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Kad�köy Gençlik Merkezi’nin büyük ilgi
gören ‘Dü�ün Dans’ ve ‘Oryantal Dans’

kurslar�n�n e�itmenli�ini, profesyonel
dansç� Ay�in Korucu yap�yor. 
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�smim �efkat /
Soyad�m:
bakarken

a�açlara, camlara
/ camlara vuran

deve heykellerine
/ ku�ku ile
yana�mak.

  �üphedeyim...

Asl� AYHAN

24 KASIM Ö�retmenler Günü, bu yıl da
e�itim emekçilerinin acilen çözülmesi

gereken sorunlarının gölgesinde
kutlandı. E�itim-Sen 2 No’lu �ube
Örgütlenme Sekreteri Fatma Terzi,
ö�retmenlerin en büyük sorununun

kadrosuz ve güvencesiz çalı�tırılmak
oldu�una dikkat çekiyor. � 4’de

‘DÜNYA Felsefe Günü’ ülkemizde de ba�ta
Türkiye Felsefe Kurumu olmak üzere,

özellikle üniversitelerin felsefe bölümleri
tarafından çe�itli etkinliklerle kutlanıyor.
Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü

Ba�kanı Prof. Dr. Saffet Babür, hem Dünya
Felsefe Günü’nü hem de kurulu�larının 15.

yılını kutlayacaklarını söyledi. � 5’de

YAZAR-Prof. Dr. Erdal
Atabek, Kadıköylüler’le 27

Kasım Pazar günü Kozyata�ı
Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve
Gazanfer Özcan Sahnesi’nde
bulu�uyor. Atabek’in söyle�i
ve imza günü saat 14.00’de

ba�layacak. � Sayfa 2’de

Öğretmenler günü sorunların gölgesinde kutlandı
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� Yazısı 10’da

İYİ 
GEÇİNMEK

�yi geçinmenin
yollar�n�

ö�rendi�iniz
zaman, hayat�n�zda

insandan daha
de�erli ve daha

güzel bir �ey
olmad���n�
anlars�n�z.                 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

ÇATLAK
POĞAÇA

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da
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BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

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

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

DUVAR MI
EĞRİ?

Yeditepe ile Felsefe’de 15 yıl Erdal Atabek söyleşi ve imza günü

Kentsel dönü�üm
alan� ilan edilen

Fikirtepe'de
depreme dayan�kl�

yeni binalar�n yap�m�
için ilk kazma

vuruluyor. 251 hane ile
anla�an Baysa�

Firmas�, 500 daire in�a
edecek. Van

depremiyle birlikte
Türkiye'nin gündemine
yeniden oturan kentsel
dönü�üm konusunda

Fikirtepe'deki bu
modelin, tüm

Kad�köy'e örnek
olmas� için Kad�köy
Belediyesi çal��ma

ba�latt�.

Kentsel dönü�üm
sürecine giren

Fikirtepe’den sonra
Kad�köy’ün tümünde
deprem riski ta��yan
yakla��k 15 bin eski

binan�n yenilenmesi için
harekete geçen Kad�köy
Belediyesi, uzmanlar�n

çal��t��� Özel Büro kurdu.
Hemen çal��malara
ba�layan Özel Büro,

Kad�köy’ün tamam�ndaki
binalar�n yenilenmesi için

öneriler haz�rl�yor.
Çal��man�n �stanbul

Büyük�ehir Belediyesi’ne
sunulaca��n� kaydeden
Ba�kan Öztürk, “2012
y�l�n�n ilk aylar�, bina

yenilenmesi ve bununla
ilgili al�nan radikal

kararlar�n uyguland���
dönem olacak” dedi.

�nsanl���n
oldum olas�

sürekli geli�im
ve de�i�im

evreleri içinde
ya�ad���n�
belirtmeye
bile gerek

yok. 
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Van’da
harikalar

yarattı 

KADIKÖY’ÜN ARAMAKURTARMA EKiBi

Kadıköy’de
kurulan ve

dünyanın
neresinde bir

felaket olursa 2
saat içinde

harekete geçen
arama-kurtarma
ekibi GEA, son

olarak Van
depreminde 78
saat aralıksız
çalı�arak, 24
vatanda�ımızı
enkaz altından

canlı olarak
kurtarmayı

ba�ardı.  

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

BAŞLIYOR
Fikirtepe’de büyük dönüşüm
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ
San tral: 542 50 00
(Me sa i sa at le ri d› �›n da): 542 50 52
Ça�r› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü �ü: 542 50 71
Te miz lik ‹�. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü �ü: 542 50 79
Alo En gel li Tak si: 444 00 81
Be le di ye Kokteyl Salonu: 345 42 62
Cad de bos tan Kül tür Mr k. (CKM): 

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.:      357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33
Kozyata�ı Kültür Merkezi (KKM)  :

658 00 14
Kozyata�ı Kültür Merkezi KKM Gi�e : 

658 00 15

ACİL
‹t fa i ye: 347 32 28
Em ni yet Müd.: 411 08 19
Po lis ‹m dat: 155
H› z›r Acil: 112
Yan g›n ih bar: 110-347 32 28
Elek trik ar› za: 186
Gaz ar› za: 187
‹S K‹ Ka d› köy: 345 03 04
Su ar› za: 85
Alo Za b› ta: 153
Bi lin me yen No: 11811
Ma li ye: 189
Te le fon ar› za: 121

HAS TA NE LER
DR. Rana Be�e P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Di� Sa�l›k Poliklini�i: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sa�l›k Plk. : 565 30 88     
H.Nu mu ne Has. : 345 46 80
S. Er sek Has. : 542 44 44
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarba�ı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sa� l›k Merkezi: 414 64 72
Mer kez A.S.M.: 349 26 83
Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
Bos tan c› A.S.M.: 380 00 30
Su adi ye A.S.M.: 360 01 96
Sah ra y› ce dit A.S.M.: 385 50 52
Eren köy A.S.M.: 411 60 01
Mer di ven köy A.S.M.: 369 85 78
Ha san pa �a A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta �› A.S.M.: 384 54 47
Fi kir te pe A.S.M.: 346 42 85
H.Mus ta fa Tar man A.S.M.: 550 06 07
Mo da A.S.M.: 414 15 16
Ve rem Sa va� Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sa� l› �› Mrk.: 336 06 39
Fe ner bah çe A.S.M.: 414 82 02
Ka d› köy K› z› lay: 414 74 48

MUHTARLIKLAR
Ac› ba dem: 428 59 59
Bos tan c›: 373 00 36  
Cad de bos tan: 350 13 09
Ca fe ra �a: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
E�i tim: 348 24 35
Eren köy: 358 13 04
Fe ner bah çe: 346 76 68
Fe ner yo lu: 345 64 01
Fi kir te pe: 349 19 34
Göz te pe: 355 11 92
Ha san pa �a: 337 69 06 
Ko �u yo lu: 325 78 78
Koz ya ta �›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na �a: 338 25 17
Ra sim pa �a: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa �a: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:  

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25

25 KASIM - 1 ARALIK 20112 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● KONSER
■ Aysun & Ali Kocatepe  
Kad�köy Belediyesi, Aysun ve Ali Kocatepe çiftini
Kad�köylülerle bulu�turuyor. Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde 26 Kas�m Cumartesi ak�am� saat 20.00’de
ba�layacak “�iirler �ark� Söyler” konseri ücretsiz
gerçekle�tirilecek ve gazeteci Metin Uca konuk olacak.
KKM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’ndeki bu
konser kaçmaz!
www.kkm.gen.tr

■ �irin Pancaro�lu ile “Kuyruklu Yıldız Altında”
Arp�n ço�ul bir kimlik geli�tirmesi yönünde önemli
katk�lar sa�lam�� olan Türkiye’nin en tan�nm�� arp
sanatç�s� �irin Pancaro�lu; bu defa Honolulu Senfoni
Orkestras�’n�n konsertmaysteri Frans�z kemanc� Ignace
Jang ile biraraya geliyor. “Kuyruklu Y�ld�z Alt�nda” adl�
konser 28 Kas�m Pazartesi günü saat 20.00’de Kad�köy
Belediyesi Süreyya Operas�’nda izlenebilir.
www.sureyyaoperasi.org
■ Borusan �stanbul Filarmoni
�ef Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan �stanbul
Filarmoni Orkestras�, 28 Kas�m Pazartesi günü saat
20.00’de Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde bir konser verecek. Konserde piyanist
Özgür Ünald�, Schubert, Mozart ve Beethoven’dan
eserler çalacak. 
www.ckm.gen.tr
■ Vincenzo Bellini Oda �arkıları �an Konseri
Vincenzo Bellini’nin oda �ark�lar�, Türkiye’de ilk defa bir
bütün halinde piyanist Müge Hendekli ve Bariton Caner
Akgün taraf�ndan yorumlanacak. Klasik müzik
merakl�lar�n�n kaç�rmamas� gereken konser 30 Kas�m
Çar�amba ak�am� saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
www.ckm.gen.tr
■ Sevcan Tahtacı Gitar Dinletisi
�zmir do�umlu gitarist Sevcan Tahtac�, müzi�e 12
ya��nda mandolin ve org çalarak ba�lad�. 2008’de
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Gitar
sanat dal�ndan mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuvar�’nda Yüksek Lisans
Program�’na devam eden Tahtac�’n�n Klasik Gitar
Dinletisi, 28 Kas�m Pazartesi günü saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. Konsere giri� için ücretsiz davetiyeler, BMKM
gi�esinden temin edilebilir.
www.bmkm.gen.tr

● T�YATRO
■ Nereye Gidiyoruz?
Ölümünün 15. y�l�nda büyük gülmece ustas� Aziz
Nesin’in öykü, �iir, masal ve ta�lamalar�ndan Genco
Erkal’�n uyarlad��� ve tek ba��na oynad��� bu ça�da�
meddah gösterisinde bugünlerde herkesin birbirine
sordu�u “Nereye gidiyoruz” sorusuna yan�t aran�yor.
�çinde ya�ad���m�z toplumun çeli�kileri, ç�kmazlar�
vurucu bir dille güldürüyor, dü�ündürüyor. Dostlar
Tiyatrosu’nun sahneye koydu�u “Nereye Gidiyoruz?”
oyunu, 26 Kas�m Cumartesi günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.ckm.gen.tr
■ �akayla Söyler Haldun Taner
Türkiye’ye kabareyi ilk getiren ve bu türün en olgun
ürünlerini veren usta yazar Haldun Taner’in
�aheserlerinden Vatan Kurtaran �aban, Gözlerimi
Kapar�m Vazifemi Yapar�m’�n en can al�c� sahnelerinden
Ali Erdo�an’�n kurgulad��� oyun y�llar boyunca
de�i�meden kalan zihniyetimizin ac� taraflar�n� tatl� tatl�
hicvediyor. Bu büyük yazar�m�z� ölümünün 25.
Y�ldönümünde anmak hem de a�lanacak halimize doya
doya gülmek istiyorsan�z bu oyunu kaç�rmay�n. “�akayla
Söyler Haldun Taner”, 26 Kas�m Cumartesi günü saat
20.30’da Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde. 
www.bmkm.gen.tr
■ Yalancının Resmi
Uçurumun kenar�nda, bo�lu�a bir ad�m kala duran Ya�l�
Adam’�n niyeti nedir? “Yeter bu kadar” diyerek
süzüldü�ü bo�lukta kulaklar�na dolan u�ultunun
çekimine kendini kapt�r�p, az sonra kar��la�aca�� �iddetli
ve sert gerçe�i umursamamak. “Yalanc�n�n Resmi” 26
Kas�m Cumartesi saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
CKM’de izlenebilir.
www.ckm.gen.tr
■ Portakal Çiçe�i Suyu
Evli çiftler David ve Cathy Larson ile Brad ve Beth
Youngquist, çocuklar� ile birlikte nispeten huzurlu bir
kasaba olan Minnesota, Pine City’de ya�amaktad�rlar.
David ve Beth, platonik bir a�k� y�llarca muhafaza
ettikten sonra, felaketle sonuçlanacak bir ili�kiye ad�m
atarlar. Her iki evlili�in de yo�un ve ac�l� bir süreçte
çözülü�ünü izledi�imiz “Portakal Çiçe�i Suyu”nda,
herkes için k�r�lgan ama gerçek bir hayat�n ba�lang�c�na
tan�kl�k ederiz. Tiyatro Fora’n�n sahneye koydu�u oyunu
27 Kas�m Pazar günü saat 15.30’da Kad�köy Belediyesi
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde izleyebilirsiniz.
www.bmkm.gen.tr
■ Sunay Akın Söz Gösterisi
Söz ustas� Sunay Ak�n, Kad�köylülerle CKM Büyük
Salon’da “Söz” gösterisiyle bulu�uyor. Sunay Ak�n’�n
Söz gösterisi 27 Kas�m Pazar ak�am� CKM’de. 
Tel: 0216 467 25 68
■ Paçi
�stanbul Halk Tiyatrosu bu kez bir Karadeniz komedisi ile
seyirci kar��s�na ç�k�yor… �ive ile alay etmeden ve bölge
insan�n� küçük dü�ürmeden ortaya ç�kar�lan bu oyun,

politik bir komedi niteli�i ta��yor. “Paçi”, 29 Kas�m Sal�
günü saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
www.ckm.gen.tr
■ Dans Tiyatrosu Gösterisi
2004 y�l�nda Yavuz Gümü� yönetmenli�inde gösteri

sanatlar�
toplulu�una
dönü�en Ada Dans
Tiyatrosu
Toplulu�u bugüne
kadar 70’e yak�n
oyuncusuyla birçok
üniversite ve
festivallerde farkl�
gösteriler sundu.
Dans tiyatrosu
izlemek isterseniz
Ada Dans
Tiyatrosu
Toplulu�u’nun
gösterisi 29 Kas�m
Sal� günü saat
20.30’da Bar��
Manço Kültür
Merkezi’nde. 
www.bkmk.gen.tr
■ �iir Günleri

Tiyatro Dü�, Kad�köy Belediyesi Halis Kurtça Kültür
Merkezi ile her ay Ustalara Sayg� kapsam�nda
düzenlenecek �iir Günleri projesinde her ay bir usta
�airimizin �iirlerini �iir dostlar� ile bulu�turuyor. �iir

Günleri’nin ilk usta konu�u Cemal Süreya. Etkinlik, 30
Kas�m Çar�amba günü saat 20.00’de Halis Kurtça

Kültür Merkezi’nde.
www.hkkm.gen.tr
■ Yarası Olana Bizim Hastane 
Ba�hekim Nurettin yurt d���ndayken
yard�mc�s� Fahrettin ve sekreteri Ye�im
hastaneyi savsaklam��t�r. Hastaneye
Sa�l�k Bakanl���’ndan tefti�e
gelinece�ini ö�renen Nurettin panik
içine girer. Y�ld�zlar Tiyatro
Toplulu�u’nun sahneye koydu�u
“Yaras� Olana Bizim Hastane” 30
Kas�m Çar�amba ak�am� saat
20.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde seyredilebilir.
www.bmkm.gen.tr
■ Duru Tiyatro’da iki konuk oyun
Moda-Kad�köy adresinde,
sahnelenmekte olan kendi

prodüksiyonlar� d���nda, konuk tiyatrolara da yer veren
Duru Tiyatro ve Emre K�nay; bu sezon da iki farkl� konuk
tiyatronun çal��malar�na dan��manl�k ediyor. Bunlardan
biri, 25 Kas�m Cuma ak�am� saat 20.45’de
sahnelenecek olan “D�� Ses” adl� oyun. Oyun, günümüz
ve geçmi�te, -belki gelecekte dahi- “Bir Kad�n’�n kendi
sesi olabilir mi?” sorusuna ���k tutmaya çal���yor. Di�eri
ise, 2 Aral�k Cuma ak�am� yine saat 20.45’de
sahnelenecek olan “Oppala Pa�am Malkara Ke�an” adl�
müzikli güldürü…
www.durutiyatro.com

● BELGESEL
■ Phepugun Sesi 
Almanya yurtta�� Udo Sürer ve Dersim kökenli bir
anneden do�an k�z� Daria Deniz Sürer, 1938 y�l�ndan bu
yana kökleriyle ili�kileri kopart�lm�� olan Daria'n�n anne
taraf�n�n izini sürmeye karar verirler. Dersim'in Pulur

(Ovac�k) �lçesine ba�l� olan ve sadece “M” harfi ile
ba�lad�klar�n� bildikleri köyü ve Daria'n�n akrabalar�n�
bulmak için yola ç�karlar. Udo'nun 2. Dünya sava��
s�ras�nda Almanlar�n Nazi ordusu içerisinde yer alan ve
�talya'daki toplu katliamlarda imzas� olan bir askerin o�lu

olmas� ise bu seyahate ayr� bir anlam katacakt�r. Caner
Canerik’in ilk belgeseli olan Phepugun Sesi, 27 Kas�m
Pazar günü saat 18.00’de Kad�köy Kaz�m Koyuncu
Kültür Merkezi’nde gösteriliyor.
■ Muazzez �lmiye Çı� Belgeseli
Muazzez �lmiye Ç��’�n ki�isel özellikleri ve yapt��� bilimsel
çal��malar�n konu edildi�i “Ç�nar” adl� belgesel film
gösteriminin ard�ndan, bu bilim kad�n�yla bir söyle�i
gerçekle�tirilecek. Ücretsiz etkinlik 29 Kas�m Sal� günü
saat 20.00’de Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
gerçekle�tirilecek. 
www.bmkm.gen.tr

● F�LM
■ Özel Bir Gün
Kad�köy Foto�raf Merkezi’nde 26 Kas�m Cumartesi
günü saat 14.30’da “Özel Bir Gün” adl� filmin gösterimi
olacak. Tanseli Polikar’�n sunaca�� etkinli�e Harun
Mutluay konu�mac� olarak kat�l�yor.
www.kadikoyfotografmerkezi.com
■ KargART Geceyarısı Filmleri
KargART Geceyar�s� Filmleri, Kas�m ay�nda Andrzej
Zulawski’nin ürkütücü gerçeküstülü�ü ile klasikle�mi� ve
zaman�nda ya yasaklanm�� ya da bolca sansüre kurban
gitmi� klasi�i “Possession” ile devam ediyor. Ücretsiz
film gösterimi 25 Kas�m Cuma günü saat 22.00’de
Kadife Sokak’taki Kargart’ta.

● SÖYLE�� & �MZA
■ Tuna Kiremitçi ile Söyle�i ve �mza
Bir ulusun do�mas�n� engelleyen suikast, o suikaste
u�ramasa lider olacak bir asker, gerçekle�mesi Ölüm’e
ba�l� bir a�k... 15 May�s 1919… Dava arkada�lar�yla
Samsun’a gidecek olan pa�a, yolculu�un arifesinde
Be�ikta�’ta silahl� sald�r�ya u�rar. Suikast� yapan MI6
casusu Mustafa Sagir olay yerinde öldürülür, yaralanan
pa�adan bir daha haber al�namaz. Tuna Kiremitçi son
roman� “Selanikte Sonbahar”�, Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde 26 Kas�m Cumartesi
saat 15.00’teki söyle�isinde anlatacak. Kiremitçi,
söyle�inin ard�ndan kitab�n� imzalayacak.
www.ckm.gen.tr
■ Prof.Dr. Erdal Atabek Söyle�i ve �mza Günü
Yazar- Prof. Dr. Erdal Atabek, “De�erler De�i�imi ve
Gençlik” ba�l�kl� söyle�isiyle Kad�köy’e konuk oluyor.
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi Gönül
Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde 27 Kas�m Pazar
günü saat 14.00’te gerçekle�tirilecek söyle�inin
ard�ndan Prof. Dr. Atabek, kitaplar�n� imzalayacak. 
www.kkm.gen.tr
■ Tarihçi Kitabevi Söyle�ileri
Prof. Dr. Salih Özbaran “Tarih(çilik) ve Medya” konulu
söyle�isiyle, Prof. Dr. Zeki Ar�kan “400. Y�l�nda Evliya
Çelebi” konulu söyle�isiyle, 26 Kas�m Cumartesi saat
15.00’de Tarihçi Kitabevi’nde tarih merakl�lar�yla birlikte
olacaklar. 
www.tarihcikitabevi.com

● SERG�
■ Lale Belkıs Resim Sergisi
Türk sinemas�n�n simge oyuncular�ndan Kad�köylü
sanatç� Lale Belk�s, Kad�köy Belediyesi Fuaye Sergi

Salonu’nda “Boyalarla Esintiler”
adl� bir resim sergisi aç�yor. 26
Kas�m Cumartesi saat 16.00-
19.00 aras� aç�l��� yap�lacak sergi
3 Aral�k’a kadar görülebilir.
Tel: 0532 466 37 17& 
0532 253 65 59
■ Sibel Çinsar Resim Sergisi
Kad�köy Halk E�itim Merkezi ve
BEKSAV’da resim atölyelerinde
ald��� e�itimlerle, Kad�köy
Belediyesi ve BEKSAV Sanat
Galerisi’nde karma sergilere
kat�lan Sibel Çinsar’�n ki�isel
resim sergisi, Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde devam ediyor. Sergi,
30 Kas�m’a kadar görülebilir.
www.hkkm.gen.tr
■ Bihrat Mavitan Resim Sergisi
Bihrat Mavitan’�n “2B+3B = 2B” isimli resim sergisi 19
Kas�m - 13 Aral�k 2011 tarihlerinde K�z�ltoprak Sanat
Galerisi’nde Pazar, Pazartesi hariç 12.00-19.00 saatleri
aras�nda izlenebilir.
Tel: 0216 418 38 06
■ ‘�zler’ Fatih Mika Ki�isel Sergi
Gravür sanatç�s� Fatih Mika, de�i�ik dönemlerinde farkl�
tekniklerle gerçekle�tirdi�i yakla��k yüz gravürünü “�zler”
ad� ile 23 Kas�m-17 Aral�k 2011 tarihleri aras�nda
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
Kad�köylü sanatseverlerle bulu�turacak. De�i�ik
ülkelerde ellinin üzerinde ki�isel sergi açan, uluslararas�
birçok Grafik Bienal ve Trienaline kat�lan
Fatih Mika’n�n Caddebostan Kültür
Merkezinde açaca�� bu sergisi Anadolu
yakas�nda açt��� en kapsaml� sergisi olacak.
www.ckm.gen.tr
■ Halim Çeliker Resim Sergisi
Halim Çeliker’in ki�isel resim sergisi 19
Kas�m-2 Aral�k tarihleri aras�nda
Caddebostan Dü� Yolcusu Sanat Dura��’nda
görülebilir. 
www.dusyolcususanatdura�ı.com
■ Atatürk Kadıköy’de
Bir Atatürk sevdal�s� olan Hanri Benazus,
1930 y�l�nda �zmir’de do�du. Halen
Türkiye’nin 4500 adetle en büyük Atatürk foto�raflar�
koleksiyonuna sahip olan Benazus, bu
koleksiyonlar�ndan baz�lar�n� Kasev Vakf� yarar�na
sergileyerek, huzurevi için katk�da bulunuyor. “Atatürk
Kad�köy’de” sergisi 1-30 Kas�m tarihleri aras�nda
Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr
■ Duvarın �ki Yakası
Bundan tam 50 y�l önce, 13 A�ustos 1961’de, ilk tu�la
konuldu Berlin Duvar�’na. 9 Kas�m 1989 y�l�ndaki
y�k�l���na kadar sadece bir kenti de�il bir ülkeyi, bir halk�
ikiye bölen Berlin Duvar�, yap�l���n�n 50. y�l�nda ECE
Türkiye Proje Yönetimi A.�. taraf�ndan yönetilen
CarrefourSA Maltepe Park Al��veri� Merkezi’nde
foto�raflarla anlat�l�yor. Sergiyi 17–27 Kas�m 2011
tarihine CarrefourSA Maltepe Park’ta görmek mümkün.
Sergide ayr�ca, duvar�n orijinal yap�s� örnek al�narak
haz�rlanan Berlin Duvar� maketi yer al�yor.
www.maltepeparkavm.com
■ Suna �encan Resimden Minyatüre Sergisi
25 Kas�m Cuma–01 Aral�k Per�embe
Resimden minyatüre do�ru giden, nak�� nak�� i�lenmi�
bir renk yolculu�unun içinde olmak için Suna �encan’�n
sergisi sizi bekliyor olacak. Bar�� Manço Kültür
Merkezi’ndeki sergi 25 Kas�m-1 Aral�k tarihleri aras�nda
görülebilir.
www.bmkm.gen.tr

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

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z gazetekadikoy@gmail.com’dan
bize ula�tırabilirsiniz. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI

● SEM�NER
■ STK Eliyle Müzik E�itimi
Müzik yazar� Ersin Antep’in düzenledi�i ve yönetti�i
seminere Güher Pekinel (Orff Tekni�i ile Müzik E�itimi),
Ye�im Gürer Oymak (�KSV), �afak Taner (Genç Klasikçiler),
Yeliz Yal�n Baki (Edirnekap� �iddete Kar�� Müzik), Mehmet
Ali Özdemir (��itme Engelliler için Müzik-Orff Çalg�lar�) konuk
olarak kat�l�yor. STK anlay���yla müzik e�itimi alan�nda
birçok proje uygulamada… Venezuela’daki El Sistema
örne�i ve ülkemizde müzik e�itimi çal��mas�
gerçekle�tirenlerle söyle�ilecek. Bugün, Toplum ve Müzik
seminerlerinin 13.sü olan “STK Eliyle Müzik E�itimi”, 26
Kas�m Cumartesi günü saat 14.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
www.ckm.gen.tr

● ATÖLYE
■ Okuma Atölyesi
Prof. Dr. A. Didem Uslu yönetimindeki Okuma Atölyesi, iki
haftada bir Sal� günleri 11.00’de, edebiyat kitaplar�n�n
önceden okunup kütüphanede üzerinde sohbet edildi�i bir
kültür etkinli�idir. Okuma Atölyesi’nde bu hafta, 29 Kas�m
Sal� günü  Ahmet Rasim’in “Güzel Eleni” isimli roman�
incelenecek.  
www.ckm.gen.tr

● ÇOCUK
■ Bu Dünya Hepimizin
Bu dünyada olup biten olumsuzluklara, insanlar�n di�er
insanlara ve ya�ad�klar� dünyaya verdikleri zararlara
dayanamayan “Bilgin Dede”,  kendisine bir uzay arac�
yapar. Bu dünyadan uzakla�mak, kendisine ba�ka ya�anas�
bir dünya bulmak istemektedir. �ste�ini torunu Duygu’ya
anlatt���nda, Duygu “neden bu dünyadan gitmek istedi�ini”
dedesine sorar. Dedesi de anlatmaya ba�lar. Oyun, 27
Kas�m Pazar günü 13.00 ve 15.00’te CKM A Salonu’nda
çocuklarla bulu�acak. 
www.ckm.gen.tr

● ETK�NL�K
■ “Kaplumba�a
Terbiyecisi” 
Sanatkârlar Soka�ı’nda
Anılıyor
Osmanl� toplumunun
ayd�nlanmas�, resim
sanat�n�n geli�ip
yayg�nla�t�r�lmas� yolunda
önemli ilklere imza atan
Ressam, Arkeolog, Arkeoloji
Müzesi ve Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin kurucusu,
Kad�köy’ün ilk Belediye
ba�kan� Osman Hamdi Bey,
Kad�köy Bahariye
Caddesi’nde bulunan

Sanatkârlar Soka�� sanatç�lar� taraf�ndan düzenlenecek
etkinlikle an�lacak. 3 Aral�k 2011 Cumartesi günü, saat
19.00’da ba�layacak etkinlik, Naz�m Hikmet Kültür Merkezi
Ruhi Su Salonu’nda gerçekle�ecek. Ya�am�n�n anlat�ld���
belgesel gösteriminin ard�ndan yap�lacak söyle�inin konu�u
ise “Kaplumba�a Terbiyecisi” ad�yla Osman Hamdi Bey’in
hayat�n� romanla�t�ran tarihçi yazar Emre Caner. Bahariye
Caddesi’nin giri�inde bulunan Sanatkârlar Soka��’n�n
giri�inde sanatseverleri, önce Ali Suavi’nin heykeli, sonra da
duvarda Osman Hamdi Bey’in elinde paletiyle büyük boy
kendi resmi kar��layacak.
Tel: 0 537 423 57 59
■ Optimum 3. Ya�ını Kutluyor

3.ya� kutlamalar� için
etkinlikler haz�rlayan
Optimum Outlet, Kas�m
ay�n�n son hafta sonuna
denk gelen do�um günü
için ziyaretçilerine 3 gün
boyunca e�lence
sunacak. Ünlü sunucu
Vatan �a�maz’�n
sunaca�� hediye çark�
yar��mas�, dans
gösterileri, müzik
dinletileri, çocuk
etkinlikleri, ikramlar ve

daha birçok sürpriz etkinlikler ile �ölen havas�nda geçecek
olan Optimum Outlet 3. Ya� Kutlamalar�’nda ayr�ca en
yüksek al��veri�i gerçekle�tiren 10 ki�i ücretsiz tatil hediyesi
kazanacak.

KA DI KÖY DI�INDAN
● BELGESEL
■ Damında �ahan-Güler Zere Belgeseli 
�ktidar, hapishanede yakaland��� damak kanseri için ona
zaman�nda d��ar�da tedavi hakk� tan�mad�. Olu�an kamuoyu
bask�s� ve vicdan� sonras�nda i� i�ten geçtikten sonra
özgürlü�üne kavu�tu. “Bana d��ar�da ölme özgürlü�ü
verdiler’’ demi�ti. Devrimci bir vakarla aram�zdan ayr�ld�.
Güler, gözleri, saçt��� y�ld�zlar�yla tarihe ismini yazd�rd�. Film,
Güler Zere’nin d��ar�ya ç�kmas� için verilen zorlu 121 günlük
mücadeleyi konu al�yor. “Dam�nda �ahan- Güler Zere
Belgeseli”, 29 Kas�m Sal� günü saat 20.00’de Beyo�lu
Sinemas�’nda ücretsiz olarak gösterilecek. 

● SERG�
■ Sadık Kınıklıo�lu Resim Sergisi
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sad�k
K�n�kl�o�lu’nun resim sergisine ev sahipli�i yap�yor. 2 Aral�k
Cuma günü saat 18.00’de aç�l��� yap�lacak sergi,
Cumhuriyet Müzesi Sanat Galerisi’nde 30 Aral�k’a kadar
görülebilir.

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
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● Hazal KARATA�

ELEKTR�KL� araçların �stanbul’da 2011
yılından itibaren satı�a sunulması

planlanırken, Saraçhane'deki �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi Sarayı'nın
havuzlu otoparkında kurulan �arj

istasyonu hizmete girdi. �arj
istasyonlarından biri de önümüzdeki

aylarda Kadıköy’deki �SK� açık
otoparkında açılacak. Saraçhane'deki

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi
Sarayı'nın havuzlu otoparkında kurulan
�arj istasyonunun açılı�ında konu�an

belediye i�tiraklerinden Enerji A� Genel
Müdürü Adnan Çelik, elektrikli araçların
�stanbul'da  satı�a sunulaca�ını bildirdi.

Çelik, araçların �arj alt yapılarını ilk
olarak Saraçhane'ye kurulan 2

istasyonla olu�turmaya ba�ladıklarını,
bundan sonra cihazların �SPARK

otoparklarına kurulmasına geçilece�ini
ifade ederek, “Elektrikli araçlar tüm

dünyada oldu�u gibi Türkiye'de de çok
yeni. Renault bu araçları üretecek ve

araçlar �stanbul'da 2011 yılından
itibaren satılmaya ba�lanacak. Ancak

bu araçların satılabilmesi, kamuoyunda
kabul görmesi için öncelikle �arj alt

yapılarının tamamlanması gerekiyor”
diye konu�tu. Çelik, bu yüzden belirli
noktalara �arj istasyonları kurulmasını

önerdi.
� KADIKÖY, BALMUMCU, C�HANG�R

VE BOSTANCI SIRADA
Enerji A.�.'nin imzaladı�ı i�birli�i
protokolü çerçevesinde elektrikli

araçlar için ilk a�amada test ve tanıtım
amaçlı 4 �arj istasyonu daha

kurulacak. �stasyonlar Kadıköy'de �SK�
açık otoparkında, Balmumcu ve
Cihangir'de bulunan birer katlı

otoparkta, Bostancı'da
bir açık otoparkta test

ve tanıtım amaçlı
kurulacak. Elektrikli

araçların, 
LPG ve dizel yakıtın

yarısı, benzinin ise üçte
biri kadar yakıt maliyeti

oldu�u belirtiliyor. 
Ekim ayından

itibaren Türkiye’de
sayıları artacak olan

�arj istasyonları,
�stanbul’dan sonra

Ankara, �zmir, Bursa ve
Eski�ehir’de açılacak.

Geç ti �i miz A�us tos
ay�n da ga ze te miz -
de “Ta ri hi me zar -

l�k ta tah ri bat!” ba� l� ��y la
yer alan ha ber de, ta ri hi
öne mi olan Sah ra y� ce did
Me zar l� ��'n�n pe ri �an ha li -
ni an lat m�� t�k. Ha be ri miz -
de, Kur tu lu� Sa va ��’ndan
�e hit le rin, ün lü ya zar la r�n,
Os man l� dö ne min den
önem li ki �i le rin me zar la -
r� n�n bu lun du �u bu me -
kân da, me zar ta� la r�n�n
k� r�l m��, yer le re at�l -
m�� du rum da ol du -
�u nu yaz m�� t�k.

An cak ara dan
ge çen za man da
me zar  l �  � �  n �n
d u  r u  m u n  d a

iyi le� me ol ma s� bir
ya na, tah ri ba t�n ar -
ta rak de vam et ti �i -
ni ö� ren dik. Ga ze -
te mi ze bil gi ve fo -

t o �  r a f
gön de  ren
o k u r  l a  r �  -
m�z, bir
“ m e  z a r  l � k
maf ya s�”ndan
�üp he len dik le ri ne
dik kat çe ki yor. �d di -
ala ra gö re me zar mer -
mer le ri sü ratli bir �e kil de ye -
ni le ni yor an cak bu nun ya n�n da
es ki me zar ta� la r� da kay bo lu -
yor. Bu du rum da me zar ta� la -
r� n� ça l�p sa tan bir maf ya n�n
var l� �� na i�a ret edi yor. Sah ra -
y� ce did li ler, yet ki li le rin me zar -
l� ��n bu iç ler ac� s� du ru mu na
bir an ev vel çö züm bul ma s� n�
is ti yor lar.
� ME ZAR LI �IN ÖNE M�

Sah ra y� ce did Me zar l� ��,
Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür -

lü �ü-Mer di ven köy
ci va r�n da, Fah ret -

tin Ke rim Gö kay
ile �em set tin
Gü nal tay cad -
de le ri nin or ta -
s�n da ki, dik -
dört gen �ek -
lin de ki ara zi -
de yer al� yor.
Ri va ye te gö -
re, se fe re ç�k -
mak üze re
olan Os man l�

as ker le ri �im di -
ki Mer di ven köy-

Sah ra y� ce did ara -
s�n da bek ler ve ha -

z�r l�k ya par lar m��.
As ker le rin ha z�r l�k yap -

t� �� bu alan da ki bek le yi� ba -
zen o ka dar uzun sü rer mi� ki ba z� ka -

y�p lar ve ri lir mi�. Bu me zar l�k da bu ra da
bek ler ken ölen as ker le rin gö mül me siy -
le olu� mu�. 

Sah ra y� ce did Me zar l� ��'nda; Ata -
türk'ün si lah ar ka da �� Ra uf Or bay, us ta
ya zar Ke mal Ta hir, Fe ner bah çe'nin es ki
yö ne ti ci le rin den Me lih Il gaz, se na rist-
yö net men Hul ki Sa ner, Os man l� ve
Cum hu ri yet dö ne mi dev let adam la r�n -
dan Ebu be kir Hâ z�m Te pey ran'�n da
ara la r�n da bu lun du �u önem li ki �i le rin
ka bir le ri bu lu nu 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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● Hazal KARATA�

KADIKÖY Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı ortaklı�ıyla
yürütülen Yelde�irmeni
Mahalle Canlandırma
Projesi tüm hızıyla

sürüyor. Proje
kapsamında yolları ve

alt yapı sistemi
tamamen yenilenen

Karakolhane
Caddesi’nde �imdi

de binalar
boyanıyor. Bina

sahipleri, Marshall
Boya

sponsorlu�unda
verilen boyaları

Rasimpa�a Mahalle
Evi’nden ücretsiz alıyor,

Plan ve Proje Müdürlü�ü’nün
belirledi�i renklerde uygulamayı ve i�çili�i

kendileri yapıyorlar. ��yerlerinin tenteleri de�i�ip
cephe boyamaları bittikten sonra Karakolhane

Caddesi yepyeni bir çehreye kavu�acak. 

Karakolhane Caddesi’nde
BiNALAR RENKLENiYOR

Mezarlık mafyası mı?Mezarlık mafyası mı?Mezarlık mafyası mı?Mezarlık mafyası mı?Mezarlık mafyası mı?Mezarlık mafyası mı?

0216 550 34 62
0544 729 99 26

ALANINDA UZMAN
Ö�RETMENDEN 
HER SEV�YEDE

MATEMAT�K DERS�…

MATEMAT�K  ÖZEL  DERS

Kadıköy’e Otomobil
ŞARJ iSTASYONU

Kurulu�u Osmanlı �mparatorlu�u

dönemine dayanan Sahrayıcedid

Mezarlı�ı'nda mezar ta�ları kayboluyor!

Ga ze te ka �ı dı na
sa rı lı po �et için de ki

me zar ta �ı...
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● Semra ÇELEB�

Tür ki ye’de, Mil let Mek tep le ri'nin 1928 y� -
l�n da aç� l� �� ve Ata türk'ün Ba �ö� ret men li �i
ka bul ta ri hi olan 24 Ka s�m gü nü, 1981 y� -

l�n dan be ri Ö� ret men ler Gü nü ola rak kut la n� yor.
Dün ya da ise bu özel gün, 1994’te Bir le� mi� Mil -
let ler Bi lim, E�i tim ve Kül tür Ku ru mu (UNES -
CO) ta ra f�n dan ka bul edi len 5 Ekim’de kut la n� -
yor. E�i tim ve Bi lim Emek çi le ri Sen di ka s� (E�i -
tim-Sen), 24 Ka s�m Ö� ret men ler Gü nü’nü 12
Ey lül dö ne mi nin bir ürü nü ol du �u ge rek çe siy le
kut la m� yor. Ka d� köy ve çev re sin de ör güt le nen
E�i tim-Sen 2 No’lu �u be’de Ör güt len me Sek re -

te ri ola rak fa ali yet yü rü ten 8 y�l l�k ö� -
ret men Fat ma Ter zi ile 24 Ka s�m’�
ne den kut la ma d�k la r� n� ve so run la -
r� n� ko nu� tuk. 

� E�i tim-Sen ola rak 24 Ka -
s�m'� ö� ret men ler gü nü ola rak
kut la ma d� �� n� z� bi li yo ruz. Bu -
nun ne de ni ni aç�k lar m� s� n�z?

Ön ce lik le 24 Ka s�m’�n Ata -
türk’ün ‘mil let mek tep le ri ba �ö� -
ret men li �i ni ka bul et ti �i gün’ ol -
ma s� aç� s�n dan ta rih sel bir ger çek li -
�i ol ma s� na kar ��n, bu özel gü nün

1981’den son ra kut lan ma ya ba� la ma s� ve
12 Ey lül dö ne mi nin bir ürü nü ve 12

Ey lül zih ni ye ti nin na s�l bir ö� ret men
is te di �i nin sim ge le� ti �i gün ol du �u
ger çek li �iy le bu gü nü kut la m� yo ruz.
5 Ekim Dün ya Ö� ret men ler Gü -
nü’nü gü nü müz ola rak ka bul edi yo -
ruz.  

� Bu y�l da ö� ret men ler, bir -
çok so run la ge çi re cek gün le ri ni.

Bun lar ara s�n da en ya k� c� ve acil
çö zül me si ge re ken so run ne dir?

�u an da Mil li E�i tim Ba kan l� �� ö� -
ret men aç�k la r� n� kad ro lu-gü ven ce li ö� -

ret men ata ma la r� ile ka pat mak ye ri ne, e�i -
tim de söz le� me li, üc ret li ö� ret men lik gi bi gü ven -
ce siz ça l�� ma bi çim le ri ni yay g�n la� t� r� yor. Bir
yan dan bu uy gu la ma la r�y la e�i tim ala n�n da par -
ça l� is tih da m� yay g�n la� t� ran hü kü met, bir yan -
dan da e�i ti me büt çe den pay ay�r ma ya rak e�i ti -
mi gi de rek pa ra l� ha le ge ti ri yor. �u an da önü -
müz de ki en önem li so run lar bun lar. 

� Ka d� köy'de kaç okul da sen di ka n�z ör güt -
lü ve kaç ö� ret men 2 No’lu �u be’de ör güt len -
mi� du rum da?

E�i tim-Sen 2 No’lu �u be ola rak top lam 9 il -
çe de ör güt lü yüz. Böl ge miz de 3677 üye miz var.
Ka d� köy’de ise 91 okul da sen di ka m�z ör güt lü ve
895 üye miz var. 

� Ka d� köy'de ça l� �an ö� ret men le rin en
önem li s� k�n t� la r� ne ler?

Ka d� köy’de ve as l�n da bir çok böl ge de so run -
la r� m�z ay n�. Mil li E�i tim Ba kan l� ��’n�n e�i tim
ala n�n da koy du �u ye ni uy gu la ma la r�y la ça l�� ma
ha ya t� m�z gi de rek da ha gü ven ce siz ve es nek bir
bi çim al ma ya ba� la d�. Özel lik le son dö nem de
ö� ret men le re gö rev ta n� m� n�n d� ��n da çe �it li an -
ket ler dol dur ma, spon sor ara ma gi bi i� le rin ya -
p�l ma s� da ya t� l� yor. 

� �u be de e�i ti ci, kül tü rel ak ti vi te ler ya p� l� -
yor mu? Ö� ret men ler, sen di ka la r�n da en çok
han gi et kin lik le re il gi gös te ri yor lar?

�u be miz de be lir li ara l�k lar la ger çek le� ti ril -
mek üze re e�it sel ve kül tü rel ça l�� ma lar ya p� yo -
ruz. Son 4 ay l�k dö nem de i�ye ri tem sil ci le ri mi ze
yö ne lik sen di kal e�i tim ve ril di. Bu nun ya n� s� ra
ai le le re, ö� ret men le re ve ço cuk la ra okul lar da
‘ço cuk is tis ma r�’ ko nu lu se mi ner ça l�� ma s� ya -
p�l d�. Bel li ara l�k lar la ti yat ro ve si ne ma gös te rim -
le ri de ger çek le� ti ri yo ruz. 

� E�i tim-Sen 2 No’lu �u be ola rak önü -
müz de ki dö nem de na s�l ey lem ler ve et kin lik ler
yap ma y� plan l� yor su nuz?

As l�n da bu e�i tim ö� re tim y� l� n�n ba ��n dan
be ri mer ke zi bir ey lem ve et kin lik prog ra m� m�z
de vam edi yor. Bi lin di �i üze re top lu söz le� me gö -
rü� me le ri bu yaz ger çek le� me mi� ve Ekim ay� na
er te len mi� ti. Bu dö nem de KESK’e ba� l� sen di -
ka lar ola rak top lu söz le� me gö rü� me le ri de vam
eder ken i�yer le ri miz de ko kart tak ma ey lem le ri
yap t�k.  Tüm il ler de AKP bi na la r� ön le ri ne yap t� -
�� m�z yü rü yü� le ri miz le ta lep le ri mi zi di le ge tir -
dik. Ge le cek gün ler de Mec lis’te gö rü �ü le cek
olan sen di ka lar ya sa s�n da ya p� la cak de �i �ik lik ler
ve bi zi bek le yen ge li� me le re yö ne lik ta lep le ri mi -
zi yük selt mek için ye ni ey lem ler ve grev yap ma -
y� plan l� yo ruz.

25 Ka s�m Ka d� na Yö ne lik �id de te Kar �� Mü -
ca de le gü nü kap sa m�n da, �s tan bul ça p�n da �id de -
te kar �� ka d�n da ya n�� ma s� te ma l� ko kart tak ma
ey le mi, ba s�n aç�k la ma la r�, pa nel ler, tu tuk lu ka -
d�n üye le ri mi ze kart gön der me gi bi et kin lik le ri -
miz ola cak.

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri, Ulu Ön der Ata -
türk’ün ölüm y�l dö nü mü olan 10 Ka -
s�m’da sa at 09.05’de Dol ma bah çe Sa ra -

y�’na git ti. Ata türk’ün son ay la r� n� ge çir di �i
Dol ma bah çe Sa ra y�’nda Ata türk’ün ça l�� ma ve
top lan t� için kul lan d� �� oda la r� zi ya ret eden Gö -

nül lü ler, ya tak oda s� na k�r m� z� ka ran fil b� ra ka -
rak, Ata türk’ü an d� lar. Ay r� ca Ata türk Haf ta s�
ne de niy le, Kül tür ve E�i tim Ko mi te üye le ri ta -
ra f�n dan Fe ner yo lu Gö nül lü Evi’nde Ata türk
kö �e si ha z�r lan d� ve is te yen ler duy gu ve dü �ün -
ce le ri ni an� def te ri ne yaz d� lar. 

� �� �R VE SÖY LE �� 
GÜN LE R� SÜ RÜ YOR

Fe ner yo lu Gö nül lü Evi’nde; bes te kâr-�a ir-
ya zar Erol Gün gör ile Sa li ha Gü len ler yö ne ti -
min de ya p� lan �i ir ve söy le �i gün le ri nin il ki nin
ko nu su “Vaz ge çi le me yen Sev gi le rin S�r r� Ne -
dir?”di.

18 Ka s�m Cu ma gü nü dü zen le nen et kin lik,
Erol Gün gör’ün öz geç mi �i nin okun ma s�y la ba� -
la d�. Aç� l�� ko nu� ma s� ya pan Gö nül lü Evi Ba� -
ka n� Ni hal Ek mek çi o� lu’nun ar d�n dan söz alan
Erol Gün gör, ka t� l�m c� lar la soh bet et ti, me rak
edi len so ru la r� ce vap lan d�r d�. Söy le �i s� ra s�n da
�i ir ler de okun du. 

Fark l� te ma la r�n i� le ne ce �i �i ir ve söy le �i
gün le ri de vam ede cek. �kin ci si 24 Ara l�k’ta ol -
mak üze re her ay�n 4. Cu mar te si gün le ri 14.00-
16.00 sa at le ri ara s�n da dü zen le ne cek olan �i ir ve
söy le �i gün le ri, Ha zi ran 2012 ta ri hi ne ka dar Öz -
gür lük Par k� için de bu lu nan Fe ner yo lu Gö nül lü
Evi’nde ya p� la cak. 
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● Arzu ��GÜZAR
Kad�köy’de ya�ayan otistik çocuklar ve

anneleri için “Mutlulu�un Anahtarlar�” adl� bir
seminer düzenlendi. 18 Kas�m günü Kozyata��

Mc Donalds’ta gerçekle�tirilen seminere,
Hamit �brahimiye Otistik Çocuk Okullar�,

Üsküdar �lkö�etim Okulu ve �� Okulu
Merkezi'nden 42 çocu�un annesi kat�ld�.

Seminerde, psikolog �lknur Gökçe, çocuklara
ve ailelerine mutlu olman�n yollar�n� anlatt�.
Hamit �brahimiye Otistik Çocuk Okullar�,

Üsküdar �lkö�retim Okulu Rehber Ö�retmeni
Oya Bostan, “Bu tür seminerler, sürekli engelli

çocukla ya�amakta olan velilere nefes alma
imkan� sunuyor. Mc Donald’s da her zaman

bize destek oluyor” dedi. 

20 se ne dir �s tan bul’da otu ru yo rum. Ger -
çek ten de bu �eh rin bir bü yü sü var an cak, ben
bu ken te a��k olan lar dan de �i lim. Ara m�z da
her za man bir çe ki� me var, ba na ver dik le ri ve
al d�k la r� ara s�n da gi dip ge li yo ruz. Ba z� gün ler
et ra f� ma ba k� yo rum, sü rek li ba na sun duk la r� ve
be nim on da gör dük le rim çok s� ra dan la� m��,
bir bi ri mi zi fark ede mi yo ruz. 

Bu gün bi raz ken di si ne yap t� ��m hak s�z l�k la
il gi li bir ko nu, su dan bah se -
de ce �im. Da ha gün cel ifa -
dey le, te miz su dan…

�s tan bul’da fark ede me -
di �im s� ra dan l�k semt isim -
le riy le il gi li. Or ta çe� me, Kaz -
l� çe� me, Ça tal çe� me, Ay r� -
l�k çe� me, Sö �üt lü çe� me di -
ye uza yan bir çok semt is mi

var bu ra da. Bu isim le rin çe� -
me ile bit me si bir ger çek ten
kay nak lan m��. Evet, an la ��l d� -
�� ve ba z� la r� m� z�n bil di �i üze -
re �s tan bul, çe� me le riy le ve
çe� me le rin den akan ye ral t�
su la r�y la ün lü bir kent(mi�).
Y�l lar y� l� her nok ta s�n dan ç� -
kan ye ral t� su la r� için ya p� lan
çe� me ler den fay da la n�l m�� zi ra, ol duk ça faz la
ya ��� alan ve bu al d� �� ya �� �� do �a ya bin bir
tür lü ge ri ve ren bir kent(mi�). 

Y�l lar için de, bu ye ral t� su la r� n� su nan çe� -
me le rin ye ri ni, plas tik bü yük da ma ca na lar da
bir çok yer de bu lu nan su cu lar al d�. Yer al t� kay -
na �� n�n kar �� l� �� �im di bu da ma ca na lar ve on -
lar ar t�k bi zim için te miz su de mek…

Dün ya da su çok cid di bir ko nu, her ne ka -
dar biz ler ener ji kay na ��, ile ti �im di ye ba� l�k la r�
s� ra l� yor ol sak da, in san ya �a mak için te mel de
ne fes al ma ya, bes len me ye ve su ya ih ti yaç du -
yu yor. Su suz kal ma m�z du ru mun da, ha ya ti
fonk si yon la r� m� za do� ru dan ve ge ri dö nü �üm -
süz za rar ve ri yo ruz. Bu ha liy le y�l lar d�r, dün ya -

n�n yüz de 75’ini kap la yan
su için, kul la n� la bi lir ve te -
miz su yön tem le ri üze ri ne,
ko ru ma, ay r�� t�r ma ve kay -
nak bu la rak kul la n� ma aç -
ma yol la r� üze rin de ça l� �� l� -
yor.

Ka na da’da bu lu nan

Sa fe Drin king Wa ter Fo un -
da ti on-(Gü ven li �çi le bi lir Su
Vak f�) ad l� bir sos yal ku ru -
lu�, su ya yö ne lik ope ras -
yo nel bil gi len dir me ve hak
ara ma fa ali yet le riy le bu -
gün dik ka ti mi çek ti.

Ku ru lu�, top lum la r�n
gü ven li te miz su kul la n� m�

ile il gi li hak la r� n�n ko run ma s� üze ri ne do� ru dan
ça l�� ma ya p� yor. Hak la r�n, ka nun lar la ba� la y� c�
ol ma s� ve uy gu lan ma ya al�n ma s� için si vil ini si -
ya tif  ola rak dev re ye gi ri yor.  

Bu nun ya n�n da e�i tim set le ri ile okul lar da
gü ven li içi le bi lir su ko nu la r�n da ope ras yo nel
e�i tim ve ri yor. Bu e�i tim le ri çev ri mi çi ve s� nav
sis tem li ya p� yor.

7 ba� l�k ta ve ri len e�i tim le rin de tay la r� �öy le
s� ra la n� yor.
� Ope ras yon Su Dam la sı: E�i ti mi alan ö� -
ren ci le rin, Ka na da �çi le bi lir Su Ka li te si stan -
dart la r� na uy gun ola rak, ken di böl ge le rin de ki
su la r� test et me ve so nuç la r� kar �� la� t�r ma im -
ka n� ya ka la ma la r� amaç la n� yor.
� Ope ras yon Su Kir li li �i: Ö� ren ci le re, su kir -
li li �i hak k�n da bil gi al ma la r� n� sa� la yan ve ken -
di le ri nin bu kir li li �in önü ne geç mek için ne ler
ya pa bi le cek le ri ni an la tan bir e�i tim prog ra m�
su nu lu yor.
� Ope ras yon Su Bi yo lo ji si: Ö� ren ci le re klor,
klo ra min, amon yak, de mir ve bi yo lo jik ola rak
çev re ye uyum lu su i� le me mo del le ri hak k�n da

e�i tim ve ri li yor.
� Ope ras yon Sa� lık lı Su: Ö� ren ci le re, içi le bi -
lir su ile ilin ti ola rak olu �a cak sa� l�k prob lem le -
ri ve et ki le ri üze ri ne, reh ber lik hiz me ti ve ri li yor.
� Ope ras yon Su Akı �ı: Ö� ren ci le re çap raz ve
kar �� la� t� r� la bi lir bil gi ler le, içi le bi lir su ko nu la r� n�
çev re le yen ba� l�k la r� da ha iyi an la ma la r� için
e�i tim prog ra m� uy gu la n� yor.
� Ope ras yon Su yun Ru hu: Yer li kül tü rü ve
pers pek ti fiy le, içi le bi lir su ko nu sun da bi linç len -
dir me ça l�� ma s� uy gu la n� yor. Bu bir ül ke de
abor jin kül tü rü, bir di �er ül ke de k� z�l de ri li kül tü -
rü, bir di �er ül ke de ise ama zon kül tü rü ola rak
e�i ti me yan s� yor.
� Ope ras yon Su yun Top lum sal Aya kiz le ri:
Ö� ren ci le re, top lum la r� n�n her bir lit re içi le bi lir
su için, ne ka dar kay nak su yu tü ket tik le ri ko -
nu sun da he sap yön tem le ri ö� re ti li yor.

Okul la ra spon sor lar va s� ta s�y la e�i tim set -
le ri yol la n� yor. Set ler de ki e�i tim ler ta mam lan -
d�k tan son ra ö� ren ci ler, vak f�n test le ri ne gi re -
rek s� nav la r� n� ta mam l� yor lar. 

Bu bi linç len dir me ve
hak ara ma fa ali ye tin de, ço -
cuk ya� ta e�i tim de �e ri göz
önü ne al� n� yor, de ne yim ler -
le ko nu lar yan s� t� l� yor, bi re -
ye kü çük ya� tan iti ba ren
de �er ve ri li yor. Hal böy ley -
ken ça l�� ma n�n ru hu ko lay -
l�k la ya ka la n� yor.

www.sa fe wa ter.org

TEMİZ SU VAR MI?

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  

KONFERANS, SEM�NER, SÖYLE�� ve PANEL

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Yardım
Komitesi’nden bir grup, Dost Eller ��itme
Engelliler �lkö�retim Okulu ö�rencileri  ve

ö�retmenleri ile birlikte 16 Kasım’da
Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından
hep birlikte yemek ve dondurma yiyen
ö�renciler, gün boyunca farklı yerler

görmenin ve yeni
bilgiler edinmenin

heyecanını ve
mutlulu�unu

ya�adılar.
Ziyarette,

meclis üyeleri
Ay�en Gürer ve

Nurhan Kutman da
hazır bulundu.

KADINA ��DDET PANEL�
Erenköy Gönüllüleri, Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu’nda, ”Kadına Yönelik

�iddet” ile ilgili deneyim ve bilgilerini
aktarmak üzere, Psikolog Nilüfer Taptık ve
Pedagog Güne� Çakır’ı a�ırladı. Ö�renilen

bir davranı� olarak �iddetin nedenleri,
kadının �iddete maruz kalmaması için hangi

özellikte olması gerekti�i ve �iddetin
olu�masına engel te�kil eden bir unsur

olarak ileti�imin öneminin vurgulandı�ı 18
Kasım Cuma günü düzenlenen panelde

meclis üyeleri Ay�en Gürer ve Gülçin Ergün
de hazır bulundu. 

MUTLULU�UN
ANAHTARLARI!

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

HAFIZA TEKN�KLER� ve
BECER�LER�

Konu�mac�: Haf�za
Teknikleri Uzman� AYKUT

AÇKALMAZ
Tarih: 28.11.2012

PAZARTES� Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park�  Gönüllüleri
NLP SOHBETLER�

Konu�mac�: NLP Uzman� ve
E�itmeni CENG�Z EREN

Tarih: 30.11.2012
ÇAR�AMBA Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mahallesi
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

ASTROLOJ�  “2012 YILI
NELER GET�RECEK”

Konu�mac�: Astrolog ÜM�T
Ç�L�NG�RO�LU

Tarih: 01.12. 2011
PER�EMBE
Saat :14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

“DE����MLE YA�AMINIZI
YEN�DEN YARATIN”

Konu�mac�: Ya�am Koçu
ER�M ERGUN

Tarih: 01.12.2012
PER�EMBE Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri

NEFES TEKN�KLER� �LE
TERAP�-YOGA TERAP� VE

TA�CH�

Konu�mac�: Yoga ve Taichi
Uzman�. NURLAN

DEM�RBA� 
Tarih: 04.12. 2011  PAZAR

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
SOSYAL

BA�DAT TSM KOROSU
KONSER�

�ef: SEV�NÇ ÇELEB�
�EKERC�

Tarih: 29. 11. 2011 SALI
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

3 ARALIK DÜNYA
ENGELL�LER GÜNÜ

DOLAYISIYLA Z�YARET
Tarih: 2.12. 2011 CUMA

Saat: 13.00
Yer: Hayriye Kemal Kus

E�itim ve Uygulama ve ��
E�itim  Merkezi Ziyareti

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri
SA�LIK

T�RO�D HASTALIKLARI 
VE GUATR

Konu�mac�: Metabolizma ve
Endokrinoloji Uzm. Doç. Dr.

Nuri HAKSEVER ( Dr.
Remedy)

Tarih: 26. 12. 2011
Cumartesi Saat: 19.30
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi Konferans Salonu
Düzenleyen: Gönüllü E�itim
ve Dan��ma Merkezi Proje
Koord. Leyla ÇEL�KEZEN

Ö�rencileri An�tkabir’e

GÖTÜRDÜLER

Öğretmenler günü sorunların
gölgesinde KUTLANDI
Öğretmenler günü sorunların
gölgesinde KUTLANDI
Öğretmenler günü sorunların
gölgesinde KUTLANDI
Öğretmenler günü sorunların
gölgesinde KUTLANDI
Öğretmenler günü sorunların
gölgesinde KUTLANDI
Öğretmenler günü sorunların
gölgesinde KUTLANDI

Fat ma Ter zi

24 Kasım Ö�retmenler Günü, bu yıl da e�itim emekçilerinin acilen çözülmesi gereken sorunlarının
gölgesinde kutlandı. E�itim-Sen 2 No’lu �ube Örgütlenme Sekreteri Fatma Terzi, ö�retmenlerin en büyük

sorununun kadrosuz ve güvencesiz çalı�tırılmak oldu�una dikkat çekiyor. 

Gönüllüler Atatürk’ü andı 
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● Ula� YILMAZ
� Dün ya Fel se fe Gü nü'nün aç� l��

ko nu� ma s�n da dün ya da ki so run la r� çöz -
mek için fel se fe ci ler, si ya set çi ler ve ka -
rar ve ri ci ler ara s�n da di ya lo ga ih ti yaç
ol du �u nu söy le di niz. Bu gün Tür ki -
ye'nin ya �a d� �� so run lar la il gi li ola rak
fel se fe ci le rin gö rü� le ri ne ba� vu ru lu yor
mu?

Bil di �im ka da r�y la pek ba� vu rul mu -
yor. Özel lik le e�i tim i� le rin de ve in san
hak la r� na da ya l� hu kuk ve po li ti ka olu� -
tur ma da fel se fi bil gi çok önem li. Ben �u -
nu söy lü yo rum: Dört y�l bo yun ca her bi ri
üçer sa at lik dört fel se fe der si ko ya l�m
okul la ra; bi ri ba� lan t� kur ma al�� t�r ma -
la r�, bi ri de �er so run la r�, bi ri etik so run -
la r�, bi ri de in san hak la r�y la il gi li. �d di a
edi yo rum, 15-20 y�l son ra Tür ki ye fark l�
olur. E�i tim prog ram la r�n da bu dört der -

si bi zim dü �ün dü �ü müz gi bi
prog ram la ya l�m, ö� ret men le -
ri ha z�r la ya l�m. Ve bu ders ler
cid di cid di ya p�l s�n, il kö� re -
tim den ba� la ya rak...

� Pe ki, 15-20 y�l son ra
Tür ki ye na s�l olur? Ne va at
edi yor su nuz?

Ken di ken di ne dü �ün -
me ye ça l� �an ama bil gi ve
de �er bil gi si te me lin de dü -
�ün me ye ça l� �an, bu nu ba -
�a ra bi len in san la r�n art t� -
�� bir Tür ki ye... Bu bil gi
te me li üze rin de ken di ad -
la r� na dü �ü ne bi le cek ve
i�i ni, bu ara da ka mu i� le -
ri ni de böy le ya pa cak in -

san la r� m�z ço �a l�r.
Bu rö por taj 2007 y� l�n da Tür ki ye

Fel se fe Ku ru mu Ba� ka n� Prof. Dr.
�o an na Ku çu ra di ile Mil li yet Ga ze te -
sin den Fi liz Ay gün düz ta ra f�n dan
ya p�l d�. Bu rö por taj da yer alan iki so -
ru ya ve ril mi� ce vap lar hâ lâ çok
önem li ar gü man lar içe ri yor. Li se ler -
den Fel se fe ders le ri kal d� r� l� yor ve
dü �ün ce ta ri hi nin çok önem li in san -
la r� na ve on la r�n me tin le ri ne ula� ma -
n�n ola nak la r� or ta dan kal d� r� l� yor.
Bu ad�m za ten çok s� k� bir dü �ün ce
ge le ne �i ol ma yan, oku ma al�� kan l� ��
çok ge li� me mi� bir top lum da sa de ce
fel se fe nin yol al ma s� n� en gel le mi yor,
ül ke de ya �a yan in san la r�n olay la ra
yak la ��m tar z� n� da et ki li yor. 

Si ya si ku tup la� ma n�n had saf ha -
da ol du �u, te mel kav ram lar üze rin de da hi
bir uz la �� n�n sa� lan ma d� �� bir or tam da
�id det ve bas k� n�n bir si ya set yap ma tar z�

ol ma ya ba� la d� ��, in san ve de �er le ri nin,
med ya, yar g�, par la men ter tem si li yet gi bi
bir çok ku rum da te mel etik tar t�� ma la r� na
ih ti yaç du yul du �u yer de fel se fe nin ya pa -

ca �� çok i� var. �on na Ku çu ra -
di’nin söy le di �i gi bi en ba� ta ka -
mu ku rum la r�n da ça l� �an lar ve ka -
rar ve ri ci po zis yon da olan ki �i le -
rin in san hak la r�, in san ve de �er le -
ri, etik ve mu ha ke me ye te nek le ri -
ni ge li� ti re cek bir kaç ça l�� ma bi le
çok önem li yol lar kat et ti re bi lir,
çün kü ül ke yi yö ne ten le rin ka fa -
s�n da oto nom bir bi rey ola rak in -
sa n�n in san ola rak var l� �� na say g�
duy ma n�n da hi bir me se le ol du �u
aç�k bir ger çek.  Bu y�l da her y�l
ol du �u gi bi tüm Dün ya da ve Tür -
ki ye’de Dün ya Fel se fe Gü nü kut -
la n�r ken ya �a d� �� m�z top rak lar da
fel se fe e�i ti mi ise yu ka r� da bah se -
di len zo run lu ih ti ya ca ra� men li -
se ler de seç me li ders ola rak bi le
ço �u okul da yer al m� yor. Bu na
ra� men fel se fe yap ma mü ca de le -
si ni sür dü ren bel li üni ver si te ku -
rum la r� da yok de �il. Ye di te pe
Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü de
bu ku rum lar dan bi ri. 

Bu y�l ku ru lu �u nun 15. y� l� n�
kut la yan Ye di te pe Üni ver si te si
Fel se fe Bö lü mü tam da li se ler den
fel se fe ders le ri nin kal d� r�l d� �� bir
dö nem de özel üni ver si te ler için de
bir ilk ola rak ku rul mu� fel se fe bö -
lü mü ol ma özel li �i ni ta �� yor. Tek
di sip li ne ta k� l�p kal ma yan fark l�
di sip lin ler de ça l�� ma yap ma ola -
na �� ta n� yan bö lü mün en önem li
özel li �i ya ban c� dil ola rak �n gi liz -
ce nin ya n� s� ra kla sik ba t� dil le rin -

den an tik Yu nan ca ve La tin ce nin de ö� re -
ti li yor olu �u. Bö lü mün te mel ama c� n�n
fel se fe me tin le ri nin bi re bir ori ji nal me -
tin ler den oku ya rak an la ma yo rum la ma ve
kav ram sal ola rak da bu me tin ler de yer
alan ifa de le re Türk çe kar �� l�k lar bul ma ya
ça l� �a rak Türk çe de fel se fe yap ma ola na -
�� n�n ya ra t�l ma s�. �lk ku rul du �un da bir
ö� ren ci ile yo la ba� la yan bö lüm za man la
hem ö� re tim gö rev li si kad ro su nu ge ni� le -
ti yor hem de ö� ren ci sa y� s� n� art t�r d�. Di -
�er bö lüm ler den li sans e�i ti mi al d�k tan
son ra fel se fe bö lü mün de yük sek li sans ve
dok to ra e�i ti mi alan ö� ren ci sa y� s� ise bir
hay li çok. 

Li sans Prog ra m�, dört y� la ya y� lan
Fel se fe Ta ri hi ders le ri nin ya n�n da Bil gi
Fel se fe si, Bi lim Fel se fe si, Var l�k Fel se fe -

si, Etik, Man t�k, Sa nat Fel se fe si, Si ya set
Fel se fe si, Hu kuk Fel se fe si ve �n san Hak -
la r� vb. alan la r� kap sa yan ders ler den olu -
�u yor. Ders prog ra m� Fel se fe Bö lü mü ö� -
ren ci le ri nin ve ba� ka bö lüm ler den ö� ren -
ci le rin kar �� l�k l� çift ana dal ö� re ni mi gö -
re bil me le ri ne ola nak ve re cek �e kil de dü -
zen len mi�. Bu ba� lam da Fel se fe Bö lü mü
ile Hu kuk Fa kül te si ara s�n da im za la nan
Çift Ana dal  An la� ma s� ile Fel se fe Bö lü -
mü'nün ve Hu kuk Fa kül te si'nin ba �a r� l�
ö� ren ci le ri kar �� l�k l� çift ana dal yap ma
ola na �� ka zan m�� lar. 

� BÖ LÜ MÜN HE DEF LE R�
Ha len Bö lüm Ba� kan l� �� n� yü rü ten

Prof. Dr. Saf fet Ba bür Fel se fe bö lü mün
he def le ri ni s� ra lar ken �öy le
konu�uyor; “Ö� ren ci ler Ye -
di te pe Üni ver si te si Fel se fe
Bö lü mün de al d�k la r� e�i tim
sü re cin de in sa na, ol gu la ra,
olay la ra ola bil di �in ce ön yar -
g� s�z, ‘fel se fî bil gi’ye da ya -
na rak ba ka bil me; ken di le ri -
nin be lir le di �i amaç la r�n de -
�e ri nin ne ol du �u nu bil me ve
bu bil gi le ri ey lem le rin de kul -
lan ma ola na �� ka za n�r. Do la -
y� s�y la, bö lüm de ve ri len e�i -
tim le, ö� ren ci le rin Türk çe'nin ya n�n da en
az bir ya ban c� di li iyi bil me le ri; bil dik le ri
dil le ri fel se fe ala n�n da da ra hat ça kul la na -
bil me le ri, Türk çe fel se fe di li ne, Tür ki -
ye'de fel se fe ye ve ulus la ra ra s� alan da fel -
se fe ça l�� ma la r� na öz gün kat k� da bu lu na -
bil me le ri amaç la n� yor.”

Fel se fe Bö lü mü’nde 2002 y� l�n dan
iti ba ren Ye di te pe Üni ver si te si Ya y�n la r�
ara s�n da yer alan ve Ey lül 2004 ta ri hin -
den ba� la ya rak Ulus la ra ra s� Fel se fe �n -
dek si Phi lo sop her's In dex'e gir mi� bu lu -
nan Ye di te pe'de Fel se fe ad l� ha kem li or -
tak ki tap ya y� na ha z�r la n� yor. Ay r� ca,

ERAS MUS De �i �im Prog ra m� çer çe ve -
sin de Al man ya'da Köln Üni ver si te si Fel -
se fe Bö lü mü ve Bre men Üni ver si te si Fel -
se fe Bö lü mü, �tal ya'da Bo log na Üni ver si -
te si Fel se fe Bö lü mü, Hol lan da'da Lei den
Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü ve Ma as -
tricht Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü ve Po -
lon ya'da Ma ri e Cu ri e Üni ver si te si Fel se fe
Bö lü mü ile ö� ren ci ve ö� re tim üye si de -
�i �im an la� ma la r� im za lan d�.

Fel se fe Bö lü mü’nün ça l�� ma ala n� sa -
de ce ö� ren ci ler le s� n�r l� de �il her y�l dü -
zen li ola rak ger çek le� ti ri len pa nel, söy le -
�i ve sem poz yum lar il gi le nen her ke se
aç�k. Geç ti �i miz y�l lar da Ada lar’da Fel -
se fe is mi ile Ada lar Be le di ye si i� bir li �i

ile bir di zi et kin lik dü zen le mi�, öz gür lük,
dev let, fe mi nizm gi bi ko nu lar la sem poz -
yum ve tar t�� ma lar ya p�l m�� t�. Geç ti �i miz
y�l “Fel se fe Ta ri hin de Yay g�n Yan l�� lar”
isim li et kin lik ve Ka pa dok ya Ça l�� ta y� ise
yo �un il gi gör mü� tü. 

� DÜN YA FEL SE FE GÜ NÜ
KUT LA NI YOR

UNES CO ta ra f�n dan Tür ki ye Fel se fe
Ku ru mu’nun öne ri si ile 2002’de ilan edi -
len “Dün ya Fel se fe Gü nü” ül ke miz de de
ba� ta Tür ki ye Fel se fe Ku ru mu ol mak
üze re, özel lik le üni ver si te le rin fel se fe bö -
lüm le ri gü nü çe �it li et kin lik ler le kut la n� -
yor. Ye di te pe Üni ver si te si Fel se fe Bö lü -
mü de hem Dün ya Fel se fe Gü nü ’nü hem
de bö lü mün ku ru lu �u nun 15. y� l� n� ya p� -
la cak bir et kin lik ile kut lu yor. 30 Ka s�m
Çar �am ba Gü nü Ye di te pe Üni ver si te si
Gü zel Sa nat lar Kon fe rans Sa lo nun da ya -
p� la cak et kin li �e il gi le nen her kes da vet li.

�le ti �im: sba bur@ye di te pe.edu.tr
Tel.: (0216) 578 06 94
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SER� �LANLAR 
2003 tarihli Ye�il Kartlar�m�z� kaybettik.

Hükümsüzdür. 

Lale Bakırhan, Zarif Bakırhan, Yasin
Bakırhan, Münire Bakırhan

‘Dünya Felsefe Günü’ ülkemizde de ba�ta Türkiye Felsefe Kurumu olmak üzere,
özellikle üniversitelerin felsefe bölümleri tarafından çe�itli etkinliklerle kutlanıyor.

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü de hem Dünya Felsefe Gününü hem de bölümün
kurulu�unun 15. yılını yapılacak bir etkinlik ile kutluyor.

● Heybeliada Cinayetleri
■ Önay YILMAZ
■ Destek Yayınları
Heybeliada sokaklar�nda siyah

cüppeli, eli b�çakl� bir katil dola�maktad�r.
Katil, kurbanlar�n� bo�azlayarak öldürmek
için mehtapl� geceleri seçer. Aday� ve
tarihini iyi bilen seri katil, öldürdü�ü
kurbanlar�n�n üzerinde birtak�m �ifreli
mesajlar b�rak�r. Bu mesajlar ayn�
zamanda bir sonraki cinayet hakk�nda
baz� ipuçlar� vermektedir. S�ra d���
cinayetler i�leyen katil, cinayet
mahallinde her türlü iz
b�rak�r; bir tek iz hariç:
kendi izi. Öyle ki; Tanr�
bile cinayetlerin i�lendi�i
geceler sanki tatile
ç�kmaktad�r. Kaç ki�i
ölecek? Bunu yaln�zca
katilin kendisi biliyor.
Heybeliada
Sanatoryumu’ndan
Heybeliada Ruhban
Okulu’na kadar uzanan bu
cinayetler zincirini çözmek
için, dedektif Çetin Ak�n
ve yak�n arkada�� gazeteci
Ahmet Kerim devreye
girer. �kili, kendilerini yine
oldukça çetrefilli bir olay�n

ve yan�tlanmay� bekleyen sorular�n içinde
bulur. Katil neden mehtapl� geceleri
seçiyor ve kurbanlar�n�n üzerinde �ifreler
b�rak�yor? Bu cinayetler ne zaman
bitecek? Katilin amac� ne? Ve katil kim?
Heybeliada Cinayetleri, sizi
Heybeliada’n�n gergin, korku dolu ve kan
kokan sokaklar�nda gerilim dolu bir
yolculu�a ç�karacak.   
● Ta�ların Çı�lı�ı

■ Gilbert Sinoué
■ Çeviren: Gönül Akgerman
■ Can Yayınları
Gilbert Sinoué’nin Ortado�u’nun yak�n

tarihini fon olarak kulland��� destans�
dizisinin ikinci ve son kitab� Ta�lar�n
Ç��l���, çok ses getiren öykünün devam�n�
anlat�yor! Birinci Dünya Sava��’nda
Osmanl� topraklar�n�n payla��ld���

günlerde ba�layan Yasemin
Kokusu’ndan sonra Ta�lar�n
Ç��l���, Nâs�r’�n M�s�r’da
yönetime el koydu�u 1956
tarihiyle ba�lay�p
yüzy�l sonuna kadar
uzanan k�rk y�ll�k bir
zaman dilimini
kaps�yor. Ta�lar�n
Ç��l���, yak�n tarihin
sava�lar�n�, politik
çalkant�lar�n�,
ekonomik
bunal�mlar�n�,
yükselen
diktatörlüklerin ve
terör eylemlerinin
gölgesinde,

kay�plara, ac�lara, yoksullu�a ra�men
ya�ama tutunan, özgürlük mücadelesi
veren, bar��a, dostlu�a ve a�ka inanan
insanlar�n s�ra d��� öyküsünü, �iirsel bir
dille dokuyarak adeta bir insanl�k
destan�na dönü�türüyor.
● Babel Öyküleri

■ �zak Babel
■ Çeviren:

Ergin Altay
■ Can Yayınları

K�sa öykünün büyük
ustalar�ndan Rus
Yahudisi yazar �zak
Emmanueloviç
Babel, Sovyet gizli
polisi taraf�ndan 15
May�s 1939'da
tutukland�,
yaz�lar�n�n büyük
bölümü yok edildi.

O güne dek Sovyetler
Birli�i'nin en itibarl�
yazarlar�ndan biri olarak
tan�nan Babel'in ismi
edebiyat
ansiklopedilerinden ve
sözlüklerinden silindi,
ad� an�lmad�, ta ki Stalin
öldükten sonra, 1954'te
itibar� iade edilene
dek. Can Yay�nlar�,
Babel'in bütün öykülerini
iki cilt olarak
yay�mlayacak. Elinizdeki
ilk cilt, “Erken Dönem
Öyküleri”, “Odessa
Öyküleri” ve “Öyküler
1925-1938” olmak üzere
üç bölümden olu�uyor. Babel'in
öyküleri, Rus sosyal ya�am�n�n tüm
renklerini gözümüzün önüne seriyor;
H�ristiyan bir kad�nla evlenmek,

fahi�elik, ergen hamileli�i ve kürtaj gibi
tabu olan baz� konulara de�inmesinin
yan� s�ra yazar�n dili yeni ve al���lmad�k
biçimde kullanma çabas� da hemen
dikkati çekiyor. Odessa'n�n Yahudi

gettosu
Moldavanka'da
ya�ayan
kaçakç�lar�n,
tefecilerin,
hahamlar�n,
arabac�lar�n,
Yahudi
gangsterlerin
günlük
hayatlar�n�n
anlat�ld��� bu
öyküler, hayat
ve mizah dolu,
çok renkli bir
barok resmini

and�r�yor.
● Moravagine

■ Blaise Cendras
■ Çeviren: I�ık Ergüden
■ Can Yayınları

Blaise Cendrars, gerek
ya�am�, gerek yap�tlar�yla
20. yüzy�l edebiyat�n�n kült
�air ve yazarlar�n�n ba��nda
gelir. 1926’da yay�nlanan
Moravagine ise, kar��-
edebiyat�n en çarp�c�
örnekleri aras�nda yer alan
bir ‘yeralt� klasi�i’dir. Son
Macar kral�n�n soyundan
geldi�ini söyleyen bir deli ile
genç bir psikiyatr�n
Rusya’dan Amazon

ormanlar�na uzanan cehennemî
serüvenlerini izleriz bu romanda. Ç�lg�n
Moravagine’in korkunç eylemleri,
dünyan�n h�zla
de�i�ti�i yüzy�l
ba�lar�nda
ya�amdaki
�iddet,
anlams�zl�k ve
karga�an�n usd���
bir yans�mas�
gibidir. Henry
Miller’�n ‘modern
edebiyat�n
dehas�’ diye
niteledi�i
Cendrars’�n bu
ola�and���
roman�,
yaz�l���ndan 80 y�l
sonra bile
sars�c�l���n�
koruyor,
okuyucuyu allak
bullak ediyor.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

Yeditepe ile Felsefe’de 15 y�lYeditepe ile Felsefe’de 15 y�lYeditepe ile Felsefe’de 15 y�lYeditepe ile Felsefe’de 15 y�lYeditepe ile Felsefe’de 15 y�lYeditepe ile Felsefe’de 15 y�l

Ye di te pe Üni ver si te si
Fel se fe Bö lü mü

Ba�kanı
Prof. Dr. Saf fet Ba bür 
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nsan l� ��n ol dum ola s� sü rek li ge li �im ve
de �i �im ev re le ri için de ya �a d� �� n� be lirt -
me ye bi le ge rek yok. Ne var ki bir ba� -

lan g�ç cüm le si ol ma s� n� oku yu cu ba ��� la y� -
ver sin… An cak za ma n� m�z da bu ‘de �i� me’
sü re ci nin müt hi� bir tem po ka zan d� �� n� ve
bu se bep le es ki dö nem ler de ki de �i �im a�a -
ma la r�n dan fark l� la� t� �� göz lem le ni yor. Ger -
çek ten de bi lim ve onun ve ri mi olan tek no -
lo ji de ki deh �et li ye ni lik ler, bu lu� lar mad di
uy gar l� ��n ade ta bir vol kan gi bi pat la ya rak
ve sü rek li co �a rak ha ya t� bi çim len dir me si ne
yol aç� yor. Yer yü zü nün ta ma m�, var l�k ya ni
zen gin li �i ne bi le bak mak s� z�n bu ye ni lik le ri
ya �a ma ya ba� l� yor. Ki mi yer de da ha yay g�n,
ki mi yer de da ha s� n�r l� da ol sa tek no lo ji ve
ürün le ri top lum la r�n ve bi rey le rin ya �a m� n�
dal ga dal ga kap s� yor.. Böy le si ne güç lü ve
et ki le yi ci bir de �i �im ka s�r ga s� n�n hem top -
lum la r�, hem de bi rey le ri es ki de vir le re gö re
da ha çok yak la� t�r d� �� n� söy le ye bi li riz. Bu -
nun la in san l� ��n bi linç li bir kay na� t�r ma ya
yö nel di �i ni kas tet mi yo rum.. Ben ze� me;
mad di uy gar l� ��n ya �am pra ti �i ne gi ren ve
gün lük in san dav ra n�� ve edim le ri ni be lir le -
yen ürün le rin or tak kul la n� m�y la olu� mak ta -
d�r. Sa na yi ve tek no lo ji öy le si ne ve rim li ve
ha ya t� ko lay la� t� r� c� bir üre tim pat la ma s� na
ula� t� ki, yer yü zü ne bu ko lay l�k lar san ki ya� -
mur gi bi dü� mek te. Sos yo log la r�n, ik ti sat ç� -
la r�n “tü ke tim top lum la r�” de dik le ri ol gu nun
te me lin de is ter is te mez ima lat/mal bol lu �u
yat m� yor mu? 

Ba k� yor su nuz son de re ce ge le nek çi,
mu ha fa za kâr çev re ya da in san lar, bu mad -
di uy gar l�k ürün le rin den göz le ri ni k�rp ma dan
ya rar lan ma ya, uyum sa� la ma ya gi ri �i yor lar.
Hat ta ço �u dar ge lir li nin gö zü nü k�rp ma dan
ye ni mal la ra der hal yel ken aç t� �� n� ve ya �a -
m� na kat t�k la r� n� da gö re bi lir si niz.

Tek no lo ji, san ki hiç bir kay da ba� l� ol -
mak s� z�n ha ya t� yön len di ri yor, al�� kan l�k la r�
de vi ri yor, dur ma dan ye ni le ni yor…

Bü tün dün ya da k� l�k k� ya fe tin na s�l bü tün
ül ke ler de ben zer �e kil de yay g�n la� t� �� na
dik kat ede lim… Ge rek mal ze me ge rek ta -
sa r�m ba k� m�n dan in san la r�n gi yim ku �am la -
r� yep ye ni an la y�� la r�n ürün le riy le �e kil len mi -
yor mu? Ayak ka b� form la r� h�z la ba� ka la� t�
ve be nim sen di. Ka d�n la r�n ve er kek le rin gi -
yim le ri hat ta süs len me le ri bir bi ri ne yak la� -
ma d� m�? Kü pe ya va� ya va� or tak bir ta k�
du ru mu na ge lir gi bi… Saç ke sim le ri de
ben ze� mek te de �il mi? Bun la r�n tek no lo jiy -
le ne il gi si var de me yin? Hep si nin te me lin de
üre tim pat la ma s� ya t� yor. Ar t�k ‘ber ber’ kal -
ma d�… Hep si ‘kua för’ ol du sa n�r ken ‘ta sa -
r�m’c� l� �a geç ti ler! Alet ler, los yon lar, ec za -
lar, bo ya lar, kol tuk lar, de ko ras yon… ��k l�k,
���k lar… Bun lar tek no lo ji nin ni met le ri dir.

Ek mek de yip geç me yin… Pi ya sa da ki
ek mek çe �it le ri ni sa ya bi le cek ba ba yi �it var
m�? Ya bis kü vi tür le ri..? Ya am ba laj la r�..?
Am ba laj de yin ce de dü �ün me li; ço �u za -
man bir ma l� am ba la j� n�n pa zar la d� �� söy le -
nir se çok mu yan l�� olur? Am ba laj da ar t�k
ba� l� ba �� na bir sa na yi dir. Mal al�r ken epey -
ce bir am ba laj ma li ye ti ni de öde di �i ni zi
unut ma y�n. Oyun cak çe �it le ri ne hiç de �in -
me ye lim. Ama es ki den b� ra k�n dar ge lir li le ri;
or ta ta ba ka n�n bi le ih ti yat la eri �e bil di �i
oyun cak, �im di ak�l al maz bir çe �it le me
zen gin li �iy le bak kal tez gâh la r�n dan ta �� yor.

Tek no lo ji her an lam da “hük mü nü ic ra
edi yor”… �n san la r�n ko lay ko lay de �i� me -
yen al�� kan l�k la r�n dan bi ri, ‘ye me iç me’, ya -
ni mut fak tarz la r�n da d�r. Bu ko nu da da ha -
yat al d� ba �� n� git ti. Aziz mil le ti mi zin bes len -
me, lez zet ge le nek le ri bi le tek no lo ji ve sa na -
yi in sun du �u ni met ler kar �� s�n da eroz yo na
u� ra d�. Or ta l� �� ‘t� k�n ma tik’ (fast fo od)le rin
ya n� s� ra çe �it çe �it zin cir lo kan ta ve ‘ka -
fe’ler sar d�. Bu na kar �� l�k ge le nek sel ye -
mek le ri i� le yen lo kan ta la r�n sa y� s� aza l�p,
ke bap ha ne ler ve bur ger ci ler ço �al d�. Bü yük
ola s� l�k la in san lar bir müd det son ra kar n� ya -
r�k, imam ba y�l d�, be �en di li ku zu, zey tin ya� l�
fa sul ye, ek �i li ter bi ye li köf te, el ba san ta va
ve ben ze ri ye mek le ri unu ta cak lar. Bun lar
bel ki bir kaç özel lo kan ta da sü re bi le cek. Za -
ten ge le nek sel tarz da ki yi ye cek le rin de ço -
�u ‘mo dern le �i yor’. Bir ba k� yor su nuz pat l� -
ca n�n üs tü ne ka �ar pey ni ri ren de li yor lar…
Tu lum ba tat l� s� na Hin dis tan ce vi zi ya da f�s -
t�k to zu ko yu yor lar… Te re ya� l� bö rek ar t�k
aran m� yor… Po �a ça s� v� ya� la ya p� l� yor. Yi -
ye cek le rin ‘ada b�’ unu tul du. Bir “ku ru ve ya
çat lak po �a ça” ara sa n�z bu la maz s� n�z..
Çün kü ger çek po �a ça ‘böb rek ya ��’ ve te -
re ya ��y la yo� ru lan ha mur dan ya p� l�r. ‘Ben -
ma ri’ usu lüy le eri ti len böb rek ya ��y la ya p� -
lan po �a ça lar ç� t�r ç� t�r olur, f� r�n dan ç� kar t�l -
ma ya ya k�n üze ri ne ha fif çe bas t� r� l�p ‘çat la -
t� l�r’, gev rek li �i ni kay bet mez… Son ra dan
�s� t�r sa n�z ta ze si gi bi olur.

Gi ri �im ci bi ri ‘ku ru çat lak po �a ça’ imal
edip pi ya sa ya ç� kar sa, bu nu yep ye ni bir
özel lik di ye ta n� t�p pe ten ti ni al sa ve me se la
‘çat lak po �a ça/ke fir’ t� k�n ma tik le ri zin ci ri
kur sa i� ya par m� der si niz? Mo der ni te ye uy -
gun dü� mez mi?

AÇIKLAMA: Ge çen haf ta As lı Ay han’ın
‘Bel lek’ ya zı sı be nim ya zım ola rak ya yım lan -
mı�. Oku yu cu yu bil mem ama be nim bu yan -
lı� lık tan bir �i kâ ye tim yok.

DÜ ZELT ME: Ya za rı mı zın ge çen sa yı -
da ki “�e hir De di ko du la rı (!)” ba� lık lı ya zı -
sı, seh ven 10. say fa da As lı Ay han'ın kö -
�e sin de yer al mı� tır. Ken di sin den ve
okur la rı mız dan özür di le riz.

Murat  KATOĞLU

İ

ÇATLAK
POĞAÇA ● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si Ka d� köy Genç lik Mer ke -
zi’nde bu se zon ba� la yan dans ders le ri Ka d� -
köy lü ler’den yo �un il gi gö rü yor. Ekim ay�n dan

be ri de vam eden Or yan tal, Sos yal La tin Dans la r� ve
Rum ba ders le ri ni Tür ki ye Dans Spor la r� Fe de ras yo nu
La tin Dans la r�, Or yan tal An tre nö rü ve Ha ke mi olan
Ay �in Ko ru cu ve ri yor. Ay l�k 15 TL gi bi cü zi bir üc ret
kar �� l� �� ve ri len ders le re dan sa me rak l� her kes ka t� la bi -
li yor. Üç y�l Ja pon ya’da ya �a d�k tan son ra Tür ki ye’ye
dö nen ve KGM’de ders ver me ye ba� la yan Ay �in Ko ru -
cu, il gi den hay li mem nun: “�l gi ina n�l maz. �u an kurs
aç�l ma s� için bek le yen bir çok ö� ren ci var. Her ke sin
dans et mek gi bi bir ha ya li var. Ve bu yüz den çok mut -
lu yum.” KGM’nin so rum lu la r�n dan Nur can Ben gin de,
in san la r�n dan sa me rak la r� n�n her ge çen gün art t� �� na,
bu ne den le Ka d� köy Be le di ye si ola rak va tan da� la ra bir
ola nak sa� la mak is te dik le ri ne dik kat çe ki yor. Ben gin
“Özel lik le Or yan tal der si çok il gi gö rü yor, in san lar e� -
le ne rek stres at mak için de dan s� ter cih edi yor” diyor.

Ka d� köy Genç lik Mer ke zi’nde aç� la cak olan bir
ba� ka dans der si de “Dü �ün Dan s�”. Ni kâh için Ka -
d� köy Be le di ye si’ne ba� vu ran çift ler, is tek le ri do� -
rul tu sun da Dü �ün Dans ders le ri ne yön len di ri li yor.
4 ay bo yun ca Pa zar te si gün le ri 18.30 ve 20.00 ol -
mak üze re iki se ans ha lin de dü zen le nen ders le rin
her bir se an s� na mak si mum15 çift ka bul edi le cek.
Ay �in Ko ru cu, dü �ün dans ders le ri nin Tür ki ye’de
bir ilk ol du �u na dik kat çe ki yor: “Y�l lar d�r dü �ün le -

ri için dans der si al ma ya ge len çift ler olur -
du. Ama ilk kez top lu ca böy le bir ders aç� l� -
yor Tür ki ye’de. Ben dü �ün dans la r� tek li fi ni
ge tir di �im de bu pro je nin çok ses ge ti re ce -
�in den emin dim. Ve öy le de ol du. Ne ler ya -
p� yo ruz ders ler de? Çift le rin dü �ün le rin de ya
da e� len me ye git tik le rin de di sip li ne ol mu�
fa kat es te tik bir gö rün tü de dans et me si ni sa� -
l� yo ruz. Rum ba, tan go, swing gi bi dans lar e� -

li �in de dans edi yor lar.” 
Dü �ün ön ce si her çift bü yüt stres ya �ar. Özel -

lik le da mat lar için bir de dans et me stre si yük le nir
bün ye ye. Der se git mek ko lay da “Aca ba bu i�in al -
t�n dan kal ka bi le cek mi yim?” so ru su hep zi hin de
do la ��r. Dans e�it me ni Ko ru cu, her ke sin bu dans la -
r� ya pa bi le ce �i gö rü �ün de: “Da ha ön ce dans der si
al m�� ol ma s� ge rek mi yor. Bir lik te ele le ve rip on la r�
dü �ün le rin de dans eder ha le ge ti ri yo ruz.” 

KGM So rum lu su Nur can Ben gin, he nüz ders ler
ba� la ma m�� ol ma s� na ra� men bir çok çif tin Dü �ün
Dans Ders le ri’ne ka y�t yap t�r d� �� n� söy lü yor ve ek -
li yor “Dü �ü nü nü zü özel k�l mak is ti yor sa n�z, pro -
fes yo nel e�it me ni miz Ay �in Ko ru cu’yla dans ders -
le ri mi zi ka ç�r ma y�n!”

Ay r�n t� l� bil gi ve ka y�t için te l.: 0216 349 77 68

● Semra ÇELEB�

Ti yat ro nun her a�a ma s�n da yer alan, ki -
mi za man sah ne ar ka s�n da ki mi za man -
sa sah ne de gör dü �ü müz Ke mal Ko ca -

türk, ken di ti yat ro su nu “Ti yat ro Kum pan ya -
s�” ad�y la kur du. Ti yat ro nun ilk oyu nu ola rak
da “Can”� seç ti.

“Can”�, Can Yü cel
�i ir le rin den ti yat ro nun
bü yük us ta s� Gen co Er kal
uyar la m��. Oyun da, Can
Yü cel �i ir le ri ka dar mu -
zip, sert, dik ve du yar l�,
res min de sen vir tü öz le -
rin den bi ri ola rak ka bul
edi len Meh met Gü ler -
yüz'ün “Can” için ha z�r la -
d� �� de sen ler rol al� yor
Ke mal Ko ca türk'le bir lik -
te. Oyu nu Ke mal Ko ca -
türk yö ne ti yor ve oy nu -
yor. Son y�l lar da yap t� ��
re ji ler ve oyun cu lu �uy la
ad�n dan s�k ça söz et ti ren
Ko ca türk'e bu yol cu luk ta,
Ay ça Ko ca türk'ün mü zi �i
e� lik edi yor. Can Yü cel'in
�i ir le ri, Meh met Gü ler -
yüz'ün de sen le ri gi bi, Ay -
ça Ko ca türk’ün mü zik le ri de ay n� ya l�n l� ��n
için den sü zü le rek se yir ci nin ku la �� na f� s�l d� yor.
Üs tü ne üst lük “En az Can Yü cel �i ir le ri ka dar
ya l�n ve tek ba �� na du ra cak be nim sah ne plas ti -
�im” di yor S�r r� Top rak te pe. Sah ne ye yer le� tir -
di �i bir mer di ven, uza y�n ve uza y�n bo� lu �un da
bü tün yön le re an la m� so mut la� t� r�r ken, he pi mi -
zin evin de ol ma s� ge re ken bir ob jey mi� gi bi ken -
di ge rek li li �i ni ve ha ya t� ko lay la� t�r ma ça ba s� n�
bi ze da ya t� ve ri yor. San ki tüm bu olup bi te ni en

ya l�n hal le riy le ilk de fa gö rü yor mu �uz
gi bi ha ya t� m� za so ku yor As l� Ata soy'un
��� ��. 
� CAN YÜ CEL’E B�R KEZ DA HA

DO KUN MAK �Ç�N…
�ki per de den olu �an Can, bir sa at 40 da ki ka

bo yun ca, Can Ba ba’n�n �i ir le riy le yük lü, ki mi
za man hü zün lü ki mi
za man kah ka ha at t� ra -
cak ka dar ke yif li an -
lar ya �a t� yor se yir ci -
ye. Ke mal Ko ca türk,
sim si yah sah ne de, ar -
ka s�n da çi zim ler e� li -
�in de, tek ba �� na �i ir -
ler oku yor. Elin de ki
k�r m� z� mer di ven kâh
ce za evin de ki ran za s�,
kâh Dat ça’da ki ya ta ��
olu yor Can Yü cel’in.
Ko ca türk, Can ba ba -
n�n, do �u mun dan
ölü mü ne ka dar yaz d� -
�� ve he pi mi zin çok
iyi bil di �i �i ir le ri ni,
us ta bir kur guy la oku -
yor sah ne de. O sah -
ne de sa de ce Ke mal
Ko ca türk ve Can Yü -
cel yok; De niz Gez -

mi�, Nâ z�m Hik met, e�i Gü ler ve k�z la r� da
var… O sah ne de,  �u k� sa ha ya t� en sa mi mi ha -
liy le ya �a m�� sos ya list bir ay d�n, us ta bir �a ir var. 

Oyu nu sah ne ye ko yan Ko ca türk, “Can” ile
il gi li �un la r� söy lü yor: “Ken di ne bi le s�� ma m��
ve ta� m�� bir �ai ri han gi me zar s� n�r la ya bi lir ki?
De fi ne si ni, s�r r� n� ken di ne de �il ül ke si ne ve in -
sa n� na ar ma �an et mi� bir oza n� me za r�n da bi le
ra hat b� rak ma m�� bir top lu mun bi re yi ola rak, 85.
do �um y� l�n da onu an ma m�n hak l� gu ru ru nu ya -

�� yo ruz. Ölü sün den bi le bu den li kor kan in san la -
r�n var l� �� onun bir kez da ha ne ka dar hak l� ve
bü yük bir ozan ol du �u nun gös ter ge si dir. O ki bu
top lu mun, bu co� raf ya n�n, me za r� n� ta lan eden -
le rin bi le ra hat s�z l�k la r� n�, s� k�n t� la r� n� y�l ma dan
hay k�r m�� bü yük bir ozan d�. Bu bü yük oza n� 85.
do �um y� l�n da ken di �i ir le rin den uyar lan m�� ha -
yat öy kü süy le an� yo ruz. Bu pro je ma y�s ay� ba -
��n da start al m�� t�, Can Yü cel'in me za r� na ya p� -
lan sal d� r�, onun ölüm süz lü �ü nü bir kez da ha ka -
n�t lar ken biz le ri de bu pro je ko nu sun da da ha da
ate� le di. Ben ken dim ce Can Yü cel'e olan sev -
gim den do la y� kur du �um ve yo lu nu kur gu la d� -
��m ti yat ro mun ilk oyu nu ola rak ‘Can’ ile Can
Yü cel'e bir kez da ha do kun mak is te dim.” 

Siz de Can Yü cel’e bir kez da ha do kun mak
is ter se niz “Can”, 30 Ka s�m Çar �am ba ak �a m�
sa at 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde!

Hayatın içinden bir an bile eksilmemi�, kendine bile sı�mamı� ve
ta�mı� bir �airi, Can Yücel’i, 85. do�um yılında kendi �iirlerinden

uyarlanmı� hayat öyküsüyle anıyor ‘Tiyatro Kumpanyası’.

KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllüleri ev
sahipli�inde düzenlenen “Be� Ses Be� Saz”
Konserlerinin 2.cisi, 16 Kasım 2011 ak�amı,

Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekle�tirildi. Türk Sanat Müzi�in güçlü
sesi Selma Hepgül’ün �efli�inde, Kadıköy

Belediyesi bünyesinde çalı�malarını
sürdüren Hepgül Korosu’nda yeti�en be�

solist, Kamil Kurt, Veda Yeni�en, Nejat
�entürk, Semra Kadıo�lu ve Sema ��eri,
solo konserleri ile izleyicilerden tam not

aldılar. Yapım ve yönetimi Kadıköy
Belediyesi Gönüllü
E�itim ve Danı�ma

Merkezi Kültür ve Sanat
Sorumlusu Nesibe

Müsevito�lu tarafından
yapılan “Be� Ses Be�
Saz” programlarına

izleyiciler de büyük ilgi
gösteriyor. Bu konserde
de talebin  fazla olması
nedeni ile izleyiciler yer

bulmakta güçlük çekti ve
ayakta izlemek zorunda

kaldılar. 5’er �arkı ile
performans sergileyen solistlerin sesleri

kadar, sahne hakimiyetleri de  büyük be�eni
kazandı. Solistlere Tonguç Erol, Bülent

Kartal, Zafer Cömert, Hüdai Güneyli, Vahap
Tayfun Öktem sazlarda e�lik ettiler. �ileli

�air Atılay Erge, sevilen �arkıların
bestekârları Zeynettin Mara�, Turhan Ta�an,
Zekiye Kulda� ve söz yazarı Nihat Dönmez,
geçmi� dönem Milletvekili Yücel Erdener ile

ses sanatçısı  Seracettin Erman geceye
konuk olarak katıldılar. Selma Hepgül,
kendisi gibi ses sanatçısı olan karde�i

Seracettin Erman ile mini bir konser vererek
izleyicilere sürpriz yaptılar. Finalde konuk
sanatçılar ve solistlerin birlikte söyledikleri

�arkılarla gece sona erdi.

5 Ses 5 Saz
konserlerine 
ilgi büyüyor

Selma Hepgül’ün
�efli�inde,
Kadıköy

Belediyesi
bünyesinde
çalı�malarını

sürdüren Hepgül
Korosu’nda
yeti�en be�

solist, CKM’de
unutulmaz bir
konser verdi.

Sahnede Can Baba’yla canlanmak...

KADIKÖY Belediyesi Kad�köy Gençlik Merkezi
dans e�itmeni Ay�in Korucu küçük ya�larda

dans çal��malar�na ba�lam��. Yurt içinde ve yurt
d���nda birçok dans e�itmeni ile çal��t�ktan sonra

uzun y�llar Japonya ve Güney Kore’de Genel
Sanat Yönetmenli�i yapm��. Dünya

müziklerinden ve danslar�ndan zengin bir ar�iv
olu�turan Korucu, Türkiye Dans Sporlar�

Federasyonu Latin Danslar�, Oryantal Antrenörü
ve Hakemi, ayn� zamanda Dans

Federasyonu’nun Asya Temsilcili�ini sürdürüyor.
Japonya ve Güney Kore’de 54 hoca yeti�tiren

Ay�in Korucu Hocalar�n Hocas� unvan�na sahip.

Çiftler profesyonel dansçı olacak!Çiftler profesyonel dansçı olacak!Çiftler profesyonel dansçı olacak!Çiftler profesyonel dansçı olacak!Çiftler profesyonel dansçı olacak!Çiftler profesyonel dansçı olacak!
Kadıköy Belediyesi Kadıköy Gençlik Merkezi (KGM)’nin dans

kurslarına ilgi büyük. Bunlar arasında en çok dikkat
çekeniyse ‘Dü�ün Dans Dersleri’.

PRO FES YO NEL DANS ÇI

AY ��N KO RU CU

Nur can 
Ben gin
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● Röportaj ve Foto�raflar:
Kadir �NCESU

“Ya �a s�n Ye ni len ler” ad l� ro -
ma n� bir kaç gün ön ce Cum -
hu ri yet Ki tap la r� ta ra f�n dan

ya y�m la nan Öner Ya� c�, Ka d� köy Be le -
di ye si Muh tar Öz ka ya Kü tüp ha ne si’nde
okur la r�y la bu lu �u yor. “Ül ke miz de Ay -
d�n lan ma” ad l� söy le �i ve im za gü nü 27
Ka s�m Cu mar te si 15.00-17.00 sa at le ri
ara s�n da ya p� la cak. Ar ka da �� m�z Ka dir
�n ce su’nun Öner Ya� c� ile çe �it li ta rih -
ler de yap t� �� söy le �i ler den bir der le me -
yi su nu yo ruz.

� �lk göz a� r� n�z �i ir. Ödül de al -
m�� s� n�z. Son ra la r� düz ya z� �ii ri ge ri
pla na it mi�, ne den?

�i ir, ben ce tüm ede bi yat tut kun la r� -
n�n ilk göz a� r� s� d�r. Ço cuk lu �um dan
be ri �i ir oku dum, bir çok �i ir ez be rim de -
dir. Hâ lâ da �i ir oku ma y� ve �i ir ala n� n�
iz le me yi sür dü rü yo rum. �i ir le il gi li çok
ya z� yaz d�m. Ulu sal ola rak “Ye ni
Ad�m lar” der gi sin de 1974’te ya y�m la -
nan ilk �i ir le rim den be ri, çe �it li der gi -
ler de 100’den faz la �ii rim ç�k t�, ödül ler
de al d�m. Ama dos tum ol ma la r�y la k� -
vanç lan d� ��m �a ir a�a bey le rim, “Che
Gu eva ra” �i iri nin �ai ri ola rak ta n� d� �� -
m�z ve y�l lar son ra Ça nak ka le Ce za -
evi’ndey ken sü rek li mek tup la� t� �� m�z
Me tin De mir ta� ile Ga zi E�i tim Ens ti -
tü sü’nden s� n�f ar ka da ��m Ah met Tel -
li’nin, düz ya z� yaz mam ge rek ti �i ko nu -
sun da ki uya r� la r�n dan ve 1987’de “Kar -
de len” ya y�m lan d�k tan son ra, ara s� ra
yaz sam da bir alan da yo �un la� ma n�n
do� ru ol du �u nu dü �ün dü �üm için �i ir
yaz ma y� b� rak t�m. 

� Öner Ya� c�’ya yol gös te ren ya -
zar lar kim ler?

Dün ya ya zar la r�n dan Tols toy, Gor -
ki, John Ste in beck, Bal zac, Ro ma in
Rol land, Cen giz Ayt ma tov ad la r� ilk
ak l� ma ge len ler. Biz den ta bii ki Nâ z�m
Hik met ba� ta ge li yor, özel lik le “Mem -
le ke tim den �n san Man za ra la r�” bü tün
ya zar lar için in sa n� ya ka la mak aç� s�n -
dan yol gös te ri ci lik te ön cü ol ma l�. Halk
ede bi ya t� ça l�� ma la r� da yap t� ��m ve
ede bi ya t�n te me li nin dil ol du �u nu bil di -
�im için, bi zim in sa n� m� z� bi ze an lat t� ��
için Yu nus Em re, Pir Sul tan, Kö ro� lu,
Ka ra ca o� lan, Da da lo� lu gi bi ozan la r� -
m� z�n aç t� �� yol dan git me nin an lam l�
ol du �u nu dü �ü nü rüm. Son ra Na m�k
Ke mal ve Tev fik Fik ret’le ba� la yan
mü ca de le ci ay d�n ti pi ne ör nek ya zar la -
r� m�z ge lir ak l� ma. Son ra da Cum hu ri -
yet’in aç t� �� ufuk la öz gür le �en in san ve
öz gür le �en ya zar la r�m�z Sa ba hat tin Ali,

Or han Ke mal, Ya �ar Ke -
mal gi bi bü yük us ta lar.
Aziz Ne sin, �ük ran Kur -
da kul, Be kir Y�l d�z gi bi
dost luk da yap t� ��m ya -
zar la r�n aç t� �� yo lun
Türk ya zar la r� n�n yo lu
ol du �u nu dü �ü nü rüm. 

� Ay d� n�n so rum lu -
luk la r� üze ri ne ne ler
söy le mek is ter si niz?

As l�n da bü tün yaz -
d�k la r�m bu nun üze ri -
ne. Ro man la r� m�n kay -
na �� n� ya za r�n bir ay -
d�n ola rak top lu muy la pay la� ma s� mu -
ra d�n dan al d� �� n� dü �ü nü rüm. Yal n�z ca
bir ro man c� ola rak kal may la ye tin me -
yip ara� t�r ma, in ce le me, de ne me gi bi
ede bi yat dal la r� na uzan mam da ay n�
kay g� n�n so nu cu dur. �n san ol ma y� ba -
�ar ma y� amaç la yan ve ya �a m� n�n bu
yol da ki bi ri ki mi ni dün -
yay la pay la� mak is te -
yen bir tav r�n so nu cu -
dur ay d�n s� fa t� n� hak
et mek. �n san dan, in san -
l�k tan, ya �am dan ba na
ne di yen bir ay d�n dü �ü -
nü le mez. Na s�l bir dün -
ya da, ül ke de ya �� yo ruz
ve as l�n da bu dün ya na s�l
ol ma l�, bu ül ke de na s�l
ya �a ma l� so ru la r� n�n ya -
n�t la r� n� ara mak la ge çer
ay d�n öm rü. Bu ara y�� ta

kar �� s� na ç� kan so run lar
ay d� n�n so rum lu luk la r� -
n�n da lis te si ni ve rir.

� Ya zar l� �� n� z�n özü
ola rak “ara y�� la ge çen
ya �a m� n� z�” gös te ri yor -
su nuz. Ne yi, ni çin ar� -
yor su nuz?

Her kes bir �ey ler arar
as l�n da. �ev ket Sü rey ya
Ay de mir’in “Su yu Ara yan
Adam” ad l� ya p� t�, bir ya -
�a m�n ara y�� lar la do lu ol -
du �u nun ad�n dan da bel li
olan ka n� t�. As�l olan in sa -
n�n ken di ni ara y� �� d�r. Ya -

�a d� �� dün ya da ki, top lum da ki ye ri ni, i� -
le vi ni ara y� �� d�r. �n sa n�n bu gü nü ne uy -
gun bir ya �am ara y� �� d�r. Ne ye k� za ca -
�� n�n, öf ke le ne ce �i nin, se vi ne ce �i nin,
ne yin mut lu luk ne yin mut suz luk ge ti re -

ce �i nin, k� sa ca s� na s�l öz -
gür le �ip in san ola ca �� n�n
ara y� �� d�r. Yaz mak, bu
ara y� ��n bir in san ta ra f�n -
dan ya z� ya ge çi ril me sin -
den ba� ka bir �ey de �il -
dir.

� Öner Ya� c�’y�
ede bi yat dün ya m� z�n
en üret ken ya zar la r�n -
dan ya pan dü �ün ce
ne dir?

Ön ce te �ek kür edi -
yo rum bu ta n�m la ma -
n�z için. Çok �ans l� -

y�m ki ya zar kim li �i edin di �im y�l lar da
Aziz Ne sin, �ük ran Kur da kul, Meh met
Ba �a ran, Be kir Y�l d�z, Atil la Öz k� r�m l�
gi bi bü yük us ta la r� m�z la
dost ola bil dim. On lar -
dan gör dü �üm ve ö� -
ren di �im �ey le rin il ki
ça l�� kan ol mak t�. Bu na
bir de ül ke mi zin a��r
ko �ul la r� n�n ya zar la ra
yük le di �i so rum lu luk -
lar ve gö rev ler ek le -
nin ce, bir de bun la r�
ha ya ta ge çi re cek top -
lum sal bi lin ci niz var -
sa çok üret mek du ru -
mun da ka l� yor su nuz.

Ro man la r� n� z�n
ad la r� üze rin de de

dur ma m�z ge rek ti �i ni dü �ü nü yo rum…
Aç�k ça söy le ye yim, ro man la r� m�n

ad�n dan ho� nu tum. Kar de len söz cü �ü -
nün gün lük ya �a m� m� za bu den li i� le -

me sin de be nim ro ma -
n� m�n kat k� s� na çok se -
vi ni yo rum. Ay r� ca be -
nim bil di �im üç “Kar -
de len” ro ma n� da ha ya -
y�m lan d�. Hem içe ri �iy -
le hem de top lum sal du -
ru mu muz la öz de� le �en
bir ad ol du Kar de len.
“Tur na lar”�n da an la t� lan
dö nem de ki dev rim ci le rin
ya �am bi çim le ri aç� s�n dan
uy gun dü� tü �ü nü bi li yo -
rum. “Gök yü zü ne Akan
Ir mak” ad�, içe ri �in de ki
68 ku �a �� n�n gök yü zü nü
fet het me sev da s� n�, dü� le -
ri ni ak tar d� �� için içe ri �iy le

ör tü� tü. “Ye di ve ren” tam da bu gün kü
Ana do lu’nun ara y� �� n�n özü ol du.
“Kap tan”, ge rek sin me miz olan mü ca -
de le ci ay d�n la r�, do� ru ön der le ri öner -
me si aç� s�n dan gü zel bir ad ol du. Bu ha -
liy le tam otur mu� ol du �u nu söy le ye me -
sem de “Kir”, e�er de va m� n� ya za bi lir -
sem ad�y la bü tün le� ti �i ni okur la r� m�n
da gö re ce �i ne inan d� ��m bir ad ol du.
Sö zün özü, ro man la r� m�n ad� n�n gü zel
ol du �u na ina n� yo rum.

� Ya �a d� �� n�z her �e ye kar ��n, “yi -
ne de iyim ser” mi si niz?

�yi so ru. �lk de ne me ki tap la r�m dan
bi ri nin ad�y d� “Yi ne de �yim ser”.  Umut
ve iyim ser li �i yi ti rir sek in san ol mak tan
ç� ka r�z. Oy sa en bü yük der di miz in san -
la� mak… Her �e ye kar ��n, ül ke mi zin
ko yu ka ran l�k la ra do lu diz gin gö tü rül -
dü �ü �u ko �ul lar da bi le yi ne bir de ne me
ki ta b� m�n ad�y la ya n�t ve re yim: “Umut
�n san da”.
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● Gökçe UYGUN

�
s tan bul'un kent sel dö nü �ü mün de pi lot böl ge -
ler den olan Fi kir te pe'de ilk kaz ma vu ru lu yor.
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si'nin, “1/1000

Öl çek li Fi kir te pe ve Çev re si Uy gu la ma �mar Pla -
n�”n�n ar d�n dan halk ile in �a at fir ma la r� ara s�n da -
ki gö rü� me ler h�z la sü rü yor. Hat ta geç ti �i miz
gün ler de bü yük bir an la� ma im za lan d�. 251 ha ne
ile an la �an Bay sa� �n �a at, 500 dai re in �a ede cek.
Bu gü ne ka dar Ada na'da lüks pro je le re im za atan
ve Ata �e hir'de Gold To wer pro je si ni bi ti ren Bay -
sa�, 7 ada, 64 par sel de yer alan top lam 251 ha ne -
nin ta ma m�y la an la� ma im za la ya rak Fi kir te pe'de
bir il ki ger çek le� tir di.
� 40 KAT LI �K� BLOK

YA PI LA CAK
Bay sa� �n �a at Yö ne tim

Ku ru lu Ba� ka n� �em set tin Ay -
d�n, Fi kir te pe'de 251 ha ne ile 8
ay sü ren gö rü� me ler so nun da
an la� ma sa� la d�k la r� n� an la ta -
rak, “Bu ra da hak sa hip le riy le
ar sa la r� kar �� l� ��n da yüz de
55'lik pay ile an la� t�k. Ha ne
ba �� na her ay 750 li ra ki ra ve
bin TL de ta ��n ma pa ra s� öde -
ye ce �iz. Pro je yi 24 ay da ta -
mam la ma y� he def li yo ruz.
Top lam 500 ile 550 ara s�n da
da ire nin yer ala ca ��, 40'ar kat l�
2 blok ya pa ca ��z” de di. Ay d�n,
mülk sa hip le riy le an la� ma la r�
ar sa ba z�n da ger çek le� tir dik le -
ri ni be lir te rek, “35 met re ka re -
lik ar sa kar �� l� ��n da mülk sa -
hip le ri ne yak la ��k 90 met re ka -

re 2+1 dai re ve ri yo ruz. Bu ra da hem Fi kir te pe li -
ler, hem biz ka za n� yo ruz'' di ye ko nu� tu.

� F� K�R TE PE TA MAM,
YA KA DI KÖY’ÜN TA MA MI?

Öte yan dan Van'da mey da na ge len dep rem -
ler, Tür ki ye'yi bir kez da ha dep rem ger çe �iy le
yüz le� tir di. Bu gü ne ka dar dep re me ha z�r l�k ça l�� -
ma la r� kap sa m�n da ne ler ya p�l d� ��, da ha do� ru su
ne ler ya p�l ma d� �� ba� l� ca tar t�� ma ko nu su... El -
bet te ki göz ler, Tür ki ye'nin göz be be �i �s tan bul'a
çev ril di. Zi ra 1 mil yon 600 bin bi na y� ba r�n d� ran
�s tan bul'da mey da na ge le cek ola s� bir dep re min,
sa de ce ken ti ve çev re il le ri de �il tüm Tür ki ye'yi
bir çok yön den et ki le ye ce �i bi li nen bir ger çek.

Bu ve bu nun da ha bir çok ger çek
önü müz de tüm ya l�n l� ��y la du -
rur ken, ka mu oyun da ve halk
ara s�n da hep ay n� so ru var d�;
1999'da ki Mar ma ra dep re min -
den son ra, ya ni ara dan ge çen
12 y�l da �s tan bul'da dep re me
ha z�r l�k ad� na ne ler ya p�l d�?
Hat ta bir ad�m da ha ile ri ye gi -
de rek, “Bir �ey ya p�l d� m�?”
di ye sor mak da müm kün.... �� -
te tüm bu so ru lar ve ele� ti ri ler
kar �� s�n da, ni ha yet hü kü met
ve �s tan bul Bü yük �e hir Be le -
di ye si (�BB), 12 y�l ara dan
sonra tüm il çe be le di ye ba� -
kan la r� n�n da ka t�l d� �� bü yük
bir top lan t� yap t�. Top lan t� ya
ka t� lan ye rel yö ne ti ci ler den bi -
ri de, �s tan bul'un en önem li il -
çe le rin den olan Ka d� köy'ün
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk'tü.

� KA DI KÖY'DE DEP REM
BÜ RO SU KU RUL DU

Top lan t� son ra s� gö rü� ve iz le nim le ri ni pay la -
�an Ba� kan Öz türk, 1999'dan bugü ne dep rem ko -
nu sun da çok cid di bir ad�m at�l ma d� �� n� be lir te -
rek, “'El bet te bi na ya p�m la r�y la il gi li tek nik aç� -
dan, de ne tim ola rak ba z� ön lem ler al�n d�. Bun la -
r�n ye ter li olup ol ma d� �� tar t� �� l�r an cak ço �u es -
ki olan, dep rem yö nün den risk ta �� yan, hiç bir
mü hen dis lik hiz met le ri al�n ma dan ya p� lan risk li
bi na la r�n ye ni len me si ne dö nük as�l ge re ken ler
ya p�l ma d�” de di. Kat Mül ki ye ti Ya sa s� ve imar
faz la l� �� n�n ve ril me me si ne de niy le yurt ta ��n bi -
na s� n� ye ni le ye me di �i ni ya da ye ni le mek is te me -
di �i ni an la tan Öz türk, �un la r� söy le di:

“Ge çi len bu 12 y�l l�k sü reç te. Kat Mül ki yet
Ya sa s� ve imar faz la l� �� ve ril me si ko nu sun da da
bir ya sal dü zen le me ol ma d�. �im di h�z la ya p�l -
ma s� ge re ken �ey bun la r�n gi de ril me si. Kat Mül -
ki yet Ya sa s� hü kü me tin, imar hak k� n�n ve ril me si
de �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si'nin so rum lu -
lu �un da. Bü yük �e hir'in dep rem top lan t� s� bu ba -

k�m dan ve rim liy di. �BB, üze ri ne dü� me si ge re -
ken gö re vin ne ol du �u nu bi zim le tar t�� t�. Sa y�n
Top ba�, ilk kez bu ko nu da öne ri le re aç�k ol du �u -
nu söy le di. Biz  de öne ri le ri mi zi, dü �ün ce le ri mi zi
di le ge tir dik.”

Ka d� köy’de özel lik le es ki ma hal le ler de bu lu -
nan 35-40 y�l l�k bi na la r�n dep rem ris ki ta �� d� �� n�,
Fi kir te pe ör ne �in den yo la ç� ka rak Ka d� köy’ün
es ki ma hal le le rin de bu lu nan bi na la r�n ye ni len -
me si için Ka d� köy Be le di ye si Plan la ma Bü ro su
için de ek özel bir bü ro ku rul du �u nu aç�k la yan
Ba� kan Öz türk, bu bü ro nun ça l�� ma la r� n� ise
�öy le an lat t�:

“Bi zim za ten ön ce den ha z�r l�k la r� m�z
var d�, Ka d� köy’ün ma hal le le ri ni tek tek
ele al� yo ruz. Bun lar için par sel ve ada ba -
z�n da öne ri ha z�r l� yo ruz. Ya ni be lir li böl -
ge ler de be lir li kat ar t� �� na gi de rek so ru -
nun çö zü mü ile il gi li öne ri leri mi zi be lir -
li yo ruz. Ça l�� ma la r� m�z ta mam lan d� ��n -
da öne ri tek li fi mi zi bü yük ih ti mal le Ara -
l�k ay� n�n ilk haf ta s�n da Ka d� köy Mec li -
si'nde gö rü �e rek ka ra ra ba� la ya ca ��z.
Da ha son ra da Mec lis ten ç� kar d� �� m�z bu
öne ri pa ke ti ni Ocak 2012'de Bü yük �e hir
Be le di ye Mec li si'ne su na ca ��z. Ora da da
ka bul edi lir se, Ka d� köy lü ler için ye ni bir
dö nem ba� la m�� ola cak. �u nu Ka d� köy -
lü le re özel lik le söy le mek is ti yo rum ki bu
ko nu daki sü re cin k� sal t�l ma s� bi zim eli -
miz de de �il. Biz üs tü mü ze dü �e ni ya pa -
ca ��z, son ra s� ta ma men �BB'nin ya pa ca ��
i� lem ler.”

� CHP'L� 4 BA� KAN
DEP REM KO M�S YO NUN DA
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi

Öz türk, �BB'nin dep rem le il gi li bir ko -
mis yon kur mak ta ol du �u nu an�m sa ta rak,
“Biz de CHP'li Av c� lar, Ba k�r köy, Sa r� -
yer ve Ka d� köy Be le di ye ba� kan la r� ola -
rak bu ko mis yo na kat k� ve re ce �iz” ifa de -
si ni kul lan d�. Öz türk, dep rem dö nü �ü -
müy le il gi li 2 ko nu ya da ha dik kat çe ke -
rek �un la r� söy le di:

“�u an da ken di ken di ne y� k�l ma ya -

cak du rum da olan ama dep rem de bü yük risk ta -
�� yan bi na lar var. Be le di ye ler, ge rek ti �in de bun -
la r�n in san dan tah li ye si ne dö nük ka rar ve re mi -
yor du. Ye ni ya sal dü zen le me ile bu nun önü aç� -
la bi le cek. Bu da son de re ce önem li bir ka rar. Ay -
r� ca Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��'n�n Kat Mül -
ki yet Ya sa s�'yla il gi li bir tas la �� var. Tas lak, yüz -
de 51 ço �un luk is te di �i tak dir de bi na la r�n ye ni -
len me si ne ola nak su nu yor. Bu nu da olum lu kar -
�� l� yo ruz.”

Fi kir te pe’de ki olum lu ge li� me le re de de �i -
nen Öz türk, söz le ri ni �öy le ta mam la d�: “Bü yük -
�e hir, bi zim de kat k� m�z la Fi kir te pe için özel bir
plan yap t�. Fi kir te pe li ler 8 ay da bir le� ti ler. Ge çen
gün ler de 251 pay da� (68 ay r� bi na) birara ya ge -
lip bir fir ma ile an la� t� lar. Bu çok bü yük bir olay.
Bü yük �e hir ve hü kü met i� te bu �e kil de yurt ta ��n
önü nü açar sa, is te yen is te di �i fir may la an la ��r ve
böy le lik le es ki olan, risk ta �� yan bi na sto �u k� sa
sü re de ye ni le ne bi lir.”
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ir dok tor ar ka da ��m ay n� kli nik te bir lik te ça l�� t� ��
dok tor la ge çi ne me di �in den söz edi yor du. Ara la -
r�n da ki re ka bet li se y�l la r� na da ya n�r m��. Her iki si
de dok tor ol mak is ter ler mi�. Bi ri si Ça pa T�p Fa -
kül te si’ni di �e ri Ana do lu’da bir t�p fa kül te si ni ka -

zan m��. Her iki si de ay n� dal da ih ti sas yap m��. Ça pa’y�
ka za nan aka de mik ka ri ye re de vam edip do çent li �e ka -
dar yük sel mi�. Üç y�l ön ce te sa dü fen her iki si de ay n�
has ta ne ye atan m�� lar. Do �al ola rak do çent olan kli nik
�e fi ol mu�. “Üç y�l bo yun ca ar ka da ��m dan çek me di �im
kal ma d�. Her dav ra n� �� m�, her ba �a r� m� k�s ka n� yor du.
Yap t� ��m her top lan t� da be ni mü� kül du ru ma dü �ür mek
için so ru lar so ru yor du. Alay et me ye, be ni kü çük dü �ür -
me ye ve ya her yap t� �� m� göl ge le me ye ça l� �� yor du. Uzun
uzun ara� t� r�p be nim dav ra n�� la r�m üze ri ne alay c� hi kâ -
ye ler ha z�r l� yor ve ö� le ye mek le rin de ulu or ta an la t� yor -
du. Ne re dey se çok sev di �im i�i me git mek bi le ba na zor
gel me ye ba� la d�. Bir kaç kez uyar mak için gi ri �im de bu -
lun dum. Gö rü� me le ri min et ki si çok k� sa sü re li ol du. Es -
ki hu yu na ye ni den dön dü. Bir lik te ça l� ��r ken onun bu ha -
li ni gör mek de be ni ay r� ca üzü yor du. K�s kanç l�k ne re -
dey se tüm ben li �i ni sar m�� t�. Bir kaç ay ön ce Um re’ye
git tim. Kut sal top rak lar da tüm dost la r� ma ve ya k�n la r� ma
du a eder ken en çok da bu dok tor ar ka da �� ma du a et -
tim. K�s kanç l�k il le tin den uzak la� ma s� n�, onu ve be ni ra -
hat la ta cak bir ko nu mun olu� ma s� n� Al lah’tan di le dim.
Um re’den dön dük ten bir ay son ra di le di �im den da ha
ra hat la t� c� bir du rum do� du. Küs me den, da r�l ma dan bir -
bi ri miz den uzak la� t�k. Gör dü �üm ka da r�y la her iki miz de
hu zu ra ka vu� tuk.” 

K� r�l d� �� n�z, gü cen di �i niz ve ya ra hat s�z ol du �u nuz bir
ar ka da �� n�z var sa, ola y� bü yü tüp i�i kav ga ya, küs lü �e
dö nü� tür me yi niz. Al lah’�n yar d� m� n� is te yi niz. Al lah’�n yü -
rek le ri ni zi ra hat la ta cak çö zü mü ya rat t� �� n� gö rür sü nüz.
Ya �am da ki gö re vi miz in san lar la iyi ili� ki ler için de ol mak,
hu yu na, su yu na, di li ne, di ni ne, �r k� na, ren gi ne bak ma dan
tüm in san la r� sev me yi ö� ren mek tir. Siz ili� ki le ri ko ru mak
is te dik çe Al lah’�n des te �i ni dai ma ya n� n�z da gö rür sü nüz.    

�n san lar la olan ili� ki le ri ni zi iyi sür dür mek ve so run
ya �a mak is te mi yor sa n�z, ara n�z da ki ko nu ne olur sa ol -
sun kar �� ta ra f� suç la ma y�n, ele� tir me yin, yar g� la ma y�n,
kim sey le k� yas la ma y�n. Hiç kim se üze rin de ego nu zu tat -
mi ne yel ten me yin; kü çüm se me yin, alay et me yin, ad tak -
ma y�n, ba� ka in san lar kar �� s�n da zor du ru ma dü �ür me -
yin. Çev re niz de siz den ka çan, si zi sev me yen kim se ler
üret mek is te mi yor sa n�z, hiç kim se ye na si hat ver me yin,
ak�l ö� ret me ye kal k�� ma y�n, he le te pe den hiç bak ma -
y�n.�n san ili� ki le rin de in sa na öz gü her ku sur, ek sik lik ve
ha ta ola bi lir. Kar �� ta ra f� yan l�� an la mak da in sa na öz gü -
dür. Kin, k�s kanç l�k ve ha sis lik de is ten me se bi le in san -
lar da bu lu nan �ey ler dir. Ha ta l�, ek sik li, ku sur lu siz ol sa -
n�z da ol ma sa n�z da in san lar la olan ili� ki le ri ni zi iyi sür dür -
mek is ti yor sa n�z bir so run do� du �un da yüz yü ze gö rü� -
mek üze re bir ba r�� top lan t� s� dü zen le yin. Gö rü� me için
ilk gi ri �im de bu lu nan siz olun. Geç kal ma y�n. K�z g�n l�k ve
gü cen me le rin ar d�n dan ge çen her gün ac� y� de rin le� ti rir,
çö zü mü zor la� t� r�r. E�er iyi ve do� ru dü zen le nir se kar �� -
l�k l� gö rü� me ile k�r g�n l�k lar h�z la bi ti ri le bi lir. Gö rü� me de
üçün cü bir ki �i bu lun dur ma y�n. Var l� �� önem li komp li -
kas yon lar ya ra ta bi lir. Gö rü� me nin ye ri ve za ma n� do� ru
se çil me li dir. Yor gun sa n�z, ace le niz var sa ve ya ger gin se -
niz gö rü� me den iyi so nuç al ma n�z zor la ��r. Gö rü� me
ba� lan g� c�n da kar �� ta ra f� ra hat la t�n. Din le me ye ha z�r ol -
du �u nu zu bil di rin ve ne ka dar an la t�r sa o ka dar din le yin.
B� ra k�n içi ni bo �alt s�n, ra hat la s�n, çö züm ko lay la� s�n. �ki
ki �i ara s�n da or ta ya ç� kan so run da hiç bir �ey giz -
li kal maz. O ne den le kar �� ta ra fa f�r sat b� rak ma dan ken -
di ku sur ve ha ta la r� n� z� söy le yin. E�er ger çek ten ba r�� is -
ti yor sa n�z pe �i nen özür di le yin. Ba r� �a ula ��l ma s� ge re -
ken olay dan ba� ka bir ko nu aç ma y�n. He le kar �� ta ra f�n
ki �i li �i ni he def le yen ve ze de le yen bir gi ri �im de hiç bu -
lun ma y�n. Kal bi k� r� lan ve suç la nan bir ki �i he men ca na -
var la �a bi lir. Ken di ha ta la r� n� z� ka bul le sö ze ba� la d� �� n�z -
da kar �� ta ra f�n tüm si lah la r� n� elin den al m�� olur su nuz.
�n san ili� ki le ri ni de di ko du çok ze de ler. Ba� ka la r� hak k�n -
da de di ko du ya pan bi ri si si ze yak la� t� ��n da: “De di ko du
tat l� �ey dir” de yip din le me ye yel ten me yin. Ba� ka s� hak -
k�n da de di ko du ya pan bi li niz ki he men ar ka dan si zin için
de ya pa cak t�r. Her han gi bir kim se den �i kâ ye ti niz var sa
�i kâ yet çi ol du �u nuz ki �i den ba� ka s� na söy le me yin. Ke -
sin lik le ara c� kul lan ma y�n. He men ara ya ara c� n�n ç� kar la -
r� da gi rer ve �i kâ yet kar �� ya bi çim de �i� tir mi� ola rak ula -
��r. Ba� ka la r� hak k�n da de di ko du din le mek ça l�n m�� mal
kul lan mak gi bi bir �ey dir. Ba� ka s� n�n si ze ula� t�r mak is -
te me di �i �ey le ri ne hak la bir de di ko du cu dan ö� ren mek
is ti yor su nuz. Do� ru dan si ze ula� ma yan hiç bir ha be re iti -
bar et me yi niz. Siz de ba� ka la r� na bir �ey söy le mek is ti -
yor sa n�z do� ru dan gö rü �ü nüz. 

�yi ge çin me nin yol la r� n� ö� ren di �i niz za man, ha ya t� -
n�z da in san dan da ha de �er li ve da ha gü zel bir �ey ol ma -
d� �� n� an lar s� n�z.                 

B
�yi geçinmek

HABER

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na Sa hi bi
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Av. Selami ÖZTÜRK

Ya z� �� le ri Yö net me ni
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

�nternet Editörü
Endam YER

Reklam Koordinatörü
Esma BAYRAKTAR

Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

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

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

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 2 Kad�köy Belediyesi
4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

Kentsel dönü�üm alanı ilan edilen Fikirtepe'de depreme dayanıklı yeni binaların yapımı için ilk
kazma vuruluyor. 251 hane ile anla�an Baysa� Firması, 500 daire in�a edecek. Van depremiyle
birlikte Türkiye'nin gündemine yeniden oturan kentsel dönü�üm konusunda Fikirtepe'deki bu

modelin, tüm Kadıköy'e örnek olması için Kadıköy Belediyesi çalı�ma ba�lattı.

Riskli binalar için
DEV ADIM
Riskli binalar için
DEV ADIM
Riskli binalar için
DEV ADIM
Riskli binalar için
DEV ADIM
Riskli binalar için
DEV ADIM
Riskli binalar için
DEV ADIM

KADIKÖY’ÜN
YARISI R�SKL�

KADIKÖY’DEK� toplam 33 bin bina
4 grupta de�erlendiriliyor; �lk grup, hiçbir

mühendislik hizmeti almam�� binalar,
gecekondular... �kinci grup 30-40 y�l önce
haz�r beton kullan�lmadan yap�lan 30-40

y�ll�k binalar... Üçüncü grup, haz�r betonla
1998 y�l�na kadar yap�lan binalar... Son grup
ise 1999 depreminden sonra yeni deprem
yönetmeli�ine göre yap�lan binalar... Bu

gruplardan ilk 2 grup deprem riski ta��yor.
Haz�r betonla 1989 y�l�na kadar yap�lan
binalar da statik hesaplar yönünden risk

ta��yabilir. Tüm bunlar dikkate al�nd���nda
yakla��k 15 bin bina deprem riski ta��yor.

DEPREM �Ç�N
BÜYÜK TOPLANTI

17 KASIM Per�embe günü Saraçhane'deki
�BB binas�nda düzenlenen “Deprem Odakl�

Koordinasyon Toplant�s�”nda, �ehrin
gelece�ini kurtaracak depreme haz�rl�k

çal��malar� konu�uldu. 39 ilçenin belediye
ba�kanlar�, yard�mc�lar� ve grup

ba�kanvekilleri kat�ld���, 3 saatlik
toplant�dan ç�kan en önemli karar, 15 gün
içinde 'Deprem Bilinçlendirme Çal��mas�

Komisyonu' kurulacak olmas�... Tüm
belediye ba�kanlar�, bürokratlar, sivil toplum
kurulu�lar� ve yurtta�lar, deprem dönü�ümü

ile ilgili görü�lerini bu komisyona
bildirebilecek. Binalar�n durumuna ili�kin
tespitler yurtta�lar taraf�ndan yapt�r�lacak,

yerel yönetimler de yap�lar�n dönü�ümü için
f�rsat yaratacak. Zemin ve yap� sto�u her

bölgede farkl� oldu�u için ilçeler kendi
dönü�üm modellerini belirleyecek.

Vatanda�lar�n mülkiyet haklar�na müdahale
etmeyeceklerini belirten �BB Ba�kan� Kadir
Topba�, �stanbullulardan sunulan f�rsatlar�

de�erlendirmelerini istedi. Topba�, “Her ilçe
ilk ad�m olarak kendi içinde bir bölge

belirleyerek deprem dönü�ümü için bir
modelleme olu�turacak. Kendi yap�lar�n�

güçlendirmek isteyen vatanda�lar�m�za da
izin verilecek. Bundan sonra yap�lan

yap�lacak bütün yap�larda çevrecilik esas
al�nacak” dedi.

Kentsel dönü�üm sürecine
giren Fikirtepe’den sonra

Kadıköy’ün tümünde
deprem riski ta�ıyan

yakla�ık 15 bin eski binanın
yenilenmesi için harekete
geçen Kadıköy Belediyesi,
uzmanların çalı�tı�ı Özel

Büro kurdu. Hemen
çalı�malara ba�layan Özel

Büro, Kadıköy’ün
tamamındaki binaların

yenilenmesi için öneriler
hazırlıyor. Çalı�manın
�stanbul Büyük�ehir

Belediyesi’ne sunulaca�ını
kaydeden Ba�kan Öztürk,
“2012 yılının ilk ayları, bina

yenilenmesi ve bununla
ilgili alınan radikal

kararların uygulandı�ı
dönem olacak” dedi.

Fikirtepe’de
kentsel dönü�üm

ba�lıyor.

Fikirtepe’de ilk kazmanın Mayıs 2012’de
vurulması planlanıyor.
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� ASIL ÖLÜMSÜZ K�M?
Sava�ta k�l�c�n� çekip be�

dakika içinde yirmi ki�iyi
öldüren mi? Yoksa bu tür kana
doymayan adamlar� yeti�tiren
sava� üstatlar� m�? Doymak
bilmeden topraklar�n�
geni�letmeye çal���p h�rs�na
hakim olamadan yüz binlerce
cana mal olan hükümdarlar ve
ya diktatörler mi? �ki saatlik
toplant�n�n ard�ndan
topraklar�ndan sürülen insanlar
m� acaba? Cevap belli zaten.
Dostça ve karde�çe ya�ayan
hükümdarlar ders konusu
olamam�� yani. Toprak
alt�ndakiler ölümlü, onlar�
toprak alt�na gönderenler
ölümsüz.
� SAVA� VE ONUR

Kazanan�n yan�nda yer
al�nca fetih, zafer, onur,
kaybedenin yan�nda yer al�nca
da zulüm, katliam, ac�
kelimelerinin yer ald���
insanl���n en büyük ac�
kayna��d�r “SAVA�”. Her tür
sava� an�nda iyiyle kötünün
belli olmad��� y�llar geçtikten

sonra yine de tam anla��lamad��� nice
canlar alan bu durum pek çok ülkenin
aralar�n�n yüzy�llar boyunca gerilmesini
ve orta yol bulamamas�na yol açm��, her
tür durumda milyonlarca ac�l� anne,
baba, e� ve çocuk
b�rakm��t�r. Bar��
durumu çocuklar�n
babalar�n�, sava�
durumunu ise babalar�n
o�ullar�n� gömdü�ü
zamandan ba�ka bir
�ey olmam��t�r tarih
boyu. Ba�ta söyledi�im
onur kelimesinin
esas�nda sava�
durumuyla uzaktan
yak�ndan bir ilgisi yoksa
da ço�u zaman
birarada görülmesi biraz sinir bozucu.
� SAVA� VE S�NEMA

Edebiyatta sava� bu kadar canl�,
kanl� ve ac� dolu anlat�l�rken sinema
bunu pek lay�k�yla yapamam�� ve s�n�fta
kalm��t�r. Ço�u zaman sava� ortam� filmi
çeken taraf�n taraf�nda olmu� özele�tiri
yapan pek film ç�kmam�� her tür insanl�k
durumunda oldu�u gibi özele�tiri yapar
gibi görünüp alttan kendi milliyetçi ve
propagandac� zihniyetlerini alt metinlerle
zihinlere kaz�m�� bu anlay�� günümüzde
de hükümdarl���n� sürdürüyor. Bu
durumu a��p kar�� cepheyi anlatan
filmlerden ilk akl�ma geleni Clint
Eastwood’un “Iwo Jima'dan Mektuplar”

filmidir belki. Sava��n her
iki tarafa da bir kazanç
sa�lamad���n� iki filmle
anlatan Eastwood , “Iwo
Jima'dan Mektuplar”
filmini orijinal dilinde
çekme cesaretini
göstererek herkesi
�a��rtm��t�. Sava�ta iki
taraf�n da oldu�u ço�u
zaman gözden kaçan bir
durum ne de olsa. Zira
Eastwood muhafazakâr
kimli�iyle öne ç�kan bir
sinemac� olmas�na
ra�men bunu yapabilmi�
kendisinin umurunda olur
mu bilmem ama benim
takdirimi kazanm��t�r.
� SAVA� VE M�TOLOJ�

Sinema içerisinde sava�, pek çok
türle iç içe geçmi� ba�yap�tlar üretmi�tir.
Aksiyon, bilim-kurgu ve a�k bunlar�n en
belirginleri olmu� ve teknolojinin
ilerlemesiyle son y�llarda mitoloji de
sava� filmleri içine daha rahat girmi�,
hatta mitolojik filmlerin güçlü sahneleri
bu sava� sahneleri olmu�tur. Yüzüklerin
Efendisi serisinin de ba�ar�s�n�n ard�ndan
fantastik sineman�n da geli�imi h�zland�
ve mitolojik ö�eler daha kar��la��l�r bir

durum haline geldi. Daha çok Amerikan
sinemas�nda hayat bulan mitolojik
karakterler Amerikan sinemas�n�n tipik
özelli�i olan kendi ç�kar�na kullanma bu
alanda da geçerli oldu elbette. Bu
durumun doruk noktas� ‘300 Spartal�’
filmidir belki. Amerika’n�n Irak’ta oldu�u
dönem çekilen film do�u kültürüne
yapt��� sayg�s�zl�k ve a�a��lamayla öne
ç�kt�. Görsel aç�dan yenilikçi ve benzersiz
olan film yine alt metninde do�ulular�n
sözüm ona barbarl���n�, ahlaks�zl���n� da
gözler önüne seriyordu. Bat�dakiler
medeni ve onurlar� için ya�ayan insanlar
do�udakiler ise zulmü ve katliam� seven
insanlar diye bar bar ba��ran film

ele�tirilerin hedefinden
kurtulamad�.
� SAVA�, M�TOLOJ� VE
ÖLÜMSÜZLER

Sava� ve mitolojiyi
harmanlayan ‘ölümsüzler’
filmi erkek egemen
dünyada ‘300 Spartal�’n�n
yolundan giderek yine
sava�an erkekler ve onlar�n
onurlu (!) mücadelelerine
soyunuyor. Film genel
mitolojik ö�elerin yan�nda
baba o�ul mitinin yan�na
babas� belli olmayan
kahraman�n�n her zamanki
gibi öldürme potansiyeliyle
hayatta tutunan kli�e

kahraman�yla Sparta yolundan pek
ç�km�yor. Kasl� ve güçlü erkeklerin
yan�na iki beylik söylem eklendi mi
kar���m haz�r. Sonuçta sava� ortam�
sorgu ortam� de�il temel mant�k belli
’Önüne geleni öldür’. E�er bu tür
durumlara takmadan izlenirse fazlas�yla
zevk al�nabilir. Filmin yap�mc�lar� zaten
‘300 Spartal�’ filminin de yap�mc�lar�.
Bunu bilerek gitti�im filmden aç�kças�
senaryo olarak pek ah�m �ah�m bir �ey
beklemiyordum, bulamad�m da zaten.
� TARSEM’�N NE ��� VAR

Filmi as�l izleme sebebim elbette ki
yönetmeni Tarsem. Görsel aç�dan geni�
aç�lar� ve daha önceki filmlerindeki
kostüm tasar�mlar� beni benden
etti�inden olsa gerek bu filme de
bunlara doyaca��m� bilerek gittim.
Arad���m� fazlas�yla buldum. Sinema
sektöründe bu i�i en iyi yapan adam
bekli de. Ba�yap�t� ‘Fall-Dü�ü�’ filmini
kaç defa izledim hat�rlam�yorum. Film
yap�mc�lar�n�n onu seçmesinde bu

filminin büyük etkisi var elbette. Görsel
bak�� aç�s�n�n pek çok yönetmenden kat
kat iyi. Bunu ‘Ölümsüzler’ içinde de
fazlas�yla belli ediyor. Pek çok sinema
ele�tirmeni, yönetmen ve tabiî ki izleyici
bu durumun fark�na vard��� için biraz da
k�skançl�ktan galiba filmle ilgili a��r
ele�tirilerde bulunuyorlar. Ya da bana
öyle geliyor.  
� KONU

Antik Yunan'da geçen filmde,
sava�ç� prens Theseus kötü güçlere
kar�� sava� açar; tanr�lar ve insanlar,
titanlara ve barbarlara kar�� m�d�r?
Mickey Rourke'nin canland�rd��� Titan
Hyperion, y�llar sonra insanl��a sava�
açar. Sava� Tanr�s� Ares taraf�ndan
üretilen efsane bir silah�n, Epirus Yay�'n�n
pe�indedir. Bu silah, Titanlar�
Tartaruslardan kurtarmaya yarayacakt�r,
bu silah sayesinde öç alabilecektir.
Tanr�lar sava�ta Hyperionlar ya da
insanl�k aras�nda bir seçim yapma
yetisine sahip de�ildirler, taraf
tutamamaktad�rlar. Tanr�lar� ve topra��n�
korumakla görevli olan Theseus'tur ve
onu da Zeus seçmi�tir.
� �ZLENMEL� M�?

Filmin sava�ç� alt metnini ve sava�
ba�lamadan Theseus’un kli�e ötesi
konu�mas�n� görmezden
gelemezseniz dahi izlenmesi gereken
bir yap�t. Pek çok sinemac�y�
k�skançl�k krizlerine sokacak mekân
ve kostüm tasar�mlar� için, özellikle
Mickey Rourke'un üstün performans�
için ve yak�nda yeni Superman’�
canland�racak Henry Cavill için, farkl�
Zeus portresi çizen Luke Evans ve
mitolojik karakterler için izlenmesi
mutlaka gerekli bir film. Sinemada
izlenecek filmlerden.
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Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
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● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

● Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
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S �  N E  M A  L A R

ÖLÜMSÜZLER

Merhaba sevgili okuyucular.. 
Sizlerle bu hafta Kad�köy’ün

göbe�inde sessiz sedas�z, mütevaz�
bir edayla fakat müthi� bir titizlikle

orijinine sad�k kalarak Osmanl� Saray
mutfa��n�n en seçkin lezzetlerini

mü�terilerine sunan bir lokantaya
gidiyoruz. Ad�n� Yunanistan’�n,

Arnavutluk s�n�r�na yak�n ormanl�k
bölgesinde bir gölün k�y�s�nda

kurulmu� bir kentten alan Yanyal�
Fehmi Lokantas�, belki de Kad�köy’ün

en eski binalar�ndan birinde hizmet
veriyor.. Tahmin edebilece�iniz gibi
Osmanl� döneminde Yunanistan’�n

Yanya �ehrinde ya�ayan aile, 1919’da
Türkiye’ye göçerek, aileden gelen

yemek kültür birikimiyle, Kad�köy’de
Osmana�a Camii’nin hemen

yan�ndaki binada hizmet vermeye
ba�lam��... Baba, Fehmi Sönmezler
sarayda y�llarca padi�ahlara çe�niler

haz�rlam�� olan Bolu’lu Hüseyin
Efendi’yi a�ç�ba�� olarak yan�na alm��.

Ustan�n, y�llarca sarayda haz�rlad���
lezzetleri Yanyal� Fehmi

Lokantas�’nda bire bir haz�rlay�p
sunmaya ba�lam��lar. 

Balkanlar’dan Orta Asya’ya,
Kafkaslar’dan Mezopotomyaya, Arap

yar�madas�ndan Anadolu yemek
kültürüne kadar ne kadar çe�ni varsa

Saray mutfa��nda birle�tirerek Osmanl�
mutfa��n� olu�turan usta, tüm hünerlerini

burada göstererek büyük bir üne
kavu�turmu� bu lokantay�… Baba

Fehmi’nin vefat�ndan sonra, 5 o�lundan
büyük o�ullar� Erdo�an ve Engin

Sönmezler’in devam ettirdi�i lokantada,
�u s�ralar 3. ku�ak olan o�ullar� Tansel,

Can ve Ergin i�e el atm�� durumda.. Aile
gelene�ini hiç bozmadan ayn� titizlik ve
alçakgönüllülükle, ilk aç�ld��� tarihteki

tatlar� hiç bozmadan günümüze
ta��yan Sönmezler karde�ler, yiyecek-
içecek sektöründe birçok ödül alm��... 

Binan�n 3 kat�n� da
lokanta

olarak

hizmete sunan Fehmi Lokantas�, binan�n
arka bahçesini camekânla kaplay�p

müthi� bir botanik bahçe haline getirmi�,
küçük derecikler, birbirinden güzel
çiçekler ve bitkilerle  ferah bir ortam

yarat�lan bahçede hafif hafif kulak
ok�ayan Türk musikisi ve su

sesi  e�li�inde yemek
yemenin zevki bir ba�ka...

Binbir çe�it Osmanl�
tatlar�n� her gün taze

haz�rlay�p, günlük sunan
mekânda, zengin tatl�
çe�itleri de alk��� hak
ediyor... Yemeklerin

hiçbirini burada yazmak
istemiyorum çünkü o kadar

çok çe�it var ki… Ve  o kadar lezzetliler
ki…. Görüntüleri bile yeme de yan�nda

yat dedirtiyor… Hiçbirinin hakk�n� yemek
istemiyorum... Ben sadece her gün gidip

iki, üç, çe�it tatmak ve kendimi
��martmak istiyorum…. Bir uyar�…
Araban�zla  gitmeyin … Park yeri

olmad���ndan zorluk çekebilirsiniz,
bence yürüyerek gidip hatta Kad�köy

çar��s�n� da dola��p o müthi� enerjiyi de
içinize çekiniz… Sonra gelsin harika

yemekler, tatl�lar, �erbetler… Afiyet �eker
olsun.. Mutlu ve Lezzetli bir hafta

diliyorum…
Adres: Osmana�a Mah. Ya�lıkçı

�smail Sok.No. 1/ Kadıköy
Tel.: 0216 336 33 33

Esma Bayraktar

Lezzete
Kadıköy’ün tarih kokan lokantası

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Yolculuk

Adını
Yunanistan’ın,

Arnavutluk
sınırına yakın

ormanlık
bölgesinde bir
gölün kıyısında

kurulmu� bir
kentten alan

Yanyalı Fehmi
Lokantası,
Kadıköy’ün

tarihi
binalarından

birinde hizmet
veriyor.

GENEL KURUL İLANI
BOSTANCI SPOR KULÜBÜ DERNE��

YÖNET�M KURULU BA�KANLI�I’NDAN
Derne�imizin ola�an Genel Kurul Toplant�s� 11 ARALIK 2011 Pazar günü

saat 13:00’de Bahçelere giden yol, 2/2 Bostanc� Kad�köy/�ST. 
adresindeki dernek lokalinde yap�lacakt�r.

Gündem a�a��da yaz�l�d�r.

Belirtilen tarihte ço�unluk sa�lanamad��� takdirde ikinci toplant�
18 ARALIK 2011 Pazar günü saat 13:00’de ço�unluk aranmaks�z�n ayn�

gündemle yap�lacakt�r.
Say�n üyelerimizin toplant�ya kat�lmalar�n� rica ederiz.

Saygılarımızla,
YÖNET�M KURULU

GÜNDEM
1- Aç�l�� ve sayg� duru�u
2- Ba�kanl�k divan� seçimi
3- Yönetim Kurulu 2010 - 2011 faaliyet raporunun okunmas� ve müzakeresi
4- Denetleme Kurulu 2010 - 2011 dönemi raporunun okunmas� ve müzakeresi
5- Yönetim  Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayr� ayr� ibra edilmesi
6- 2012–2013 y�llar� tahmini bütçelerinin görü�ülmesi ve oylanmas�
7- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8- Dilekler ve öneriler
9- Kapan��

SEZON TOUR
Ba�dat cad. No:517/B Çatalçe�me mevkii 

TURSAB-A 5096 Bostancı/�stanbul
Tel:  0216 372 35 77/78 www.tatilkeyfiburada.com

TRENLE �EB-� ARUZ 
TÖREN TURU

� Trenle Ula�ımlı Tek Program
� Konya Merkez Otelde Konaklama

� Tören Biletleri Dahil
� Profesyonel Rehberlik

� 10-12 Aralık Münferit Misafirler için ( Haftasonu )
� 12-14 Aralık Gruplara Özel Fiyatlarla
� 14-16 Aralık Gruplara Özel Fiyatlarla

KISA ZAMANDA REZERVASYONLARINIZI BEKLER�Z.
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● Arzu ��GÜZAR

1994 y� l�n dan iti ba ren her y�l 14 Ka s�m gü -
nü; Dün ya Sa� l�k Ör gü tü ve Ulus la ra ra s�
Di ya bet Fe de ras yo nu’nun i� bir li �iy le; di -

ya bet has ta l� �� aç� s�n dan dün ya ça p�n da bir bi -
linç ge li� tir mek ama c�y la Dün ya Di ya bet Gü -
nü ola rak kut la n� yor. Bu gü nün di �er bir özel -
li �i ise di ya bet has ta la r� n�n ila c� olan in sü li nin
bu lun du �u gün ol ma s�.

Di ya bet has ta l� �� gün geç tik çe tüm dün ya -
ya ya y�l mak la be ra ber Tür ki ye’de di ya bet dün -
ya da kin den da ha h�z l� ar t� yor. Bu ko nuy la il gi -
li de 17 Ka s�m Cu ma gü nü Ka d� köy Be le di ye -
si’nde dü zen le nen di ya bet se mi ne rin de Dr.
Ay �e gül Ka ra çam has ta l�k la il gi li bi lin me yen
ger çek le ri an lat t�. Ka ra çam’a gö re, has ta l�k ta
ki lo al ma n�n bü yük ro lü var. Ki lo al mak bu
sin si has ta l� �� te tik li yor. Tür ki ye’de, Do �u
Ana do lu böl ge si, di ya be tin en faz la gö rü ldü�ü
yer. Trab zon ise di ya be tin en az gö rül dü �ü il
ol ma özel li �i ni ta �� yor. 

Dr. Ay�egül Ka ra çam, giz li �e ker hak k�n da
da �un la r� söy le di: “�e ker has ta l� ��n da te� his
ko yul ma dan ön ce giz li �e ke re bak mak ge re kir.
Bu ne de mek tir? Giz li �e ker ger çek �e ker has -

ta l� �� te� hi si ko nul ma dan ön ce ken di ni giz ler.
Has ta bu nu fark et mez. Te� his ko nul ma dan 5-
6 se ne ön ce si ne va ran bir has ta l�k sü re ci ola bi -
lir ama has ta bu nu fark et mez. Bu has ta l�k kro -
nik,  sin si geç ka l� n�r sa dö nü �üm süz komp li -
kos yon lar la sey re den, ya �am bo yu sü ren ve ka -
li te si ni bo zan, sos yo eko no mik yön den ma li ye -
ti yük sek, sü rek li e�i tim ge rek ti ren bir sen -
drom dur.”

� D� YA BE T� C�D D� YE ALIN!
Dr. Ay �e gül Ka ra çam, di ya be tin be lir ti le ri -

ni ise �öy le s� ra la d�: “S�k s�k id ra ra ç�k ma, a�� -
r� su sa ma, bu la n�k gör me, hal siz lik, bit kin lik,
bek len me dik ki lo kay b�, ac�k ma his si, mi de
bu lan t� s�, kus ma, ne fes ko ku su, s�k id rar yo lu
en fek si yo nu, bu la n�k gör me, ku ru ve ka ��n t� l�
de ri, ya ra la r�n geç iyi le� me si dir.” 

Has ta l� ��n te da vi si; iyi bes len me, fi zik sel
ak ti vi te, e�i tim, e� lik eden has ta l�k la r�n (yük -
sek tan si yon, ya� me ta bo liz ma s�n da bo zuk luk -
lar vb.) te da vi si, oral an ti di yo be tik ilaç lar (in -
sü lin, du yar la� t� r� c� lar, in sü lin sal g� la t� c� lar, �e -
ker emi li mi ni ge cik ti ren ilaç lar ve ge rek ti �in de
in sü lin) ile müm kün olu yor.

SORU: Say�n �ükran
Han�m,

26 y�ll�k apartman�m�z�n,
tahminen 7 y�l önce arka,

kuzey cephesine
mantolama yap�ld�. Bu ve
di�er cephelerde y�llard�r
devam eden boya ve s�va
çatlaklar�, bu sene benim
yatak odamda büyüdü,
boyalar kabuk kabuk

döküldü. Koku ve nem
rahats�z edince onar�ma

karar vermeden yönetime
haber verdim.

“Yapacaklar� bir �ey
olmad���” cevab� ald�m.

Apartman görevlisi pek çok
dairede ayn� �ikâyet oldu�unu

söyledi. Ben sekizinci kattay�m.
Onar�ma ba�lad�m. 

Ancak gazetede bir yaz� gördüm;
“temelde su olan apartmanlar�n

betonlar�n� y�llar, sünger gibi
yapar. O �slakl�k do�ru ç�karak,

katlarda boyalar pul pul dökülür.
Yap� buralardan çürür” diyordu.

Bunu okuyunca deprem için
endi�elendim. Bu yaz�y� okuyan
ilgililer apartman� denetler mi?

Te�ekkür ve sayg�lar�mla
Sevinç Çelebi 

YANIT: De�erli tüketicimiz,
Ya�ad���n�z sorunu birçok

apartman ya��yor. Ne yaz�k ki
ustay�z diye ortal�kta dola�anlar
gerçekte ustal�kla uzak yak�ndan
haberleri olmayan ki�iler. Sorun
ya�amamak için iyi bir sözle�me

yapmak ve ceza maddeleri

koymak gerekiyor.
Asl�nda bu tarz

sorunlarda apartman
yönetiminin sorunu

çözmesi gerekir,
çünkü anla�may�

yönetim yap�yor, kat
malikleri yönetime
yetki verdikleri için
yap�lan i�in ay�pl�

olmas� halinde
yönetimin de

sorumlulu�u vard�r.
Siz öncelikle

Belediyeye ba�vurarak
apartman�n�z�n sa�lam

olup olmad���n�n
incelenmesini isteyebilirsiniz.
Yazd���n�z konuyu okuyanlar

kendili�inden harekete
geçmezler, yönetimizin veya

apartmandan birisinin bu
incelemeyi istemesi gerekir.
Ayr�ca yönetim kuruluna bir

dilekçe yazarak yap�lan i�in ay�pl�
oldu�unu, bunun giderilmesi için

i�i yapan ki�i veya firmayla
irtibata geçilmesini, aksi halde

yasal yollara ba�vuraca��n�z� ve
yönetim kurulunu da sorumlu

tutaca��n�z� bildirmelisiniz.
Yönetim ilgilenmedi�i takdirde bu
defa i�i yapan ki�i ya da firmaya

ihtarname gönderip ay�b�
gidermelerini istemelisiniz. 

Firma da talebinizi yerine
getirmezse onar�m� yapt�r�p,

faturan�z� da al�p hem i�i yapan
ki�i ya da firmaya, hem de

apartman yöneticilerine kar��
dava açabilirsiniz. 

�ikâyeti olan di�er dairelerle
birlikte hareket ederseniz daha

çabul yol al�rs�n�z. Bunun için de
aran�zda toplan�p karar almal� ve

yönetim kurulunuzu harekete
geçirmelisiniz. De�ilse

mahkemelerde u�ra�man�z
gerekir ki buna hiç lüzum yok,

çünkü yönetim kurulu i�i yapt�ran
s�fat�yla tüm ay�plar� gidermekle
yükümlüdür. ��in yap�lmas�n�n
üzerinden hayli zaman geçmi�

ama di�er katlar�n �ikâyetlerinin
tarihine göre yönetim i�i yapan

firmaya bir ihtarname
gönderebilir. Kolay gelsin

diyorum ve bir daha bu tarz
sorunlar�n ya�anmamas� için tüm

tüketicilerimizin i�i yapt�r�rken
sözle�meleri do�ru yapmalar�n�,

sözle�melere i�i yapan�n
sorumlulu�unu içeren maddeler

koymalar�n� ve ay�p ç�kmas�
halinde ay�b�n giderilece�ine

ili�kin taahhüt içeren hükümleri
de yazmalar�n�, ayr�ca da ceza

maddelerinin de sözle�mede yer
almas�n� öneriyorum. 

Sayg�lar�mla.
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smim �ef kat / So ya d�m: ba kar ken a�aç la ra,
cam la ra / cam la ra vu ran de ve hey kel le ri ne /
ku� ku ile ya na� mak.   �üp he de yim ben ne -
yim, / ber be re mi git mi �im / git me li mi yim?

  Du var m� e� ri / Yok sa ben mi sal lan mak ta y�m /
Mu al lak ta m� y�m?  Et ra f� ma kar m� ya �� yor ne var /
Ku �um mu ya ra l� / yok sa ben mi kay bol mak ta y�m?
  Hal bu ki ben sür re alist de �i lim / Ço cuk ken mo dern
idim / Sür re alist le ri sev dim / On la r�n me tod la r� n� her
sa nat ç� gi bi ben de kul la n� yo rum ba zen.

Re sim le ol du �u ka dar ya z�y la da �i ir ya zan Gür -
kan Co� kun, nam-� di �er Ko met, ‘Du var m� e� ri’ �ii -
rin de ken di ni böy le an la t� yor. Bu ‘Ko met’ de ne der -
se niz; Co� kun ger çek ad� n�n önü ne ge çen Ko met
is mi ni, 1950’li y�l la r�n ün lü gru bu ‘Bill Ha ley and the
Co mets’ten al m��.

Gra vü rün de us ta s� olan sa nat ç� yet mi� ya �� na
gir di �i 2011 son ba ha r�n da pe� pe �e be� ser gi ve bir
�i ir ki ta b�y la kar �� m� za ç� k� yor. Ser gi le ri nin üst ba� l� -
�� n� ay k� r� Fran s�z �a ir Rim ba ud’nun ‘ben bir ba� ka -
s� d�r’ di ze le ri ne gön der me ya pa rak, ‘O de �il se ba� -
ka s� d�r’ koy mu�. Be� ser gi den üçü ne re sim ser gi -
sin den zi ya de ‘kav ram sal’ ser gi ler de mek da ha
do� ru ola bi lir…

Kav ram sal ser gi ler den il ki, 19 Ekim-3 Ara l�k ta -
rih le ri ara s�n da Ha ya ka Ar t�’da ge zi le bi lir. 50 ku �a �� -
n�n için den ge len Ko met; ‘Ne ri man Tu na’ya Say g�’
ba� l� ��n da, 1950’ler de ken di ni ka d�n hak la r�y la il gi li
ça l�� ma ya ada yan ve bü tün var l� �� n� bu yol da har -
ca yan fe mi nist Ne ri man Tu na’n�n ölün ce so ka �a
at�l m�� ev rak la r� n� ser gi li yor.

Ge nel lik le ha yal le ger çe �i har man la yan fi gü ra tif
eser ler ver mi� olan res sam 15 Ka s�m-10 Ara l�k ta -
rih le ri ara s�n da, Ni �an ta ��’nda Ar ti san’da yer alan
re sim ser gi si ‘Ne�’e’ se ri sin de, hiç kul lan ma d� �� ve
onun pa le tin de pek gör me di �i miz ka dar can l� renk -
ler kul lan m��; ilk de fa fi gü ra tif ol ma yan eser ler ver -
mi�. ‘Ne�’e’nin na s�l or ta ya ç�k t� �� n� Ko met’in söz le -
riy le ak ta ra l�m: “Gün ler den bir gün, bir ���k le ke, bir
sa r� le ke ���k lar için de do �u ver di, içim ��� d�, co� kuy -
la ye ni se ri ye gi ri� tim. Öz gür le� tim, renk ler öz gür -
le� ti, ne �e len dim, ne �e öz gür le� ti…” Bu ser gi de
ade ta; ben bu nu da ya pa r�m hem de hak k� n� ve ri -
rim, di yor. Bu tab lo la r�n her �ey den ön ce ger çek bir
sa nat ç� n�n elin den ç�k t�k la r� ve he ves kâr l� ��n de �il
ol gun lu �un mey ve le ri ol duk la r� â�i kar…

17 Ka s�m’da aç� lan ‘De mek ki Yo kuz’da ise fo -
to� raf lar ve vi de olar ile ken di ni ele al� yor. Ser gi 17
Ara l�k’a ka dar iz le yi ci ye aç�k ola cak.

‘Far k� na Var ma dan Far k�n da Ol mak’, Pa ris’te
ya �a yan ka ri ka tür cü Si nan B� çak ç�’n�n ha ya t� n� ka -
zan mak için yap t� �� yir mi yir mi be� na tür mort tan
olu �u yor. Ko met’in bu ser gi de ki ro lü, B� çak ç�’n�n
sa nat ic ra et mek için de �il de ha ya t� n� ka zan mak
için yap t� �� re sim le re ‘sa nat ese ri’ dam ga s� n� vur -
mak. Mars Mi mar l�k Ara� t�r ma la r� Stüd yo su’nda 19
Ka s�m’da aç� lan olan ser gi, 24 Ara l�k ta rih le rin de �s -
tan bul lu sa nat se ver le re su nu la cak.

Son ola rak Con tem po rary �s tan bul, 24-27 Ka -
s�m ta rih le ri ara s�n da, ‘Es ra ren giz Re sim ler’ ba� l� -
��y la ko nuk edi yor Ko met’i… An cak Ulus la ra ra s�
ça� da� sa nat fua r� Con tem po rary �s tan bul’u, bu y�l
onu onur ko nu �u ilan et mek is te di �i için de pi� man
edi yor Ko met. “Onur ko nu �u de �i lim” di yor ve de -
vam edi yor “San ki ba� ka s� onur suz mu� da sen
onur luy mu� sun gi bi”. Ödül le ri be �en mi yor. “Sa de -
ce mü te va z� l�k tan de �il, bur nu bü yük lük ten de...
Kim ve ri yor ödü lü, ne hak la? Sen kim sin de be ni
onur lan d� ra cak s�n?” Gö rü nen o ki ün lü res sam Ko -
met’i fark l� ser gi le ri, ç�k mak üze re olan ye ni �i ir ki ta -
b� ve sert ç� k�� la r�y la iz le mek için 2011’in Ka -
s�m/Ara l�k ay la r� bir hay li ve rim li…

NOT: Ge çen haf ta Mu rat Ka to� lu’nun ‘�e hir
De di ko du la rı’ ya zı sı yan lı� lık la be nim sü tu num da
çık mı�. Oku yu cu nun an la yı� gös te re ce �i ni uma rım.

DÜ ZELT ME: Ya za rı mı zın ge çen sa yı da ki “Bel -
lek” ba� lık lı ya zı sı, seh ven 6. say fa da Mu rat Ka to� -
lu'nun kö �e sin de yer al mı� tır. Ken di sin den ve okur -
la rı mız dan özür di le riz.

As l ı  AY HAN

İ

DUVAR MI
EĞRİ?

SO RU LAR LA EN GEL L� HAK LA RI
� Bir le� mi� Mil let ler En gel li Hak la rı Söz le� -
me sin de Eri �i le bi lir lik ve Ya �a ma Hak kıy la
il gi li mad de ler de ne ler yer al mak ta dır? 
MAD DE 9-ER� �E B� L�R L�K 
1. Ta raf Dev let ler, en gel li le rin ba �ım sız ya �a -
ma la rı nın ve top lu mun tüm alan la rı na tam ka tı -
lı mı nın sa� lan ma sı ve en gel li le rin di �er le riy le
e�it bir �e kil de fi zik sel çev re ye, ula �ı ma, bil gi ve
ile ti �im tek no lo ji si ve sis te mi da hil bil gi ye ve ile -
ti �i me, hem kır sal hem de kent sel böl ge ler de
hal ka açık olan ve ya hal ka su nu lan di �er te sis -
le re ve hiz met le re eri �i mi nin sa� lan ma sı için
uy gun ted bir le ri al ma lı dır. Bu ted bir ler eri �i me
yö ne lik en gel le rin tes pi ti ni ve or ta dan kal dı rıl -
ma sı nı da içer me li dir. Bu ted bir ler a�a �ı da be -
lir ti len yer ler ve hiz met ler ba kı mın dan da ge çer -
li dir: 
(a) Bi na lar, yol lar, ula �ım araç la rı ve okul lar, ev -
ler, sa� lık te sis le ri ve i� yer le ri da hil di �er ka pa lı
ve açık te sis ler; 
(b) Elek tro nik hiz met ler ve acil hiz met ler de da -
hil ol mak üze re, bil gi ve ile ti �im araç la rı ve di �er
hiz met ler. 
2. Ta raf Dev let ler, ay rı ca a�a �ı da ki le ri ger çek -
le� tir mek için uy gun ted bir ler al ma lı dır: 
(a) Ka mu ya açık olan ve ya ka mu ya su nu lan te -
sis ve hiz met le re eri �i me ili� kin as ga ri stan dart
ve kı la vuz il ke ler ge li� tir mek, ilan et mek ve bun -
la rın uy gu lan ma sı nı iz le mek; 
(b) Ka mu ya açık te sis le ri i� le ten ve ya ka mu ya
hiz met su nan özel te �eb büs le rin, en gel li le rin
eri �e bi lir li �i ni her açı dan dik ka te al ma la rı nı sa� -
la mak; 

(c) En gel li le rin kar �ı la� tı �ı eri �im so run la rı na yö -
ne lik ola rak il gi li ki �i le ri e�it mek; 
(d) Ka mu ya açık bi na lar da ve di �er te sis ler de
Bra il le ve an la �ıl ma sı ko lay form da i�a ret le me
sa� la mak; 
(e) Ka mu ya açık bi na la ra ve te sis le re eri �i mi ko -
lay la� tır mak için reh ber ler, oku yu cu lar ve pro -
fes yo nel i�a ret di li ter cü man la rı da hil çe �it li
can lı yar dım la rı ve va sı ta la rı sa� la mak; 
(f) En gel li le rin bil gi ye eri �i mi ni sa� la mak için,
on la ra uy gun yol lar la yar dım ve des tek su nul -
ma sı nı te� vik et mek; 
(g) En gel li le rin in ter net da hil ol mak üze re ye ni
bil gi ve ile ti �im tek no lo ji le ri ne ve sis tem le ri ne
eri �i mi ni te� vik et mek; 
(h) Eri �i le bi lir bil gi ve ile ti �im tek no lo ji le ri ve sis -
tem le ri nin ta sa rı mı nı, ge li� ti ril me si ni ve da �ı tıl -
ma sı nı ilk a�a ma dan ba� la ya rak te� vik et mek ve
böy le lik le bu tek no lo ji ve sis tem le re as ga ri ma -
li yet le ula �ı la bil me si ni sa� la mak. 
MAD DE 10-YA �A MA HAK KI 
Ta raf dev let ler, her in sa nın do �u� tan ge len ya -
�a ma hak kı na sa hip ol du �u nu ye ni den onay la -
mak ta dır ve en gel li le rin bu hak tan et ki li ve di -
�er le riy le e�it bir �e kil de ya rar lan ma la rı nı sa� la -
ya cak ge rek li tüm ted bir le ri al ma lı dır. 
MAD DE 11-R�SK DU RUM LA RI VE �N SA N�
AÇI DAN AC�L DU RUM LAR 
Ta raf Dev let ler, si lah lı ça tı� ma hal le ri, in sa ni
açı dan acil du rum lar ve do �al afet ler da hil risk
du rum la rın da en gel li le rin ko run ma sı nı ve gü -
ven li �i ni sa� la mak için in san cıl hu kuk veu lus la -
ra ra sı in san hak la rı hu ku ku da hil ulus la ra ra sı
hu kuk çer çe ve sin de ki yü küm lü lük le ri ni ye ri ne

ge tir mek için ge rek li tüm ted bir le ri al ma lı dır. 
MAD DE 12-YA SA ÖNÜN DE E��T TA NIN MA 
1. Ta raf Dev let ler, en gel li le rin bu lun duk la rı her
yer de ki �i ola rak ta nın ma hak kı ol du �u nu ye ni -
den onay la mak ta dır. 
2. Ta raf Dev let ler, en gel li le rin ya �a mın tüm
alan la rın da di �er le riy le e�it bir �e kil de hak eh li -
ye ti ne sa hip ol du �u nu ka bul eder. 
3. Ta raf Dev let ler, en gel li le rin hak eh li yet le ri ni
kul la nır ken ge rek si nim du ya bi le cek le ri des te �i
ala bil me le ri için uy gun ted bir le ri al ma lı dır. 
4. Ta raf Dev let ler, hak eh li ye ti nin kul la nıl ma sı na
ili� kin tüm ted bir le rin, ulus la ra ra sı in san hak la rı
hu ku ku na uy gun �e kil de is tis ma rı ön le yi ci uy -
gun ve et ki li gü ven ce ler sa� la ma sı nı ga ran ti et -
me li dir. Söz ko nu su gü ven ce ler, hak eh li ye ti nin
kul la nıl ma sı na ili� kin ted bir le rin ki �i nin hak la rı -
na, ira de si ne ve ter cih le ri ne say gı lı ol ma sı nı, çı -
kar ça tı� ma sın dan ba �ım sız ol ma sı nı, ki �i nin
ira de si ne hak sız bir mü da ha le de bu lun ma ma sı -
nı, ki �i nin ko �ul la rı ba kı mın dan öl çü lü ol ma sı nı
ve bu ko �ul la rı gö zet me si ni, müm kün olan en
kı sa sü re için uy gu lan ma sı nı, yet ki li, ba �ım sız
ve ta raf sız bir mer ci ve ya yar gı or ga nı ta ra fın -
dan sü rek li ola rak göz den ge çi ril me si ni sa� la -
ma lı dır. Bu gü ven ce ler, söz ko nu su ted bir le rin
ki �i nin hak la rı nı ve çı kar la rı nı et ki le di �i de re ce -
de öl çü lü ol ma lı dır. 
5. Ta raf Dev let ler, bu mad de nin hü küm le ri çer -
çe ve sin de, en gel li le rin mülk edin me ve ya mi ra -
sa hak ka zan ma, ma li i� le ri ni kon trol et me ve
ban ka kre di le ri ne, ipo tek le re ve di �er ma li kre -
di le re eri �im ba kı mın dan e�it hak la ra sa hip ol -
ma sı nı sa� la mak için uy gun ve et ki li tüm ted bir -
le ri al ma lı ve en gel li le rin mülk le rin den key fi ola -
rak mah rum bı ra kıl ma ma sı nı sa� la ma lı dır. 

De vam Ede cek...
En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi

E�i tim Mah. Ka sap �s ma il Sok. Sa dı ko� lu
Pla za 5 No:49 

Ka dı köy - �s tan bul /Tur key
Tel: 0 216 338 24 14 Fax: 0 216 338 88 84

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

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

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

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Van depreminin
dü�ündürdükleri

14 Kasım Dünya Diyabet Günü
nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nde
düzenlenen bir seminere katılan

Dr. Ay�egül Karaçam, kilo almanın
bu sinsi hastalı�ı tetikledi�ine

dikkat çekti. 

��s tan bul Fu ar Mer ke zi’nde 1-
4 Ara l�k 2011 ta rih le ri ara s�n -
da “En gel li le re özel ürün ler,

hiz met ler ve özel e�i tim ku rum -
la r�” ko nu lu En gel siz Ya �am
Fua r� dü zen le ne cek. En gel li ler
ala n�n da çe �it li fa ali yet ler sür dü -
ren Ka d� köy Be le di ye si fua ra ka -
t� l� yor. 

Ül ke miz nü fu su nun yüz de
12.29’unu en gel li ler olu� tu ru yor. Tüm dün ya da
ve ül ke miz de en gel li le rin her kes ten fark s�z ya -
�a ma s� ve ha ya ta uyu mu için bir çok çö züm,
tek no lo ji ya da ürün ta sar lan d� ve ta sar la n� yor.
Ge li� mi� ül ke ler de var olan ya p� n�n ak si ne ül -
ke miz de en gel li le rin ge rek li ürün ya da hiz met -
le re zah met siz ce ula� ma s� n� sa� la ya cak ye te -
rin ce ak tif re fe rans nok ta la r� bu lun mu yor. En -
gel siz Ya �am Fua r�, en gel li, ya� l� ve ba k� ma
muh taç ki �i le rin ken di le ri için ge rek li olan bu
ürün, tek no lo ji ve hiz met le re da ha ko lay ula� -
ma la r� n� sa� la mak he de fiy le ger çek le� ti ri le cek.
Ulu sal ve ulus la ra ra s� öl çek te en gel li le re özel
ürün, tek no lo ji ya da hiz met su nan ku ru lu� la r�n
tek ça t� al t�n da top la na ca �� En gel siz Ya �am

Fua r�, ko nuy la il gi li si vil top lum
ku ru lu� la r� n�n da kat k� la r�y la güç -
lü bir ka mu oyu olu� tu ra rak en gel -
li ler ad� na çö züm üre til me si ne kat -
k� da bu lun ma y� amaç la n� yor. Be -
lir le nen he def ler do� rul tu sun da
ya p� la cak ça l�� ma lar la; 

• En gel li le rin ve en gel li ya k�n -
la r� n�n ye ni lik ve ge li� me ler le il gi -
li bil gi sa hi bi ol ma la r� n� sa� la mak, 

• Ye rel yö ne tim le re en gel li ler için yap t�k la -
r� mi ma ri ve kent sel dü zen le me ve fa ali yet ler le
il gi li des tek sa� la mak, ye ni gi ri �im le ri te� vik
et mek 

• Si vil top lum ku ru lu� la r� ara s�n da et ki le �i -
mi güç len di re rek sos yal so rum lu luk bi lin ci nin
ge li� me si ne ve yay g�n la� ma s� na des tek sa� la -
mak, En gel siz Ya �am Fua r�’n�n ana he def le ri ni
olu� tur mak ta d�r. 

En gel siz Ya �am Fua r�, 1-4 Ara l�k 2011 ta -
rih le ri ara s�n da �s tan bul Fu ar Mer ke zi’nde ger -
çek le� ti ri le cek ve Dün ya En gel li ler Gü nü’nde
de zi ya re te aç�k ola cak. Bil gi �çin: Ka d� köy
Be le di ye si En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi:

0216 338 24 14 /0216 338 88 84

Ulu su mu zun son
on y�l da ya �a d� -
��, yüz y� l�n en

önem li dep rem fe la ket -
le ri son ra s�n da; ya z� l�
ve gör sel ya y�n or gan -
la r� m�z da, dep rem olu -

�um sü re ci, dep rem ha sar la r�, ze min, yer le �im
alan la r� se çi mi ve ya p� tek no lo ji si gi bi ko nu lar -
da, uz man olan ol ma yan pek çok ki �i nin gö rü�
ve öne ri le ri ni tam bir ha yal k� r�k l� �� ve �a� k�n l�k
için de iz le mek te yiz. Bu k� sa de �er len dir mey le
bir lik te, uzun za man dan be ri pat lat ma l� ka z� lar
s� ra s�n da olu �an yer sar s�n t� la r� n�n çev re de ki ya -
p� ve te sis le re olan ha sar et ki le ri ni de ney sel öl -
çüm ler le in ce le mek te olan bir bi lim ada m� ola -
rak, hal k� m� z�n, önem li gör dü �üm 3 ana ko nu da
bil gi len di ril me si ge rek ti �i ni dü �ün mek te yim.

1-Özel lik le �s tan bul ba� ta ol mak üze re tüm
risk li mer kez ler de ki mev cut ya p� la r�n, olu� tu ru -
la cak dep rem se nar yo la r� dik ka te al� na rak, dep -
rem gü ven ce dü zey le ri, ku rum sal uz man ku ru -
lu� lar ca be lir len me li ve ge rek li güç len dir me
prog ram la r�, fi nans man des te �iy le h�z la uy gu la -
ma ya ko nul ma l� d�r. Ül ke yi yö ne ten le rin ve yö -
ne tim al ter na ti fi ol mak is te yen le rin bir an ön ce
tam ve kap sam l� bir mo del  ba z�n da pro je ler
üret me le ri  hal k�n ka t� l� m� ile uy gu la ma la ra geç -
me le ri  ge rek mek te dir.

2-Bu ba� lam da ça� da� hal k�n ka t� l� m� n� da
özen di ren, ya ra t� la cak kat ma de �er le ri top lum
ya ra r� na pay la� t� ran bir yak la ��m la ara zi kul la n� -
m� ve yö ne ti mi mo de li olu� tu rul ma l�, bu ek sen -
de mev cut uy gu la ma lar da  göz den ge çi ri le rek
kent sel ye ni le me ya  da kent sel dö nü �üm po li ti -
ka la r� ge li� ti ril me li ve aci len uy gu la ma ya ko -
nul ma l� d�r.

3-Ya p� ta sa r�m la r� n�n ger çek çi ola rak ya p�l -
ma s� için, bir di zi jeo tek nik test so nu cu be lir len -

me si ge re ken ze min em ni yet ge ril me si ve ze min
fre kan s� gi bi pa ra met re le rin, ko nu sun da uz man -
la� m��, uy gu la ma l� ze min ve ka ya me ka ni �i ö� -
re ni mi ni al m��, yet kin jeo tek nik mü hen dis le rin -
ce (in �a at, ma den, je olo ji ve je ofi zik) ger çek le� -
ti ril me si ka ç� n�l maz d�r. An cak son za man lar da,
önem li dep rem le rin ha f� za m� z� can l� tut tu �u bu
gün ler de da hi ne ya z�k ki, ze min me ka ni �i,
Schmidt çe ki ci ya da sis mog raf ad� n� da hi duy -
ma m�� olan bir ta k�m in san la r�n çok da mü te va z�
ra kam lar la ko nuy la il gi li ra por lar ha z�r la mak ta
ol duk la r� ve il gi li ler ce bu tür ra por la ra iti bar
edil di �i s�k ça du yul mak ta d�r. Ül ke miz de, yu ka -
r� da be lir ti len mü hen dis lik di sip lin le ri ne e�i tim
ve ö� re tim ve ren üni ver si te ler de ki pek çok aka -
de mik kad ro la r�n da hi bu tür bir de ney sel kap -
sam l� ra por ha z�r la mak tan uzak ol du �u dik ka te
al�n d� ��n da, du ru mun ve ha me ti or ta ya ç�k mak -
ta d�r. Bu yön de ki ta lep ler de gi de rek art mak ta -
d�r. O hal de ne ya p�l ma l� d�r? Ön ce lik le bu ola -
nak la ra sa hip üni ver si te le rin h�z l� bir or ga ni zas -
yon la, ko nuy la il gi li ele man la r� n� bi ra ra ya ge tir -
mek su re tiy le ola bil di �in ce faz la sa y� da ekip ler
olu� tu ra rak uy gu la ma ve ya pro je kon trol hiz -
met le ri ni art t�r ma la r� ge rek mek te dir. Ay r� ca bu
ko nu da uz man lar ye ti� tir mek için mes lek içi
e�i tim se mi ner le ri dü zen le me li dir ler. Mes lek
oda la r�; ser best mes lek ic ra eden üye le ri ara s�n -
da, bu ko nu da yet kin cid di uz man kad ro su na, la -
bo ra tu var ola nak la r� na  ha iz olan la r� sap ta ya rak,
so rum lu luk al ma l� d�r lar. Ke za, üni ver si te ler le
i� bir li �i ha lin de mes lek içi e�i tim se mi ner le ri
dü zen le ye rek ye ni uz man la r�n dev re ye gir me le -
ri ni sa� la ma l� d�r lar. Hal k� m� z�n da, yu ka r� da be -
lir ti len de ney sel ekip man lar la teç hiz edil mi� ku -
rum ve ku ru lu� la r� ter cih ede rek, ya sak sav ma
ni te li �in de ki ra por lar ye ri ne, ma li ye ti faz la da hi
ol sa ger çek çi çö züm ler pe �in de ko� ma s� ge rek -
mek te dir.

Engelsiz Ya�am Fuar�’na
DAVETL�S�N�Z

1-4 Aralık
tarihleri arasında

düzenlenecek
olan Engelsiz
Ya�am Fuarı,
�stanbul Fuar
Merkezi’nde

yapılıyor. 

Prof. Dr. Ali
KAHR�MAN

Kilo almak diyabeti tetikliyor!Kilo almak diyabeti tetikliyor!Kilo almak diyabeti tetikliyor!Kilo almak diyabeti tetikliyor!Kilo almak diyabeti tetikliyor!Kilo almak diyabeti tetikliyor!
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Tür ki ye on la r� dep rem fe la ket le riy le ta n� d�.
Zor za man lar da ser gi le dik le ri kah ra man -
l�k lar la bir an da Tür ki ye’nin gün de mi ne

otur du lar her bi ri. 17 A�us tos 1999 Mar ma ra,
Düz ce, 2001 Hin dis tan, 2009 En do nez ya, 2010
Hai ti, 2011 Ja pon ya dep rem le rin de ve da ha ad� -
n� sa ya ma d� �� m�z on lar ca fe la ket te
ade ta H� z�r gi bi ye ti� ti ler zor -
da olan la r�n ya n� na.
Van’da, Er ci�’te ya -
�a d� �� m�z son dep -
rem fe la ke tin de
de on lar umut
��� �� m�z ol du -
lar. On lar ca
can kur tar d� -
lar ve yi ne gö -
nül le ri fe thet -
ti ler. On lar ay n�
za man da önem li
bir mis yo nun da
da ha güç lü bir �e kil -
de kök sal ma s� na ön cü
ol du lar. Tür ki ye ola rak bel ki
de ilk de fa on lar sa ye sin de ara ma-
kur tar ma kav ram la r� üze rin de bu ka dar yo �un -
la� t�k. Bu ko nu da bi linç len me mi ze de ka tk� sa� -
la d�lar. La f� faz la uzat ma ya ge rek yok. On lar za -
ten yap t�k la r�y la gö nül le ri miz de ki yer le ri ni al d� -
lar. 

Ga ze te mi zin say fa la r�n da da ha ön ce de ara -
ma-kur tar ma ekip le ri ne yer ver dik. On la r� bir de
ga ze te miz ara c� l� ��y la ta n� ma n� za ve si le ol ma ya
ça l�� t�k. An cak ara la r�n dan bi ri var ki, ken ti miz -
den do� du. Ku rul du �u ilk za man lar da bir kaç
de fa say fa m�z da bu olu �u ma yer ver dik. Ya �a d� -
�� m�z Van dep re mi son ra s�n da da böl ge de on lar -

ca can kur ta ran GE A ve bün ye sin de ki isim siz
kah ra man la r� tek rar siz de �er li okur la r� m� za an -
lat mak is te dik. 
� GE A ARA MA KUR TAR MA EKO LO J�
VE SOS YAL KAM PAN YA LAR GRU BU

GE A ne anlama geliyor?
GE A (Top rak Ana), 1994 se ne sin de Ak tif -

fel se fe Ye ni Yük sek te pe Kül tür Der ne �i bün ye -
sin de ku rul mu� ta ma m� gö nül lü üye ler den

olu �an, bir Ara ma Kur tar ma, Eko -
lo ji ve Sos yal Kam pan ya lar

Gru bu. GE A Eki bi 17 y� -
l� a� k�n tec rü be si ile

ulu sal ve ulus la ra ra -
s� alan da ya �a m�
teh dit eden bü tün
fe la ket ler de, can -
l� var l�k la r�n ha -
ya t� n� ko ru mak -
ta; afet son ra s�n -

da en kaz al t�n da
kal m�� in san la ra

ula� mak için ara ma
kur tar ma ope ras yon la r�

ger çek le� ti ri yor, ih ti yaç
ha lin de afet böl ge sin de t�b bi

ve in sa ni yar d�m fa ali yet le ri sür dü rü -
yor. GE A ay n� za man da 1999 y� l�n dan bu ya na
Bir le� mi� Mil let ler Ulus la ra ra s� Ara ma Kur tar -
ma Ekip le ri Tav si ye Gru bu’nun da (IN SA RAG)
üye si.

GE A, Afet ris ki ta �� yan 22 ül ke de, 27 ara ma
kur tar ma eki biy le, fe la ket du ru mun da böl ge
hak k�n da bil gi al mak ve  en k� sa za man da
ara ma kur tar ma ça l�� ma la r�n da bu lun -
mak ama c�y la, res mi si vil sa vun ma
ekip le ri ve si vil top lum ku ru lu� la -
r�y la “Acil Du rum �� bir li �i Pro to -
kol le ri ve �le ti �im An la� ma la r�”

dü zen le di.
GEA neden

kuruldu ve ilkeleri
ne?

�n san lar ara s�n da
her han gi bir ay r�m gö -

zet mek si zin ih ti ya c� olan
ve afet ler den et ki len mi� ki �i -

le re yar d�m et mek, do �ay la bü tün le� -
me yi sa� la mak için bi re yin ka pa si te le ri ni ge li� -
tir mek, in sa n�n do �a n�n bir par ça s� ol du �u ger -
çe �i ni göz önü ne ala rak ya �a yan dün ya y� ko ru -
mak için fa ali yet ler or ga ni ze et mek, do �al ve
çev re sel fe la ket le re ha z�r l�k l� l� �� ge li� tir mek, bi -
re yin sa hip ol du �u ener ji yi top lum sal ola rak ya -
p� c� bir bi çi me dö nü� tür mek, gö nül lü lük, va tan -
da� l�k, yar d�m la� ma ve gö nül lü hiz met de �er le -
ri ni ak tif ça l�� ma lar la bir le� tir mek.

� FA AL� YET ALA NI ARA MA 
KUR TAR MA �LE SI NIR LI DE ��L

GE A Eki bi; Ara ma Kur tar ma,  Sos yal ve �n -
sa ni Yar d�m Kam pan ya la r�, Eko lo ji ve Do �a y�
Ko ru ma alan la r�n da fa ali yet gös te ri yor.

GE A, Dün ya’n�n her han gi bir ye rin de mey -
da na ge le bi le cek bir fe la ket te 2 sa at için de ha -

z�r l�k la r� n� ta mam la y�p, ha re ke te ge çe bil me ka -
bi li ye ti ne sa hip dün ya ça p�n da ör nek gös te ri len
bir acil du rum eki bi.  

GE A Ekip üye le ri her zaman haz�r bir
durumda, okul lar da, özel ve ka mu ku ru lu� la r�n -
da e�i tim ile bi linç len dir me fa ali yet le ri dü zen li -
yor.
� ÇE ��T L� MES LEK GRUP LA RIN DAN

GÖ NÜL LÜ LER VAR
Ta ma m� Gö nül lü ler den olu �an GE A Eki bi ni;

afet yö ne ti ci le ri, mü hen dis ve mi mar lar, ça l�� ma
eko no mist le ri, sos yo log lar, dok tor lar, ulus la ra -
ra s� ili� ki ler uz man la r� gi bi fark l� mes lek ve uz -
man l�k alan la r� na men sup üye ler olu� tu ru yor.

GE A Eki bi; dün ya n�n her han gi bir böl ge sin -
de mey da na ge le bi le cek bir afet te;

-112 Ulus la ra ra s� Ope ras yon Ekip Üye si,
-246 Ulu sal Ope ras yon ve Yar d�m  Ekip

üye si ile; �s tan bul, An ka ra, An tal ya, Bur sa, Es -
ki �e hir, �z mir,�z mit, Van ol mak üze re 8 il de; 

1115 gö nül lü sü ile �s tan bul, An ka ra, An tal -
ya, Ay d�n, Bur sa, Es ki �e hir, Ma ni sa, Mer sin ol -
mak üze re19 �u be de ara ma kur tar ma, tib bi ve
in sa ni yar d�m mü da ha le si yap ma ya ha z�r bir or -
ga ni zas yon.
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Van’da harikalar yarattı Van’da harikalar yarattı Van’da harikalar yarattı Van’da harikalar yarattı Van’da harikalar yarattı Van’da harikalar yarattı 
KADIKÖY’ÜN ARAMA KURTARMA EK�B�: 

Kadıköy’de
kurulan 

GEA, dünya’nın
herhangi bir yerinde

meydana gelebilecek bir
felaket sözkonusu oldu�unda

2 saat içinde hazırlıklarını
tamamlayıp, harekete

geçebilme kabiliyetine sahip
dünya çapında örnek

gösterilen bir acil
durum ekibi.  

• 1996: K�r�kkale Fabrika Patlamas�
Operasyonu
• 1997: K�rklareli Orman Yang�n� Operasyonu
• 1998: �stanbul Orman Yang�n� Operasyonu
• 1999: Marmara Depremi Operasyonu
• 1999: Tayvan Depremi Operasyonu
• 1999: Düzce Depremi Operasyonu
• 1999: �zmit Artç�l Depremi Operasyonu
• 2001: Elsalvador Depremi Operasyonu
• 2001: Hindistan Depremi Operasyonu
• 2002: Afyon Depremi Operasyonu
• 2003: Bingöl Depremi Operasyonu
• 2003: Cezayir Depremi Operasyonu
• 2003: Burgazada Yang�n� Operasyonu
• 2003: Beth �srail Sinagogu Patlamas�
Operasyonu
• 2003: HSBC Bankas� ve �ngiliz
Konsoloslu�u Patlamalar� Operasyonu
• 2004: �ran Depremi Operasyonu
• 2004: Konya Zümrüt Apartman� Çökmesi
Operasyonu
• 2004: Fas Depremi Operasyonu
• 2004: Pamukova tren kazas�
• 2004: Gebze Tren Kazas�
• 2004: Güney Asya-Sri Lanka Tsunami
Felaketi Operasyonu Operasyonu-1
• 2005: Güney Asya-Sri Lanka Tsunami
Felaketi Operasyonu Operasyonu-2
• 2005: Güney Asya-Sri Lanka Tsunami
Felaketi Operasyonu Operasyonu-3
• 2005: Pakistan Depremi Operasyonu
• 2006: Bursa �ntam Bloklar� Çökmesi
Operasyonu
• 2006: Filipinler Toprak Kaymas�
Operasyonu
• 2007: Zeytinburnu Bina Çökmesi
Operasyonu
• 2007: �irinevler Bina Çökmesi Operasyonu
• 2008: Olimpos Yang�n� Operasyonu
• 2009: Eski�ehir Patlamas� Operasyonu
• 2009: Marmara Sel Felaketi
• 2009, Endonezya Depremi Operasyonu
• 2010: Haiti Depremi Operasyonu
• 2010: Elaz�� Depremi
• 2010: Pakistan Sel Operasyonu
• 2011: Ankara Ostim Patlamas�
• 2011: Japonya Sevgi Köprüsü
• 2011: Van- Erçi� Depremi
• 2011: Van-Edremit Depremi

YURT İÇİ-DIŞI FARK
ETMİYOR İHTİYAÇ ANINDA

HIZIR GİBİ YETİŞİYOR
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GEBELERE yap�lan ultrasonografi
i�leminde ses dalgalar� bir prob

yard�m�yla dokumuza gönderilir ve
dokulardan yans�yan ses dalgalar�
bir ekran üzerinde görüntülenir. 

Bu ultrasonografi ile bebe�inizin 3
boyutlu resim ve 4 boyutlu yani 3
boyutlu film görüntüsü'nü real

time yani ultrason yap�ld��� anda
görmek mümkündür. Bu aileler
için oldukça heyecan veren bir
teknolojidir. �u ana kadar

yap�lm�� çal��malarda 2-3-
4 boyutlu ultrasonun

anne karn�ndaki bebe�e
veya annesine zararl� bir
etkisi  saptanmam��t�r.
Gebelikte 3-4 boyutlu
ultrason gebeli�in ilk
aylar�ndan itibaren

yap�labilir. Gebeli�in
her 3 ayl�k

döneminde fetus
yani anne karn�ndaki

bebek de�i�ik
davran�� ve hareket
özellikleri gösterir ve bu

özellikler 3-4 boyutlu ultrason ile
tespit ediliebilir. Gebeli�in 6-
7.aylar� ailelerin bebeklerinin

neye benzedi�ini anlayabildikleri en iyi 3-
4 boyutlu ultrason görüntülerinin

al�nabildi�i dönemdir. 
3 ve 4 boyutlu ultrasonun faydaları

nelerdir?
Bebe�in anne karn�ndaki hareket tarzlar�
ve davran��lar�n�n daha anne karn�nda
olu�abilen baz� zihinsel anormallikleri
öngördü�ü dü�ünülmektedir. Bebe�in

hareketleri ve davran��lar� 3 ve 4 boyutlu
ultrasonografi ile de�erlendirilebilir.

Mesela bebe�in ellerini yüzüne getirmesi,
ba��n� öne e�mesi veya arkaya atmas�,

sa�a sola çevirmesi, ayaklar�n� uzatmas�
veya toplamas�, fetal yüz hareketleri yani
anne karn�ndaki bebe�in gülümsemesi,
gözlerini aç�p kapamas�, dil ç�karmas�,
çi�neme hareketi yapmas�, esnemesi,

yüzünü ek�itmesi gibi tüm bu hareketleri
4 boyutlu ultrasonografi ile yak�ndan

izlemek mümkündür. 2 boyutlu
ultrasonografi ile anne karn�ndaki bebek

yani fetus detayl� bir�ekilde incelenir.
3 ve 4 boyutlu ultrasonografi

bebe�inizde saptanm�� olan bir
anormallik durumunda da daha

ayr�nt�l� inceleme imkan� verebilir.
Baz� durumlarda mesela bebe�in

pozisyonuna ba�l� olarak veya
suyunun az olmas� durumunda iyi

görüntü al�nmayabilir.
Tüm bunlar�n yan� s�ra anne baba ve

di�er aile fertlerinin bebe�in 4
boyutlu ultrason görüntülerini
görmesinin onun hareketlerini

izlemesi ve neye benzedi�ini
görüp hayal edebilmesinin
ebeveyn bebek aras�ndaki

ba�l�l��� artt�rd���
dü�ünülmektedir. 

Zaten bu anlar tahmin
edilebildi�i gibi aileler için

oldukça heyecan
vericidir. Bunlar�n
yan�nda bebe�in

görüntüleri dijital olarak
saklanabilir ve aileler

kendi video veya
bilgisayar�nda
izleyebilirler.  

Doç.Dr.AL�N BA�GÜL Y���TER
GROUP FLORENCE NIGHTINGALE

HASTANELER�
�LET���M: 0212 444 0436 / 0216 450 03 03

Özel Florence Nightingale
Kadıköy Hastanesi

Tel: 0216 450 03 03 / 6325
www.florence.com.tr
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Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i, hal k�n
sa� l�k bi lin ci ni yük selt mek ama c�y la
sa� l�k se mi ner le ri dü zen li yor.

Se mi ner le rin il kin de, po lik li ni �in so rum lu he -
ki mi Dr. De niz Er bu� ta ra f�n dan sa na yi ça l� -
�an la r� na, “�� yer le rin de hij yen”
ko nu lu se mi ner ve ril di.16 i� ye ri
tem sil ci si nin ka t�l d� �� se mi ner de,
i� yer le rin de hij ye nin öne mi vur -
gu lan d� ve sa� l�k la r� n� ko ru ma la -
r� için al ma la r� ge re ken ön lem ler
an la t�l d�.

� BE BEK BA KI MI 
SE M� NE R�

�kin ci se mi ner de ise po lik li nik te
ta kip te olan ve ya k�n çev re de
ula �� la bi len ge be le re “do �um dan
son ra ev de an ne ve be bek ba k� -
m�” an la t�l d�. Po lik li nik hem �i re -
le rin den Ay ten Ku zu cu ta ra f�n -
dan ve ri len se mi ner de, an ne sü -
tü nün öne mi vur gu lan d�. 

Özel lik le be be �in ilk ban yo -
su ve te miz li �i ma ket üze rin de
uy gu la ma l� ola rak gös te ril di. 25
an ne ada y� n�n ka t�l d� �� se mi ner

so nun da ka t� l�m c� lar mem nu ni yet le ri ni di le
ge tir di ler. Bir son ra ki, se mi ne rin ko nu su “ge -
be lik te bes len me” ola cak ve po lik li ni �in Ka -
d�n-Do �um uz ma n� Dr. Gül Ya vu zer ta ra f�n -
dan ve ri le cek.

BÜ YÜK �rk kö pek le re ilis kin ya �a m� teh dit eden
önem li has ta l�k lar dan olan ve ge nel ola rak mi de
�i� kin li �i ad� al t�n da an� lan “Gas tric (Mi de) Di la ta -
ti on (Ge ni� le me si) ve Vol vu lus (Dü �üm len me si)
(GDV)” iki önem li ve bir bi ri ile ili� ki li has ta l�k tab lo -
su dur. Bü yük �rk kö pek ler de ol duk ça s�k rast la -
nan mi de �i� kin lik le ri ge nel de iki tip tir. 

Bi rin ci si ve iyi ka rak ter de ola n� mi de nin s� v� ve
da ha çok ol mak üze re fer men te ol mu� gaz ile do -
la rak nor mal s� n�r la r� n�n bir kaç ka t� ge ni� le me si,
bir di �e ri ise bir kaç da ki ka da bi le ölü me ne den
ola bi len mi de nin dö ne rek dü �üm len me si du ru -
mu dur. �kin ci du rum mi de nin uzun ek se ni et ra f�n -
da en az bir tur dön me si ile
ye mek bo ru su ve in ce ba ��r -
sak lar la olan ge çi� ba� lan t� -
s� n�n ka pan ma s� so nu cu �e -
kil le nen ölüm cül bir du rum -
dur. Her iki du rum da da mi -
de için de bi ri ken gaz, di af ra -
ma (ka r�n ve gö �üs bo� lu �u -
nu ay� ran zar) ve di �er ka r�n
içi or gan la ra a�� r� de re ce
bas k� ya ne den olur. So nuç
ola rak olu �an bu �id det li gaz
ba s�n c� so nu cu so lu num
güç le �ir ve ka r�n için de ki bü -
yük top lar da mar la ra olu �an ba s�nç ne de niy le de
ka n�n vü cu dun uç k� s�m la r�n dan kal be ge ri dö nü -
�ü en gel len mi� olur. Mi de nin ken di et ra f�n da
dön me si so nu cun da da mi de da mar la r� bü kü lüp
bo �u la rak mi de nin bes le ne me yip nek ro ze ola rak
çü rü me si ne ne den olur. Ge nel ola rak mi de di la -
tas yo nu so nu cu olu �an gaz mi de nin ken di et ra -
f�n da bir ba lon gi bi dön me si ne ne den olur. Her
mi de ge ni� le me si mi de dü �üm len me si ya da
dön me si ni gös ter mez an cak he men tüm mi de
dön me le rin de mi de ge ni� le me si ve gaz l� �i� kin lik
ge li �ir. Mi de di la tas yo nu ve vol vu lu sun olu �u mu
bir çok ne de ne ba� l� ol mak la bir lik te en çok bi li -
nen se bep le ri a�a �� da k� sa ba� l�k lar al t�n da an lat -
ma ya ca l�� t�m. IRK: Mi de di la tas yo nu ve vol vu lus
ge nel ola rak bü yük �rk, de rin ve dar gö �üs ya p� -
s� na sa hip kö pek ler de göz le nen bir has ta l�k du ru -
mu olup na di ren kü çük �rk kö pek ler de de göz le -
ne bil mek te dir. Irk da �� l� m� ya p�l d� ��n da en yük sek
risk ora n� Da nu a �r k� kö pek le re ait tir. 

DEVAM EDECEK.
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Köpeklerde 

Gastric sorunu (I)

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

DOKTORUNUZ
YAZIYOR 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

HA YAT ak�p gi der ken ya �a d� �� -
m�z an lar yü zü mü ze yan s� mak ta -
d�r. Gü ler ken göz le ri mi zi k�s mak -
ta, ko nu �ur ken ka� la r� m� z� kal d�r -
mak ta ya da çat mak ta y�z. Yap t� -
�� m�z her ha re ket za man için de
mi mik çiz gi le ri nin olu� ma s� na ne -
den ol mak ta d�r. Za man la cilt te
olu �an yu mu �a ma ve sark ma lar
da ek len di �in de cilt te ya� lan ma -
lar göz ile gö rü le bi lir ha le gel mek -
te dir. Ya �a nan la r�n cil de yan s� -
ma s� en gel le ne bi lir ya da ha fif le ti -
le bi lir. As l�n da cilt ya� lan ma s� bir
has ta l�k ola rak ka bul edil di �in de
her bir �i kâyet için se çi len te da vi
ay n� ol ma mak ta ki �i nin ya ��, sos -
yal du ru mu, sa� l�k du ru mu, has ta l�k la r� ve
kul lan d� �� ilaç la ra gö re ka rar ve ril mek te dir.
Koz me tik Der ma to lo ji i� te bu za man da i�in
içi ne gir mek te dir. De ri de olu �an her ya� l� l�k
be lir ti si ame li yat la gi de ri le me mek te dir. As -
l�n da ya p� lan ame li yat lar özel lik le ile ri ya� -
lar da ya p�l d� ��n da risk li ola bil -
mek te dir. Her gün ç� kan ye -
ni yön tem ler ile ki �i nin
gün lük ya �an t� s� n� ak -
sat ma dan faz la risk
ta �� ma dan te da vi
amaç lan mak ta d�r.
Top lu mu muz da en
s�k ko nu �u lan ve
bi li nen yön tem Bo -
toks yön te mi dir. Ya -
p� lan her i� lem Bo toks
i� le mi ola rak de �er len di -
ril mek te ve ka bul edil mek te -
dir. As l�n da pek çok uy gu la ma
do� ru de �er len di ri le me mek te dir.
Ben bu gün si ze Bo toks ko nu sun da do� ru
bi li nen yan l�� lar ya da yan l�� bi li nen do� ru -
lar dan bah se de ce �im.

� BO TOKS NE D�R?
Bo toks as l�n da Clos tri di um Bo tu li num
isim li bak te ri den el de edi len, kas la r� gev -
�et mek için kul la n� lan bir ilaç t�r. Bo toks y�l -
lar d�r koz me tik der ma to lo ji d� ��n da fark l�
has ta l�k la r�n te da vi sin de kul la n�l m�� t�r. 

� BO TOK SA ER KEN YA� TA
BA� LA MAK SA KIN CA LI MI DIR?
Bo toks özel lik le ha re ket le rin tek -
rar edil me si ile olu �an mi mik çiz -
gi le ri nin olu� ma s� n� en gel le mek
için kul la n�l mak ta d�r. Er ken ya� ta
ba� lan ma s� n�n fay da s� var d�r.
Kas la r�n ka s�l ma s� ne ka dar er ken
yu mu �a t� l�r sa o ka dar az k� r� ��k l�k
olu� mak ta d�r.

� BO TOKS YAP TI RIR SAM 
�A� KIN BA KAR MI YIM?

Na s�l bak mak is te di �i niz yap t�r d� -
�� n�z Bo tok sun do zu ile ala ka l� d�r.
Özel lik le göz çev re sin de olu �an
k� r� ��k l�k lar için faz la doz da Bo -
toks kul la n� m�, göz le rin aç�l ma s� -

na ve �a� k�n ba k� �a ne den ol mak ta d�r. Bu
böl ge de olu �an k� r� ��k l�k lar az mik tar da Bo -
toks ve vi ta min en jek si yo nu ile ya p�l d� ��n -
da so nuç do �al ve tat min edi ci ol mak ta d�r.

� BO TOK SU GEÇ YA� LAR DA  
YAP TI RA B� L�R M� Y�M?

�le ri ya� lar da Bo toks yap t�r mak do� -
ru de �il dir. Özel lik le 70 ya� üs -

tü has ta lar da kas ve si nir
fonk si yon la r� bo zul du -

�un dan Bo toks en jek si -
yo nu bu ki �i ler de öne -
ril me mek te dir. As l�n da
bu ya� gru bun da sa -
de ce mi mik çiz gi le ri
olu� ma mak ta ve de ri de

kol la jen ve elas tin azal -
ma s� na ba� l� sark ma lar

da ek len di �in den bu ki �i le re
fark l� te da vi se çe nek le ri olu� tu -

rul ma l� d�r.
� BO TOKS ZE H�R SE VÜ CU DU MA 

ZA RAR VE R�R M�?
Bo toks sa n�l d� �� gi bi bir ze hir de �il dir bir
ilaç t�r. Böl ge sel ola rak et ki et mek te ve do -
la �� ma geç me mek te dir. Fark l� has ta l�k lar da
ço cuk lar da da kul la n�l mak ta d�r. Özel lik le
mig ren has ta la r�n da s�k ter cih edi len bir te -
da vi yön te mi dir. So nuç ola rak do� ru ki �i ye
do� ru za man da uy gu lan d� ��n da sa k�n ca s�
yok tur. DEVAM EDECEK

Dr.Fügen 
ERDO�AN ÇEK�N

Dermatoloji Uzmanı
www.verdesaglikliya

samenstitusu.net
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BOTOKS İLE İLGİLİ DOĞRU VE
YANLIŞ BİLİNENLER (I)

Gebelikte 3 ve 4 Boyutlu Ultrason;
BEBEĞİNİZLE TANIŞIN

Gebeli�in 32. haftasında 4 boyutlu seri ultrason görüntüleri ve aynı bebe�in
hemen do�um sonrası görüntüsü. 

Gebeli�in 28. haftasındaki 3 boyutlu ultrasonografi ile fetal yüz görünümü. Aynı
bebe�in 3.ay,18.ay ve 4 ya�ındaki görüntüsü anne karnındaki görüntülerle uyumludur.

Gebeli�in ilk orta ve son aylarında 3-4 Boyutlu Ultrason ile anne karnındaki bebe�in
görüntülenmesi  Fetusların yüz hareket ve mimiklerine dikkat edelim.

Gebeli�in 20. haftasında anne karnındaki bebe�in su yutma hareketi 4 boyutlu
seriultrason görüntüleri ile izlenebilmektedir. 
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Mustafa SÜRMELİ

Be�ikta�’ın taraftar grubu Çar�ı, Van
depremzedelerine yardım için kolları sıvadı. Siyah-

beyazlı taraftarlar, internet siteleri vasıtasıyla
duyurdukları kampanyayı, Galatasaray ile 20 Kasım

Pazar günü oynadı�ı ve 0-0 biten derbi maçla
birlikte ba�lattı. Kızılay ile ortakla�a gerçekle�ecek

olan “Van ü�üyor, acının co�rafyası olmaz”
sloganıyla ba�layan kampanya boyunca, taraftarlar 

Kızılay’ın belirleyece�i hesaplara maddi yardımda
bulunabilecek. 10 gün boyunca taraftarların maç
öncesi bulu�ma yeri olan Kazan Birahanesi önünde
yardım masaları olu�turulaca�ı ve yardımların daha
sonra Süleyman Seba Spor Salonu’nda toplanıp,
buradan da bizzat “Çar�ı” tarafından, Be�ikta�
Belediyesi’nin verece�i destekle Van’a
götürülece�ini açıklandı. 

Ata �e hir Do �u�s por ra ki bi ni go le bo� du. �s -
tan bul Sü per Ama tör Li gi’nde spon sor suz
bir �e kil de var ol ma mü ca de le si ve ren, yö -

ne ti mi, tek nik eki bi ve fut bol cu la r�y la ar ka s� na
ta raf tar la r� n�n des te �i ni ala rak maç la ra ç� kan
Ata �e hir Do �u�s por ser gi le di �i mü ca de ley le her
�e yin mad di yat ol ma d� �� n� is pat l� yor. 

Geç ti �i miz haf ta ga ze te mi ze ver di �i rö por taj -
da ku lü bün s� k�n t� l� gün ler ge çir di �i ni, olum suz -
luk la ra ra� men y�l ma dan li ge as� la cak la r� n� ifa de
eden Ku lüp Ba� ka n� Hay dar Sa ra ço� lu’nu hak l�
ç� ka ran fut bol cu lar �im di ba� ta c�. 

�s tan bul Sü per Ama tör Li gi 4. Grup 10. Haf -
ta ma ç�n da son s� ra da ki Onurs por’u 4-0 yen me yi
ba �a ran Ata �e hir’in göz be be �i Ata �e hir Do �u�s -
por al d� �� ga li bi yet le pu an� n� 9’a yük sel te rek
risk li böl ge den kur tul du. Ekip, haf ta ya iki s� ra al -
t�n da bu lu nan Ka va c�k dep las ma n�n dan da pu an
ç� kar ma y� ba �a r�r sa iyi ce ra hat la ya cak. 

Di �er ta raf tan 1. Grup ta ki tem sil ci miz Bos -
tan c�s por’da i� ler bir tür lü yo lun da git mi yor. Li -
der Le vent ile �s tan bul Sü per Ama tör Li gi 1.
Grup 9. Haf ta ma ç� na ç� kan Bos tan c�s por 2-0
ma� lup ol du. Tem sil ci miz haf ta ya Sel vis por la
kar �� la �a cak. 

� 1. AMA TÖR’DE SON DU RUM
1. Ama tör Li gi’n de ku lüp le ri miz bu haf ta ge -

nel an lam da ba �a r� l� per for mans ser gi le di.

�çe ren köy �.Y. haf ta y� 7-1’lik ga li bi yet le ka -
pa ta rak 18 grup tan olu �an �s tan bul Sü per Ama -
tör Li gi’nin 10. Haf ta s�n da en fark l� ga li bi yet ler -
den bi ri ne im za at t�. 

17. Grup 10. Haf ta ma ç�n da �st. Si te a� la r� na
dep las man da 7 gol gön de ren �çe ren köy �.Y. pu -
an� n� 12’ye yük selt ti. 

Ay n� grup ta Fi kir te pe D.p� nar ise dep las -
man da �i le’yi 4-3 yen me yi ba �a ra rak pu an� n�
15’e yük selt ti. 

�s tan bul 1.Ama tör Li gi 14. Grup 10. Haf ta
mü sa ba ka la r�n da tem sil ci miz Hi lals por oy na d� ��
fut bol ve at t� �� gol ler le göz dol du ru yor. Ken ti -
mi zin ses siz se da s�z ama is tik rar l� bir �e kil de ç� -
k� �� n� sür dü ren eki bi Hi lals por, Bul vars por’u 4-
0 yen di.

16. grup ta Ata �e hir �d man yur du, Ada lar’� 5-
2 ye ne rek li der lik kol tu �u nu sa� lam la� t�r d�. 22
pua n� bu lu nan li der, haf ta ya gru bun alt s� ra la r�n -
da ki Tuz la �i fa dep las ma n� na gi di yor. 

18. grup ta Yel de �ir me ni is tik rar l� bir gi di �at
ser gi li yor. Dep las man da Ça vu �o� lu ile kar �� la -
�an ekip, 1-1’lik be ra ber lik le pu an al ma s� n� bil -
di. Ekip gru bun da 15 pu an la 3. S� ra da ki ye ri ni
ko ru du. 

Ay n� grup ta Koz ya ta �� ise evin de Sul tan te -
pe’ye 3-2 ye nil di. Taçs por ise Pen dik Ka vak p� -
nar’� 3-1 ye ne rek pu an� n� 10’a yük selt ti. 

2012 Dün ya K� sa Kul var Yüz me �am pi yo na s� -
n�n Mas ko tu Ba dem bü yük il gi gör dü. �s tan -
bul �l Genç lik Spor Mü dür lü �ü in ter net say fa -

s�n dan ve ri len ha ber de Fi na ve Yüz me Fe de ras yo -
nu  2012’de Tür ki ye’de ger çek le �e cek Fi na Dün ya
K� sa Kul var Yüz me �am pi yo na s� ön ce sin de ha z�r -

l�k la r� gö rü� mek üze re �s tan bul’da bi ra ra ya gel di.
12-16 Ara l�k 2012 ta rih le ri ara s�n da �s tan -

bul’da ger çek le �e cek olan Fi na Dün ya K� sa Kul var
Yüz me �am pi yo na s� top lan t� s� na ka t� lan Fi na Ge -
nel Sek re te ri Cor nel Mar cu les cu ve Yüz me Fe de -
ras yo nu Ba� ka n� Ah met Boz do �an, Spor Ge nel
Mü dü rü Meh met Bay kan, Ge nel Mü dür Ya r�m c� s�
Ta mer Ta� p� nar, Or ga ni zas yon Ko mi te Ba� ka n�
Onat Y�l d� r�m �am pi yo na’n�n mas ko tu “Ba dem”
ile ob jek tif le re poz ver di.

Ya r�� ma n�n mas ko tu “Ba dem” is mi ni geç ti �i -
miz y�l lar da Di dim’de ya ra l� bu lun duk tan son ra te -
da vi edi len ve her ke sin sev gi si ni ka za nan, nes li tü -
ken mek te olan Ak de niz Fo kun dan al� yor.

� TAM DES TEK VE R� YO RUZ
�am pi yo na ha z�r l�k la r� n�n de �er len di ril di �i

top lan t� da bir ho� gel di niz ko nu� ma s� ya pan Spor
Ge nel Mü dü rü Meh met Bay kan,  “2020 Olim pi -
yat la r� na da aday olan ül ke mi zin, bu önem li or ga -
ni zas yo na ev sa hip li �i yap ma s� n� çok önem si yo -
ruz. Biz de ge nel mü dür lük ola rak ko nu ya ili� kin
tam des te �i mi zi ve ri yo ruz”  di ye ko nu� tu.

�ki y�l da bir ger çek le �en Fi na Dün ya K� sa Kul -
var Yüz me �am pi yo na s�, bir y�l ara dan son ra, Du -
ba i’nin ar d�n dan 12-16 Ara l�k  2012 ta rih le ri ara -
s�n da, 5 gün  sü re cek olan  bir or ga ni zas yon la  yak -
la ��k 180 ül ke den spor cu la r�n ka t� l� m�y la �s tan -
bul’da ger çek le �e cek.

BE�iKTA�’TAN VAN’A YARDIM

Farklı galibiyet sıkıntıları unutturduFarklı galibiyet sıkıntıları unutturduFarklı galibiyet sıkıntıları unutturduFarklı galibiyet sıkıntıları unutturduFarklı galibiyet sıkıntıları unutturduFarklı galibiyet sıkıntıları unutturdu
Süper

Amatör’de
Ata�ehir

Do�u�spor’da
alınan farklı

galibiyet
yüzleri

güldürürken,
kulüp sponsor

arayı�larını
hızlandırdı.

�ampiyonan�n maskotu BADEM
�stanbul’da 12-16 Aralık 2012
tarihleri arasında gerçekle�ecek
olan Fina Dünya Kısa Kulvar
Yüzme �ampiyonası’nın
maskotu ‘Badem’ oldu.

Korfbol ligi başlıyor
�s tan bul �l Genn çlik ve Spor �l Mü dür lü �ü’nün

http://www.is tan bul-gsim.gov.tr in ter net say fa s�n dan ya -
p� lan aç�k la ma da; 2012 y� l� Tür ki ye Korf bol Li gi’ne

yük sel me mü sa ba ka la r� n�n 08-11 Ara l�k 2011 ta rih le rin de
ya p� la ca �� du yu rul du.

Ül ke miz de ge li� mek te olan spor dal la r� ara s�n da yer
alan, bas ket bo la ben ze yen fa kat kum sa ha da oy na nan bir
spor olan korf bol ile il gi li ya p� lan aç�k la ma da; “2012 y� l�
Tür ki ye Korf bol Li gi ne yük sel me mü sa ba ka la r� 08-11 Ara -
l�k 2011 ta ri hin de ya p� la cak t�r. Tür ki ye Korf bol Li gi ne yük -
sel me mü sa ba ka la r� na ka t�l mak is te yen ta k�m la r�n 0312 310
21 42 no lu faks yo luy la, 25 Ka s�m 2011 Cu ma gü nü me sai
bi ti mi ne ka dar   Ge li� mek te Olan Spor Bran� la r� Fe de ras yo -
nu na ba� vu ru yap ma la r� ge rek mek te dir” de nil di.

Başın sağolsun Vedat Başkan
Amatör sporumuza uzun

yıllar hizmetleriyle
tanınan ve bölgemizde

�stanbul 1. Amatör
Futbol Ligi’nde
mücadele eden

�çerenköy �dman Yurdu
Spor Kulübü’nün de

ba�kanlı�ını yürüten Vedat
Çakıro�lu’nun acı günü. Babası

Mustafa Çakıro�lu’nu
geçti�imiz günlerde

topra�a veren sporun
emektarı Vedat

Çakıro�lu’na Gazete
Kadıköy olarak

ba�sa�lı�ı ve sabır
diliyor, babası merhum

Mustafa Çakıro�lu’na ise
Allah'tan rahmet diliyoruz.

�stanbul Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu
üyelerinden Anadolu

Hisarı Spor Kulübü eski
ba�kanlarından Ömer

Bozkurt vefat etti.
Merhumun cenazesi

15.11.2011 tarihinde ikindi
namazına müteakip Beykoz

Anadolu Hisarı, Hisar
Camii’nden kaldırıldı.
Gazete Kadıköy olarak,

merhum Ömer
Bozkurt’a  Allah’tan

rahmet, kederli ailesine
ve tüm Anadolu Hisarı

Kulübü camiasına
ba�sa�lı�ı dileriz.

Sporumuzda acı bir kayıp

Kâ �ıt ha ne Ku lüp ler Bir li �i Ge nel Sek re te ri, �s tan -
bul Fut bol �l Tem sil ci li �i Sü per Ama tör Lig Ter tip
Ko mi te si Üye si Bar ba ros Ak ko yun lu tra fik ka za -

sı ge çir di. Ka za nın he men ar dın dan has ta ne ye
kal dı rı lan Ak ko yun lu’nun sa� lık du ru mu nun iyi

ol du �u ha be ri Ak ko yun lu ai le si ba� ta ol mak
üze re ca mi ayı se vin dir di. �s tan bul

Ama tör Spor Ku lüp le ri Fe de ras yo -
nu res mi in ter net say fa sın dan du -

yu ru lan ha ber de Ak ko yun lu’ya
acil �i fa lar di le �i be lir ti lip, “Bir

an ev vel sa� lı �ı na ka vu �up,
ara mı za dön me si di le �i ile
geç mi� ol sun di lek le ri mi zi
su nu yo ruz” de nil di. Biz de
Ga ze te Ka dı köy Spor Ser -

vi si ola rak Sa yın Ak ko -
yun lu’ya bir an ön ce

çok sev di �i spo ra
ve ara mı za dön -

me si di lek le ri -
mi zi ile ti yo ruz.

GEÇMİŞ OLSUN
Barbaros Ağabey

Bostanc�spor genel kurula gidiyor. Bu sezon
�stanbul Süper Amatör Ligi’ne yükselen
ancak mücadele etti�i 1. Grupta bir türlü

istenilen sonuçlar� alamayan Bostanc�spor’da Aral�k
ay� sonunda genel kurula gidilmesi bekleniyor. 
� BA�ARISIZ SONUÇLARLA �LG�S� YOK

Ku lü bün üst dü zey yö ne ti min den ya p� lan
aç�k la ma da ge nel ku ru la gi dil me si nin ne den le ri ne
aç�k l�k ge ti ril di. 

Bü yük ola s� l�k la Ara l�k
ay� n�n ikin ci ya r� s�n da ya p�l -
ma s� plan la nan ge nel ku ru lun
her iki y�l da bir res mi ola rak
ya p�l ma s� ge re ken ola �an bir
ge nel ku rul ol du �u, al� nan ba �a -
r� s�z so nuç lar la il gi si nin ol ma d� ��
be lir ti le rek, Bos tan c�s por’un mis yo -

nu nun Türk genç li �i ne ve spo ru na hiz met et mek
ol du �u, ge lip ge çi ci ba �a r� ve ya ba �a r� s�z l�k la r�n
ku lüp te ki bir lik ve bü tün lü �ü boz ma ya ca �� vur -
gu la na rak, Bos tan c�s po run her �art ta tek yü rek ol -
du �u ifa de edil di. 

Bostanc�’da ola�an genel kurul
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● Gökçe UYGUN

Eko lo jik ya �am, çev re,do �a
gi bi alan lar da ya y�n la d� ��
ki tap lar la öne ç� kan Ye ni

�n san Ya y� ne vi, ya y�n la d� �� 2 ye -
ni ki tap la yi ne çev re so run la r� na
ve çö züm le ri ne dik kat çe ki yor. 

Ki tap lar dan bi ri Se len
Özars lan Ak tar im za l� ''Eko -
lo jik Ya �am Reh be ri''. Ki tap, y�l dan y� la bi -
ri ke rek ar tan çev re so run la r� na se bep olan fak -
tör le ri azalt mak için öne ri ler su nu  yor. 

Eko lo jik Ya �am Reh be ri, ev den ba� la yan
ya �am al�� kan l�k la r� m� z� ele al� yor ve ye ni den
ya p� lan d� r� yor. Be de ni mi ze, ço cuk la r� m� za ve
ev cil hay van la r� m� za göz le gö rün me yen an cak
uzun sü reç ler de za rar la r� or ta ya ç� kan tü ke tim
al�� kan l�k la r� m� z�n ye ri ne, sa� l�k l� bir ya �a -
m�n ro ta s� n� çi zi yor. 

Ki tap ta ev te miz li �in -
den ge ri dö nü �ü me, fay da -
l� be sin ler den ev cil hay -
van la ra dek pek çok ko nu -
da eko lo jik s�r lar ve ri li yor.
Ya zar Se len Özars lan Ak -
tar, �öyle konu�uyor:

“El bi se le ri mi ze, yi ye -
cek le ri mi ze, ka b� m� za-ka ca -
�� m� za ka dar gi ren kim ya -
sal lar, sa� l� �� m� z� cid di �e -
kil de teh dit eder ken, ya �a d� -
�� m�z ken ti, ül ke yi ve dün ya -
y� bo �u cu bir �e kil de sa r� yor.
Çö züm ler her alan da aci li yet
gös te ri yor ama ön ce evi miz -
den, ken di so kak ka p� m�z dan
ba� la mak ge re ki yor. Eko lo jik
ya �am reh be ri ni bu amaç la
yaz d�m.” 

� R Ü Z G  Â  R I N
MU C� ZE S�...

Ya y� ne vi nin di �er bir
ki ta b� da “Rüz gâ r�n Hi kâ -
ye si” ad� n� ta �� yor. Rüz gar
ener ji si ala n�n da Tür ki -
ye'nin en önem li isim le rin -
den bi ri olan Me tin Ata mer,
ki tap ta O� lu'nun tut kuy la
ba� l� ol du �u ül ke si ni, te miz
ve ye ni le ne bi lir ener ji üre ten
bir ül ke ha li ne ge tir me ye ka -
rar ver me si ve ar d�n dan ya �a -
nan la r� an la t� yor. Ki ta b�n ta n� -
t� m�n da, “Ak de niz'i, Ege'si,
Ku zey'i, Gü ney'i gü ne� ve rüz -
gar po tan si ye li ile i� tah ka bar -
tan mem le ke tin de bir ta ne bi le
rüz gar tür bi ni dön mü yor du.

Fo sil ya k�t la r�n at mos fe ri ne ka dar kir let ti �i nin
da ha tar t�� ma l� ol du �u y�l lar da, bir mu ci ze yi an -
d� ran rüz gar ener ji si ne yö nel di. Çok geç me den
as�l mu ci ze nin, bu ül ke de ki bü rok ra si yi, dar ka -
fa l� l� �� ve at göz lük lü le ri geç mek ol du �u nu an -
la d�. Ama bu gü ruh Ata mer'in da ha Ta las y�l la -
r�n dan edin di �i inat ç� l� �� ve mem le ket sev da s� -

n� bil mi yor du. Eli niz de ki ki tap
bu mu ci ze yi an la t� yor” de ni li -
yor.

Hem ken di, hem Tür ki ye
için, hem de o� lu nun di le �i ol -
du �u için bu ko nu ya gir mek ge -
rek ti �i ni dü �ü nen ya zar Me tin
Ata mer, “Kar �� la� t� ��m bun ca
zor lu �un na s�l üs te sin den ge -
lin di �i nin an la t�l d� �� sa t�r lar -
dan, her oku run ken di ni bu la -
ca �� ma ce ra lar ve mi to lo jik
hi ka ye ler bu ki ta b�n bir ba� ka
yö nü dür. Okur ken üze rin de
çok dü �ün dü �üm bir cüm le
var d�; Bir Aze ri pi ri olan Ab -
dol fazl Mos ta fa vi‘nin söy le -
di �i bir cüm le: ‘Ada ma ben
ye mek �s mar la d�m’ de yip
gu rur lan ma, ‘adam be ni in -
san ye ri ne koy du da be nim -
le ye mek ye di’ de” di yor.

Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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KADIKÖY �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü Ar-Ge
biriminin Yerel Projeler kapsam�nda i�birli�i

yapt���, SAP Türkiye firmas�n�n çal��anlar�ndan
olu�an gönüllüler, ö�renme güçlü�ü çeken

çocuklar�n e�itim ald��� Kad�köy Hayriye Kemal
Kusun E�itim Uygulama Okulu ve �� E�itim

Merkezi’nde gün boyunca çal��arak çevre
düzenlemesi ve iyile�tirme çal��malar� yapt�.

Temel amac� ö�renciler için ya�anabilir ve i�levsel
bir çevre yaratmak olan etkinlikte, ö�rencilerin aç�k

havada aletli spor yapabilecekleri özel bir alan
olu�turuldu ve ku� evleri ile donat�lm�� bir bahçe

düzenlemesi yap�ld�. Kad�köy �lçe M.E.M. �ube Müdürü Fahri
Cürebal ve Ar-Ge birimi üyesi Soner Bilim’in 

koordinatörlü�ünde  gerçekle�en etkinlik, Semiha �akir
�lkö�retim Okulu Çevre Korosu’nun mini konseri ile

ba�lad�. Daha sonra peyzaj mimar� Cem Özhatay’�n
yönlendirmeleri ile okul bahçesi SAP Türkiye

çal��anlar� ve ö�renciler taraf�ndan düzenlendi.
Ö�rencilerin aç�k havada spor yapabilmelerini
sa�layacak yakla��k 100 metrekarelik alan,
dü�me sonucu olu�abilecek yaralanmalara
kar�� koruyucu özelli�i bulunan kauçukla
kaplanarak tartan zemine dönü�türüldü ve
çocuklar�n geli�imleri aç�s�ndan büyük bir
öneme sahip bulunan spor aletleri monte

edildi. Alan�n onar�lan duvarlar� da SAP
Türkiye çal��anlar� ve ö�renciler taraf�ndan

boyanarak modern ve sa�l�kl� bir spor alan� in�a
edilmi� oldu. Ekip, ö�rencilerin bitki bak�m�n�

ö�renmeleri amac�yla kurulan, uygulama bahçesinde
çim ve çiçek ekimi de gerçekle�tirdi. Günün sonunda

ise SAP Türkiye çal��anlar� yine ö�rencilerle birlikte okul
çevresine yerle�tirilecek ku� evlerini boyad�lar.

Kimilerine göre anavatanı Yemen kimilerine
göre Brezilya… Oysa ne önemi var geldi�i

yerin, ha Yemen ha Brezilya…
Gaye kırk yıllık bir hatır, tatlı bir huzur ise
sizce de önemli olan, geldi�i yerden çok,
içiminin en güzel oldu�u yer de�il midir?

Bir de �stanbul’da deneyin kahve zevkini...

Çevre
için
2 kitap

Çevre
için
2 kitap

Çevre
için
2 kitap

Çevre
için
2 kitap

Çevre
için
2 kitap

Çevre
için
2 kitap

Geçti�imiz günlerde
basılan

2 yeni kitap, çevre
sorunlarına ve

çözümlere farklı bir
bakı� açısı getiriyor.

Engelsiz çevre
için çalıştılar
Engelsiz çevre
için çalıştılar
Engelsiz çevre
için çalıştılar
Engelsiz çevre
için çalıştılar
Engelsiz çevre
için çalıştılar
Engelsiz çevre
için çalıştılar

Gönüllüler, Kadıköy'deki bir
okulda çevre düzenlemesi ve
iyile�tirme çalı�maları yaptı.

● Foto�raf: Mustafa SÜRMEL�

�stanbul’da

kahve keyfi�stanbul’da

kahve keyfi�stanbul’da

kahve keyfi�stanbul’da

kahve keyfi�stanbul’da

kahve keyfi�stanbul’da

kahve keyfi�stanbul’da

kahve keyfi�stanbul’da

kahve keyfi�stanbul’da

kahve keyfi
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