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İBB ŞEHİR TİYATROLARI AÇIKHAVA YAZ OYUNLARI BAŞLIYOR

İBB Şehir Tiyatrola-
rı, 7’den 77’ye tiyatro 
seyircisini Harbiye Cemil 
Topuzlu Açıkhava Sahne-
si’nde buluşturacak. Açık-
hava Yaz Oyunları’nda; 

Pollyanna, Rüstemoğlu 
Cemal’in Tuhaf Hikâye-
si, Antigone ve Hastalık 
Hastası olmak üzere dört 
oyun sahnelenecek. Seri-
lerin ilk oyunu Pollyanna, 
26 Haziran Cumartesi 
günü saat 18.00’de sahne 
alacak.

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Şehir 
Tiyatroları, sanatseverle-
rin karşısına dört muhte-
şem oyunla çıkacak. Dört 
oyunun sahneleneceği 
Açıkhava Yaz Oyunları’n-
da ilk gösterim Pollyanna 
ile yapılacak. Eleanor 
H.Porter’ın aynı adlı 
eserinden Binnur Şerbet-
çioğlu’nun uyarlayıp yö-
nettiği Pollyanna, Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava 
Sahnesi’nde 26 Haziran 
2021 Cumartesi günü saat 
18.00’de sahnelenecek. 
Oyunun biletleri, İBB 
Şehir Tiyatroları gişeleri, 
https://sehirtiyatrolari.ibb.
istanbul/  adresi ve İBB 
Şehir Tiyatroları mobil 
uygulamasından satışa 
sunuluyor.“Açıkhava Yaz 

Oyunları” Şehir Tiyat-
roları’nın sezon içinde 
sahnelenen yeni oyunla-
rıyla devam edecek. Rüs-
temoğlu Cemal’in Tuhaf 
Hikâyesi, Antigone ve 

Hastalık Hastası, Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava 
Sahnesi’nde izleyicilerle 
buluşacak.

POLLYANNA (7-
77 Yaş)

Annesi yıllar önce 
yaşamını yitirince, yardım 
derneği himayesinde yaşa-
maya başlayan Pollyanna, 

babasını da kaybettiği ha-
berini alır. Bu hayat dolu 
küçük kız, katı ve kuralcı 
biri olarak tanınan Polly 
Teyzesiyle birlikte yaşa-
yacaktır. Pollyanna’nın 

konağa gelmesiyle beraber 
çevredeki herkesin hayatı 
değişmeye başlar. Dünya 
çocuk edebiyatının en 
önemli eserlerinden biri 
olan Pollyanna, her tür 

olumsuz durumda bile �”-
mutluluk”un yaratılabile-
ceğini; çözüm üretebilme 
yeteneği kazandıktan son-
ra hayata umutla bakılabi-
leceğini anlatıyor.Eleanor 
H.Porter’ın aynı adlı ese-
rinden Binnur Şerbetçioğ-
lu’nun uyarlayıp yönettiği 
oyunda; Aslı Menaz, Berk 
Samur, Destan Batmaz, 
Dolunay Pircioğlu, Emrah 
Can Yaylı, Emrah Derviş 

Soylu, Nazan Yatgın Pa-
labıyık, Onur Şirin, Serap 
Doğan, Şirin Asutay, 
Yeşim Mazıcıoğlu, Yılmaz 
Aydın, Zeliha Bahar Çebi 
rol alıyor.

RÜSTEMOĞLU 
CEMAL’İN TU-
HAF HİKÂYESİ

Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun son demlerinde, 
Girit’teki yurtlarından 
sürgün edilen bir ailenin 
İstanbul’a Çanakkale’ye 
ve nihayet Ayvalık’a 
uzanan maceralı yolculu-
ğu. Rüstem’in, Cemal’in 
ve hayatlarındaki diğer 
insanların kimi zaman gü-
lünç kimi zaman hüzünlü 
ama sımsıcak hikâyeleri. 
Cengiz Toraman’ın yazıp 
yönettiği oyunda Esen 
Koçer, Levent Üzümcü rol 
alıyor.

ANTİGONE

Devletin olmazsa olmaz 
yasası, bireyin vicdanında 
karşılığını bulamazsa, 
iktidarın elinde tuttuğu iki 
ucu kızgın demir kimi ya-
kar?Sophokles’in binlerce 
yıl önce kaleme aldığı aynı 
adlı oyunundan uyarlanan 

An-
tigo-
ne’de;  
aynı 
savaşta 
birbi-
rini öl-
düren, 
ama 
biri 
kah-
raman 
diğeri 
hain 
ilan 

edilen iki kardeşine de, 
son görevini yapmakta 
kararlı olan Antigone ile; 
devletin varlığıyla kendi 
varlığını eş tutan Kreon’un 
buyruklarından geri adım 

atmayan duruşu karşı 
karşıya geliyor.İnsanlığın 
tüm kadim deneyimleri 
tarihe gömülürken yine de 
çözülmeyen, kaybolmayan 
çelişkilerimizi sahneye ge-
tiren “Antigone”, dünden 
bu günü tartışıyor.Saba-
hattin Ali’nin çevirdiği 
Engin Alkan’ın uyarlayıp 
yönettiği oyunda Aslı 
Menaz, Cengiz Tangör, 
Destan Batmaz, Gözde 
İpek Köse, Onur Şirin, 
Özgün Akaçça, Zafer 
Kırşan rol alıyor.

HASTALIK 
HASTASI

Argan, hastalık has-
tasıdır. Evde bir doktor 
bulunursa hem istediğim 
zaman tedavi olurum, 
hem de cebimden beş 
kuruş çıkmaz düşünce-
siyle, kızını bir doktorla 
evlendirmeye karar verir. 
Kızı ise bir başkasına âşık-
tır. Argan’ın sırf parasını 
seven karısı ise onu hem 
aldatmakta, hem de elinde 
avucunda ne varsa almaya 
çalışmaktadır. Evin, her 
şeyden haberdar olan 
son derece zeki ve iş bilir 
hizmetçisinin gönlü bu 
duruma razı olmaz. Haki-
katin ve aşkın kazanması 
için elinden geleni yapar. 
Moliere’in yazdığı Tolga 
Yeter’in yönettiği oyun-
da Ayşecan Tatari, Barış 
Çağatay Çakıroğlu, Çağrı 
Büyüksayar, Çiğdem Gü-
rel, Gün Koper, Hüseyin 
Tuncel, Sevinç Erbulak, 
Şükrü Türen, Şirin Asutay 
Ersin Sanver, Besim 
Demirkıran, Elif Verit rol 
alıyor.

İBB’nin açacağı 11 yeni kreşten 2’si Yu-
nus Mahallesi ve Karlıktepe Mahalle-
si’nde olmak üzere Kartal’da açılacak.
 
İBB, açacağı 11 yeni tesis ile İstanbul genelindeki 
kreş sayını 31’e çıkaracak. Kreşlerin açılacağı yer-
ler, İBB tarafından yaptırılan Yoksulluk Haritası 
üzerinden saptandı. Esenler, Çatalca, Büyükçek-
mece, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa’da birer; Kü-
çükçekmece,Kartal ve Maltepe’de ise ikişer yeni 
kreş, halkın hizmetine sunulacak. Kreşlere ön baş-
vuru ve kayıt yenileme için son tarih 28 Haziran.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kreş hizmet-
lerini kent genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor. 
Yeni açılacak 11 tesis ile İstanbul’daki kreş sayısı 
31’e çıkacak. İstanbul’a 150 yeni kreş hedefine bir 
adım daha yaklaşılacak.İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun “Buradan yetiştiğini söyleyenleri gör-
dükçe onur duyacağımız en önemli projemizdir” 
diyerek başlattığı çalışma kapsamında Esenler, 
Çatalca, Büyükçekmece, Sancaktepe, Gaziosman-
paşa’da birer; Küçükçekmece, Kartal ve Maltepe’de 
ise ikişer yeni kreş, halkın hizmetine sunulacak.

KREŞLER TAM DONANIMLI
İBB tarafından İstanbulluların hizmetine sunulan 
kreşler tam donanımlı. Çocuklar için bir etkin-
lik merkezi olarak tasarlanan tesislerde derslikler, 
kapalı aktivite ve oyun alanları, yemekhane, mut-
fak, teraslar, bekleme odalarının yanı sıra ida-
ri birimler ve teknik hacimler bulunuyor. Eği-
timler, deneyimli bir kadro tarafından veriliyor.

ÖNCELİK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
Kreşlerin kurulacağı yerler belirlenirken ih-
tiyaç sahipleri göz önüne alınıyor. Bu amaçla 
İBB’nin bilimsel ölçütlere göre yaptırdığı Yok-
sulluk Haritası temel alınıyor. Bu haritaya göre 
çocuk sayısının yüksek ve yoksulluğun fazla ol-
duğu mahallelere kreş yapımına öncelik veriliyor.

SON ÖN BAŞVURU TARİHİ 28 HAZİRAN
Yuvamız İstanbul çatısı altında hizmet veren kreş-
lere, ‘https://yuvamiz.ibb.istanbul’ web adresin-
den ön başvuru yapılıyor. Ön başvuruları izleyen 
süreçte yapılacak değerlendirmelere göre uygun 
adaylar, kayıt için davet edilecek. Veliler, çocukla-
rını iş ya da evlerine en yakın kreşe yazdırabilecek. 
2021-2022 dönemi için yeni açılacak ve hizmete 
devam eden 31kreşten yararlanmak için son ön 
başvuru tarihi, 28 Haziran 2021. Aynı gün, halen 
eğitimini sürdüren öğrenciler için de son kayıt ye-
nileme tarihi. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler 
de tıpkı ön başvuru yapmak isteyenler gibi, aynı 
web adresinden işlemlerini yerine getirebilecek..

TÜM ÇOCUKLAR İÇİN EŞİT FIRSAT
Yuvamız İstanbul Projesi, kent genelindeki ço-
cukların eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak 
amacıyla yeni belediyecilik döneminde başlatıldı. 
Bu kapsamda çocukların tüm alanlarda yetişmesi, 
onların temel gereksinimleri, kadın istihdamı, aile 
eğitimine ve gelişimine yapılacak katkılar gözetildi.
Eğitim programları, kendine güvenen, mutlu, do-
ğaya duyarlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, 
çevresiyle olumlu ilişkiler kuran, katılımcı ve soru 
soran bireyler yetiştirmek temelinde oluşturuldu.

MAHALLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR
Proje, ebeveynleri çok yönlü desteklemenin 
yanı sıra kadınların, rahatlıkla çalışma ve sos-
yal hayata katılım göstermesini de olanak sağ-
lıyor. Aynı zamanda çocukların, öğretmen, 
aile ve mahalle ilişkisi güçlendirilerek yaşa-
yabilecekleri güvenli alanlar oluşturuluyor.

İBB’DEN KARTAL’A 2 KREŞ


