
� 4 - 17 KASIM 2011 � Y›l: 11 � Say›: 610 � 20 Kr.

Van’ da meydana gelen depremden
sonra Vanl� çocuklar�n ac�lar�n�

hafifletmek, hayallerine s�k� sar�lmalar�n�
sa�lamak için �stanbul Oyuncak Müzesi’nin

açt��� kampanya ile toplanan 1 t�r dolusu
oyuncak ve �eker yola ç�kt�. Oyuncak

Müzesi’nin ba�latt���, oyuncak toplama
kampanyas�na �stanbullular yo�un ilgi gösterdi

ve k�sa sürede tam 1 t�r dolusu (yakla��k 20
kamyon) oyuncak, Vanl� çocuklara gönderilmek

üzere müzeye ba���land�. Yüzlerce, bebek,
araba ve hayvan figürlü oyuncaklar ile
rengârenk bayram �ekerleri, Kad�köy

Belediyesi’nin organizasyonuyla bayramdan
önce çocuklar�n ellerine kavu�abilmeleri için 3

Kas�m Per�embe günü yola ç�kt�. Oyuncak T�r’�,
Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk ve

görevliler taraf�ndan Van’a u�urland�.

TIR DOLUSU OYUNCAK 
VAN’LI ÇOCUKLARA

Deprem felaketinin
‘SOSYAL’ kahramanları

Van’da deprem
oldu; hükümet,

Cumhuriyet
resepsiyonlar�n�,

kutlamalar�n�,
resmî geçit ve

Cumhuriyetle ilgili
di�er bütün

törenleri iptal etti. 

Asl� AYHAN

DAHA ça�da�, demokrasi ve hukukun üstün
oldu�u bir Türkiye’de,  sevdiklerimizle güzel

bayramları birlikte ya�amak dile�iyle tüm
halkımızın Kurban Bayramını kutluyor, hayırlı

bayramlar diliyorum. 
Av. Selami Öztürk

Kadıköy Belediye Ba�kanı
� Bayram Haberleri 9. Sayfada

YA�ANAN Van depreminin
ardından yardımlar son hızla
devam ederken, depreme ne
kadar hazırlıklıyız sorusu da

gündeme geldi. Biz de Gazete
Kadıköy olarak ilçemizde

yapılan çalı�maları mercek
altına aldık... � Haberi 10’da

ULU Önder Atatürk,
ölüm yıldönümü
olan 10 Kasım’da

Caddebostan
Kültür Merkezi’nde
düzenlenen özel bir

sergiyle anılıyor.
� Sayfa 14’te

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
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Z
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� Yazısı 10’da

Dostluk
Dostluk gerçek

zenginliktir.
Dostlar�n�z�

seviniz, say�n�z,
koruyunuz,

önemseyiniz,
de�erlerini

biliniz, iyi ve
zengin ya�ay�n�z.      

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Uygarlık=
Kurumsallık

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Van depremi için Kadıköy
Belediyesi’ndeki yardım

organizasyonuna, sosyal
medya aracılı�ıyla katılan

gönüllüler, ‘Bu 1999 depreminin
etkisi ve insanların vicdani bir

yardımıdır’ diyor.

�� Haberi 7. 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...

8 Kasım Salı Günü TÜRKÜ �ÖLEN�
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

Elmalarla
armutlar

Kadıköy depreme hazır mı? 10 Kasım sergisi CKM’de

Kad�köylüler, Cumhuriyetimizin kurulu�unun
88. y�ldönümünü Ba�dat Caddesi’ndeki

k�rm�z�-siyah yürüyü�te bulu�arak kutlad�lar. Her y�l
rengârenk görüntülerle gerçekle�en yürüyü�e, bu y�l

Hakkâri’de �ehit olan askerlerimiz ve Van
depreminde kaybettiklerimiz nedeniyle siyah renk
damgas�n� vurdu. Yürüyü� sonunda Kad�köylülere

hitap eden Ba�kan Öztürk, ‘Önemli ulusal
bayram�m�zda tek ses olmak yerine yap�lan bütün
iptal ça�r�lar�na ra�men inad�na buraday�z’ dedi. 

A�a��daki hikâyeyi
Gazete

Kad�köy’deki bir
yaz�mda daha

aktard���m halde,
okuyucunun

anlay���na s���narak
tekrarlamay� göze

ald�m. 

KIRMIZI-SiYAH
YURUYUS

KIRMIZI-SiYAH
YURUYUS

KIRMIZI-SiYAH
YURUYUS

KIRMIZI-SiYAH
YURUYUS

KIRMIZI-SiYAH
YURUYUS

KIRMIZI-SiYAH
YURUYUS

Bağdat

Caddesi’nde

Cumhuriyet

Yürüyüşü

�� Haberi 8. Sayfada

Gazete Kadıköy olarak tüm
okurlarımızın Kurban Bayramı’nı

kutluyoruz. Ayrıca bayram
sayımızda haber ve ilan

yo�unlu�u yüzünden Sosyal
Tasarım Güncesi, Kitap Kö�esi,

Kadıköy Ajandası, Kadıköy Vizyon
ve Lezzete Yolculuk kö�elerini

yayınlayamadık. Bu konuda
okurlarımızın ve yazarlarımızın

ho�görüsüne sı�ınıyoruz.  

Tüm okurlar�m�z�n
Bayram� kutlu olsun
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�ETT'nin filosunda bulunan otobüslerin rengi
yeniden belirleniyor. Bunun için de yine halk
oylaması ba�latıldı. �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi, �stanbul'da toplu ula�ım hizmeti
veren otobüslerin tamamının damalı hale
getirilmesine karar vermi�, kararın ilk uygulaması
da �stanbul Otobüs A.�.'ye ait otobüslerde

denenmi�ti. Otobüs A.�.'nin alaca�ı yeni otobüslerin
renginin belirlenmesi için halk oylaması yapılmı�,
�stanbullular yeni otobüslerin erguvan rengi olmasına
karar vermi�ti. Ardından, halk otobüslerinin renginin
de turkuaz olaca�ı açıklanmı�tı. �imdi ise �ETT'nin
filosunda bulunan otobüslerin rengi yeniden
belirleniyor. Bunun için de yine halk oylaması açıldı.
�stanbullulara �ETT otobüslerinin yeni rengi için sarı ve
ye�il tonlarda iki ayrı seçenek sunuluyor. Vatanda�lar
tercihlerini www.iett.gov.tr üzerinden elektronik
ortamda yapabildikleri gibi Taksim, Bakırköy ve
Kadıköy'de kurulacak stantlardaki anket formlarını
doldurarak da oylamaya katılabiliyor.

Ka d� köy’ün ima j� n� bo zan
Mo da Sa hil yo lu’nun, Yo -
�urt çu Par k�’ndan son ra ki

bo zuk k�s m� n�n ya p� m� na ba� -
lan d�. Yo �urt çu Par k�’n�n bi ti -
min den Kur ba �a l� de re bo yun ca
Mo da Sa hi li’ne de vam eden
uzun me sa fe de, Ka d� köy’e ya -
k�� ma ya cak man za ra lar olu �u -
yor du. 

Mo da Sa hi li’nin yol suz k�s -
m�n da olu �an ça mur lar, Mo -
da’ya gez me ye ve spor yap ma ya
ge len va tan da� la ra özel lik le ya -
��� l� ha va lar da bü yük zor luk lar
ya �a t� yor du. �s tan bul Bü yük �e -
hir Be le di ye si, Mo da’ya ya k�� -
ma yan gö rün tü ye, Sa hil yo lu’nun
ek sik k�s m� n� par ke ta� l� yol ya -
pa rak son ver me yi amaç l� yor.

� YA BOS TAN CI?
An cak �s tan bul Bü yük �e hir

Be le di ye si, Ka d� köy'de so rum lu -
�un da olan her ala na ay n� öze ni
gös ter me mek le ele� ti ri li yor. 

Ka d� köy lü le rin en bü yük is -
tek le ri nin ba ��n da Bos tan c� Sa hi -
li'nin dü zen len me si ge li yor. Ye -
�il alan la r�n su lan ma s�, te miz li -
�in ya p�l ma s� gi bi hiz met ler de
ek sik lik ler ya �a n� yor. 

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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Toplumsal Kadın Hareketi Derne�i (TOKHADER)
Kadıköy �ubesi, geçti�imiz

günlerde dayanı�ma ve
destek kahvaltısı

düzenledi.
Caddebostan'da
gerçekle�tirilen
etkinli�e, ilgi ve
katılım yüksek
oldu. Konuklar

arasında
Maltepe

Tokhader Genel
Ba�kanı Hüsniye

Kaya, Maltepe Tokhader
�ubesi üyeleri ile her zaman

derne�in yanında olan Çekirdek Çocuk Kulübü de
yer aldı. Kadıköy �ube yöneticileri, maddi ve
manevi deste�i olan herkese te�ekkür etti.

0 532 522 13 28

Hacettepe �ngiliz Filolojisi mezunu
tecrübeli ingilizce 

ö�retmeninden her seviyede
�ngilizce dersi…

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Türkiye Yardım
Sevenler Derne�i

(TSYD) Kadıköy �ubesi
70. kurulu� yıldönümü
nedeniyle 25 Ekim Salı
günü �stanbul Yelken

Kulübü’nde 13.00-17.00
saatleri arası bir yemek
düzenlendi. Yemekte
TRT Sanatçısı Serap

Kuzey de bir konser verdi. 
70 yıldır Kadıköy'de hizmetlerine

devam eden Türkiye Yardım
Sevenler Derne�i, 19 �ubat 1928
tarihinde bir grup Türk aydınının
kurdu�u sivil toplum kurulu�u.

Himaye-i Etfal Cemiyeti adı altında

kurulan derne�e bugünkü adını Ulu
Önder Atatürk verdi. Yaptı�ı

çalı�malarla 1940 yılında kamu
yararına çalı�an dernek olma sıfatını
kazandı ve bu statüyü halen koruyor.

Genel Merkezi Ankara'da bulunan
dernek 156 �ubesiyle yurt genelinde

çalı�malarını sürdürüyor.  1941
yılında kurulan TYSD Kadıköy
�ubesi ise 70 yıldır gönüllülük

ilkesiyle hizmet veriyor. Hayırsever
vatanda�ların ayni ve nakdi
ba�ı�ları ve yaptı�ı sosyal

etkinliklerin gelirleriyle ayakta
duran dernek, sosyal ve çevre
çalı�malarını da sürdürüyor. 

Tel.: 0216 3364520
www.tysd-kadikoy.org

TYSD’nin kuruluş
yemeği, Kadıköy’deydi

TOKHADER’liler
kahvaltıda buluştu

Moda Sahilyolu yapılıyorModa Sahilyolu yapılıyorModa Sahilyolu yapılıyorModa Sahilyolu yapılıyorModa Sahilyolu yapılıyorModa Sahilyolu yapılıyor
Yine renk
seçece�iz!
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Sa� l�k l� ve ka li te li ya �am ko nu sun da çok sa y� -
da ça l�� ma s� olan ve Ka d� köy Ba� dat Cad de -
si’nde Dr. Re medy kli ni �i nin ku ru cu su olan

En dok ri no lo ji ve Me ta bo liz ma Uz ma n� Doç Dr.

Nu ri Hak se ver (Dr. Re medy) Ka d� köy’de kon fe -
rans ver di. Bu kon fe ran sa, Ka d� köy lü le rin ya n� s� -
ra �s tan bul’un de �i �ik semt le rin den hat ta �s tan bul
d� ��n dan da on lar ca ki �i ka t�l d�. Ka d� köy Be le di ye -

si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Pro je Ko -
or di na tö rü Ley la Çe li ke zen’in or ga ni ze et ti �i kon -
fe rans, 8 Ekim Cu mar te si gü nü Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde ger çek le� ti ril di. “Has ta l�k la ra Muh -
taç Ol ma dan Sa� l�k l� Ya �am” ko nu lu kon fe rans ta
has ta l�k la r� na s�l ve ne den yan l�� de �er len dir di �i -
miz ve bu yan l�� de �er len dir me so nu cu sa� l� �� m�z -
da mey da na ge len de �i �ik lik le ri fark et me di �i miz
ko nu su na de �i nil di. Duy gu ve dü �ün ce le ri mi zin
bi zi yan l�� yö ne sü rük le me si, ön yar g� lar ve bil gi -
siz li �in ge tir di �i or tam da has ta l�k la r�n ger çek ne -
den le ri ile bun la ra kar �� ya p�l ma s� ge re ken ler ve
çö züm yön tem le ri de �er len di ril di. Bil di �i mi zi sa -
na rak bes len me de yap t� �� m�z ha ta la r�n na s�l ön le -
ne ce �i ko nu su nun da i� len di �i kon fe ran sa gös te ri -
len yo �un il gi ka t� l�m c� la r�n ger çek sa� l�k ko nu -
sun da ki bi linç ve ara y�� la r� n�n bir gös ter ge siy di.
Bu ve bu na ben zer kon fe rans la r�n art ma s� di le �in -
de bu lu nan ka t� l�m c� lar, ko nu� ma c� Doç. Dr. Nu ri
Hak se ver’e ve Ka d� köy Be le di ye si’ne te �ek kür et -
ti ler. 

KADIKÖY Belediyesi Bostancı
Gönüllü Evi’nin açılı� ilk genel
toplantısı 11 Ekim Salı günü

yapıldı. Belediye Meclis
üyelerinden Nurhan Kutman,
Ay�en Gürer ile Özel Kalem

Müdürlü�ü’den Ayça Akkaya’nın

da katıldı�ı toplantıyla, Bostancı
Gönüllü Evi Ba�kanı Handan
Kalkan’ın ba�kanlı�ında tüm

gönüllü üyelerin katılımı ile yeni
çalı�ma dönemi ba�ladı. Ba�kan

Handan Kalkan’ın gönüllü
olmanın yüceli�ini vurguladı�ı

toplantı, yeni katılan üyelerin
tanıtımı ile sona erdi. 

YA�LILARI Z�YARET ETT�LER
Bostancı Gönüllüleri �kinci
Bahar Komitesi üyeleri de,
geçti�imiz ay Fikirtepe’de

yalnız ya�ayan 3 ya�lı kadını
ziyaret etti. Kendilerine

ihtiyaçları olan ev e�yaları,
gıda maddeleri, ev e�yaları ve

yürüteç verildi.

HABER4 4 - 17 KASIM 2011

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  4 KASIM – 13 KASIM 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

�NTERAKT�F SEM�NER
Nefes Teknikleri ve

Meditasyon
Konu�mac�: Nefes ve
Ya�am Koçu: Ufuk

TU�UTLU
Tarih: 17 Kasm 2011

Per�embe / Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Caddebostan

Gönüllüleri 

YUNUS EMRE VE
MEVLANA’NIN

FELSEFES� 
Konu�mac�: Dr.Haluk

BERKMEN
Tarih: 17 Kasm 2011

Per�embe / Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri   

KADINA UYGULANAN
��DDET VE KADININ
GÜÇLEND�R�LMES� 

Konu�mac: Klinik
Psk.Nilüfer CO�KUN,

Konu�mac:Klinik
Psk.Nilüfer TAPTIK,

Konu�mac: Pedagog
Güner ÇAKIR

Tarih:18 Kasm 2011
Cuma / Saat:14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri   

ATATÜRK'ÜN
ÖZDEY��LER�N�N

�Z�NDE 
Konu�mac�lar:Yrd. Doç.
Dr. Korkmaz ULUÇAY

Ö�retim Görevlisi Simay
BODUR 

Tarih: 19 Kasm 2011
Cumartesi / Saat: 15.30

Yer: 19 Mays Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri   

KEND�N� B�LMEK-
KEND�N� TANIMAK 
Konu�mac: Ki�isel

Geli�im Uzman Didar
Beste BA�ARAN 

Tarih: 20 Kasm 2011
Pazar / Saat:14.00
Yer: Fenerbahçe
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah.

Gönüllüleri

SOSYAL ATATÜRK’Ü
ANMA

Tarih: 10 Kasm 2011
Per�embe / Saat: 09.00

Yer: Acbadem Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Acbadem.
Mah. Gönüllüleri

ATATÜRK’Ü ANMA
Konu�mac:

Edb.Ö�rt.Alaaddin
SERDAR

Tarih: 10 Kasm 2011
Per�embe / Saat: 09.00

Yer: Sahraycedit 23 Nisan
Park

Düzenleyen: Sahraycedit
Mah. Gönüllüleri   

SEM�HA �AK�R
HUZUREV� Z�YARET�
Tarih: 16 Kasm 2011

Çar�amba / Saat: 14.00
Yer: Semiha �akir

Huzurevi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri 

BEZ TORBA DA�ITIM
VE TANITIMI 

Tarih: 16 Kasm 2011
Çar�amba / Saat: 13.00

Yer: Özgürlük Park -
Organik Pazar

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri     

5 SES 5 SAZ
HEPGÜL MUS�K�

TOPLULU�U
KOR�STLER� KONSER�

Tarih: 17 Kasm 2011

Per�embe / Saat: 20.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri 

ATATÜRK”Ü ANMA VE
ATATÜRK �LKELER�

Konu�mac: Timsal
KARABEK�R 

Tarih: 18 Kasm 2011
Cuma / Saat: 14.00

Yer: Sahraycedit Gönüllüleri 
Düzenleyen: Sahraycedit

Gönüllüleri 

SA�LIK 
D�YABET HAFTASI

ETK�NL���
�eker Taramas

Kadköy Belediyesi  Dr.
Rana Be�e Sa�lk

Poliklini�i ��birli�i �le 
Tarih: 15 Kasm 2011 

Sal / Saat: 09.30
Yer: Bostanc Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostanc
Gönüllüleri   

ÖFKE KONTROLÜ 
Konu�mac: Ki�isel

Geli�im Uzman-Ya�am
Koçu Sabiha

PARLARDEM�R
Tarih: 15 Kasm 2011 

Sal / Saat: 15.00
Yer: Sahraycedit Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Sahraycedit

Gönüllüleri 

AYAK SA�LI�I 
Konu�mac: Ayak Bakm

Uzman Banu KURTULU�
Tarih; 16 Kasm  2011

Çar�amba / Saat: 14.00
Yer: Sahraycedit Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Sahraycedit

Gönüllüleri 

KI� HASTALIKLARI VE
BESLENME 

Konu�mac: Diyetisyen
Fato� ÖZCAN

Tarih:16 Kasm 2011
Çar�amba / Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri   

HAYVAN REFAHI 
Konu�mac; Veteriner

Hekim:Sevtap KUTBEK
Tarih: 17 Kasm 2011

Per�embe / Saat: 14.00
Yer: Kadköy  Belediyesi

Gönüllü E�itim ve
Dan�ma Merkezi 4. Kat
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri     

SERG� 
ATATÜRK”ÜN
ÖZDEY��LER�
FOTO�RAF VE

KAL�GRAF� SERG�S� 
Sergi Süresi: 25 Ekim-19
Kasm 2011 / Saat:14.00

Açl� Saati: 15.30
Yer: 19 Mays Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüler   

GEZ�
GÜNÜB�RL�K FET�H

GEZ�S�
Tarih: 11 Kasm 2011
Cuma / Saat: 10.00

Hareket Yeri: Sahraycedit
23 Nisan Park

Düzenleyen: Sahraycedit
Gönüllüleri 

BARI� MANÇO
MÜZES�”N�N
GEZ�LMES�

Tarih: 17 Kasm 2011
Per�embe / Saat: 11.00

Yer: Bar� Manço Müzesi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri   
KIZ KULES� GEZ�S�
Tarih: 17 Kasm 2011

Per�embe / Saat: 11.00
Yer: Kz Kulesi - Salacak /

Üsküdar
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri     

Bostancı Gönüllüleri’nin
çalışma dönemi başladı

FERHAN �ensoy’un Anton Çehov’un Vi�ne
Bahçesi oyunundan uyarlad��� “Fi�ne Pahçesi”

, Kad�köy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri
taraf�ndan sahnelendi. Tiyatro Gönüllüleri, 3 ve

17 Ekim Pazartesi ak�amlar� Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde, 19 Ekim 2011 Çar�amba
ak�am� da Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde

oyunu ba�ar�yla sahneledi. Oyun; de�er
yarg�lar�n� yitiren, mevcut sosyo ekonomik

sistemin dayatmalar� kar��s�nda acze dü�en
vars�l bir aile ve her yurtta��n kö�e dönmek için

kendince ç�k�� yollar� aray���n�n hikâyesi.

KADIKÖY �lçesi Ö�renci Meclisi Temsilcisi
seçimleri, 20 Ekim günü Kad�köy Anadolu

Lisesi salonunda yap�ld�. Kapal� oy/aç�k tasnif
usülü ile yap�lan seçimde; �stanbul Atatürk Fen

Lisesi ö�rencisi Ahmet �rice 12 oy ile birinci
olarak “ö�renci temsilcisi” seçildi. Seçimde,

Mehmet Beyaz�d Anadolu Sa�l�k Meslek Lisesi
ö�rencisi M. Ertu�rul Akp�nar ikinci, Suadiye
Hac� Mustafa Tarman Lisesi ö�rencisi Ömer

Memo�lu da üçüncü olarak ö�renci temsilcisi
olmaya hak kazand�lar. 

Ti yat ro Gö nül lü le ri,
‘Fi� ne Pah çe si’ni sah ne le di

Ö�renciler, temsilci seçti

Kad�köy’de ‘Sa�l�kl� Ya�am’ konferans�
‘Hastalıklara Muhtaç Olmadan Sa�lıklı Ya�am’ konulu konferansta

hastalıkları nasıl ve neden yanlı� de�erlendirdi�imiz konusunda bilgi verildi.

T.C. KADIKÖY 1. ASL�YE
HUKUK MAHKEMES�

ESAS NO:2011/426
KARAR NO: 2011/445

Mahkememizin 19/10/2011 gün ve
2011/426-445 say�l� karar� ile;
69652034184 TC numaras� ile

14/02/1993 do�um tarihli KADER
��M�EK’in KADER olan isminin

Ç��DEM olarak DE���T�R�LMES�NE,
karar verildi�i T.M.K.nun 27. Maddesi

uyar�nca ilan olunur. 
02/11/2011
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● Mustafa SÜRMEL�

Ulus la ra ra s� Fi nans Sem poz yu mu 2011,
Mar ma ra Üni ver si te si Ban ka c� l�k ve Si -
gor ta c� l�k Yük se ko ku lu ve Ban ka c� l�k ve

Si gor ta c� l�k Ens ti tü sü or tak l� ��y la ger çek le� ti ril -
di. Ge le nek sel Ulus la ra ra s� Fi nans Sem poz yu -
mu’nun 10.’sun da “Yük se len Eko no mi ler de Fi -
nans man: F�r sat lar, So run lar ve Çö züm ler” ko -
nu la r� ele al�n d�. 21 Ekim 2011 Cu ma gü nü Mar -
ma ra Üni ver si te si Ta ri hi Sul ta nah met Rek tör lük
bi na s� Ord. Prof. Dr. Ni had Sa yar Kon fe rans Sa -
lo nu’nda dü zen le nen sem poz yu mun aç� l�� otu ru -
mun da Ser ma ye Pi ya sa s� Ku ru lu Ba� kan Yar -
d�m c� s� �b ra him Pe ker ile Tür ki ye Ban ka lar Bir -
li �i Ba� ka n� Hü se yin Ay d�n ko nu� ma ya par ken;
özel otu rum da Mer kez Ban ka s� es ki Ba� ka n� Ga -
zi Er çel “Yük se len Eko no mi le rin Fi nan sal Ola -
nak la r�”, �s tan bul ti ca ret Üni ver si te si Rek tö rü

Prof. Dr. Na z�m Ek ren
ise “Yük se len Pi ya sa -
lar da Fi nans man Ta le -
bi nin Di na mik le ri” ko -
nular�n da ko nu� ma lar
yap t� lar. 

Sem poz yum, ge çen y�l lar da ol du �u gi bi, yi -
ne ulus la ra ra s� ni te lik te dü zen len di. Gön de ri len
bil di ri ler, ha kem sü re cin den ge çi ril dik ten son ra
ka bul edil di ve su nul du. 

“Az ge li� mi� lik”-“Ge li� mek te Olan”-“Yük -
se len Eko no mi ler”e ge çi� te kü re sel le� me tez le ri,
Ge li� mi� lik dü zey le rin de ye ni ara y�� lar “Ku zey -
den-Gü ne ye”, “Ba t� dan-Do �u ya”, Kriz son ra s�
sü reç te ye ni fi nan sal mi ma ri de yük se len eko no -
mi le rin ye ri, Yük se len eko no mi ler de kay nak ge -
rek si ni mi ni kar �� la ma da çe �it len dir me nin ka za -
n�m la r�, Dün ya eko no mi sin de kriz sü re cin de ve
son ra s�n da yük se len eko no mi le rin ye ri, Yük se -

len eko no mi le rin dün ya eko no mik bu na l� m�n da -
ki olum lu ve olum suz et ki le ri, Yük se len eko no -
mi ler de fi nan sal sis tem ve bu sis te min k� r�l gan -
l�k la r�, Fa iz-kur-bor sa üç le min den ç� k��: Re el
eko no mi nin öne ç� k� ��, Yük se len eko no mi ler de
si gor ta sek tö rü: F�r sat lar ve teh dit ler, Ço ku lus lu
fi nan sal ku ru lu� la r�n yük se len eko no mi le re il gi -
si, Fi nan sal is tik rar da sür dü rü le bi lir lik, Yük se len
eko no mi ler de ser ma ye pi ya sa la r�, Yük se len eko -
no mi ler de mu ha se be stan dart la r� ve de ne ti mi ve
Fi nan sal risk le rin trans fer yön tem le ri ko nu ba� -
l�k la r�n da su num lar ger çek le� ti ril di. Su nu lan bil -
di ri le rin da ha son ra sem poz yum ki ta b�n da ya -
y�m la na ca �� be lir til di.
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Göz te pe Mer di ven köy'de bu lu nan �ah ku lu
Sul tan Der gâ h�’nda �s tan bul �l Özel �da re si
ta ra f�n dan ona r�m ve ye ni le me ça l�� ma s� ya -

p� l� yor. Ge ni� kap sam l� ona r� m�n ya p�l d� �� der gâh ta;
ka p�, pen ce re, de mir kor ku luk la r�n, kö�k bi na s� n�n
d�� cep he si nin lam bri le ri nin, ya� mur gi der le ri nin ye -
ni len me si, me zar la r�n dü zen len me si, d�� cep he s� va -
s� n�n ge re kir se ye ni den ya p�l ma s�, te si sa t�n da ha uy -
gun ha le ge ti ril me si, ya r�m olan f� r� n�n in �a s� n�n ta -
mam lan ma s�, ge zi alan la r� n�n ya p� lan d� r�l ma s�, pey -
zaj uy gu la ma s�, ha vuz ve �e la le te si sat la r� n�n ya p�l -
ma s� ve ça t� n�n ona r�l ma s� plan la n� yor. Ye ni le me ça -
l�� ma la r� n�n 2012 y� l�n da ta mam lan ma s� he def le ni -
yor.

Os man l� dö ne min de �s tan bul'da ku ru lu 14
der gâh tan bi ri olan �ah ku lu Sul tan Der ga h�'n�n

ta ri hi, Os man l�'n�n ilk dö nem le ri ne dek uza n� yor.
Bu ra s� ilk kez Sul tan Or han za ma n�n da Türk ler le
ta n� ��r. �z nik'e ak�n eden Os man l� kuv vet le riy le
Bi zans �m pa ra to ru Genç An dro ni kes'in or du su
ara s�n da ki ba r�� gö rü� me le ri, Göz te pe �ah ku lu
Sul tan Der gâ h�'nda ger çek le� ir. Fa tih Sul tan
Meh met'in �s tan bul'u al ma s�n da, Ana do lu ve Ru -
me li Hi sa r�'n�n ya p� m�n da �ah ku lu Sul tan Der gâ -
h�'n�n ya p� m�n da �ah ku lu Sul tan Der gâ h�'n�n

mad di ve ma ne vi ya rar la r� do kunur.
�ah ku lu Sul tan Der gâ h�; Os -
man l� dö ne min de hal k� ay -
d�n la tan bir “I��k Yu va s�”
ola rak yak la ��k 500 y�l
var l� �� n� sür dür dü. Dü -
�ün ce ve kül tür ha ya t� m� -
za Edip Ha ra bi, Ney zen
Tev fik, Meh met Ali Hil -
mi De de ba ba gi bi “ba t�n”
ve “za hir” bi li min de yet kin
ki �i ler ka zan d�r d�. Der gâh, 1.
Dün ya Sa va ��'nda da önem li gö rev -
ler için kul la n�l d�. Der gâ h�n son dö nem post -
ni �in le rin den bi ri olan Meh met Ali Hil mi De de -
ba ba (1842-1907), kül li ye yi res to re et mi�, mü rit -

le ri nin mad di ve ma ne vi yar d�m la r�y -
la der gâ h� ge li� tir mi�, bir di zi ev,

bah çe, ara zi, ipek bö cek çi li �i
için dut luk, mey ve ve seb -
ze ci lik için yer sa� lan d�.
Bu gün se kiz dö nüm ara zi
üs tün de, ce me vi, a�e vi,
kon fe rans sa lo nu, kü tüp -
ha ne si, ida ri bü ro la r� ve

De de ba ba Ko na �� ile
komp le bir der gâh or ta ya ç�k -

m�� t�r. Ge le nek sel Ale vi tö re si -
ne gö re her gün ka za n� kay na yan

der gâh ta Pa zar gün le ri can la r�, de de ler e� li -
�in de ya p� lan cem, kon fe rans ve ba� la ma din le ti -
le riy le lok ma lar kar �� l� yor.

500 yıllık ışık yuvası yenileniyor500 yıllık ışık yuvası yenileniyor500 yıllık ışık yuvası yenileniyor500 yıllık ışık yuvası yenileniyor500 yıllık ışık yuvası yenileniyor500 yıllık ışık yuvası yenileniyor

SANAT ya�am� boyunca 300'e yak�n besteye, 30 film müzi�ine
ve 4 filme imza atan Zülfü Livaneli, geçti�imiz günlerde Özel

ALEV Lisesi ö�rencileriyle biraraya geldi. Edebiyat Bölümü’nün
düzenledi�i etkinlikte, ilk olarak Livaneli hakk�nda haz�rlanan
sunum gösterildi. Ard�ndan ünlü sanatç�, ö�rencilere kendi

hayat� ve kitab� hakk�nda bilgi verdi. Daha sonra, ö�renciler;
sade, iddias�z, kayg�s�z, gerçek ve duyarl� hikâyesiyle

okuyucunun yüre�ine dokunan bir roman olarak tasvir edilen
“Serenad” ile ilgili ak�llar�ndaki sorular� yönelttiler. Söyle�i

bitiminde Livaneli’yi dakikalarca ayakta alk��layan ö�renciler,
ünlü sanatç�ya sürpriz bir etkinlik düzenlediler. Özel ALEV

Korosu ö�rencileri; Livaneli’yi de koroya davet ederek, birlikte
sanatç�n�n “Ey Özgürlük” adl� eserini seslendirdiler. Bu kez

sanatç�dan uzun süre alk�� alan ö�renciler, Livaneli’ye
“Serenad”lar�n� imzalatmay� da ihmal etmediler.

Zül fü Li va ne li’ye ‘Se re nad’!

Uluslararas� Finans Sempozyumu
2011 düzenlendi

Kadıköy'deki 500 yıllık
�ahkulu Sultan Dergâhı’nın

yenileme çalı�malarının
gelecek yıl bitmesi

hedefleniyor.
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EDEB�YAT, Müzik, Sinema ve Sosyal
Bilimler dallarında üçüncü e�itim yılını

sürdüren Nâzım Hikmet Akademisi
(NHA), özgün e�itim yöntemlerini ve

biriktirdi�i deneyimi dostlarıyla
payla�mak için “Akademi’den Atölyeler”

ba�lı�ı altında bir dizi yeni çalı�ma
ba�latıyor. Akademi ö�retim üyeleri

tarafından
yürütülecek

atölye
çalı�malarının,
ilgili oldukları

konularda
birlikte

ö�renmek,
dü�ünmek,

derinle�mek ve
üretmek isteyen

Akademi
dostları için bir

bulu�ma noktası
olması

amaçlanıyor.
��te önümüzdeki

dönem ba�layacak atölyelerden bazıları: 
� Sözlü Tarih Atölyesi: E.Zeynep Güler

ve Leyla �im�ek-Rathke’nin birlikte
e�itmenlik yapacakları atölye, 4 Aralık

Pazar günü saat 11.00’de ba�lıyor.
Sözlü tarih atölyesinin amacı akademik

disiplinler içinde olan ve olmayan,
sosyal tarihe merak duyan ki�ilere

sosyal bilimlerde niteliksel yöntemi ve
sözlü tarih çalı�malarını tanıtmak. 
� Erdem Karaka� �an Atölyesi: 14

Kasım Pazartesi saat 19.30’da
ba�layacak atölye,  ki�isel ses e�itimini

ve repertuar çalı�malarını içeriyor.
� Çocuk Korosu: NHA Çocuk

Korosu'nun çalı�maları, çocuklara
temel müzik bilgisini kazandırmanın
yanı sıra birlikte söylemeyi, birlikte

e�lenmeyi sa�lamak, hem bireysel hem
de kolektif hayal güçlerini geli�tirmek

yönünde hazırlandı. Çocuk korosuna 8-
15 ya� arası çocuklar katılabiliyor.
Kadıköy Nâzım Hikmet Akademisi

atölyeleri için ayrıntılı bilgiye
www.nazimhikmetakademisi.org
adresinden veya 0216 418 53 51

numaralı telefondan ula�abilirsiniz.
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�a �� da ki hi kâ ye yi Ga ze te Ka d� köy’de ki
bir ya z�m da da ha ak tar d� ��m hal de, oku -
yu cu nun an la y� �� na s� �� na rak tek rar la -

ma y� gö ze al d�m. Üni ver si te çev re le rin de bi -
lin dik bir anek tot var d�r: Var l�k l� bir ABD’li
pat ron, üni ver si te kur ma ya ka rar ver mi� ve
sa� lam bir bil gi edin mek ve stra te ji olu� tur -
mak ama c�y la ün lü Har vard Üni ver si te si’nin
rek tö rü ne ba� vur mu�… Rek tör, cid di bir üni -
ver si te ku ra bil me si için ge re ken le ri s� ra la m��;
ö� re tim ele ma n�, kü tüp ha ne ve la bo ra tu var -
lar, spor alan la r�, el bet uy gun ya p� lar ve ben -
ze ri bir çok un su ru söy le dik çe, var s�l i� da m�
hep si ni ye ri ne ge ti re bi le ce �i ni be lirt mi�. So -
nun da ba� ka yap ma s� ge re ken ka l�p kal ma -
d� �� n� sor ma y� da ih mal et me mi�. K� sa ca s�
mü kem mel bir üni ver si te ku rul ma s� için re çe -
te yi ta mam la d� �� n� var say m��… Te �ek kür
edip ay r�l mak tay ken Rek tör “… bir de yüz el -
li-iki yüz se ne is ter” de yi ver mi�.

Ku rum sal la� ma i� te böy le bir �ey dir.
Ma li kay nak, bil gi, in san gü cü ve pek çok
�e yin ya n� s� ra mut la ka sa b�r ve za ma na
muh taç t�r. Çün kü ku rum sal la� ma de mek,
ay n� za man da bil gi bi ri ki mi, me tot, di sip lin,
k� sa ca s� ku ral lar ve dü zen de mek tir; sü rek -
li lik de mek tir. He le he le bu sü rek li lik kav ra -
m� n�n al t� n� iyi ce çiz me li ve dü �ün me li dir.

Ku rum sal l�k si ya sal, sos yal, eko no mik
ve kül tü rel ha ya t�n; da ha aç�k ça s� in san
ha ya t� n�n her ala n�n da ih ti yaç du yu lan bir
ol gu dur. He men söy le me li ki ku rum sal la� -
ma bir ka l�p la� ma ve du ra �an la� ma de �il,
tam ter si ne ge li� me, ol gun la� ma, ye ni lik le -
re aç�l ma n�n da anah ta r� d�r. Ku rum sal la� -
ma an cak sü rek li lik ve bu su ret le bil gi üre -
ti mi ve bi ri ki mi nin sa� lan ma s�y la yer le �ir
ve ge li �ir.

Mo dern bi lim sel ta rih ya z� c� l� �� n�n 19.
yüz y�l da ki ku ru cu la r�n dan Al man dü �ü nür
ve ta rih çi si Leo pold von Ran ke, dün ya ta -
ri hi nin esas iti ba riy le bir uy gar l�k ta ri hi ola -
rak ta n�m lan ma s� ge rek ti �i ni söy ler. Bu nun
da yer yü zün de in san l� ��n ula� t� �� yük sek
ve rim le ri ve bu nun ya rat t� �� de �er ler le olu -
�an bir ha ya ta sa hip ül ke le rin ta ri hi ol du -
�u nu be lir tir. Böy le bir ha yat stan dar d� n�n
ise ku rum la r�n var l� �� na da yan d� �� n�, o sa -
ye de or ta ya ç�k t� �� n� kay de der. Bu yak la �� -
m� ter sin den okur sa n�z, her alan da in san l� -
��n eri� ti �i ile ri bil gi ve üre tim stan dart la r�n -
da ça l� ��p i� le yen ku rum la ra sa hip ol ma -
yan top lum la r�n uy gar l�k yok su nu ol duk la r�
so nu cu nu ç� ka ra bi lir si niz.

Böy le bir de �er len dir me nin ac� ma s�z l� -
�� n� öne sü re bi lir si niz. Ne var ki ger çek li �i -
ni de ka bul ge rek mez mi? 

Ko nu yu bi raz ba sit le� ti re lim… Söz ge li -
mi Tür ki ye’de ge rek sa na yi, ge rek ti ca ret
ya da bi lim, gü zel sa nat lar alan la r�n da ki
ku rum la r� dü �ü ne lim. En ka ba da y� s� kaç
y�l l�k t�r? Han gi i� let me nin ta ri hi ni üç yüz
ve ya iki yüz y� la gö tü re bi lir si niz. Be nim ak -
l� ma ge len en es ki ima lat ve ti ca ri ku ru lu�,
�s tan bul’da ki �e ker ci Ha c� Be kir’dir. Ama
onun ka dar uzun ömür lü, me se la her han gi
ba� ka bir alan da ki ima lat ha ne ha t�r la ya m� -
yo rum. Sa na yi ku ru lu� la r� za ten çok
genç… Ya ilim ve sa na ta ne de me li? Yer -
le� me ye, ku rum la� ma ya ba� la ya n�n da
dev ri lip, sil ba� tan edil di �i ni de bil mek te -
yiz. Söz ge li mi 1930’lar da ku ru lan ta rih ve
dil ku rum la r� yer yü zün de de ka bul edil me -
ye ba� la yan bi lim sel mü es se se ler iken
1982 y� l�n da ka pa t� l� ver di. Üs te lik bu ku -
rum la r�n özel hu ku ka da ya l� ve ge lir le ri nin
de yi ne özel ol du �u nu unut ma ya l�m. Dev -
let, mi ras hu ku ku nu del di! Mi ras ç� n�n hak -
la r� na el ko ya rak iki bi lim ku ru mu nu da ka -
pat t�. Da ha gün cel bir ör nek ise 1990’lar da
ku ru lan Tür ki ye Bi lim ler Aka de mi si’nin de
�u s� ra lar da ben zer bir ak� be te u� ra ma s� -
d�r. Yaz boz ve ya yap boz kül tü rü aca ba
gö çe be lik ten ‘te va rüs’ edi len bir ge le nek
mi di ye in sa n�n ak l� na ta k� l� yor. Da ha mü te -
va z�, gün lük ha ya t�n için den olu �um la r�
göz lem le ye lim. Çev re miz de han gi ti ca ri
ku ru lu �un, dük kân la r�n, lo kan ta la r�n, ima -
lat ha ne le rin geç mi �i yüz y� l� a�ar? Ba �a r� l�
ai le i� let me le ri nin bi le sür dü rül me di �i ne,
ec za ne nin mar ke te; kun du ra c� n�n ku ma� ç�
ve ya kon fek si yon cu ya; ki tap ç� n�n lo kan ta -
ya; nak li ye ci nin otel ci li �e; man d� ra c� n�n
mü te ah hit li �e yö nel di �i ni bi li yo ruz. Ta be -
la s� sek sen yüz se ne lik mü es se se nin yok
de ne cek ka dar az ol ma s� çok �e yi ifa de et -
mek te dir. 

Bu na kar �� l�k �s veç’i çe lik sa na yin de,
Al man ya’y� kim ya ve ec za c� l�k ta ba �a r� l� k� -
lan, her der de de va As pi rin’i ya da Vol vo
ve ya Mer ce des’i ya ra tan te mel de �er
ara� t�r ma, sa b�r ve bil gi üre ti mi dir. Bil gi
üre ti mi nin ger çek le� me si de ku rum sal la� -
ma sa ye sin de dir. 

K� sa ca s� her alan da ku rum sal la� ma n�n
ge cik me si hat ta yok lu �u; bi lim de, ti ca ret -
te, sa na yi de, sa nat ta ya ni ha yat ta geç ka -
l�n m�� l� ��n ne de ni de �il mi dir? Ku rum sal -
la� ma ol ma dan bil gi bi ri ki mi ol maz; te fek -
kür ya ni fi kir üre ti mi ol maz; bun lar ek sik se,
ye ter siz ise ima lat ve üre tim de ye ter li ol -
maz.

Ku rum sal la� ma yo lun da ki bü yük za -
man kay b� n� te la fi et mek, ül ke nin kal k�n ma
po li ti ka la r�n da ki te mel bir ih ti yaç ve so run -
la r� çö ze cek anah tar de �il mi dir?

Murat  KATOĞLU
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Do �u� Üni ver si te si, bün ye si ne ka zan d�r d� �� ye ni
isim le sa nat ca mi as�n da bü yük ses ge tir di. 14
y�l ön ce ku ru lan aka de mik alan da ser gi le di �i

ba �a r� l� per for mans la seç kin yük se kö� re tim ku rum la r�
ara s�n da ki ye ri ni alan Do �u� Üni ver si te si sa na ta da
hep özen le yak la� t�. Sa na t�n ne re dey se her da l�n da
aka de mik fa ali yet ler ger çek le� ti ren Do �u� Üni ver si te -
si, sa na t�n ça� da� or tam lar da ic ra s� için fi zik sel or tam -
la r�n ku rul ma s� na da özen gös ter di. 

Bu ça l�� ma lar kap sa m�n da dik kat çe ken le rin
ba ��n da ise ye ni ya p� lan 900 kol tuk ka pa si te li, son
sis tem ses ve ���k ci haz la r� ile do na t� lan sah ne üs -
tü ve sah ne ar ka s� ku lis le ri de po la ma alan la r� ile
ye ni per for mans la r� na ha z�r du rum da ki Gö za çan
Kül tür Mer ke zi ge li yor. Mer kez gü nü müz de
önem li sa nat et kin lik le ri ne ev sa hip li �i ya par ken,
s�k s�k seç kin sa nat ç� la r� a��r l� yor. 
� VE SA NA TIN ÜS TA DI ��BA �IN DA…
Do �u� Üni ver si te si bu ça l�� ma lar la da ye -

tinme di, 2010-2011 Aka de mik y� l�n da Üni ver si te
yö ne ti mi 3 Do �u� Üni ver si te li ö� ren ci nin pro je si -
ni ha ya ta ge çi re rek Do �u� Üni ver si te si Ge li �im
Or kes tra ve Ko ro su’nun (DÜ GOK) ku rul ma s� n�
sa� la d�. Bu ku ru lu �un ba �� na da 33 y� ll�k Ope ra
Sa nat ç� s� ve ya zar Ni ya zi Öl mez’in Sa nat Yö net -
me ni ola rak ge ti ril me si sa� lan d�. Do �u� Üni ver si -
te si’nin sa nat ta yap t� �� bu trans fer, y� l�n trans fe ri
ola rak sa nat ca mi as�n da ki dost soh bet le rin de gün -
dem ko nu su ol du. 

Dev let Ope ra ve Ba le si ça t� s� al t�n da ye ti �en,
Türk sa na t� na 33 y� l� n� ve ren, “Köp rü ler ka ra la r�,
bes te ci ler in san la r� bir le� ti rir” slo ga n�y la ba� lat t� -
�� Ses ler Ha zi ne si pro je siy le Av ru pa’da ki se si miz
olan, ope ra y� top lu mun her ke si mi ne sev di re cek,

Su nay Ak�n’�n Göz te pe’de ki kö� kü nü dö nü� tü re rek 6
y�l ön ce Ka d� köy’e ve tüm �s tan bul’a ka zan d�r d� �� �s -
tan bul Oyun cak Mü ze si, bay ram da da hil ka s�m ay�

bo yun ca do lu do lu. 
� Fa ber Cas tell ile Ha yal le ri min Atöl ye si: 4-8

ya� ara s� ço cuk lar için dü zen le nen atöl ye ça l�� ma s�n da
Fa ber-Cas tell ürün le riy le e� le nir ken el be ce ri le ri ni de
ge li� ti re cek olan ço cuk lar, atöl ye ça l�� ma s� ön ce sin de
mü ze yi ge ze rek, me kâ n�n ma sal s� dün ya s�y la ta n� �a -
cak lar.

� �bi� ve Ar ka da� la r� n�n Ma ce ra la r�: Ge le nek -
sel kuk la ti yat ro su �bi� k� sa bir ara dan son ra tek rar �s -
tan bul Oyun cak Mü ze si’nde se yir ci ler ile bu lu �u yor…
�bi� ve ar ka da� la r� hem çok gül dü re cek hem de dü �ün -
dü re cek. Oyun Ta rih le ri: 5 Ka s�m Cu mar te si/9 Ka s�m
Çar �am ba (Bay ra m�n 4. Gü nü sa at 13:00-14:00)/12
Ka s�m Cu mar te si/19 Ka s�m Cu mar te si/26 Ka s�m Cu -
mar te si

� Ka ra göz-Ha ci vat Kuk la Ya p�m Atöl ye si:
Göl ge nin kah ra man la r� Ka ra göz ve Ha ci vat bu se fer
ah �ap la ha yat bu lu yor. Her bir par ça s� tek tek z�m pa ra -

la n�p, ek lem yer le rin den tel ve bon cuk yar d� m�y la bir -
le� ti ri le cek bu ta ri hi kah ra man la r� renk len dir mek de
ço cuk la ra dü �ü yor. Et kin lik Ta ri hi: 8 Ka s�m Sa l� (Bay -
ra m�n 3. Gü nü) Sa at: 13:00-14:00

� Se ra mik Atöl ye si: Ço cuk lar �s tan bul Oyun cak
Mü ze si se ra mik atöl ye sin de kil ile bir lik te dü� le ri ni �e -
kil len di re cek ler. Et kin lik Ta ri hi:9 Ka s�m Çar �am ba
(Bay ra m�n 4. Gü nü) Sa at: 14:00-15:00

� Mo del Uçak Ya p�m Atöl ye si: Ata lar Mo del
Uçak la r�’n�n sa hi bi Gül te kin Ka lay ta ra f�n dan ger çek -
le �e cek atöl ye ça l�� ma s�n da ön ce den ha z�r lan m�� uçak
kit le ri ni bir ara ya ge ti rip ço cuk lar ken di ma ket uçak la -
r� n� ya pa cak lar. 20 Ka s�m Pa zar gü nü 13.00–14.00’de. 

� An ne-Ço cuk Bez Be bek Ya p�m Atöl ye si: Ba -
nu Kurt’un e�it men li �in de ger çek le �e cek olan Bez Be -
bek ya p�m atöl ye sin de hem ço cu �u nuz ile gü zel bir va -
kit ge çi re cek  hem de içi niz de ki ço cuk la tek rar bu lu� -
ma n�n key fi ni ya �a ya cak s� n�z. Atöl ye Ta ri hi: 27 Ka s�m
Pa zar sa at 11:00-16:00 ara s�.

Bil gi al mak ve ka y�t yap t�r mak için 0216 359 45
50–51 nu ma ra l� te le fo nu ara ma n�z ye ter li.

Bayram, Oyuncak Müzesi’nde güzel!

Nâzım
Akademi’den

Atölyeler

Opera Sanatçısı ve yazar Niyazi Ölmez, Do�u�
Üniversitesi’nin Sanat Yönetmeni oldu. Sanat camiası bu
geli�meyi ‘sanatta yılın transferi’ olarak de�erlendiriyor.

�stanbul’un ve Türkiye’nin ilk
oyuncak müzesi, Kurban Bayramı ve

kasım ayı boyunca düzenleyece�i
etkinliklerle çocuklara hem e�itici
hem e�lenceli vakit geçirtecek. 

ta n� ta cak, an la ta cak bir çok pro je ye ve ça l�� ma ya
im za atan; k� sa ca s� Türk Ope ra Ta ri hi’ne ad� n�
ka z� ya ka z� ya yaz d�r ma y� ba �a ran en der sa nat ç� -
lar dan Ni ya zi Öl mez’in bu trans fe ri nin, Do �u�
Üni ver si te si’ni sa nat ta ile ri ye gö tü re ce �i ise or -
tak bir ka n�. 
� N� YA Z� ÖL MEZ: ‘SA NA TIN KA PI SI

�S TE YEN HER KE SE AÇIK’
Ni ya zi Öl mez yö ne ti min de 26 Ey lül’de aka -

de mik y�l aç� l�� kon se ri ve 24 Ekim’de de “Cum -
hu ri ye ti mi zin 88 ku ru lu� y�l dö nü mü” ser gi si ve
bir kon ser ger çek le� ti ren top lu luk, 55 ki �i den
olu �u yor. Ko ro nun kad ro su ise ol duk ça il ginç.
Ko ro da 6 ta ne ö� re tim gö rev li si var. 23 de ö� ren -
ci yer al� yor. Bu ra ya ka dar nor mal. 1 ye mek ha ne
gö rev li si, 1 gü ven lik gö rev li si, 1 kat gö rev li si ise
Ko ro’nun de �i� mez ele man la r�n dan. Ni ya zi Öl -
mez bu kad roy la sa na t�n ka p� la r� n�n is te yen her -
ke se aç�k ol du �u me sa j� n� ve ri yor.

Ko ro da 13 ki �i or kes tra, 7 ki �i so list ve 3 ki -
�i de tek nik ta sa r�m c� ola rak gö rev al� yor. Top lu -
luk her ay bir te ma l� kon ser dü zen li yor. Sa nat
Yö net me nin den al d� �� m�z bil gi le re gö re; ba� ta
Ope ra, Ope ret, Mü zi kal, T.SM, T.H.M. ol mak
üze re ge ni� bir re per tu var la r� bu lu nu yor. DÜ -
GOK’un as�l ama c� ba �a r� l� mü hen dis ve ke ma -
nist, i� let me ci, ko rist, psi ko log ve so list ler ye ti� -
tir mek. Or kes tra ve ko ro için bir s� nav ya p�l m��
ve ba �a r� l� olan lar se çil mi� ve on la ra e�i tim ve ri -
le rek top lu lu �a ka t�l ma la r� n� sa� lan m��. Al d� �� -
m�z bil gi ye gö re bu y�l so nu na ka dar böy le de -
vam ede cek. 10’a ya k�n üni ver si te de kon ser ler,
se mi ner ler ver mi�, yurt için de ve yurt d� ��n da
kon ser ler ver mi� ve de ope ra sa na t� için bel ge sel
ve ki tap lar yaz m�� olan Öl mez’in böy le bir pro -
je de ol ma s� bü yük önem ta �� yor. Yi ne ken di sin -
den, önü müz de ki y�l ta ma men ö� ren ci ler den olu -
�an bir “mü zi kal” ve bir “ope ra ko mik” oy na na -
ca �� bil gi si ni al� yo ruz. Öl mez, “Do �u� Üni ver si -
te si yö ne ti ci le ri nin böy le bir olu �u mu ya rat t�k la -
r� için on la r� kut la mak ge re kir. Bu sa nat ad� na
DO �U� TUR” di yor.

● Semra ÇELEB�

Her gün or ta la ma 5 ka d� n�n, e�i, sev gi li si, ba ba s�
ta ra f�n dan öl dü rül dü �ü ül ke miz de ka d� na yö ne -
lik �id det gi de rek da ha gö rü nür olu yor. Bir ta raf -

tan ka d�n ör güt le ri mü ca de le yü rü tü yor, di �er ta raf tan
ka d�n lar ya sa lar la ko ru ma al t� na al�n ma ya ça l� �� l� yor.
Ka d� na yö ne lik �id de te kar �� top lum sal du yar l� l�k ise her
ge çen gün bi raz da ha ar t� yor. Dil ber Aras da e�i ta ra f�n -
dan �id det gö ren ka d�n lar dan bi ri. Bun dan tam 7 y�l ön -
ce, de fa lar ca fi zik sel �id det gör dü �ü e�in den bo �an mak
is te di �in de çok da ha bü yük bir
�id det le kar �� la� t�. En bü yü �ü 18
ya ��n da üç k� z�y la ev de otu rur ken
e�i eve gel di ve hep si ne si lah do� -
rult tu. Aras’�n bü yük k� z� ba ba s� -
na kar �� ç�k t�, an ne si ni ko ru ma ya
ça l�� t�. On lar tar t� ��r ken iki kü çük
k�z kar de� ko �up mer di ven al t� na
giz len di, Dil ber Aras da yar d�m
is te mek için ken di ni so ka �a at t�.
An cak tam bu s� ra da si lah ses le ri -
ni duy du. K� z� na kur �un s� kan ba -

ba, Dil ber Aras’�n ar ka s�n dan ko �a rak s�r t� na kur �un
ya� d�r d�, son ra da ay n� si lah la in ti har et ti.

� 7 YIL DIR FELÇ L�
Dil ber Aras kur tul du an cak omu ri li �i ne ge len

kur �un lar yü zün den 7 y�l d�r felç li ola rak ya �� yor.
Bü yük k� z� ise sa� ko lu nu kul la na maz du rum da. Üç
k� z�n dan sa de ce bi ri ça l� �� yor. Kü çük k� z� bu y�l üni -
ver si te yi ka zan d� an cak an ne si ne bak mak zo run da
ol du �u için oku la gi de mi yor. E�i yü zün den ha ya t�
al tüst olan Aras ve k�z la r�, hiç bir yar d�m al ma dan
ha yat mü ca de le si ve ri yor. 

Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
güvenlik görevlisi olarak ça l� �an
Gül naz Ak do �an ve Se vim Bu -
lut yan la r� na Kad�köy
gönüllülerinden Sai me Al t�n bu -
lak’� da ala rak Aras için bir yar -
d�m ça l�� ma s� ba� lat t� lar. CKM
Ge nel Sa nat Yö net me ni Yü cel
Can ya ran, ar ka da� la r� na akü lü
san dal ye al mak is te yen bu ka -
d�n lar için Bü yük Sa lon’u üc ret -

siz aç t�. Müj dat Ge zen Ti yat ro su da bir oyun la r� n�
Dil ber Aras için oy na ma y� ka bul et ti. 

� AR T�Z MEK TE B� 8 KA SIM’DA
ARAS �Ç�N OY NA NA CAK

Müj dat Ge zen ve Kan de mir Kon duk’un yaz d� ��
ve ar t�k bir kla sik olan Ar tiz Mek te bi, 8 Ka s�m Sa l�
gü nü ya ni bay ra m�n üçün cü gü nü sa at 20.00’de
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde bu se fer Dil ber
Aras için sah ne le ne cek. Müj dat Ge zen Ti yat ro su, bi -
let sa t� ��n dan el de edi len ge li rin mas raf lar d� ��n da
ka lan k�s m� n� akü lü san dal ye için ba ��� la ya cak. 

Dil ber Aras’�n ar ka da� la r� “Bu oyu na ge le rek
he pi miz bir neb ze de ol sa bu ar ka da �� m� z�n ha ya t�n -
da bir fark ya ra ta bi li riz. He pi ni zin kat k� la r� n� bek li -
yo ruz” di ye rek �id de te kar �� du yar l� l�k ça� r� s� ya p� -
yor lar. CKM’de bir stantta sat�lan biletlerin fiyatlar�,
ö�renci, ö�retmen ve emekliler için 25 TL, tam 30
TL olarak belirlendi.

E�inin kur�unlarıyla felçli kalan Dilber Aras’a sahneden destek geldi.
Arkada�larının ba�lattı�ı yardım kampanyasına destek veren Müjdat

Gezen Tiyatrosu, CKM’nin ücretsiz açtı�ı salonunda oynayaca�ı
Artiz Mektebi’nin gelirini akülü sandalye için ba�ı�layacak.

Kad�na yönelik �iddet ma�duruna
T�YATROLU DESTEK
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● Röportaj: Sercan DUYGAN

Dep rem le kar �� la� m�� bir top lum da, afe te za -
man s�z ya ka lan ma kav ra m� �a �� la cak bir
du rum de �il, zi ra do �al afet le rin ço �u da

bek len me dik za man lar da ve bek len me dik �e kil ler -
de or ta ya ç� k� yor. Bu ha liy le afet le rin tü rü ne, et ki -
si ne, za ma n� na, ye ri ne, ki mi et ki le di �i ne ve na s�l
ger çek le� ti �i ne ba� l� ola rak ad�m lar at� l� yor ve ya
at�l ma s� plan la n� yor.

Dep rem, afet le rin bir ço �un dan fark l� bir be lir siz -
lik ba r�n d� r� yor. Ola ca �� ye ri k�s men bil se niz de di �er
ba� l�k la ra hâ kim ola m� yor su nuz. 

Üs te lik dep rem den et ki le nen ki �i le rin ve ye rel
top lu mun ço �un luk la bir 3. ki �i ye ih ti ya c� ol du �u ger -
çe �iy le de kar �� kar �� ya y�z. Zi ra dep rem sa de ce bi re yi
de �il, böl ge yi de et ki si al t� na alan ula ��m dan, ener ji ye
ka dar bir çok ba� lan t� y� olum suz et ki li yor. Bu da hem
dep rem ön ce sin de, hem o an da, hem de son ra s�n da
yar d�m ih ti ya c� n� önem li k� l� yor. Tüm bun la r�n üze ri -
ne afet le rin ço �u nun za ma na kar �� ger çek bir mü ca de -
le ol du �u da dü �ü nü lür se, ça ��n ve be ra be rin de ye ni
tek no lo ji nin ge tir dik le ri ni kul lan mak önem li bir ger -
çek ola rak kar �� m� za ç� k� yor. Van dep re mi,
2000 y�l lar da ki ile ti �im h� z� n�n et ki le riy le,
afet ler den ha ber al ma ve mü da ha le ede bil me
ola nak la r� n�, ya �a nan tek no lo jik ge li� me ler le
bir kez da ha gün de me ge tir di. 3G ba� lan t� lar -
la böl ge den nok ta ha ber le rin gel di �i, Twit ter
me saj la r� ile en kaz al t�n da ki ler den ha ber al�n -
d� ��, k� sa me saj lar la yar d�m mal ze me si da �� -
t�l d� �� ve de sos yal med ya da or ga ni ze ola rak,
dep rem böl ge si ne çok uzak lar dan yar d�m
ula� t� ran kit le le re ve ko nu la ra ta n�k olun du �u
bir dö nem ya �an d�.Van dep re mi için Ka d� köy
Be le di ye si’nde ya p� lan ve sos yal med ya va s� -
ta s�y la or ga ni ze olan gö nül lü ler le, sos yal
med ya ve sos yal yar d�m ba� l�k la r� üze ri ne ko -
nu� tum. Na s�l bir lik te ça l�� t�k la r� n� ve ne den
bu den li bü yük bir sos yal yar d� m�n içe ri sin de
yer al d�k la r� n� sor dum. Gü nün so nun da ge ri -
ye bak t� ��m da, bir za man lar oku mu� ol du �u mun bir
Çin ata sö zü ak l� ma gel di. “Aç�k bir el, s� k�l m�� bir
yum ruk tan da ha güç lü dür.” 
� Elif Mer ve Ço pu ro� lu (24)
� Ne re den duy du nuz bu yar d�m kam pan ya s� n�?

Fa ce bo ok ve Twit ter’dan ge len me saj lar dan duy -
dum. Bi zim ti yat ro gru bun dan bir çok ar ka da ��m des -
te �e gel mi� ti. Ben de ken di me za man ya rat t�m ve gel -
dim. 4 sa at tir ko li ya p� yo rum, bant l� yo rum, mal ze me -
le ri ko li le re is tif li yo rum.
� Al d� �� n�z me saj dan ne ka dar za man son ra ve ne -
re den gel di niz? Na s�l bir sü reç geç ti ge le ne ka dar?

Ci han gir’de otu ru yo rum, ilk gün den be ri ha be rim
ol du, an cak i�i mi ayar la mam ve za man ya rat mam bir

sü re al d�. Bu es na da ça l�� ma la r� sü rek li ta kip et tim ve
yar d�m kam pan ya s� ha be ri ni sos yal med ya da du yur -
dum. 
� Ne den yar d�m et mek is te di niz?

Yar d� ma çok faz la ih ti yaç var d�. Bir de bi zim in -
san ola rak sos yal so rum lu luk la r� ye ri ne ge tir mek için
gel dik. Biz in san ol du �u muz için vic da n� m�z la ka rar
ve rip gel dik.
� Ahu Me lis Al nı te miz (26)
� Ne �e kil de kam pan ya dan ha be ri niz ol du?

Twit ter’dan duy dum. Ka d� köy Be le di ye si’nin
böy le bir ça l�� ma ya pa bi le ce �i ni dü �ün düm ve sos yal
med ya da ki ya y�n or gan la r� n� ta kip et tim. Ar d�n dan te -
le fon et tim, bu yar d� m�n ger çek ten var ol du �u nu do� -
ru la d�m. Ad� m� yaz d�r d�m ve at la y�p gel dim.
� Siz ce böy le si bir kit le ha re ke ti nin olu� ma s�n da et -
ki li olan ne dir?

Ben ce sos yal med ya et ki li ol du. Ne re dey se tüm
her ke se ha ber ora dan ula� t�, çün kü ben bir gö nül lü
mer ke zi ne üye de �i lim ya da ora lar da ça l� �an bir ta n� -
d� ��m yok.
� Siz ne den yar d�m et mek is te di niz?

Ben 1999 dep re mi ni �s tan bul’da ya �a d�m bel ki
onun et ki si dir, bir de med ya ta bii ki. Ora da ki gö rün tü -
le ri gö rün ce in san lar “Bir �ey ler top la y�p gön de re lim”
de di. Van so �uk, giy si so ru nu var, ço cuk lar ve be bek -
ler var. Bu zor �art la r�n içe ri sin de olan la r� gö ren in san -
lar, el le ri ni vic da n� na ko yup ken di le ri ni ra hat lat mak
is te di ler.
� Bu rak Öz çi vit (27) (Oyun cu)
� Ne �e kil de ha be ri niz ol du ve na s�l bu ra ya gel di -
niz?

Twit ter’dan bir kaç gün dür ta kip edi yo rum, as l�n -
da bu kam pan ya la r�n ba� la ma s�n da en bü yük se bep -
ler den bi ri yim. Ar ka da� la r� m�z la bir lik te ko nu nun
üze rin de ça l� �� yor duk. Ön ce �i� li’de duy dum, ar d�n -

dan Ka d� köy’e ya y�l d�. Ka d� köy’de otur du �um için
bu ra ya yön len dir dim ar ka da� la r� m�. 12 sa at tir tüm gö -
nül lü ler hiç otur ma dan bir lik te ko li ya p� yo ruz. 2 t� r� -
m� z� yük le dik, onun mut lu lu �u ile eve gi di yo rum ya -
r�n yi ne bu ra da y�m.
� Ne den böy le si bir kit le ha re ke ti ol du?

En bü yük se be bi dep rem, Türk hal k� dep rem ile iç
içe ya �a ma y� ar t�k bi li yor. Göl cük’te ve Düz ce’de ya -
�a d� �� m�z olay lar dan do la y� halk çok du yar l�. Bir de
te rör olay la r� n�n üze ri ne bu du ru mun ya �an ma s� hal k�
çok te tik le di. Bir di �er çok önem li et ki Twit ter, ora da
ina n�l maz bir ba� lan t� var, bir me saj at� yor su nuz ve si -
zi ek le yen in san 200.000 ki �i ise me saj sa y� s� bir an da
1.000.000 olu yor. Es ki den bu ba� yok tu, te le fon ve
ba s�n var d�. Ar t�k sos yal or tam da h�z la bu bil gi yi pay -
la �� yor lar. 
�Siz da ha ön ce bir sos yal ça l�� ma da ya da kit le ha -
re ke tin de gö nül lü ol du nuz mu?

Ha y�r, böy le bir çap ta ol ma d�m.
� Ni han Kurç (27)
� Bu ra da na s�l bir sü reç ya �� yor su nuz?

Dün den be ri ça l� �� yo ruz, bu gün i� gü cü yo �un lu �u
ol du �u için ar t�k çok yo rul duk.
�Bu yo �un luk içe ri sin de na s�l bir dü zen le me
ola bi lir?

Ma sa la r� dün kü gi bi dü zen le mek da ha
iyi ola cak, her kes yar d�m ede yim der ken ba -
z� nok ta lar da çok luk ol du. 
� Siz ne den bu ça l�� ma ya ka t�l d� n�z?

Yar d�m et mek için gel dim, çün kü bu her
in sa n�n ba �� na ge le bi lir. Bu 1999 dep re mi nin
et ki si ve Türk hal k� n�n vic da ni bir yar d� m� -
d�r. Kim se isim ver me den ken di si için bek -
len ti si ol ma dan ça l� �� yor.

� Zey nep Sa� lam Öz den (31)
� Na s�l gel di niz bu ra ya?

Be le di ye ça l� �a n� ar ka da� la r� m�n Twit ter
me saj la r� üze ri ne gel dim.
� Sos yal med ya et ki si ni na s�l al g� l� yor su -
nuz?

Çok olum lu al g� l� yo rum an cak, bu gü ne özel çok
cid di bir y� ��l ma var. Düz gün or ga ni ze ol mak için çok
faz la ka la ba l�k ol ma ya ge rek yok. Bu ça l�� ma da ha az
bir ka t� l�m la da ya p� la bi lir.
� Siz ce ne den bu ka dar yo �un bir il gi ol du?

Çün kü biz em pa ti ku ra bi len bir mil le tiz ve bu tarz
dep rem, sel gi bi do �al afet ler de Türk mil le ti da ha çok
bir bi riy le bü tün olu yor. Bu du rum lar da yar d�m se ve riz
ve ide olo jik, dil, din ve �rk gi bi fark l� l�k la r� bir ke na ra
b� ra k� yo ruz.
� Da ha ön ce sos yal ça l�� ma lar da yer al d� n�z m�, o
göz le bak t� �� n�z da bu ra da ne göz lem li yor su nuz?

Her kes bir �ey için, bir �ey ya pa bil mek için bu ra -
da. Bu ra da çok ça buk çok ace le bir i� yap mak tan sa

da ha or ga ni ze, ya va� bir i� te ya p� l� yor ola bi lir. An cak
bu ka dar in san la is te sek de ya va� ola ma y�z. Her hal de
her kes te bir ilk sos yal kit le ha re ke tin de bu lun ma n�n
bir he ye ca n� var ki, h�z la i� yap ma ya ça l� �� yor lar ama
za man la otu rur bun lar. 
� Or ga ni zas yon, za ma na kar �� bir ya r�� tan et ki len -
mi� ola bi lir mi?

Bu da pek ta bii ki ola bi lir an cak sa kin sa kin prog -
ram l� yap mak hep da ha iyi so nuç lar ve re cek tir. Ay n�
he ye ca n� yar d�m gön de ren ler de de ya �� yo ruz. Dep rem
böl ge sin de ki �art la ra uy gun giy si ve k� ya fet le rin se çil -
me si ne bu ra ya ge tir me den de özen gös te rip ay r�� t�r -
mak ge rek li.
� Be güm A�a (20)
�Böy le si bir sos yal ça l�� ma n�n mer ke zin de na s�l bir
his içe ri sin de si niz?

�u an da he ye can l� y�m, her ke sin te la �� da gö rü lü -
yor ama k� l�k k� ya fe tin ya n�n da ilaç da çok önem li ben
sa� l�k ç� y�m. Ben ce ilaç yo �un luk la yar d�m ola rak gel -
me li ben onu bek li yo rum.
� Si zin na s�l ha be ri niz ol du?

Sos yal pay la ��m si te si Twit ter’dan ha be rim ol du.
Ka d� köy Be le di yesi’ ni ara y�p ih ti yaç la r� sor dum. Ge -
lir ken ih ti yaç la r� ge tir dim, ar d�n dan i�e git tim son ra

tek rar gel dim.
� Bu ra da fark l� ola rak ne göz lem le di niz?

Çok faz la genç ol ma s�… Her kes te ger çek bir yar -
d�m is te �i gö rü lü yor. Ben de ilk de fa bir sos yal yar d�m
ça l�� ma s� na ka t� l� yo rum. 
� Vil dan Sa li ho� lu (49)
� Bu ça l�� ma dan na s�l ha be ri niz ol du?

K� z� m�n sa ye sin de ha be rim ol du. Ben Van’a gi de -
yim, ora da bir �ey ler yapay�m is ti yo rum ama ya pa m� -
yo ruz. K� z�m ar ka da� la r�y la gel di in ter net ten duy mu�.
Bu gün de ben onun la bir lik te bir �ey ler yap ma ya gel -
dim.
� Ne his set ti niz bu ka la ba l� �� gö rün ce?

Çok fark l� bir duy gu, bir �ey söy le ye mi yo rum.
He pi mi zin ba �� na ge le bi lir, Al lah'tan ge len bir �ey.
Ke� ke da ha çok �ey ya pa bil sek. Her kes bu duy gu yu
ya �a s�n, her kes bir ha re ke te geç sin, bir in san l�k duy -
gu su bu ra da yar d�m c� ol mak.
� Or ga ni zas yo nu na s�l bul du nuz?

Ga yet ye ter li, her kes ça l� �� yor. Ye ter ki yer le ri ne
ula� s�n duy duk K� z� lay’�n ba �� na ge len le ri te le viz yon -
da,  Van’da bir ço cu �un s�r t� n� bir �ey �s�t s�n fay da s�
ol sun. He pi miz bir va ta n�n ev la d� y�z, he pi miz bir bi ri -
mi ze ke net le ne ce �iz.
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Van depremi için
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aracılı�ıyla katılan
gönüllüler, ‘Bu

1999 depreminin
etkisi ve insanların

vicdani bir
yardımıdır’ diyor.

� Tür ki ye’de bel ki de sos yal med ya ile sos yal
yar dım ba� lan tı sı na sıl olu� tur du nuz, bu et ki yi
na sıl de �er len di ri yor su nuz?
Bu ra da be nim olu� tur du �um bir �ey yok, ku rum -
sal ola rak da bir ba� l�k olu� tur ma -
d�m. Bu ra da sos yal med ya ile
ge len çok e�i tim li bir kit ley le
kar �� la� t�k, i� güç sa hi bi ne
yap t� �� n� çok iyi bi len ki �i ler var
bu ra da. Pa zar gü nü dep rem -
den 2 sa at son ra yar d�m lar bu -
ra ya gel me ye ba� la d�. Ken di
iç le rin de or ga ni ze ol du lar. Me -
se la ko li bit ti Twit ter’dan yaz d� -
lar, bir den mer ke ze ko li gel me -
ye ba� la d�. Bu ra da ya �a nan
duy gu sal ola rak da tu haf bir
his, bir yan da uzak ta bir ac� var
hü zün var top rak al t�n da ya tan
can l� can s�z be den ler var, bir
yan da he ye can ve sev giy le
on lar için çar pan yü rek ler, bir -
le �en el ler var. 6 ge ce  yüz ler ce
genç bü yük bir öz ve riy le ça l�� -
t�, en ufak bir mü na ka �a bi le
ol ma d�. Bu gün il ginç bir olay ya -
�an d�, yu ka r� da ye mek ha ne miz de 300 ki �i lik ye -
mek ha z�r lat t�k ar ka da� la r� ye me �e ça ��r d�k kim se
gel me di, grup lar ha lin de ala l�m de dik kim se gel -

me di, so nun da i�i b� ra k� yo ruz, 20 da ki ka ara ve ri -
yo ruz de dik, an cak o �e kil de ye mek ve re bil dik.
Müt hi� bir ma ne vi haz z�n da bu ra da ol du �u nu
söy le mek is ti yo rum.
� Bu ra da cid di bir ta lep var, bu gö nül lü ar ka -

da� la rı iler de ba� ka ça lı� -
ma lar da na sıl gö re bi le ce -
�iz?
Bu gün kü özel bir ça l�� ma
biz le rin mer kez le ri gö nül lü
grup la r� ma hal le ler de var,
an cak bu ra da bi ze ka t� lan
ar ka da� lar bam ba� ka bir
kit le. Ça l�� ma 6 ay  da de -
vam et se hiç bir �ey de me -
den bu ça l�� ma y� sür dü re -
cek bir kit le var kar �� m�z da.
Bi zim d� �� m�z da bir ör güt -
len me ol du, bu ge çir di �i miz
7 gün, be ni ül ke ad� na çok
umut lan d�r d�.
� Siz de ba �ın dan be ri
biz zat bu ra da bu lu nu yor -
su nuz, na sıl his ler içe ri -

sin de si niz? 
Çok ho �u ma gi den bir �ey, müt hi� bir haz al� yo -
rum. Bu ma ne vi haz z� gö nül lü ler le pay la� ma n�n
gu ru ru nu ya �� yo rum.

Selami Öztürk (Kad�köy Belediye Ba�kan�)
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● HA BER MER KE Z�

Ka d� köy lü ler, her y�l ol du �u gi bi bu y�l
da Cum hu ri ye tin 88. y� l� n� Ba� dat Cad -
de si’nde kut la d�. Ge le nek sel ha le ge len

yü rü yü �e el le rin de Türk bay rak la r�, Ata türk
pos ter le ri ve k�r m� z� giy si le riy le ka t� lan Cum -
hu ri yet Sev da l� la r�, bu y�l Hak kâ ri Çu kur ca’da
�e hit edi len 24 as ke ri miz ile Van Dep re min de
kay bet tik le ri mi zin an� s� na si yah gi yi ne rek, �e -
hit as ker le ri mi zin foto�raflar� ve Ulu Ön de ri -
miz Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün pos ter le riy le
Ba� dat Cad de si Su adi ye I��k lar mev ki in de bi -
ra ra ya gel di. Bu lu� ma nok ta s� na sa at ler ön ce -
sin den ge len Ka d� köy lü le rin ya n� s� ra di �er il -
çe ler de et kin lik ler ip tal ol du �u için yü rü yü �e
di �er il çe ler den de yo �un ka t� l�m ol du. Cum -
hu ri ye ti mi zin ku ru cu su Ulu Ön der Mus ta fa
Ke mal Ata türk, Çu kur ca’da �e hit olan as ker le -
ri mi zin re sim le ri ile Van Dep re mi gö rün tü le ri
led ek ran lar dan ya y�n lan d�. 

Cum hu ri yet t�r’ndan ya y�n la nan mar� ve
mü zik ler e� li �in de ba� la yan yü rü yü�, her y�l
ol du �u gi bi bu y�l da Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk’ün oku du �u Cum hu ri yet’e
Ba� l� l�k An d�’n�n, hep bir a��z dan tek rar lan -
ma s�y la son bul du.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz -
türk yü rü yü �ün so na er di �i Göz te pe’de yap t� ��
ko nu� ma da, �öyle konu�tu: “Sev gi li Ka d� köy -
lü ler! Far k� n� her ulu sal ya ra da or ta ya ko yan,
ce sur, ç�l g�n Ka d� köy lü ler! Cum hu ri ye -
tin ve de mok ra si nin a�� la ma yan ka le -
si Ka d� kö yü mü zün 17. kez dü zen -
le di �i ‘Cum hu ri yet ve De mok -
ra si ye, Ata türk �l ke ve Dev -
rim le ri ne Ba� l� l�k Yü rü yü -
�ü mü ze ho� gel di niz. Cum -
hu ri ye ti mi zin 88. Ku ru lu�
y�l dö nü mü he pi mi ze kut lu
ol sun. Hay k�r mak için yi -
ne bu ra da y�z. Sa t�n al� na -
ma yan, ba ��m l� ya �a ya ma -
yan yü rek ler le bu ra da y�z.
Bu gün ay n� za man da 88 y�l -
l�k Cum hu ri ye ti mi ze sa hip ç�k -
ma, bir lik, tek yü rek, tek ses ol ma
gü nü dür. �im di, her za man kin den
da ha çok Cum hu ri ye te, de mok ra si ye,
la ik-hu kuk dev le ti ne s� k� sa r� l� yo ruz. Bu bir -
lik te li �in fo to� ra f� n� en do� ru ve re bi le ce �i miz

en önem li ulu sal bay ra m� m�z da tek ses ol mak
ye ri ne ya p� lan bü tün ip tal ça� r� la r� na ra� men
ina d� na bu ra da y�z. �� te ben bu be yin bir lik te li -
�i mi ze hay ra n�m. An cak ne ya z�k ki, bu gün
kal bi cum hu ri yet ile atan, ay n� duy gu lar la
yü rek le ri çar pan, an cak ara m�z da ola ma -
yan lar var. Ha ya t� n�n ba ha r�n da va tan top -
rak la r� n� ka n�y la su la yan he nüz 20-21
ya� la r�n da ki genç �e hi dim! Kal bi miz de -
sin! �çi miz de sin! Ka n�n ka n�m d�r. Ca n�n
ca n�m d�r. Sa� l�k s�z ker piç ev ler de ölü me

mah kum edi len Van l�, Er ci� li
kay bet tik le ri miz! Genç ya ��n da
Do �u’da ki kar de �i ne e�i tim
ve ren genç ö� ret men le ri miz
siz ler bi zim bay rak la r� m�z s� -
n�z. Evet, zor bir s� nav ve ri -
yo ruz, iki gün de 32 �e hi di,
dört gün son ra 600 yurt ta �� -

m� z� dep rem de kay bet tik.
Ama ba �� m� z� e� me ye ni ye ti -

miz yok! Ger çek bir bi lim top lu -
mu ol ma ide al le ri olan, her yer de

dim dik du ran genç le ri miz, ka d�n la r� -
m�z, si ya set çi le ri miz ve ya zar la r� m�z var.

Sin me yen-kork ma yan, tes lim ol ma yan yurt
sev da l� la r� ve Ata türk dev rim ci le ri var. Her �e -

ye ra� men, umut do lu yum, Van dep re mi son -
ra s� hiç bir ça� r� ya ge rek kal mak s� z�n be le di -

ye de 6 gün dür sa bah la ra ka dar e� ya ta �� -
yan, ko li in di ren, t�r yük le yen bin ler ce

gen ci miz ba na umut ve ri yor. Ulu Ön -
der’in Türk genç li �i ne olan hi ta b� n� bir
inanç abi de si ola rak bey ni mi ze ka z� -
m� ��z. �� te biz böy le bir mil le tiz, ge -
rek ti �in de ay n� zin ci rin hal ka s� ola bi -
len, ge rek ti �in de de ül ke si nin bö lün -

mez bü tün lü �ü için her tür lü zin ci ri hi -
çe sa yan Türk Mil le ti’nin bi rer ne fe ri -

yiz.”
Ba� kan Öz türk ko nu� ma s� n�n ar d�n dan

bin ler ce ki �i nin yer al d� �� ka la ba l�k e� li �in de
“Cum hu ri yet An d�”n� oku du. 

Bu y�l ki Cum hu ri yet et kin lik le rin de �e hit -
le ri miz ve Van dep re mi ne de niy le ha vai fi �ek
gös te ri si ve kon ser yer al ma d�.

� VA TAN DA� LAR PAR KI
�E H�T LER ANI TI NA DÖ NÜ� TÜR DÜ

Ka d� köy lü va tan da� lar Cu mar te si ak �a m�
Ka d� köy’de ya p� lan ve yüz bin ler ce �s tan bul -
lu’nun ka t�l d� �� Cum hu ri yet’e Ba� l� l�k Yü rü -
yü �ü’nün ar d�n dan Ka d� köy Be le di ye si’nin da -
��t t� ��, üze rin de Hak kâ ri Çu kur ca’da �e hit olan
as ker le rin ve Ata türk’ün re sim le ri nin yer al d� -
�� dö viz ler le Fe ner yo lu’nda ki par k� �e hit ler
an� t� na dö nü� tür dü ler. Üze rin de yur du mu zun
Gü ney do �u su’nda �e hit olan as ker le rin ve Ata -
türk’ün re sim le ri nin yer al d� �� dö viz le ri Ba� -
dat Cad de si’nde Fe ner yo lu’nda ki par ka di ken
va tan da� lar re sim le ri çi çek ler le do nat t� lar.
Ken di li �in den bir an� nok ta s� na dö nü �en yer le
il gi li Fe ner yo lu’nda es naf l�k ya pan Se dar Çar -
dak, �öyle konu�tu: “Dün kü yü rü yü� ten son ra
in san la r�n elin de ka lan dö viz le ri ar ka da� lar la
par k�n bu k�s m� na dik tik, son ra her ke sin bu na
ka t�l ma s� ile bu ra s� Av ru pa’da ve da ha bir çok
yer de olan �e hir için de ki an� yer le ri ne ben zer
bir nok ta ya dö nü� tü. Sa bah tan be ri bir çok in -
san el le rin de çi çek ler le bu ra ya ge lip �e hit le rin
an� s� n� ve ya k�n la r� n�n ac� s� n� pay la �� yor. Bel -
ki bu ra da ya p� lan hiç bir �ey �e hit ya k�n la r� n�n
duy du �u ac� y� din dir mez, biz sa de ce on la r�n
yal n�z ol ma d� �� n� ifa de et mek is te dik, yol dan
ge çen bir in sa na da hi on la r� bir kez da ha ha t�r -
la ta bi lir sek ne ala. Bu ço cuk lar bi zim için �e hit
ol du lar, so nuç ta hep si bi zim ev lat la r� m�z.  Her
du yar l� Ka d� köy lü bir çi çek koy du, bu ra s� da
bir an� nok ta s� na dö nü� tü” 
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nsan yal n�z ya �a ya maz. �n sa n�n in sa na, ya ni
dost lu �a, ar ka da� l� �a, ya �a m� ba� ka in san -
lar la pay la� ma ya ih ti ya c� var d�r. Al lah ken di -
ne dost ola rak, ken di su re tin de, “Ev re nin en

�e ref li var l� ��” de di �i in sa n� ya rat m�� t�r. S� n�r s�z sev -
gi si ni in sa n�n ru hu na üf le ye rek de dün ya da sev giy -
le ya �a ma yo lu nu aç m�� t�r. Al lah tüm kul la r� n� sev -
gi siy le be ze mi� ve zen gin le� tir mi� tir. Ver di �i sev me
ye te ne �iy le kul la r� n�n ken di ni sev me si ni ve hiç bir
kar �� l�k bek le me den bir bir le ri ni sev me le ri ni is ter. Bi -
zim son suz luk âle min den ge lip in san be de niy le bu
dün ya da bu lun ma m� z�n ne de ni dün ya mad de le ri ve
dün ya in san la r�y la kar �� la ��p de ne yim ler ya pa rak
ge li� mek ve im ti han ol mak t�r. Bu ne den le Al lah kul -
la r� n�n dün ya ya �a m� n� bir lik te de ne yim le me le ri ni is -
ter. 

Bir in san na s�l ki sev di �i in san la r�n bir bi riy le ta -
n�� ma la r� n� ve dost ol ma la r� n� is ter se Al lah da bü tün
kul la r� n�n dost ol ma la r� n� ar zu eder. Dost luk, aç�k l�k,
iç ten lik ve gü ven üs tü ne ku ru lur. Aç�k l�k, iç ten lik ve
gü ven ise ce sa ret i�i dir. �n san lar ken di le ri ne gü ven -
me dik le ri için ken di le ri ni ol duk la r� gi bi or ta ya koy -
ma ya kor ku yor lar. Kar �� ta raf ha ta la r� m� gö rür, ek -
sik le ri mi an lar di ye kim ol duk la r� n�, geç mi� te na s�l
ya �a d�k la r� n� giz le me ye ça l� �� yor lar. Kar �� la� t�k la r�
her in sa na gö re ay r� mas ke ta k� yor lar. Ger çek yüz -
le ri ni giz le dik le ri için ta k�n d�k la r� her ta v�r yap ma c�k
ka l� yor, yüz le rin den ak� yor. Ça �� m� z�n in san la r� öy le
h�z l� ya �� yor lar, öy le gün lük de tay lar la do lu bir ha yat
sü rü yor lar ki hiç bir ili� ki nin de ri ni ne ine mi yor lar. �li� -
ki ler de ki s�� l�k la r�, yü zey sel lik le ri, po li tik dav ra n�� la -
r� ili� ki le ri ni ger çek ler den uzak la� t� r� yor. Ev le nen in -
san la r�n bir ço �u ay n� ev de, ya k�n ili� ki için de bir lik -
te ya �a ma ya ba� la y�n ca ger çek le ri gö rüp �ok olu -
yor ve so lu �u mah ke me de al� yor lar.

Dost lar bir bir le ri nin ac� la r� n� pay la ��r, duy gu la r� -
na say g� gös te rir, za y�f yan la r� n� ka bul eder ler. Ek sik
ve ku sur in sa na öz gü dür. E�er ara da sev gi yok sa
her ek sik ve ku sur gö ze ba tar. Sev gi var sa ek sik ve
ku sur dan kay nak la nan �ey ler an la y�� la kar �� la n�r.
Sev gi ben cil li �i or ta dan kal d� r�r. Se ven in san esir -
ge mez ve bek len ti siz olur. Dost luk da ya n�� ma d�r.
Cö mert çe ver me yi, dar za man da da çe kin me den
al ma y� ge rek ti rir. Kar �� l�k l� an la y�� ol ma dan dost luk -
lar uzun sü re de vam ede mez. An la y�� yal n�z ca kar -
�� ta ra f� an la ma ya ça l�� mak de �il dir. Söy le nen den,
din le nen den ve dü �ü nü len den öte ye geç mek, duy -
gu la r� da an la ma ya ça l�� mak t�r. An la y��, ili� ki yi sev -
giy le güç len dir mek, kal bin se si ni de ek le ye rek ac� -
la r� ve so run la r� pay la� mak de mek tir.

Müt hi� al�n gan bir ta n� d� ��m var d�r. Her ar ka da -
�� n�n her dav ra n� �� na ele� ti ri ci göz le ba kar. En ba sit
�ey ler den k� r� l�r, ka fa s�n da ken di ne bü yük de �er ler
bi çer, o de �e ri ver me yen her ke se de kü ser. Onu
ya k�n dan ta n� yan lar ne den al� na ca �� n� bil me dik le ri
için ya uzak du rur lar ve ya tem kin li yak la ��r lar. Al�n -
gan ve k� r�l gan olan in san lar ya k�n dost bu la maz lar.

Her in sa n�n ek sik ve ya ku sur la r� ola bi lir. Ha ta lar
da ya pa bi lir ler. Dost la r�n ha ta la r� n� af fet mek dost lu -
�un te me li dir. Al lah kul la r� n�n ken di ne kar �� yap t� ��
ha ta la r� cö mert çe af fe der, yal n�z ca ku lun kul da ka -
lan hak k� na ka r�� maz. 

Ku sur lu olan in san lar bel ki ku sur la r� n�n far k�n da
bi le de �il dir ler ve ya unut mu� lar d�r. Fa kat dost la r� n�
ba ��� la ma yan lar, ba ��� la ya ma d�k la r� her ku sur ve
ha ta y� zi hin le rin de a��r bir yük ola rak ta ��r lar. Siz
ba ��� la yan lar dan olu nuz, geç mi �in yük le rin den kur -
tu lu nuz. Ge le cek hak k�n da ka rar ver mek ise za ten
si ze ait tir. Dost luk lar üret ken lik kay na �� d�r. Ger çek
dost lar bir bir le ri nin ge li� me si, iler le me si, yü cel me si
için bir bir le ri ne des tek olur lar. Bil gi ve bi ri kim le riy le
dost la r� n�n ufuk la r� n� açar da ya n�� ma için de el ele
yü rür ler. Her dos tun mer ha met ve sev gi ye ge rek si -
ni mi var d�r. 

Dost lar dar gün le rin de bir bir le ri nin yan la r�n da
olup güç ver me li dir ler. Dost ol ma y� bi len ler ili� ki le ri -
ne sev gi yi reh ber ya pa bi len ler dir. 

Dost la r�n sev gi le rin den kay nak la nan �ef kat ve
mer ha met hiz met olup ba� ka in san la ra da ula� ma -
l� d�r. Tüm ha y�r,  hiz met ve yar d�m ku rum la r� sev gi
do lu in san la r�n in san l�k yo lun da bir le� tir di �i el le ri ve
yü rek le ri sim ge ler. Dost luk ta ha y�r ve be re ket var -
d�r. Hiz met, �ef kat, da ya n�� ma, pay la� ma, öz ve ri,
cö mert lik gi bi tüm gü zel lik le ri için de ba r�n d� r�r.

Dost luk ger çek zen gin lik tir. Dost la r� n� z� se vi niz,
sa y� n�z, ko ru yu nuz, önem se yi niz,  de �er le ri ni bi li niz,
iyi ve zen gin ya �a y� n�z.      
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ÖN CE SEV Gİ � Ba�dat Caddesi’nde Cumhuriyet Yürüyü�ü

KIRMIZI-SIYAH yürüyüşKIRMIZI-SIYAH yürüyüşKIRMIZI-SIYAH yürüyüşKIRMIZI-SIYAH yürüyüşKIRMIZI-SIYAH yürüyüşKIRMIZI-SIYAH yürüyüş
Kadıköylüler, Cumhuriyetimizin kurulu�unun 88. yıldönümünü Ba�dat Caddesi’ndeki kırmızı-siyah yürüyü�te bulu�arak

kutladılar. Her yıl rengârenk görüntülerle gerçekle�en yürüyü�e, bu yıl Hakkâri’de �ehit olan askerlerimiz ve Van
depreminde kaybettiklerimiz nedeniyle siyah renk damgasını vurdu. Yürüyü� sonunda Kadıköylülere hitap eden Ba�kan

Öztürk, ‘Önemli ulusal bayramımızda tek ses olmak yerine yapılan bütün iptal ça�rılarına ra�men inadına buradayız’ dedi. 

Yürüyü�e katılanlar
depremzedeler için getirdikleri
yardımları, yardım araçlarına

teslim ettiler.
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S.NO F�RMA ADI  ADRES�  TELEFON SORUMLUSU
1. GÖZTEPE �EM�HA �AK�R HUZUREV� MERD�VENKÖY MAH. �A�R AR�� CAD. NO:56 0216 - 358 29 42 /0216 368 48 96 FAX: 0216-368 14 63 MUSTAFA KARAGÖZO�LU

2. MEYDAN OTO YIKAMA E��T�M MAH. BABACAN SOK. NO:1 0533 - 554 87 32 MAHMUT �PEKÇ�

3. PAK �� OTO YIKAMA E��T�M MAH. HIZIRBEY CAD. NO:82/A 0554 - 937 67 90 ABDULBAHR� F�L�Z

4. BEN� YIKA OTO YIKAMA BOSTANCI MAH. BAHÇELER ARASI SOK.2/1 0216 - 464 52 40 MUSTAFA TÜMSEK

5. SERDAR �NANMI� �BRAH�MA�A MAH. EYÜP AKSOY CAD. NO:43 0532 - 445 76 78 SERDAR �NANMI�

6. MERT OTO �BRAH�MA�A MAH. D�NLEÇ SOK. NO:3 0216 - 340 08 60 CEP :0532 - 425 01 42 MURAT KILIÇ

7. GÜL APARTMANI MERD�VENKÖY MAH. GÜVEN SOK. NO:3 0216 - 360 96 31 AL� MET�N TÜZÜM

8. F�K�RTEPE E��T�ME YARDIM DERNE�� F�K�RTEPE MAH. MANDIRA CAD. CAN�Ç� SOK NO:14 0216 - 550 27 23 YUSUF EYÜP �AH�N

9. KÜR�AT OTO PARK HASANPA�A MAH.UZUNÇAYIR CAD. NO:16 0532 - 416 06 16 �BRAH�M DEM�REL

10. YILMAZ KARDE�LER OTO ACIBADEM MAH. ONUR SOKAK NO:10 0216- 326 80 01 / 0507 - 363 38 51 H�LM� YILMAZ

11. BICI BICI OTO YIKAMA E��T�M MAH. ABD�BEY CAD. NO:31 0534 - 522 21 22 ABD� BOLKAN

12. UZMAN OTO YIKAMA MERD�VENKÖY MAH. SEYHAN SOK. NO:33/A/A 0539 - 399 45 52 AYHAN TEK�RTA�

13. �OLA OTO YIKAMA F�K�RTEPE MAH.MANDIRA CAD. NO:19-21 0216- 340 54 05 CEM CO�KUN

14. YÖRÜK OTO YIKAMA HIZIRBEY CADDES� NO: 122 0535 - 251 54 23 -  0538 420 37 75 AYHAN YILMAZ

15. F�L�Z OTO YIKAMA HIZIRBEY CADDES� NO:92 0535 - 679 46 40 ÇELEB� AYDO�AN

16. STS OTO YIKAMA MANDIRA CAD. NO:125/C 0216 - 345 71 90   - 0555 667 0012 SUAT ERDO�AN

17. PALM�YE OTO YIKAMA MANDIRA CAD. NO:32 GÜR SOKAK NO:1 0507 - 259 24 11 /   0216 - 550 94 16 �LKER ALBOSTAN

18. DO�AN OTO YIKAMA MERD�VENKÖY MAH. MENEK�E SOKAK NO:2 0216 - 565 86 79 DÜZGÜN SERTTA�

19. DOSTELLER ���TME ENGELL�LER ERKEN �.Ö.O. GÖZTEPE TÜTÜNCÜ MEHMET EFEND� CAD. BESTEKAR Z�YA SOK. 0216 - 358 09 61 - 302 28 72 YAD�KAR D�NCEL

● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Be le di ye si il çe de kur ban bay ra m� ha -
z�r l�k la r� na h�z ver di. Bir sü re dir de vam eden
ça l�� ma lar son bir kaç gün dür h�z ka zan d�. Bu

ça l�� ma lar kur ban ke si mi nin son gü nü olan bay ra m�n
dör dün cü gü nü ne ka dar de vam ede cek. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin; top -
lum sa� l� �� n�n ko run ma s�,
ça� d� �� ke sim gö rün tü le -
ri nin olu� ma ma s�, kur -
ban iba de ti nin �s la mi -
yet’in ru hu na uy gun
�e kil de ger çek le� ti -
ril me si için yap t� ��
kap sam l� ha z�r l�k -
lar la il gi li bil gi ve -
ren Ka d� köy Be le di -
ye si Za b� ta Mü dü rü
Hak k� Ay d�n il çe de
ça l�� ma la r�n yo lun da
git ti �i ni be lir te rek, “Ka d� -
köy’de Bos tan c� Tü nel Mev -
ki i’nde kur ban sa t� �� ya p� la cak. Ay -
r� ca be lir le di �i miz nok ta la r�n d� ��n da ya p� la cak
ke sim le re izin ver me ye ce �iz” de di. 

Ge rek Za b� ta Mü dür lü �ü ekip le ri ge rek se Ve -

te ri ner Mü dür lü �ü’ne ba� l� ve te ri ner he kim ler e� -
li �in de kur ban sa t�� ye rin de de ne tim le ri sür dür -
dük le ri ni söy le yen Ay d�n, “Ka d� köy Be le di ye si
her y�l ol du �u gi bi Ka d� köy lü le rin ra hat bir Kur -
ban Bay ra m� ge çi re bil me si için ge rek li ön lem le -
rin ta ma m� n� al m�� du rum da ve bu ön lem ler al�n -
ma ya de vam edi yor. Kur ban sa t� �� Bos tan -
c� Tü nel mev ki in de da ha ön ce Çar �am ba

Pa za r� ola rak kul la n� lan böl ge de
ya p� la cak. Bu ra da da ge -

rek li hij ye nik ko -
�ul la r�n ye ri ne
ge  t i  r i l  me  s i
kay d�y la çöp
ol sun, güb -
re le me ol -
sun her tür lü
ö n  l e m  l e r

al�n d�. Bun lar
için de a�� r� bir

özen gös te ri li -
yor. Ke sim yer le ri

için va tan da� la r� m� z�n
bo� ar sa lar da, bi na çev -
re le rin de kes me me si
için de böl ge miz de bu -
lu nan oto y� ka ma yer le -

ri kur ban ke sim yer le ri ola rak be lir len di. Bu ra lar
ke sim için uy gun �art la ra sa hip ler. Bu nok ta lar
d� ��n da ya p� lan ke sim le re izin ver me ye ce �iz. Uy -
ma yan lar için Ka ba hat ler Ka nu nu ge re �i ge rek li
ya sal i� lem ler ya p� la cak. Her  �ey bi zim is te di �i -
miz gi bi gi di yor ve her han gi bir s� k�n t� m�z yok.

Tek bir böl ge nin sa t�� ye ri ola rak be lir -
len me si i�i mi zi ko lay la� t� r� yor.

Ka d� köy’e ge len kur ban l�k
hay van la r�n kon trol le ri ni mü -
dür lü �ü müz ve ve te ri ner le ri -

miz le bir lik te yap t�k
ve yap ma ya de -

vam edi yo ruz”
di ye ko nu� tu.

Di �er ta -
raf tan kur -
ban l�k hay -

van sa t� c� la r�
kur ban sa ta ma -

mak tan do la y� s� -
k�n t� l� ol duk la r� n� be -

lir tir ken, mü� te ri ler de
kur ban l�k hay van fi yat -
la r� n�n a�� r� yük sek ol -
du �un dan �i kâ yet edi -
yor lar. 

KADIKÖY BELED�YES� 2011 KURBAN KES�M YERLER�

Kadıköy’de BAYRAM TELAŞIKadıköy’de BAYRAM TELAŞIKadıköy’de BAYRAM TELAŞIKadıköy’de BAYRAM TELAŞIKadıköy’de BAYRAM TELAŞIKadıköy’de BAYRAM TELAŞI

Kadıköy Belediyesi
Zabıta Müdürü

Hakkı Aydın

Geçti�imiz yıllarda oldu�u
gibi bu yıl da Kadıköy’de

kurban satı� ve kesim i�leri
sıkı tutulacak. 

20. FERHAT YEREBAKAN BOSTANCI MAH. BOSTANARASI SOK. 798 ADA, 4-5 PARSEL
0532 - 437 52 58  / 0533 - 381 75 46

KADIKÖY BELED�YES� 2011 KURBAN KES�M ve SATI� YER�

KL�MAPLUS ENERJ� VE KL�MA TEKNOLOJ�LER� PAZ. SAN. VE T�C. A.�.
2010 YILI OLA�AN GENEL KURUL �LANI 

KL� MAP LUS ENER J� VE KL� MA TEK NO LO J� LE R� PA ZAR LA -
MA SA NA Y� VE T� CA RET A.�. 2010 y� l� ça l�� ma la r�n dan el de edi -
len so nuç la r� ele al mak ama c�y la 30.11.2011 ta ri hin de sa at
14.00’da �ir ket mer kez ad re si olan Fer hat pa �a Mah. 99 Sok.
No:46-2 Ata �e hir/�S TAN BUL ad re sin de a�a �� da ki gün dem mad de -
le ri ni gö rü� mek üze re Türk Ti ca ret Ka nu nu 368. Mad de hü küm le ri -
ne gö re 2010 y� l� ola �an ge nel ku rul top lan t� s� ya p� la cak t�r. 
• 20.10.2011 ta ri hin de sa at: 14:00’da �ir ket mer kez ad re sin de ya -
p�l ma s� ka rar la� t� r� lan 2010 y� l� ola �an ge nel ku rul top lan t� s� n�n, top -
lan t� ta ri hin de �ir ke tin 7.500.000,00.- TL ser ma ye si ne te ka bül eden
7.500.000 his se den 6.000.000 his se nin top lan t� ma hal lin de ha z�r
bu lun du �u tes pit edil mi� olup, Türk Ti ca ret Ka nu nu 370. Md. Gö re
ya p� la cak olan top lan t� da ge rek li olan %100 top lan t� ni sa b� n�n te -
min edi le me me si ne de niy le ya p� la ma d� ��n dan, 2010 y� l� ola �an ge -
nel ku rul top lan t� s� n�n a�a �� da ki gün dem mad de le ri ni mü za ke re
ede rek ka ra ra ba� la mak üze re Türk Ti ca ret Ka nu nu 368. Mad de
hü küm le ri ne gö re 30.11.2011 ta ri hin de sa at 14:00’da �ir ket mer kez
ad re si olan Fer hat pa �a Mah. 99 Sok. No:46/2 Ata �e hir / �S TAN -
BUL’da ya p�l ma s� na, 
• 2010 y� l� fa ali yet ra po ru ile bi lan ço, kar ve za rar cet vel le ri nin or -
tak la r�n in ce le me si mak sa d�y la �ir ket mer kez ad re si olan Fer hat pa -
�a Mah. 99 Sok. No:46/2 Ata �e hir / �S TAN BUL ad re sin de top lan t�
ta ri hin den 15 gün ev vel or tak la r� m� z�n in ce le me si ne aç�k bu lun du -
rul ma s� na,
• �ir ket ana söz le� me si nin tem sil ve il zam ile il gi li 8. mad de si ne ili� -
kin a�a �� da ha z�r la nan tek li fin ge nel ku ru lun ona y� na su nul ma s� na, 

ES K� ME T�N 
��R KE T�N TEM S�L VE �L ZAM YÖ NE T�M KU RU LU ÜYE LE -

R�’N�N GÖ REV TAK S� M�:
MAD DE 8 :
�ir ke tin yö ne tim ve d� �a r� ya kar �� tem si li Yö ne tim Ku ru lu’na ait -

tir. �ir ket ta ra f�n dan ve ri le cek bü tün bel ge le rin ve ya p� la cak söz le� -
me le rin ge çer li ola bil me si için, bun la r�n �ir ke tin un va n� al t� na kon -
mu� ve �ir ke ti il za ma yet ki li 2 (iki) ki �i nin mü� te rek im za s� n� ta �� ma -
s� ge rek li dir.

�ir ke ti miz yö ne tim ku ru lu na se çi len Jo zef Atat, Yö ne tim Ku ru -
lu Ba� kan l� ��’na, Za fer Ye nal Al taç, Yö ne tim Ku ru lu Ba� kan ve kil li -
�i’ne, Gök men Ha san At lan, ATA KO Ulus la ra ra s� Ta �� ma c� l�k, De -
niz ci lik Ve Ti ca ret Li mi ted �ir ke ti ni tem si len T.C. uy ru �un dan "Ru -
me li Fe ner Cad de si Yon ca Ev le ri A-9 Blok Kat.3 Dai re.7 Ze ke ri ya -
köy/Sa r� yer/�s tan bul” ad re sin de mu kim Jan Atat ve yi ne ATA KO
Ulus la ra ra s� Ta �� ma c� l�k, De niz ci lik Ve Ti ca ret Li mi ted �ir ke ti ni tem -
si len T.C. uy ru �un dan “Çan ka ya Ma hal le si �s met �nö nü Bul va r�
No.124 Pa na ro ma Apart ma n� Kat.4 No.7 Mer sin” ad re sin de mu kim
Fi lip Ta hin ci’de Yö ne tim Ku ru lu üye li �i ne se çil mi� olup, �ir ket ta ra -
f�n dan ve ri le cek bü tün bel ge le rin ve ya p� la cak söz le� me le rin ge çer -
li ola bil me si için, Yö ne tim Ku ru lu’ndan her han gi 2 (iki) ki �i nin �ir ke -
tin un va n� al t� na kon mu� mü� te rek im za la r� ile �ir ke ti her ko nu da 3
(üç) y�l sü rey le tem sil ve il zam ede cek tir. 

Yö ne tim Ku ru lu, Türk Ti ca ret Ka nu nu’nun 319’ncu Mad de si’ne
gö re �ir ke ti tem sil ve ida re yet ki si nin hep si ni ve ya ba z� la r� n� Yö ne -
tim Ku ru lu Üye si olan bir ve ya bir kaç mu rah has üye ye ve ya pay sa -
hi bi ol ma la r� zo run lu bu lun ma yan Mü dür le re ve re bi lir.     

YE N� ME T�N
��R KE T�N TEM S�L VE �L ZAM YÖ NE T�M KU RU LU

ÜYE LE R�’N�N GÖ REV TAK S� M�:
MAD DE 8:
�ir ke tin Yö ne ti mi ve d� �a r� ya kar �� tem si li Yö ne tim Ku ru lu’na

ait tir. �ir ket ta ra f�n dan ve ri le cek bü tün bel ge le rin ve ya p� la cak söz -
le� me le rin ge çer li ola bil me si için, bun la r�n �ir ket un va n� al t� na kon -
mu� ve �ir ke ti tem sil ve il za ma yet ki li ki �i ve ya ki �i le rin mün fe rit ve -
ya mü� te rek im za s� n� ta �� ma s� ge rek li dir.

Yö ne tim Ku ru lu, Türk Ti ca ret Ka nu nu’nun 319’ncu Mad de si’ne
gö re �ir ke ti tem sil ve ida re yet ki si nin hep si ni ve ya ba z� la r� n� Yö ne -
tim Ku ru lu Üye si olan bir ve ya bir kaç mu rah has üye ye ve ya pay sa -

hi bi ol ma la r� zo run lu bu lun ma yan Mü dür le re b� ra ka bi lir.
�ir ke ti i� le ri nin ve fa ali ye ti nin ge li� me si ile Yö ne tim Ku ru lu lü -

zum ve ih ti yaç gör dü �ü tak dir de ida re i� le ri nin ve gö rev le ri nin ken -
di üye le ri ara s�n da ne �e kil de ve han gi esas lar da ire sin de tak sim
edi le ce �i ni tes pit eder.     

�ir ke tin amaç ve ko nu su ile il gi li gay ri men kul ve s� na î mül ki yet
hak la r� na ta sar ruf et mek, bun lar üze ri ne re hin ipo tek te si si et mek,
�ir ke tin leh ve aley hi ne her çe �it ay ni ir ti fak, ki ra, �uf’a gi bi ir ti fak
hak la r� n� ik ti sap, te sis, ter kin ve fek et mek, li sans ve pa tent hak la -
r� n� ik ti sap et mek ko nu la r�n da ki ta sar ruf ve mu ame le ler yö ne tim ku -
ru lu ka ra r� ile ya p� l�r.
• Sa y�n or tak la r� m� z�n biz zat ve ya bir tem sil ci va s� ta s�y la 2010 y� l�
ola �an ge nel ku rul top lan t� s� na ka t�l ma s� n� ri ca ede riz. Top lan t� ya
biz zat i� ti rak ede me ye cek or tak la r� m� z�n ve kâ let na me le ri ni a�a �� -
da ki ör ne �e uy gun ola rak dü zen le me le ri ni, im za s� no ter ce onay lan -
m�� ve kâ let na me ile ve ya no ter ce onay l� im za sir kü le ri ni ve ya im za
be yan la r� n� ken di im za la r� n� ta �� yan ve kâ let na me for mu na ek le mek
su re tiy le ken di le ri ni tem sil et tir me le ri ne ka rar ve ril mi� tir.

VE KÂ LET NA ME
His se da r�.bu lun du �um KL� MAP LUS ENER J� VE KL� MA TEK -

NO LO J� LE R� PA ZAR LA MA SA NA Y� VE T� CA RET ANO N�M ��R -
KE T� 30.11.2011 ta ri hin de �ir ket mer kez ad re si olan Fer hat pa �a
Mah. 99 Sok. No:46/2 Ata �e hir / �S TAN BUL  ad re sin de sa at
14:00’da ya p� la cak 2010 y� l� na ait ola �an ge nel ku rul top lan t� s�n da
be ni tem sil et me ye ve gün dem de ki mad de le rin ka ra ra ba� lan ma s�
için oy kul lan ma ya ………………………………………..….......'y�
ve kil ta yin et tim.
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● Gökçe UYGUN

Van dep re mi, dik kat le ri bir kez da ha bi -
na la r� m� z�n gü ven li �i ko nu su na çek ti.
Ül ke miz de ki ya p� la r�n bü yük bir ço -

�un lu �u nun dep re me ha z�r ol ma d� �� bi li nen
bir ger çek. Pe ki ya si zin bi na n�z dep re me kar -
�� ne ka dar da ya n�k l�? Ka d� köy Be le di ye si Be -
ton Ze min Test La bo ra tu va r� bu so ru ya ya n�t
ve ri yor. Fi kir te pe'de ki la bo ra tu var da,  her tür -
lü bi na ve ze min etüd le ri ile be ton test le ri, uy -
gun fi yat la ra ya p� l� yor.

Ka d� köy Be le di ye si Ya p� Kon trol Mü dür -
lü �ü Be ton ve Ze min La bo ra tu va r� Be ton De -
ney so rum lu su je ofi zik mü hen di si Me nek �e
Per di, ça l�� ma la r�n mev cut bi na lar ve ye ni in -
�a at la ra yö ne lik ola rak 2 bö lüm de ya p�l d� �� n�
be lir te rek, “Es ki den sa de ce mev cut es ki bi na -
lar da ça l� �� yor duk. An cak ar t�k ya p� de ne tim
fir ma la r� dev re ye gir di. Be le di ye le rin yap ma s�
ge re ken yet ki on la ra kay d� r�l d�. An cak bu ra da
�öy le bir du rum var; bu fir ma la r� mal sa hi bi se -
çi yor, son ra da ‘Gel be ni de net le’ di yor. Bu
du rum, ob jek tif so nuç al�n ma s� n� zor la� t� r� yor.
Bu ne den le biz Ma y�s 2011'den bu ya na bu fir -
ma la r� de net li yo ruz. So nuç ta ruh sat ve ren bir
ku ru muz ve al t� na im za at t� �� m�z her in �a at tan
so rum lu yuz” de di.

� YÜZ DE 100 DE NE T�M VAR’
Be le di ye ye ge len ya p� de ne tim ra por la r� n� ken -

di le ri nin de �an ti ye le re gi de rek kon trol et tik le ri ni
an la tan Per di, “Ka d� köy'de ma sa ba ��n da onay yok,
ye rin de de ne tim var. Ye rin de gi dip ba k� yo ruz nu -
mu ne al� yo ruz test edi yo ruz. Ka d� köy'de ya p�l mak -
ta olan tüm in �a at lar bu la bor tu var dan, de ne tim den
ge çi yor. Ka d� köy'de yüz de 100 de ne tim var” ifa de -
si ni kul lan d�. Me nek �e Per di, bi na sa t�n ala cak olan
Ka d� köy lü le rin de la bo ra tu va ra mü ra ca at ede rek,
söz ko nu su ya p� n�n sa� lam l� �� n� ö� re ne bi le cek le ri -
ni söy le di. Per di, �öy le de vam et ti: “Van dep re mi bi -
ze de ne tim ve kon tro lün sa ha da ya p�l ma s� n�n öne -
mi ni bir kez da ha gös ter di. Ama biz bu nu za ten 11
y�l d�r ya p� yo ruz. Dep rem den son ra çok sa y� da Ka -
d� köy lü bi zi ara ya rak, bi na la r� n� test et tir mek için
ba� vur du. 11 y�l da 1500 bi na y� kon trol et tik. (Yüz -
de 30'u Ka d� köy d� ��n dan) Bun la r�n yüz de 85'i risk
ta �� yor. Der hal ye ni den ya p�l ma l�. OD TÜ'nün da -
n�� man l�k hiz me ti ver di �i bir fir ma n�n mü ra ca at�y la
da Tür ki ye ge ne lin de 552 dev let oku lu nu test et tik.
So nuç lar çok va him di. An cak fir ma bi ze bu okul la -
r�n ço �u nun ye ni len di �i ni söy le di.”

Ka d� köy Be le di ye si Ya p� Kon trol Mü dür lü �ü
Be ton ve Ze min La bo ra tu va r�’na ula �a bi le ce �i niz
te le fon nu ma ra la r� �öy le: 0 216 542 50 00 (da hi li
1651 ve 1652) ve 0216 327 83 50 (di rekt)

● Mustafa SÜRMEL�

�
s tan bul’da Ka d� köy Be le di ye si’nin de ara la -
r�n da bu lun du �u Sos yal De mok rat Be le di ye -
ler Der ne �i (SO DEM) üye si be le di ye ler den

Van’da ki kar de� le ri mi ze yar d�m eli uzan d�.
Ya �a nan dep rem son ra s� böl ge de ki kar de� le ri -

mi zin ya ra la r� na mer hem ol mak için kol la r� s� -
va yan SO DEM üye si be le di ye ler va tan da� lar -
dan ge len yar d�m la r� t�r lar la Van’a gön der di. 

6’s� Er ci�’e, 5 ta ne si de Van’a ol mak üze re
da ha ön ce 11 t�r l�k bir yar d�m kon vo yu nun
dep rem böl ge si ne ula� t� �� n� ve da �� t�m la r� n�n
ya p�l d� �� n� söy le yen Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -

n� Av. Se la mi Öz türk, ta lep le re gö re yar d�m lar
gön der dik le ri ni be lir te rek,  ça d�r, su, ku ru g� da,
hij ye nik mal ze me ve bat ta ni ye ih ti ya c� na ce vap
ve re cek �e kil de ye ni bir yar d�m kon vo yu olu� -
tur duk la r� n� söy le di. 12 be le di ye nin uyum lu bir
�e kil de, plan ve prog ram l� ola rak bir lik te ha re -
ket et tik le ri ni vur gu la yan Öz türk, “Uma r�m bir
da ha böy le fe la ket ler ya �a ma y�z” de di. 

Öz türk, �s tan bul’un da dep rem bek le di �i ni
ve ge rek li ha z�r l�k la r�n bir an ön ce ya p�l ma s�
ge rek ti �i vur gu su nu yap t�.  

Da ha son ra yar d�m la r� ta �� yan t�r la r�n �o för -
le ri, be le di ye ba� kan la r� ta ra f�n dan tek tek
Van’a git mek üze re u�ur lan d�. 

Yar d�m kam pan ya s�n da, sadece bat ta ni ye,
ça d�r, ço cuk ma ma s� ve ço cuk be zi ka bul edi li -
yor. 
� 5 B�N L� RA GE R� GEL D�

Bu ara da yar d�m kam -
pan ya s� s� ra s�n da her ke si
duy gu lan d� ran il ginç
bir olay ya �an d�. 

27 Ekim Per -
�em be gü nü dep -
rem ze de le re yar -
d�m gön der mek is -
te yen Ce mil Me -
tin, yar d�m ko li si ne
koy du �u bat ta ni ye
için de unut tu �u 5 bin
li ra s� n� ge ri al d�. Pa ra y�
unut tu �u fark eden Me tin,
ilk ola rak Si liv ri Be le di ye si’ne
git ti. Yar d�m la r�n Ka d� köy Be le di -

ye  s i ’nde
top lan d� -
�� n� ö� re -

nen Me tin,
Ka d� köy Be -

le di ye si’nden
t�r la r�n yo la ç�k t� -

�� n� ö� re nin ce pa ra -
dan ümi di ni kes ti. An cak 2

gün son ra Bü yük çek me ce Be le di ye Mec li si
Ba� kan ve ki li Co� kun K� l�ç ken di si ni ara y�p pa -
ra n�n bu lun du �u nu söy le yin ce bü yük bir �a� -
k�n l�k ya �a yan Ce mil Me tin, “Yar d�m lar da �� -
t�l d�k tan son ra pa ra y� bu lan bir dep rem ze de va -
tan da� al d� �� yar d� m�n için den 5 bin li ra ç�k t� -
�� n� gö rün ce pa ra y� ia de et mi�. Ger çek ten bu
olay tak di re �a yan bir kar de� lik ör ne �i” di ye
ko nu� tu. 

● Sem ra ÇE LE B�

Van’da mey da na ge len 7,2’lik dep re min ar -
d�n dan, fay hat t� üze rin de ki tüm il ler de göz -
ler, ye rel yö ne tim le rin afet plan la r� na çev -

ril di. Ka d� köy lü ler de ken di il çe le ri nin dep rem pla -
n� n� me rak edi yor. 

Ka d� köy Be le di ye si, afe tin dört ev re sin de ya ni
za rar azalt ma, ha z�r l�k, mü da ha le ve iyi le� tir me a�a -
ma la r�n da ça l�� ma la r� n� sür dü rü yor. Bu kap sam da
Afet Yö ne tim Pro je si, Ka d� köy Be le di ye si Kent sel
Ara ma Kur tar ma Ta k� m� ve Be ton Ze min La bo ra -
tu va r�, bu a�a ma lar da ça l�� ma la r� n� yü rü ten bi rim -
ler. Van dep re mi nin ar d�n dan yar d�m lar ko nu sun da
ya �a nan or ga ni zas yon  eksikli�inin �s tan bul’da ya -
�an ma ma s� için �s tan bul Va li li �i ve Ka d� köy Kay -
ma kam l� ��n ca olu� tu ru lan �l-�l çe Acil Yar d�m Pla -
n� na uy gun bir �e kil de Ka d� köy Be le di ye si Acil
Yar d�m Pla n� olu� tu rul du. Bu plan kap sa m�n da acil
du rum lar da ve afet ler de en k� sa ve en et kin mü da -

ha le yi ger çek le� tir mek için i� bö lü mü ve ku rum sal
kay nak plan la ma s� ya p�l d�. Bu na gö re Be le di ye’de
Ha ber le� me, Ula� t�r ma Nak li ye, Elek trik, Su ve Ka -
na li zas yon, Ara ma Kur tar ma, Y� k�n t� la r� Kal d�r ma
ve Ge çi ci �s kân, �lk yar d�m ve Sa� l�k, Ön Ha sar
Tes pit, Sa t�n Al ma Ki ra la ma El Koy ma ve Da �� t�m,
D�� Yar d�m ile Gü ven lik hiz met grup la r� olu� tu rul -
du. Bu grup lar dep rem ve ya bü yük bir afet an�n da
or ga ni ze ola rak yar d� ma ko �a cak. 

� KENT SEL ARA MA
KUR TAR MA TA KI MI 

Ka d� köy Be le di ye si’nin ara ma-kur tar ma ta k� m�
Bak-Ka d� köy de özel lik le afet bi linç len dir me e�i -
tim le ri ko nu sun da ki ça l�� ma la r� n� sür dü rü yor. 27
ki �i lik BAK eki bi ku rul du �u 2005 y� l�n dan 2010’a

ka dar yak la ��k 32 bin ki �i yi afet ler
ko nu sun da bi linç len dir di. Bak-Ka -
d� köy, bi linç len dir me e�i tim le ri nin
ya n� s� ra ku rum içi risk ana liz le ri ve
afet ler son ra s�n da et kin mü da ha le
için tat bi kat lar ya p� yor. 

� KA DI KÖY AFET 
YER LE ��M PLA NI

2008 y� l� iti ba riy le nü fu su yak -
la ��k 550.000 olan Ka d� köy, 21 ma -
hal le si, nü fus yo �un lu �u ve ka pa si -
te le ri göz önü ne al� na rak 8 ay r� Afet
Yer le �im Böl ge si’ne ay r�l d�. 2009
ye rel se çim le riy le 7 ma hal le Ata �e -
hir Be le di ye si s� n�r la r� için de kal d�
an cak Ka d� köy Be le di ye si 30 bin
450 bi na n�n bu lun du �u 25.7
km2’lik alan da ça l�� ma la r� na de -

vam edi yor. Afet ve kriz du rum la r�n da Ka d� köy’ün
tüm ma hal le le rin de se ri �e kil de or ga ni ze ol mak, acil
mü da ha le ge rek ti ren alan la ra en k� sa ve et ki li yol -
dan eri �i mi ve kay nak la r�n ak ta r�l ma s� n� sa� la mak,
can ve mal ka y�p la r�y la ha sar la r� en aza in dir ge mek
ama c�y la Ka d� köy �l çe si Afet Yer le �im Pla n� ha z�r -
lan d�. Bu kap sam da 21 ma hal le ve 8 Afet Yer le �im
Böl ge sin de afet ça l�� ma la r�n da kul la n�l mak üze re
ge rek li ve ri le rin top la na rak gün cel len me si ya p� l� -
yor. Ça d�r alan la r�, en kaz dö küm alan la r�, i� ma ki -
ne le ri, top lan ma mer kez le ri gi bi ön ce lik le ge rek li
alan lar be lir len di. Yo �un in san kul la n� m� olan top lu
ya �am me kân la r� n�n tes pi ti, ko nut la r�n ya n� s� ra
yük sek risk al t�n da ki okul lar, has ta ne ler, ka mu ku -
rum la r�, yurt lar, ders ha ne ler, al�� ve ri� mer kez le ri,
si ne ma, ti yat ro, gös te ri mer kez le ri, akar ya k�t-lpg is -
tas yon la r� gi bi yer le rin ni te lik sel ve ni ce lik sel ve ri -
le ri nin top lan ma s�, gün cel len me si de vam edi yor.
Ay r� ca; afet son ra s�n da ih ti yaç du yu la bi le cek ec za -
ne ler, ec za de po la r�,
sa� l�k mer kez le ri, su
de po la r� mar ket ler, f� -
r�n lar vb. ih ti yaç du yu -
la cak me kân lar be lir le -
ni yor. 

Ma hal le Ta ban l�
Top lum Afet Yö ne ti mi
Pro je si afe te yö ne lik
ola rak ha z�r la nan ma -
hal le öl çe �in de bir ör -
güt len me mo de li. Ma -
hal le ler de bu lu nan gö -
nül lü ev le ri ara c� l� �� ve

ta ma men ma hal le sa kin le ri nin ka t� l� m� ile ger çek -
le� ti ri li yor. Ma hal le sa kin le ri ni afet ler ön ce sin de, s� -
ra s�n da ve son ra s�n da ör güt le me he de fiy le bir ça l�� -
ma gru bu olu� tu ran ma hal le ler de pro je ba� la t� l� yor. 

Ön ce lik le ma hal le gö nül lü ev le rin de or ga ni ze
olan grup la r�n e�i tim le ri ile ba� la yan pro je kap sa -
m�n da ma hal le s� n�r la r� için de afet ön ce sin de teh li -
ke olu� tu ran du rum lar be lir le ni yor, afet son ra s�n da
fay da sa� la ya bi le cek i� let me ler ve ki �i ler ka y�t al t� -
na al� n�p bir ve ri ta ba n� olu� tu ru lu yor ve ma hal le
risk ha ri ta s� ha z�r la n� yor. 

Ay r� ca pro je kap sa m�n da ma hal le de bu lu nan en
az bir okul ile si te de afet ler de ve acil mü da ha le ge -
rek ti ren kriz du rum la r�n da ak tif rol ala bi le cek bi -
linç li gö nül lü le rin olu� tu rul ma s� sa� la n� yor. Ma hal -
le sa kin le ri için afet bi lin ci e�i tim le ri or ga ni ze edi -
li yor ve bi rey le rin ak tif ola rak pro je ye ka t� l�m la r�
sa� lan ma ya ça l� �� l� yor. Bu kap sam da Eren köy ve
Fe ner bah çe gö nül lü le ri nin olu� tur du �u grup lar ken -
di ma hal le le rin de so kak so kak risk li bi na la r� tes pit
edip, top lan ma ve ça d�r yer le ri ni be lir li yor. 15 ki �i -
lik bir ekip olu� tu ran di �er ma hal le ler de de bu ça l�� -
ma ya ba� la na cak.

Kadıköy DEPREME hazır mı? 
10 4 - 17 KASIM 2011 HA BER

an’da dep rem ol du; hü kü met, Cum hu ri yet
re sep si yon la r� n�, kut la ma la r� n�, res mî ge çit
ve Cum hu ri yet le il gi li di �er bü tün tö ren le ri
ip tal et ti. Re sep si yon ve kok teyl gi bi kut la -

ma la r� ‘e� len ce’ ola rak ni te len dir mek ve be� yü zün
üze rin de va tan da ��n ölü mü nün he men ar d�n dan
dü zen le me mek her kes ta ra f�n dan an la �� la cak ve
des tek le ne cek bir dav ra n�� di ye dü �ü nü yo rum. Pe -
ki ama ya res mî ge çit ve tö ren le rin ip ta li ney le aç�k -
la na bi lir?

Tür ki ye ‘Cum hu ri ye ti’ Kül tür Ba ka n� Er tu� rul
Gü nay, ip tal ler den son ra ge len “Cum hu ri yet ip tal
edi le mez” tep ki le ri ne “Böy le bir or tam da yüz ler ce
yurt ta �� m�z ca n� n� yi tir mi� ken ‘biz ne den bir re sep si -
yon da bu lu� ma d�k, eli miz de ka deh ler le kah ka ha lar
at ma d�k’ ya da ‘yol lar da bu ak �am ne den yü rü yü�
yap ma d�k’ di ye bir tep ki nin dil len di ril me si ni do� ru -
su an la ya m� yo rum” di ye ce vap ve ri yor. Kül tür Ba -
ka n� gi bi bu tö ren le ri ‘e� len ce’ ola rak gö ren ler,
Cum hu ri yet tö ren le ri ni ‘elin de ka deh le kah ka ha lar
at mak’ ola rak ni te le yen ler, ola ya ne re sin den bak -
mak ta d�r lar? Be nim bil di �im Cum hu ri yet, hü kü met
ba� ka n� n�n, halk ta ra f�n dan bel li bir sü re için ve be -
lir li yet ki ler le se çil di �i yö ne tim bi çi mi dir. Ve Cum hu -
ri yet tö ren le ri, y�l da bir ke re de ol sa bu nun ha t�r lan -
ma s� n�n ve halk için öne mi nin, tem si li bir gös ter ge -
si dir. Bir do �al afe tin bu nun la ne alâ ka s� var d�r?
Res mî ge çit ya par ken ö� ren ci le rin ve ya as ker le rin
el le rin de ne za man ka deh ler gör dü nüz, ne za man
kah ka ha lar ata rak yü rü dü ler?

Gü nay bir de bu çe ki� me yi “her ko nu yu is tis mar
et me an la y� �� n�n çok çar p� c� bir ör ne �i ola rak” gö rü -
yor mu�. Bu fik re ben de ka t� l� yo rum ama ay n� fik re
çok ba� ka aç� lar dan sa hip ol du �u muz aç�k. Ör ne -
�in bir çok kon ser ip ta li ile de kar �� kar �� ya kal d�k.
Kon ser de diy sem, res to ran ve bar la r�n can l� mü zik
per for mans la r�n dan ve ya ‘el ler ha va ya’ e� len ce
kon ser le rin den bah set mi yo rum. Kla sik mü zik kon -
ser le ri ip tal edil di. Edil me yen de edil di farz edil di ve -
ya ya p�l ma s� na, afi� le ri nin as�l ma s� na tep ki gös te ril -
di. Ör ne �in Be �ik ta� Be le di ye si Per �em be ak �a m�
Ful ya Sa nat’ta ya pa ca �� kon se ri ip tal et me se de,
afi� ve bill bo ard la r� n� kal d�r mak zo run da kal d�.

�DOB’un 29 Ekim ak �a m� ‘�e hit ler Ora tor yo su’
ve Pa zar gün kü ço cuk oyu nu, Ba� ba kan l�k tan ge -
len ‘ani’ bir emir le kon ser den bir gün ön ce kal d� r�l d�.
Her hal de ‘�e hit ler Ora tor yo su’nun ad�n dan, el de
ka deh ler le din le ne cek bir eser ol ma d� �� ve ya kah ka -
ha at t� ra cak un sur lar içer me di �i an la �� l� yor dur. Dep -
rem den bir haf ta ön ce ha yat la r� n� kay be den, bu gü -
ne ka dar öl me ye de vam eden, Cum hu ri ye tin ila n�
için can la r� n� ve ren �e hit ler ad� na ya z� lan bir ese rin
ic ra s�n da zil ta k�p oy nan ma ya ca �� n�n tah min edil -
me si çok da zor ol ma sa ge rek! Kül tür-sa nat la, e� -
len ce yi bir bi rin den ay� ra ma yan la ra, “o za man te le -
viz yon ka nal la r� da bir sü re li �i ne ka pa t�l s�n m�, di zi -
ler ip tal edil sin mi, res to ran lar da bir sü re ser vis d� ��
b� ra k�l s�n m�?” di ye sor mak is ti yo rum… Ay r� ca bir
sü rü c� v�k te le viz yon prog ra m� n�n sür me si ne ne de -
me li?

Ka d� köy’ü ve Ka d� köy lü le ri bir ka lem de ay�r mak
la z�m. Her ne ka dar Ka d� köy’de Sü rey ya Ope ra -
s�’nda tem sil le ri ni ger çek le� ti ri yor ol sa lar da, ta ma -
men Kül tür Ba kan l� ��’na ba� l� ol du �u için Dev let
Ope ra ve Ba le si tem sil le ri ni ay� r�r sak, bu il çe de ba� -
ka bir ‘kül tür’ et kin li �i ip tal edil me di. Ka d� köy Be le -
di ye si ge ce ya r� la r� na ka dar Van’da ki dep rem ze de -
le re yar d�m top la y�p gön de rir ken; Sü rey ya Ope ra -
s�’nda ki kon ser le ri ni de, di �er kül tür-sa nat et kin lik -
le ri ni de, Fen �� le ri gö rev le ri ne de vam et ti �i gi bi sür -
dü rü yor. �p tal olup ol ma d�k la r� na da ir bir çok te le fon
gel me si ne ra� men Cu mar te si ak �a m� Ba� dat Cad -
de si’nde Cum hu ri yet yü rü yü �ü de ger çek le� ti ril di,
Pa zar te si ak �a m� Sü rey ya Ope ra s�’nda Me ral Gü -
ney man kon se ri de ya p�l d�. Ka d� köy lü ler Van’da ki
dep rem ze de le re gön de ril mek üze re ev le rin den Be -
le di ye’ye yar d�m tor ba la r� ta �� d�k la r� gi bi, kon ser sa -
lo nu nu da, Ba� dat Cad de si’ni de dol dur du lar. 

K� sa ca s�, her �ey den ön ce el ma lar la ar mut la r�
ay� ra bil mek la z�m…

As l ı  AY HAN

V

Elmalarla
Armutlar

Ya�anan Van depreminin ardından yardımlar son hızla devam ederken, depreme ne kadar hazırlıklıyız
sorusu da gündeme geldi. Biz de Gazete Kadıköy olarak ilçemizde yapılan çalı�maları mercek altına aldık... 

Binanızın deprem riskini, Kadıköy Belediyesi Beton ve Zemin Laboratuvarı'nda
ö�renebilirsiniz. �stanbul'da tek olan laboratuvarın sorumlusu Menek�e Perdi,

‘11 yılda 1500 binayı kontrol ettik. Bunların yüzde 85'i risk ta�ıyor’ dedi.

Binanız depreme DAYANIKLI MI?

KADIKÖY Belediyesi Yap� Kontrol
Müdürü Seher Tuncer, Kad�köy'de in�a

edilmekte olan tüm binalar�n “yap� kontrolünü”
yapt�klar�n� belirterek, “Binan�n, ruhsat ve

eklerine uygun olarak yap�l�p yap�lmad���n�
kontrol ediyoruz. 4708 say�l� yap� denetim

yasas�na göre sorumlu yap� denetim firmalar�
sorumlulu�unda yap�lmakta olan in�aatlar,
yap� denetim yasas�n�n 4. maddesi gere�i,

müdürlü�ümüz taraf�ndan denetleniyor.
Böylece binalar�n ruhsat ve eklerine uygun

yap�lmas� sa�lan�yor. 

E�er projeye ayk�r� bir durum varsa, bunun
düzeltilmesi konusunda gerekli uyar�da
bulunularak, yasal i�lem yap�l�yor” dedi.

Kad�köy Belediyesi'nde �mar ve Yap�
Kontrol'un 2 ayr� müdürlük halinde faaliyet

gösterdi�ine dikkat çekeren Tuncer, “Ruhsat
veren ile kontrol eden birim ayn� de�il. Bu da
daha sa�l�kl� bir denetim yap�lmas�na olanak

sa�l�yor” ifadesini kulland�. Tuncer, “�lçemizde
30 bin 500 binam�z var. Bunlar�n, 1998'deki

deprem yönetmeli�inden önce  in�a edilenleri
risk ta��yor” dedi. Tuncer, Kad�köy'de
1998'den bugüne (yani son deprem

yönetmeli�ine uygun olan) 2 bin 828 binaya
ruhsat verildi�ini de sözlerine ekledi.

3 BİN BİNAYA RUHSAT

� Bina kontrolü (3 kolon için): 650 TL.
� Bina kontrolü (5 kolon için): 900 TL.
� Bina kontrolü (7 kolon için): 1100 TL.
� Bina kontrolü (10 kolon için): 1300 TL.
� Bina kontrolü (15 kolon için): 1600 TL.
� Bina kontrolü rapor yazımı toplam ücreti
(yı�ma binalar için): 150 TL.
� Basınç dayanım testi (karot kırımı): 20 TL.

Beton ve Zemin
Laboratuvarı işlem

tür ve fiyatları şöyle:

Kadıköy’ün DEPREM PLANI

Çadır Alanının Kurulabilecek       
Açık Adresi                  Çadır Sayısı  

Merdivenköy Mah. Çoçuk Esirgeme Kurumu Arazisi E-5 yan� 1,650
Cafera�a Mah. Kad�köy Anadolu Lis.(Dr. Esat I��k Cad.) 250
Fenerbahçe Mah. Fenerbahçe Park� 850
Ko�uyolu Mah. Ko�uyolu Park� 200
Dumlup�nar Mah. Fenerbahçe Tesisleri 300
E�itim Mah. �.E.T.T. Otobüs Garaj� 130
Hasanpa�a Mah. Kad�köy Belediye Otopark� 280
Cafera�a Mah. Moda Sabit Pazar� Otopark� 80
Osmana�a mah. Yo�urtçu Park� 250
Ac�badem Mah. Türk Kad�n Vakf� �nki�af Cad. 80
Göztepe Mah. Özgürlük Park� 2,000
Bostanc� Mah. Bostanc� Gösteri Merkezi Yan� 500
Sahray�cedit Mah. Atatürk Cad. Cebe Sk. 1,000
Caddebostan Mah. Göztepe Park� 1,500

SODEM’li belediyelerden VAN’a yard�m eli
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● Gök han KA RA KA�
(Mil li yet Mu ha bi ri)

Gu in nes Re kor lar Ki tab�'na su alt� spor lar�
bran��nda gi ren tek spor cu olan Cem Ka -
ra bay, Cad de bos tan’da 21 Ekim’de gir di -

�i ak var yum dan ye ni bir dün ya re ko ru k�ra rak
ç�kt�. 2009’da dün yan�n su alt�nda en faz la ka lan
in san� un van�n� 135 sa at 2 da ki ka 19 sa ni ye ile
el de eden Ka ra bay, re ko ru nu 192 sa at 19 da ki -
ka ya ç�kard�. 

Ka ra bay ayr�ca dün yan�n ilk “su alt�nday ken
in ter net ten al��ve ri� ya pan adam�” un van�n� da
el de et ti.Ha va ile dol du ru lan tüp le ri kul la na rak
su alt�nda uzun sü re kal mak için 21 Ekim ak �am�
ak var yu ma gi ren Cem Ka ra bay, 29 Ekim’de ül -
ke mi ze ye ni bir re kor ka zand�rd�. ABD’li Jerry
Hall'a ait 120 sa at 1 da ki ka 9 sa ni ye lik re ko ru,
Ey lül 2009’da 135 sa at 2 da ki ka 19 sa ni ye ye
ç�kar tan Ka ra bay ken di re ko ru nu 57 sa at a�t�.
Tam 8 gün sü ren re kor de ne me si için 192 sa at su -
alt�nda ya �a yan Ka ra bay, Cum hu ri ye ti mi zin
ilan�n�n 88.y�l� kut la ma lar�nda sat ha ç�kt�. �e hit -
le ri mi zin unu tul ma mas� ve Van’daki dep rem ze -
de le rin ya ra lar�n�n sar�lmas� için sos yal me saj lar
ve ren Ka ra bay, Cum hu ri ye ti mi zin 88. Y�l� kut -
lan�rken Tür ki ye’ye ye ni bir re kor ka zand�rmak
is te di �i ni söy le ye rek 29 Ekim gü nü 19.42’de su -
dan ç�kt�.  

� CUM HU R� YET CO� KU SUY LA DALGICI
KAR�ILADILAR

Cum hu ri yet bay ram� ne de niy le Türk bay rak lar�
ve Ata türk pos ter le riy le re ko run k�r�ld��� Cad des -
bos tan’daki ha vu za ge len çok say�da va tan da�
Ka ra bay’� alk��lar la kar��lad�. Onun cu Y�l Mar��
e� li �in de su dan ç�kan Ka ra bay, ken di si ni bek le -
yen va tan da� la ra sar�ld�ktan son ra k�sa bir aç�kla -
ma yapt�. Ka ra bay, “Çok mut lu yum, her  �ey yo -
lun da gitti. Re ko ru �e hit le re at fe di yo rum. Van
dep re mi nin ac�s�n� da re kor s�ras�nda ya �ad�m ve
ken dim ce des tek ver me ye çal��t�m. Re kor
dal���mda ba na des tek ve ren, ina nan Ye ni -
çar��m’a ve tüm eki be te �ek kür edi yo rum. Ye ni
re kor lar da gö rü� mek üze re” de di. Gui ness’in
Tür ki ye’de ki ha kem le rin den olan ve re ko ru de -
net le mek le gö rev len di ri len �ey da Su ba�� Ge mi ci
ise her �e yin ku ral la ra uy gun yap�ld���n� söy le ye -
rek, “Re kor Gu in ness'in ku ral lar�na uy gun bir �e -
kil de ta mam land�. Bu ra da onayl�yo rum. Ken di
re ko ru nu zu k�rd�n�z. Bü yük bir se vinç ve gu rur la
ye ni bir dün ya re ko ru nu ilan edi yo rum” de di.

� M�L L� YET MU HA B� R� E� L�K ET T�
Re kor de ne me si ni yar�lad��� 94. sa at te yan�na

Mil li yet mu ha bi ri Gök han Ka ra ka�’la tam yüz mas -
ke ve tel siz ba� lant�s� ile ko nu �an Ka ra bay, ken di si -
ni çok iyi his set ti �i ni ve hiç bir so run la kar��la� -
mad���n� söy le di. Ka ra bay, 4. gü nün bek le di �in den
da ha h�zl� geç ti �i ni bir ön ce ki de ne me si ne gö re vü -
cu dun da bü yük ha sar lar�n mey da na gel me ye ce �i ni
vur gu lad�. Ka ra bay, “�e hit le ri mi zin ac�s�yla
sars�l�rken ya �a nan dep rem fe la ke ti bi zi de rin den
ya ra lad�. Ge li� me le ri in ter net ten izliyo rum. Van’da
in san lar�m�z�n yard�ma ih ti yac� var. Bir lik, be ra ber -
lik olur sa bu gün le ri da ha ko lay at lat�r�z” de di. Gök -
han Ka ra ka� da, Kad�köy’de k�r�lan böy le si ne
önem li bir re ko ra tan�kl�k et me nin gu rur ve ri ci ol du -
�u nu vur gu lad�. Ka ra ka�, “Cad de bos tan’da dün ya
ta ri hi ne yaz�lan bir re kor k�r�ld�. 200 y�l son ra bi le
2011’in Gu in nes Re kor lar Ki tab� alan bir ya banc�
Kad�köy’de Cem Ka ra bay’�n in sa nüs tü ba �ar�s�n�
oku ya cak” de di.

� SU AL TIN DAN E�� NE YÜ ZÜK AL DI 
8 gün ak var yum da ya �a yan Cem Ka ra bay,

ye ni car sim.com in ter net si te si nin tan�t�m� için
e�i ne yü zük si pa ri �i ver di. Su alt�ndan al��ve ri�
ya pan ilk ki �i ola rak da ta ri he ge çen Ka ra bay, e�i
Sa mu ray Ka ra bay’a yü zü �ü su alt�nda takt�.

� RE KOR AK VAR YU MU ÖZEL 
TA SAR LAN DI 

Cad de bos tan Sa hi li'nde ku ru lan 8 met re
uzun lu �un da, 3 met re de rin li �in de ki 80 ton luk
ak var yum, Ka ra bay’�n re kor de ne me si için Ben -
giz Öz de re li ta ra f�n dan özel ola rak ta sar lan d�. 8
gün dür tüm ih ti yaç la r� n� özel ak var yum da 3 met -
re de rin lik te gi de ren Ka ra bay, nor mal ko �ul lar da
ye di �i pek çok g� da y� su al t�n da da ye di. Ye mek
s� ra s�n da ne fes al ma s� n� sa� la yan ci haz�(re gü la tö -
rü) a� z�n dan ç� kar tan Ka ra bay çi� ne dik ten son ra
tek rar ha va ci ha z� n� al d�. Vü cut fonk si yon la r� n�n
bo zul ma ma s� için gün için de mut la ka be lir li eg -
zer siz ler  de ya pan re kort men, ak var yum daki bi -

sik le te bi ne rek kas la r� n�n gev �e me si için spor
yap t�. El ve ayak la r�n da do ku kay b� ol ma ma s�
için 36 çe �it be bek ba k�m ürü nün den (krem, los -
yon ve tah ri� ön le yi ci jel) olu �an bir ka r� ��m kul -
lan d�. El di ve ni nin ve aya��nda ki pa ti �in içi ne de
sü rü len ka r� ��m, Ka ra bay’da su yun olu� tur du �u
ha sa r� en aza in dir di. Ka ra bay’a sü rek li 1 su al t�
he ki mi, 1 uz man he kim ve bir acil du rum eki bi
e� lik et ti. Ka ra bay’�n ak var yu mun da su yun s� cak -
l� �� 30 de re ce ye ka dar ula� t�. 8 ton luk su her gün
ye ni len di. Ak var yum 4 ka me ra ile 24 sa at ya p� lan
can l� ya y�n ya p�l d�. Ka ra bay’a 8 ki �i den olu �an
dal g�ç eki bi 24 sa at e� lik et ti. Ka ra bay 15 lit re lik
s� k�� t� r�l m�� ha va ba r�n d� ran 65-70 tüp kul lan d�.
Su al t� eki bi ise re kor bo yun ca 250 kez tüp de �i� -
tir di. Gu in nes ku ral la r� na gö re re ko run 4 ka me ra
ile 24 sa at gö rün tü len me si ve her aç� dan Ka ra -
bay’�n göz lem len me si ge rek ti. Su al t� film ya p�m
ta ra f�n dan yer le� ti ri len sa bit 4 ka me ra n�n ya n�n da
2 su al t� ka me ra ma n� da re kort me ni gö rün tü le di.

4 - 17 KASIM 2011YA �AM 11

2009’da dünyanın sualtında en fazla kalan insan rekorunu elde ederek Guinnes
Rekorlar Kitabı'na giren Cem Karabay, rekorunu 135 saat 2 dakika 19 saniyeye çıkardı.
Karabay, yeni rekorunu Kadıköy Caddebostan Sahili'nde kurulan 8 metre uzunlu�unda,

3 metre derinli�indeki 80 tonluk akvaryumda elde etti. 
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YA�LILIK vücudun pek çok fizyolojik
fonksiyonunu etkileyen karma��k bir

süreçtir. Ya�l� insanlar�n ya�am kalitesini
yükseltmek için ya�l�n�n vücudunda

ortaya ç�kan de�i�ikliklerin ve fizyolojik
gereksinimlerinin bilinmesi gereklidir.

Ya�l�larda kaslar�n çal��mas�nda, vücut
�ekli ve duru�unda, eklem

k�k�rdaklar�nda, omurlar aras�ndaki
disklerde, tendonlarda, ba�larda ve

eklem kapsüllerinde önemli de�i�iklikler
ortaya ç�kar. Amerika Birle�ik

Devletlerinde her y�l dü�me sonucu
300.000’den fazla kalça k�r��� ameliyatla

tedavi edilmektedir. Dü�meyi
kolayla�t�ran risk faktörleri; kas

kuvvetinde azalma, yürüyü�, denge,
görme bozukluklar�, alt ekstremitelerdeki

duyu bozuklu�u ile proprioseptif
de�i�ikliklerdir. Fonksiyonel kapasite

azalmas�, al�nan ilaçlar�n yan etkileri gibi
faktörlerde dü�meyi kolayla�t�r�rlar.

KASLARIN YA�LANMASI
Vücudumuzda iskelet kas�, düz kas ve

kalp kas� olmak üzere üç tip kas dokusu
bulunmaktad�r. �skelet kaslar�; çizgili veya

istemli kaslar olarak da adland�r�l�r,
uyan�kken çizgili kaslar�n kontrolü beyin

taraf�ndan sa�lan�r. �skelet kaslar�,
kemiklere yap���r ve ekstremitelerdeki

adale gruplar�n� olu�turur; vücut
pozisyonundan ve hareketten

sorumludur. Ya��n artmas� ile birlikte

vücut �eklinde de�i�me ya�an�rken,
kemik ve kas kütlesinde azalma, vücut
ya� oran�nda art�� olur. Ya�l�l�kta ortaya

ç�kan kas erimesi (sarkopeni) sonucu
metabolizma h�z� azal�r. Bu durum

kaslar�n güçsüzle�mesinde en önemli
faktördür. Güç kayb� ya�l�n�n yürüme,

merdiven inip ç�kma gibi basit
fonksiyonlar� güçlükle yapmas�na neden
olur. �nsanlar otuzlu ya�larda maksimum

kas miktar�na ve gücüne
ula��r. 50 ya��ndan sonra her
on y�lda bir bunun yüzde 15’i

kaybedilir. 70’li ya�lara
ula��ld���nda ise kas hacminde

yüzde 30’dan fazla kay�p
gerçekle�ir. Kas erimesi ve
güç kayb� kas liflerinin hem
say�s�nda hem de çap�ndaki
azalma ile ortaya ç�kar. Kas

erimesi, vücut a��rl���n� ta��yan
kaslarda, yük ta��mayan

kaslara göre daha çok ortaya
ç�kar. Dizin hemen üst-ön
bölümündeki quadriceps

kas�n�n zay�flamas� dü�me ve
kalça k�r��� olu�umunda en

önemli riski olu�turur. 
Beyin taraf�ndan verilen

komutlar�n sinir yoluyla kasa
iletiminde ortaya ç�kan
de�i�ikliklerin ba��nda

proprioseptif duyuya (vücudumuzun
bilinçli ve istem d��� hareketlerinin beyin
taraf�ndan alg�lanmas�) ait bozulma gelir.
Proprioseptif bozukluk dengeyi etkiler ve
dü�melere neden olur. Ayr�ca i�itme ve

görme bozukluklar�, iç kulak denge
sistemine ait hastal�klar, ileri ya�larda

görülen beyin hastal�klar� sonucunda kas-
iskelet koordinasyonu bozulur, dü�me
kolayla��r. Sinir sisteminde sinir iletim
h�z�n�n azalmas�

sonucu refleksler
yava�lar, ani

durumlara tepki verme
süresi uzar. �eker
hastal��� olanlarda
hastal���n ilerledi�i
durumlarda da sinir
ileti h�zlar� yava�lar,

ayaklarda duyu
bozuklu�u ortaya
ç�kar ve dü�me

kolayla��r.
DÜ�MEN�N
ÖNLENMES�

�skelet kaslar�n�n gücü
ve büyüklü�ü düzenli

egzersiz yap�larak
korunabilir. Endurans

(dayan�kl�l�k)
egzersizlerinin
yap�lmas� ile kas erimesi ve tonus

azalmas� (canl� dokular�n ve özellikle
kaslar�n sinirlerin etkisi alt�nda pasif
hareketlere, kar�� gösterdi�i pasif

gerginlik durumu) önlenebilir. Ayr�ca
büyüme ve testesteron hormonu
çocuklarda kaslar�n geli�mesini

sa�larken, yeti�kinlerde de korunmas�na
yard�m eder. Dü�meyi önlemek ve dü�me

sonucu yaralanmalar� en aza indirmek,

için ki�isel risk faktörlerini ortaya
ç�karmak gereklidir. Yürüyü� bozuklu�u

olanlarda destek amaçl� kanadien destek
veya walker kullan�lmas� güvenli yürüyü�

sa�lar. Ya�am alanlar�nda tak�lmaya
neden olacak hal�, kilim gibi nesneler
kald�r�lmal�, banyo ve basamaklarda

ayd�nlatma ve tutma noktalar�
olu�turulmal�d�r. Son y�llarda baz� bat�l�

ülkelerde riskli ya�l�lar için dü�me an�nda
zeminde enerjiyi emen

kaplamalar ile kalça
çevresine uygulanan

destekler kullan�lmaya
ba�lanm��t�r.

KIRIKLARIN TEDAV�S�
Osteoporoz, kemiklerin

k�r�lganl���n�n artt���, kemik
erimesi olarak adland�r�lan

ve sessiz seyreden bir
hastal�kt�r. ABD’de her y�l
1.5 milyon osteoporotik
k�r�k hastanelerde tedavi

edilmektedir. Bu hastalar�n
yüzde 70’ini bayanlar,

yüzde 30’unu ise erkekler
olu�turmaktad�r. Bu
k�r�klar�n tedavisi için

ABD’de y�ll�k 1.5 milyar
dolara yak�n harcama

yap�lmaktad�r. 
Osteoporoza ba�l� k�r�klar en s�k kalça
kemiklerinde, omurgada bel kemi�inde
ve el bilek kemiklerinde görülür. Ayr�ca
osteoporoz sonucu omuzda, dizde ve
ayak bile�inde dü�ük enerjili travma

sonucu k�r�klar olu�abilmektedir. 
Tedavi seçiminde temel hedef, h�zl� ve
kesin k�r�k iyile�mesi ile hastan�n eski
güncel ya�ant�s�na olabildi�ince erken
dönmesinin sa�lanmas�d�r. Ya�l�larda

ortaya ç�kan k�r�klar�n tedavisinde
ço�unlukla cerrahi giri�im gerekmektedir.
En k�sa ameliyat süresi, en az kan kayb�
ve en az fizyolojik strese neden olacak

cerrahi i�lem seçilir. Alt ekstremite
k�r�klar�n�n tedavisinde ise, hastan�n en
k�sa zamanda yük vererek yürümesini

sa�layacak tedavi yöntemi tercih edilir.
Kalça, omuz, diz eklemlerinin

çevresindeki parçal� k�r�klarda genellikle
protez uygulamalar� seçilirken; di�er

k�r�klarda, k�r�k kemiklerin çivi veya plak-
vida gibi malzemelerle sabitlenmesi

yoluna gidilir. �leri ya�larda bazen bel
kemiklerinde dü�me olmaks�z�n da

k�r�klar, olu�abilmektedir. Bu durum ço�u
zaman mevcut bel sorunlar�n�n artmas�

�eklinde yorumlanarak gözden
kaçmaktad�r. Dü�me sonucu olu�an
k�r�klarda ise belirtiler daha �iddetli

olmakta ve hastalar hekime daha erken
ba�vurmaktad�r. Bu k�r�klar�n tedavisinde

çimentolama (vertebroplasti) i�lemi
uygulan�r. Omurlar�n fazla ezildi�i

durumlarda ise kemik içerisine konan
metal kafes ile çökme düzeltilir

(kifoplasti), daha sonra çimentolamaya
geçilir. Lokal anestezi ile kapal� yöntemle
uygulanmas� ve hastan�n hemen aya�a
kald�r�larak ve yürütülmesi, bu i�lemlerin

avantajlar�d�r.

Doç. Dr. ÖMER KARATOPRAK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Karatoprako@yahoo.com             

Özel Florence Nightingale
Kadıköy Hastanesi

Tel: 0216 450 03 03 / 6325
www.florence.com.tr
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Doç. Dr. ÖMER KARATOPRAK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı                                                                                            

Van'da ya �a nan 7.2 bü yük lü �ün de ki dep -
rem, böl ge in sa n� na trav ma ya �a t�r ken,
Tür ki ye'nin di �er  il le rin de ya �a yan la r� da

“dep rem kor ku su” sar d�. Pe ki dep rem fo bi si ne -
dir ve na s�l a�� la bi lir? 
Ba k�r köy Prof. Dr. Maz har Os man Ruh Sa� l� �� ve
Si nir Has ta l�k la r� E.A. Has ta ne si (BRSHH) Ruh
Sa� l� �� ve Has ta l�k la r� Uz ma n� Dr. K. Fa tih Ya vuz,
dep re min de di �er do �al afet ler gi bi he pi miz de yo -
�un olum suz duy gu la ra yol aça bi le ce �i ni söy lü yor.
Her du rum da ola bil di �i gi bi dep rem ile il gi li de ge -
rek li olan de re ce nin üze rin de abar t� l� kor ku ya �a yan -
la r�n da bu lun du �u nu be lir ten Ya vuz, “Dep rem gi bi
do �al afet ler le il gi li fo bi ler de ise kor ku lan du rum ki -
�i nin ai le si ni, ya k�n la r� n�, çev re si ni hat ta top lu mu da
içe ri si ne alan çok da ha kap sam l� ve deh �et ve ri ci bir
özel li �e sa hip tir. Dep rem kor ku su, ki �i ler de ba sit fo -
bi ola rak or ta ya ç� ka bi le ce �i gi bi ‘trav ma son ra s�
stres bo zuk lu �u’ ola rak da or ta ya ç� ka bi lir” di yor.
Ya vuz, ger çek le �en bir dep rem s� ra s�n da o böl ge de
bu lu nup biz zat dep re mi ya �a yan ki �i ler de trav ma
son ra s� stres bo zuk lu �u gö rül me ris ki nin da ha yük -
sek ol du �u na dik kat çe ke rek, dep rem kor ku su na e� -
lik eden be lir li or tak bul gu la r� �öy le s� ra l� yor;

• Dep rem den bah se der ken ve ya bir dep rem le kar �� -
la ��l d� ��n da çok yo �un kay g� ve kor ku ya �an ma s�.
• Bu kay g� ve kor ku or ta ya ç�k t� ��n da bu duy gu la r�
kon trol al t� na al mak için ça ba gös te ril me si an cak yi -
ne de kon trol edi le me di �i nin dü �ü nül me si.
• Yo �un kay g� ve kor ku ne de niy le ya �am ka li te si nin
ve i� lev le ri nin bo zul ma s�.
• Dep rem le kar �� la� ma mak için ka ç�n ma dav ra n�� la -
r� n�n ser gi len me si ve ya dep re me kar �� al�n ma s� ge -
re ken her ön le min mut la ka ye ri ne ge ti ril me si ge rek -
ti �i dü �ün ce si.
�LAÇ VE PS� KO TE RA P� TE DA V� S�
Ruh Sa� l� �� ve Has ta l�k la r� Uz ma n� Dr. K. Fa tih Ya -
vuz, dep rem fo bi si nin te da vi si ne da ir �un la r� an la t� -
yor: 
“�laç lar, dep rem kor ku su nun te da vi sin de kul la n� lan
et ki li bir yön tem dir. �laç kul la nan ve bu te da vi den
fay da gö ren ki �i dep rem le il gi li bir yo �un kor ku ve
kay g� his set mez, bu yo �un duy gu la ra e� lik eden fi -
zik sel �i kâ yet le ri de or ta dan kal kar. An cak ki �i nin
dep rem ris ki ve za rar la r� hak k�n da ki abar t� l� inanç la -
r� hâ lâ de vam eder. Dep rem kor ku su nun te da vi sin de
et ki li olan bir di �er yön tem ise bi li� sel-dav ra n�� ç�
psi ko te ra pi ler dir.”

KÜRE SEL �s�n ma ya ba� l� ola rak hor mo nal
den ge de olu �an de �i �ik lik ne de niy le ke di ler ar -
t�k y� l�n her mev si mi do �um yap mak ta d�r. Ev
ke di le rin de bu du rum in san lar ta ra f�n dan ko -
run duk la r� ve ba k�l d�k la r� için pek prob lem ya -
rat ma sa da so kak ke di le ri çok bü yük han di -
kap lar la ba� et mek zo run da kal mak ta d�r. Tec -
rü be siz ve ilk do �u mu nu ya pan an ne ke di ler
yav ru la r� n� ha va ko �ul la r� ve yi ye cek s� k�n t� s� ne -
de niy le terk et mek te ya da has ta l�k, tra fik ka za -
s� ne ti ce sin de öl dü �ün den yav ru la r� an ne siz
kal mak ta d�r. Özel lik le k�� ay la r�n da ya� mur lu
ha va lar da sü rek li aç l�k ve kor ku ile mi yav la yan
ke di yav ru la r� ile kar �� la� m�� s� n�z d�r. Hat ta ki mi -
le ri nin ke di sa hip len me sin -
de ki ve si le de bu dur. Ya �a -
m�n en kri tik saf ha s� n� an -
ne siz ge çir me le ri müm kün
ol ma yan bu ke di ler, ba k�l -
ma d�k la r� tak dir de öl mek te -
dir. Bu dö nem de ki yav ru bir
ke di g� da, s� cak l�k, ba k�m
ve duy gu sal bir ba� arar.
Tüm ça ba la ra ra� men an -
ne siz kal ma sa bi le yav ru
ke di ler de ha yat ta kal ma
ora n� dü �ük tür. 

Yav ru ke di ler de en çok
ölüm pnö mo ni, hi po ter mi (vü cut �s� s�n da dü� -
me), de hid ra tas yon (s� v� kay b�), hi pog li se mi
(kan �e ke ri dü� me si), do �um sal ano ma li ler (ya -
r�k da mak vs), pa ra zi ter ya da vi ral has ta l�k lar
se be biy le olu� mak ta d�r. Yav ru ke di ler den en
çok a� la yan, za y�f olan la ra dik kat et mek ge re -
kir, zi ra ön ce lik le ölüm bun lar da göz le nir. Do -
�um dan he men son ra yav ru lar kalp üfü rüm le ri
ve ya r�k da mak, ka fa ta s� de fekt le ri ile t� ka l� anüs
gi bi do� ma sal has ta l�k lar yö nün den kon trol
edil me li dir. �imdi yavru kedilere nas�l bak�lmas�
gerekti�ine bakal�m:

� YA �AM SAL (V� TAL) BUL GU LAR
Ya �a m�n ilk iki haf ta s�n da bir yav ru nun da -

ki ka da ki so lu num sa y� s� 15-35 kalp at�m sa y� s� -
da 200 ci va r�n da d�r. Vü cut �s� s� 35-36 de re ce dir
ve git tik ce 37’ye yük se lir. Ye ni do �an yav ru da
vü cut a��r l� �� 100 gram ci va r�n da d�r ve gün lük
yak la ��k 10 gram ki lo al�r. Sa� l�k l� bir yav ru ke -
di 6 haf ta l�k ol du �un da yak la ��k 500 gram a��r -
l�k ta ol ma l� d�r. 

(DE VAM  E DE CEK)

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
Annesiz kedi

yavrularının bakımı (I)

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

DOKTORUNUZ
YAZIYOR 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

ÜL KE M�Z DE kur ban bay ra m�n da her
y�l tah mi nen 2 mil yon hay van 3 gün içe -
ri sin de kur ban ola rak ke sil mek te dir. Bu
hay van la r�n yüz de 80’i ko yun dur. Ke sim
ha ta la r�, hay van ha re ket le rin den kay -
nak la nan ölüm oran la r�, de ri le rin ke sim,
yü züm ve sak la ma la r� n�n iyi ya p�l ma ma -
s�n dan kay nak la nan eko no mik ka y�p lar
yak la ��k 180-200 tril yon luk bir mil li de -
�er dir. Sa� l� �� m�z ve eko no mi miz için
de �er le ri mi ze sa hip ç�kmal�y�z.  Bu nun
için  a�a �� da be lirt ti �i miz hu sus la ra dik -
kat et me niz  önem li dir.
KUR BAN LIK HAY VAN ALIM LA RIN -
DA D�K KAT ED� LE CEK NOK TA LAR
Ve te ri ner sa� l�k ra po ru, ku lak kü pe si kon trol edil -
me li,  çev re ye re ak si yon la r�, dav ra n�� yü rü yü�, du -
ru� bo zuk lu �u , de ri si nin, k�l la r� n�n ve yü nü nün du -
ru mu, sin di rim sis te mi (sal ya, ge vi� ge tir me, d�� k� -
n�n k� va m� ve ren gi), vul va me me bez le ri nin gö rü -
nü �ü, bes len me du ru mu ve hay va n�n ge nel te miz -
li �i, so lu num da anor mal lik ler (bu run de lik le ri, mu -
ko za, bu run sal g� s� ve so lu num du ru mu), ya ra lar,
�i� lik ler ve ödem ler, vü cu dun ge nel ya p� s�n da ki
anor mal lik ler, anor mal renk ve ko ku, vü cut de lik le -
rin den nor mal d� �� ak�n t� lar ve uzan t� lar göz len me -
me li dir. �üp he li du rum lar da vü cut �s� s� kon trol edil -
me li dir. Ge be lik sü re si nin 2/3’ünü ta mam la m�� ge -
be ler, bir haf ta ön ce do �um yap m�� hay van lar sa -
t�n al�n ma ma l� d�r. Ke si me ge ti ri len hay van lar k� ��n
enaz 8 sa at, ya z�n 12 sa at din len di ril me le ri ge re kir.
KE S�MDE NE LE RE D�K KAT ED�L ME L�?
Ke si len hay va n�n kar ka s� n�n ren gi anor mal mi ve
tu haf bir ko ku mev cut mu (ya n� ka ra)? Ke si len hay -
va n�n ka n� ko yu renkli ve ak�� kan l� �� az, p�h t� la� m� -
yor ve ya ren gi nor mal den aç�k m� (�ar bon)? Et le rin
üze rin de ve ya ke sit le rin de pi rinç ta ne si gö rü nü -
mün de ha re ket siz ci sim cik ler var m�? De ri al t�n da
a�� r� kan lan ma, mo rar ma ve çü rü me bu lu nu yor
mu? Gö �üs ka fe sin de ya p�� ma lar, su top lan ma s�
ve in ci ta ne si gi bi olu �um lar var m� (ve rem)? Ka ra -
ci �er bü yü mü� mü yü ze yin de be yaz nok ta lar gö rü -
lü yor mu, saf ra ka nal la r�n da ke le bek ben ze ri pa ra -
zit ler var m�? Ak ci �er de a�� r� �i� lik ve pey ni rim si bir
gö rü nüm var m�? Da lak nor mal den 3-5 kat da ha
bü yük, ça mur k� va m�n da ve kat ran ren gin de mi?
Ba ��r sak lar da a�� r� de re ce de gaz ve ya kan otur -
ma la r� mev cut mu?
Yu kar da ki so ru lar da bi ri ne evet den me si du ru -
mun da; kur ba n�n de ri si da hil bü tün k� s�m la r� se rin
bir yer de mu ha fa za ya al� n�p en ya k�n Ve te ri ner He -
ki me ba� vu rul ma l� d�r. Et, ve te ri ner he ki min mu aye -
ne si so nu cu ve re ce �i ka ra ra gö re de �er len di ril me -
li dir.

KE S�M VE YÜZ ME �� LE M�  ÖNEML�
Di ni ku ral la r�n ge rek tir di �i özel ko �ul lar

dik ka te al� na rak hay va n� kor kut ma dan,
ür küt me den , en az ac� ve re cek �e kil de,
hij ye nik ku ral la ra uyu la rak ve usu lü ne
uy gun ola rak bir an da ya p� l�r. Hay van la -
r�n ke si mi nin eh li yetli ki �i ler ce ya p�l ma s�
sa� la n�r.Yüz me i� le mi s� ra s�n da ise
hiçbir a�a ma da de ri nin d�� yü zü et ile
te mas et me me li dir. G� da ola rak tü ke ti -
len ürün ler boy nuz, de ri, kuy ruk gi bi tü -
ke til me yen ürün ler den ilk f�r sat ta tam
ola rak ay r�l ma l� d�r. Cin si yet or gan la r� ve
i� kem be ba ��r sak la r�n  te miz sa ka tat -
tan (ka ra ci �er, kalp, böb rek ler, da lak

vb.) ay r� tu tul ma s� ve uy gun bir �e kil de uzak la� t� r�l -
ma s� ge re kir. �� kem be ve ba ��r sak lar aç�l ma ma l� -
d�r. Ke sim ye ri ze mi ni ne i� kem be ve ba ��r sak içe -
ri �i ke sin lik le dö kül me me li dir. Ba�, bu run de lik le ri
de da hil iyi ce y� kan ma l� d�r. Dil, be yin ve ya nak eti
te miz dir ve tü ke til me yen k� s�m lar la bir qara da tu tul -
ma ma l� d�r. Yüz me i� le mi ni ta ki ben göv de nin iç ve
d�� yü zü var ise kan, i� kem be, ba ��r sak içe ri �i ve
di �er kir le ri uzak la� t�r mak için ye terli mik tar da su ile
y� kan ma l� d�r. Ke si mi ta ki ben kar kas din len di ril me li -
dir. Y� ka ma dan son ra göv de nin si lin me sin de ke -
sin lik le bez kul la n�l ma ma l�, ge re kir se ka ��t hav lu lar
kul la n� la bi lir. Ke sim de son ra dik kat li ce yü zü len de -
ri ler et ar t�k la r�n dan te miz len dik ten son ra et ta ra f�
üst te ge le cek �e kil de tuz lan ma l�, boh ça �ek lin de
kat la na rak ba� lan ma l� d�r. 
DE R� N�N KO RUN MA SI 
Çe �it li de ri ko ru ma yön tem le ri ne kar �� l�k en ko lay
kul la n� lan yön tem tuz lu ko ru ma yön te mi dir. De ri ler
ha fif e�imli sert bir ze mi ne ve ya özel tah ta �z ga ra
üze ri ne k�l yü zü alt ta ve et yü zü üs te ge le cek �e kil -
de düz gün ce ya y� l�r. Ya� de ri a��r l� �� n�n yüz de 30-
50’si ora n�n da da ha ön ce kul la n�l m�� 2-4 mm. ça -
p�n da ta ne le re sa hip te miz tuz de ri nin et yü ze yi ne
tuz lan ma m�� alan kal ma ya cak �e kil de ge re kir se el -
le ovu la rak ya y� l�r. 

KUR BAN  BAY RA MIN DA  �� KÂ YET VE DA NI� -
MA TE LE FON LA RI
� VE TE R� NER ��L. MÜ DÜR LÜ �Ü: 0216
3251732- 0216 3277281
� KA DI KÖY BE LE D� YE BA� KAN LI �I: 0216
5425000
� ÇA� RI MER KE Z�: 444 55 22
� GI DA TA RIM VE HAY VAN CI LIK BA KAN LI �I �S -
TAN BUL �L MÜ DÜR LÜ �Ü: 0216 4682100
� GI DA TA RIM VE HAY VAN CI LIK BA KAN LI �I
KA DI KÖY �L ÇE MÜ DÜR LÜ �Ü: 0216 5197604
� ELEK TRO N�K POS TA: www.ka dikoy.bel.tr

Dr. Med: Vet.
Güngör Öztürk

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Patika Yol Sok. No: 16 Kuyuba�ı–Kadıköy Tel: 216 418 88 30-  216 348 40 27

Geçti�imiz ay Van’da
meydana gelen deprem,
hepimizde geçmi�ten
gelen deprem korkusunu
canlandırdı. Peki bu
sorunla ba� etmek için
neler yapmamız gerekiyor? 

Deprem korkusuyla
BAŞA ÇIKMAK...
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RHazırlayan

Mustafa SÜRMELİ

KORTUN sultanları �stanbul’daydı. 25 – 30 Ekim
2011 tarihleri arasında Sinan Erdem Spor

Salonu’nda bulu�an tenisin kraliçeleri �stanbul’a
farklı bir hava kattı. WTA Championships Dünya

Kadınlar Tenis �ampiyonası’na ev sahipli�i
yapan 2012 spor ba�kentinde kupayı, nama�lup

�ampiyon Çek Petra Kvitova kaldırdı. �stanbul’un
yanı sıra dünyanın da büyük ilgi gösterdi�i

Dünya Kadınlar Tenis �ampiyonası’nda
21 ya�ındaki Kvitova �ampiyon olurken, tekler
finalinde Kvitova’ya yenilen Belaruslu
22 ya�ındaki güzel tenisçi Victoria Azarenka ise
ikinci oldu. Kvitova, 1997’de bu turnuvada
Fransız Mary Pierce’ı yenerek �ampiyon olan
Jana Novotna’nın ardından 14 yıl sonra
�ampiyonlu�a ula�an ilk Çek tenisçi oldu.

Ar d� ar d� na al d� �� ye nil gi ler le 13 ta k�m l�
gru bun da 12. s� ra dan bir tür lü kur tu la ma -
yan Bos tan c�s por en ya k�n ra ki bi Y. Ke -

mal �.Y.’den 6 pu an ge ri de bu lu nu yor.  Bos tan -
c�s por’un to par la na bil me si ve teh li ke li böl ge den
kur tu la bil me si için trans fe re ih ti ya c� ol du �u göz -
le ni yor.

Geç ti �i miz haf ta dep las man da Te ra zi de re’ye
5 gol le ye ni len Bos tan c�s por bu haf ta da pu an
kay bet ti. �s tan bul Sü per Ama tör Li gi 1. Grup 7.
haf ta kar �� la� ma s�n da Y. Ke mal �.Y.’ye 1-0 ye ni -
len Bos tan c�s por, Sü per Ama tör’de ki du ru mu nu
zo ra so ku yor. 

Ç� k�� ma ç� ola rak gör dü �ü ra ki bi ne ye ni len
Bos tan c�s por al d� �� ye nil giy le 1 pu an la 12. s� ra da
kal d�. Y. Ke mal �.Y. ise pu an� n� 7’ye yük sel te rek
11. s� ra da kal d�. 

Bos tan c�s por 8. haf ta da �st. Gü mü� ha ne dep -
las ma n� na gi di yor. �st. Gü mü� ha ne li gin 8. s� ra -
s�n da ve 7 pua n� bu lu nu yor. 

� ATA �E H�R DO �U�’A
L� DER TA R� FE S�

Ata �e hir Do �u�s por li der Ve fa önün de 4-

0’l�k ye nil giy le dü �ü �ü nü sür dür dü. 
Sü per Ama tör Lig 4. Grup 7. Haf ta ma ç�n da

na ma� lup li der Ve fa kar �� s� na ç� kan Ata �e hir Do -
�u�s por 4-0 ye nil di. Oy na d� �� 6 kar �� la� ma n�n
sa de ce bi rin de be ra be re ka la rak 16 pu an la grup
li der li �i ni sür dü ren Ve fa’ya fark l� ye ni len Ata �e -
hir Do �u�s por’da mo ral ler bo zul du. Ata �e hir ya -
�a d� �� a��r ye nil gi son ra s� 9. s� ra ya in di ve 5 pu -
an da kal d�. 

Grup ta �de al te pes por ise dep las man da ra ki bi
Ko ca si nan’� 3-2 yen di ve 3. s� ra ya yük sel di. 

5.grup ta Ba� lar ba �� Ar na vut köy’e ken di
evin de 1-0 ile bo yun e� di. Ba� lar ba �� gru bun da
11 pu an la 5. s� ra da ye r a l� yor. 

6. grup ta Se li mi ye ise �st. Bay burt’u dep las -
man da 3-0 gi bi net bir skor la ye ne rek grup ta 14
pu an la 4. s� ra ya yer le� ti. 

� �S TAN BUL 1. AMA TÖR DE 
HEM GÜL DÜK HEM ÜZÜL DÜK

�s tan bul 1. Ama tör Li gi 6. haf ta kar �� la� ma la -
r�n da ta k�m la r� m�z hem gül dür dü, hem üz dü. 

15.grup ta Ko �u yo lu ra ki bi Alem da�’a 2-0 ye -
nil di. Ko �u yo lu 9 pu an la gru bun da 3. s� ra da ye ri -

ni al d�. 7. Haf ta da Ya mans por’u a��r la ya cak. 
16.grup ta Ata �e hir �.Y. V.Tay fun’u 3-0 gi bi

net bir skor la yen di ve 13 pu an la 2. s� ra ya yer le� -
ti. Ata �e hir �.Y.’nin haf ta ya ma ç� yok. 

17. grup ta ge çen haf ta der bi yi ka za nan �çe -
ren köy �.Y. 7. Haf ta da kar �� la� t� �� Ya ka c�k’a sa -
ha s� ve se yir ci si önün de 2-1 ye nil di. Gru bun da 5.
s� ra ya dü �en �çe ren köy �.Y.’nin 9 pua n� bu lu nu -
yor. �çe ren köy haf ta ya Kar tal gü cü dep las ma n� na
gi di yor. Bu haf ta y� bay ge çen Fi kir te pe ise 7. haf -
ta da Ya ka c�k dep las ma n� na gi di yor. 

18. grup ta ise Yel de �ir me ni f�r t� na gi bi ba� la -
d� �� maç tan 3-1 ga lip ay r�l d�. Yel de �ir me ni nin
et ki li oyu nu na bo yun e�en Pen dik Do �an pu an
kay be der ken, Yel e�ir me ni 9 pu an la 4. s� ra ya
yük sel di. 

Gru bun der bi si ise Koz ya ta �� ile Taçs por ara -
s�n da oy nan d�. Koz ya ta �� Taçs por’u 2-0 yen di. 9
ta k�m l� grup ta 8. S� ra da Taçs por, 9. S� ra da ise ga -
lip gel me si ne ra� men ave raj ek si �i ne de niy le
Koz ya ta �� ye ral d�. �ki ta k� m�n da 3’e pua n� bu lu -
nu yor. Haf ta ya Taçs por, Ça vu �o� lu’yu a��r la ya -
cak. Koz ya ta ��’n�n ise haf ta ya ma ç� yok.

�LK KEZ KATILDI KUPAYI KALDIRDI

Süper Amatör’de heyecan sürüyor

�stanbul Süper Amatör Ligi 1. Grup 7. hafta
kar�ıla�masında rakibine 0-1 ile boyun e�en
Bostancıspor gruptaki durumunu zora soktu. 

27 y�ll�k gelenek devam etti

Y�ld�zlar galibiyetle ba�lad�

Rusya, Irak, Azerbaycan,
Romanya, Özbekistan,
Hırvatistan, Makedonya,
Gürcistan, Ukrayna ve Türk
Milli Takımlarından toplam
160 sporcunun katıldı�ı 27.
Uluslararası Cumhuriyet
Kupası Güre� Turnuvası 28-
30 Ekim 2011 tarihlerinde
�stanbul Ümraniye Haldun Alaga� Spor
Salonu’nda düzenlendi. 27 Ekim Per�embe
günü �stanbul GS�M Burhan Felek Spor
Kompleksi’nde turnuva ile ilgili düzenlenen
basın toplantısına ise �stanbul Gençlik Spor
�ube Müdürleri Adnan Kuzu, Korhan
Demirkol, Zeki Kıran, Güre� �l Temsilcisi
Halil �brahim Oktay, �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi Spor A� Genel Müdür Yardımcısı

Serhat Karada� ve Güre�
Federasyonu Asba�kanı
Kadir Haberdar katıldı. 27.
Uluslararası Cumhuriyet
Kupası’na serbest ve
grekoromende dünya
güre�inin ileri gelen
ülkelerini davet edildi�i

belirtildi. �ampiyon
güre�çilerimiz de turnuvanın �eref misafiri
olarak davet edildi. Turnuvanın ya�atılması
ve bugünlere kadar getirilmesi için büyük
gayret sarf eden ve Türk Güre�ine
unutulmaz hizmetlerde bulunan eski Güre�
�l Temsilcisi Ta�tan Koçak anıldı. Açılı�
seremonisi 28 Ekim Cuma günü
düzenlenen uluslar arası turnuvaya KKTC
katılamadı. 

KONE ana sponsorlu�unda
kendi altyapısından
yeti�tirdi�i sporcularla
yoluna devam eden
Kadıköy Gençlik Spor
Kulübü (KGSK) Yıldız
Bayan voleybol takımı,
2010-2011 sezonunun ilk
maçında güçlü rakibi
Suadiye Yıldızları'nı zorlu
geçen mücadelenin sonunda 3-2 yenerek
lige galibiyetle ba�ladı. Müsabakanın birinci
setine, Sinem, Cansu, Meryem, Sude, Hilal,
Melissa ilk altısıyla ba�layan KGSK bu sette
ürkekli�i üzerinden atamadı ve ilk seti
13/25 kaybetti. 2. sette, maça ve rakip
seyircilerin aleyhte tezahüratına alı�an
kızlar bu seti, 25/14 gibi bir skorla geçerek
durumu 1-1 yaptı. 3. sette KONE KGSK,
Suadiye’nin hırslı mücadelesi ve etkili

servisleri kar�ısında
bocaladı ve bu seti 17/25
kaybederek, setlerde 1-2
ma�lup duruma dü�tü. 
4. setin ba�lamasıyla ba�ta
kaptan Sinem, olmak üzere
Sude, Selin Togan, Cansu,
Deniz'in mücadeleci
oyunuyla 4. seti 25/17 alarak

maça ortak olmayı ba�aran
KONE KGSK, 5. sete giden maçın son
setinde heyecan verici bir mücadele
sergiledi. Bu setin saha de�i�ikli�ini, 
KONE KGSK 8/6 önde döndü ve set içinde
sayıların her iki takıma da heyecan ya�attı�ı
anlar ya�andı. Setin son sayılarında
Melissa'nın sakin ve etkili servisleri
Suadiye’yi �a�kına çevirdi ve seti 15/13 alan
KGSK ilk maçını 3-2 kazanarak lige
galibiyetle ba�lamanın mutlulu�unu ya�adı. 

KADIKOY-13:Layout 1  11/3/11  11:44 AM  Page 1



C
um hu r i  ye t i  mi  z in
ku ru cu su Ulu Ön -
der M. Ke mal Ata -

türk, ede bi ye te in ti ka li -
nin 73. yı lın da, say gı ve
öz lem le anı lı yor.  

Ata türk, ölüm yıl dö -
nü mü olan 10 Ka sım’da
Ka dı köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde or ga ni ze edi len
özel bir ser giy le anı lı yor. 

Ka dı köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi Sa nat Ga le ri si
ve Ya pı Kre di Kül tür Sa -
nat Ya yın cı lık i� bir li �iy le
ha zır la nan “10 Ka sım
Yas gü nü” fo to� raf ser -
gi sin de ço �u da ha ön ce
ya yın lan ma mı� 100’e ya -
kın si yah-be yaz fo to� raf
yer alı yor.   

Ser gi de ki fo to� raf lar,
Ya pı Kre di Ta ri hi Ar �i vi
Se la hat tin Giz Ko lek si -
yo nu’ndan der len di. 

Bu özel ser gi de; Ata -
türk’ün Dol ma bah çe Sa -
ra yı’nda ölü mün den
ba� la ya rak na a�ı nın �s -
tan bul so kak la rın da do -
la� tı rıl ma sı na, ge mi ye
yük len me si ne ve ora dan
da tren le An ka ra’ya gö -
tü rül me si ne ka dar olan
sü reç fo to� raf lar la an la -
tı lı yor.. 

“10 Ka sım Yas Gü nü
Ser gi si”, 10 - 20 Ka sım
2011 ta rih le ri ara sın da
CKM Sa nat Ga le ri si’nde
sa nat se ver ler ta ra fın dan
iz le ne bi lir.

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

� 4 - 17 KASIM 2011

CKM’DE 
ÖZEL SERGİ

ULU ÖNDER ATATÜRK’ü
saygı ve özlemle anıyoruz
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