence insanlığa hizmet etmek en 
kutsal görev olduğu için.

Mesleğinizin ne tür zorlukları var?
Her şeyden önce uzun çalışma 

saatleri ve eleman yetersizliği. Ayrıca 
zaman zaman hasta yakınlarının 
saldırılarına uğruyoruz. Örneğin 
birkaç ay önce benim başıma geldi 
ve bir hasta yakını tarafından darp 
edildim.

Bazı hastanelerde özellikle de 
C.T.F’de bazı bölümlerin kapatılacağı 
haberini duyduk. Neden acaba?

Yeni çıkan tam gün yasasından 
ötürü bazı hocalar hastaneden 
ayrılıyor ve bu da eleman 
yetersizliğine sebep oluyor. Ayrıca 
Marmaray kazısından ötürü 
hastanenin bazı bölümleri zarar 
gördüğünden kapatılmak zorunda 

kaldı. Örneğin çocuk kardiyoloji 
bölümü ve kreş kapatıldı. Mesala 
benim kızım bu kreşe gidiyordu, 
kapanınca ben çok mağdur oldum.

Bu bölümler kapatılınca neler 
olacak, hastalar nereye gidecekler?

Çocuklar hasta çocuk 
polikliniklerinde takip edilecek.

Peki bu durumda çalışanlar ne 
olacak?

İhtiyaç olan başka bölümlere 
yönlendiriliyorlar.

C.T.F’nin başka bir yere 
taşınacağını duymuştuk. Acaba ne 
zaman?

Hayır. Bölüm bölüm olarak yeniden 
yerinde yenilenecek. Zamanını 
bilmiyorum ama ödenek çıkmasına 
bağlı.

Son olarak bizlere söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Bu mesleğin sadece bayanlar 
tarafından değil, erkekler tarafından 
da tercih edilmesini tavsiye ederim. 
Ayrıca hijyen konusunda toplum 
olarak çok titiz davranmalıyız. 
Özellikle okul, hastane gibi toplu 
kullanım alanlarında hijyen kurallarına 
uymak çok çok önemli.

Ayrıca sağlıklı beslenmek, hazır 
gıdalardan uzak durmak ve spor 
yapmak siz çocuklar için, hatta her 
yaş grubu için vazgeçilmez.

LEONARDO DA VINCI HAKKINDA 
BILMEDIĞIMIZ 10 ŞEY
1. Caterina ve Ser Piero’nun aşk evliliği 

ile dünyaya gelmiştir. Leonardo 
okula gitmemiş, yunanca ve latince 
öğrenmemiştir, çünkü evde eğitim 
almıştır.

2. Başarılı bir müzisyendi. Lir çalgısı 
ile oldukça başarılıydı. Hatta Milan 
Sarayı’na tanıtıldığında bir ressam ya 
da mucit değil, bir müzisyendi.  

3. Dünyaca ünlü ve sır dolu Mona Lisa tablosu 
hakkında, ressamın kendini çizdiği yönündeki 
görüşler ortaya atılmıştır.

4. Leonardo geride kendine ait hiçbir resim 
bırakmamıştır.

5. Mona Lisa ile ilgili yapılan araştırmalar Mona 
Lisa’nın yüzde 83 mutlu, yüzde 9 nefret dolu, 
yüzde 6 korkulu ve yüzde 2 kızgın olduğunu ortaya çıkarmıştır.

6. Gökyüzünün neden mavi olduğunu ilk açıklayan Leonardo 
da Vinci olmuştur. Sebebi ise fizik ile açıklanan havanın ışığı 
dağıtma biçimidir.

7. Yazı yazmada iki elini de kullanabilen Leonardo aynı zamanda 
disleksi hastasıydı. Bir eliyle geriye doğru yazarken diğer eliyle 
ileri doğru yazabiliyordu. Bu durum başkalarının okumasını 
güçleştiriyordu zaten Leonardo da bunu istiyordu.

8. Louvre Müzesi Leonardo da Vinci’nin en önemli eserini 
sergilemek için 5.5 milyon dolar ödedi ve tablo şu an 
camekanlı bir şekilde ziyaretçilere sunuluyor.

9. Zırhlı bir araç, tırpanlı bir savaş aracı, kazık aracı, dönen vinç, 
çıkrık, lagün tarağı, uçan gibi tasarımların fikir babası olan 
Leonardo, yaratıcılıkta sınır tanımayan bir dahi idi.

10. Aralık 2000’de gökyüzü dalgıcı Adrian Nicholas, Leonardo’nun 
tasarımlarından olan paraşütü kullanarak Güney Afrika’ya indi.

Dinmeyen gözyaşları!!! İlahi Leonardo
ÖMER BARIŞ GÜVERCİN 

BAŞARI 

ÖYKÜSÜ

Laboratuar araştırmaları çörekotunun bağışıklık sistemini 
güçlendirdiğini keşfetmiştir. Vücudumuza zarar veren mikrop ve 
virüslere karşı bizi savunduğunu, hastalıklara karşı savaşmamızda 
bize yardımcı olduğunu ortaya çıkarmışlardır.

ÇOCUKLARDA OBEZITE TEHLIKESI KORKUTUYOR
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de gittikçe artan obezitenin, özellikle 
biz çocuklar üzerindeki etkisi çok fazla. 
Özellikle biz ve bizden sonraki kuşakların 
sağlığı açısından çok büyük bir risk 
oluşturuyor.

CEP TELEFONLARINDAKI ASTIM VE 
ALERJI TEHLIKESI
İçinde biz çocukların da bulunduğu ve 
milyonlarca kişinin kullandığı cep telefonları 
en son astım, saman nezlesi ve egzama 
gibi alerjik hastalıklardan da sorumlu 
tutulmaktadır.

SIGARA VE KANSER
Sigara kansere neden olan risk faktörlerinin 
en önemlisidir. Başta akciğer kanseri olmak üzere çok fazla kanserin 
oluşmasını sağlamaktadır. Sigara kullanan insanlar hem kendilerini 
hem de etraflarındaki çocukları düşünmeli ve sigaradan uzak 
durmalıdır, tıpkı bizim gibi!

Mucizevi besin 
çörekotu
KUTAY AKTÜRK 

SAĞLIK
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18 yaşındaki Fransız Aimee 
Kick enteresan bir şey yaptı. 
Kahveye olan tutkusu bilinen 
genç kız, kendisine mezuniyet 
balosu için kahveden bir elbise 
hazırladı. Francis Howell North 
High School’dan mezun olan 
Aimee, bu elbiseyi kahveden 
yapabilmek için tam bir ay 
boyunca uğraştı. Ve sonunda 
başardı. Kahve aşığı olarak 
ün salan genç kız, mezuniyet 
balosunda bu kahveden elbisesi 
içinde çok şık ve güzel bir 
görüntü sergiledi. Aimee Kick 
hayatı boyunca unutmayacağı 
bir işe imza atmış oldu.

Mezuniyet balo zamanı 
yaklaşınca kıyafet telaşı 
da başladı. Hala kıyafet 
seçememiş kız arkadaşlarımıza 
işte 2 kombinasyon önerimiz:

Sarışın arkadaşlarımız için 
favori önerimiz; siyah kuşaklı, 
sarı kısa bir elbise ve altına 
siyah zımbalı babetler... Bu 
kıyafete elbette açık bırakılmış 
saçlara maşa çok yakışacaktır; 
hele de çiçeklerle süslenirse!

Esmer ya da kızıl saçlı 
arkadaşlarımız için favori 
önerimiz ise; kırmızı ya da 
turkuaz rengi, renkli taşlarla 
işlenmiş bir elbise ve altına 
yine siyah babetler. Dağınık 
topuz şeklindeki saçlarınız 
ile çok güzel bir görüntü 
yakalamanız mümkün.

Bu 
kahvenin 
40 bedeni 
var!

Baloya 
hala hazır 
değil 
misiniz?
TUANA TOPLU 

TUANA TOPLU 

BIZANSLILARIN vahşice akıl almaz işkenceler uyguladıkları 
yer olan Yedikule Zindanları kaderine terk edilmiş.

Zindan olarak kullanılan kulelerden birinin içerisindeki ahşap 
katlar yangınlar neticesinde yok olmuş. Zindan içerisinde 
gezerken aydınlatmalardaki eksiklikler ziyaretçileri zor durumda 
bırakan tehlikeli durumlara sebep olabilmekte.

Zindanların içerisinde dolaşırken yerlere atılmış izmaritlere, 
yiyecek poşetlerine, içecek ambalajlarına rastlamamak 
neredeyse mümkün değil. Girişte yer alan, zindanda yatanların 
isimleri ve neden orada oldukları ve akıbetleri ile ilgili yazılı 
Latince yazılmış; tabela hala çok net olarak okunabiliyor. Tabii ki 
bu kitabeler de diğer ürünler gibi korumasız.

Müze girişinde yer alan tarihçeyi anlatan tabela da kırık 
dökük. Bu da müzeye gelen turistlere hoş bir karşılama olmuyor.

1968-2004 yılları arasında İstanbul Hisarlar Müzesi 
Müdürlüğü’ne bağlı olan Yedikule Hisarı ve zindanları 
günümüzde kültürel etkinlik ve konserlerin düzenlendiği bir 
müze olarak kullanılmaktadır. Müze giriş ücreti 10 TL olup müze 
her gün 09.00-18.00 saatlerinde ziyaretçilere açıktır.

Ziyaretçilerin dinlenebilmesi için bahçeye yerleştirilen oturma 
grupları ve çiçek düzenlemeleri güzel düşünülmüş ayrıntılar.

Zindanlardan diğerinde bulunan kuyunun üzerine örtülen 
parmaklık koruma açısından oldukça zayıf ve tehlikeli.

Ayrıca hisar içerisinde bulunan camiye ait kalıntılardan 
çeşme hala ayakta ama musluğundan su akmıyor. Çürümeye ve 
yıkılmaya terk edilmiş gibi. Böylesine tarih kokan bir yeri böyle 
olumsuzluklarla görmek çok üzücü.

Acaba yetkililer ne zaman farkına varacaklar ve böylesine 
önemli bir esere gereken önemi gösterip koruma altına alacaklar 
merak ediyorum...

Yedikule hurdalığı!!!
MUHAMMET SALİH TORUN 

GÜNDEM
ÖZEL
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Sahadaki 
minik dev
Futboldaki yeteneği genç yaşında fark 
edilen Fırat Güner bize kendini anlattı.

ŞEHMUS DAĞDELEN 

Seni tanıyabilir miyiz?
Adim Fırat Güner. 10 yaşındayım. Silivrikapı Metin Oktay ve 

Florya tesislerinde görev almaktayım. Bu tesisler Galatasaray 
takımına aittir.

Spor geçmişinde hiç sakatlığın oldu mu?
Evet, bir kez bacağım kırıldı.
Alt yapıda kaç golün var?
115
Kaç yaşında futbola başladın?
7 yaşımdan beri oynuyorum.
Bugüne kadar kaç maça çıktın?
11 iç saha, 14 deplasman olmak üzere 25 maç.
Hangi pozisyonlarda oynuyorsun?
Kale ve forvet oyuncusuyum.
En sevdiğin, kendine örnek aldığın futbolcular kimler?
Ronaldo, Burak Yılmaz, Drogba, Schneider... Ama büyüyünce 

Muslera gibi bir futbolcu olmak istiyorum.
Gelecek ile ilgili hayallerin, hedeflerin neler?
Galatasaray’daki gelmiş geçmiş başarılı en genç futbolcu 

olmak.
Futbol dışındaki ilgi alanların nelerdir, nelerden hoşlanırsın?
Kitap okumayı ve müzik dinlemeyi seviyorum. Futboldan 

sonraki en büyük zevkim yemek yemek :)
Antrenmanlar eğitim hayatını nasıl etkiliyor?
Maalesef olumsuz etkiliyor; derslerim çok iyi değil ama 

düzeltmek için elimden geleni yapacağım.
Eğer futbolcu olmasaydın ne olmak isterdin?
Voleybolcu olmak isterdim. Mutlaka spor ile ilgili bir şeyler 

yapmak isterdim.
Yabancı ligleri takip ediyor musun?
Evet, özellikle La Liga ve Bundes Liga
En unutamadığın maç?
Okulumuzdaki 4F sınıfı ile 4D sınıfı arasındaki maç
Sendeki yeteneği ilk keşfedip destekleyen kim oldu?
Babam bu yöndeki ilgimi, hevesimi, yeteneğimi fark edip 

elimden tutup beni Galatasaray Kulübüne götürdü. Zaten Arda 
Turan da bizim mahalleden çıkmış bir futbolcu.

Eskiden çocuklar sabahtan akşama 
kadar sokaklarda oyun oynardı. 
Arkadaşlarıyla vakit geçirmenin tadını 
çıkarırdı. Oysa şimdi öyle mi?

Şimdilerde oyun oynamak için 
kimseye ihtiyacımız yok. Bilgisayarımız 
ve internetimiz varsa her oyunu 
oynayabiliyoruz. Annem küçükken 
sokakta bir sürü oyun oynarmış; beş 
taş, saklambaç, istop, bezirgan başı, 

yağ satarım bal satarım, körebe, laleli, 
ip atlama, dokuz kiremit en sevdiği 
oyunlardanmış. 

 Günümüzde bu oyunları biz 
oynayamıyoruz çünkü hem sokaklarda 
oynayacak alanımız yok hem de bu 
oyunlar unutulup gitmiş. Şimdilerde 
daha çok tek başımıza oyunlar 
oynuyoruz. Keşke biz de eski zaman 
oyunlarını oynayabilsek...

Büyüklerin küçükleri
ALİYE MELEK AKMAN 

Karikatür
GAMZE DAĞDELEN 
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Yapı Kredi çocukları 
ilklerle buluşturan banka
Yapı Kredi 2006 yılından beri TEGV işbirliğiyle bizim gibi 1.-8. sınıf öğrencileri 
için “Okuyorum Oynuyorum” projesini yürütüyor. Projenin bu yılki özel etkinliği 
ise elinizde tuttuğunuz Renkli Kalemler Gazetesi… Yapı Kredi Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Projeleri Yöneticisi Nurcan Erhan sorularımızı yanıtladı.

Yapı Kredi’nin eğitim için bugüne kadar 
yaptığı çalışmalardan kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Yapı Kredi, ülkemizdeki okur-yazarlık 
seviyesinin yükselmesi için birçok proje 
gerçekleştiriyor. Bunun yanında erken yaştan 
itibaren okuma alışkanlığının sağlanması için de 
çalışmalar yapıyor. Kurulduğumuz ilk yıllardan 
başlayarak çocuklar için efsanevi Doğan Kardeş 
dergisi çok uzun yıllar yayınlandı. Bunun 
yanısıra, bir bankanın sponsoru olduğu ilk çocuk 
sinemasını ve çocuk tiyatrosunu da çocuklarla 
buluşturdu. Günümüzde de gerek yayınları 
gerekse bu tarz özel projeleri ile eğitim ve 
çocuk hep öncelikleri arasında oldu. Turmepa 
ile ilkokullarda verilmesine destek olduğumuz 
Sınırsız Mavi eğitimi de, TEGV ile yürüttüğümüz 
Okuyorum Oynuyoum projesi de içinde 
olmaktan mutluluk duyduğumuz projeler..

Bizim de dahil olduğumuz “Okuyorum 
Oynuyorum” projesi için yapılan çalışmalar 
nelerdir?

2006 yılından bu yana TEGV işbirliğiyle 
“Okuyorum Oynuyorum” projesini yürütüyoruz. 
1-8. sınıf öğrencileri için okuma zevki ve alışkanlığı 
kazandırıcı çalışmalar yapılıyor. Bugüne kadar 
3.500’e yakın gönüllünün destek verdiği bu 
program için TEGV eğitim parklarında, ada 
konsepti ile “okuma adaları” oluşturuldu.  

Hemen hemen her yıl da bu eğitimi destekleyici 
özel etkinlikler düzenliyoruz. Bugüne kadar 
yazar-çocuk buluşmaları ile çocukların kitaplarını 
okudukları yazarlar ile tanışmaları sağlandı. 
“Sokak Tiyatroları” etkinliği ile yerel tiyatro 
gösterileri düzenlendi. En son TEGV’in tüm 
eğitim parklarında, Çocuk Hakları Bildirgesi’nden 
seçilen 12 temel ilkeyi sahneleyen öğrencilere ünlü 
tiyatrocular koçluk yaptı. Bu yıl da TEGV ile Renkli 
Kalemler gazetelerini hayata geçiriyoruz.

Renkli Kalemler nasıl bir proje? Kimlerle 
birlikte çalışıldı? 

Renkli Kalemler projesi, deneyimli gazetecileri, 
öğrencilerle bir araya getirerek yaşadıkları 
şehirlerin gazetelerini hazırlamalarını sağladı. 
Okuyorum Oynuyorum projesinin asıl amacı 
olan, öğrencilerin sözlü ve yazılı olarak kendilerini 
özgürce ifade edebilmelerine zemin hazırlıyor. Bu 
çalışma ile çocukların hem gözlem ve araştırma 
yetenekleri geliştirildi hem de ekip çalışması 
yapılarak gazetecilik mesleğine dair tecrübeler 
edinildi. TEGV’in İstanbul, Samsun ve Van’daki 
eğitim parklarında gerçekleşen çalışmalarda Esen 
Evran, Ferhan Kaya Poroy, Günseli Özen Ocakoğlu, 
Nermin Bezmen, Sinan Özedincik ve Yonca Tokbaş 
gibi gazeteciler gönüllü olarak koçluk yaptı. Eğitim 
Parkları’ndaki çalışma gruplarında, gazetenin 
mizanpajından fotoğraflarına, haber içeriğinden 
tasarımına kadar her ayrıntısı ile ilgilenildi.

Bu sene Lale Festivali; 1-30 Nisan tarihleri arasında 
İstanbul’da Emirgan Korusu, Taksim Meydanı, Hidiv 
Korusu, Sultanahmet Meydanı ve Gülhane Parkı ev 
sahipliğinde gerçekleşti. Lale Festivali için toplam 
211 çeşit 20 adet milyon lale dikildi. Sokaklarımızı, 
parklarımız, bahçelerimiz ve meydanlarımızda 
birbirinden güzel laleler açtı. Festival boyunca müzik 
ve sanat performansları, sergiler gibi çeşitli etkinlikler 
de yapıldı. İstanbullular hem görsel bir şölen izlediler, 
hem de eğlenceli etkinliklere katılma fırsatı buldular.

Lalelerin en iyi sergilendiği mevsimin ilkbahar 
olması festivalin en güzel lalesini seçebilmek için 
şahane bir ortam yaratmış oldu. En güzel lale 
fotoğrafını seçen jüri üyelerinin işi kolay olmadı 
doğrusu.

GAMZE DAĞDELEN 

Milano Sirki Nisan-
Mayıs aylarında Mersin ve 
Gaziantep’teydi. Çocuklar 
sirkte çok eğlendi. 
Sevimli köpekler, Bengal 
kaplanları, filler, Palyaço 
Rossi, Sihirbaz Yanda, 
komik zebra, hulohoplar... 
Milano sirki görülmeye 
değer. Dünyanın en ünlü 
sirkleri arasında yer alan 
Milano Sirki, Türkiye 
turnesi kapsamında 
18-27 Nisan tarihlerinde 
Mersin’de, 2-11 Mayıs 
tarihinde de Gaziantep’te 

sahne aldı. Her yaştan 
insanın sevdiği harika 
bir sirk gösterisi olan 
Milano Sirki izleyenlere 
eğlenceli anlar yaşattı. 
Milano Sirki’nde; Bengal 
kaplanları, sevimli köpekler, 
Palyaço Rossi, Sihirbaz 
Yarda, Komik Zebra, Hula 
Hoop, Yer Akrobasileri 
gibi gösteriler seyircilerle 
buluştu. Ailece keyifli 
vakit geçirmek isteyenler, 
2 saat süren heyecanlı 
gösterilerle unutulmaz bir 
deneyim yaşadılar.

Milano Sirki ilk kez Mersin 
ve Gaziantep’teydi
YAREN RIŞVAN 

Lale devri 
çocuklarıyız biz

Yayın Ekibi
Aliye Melek Akman
Deniz Karatay
Dilanur Tarakcılar
Gamze Dağdelen
Kutay Aktürk
Muhammet Salih Torun
Ömer Barış Güvercin
Reşat Dağdelen
Şehmus Dağdelen
Tuana Toplu
Yaren Rışvan 

Gönüllüler
Gizem Pöl
Serpil Tenekeci
 
Gazeteci Koçlar
Ferhan Kaya Poroy
Sinan Özedincik
 

Yönetim Yeri: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkı, Kızıl Elma Cad. 
Sırrı Paşa Sok. Eski Pazaryeri, Fındıkzade-İstanbul 
Telefon: (0212) 529 42 65 e-posta: semaveaydindoganep@tegv.org www.tegv.org


