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Dünyan�n ilk ve en geni� sosyal giri�imciler
a�� olan ASHOKA, sosyal giri�imcilerin en

iyilerini bulan ve bu giri�imcileri destekleyen
bir sosyal a�. Dünyan�n 70 ülkesinde ofisleri olan
kurulu�, dünya çap�nda her y�l 10 milyon ki�iden

birine, 3 y�l boyunca kar��l�ks�z olarak ayl�k finansal
destek sa�l�yor. Gazetemizin ‘Sosyal Tasar�m

Güncesi’ bölümünü haz�rlayan Sercan Duygan,
sosyal dönü�ümü sa�layan yarat�c� beyinlerin en
önemli destekçisi ASHOKA’y� ara�t�rd�, Türkiye

Koordinatörleri Matthias Scheffelmeier ve Zeynep
Meydano�lu ile görü�erek merak edilen sorulara

yan�t arad�. 

�� Haberi 11. Sayfada

Sosyal dönüşümü
yaratanlara destek
ağacı: ASHOKA

Büyük ve ‘siyah’
YÜRÜYÜŞE ÇAĞRI

Türkiye
Cumhuriyeti

seksen sekizinci
ya��n�

doldururken,
ülkenin üstünde

dola�an kara
bulutlar eksik

olmuyor. 

Asl� AYHAN

KADIKÖY Belediye
Ba�kanı Av. Selami
Öztürk, Open Days
2011 kapsamında

Brüksel’de
temaslarda

bulundu.
� Sayfa 4’de

85 YILLIK ömrünün 41 yılını
Kadıköy’de geçiren ve bu

kentin �iirine ilham kayna�ı
oldu�unu söyleyen �iirin

harika çocu�u Arif Damar’ı,
ölümünün birinci yılında

anıyoruz. 
� Haberi 6’da

YEREL Medya
Bulu�maları’na devam eden
�stanbul Valisi Hüseyin Avni

Mutlu, aralarında Gazete
Kadıköy’ün de oldu�u

Anadolu Yakası yerel medya
temsilcileriyle bulu�tu. 

� Sayfa 3’te

Avrupa kapısını Open Days ile açtı
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� Yazısı 10’da

Boşluk

�nsanlar� izliyorum,
sohbetlerine �ahit
oluyorum; para,

mal, kazanç,
madde neredeyse
tüm davran��lar�na

egemen gibi
görünüyor. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Son Sultanlar
Ve Cumhuriyet

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Kadıköy’de Cumhuriyet
Bayramı kutlama

etkinlikleri me�ale yakma
töreni ile ba�ladı. Kutlamaların

doruk noktasını ise her yıl
oldu�u gibi bu yıl da

Cumhuriyet Yürüyü�ü
olu�turuyor. Milletçe büyük

acılar ya�adı�ımız bugünlerde
29 Ekim Cumartesi günü

düzenlenecek olan
Cumhuriyet Yürüyü�ü'nde bir
kez daha tek yürek olaca�ız.
Teröre kar�ı ses çıkarmak,

�ehitlerimizi ve Van’da
ya�amını yitiren

depremzedeleri anmak için
‘siyahlara’ bürünerek, elimizde
bayraklar Ba�dat Caddesi’nde

kol kola yürüyece�iz...

�� Haberi 10. Sayfada

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddial� 
LEZZET NOKTASIYIZ...

Lig TV ve D-Smart yay�n�m�z vard�r. 
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

7.2 şiddetinde 
ortaya saçılanlar

Şiirin harika çocuğunu unutmadık… Vali Mutlu bir dokundu bin ah işitti

�� Haberi 8. Sayfada

Sosyal payla��m a�lar�nda örgütlenen gençler,
malzemelerin tasnif edilip kolilere yerle�tirilmesi için 

gece-gündüz çal��t�. Sosyal Demokrat Belediyeler Derne�i’ne
üye CHP’li 12 belediyenin toplad��� yard�m malzemeleri ile dolu

toplam 20 TIR, Kad�köy’den yola ç�kt�. 

KARDEŞLiK KÖPRÜSÜ

Kadıköy’den
7,2’lik depremle sarsılan Van’a Türkiye’nin dört bir yanından yardım giderken, Kadıköylüler de seferber
oldu. 23 Ekim Pazar günü ö�le saatlerinde meydana gelen depremin hemen ardından harekete geçen

Kadıköy Belediyesi, Ba�kanlık Binası merkez olmak üzere 28 noktada Yardım �rtibat Büroları olu�turdu.
Kadıköylüler, depremzedeler için gerekli malzemeleri vakit kaybetmeden Belediye’ye ula�tırdı. 

VAN’aVAN’aVAN’aVAN’aVAN’aVAN’aVAN’aVAN’a

Türk halk�n�n
günümüzde de

kar��la�t��� zorluklar,
son sultanlar�n ve

Cumhuriyetin de�il,
1800’lere kadar

dünyadan habersiz
ya�aman�n
miras�d�r.

Foto�raf: Gürbüz ENG�N
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● Mus ta fa SÜR ME L�

�s tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, ye rel ba s�n
men sup la r� n�n so run la r� n� din le di. �le ti �i min gü nü -
müz de ki öne mi ne vur gu ya pan Va li Mut lu, bu nun

için de bir lik te çok ça l�� mak ge rek ti �i ni be lirt ti. Top -
lan t� da söz alan ye rel ba s�n men sup la r� ise ya �a d�k la r�
s� k�n t� la r� di le ge ti re rek ula ��m, oto park, ba s�n kar t� gi bi so -
run la r� n�n çö zül me si ni ve Ba s�n �lan Ku ru mu’ndan ye rel
med ya ya da ilan ve ril me si ni ta lep et ti. Va li lik bün ye sin de
yap t� �� ça l�� ma lar la ile ti �i me önem ver di �i ni gös te ren Va li
Mut lu pro je le re aç�k ol du �u nu ifa de et ti. 

Va li Mut lu, “Her ay fark l� bir il çe de Kay ma kam lar ile
top lan t� lar ya p� yo ruz. An cak git ti �i miz il çe nin Kay ma ka -
m�’n�n mut la ka bi ze sun ma s� ge re ken 1 ya da 2 pro je si ol -
ma s� ge re ki yor. Siz ler de ay n� �e yi ya pa bi lir si niz. Fark l� hi -
kâ ye le ri niz var sa on la r� din le mek is te rim, im kân la r� m�z dâ -
hi lin de bir lik te ger çek le� ti re lim” de di. Çok sa y� da ye rel ba -
s�n men su bu ve ya y�n or ga n� n�n bu lun du �u Ana do lu Ya ka -
s�’nda iler le yen gün ler de �s tan bul Va li si Hü se yin Av ni
Mut lu bir top lan t� da ha ger çek le� ti re cek.

� YE REL BA SI NI
GE REK T� �� G� B�
TEM S�L EDE CEK

B�R L�K YOK
�s tan bul Va li si Hü se yin

Av ni Mut lu’nun yo �un gün -
de mi ne ra� men ye rel ba s� na
za man ay�r ma s� ve ya p� c�
yak la �� m� tak dir top lu yor. �s -
tan bul gi bi bü yük bir met ro po -
lün, çok yo �un olan en üst dü zey
mül ki ami ri nin, gü nü nün bü yük bir bö lü mü nü ye rel med ya
men sup la r� na ay�r ma s� �s tan bul’da en der rast la nan yö ne ti -
ci-ba s�n bu lu� ma la r�n dan bi ri si ola rak ni te len di ri li yor.

Di �er ta raf tan �s tan bul’un en yet ki li mül ki ami ri nin

duyarl� yak la �� m� n�n ye rel
ba s�n ta ra f�n dan ge rek ti �i gi -
bi de �er len di ri le me yip, ye rel
ba s� n�n so run la r� n�n Va li
Mut lu’ya ye te rin ce ile ti le me -
di �i de med ya çev re le rin de
s�k ça ko nu �u lu yor. Hal k�n
ya �a d� �� kent le il gi li ye rel
dü zey de en for mas yo nun sa� -
lan ma s� ko nu sun da bir an -

lam da ka mu gö re vi üst le nen ye -
rel med ya çö züm bek le yen so run lar la il gi li bir ra por olu� -
tu rup, Va li Mut lu’ya su na ma d�. Bu nun ne de ni ise tüm ye -
rel med ya ku ru lu� la r� n�n Ana do lu Ya ka s�’nda tek ses ola -
cak �e kil de bir ça t� al t�n da bi ra ra ya ge le me me siy di. 

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Kad›köylüler’den ald›�› güçle yola
ç›kan, do�ru ve objektif habercilikle k›sa

sürede Kad›köy’ün gazetesi haline
gelen “Gazete Kad›köy” kamu

kurumlar›, çok say›da i�yeri, lokanta,
hastane ve kültür merkezinde de
yüzlerce noktada  okuyucular›yla
bulu�uyor. “Gazete Kad›köy”ü

bulabilece�iniz yer ve sat›� noktalar›;
BELED�YE STANDLARI:

Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›�
Manço Kültür Merkezi, Kad›köy
Gençlik Merkezi Cafera�a Spor

Salonu, Halis Kurtça Kültür Merkezi,
Caddebostan Kültür Merkezi, Kad›köy
Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i,

CHP ‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›,
Zübeyde Han›m Evlendirme Dairesi,

Sahray›cedid, Kad›köy Belediyesi
Ba�kanl›k Binas›, Belediye Çocuk ve

Halk Kütüphanesi, Dumlup›nar,
E�itim Mahallesi, Ko�uyolu, Atatürk

ve �a�k›nbakkal Aile Dan›�ma
Merkezleri ile Ba�kanl›k Protokol,

muhtarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi,

Marmara Hastanesi, SSK Ba�hekim
Sekreterlik, Merkez Zab›ta Karakolu,

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy

Emniyet Müdürlü�ü, Fenerbahçe DDY
Lokali, SSK Bölge Müdürlü�ü,

Hasanpa�a Karakolu, Göztepe
Karakolu, Kad›köy Halk E�itim

Merkezi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi Erenköy,
Marmara Üniversitesi, Ac›badem,

Feneryolu, Erenköy , Bostanc› , Moda
,  Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi,

Merdivenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmana�a, ‹çerenköy, Bostanc›,

Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü K›z

Yurdu, �ehit Polis Aileleri Derne�i,
Türkiye ‹�çi Emeklileri Derne�i,
Suadiye Gönüllüleri, Ko�uyolu

D›�bank Sitesi

FİR MA LAR:
� Ba uha us- ‹çe ren köy
� Car re fo ur ‹çe ren köy
� Car re fo ur Ac› ba dem
� Car re fo ur Ex pres’ler
� Mc Do nald’s Göz te pe: 0216 355 08 78
� Mc Do nald’s

Ka zas ker:  0216 445 51 81
� Sa han Ata �e hir:         0216 315 36 36
� ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
� Nida Su:                   0216 565 82 46
� Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
� Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
� Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
� Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
� Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
� Ada G› da:                  0216 385 99 40
� Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
� Be yaz F› r›n

Çif te ha vuz lar: 0216 302 00 00
� Be yaz F› r›n Eren köy:   0216 360 90 90
� Be yaz F› r›n Su adi ye:   0216 464 20 20
� Ta pu o� lu Un ve

Un lu Ma mül ler: 0216 338 22 96
� Petites Flowers:        0216 414 44 62
� De ve li Ke bap:  0216 418 94 00
� Ba lon Ca fe Ka d› köy:   0216 347 67 03
� Fe ner yo lu

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
� Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
� Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
� Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
� So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
� Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
� Fe ri han La çin Hs t: 0216 449 20 81
� ‹s tan bul

Oyun cak Mü ze si: 0216 359 45 50
� Se tur Di van: 0216 523 63 00
� SSK Bü fe: 0216 566 58 76
� Su adi ye Ope ra s›: 0216 467 60 58
� Su adi ye Ca fe: 0216 464 85 00
� Ka d› köy w.c.: 0216 337 94 32
� AN-KA SA⁄.

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
� Stu di o Spot: 0216 347 14 82
� Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
� Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
� Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
� Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
� Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
� Özel Ata �e hir A�›z

ve Di� Sa� l› �›: 0216 456 56 33
� Ata �e hir Me di kal:       0216 456 01 32
� Hay dar pa �a Lisesi

Me z. Der.: 0216 330 46 94
� Ana to l› a Hay van Hs t.: 0216 411 40 77
� Özel Bil fen

‹l kö� re tim Oku lu: 0216 444 44 22
� Ela z›� l› Ta r›k Us ta n›n

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
� Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
� Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
� Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
� Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
� Taç Spor: 0216 576 90 50
� Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
� Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
� Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
� Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
� Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
� T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
� Sude Su: 0216 363 48 37
� Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
� Can Rek lam: 0216 348 88 40
� Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
� Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
� Aden Otel:                 0216 345 10 00
� Byotel:                      0216 571 61 61
� Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
� Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
� Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
� Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
� Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
� Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
� Re Cafe:                    0216 339 57 67
� Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
� �apka Tur:             0216 410 00 51
� Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

Ruh Sa�l��� Merkezi:  0216 411 45 98
� Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi
Koordinatörü Engin Baran’ın acı günü… Babası

Hasan Baran’ı sonsuzlu�a u�urlayan Engin
Baran’ı acı gününde yakınları ve çalı�ma

arkada�ları yalnız bırakmadı. Merhum Hasan
Baran’ın cenazesi 21 Ekim Cuma günü �akirin

Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan
cenaze namazının ardından Karacaahmet

Mezarlı�ı’nda topra�a verildi. Kadıköy Belediye
Ba�kanı Av. Selami Öztürk, cenazeye Meclis

Toplantısı nedeniyle katılamayarak çelenk
gönderdi. Özel Kalem Müdürlü�ü ve Kadıköy

Belediyesi Gönüllüleri de cenazeye çelenk
gönderdi. Gazete Kadıköy’ün yönetim ve

çalı�anlar olarak katıldı�ı cenazeye gönüllü
temsilcilerinden de çok sayıda katılım oldu. 

Yerel Medya
Bulu�maları’na

devam eden
�stanbul Valisi
Hüseyin Avni

Mutlu, Anadolu
Yakası yerel

medya
temsilcileriyle

bulu�tu. 

0 532 522 13 28

Hacettepe �ngiliz Filolojisi mezunu
tecrübeli ingilizce 

ö�retmeninden Lise ve Üniversite
ö�rencilerine uygun ücretle ders.

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Baba’ya 
SON GÖREV…

HER çar�amba ak�amı yayınlanan Kuzey Güney dizisinin yeni bölümü için
Kadıköy Belediyesi Ba�kanlık Binası’nda çekim yapıldı. Dizide Adliye Olarak
gösterilecek Kadıköy Belediyesi Ba�kanlık Binası’nda yapılan çekimler, halk
tarafından büyük ilgi gördü. Oyuncuları ve Kıvanç Tatlıtu�’u görmek isteyen

hayranları, Belediye Binasının dı�ında kuyruk olu�turdular…

KUZEY - GÜNEY dizisi
Kadıköy Belediyesi’ndeydi

Vali Mutlu bir dokundu
BiN AH iŞiTTi

Vali Mutlu bir dokundu
BiN AH iŞiTTi

Vali Mutlu bir dokundu
BiN AH iŞiTTi

Vali Mutlu bir dokundu
BiN AH iŞiTTi

Vali Mutlu bir dokundu
BiN AH iŞiTTi

Vali Mutlu bir dokundu
BiN AH iŞiTTi

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Say�: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1633639 26 /10 /2011
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN
Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 3.  Toplant� Y�l�nda yapaca�� Kas�m Ay�
Toplant�lar� 01 Kas�m 2011 Sal� –  04 Kas�m 2011 Cuma tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.
Kas�m Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 01 Kas�m 2011 Sal� günü, saat 16.30’da Kad�köy

Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda yap�laca��ndan Say�n Meclis Üyelerinin
toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı
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Open Days 2011 kap sa m�n da, 9. Av ru pa
Böl ge ler ve �e hir ler Haf ta s� kut lan d�.
Brük sel’de 10-13 Ekim 2011 ta rih le ri

ara s�n da dü zen le nen et kin lik le re Sos yal De -
mok rat Be le di ye ler Der ne �i (SODEM) üye si
be le di ye le rin ba� kan la r� ka t� la rak ül ke le ri nin

ve böl ge le ri nin ta n� t� ma ko nu sun da
bir di zi te mas lar da bu lun ma f�r sa t�
da el de et ti. Open Days 2011 9. Av -
ru pa Böl ge ler ve �e hir ler Haf ta s�
et kin lik le ri ne ka t�l mak üze re Tür -
ki ye’den Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -

n� Se la mi Öz türk, An tal ya Bü yük �e -
hir Be le di ye si Ge nel Sek re te ri Meh -
met R�f k� Ak te kin, Be �ik ta� Be le di -
ye Ba� ka n� �s ma il Ünal, Si liv ri Be le -
di ye Ba� ka n� Öz can I��k lar, Bor no va
Be le di ye Ba� ka n� Ka mil Ok yay S�n -

d�r ve Se fe ri hi sar Be le di ye Ba� ka n�
Tunç So yer de Brük sel’e gi ti. 

� ÜL KE LER �Ç�N STRA TE J�K 
B�R BU LU� MA

AB ka rar mer ci le ri ni, ulu sal, ye rel ve böl ge
po li ti ka c� la r� n�; po li ti ka uz man la r� n�, i� dün ya -
s� tem sil ci le ri ni ve si vil top lum ku ru lu� la r� n�
bi ra ra ya ge ti ren et kin li �e her y�l yak la ��k

6.000 ye rel yö ne tim yö ne ti ci si ka t� l� yor. Open
Days Haf ta s� bo yun ca 111 ça l�� tay ve çok sa -
y� da pa ra lel et kin lik dü zen le nir ken, böl ge ler ve
�e hir le ra ra s�n da i� bir li �i, ka pa si te olu� tu rul -
ma s�, ile ti �im a�� ku rul ma s�, en iyi uy gu la ma -
la r�n pay la �� m�, ye rel ge li �i min ulus la ra ra s� bo -
yu ta ta ��n ma s� ve bu amaç la ra yö ne lik ola rak
med ya da ki gö rü nür lü �ün art t� r�l ma s� he def len -
di. K� sa ca ye rel ida re le rin hiz met ka li te le ri ni
art t�r ma la r� n�n he def len di �i haf ta bo yun ca Ka -
d� köy Be le di ye si’nin de ara la r�n da bu lun du �u
SO DEM üye si be le di ye ler se mi ner ve ça l�� tay -
la ra ka t� la rak, AB’li pay da� la r�y la top lan t� ve
gö rü� me ler ger çek le� tir me ola na �� bul du lar.

Kadıköy Belediyesi Gençlik
Merkezi’nin uzaklardan misafirleri
vardı. Kadıköy Belediyesi Gençlik

Merkezi’nde dans hocası olarak görev
yapan Ay�in Korucu’nun ö�rencileri,

Japonya’dan ülkemizi ve Kadıköy

Belediyemizi ziyaret etmek için
geldiler. Almı� oldukları e�itim

sonucunda Japonya’da profesyonel
dans e�itmeni olarak görev yapan

Yuka Muto, Ayumi Kakimoto, Kyoko
Oyama ve Keiko Takeuchi, 17 Ekim

Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi
Gençlik Merkezi’ni gezip

incelemelerde bulundular. Hepsi
üniversite mezunu olan gençler
�stanbul’u özellikle de Anadolu
Yakası’nın gözde ilçelerinden
Kadıköy’ü çok be�endiklerini

söylediler. Bir de mini workshop
düzenleyen Japon dansçılarla birlikte
ya�murlu ve so�uk bir günde Kadıköy

Belediyesi’nin Kalamı� tesislerinde
sıcak Türk çayı içildi. 

Kadıköy Gençlik Merkezi temsilcileri,
ziyaretle ilgili olarak yaptıkları

açıklamada, “Gelecek yıl tekrar
gelecek ve ortakla�a projeler

düzenleyece�imiz Japon  dansçılar
Türkiye’den ve Türk

misafirperverli�inden çok memnun
kaldıklarını ve bizlerden üzülerek
ayrıldıklarını ifade ettiler” dediler.
Düzenlenen mini törende Kadıköy

Belediye Ba�kanı’nın te�ekkür
belgeleri, Japon gençlere verildi.
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Yu nan di dak tik �i iri nin ön cü sü sa y� lan He si -
dos, M.Ö. 8.y.y.’da ya �a m��. He si dos, ya �a m� n�n
o dö ne min den gü nü mü ze ka dar ta �� na cak “�yi li �in
önü ne tan r� lar, al�n te ri koy mu� lar”, sö zü nü nün
bu gü ne ka dar gel me si nin se be bi, He si dos’un
ünün den çok söy le di �i sö zün ger çek li �i ve de �e -
riy le il gi li ol sa ge rek. Ça ba ve et ki ye odak l� içe rik
ça l�� ma s� na al�n te ri de mek, ger çek an la m� sö ze
yük lü yor.

Do �u Af ri ka’da 80 mil yon ki �i nin ko nu� tu �u
Sva hi li di lin de “Ta n�k l�k” an la m� na ge len, al�n te ri
dö kü le rek ya p�l m��, ge ni� et ki si olan olu �um US -
HA IDI, Sos yal Ta sa r�m Gün ce’si nin ko nu su ol du. 

Ku ru lu�, tek nik bir fir ma gi bi ça l� �an bir si vil
top lum ku ru lu �u. US HA IDI her tür kit le sel olay ko -
nu sun da bil gi al�n ma s�, bil gi le rin gör sel le� ti ril me si
ve et ki le �im li ha ri ta la r� n�n çi zil me si ni sa� la yan aç�k
kay nak ya z� l�m prog ram la r� üre ti yor. US HA IDI uz -

man la r� spe si fik kit le olay la r�, ha ber kay nak la r�, ku -
ru lu� la r�n bil gi ak�� fa ali yet le ri ve do �al afet ler ko -
nu sun da ve ri top la ma ya z� l�m la r� n� ha ya ta ge çi ri -
yor.

Bil gi le rin US HA IDI ya z� l�m la r� ka na l�y la pay la -
��l ma s� ve gör sel le� ti ril me si, ge le nek sel yol la pay -
la �� lan ve kay nak so ru nu olan birçok bil gi yi net le� -
ti ri yor. Bil gi yi, sa� l�k l� bir ha le ge ti re rek tek kay nak -
tan ya y�n l� yor. Bu sa ye de risk fak tö rü ta �� yan bir
çok bil gi yi de ön ce lik li ola rak s� ra l� yor.

US HA IDI, Ken ya’da 2008 ön se çim le rin de ya -
�a nan �id det olay la r�n da, böl ge den ge len bil gi le rin
ha ri ta la ya rak ya y�n lan d� �� bir plat form �ek lin de ku -
rul mu�. Ken ya va tan da �� ga ze te ci le rin, bu kriz es -
na s�n da yo �un luk la kul lan d� �� sis tem,
k� sa sü re de Ken ya’da 45.000
kul la n� c� ya ula� m��. Olu �um
dün ya n�n her ye rin den
ko nuy la il gi si olan bi -
rim le rin, ha ri ta lan m��
ger çek ve net bil gi le -
re h�z la ula� ma s� n�
sa� la m��. �im di sa -
de bir va tan da ��n,
ra hat l�k la elin de ki bil -
gi yi en net bi çim de
çö zü me ula� t� r� la cak
kay nak ta ra f�n dan kul la n�l -
mak üze re US HA IDI’ye yük le -
ye bil me si müm kün. Ta kip eden
y�l lar da sis tem bir çok ko nu için kul la n� la bi -
lir ha le ge ti ril mi� ve Av ru pa, Gü ney Ame ri ka, ABD
ve Af ri ka’da birçok gö nüll lü  ve uz man  ta ra f�n dan
h�z la ge li� ti ril mi�. 

US HA IDI ya z� l�m la r� n� çe �it li kol la ra ay� r� yor.

� US HA IDI Plat form:
Plat form kay nak bil gi top la ma i� le mi ni K� sa

Me saj (SMS), e-pos ta,twit ter ve web por tal la r�n -
dan ala rak ko lay an la �� lan bir der le me prog ra m�
ile si ze su nu yor. Aç�k kay nak bir uy gu -
la ma ola rak he men prog ra m� i� le ti le bi -
lir ha le ge ti ri yor su nuz. Sis tem gi ri len
bil gi yi bir ha ri ta ya ak ta r� yor, za man la ma
fonk si yo nu gi re rek et ki nin ya da is te �in
za man kon tro lü nü hem kay na �� kul la nan hem de
kay na �� bil gi ola rak gi ren için de net li ye bi lir ha le
ge ti ri yor. Çap raz ve ri ak� �� ile siz le ri ko nu nuz la il gi -
li e� le nik bil gi le re de ge çi� im ka n� ve ri yor.

� Swif tRi ver (Hız lı Ne hir) Plat for mu:
Sis tem ile plat for ma ge len bil gi le ri

fil tre le me ve do� ru la ma im ka n�
ya ka l� yor su nuz. Ko nu nuz la

il gi li is te di �i niz bil gi yi
ana liz edip, gün cel bil -

gi yi se çe rek do� ru -
dan ula �a bi lir si niz.
Plat form, ili� ki siz
gö rü nen ve ri le ri ya
da do� mak ta olan
ve ri le ri ve e�i lim le ri

ke� fet me ni ze de yar -
d�m c� olu yor. Sos yal

med ya ile ba� lan t� l� kam -
pan ya la r�z da il gi li ala n� n� z�n

di ji tal ve ri gö rün tü le me si ni sa� l� -
yor. Söz de ka lan ve ri yi içe rik ve ri si ha li ne

çe vi re cek alt ya p� y� si ze su nu yor.
� Crowd Map-Ha ri ta la ma:
Ha ri ta la ma, si zin su nu cu nu za (ser ver) yük le me

yap ma dan ken di ha ri ta la ma i� le mi ni zi yö net me ni -

zi sa� l� yor. US HA IDI’nin en h�z l� ve ba sit yük le me
�ek li ola rak da ad lan d� r� lan sis tem, da ki ka lar için -

de gör sel le me, ha ri ta la ma ve ve ri gi ri �i
ala ca �� n�z sis te mi ku ru yor. Böy le lik le,
gö rün tü le me yi is te di �i niz an lar da, sis -
te mi ak tif ve pa sif ha le çe ke bi li yor su -
nuz. Bu �u an la ma ge li yor; il gi li ko nu -

nun dö nem sel fa ali yet le rin de se çil mi� ve ri al -
ma im ka n� sa� l� yor su nuz. Do �al bir afet ya da kriz
du ru mun da, bil gi le rin ak� ��n da ha ri ta la ma da ya p� -
yor, bu bir si ya si kriz ya da ge li �en bir do �al afet
ola bi lir. Sa de ce acil du rum için de �il, böl ge sel bil -
gi edin me ve i� ya �a m� n�z için de bu plat for mu kul -
la na bi li yor su nuz.

Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nde 3 ku ru lu� US HA IDI’yi
kul la n� yor. Ulus la ra ra s� Ço cuk Mer ke zi-An ka ra ço -
cu �a �id det ko nu sun da ih bar ve ha ber al mak için
plat from dan fay da la n� yor. 2011 se çim le rin de ve ri
ta ki bi için bir üni ver si te yük sek li sans prog ra m� da
sis te mi kul lan m��. Er ge ne neh ri ha ya ta dö nü �üm
pro je si de US HA IDI sis te mi ni kul la nan bir ba� ka
olu �um.

Bil gi üç a�a ma l� iler li yor, ilk ad�m bil gi nin var l� -
�� n�n olu� tu �u an. Bu is ter is te mez olu �an bir du -
rum. �lk et ki le �im ise bu bil gi ile kar �� la �an ya ni ta -
n�k l�k eden ki �i ile olu yor. An cak, bu kar �� la� ma
her za man ko nuy la ili� ki li ki �i le rin, bu bil gi ye ula� -
t� �� an la m� na gel mi yor. US HA IDI bu ra da ilk dev re -
ye gi ri �i ya p� yor, bil gi yi al� yor ve ya y�n l� yor. Son
a�a ma olan ve ri nin i� le me dö nü� me an�, bil gi yi
pay la� ma ko nu sun da ne ka dar ba �a r� l� olur sak, o
ka dar de �er li bir çö zü me yar d�m c� olu yo ruz. Bil gi -
yi sa de, do� ru ve h�z l� bi çim de kay na �� na ula� t�r -
ma bu ha liy le önem li.

www.us ha hi di.com

Bilgi almak ve yayınlamak
neden değerli?

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  28 EK�M – 6 KASIM 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

A�LE �Ç� �LET���M
Konu�mac�:
Prof.Günseli

MALKOÇ
Tarih: 2 Kas�m 2011

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri             
KAL�TEL� YA�AM

Konu�mac�: �nal
AYDINO�LU

Tarih: 3 Kas�m 2011
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri     
� SERG�

ATATÜRK”ÜN
ÖZDEY��LER�
FOTO�RAF VE

KAL�GRAF� SERG�S�
Sergi Süresi: 25

Ekim-19 Kas�m 2011 
Saat:14.00

Aç�l�� Saati: 15.30
Yer: 19 May�s Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Göztepe Gönüllüleri

● Nusret KARACA
Moda’daki �stanbul Kadıköy Lisesi ö�rencileri her
yıl oldu�u gibi bu yıl da okul ba�kanlarını seçmek

için oy kullandılar. Ö�renciler okul kimliklerini
göstererek kapalı oy kabinlerinde oylarını özgürce

kullandılar. Genel seçimler gibi gizli oy ve açık
sayım usulüyle yapılan okul ba�kanlı�ı seçimini

Cemre Ünlücömert kazandı. Okul Müdür
Ba�yardımcısı Halit Çıttır ile ö�retmenlerden

Ertu�rul Ekemen, Filiz �smailo�lu, Hale Özveren’den
ve ö�rencilerden olu�an seçim ile sandık kurulu

üyeleri ,bu seçimlerin �stanbul Kadıköy Lisesi’nde
gelenekselle�ti�ini ve demokratik bir ortamın

gereklili�i oldu�unu vurguladılar.

Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü’nün AB
Ha yat bo yu Ö� ren me Prog ra m�, Trans ver sal
Ça l�� ma Zi ya ret le ri pro je si kap sa m�n da, Av -

ru pa'dan 10 e�i tim yö ne ti ci si Ka d� köy'e gel di. 10-14
Ekim ta rih le rin de ki zi ya ret te, ko nuk lar �u be Mü dü rü
Fah ri Cü re bal ve Ar-Ge Eki bi ta ra f�n dan a��r lan d�. 

“E�i tim de Ka li te nin Yük sel til me si” ko nu
ba� l�k l� ça l�� ma zi ya re ti ne, Nor -
veç, Bel çi ka, Fran sa, Es ton ya,
Ro man ya, Po lon ya, H�r va tis tan,
Çek Cum hu ri ye ti, Por te kiz ile
Al man ya’dan okul mü dür le ri,
e�i tim yö ne ti ci le ri ve mü fet ti� le -
ri ka t�l d�. Ça l�� ma zi ya re ti kap sa -
m�n da, Tür ki ye’nin ve ka t� l�m c�
ül ke le rin e�i tim sis tem le ri, ka li te
gü ven ce sis tem le ri ve kar �� la �� -
lan so run lar ha z�r la nan su num lar
e� li �in de in ce le ne rek, e�i tim ka -
li te si nin art t� r�l ma s� na yö ne lik i� -
bir lik le ri nin gö rü �ül dü �ü top lan -
t� lar ya p�l d�. Türk e�i tim sis te mi -
nin ta n� t�l ma s� ve e�i tim ka li te si -
nin art t� r�l ma s� n� des tek le mek

ama c�y la Ka d� köy Kay ma kam l� ��, �l çe Mil li E�i -
tim Mü dür lü �ü, res mi ve özel il kö� re tim, li se ve
mes lek li se le ri ne zi ya ret ler ger çek le� ti ril di. �s tan -
bul’u ta n� tan tu ris tik ge zi ler ya p�l d�. Ça l�� ma n�n
son gü nü olan 14 Ekim Cu ma gü nü, Mar ma ra
Üni ver si te si Ata türk E�i tim Fa kül te si, E�i tim Bi -
lim le ri Bö lüm Ba� ka n� Prof. Dr. Ay �en Ba ki o� -

lu’nun, �s tan bul ge ne lin de gö rev ya -
pan e�i tim yö ne ti ci le ri ne, �s tek Vak -
f� Se mi ha �a kir Ana do lu Li se si kon -
fe rans sa lo nun da ver di �i “Ka li te li
Okul, Dü �ü nen Okul, Ya ra ta bi len
Okul” ko nu lu kon fe rans son ra s�n da,
ça l�� ma zi ya re ti nin so nuç la r� de �er -
len di ril di.

Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü -
dü rü Fer �at Ayar “Ger çek le� tir mi�
ol du �u muz bu ve bu nun gi bi ça l�� -
ma lar la, e�i tim sis tem le ri nin kar �� -
la� t� r�l ma s� ve ge li� ti ril me si nin ya n�
s� ra ku ru lan dost luk lar la,  Ata türk’ün
‘Yurt ta Sulh, Ci han da Sulh’ sö zü nün
ge rek tir di �i dün ya ba r� �� ve kar de� li -
�e de hiz met edil mek te dir” de di.

● Hazal KARATA�

Kozzy Alı�veri� Merkezi,
10-16 Ekim haftasında
farklı bir etkinli�e ev

sahipli�i yaptı. 10
Ekim’de  AVM’ye koyulan

bir a�aç bir hafta
boyunca ziyaretçilerin

dikkatini “meme
kanseri”ne çekti. Meme

Sa�lı�ı Derne�i
tarafından getirilen

a�aca meme kanserinde
erken tanı konusunda
farkındalık yaratmak

amacıyla pembe
sütyenler ve dövizler

asıldı. 14 Ekim Cuma günü ise bir söyle�i
gerçekle�tirildi. Kadınların yo�un ilgi

gösterdi�i söyle�ide Memeder Kurucu
Üyesi Prof. Dr. Vahit Özmen, meme kanseri

hakkında bilgi verdi. Her 4 kanserli
kadından birinin meme kanseri oldu�unu

belirterek en çok görülen kanser
türlerinden biri oldu�unu söyleyen Özmen,

kadınların ayda bir kendi muayenelerini
yaparak erken te�hisle bu hastalıktan

kurtulabilece�ine dikkat çekti. Söyle�inin
ardından çe�itli stantlarda pembe kurdele
ile birlikte meme sa�lı�ı ve kendi kendine

meme muayenesini anlatan bro�ürler
da�ıtıldı. 15 Ekim Dünya Meme Sa�lı�ı

Günü nedeniyle yapılan etkinlikler, 16 Ekim
günü Bo�aziçi Köprüsü’nde gerçekle�tirilen

Avrasya Ko�usuyla son buldu. 

Kozzy’de
Pembe
Sütyen
a�ac�

Meme Sa�lı�ı
Derne�i’nin

‘kanseri erken
tanı ve

harekete geç’
sloganıyla
ba�lattı�ı

etkinliklerin
ilk adımı olan

‘Pembe
Sütyen A�acı
Sergisi’ 10-16
Ekim tarihleri

arasında
Kozzy’deydi.

Foto�raflar:
Arzu ��GÜZAR

Japon dansç�lar, KGM’de

Kad�köy Lisesi’nin
SEÇ�M HEYECANI

Av ru pa l� e�i tim ci ler Ka d� köy’de
Kadıköy �lçe Milli E�itim

Müdürlü�ü’nün düzenledi�i
‘E�itimde Kalite’nin Yükseltilmesi’

konulu Çalı�ma Ziyareti’ne
Avrupa’nın 10 farklı ülkesinden

e�itim yöneticileri katıldı.

SODEM
Yönetim kurulu

ve Kadıköy
Belediye

Ba�kanı Öztürk,
Open Days 2011

kapsamında
Brüksel’de
temaslarda

bulundu.

Avrupa kapısını Open
Days ile açtı
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TÜ YAP Fu ar ve Kon gre Mer ke zi- Bü -
yük çek me ce’de 12-20 Ka s�m 2011 ta rih le ri
ara s�n da dü zen le ne cek olan 30. Ulus la ra ra s�
�s tan bul Ki tap Fua r� 600 ya y� ne vi ve si vil
top lum ku ru lu �u nun ka t� l� m�, 197 et kin lik ve
yüz ler ce im za ile ka p� la r� n� ki tap se ver le re
aç ma ya ha z�r la n� yor. Bu y�l ki ki tap fu ar� n�n
ana te ma s� “Umut: dü� mü, Ger çek mi?” ola -
rak be lir len di, onu ya za r� ise Fe rit Ed gü. 20
ko nuk ya zar, yüz ler ce im za gü nü ve te ma tik
et kin lik le rin ola ca �� fua r�n ilk dört gü nü
aç�k ka la cak Ulus la ra ra s� Sa lon kap sa m�n da
M� s�r, Onur Ko nu �u ola rak
yer ala cak. M� s�r’dan yak la ��k
25 ya y� ne vi nin ka t� l� m�y la dü -
zen le ne cek ko nuk ül ke et kin -
lik le ri kap sa m�n da M� s�r’�n si -
ne ma dan ede bi ya ta ve kül tür
ta ri hi ne uza nan et kin lik ler ger -
çek le� ti ri le cek. 

Ne cip Mah fuz’un 100. do -
�um y� l� pa ne li ve ko nuk ya -
zar la r�n ka t� la ca �� söy le �i ler

ile im za gün le ri Onur Ko nu �u et kin lik le ri
ara s�n da. Ulus la ra ra s� �s tan bul Ki tap Fua -
r�’nda Umut te ma s�, Onur Ya za r� Fe rit Ed gü,
Ço cuk Ede bi ya t� ve Ya zar la r�n Ka t� l� m�y la
Oku ma Saa ti ve Söy le �i ler, Göç’ün 50. Y� l�
ve Ya y�n c� l�k Sek tö rü Pro fes yo nel Bu lu� ma -
lar ba� l�k la r� al t�n da 197 et kin lik ger çek le� ti -
ri le cek.  

Bir ha t�r lat ma: Ki tap Fua r� zi ya ret sa at -
le ri de �i� ti! 30. Ulus la ra ra s� �s tan bul Ki tap
Fua r� haf ta içi gün ler de ö� ren ci ve okul la r�n
fua r� da ha ra hat zi ya ret ede bil me le ri için ka -

p� la r� n� bir sa at er ken aça cak. Ki -
tap fua r�, haf ta içi 10.00-19.00 sa -
at le ri ara s�n da, haf ta so nu ise geç -
ti �i miz y�l lar da ol du �u gi bi 11.00-
20.00 sa at le rin de zi ya ret edi le bi lir.
�s tan bul Ki tap Fua r�, ka pa n�� gü nü
olan 20 Ka s�m 2011 Pa zar ak �a m�
ise 19.00’da so na ere cek.�m za
gün le ri ve et kin lik prog ra m� na 
www.is tan bul ki tap fu ari.com si -
te sin den ula �� la bi lir.
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Ka d� köy Be le di ye si'nin 2010 Fa ali yet
Ra po ru ya y�n lan d�. Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, ra po ra

yaz d� �� ön söz de Mart 2009'da ye ni bir 5 y�l -
l�k dö ne me ba� lan d� �� n� an�m sa ta rak, 2010
y� l�n da da be le di ye ci lik fa ali yet le ri ni e�it lik
il ke si do� rul tu sun da tüm va tan da� la ra hiz -
met et me yi sür dür dük le ri ni be lir ti yor. Öz -
türk, ru tin hiz met ler d� ��n da Bu tik Ka d� köy
an la y� ��y la ma hal le, cad de ve so kak ba z�n da
va tan da� la r�n is tek le ri ne gö re ça l�� ma la ra
yön ver dik le ri ni vur gu la ya rak, bir çok alan da
ya p� lan ça l�� ma la r� özet li yor. Ba� kan Öz türk,
“Hiz met ve yö ne tim yak la �� m� m�z da biz ler
gen ci, ya� l� s�, en gel li si k� sa ca s� il çe miz de ki
her ke sin e�it ola nak la ra sa hip ol ma s�; ça� da�
ya �am stan dart la r� n�n lüks ol ma n�n d� �� na ç� -
ka r� la rak ola �an bir ha le ge ti ril me si ama c�y -
la ça l�� ma la r� m�z da her za man ol du �u gi bi
olum lu de �i �im ve ge li �im il ke siy le ha re ket

edi yo ruz. Bir lik te ça l�� mak tan gu rur ve k� -
vanç duy du �um gö nül lü le ri mi ze, si vil top -
lum ku ru lu� la r� na, mes lek oda la r� ile uz man -
la r� na, mec lis üye le ri mi ze ve ba �a r� la r� m� z�n
as�l sa hi bi siz de �er li Ka d� köy lü le re yü rek ten
te �ek kür ede rim” di yor.

� 5500 Ç�FT EV LEN D�
215 say fa l�k Fa ali yet Ra po ru'nda

2009-2014 Be le di ye Mec li si üye le ri,

Ba� kan yar d�m c� la r�, Be le di ye En cü me ni
üye le ri, Ka d� köy'ün muh tar la r�, Ka d� köy
Be le di ye si Bi rim Mü dür le ri   ta n� t� l� yor.
Ka d� köy Be le di ye si'nin mis yo nu, viz yo -
nu, il ke le ri, ta rih çe si, gö rev, yet ki ve so -
rum lu luk la r�, bi rim le ri, fa ali yet le ri ile il -
gi li de tay l� bil gi le rin ve ril di �i ra por da fa -
ali yet le re ili� kin bil gi ve de �er len dir me -
ler yer al� yor. 

394 me mur, 472 i� çi ve 15 söz le� me -
li per so nel ol mak üze re 883 per so ne lin
gö rev yap t� �� Ka d� köy Be le di ye si'nin
2010 y� l�n da ver di �i hiz met ler den ba z�
sa t�r ba� la r� �öy le:

� 8.320.940 kg am ba laj at� �� top lan -
d�, bu nun 7.423.459 kg'� ge ri dö nü �ü mü
sa� la na rak eko no mi ye ka zan d� r�l d�. 

� 5100 bi na da, 57 bin 409 ha ne de
164 bin 400 ki �i ye ula �� la rak, am ba laj
at�k la r� hak k�n da bil gi ve ril di.

� Ka d� köy ge ne lin de 7039 am ba laj
at�k ku tu su, 59 am ba laj at�k kum ba ra ve
kon tey ne ri da �� t�l d�.

� 265 ev den al� nan e� ya, 149 ih ti yaç
sa hi bi ki �i ye da �� t�l d�.

� Fark l� bran� lar da top lam 537 ki �i ye
kurs ve ril di.

� 1399 ki �i En gel li Tak si hiz me tin -
den fay da lan d�.

� Ka d� köy Be le di ye si, 1.222 ye rel ve
ulu sal ba s� l� ya y�n or ga n�n da, 258 tv ka -
na l�n da ha ber ol du.

� Gö nül lü le rin dü zen le di �i 130 adet
kur sa 2 bin 497 Ka d� köy lü ka t�l d�. 

� Ma hal le sa� l�k ta ra ma la r�n dan top -
lam 5373 ki �i ya rar lan d�.

� Top lam 14 bin 663 ton kol tuk, ya -
tak, mo loz vb. at�k top la na rak, dü zen li
de po la ma sa ha s� na tes lim edil di.

� Ka d� köy'de 5495 ni kâh k� y�l d�. 
� 7318 adet i� ye ri kon trol edil di.  Ya -

sa la ra uy ma yan 181 i� ye ri mü hür len di.
Ay r� ca  40 adet hur da ve ka ��t de po su
y�k t� r�l d�. Si ga ra ya sa �� kap sa m�n da da
2978 i� ye ri de net len di. Bun la r�n 314'ü
uya r�l d�, 36 i� ye ri hak k�n da da yap t� r�m
tu ta na �� tu tul du. 

� Çev re kir li li �i ne se be bi yet ve ren
11 ger çek ve tü zel ki �i ye 20.748,00 Tl.,
gü rül tü ya pan ge rek ve tü zel ki �i ye
191.551,00 TL., izin siz afi� asan 50 ki �i
hak k�n da 34.081,00 TL. ve em re ay k� r�
dav ra nan 87 ki �i hak k�n da 97.774.00 TL.
pa ra ce za s� uy gu lan d�.

TÜRK�YE �statistik
Kurumu (TÜ�K)
Ba�kanl���'n�n

“2011 Nüfus ve
Konut Ara�t�rmas�”

(NKA) çal��malar�
ba�lad�.

TÜ�K, bu çal��may�
ülkemizde ya�ayan

nüfusun
demografik, sosyal

ve ekonomik
nitelikleri ile bina

ve konutlara
ili�kin bilgi

derlemek amac�yla
3 Ekim 2011-14

Aral�k 2011 tarihleri
aras�nda yapacak.

Türkiye’de
örnekleme yöntemi ile tesadüfi

seçilen 2,5 milyon hane,
�stanbul’da ise 315.000 hanede
bilgisayar kullan�larak yüz yüze
görü�me yöntemi ile uygulama
gerçekle�tirilecek. Ara�t�rman�n

alan uygulamas� TÜ�K Merkez ve
Bölge Te�kilatlar� taraf�ndan

yap�lacak, ilçelerde ise
Kaymakaml�k bünyesinde

olu�turulacak ilçe NKS bürolar�nda
çal��malar yürütülecek. Nüfus ve

Konut Ara�t�rmas�
uygulanmas�nda; cinsiyet, ya�,

uyruk,do�um yeri, medeni durum
hane halk� fertlerinin yak�nl�k

derecesi, daimi ikametgâh yeri,
göç ve nedeni, i�gücü/ekonomik

faaliyet, e�itim istatistikleri,
do�urganl�k/ölüm ve özürlülük 

durumlar� ile ilgili bilgilerin
elde edilebilmesi
planlan�yor.
ANKET SORULARINI
YANITLAMAYANA CEZA
Görevli TÜ�K personelleri,
mühürlü personel, tan�t�m
kart� veya görevlendirme
belgesiyle örnek haneleri
ziyaret edecek. Bu
ziyaretler hafta içi, hafta
sonu veya haneye
gündüz ula��lamamas�
durumunda ak�am
saatlerinde olabilecek. 
Öte yandan, 2008’de
TÜ�K anketörlerinin
sorular�n�
yan�tlamayanlar�n idari

para cezas� verilmesine yönelik
düzenlemeyi “özel hayat�n gizlili�i
ilkesine ayk�r� oldu�u”
gerekçesiyle iptal eden Anayasa
Mahkemesi, küçük de�i�ikliklerle
yeniden getirilen düzenlemeyi
kabul etti. Bu nedenle TÜ�K’in
sorular�n� yan�tlamayan ki�ilere
500 TL, kurumlara 1500 TL. para
cezas� kesilecek. Görevli TÜ�K
personeline gerekli kolayl���n
gösterilmesi ve herhangi bir
sorunla kar��la��ld���nda ya da
2011 NKA ile ilgili bilgi edinilmek
istenildi�inde
tuikistanbul@tuik.gov.tr adresine
ya da 0216 469 22 00 numaral�
telefondan TÜ�K �stanbul Bölge
Müdürlü�ü Anadolu Yakas�
Hizmet Birimi'ne ba�vurmak
mümkün.

Nüfus ve Konut
Ara�tırması için

evleri ziyaret
edecek

personelin
sorularını

yanıtlamayanlara
500 TL ceza
kesilecek!

Nüfus ara�t�rmas� ba�l�yor

Kadıköy'de geçen yıl kaç
i�yeri kapatıldı? Kaç sokak
yenilendi? Kaç ki�i ücretsiz
sa�lık hizmeti aldı? Tüm bu

soruların yanıtı haberimizde...

“UMUT: Dü� mü, Gerçek mi?”
12 Kasım 2011

Cumartesi
günü 30. kez

kapılarını
açmaya

hazırlanan
Uluslararası

�stanbul Kitap
Fuarı etkinlik

programı
açıklandı.   

SER� �LANLAR 
Kimli�imi ve ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Emrah �AH�N
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on Os man l� Ha li fe Sul tan la r� n�n, ilk ve klâ sik
ta bir edi len or ta dö nem sul tan la r� na gö re di -
ra yet siz, za y�f ol du �u na da ir bir ge nel ka bul

her ne den se gün de lik kül tü re yer le� mi� tir. Son
söy le ne cek sö zü ba� tan söy le ye lim: bu ger çe �i ifa -
de et mez; yal n�z ca bir ‘ste re otip’ yar g� d�r; bo� bir
ge nel le me dir. Tam ter si ne, son Os man l� sul tan la r� -
n�n dün ya da olup bi ten le ri da ha iyi iz le dik le ri ni, yer -
yü zün de in san l� ��n el de et ti �i ge li� me le ri ata la r�n -
dan da ha iyi an la y�p kav ra d�k la r� n� söy le ye bi li riz.
Yüz y�l lar ca içe ka pa l�, sta tik; yer yü zün de in san l� ��n
sü rek li ola rak ya rat t� �� ye ni lik ler den ha ber siz bir
top lu mu d� �a aç mak, in san ze kâ s� n�n üret ti �i de -
�er ler den ya rar lan d�r mak ça ba s� an cak bu dü �ü�
dö ne mi nin pa di �ah la r�n da gö rü lür. �lim le, ir fan la
(bil giy le), tek no lo jiy le üç yüz – dört yüz y�l l�k bir ara -
dan son ra ta n�� ma y� ba �ar d� lar di ye me sek bi le,
ba� la tan lar II I. Se lim ve onun ar d�l la r� d�r. Ya ni ne
ya z�k ki yak la ��k 1800’ler den son ra ki sul tan lar d�r.
Se lim’in ye ni lik le re ve dün ya ya aç�l mak u� ru na gi -
ri� ti �i ça ba la r� yü zün den fa na tik çev re nin k�� k�rt -
ma la r�y la na s�l fe ci bir �e kil de kat le dil di �i ni bi li yo -
ruz.

Bu ra da �u nu da ek le ye lim: Bü yük ge li� me ça ��
di ye ni te le nen 15-17. yüz y�l lar dö ne mi nin özü ba k� -
m�n dan ve dün ya ile mu ka ye se li ola rak na s�l bir
‘ge li� me’ ol du �u nu da sor gu la mak il gi çe ki ci olur.
‘Fe tih ler’ ba k� m�n dan de �il de, eko no mik, sos yal,
kül tü rel at� l�m lar aç� s�n dan ba k� l�p de �er len di ri lir se
aca ba ne gi bi ce vap lar or ta ya ç� kar. O yüz y�l lar, Ba -
t� ile ili� ki ve mü ca de le ler esas iti ba riy le Avus tur ya/
Ma ca ris tan ve Ve ne dik Av ru pa s� iley di. Oy sa ay n�
dö nem de ge li �en as�l Ba t�, ok ya nus la ra aç� l�p yer -
yü zün de ye ni zen gin lik le re eri �en; bi lim, ti ca ret,
üre tim de pat la ma lar la yük se len ül ke ler di; �n gil te re,
Hol lan da, Fran sa, �s pan ya… Ve ne dik; ya ni �tal ya
ve Avus tur ya ise, Os man l� lar gi bi Ak de niz’e izo le
ol mu� tu. �n san l�k, ye ni ye ni co� raf ya la ra ve fi kir le re
yel ken aç m�� t�. Os man l� dün ya s� fe tih ler dö ne min -
de bi le aca ba h�z la ge ri le mek te de �il miy di? Ya ra -
t� c� l�k, me rak, ke �if ler, bi lim ler, Os man l� dün ya s�n -
dan uzak ta boy at t�. Yü ce sul tan lar ha ber dar ol ma -
d�.

�� te son sul tan la ra bun lar dan yüz y�l lar ca mah -
rum kal d� �� için güç süz, yok sul ve yok sun bir ül ke
mi ras kal m�� t�. Se lim Han’�n ve onun ak� be ti ni ya -
k�n dan gö ren; ca n� n� il kel, az g�n gü ru hun elin den
sa ra y�n da m�n da sak la na rak kur ta ra bi len II. Mah -
mut’un ruh ha li ni dü �ün mek ge rek… Ge rek Se lim,
ge rek II. Mah mut, son ra Me cit ve Aziz, ül ke nin ve
dün ya n�n far k�n da ol duk la r� için �z d� rap duy mu� lar -
d�r. II. Mah mut’un dev le tin M� s�r Va li si kar �� s�n da
or du su nun pe� pe �e dar ma da ��n olup Meh met Ali
Pa �a güç le ri nin Kü tah ya’ya ka dar gel me si kar �� s�n -
da his set tik le ri ni ta sav vur et me li…

Son Sul tan la r�n ül ke nin du ru mu kar �� s�n da du -
yum sa d�k la r�; ça re siz lik le ri, gi ri� tik le ri ye ni lik ça ba -
la r� he nüz Türk ede bi ya t�n da ve dram ya zar l� ��n da
i� len me di. On la r�n ya �a d�k la r� ruh ha li ni, dra m� ta rih
ya z� c� la r�n dan da ha iyi an la ta cak olan lar ede bi yat -
ç� lar d�r. Mah mut Han’�n, M� s�r Va li si kar �� s�n da kü -
çük dü� mek ten duy du �u hü zün ve öf ke yi ede bi dil -
den da ha iyi an la ta cak araç ola bi lir mi?

II. Mah mut’a re form cu de �il ‘dev rim ci’ de mek
yan l�� ol maz. �da re, e�i tim, as ke ri ye, sa� l�k, ula ��m
ve ha ber le� me, ad li ye, kül tür alan la r�n da uzun sü -
re li sal ta na t� n�n an cak son on - on be� y� l�n da bü -
yük ham le ler yap t�. �s kem le ye otur du, ma sa da ça -
l�� t�, res mi ni dev let da ire le ri ne as t�r d�, M� s�r Va li -
si’nin ken di sin den ön ce ger çek le� tir di �i k� l�k k� ya fet
ye ni lik le ri ni uy gu la d�, Av ru pa i gi yi si le re bü rün dü. �s -
tan bul aha li si de ona ‘ga vur Pa di �ah’ de di. Tan zi -
mat Fer ma n�’n� ya y�n la mak ona de �il, Sul tan Me -
cit’e na sip ol du. Ah met Ham di Tan p� nar, bu sul tan -
la r�n ça ba la r� n�n i� i� ten geç tik ten son ra ol du �u nu
vur gu lar. Sul tan Me cit, 1851’de top lu mu bil giy le;
ya ni bi lim ve fen le ta n�� t�r mak üze re ‘En cü men-i
Dâ ni�’i kur du. Bu nun ta rih sel ba k�m dan ne ka dar
geç bir za man ol du �u nu dü �ün me li. Bu ku ru lun
gö re vi, �s tan bul’da ku ru la cak bir üni ver si te için ge -
rek li ders ki tap la r� n� ter cü me ve te lif et tir mek ti. Du -
rum buy du.

Ge li� mi� dün ya y�, ilk de fa 19. yüz y� l�n ikin ci ya -
r� s�n da Sul tan Aziz gö re bil di. Ya ni ‘�e hir’, ya ni
‘mey dan’, ya ni ‘bul var ve cad de ler’, apart man lar ve
ka mu ya p� la r� gör dü. II. Ab dül ha mit de bü tün ku� -
ku cu lu �u na ve kor ku la r� na ra� men e�i ti min, mah -
ke me le rin ve mev zu at�n mo dern ha ya ta dü zen len -
me si ne u� ra� t�.

Hiç çe kin me den de ne bi lir ki, son sul tan la r�n gö -
zü nün aç�l ma s�, dün ya ya uyum sa� la ma gi ri �im le ri
19. yüz y�l bo yun ca sür mü� an cak öz lem le ri nin ta -
sav vur et tik le ri nin de üs tün de bir tem po ve içe rik le
ger çek le� me si an cak 1923 Cum hu ri ye ti ile sa� lan -
m�� t�r. Yan l�� an la ��l ma s�n; bu ra da de �i nil mek is te -
nen bir si ya sal re jim de �i �ik li �i me se le si de �il dir.
Tür ki ye’nin yer yü zün de in san l� ��n ula� t� �� yük sek
uy gar ha yat tar z� ve de �er le riy le ta n� ��p uyum için -
de ya �a ma s� d�r. Os man l� ha ya t� n�n tü ken mi� ol du -
�u nu her hal de en iyi son sul tan lar al g� la m�� t�. On la -
r�n ye ter siz ka lan, ka rar s�z ve iki lem için de ki fa kat
sa mi mi ye ni lik ça ba la r�, Cum hu ri yet ku ru cu kad ro -
su için ö� re ti ci de ne yim ler ol mu� tur. 

�u il ginç pa ra lel li �e de dik kat çe ke lim… �l kel
ya �am tar z� na kar �� uy gar ha yat de �er le ri ni top lu -
ma ka zan d�r ma y� amaç la yan iki in san; 19. yüz y� l�n
bü yük Os man l� ye ni lik çi si Sul tan Mah mut dev rim -
le ri ni 1820’ler le 1838 ara s�n da yap t� �� gi bi, Cum hu -
ri yet ku ru cu su Mus ta fa Ke mal de bü yük ya p� sal
dev rim le ri tam bir as�r son ra 1920’ler le 1938 ara -
s�n da ger çek le� tir mi� tir.

Türk hal k� n�n gü nü müz de de kar �� la� t� �� zor luk -
lar, son sul tan la r�n ve Cum hu ri ye tin de �il, 1800’le -
re ka dar dün ya dan ha ber siz ya �a ma n�n mi ra s� d�r.
Cum hu ri yet, son sul tan la r�n da öz le mi ni duy du �u
ama ör güt le ye me dik le ri ya p� sal ve kül tü rel dü zen -
le me ler le, uy gar dün ya ile ara da ki bü yük ka y�p la r�
te la fi et me nin pro je si dir. Bü tün ters lik le re ra� men
pro je nin tut tu �u nu ve dö nül mez li �i ni ra hat ça söy -
le ye bi li riz.

Murat  KATOĞLU

S

SON SULTANLAR
VE CUMHUR�YET

● Sem ra ÇE LE B�

Tam 70 y�l hiç dur ma dan �i ir yaz d�. “Ben
ya� l� y�m ama ih ti yar de �i lim. Hâ lâ �i ir ya -
z� yo rum. En son bir �i ir yaz d�m, lo do sa

kar �� yü rü yen bir genç k� z� an la t� yor” di ye cek ka -
dar ha ya ta ba� l�y d�. 

An cak 85 ya ��n da, Ga ze te Ka d� köy ça l� �an la -
r� ola rak evi ne mi sa fir ol du �u muz gü nün üze rin -
den 7 ay gi bi k� sa bir za man geç mi� ti ki ölüm ha -
be ri ni al d�k us ta n�n… Onu sa� l�k l� ve ayak ta gö -
ren son ga ze te ci ler ola rak ken di mi zi �ans l� his set -
sek de, es pri li ve ha yat do lu bu us ta y� er ken kay -
bet me nin üzün tü sü nü ya �a d�k.

Mo da’da de ni ze na z�r evin de “Me ri� ko” di ye
ses len di �i e�i Tü lin Me riç Da mar’la ya �� yor du us ta.
O� lu Ni ce de za man za man ge li yor, ba ba s� na yar -
d�m edi yor du. Ök süz ve ye tim bü yü yen, �i ir le ri ni
ya zar ken bir ta raf tan da ya �am mü ca de le si ve ren,
mu ha lif kim li �in den ötü rü ha pis ha ne ler de ya tan
Arif Da mar’�n en az�n dan öm rü nün son y�l la r�n da
böy le gü zel bir ev de ya �� yor ol ma s�n dan mut lu ol -
mu� tuk. O’ysa göz le ri miz de ki mut lu lu �u gör mü�
he men aç�k la ma yap ma ge re �i duy mu� tu: “Ba na so -
ru yor lar, de ni ze ba kan bu gü zel evi na s�l al d�n di ye.
Di yo rum ki 1963’te Me ri� ko Bü yük �i ir Ödü lü’nü
al d�m (gü lü yor). Ka r� m�n di �er ad� Me riç ben de ona
Me ri� ko di yo rum, 1963’de O’nun la ev len dim ve bu
be nim en bü yük ödü lüm.”

Ya ni �a ir,  �i ir le rin den ka zan d�k la r�y la de �il, mi -
mar e�i nin kat k� la r�y la bu eve sa hip ol mu� tu. Bu nu
du yun ca bi raz bu rul mu�; bu mem le ket te, bu top rak -

lar da ne den �a ir le re, ede bi yat ç� la ra, sa nat ç� la ra ye te -
rin ce önem ve ril mi yor di ye is yan et mi� tik bir kez da -
ha. An cak da ha son ra, so ru mu zun ya n� t� n�n yi ne
Arif Da mar’�n söz le rin de giz len di �i ni an la m�� t�k:
“Sa nat ç� mu ha lif tir, mu ha lif ol mak zo run da d�r, sa -
nat ç� de di �in ele� tir me li, da ha iyi si ni el de et mek için
ele� tir me yi bil me li dir”. Mu ha lif ol mak sa ta ri hin her
dö ne min de s� k�n t� çek mek de mek ti…

� SÜ REK L� A�K HA L�N DE 
OL MAK LA ZIM

Arif Da mar, yü rü mek te zor luk çek se de, sa� l�k
so run la r� gün lük ya �a m� n� et ki le se de umut do luy du.
E�i Tü lin’den giz li biz den si ga ra is te mi�, biz de bu -
lun ma y�n ca zu la s�n dan ç� ka r�p yak m�� t�. Aya �a di -
ki lip bir gö zü ka p� da e�i ni kol la ya rak uzun ya �a m� -
n�n s�r r� n� ver mi� ti: 

“As ke re git tim, sür gün alay la r�n da 33 ay as ker -
lik yap t�m. O dö nem öl me mem bir mu ci ze. Ama
ben hâ lâ öl me dim de mek ki do kuz can l� y�m. Ben
gü zel lik lere ba ka r�m, do �a ya, ka d�n la ra… Gü zel lik -
le re ba k�n ca uzun ya �ar s�n ar ka da� (gü lü yor)… �i ir
yaz mak için sü rek li a�k ha lin de ol mak la z�m.” 

Gerçekten de sü rek li a�k ha lin dey di. Ka d� köy de
a�k la r�n dan bi riy di. Pen ce re nin ke na r� na gi dip de ni -
ze ba ka rak an lat m�� t�: “41 y�l l�k Ka d� köy lü ’yüm, 41
ke re ma �al lah (gü lü yor)… Biz �i� li’den bu ra ya ta -
��n d�k. Ora da yü rü yü� ya pa cak yer yok tu. Bu ra da ç� -
k�n ca her ta ra fa yü rü yü� ya pa bi li yo ruz. Mo da Çay
Bah çe si’ne, is ke le ye yü rü mek çok ke yif li. Hiç öz le -
mi yo rum kar �� tara f�. �i iri me de il ham olu yor Ka d� -
köy’de ya �a mak. De niz, ge mi ler, yel ko van ku� la r�,

mar t� lar, a�aç lar… Hep si be nim il ham kay nak la -
r�m.” 

Su adi ye’de 15 y�l ‘Yer yü zü Ki ta be vi’ni i� let mi�,
on lar ca ki ta ba im za at m��, Cum hu ri yet Ga ze te si’nde
ay�n �i iri ni se çe rek bir çok �ai re ka p� ara la m�� us ta y�
20 Ekim 2010 gü nü sa at 03.00’te son suz lu �a u�ur -
la d�k. �ii re, ede bi ya ta, gü zel gün le re ka vu �a ca ��
umu duy la ül ke si ne ve en çok da Ka d� köy’e kat k� la -
r� için Arif Da mar’a te �ek kür edi yor onu öz lem le
an� yo ruz…

Ka d� köy’ün ilk ço cuk ki tap l� �� Ko za, 15
Ekim Cu mar te si gü nü yo �un bir ka t� l�m -
la aç�l d�. Pet rol tü re vi mad de ler den üre -

til mi� it hal ya da uzak tan ku man da l� pil li oyun -
cak la r�n sa t�l ma d� ��, el ya p� m� tah ta oyun cak lar -
la ço cuk la r�n ya ra t� c� l�k la r� n� ge li� tir me si amaç -
la nan bu oyun cak ç�-ki tap ç� dük kâ n�n da, bol
mik tar da renk li ki tap bu lun uyor. Ço cuk lar için
mi nik ay r�n t� la ra özen gös te ri len me kân da kü -
çük ma sa lar ve san dal ye ler, mi nik
ki tap lar dik kat çe ki yor. Aç� l�� gü -
nün de ol du �u gi bi 0-12 ya� gru bu
ço cuk lar ai le le riy le bir lik te otu rup
ki tap oku ya bi li yor ya da oyun cak -
lar la oy na ya bi li yor bu kü çük me -
kân da. Dük kâ n�n ön ta ra f�n da ço -
cuk ki tap la r� ve tah ta oyun cak lar
sa t� l�r ken, ar ka ta ra f�n da sa nat
atöl ye si bu lu nu yor, ço cuk lar bu ra -
da re sim ya p� yor. Alt ka t�n da ise
ah �ap atöl ye si var.

Ko za'n�n ku ru cu su üç genç in -
san: Kü tüp ha ne ci-ar �iv ci Se vil
Sarp Ege, gü zel sa nat lar e�it me ni
ve ah �ap us ta s� O�uz Ege, ma te -
ma tik ö� ret me ni ve ah �ap us ta s� Za fer Gü mü�.

Atöl ye’nin ku ru cu la r�n dan O�uz Ege, ço -
cuk la r�n ya ra t� c� ze kâ la r� n� ge li� tir mek için el
ya p� m� tah ta oyun cak la r� ter cih et tik le ri ni söy lü -
yor. Ege, da ha ön ce sa nat atöl ye si ola rak fa ali yet
gös te ren Ko za’n�n ön ta ra f� n� ço cuk la ra ay�r d�k -
la r� n� be lir ti yor: “Ken di yap t� �� m�z ah �ap oyun -
cak lar la, plas tik ve pil li oyun cak la ra al ter na tif

ola bil mek te mel he de fi miz. Ma sal oku ma, re -
sim, fo to� raf ve se ra mik atöl ye le riy le de ço cuk -
la r�n el-zi hin-ruh ge li �i mi ne kat k� sa� la ma y�
amaç l� yo ruz.”

�  MON TE SOR R� OYUN CAK LA RI
KO ZA’DA

Dün ya da yay g�n bir �e kil de uy gu lan ma ya
ba� la nan ve al ter na tif bir e�i ti mi sis te mi olan
�tal yan dok tor Ma ri a Mon tes so ri’nin oyun cak -

lar la ö� ret me me to du nu be nim se -
yen O�uz ve Se vil Ege çif ti, ah �ap
tah ta si lin dir set le ri ken di atöl ye le -
rin de üret me yi ba �a r�n ca, bu nu
çev re le ri ne de yap ma ya ba� la m�� -
lar: “K� z�m Ma re için yap t� ��m bu
oyun set le rin den ya k�n la r� m�z da
is te yin ce ken di li �in den do �an bir
i� ol du bu. �im di bu ra ya ge len ço -
cuk lar la ar ka da� l�k ku ran, oy na yan
k� z�m, ki tap lar la il gi le nen e�im ve
bir lik te ah �ap tan oyun cak lar üret ti -
�i miz ar ka da ��m Za fer ile bu ra da
çok ke yif li bir or tam ya rat t�k.”  

�  ATÖL YE LER
KA SIM’DA BA� LI YOR

Ko za Ço cuk Ki tap l� �� ve Oyun cak Atöl ye -
si’nde atöl ye ça l�� ma la r� Ka s�m ay�n da ba� l� yor.
Bu atöl ye ça l�� ma la r� na ka t�l mak için ace le et -
mek ge rek çün kü kon ten jan lar 10 ki �iy le s� n�r l�.
Ma sal Oku ma-Dra ma Atöl ye si ve Se ra mik Atöl -
ye si 4 ve 18 Ka s�m’da, Ah �ap Oyun cak ve Ritm
Atöl ye si  ise 11 ve 25 Ka s�m’da ger çek le� ti ri le -
cek. www.ko za co cuk ki tap li gi.com

�lk kez 1832 y� l�n da Mi la no’da se yir ci kar �� s� -
na ç� kan ve lib ret to su Fe li ce Ro ma ni’ye mü zi -
�i ise ope ra ta ri hi nin en önem li bes te ci le rin -

den Ga eta no Do ni zet ti’ye ait olan “A�k �k si ri”
Yek ta Ka ra’n�n ça� da� yo ru muy la ilk kez Ka d� -
köy’de se yir ci kar �� s� na ç�k t�. Sü rey ya Ope ra -
s�’n�n sa lo nu nu dol du ran sa nat se ver ler ke yif li va -
kit ge çir di. 

S� ra dan bir köy lü olan Ne mo ri no’yu gar son,
var l�k l� Adi na’y� ise ka fe sa hi be si ola rak yo rum -
la yan yö net men Yek ta Ka ra ese ri, ya z�l d� �� dö -
nem olan 1800’lü y�l lar dan bir as�r son ra s� na, II.
Dün ya Sa va �� bi ti mi ne, böl ge ola rak ise Tos ca -
na’dan Na po li’ye ta �� yor. A� k� için her �e yi fe da
eden Ne mo ri no’nun ta li hi nin bir ge ce de dö nü �ü -
nü ve a� k�n pa ra kar �� s�n da ki mü ca de le si ni öne
ç� ka ran Ka ra ay n� za man da, Ame ri kan kül tü rü -
nün �tal ya’da ki ilk et ki le ri ne de dik kat çe ke rek
bu dö nü �ü mü, Na po li’ye ç� kar ma ya pan müt te fik
güç ler ve on la r�n ko mu ta n� Bel co re ka rak te riy le
vur gu lu yor. Eser, 1940’l� y�l la r�n Na po li’sin de
Ak de niz’e öz gü pan jur la r�, li mon cu ara ba la r� ve
sap sa r� çi çek le riy le de se yir ci yi gör sel bir �ö le ne
da vet edi yor. 

Ope ra ta ri hi nin unu tul maz ar ya la r�n dan “Bir
Dam la Göz ya ��”n� (Una Fur ti va Lag ri ma) da içe -
ren eser de Adi na’y� Ay ten Te lek/Se vim Ze re na -
o� lu; Ne mo ri no’yu Ca ner Ak�n/Ah met Bay ka ra;
Bel co re’yi Önay Gü nay/Ca ner Ak gün, Dul ca ma -

ra’y� ise Ali �h san Onat/Ke vork Ta vit yan can lan -
d� r� yor lar.  

Rao ul Grü ne is’in or kes tra �ef li �in de sah ne le -
nen ese rin de kor la r� Ef ter Tunç, kos tüm le ri �an -
da Z�p ç�, ���k ta sa r� m� Bü lent Dar can im za s� ta �� -
yor. Güç lü kad ro suy la ese re ha yat ve ren ko ro yu
ise Gök çen Ko ray yö ne ti yor.

25, 26 ve 27 Ekim ta rih le rin de sah ne le ne rek
sa de ce dört tem sil de iz le yi ciy le bu lu �an A�k �k -
si ri, Mart ay�n dan iti ba ren ye ni den Sü rey ya’da
ola cak. www.dobgm.gov.tr

KOZA Çocuk 
Kitapl��� Aç�ld�

Türkiye Yazarlar Sendikası geçen yıl
yitirdi�imiz, 40 Ku�a�ı’nın önemli
temsilcilerinden Kadıköylü �air Arif Damar için
bir belgelik olu�turdu. �airin ilk baskı
kitaplarından �iir taslaklarından, el yazısı
�iirlerinden, foto�raflarından, yazı
gereçlerinden ve ki�isel e�yalarından olu�an

belgelik, sendikanın Yıldız Sarayı Dı� Karakol
Binası’ndaki “Edebiyat Müzesi”nde  açıldı.
Sendika ba�kanı Mustafa Köz’ün
konu�masıyla ba�layan açılı�a sendikalı
yazarlar ve �airin e�i Tülin Damar’la o�lu Nice
Damar da katıldı. Köz, Arif Damar’ın 40
Ku�a�ı’ndaki yerine, �iirimizdeki önemine ve
belgeli�in amacına de�inerek, “Türkiye’nin
poetik ve politik tarihine 85 yıl tanıklık etmi� bir
�airin tüm ya�amını bir belgeli�e sı�dırmak
mümkün de�il ama bir bellek olu�turmak için
bir yerden de ba�lamak gereklidir. Arif Damar
belgeli�i, �airi gençlere tanıtmak ve onun

unutulmamasını sa�lamak için sendikanın
adımlarından biridir sadece” dedi. Daha sonra
konu�an sendikanın genel sekreteri Müslim
Çelik de yine Arif Damar’ın �iirimizdeki
önemine ve �airle tanı�ıklı�ına de�inerek �airin
“Gitme Kal” �iirini okudu. Sendika
yöneticilerinden Ertan Mısırlı ve Nurullah Can
da Arif Damar’la ilgili anılarını izleyicilerle
payla�arak �airden �iirler okudular. Belgelikte
ayrıca Dürnaz Ak�it’in yaptı�ı Arif Damar büstü
de izleyicilere sunuldu. Nâzım Hikmet, �ükran
Kurdakul, Aziz Nesin, Enver Gökçe, Fazıl
Hüsnü Da�larca gibi �airlerimizin ve

yazarlarımızın yanı sıra pek çok yabancı
yazarın belgelerinin de sergilendi�i Edebiyat
Müzesi ve Belgeli�i, sendikanın “kent kültürü
ve edebiyat” çalı�malarından sayılıyor.

85 yıllık ömrünün 41 yılını Kadıköy’de geçiren ve bu kentin �iirine
ilham kayna�ı oldu�unu söyleyen �iirin harika çocu�u Arif Damar’ı,

ölümünün birinci yılında anıyoruz. 

�iirin harika çocu�unu
unutmad�k…

�kisi e� üç gencin Moda’da açtı�ı Koza Çocuk Kitaplı�ı ve
Oyuncak Atölyesi, çocuklara anne-babalarıyla birlikte oyunlar

oynama ve yaratıcılıklarını geli�tirme imkanı sunuyor. 

�stanbul Devlet Opera ve Balesi,
sezonun ilk yeni eseri, komik

opera türünün en iyi
örneklerinden ‘A�k �ksiri’ni 22
Ekim Cumartesi günü Kadıköy

Belediyesi Süreyya Operası’nda
sergiledi.
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TYS’DEN AR�F DAMAR BELGEL���
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Cumhuriyet Bayram�’n� kutluyor.
Konserde Cumhuriyet dönemi
bestecilerinin eserlerine ve mar�lara
yer verilecek. Ücretsiz etkinlik, 31
Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de
ba�layacak.  
www.kkm.gen.tr
■ Meral Güneyman Piyano
Konseri 
Meral Güneyman, Amerika Birle�ik
Devletleri’nde ya�ayan, Avrupa’da
konserler veren bir piyano ustas�.
Atlantik’i geçip gelerek
gerçekle�tirece�i Süreyya Operas�
Konseri’nde de oldukça renkli bir
programla dinleyicilerin kar��s�na
ç�k�yor. Konser 31 Ekim Pazartesi
20.00’de!
www.sureyyaoperasi.org
■ Tuluyhan U�urlu Konseri
Piyanist ve besteci Tuluyhan U�urlu,
29 Ekim Cumhuriyet Bayram�
kutlamalar� kapsam�nda, Kad�köy
Tepe Nautilus Al��veri� Merkezi’nde
bir konser verecek. U�urlu’nun
Kurtulu� Sava�� ve Atatürk

devrimlerini anlataca�� konserinde
görüntüler müzikle e�zamanl� olarak
kullan�lacak. Ücretsiz konser,
bayram günü saat 16.00-17.00
aras�nda.

● FOTO�RAF
■ Bir Yabancının Gözünden
Türkiye Panoraması
PhotoWorld Foto�raf Merkezi, Sal�
etkinlikleri kapsam�nda 1 Kas�m Sal�
ak�am� Avustralyal� gezgin foto�rafç�
Kim Hewett’in “Türkiye’den
Görüntüler” adl� foto�raf gösterisine
evsahipli�i yap�yor. Yakla��k olarak
15 y�ld�r Türkiye’de ya�ayan Kim
Hewett do�usundan bat�s�na ülkenin
her yerini kar�� kar�� gezerek
kaybolan de�erleri foto�rafl�yor. E�i
Lisa Morrow’la birlikte Türkiye’ye
yerle�en Hewett, “Foto�raflar�mda,
e�er korumay� ba�aramazsak
kaybedece�imiz insanl��� göstermeyi
istedim” diyor. 
1 Kas�m Sal� ak�am� 19.30’da

gerçekle�ecek Türkiye’den
Görüntüler foto�raf gösterisi ve
söyle�isine tüm foto�rafseverler
davetli. Tel: 0216 418 19 76 - 0216
418 01 74

● SERG�
■ Bedri Rahmi Eyübo�lu 100. Yıl
Sergisi
Bedri Rahmi Eyübo�lu’nun 100. ya��
nedeniyle Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde 4
Ekim’de aç�lan sergiyi görmek için
son �ans! 4 Kas�m’da sona erecek
sergide usta ressam-�airin daha
önce sergilenmemi� eserlerini
görmek için acele edin.
www.ckm.gen.tr
■ Aslıhan Kaplan Bayrak Resim
Sergisi
Asl�han Kaplan Bayrak’�n resim
sergisi, 29 Ekim Cumartesi saat
17.00’de Caddebostan Dü� Yolcusu
Sanat Dura��’nda aç�l�yor. Sergi 17
Kas�m’a kadar görülebilir.
ww.dusyolcususanatdura�ı.com   
■ Do�a Temalı Resim Sergisi
Ayla Can ve Mehmet Salper do�a
temal� suluboya ve ya�l� boya
çal��malar�ndan olu�an eserlerini 18-

31 Ekim tarihleri aras�nda Kozyata��
Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve
Gazanfer Özcan Salonunda
izleyicilerinin be�enisine sunuyorlar.
www.kkm.gen.tr

KADIKÖY DI�INDAN
● SERG�
■ Anadolu Sanatçılar Derne�i
Geleneksel Sergisi
2002 y�l�nda kurulan ve bu güne
kadar alt�s� yurt d���nda toplam 48
sergi gerçekle�tiren Anadolu
Sanatç�lar Derne�i’nin 49. sergisi
Kartal’da aç�l�yor. Sanatta seçkinci
tavra mesafeli duran ve isteyen
herkesin sanatla ili�ki kurabilmesinin
mümkün oldu�una inanan
sanatç�lar�n eserlerinden olu�an
sergi 28 Ekim-8 Kas�m tarihleri
aras�nda Kartal’daki dernek
binas�nda görülebilir. Adres: ASD -
Cumhuriyet Caddesi Bahar Sokak
No: 7-A Kartal – �stanbul
Tel: 0216 517 08 96  

■ DEPREMZEDELERLE
DAYANI�MA
ETK�NL�KLER�
● S�NEMA

■ Behzat Ç. Seni Kalbime
Gömdüm
"Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm"
filminin ilk günkü gi�e gelirinin
Van'daki depremzedelere gidece�i
aç�kland�. Filmin galas�nda konu�an
ba�rol oyuncusu Erdal Be�ikçio�lu
“Adam Film üzerine dü�eni
yapacakt�r. Gösterimin yap�laca�� ilk
gün gi�e gelirlerinin kendi üzerine
dü�en pay�n� ba���layacakt�r. Bunlar
Van’daki depremde zarar gören
ailelere gönderilecek” diye konu�tu.
Behzat Ç., 28 Ekim Cuma günü
vizyona giriyor. 

● T�YATRO
■ Limonata 
S�f�rnoktaiki Tiyatrosu “Limonata”
adl� oyunu Van’daki depremzedeler
için oynuyor. 29 Ekim Cumartesi
saat 17.00’deki gösterimin geliri
depremzedelere gönderilecek.
Tel: 0 212 292 32 47 / 05 

● KONSER
■ Van �çin Rock Zamanı!

Rock müzisyenleri, Van'daki
depremzedelere yard�m amac�yla
30 Ekim'de Maçka'daki
Küçükçiftlik Park'ta konser
verecek. Yüzlerce sanatç�, gönüllü
ve kurumun ko�ulsuz ve ücret
almadan kat�l�m�yla gerçekle�ecek
“Van için rock” toplu konseri, 30
Ekim Pazar günü Maçka
Küçükçiftlik Park'ta yap�lacak.
Konserde 4x4, Asl�, Aylin Asl�m,
Aydilge, Ay�e Saran-Murder King,
Barlas, Can Bonomo, Cem
Köksal, Çileke�, Demirhan Baylan,
Demir Demirkan, Dilemma,
Duman, Direc-t, Emre Ayd�n, Ete
Kurttekin, Feridun Düza�aç,
Foma, Gece, Gece Yolcular�,
Gripin, Haluk Levent, Kurban,
Mabel Matiz, Malt, Marsis, Melis
Dani�mend, Model, Mo�ollar, Mor
ve Ötesi, Multitap, Ogün Sanl�soy,
Özge F��k�n, Öztürk, Pamela,
Redd, �ebnem Ferah, TNK,
Yüksek Sadakat sahne alacak.
Konserin 20 lira olan biletleri,
Biletix arac�l���yla sat��a sunuldu.

KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
■ Benimle Delirir Misin?
Kim bilir belki de a�k eski bir
yaland�, bütün suç da Âdem ile
Havva’dayd�. Ya da en ba�tan
bize a�k� çok yanl��
anlatm��lard�. Bir evlilik ve a�k
aranjman�... Evlilik yeminleri,
güzel a�k sözcükleri ile
ba�layan, evlilik seremonisinden
delilik rapsodisine uzanan
trajikomik bir süreç. Karga
Yap�m Tiyatrosu’nun “Benimle
Delirir misin?” adl� yeni komedi
oyunu 28 Ekim Cuma günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
sahnelenecek.
www.kkm.gen.tr
■ Basit Bir Ev Kazası
�ki sezondur büyük bir ilgiyle
izlenen oyunda Günay
Karacao�lu’nun canland�rd���
“Songül” karakteri her kad�n�n
günlük ya�am�nda zaman
zaman akl�ndan geçenlere,
dü�lerine, isteklerine dair dile
getiremediklerini cesurca dile
getiriyor. Kad�nlar�n, a�ka,
evlili�e, aile kavram�na ve genel
olarak hayata bak���na bir ayna
tutuyor. Bunu yaparken kimi
zaman güldürüyor, kimi zaman
hüzünlendiriyor. “Basit Bir Ev
Kazas�”, 30 Ekim Pazar günü
saat 18.00’de Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr

● KONSER
■ Cumhuriyet Konseri
Sanat Yönetmenli�ini Aylin
�engün Ta�ç�’n�n yapt���
�stanbul Devlet Türk Müzi�i
Toplulu�u, Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde verecekleri konserle

28 EK�M - 3 KASIM 2011SANATKÜLTÜR 7
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin
Gazete Kad›köy Kültür Sanat Ajandas›’nda

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan

bize ula�tırabilirsiniz. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI

Anadolu Sanatçılar Derne�i
Geleneksel Sergisi

Meral Güneyman

Bir Yabancının Gözünden 
Türkiye Panoraması
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Tür ki ye bir kez da ha dep rem fe la ke tiy le
sar s�l d�. Van’da 23 Ekim Pa zar gü nü sa -
at 13.42’de mer kez üs sü Ta ban l� kö yü

olan 7,2 bü yük lü �ün de bir dep rem mey da na
gel di. �id det li dep rem ne de niy le ka mu bi na la -
r� ve apart man lar yer le bir olur ken, yüz ler ce
in san en kaz al t�n da kal d�. 

Ba� ba kan l�k Afet ve Acil Du rum Yö ne ti mi
Ba� kan l� �� (AFAD)’n�n son aç�k la ma s� na gö -
re, ga ze te miz ya y� na gir di �i s� ra da dep rem de
ölen le rin sa y� s� 500’e, ya ra la nan la r�n sa y� s� ise
2 bi ne yak la� m�� t�. An cak en kaz al t�n da ha la
in san la r�n ol du �u ve ölü sa y� s� n�n ar ta bi le ce �i
be lir ti li yor. 
� KA DI KÖY LÜ LER SE FER BER OL DU

Dep rem ha be ri du yu lur du yul maz, ül ke nin dört
bir ya n�n da yar d�m kam pan ya la r� ba� la t�l d�.
Van mer kez, Er ci� ve çev re köy ler de ölüm le re
ve bü yük ha sa ra yol açan dep re me sa de ce res -
mi ma kam lar dan de �il, tüm ül ke den yar d�m lar
ak t�. Bu yar d�m kam pan ya la r� n�n en bü yük le -
rin den bi ri ni Ka d� köy Be le di ye si dü zen le di.
Dep re min mey da na gel di �i Pa zar gü nü Ka d� -
köy Be le di ye si’nde Kriz Mer ke zi ku ran Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Ka d� köy Be le di -
ye Ba� kan l� ��’n�n Ha san pa �a’da ki bi na s� mer -
kez ol mak üze re 29 nok ta da Yar d�m �r ti bat
Bü ro la r� olu� tur du. Va tan da� la r�n Dep rem

Böl ge si’ne ula� t�r mak is te dik le ri yar d�m mal -
ze me le ri ni  ve di �er 11 CHP’li be le di ye ler de
top la nan ko li le ri, ay n� an da 20 araç l�k TIR
kon vo yuy la gön de re cek le ri ni kay de den Ba� -
kan Se la mi Öz türk, �un la r� söy le di:

“Ac� m�z bü yük. Can kay b� na yol açan dep -
rem den son ra Van l� va tan da� la r� m� za el uzat -

mak için ha re ke te geç tik. Be le di ye miz mer kez
ol mak üze re Gö nül lü Mer kez le ri miz ve Kül tür
Mer kez le ri miz de yar d�m top la ma nok ta la r�
olu� tur duk. K� z� lay Ge nel Mü dür lü �ü’nün be -
lir le di �i yar d�m mal ze me le ri su, ilaç, se rum,
hij ye nik mal ze me, ma ma, ço cuk be zi, her tür -
lü ku ru g� da, k�� l�k giy si, bat ta ni ye ve yor ga na
ih ti yaç var. Va tan da� la r� m�z yar d�m mal ze me -
le ri ni be le di ye mi ze, ken di le ri ne en ya k�n gö -
nül lü mer kez le ri ne ve kül tür mer kez le ri mi ze
b� ra ka bi lir ler.”

� �N TER NET TEN HA BER LE ��P
BE LE D� YE’YE KO� TU LAR

Ka d� köy Be le di ye si’nin yar d�m kam pan ya -
s� n� du yan va tan da� lar, top la d�k la r� e� ya lar la
Be le di ye Bi na s�’na ak�n et ti. Yar d�m la r�
tes lim edip git mek le ye tin me yen
Ka d� köy lü ler, e� ya la r�n
tas nif edil me si ve ko li -
len me si i�in de de ça -
l�� t�. Ge ce le ri de
aç�k olan mer kez
bi na da sü rek li
yar d�m top lan d�,
ko li ler ya p�l d�.
Yar d�m için ge -
len le rin ço �un lu -
�u nu genç ler olu� -

tur du çün kü sos yal pay la ��m a� la r�n da ör güt le -
nip gel mi� ler di. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le di �i yar -
d�m kam pan ya s� na des tek ver mek ve top la nan
yar d�m mal ze me le ri ni ko li le mek için twit ter ve
fa ce bo ok gi bi sos yal pay la ��m a� la r� ara c� l� -
��y la or ga ni ze olan yüz ler ce genç Ka d� köy Be -

le di ye si Mer -
kez Bi na -
s�’nda bu lu -
�a rak, yar d�m

mal ze me le ri ni
ko li le mek için

ça l�� t�. Ge len yar -
d�m mal ze me le ri ni

tas nif ede rek, tek tek ku tu -
la ra yer le� ti ren gö nül lü ler, za man

za man twit ter’a gi re rek, ih ti yaç du yu lan ve ek -
sik olan mal ze me lis te le ri nin ge ti ril me si için
ar ka da� la r� na ça� r� yap t�. Be le di ye’de il ginç
gö rün tü ler olu� tu ran genç ler ara s�n da bu lu nan
ve Ec za c� l�k Fa kül te si ö� ren ci si olan genç ler
de yar d�m mal ze me le ri ara s�n da bu lu nan ilaç -
la r� tas nif ede rek, ko li le di ler. Twit ter ve fa ce -
bo ok’tan al d�k la r� me saj lar la el le rin de ço cuk
ma ma la r�, ilaç lar, ka d�n pet le ri ve hij ye nik
mal ze me ler le yar d� ma ko �an genç ler, haf ta bo -
yun ca mal ze me le rin ko li len me si i�in de ça l�� t� -
lar. Genç ler ça l� ��r ken Ba� kan Öz türk de yan -
la r�n da bu lun du, mik ro fon la ta li mat lar ver di.
Öz türk, s�k s�k gö nül lü le re te �ek kür et ti.
� SA NAT ÇI LAR DA DES TEK VER D�
Dep rem ze de le re yar d�m se fer ber li �i ne ka t� la -
rak gö nül lü ola rak ça l� �an lar ara s�n da sa nat ç� -
lar da var d�. Ka d� köy Be le di ye si’nin Mer kez
Bi na s�’nda olu� tu ru lan Dep rem ze de le re Yar -
d�m Top la ma Mer ke zi’nde yüz ler ce ça l� �an la
bir lik te giy si kat la yan, ko li ha z�r la yan lar ara -
s�n da  Muh te �em Yüz y�l di zi sin de Mal ko ço� lu
ka rek te ri ni can lan d� ran Bu rak Öz çi vit, Bi zim

Yen ge Di zi si’nin oyun cu su �eb nem Bo zok lu,
An ne ler ve K�z la r� di zi sin de rol alan Le vent
Üzüm cü, Ço cuk lar Duy ma s�n di zi sin de oy na -
yan Ser kan Bal bal ile Is s�z Adam si ne ma fil -
min den ta n� d� �� m�z Me lis Bir kan da var d�. Ka -
d� köy Be le di ye si’nin Ha san pa �a’da ki mer kez
bi na s�n da yar d�m top la ma i�i sü rü yor. Dep rem
böl ge sin de en önem li ih ti yaç olan ça d�r ba� ta
ol mak üze re acil ih ti yaç lar bat ta ni ye, ka ta li tik
so ba ve be bek ma ma s� yar d�m la r� n� z� Ka d� köy
Be le di ye si’ne ula� t� ra bi lir si niz. Ay r�n t� l� bil gi
için: 0216 542 50 55  / 444 55 22
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nsan la r� iz li yo rum, soh bet le ri ne �a hit olu yo -
rum; pa ra, mal, ka zanç, mad de ne re dey se
tüm dav ra n�� la r� na ege men gi bi gö rü nü yor.
Mad de ye kar �� bü yük bir do yum suz luk için -

de ler. Göz le ri ni mad de ye dik mi�, zi hin le ri ni mad de -
ye yo �un la� t�r m��, kalp le ri ni mad de ye esir et mi� ler
zan ne der si niz. 

Müt hi� gü zel mi ma ri si olan, ren gâ renk ���k l�, çok
il gi çe ki ci, ye ni al�� ve ri� mer kez le ri ya p� l� yor. Ço luk,
ço cuk, bü yük, kü çük her kes al�� ve ri� mer kez le ri ni
ay n� za man da e� len ce ve ge zin ti mer kez le ri gi bi
kul la n� yor lar. Tüm gü nü nü bir al�� ve ri� mer ke zin de
ge çi ren, sev gi li siy le al�� ve ri� mer ke zin de bu lu �an,
ran de vu la r� n� al�� ve ri� mer ke zin de ve ren in san la ra
rast l� yo rum. He le öy le al�� ve ri� mer kez le ri var ki,
man ken le rin, ar tist le rin, sos ye te nin halk la ili� ki ler
ala n� gi bi kul la n� l� yor.

Ge çen Pa zar o� lum la ge li nim ö� le vak ti bi ze gel -
mi� ler di. Ö� ren dim ki kah val t� y� bir al�� ve ri� mer ke zin -
de yap m�� lar. Bu den li gü zel bir son ba har gü nün de,
k�r lar da ki, bah çe ler de ki, sa hil ler de ki lo kan ta la ra git -
mek du rur ken, ka pa l� ve ka la ba l�k bir al�� ve ri� mer ke -
zin de kah val t� yap ma la r� na �a ��r d�m. Ö� ren dim ki,
al�� ve ri� mer ke zin de kah val t� yap mak is te yen bi zim
dört ya ��n da ki to run mu�. De ne mek için to ru nu ma
ben de sor dum: “Ak �am ye me �i için ne re ye gi de lim
As ya?”de dim. “Via port”’u is te di. Al�� ve ri� mer kez le ri
çok ca zip, vit rin ler çok i� tah ka bar t� c�, ço cuk lar için
her kö �e de ay r� bir sür priz ha z�r lan m��. �n san lar al�� -
ve ri� mer ke zi ne gi din ce ye mek ye ni len yer le re ula ��n -
ca ya ka dar vit rin le re ba k� yor, in di rim öne ri le ri ni gö rü -
yor ve hiç ak�l la r�n da ol ma yan �ey ler al�p kre di kart la -
r� n� ka sa la ra uza t� yor lar. Bir sü re ac� s� n� hiç his set mi -
yor lar. Ta ki öde me gü nü ge lin ce ye ka dar.

Ta n� d� ��m bir ha n� me fen di var d�r. Giy si le ri ken di
evi ne s�� ma y�n ca bi ti �ik te ki dört oda l� da ire yi sa t�n al -
m�� ve gar d� rop da ire si yap m��. Bü yük sa lo na s� ra s� -
ra, her renk ten 100’ü a� k�n ayak ka b� diz mi�, bir oda -
ya man to lar, tay yör ler, di �e ri ne ge ce k� ya fet le ri, ba� -
ka bir oda ya yaz l�k lar, öte ki ne k�� l�k lar… �n san bu ka -
dar yü kü ta �� ma ya na s�l gö nül lü ola bi lir, an la m� yo rum.
O giy si le rin al� n� �� için ay r� lan za man, har ca nan pa ra,
is tif le mek için ve ri len emek… Pe ki, gi yi le bi lir mi o ka -
dar el bi se, ayak ka b�… Ba z� in san lar Av ru pa’ya, Ame -
ri ka’ya gi der ler; ta ri hin ve do �a n�n en bü yük eser le ri
mü ze ler de ser gi le nir ken, on lar yal n�z ca al�� ve ri� mer -
kez le ri ni do la ��r, ba vul la r� yük le nir dö ner ler. �n sa n�n
kal bi bo�, ru hu ���k s�z olun ca bu bo� luk la r� ya al�m sa -
t�m la, ya pa ray la, ya iç ki ve ya ku mar la dol dur ma ya
ça l� ��r. Üre ten le rin ve pa zar la yan la r�n tek he de fi ise
sat mak t�r. �n san la r�n bu za y�f ya n� n� us ta ca kul la n�r lar.
“Kalp le ri ni dol dur mak ve ruh la r� n� ay d�n lat mak bi zim
i�i miz de �il, bi zim i�i miz ka sa m� z� dol dur mak” de yip
in san la r�n cüz dan la r� n� bo �alt ma ya, ev le ri ni ge rek li,
ge rek siz e� ya lar la dol dur ma ya ça l� ��r lar. �n san lar da
öy le bir sa t�n al ma ve sa hip ol ma ç�l g�n l� �� var ki, ba z�
ma �a za lar da ki kuy ruk la r� ve ka la ba l� �� gö rün ce “Aca -
ba bu ra da her �ey be da va m� da �� t� l� yor?” di ye hay -
re te dü� tü �ü nüz bi le olur.

Dün ya bü yük bir bol luk için de. Al lah’�n ni met le ri
tüm kul la r� n� ye di re cek, içi re cek, giy di re cek ka dar bol.
Dar l� �� ya ra tan bi zim aç göz lü lü �ü müz. Bü yük dev let -
ler y�l lar ca As ya’y�, Af ri ka’y� soy du lar. Uyan ma s�n lar
di ye ca hil b� rak t� lar, uyu� tu ru cu ya al�� t�r d� lar. Tüm de -
�er le ri ni ken di ç� kar la r� için kul lan d� lar. Af ri ka’y� b� ra -
k�n, ül ke miz de bi le ha la ba z� sa na yi ci ler ze hir li at�k la -
r� n� do �a ya b� ra k�p, do �a y� tah rip edi yor lar. Ba l�k ç� lar
trol ler le ba l�k la r�n yu va la r� n� da �� t� yor lar, kü çük ba l�k -
lar av la n� yor, süt ku zu la r�, süt da na la r� ke si li yor. Kim -
se ken di ç� ka r�n dan ba� ka bir �ey dü �ün mü yor, alt ta
ka lan lar ezi li yor.

Bir ev do lu su el bi se si olan mut lu mu? Af ri ka’n�n
al t�n kra l�, el mas kra l� olan Av ru pa l� zen gin le ri mut lu
mu? Ke sin lik le hiç bi ri si mut lu de �il. Ye di ki lit le, nö -
bet çi ler le, ak�l al maz elek tro nik alet ler le ko ru nan ev -
ler de ya �� yor lar. Kor ku için de ken di le ri ni ka fe se ka pa -
t� yor lar. Ka fes le ri ni al t�n dan bi le yap sa lar iç le rin de ki
kor ku ve bo� luk bit mi yor. Zi hin le ri nin bü tün pa r�l t� s� n�
ka fes le rin den ç�k mak için de �il, ka fes le ri ni da ha lüks -
le� tir mek için kul la n� yor lar ama ger çek bo� luk iç te
olun ca, so nuç ta her �ey bo� olu yor.

Dün ya bü yük bir bol luk için de ama in san lar ruh sal
bol lu �a ula� ma dan dün ya da ki bol lu �u fark ede mez -
ler. Ruh sal yok sul luk on la r� güç ara y� �� na, da ha çok
�e ye sa hip ol ma ar zu su na, al ma ya, sat ma ya, kap ma -
ya, çarp ma ya yön len di rir. Tüm ya �am la r� bi rik tir me
ça ba s� için de ge çer. Do lu bir cüz dan ama bo� bir kalp
ve ���k s�z bir ruh ile do yum suz luk için de ac� çe ker ler.                                
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�STANBUL’da bulunan 12 CHP’li belediyenin
olu�turdu�u Sosyal Demokrat Belediyeler

Derne�i’nin depremzedelere ula�t�rmak için
toplad��� yard�m malzemeleri ile dolu 20 t�r,
25  ve 27 Ekim’de Kad�köy Belediyesi’nden
yola ç�kt�. Van’da meydana gelen depremin
hemen ard�ndan Depremzedelere Yard�m
Kampanyas� ba�latan SODEM üyesi 12

CHP’li belediye, vatanda�lar�n katk�lar�yla
olu�turulan yard�m kolililerini yola ç�kard�.

Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ün
Kad�köy’den yolculad��� yard�m t�rlar�nda
Kad�köy, Kartal, Be�ikta�, Avc�lar, Sar�yer,
Adalar, Ata�ehir, Maltepe, Büyükçekmece,

Bak�rköy, Silivri, Çatalca Belediyelerinin
toplad��� yard�m malzemeleri bulunuyor. Van
depreminin ard�ndan k�sa sürede organize
olarak yard�m kampanyas� ba�latt�klar�n�,
vatanda�lar�n katk�lar� ve gönüllülerinin
çal��mas�yla koliler olu�turup deprem

bölgesine gönderilmeye haz�r hale
getirdiklerini kaydeden Sosyal Demokrat
Belediyeler Derne�i Yönetim Kurulu ve

Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk,
yard�mlar�n Van’da da��t�m�n� orada

incelemelerde bulunan CHP’li belediye
ba�kanlar�n�n organize edece�ini belirtti.

Öztürk �unlar� söyledi: “Depremin yaralar�n�
sarmak için el ele verdik. Vatanda�lar�m�z�n
bize ula�t�rd��� yard�m malzemelerini twitter,
facebook gibi sosyal payla��m sitelerinde

bulu�up gelen gönüllülerimiz koliledi.
Kolilerde  K�z�lay’�n belirledi�i  su, ilaç, serum,

hijyenik malzeme, mama, çocuk bezi, her
türlü kuru g�da, k��l�k giysi, battaniye ve

yorgan gibi malzemeler var. 20 t�r dolusu
malzemeyi bugün sevgi ve selamlar�m�zla
yolculad�k. Destek veren herkese te�ekkür

ediyoruz.” Öztürk yard�m toplama ve
gönderme çal��mas�n�n devam edece�ine de

dikkat çekerek “Yard�m etmek isteyen
vatanda�lar�m�z belediyemizin 0216 542 50
55 nolu telefonu ile 444 55 22 nolu Ça�r�

Merkezi’ni arayabilirler. Depremde hayat�n�
kaybedenlere rahmet, yaral�lar�m�za acil �ifalar

diliyorum” dedi.

20 TIR DOLUSU
MALZEME YOLA ÇIKTI 

�STANBUL Oyuncak Müzesi, Van'da
ya�anan büyük felaketin ard�ndan çocuklar

hayallerine daha s�k� tutunabilsin diye
vatanda�lardan gelecek ‘oyuncak’ ba���lar�n�

bekliyor. Oyuncak Müzesi’nden yap�lan
aç�klamada �öyle denildi: “Biliyoruz ki,

Van'daki çocuklar�m�za göndermek için bize
ba���layaca��n�z oyuncaklar, umutlar�m�z

kadar ‘sa�lam’ ve ‘çal���r’ durumda olacakt�r.
Oyuncaklar, Kad�köy Belediyesi taraf�ndan

afet bölgesine ula�t�r�lacakt�r. Sizlerden,
oyuncaklar�n ‘koliler’ halinde ve müzenin
‘aç�k’ oldu�u saatlerde getirilmesini rica

etmekteyiz.” Ayr�nt�l� bilgiye 0 216 359 45 50-
51 no'lu telefondan ula�abilirsiniz. 

ÇOCUKLAR İÇİN
OYUNCAK GÖNDERİN!

Kadıköy’den VAN’a
KARDEŞLiK KÖPRÜSÜ
Kadıköy’den VAN’a
KARDEŞLiK KÖPRÜSÜ
Kadıköy’den VAN’a
KARDEŞLiK KÖPRÜSÜ
Kadıköy’den VAN’a
KARDEŞLiK KÖPRÜSÜ
Kadıköy’den VAN’a
KARDEŞLiK KÖPRÜSÜ
Kadıköy’den VAN’a
KARDEŞLiK KÖPRÜSÜ

Oyuncular Levent Üzümcü, �ebnem Bozoklu, Burak Özçivit, Serkan Balbal ve Melis Birkan da Kadıköy Belediyesi’nin çalı�malarına bizzat katıldılar.

Sosyal
Demokrat

Belediyeler
Derne�i’ne üye

CHP’li 12
belediyenin

topladı�ı
yardım

malzemeleri ile
dolu 20 TIR, 25

Ekim ve 27
Ekim’de iki

konvoy halinde
Kadıköy’den

yola çıktı. 

Sosyal payla�ım a�larında örgütlenen gençler, malzemelerin tasnif edilip kolilere
yerle�tirilmesi ve ta�ınmasında gece-gündüz çalı�tı. 
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7,2’lik depremle sarsılan Van’a
Türkiye’nin dört bir yanından yardım
giderken, Kadıköylüler de karde�leri

için seferber oldu. 23 Ekim Pazar
günü ö�le saatlerinde meydana
gelen depremin hemen ardından

harekete geçen Kadıköy Belediyesi,
29 noktada Yardım �rtibat Büroları
olu�turdu. Kadıköylüler, Van’daki

depremzedeler için gerekli
malzemeleri vakit kaybetmeden

Belediye’ye ula�tırdı. 
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DÜ�ÜNMEK insano�lunun
di�er bütün canl�lardan fark�n�
gösterecek en büyük kan�t belki de.
Ancak günümüzde ya�anan olaylar�
da hesaba kat�nca çok fazla insan�n
bu eylemden bihaber ya�ad���n�
görüyoruz. A�a��da tarihleriyle
birlikte ikisi yeni bitirdi�imiz yüzy�l
içinden di�er ikisi geçti�imiz B�Ny�l
içinden fikirler ve dü�ünce derlemesi
içermektedir. Bu derleme içinde çok
fazla yorum yazmak istemedim.
Yaln�zca  yüzy�llar ve biny�llar önce
dü�ünen insanlar�n �����n� görmeniz
ve bu ����� fark etmeyen insanlar�
sizin fark etmenizi istedim.
Sinemayla ilgili bir yaz� olmas�
gereken bu kö�ede bu haftal�k
zaman�n, dü�üncenin, teknolojinin
ve duyarl�l���n en ileri zaman�nda
olmam�z gereken bu zamandan
2011’den geride neler ya�and���n�
ve günümüzde hâlâ dü�ünülmeyen
birkaç fikri, yaz�y�, bilimsel projeyi ve
felsefeyi payla�mak istedim. Ki�iler
ve hedef birbirinden ayr� olsa da
temel hedef dü�ünce yap�s� üzerine.
A�a��daki ki�i ve yap�lan i�ler
hakk�nda herhangi birinden bilgiye
sahip olan bir insan�n ülkemizde
deprem sonras� olaylar verilen tuhaf
tepkileri anlamas� zor olacakt�r.
Duyars�zl�k, nefret ve y�k�m�n yerini
fikir üretimi ve payla��m�n�n almas�
dile�iyle.
� SENE 1919 / MARCEL PROUST 

...oysa aska ili�kin an�lar,
haf�zan�n genel yasalar�ndan
ba��ms�z de�ildirler; haf�zan�n
kurallar� da, al��kanl���n daha genel
yasalar�na tabidirler.
Al��kanl�k her �eyi
zay�flatt��� için, bir
insani bize en iyi
hat�rlatan �ey,
asl�nda
unuttu�umuz
�eydir (önemsiz
oldu�u için
unutulmu� ve bu
sayede bütün
gücünü
koruyabilmi�tir
çünkü). ��te bu
yüzden, haf�zam�z�n
en güçlü k�sm� bizim
d���m�zda, çisentili bir
rüzgârda, bir odan�n
rutubet kokusunda
veya yanmaya
ba�layan bir ate�in ilk
andaki kokusundad�r; kendi
benli�imize ait, zekâm�z�n i�e
yaramaz diye küçümsedi�i �eyi,
geçmi�in son ve en güçlü kal�nt�s�n�,
bütün göz ya�lar�m�z dinmi� gibi

görünürken hâlâ bizi a�latabilen �eyi
buldu�umuz her yerdedir. Bizim
d���m�zda m�? Daha do�rusu
içimizdedir, ama bizim kendi
bak���m�zdan gizlenmi�, iyi kötü
devam eden bir unutu�a
gömülmü�tür. 

Ancak bu unutu� sayesindedir ki
ara s�ra eski benli�imizi bulur,
olaylar kar��s�nda o eski benlik gibi
tav�r al�r, art�k kendimiz de�il, o
insan oldu�umuz için ve simdi bizim
ilgisiz kald���m�z �eyi o insan sevdi�i
için, yeniden ac� çekeriz. Günlük
haf�zan�n parlak ayd�nl���nda,
geçmi�in hayalleri yava� yava�
solar, silinir, sonunda geriye bir �ey
kalmaz; onlar� bir daha bulmam�z
mümkün de�ildir art�k. Daha
do�rusu, baz� kelimeler özenle
unutu�a gömülmü� olmasayd�, bu
hayalleri bulmam�z mümkün
olmazd�; t�pk� bir nüshas� ulusal
kütüphane'ye teslim edilmeyen bir
kitab�n bulunmas�n�n imkans�z
olabilece�i gibi.
� SENE 1972
DAEDALUS PROJES�

Daedalus Projesi, 1973'le 1977
y�llar� aras�nda British Interplanetary
Society taraf�ndan
finanse edilmi� olan,
makul y�ld�zlararas�
uzay için insans�z bir
uzay arac�n�
tasarlamay� hedef
alan projedir. Alan
Bond'un etraf�nda
toplad��� bir düzine
ara�t�rmac�yla ve
bilim adam�yla bu
projede çal��t� ve
füzyon roketi
kullanmaya karar
verdiler. Proje
kriterleriyle güncel
ya da yak�n
gelecekte mevcut
olacak
teknolojilerin
kullan�m� ve uzay
arac�n�n da bir insan ömrü
içinde (50 y�l) hedefine varmas�n�
kararla�t�r�lm��t�. Fakat yukar�da da
ifade edildi�i gibi insans�z uzay arac�
ara�t�rma hedefi güdecekti.
Motorlar�n yap�ld��� çan �eklindeki
ç�k��lar�yla destek yap�s�, etkisinde
oldu�u a��r� derecede büyük s�cakl�k
aral���ndan dolay� kriyojenik
s�cakl�klara dahi tahammül eden
berilyum kullan�lacakt�. Hedeflenen
h�z kimyasal roketlerin, hatta Orion

Projesi s�ras�nda
incelenen nükleer
darbe tepkisinin
kapasitesini
fazlas�yla
a�t���ndan
Daedalus'da
döteryum /
helyum-3
kar���m�ndan
olu�an yak�t
tabletleri kullanan
bir füzyon roketi
kullan�lmaya
karar verildi.
Yak�t, elektron
���nlar�yla içten
s�n�rl� füzyonla
ate�lenecek, her
saniye 250 yak�t

tableti patlat�lacak, olu�an
plazma da manyetik roket
motoruyla yönlendirilecekti. Helyum-
3ün az bulunmas�ndan dolay� bu
hammadde Jüpiter'in atmosferinden
büyük s�cak hava balonlar�yla

desteklenen robotlarla yönetilen
fabrikalarda 20 y�l� a�k�n bir sürede
toplanacakt�.
� M.Ö 300 / ÖKL�D

E�itimini Atina'da Platon'un ünlü
akademisinde tamamlad���
san�lmaktad�r. O akademi ki giri�
kap�s�nda, “geometriyi bilmeyen hiç
kimse bu kap�dan içeri al�nmaz!”
levhas� as�l�yd�. E�itimini Akademi'de
tamamlad�ktan sonra �skenderiye’de
büyük bir matematik okulu kuran
Öklid, ça�lar boyu matematikle
ilgilenen hemen herkesin gözdesi
olmu�tur. Geometriyi ispat ve
aksiyomlara dayal� bir dizge olarak
i�leyen 13 ciltlik kitab� “Elementler”
bu alandaki ilk kapsaml� çal��mayd�.
Kendinden önceki Tales, Pisagor,
Platon, Aristoteles gibi matematikçi
ve geometricilerin çal��malar�n� temel
alan Öklid’in bu yap�t�, iki bin y�l
boyunca önemli bir ba�vuru kayna��

olarak kullan�lm��t�r.
Düzlem
geometrisi,
aritmetik, say�lar
kuram�,
irrasyonel say�lar
ve kat� cisimler
geometrisi
Öklid’in kitab�nda
ele ald��� ba�l�ca
konulard�. Öklid’in
her önermeyi daha
önceki
önermelerden
ç�karma yöntemi,
kendisine atfedilen
“geometrinin
babas�” sözünü de
hakl� k�lar. Kitapta
yer alan
aksiyomlara,

teoremlere ve ispatlara dayanan
sentez yöntemlerinin Bat� dü�üncesi
üzerindeki etkisinin Kitab�
Mukaddes'ten sonra ikinci s�rada yer
ald��� söylenir. Russell, Elementler'in
bugüne kadar yaz�lm�� en büyük
kitap oldu�unu ileri sürer. Einstein ise
“Gençli�inde bu kitab�n büyüsüne
kap�lmam�� bir kimse, kuramsal
bilimde önemli bir at�l�m yapabilece�i
hayaline kap�lmas�n” der.
� M.Ö.400 / PLATON  

“�yi, do�ru bir ya�am�n kesin
ölçütü ve amac�d�r.”

Do�ru san� (do�ru alg�lama) ile
bilgi, iki ayr� dünya yaratm��t�r. Bir
yanda meydana gelen ve yok olan,
do�ru san�n�n, göreceli gerçekliklerin
dünyas�, di�er yanda, sa�lam ve
sürekli, as�l gerçekli�in, "idealar"�n
dünyas�. (Le monde sensible et le
monde intelligible) Platon'un bilgi
kuram�n�n ç�k�� noktas�
Protogoras'ç�d�r. Bir �eyi bilen ki�i,
onu alg�layan ki�idir. Bu yüzden
"insan her �eyin ölçüsüdür". "Alg�,
daima var olan bir �eydir. Bilgi
oldu�u için de �a�maz" diyor
Protogoras. Eflatun bu görü�e,
Herakleitos'un, "var dedi�imiz her
�ey, gerçekte olu� sürecinde olan
bir nesnedir"�eklindeki "ak��
kuram�"n� katar. Eflatun, “Bilgi bir
alg�d�r; (hatta asl�nda bilgi, bir
alg�lama yarg�s�d�r.) �nsan her �eyin
ölçüsüdür;

Her �ey ak�� halindedir” der.
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Viz yon
Ka d� köy

GEÇEN YÜZYIL, 
BİNYIL VE 2011

S �  N E  M A  L A R
● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 
● Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
● Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
● Kozyata�› Kozzy Av�ar: 0216 6580248
● C.Bostan AFM Budak Sineması: 0216 3580202

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

KADIKOY-9:Layout 1  10/27/11  11:58 AM  Page 1



Top lum da ki Zi hin sel ve Ge li �im En gel li bi -
rey le ri ol duk la r� gi bi ka bul et me ve ka bul
gö rül me le ri yo lun da ad�m at�l ma s� na ara c�

ol mak ad� na yo la ç� kan �s tan bul Kla sik Oto mo -
bil ci ler Der ne �i (�KOD), Ka ba ta� l� lar Der ne �i,
Sa r� yer Be le di ye si ve Best Bud di es Tur key bir
sos yal so rum lu luk pro je si ne bir lik te im za at t�. 

“Elim Sen de” slo ga n�y la
23 Ekim Pa zar gü nü ger -
çek le �en et kin lik te çok sa -
y� da en gel li dos tu bi ra ra ya
gel di. Best Bud di es, zi hin -
sel ve ge li �im en gel li gö -
nül lü ler le, bu en ge li ol ma -
yan gö nül lü le ri ar ka da�
ya pan ve bu gö nül lü le re
bel li sü re de bir bir le riy le
ile ti �im de bu lun ma yü -
küm lü lü �ü ge ti ren bir
prog ram. “Elim Sen de”
et kin li �i çer çe ve sin de
Best Bud di es Tur key’e
ka t� lan ilk gö nül lü okul
Ka ba ta� Er kek Li se si ö� -
ren ci le ri bu prog ram da hi -
lin de Buddy’le ri ile ilk kez ta n�� t� lar ve çok duy gu lu
an lar ya �a d� lar. Bu sos yal so rum lu luk pro je sin de
Best Bud di es Tur key so rum lu su Ser can Duy gan,
Ka ba ta� l� lar Der ne �i Ba� ka n� Na bi Cü cük, �s tan bul
Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i Ba� ka n� Ser kan Okay
ve Sa r� yer Be le di ye Ba� ka n� �ük rü Genç de prog -
ram da ha z�r bu lun du lar ve ku rum la r� n�n böy le si ne
bir or ga ni zas yo na da hil ol ma la r�n dan duy duk la r�
mem nu ni ye ti ifa de et ti ler ve her za man bu tarz sos -
yal so rum lu luk pro je le ri ne des tek ve re bi le cek le ri ni
sözlerine eklediler. 

� TE RÖR PRO TES TO ED�L D�
“Elim Sen de” et kin li �in de her buddy çift �s tan -

bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i Üye le ri ne ait  bi -
rer kla sik oto mo bi le bi ne rek Ka ba ta� Er kek Li se -
si’nden yo la ç�k t� lar ve �s tan bul’da gü zel bir Bo �az
tu ru ya pa rak Sa r� yer Be le di ye si Kil yos te sis le ri ne
var d� lar. Bu ara da araç lar bö lü cü te rör ör gü tü nü pro -

tes to et mek ve tüm �e hit le ri mi zi an mak ama c�y la
Türk Bay rak la r�y la ve si yah kur de le ler le do na t�l d�.
Bo �az tu ru s� ra s�n da kla sik araç kon vo yu na, yol da
sey re den di �er araç lar dan ve ya ya lar dan des tek tep -
ki le ri gel di. Top lu hal de ye ni len ye mek son ra s�n da
prog ram ba� la d� �� nok ta da son lan d� r�l d�.

Mer ke zi Ka d� köy’de bu lu nan �s tan bul Kla sik
Oto mo bil ci ler Der ne �i, bir dö ne me dam ga s� n� vur -
mu� ve ta ri hi de �er le ri olan oto mo bil le ri gü nü müz
ko �ul la r�n da ya �a ta rak ge le cek ne sil le re ema net ede -
bil meyi hedefliyor. 

Bun dan tam 88 y�l ön ce Cum hu ri yet'in
ku rul du �u 29 Ekim gü nü, bu y�l te rör
olay la r� n�n art ma s� ve Van'da ki dep rem

fe la ke ti ne de niy le bu ruk kut la n� yor. 
Ka d� köy'de ki 29 Ekim Cum hu -

ri yet Bay ra m� et kin lik le ri, 24
Ekim Pa zar te si gü nü Ka d� -
köy �s ke le Mey da -
n�'nda ki Me �a le Yak -
ma Tö re ni ile ba� la -
d�. Tö rende Ata -
türk, si lah ar ka -
da� la r� ile Hak ka -
ri'de ki sal d� r� da
�e hit olan as ker -
ler ve Van'da ki
dep rem de ha ya t� -
n� kay be den ler için
1 da ki ka l�k say g�
du ru �un da bu lu nul du
ve �s tik lal Mar �� okun du.
Tö re nin aç� l�� ko nu� ma s� n�
ya pan Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk, söz le ri ne “Bu
se ne 29 Ekim'i bu ruk ve ac� l� kut la mak zo run -
da y�z” di ye ba� la d�. Öz türk, 88 y�l ön ce Cum hu ri yet
ku ru lur ken bi li me, tek no lo ji ye, e�i ti me önem ve ril -
di �i ni an cak Ata türk'ten son ra bu alan lar da iler le me
de �il ge ri le me ol du �u nu vur gu la ya rak, “1999'da bi -
li mi, e�i ti mi hi çe say d� �� m�z için bin ler ce in sa n� m� -
z� top rak al t� na koy duk. Bu gün de Van'da ay n� s� ya -
�a n� yor. E�er bi li me inan m�� ol say d�k, sa� l�k l� bi na -
lar da ya �� yor olur duk” yo ru mu nu yap t�. Te rör olay -
la r� n�n da ay n� an la y� ��n so nu cu ol du �u na i�a ret eden
Öz türk, “Cum hu ri yet'in ilk y�l la r�n da ki gi bi yur dun
her kö �e si ni kal k�n d�r say d�k, hal k� ku cak la say d�k,
et nik ay r�m c� l�k ol maz d�, te rö re se be bi yet ver mez -
dik. Ata türk'ün ‘Yurt ta sulh, ci han da sulh’ il ke si ni
can l� tu ta bil sey dik, ba z� ül ke ler le kav ga l� ol maz d�k,
on lar da te rö re des tek ver mez ler di. Ya ni özet le ken -
di miz ya p�p, ken di miz a� l� yo ruz. As l�n da Ata türk ve
si lah ar ka da� la r�n dan özür di le me miz ge rek. Ben bu -
ra da Tür ki ye'yi ku ran lar dan, ül ke yi bu ha le ge tir di -
�i miz için bin ler ce kez özür di li yo rum!” de di. Ka d� -
köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra han da “Bu gün ac� m�z

bü yük. Bir bi ri mi zi ku cak la ya rak, bir bi ri mi ze des tek
ola rak bu ac� la r�n üs te sin den ge le ce �iz. Cum hu ri yet
de 88 y�l ön ce zor �art lar da ku rul mu� tu. Bu gün bu -

ra da ya ka ca �� m�z Cum hu ri yet me �a le si nin
yü rek le ri mi zi ay d�n lat ma s� n� di li -

yo rum” di ye ko nu� tu. Ko -
nu� ma la r�n ar d�n dan Ka -

d� köy Be le di ye si Ço -
cuk Sa nat Mer ke -

zi'nde e�i tim gö -
ren Ka d� köy lü
mi nik ö� ren ci -
ler den olu �an
34 ki �i lik ko ro,
“Atam Sen Ra -
hat Uyu” ve
“Mus ta fa Ke -

mal Öz gür lük
De mek” ad l�

mar� la r� ses len dir di.
Tö ren, yet ki li le rin

Cum hu ri yet me �a le si ni
hep bir lik te yak ma la r� ve 10.

Y�l Mar ��'n�n söy len me siy le so na
er di. Tö re ne;  CHP'nin Ka d� köy lü mil let ve -

ki li Ka dir Gök men Ö�üt, Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü -
dü rü Ha kan Boy dak,  Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü -
dü rü Fer �at Ayar ve Ka d� köy'de ki okul lar dan ö� ren -
ci ler ka t�l d�.

� ‘S� YAH’ YÜ RÜ YÜ�....
Ka d� köy'de 1 haf ta bo yun ca çe �it li et kin lik ler de

de vam eden Cum hu ri yet Bay ra m� kutlama prog ra -
m� n�n en yo �un gü nü ise el bet te 29 Ekim Cu mar te si
ola cak. Sa bah 08.00'de 29 Ekim Cum hu ri yet Bay ra -
m� Araç Kon vo yu olu� tu ru la cak. Türk bay rak la r�y la
do na t�l m�� on lar ca araç, Ka d� köy Be le di ye si Ka y�� -
da �� Bi ri mi ile Bos tan c� Sa hil Yo lu ara s� n� ge çe cek -
ler. 09.30'da Ka d� köy Be le di ye si �eh re ma ne ti Bi na -
s�'nda Cum hu ri yet Bay ra m� Teb rik le rin Ka bu lü tö re -
ni ger çek le� ti ri le cek. Ar d�n dan, sa at 10.30'da Fe ner -
yo lu I��k lar'da Cum hu ri ye ti mi zin 88. Y� l� Res mi Ge -
çit Tö re ni ba� la ya cak. Et kin lik le rin do ruk nok ta s� n�
ise her y�l ol du �u gi bi bu y�l da Ka d� köy lü ler'in dü -
zen le di �i Cum hu ri yet Yü rü yü �ü olu� tu ra cak. Bu se -
ne ki te ma s� Hak ka ri'de �e hit olan as ker le ri an mak

ama c�y la “�e hit le re Say g� Yü rü yü �ü” ola rak be lir le -
nen yü rü yü�, sa at ler 19.00'u gös ter di �in de Ba� dat
Cad de si Su adi ye I��k lar'da ba� la ya cak. Yü rü yü� te -
ma s� na uy gun ola rak  ta ma men si yah gi yi nen ve el -
le rin de Tük bay rak la r� ta �� yan bin ler ce ki �i, hem te -
rö re la net ede cek hem de Cum hu ri yet'e olan ba� l� -
l�k la r� n� bir kez da ha hay k� ra cak lar. Göz te pe Par -

k�'na ka dar sü re cek olan bü yük yü rü yü� te, Van'da ki
dep rem fe la ke tin de ya �a m� n� yi ti ren yurt ta� la r� m�z
da an� la cak. Her ya� tan Ka d� köy lü ’nün ka t� la ca ��
yü rü yü�, Ba� kan Se la mi Öz türk’ün yüz bin le re Cum -
hu ri yet An d�'n� söy let me siy le so na ere cek.

Her y�l yap�lan havai fi�ek gösterisi ise bu y�l
iptal edildi.

SORU: Say�n Av. �ükran
Han�m, Ben 28/08/2010

tarihinde Kad�köy'de Merkez
Çanta diye bir yerden Escape

marka bir küçük çanta ile
Michelin marka katlan�r çek
çek çanta ald�m. Michelin
marka olan çantay� 2 kere

kulland�m. �kinci
kullanmamda y�rt�ld�.

Telefonla aray�p söyledi�im
de getirin dediler. Ben

götürdüm, ç�kar�p bakt�lar.
“Bunu yapt�ramay�z” dediler.
Israr edince ve “Garantisi yok
mu” dedi�imde,” Bu bizden

de�il, bu marka çantay�
satm�yoruz” dediler. “Fi�

sizin” dedim. “Evet kolunuzdaki çanta
bizim ama o de�il” dediler. Tekrar

söyleyince “Ücretle yapt�r�r�z” dediler.
Fi�te 2 çantan�n faturas�n� beraber

girmi�ler. Escape marka çanta 30 TL,
Michelin çantas� 80 TL idi. Tüketici

Heyeti'ne bildirdim. Çar�amba günü
toplant� vard�. Ne yaz�k ki onlardan

ald���m cevap da �a��rt�c�yd�. Tüketici
Heyeti bana, “Biz nerden bilelim bu
çantan�n 80 TL oldu�unu, al�rken
dökümünü isteseydiniz” dediler.

Onlardan gelen yaz�da böyle ürün
satmad�klar�n�, bu ürünün Michelin
lastik firmas�n�n promosyon ürünü

oldu�unu yazm��lar. Fi�te “çanta” diye
geçti�inden kaybediyoruz ne yaz�k ki
ama kendi kendilerini ele veriyorlar.
Me�er promosyondaki çantay� bana

satm��lar. Satarken de “�öyle
kullan��l�” diye �srar ettiler. Sözde

lastik firmas�n�n verdi�i promosyon
çantay� onlara vermeye

kalk�yormu�um. Resmen enayi

konumuna konuluyoruz.
Bana yard�mc� olursan�z
sevinirim. Haks�z duruma
dü�üyorum, bir de “biz
satmad�k” diye iddia

ediyorlar. Bu dürüstlük
de�il, böyle esnaf
olmamal�. Hakk�m�

istiyorum. Bana param�
iade etsinler. ��im gücüm

yok, yalan
söyleyip,onlardan para

koparmaya çal��t���m gibi
hava estiriyorlar. 

Mimar Nurlu Ayabakan 

YANIT: Say�n tüketicimiz, 
Garanti Belgesi

Yönetmeli�i gere�i sat�c�lar satt�klar�
her mal�n GARANT� BELGES�N�

tüketiciye vermek zorundad�rlar. Bunu
yapmad�klar� takdirde Sat�c�y� Bilim

Sanayi ve Teknoloji �l Müdürlü�ü' ne
(eski Sanayi ve Ticaret �l Müdürlü�ü)

�ikâyet edebilirsiniz. Ayr�ca sat�c�lar fi�
veya faturada satt�klar� her ürünün
ad�n�, evsaf�n� ve fiyat�n� yazmak

zorundad�rlar. Sizin fi�inizde 2 ürün
al�nd��� belli oldu�una ve ürünlerin

çanta oldu�u da yaz�ld���na göre bu
fi�te yaz�l� çantan�n hangi çanta

oldu�unu ispat etmek sat�c�ya aittir.
Sat�c�lar bu mal�n kendisinden

al�nmad���n� iddia ediyorsa bunu
ispatlamakla yükümlüdür. Hakem

Heyeti ise dosyay� bilirki�iye
göndermeli ve gerekirse yerinde

(ma�azadaki ürünler üzerinde)
inceleme yapt�rarak ürünün o

ma�azaya ait olup olmad���n� tespit
ettirmelidir. Devaml� olarak

tüketicilerimize söyledi�imiz üzere
sat�c�ya ba�vurular�n�z� mümkünse

yaz�l� olarak yap�n�z. Size cevap
vermelerini isteyiniz ve cevab� da yaz�l�

olarak isteyiniz. Bunu yapm��
olsayd�n�z sat�c�n�n “ücretle yapt�r�r�z”

beyan� hakk�nda elinizde yaz�l� bir
deliliniz olacakt� ve sat�c� da satt��� mal�

inkar edemeyecekti. 
Yapman�z gerekeni yapm�� �ikâyet

hakk�n�z� kullanm��s�n�z. Hakem
heyetine yeniden bir dilekçe verip ispat
mükellefiyetinin sat�c�ya ait oldu�unu,

size verilen fi�te aç�klama
yap�lmamas�n�n sorumlusunun siz

olamayaca��n�z�, aç�klama  yapman�n
sat�c�n�n yükümlülü�ü oldu�unu

belirterek bilirki�i incelemesi
(ma�azada da inceleme yap�lmas�n�

da) isteyiniz. Hatta bir ba�ka
arkada��n�z� ma�azaya gönderip size
sat�lan çantan�n etiketinin foto�raf�n�

çektirebilirsiniz. En az�ndan ma�aza bu
etiketi inkar edemez. De�erli tüketiciler

her tür i�leminizi yaz�l� yapman�z�n
önemi bir kez daha ortaya ç�kt�. Bu
arada Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu da de�i�ti ve 01.10.2011

tarihinde yürürlü�e girdi. Yeni kanun
uyar�nca her iddian�n bir delile

dayand�r�lmas� gerekiyor. 
Bu nedenle de yaz�l� delil toplaman�zda

fayda var. 
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ür ki ye Cum hu ri ye ti sek sen se ki zin ci
ya �� n� dol du rur ken, ül ke nin üs tün de
do la �an ka ra bu lut lar ek sik ol mu yor.
Bir haf ta d�r, Tür ki ye’nin ba �� na gel me -

yen kal ma d�. Ön ce Çu kur ca sal d� r� s� ve yir mi
al t� �e hit ha be ri, ar d�n dan Ad ri ya tik’te ba tan
Türk ge mi si nin ha be ri da ha so �u ma dan,
Van’dan ge len 7.2 �id de tin de ki dep rem ha -
be ri bom ba gi bi gün de me dü� tü, yü rek le ri
yak t�.

Van dep re mi ol du, ül ke nin dört bir ya n�n -
dan, yar d�m ve kur tar ma ekip le ri, bu böl ge ye
ak�n et ti. ‘�n san’ olan için bun dan da ha do �al
bir dav ra n�� ola maz za ten. An cak ara dan
Kürt le ri PKK ile e� tu tan, te rör le dep re me ay -
n� pers pek tif ten ba kan ca hil ve öf ke si nin esi -
ri ol mu� çat lak ses ler yük sel me ye ba� la d�;
“A� la ma s� ra s� on lar da”, “Hü kü me tin ya pa -
ma d� �� n�, Al lah yap t�” gi bi… Ma dal yo nun di -
�er ta ra f�n da hü kü me tin, va li le rin, kay ma -
kam la r�n, or du ve po li sin böl ge ye ka s�t l� ola -
rak yar d�m gö tür me dik le ri ne, bü tün Türk le rin
Kürt le re kar �� dü� man l�k bes le dik le ri ne da ir
pro vo kas yon amaç l�, ay r�m c� ve as�l s�z id di -
alar or ta ya at�l d�. “…dev let ku rum la r� n�n Kürt
hal k� na yar d�m ede ce �i ni bek le mek de an -
lam s�z ola cak t�r. Hal k� m� z�n bu bü yük fe la ket
kar �� s�n da bü yük bir da ya n�� ma ve yar d� ma
ih ti ya c� var d�r. An cak bu yar d� m� da hal k� m� -
z�n ken di si yap ma l� d�r. Her Kürt ku ru mu, her
Kürt ai le si ve bi re yi or tak bir da ya n�� ma ru hu
ile dep rem ze de le re yar d�m eli ni uzat ma l� d�r”
söz le ri Av ru pa Kürt De mok ra tik Top lum Ko -
or di nas yo nu (CDK)’nun ya z� l� aç�k la ma s�n dan
al�n m�� t�r. Bun lar, ki mi le ri nin zi hin bo zuk lu �u -
nun, da ha aç�k ça s� top lu ma fit ne sok mak ha -
in li �i nin bel ge si dir.

‘Türk K� z� la y�’n�n, ‘AKUT’un ve ‘Kim se Yok
Mu Der ne �i’nin böl ge ye h�z la ye ti� me ye ça l�� t� -
�� na ben Pa zar gü nü �ah sen �a hit ol dum. Yu -
ka r� da ki iki gö rü� de ken di çü rü mü� lük le ri nin
ay na da ki yan s� ma la r� d�r. Mar ma ra dep re min de
ne ol duy sa, Van dep re min de de o ya �an mak ta -
d�r. Dev le tin ba z� aç�k la r� or ta ya ç�k mak ta ama
Kürt/Türk dört bir yan da be lir le nen nok ta la ra
yar d�m ula� t�r ma ya ça l�� mak ta d�r. Üs te lik bu
de fa ki kur tar ma ça l�� ma la r� n�n, ön ce ki ler den
çok da ha ör güt lü ve dü zen li yü rü tül dü �ü nü bir -
çok göz lem ci be lirt mek te dir. Di �er ta raf tan De -
niz Fe ne ri gi bi in san la r�n duy gu la r� n� sö mü rüp
yar d�m ad� al t�n da ken di ni zen gin eden kam -
pan ya lar dan son ra, yar d�m amaç l� ba ��� yap -
ma ya �üp hey le bak ma ya ba� la ya rak her �e ye
kar �� cid di bir gü ven so ru nu ya �a yan bir kit le nin
var ola bi le ce �i ni de söy le me den geç me ye lim.

As�l so ru �u… Mar ma ra dep re min de,
‘dep rem ver gi si’ ola rak top lan ma ya ba� la y�p,
son ra ‘lüks tü ke tim ver gi si’ne dö nü� tü rü len
ÖTV’den top la nan pa ra lar ne re de? Mo tor lu
ta �� t�, te le fon ile ile ti �i mi ‘lüks’ sa yan o ver gi -
den top la nan pa ra la r�n ne ka da r� ama c� do� -
rul tu sun da kul la n�l d� da, han gi bi na lar dep re -
me kar �� güç len di ril di? Göl cük’te kâ ��t gi bi
y� k� lan bi na la r� gör dük ten son ra, Van’da ya -
n�n da ki bi na ayak ta du rur ken tost olan bi na -
la ra kim is kân ver di? Bu gün dep rem böl ge si
ol du �u için Van’dan bah se di yor sak da; ay n�
so ru lar �s tan bul için de, tüm Tür ki ye için de
ge çer li…

Bir ar ka da ��m Fa ce bo ok pro fi li ne “Dep rem -
le ri i� le nen gü nah la ra, Al la h�n ga za b� na, böl ge -
de ya �a yan in san la r�n et nik kim lik le ri ne ba� la -
yan; kur tar ma da ya �a nan ek sik lik le ri Kürt-Türk
çe ki� me si ne at fe den, yet ki li ler de ‘et nik ka s�t’
ara yan ek sik ak�l l� tüm zih ni yet le re; ge ri ci lik
yap mak tan do la y�, ül ke si ni hak, hu kuk ve öz -
gür lük ler den ya na ile ri ta �� mak is te yen va tan -
da� lar ola rak mah ke me de de �il se de yü re �i -
miz de ko lek tif bir ‘vic dan da va s�’ aç ma y� öne ri -
yo rum.” di ye yaz m��. Ben va r�m…

As l ı  AY HAN

T

7.2 Şiddetinde
Ortaya Saçılanlar

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z� gazetekadikoy@gmail.com

adresine iletebilirsiniz. TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Büyük ve ‘siyah’ yürüyüşe çağrıBüyük ve ‘siyah’ yürüyüşe çağrıBüyük ve ‘siyah’ yürüyüşe çağrıBüyük ve ‘siyah’ yürüyüşe çağrıBüyük ve ‘siyah’ yürüyüşe çağrıBüyük ve ‘siyah’ yürüyüşe çağrı

Klasik Otomobilciler ‘ENGEL’ tanımıyor Klasik Otomobilciler ‘ENGEL’ tanımıyor Klasik Otomobilciler ‘ENGEL’ tanımıyor Klasik Otomobilciler ‘ENGEL’ tanımıyor Klasik Otomobilciler ‘ENGEL’ tanımıyor Klasik Otomobilciler ‘ENGEL’ tanımıyor 

Milletçe büyük Acılar ya�adı�ımız bugünlerde 29 Ekim Cumartesi
günü düzenlenecek olan Cumhuriyet Yürüyü�ü’nde tek yürek
olaca�ız. Teröre kar�ı ses çıkarmak, �ehitlerimizi ve Van’da

ya�amını yitiren depremzedeleri anmak için ‘siyahlara’ bürünerek,
elimizde bayraklar Ba�dat Caddesi’nde kol kola yürüyece�iz...

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜ�Ü’NDEN 
KAT KAR�ILI�I �N�AAT YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜ�Ü

Mülkiyeti Kurumumuza ait, �stanbul ili, Kadıköy �lçesi, �kbaliye Mahallesi, 494 ada, 47 parselde
kayıtlı, 220 m2 yüzölçümlü ta�ınmaz üzerine kat kar�ılı�ı in�aat yaptırılacaktır. 

1) �hale dosyas�; Ankara’da Türk K�z�lay� Genel Müdürlü�ü Yap� Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlü�ünde

(Ataç 1 Sokak No: 32 Yeni�ehir/ANKARA Tel: 0312 430 23 00/1444-1441-1435) incelenebilir.
2) �hale dosyas� bedeli 250,00 TL olup, ihaleye girmek isteyenler ihale dosyas�n�, Ataç 1 Sokak No: 32
Yeni�ehir/ANKARA adresinde Türk K�z�lay� Genel Müdürlü�ü Yap� Teknik ve Proje Yönetimi
Müdürlü�ü’nden sat�n alacaklard�r.
3) �hale dosyas� içinde yer alan teklif alma �artnamesi ve sözle�me �artlar�na göre haz�rlanacak teklifler
dosyas�, en geç 21.11.2011 Pazartesi günü, saat 11.00’e kadar Ankara’da Türk K�z�lay� Genel
Müdürlü�ü Evrak Birimine (Ataç 1 Sokak No: 32 Yeni�ehir/ANKARA) verilecektir. �hale ayn� gün saat
14.30’da yap�larak teklifler aç�lacakt�r. 
4) Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmez.
5) Detayl� bilgi için www.kizilay.org.tr/�hale �lanlar� adresine ba�vurabilir. 
6) Kurumumuz 4734 say�l� Kamu �hale Kanunu ve 2886 say�l� Devlet �hale Kanununa tabi de�ildir.                  

�stanbul Klasik
Otomobilciler Derne�i
(�KOD), Kabata�lılar

Derne�i, Sarıyer
Belediyesi ve Best
Buddies Turkey’ın 

‘Elim Sende’ sloganıyla
hayata geçirdi�i

etkinlikte çok sayıda
engelli dostu

biraraya geldi.

Ba�kan
Öztürk
bayrak
da�ıttı.

Cumhuriyet Me�alesi
tören ile yakıldı.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi
Korosu da törende mar� söyledi.
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● Röportaj: Sercan DUYGAN

Ben ja min Frank lin’i il ko kul ki tap la r�n da, uçurt -
ma n�n ucu na yer le� tir di �i anah ta r�y la yap t� ��
elek trik de ne yin den ve pa ra to ne ri ica d�n dan ta -

n� yo rum. An cak O’nun Ame ri ka’da bir fel se fe der ne -
�i kur du �u nu, ay n� za man da bir ya zar, si ya set çi ve
dip lo mat ol du �u nu ile ri ki ya� la r�m da ö� ren dim. 18.
yy.’da ya �a m�� Ben ja min Frank lin’in, fel se fe ci ola rak
söy le dik le ri, bu gün kü AS HO KA gün ce siy le e� le� ti -
�in den ya z� ma onun söz le riy le ba� la mak is te dim:
“Do� ru ya p�l m��, do� ru söy len mi� ten iyi dir.” 

Bu gün söz le de �il, do� ru ve ger çek çi yol lar la,
dün ya ça p�n da sos yal dö nü �ü mü için ad�m atan gi -
ri �im ci le ri des tek le yen bir ku ru lu� olan AS HO -
KA’dan bah se de ce �im. 

� AS HO KA NE D�R?
Po zi tif top lum sal dö nü �ü mü ger çek le� ti re bil -

mek için, sür dü rü le bi lir ve uy gu la na bi lir ye ni lik çi
pro je le ri ha ya ta ge çi ren sos yal gi ri �im ci le re ya t� -
r�m ya pan, ulus la ra ra s� bir ku ru lu� AS HO KA. Ke -
li me an la m�, Sans krit çe'de “Ke de rin Yok lu �u” de -
mek, ay n� za man da güç lü, da ya n�k l�, kut sal ve ef -
sa ne vi bir me �e a�a c� di ye bi li ni yor. 

AS HO KA, bir si vil top lum ku ru lu �u ola rak
ad� n� M.Ö. 3. yy’.da Hint Ya r� ma da s�'nda bir li �i
sa� la yan ay n� ad l� li der den al� yor. Kü re sel ola rak
Sos yal Gi ri �im ci lik ala n�n da ça l� �an ilk ve en
önem li ku ru lu� olan AS HO KA, Bill Dray ton ta ra -
f�n dan 1980'de Was hing ton DC'de ku rul mu�. Ku -
ru lu�, po zi tif top lum sal dö nü �ü mü ger çek le� ti re -
bil mek için sür dü rü le bi lir ve uy gu la na bi lir ye ni lik -
çi pro je le ri ha ya ta ge çi ren sos yal gi ri �im ci le re ya -
t� r�m ya p� yor. �lk üye si 1981 y� l�n da Hin dis -
tan’dan se çil mi�. Se çi li yor ol ma s�, ad� üze rin de
AS HO KA üye si ol ma n�n, bir sü reç ten ge çen özel -

lik li a�a ma lar ba r�n d�r d� �� n� ve in sa na ya t� r�m ya -
pan bir ku ru lu� ola rak da ku ru lu �un, bir çok ko lu
ol du �u nu biz le re gös te ri yor.

� AS HO KA
NA SIL DES TEK VE R� YOR?

Dün ya n�n 70 ül ke sin de ofis le ri olan ku ru lu�,
dün ya ça p�n da her y�l 10 mil yon ki �i den bi ri ne, 3 y�l
bo yun ca kar �� l�k s�z ola rak ay l�k fi nan sal des tek sa� -
l� yor. Bu des te �in kap sa m�n da bir sos yal gi ri �im ci
ol ma n�z, ko nu nu za ken di ni zi ada ma n�z ve AS HO -
KA kri ter le ri için de �er li bir ça l�� ma ya p� yor ol ma -
n�z ge re ki yor. Bir kez AS HO KA üye si ol du �u nuz -
da ise ömür bo yu bil gi ve ile ti �im a�� des te �i ni dün -
ya ça p�n da al ma ya da hak ka za n� yor su nuz. Si ze ve -
ri len des te �in mik ta r� ise bir çok et ki ile ba� lan t� l�,
do la y� s�y la her üye için fark l� l�k gös te ri yor.

� TÜR K� YE’DE
K�M LER AS HO KA ÜYE S�?

Tür ki ye’de 24 AS HO KA üye si var. Umut Ço -
cuk la r� Der ne �i’nden Yu suf Kul ca, bu y�l kay bet -
ti �i miz Bu� day Eko lo jik Ya �a m� Des tek le me Der -

ne �i Ku ru cu su Vic tor Ana ni as, Ka d�n Eme �i ni
De �er len dir me Vak f�’ndan �en gül Ak çar, Al ter -
na tif Ya �am Der ne �i’nden Er can Tu tal,
AKUT’tan Na suh Mah ru ki AS HO KA’dan bu des -
te �i alan ve As ho ka üye si olan sos yal gi ri �im ci ler -
den ba z� la r�. 

Aç�k Radyonun kurucusu Ömer Mad ra ve
Toplum Gönüllüleri Ba�kan� �b ra him Be til ise AS -
HO KA’n�n  onur sal üye le ri ola rak bu ai le nin için -
de yer al� yor lar. 

AS HO KA hak k�n da, ku ru mun Tür ki ye Ko or -
di na tör le ri Matt hi as Schef fel me ier ve Zey nep
Mey da no� lu ile ko nu� tum.

Zey nep’i Tür ki ye’de ki ça l�� ma la r�n dan da �ah -
sen ta n� yor dum an cak, Matt hi as ile bir lik te AS -
HO KA için at t�k la r� ad�m la r� din ler ken ben de
hem Zey nep’i hem de AS HO KA’y� bir kez da ha
ta n� m�� ol dum.

28 EK�M - 3 KASIM 2011YA �AM

Sosyal dönüşümü yaratanlara destek ağacı:
11

ASHOKAASHOKAASHOKAASHOKAASHOKAASHOKA
Dünyanın ilk ve en geni� sosyal giri�imciler a�ı olan
ASHOKA, sosyal giri�imcilerin en iyilerini bulan ve

bu giri�imcileri destekleyen bir sosyal a�. Dünyanın
70 ülkesinde ofisleri olan kurulu�, dünya çapında

her yıl 10 milyon ki�iden birine, 3 yıl boyunca
kar�ılıksız olarak aylık finansal destek sa�lıyor.

Gazetemizin ‘Sosyal Tasarım Güncesi’ bölümünü
hazırlayan Sercan Duygan, sosyal dönü�ümü

sa�layan yaratıcı beyinlerin en önemli destekçisi
ASHOKA’yı ara�tırdı, Türkiye Koordinatörleri

Matthias Scheffelmeier ve Zeynep Meydano�lu ile
görü�erek merak edilen sorulara yanıt aradı.

Fo to� raf lar: Der sim ÖZEL

� Zeynep Meydano�lu (Ashoka
Türkiye Koordinatörü)

Liseden mezun olduktan sonra
“çevremde sosyal ya�amda bir
de�i�iklik yapma iste�i ba�ladı”

dedi�inde hayata gerçek
adımını atmı� Zeynep. Biraz

daha gerçekçi dü�ündü�ünde
de bu de�i�ikli�e önce

kendisinden ba�lamaya karar
vermi� ve Kanada’daki

e�itiminin ardından Türkiye’ye
dönmü�. Ülkemizde birçok

beyin göçü ya�anırken aldı�ı
ülkeye dönü� kararına, sosyal
kurulu�lar ya da devlet hizmeti
yapma seçimini eklemi�. Devlet

kurulu�larında ya�adı�ı
tecrübeyi bugün “Orada gerçek
ben olamayaca�ımı anladı�ımda

o sayfayı kapadım” diye çok
kısa özetliyor. Kadınlarla ilgili
sivil toplum kurulu�larında da
görevlerde bulunan Zeynep
Meydano�lu, �imdi Ashoka

Türkiye’nin iki koordinatöründen
biri. Meydano�lu, sorularımızı

�öyle cevapladı:
� ASHOKA’yı bize anlatır mısın?

ASHOKA, dünya çapında bir
sivil toplum kurulu�u, farklı
ülkelerde bölgesel ofisleri

bulunuyor. Kurulu�un merkezi
Amerika’da, Avrupa Merkezi
ofisi ise Berlin’de bulunuyor.

Dünyanın ilk ve en geni� sosyal
giri�imciler a�ı olan ASHOKA,
sosyal giri�imcilerin en iyilerini

bulan ve bu giri�imcileri
destekleyen bir sosyal a�.  

� Sen burada ya�adı�ın sürece
nasıl ba�ladın?

Hayatımda ve çevremde
de�i�imi yapabiliyordum, ancak

daha fazlası ne olabilir diye
sordum kendime. STK’ların
çalı�ma �ekilleri hususunda,
devlet kurulu�u gibi mi yoksa

özel �irketler gibi mi çalı�ıyorlar
diye ele�tiriyle ba�ladım.

Einstein bir sözünde “Sorunları

çözme �ekliniz, onları
tanımlama �eklinizle aynı

oldu�unda sonuca
ula�amazsınız” diyordu, o sözle

birle�en ya�adı�ım süreçte,
devlet kurulu�larının görevleri

olup da yapamadıkları
çalı�maları, küçük birimler

olu�turup fonlar arayarak biz mi
yapaca�ız? dedim. Tam da bu
dönemde ASHOKA üyesi olan

ki�ilerle kar�ıla�tım. Böylesi bir
tesadüf, beni hayatımda ilk

ba�ta kendim için söyledi�im
söze tekrar döndürdü. Ardından,

bu göreve tavsiye edilmemle
süreç ba�ladı ve ASHOKA ile

birlikte yol alacak �ekle
götürdü. Ben de, evet burada

bir de�i�im yaratabilirim, dedim.
� Nasıl ve hangi konularda

çalı�ıyorsunuz?
ASHOKA, sosyal giri�imcileri

ba�langıç seviyesinde, yüksek
sosyal etki getirebilecek,

ölçeklendirilebilecek projeleriyle
tespit edip, onların etkisini

arttırıcı finans ve bilgi deste�i
veriyor. Bu kapsamda i�leyen
ASHOKA programlarından ilki

yurtta� katılımı, ekonomik
geli�tirme, çevre, sa�lık, insan

hakları, e�itim ve ö�retim
konularında çalı�an sosyal

giri�imcileri bulup desteklemek.
Bir di�eri yerelle�tirme programı

denilen dünya genelinde etkili
olmu� projeleri yerel seçilmi�
bir bölgeye, �ehre indirgeyen

dü�ünce ve egzersiz programı
uygulaması. Bunun tam tersi

olan küreselle�tirme
programında ise Brezilya’nın bir

kasabasındaki inovasyon
çalı�masını, küresel �ekilde
ölçeklendirme uygulaması.
Üçüncüsü gençlere yönelik,

onları kendi çevrelerinde
de�i�im yaratmaya te�vik

edecek, güçlendirecek
programlar. Bir de sosyal

yatırım programı var, burada da
sosyal giri�imcilerle yatırımcıları
birle�tirip sosyal ve ticari etkiyi

arttırıyor.

� Matthias Scheffelmeier
(Ashoka Türkiye Koordinatörü)
Kendini, “dünyayı yeni fikir ve

adımlarıyla de�i�tirecek
insanlara destek olma tutkusu

olan biri” olarak tanımlıyor,
Matthias Scheffelmeier. Birçok
uluslararası gençlik örgütünde,
sosyal konularla ilgili çalı�malar
yapmı�. 2009 yılında ASHOKA ile

tanı�mı�. Onun için ASHOKA,
insanların hayallerini ta�ıdıkları,
yapabileceklerini ke�fettikleri ve

hayata geçirdikleri en iyi
çalı�ma. Aslen Alman vatanda�ı

ve uzun süre yurt dı�ında
ya�amı�. Ya�amda sırf

kendisinin de�il çevresindeki
birçok insanın adım atma
cesaretini kıran olgularla
kar�ıla�mı�. Bunu �öyle

özetliyor Matthias: “�nsanlar bir
adım atmak istedi�inde; “sen bir
�ey yapmak için çok gençsin ya
da bu konuya ba�lamak için çok

ya�lısın” diyorlar. Ancak, bir
yerden ba�lamak lazım.
Matthias Scheffelmeier,

ASHOKA ile ilgili sorularımızı
cevapladı: 

� Türkiye’de ya�ayan bir
yabancı olarak ASHOKA

Türkiye’ye nasıl bakıyorsun?
Türkiye’de üniversiteler,

�irketler, akademisyenler,
medya ve devlet kurulu�ları

sosyal giri�im konularına e�ilmi�
durumdalar. ASHOKA Türkiye,

bu farklı kurulu�ların
birbirlerinden ö�renen, birbirini
destekleyen, biraraya gelebilen,
diyalo�a açık kurulu�lar haline

gelmesinde tarafsız bir destekçi
olabilmeyi istiyor. Biz bir

kurulu�un yerini almayı de�il,
her birinin daha fazla

güçlenmesini, onları bir araya
getirerek sa�lamayı

amaçlıyoruz.
� Di�er sosyal a�lardan

farkınız nedir?
Birçok de�erli a� var dünyada,
çok güzel i�ler de yapıyorlar.
Bu çerçevede biz ya da onlar
için �urada iyi, burada kötü

demek istemiyorum.
ASHOKA’yı, kendine has yapan

özellikleri var. Bill Drayton
ASHOKA’yı kurdu�u zaman
“sosyal giri�imci” kelimesi

duyulmamı�tı, bu haliyle kavramı
yaratan ilk kurulu� olmanın

yanında, ilham veren bir örnek
olarak kar�ımızda. Bir di�er

ba�lık ASHOKA, 30 yıl
içerisinde, 70 ülkeden belirledi�i
konularda özenle seçilmi� 3000

üyeden olu�an bir kurulu�.
ASHOKA’nın dünyaya bakarak

nereye do�ru gitti�ini
görebilece�i bir bilgisi var. Nasıl

etkile�imlerin dünyada
olabilece�ini, Japonya’daki bir

olayın Brezilya’ya olası etkilerini
kolaylıkla görebilir durumda.
Bunlar ASHOKA’nın yapısını

farklı kılan örnekler.
� Size nasıl ba�vuruluyor, süreç

nasıl i�liyor?
Öncelikle aday gösterilmek
gerekiyor, bu sebeple bizler

ASHOKA üyesi olmaya uygun
olabilecekleri i�aret etmeleri için

kendi içimizdeki a�ımıza
ba�vuruyoruz. Aynı zamanda, bu

açık bir davet, herkes herkesi
herhangi bir ülkeden aday

gösterilebiliyor. Bahar
döneminde ba�vuruları

Türkiye’de açaca�ız. Internet
üzerinden ya da herhangi bir
�ekilde bir ki�i, bir ba�kasının
aday gösterilmesiyle ilgili bize
ba�vurabiliyor. Bu ba�vuruda

aday gösteren ki�i, “Size
önerece�im aday �u de�erleriyle

ön plana çıkan bir sosyal
giri�imcidir” diyor. Biz de bir

takip ba�latıyoruz. Bu yapıdan
dolayı bizler birçok ki�iye,

etraflarında iyi fikirler ve do�ru
yapılmı� sosyal faaliyetleri

yürütenleri soruyoruz.
Sordu�umuz ki�iler sosyal

çalı�malar yapan kurulu�
liderleri, i�adamları ya da
üniversiteler de olabiliyor.

Ardından, yapılan i�in detaylarını
ara�tırmaya ba�lıyoruz, birçok
kıstas ve izle�i burada devreye

alıyoruz. 
� ASHOKA’ya yılda kaç ki�i

kabul ediliyor, ba�vuranlarda
neler önemli?

Birçok de�i�kene ba�lı olsa da,
70 milyonluk bir ülkede yılda 6–7
ki�iyi seçiyoruz. Bu ki�iler hem
finansal olan hem de içerikle
ilgili olan yardımları alıyorlar.

Finansal deste�imiz 3 yıl
sürüyor ve deste�i aylık olarak

veriyoruz, içerik deste�i ise
ömür boyu sürüyor. Kriterlerimiz
çok belirgin oldu�undan, aday

gösteren ki�ilere bunları
dikkatlice gözden geçirmelerini

öneriyoruz. Aday sosyal
giri�imcinin tam zamanlı olarak

konusuna e�ilmesi kıstasını
özellikle arıyoruz. 
www.ashoka.org

YA�AMI DE���T�R�P
DÖNÜ�TÜRME

�STE�� ASHOKA’YA
GÖTÜRDÜ

‘ASHOKA,
HAYALLER�N

GERÇE�E
DÖNÜ�TÜ�Ü YER’
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● Hazal KARATA�

Ka d� köy Be le di ye si'nin halk sa� l� ��
için ba� lat t� �� “Sa� l�k l� �e hir
Plan la ma s� Ma hal le Sa� l�k Ta ra -

ma s�” prog ra m� ba� la d�. 
Sa� l�k �� le ri Mü dür lü �ü'nce yü rü tü -

len ça l�� ma lar kap sa m�n da, ge zi ci sa� l�k
araç la r� ve dö nü �üm lü sa� l�k eki bi ile ya�
far k� gö zet mek si zin Ka d� köy ge ne lin de
üc re tiz ola rak sa� l�k ta ra ma la r� ya p� l� yor.
Ta ra ma kap sa m�n da; ye ti� kin mu aye ne si,
di� ta ra ma s�, vü cut ya� ana li zi, ço cuk
mu aye ne si, göz ta ra ma s�, kan �e ker ve ko les -
te rol öl çü mü i� lem le ri ger çek le� ti ri li yor. Ta ra -

ma so nu cun da ge rek li gö rül me si ha lin de la bo -
ra tu var, rönt gen tet kik le ri, Ka d� köy Be le di ye -

si'nin ken di sa� l�k ku rum la r� olan Dum lu -
p� nar ve Dr. Ra na Be �e po lik li nik le ri nin
ola nak la r� öl çü sün de üc ret siz ola rak kar �� -
la n� yor. Ta ra ma ya ka t� lan Ka d� köy lü le re
di� mu aye ne le ri s� ra s�n da di� f�r ça s� ve
ma cun he di ye edi li yor. 

17-21 Ekim ta rih le ri ara s�n da E�i tim
Ma hal le si'nde ger çek le� ti ri len ta ra ma la ra,
24-28 Ekim'de Ha san pa �a Gö nül lü
Evi'nde, 31 Ekim-4 Ka s�m ta rih le rin de de
E�i tim Ma hal le si'nde ki Bay rak tar Ca -
mi'nde de vam edi le cek. De tay l� bil gi için
Ça� r� Mer ke zi'nin 0216 444 55 22 nu ma -

ra l� te le fo nu ara na bi lir.

Ku ru ma ma lar bir çok i� lem den geç ti �i ve kim ya -
sal içer me le ri (BHT, BHA, et hoxy qu in) se be biy le im -
mun sis te mi za y�f la ta bil mek te dir. An cak yu ka r� da
de �in di �im gi bi ha z�r la nan ev di yet le ri uy gun (ge rek -
si nim le ri kar �� la ya cak içe ri �e sa hip) ol ma l�, ak si tak -
dir de ku ru ma ma kul la n� m� da ha ak�l l� ca ola cak t�r.
Do �al ve bit ki sel ba z� be sin tak vi ye le ri kö pek ve ke -
di ler de im mun sis te mi kuv vet len di re cek tir. Bu ek be -
sin ler im mun sis te min do �al ola rak kuv vet le ne rek
has ta l�k et ken le ri ile mü ca de le si ni ko lay la� t� ra cak t�r.
Bun lar dan ba z� la r� n� s� ra lar sak: 

1-As tra ga lus (Ge ven otu) i� ta h� ve kan �e ke ri ni
dü zen ler.

2-Mist le to e (Ök se otu) so -
lu num ve do la ��m sis te mi has -
ta l�k la r�n da et kin dir.

3-Ec hi na ce a (Eki nez ya)
kan ba s�n c� n� dü zen le ye rek
im mun sis te mi kuv vet len di rir. 

4-�n di an Gin seng (K�� ki ra -
z�) im mun sis te mi do �al yol la
güç lü k� lar.

5-Milk Thist le (Mer yem
Ana Di ke ni) Ka ra ci �er kuv vet -
len di ri ci si ola rak tok sin le rin eli -
mi nas yo nu nu ko lay la� t� r�r.

6-Ne em Oil (Tes bih a�a c� ya ��) T hüc re le ri nin
üre ti mi ni te min ede rek ba �� ��k l� �� kuv vet len di rir. 

Yu ka r� da be lirt ti �im bit ki sel ori jin li g� da tak vi ye le -
ri nin bi ra ra da bu lun du �u ke di ve kö pek le rin kul la n� -
m� na özel bir ürün Tür ki ye’de mev cut de �il, an cak
Ame ri ka ve Av ru pa’da C-caps ad� ile he men tü mü nü
içe ren ürü nü yay g�n ola rak kul la n�l mak ta d�r. Te min
ede bil di �i niz tak dir de ra hat l�k la kul la na bi lir si niz. �n -
san la r�n kul la n� m� için üre ti len ül ke miz de mev cut ve
bu bit ki sel eks tre le ri içe ren tab let le ri de uy gun doz da
kul la na bi lir si niz. 

Bun la r�n d� ��n da ba �� ��k l�k sis te mi ni ko ru mak ve
kuv vet len dir mek için de �u nok ta la ra dik kat edil me -
li dir: 

1-Y� l�k ru tin a�� la ma ye ri ne kan ana li zi ile an ti kor
se vi ye si kon tro lü ile im mun sis tem kon trol edi le rek
ge re kir se a�� la ma ya p� la bi lir. 

2-Kim ya sal ya ni ilaç v.b. ürün le rin kul la n� m� n�
azalt mak ve en az�n dan çok ge rek me dik çe kul lan -
mak tan çe kin mek ge re kir.

3-Ek des tek le yi ci ler kul la n�n (vi ta min, mi ne ral,
an ti ok si dan, ome ga ya� asit le ri). 

4-Su al� m� n� kon trol et me li, ke di ve kö pe �i ni zin
gün lük ola rak ye ter li mik tar da ta ze ve te miz su al d� -
��n dan emin olun ma l� d�r. (Su vü cu dun en önem li ya -
p� ta �� olup tok sin ler at�l ma s�n da çok bü yük öne me
sa hip tir, zi ra be yin ve kal bin tam ola rak fonk si yon
gös te re bil me si için su ka ç� n�l maz d�r). 

5-Hay va n� n� z� stres ten uzak tut ma l� ve gün lük ye -
te rin ce eg zer siz yap t� ��n dan emin ol ma l� s� n�z. 

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KÖPEK VE KEDİLERDE

İMMUN SİSTEMİ
KUVVETLENDİRMEK (II)

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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Me me do ku su, süt bez le ri ve bu ra da üre ti len sü tü me -
me ba �� na ta �� yan ka nal lar dan olu �ur. Bu süt bez le ri ve
ka nal la r� dö �e yen hüc re le rin, yu ka r� da ta n�m la d� �� m�z �e -
kil de, kon trol d� �� ola rak ço �al ma la r� ve vü cu dun çe �it li
yer le ri ne gi de rek ço �al ma ya de vam et me le ri ne me me
kan se ri de nir.

Me me vü cu du mu zun d� �� n� ör ten, kap la yan de ri nin
uzan t� s� olup süt sal g� la yan bir sal g� be zi dir. T�p k� ya� be -
zi, ter be zi gi bi dir.

Me me iki ana ya p� dan olu� mak ta d�r. Bi rin ci k� s�m süt
sal g� lar t�p di lin de bu na lo bül (süt be zi) di yo ruz. Sal g� la nan
sü tü me me ba �� na ge ti ren ka nal lar ise ikin ci k� s�m olup
bu na da t�p di lin de “duk tus” de ni lir.

Me me nin bu ya p� sal özel li �i ni bir üzüm sal k� m� na ben -
ze te bi li riz. Sal k� m�n ta ne le ri lo bu lus ler ve ta ne le ri bir le� ti -
ren sap ç�k lar ise duk tus (süt ka na l�) ve sal k� m�n sa p� n�n ucu
ise me me ba �� ola rak dü �ü nü le bi li nir.

Me me kan se ri de di �i miz de me me do ku su içe ri sin de
nor mal de ol ma yan ola �an d� �� ya p� da ki kan ser hüc re le ri nin
var ol ma s� an la �� l�r. Me me kan se ri ka d�n lar da 1. s�k l�k la
gö rü len, tüm ka d�n kan ser le ri nin ne re dey se yüz de 25’ini
olu� tu ran ak ci �er kan se rin den son ra 2. en s�k ölü me ne -
den olan kan ser dir. Me me kan se ri ne kar �� en iyi sa vun ma
er ken ta n� ko nu sun da ki tu tu mu nuz dur.

Me me iki ya p� dan mey da na gel di �i için me me kan se ri
de esas iti ba ri ile 2 grup ta d�r:

a-Süt ka nal la r�n da gö rü len kan ser (duk tal kan ser)
b-Süt bez le rin de gö rü len kan ser (lo bü ler kan ser)
Bu iki grup kan ser de en s�k gö rü le ni duk tal kan ser dir.

Bir de bun lar da ba� ka il ti ha bi me me kan se rin den söz edi -
le bi lir. Bu kan ser hem duk tal hem de lo bü ler ya p� da ola bi -
lir. Fa kat gö rü nüm ola rak me me s� cak, k�r m� z� ve �i� mi� tir.
Da ha çok süt ve ren an ne ler de kan ser ge li� ti �i za man böy -
le il ti ha bi ya p� da gö rü lür.

� ME ME KAN SE R�N DE
R�SK FAK TÖR LE R� NE LER D�R?

Ba z� özel lik le ri ta �� yan ka d�n lar -
da, me me kan se ri nin da ha s�k gö -
rül dü �ü nü bi li yo ruz. Bu özel lik le re
risk fak tör le ri di yo ruz. Bu risk fak -
tör le ri ni ta �� yan ki �i le rin mut la ka
me me kan se ri ne ya ka la na cak la r�
söy le ne mez. Sa de ce, bu fak tör le ri
ta �� ma yan la ra gö re, da ha faz la me -
me kan se ri ne ya ka lan ma ola s� l�k la -
r� ol du �u nu bi li yo ruz. Bu fak tör le ri
ta �� ma yan ki �i ler de me me kan se ri -
ne ya ka la na bi lir ler. Me me kan se ri -
ne ya ka la nan ka d�n la r�n ya r� s�, bu
risk fak tör le ri ni hiç ta �� ma mak ta d�r.
Bu ne den le, risk fak tör le ri nin ta �� -
ma yan ki �i ler de ola �an kon trol le ri -
ni yap t�r ma l� d�r lar.

Bir ka d� n�n me me kan se ri ne ya -
ka lan ma s�n da üç önem li risk fak tö -

rü var d�r: 
� Ya� (En s�k 50-70 ya� ara s�n da d�r.) 
� Ai le hi kâ ye si (E�er bir ka d� n�n bi rin ci de re ce ya k�n la -

r�n da (an ne, k�z kar de�) me me kan se ri hi kâ ye si var sa, ken -
di sin de ol ma ola s� l� �� 2-3 kat ar tar).

� Ön ce ki me me kan se ri (Bir ka d�n 50 ya ��n dan ön ce
me me kan se ri ne ya ka lan m�� sa, di �er me me de de kan ser
gö rül me ris ki ar tar). 

Me me kan se ri ris ki ni az da ol sa ar t� ran ba� ka fak tör ler
ise �un lar d�r:

� Di �er ak ra ba lar da (bü yü kan ne, tey ze) me me kan se -
ri,

� Üre me öy kü sü
� Ge be kal ma ma
� �le ri ya� ge be lik
� �s te ye rek dü �ük 
� Er ken me nar� (ilk adet)
� Geç me no poz
� Hor mon te da vi si, do �um kon trol ilaç la r�
� Di yet
� Yük sek ya� l� be sin tü ke ti mi
� Obe zi te / Uzun boy 
� �yi huy lu me me has ta l� ��
� Cin si yet
� Rad yas yon 
� Al kol si ga ra kul la n� m�

Me me Kan se ri Be lir ti le ri
� Me me kan se ri nin be lir ti le ri ne ler ola bi lir?
� Er ken ev re me me kan se rin de has ta n�n hiç �i kâ ye ti

ol ma ya bi lir ya da a�a �� da ki be lir ti ler den bir ya da bir ka ç�
ola bi lir.

� Me me de ele kit le gel me si en s�k rast la nan be lir ti dir.
� Me me den ak�n t� gel me si (bu la n�k ya da kan l�).
� Me me ba ��n da çe kil me.
� Me me de ri si üze rin de çe kil me.
� Me me de bü yü me, ödem, k� za r�k l�k, me me de ri si nin

por ta kal ka bu �u gö rü nü mün de ol ma s�.
Me me ba �ın da iyi le� me yen ya ra

Me me de da ha ön ce den ol ma yan, göz le far k e di le bi len
her han gi bir de �i �ik lik.

Me me kan se ri ön ce lik le lenf da mar la r� ile kol tuk al t�n -
da ki lenf bez le ri ne s�ç rar. �le ri ev re ler de kan se rin me me d� -
��n da ba� ka or gan la ra s�ç ra ma s� na me tas taz yap ma de -
nir. Me me kan se ri en çok ke mik, ak ci �er ve ka ra ci �e re
me tas taz ya par. Me tas ta tik has ta l� �� olan lar da has ta l� ��n
s�ç ra d� �� or ga na gö re �i kâyet ler or ta ya ç� kar. Ör ne �in ke -
mi �e s�ç ra m�� sa, ke mik a� r� s�, ke mik k� r�k la r� mey da na ge -
le bi lir. Be yi ne s�ç ra m�� sa felç, gör me bo zuk lu �u, ba �a� r� -
s�, ba� dön me si gi bi �i kâ yet ler ge li �e bi lir.

Me me Kan se ri Te da vi si
Me me kan se rin de te da vi se çe nek le ri ne ler dir?
1-Cer ra hi (ame li yat la kan ser li do ku nun ç� ka r�l ma s� d�r.)
2-Rad yas yon te da vi si (���n lar ile kan ser hüc re le ri nin öl -

dü rül me si amaç la n�r.)
3-Ke mo te ra pi (ilaç lar la kan ser hüc re le ri nin öl dü rül me -

si amaç la n�r)
4-Hor mon te da vi si (hor mon la r�n kan ser hüc re le ri nin

ço �al ma s� n� sa� la yan et ki le ri ni yok et mek ama c� ile hor -
mon la r�n ça l�� ma s� n� bo zan ilaç la r�n ve ya hor mon sal g� la -
yan bez le ri ça l� �a maz ha le ge ti ren te da vi le rin ve ril me si dir).

Dr. Aygül �NC�SOY 
(Kadıköy Belediyesi
Mamografi ve Kadın

Sa�lı�ı Merkezi) 
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Fo to� raflar: Ar zu �� GÜ ZAR

Omuz ek le mi ya p� s� iti ba r� ile vü -
cu dun en kar ma ��k ek le mi dir.
Al t� yön de ha re ke te im kan ver -

me si ne de ni ile sa kat lan ma la ra ve has -
ta l�k la ra son de re ce yat k�n d�r.  Fi zik te -
da vi re ha bi li tas yon uz ma n� ola rak a� r� -
l� omuz va ka la r� ile gün lük pra ti �i miz -
de çok s�k kar �� la� mak ta y�z.
� Omuz a� r� la r� n�n se beb le ri ne ler -
dir?:

Omuz a� r� la r� omuz ek le mi nin
ken di sin den kay nak la na bi le ce �i gi bi
ba� ka bir böl ge den omu za yan s� yan
a� r� lar da ola bi lir. Omuz ek le mi d� ��n -
dan kay nak la nan omuz a� r� la r� n�n en
s�k ne de ni bo yun f� t�k la r� d�r. �yi bir
mu aye ne ile omuz a� r� s� n�n omuz ek -
le mi nin ken di sin den mi  yok sa ba� ka
bir böl ge den mi kay nak lan d� ��  ko lay -
ca an la �� la bi lir. 

Bu gün kü ya z� m� z�n ko nu su olan
omuz ek le mi a� r� la r� akut ve kro nik
ola rak iki bö lüm de in ce le ne bi lir. Akut
a� r� lar dar be, dü� me, omuz k� r�k ve ç� -
k�k la r�n dan son ra or ta ya ç� kar lar. Ba -
zen trav ma n�n he men son ra s�n da ba zen ise bir -
kaç gün ila bir kaç haf ta son ra or ta ya ç� ka bi lir ler.
Bu ra da ki trav ma ifa de si ni her za man cid di bir
dar be ola rak dü �ün me mek ge rek li dir. Cam sil -
mek gi bi kol lar omuz hi za s� üs tün de ya p� lan
uzun sü re li yo ru cu bir omuz ak ti vi te si ya  da a��r
bir yük kal d�r ma son ra s�n da da akut omuz a� r� s�
ba� la ya bi lir. Bu a� r� lar ge nel lik le �id det li olup
omu zun her tür lü ha re ke tin de ar tar. Kro nik
omuz a� r� la r� ise uzun za man zar f�n da ya va� ya -
va� ge li �ir. Bu tip omuz a� r� s�  ge nel lik le om zu -
nu s�k s�k uzun sü re li ola rak kul la nan lar da or ta -
ya ç� kar. 
� Omuz a� r� l� has ta han gi uz ma na ba� vur -
ma l� d�r?:

Omuz a� r� l� has ta n�n fi zik te da vi re ha bi li tas -
yon uz ma n� na ba� vur ma s� ge re k siz za man ve
pa ra kay b� n� ön le ye ce �i gi bi do� ru te� hi sin en
k� sa za man da ko nul ma s� n� sa� la ya cak t�r. Çün kü
fi zik te da vi uz man l� �� bo yun f� t� ��, ten don y�r t� -
��, kas a� r� s�, ki reç len me ler ve  omuz  a� r� s� n�n
ola s� tüm se bep le ri hak k�n da ye ter li bil gi ye sa hip
olan ye gâne  uz man l�k da l� d�r. 
� Omuz a� r� s�n da ne gi bi tet kik ler ge re ke bi -
lir?:

Omuz ek le mi nin rönt ge ni ke mik ya p� y� iyi
gös ter se de omuz a� r� la r� n�n çok bü yük bö lü mü
yu mu �ak do ku kay nak l� d�r. Bu ne den le rönt gen
fil mi da ha çok ki reç len me nin bek len di �i ile ri ya�

has ta la r�n da is te nir. Omuz
to mog ra fi si na di ren ge re kir.
Omu zu en iyi de �er len di ren
yön tem omu zun man ye tik
re zo nans (MR) gö rün tü le -
me si dir. Omuz da ki ke mik ve
yu mu �ak do ku la r�  son de re -
ce iyi gös te rir.  Si nir ya ra lan -
ma s� dü �ü nü len has ta lar da
ise EMG tet ki ki ge re ke bi lir.
� Te da vi si nedir?:

Akut ge li �en �id det li omuz a� r� la r�n da ko lun
is ti ra ha ti ve buz uy gu la ma son de re ce önem li dir.
Bu ra da is ti ra hat ten kas te di len omu zu müm kün
ol du �un ca az kul lan mak t�r. A� r� ke si ci ve gün de
3-5 kez 15 da ki ka buz uy gu la ma ile akut omuz
a� r� la r� n�n bü yük k�s m� dü ze lir. Omuz  as k� s�
ko lu nu ta �� ya ma ya cak ka dar �id det li a� r� s� olan
has ta lar da, ya  da trav ma tik omuz lar da kul la n� la -
bi lir. As k� sü re si müm kün ol du �un ca k� sa tu tul -
ma l� d�r. Ak si tak dir de omuz ek le mi nin don ma s� -
na se bep ola cak t�r. 

Te da vi so nu cu ba �a r� s�z ise MR ile de �er -
len dir me ge rek li dir. Om zun bur sit, ten di nit, ten -
don y�r t� ��, ten don s� k�� ma s�  gi bi prob lem le rin -
de son ra ki a�a ma ge nel de fi zik te da vi uy gu la ma -
la r� d�r. On-on be� se asn l�k bir fi zik te da vi ço �u
za man ye ter li ol mak ta d�r.  Ba zen kor ti zon en jek -
si yo nu uy gu la mak iyi so nuç ve re bi lir.

Kro nik omuz a� r� la r�n da ise te da vi yak la �� -
m� da ha fark l� d�r. Bu a�a ma da da fi zik te da vi uy -
gu la ma la r� son de re ce önem li yer tu tar. Ek lem
ha re ket aç�k l� �� n� ve kas gü cü nü ar t�r ma ya yö ne -
lik eg zer siz uy gu la ma la r� da ge nel de fi zik te da vi
uy gu la ma la r� ile be ra ber kul la n�l mak ta d�r.
Omuz ki reç len me le rin de omuz dan Sod yum
Hya lu ri nat (halk ara s�n da bi li nen ad�y la ho roz
ibi �i) i� ne le ri ya p� la bi lir. Yi ne omu zun her tür lü
kro nik yu mu �ak do ku ro ma tiz ma s�n da  kor ti zon
en jek si yon la r� da uy gu la na bi lir.

� Omuz dan kor ti zon en jek si yo nu yap mak
sa k�n ca l� m� d�r?:

Omuz da kor ti zon en jek si yo nu birkaç fark l�
böl ge ye ya p� la bi lir. Ay n� böl ge ye y�l da iki den
faz la ol ma mak kay d� ile  ya p�l ma s�n da sa k�n ca
yok tur. Hi per tan sif ve di ya be tik has ta lar da di yet
ve tuz k� s�t la ma s� na dik kat edil me li dir.

Kor ti zon en jek si yo nu iki fark l� �e kil de ya p� -
la bil mek te dir.  Bi rin ci yön tem de her han gi bir
yar d�m c� araç ol ma dan i� ne yi ke mik le rin ara s� -
na, tah mi ni ola rak en do� ru böl ge ye uy gu mak ta -
y�z. Bu kla sik yön tem de ba �a r� ora n�  yak la ��k
yüz de 50 ol mak ta d�r. �kin ci ve son y�l lar da ter -
cih et ti �i miz yön tem de ise ul tra son ci ha z� yar d� -
m� ile i� ne ucu nu ta kip ede rek uy gu la ma y� ger -
çek le� ti ri yo ruz. Bu yön tem le i� ne yi ya p�l ma s�
ge re ken böl ge ye yüz de 100’a va ran do� ru luk la
ya pa bil mek te yiz ve ba �a r� ora n� m�z da yüz de
50’den yüz de 90’a ç�k mak ta d�r.
� Do nuk omuz na s�l te da vi edil me li dir?:

Do nuk omuz da ha çok di ya bet li has ta lar da
gö rü len  ve bi lin me yen bir se bep le omuz ek le mi -
ni çev re le yen kap su lün ka l�n la ��p sert le �e rek ek -
lem ha re ket le ri ni k� s�t la ma s� d�r. Ta n� ko nul du -
�un da fi zik te da vi ba� la t�l ma l�dr. As k� kul lan -
mak ve ko lu ha re ket siz b� rak mak don ma y� h�z -
lan d�r d� ��n dan sa k�n ca l� d�r. 30-40 se ans l�k fi zik
te da vi ile çö zül me yen has ta lar da ar tros ko pik
gev �et me ame li ya t� ge re ke bi lir. Gev �et me ame -
li ya t� son ra s� fi zik te da vi he men ba� la t�l ma l� d�r.
� Omuz ten don y�r t�l ma la r�n da te da vi yak la -
�� m� na s�l ol ma l� d�r?:

Bu ra da önem li olan y� t� ��n bü yük lü �ü ve
has ta n�n özel lik le ri dir. Kü çük y� t�k lar da ope ras -
yon ge rek li de �il dir. Ge nel de bü yük ten don y�r -
t�k la r�n da özel lik le genç has ta lar da ar tros ko pik
ta mir ge re ke bi lir. Bu ope ras yon lar ke sin lik le
omuz ko nu sun da de ne yim li cer rah lar ta ra f�n dan
ya p�l ma l� d�r. Bu nun la be ra ber 65 ya� üs tün de ki
has ta lar da, di ya bet li has ta lar da, ki lo lu has ta lar da
ten don y�r t�k la r� bü yük da hi ol sa so nuç la r� iyi ol -
ma d� ��n dan omuz ame li yat la r� öne ril me z.
� Ame li yat son ra s� fi zik te da vi ge rek li mi dir?

As l�n da ame li yat son ra s� fi zik te da vi ya p� la -
ma ya cak sa as la ame li yat olun ma ma l� d�r. Ame li -
yat fi zik te da vi ol ma dan bir i�e ya ra ma ya ca �� gi -
bi da ha kö tü ol ma n� za se bep ola cak t�r. Ame li yat
son ra s� ge nel de des tek li bir om zu as k� s� ile yak -
la ��k 2 ay sü ren bir fi zik te da vi re ha bi li tas yon
prog ra m� ge rek li dir. �n san vü cu dun da te da vi ge -
cik me si ne ve yan l�� te da vi ye omuz ka dar has sas
ba� ka bir ek lem yok tur. Omuz a� r� la r� n� ih mal
et me ye lim. Sa� l� cak la ka l�n....                                                                                                                                          

cen gizmd@gma il.com

OMUZ A� RI LA RI NA D�K KAT!
Doç.Dr. Cengiz

Bahadır, pek çok
insanın ya�adı�ı
bir sa�lık sorunu

olan omuz
a�rıları, te�his

ve tedavi
yöntemlerini,

Gazete Kadıköy
okurları için

anlattı. 

Kad�köylü annelere
SEMiNER

Sa�lıklı nesillerin yeti�mesi için bilinçli anne adayı
sayısını arttırmayı hedefleyen Canbebe, bu
do�rultuda “Bilinçlendirme Seminerleri”ni

sürdürüyor. Katılımcıları anne ve bebek sa�lı�ı
konusunda do�ru bilgilendirmeyi hedefleyen
seminerlerin dördüncüsü, Kadıköy Belediyesi

i�birli�i ile 19 Ekim'de Kadıköy Belediyesi
Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek Merkezi’nde

düzenlendi. Tüm anne ve anne adaylarının
ücretsiz olarak katıldı�ı “Sa�lıklı Çocuk ve Bebek

Bakımı” konulu semineri, Canbebe Medikal
Danı�manı ve Pediatrik Dermatoloji Derne�i

Ba�kanı Prof. Dr. Ümit Uk�al yönetti. Katılımcılar,
Prof. Dr. Uk�al ile bebeklerde meydana gelen

yenido�an sorunları ve çocuklardaki cilt
hastalıklarına dair tüm konular hakkında bilgi
edinme fırsatı buldu; seminer sonunda merak

ettiklerini Prof. Uk�al’a sorma fırsatını yakaladı.
Çocuk ve bebek sa�lı�ında anne ilgisine ve
düzenli bakıma dikkat çeken Uk�al, seminer
esnasında gerçek olaylardan örnekler verdi,

do�ru bilinen yanlı�lara de�indi. Semt halkının
yo�un ilgi gösterdi�i seminerin sonunda, verdi�i

e�itime dair sorular sorarak mini bir yarı�ma
yapan Prof. Dr. Ümit Uk�al, do�ru yanıtları veren

katılımcı annelere Canbebe ürünleriyle dolu
hediye sepetlerini verdi.
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Mustafa SÜRMELİ

Fenerbahçe taraftarından teröre büyük tepki. 
Taraftarlar geçti�imiz hafta �ükrü Saraco�lu

Stadı’nda Samsunspor ile oynanan maçta eli kanlı
terörü lanetledi. Hakkâri’de PKK saldırısında 24
askerimizin �ehit olmasının ardından tüm yurtta

protesto gösterileri düzenlenirken, bir protesto da
Fenerbahçe taraftarından geldi. Samsunspor ile 23
Ekim Pazar günü oynanan Süper Lig maçında terör

olayları protesto edildi. Fenerbahçe Dernekleri ve
taraftar gruplarının aldı�ı karar sonrasında,
Fenerbahçe-Samsunspor maçında Fenerbahçeli
taraftarlar siyah renkte giysiler giyip maçı izledi. Maçın
ba�lamasına kısa bir süre kala Hakkari'de ve Bitlis'te
hain terör saldırılarında �ehit olan asker ve polislerin
isimleri statta tek tek okundu. Her �ehidin isminin
okunmasının ardından tribünler “Burada” diye ba�ırdı. 

Geç ti �i miz haf ta Ömer li Kö yü’ne
5-0 gi bi fark l� ye ni len Bos tan c�s -
por bu haf ta da fark l� ye nil gi den

kur tu la ma d�. Sü per Ama tör Li gi 1. Grup
6. Haf ta ma ç�n da dep las man da Te ra zi -
de re ile kar �� kar �� ya ge len Bos tan c�s por
5 go lü ka le sin de gö rür ken, ra kip fi le yi
sa de ce 1 gol le ha va lan d� ra bil di. 

Bos tan c� al d� �� fark l� ye nil giy le 1 pu -
an da ka la rak, Le vent kar �� s�n da hük men
ye ni len ve son s� ra da yer alan Öz Fa tih’in
bir üst s� ra s�n da yer al d�. Te ra zi de re ise
Bos tan c�s por kar �� s�n da al d� �� fark l� ga li -
bi yet le pu an� n� 10’a yük selt ti ve 5. s� ra ya
ç�kt�. 

� Y.KE MAL MA ÇIN DA ÇI KI� 
YA PA B� LE CEK M�?

Geç ti �i miz y�l 1. Ama tör Lig’de al d� -
�� ga li bi yet ler le göz dol du ran Bos tan c�s -
por’un Sü per Ama tör’de bir tür lü is te di �i
pu an la ra ka vu �a ma ma s� ise ta k� m�n acil
trans fer le re ihti ya c� ol du �u nu gös te ri yor.
Bos tan c�s por, ge le cek haf ta a��r la ya ca ��
Y. Ke mal �.Y. kar �� s�n da ala ca �� ga li bi -

yet le ç� k�� yap ma n�n he sap la r� için de. Zi -
ra ala ca �� pu an lar Bos tan c�s por’u dü� me
hat t�n dan kur ta ra cak. Y. Ke mal �.Y. Bos -
tan c�s por’un bir üs tün de 11. s� ra da yer
al� yor.

� ATA �E H�R DO �U� PU AN 
KAY BET T�

Sü per Ama tör Lig 4. Grup 6. Haf ta
ma ç�n da Kar tal te pe’ye ken di evin de 2-1
ye ni len Ata �e hir Do �u�s por pu an kay b� -
n� sür dü rü yor. �m kân s�z l�k lar için de Sü -
per Ama tör Lig’de böl ge mi zi tem sil

eden Ata �e hir Do �u�s por ge le cek haf ta
4 ga li bi yet, 1 be ra ber lik le 13 pu an l� grup
li de ri Ve fa kar �� s�n da ga li bi yet ara ya -
cak. Ata �e hir Do �u�s por 6 maç ta 5 pu an
top la ya bil di. 

� F.TE PE 2 – 3 �ÇE REN KÖY �.Y.
�s tan bul 1. Ama tör Li gi 17. Grup’ta

5. Haf ta kar �� la� ma la r�n da der bi nin ga li -
bi �çe ren köy �. Y. ol du. Ye nil me si ne
ra� men 12 pu an la grup li der li �i ni sür dü -
ren F. Te pe’yi dep las man da ol ma s� na
ra� men 3-2 ma� lup eden �çe ren köy �.Y.

al d� �� ga li bi yet le bü yük sük se
yap t� ve 9 pu an la 3. s� ra ya yük -
se le rek ne fe si ni F.Te pe’nin en -
se sin de his set tir di. 

Fi kir te pe 5 maç ta 12 pu an
al�r ken, bir ön ce ki haf ta y� bay
ge çen ve 4 ma ç� bu lu nan �çe ren -
köy’ün 9 pua n� 4 maç ta al d� �� n�
da be lirt mek ge rek. 

� YEL DE ��R ME N�
FIR TI NA G� B�…

�s tan bul 1.Ama tör Lig 18. Grup 5. Haf -
ta ma ç�n da Ka d� köy’ün guru ru Yel de �ir -
me nis por dep las man da Al t� nor du kar �� s�n -

da 2-1’lik bir ga li bi yet al d�. Yelde �ir me ni
4 maç ta 6 pu an la 5. S� ra ya yük sel di. 

14. grup ta ge çen haf ta ra ki bi ni fark l�
ye nen Hi lals por bu haf ta dep las man da
Yon cas por’la 3-3 be ra be re kal d�. 

15. grup ta Ko �u yo lu, �. Da rü la ce ze’yi
3-0 hük men yen di. 

16. grup ta Ata �e hir �.Y., Me su di ye ile
dep las man da 1-1 be ra be re kal d�. 

18. grup ta Koz ya ta �� dep las man da
�i le Y�l d� z�’na 5-0 ye nil di. Ay n� grup ta
Taçs por haf ta y� bay geç ti. 

Ü
ç y�l d�r dü zen li ola -
rak Av ras ya Ma ra -
to nu na ka t� lan Bir

Di lek Tut, Ma ke-A-
Wish® Tür ki ye gö nül lü le -
ri, bu y�l da di lek ço cuk la -
r� için ko� tu. 

Zor lu ha va �art la r� na
ra� men ma ra to nun halk
yü rü yü �ü bö lü mü ne ka t� -
lan 150’den faz la gö nül lü,
Bo �az Köp rü sü üze rin de,
köp rü de ki tüm ka t� l�m c� -
lar la bir lik te, di lek ço cuk -
la r� için ay n� an da cep te -
le fon la r�y la me saj ata rak
des tek ver di ler. Ha ya ti
teh li ke si olan has ta l�k lar la
sa va �an 3–18 ya� ara s� ço -
cuk la r�n di lek le ri ni ger çek le� tir me ama c�y la fa -
ali yet le ri ni sür dü ren Der ne �in gö nül lü le ri, Av -
ras ya Ma ra to nu’na ka t� l� m� ge le nek sel ha le ge -
tir di ler. Bu y�l Av ras ya Ma ra to nu’na üçün cü

kez ka t� lan gö nül lü le rin sa y� s�
kat la na rak ar t� yor. Ma ra tonun,
8 km. ve 15 km. par kur la r�n da
ise top lam 30 ki �i di lek ço cuk -

la r� için ko� tu. Di lek ço cuk -
la r� hak k�n da da ha faz la ki -
�i nin bil gi sa hi bi ol ma s� na
ve da ha çok di le �in ger çek -
le� ti ril me si ne kat k� sa� la -
mak ama c�y la ko �u ya ka t� -
lan gö nül lü ler, böy le si ne an -
lam l� bir et kin li �e des tek
ver mek ten mut lu luk duy -
duk la r� n� be lirt ti ler. Halk
Ko �u su ve di �er par kur la r�
ta mam la yan gö nül lü le re, bu
an lam l� des tek le ri ne de niy -
le, te �ek kür ser ti fi ka la r� ve -
ril di.Der nek gö nül lü le ri,

ma ra to na ka t�l d�k la r�
her se ne der ne �e
des te �in art t� �� n� ve
di lek le ri nin ger çek -
le� ti �i ni gör dük çe
ma ra ton da at t�k la r�
her ad� ma de� di �i ni
be lirt ti.

AMATÖR
Futbol

Uygulama Kitab�
yay�nland�.
2011-2012

Sezonu Amatör
Futbol

Liglerinde uygulanacak esaslar, kitapta tek tek
belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Kurulu'nun 10.08.2011 tarihinde yapt���
toplant�s�nda kabul edilen 2011-2012 sezonu
amatör futbol lisans i�lem bedelleri ve amatör

futbol liglerinde uygulanacak esaslar da bu
kitapç�kta toplanarak yay�nland�. Belirlenen

esaslar do�rultusunda TFF Bölge
Müdürlükleri, 11 A�ustos 2011 tarihinde

itibaren amatör lisans i�lemlerini ba�latm��t�.

KADIKÖY
rekora tan�k

OLACAK

AMATÖRLER�N 
BA�UCU K�TABI

Türkiye’nin her anlamda geli�mi� kenti
Kadıköy’de hemen hemen birçok

bran�ta profesyonel ve amatör spor
kulübü imkânları ve kendilerince
belirledikleri hedefler ölçüsünde

faaliyet gösteriyor ya da göstermeye
çalı�ıyor. Sa�lıklı bir genç neslin
sahalarda, salonlarda yeti�mesi
a�kıyla çalı�an bu kulüplerimiz

arasında varlı�ını devam ettirebilmenin
gayreti içinde olanlar da

azımsanmayacak sayıda. Pek
ço�unun da imkânsızlıklar

içinde imkânları zorlayarak
ba�arılı sporcular

yeti�tirdi�ine, dereceler
aldıklarına da tanık olup,

bunca sıkıntı içinde
ba�arılı olmalarına

�a�ırmamak mümkün
de�il. Antik dönem,

Osmanlı dönemi gibi çok
eskileri saymazsak

neredeyse 100 yıl kadar eskiye
uzanan tarihiyle Kadıköy’deki

kulüp sayısı Türkiye’nin birçok ilinden

fazla. Ancak gelin görün ki,
misal gösterdi�imiz pek çok

il veya ilçedeki amatör
spor kulüp birliklerinin
örnek çalı�maları dikkat

çekiyor. En azından
hepsi varlıklarını yerel

basına, halka ifade
edebilme gereklili�inin

önemini çok iyi
biliyorlar. Spor

kulüplerinin biraraya
gelmesi, kayna�ması, ortak

bir sinerjinin olu�ması için son
derece stratejik öneme sahip olan

kulüpler birli�i olgusunun Kadıköy’de
varlı�ı bile sorgulanıyor. Nüfusu 500-

600 binlere varan bir ara�tırma
yapsanız ve halka: “Kadıköy’de bir

amatör kulüpler birli�i var mı?”, Varsa
“Bu birli�in çalı�malarından haberiniz

var mı?” gibilerden basitçe birkaç soru
yöneltseniz bu sorulara tatmin edici
cevaplar verenlerin sayısı eminiz ki

onları, yüzleri geçmez. 
Tabii ki Kadıköy’de bir amatör spor
kulüpleri birli�i var. Ancak bu bilgi

�ehir efsanesi türünden. Adı var ama
varlı�ının bir emaresi yok gibi. Diyelim
ki bir birlik var ve çalı�malar yapıyor

ama gazetemizin bu konuda bilgisi az. 
O halde sorun amatör spor kulüpleri

birli�inin kendini ifade edememesinde
mi yoksa gazetenin söz konusu

kurulu�la bir türlü irtibata
geçmemesinde mi? 

Günümüzde birçok kurum ve
kurulu�un kendilerini do�ru ifade
edebilmek adına basın ve halkla

ili�kilere günümüz tabiriyle ileti�im
direktörlü�ü departmanlarına ne kadar

önem verdiklerini de burada
vurgulamak gerek. 

ÇOCUKLAR �Ç�N KO�TULAR

KONE KGSK
milli voleybolculara
EMANET

F.BAHÇE TARAFTARI TERÖRÜ LANETLEDi

Bostancıspor’da yine hüsranBostancıspor’da yine hüsranBostancıspor’da yine hüsranBostancıspor’da yine hüsranBostancıspor’da yine hüsranBostancıspor’da yine hüsran
HAFTAYA

PROGRAM �ÖYLE
�ST. SÜPER AMATÖR L�G 7. HAFTA: 

1. Grup Bostancı-Y.Kemal �Y.
4. Grup Vefa-Ata�ehir Do�u�spor

�ST. 1. AMATÖR L�G 6. HAFTA:
14.Grup Hilalspor-Kaynarca
15.Grup Alemda�-Ko�uyolu
16.Grup Ata�ehir �Y.-V.Tayfun
17.Grup �çerenköy �Y.-Yakacık 
F.Tepe Bay
18.Grup Yelde�irmeni-Pendik
Do�an Kozyata�ı-Taçspor

Ardı ardına aldı�ı farklı yenilgilerle ligin sonuna demir atan
Bostancıspor’da acil transfer ihtiyacı gözleniyor.

Amatör
Futbol

Liglerinde
uygulanacak
esaslar i�te

bu ye�il
kitapta

toplandı.

Kad�köy’de Kulüpler Birli�i aktif olmal�

KONE KGSK’ya iki milli voleybolcu antrenör
oldu. Biri 110 kez milli olan voleybolcu Eda
Çetin, di�eri 105 kez milli olan Nuray K�l�ç. Bu
iki isimle Kone Kad�köy Gençlik Spor Kulübü,
voleybol �ubesi teknik kadrosunu güçlendirdi.
KONE Kad�köy Gençlik Spor Kulübü gerek
sporcu gerek teknik kadroda yapt���
transferlerle rakiplerini k�skand�rd�. Voleybol
�ubesi Ba� Antrenörü Can Çavu�o�lu’nun
yan�nda saha antrenörlü�ünü bundan böyle
Eda Çetin ile geçti�imiz hafta kulüp teknik
kadrosuna
kat�lan Nuray
K�l�ç üstlenecek. 
�kisi de 2.
kademe
voleybol
antrenörü olan
antrenörlerle
ilgili olarak Ba�
antrenör Can
Çavu�o�lu,
“Eda ve Nuray
kulübümüzün
voleybol
antrenmanlar�na
güç katacaklar.
Voleybolu uzun
süre önce
b�rakmalar�na ra�men teknik özelliklerinden
bir �ey kaybetmemi�ler. Alt yap�
antrenmanlar�nda onlar sahadayken
sporcular�m�z onlar�n dediklerini ve
uygulamalar�n� dikkatlice uygulamaya
çal���yorlar. Onlar�n y�llarca milli formay�
terletmi� olmalar� da sporcu gençlerimiz için
çok ba�ar�l� rol model oldu” derken, Kulüp
Ba�kan� �lker Habe�o�lu da “Öncelikle, yaz�n
aram�za kat�lan Eda ve bu hafta anla�ma
sa�lanan Nuray'a ho� geldiniz diyorum. Eda
ve Nuray bu y�l iddial� bir �ekilde 3. lige
ç�kmaya haz�rlanan A Bayan tak�m�m�za da
saha antrenörü olarak destek verecekler. Alt
yap� oyuncular�m�za ise ciddi anlamda
katk�lar� olacak. Yüzlerce defa milli formay�
terletmi� bu iki ismin, sporcular�m�za verece�i
heyecan� ve tecrübeyi anlamak hiç de zor
de�il. Kone Kad�köy Gençlik olarak büyüyen
voleybol �ubemize hay�rl� olsun” diye
konu�tu.

Bir Dilek Tut, 
Make-A-Wish® Türkiye

Gönüllüleri, maratonda her
adımı çocukların dilekleri

gerçekle�sin diye attı.

Der bi nin ga li bi �çe ren köy �d man Yur du
olur ken, Hi lals por be ra be re, Ko �u yo lu
hük men ga lip, Koz ya ta �ı fark lı ma� lup.

KADIKÖY bir rekor denemesine ev sahipli�i
yap�yor. Suyun alt�nda en fazla kalan insan

olarak rekorlar kitab�na giren Türk �imdi yeni
bir rekor denemesinde. Daha önceki rekoru

135 saat 2 dakika 19 saniye olan Cem
Karabay �imdi 193 saat suyun alt�nda kalmay�
hedefliyor. Cem Karabay yeni rekor denemesi

için Caddebostan sahilinde kurulan özel
havuza 22 Ekim Cumartesi girdi. Rekorlar
kitab�nda scuba dal�nda rekor sahibi tek

sporcu olarak yer ald���n� belirten Karabay,
“193 saat suyun alt�nda kalmay� planl�yorum.
Yapt���m kontrollü suda hava ile sudan hiç

ç�kmadan ya�amak. Bütün ihtiyaçlar�n�z�
suyun alt�nda görmek zorundas�n�z. Havayla
temas etmemeniz gerekiyor” dedi. Karabay

suyun alt�nda ya�amas�n� sa�layan dal��
tüplerini de 120 dakikada bir suyun alt�nda

de�i�tirecek. 120 ki�ilik bir ekibin destekledi�i
rekor denemesi s�ras�nda Cem Karabay’�n 200

tüp de�i�tirmesi planlan�yor. 
Gazetemiz yay�na girdi�i s�rada Karabay’�n

rekor denemesi devam ediyordu.
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Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33
Faks: (0216) 345 82 02    

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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