
� 2 - 8 ARALIK 2011 � Y›l: 11 � Say›: 613 � 20 Kr.

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

Düzenledi�i etkinliklerle, sanat
dünyasının birçok ünlü ismini

Kadıköylüler’le bulu�turan
Caddebostan Kültür Merkezi Sanat

Kütüphanesi, bu sezon tüm
sinemaseverleri mutlu edecek bir

projeye imza atıyor. Türk sinemasına
damga vurmu� filmler, yönetmen ve
oyuncuların katılımıyla gösterilecek. 

�� Haberi 6. Sayfada

SiNEMANIN
kalbi CKM’de

ATACAK!

KADINLARIN SESi
Ankara’da yankılandı

Geçti�imiz sene
ilki düzenlenen

‘Kapadokya Caz
Günleri’nin

ikincisi 2011’in
30 Kas�m - 

4 Aral�k tarihleri
aras�nda

gerçekle�iyor. 

Asl� AYHAN

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde,
engelliler yalnız olmadıklarını görmek
istiyor. Türkiye'de bulunan 8,5 milyon
engelliden yakla�ık 4 bininin ya�adı�ı

Kadıköy'deki engelliler ise yerel yönetimin
hayata geçirdi�i engelsiz eri�im projesi

sayesinde çaresiz olmadıklarını görüyor. 
� Haberi 10. Sayfada

HAYDARPA�A Garı’na ili�kin koruma planları
onaylandı. Buna göre Gar ve Harem otogarının

bulundu�u alan, turizm ve ticaret merkezi olacak.
Karara tepki gösteren Kadıköylü mimar Arif
Atılgan, ‘Haydarpa�a Gar alanı yapıla�maya

açılıyor. Korunması gereken, çok de�erli bir alan.
Çok acı bir karar, üzgünüm, öfkeliyim...’ dedi.

� Haberi 14. Sayfada

KADINA �iddeti tiyatro
oyunuyla önlemeyi amaçladılar

ve ‘Daya�ımı Yer misiniz?’
oyununu sahnelediler. Kadıköy

Kent Konseyi sergiledi�i
oyunla profesyonel oyunculara

ta� çıkarttı. 
� Haberi 7. Sayfada

Engelleri kaldırmak elimizde!
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� Yazısı 10’da

Hizmet etti�imiz
insanlardaki
mutlulu�u ve

sevinci
görebilmek kadar
insana mutluluk
ve sevinç veren
ba�ka bir �ey

dü�ünemiyorum. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

‘UZAK BATI’?

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

�� Haberi 3. Sayfada

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

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

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

Kapadokya’nın Cazı,
Malatya’nın Sineması

Haydarpaşa’nın kader planı... ‘Dayağımı Yer misiniz?’ 

�u ya�amakta
oldu�umuz günlere

kadar insanl���n
büyük bölümünün
hayat tarz�na ve
de�erlerine yön

veren ‘Bat�
uygarl���’ denilen
Avrupa gücüydü. 

�� Haberi 8. Sayfada

Haydarpa�a Numune E�itim ve
Ara�tırma Hastanesi yeniden

yapılacak. Tarihi binaların dokusuna
uygun olarak in�a edilecek yeni

binalarıyla 800 yataklı, depreme
dayanıklı bir hastane konumuna

gelecek olan Haydarpa�a
Numune E�itim ve Ara�tırma

Hastanesi için 2012 yılında
in�aat çalı�malarının

ba�laması planlanıyor. 

Uluslararas� ölçekte hizmet
verecek modern

hastanenin Türkiye’nin gururu
olaca��n� söyleyen Ba�hekim Prof.

Dr. Turhan Ça�kurlu, ‘D��
görünü�üyle tarihi binay� and�ran

ama iç yap�s�yla ça��n tüm
ihtiyaçlar�n� azami �ekilde

kar��layan mükemmel bir ça�da�
hastane plan�n� uygulayaca��z’ dedi.

HİZMET
BEKLEMEK

NUMUNE HASTANESiNUMUNE HASTANESiNUMUNE HASTANESiNUMUNE HASTANESiNUMUNE HASTANESiNUMUNE HASTANESi
YENiDEN YAPILACAKYENiDEN YAPILACAKYENiDEN YAPILACAKYENiDEN YAPILACAKYENiDEN YAPILACAKYENiDEN YAPILACAK

Kadına yönelik �iddete isyan eden
yüzlerce kadın, seslerini hükümete ve

TBMM’ye duyurmak için Ankara’da bulu�tu. 
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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
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KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
■ Gönlümdeki Osman Hamdi Bey
Oyun, ölümünün 101. y�l�nda, Bat�l� anlay��la
figürlü resmin ilk temsilcisi, müzeci, arkeolog
ve Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurucusu
Osman Hamdi Bey'in hayat�n� sahneye
ta��yor; ünlü ressam�n hayat�ndan önemli
kesitler sunarken, onun hiç bilinmeyen
yönlerini, sanatç� ki�ili�ini, aile ya�ant�s�n�,
arkada�l�k ili�kilerini ve a�klar�n� anlat�yor.
Gülsün Siren K�nal'�n yazd���, Engin
Gürmen'in yönetti�i oyun, 7-11 Aral�k 2011
tarihleri aras�nda Kad�köy Haldun Taner
Sahnesi’nde. 
■ Ay Carmela
Jose Sanchis Sinisterra’n�n yazd��� oyun,
�spanya �ç Sava��’nda geçen bir öyküyü
anlat�r. Dünya Devrim �ark�lar�’n�n en
bilinenlerinden biri olan Ay Carmela’n�n
öyküsü, bir bak�ma da “Özgürlük Sava�lar�na
A��t”t�r. ‘Ay, Carmela!’ bir ç��l�k. Ankara
Tiyatro Fabrikas�’n�n sahneye koydu�u oyun,
3 Aral�k Cumartesi günü saat 15.30 ve
20.30’da Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde. www.bmkm.gen.tr
■ Kırmızı Halı
Y�llarca Oscar ödülleri gecesini heyecanla
bekleyen iki eski sanatç�n�n 45 y�ll�k
evliliklerini, rutin olmayan ili�kilerini, a��r� doz
eroinden ölen o�ullar�n�n ac�s�n�, k�zg�nl�klar�n�
pi�manl�klar�n� ve umutlar�n�; ne�eli ve alayl�
bir dille anlat�yor “K�rm�z� Hal�”. Zeki
diyaloglar iki ya�l� sanatç� ve genç bir
delikanl� etraf�nda kurgulan�yor. “K�rm�z� Hal�”,
4 Aral�k Pazar günü saat 16.00’da Kad�köy
Belediyesi CKM’de. www.ckm.gen.tr
■ �akayla Söyler Haldun Taner
Bu y�l 10. Y�l�n� kutlayan Ali Erdo�an/Kabare
Dev Aynas� Tiyatrosu usta yazar Haldun
Taner’in birbirinden anlaml� birbirinden komik
oyunlar�ndan ve hikâyelerinden zevkle
izleyece�iniz bir seçki yapt� ve ad�n� da
�akayla Söyler Haldun Taner koydu.
A�lanacak halimize bol bol gülmek ve
Haldun Taner’i 25. ölüm y�ldönümünde
anmak istiyorsan�z, 3 Aral�k Pazar günü saat
20.30’da Halis Kurtça Kültür Merkezi’ndeki
oyunu kaç�rmay�n! www.hkkm.gen.tr
■ Asude Hanım Menopozda
Menopozda olan Asude Han�m’�n iç
dünyas�ndaki s�k�nt�lar�n�n günümüz
dünyas�n�n meseleleri ile özle�erek traji-
komik bir dille seyirciye aktar�ld��� oyun, Ruj
Lekesi Tiyatrosu taraf�ndan sahneleniyor. 4
Aral�k Pazar günü saat 19.00’da Halis Kurtça
Kültür Merkezi’nde izleyiciyle bulu�acak
oyunu Metin Üstünda� yönetiyor. 
www.hkkm.gen.tr
■ Mah�er-i Cümbü�
Bir Tiyatro Sporu gösterisinde spontane
dü�ünme ve canland�rma, yan�lsamay� k�rma,
kara mizah, ironi gibi unsurlar esast�r. I��ks�z,
kostümsüz yaln�zca yard�mc� aksesuar ve
giysi parçalar� kullan�l�r. Ç�plak sahne
oyuncunun ve seyircinin hayal gücü ile
�ekillenir. Seyirci oyuncudan kopuk, karanl�k
salonda görünmez siluetler de�il oyuncunun
her an dokunabildi�i, hissetti�i ve onun
gücünden yararland��� sahne arkada��d�r.
“Mah�er-i Cümbü�”, 6 Aral�k Sal� günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.kkm.gen.tr
■ Don Ki�ot
Miguel de Cervantes taraf�ndan yaz�lan,
�spanyol edebiyat�n�n en ünlü romanlar�ndan
biri seyircisiyle bulu�uyor. �pek Kad�lar Alt�ner
taraf�ndan oyunla�t�r�lan ve ba�rolü Haldun
Dormen’in üstlendi�i Don Ki�ot’u, Hakan
Alt�ner sahneye koyuyor. 1600’lü y�llarda
geçen oyunun dekor tasar�m� Bar�� Dinçel,
kostüm tasar�m� ise Türkan Kafadar imzas�n�
ta��yor. Tiyatro Kedi’nin yeni oyunu “Don
Ki�ot”, 7 Aral�k Çar�amba günü saat
20.30’da Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr
■ Büyük �kramiye
Tiyatro Kare taraf�ndan Türkçe’ye çevrilen ve
uyarlanan oyun, s�cak aile ili�kileri ortam�nda
‘�ans ve umut’ olgular�yla de�i�en ya�amlar�
mizahi bir dille sergiliyor. Oyunda,
F�nd�kzade’de oturan mazbut bir Türk
ailesinin rüyas�n�n gerçekle�mesi üzerine
ya�anan olaylar anlat�l�yor. Büyük
�kramiye’de rolleri, Celal Kadri K�no�lu,
Arma�an Ça�layan, Suzan Aksoy, Pelin
Ermi� ve Y�lmaz Sütçü payla��yor. Oyun, 8
Aral�k Per�embe günü saat 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde.
www.kkm.gen.tr
■ Bavul
“Baggage-Bavul” adl� oyun; çe�itli olaylar
yüzünden ya�amdan kopmu� bir grup
yeti�kinin hayata ba�lanma çabalar�n�,
gittikçe a��rla�an “bir bavul dolusu dertten”
kurtulma u�ra�lar�n� oldukça ne�eli ve komik
bir dille anlat�yor. Ay�en Gruda’n�n da rol
ald��� oyun, 9 Aral�k Cuma günü saat
20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. www.ckm.gen.tr
■ Can
Can Yücel’in �iirlerinden Genco Erkal’�n
uyarlad��� tek ki�ilik oyunu Kemal Kocatürk
yönetiyor ve oynuyor. Desenleriyle Mehmet
Güleryüz müthi� bir görsellik ve derinlik
olu�turuyor. Oyunun müziklerini Ayça
Kocatürk yap�yor. Çevre düzeninin S�rr�
Topraktepe taraf�ndan yap�ld��� oyunun
���klar� Asl� Atasoy’a emanet. Can Yücel
�iirlerinin birçok katmanda hayat bulaca�� bu
gösteri, 9 Aral�k Cuma günü saat 20.30’da
CKM seyircisiyle bulu�uyor.
www.ckm.gen.tr

■ Zübük
“Zübüklük”; ba�ta inanç olmak üzere,
toplumdaki tüm iyi duygular�, umutlar�,
çaresizli�i, e�itimsizli�i paraya, ç�kara,
iktidara tahvil etme, sonuna kadar sömürme
sanat�... Özellikle inanç ve umut sömürüsüyle
iktidar� ele geçirenlerin iç yüzünü anlatan, bu
co�rafyan�n de�i�mez kaderini mizah�n
çarp�c� diliyle sergileyen Aziz Nesin’in
ba�yap�tlar�ndan biri. Bu yüzden bu roman�
sahneye ta��may� tarihsel bir sorumluluk
olarak gören Ankara Sanat Tiyatrosu,
“Zübük”ü, Kad�köylülerle bulu�turuyor. Oyun,
9 Aral�k Cuma günü saat 20.30’da Kozyata��
Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.kkm.gen.tr
■ Moliere Efendi
Metni, Tiyatro Bo�aziçi taraf�ndan, Moliere
üzerinde yap�lan ara�t�rmalara dayanarak
olu�turulan oyun, her ya�tan tiyatro
seyircisinin izleyebilece�i bir oyun olarak
tasarland�. Oyunun iskeletini Molière’in
hayat�ndan önemli kesitler olu�turuyor:
Do�umu, çocuklu�u, dedesiyle gitti�i
panay�rlar, o panay�rlarda küçük Molière’in

ba��n� döndüren Commedia Dell’arte
Tiyatrosu, tiyatroculu�u seçmek konusunda
babas�yla ya�ad��� kar��la�malar, gezginci
kumpanya dönemi, saray�n tiyatrocusu olu�u,
ele�tirilerle ve sansürle bo�u�mas� ve trajik
sonu. Moliere Efendi, 9 Aral�k Cuma günü
saat 20.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.  www.bmkm.gen.tr

● OPERA
■ Kötülü�ün Döngüsü
�stanbul Devlet Opera ve Balesi, ilk korku
operas� “Kötülü�ün Döngüsü”’nü 3 Aral�k
Cumartesi saat 16.00’da Kad�köy Belediyesi
Süreyya Operas�’nda sahneliyor. Kaç�rmay�n!
www.sureyyaoperasi.org

● KONSER
■ Gevende
2000 y�l�nda Eski�ehir’de bir evde kurulan
Gevende’nin ilk albümü “Ev”, 2006 y�l�nda
Bayku� Müzik etiketi ile yay�nlad�. Albüm
sonras� yapt�klar� 12.300 km’lik Eski�ehir-

Katmandu müzikal yolculu�undan sonra ilk
projeleri Amsterdam / Lyon / Istanbul
hatt�nda gerçekle�tirdikleri Gevende-Klein-
Cluzel projesi oldu. 2010 y�l� bahar�nda ikinci
albüm için kay�tlara giren Gevende, “Sen
Bal�k De�ilsin ki”yi 2011’in ilk aylar�nda
dinleyici ile bulu�turdu. Gevende, 2 Aral�k
Cuma saat 22.00’de Kad�köy KargART’ta
sahnede olacak. www.kargart.org
■ �stanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Paul Mann �efli�inde, piyanoda Emre Elivar,
kemanda Tuncay Y�lmaz ve çelloda Gustav

Rivinius’tan olu�an Arkas Trio’ya �stanbul
Devlet Senfoni Orkestras� e�lik edecek.
Konser 2 Aral�k Cuma günü saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde.  www.ckm.gen.tr
■ TSM Konseri
Kad�köy Belediyesi Cumhuriyet Türk Müzi�i
Korosu, �ef Serap Kuzey’in 25. Sanat y�l�n� 4
Aral�k Pazar günü Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde düzenlenecek bir konserle
kutluyor. Saat 20.00’de ba�layacak ücretsiz
konsere tüm Kad�köylüler davetli. 
www.kkm.gen.tr
■ Arkas Trio
Arkas Holding, Haziran 2011’de Arkas
Trio’yu kurdu. Sanatlar�n� uluslararas� alanda
kan�tlam�� üç yetkin ve de�erli ‘solist’
sanatç�dan olu�an ‘Arkas Trio’, Süreyya
Operas�’ndaki ilk konserinde trio
edebiyat�n�n üç seçkin eseriyle
müzikseverlerin kar��s�na ç�kacak. Konser 5
Aral�k Pazartesi günü saat 20.00’de
ba�layacak. 
www.sureyyaoperasi.org
■ �zmir’den Selanik’e…
Kad�köy Gitarcafe, “�zmir'den Selanik'e,
Küçük Asya'dan �ark�lar” ba�l�kl� bir konsere
ev sahipli�i yap�yor. 6 Aral�k Sal� günü saat
21.00’de ba�layacak olan konserde,
Andreas Tsekouras (piyano), Kyriakos
Gouventas (keman), Muammer Ketenco�lu
(akordeon), ve Ivi Dermanc� (vokal) Ege’den

türküler söyleyecek. 
www.gitarcafe.com
■ Keman ve Piyano Konseri
Atilla Aldemir (Keman) ve Leyla Yenisey Artay
(Piyano); R. Schumann, H. Vieuxtemps, Faz�l
Say, Godowsky-Heifetz ve Saint-Saens’dan
eserler seslendirilecek. 8 Aral�k Per�embe
günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde saat
21.00’de ba�layacak konser Ziçev Vakf�
yarar�na yap�lacak.
�rtibat Numarası: 0535 384 20 32
■ Saygun Arpalı Grup
40 y�ll�k sanat ya�am�nda, Türkiye’nin ve
dünyan�n en önemli müzisyenleriyle birlikte
çal��an Saygun Arpal�, müzikal birikimini
beste ve düzenlemelerinden olu�an
“Merhaba” ve “Sahne I��klar�” isimli iki solo
albümünde toplad�. Arpal� albümlerinde
ya�ad���m�z topraklar�n melodik zenginli�ini,
Pop Jazz, Latin Jazz, New Age, Soft Rock
gibi dünya müzikleri ile harmanl�yor. Saygun
Arpal� Grup’un konseri, 10 Aral�k Cumartesi
günü saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
düzenleniyor. www.ckm.gen.tr

● F�LM
■ Muhsin Bey Filmi Özel Gösterimi ve
Söyle�isi
1987 y�l�nda, Yavuz Turgul’un yaz�p yönetti�i
ve birçok otoriteye göre Türkiye sinema
tarihinin en ba�ar�l� filmlerinden biri ve
uluslararas� pek çok ödüle sahip olan
“Muhsin Bey” filmi özel gösterimi 3 Aral�k
Cumartesi günü saat 14.00’te Caddebostan
Kültür Merkezi’nde
gerçekle�ecek. Bu özel
gösterim sonras�nda filmin
yönetmeni ve senaristi Yavuz
Turgul, oyuncular �ener �en,
U�ur Yücel, Sermin Hürmeriç
ve Osman Cavc� ile filmin
yap�mc�s� Abdurrahman
Keskiner ve filmin müziklerini
yapan Atilla Özdemiro�lu
söyle�i için sanatseverlerle
bulu�acak.

● FOTO�RAF
■ 289 KD Foto�raf Gösterisi
Selim Süme, 6 Aral�k Sal�
ak�am� saat 19.30’da Kad�köy
PhotoWorld Foto�raf
Merkezi'nin konu�u olacak.
Süme’nin askerlik döneminde
çekti�i foto�raflardan olu�an
289 KD adl� kitapta yer alan karelerden
olu�an foto�raf gösterisi ve ard�ndan
gerçekle�tirece�i söyle�iye tüm
foto�rafseverler davetli. 
www.photoworldfotografmerkezi.com

● SÖYLE��&�MZA
■ Fabio L. Grassi ile Söyle�i ve �mza Günü
�talyan tarihçi Fabio L. Grassi’nin, Mustafa
Kemal Atatürk'ün hayat�n� anlatt��� “Atatürk”
adl� kitab�, bir y�l önce �talya’da yay�nland�.
Turkuvaz kitap taraf�ndan Türkçeye çevrildi.
Osmanl� ve Türk uzman� olan Grassi, ak�c�
Türkçesiyle, binlerce kaynaktan ve �talya'daki
ar�ivlerden faydalanarak haz�rlad��� bu kitab�,
“25 y�ll�k bir entelektüel serüvenin meyvesi”
olarak tan�ml�yor. Grassi, “Atatürk” kitab�yla,
4 Aral�k Pazar günü saat 15.00’te Kad�köy
Belediyesi Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi’nin konu�u oluyor. Yazar,
söyle�inin ard�ndan kitab�n� Kad�köylü okurlar�
için imzalayacak.
■ Emrah Serbes ile Söyle�i ve �mza
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi roman�n�n
yazar� Emrah Serbes, Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi Sanat
Kütüphanesi’nin konu�u oluyor. “Son
Hafriyat” kitab�n� imzalayacak olan Serbes,
okurlar�yla Behzat Ç. üzerine söyle�ecek.
Söyle�i ve imza günü 10 Aral�k Cumartesi
günü saa15.00’te. www.ckm.gen.tr
■ Zafer Doruk  & Taner Cindoruk
�mza Günü
Türkiye Yazarlar Sendikas�’n�n Cumartesi
Söyle�ileri ve �mza Günleri, Kad�köy
Haymatlos Kültür Sanat’ta devam ediyor.
Ya�ar Nabi Nay�r Gençlik Ödülü sahibi, �air-
oyuncu Taner Cindoruk ve babas� yazar
Zafer Cindoruk, TYS’nin bu haftaki konuklar�.
�öyle�i ve imza günü 3 Aral�k Cumartesi
günü saat 17.00’de ba�layacak. 
Tel: 0216 345 41 09
■ Bir Yazar, Bir Roman
Yazar Nuran Medo�lu, “A�k Sensiz de
Güzel” adl� son roman�ndan hareketle ya�am
ve sevgi üzerine okurlar� ile bulu�uyor.

Söyle�i, 6 Aral�k Sal� günü saat 14.00’te
Kad�köy Belediyesi CKM’de
gerçekle�tirilecek. www.ckm.gen.tr
■ Bir Çift Bisikletle Dünya Turu
1 hayal, 1 bebek, 2 ö�retmen, 7 ülke, 54
gün, 3500 km yol... Onlarca �ehir, yüzlerce
köy, binlerce renk, doku, tat, festival...
Milyonlarca pedal, milyarlarca insan... Do�a
tutkunu Soner ve �nci Sar�han’�n 22 ayl�k
bebekleriyle Avrupa’ya yapt�klar� bisiklet
turunun hikayesi, 3 Aral�k Cumartesi günü
saat 19.30’da Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr

● SERG�
■ Bedri Rahmi Eyübo�lu Yazma Festivali
Bedri Rahmi Eyübo�lu desenlerinden yola
ç�karak özenle haz�rlanan kal�plarla yap�lan
yazmalar, 17 Kas�m-13 Aral�k 2011 tarihleri
aras�nda CKM Performansbir kat�ndaki
sergiyle sanatseverlere bulu�uyor. Ayr�ca
sergi süresince belirli günlerde workshop
çal��malar� yap�l�yor. www.ckm.gen.tr
■ �pekbaskı Karma Resim Sergisi
Caddebostan Dü� Yolcusu Sanat Dura��, 3
Aral�k 2011 Cumartesi günü açaca�� yeni
sergisini, ipekbask� (serigrafi) ile üretilmi�
özgünbask� bir seçkiden olu�turuyor. Remzi
O�uz Y�lmaz’�n Boyal� De�irmen Sanat
Atölyesi ürünü olan özgünbask�lar 1987’den
günümüze dek yap�lm�� çal��malardan bir
seçki niteli�i ta��yor. Sergi 16 Aral�k’a kadar
görülebilir. 
www.dusyolcususanatduragi.com
■ Pastel Dokunu�
Ça�r� Sanat Evi’nin bünyesinde çal��malar
yürüten 5 kad�n sanatç�n�n pastele bak��
aç�s�n� simgeleyen eserlerin sergilenece�i
sergi 2-9 Aral�k tarihinde Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir. 
www.ckm.gen.tr
■ Hayriye Kuran Resim Sergisi
3-9 Aral�k aras�nda Hayriye Kuran’�n resim
sergisi, Kad�köy Belediyesi Ba�kanl�k
Fuayesi’nde görülebilir. 
■ Canan Aydo�an “Sesleri Arayı�” Sergisi 
Eserlerinde dü�ünsel geli�imi yans�tma
e�iliminde olan sanatç� Canan Aydo�an, d��a
vurumcu f�rça darbeleriyle insanlar�, kenti,
gizli yüzleri iç dünya gerçekli�ini yans�t�yor.
Aydo�an’�n “Sesleri Aray��” sergisi 5-15
Aral�k aras�nda CKM’de görülebilir. 
www.ckm.gen.tr
■ “1000 Turna 1 Dilek” Proje Sergisi
Bar���n ve nükleer silahs�zlanman�n sembolü
olan turna ku�unun, ka��ttan yap�lmas�n�n
ö�retildi�i Do�u� Üniversite’deki atölye
çal��malar� sonucunda katlanan 1000 adet
origami turna ku�u, bu sergide izleyiciyle
bulu�acak. 1000 Turna 1 Dilek Sergisi, 1-12
Aral�k günleri aras�nda Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr
■ Feriha Gökçen Ki�isel Ya�lıboya Sergisi
Sanat felsefesini “Hayallerim, Dü�lerim ve
Ben” olarak resimlerine yans�tan sanatç�,
halen kendi atölyesinde resim çal��malar�na
devam ediyor. Özel koleksiyonlarda da

resimleri bulunan Feriha
Gökçen’in ki�isel
ya�l�boya sergisi 3-11
Aral�k günleri aras�nda
Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde. 
www.bmkm.gen.tr
■ Volkan Kiper
“Renkler” Resim
Sergisi 
Volkan Kiper’in
“Renkler” isimli sergisi
1-13 Aral�k tarihlerinde
Kad�köy Belediyesi Halis
Kurtça Kültür
Merkezi’nde 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. www.ckm.gen.tr
■ Ürün’de Karma Sergi 
Bedri Rahmi Eyübo�lu, Mehmet Pesen,
Reha Yaln�zc�k, I��l Öz���k resimleri, Kamil
Masarac� karikatürlerinden olu�an karma
sergi 17 Aral�k tarihine kadar Ürün Sanat
Galerisi'nde izlenebilir. 
Tel: 0216 363 12 80

● ETK�NL�K
■ “Kaplumba�a Terbiyecisi” Sanatkârlar
Soka�ı’nda Anılıyor
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, Nâz�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

● ÇOCUK
■ Rapunzel
Uzun bir aradan sonra ilk defa Kent
Oyuncular�’ndan bir çocuk oyunu! Kuklal�
müzikal Rapunzel, bilindik Grimm masal�n�n
ana olay örgüsünün içini farkl� bir yorumla
dolduruyor. Rapunzel, 4-10 ve 11 Aral�k saat
13.00 ve 15.00’te Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
www.ckm.gen.tr
■ Gökku�a�ının Altında
Her gece birlikte gösteriye ç�kan Balerin
Narin, Palyaço Paço, Sihirbaz Madrabaz,
Müzisyen Chopin birbirlerini
k�skanmaktad�rlar. Her biri daha çok alk��
alabilmek için k�yas�ya bir çeki�me
içindedirler. Birbirlerini sürekli hata yapmaya
zorlamaktad�rlar. Bu nedenle gösterileri
sürekli ba�ar�s�z olmaktad�r. Ba�ar�s�zl�klara
daha fazla dayanamayan kumpanyan�n
müdürü tümünü i�ten kovar. Ve serüven
burada ba�lar. “Gökku�a��n�n Alt�nda”, 3
Aral�k Cumartesi günü 12.00 ve 14.00’te, 4
Aral�k Pazar günü saat 12.00’de Kozyata��
Kültür Merkezi’nde. www.kkm.gen.tr

KA DI KÖY DI�INDAN
● FEST�VAL
■ 2. Uluslararası Barikat Film Festivali
2. Uluslararas� Barikat Film Festivali, sanat�n
ve sineman�n gücüyle engelleri kald�rmaya
devam ediyor... Festival 3-4-5 Aral�k
tarihlerinde �stanbul Bahçe�ehir Üniversitesi
Be�ikta� Yerle�kesi’nde  hayata geçiyor.
Ayr�ca, 3 Aral�k Dünya Engelliler Günü’nde
Galatasaray Lisesi önünden Taksim
Meydan�’na sanatç�lar�n ve yabanc� kültür
ata�elerinin kat�l�m�yla bir de yürüyü�
yap�lacak. Festivale aralar�nda Amerika
Birle�ik Devletleri, �ran, �spanya, Rusya ve
�sveç’in bulundu�u pek çok  ülke de destek
veriyor. Festival boyunca yap�lacak tüm
etkinliklere kat�l�m ücretsiz olacak.
www.barikatfilmfestivali.com
■ Sürdürülebilir Ya�am Film Festivali
Tar�mdan enerjiye, ekonomiden madencili�e,
aktivizmden ekoköylere, tasar�m ve
üretimden i� dünyas�na ya�am�n her alan�n�n
bütüncül bir dünya görü�üne göre yeniden
biçimlendirilmesine katk�da bulunmak
amac�yla düzenlenen Sürdürülebilir Ya�am
Film Festivali, 3 ve 4 Aral�k günlerinde Pera
Müzesi’nde gerçekle�tirilecek.  Belgesel ve
k�sa filmler, konu�mac�lar ve sürpriz müzik
performanslar�n�n yer ald��� Sürdürülebilir
Ya�am Film Festivali’nde tüm gösterimler ve
etkinlikler ücretsiz.
www.surdurulebiliryasam.org

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.
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
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�STANBUL Anadolu Yakas� Elektrik
Da��t�m A.�. (AYEDA�), ile en etkin

ileti�im arac� olan cep telefonu ve internet
kanal�yla ileti�im kurarak abonelerine

kolayl�klar sa�l�yor. Bu kapsamda
programl� elektrik kesinti bilgileri,

mü�terilerinin cep telefonlar�na SMS ile
bildiriliyor. Bu uygulama ile AYEDA�,

programl� elektrik kesintilerini önceden
(daha kesinti yap�lmadan) mü�terilerinin

cep telefonlar�na SMS göndererek
uyar�yor. AYEDA�’ �n bu hizmetinden

faydalanmak isteyen abonelerin ba�ta
cep telefonu numaras� olmak üzere, 

e-posta adresini
ve T.C. kimlik
numaras�n�
AYEDA�’a bildirmesi
gerekiyor. AYEDA�
Mü�terileri, 444 6 186
telefonu tu�layarak ya da
ayedas@ayedas.gov.tr adresine e-posta
göndererek, ileti�im bilgilerini
güncelleyebilir. AYEDA�, cep telefonu
numaras�n� bildiren mü�terilerine,
faturas�n�n son ödeme tarihini geçerse
fatura bilgisini SMS göndererek de
hat�rlatmada bulunuyor.

● Haber ve Foto�raflar: Semra ÇELEB�

ESP/ Sos ya list Ka d�n Mec lis le ri, “Ses ver �id de ti
dur dur” slo ga n�y la 3 ay d�r yü rüt tü �ü kam pan ya
kap sa m�n da 27 Ka s�m Pa zar gü nü An ka ra Sa kar -

ya Mey da n�’nda mi ting dü zen le di.  �s tan bul, �z mir, Sam -
sun ve Di yar ba k�r’dan ge len ka d�n lar, be ra be rin de yüz
bin ler ce im za ge tir di. �m za lar, olu� tu ru lan bir he yet ta ra -
f�n dan Pa zar te si gü nü Ai le  ve Sosyal Politikalar Ba kan -
l� ��’na tes lim edil di. 

Yük sel Cad de si’nden Sa kar ya Mey da n�’na yü rü yen
ka d�n lar, “Ka d�n ci na yet le ri ne kar �� ses ver �id de ti dur -
dur” ya z� l� pan kart ta �� d�. Ka d�n lar s�k s�k “Ya �a s�n ka -
d�n da ya n�� ma s�” slo ga n� n� at t�. 

SKM Söz cü sü Bir sen Ka ya ve ESP Ge nel Ba� ka n�
Fi gen Yük sek da�’�n yap t� �� ko nu� ma la r�n ar d�n dan ey -
le me ka t� la rak des tek ve ren �a ir Zer rin Ta� p� nar bir ko -
nu� ma yap t�. Ta� p� nar, hak la r�n mü ca de le edi le rek ka za -
n�l d� �� n� be lirt ti ve �öy le de vam et ti: “Ben de top lum sal
bir �id det ten ç�k t�m, Si vas’tan sa� kur tul dum. Ora da bin -
ler ce in san var d� ama hep si er kek ti. Hiç bi ri nin an ne si ‘git
on la r� öl dür’ de me mi� tir.” E�i ta ra f�n dan öl dü rü len Gü -
lay Ya �ar’�n ba ba s� Du ran Ya �ar da mi tin ge ka t� lan lar
ara s�n day d�. Ya �ar, “He pi niz bir bi ri ni zi des tek le mek için
bu ra da s� n�z. Ben de bu ra da y�m çün kü 28 A�us tos’ta k� -
z�m ay r�l d� �� e�i ta ra f�n dan öl dü rül dü. Ama in ti har sü sü
ve ril mek is te ni yor. Hep be ra ber bu olay la r� çö ze lim.”

� ‘YAL NIZ OL MA DI �I NI ZI
GÖ RE CEK S� N�Z’

�id det ma� du ru olan Yük sel De mir can ise da ya n�� -
ma n�n öne mi ne dik kat çek ti: “Kim se den des tek ala ma -

d�m, 5 y�l bo yun ca bu ezi ye ti çek tim. Ve bir gün ba na
bir el uzan d�. O elin is mi Ay sun’du. Ay sun ba na eli ni
uzat t� �� için teh dit al t�n da. Son ra ikin ci bir el uzan d�.
Ad� Sos ya list Ka d�n Mec lis le ri’ydi. Ve �im di ben bu
in san lar la bir lik te mü ca de le mi ve ri yo rum, ver me ye
de vam ede ce �im. Ka d�n la r� m� za ses le ni yo rum; lüt -
fen kor ku la r� n� z�n ar ka s� na s� ��n ma y�n, lüt fen ce sur
olun. Yal n�z ol ma d� �� n� z� gö re cek si niz.” De mir -
can’�n ko nu� ma s� “As la yal n�z yü rü me ye cek sin”
slo ga n�y la kar �� lan d�. Mi ting, Ev �� çi le ri Da ya n�� ma

Sen di ka s� Ge nel Ba� ka n� Gül han Ben li’nin ko nu� ma -
s� ve Ye ni ka p� Ti yat ro su ve Ozan-Der Ti yat ro su oyun -

cu la r� n�n gös te ri siy le son bul du. 
� ER KEK LER DE EY LEM YAP TI

Mi ting sü rer ken, Sa kar ya Cad de si gi ri �in de top la nan
ESP’li er kek ler, “Ka d� na yö ne lik �id det er kek lik se biz
er kek de �i liz” pan kar t�y la mi ting ala n� na ge le rek ka d�n -
la ra des tek ver di.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D›�bank Sitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Elektrik kesintisi
CEP’te

Kadına yönelik �iddete isyan eden yüzlerce kadın, seslerini
hükümete ve TBMM’ye duyurmak için Ankara’da bulu�tu. 

0 532 522 13 28

Hacettepe �ngiliz Filolojisi 
mezunu tecrübeli ingilizce 

ö�retmeninden her seviyede 
�ngilizce dersi…

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Kadınların sesi Ankara’da yankılandıKadınların sesi Ankara’da yankılandıKadınların sesi Ankara’da yankılandıKadınların sesi Ankara’da yankılandıKadınların sesi Ankara’da yankılandıKadınların sesi Ankara’da yankılandı

25 Kasım Kadına Yönelik �iddete Kar�ı
Uluslararası Mücadele Günü, geçti�imiz
hafta içinde düzenlenen bir dizi etkinlikle

kutlandı. 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde
diktatörlü�e kar�ı mücadele veren üç kız

karde�in tecavüz edilerek öldürülmelerinin
tarihidir 25 Kasım. 1981'de Latin Amerikalı

kadınların mücadelesiyle gelenekselle�en bu
önemli tarihe, BM de sahip çıkmı� ve 25
Kasım'ı “Kadına Yönelik �iddete Kar�ı

Uluslar arası Mücadele Günü” ilan edildi. 
Kadıköy Belediyesi de bu önemli gün
kapsamında söyle�i ve tiyatro etkinli�i

düzenledi. Kültür ve Sosyal ��ler
Müdürlü�ü'nün 25
Kasım Cuma günü

Caddebostan
Kültür Merkezi’nde

organize etti�i
etkinlikte, �stanbul

Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü
Ba�kanı Prof.Dr.

�afak Ural'ın
“Bireysel ve

Toplumsal �iddet”
konulu bir söyle�isi

gerçekle�tirildi. Söyle�inin hemen ardından
“Tiyatro Güzel �ey” grubunun, 2009 tarihinde
�stanbul'da ya�anan sel felaketinde 8 tekstil

i�çisi kadının bir panelvanın içinde bo�ularak
ölmesini konu alan “Sel” isimli oyunu
sahnelendi. Kadıköylülerin yo�un ilgi

gösterdi�i etkinliklerin sonunda, katılımcılara
birer plaket verildi.

Kadınlar için oynadılar

İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 
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Ö� ret men ler ara s�n da ki mes le ki da ya n�� ma -
y� can l� tut mak, mes le �e ye ni gi ren ö� ret -
men le rin ye min et me le ri ni sa� la mak,

emek li ö� ret men le rin hiz met le ri ni �ük ran la an -
mak gi bi amaç lar la Ö� ret men ler Gü nü, her y�l 24
Ka s�m ta ri hin de kut la n� yor. Bu se ne de her se ne
ol du �u gi bi Ka d� köy'de kut la ma lar var d�. 

Ka d� köy Be le di ye si, 24 Ka s�m Ö� ret men ler Gü -
nü’nü, Le man Sam Kon se ri ve �n ci Aral im za gü nü
ile kut la d�. Bos tan c� Gös te ri Mer ke zi’nde sa de ce ö� -
ret men le rin da vet li ol du �u özel ge ce nin aç� l�� ko nu� -
ma s� n� ya pan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, Van dep re min de ha yat la r� n� kay be den ö� ret -

men le ri de ha t�r la ta rak, “Bu ül ke de Cum hu ri yet ö� -
ret men le ri nin ay d�n l�k ��� ��n dan ve bi lim den uzak la -
��l d�k ça bu tür fe la ket le r ön le ne mez” de di. Ge ce nin
Onur Ko nu �u Ya zar �n ci Aral, “Sen �ar k� n� Söy le -
di �in Za man” ad l�, Ka d� köy Be le di ye si’nin ö� ret -
men le re he di ye et ti �i ki ta b� n� im za la d�. Ün lü �ar k� c�
Le man Sam da �ar k� la r� n� ö� ret men ler için söy le di.
Yak la ��k iki sa at sah ne de ka lan Sam, ge ce so nun da
uzun sü re al k�� lan d�.

HALK E�� T�M’DE TÖ REN VAR DI
Ka d� köy �l çe si Ö� ret men ler Gü nü Ko mi te si ta -

ra f�n dan or ga ni ze edi len tö ren ler, 24 Ka s�m gü nü
Ka d� köy �s ke le Mey da n�'nda ki Ata türk An� t�'na çe -

lenk ko nul ma s�y la ba� la d�. Ka d� köy Kay ma ka m�
Ha san Ka ra han, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü
Fer �at Ayar, Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dü rü Ha kan
Boy dak, Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi Mü dü rü
Nu ri Ba�'�n da ara la r�n da bu lun du �u Ka d� köy lü yö -
ne ti ci le rin ka t�l d� �� kut la ma la ra da ha son ra Ka d� köy

Halk E�i tim Mer ke zi'nde de vam edil di. Bu ra da ki
prog ram da �s tan bul Av ni Ak yol Gü zel Sa nat lar ve
Spor Li se si Or kes tra s� ve Ko ro su, �s tik lal Mar �� n� ve
Ö� ret men Mar ��'n� ses len dir di. Pro to kol ko nu� ma la -
r� n�n ar d�n dan emek li olan ö� ret men le re hiz met �e -
ref bel ge le ri ve ril di. 

KADIKÖY Belediyesi Gönüllü E�itim ve
Danı�ma Merkezi’nin 2011-2012 sa�lık
çalı�ma dönemi ba�ladı. Sa�lık Proje

Koordinatörü Gülsün I�ık’ın
organizasyonuyla düzenlenen sa�lık
etkinlikleri, Gönüllü Evleri’nde 15 gün
arayla gerçekle�tirilecek olan Sa�lık

Taramaları ile start aldı.  
Gülsün I�ık, çe�itli mahallelerin gönüllü

evlerinden katılan sa�lık komite

ba�kanları ile 4 Kasım Pazar günü
Gönüllü Merkez binasında projelerle ilgili
bir toplantı yaparak, bilgi verdi. Gönüllü

Evleri’nde diyabet ve göz sa�lı�ı
taramaları yapılaca�ını belirten I�ık,
sa�lık taramaları ve söyle�iler için

Medical Park Hastanesi, Dünya Göz
Hastanesi, Central Hospital gibi çe�itli
sa�lık kurumlarıyla irtibata geçildi�ini,

sa�lık kurumlarının ve gönüllülerin

verece�i destek ile tüm projelerin hayata
geçirilebilece�ini belirtti. Yıl boyunca

Dünya Sa�lık Günü, Hem�ireler Günü, Tıp
Bayramı gibi özel günleri ve ki�ileri de

yapacakları etkinliklerle hatırlayacaklarını
söyleyen I�ık,  ayrıca yıl boyu sa�lık

söyle�ilerinin devam edece�ini ve çe�itli
engelli okullarına bu yıl da desteklerinin

sürece�ini belirtti. Gülsün I�ık, tüm
etkinliklerin genel planını bu toplantıda

gönüllülerle payla�tı.
Diyabet ve Göz Sa�lı�ı taramaları a�a�ıda

belirtilen mahallelerde ve günlerde
gerçekle�tirilecek:

� 8 Aralık 2011/Merdivenköy Gönüllü
Evi: “Göz ve Diyabet Taraması”

(saat: 10.00-12.00)
� 15 Aralık 2011/Zühtüpa�a Gönüllü Evi:

“Göz ve Diyabet Taraması”
(saat: 10.00-12.00

� 5 Ocak 2012/Moda Gönüllü Evi: “Göz
ve Diyabet Taraması” (Saat: 10.00-12.00)

� 27 Ocak 2012/Suadiye Gönüllü Evi:

“Göz ve Diyabet Taraması”
(saat: 10.00–12.00)

� 8 �ubat 2012/Sahrayıcedit Gönüllü Evi:
“Göz ve Diyabet Taraması” 

(saat: 10.00-12.00)
� 27 �ubat 2012/Caddebostan Gönüllü

Evi: “Göz ve Diyabet Taraması”
(Saat: 10.00-12.00

� 6 Mart 2012/Bostancı Gönüllü Evi:
“Göz ve Diyabet Taraması”

(Saat: 10.00-12.00)
� 29 Mart 2012/Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi: “Göz ve Diyabet Taraması”
(Saat: 10.00-12.00)

� 5 Nisan 2012/Ko�uyolu Gönüllü Evi:
“Göz ve Diyabet Taraması”

(Saat: 10.00-12.00)
� 16 Nisan 2012/Osmana�a Gönüllü Evi:

:Göz ve Diyabet Taraması”
(Saat: 10.00-12.00)

� 27 Nisan 2012/Erenköy Gönüllü Ev:i
“Göz ve Diyabet Taraması”  

(Saat: 10.00-12.00)
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YA �A MIN ça �� m�z da ki di na mik le ri için de ba z� -
la r� m�z, te la �a ve ger gin li �e gir me den sa de bir
ya �a m� sür dür me yi se çi yor ken, ba z� la r� m�z
ise ge li �en tek no lo ji yi so nu na ka dar
kul la n�p bel ki de ya �a m� ol du -
�un dan h�z l� sür dür me yo lu na
gi di yor. Hep si biz le rin se çi -
mi nin bir so nu cu…

Ni etzs che bir sö zün de
“Ger çek se çim, yal n�z ca
ger çe �in ��� �� al t�n da fi liz le -
ne bi lir” di yor. Biz ler için de
bu lun du �u muz dün ya n�n, bu
yüz y�l da ya �a d� �� ger çek le ri gör -
dü �ü müz an dan iti ba ren bel ki do� ru
se çim le re gi de ce �iz. Her se çim bi re yi far -
k�n da l� �a, dö nü �ü me ve ken di siy le yüz le� me ye

gö tü ren bir yol cu luk bel ki de… 
Bu gün sos yal ta sa r� m�n kap sa m� na gi ren ol -

duk ça ye ni lik çi bir ba k� �a de �i ne ce �im. Bu yak -
la �� m� özel k� lan seç ti �i yol. Ta sa r�m, sos yal bir
�ir ket ola rak fi nan sal özel lik le ri, sos yal gir di si,
ç�k t� s�, bi rey odak l� ve top lu mu et ki le yen özel lik -
le riy le kar �� ma ç�k t�.

Sos yal ta sa r�m �ir ke ti nin ad� Tre eHug ger, �n -
gi liz ce kar �� l� �� “a�aç la ra sa r�l mak” de mek.
Ama c� ye �il öz lem li bir dün ya ya et ki eden fak tör -
le ri, çev ri mi çi bir med ya su nu mu ile kit le ler le
pay la� mak. Bi raz da ha ge ni� an la m� ile fir ma n�n
yap t� ��, çer ve ye olum lu et ki eden ti ca ri, sos yal
ve bi rey sel ça l�� ma la r� med ya pa zar la ma s� �ek -
lin de ta n�t mak. Tre eHug ger dün ya ge ne lin de
230.000’in üze rin de bi re yin sos yal med ya da ta -
kip et ti �i bir �ir ket. Fir ma, Dis co very Chan nel,
Pla net Gre en, Ani mal Pla net gi bi bir bi rin den

fark l� 21 sos yal et ki uy gu la ma s� ile
de do� ru dan ba� lan t� ha lin -

de.
Tre eHug ger fir -

ma s� ulus la ra ra s�
uz man la ra sa hip.
Bu ya p� s�y la New
York’tan Pe kin’e
ka dar her nok ta -

da ki çer ve ha ber le -
ri ni, bil gi le ri ni ve bun -

la ra araç ola cak ö�e le ri
bi re yin fay da s� na et ki eden,

sür dü rü le bi lir ya p� da pay la �� yor. 
Tre eHug ger, gü nü müz de eko lo jik çev re nin,

çö zül me si ol duk ça bü yük ko nu lar la mü ca de le
et ti �i bir ka ram sar tab lo ile kar �� kar �� ya olun du -
�u nu ka bul edi yor. Böy le si bir tab lo kar �� s�n da
in sa n�n, dün ya üze rin de ki za rar l� et ki le ri azal t�r -
ken, ya �am ka li te si ni ko ru ma s� ve ya iyi le� ti ril -
me si için ne tür ke �if ler yap t� �� n� or ta ya ko yu yor
ve bi zi bu ke �if le re da hil ol ma ya ça �� r� yor.  

Tree Hug’ç� lar, top rak ana ile ba r�� mak için
kurt lar la da� da ya �a ma y� seç mi yor.
Tree Hug’ç� lar bu yüz y�l da e� len ce li
ola bi len, et ki ya ra tan ve de göz le gö rü -
nür uy gu la ma la r�n pe �in de ko �u yor.
Fe la ket se nar yo la r� ye ri ne Tre eHug ger �ir ke ti,
bu ka ram sar tab lo kar �� s�n da do na kal m�� kit le -
rer le, umut do lu, co� ku lu ve he ye can ve ri ci ye �il
dün ya hi kâ ye le ri su nu yor.

Tree Hugg’ç� lar bu ha -
liy le, ye �il dün ya için
e�i tim ve ak si yon
odak l� bir sü re ci
se çen ler den olu -
�u yor.

Fir ma n�n ya y� -
n� n� yap t� �� ça l�� -
ma la r�n bir kaç ba� -
l� �� var;
� Tek no lo ji: Bu alan da
ye �il le ba r� ��k bir çok tek no lo jik
ge li� me den ha ber dar olu yor su nuz. Bun la r�n
bel ki de birço �u si zin için de ör nek te� kil eden
uy gu la ma lar. “So lar Sa la ta l�k” isim li uy gu la ma -
da dü �ük et ki li gü ne� ener ji siy le ça l� �an de niz
su yu ar�t ma üni te le ri, su k�t l� �� çe ken k� y� top lu -

luk lar, afet e�i lim li alan lar ve ye rel de niz ya �am -
la r� için ta sar lan m��.
� Ta �ı ma: Bu bö lüm de gün cel ola rak dün ya da
ta �� ma c� l�k ko nu su na et ki eden ye �il dün ya ör -
nek le ri ni bu lu yor su nuz. Bal ti mo re ken ti nin, bi -
sik let pay la �� m� ko nu sun da fir ma lar la ve kom �u
�e hir ler le yap t� �� an la� ma n�n ha be ri ni bu ra dan

oku ya bi lir si niz. Bu bi sik let le rin park
edil di �i elek tro nik oto mat lar gü ne�
ener ji si ile ça l� �� yor.
� Ta sa rım: Ta sa r� m�n sos yal

et ki si nin, na s�l ger çek bir uy gu la -
ma ya ta ��n d� �� n� gös te ren de �er li
bir ba� l�k da bu ol sa ge rek. Ye �il
dün ya için mut fak la ra uy gu la -

na cak 5 ta sa r�m öne ri si, fir -
ma n�n si te si nin ta sa r�m

bö lü mün den ya -
y�n lan m��. 

� Ener ji: Bu ba� -
l�k ta bü yük �ir ket le -
rin yap t� �� ça l�� ma la ra
yer ve ril me si nin ya n�n da, gö -
zü mü zün önün de olup da gö re -

me di �i miz bü yük öl çek li ka y�p la -
ra da dik kat çe ki li yor. “12 ya ��n da -

ki ço cuk la r�n, du� ta en faz la su har ca -
yan ke sim ol du �un dan ha ber dar m� s� n�z?”

ba� l� ��n da bir ko nu, tek nik ve ri ler le ka mu oyu na
su nu lu yor.
� �� dün ya sı: Eko no mik ve ti ca ri ola rak fay da
sa� la yan ve et ki b� ra kan bir çok de �er li uy gu la -
ma y� bu alan da bu la bi li yor su nuz. Yüz de 4 ora -

n�n da çö pe at� lan k� ya fet le ri de �er len dir me nin,
eko no mi ye yap t� �� kat k� bir ha be rin ko nu su ol -
mu�. Mi ne so ta Üni ver si te si’nde dü zen le nen
“Fas hi on Tras hi on” ad l� de fi le de sa de ce ge ri dö -
nü �üm, ku sur lu üre tim ve ye ni den kul la n� ma uy -
gun ürün ler kul la n� la rak, top lum da ko nuy la il gi li
far k�n da l�k için önem li bir ad�m at�l m��.
� Ya �am: Gün lük ya �a m� n� za da hil ede bi le ce �i -
niz bir çok ol gu var ken, bun la r� na s�l göz den ka -

ç�r d� �� m� z� gös te ren bir ba� l�k da ya -
�am ba� l� ��. “For get Cyber

Mon day, It's Gre en Gift
Mon day” ad l� si ber

pa zar te si yi unut -
tu rup onu, ye �il
he di ye pa zar te -
si si ne dö nü� tü -
ren bir kam pan -

ya ile, he di ye le ri -
ni zi sa de ce ye �il

eti ket bu lu nan ürün -
ler den seç me ni zi öne ren

bir uy gu la ma.
Bir ya z�m da ilk de fa, ko nu yu i� le me den ön -

ce bil me di �im, ül ke miz den bir ör nek le kar �� la� -
t�m. Türk fo to� raf ç� la r�n ik lim de �i �ik lik le ri ne dik -
kat çe ken ödül lü fo to� raf la r� n�, bu ra da gör düm.
Bri tish Co un cil ta ra f�n dan ya p� lan ya r�� ma da
ödül alan  Sa lih A��r, Tay fun Ke çe ci o� lu ve �b ra -
him Ay �il ta ra f�n dan çe ki len bu fo to� raf lar, biz ler
ta ra f�n dan da far k�n da l�k ad� na ad�m lar at�l d� �� -
n�n bel ge si. Gö nül den te �ek kür ler… 

www.tre ehug ger.com

Sosyal Tasarım
şirketi nasıl olur?

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  2 – 11 ARALIK 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

B�R YAZAR B�R
ROMAN

Konu�mac�: Yazar
NURAN MEDO�LU

Tarih: 06.12.2011 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu 
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
A�LE �Ç� �LET���M
Konu�mac�: Nepal
Fahri Konsolosu,

�leti�im Prof. GÜNSEL�
MALKOÇ

Tarih: 07.12. 2011
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
“DO�RU YA�AMA

B�LG�LER�”
Konu�mac�: Psikolog
Ali R�za TANALTAY

Tarih: 06.12.2011 Sal�
Saat: 11.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Gönüllü

Merkezi Binas� 3.Kat�
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllüleri
ASTROLOJ�

SEM�NERLER�
Konu�mac�: Astrolog

Gülsun YILMAZ
Tarih: 07.12.2011

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

ETK�L� �LET���M
Konu�mac�: Ki�isel

Geli�im Uzman�
YOGESH SHARDA
Tarih: 07.12. 2011

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedit
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedit
Gönüllüleri

MEDYANIN HALLER�
Konu�mac�: Gazeteci-

Yazar ZEK� ÖZER
Tarih: 08.12. 2011

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

ASYA ve MEKS�KA
�AMANLI�I

Konu�mac�: Dr. Haluk
BERKMEN

Tarih: 08.12. 2011
Per�embe 
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri
SA�LIK

“YEN� YÜZYIL
HASTALI�I”,”TIPTA

YEN� VE YEN�L�KÇ�
BAKI� AÇISI”

Konu�mac�:Metaboliz
ma ve Endokrinoloji
Uzm. Doç. Dr. Nuri

HAKSEVER
(Dr. Remedy)

Tarih: 10.12. 2011
Cumartesi
Saat: 19.30

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Gönüllü
E�itim ve Dan��ma

Merkezi Proje Koord.
Leyla ÇEL�KEZEN
D�� HAKKINDA

B�LMED�KLER�M�Z
Konu�mac�: Di�
Hekimi BERNA

BURCU Ö�ÜTLÜ 
Tarih: 9.12. 2011
Cuma Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedit

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Sahray�cedit Gönüllü
Evi

BESLENME VE
D�YET

Konu�mac�:
Diyetisyen Gizem
KESER VURAN

Tarih: 10.12. 2011
Cuma Saat: 14.00

Yer: Bostanc� Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

PAN�K ATAK
Konu�mac�: Psikolog

Gülhan TATLICI
SANDAL

Tarih: 6.12. 2011 
Sal� Saat: 14.00

Yer: Bostanc� Gönüllü
Evi Düzenleyen:

Bostanc� Gönüllüleri
SOSYAL

ENGELL�LER GÜNÜ
Tarih: 3 Aral�k  2011

Cumartesi
Saat: 14.30

Yer: Yo�urtçu Park�
Basketbol Kortu

Düzenleyen:
Osmana�a Gönüllüleri

N�HAVENT
BAYANLAR

KOROSU KONSER�
�ef: RECEP ALPER

ÇEV�REL
Tarih: 06.12. 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
ACIBADEM

GÖNÜLLÜLER� 10.
YIL KUTLAMA

KONSER�
�ef: O�uzhan

TOPRAK
Tarih: 06.12. 2011 Sal�

Saat:  20.00
Yer:  Caddebostan

Kültür Merkezi Büyük
salon

Düzenleyen:
Ac�badem Gönüllüleri

Kadıköy Belediyesi Caddebostan
Gönüllüleri’nin organizasyonuyla Ya�am

koçu Ufuk Tu�utlu’nun CKM B salonunda
90 ki�ilik bir dinleyici grubuna verdi�i

interaktif seminere katılanlar, do�ru nefes
almanın yöntemlerini ö�rendiler. 

Seminerde bilinçli nefes almanın önemi,
diyaframın nefes antrem-anları ile nasıl

geli�tirilece�i, nefes alma kapasitesi arttıkça
vücudumuzda biriken toksinin yüzde 70’inin

atılabilece�i ve bunun sa�lı�ımıza olan
faydaları anlatıldı. Ufuk Tu�utlu’nun

seminerleri, Caddebostan Gönüllü Evi’nde

“Ak�am seminerleri” olarak 19.00 ile 21.00
saatleri arası devam edecek. Seminer

programı �öyle:
� 21 Kasım-(ÖFKE): 

“Öfkenin gerçe�ini anlamak”
� 12 Aralık-(GÜVEN): 

“Güven duygusunun geli�tirilmesi”
� 9 Ocak–(DE����M): 

“De�i�ime olan direncimizi nasıl a�arız?”
� 13 �ubat-(NEFES:) 

“Do�ru nefes almak do�ru ya�amaktır”
Caddebostan Gönüllü Evi’ndeki ak�am

seminerlerine herkes davetli. 

Eren köy Gö nül -
lü le ri Sos yal
Yar d�m Ko mi -

te si’nden bir grup,
Dost El ler ��it me
En gel li ler �l kö� re -
tim Oku lu ö� ren ci le -
ri ve ö� ret men le ri ile
bir lik te 16 Ka s�m’da
An�t ka bir’i zi ya ret
et ti.

Zi ya re tin ar d�n -
dan hep bir lik te ye -
mek ve don dur ma
yi yen ö� ren ci ler,
gün bo yun ca fark l�
yer ler gör me nin ve
ye ni bil gi ler edin me -
nin he ye ca n� n� ve
mut lu lu �u nu ya �a d� -
lar. Zi ya ret te, mec lis
üye le ri Ay �en Gü rer
ve Nur han Kut man
da ha z�r bu lun du.

SA�LIK ETK�NL�KLER� BA�LIYOR

Do�ru nefes almay� Ö�RENEB�L�R�Z ANITKAB�R’E G�TT�LER

Kadıköy'de Öğretmenler Günü kutlandı

Foto: Salih A�ır

Foto: Tayfun
Keçecio�lu

Foto:
�brahim

Aysil

Ka dı köy Be le di ye si, Ö� ret men ler Gü nü’nü,
Le man Sam Kon se ri ve �n ci Aral im za gü nü ile kut la dı.
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CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç -
da ro� lu, 24 Ka s�m Per �em be gü -
nü Ka d� köy’e ge le rek, Ka d� köy

Be le di ye si’nin sos yal pro je le ri ni in ce le -
di. Be le di ye nin üc ret siz hiz met ver di �i
ör nek pro je le ri ni in ce le yen K� l�ç da ro� -
lu, Ka d� köy Be le di ye si’nin sos yal de -
mok rat be le di ye ci li �in en gü zel ör nek -
le ri ni ser gi le di �i ni söy le di.

Ge nel Ba� kan ol duk tan son ra Ka d� -
köy Be le di ye si’ni ilk kez zi ya ret eden
Ke mal K� l�ç da ro� lu ilk ola rak Ye ni
Mec lis Bi na s�’na git ti. Bu ra da Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün
ver di �i bri fin gi iz le yen K� l�ç da ro� lu,
be le di ye nin uy gu la d� �� sos yal pro je ler -
den, Fi kir te pe E�i tim ve Sos yal Des tek
Mer ke zi, Be ton Ze min La bo ra tu va r�,
Ve te ri ner Mü dür lü �ü, Ana do lu’ya Yar -
d�m Kam pan ya s�, ço cuk la ra üc ret siz sa -
nat e�i tim le ri nin ve ril di �i Ço cuk Sa nat
Mer ke zi, Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� ��
Po lik li ni �i ile Ko �u yo lu Ma hal le Evi’ni
zi ya ret et ti. Sa y� la r� 5 bi ni bu lan ma hal -
le gö nül lü le ri ile de bu lu �an, pro je le ri

ya k�n dan in ce le yen ve bil gi alan K� l�ç -
da ro� lu sa bah 10.00’da gel di �i Ka d� -
köy’den ak �am 17.00’de ay r�l d�. 

Ba� ka n Öz türk’ü yap t� �� pro je ler -
den ve ba �a r� l� ça l�� ma lar dan do la y�
kut la yan K� l�ç da ro� lu, �un la r� söy le di:

“Ka d� köy Be le di ye si ’ne ve Sa y�n
Se la mi Öz türk’e te �ek kür edi yo rum.
Sos yal de mok rat bir be le di ye ola rak
yap ma s� ge re ke ni yap m�� t�r. As l�n da
Ka d� köy Be le di ye si’nin bir ba� ka özel -
li �i �s tan bul’un kül tür ve sa nat aç� s�n -
dan ne fes alan bir böl ge ol ma s� d�r. Bi li -
yor su nuz UNES CO �s tan bul’u kül tür
ba� ken ti ilan et mi� tir. Ama sa nat ç� lar
sa de ce Ka d� köy’de, Ba k�r köy’de ve Be -
�ik ta�’ta ne fes ala bi li yor lar. Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� m� z�n yap t� �� ça l�� ma -
lar çok gü zel, ken di si ni kut lu yo rum. Bir
be le di ye nin in san la ra na s�l de �er ver di -
�i ni, in san lar la be ra ber ya �a yan di �er
can l� la ra na s�l de �er ver di �i ni bu ra da ki
ça l�� ma lar da gör dük. Bir ye rel yö ne ti -
min ne ka dar gü zel, öz ve ri li ça l�� t� �� n�
iz le dik.”
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SER� �LANLAR 
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Zahide ERDO�DU

YAZILAMA Yay�nevi Kad�köylü bir
yay�nevi, bariz solcular ve haklar�nda
�öyle konu�ulsun istiyorlar: Teorik Bak��,
Kurulu�tan Çözülü�e, Türkiye Yaz�lar�,
Marksist Kitapl�k, Dünyaya Pencere,
Müzikli Yaz�lar, Sanat�n �çinden, Küba ve
Latin Amerika Kitapl���, Ya�am�n �çinden,
Balkan Ara�t�rmalar�,
Öykü, Sporcu
Kitaplar...
Yaz�lama'n�n
haz�rlad��� dizilerden
baz�lar� bunlar. Özgün
Türkçe metinler,
tarihsel belgeler, an�
kitaplar�, Marksist
klasikler bu dizilere
da��lacak.
Yaz�lama, Türkiye'nin
dü�ünsel ya�am�na
katk� koyacak
hedefleri iyi belirlenmi�
bir yay�nc�l�k
öngörüyor. Yeni
kaynaklar�n ortaya
ç�kmas�, Türkçeye
kazand�r�lmas� için
çaba harcarken, yaz�
üretimini özendirmek,
belli bir planlama içerisinde sol
dü�üncenin t�kanma noktalar�n�n
aç�lmas�na yard�mc� olmak, yay�nevinin
gündeminde.
Dü�ünme süreci yaz� olmadan
tamamlanmaz. Yaz� ise okurla bulu�mak
zorunda.
Yaz�lama, yaz�n�n duvardaki kadar
sayfada da güzel durdu�unu kan�tlamaya
çal��acak. Kitab�n�z bol olsun...
Biz de bu hafta yap�lan yaz�lamalardan
baz�lar�n� size aktar�yoruz. �ster okur bilgi

sahibi olursunuz ister okur sosyalist
görü�e sahip olursunuz gerisi size kalm��.

● Arap Milliyetçili�i: Mısır ve Nasırcılık, 
Tahrir Meydanı’nda korkuyu yenmek

■  E. Zeynep Suda Güler
■  Yazılama Yayınevi

M�s�r 1950'li ve 1960'l� y�llarda
Ba�lant�s�zl�k Hareketi içinde
güçlü ve ki�ilikli bir konum
geli�tirmi�ti. Arap milliyetçili�inin
ta��y�c�l���n� üstlenen Nas�r'�n
M�s�r'�, emperyalist-kapitalist
sistemle sosyalist sistem

aras�nda,
tart��mas�z
biçimde ikinciye
daha yak�n,
ba��ms�zl�kç� bir
seçene�i kurmay�
denedi. Arap-�srail
çat��mas�n�n
gölgesinde kalan
bu deneme Nas�r
sonras�nda tasfiye
edilecek ve M�s�r,
siyaset
düzleminde
Amerikanc�, toplumsal
dokuda ise �slamc� bir
karanl��a savrulacakt�.
Birinci bas�m� 2004 y�l�nda
yay�nlanan bu çal��man�n
yeniden ele al�nmas�na
yan� ba��m�zdaki

co�rafyan�n 2011'de alt üst olmas� vesile
olu�turdu. Ayaklanma dalgas�n� daha iyi
anlayabilmek için kaynak aray���na giren
Türkiyeli okur dilimizde konuyla ilgili
yaz�n�n k�s�tl�l��� kar��s�nda �a�k�nl��a
dü�mü� olmal�d�r. Gözden geçirilen ve
2011 geli�melerini ele alan bir önsözün
eklenmesiyle haz�rlanan bu ikinci
bas�m�n, M�s�r ba�ta olmak üzere Arap
Ortado�usu’nun bugününü anlamak
isteyenlere anlaml� bir tarihsel arka plan
deste�i sunaca��n� dü�ünüyoruz.

●  Küba Tarihi Bir Halkın Biyografisi
■  José Cantón Navarro
■  Çevirmen: Gözde Somel, Ali

Somel
■  Yazılama Yayınevi

Küba’da Fidel Castro ve arkada�lar�n�n
bütün dünyada sayg� uyand�ran
mücadele ve ba�ar�lar�n�n nas�l bir
tarihsel arka plan� oldu�unu anlamak
isteyenler için Küba’n�n önemli
tarihçilerinden Josè Cantòn Navarro’nun
bu çal��mas�n�n bir f�rsat oldu�unu
söyleyebiliriz. Yerli halk�n neredeyse

tamam�n�n
i�galci
�spanyollar
taraf�ndan yok
edildi�i küçük
bir adada,
halk�n, yakla��k
500 y�l süren
zorlu
mücadelelerin
ard�ndan elde
edilen özgürlü�e
büyük bir
k�skançl�kla
sahip ç�kmas�na
�a��rmamak
gerek. Ayn�
zamanda Küba
Komünist Partisi
Merkez Komite

Yüksek Okulu’nda profesör olarak görev
yapan Navarro i�te bu
mücadelelerin çarp�c� öyküsünü
anlat�yor. ��galciler, zalimler,
sömürgeciler, diktatörler, fa�istler,
emperyalistler, çeteciler,
rü�vetçiler, sömürücüler,
pezevenkler... Ve onlara kar��
direnme azminden hiçbir �ey
yitirmeyen onurlu bir halk, onlar�n
önderleri!

●  Deri De�i�tirmeden Ya�amak
■  Mustafa Kemal Erdemol
■  Yazılama Yayınevi

“(…) Erdemol’un kitab� biraz i�te bu
tarihin savrulmu� insanlar�na,
döneklerine, ruhlar�n� atm�� ya da
kiraya vermi� olanlar�na dairdir.

Çokturlar,
korkutacak
kadar
çokturlar,
çünkü kendi
ba��na bir �ey
olmayanlar,
desteklerini
zorbalar�n
hizmetine
verdikleri
zaman bir �ey
olurlar.
Erdemol
derisini s�k s�k
de�i�tirenleri
anlat�yor, ama
as�l hedefinin

onlar oldu�unu da söyleyemeyiz. Peki,
gerçekten ne anlat�yor?
Mustafa Kemal Erdemol, �u geçen
zaman içinde geçmi�ten bugüne geni�
bir alan içinde kar�� oldu�u insanlar�,
durumlar� anlat�yor. �yi de anlat�yor.
Neden kar�� oldu�unu anlat�yor, kar��
olduklar�n�n ci�erlerine ne�ter vuruyor,
kurumu� yüreklerini masan�n üzerine
f�rlat�yor."/ Güray Öz
●  Bologna Süreci Sorgulanıyor
AB’nin akademik tahakkümünün
sosyalist tahlil, ele�tiri ve reddiyesi

■  Derleyen: Nevzat Evrim Önal
■  Yazılama Yayınevi

Avrupa Birli�i’nin merkezinde duran
emperyalist
ülkeler
taraf�ndan
ba�lat�lan
Bologna Süreci,
AB ve onun
yak�n temasta
oldu�u
ülkelerde
yüksekö�retimi
köklü biçimde
dönü�türmeyi,
onu sadece
sermayenin
ihtiyaçlar�na
hizmet eder
hale getirmeyi
hedefliyor.
Buna AB

içinden dahi güçlü itirazlar yükselirken,
Türkiye akademisi sessiz, hatta kimi
“solcu” hocalar dönü�ümü bizzat
yönetiyorlar. Üniversite Konseyleri
Derne�i taraf�ndan haz�rlanan bu kitapta
Türkiye akademisinin sosyalistleri
Bologna Sürecini farkl� yönleriyle tahlil
ediyor, ele�tiriyor ve reddiye için bir
zemin sunuyor.

●  Sosyalizmin Ön Ko�ulları ve Sosyal
Demokrasinin Görevleri

■  Eduard Bernstein
■  Çeviren: Levent Bakaç
■  Yazılama Yayınevi

“Bernstein (...) gerçekten de
‘revizyonizmin babas�’ say�labilir mi? Bu
sorunun yan�t�, tereddütsüz bir ‘evet’
olmal�d�r. Bir kere Bernstein, bir dönem
Marksizm dendi�inde en yetkin ki�i,
‘otorite’ say�lm��t�r. 
Ba�ka bir deyi�le Bernstein, d��ar�dan
herhangi bir ele�tirmen de�il, içinden
geldi�i, ba�
temsilcisi
say�ld��� bir
dü�ünce
sistemine
kimi
yönleriyle
bayrak açan
ilk ve en
önemli
figürdür.
�kincisi,
aradan geçen
yüzy�l� a�k�n
süreye kar��n
bugün bile
Marx’a ve
Marksizm’e
yönelik
ele�tirilerin,
zaman�nda Bernstein’�n yüklendi�i
noktalar�n fazla ötesine geçti�i
söylenemez. Bernstein bu nedenlerle
‘revizyonizmin babas�’ tan�m�n� hak
etmektedir. 
Aradan geçen uzun süre ve bugünkü
Marksizm ele�tirmenleri dü�ünüldü�ünde
‘revizyonizmin büyük dedesi’ bile
denilebilir.”/Metin Çulhao�lu’nun
sunumundan...

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

CHP Genel Ba�kanı olduktan sonra Kadıköy Belediyesi’ni ilk kez ziyaret eden Kemal Kılıçdaro�lu, Kadıköy
Belediyesi’nin sosyal demokrat belediyecili�in en güzel örneklerini sergiledi�ini ifade etti. 

K�l�çdaro�lu’nun Kad�köy ziyareti K�l�çdaro�lu’nun Kad�köy ziyareti K�l�çdaro�lu’nun Kad�köy ziyareti K�l�çdaro�lu’nun Kad�köy ziyareti K�l�çdaro�lu’nun Kad�köy ziyareti K�l�çdaro�lu’nun Kad�köy ziyareti 

KA DI KÖY LÜ �a ir-ya zar Evin Ok çu -
o� lu, okur la r� na son �i ir ki ta b� “En
Gü zel Gün �çin”le merhaba di yor. 
Ya za r�n ye ni ki ta b� n�n ar ka ka -
pak ya z� s� �i ir le ri ni na s�l duy gu -
lar la yaz d� �� n� özet li yor: “Oku -
ya ca �� n�z 82 �i ir, 2010-2011
y�l la r� ara s�n da ya ni, dün ya da
em per ya list sal d� r� la r�n zir ve le -
re ç�k t� ��, ül ke le rin yok sul lu �a
ve par ça lan ma ya itil di �i, dün ya
so kak la r�n da, mey dan la r�n da,
fab ri ka lar da mi ting le rin yü rü yü�
ve grev le rin ç�� l�k ç�� l� �a ol du �u
y�l lar da ya z�l d�… Dev rim örü lür ken,
k� ta la r�n uzak l� �� n� si le rek yü rek ler de
ya nan ate� le, a�k la ve y�l lar ca bi ri ken kin

ve is yan la ya z�l d�. 
Çü rü yen kü re sel em per ya liz min sal d� r� -

la r� na di re ne rek onur la kar �� du ran, dün -
ya n�n her kö �e sin de yü re �i ata rak ya z�l d�.” 

Evin Ok çu o� lu,
“ki tap lar si lah
hey kel ler dim dik du ran duy gu
en gü zel gün den ko par ge lir”
de di �i Sa nat Or du su ad l� �ii ri ile sa na t�n öne mi ni
vur gu lu yor.
“yer al tı nın se si so lu �u ke sil se de �im di
sus ma dı en gü zel ge le cek için ya �a yan yan” di ze -
le ri nin de yer al d� �� �ii ri, ki ta ba ad� n� ver mi�.
Ay lar dan A�k Ol sun �ii rin den al�n t� la d� �� m�z di ze -
le rin de ise in sa na ya k� �an in cit me siz a� k� ev ren -
se le ta �� yor:
“el le ri miz ka vu �un ca
yer yü zü sü rük le nir 
iti lir çe ki lir bo� luk ta 
ge ze gen ler öper yüz le ri mi zi

ay lar dan a�k tır yıl lar dan a�k 
bir yap rak dan sı ol ma lı bu
rüz gar la in cit me siz bu lu� mak” 
Bi lim ka d�n la r� m� za ilk ça� lar dan be ri re va gör -
dük le ri ezi ye tin ve k� y� m�n sim ge si ol mu� olan Hi -
pa ti a için yaz d� �� �ii ri ise �öy le bi ti yor: 
“ce ha le ti sil mi yor ken di ya n�k la r� m� z�n ��� ��n dan
ba� ka s�
bil mek de yet mi yor gö �ü, y�l d�z la r�
esir göz ler le bak t�k tan son ra”
Evin Ok çu o� lu Ka d� köy lü. Do la y� s� ile Ka d� -
köy’de ki men di rek le re çar pan dal ga la ra �a ir ce
ba k�� la ya z� yor ve �s tan bul sev da s� n� Lo dos lu A� -
k� ma �ii rin de de rin lik le du yum sa t� yor.
“is tan bul 
en �i ir ha lim le ge le yim sa na 
emir gan de di ko du su mu bu 
bo �a zın dan geç mez ol mu� lok ma 
al bir o ka dar da ben den 
aç sam a� zı mı sen 
sus sam gö züm de sen sin tü ten”
Bi rin ci �i ir ki ta b� olan �çi Gö rü nen �i ir ler'de on y�l -
l�k ça l�� ma la r� n� top la m�� olan �a ir, bu kez son iki
y�l l�k ça l�� ma la r� n� bi ra ra ya ge tir mi�. �i ir ler le fo -
to� raf ya da res min yer yer bu lu� tu �u say fa la r�
çe vi rir ken Me me de Süt Bi tin ce ad l� �ii rin yer al d� -
�� say fa da Res sam �b ra him Ba la ban’dan bir re -
sim de dik kat çe ki yor. As l�n da ga ze te mi zin okur -
la r� Evin Ok çu o� lu’nu da ha ön ce ya y�m lan m��
olan 7 ço cuk ki ta b� ve son ra da bir �i ir ve bir öy -
kü ki ta b� ile il gi li ha ber le ri miz den ta n� ya cak lar d�r. 

En Gü zel Gün �çin,
�ai rin 10. ki ta b� olu yor. �lk ki ta b� Sa -

k�n K�z ma An ne (Ni san, 2006 ATP ya y� ne vi)
genç/ço cuk öy kü le rin den olu�uyor. �i ir Bah çe si,
Ün lü Bes te ci ler, Ço cuk Eme �i Öy kü le ri, Top rak
Öy kü le ri, Ko nu �an E� ya lar Ekim 2006’da, Çi lek li
Ma sal Pas ta s� 2007'de ay n� ya y�n evin den ç� kan
di �er ki tap la r�. Evin Ok çu o� lu’nun ye ti� kin ler için
yaz d� �� Sar dun ya K� r�l d�k ça (öy kü) ve �çi Gö rü nen
�i ir ler’den son ra, �im di de En Gü zel Gün �çin ad -
l� ki ta b� Ko ra Ya y�n la r�'ndan ya y�m lan d�. �s tan bul
Üni ver si te si Ya ban c� Dil ler Bö lü mün de okut man
ola rak ça l� ��p emek li olan ya za r, ya ban c� �a ir ler -
den seç ti �i �i ir le ri çe �it li der gi ler de ve ken di blo -
gun da ya y�n lan mak üze re Türk çe ye çe vir iyor.
Ay r� ca çe vi ri le ri ara s�n da bu lu nan Ko so va l� K�z
Za na ad l� ki tap 2004’te Pa pi rüs ya y�n la r�n dan ya -
y�n lan d�.
http://evi nok cu og lu.blogs pot.com/ ad re sin de ki
blo gu ile y�l lar d�r okur la r� na ula� ma y� sür dü ren
�a ir ve ya zar Ok çu o� lu, 16-17-18 Ara l�k ta rih le -
rin de de Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi'nde dü -
zen le ne cek olan Ki tap Gün le ri’nde Ka d� köy lü
okur la r� ile bu lu �a cak.

OKÇUO�LU’NUN YEN� K�TABI ÇIKTI 
Caddebostan Kültür

Merkezi'nde düzenlenecek
olan Kitap Günleri’nde
Kadıköylü okurları ile
bulu�acak olan Kadıköylü
�air-yazar Evin Okçuo�lu,
‘En Güzel Gün �çin’ adlı
son kitabını çıkardı. 

Kılıçdaro�lu, Kadıköy Belediyesi Beton
Zemin Laboratuvarı’nda beton

örneklerini inceledi.
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● Mustafa SÜRMEL�

S�NEMAMIZIN “vamp kad�n”
karakterini en iyi canland�ran

oyuncular�ndan, Kad�köylü sanatç� ve
eski manken Lale Belk�s, 59 resminden

olu�an “Boyalarla Esintiler” adl�
sergisini, 26 Kas�m Cumartesi günü

Kad�köy Belediyesi Fuaye Sergi
Salonu’nda açt�. Çok say�da davetlinin
ve sanatç� dostlar�n�n kat�ld��� sergide,

Belk�s’�n 15 y�ld�r üretti�i eserler yer
al�yor. Lale Belk�s, bu

resimlerinde
sanatç�n�n s�k�nt�lar�n�,
gizli kalm�� duygular�n�

boyalarla anlatt���n�
belirtiyor. Belk�s,
“Renkler insan�n

duygular�n� yans�t�r.
Sanatç�lar�n ya�amlar�
her zaman çok renkli

görünür. Ama bu renkli ya�amlar�m�zda
bile çok hüzünlü zamanlar�m�z vard�r.

Resimlerimde bunlar� anlatmak istedim”
diyor. “Boyalarla Esintiler” sergisi 3

Aral�k Cuma günü sona eriyor. Ancak
Lale Belk�s’�n tüm eserlerini görmek

isteyenler, sanatç�n�n, e�i Yalç�n Ota�
(Ate�böce�i Yalç�n) ile oturdu�u

Moda’daki evinde açt��� Home Galeri’yi
ziyaret edebilirler.
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u ya �a mak ta ol du �u muz gün le re ka -
dar in sanl���n bü yük bö lü mü nün ha -
yat tarz�na ve de �er le ri ne yön ve ren

‘Bat� uy garl���’ de ni len Av ru pa gü cüy dü.
Ame ri ka Bir le �ik Dev let le ri de bu uy garl�k
çev re si nin 20. yüzy�l�n ilk çey re �in den be -
ri ade ta lo ko mo ti fi ol du.

�öy le ta ri hin pen ce re sin den ba kar -
san�z a�a�� yu kar� üç bin y�ld�r ön ce Ak -
de niz yö re si ve 1400’ler den ba� la ya rak
ona ek lem le nen At lan tik aç�l�m�yla Av ru pa
ve Ak de niz böl ge si in sanl���n ta bi ata ege -
men ol ma da, ya ni do �ay la mü ca de le de,
yer yü zü zen gin lik le ri nin sö mü rül me sin de
ve so nuç ta mad di ve ma ne vi ola rak ge li� -
me sin de ön cü; do lay�s�yla her bak�mdan
güç mer ke zi ol mu� tur. �n sanl���n he men
he men bü tün ile ri at�l�mlar�, sos yal olu -
�um lar, de �er ler; al��kanl�klar�n, ge le nek -
le rin yer le� me si, ve bun lar�n di �er böl ge -
le re k�smen de ol sa ula� mas� ‘Bat�’ ad�
ve ri len bu böl ge nin ya rat�c�l��� ve di na -
miz miy le yay�l�p ger çek le� ti.

�n sanl�k yer yü zün de olup bi ten le ri, ge -
nel lik le ‘Bat�’ de �er ler sis te mi nin bak��
aç�s� ile gör me ye al��t�. Bu du ru mun dün -
yan�n her ye rin de ayn� de re ce de ya -
�and��� id di a edi le mez. Ne var ki ba zen
zor la, ba zen ça re siz lik le ve ya uyum sa� -
la mak ih ti yac�yla Bat� mer kez li de �er ler
sis te mi, si ya set te, ti ca ret te, üre tim mo -
del le rin de, kül tür de; özet le in san ha yat�n�
et ki le yen ve be lir le yen bü tün un sur lar�yla
yer kü re nin di �er böl ge le rin de de de �i �ik
öl çü ler de de ol sa dai ma varl���n� his set tir -
di.

Do �an�n ver di �i ser vet le rin pay -
la��lmas�nda bu uzun ta rih bo yun ca ka rar
ve ri ci ve dü zen le yi ci dai ma ‘Bat�’ dün yas�;
ya ni ül ke le ri ol du. Ulus la ra ras� ili� ki ler de ki
si ya si, eko no mik, sos yal bü tün ili� ki le rin
ku ral lar�n�, hu ku ku nu bu böl ge nin ül ke le ri
be lir le di; di �er le ri bu na is ter is te mez uy -
du. Ulus la ra ras� ör güt le ri, ku rum lar� Bat�
dün yas� be lir le di ve kur du. Hep si nin ida re
mer kez le ri de yi ne Bat� da ko num land�.
19. ve 20. yüzy�llar�n bü yük sa va� lar�n�,
si ya sal eko no mik mü ca de le le ri ni Bat� ül -
ke le ri dü zen le di ve yü rüt tü. �n sanl��a yön
ve ren dü �ün ce ak�mlar� da el bet o çev re -
de do �up yayg�nla�t�.

Mer kez, 20. yüzy�lda ABD ile ge ni� le di.
Hat ta bu co� raf yan�n 1945’ten son ra ku -
ru lan as ke ri gü cü nün ör gü tü ne de Ku zey
At lan tik Pakt� (NA TO) de di ler. Ko mu ta
Mer ke zi ni de Pa ris’e yer le� tir di ler. Da ha
son ra Brük sel’e nak le dil di ise de ru hu nun
mer ke zi Was hing ton’da bu lun du �u da
pe kâ lâ bi li nir.

Yer yü zü nü ‘Do �u’; ‘Bat�’; ‘Yak�ndo �u’;
‘Uzak do �u’ ve ben ze ri te rim ler le tan�mla -
yan da yi ne ‘Bat�’ uy garl�k çev re si dir…
Çün kü dün yan�n a��rl�k mer ke zi oras�d�r.
Co� ra fi ter mi no lo ji de ona gö re dir. Ba� -
dat ora ya gö re ‘Or ta do �u’dur; �ang hay
da yi ne ora ya gö re ‘Uzak do �u’dur.

�im di ge le lim bu gün den ge le ce �e
bak��a… �s ter se niz ‘falc�l�k’ de yin. �öy le
ya da böy le ‘dün yan�n a��rl�k mer ke zi’ de -
�i �i yor. Art�k y�llanm�� Av ru pa, da ha dinç
olan ABD en teg ras yon lu Bat�, üç bin y�ll�k
ik ti dar�n� usul usul yi tir mek te; bel ki de
h�zl� h�zl�. Han gi uzun luk ta ki za man di li mi -
ne ya va�, han gi si ne h�zl� di ye ce �i ni ze
ba�l�. Yer kü re de ki �u son Or ta do �u ve
Ak de niz kar ga �a lar�n�n se be bi (he men
isim de takt�lar; yok Arap Ba har� imi�..
Aca ba ilk ba har m�, son ba har m�? !) aca ba
o ül ke le rin me se le le ri mi dir yok sa ‘Bat�’ ile
‘Do �u’nun; ba� ka bir de �i� le At lan tik ile
Pa si fik’in güç pay la��m�yla ba� lant�l�d�r
di ye mi dü �ün me li?

Gö rü nen o ki, As ya co� raf yas�n�n dev
güç le ri Çin, Rus ya ve Hin dis tan, dün yan�n
a��rl�k mer ke zi ni Do �u’ya kayd�r�yor lar…
Art�k güç mü ca de le si nin ve yer yü zü söz -
cü lü �ü nün mer ke zi üç bin y�ldan son ra
do �u ya göç et mek te. Unu tul mas�n ki Pa -
si fik de bir de Avus tral ya di ye; Ye ni Ze -
lan da di ye bü yük lük ler var. He le he le
Avus tral ya ba kir li �i ve nü fu su nun azl���yla
son de re ce çe ki ci bir co� raf yad�r. �kin ci
bü yük pay la��m sa va��nda, o k�tan�n i� tah
çe ki ci li �i nin bir ba� ka Pa si fik ül ke sin ce
tes pit edi lip tad�na bak ma gi ri �i mi ni de
unut ma mak ge re kir. K�sa cas� ge le cek Pa -
si fik ve Hint Ok ya nus lar�nda �e kil le ne cek
gi bi dir ve ‘gi bi’den iler de bir a�a ma ya ge -
lin mi� tir…

Kim bi lir, bir za man son ra kav ram lar
ve alg�la ma lar da nas�l de �i �e cek tir. Me -
se la bel ki de k�rk el li y�l son ras�n�n in san -
lar� Av ru pa’y� ‘Uzak Bat�’ ola rak isim len di -
re cek ler dir. Ba� dat da ‘Yak�nbat�’ say�la -
cakt�r; ABD’ye ise her hal de ‘Yak�ndo �u’
de ne cek tir. Öy le ya, a��rl�k mer ke zi Pa si -
fik’e kay�nca yer yü zü ni met le ri ni da��tan
ka rar gâh da ora ya ta��na cak, çok �e yin
�ek li ve de �e ri de oras�n�n yak la��m�na
gö re ye ni den tan�mla na cakt�r.

Tür ki ye, dün ya da deh �et li bir �e kil de
de �i� mek te ki je opo li ti �i al g� la mak zo run -
da d�r. Bu gü nün gö rü nüm le ri nin ar ka s�n da
bam ba� ka bir ge le cek olu �u yor. 

Fark et me li.

Murat  KATOĞLU

Ş

“UZAK BATI”?

Düzenledi�i etkinliklerle, sanat dünyasının birçok ünlü ismini Kadıköylüler’le bulu�turan Caddebostan
Kültür Merkezi Sanat Kütüphanesi, bu sezon tüm sinemaseverleri mutlu edecek bir projeye imza
atıyor. Türk sinemasına damga vurmu� filmler, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gösterilecek. 

● Semra ÇELEB�

Bu top rak la r�n ye ti� tir di �i
en önem li ay d�n ve ya zar -
la r�n dan Sa ba hat tin

Ali’nin hâ lâ bir me za r� ol ma d� �� -
n� ve ne re ye gö mül dü �ü nün da hi
bi lin me di �i ni bi li yor muy du nuz?
Fai li meç hul ci na yet le rin ak� be ti -
ni sor mak için b�k ma dan usan -
ma dan her haf ta Cu mar te si gü nü
Ga la ta sa ray Mey da n�’nda top la -
nan Cu mar te si An ne le ri, 257.
haf ta da, bu us ta ya za r�n ak� be ti ni
sor mu� lar d�. Sa de ce ka y�p ya k�n -
la r� de �il, onun ro man la r� n�, hi -
kâ ye le ri ni oku ya rak ye ti� mi�, �i -
ir le rin den bes te len mi� �ar k� lar la hü zün le nip co� -
mu� her du yar l� in san ay n� so ru yu so ru yor as l�n da:
“Sa ba hat tin Ali’ye ne ol du?”

� C� NA YET TA NI �I
KUK LA �R FAN AN LA TI YOR

Bu so ru nun ya n� t� n�, he nüz çok ye ni bir
grup olan Oy na yan �n san Ti yat ro su, bir kuk la -
n�n söz cük le riy le an la t� yor. A�aç �r fan ad l� bu
kuk la ya ha yat ve ren ve oyu nu yö ne ten Ha lil
Er san, bu oyu nu sah ne le me ye na s�l ka rar ver -
dik le ri ni �öy le ak ta r� yor: “…�lk mi zah der gi -
mi zin ya za r� Sa ba hat tin Ali öl dü re li 63 y�l ol -
mu� tu. Ve me tin onun ci na ye ti ni an la t� yor du.
�� te bu yüz den önem liy di, sah ne len me liy di. O
ci na yet le ba� la m�� t� bir sü rü �ey. Bir kor ku ya -
y�l m�� t� her ya na. Tüm ay d�n lar ses siz kal m�� -

t�… O za man en ba �a dö nül me li. Ön ce il ki nin
he sa b� ve ril me li.” Ve oyu nun hi kâ ye si ni �öy le

dil len di ri yor: “Ta n�k ka t�l d� ara m� -
za. Sa ba hat tin Ali öl dü rü lür ken ona
s�rt ve ren a�aç di le gel di. O a�aç
ye di as�r l�k bir ç� na r�n göl ge sin de
ye ti� ti. Ç� na r�n s�r r� na va k�f ol du
ön ce, son ra ke sil di. Son ra sa t�l d� ve
on dan kuk la bir ço cuk oyul du. Ad�
�r fan ko nul du. �r fan ta n�k ol du �u ci -
na ye ti ve da ha son ra edin di �i dost -
la r� n�n hi kâ ye le ri ni an lat mak üze re
yo la ko yul du.”

� GÖL GE T� YAT RO SU
CAN LA NI YOR

Oy na yan �n san Ti yat ro su, A�aç
�r fan’�  ilk kez 23 Ka s�m ak �a m�

Mo da’da ki Oyun Atöl ye si’nde sah ne le di. Ti -
yat ro me rak l� la r�, sa lon da ki yer le ri ni al�r ken,
sah ne ye çok tan yer le� mi� “�ki -
�e hir” mü zik gru bu çal ma ya
ba� la m�� t� bi le. A�aç �r fan’�n
ko mut la r�y la ça lan �ki �e hir’in
mü zik le ri, iz le yi ci le ri oyu nun
içi ne so kar ken, kuk la �r fan
ba� la d� gör dük le ri ni an lat ma -
ya… 7 as�r l�k ç� nar dan ö� ren -
dik le ri ni, göv de si ne yas la n�p
din le nen ko nuk la r� n�, bu ko -
nuk lar dan bi ri olan Sa ba hat tin
Ali’yi, Ali’nin önün de ona yol
gös te ren ama kat li ne se bep
ola ca �� sin si gö rü nü �ün den

bel li ada m� ve ci na ye ti… A�aç �r fan an la t�r -
ken, iz le yi ci uzun za man d�r ta n�k ol ma d� �� hat -
ta unut tu �u ge le nek sel ti yat ro nun bir bi çi mi;
göl ge ti yat ro su can la n� yor per de de. O per de de
Ka ra göz le Ha ci vat’� iz le me ye al� ��k göz ler bu
se fer, Is t� ran ca or man la r� n�, a�aç la r�, yap rak la -
r�, Sa ba hat tin Ali’yi, ka ti li ni, a�aç la r� ke sen or -
man c� y�, ma ran go zu, ma ran goz dan bir kuk la
is te yen kü çük k� z� n� gö rü yor. A�aç �r fan ve
�ki �e hir’se bu göl ge le re söz cük ler ve mü zik ler -
le e� lik edi yor. Sa de ce bir sa at sü ren oyun, ta d�
da mak ta b� ra k�p, ta n�k l�k la r� n� ba� ka la r� na an -
lat mak üze re yo la dü �ü yor. 

� AMA TÖR RUH LA
PRO FES YO NEL T� YAT RO

Oy na yan �n san Ti yat ro su eki bi, ilk kez se -
yir ci kar �� s� na ç�k t� �� Oyun Atöl ye si’nde ayak -
ta al k�� la n�r ken, ba �ar m�� ol ma n�n mut lu lu �uy -
la ve he ye ca n�y la se lam ve ri yor lar d�. Ama tör

ruh la yap t�k la r� ça l�� ma, Ser -
kan Bil gi li’nin us ta ka le min -
den ç� kan me tin ve Alev To -
pal’�n ���k ta sa r� m�y la pro fes -
yo nel bir oyu na dö nü� mü� tü.
Oyun bo yun ca sa de ce göl ge le -
ri ni iz le di �i miz Ba ran Soy sal,
Can su F� r�n c�, Er han Al pay ve
Sey ma Pe çe ile bir lik te sah ne
önü ne ge len ekip, bun dan son -
ra da si ya si ci na yet le ri per de ye
ta �� ya cak la r� n�n sö zü nü ve ri -
yor lar d�. 

www.oy na ya nin san.org

● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi Sa nat Kü tüp ha ne si, �im di ye ka dar on lar ca
ya zar la söy le �i ve im za gün le ri dü zen le di, ya -

�a yan ve ya ar t�k ara m�z da bu lun ma yan bü yük us ta la -
r�n ob jek ti fin den ya da f�r ça s�n dan ç�k m�� eser le ri sa -
lon la r�n da ser gi le di. Ki mi za man Ya �ar Ke mal gi bi bir
ç� nar la bu lu� tuk, ki mi za man Bed ri Rah mi’nin renk le -
rin de kay bol duk… Bir bak t�k si ne ma m� z�n sul ta n�
Tür kan �o ray ya n� ba �� m�z da, es ki bir dos tuy la söy le -
�ir gi bi an la t� yor an� la r� n�… Ula �� la maz de ni le ni ya -
k�n la� t� ran CKM Sa nat Kü tüp ha ne si, 3 Ara l�k’ta ba� -
la ta ca �� Özel Film Gös te rim le ri ve Söy le �i le ri ile de
biz le ri ya k�n ta rih te bir yol cu lu �a ç� ka r�p, ta n�k la r�y la
bu lu� tu ra cak. Bu et kin li �in en he ye can ve ri ci ta ra f�y sa,
biz zat oyun cu la r� ve yö net men le riy le bir lik te fil mi iz -
le yip üze ri ne ko nu� mak ola cak.

Et kin lik ler di zi si, 3 Ara l�k
Cu mar te si gü nü sa at 14.00’te,
Ya vuz Tur gul’un en be �e ni len
film le rin den bi ri olan “Muh sin
Bey”in gös te ri miy le ba� l� yor.
Son ra s�n da ya p� la cak söy le �i ise
ger çek ten he ye can ve ri ci! Fil -
min yö net me ni Ya vuz Tur gul,
oyun cu lar �e ner �en, U�ur Yü -
cel, Ser min Hür me riç, Os man
Cav c� ve fil min mü zik le ri ne im -
za atan Atil la Öz de mi ro� lu, y�l -
lar ön ce ya rat t�k la r� fil mi, san ki
“ga la”s� ya p� l� yor mu� gi bi ye ni -
den se yir ciy le bir lik te iz le yip
üze ri ne soh bet ede cek ler. 

� ‘YI LA NI ÖL DÜR SE LER’
B�R ÖN PRO VAY DI

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi Gör sel Sa nat lar Yö net me ni Se def Nar -
ç�n, bu et kin lik fik ri nin na s�l do� du �u nu ve ge li� -
ti �i ni �öy le an la t� yor: “Geç ti �i miz y�l Ni san
ay�n da Ya p� Kre di Kül tür Sa nat i� bir li �i ile Gü -
ne� Ka ra bu da’n�n Ya �ar Ke mal fo to� raf la r�n dan
olu �an ‘Al Gö züm Sey rey le’ ad l� bir ser gi si ni
aç m�� t�k. Ben, Ya �ar Ke mal ile il gi li bu çok
özel ser giy le ba� lan t� l� bir et kin lik da ha ol ma s�
ko nu sun da �s rar c� ol dum. Söy le �i yap ma fik ri -
ne Ya �ar Ke mal s� cak bak ma d� çün kü ken di -
siy le il gi li �im di ye ka dar pek çok söy le �i dü -
zen len mi� ti. Biz de ro man la r�n dan si ne ma ya
uyar la nan bir fil mi nin gös te ri -
mi ne ve ar d�n dan fil min söy le -
�i si ne ka rar ver dik. Bu ser gi ile
e� za man l� ola rak Ya �ar Ke -
mal’in ‘Y� la n� Öl dür se ler’ ro -
ma n�n dan 1981 y� l�n da si ne -
ma ya uyar la nan ay n� ad l� fil -
mi nin özel gös te ri mi ni ger -
çek le� tir dik. Bu gös te ri me
ba� ta Ya �ar Ke mal ol mak
üze re, fil min yö net me ni ve
ba� rol oyun cu su Tür kan �o -
ray, gö rün tü yö net me ni Gü -

ne� Ka ra bu da, fil min mü zik le ri ni

ya pan Zül fü Li va ne li, fil min ya -
p�m c� s� Ab dur rah man Kes ki ner
ve pek çok da vet li ka t�l d�. Film
gös te ri mi nin ar d�n dan da bir söy -
le �i ol du. Bu et kin lik Ka d� köy lü
sa nat se ver ler den çok yo �un bir
il gi gör mü� tü. Bu y�l ger çek le� ti -
re ce �i miz ‘Film Gös te ri mi ve
Söy le �i’ et kin li �i nin de bir ön
pro va s� ya p�l m�� ol du bir an -
lam da.”
� PROG RAM DA YIL MAZ
GÜ NEY VE ‘UMUT’ VAR

Özel Film Gös te rim le ri ve
Söy le �i le ri et kin li �i, her ay
ba� ka bir fil me ve o fil me

emek ve ren le re ev sa hip li �i ya pa cak. Bu kap sam -
da bel ki de uzun bir sü re den son ra ilk de fa, ya sak -
l� bir yö net me nin, Y�l maz Gü ney’in “Umut” fil mi -
ni iz le ye ce �iz ve o set te bu lu nan si ne ma emek çi le -
rin den din le ye ce �iz Gü ney’i ve Umut’u… Ama
on dan ön ce ba� ka bir film da ha var s� ra da. Se def
Nar ç�n, prog ram hak k�n da �u bil gi le ri ve ri yor:
“�u bat ay�n da ba� ro lü nü Tür kan �o ray ve Ta lat
Bu lut’un oy na d� ��, yö net men li �i ni Ali Öz gen -
türk’ün yap t� �� yi ne bol ödül lü bir film olan
‘Ha zal’ fil mi nin gös te ri mi ola cak. Da ha
son ra oyun cu lar ve film eki bi ile söy le �i ya -
pa ca ��z. Mart ay�n da se na rist li �i ni, yö net -
men li �i ni, ya p�m c� l� �� n� ve ba� rol oyun cu -
lu �u nu Y�l maz Gü ney'in yap t� �� ‘Umut’ fil -

mi ola cak. Fil min oyun cu kad -
ro sun da ay r� ca Tun cel Kur tiz,
Os man Al ya nak ve En ver Dön -
mez yer al� yor. Fil min gös te ri -
min den son ra e�i Fa to� Gü ney,
Gü ney Vak f� Ba� ka n� Yö net -
men Hü se yin Ka ra bey, fil min
oyun cu la r� Tun cel Kur tiz ve
Kür �at Al n� aç�k’la söy le �i ola -
cak. Ni san ay�n da ise yö net -
men li �i ni Ömer Fa ruk So -
rak’�n yap t� ��, ba� rol le ri ni Meh met
Gün sur ve Bel çim Er do �an’�n pay -
la� t� �� ‘A�k Te sa düf le ri Se ver’ var

prog ra m� m�z da.”  CKM Gör sel Sa nat lar Yö net me -
ni Nar ç�n, Ka d� köy lü le rin bu et kin lik le ri ka ç�r ma -
ya ca ��n dan da emin: “CKM Sa nat Kü tüp ha ne si bu
se zon da hiç h�z kes me den ki tap söy le �i ve im za
gün le ri ne de de vam edi yor. Bu et kin lik le ri miz de
hâ lâ sa lon la r� m�z do lup ta �� yor. Ka d� köy lü ler emi -
nim ki Özel Film Gös te ri mi ve Söy le �i et kin li �i -
miz de de bi zi yal n�z b� rak ma ya cak lar d�r. Bu ödül -
lü film le ri çe ken ün lü ve ba �a r� l� yö net men ler le,

film de oy na yan oyun cu lar la fil mi iz le yip üze ri ne
söy le �i ye ka t�l mak ho� la r� na gi de cek tir di ye dü �ü -
nü yo rum.”

SiNEMANIN KALBi
Caddebostan’da atacak!
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SiNEMANIN KALBi
Caddebostan’da atacak!

Oynayan �nsan’dan Sabahattin Ali

C�NAYET�

Oynayan �nsan Tiyatrosu, ilk
oyunlarında bu co�rafyanın tarihine
kazınmı� ilk ‘kayıp’ olan usta yazar

Sabahattin Ali’nin Istıranca
ormanlarındaki son dakikalarını,

‘A�aç �rfan’ adlı bir kuklanın
dilinden anlatıyor.

Lale
Belkıs’tan
Boyalarla
Esintiler

Muhsin Bey

Sedef Narçın

A�kTesadüfleri Sever
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● Mus ta fa  SÜR ME L�

Gün geç mi yor ki ka d� na �id det ha -
be ri duy ma ya l�m. �n sa n� de rin -
den ya ra la yan bu ko nu bir çok

plat form da tar t� �� la dur sun, Ka d� köy
Kent Kon se yi so mut bir ça l�� ma ba� lat -
t� ve ken di ça p�n da ko nu ya dik kat çek -
ti. Türk ti yat ro su nun, du ru �uy la se vi len
ve sa y� lan is mi Ali Er do �an’�n des te �i -
ni ala rak bir ti yat ro oyu nu ha z�r la yan
Ka d� köy Kent Kon se yi ka d� na �id de ti
ele� ti re rek dik kat çek ti. 

� PRO FES YO NEL LE RE TA� 
ÇI KAR TAN PER FOR MANS
Oyu nun is mi “Da ya �� m� Yer mi si -

niz?”. Ba� rol ler de ise Ka d� köy Kent
Kon se yi Ka d�n Mec li si Ba� ka n� Se rap
Ören yer al� yor. Sah ra y� ce did gru bu nun
ba� ka n� Na lan A� k�n’� ve K�y met ha -
n�m la r� da oyun da ki per for mans la r�y la
unut ma mak ge rek. 

Ya Nü vit �ah l� o� lu… Oyu nu iz le -
me niz la z�m. Ka d� köy Kent Kon se -
yi’nin Ba� ka n� Nü vit �ah l� o� lu’nu hep
mi mar, sos yal ve si ya si bir ki �i lik ola -
rak ta n� d� �� m�z için ti yat ro sah ne sin de
ba�ar�l� bir per for mans ser gi le ye ce �i ni
hiç dü �ün me mi� tik. �ah l� o� lu bi zi
�a��rtt� ve ba �a r� l� per for man s�y la sa -
lon dan bü yük al k�� al d�. 

� AL� ER DO �AN
PRO FES YO NEL DES TEK 

SA� LA DI
Oyun, ge le cek te ki ben zer ça l�� ma la -

r� ve oyun da ki per for man s�y la il gi li so -
ru la r� m� z� ya n�t la yan Nü vit �ah l� o� lu,
me�er es ki bir ti yat ro cuy mu�. Üni ver si -
te y�l la r�n da Ka d� köy Halk E�i tim Mer -
ke zi’nde Tun cay Özi nel’in ta le be si ol -
mu�. Da ha son ra Har bi ye sah ne sin de
De ne me Sah ne si ad� al t�n da ya r� pro fes -
yo nel ça l�� ma la ra ka t�l m��. “Da ya �� m�
Yer mi si niz?” oyu nu nu ise üçün cü de fa
sah ne le yen Kent Kon se yi Ka d�n Mec li -
si Ti yat ro Eki bi bu oyun la bir ger çe �i
tra ji ko mik �e kil de yo rum la m��. Ti yat -
ro cu Ali Er do �an ve eki bi nin pro fes yo -
nel kat k� la r� ve si ne viz yon lu su nu muy -
la ba�ar�l� bir eser or ta ya ç�k m��. Za man
za man ufak pa nel ler le iz le yi ci le re bil gi
ve ril me si de ih mal edil me mi�. 

� YE N� OYUN HA ZIR LI �I
SÜ RÜ YOR

Kent Kon se yi Ka d�n Mec li si Ti yat -
ro Eki bi’nin “7 Ka r� l� Gür büz” isim li
oyun için Er do �an ile ha z�r l�k için de ol -
du �u nu ö� ren di �i miz �ah l� o� lu, sa na -
t�n her ke se aç�k ol du �u nu Ka d� köy’de
ti yat ro sa lon la r� n�n sa y� s� n� art t�r mak ve
in san la r� sa nat la bu lu� tur mak ge rek ti �i -
ni söy le di. 
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Kadına �iddeti tiyatro oyunuyla önlemeyi amaçladılar
ve ‘Daya�ımı Yer misiniz?’ oyununu sahnelediler.

Kadıköy Kent Konseyi sergiledi�i oyunla profesyonel
oyunculara ta� çıkarttı. 

GÜN DEM:
1- Ruh sat ve De ne tim Mü dür lü �ü nün, mev cut iç ki li yer böl ge si ne ek -
len mek üze re tes pit edi len ye rin ad re si ve Ye ni �ç ki li Yer Böl ge si ha ri -
ta s� ile il gi li tek li fi. 
2- Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü dür lü �ü nün, am ba laj at�k la r� n�n kay na -
��n da ay r� top lan ma s� ile il gi li tek li fi.
3- Ve te ri ner �� le ri Mü dür lü �ü nün, Mu ris Fik ret SA LA TA CI ta ra f�n dan
sa hip siz hay van la r� ko ru yan ba r�n d� ran hay van ba r� na �� na 4.000,00
TL’lik ba �� ��n ka bul edil me si ile il gi li tek li fi. 
4- Fen �� le ri Mü dür lü �ü nün, Yel de �ir me ni Em ni yet Loj ma n� n�n d��
cep he si nin bo ya t�l ma s� ile il gi li tek li fi.
5- Fen �� le ri Mü dür lü �ü nün, Eren köy Ruh ve Si nir Has ta l�k la r� E�i tim
ve Ara� t�r ma Has ta ne si’nde ye ni ya p� lan Acil Po lik li nik hiz met bi na s�
çev re sin de bu lu nan alan da sert ze min dü zen le me si ya p�l ma s� ile il gi li
tek li fi. 

T.C.
KA DI KÖY BE LE D� YE BA� KAN LI �I

Ya z� �� le ri Mü dür lü �ü Mec lis Bü ro su �ef li �i
Sa y�: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1644609 28/11/2011

Ko nu: Mec lis Gün de mi

T.C.KA DI KÖY �L ÇE S� BE LE D� YE BA� KAN LI �IN DAN
Ka d� köy Be le di ye Mec li si nin 6. Se çim Dö ne mi, 3.  Top lan t� Y� l�n da

ya pa ca �� Ara l�k Ay� Top lan t� la r� 05 Ara l�k 2011 Pa zar te si –  09 Ara l�k
2011 Cu ma ta rih le ri ara s�n da ya p� la cak t�r.

Ara l�k Ay� Top lan t� la r� n�n ilk bir le �i mi 05 Ara l�k 2011 Pa zar te si gü nü,
sa at 16.30’da Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Bi na s�, Mec lis Sa lo nun da
ya p� la ca ��n dan Sa y�n Mec lis Üye le ri nin top lan t� ya te� rif le ri ni ri ca

ede rim. 
Av. Se la mi ÖZ TÜRK

Be le di ye Ba� ka nı

�iddete duyulan tepki,
dilek a�acına asılan küçük

notlarla dile getirildi....
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● Mustafa SÜRMEL�

Anadolu yakas�n�n en önemli
hastanelerineden olan Hay dar pa �a Nu -
mu ne E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si

ba� tan a�a �� ya ye ni den in �a edi le -
cek. Hay dar pa �a Nu mu ne
E�i tim ve Ara� t�r ma
Has ta ne si’nin ta ri hi
bi na s� na ek ola -
rak yap�lacak
ye ni ve mo -
dern bi na lar la
ya tak sa y� s�
800’e ç� ka cak.
Has ta ne bün ye -
sin de 200 ya tak l�
on ko lo ji bö lü mü de
olu� tu ru la cak. Dep re me
da ya n�k l� �e kil de 112-113
bin met re ka re ala na in �a edi le cek ye -
ni has ta ne de 75 yo �un ba k�m ya ta ��, otuz dan
faz la ame li yat ha ne, rad yo lo ji üni te si, me di kal
on ko lo ji ve ke mo te ra pi üni te si, her tür lü mo -
dern fi zik te da vi uy gu la ma la r� n�n ya p� la bi le ce -
�i bö lüm, ço cuk ve ka d�n do �um bö lü mü ba� -
ta ol mak üze re her alan da sa� l�k hiz me ti su nu -
la cak.

Ar na vut luk, Ko so va, Af ri ka ül ke le ri ve
Türk cum hu ri yet le rin den ge len has ta lar da da -
hil ol mak üze re gün de 5 bin has ta ya hiz met ve -
ren Hay dar pa �a Nu mu ne E�i tim ve Ara� t�r ma
Has ta ne si, ye ni bi na la r� ta mam lan d� ��n da
ulus la ra ra s� sa� l�k ala n�n da hin ter lan d� n� art t� -
ra rak dün ya n�n �i fa bul du �u bir sa� l�k mer ke zi
ha li ne ge le cek. 

� PROF. DR. ÇA� KUR LU: 
‘TÜR K� YE GU RUR DU YA CAK’

Hay dar pa �a Nu mu ne E�i tim ve Ara� t�r ma
Has ta ne si’nin son y�l lar da kay det ti �i a�a ma da
viz yo nu ve bi ri ki miy le bü yük kat k� s� olan Ba� -
he kim Prof. Dr. Tur han Ça� kur lu, son gün ler -
de çok he ye can l�. Zi ra Hay dar pa �a Nu mu ne
E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si için dö nüm
nok ta s� ka rar la r�n al� na ca �� bir sü reç ya �a n� -
yor. Ba z� te fer ru at lar da or ta dan kal d� r� l�p, tam
an la m�y la pro je onay la n�r sa Tür ki ye dün ya n�n
en önem li sa� l�k mer kez le rin den bi ri ne ka vu -
�a cak. Eki bi ile ge ce si ni gün dü zü ne ka ta rak
ça l� �an Prof. Dr. Ça� kur lu ça l�� ma lar la il gi li
son du ru mu ve ta ze bil gi le ri Ga ze te Ka d� köy’e
an lat t�. “Has ta ne nin ne re ye ko nu� la na ca ��,
yol la r�n na s�l ge çe ce �i, bi na la r�n na s�l yer le �e -
ce �i nin be lir len di �i Le ke pro je sin den (kullan��
amac�na uygun olarak seçilmi� bir alan�n çe �it -
li fonk si yon lar için kul lan ma du ru mu nun or ta -
ya ç� ka r�l ma s�) son ra avam pro je si ni de yap t�k.
Le ke pro je si iki y�l ön ce ya p�l d�. Ba kan l�k ta -
ra f�n dan onay land�. Avan  (ön)  pro je si -
nin de tam an la m�y la onay lan ma s�
bek le ni yor. Bü yük �e hir Be le di -
ye Mec li si’nde ki gö rü� me ler -
den de olum lu so nuç ç� kar -
sa Avam pro je onay lan m��
ola cak, pro je de te me lin
at�l ma s� ise 2012 y� l�
için de ön gö rü lü yor” de -
di. 

� �S TAN BUL’UN
AC�L �H T� YA CI VAR

Ün lü bil gin ve t�p ada m�
�bn-i Si na’n�n gu rur du ya ca ��
bir �i fa mer ke zi ni Tür ki ye’ye ve

dün ya ya ka zand�r mak için aza mi gay ret sar f
et tik le ri ni, pro je nin bir an ön ce bit me si ge rek -
ti �i ni vur gu la yan Ça� kur lu, “Ne den bir an ön -
ce? Çün kü ya k�n za man da gör dü �ü müz dep -
rem de gös ter di ki Tür ki ye, özel lik le �s tan bul,

dep rem ris ki ni had saf ha da ya �� -
yor. Bü yük �e hir ol du �u -

muz için de ta bi olay -
la r�n kon tro lü

Van’da  k in  den
çok da ha kar -
ma ��k ola cak -
t�r. Bu ne den le
has  ta  ne  le  r in
ayak ta dur ma s�

�art. �s tan bul’da
cid di bir dö nü �üm

ge re ki yor. Sa de ce
Hay dar pa �a’da de �il.

Bü tün �s tan bul has ta ne le ri ni
kap sa yan dö nü �üm za ten ba� la d�. Di -

�er has ta ne ler de pro je le ri ni çiz dir di ler. Bi ti -
ren ler var, in �a ata ba� la mak üze re olan lar var.
Göz te pe-Kar tal ba� la mak üze re, �i� li Et fal
ba� la d�. Biz de bir an ön ce has ta ne nin ya p�l ma -
s� için gay ret gös te ri yo ruz” aç�k la ma s�n da bu -
lun du.

� V�Z YO NU MUZ: 
ULUS LA RA RA SI DÜ ZEY DE

KA BUL GÖR MEK’
�s tan bul’da 13 Ekim’de Ba kan l�k ön cü lü -

�ün de ya p� lan plan la ma top lan t� s�n da has ta ne -
nin ma li kay na �� n�n TO K� ola ca �� n� ve has ta -
ne yi TO K�’nin ya pa ca �� n� söy le yen Ça� kur lu,
“D�� gö rü nü �ü ta ri hi bi na y� an d� ran ama iç ya -

p� s�y la ça ��n tüm ih ti yaç la r� n� aza mi kar �� la -
yan mü kem mel bir ça� da� has ta ne pla n� çiz dir -
dik. Yo �un ba k�m la r�y la, on ko lo ji bö lü müy le,
en ge li� mi� rad yo lo ji bi ri miy le, la bo rat uv ar la -
r�y la, aci liy le 200’ü on ko lo ji ol mak üze re 800
ya tak l� bir has ta ne pro je si ni ta mam la d�k. Dep -
re me da ya n�k l� bir has ta ne ola cak. Dep rem den

en ufak bir et ki len me gör me me si plan la na rak
di zayn edil di. Uy gu la ma pro je si de ben zer �ek -
liy le çi zi lip, ya p�l d� �� za man ev kon fo run da bir
te da vi yu va s� ha li ni ala cak. Ulus la ra ra s� dü -
zey de ka bul gö rür bir has ta ne ol ma viz yo nu -
muz var. Za ten Tür ki ye’de bi li ni lir li �i en yük -
sek has ta ne ler de niz. Ça� da� bi na s� na ve do na -
n� m� na ka vu� tu �u za man yurt d� ��n da da bi li -
nen bir has ta ne ola ca ��z. Sa� l�k tu riz mi kap sa -
m�n da yurt d� ��n dan da has ta la r� m�z gel me ye
ba� la ya cak. Ar na vut luk’tan Ko so va’dan, Af ri -
ka ül ke le rin den, Türk cum hu ri yet le rin den ge -
len has ta lar var. Ye ni has ta ne ya p� l�n ca ulus la -
ra ra s� alan da çok ko nu �u la ca ��z. En faz la iki
ki �i lik oda lar da mo dern do na n�m lar ve ka li te li
he kim ler le dün ya y� en ya k�n dan ta kip eden bir
has ta ne yiz” �ek lin de ko nu� tu.  Ça ��n has ta l� ��
kan se re kar �� da 200 ya tak ay�r d�k la r� n�, çok
genç ya� lar da bi le kan ser gö rül me ye ba� lan d� -
�� n�, en iyi �e kil de te da vi et me ih ti ya c� n�n art -
t� �� n� vur gu la yan Ça� kur lu, “Kan se re du yar s�z
ka la maz d�k. Ba kan l�k da bu ko nu da plan la ma
yap t�. Has ta ne mi zin rol pla n�n da kan ser has ta -
la r� na bak ma ro lü müz var. Rad yo te ra pi ve en
ge li� mi� dü zey de ���n la ma yön tem le ri, en mo -
dern tet kik ve ta n� araç la r� ve ke mo te ra pi üni -
te le riy le bir bü tün için de 200 ya tak l� bir bö lüm
ola cak. Kan ser has ta la r� n�n ken di le ri ni ev le rin -
de his se de bi le cek le ri tek ki �i lik oda lar da kal -
ma la r�, ruh sal yön den de ken di le ri ni iyi his set -
me le ri sa� la na cak. Ye ni has ta ne miz de ki rol

pla n� m�z da ya n�k ile il gi li bir üni te bu lun -
du ra ca ��z. Or gan kay b� ko nu sun da ise

re imp lan tas yo nun ile ri ye yö ne lik ola -
bi le ce �i ni dü �ü nü yo ruz” diye
konu�tu. 

Ke sin ta ri hin bel li ol ma mak la
bir lik te gö rü� me ler den olum lu so -
nuç lar ç� kar sa 2012 için de uy gu la -
ma pro je si nin ta mam la na rak te mel

at� la bi le ce �i ni dü �ün dük le ri ni aç�k -
la yan Ça� kur lu, hiz me ti ak sat ma dan

in �a at� ta mam la ma y� he def le dik le ri ni
be lir te rek, dok tor ve has ta mem nu ni ye ti -

nin önem li ol du �u nu vur gu la d�.
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ir grup ta soh bet edi li yor du. Ko nu in san la r�n yar -
d�m la� ma s� üze ri ney di. Önem li dev let gö rev le -
rin de bu lun mu� bir emek li, “Ba k� n�z ar ka da� lar,
ben ömür bo yu dev le te, mil le te hiz met et tim. Bu
sa at ten son ra ar t�k kim se ye hiz met ede mem,

yal n�z ca hiz met bek le rim” de di. Hay ret ler için de din le -
dim. Grup tan iti raz ge le ce �i ni dü �ün düm. Hiç iti raz
eden ol ma d�. On lar da a�a �� yu ka r� ay n� yo lu kat et mi�
in san lar d�. De mek ki ay n� fik ri pay la �� yor lar, hiz met et -
me yi de �il hiz met edil me yi bek li yor lar d�.

�n san do� du �u gün den ölü mü ne ka dar ba� ka in -
san la ra hiz met et mek le yü küm lü dür. Bu nun için Al lah
her can l� y� fark l� ye te nek ler le ve fark l� ya �am la ra uy gun
bi çim de ya rat m�� t�r. Bir bir le ri ne fark l� hiz met ler ver sin -
ler, bir bir le ri nin ya �am la r� n� gü zel le� ti rip zen gin le� tir sin -
ler di ye. Ku� lar uçar, ba l�k lar yü zer, at lar ko �ar, y� lan lar
sü rü nür, ko yun lar süt ve rir… �n san la r�n her bi ri de ay r�
bi çim, ki �i lik, ye te nek ve be ce riy le do na t� la rak ya ra t�l -
m�� t�r. Her in san fark l� l�k la r�y la, ye te nek le riy le ve be ce ri -
le riy le ba� ka in san la ra kar �� borç lu dur. Çün kü dün ya ya
ge li� ne de ni miz dün ya ya �a m� na kat k� lar da bu lun mak -
t�r. Her var l�k ta bu lu nan sa y� la ma ya cak de re ce de bü yük
fark l� l�k lar ile dün ya ger çek zen gin li �i ne ula ��r. Her in san
bil gi si, bi ri ki mi, be ce ri le ri ve ye te nek le ri ile di �er in san -
la ra hiz met et me li, di �er in san la r�n ek sik le ri ni ta mam la -
ma l�, fark la r�y la dün ya da fark l� l�k ya rat ma l� d�r. 

Al lah’�n bi ze ver di �i her ye te nek; mut lu lu �u muz,
co� ku muz ve ba� ka in san la ra hiz met ede rek zen gin ya -
�a ya bil me miz için Al lah’�n bir ar ma �a n� d�r. Bir ar ka da �� -
n�z si ze bir ar ma �an ver se ve siz ar ma �an la hiç il gi len -
me se niz, hat ta am ba la j� n� da hi aç ma sa n�z ar ka da �� n� za
kar �� say g� s�z l�k yap m�� ol maz m� s� n�z? Bi lim adam la r� -
n�n sap ta ma la r� na gö re Al lah her in sa na en az 500 ay r�
ye te nek ve rir mi�. Bun la r�n tü mü nü kul lan mak bel ki her
in san için ola s� de �il dir ama her kes ken di ye te nek le ri
üze ri ne e�il me li, en uy gun bul duk la r� n� ge li� tir me li, Al -
lah’�n ver di �i he di ye pa ke ti ni aça rak on la r� de �er len dir -
me nin yo lu nu bul ma l� d�r. Her han gi bir i�i ya par ken za -
ma n�n na s�l geç ti �i ni bil mi yor sa n�z, ça l� ��r ken zevk, ne -
�e ve co� ku his se di yor sa n�z, yap mak için ar zu ve he ye -
can du yu yor sa n�z siz ye te nek le ri niz den bi ri ni ke� fet -
mi� si niz de mek tir. Ke� fet ti �i niz her ye te nek yü re �i ni zin
ger çek do �a s� n� or ta ya ç� ka r�r. Ye te nek li ol du �u nuz i� -
le ri yap mak si zi ba �a r� ya, ye te nek le ri ni zi ho bi ha li ne ge -
tir mek zev ke ve se vin ce, ye te nek le ri ni zi ba� ka in san la -
ra hiz met için kul lan mak ise si zi mut lu lu �a ula� t� r�r.

Ye te nek le ri ni zin ver di �i mut lu lu �u yal n�z ya �a ma y� -
n�z; dost la r� n�z la ve ar ka da� la r� n�z la pay la �� n�z. O za -
man dost luk la r� n�z güç le nir, dost lu �un ya rat t� �� si ner jiy -
le ye te nek le ri ni zi da ha zevk li ve iyi ge li� ti rir si niz. Pay la� -
t� �� n�z ye te nek ler ha ya t� n� z�n gü zel le� me sin de, çev re ni -
zin zen gin le� me sin de et ki li ol ma ya ba� lar. 

Hep rah met le an d� ��m bir a�a be yim var d�. Ka ya �a,
te ni se ve dost lu �a tut ku luy du. Bi zi de te� vik ede rek ai -
le ce ka yak ve te nis tut ku nu yap m�� t�. �yi oy na yan bir te -
nis çi için en zor �ey ken din den da ha ace mi bir te nis çiy -
le oy na mak t�r. O hiç b�k maz, usan maz, tüm ku sur la r� -
m� za kar ��n co� ku su nu yi tir mez, biz ler le sa at ler ce te nis
oy nar d�. Ka yak yap ma ya git ti �i miz de ço cuk la r� ar ka s� -
na di zer, en zevk ala bi le cek le ri ya maç la ra ta ��r d�. En
bü yük ke yif le rin den bi ri si ye te nek le ri ni ba� ka la r�y la
pay la� mak t�. Te nis ve ka yak ar ka da� la r� ile kök lü dost -
luk lar kur mu� tu. Bi ze yal n�z ca ka yak ve te nis tut ku su
a�� la mak la kal ma m��, o gü zel ar ka da� la r� n�n dost luk la -
r� n� da he di ye et mi� ti. Tut ku lu ol du �u ye te nek le ri ve
sev gi do lu yü re �iy le ya �a m� m�z da önem li fark lar ya ra -
tan Rah met li Y�l maz Ak yol’u her za man ai le ce say g�y la
ana r�z.

Dün ya da ki as�l gö re vi miz ba� ka in san la ra hiz met
et mek tir. Ya �a m� m�z hiz met le gü zel le �ir, an lam ka za n�r.
Hiz met et ti �i miz in san lar da ki mut lu lu �u ve se vin ci gö -
re bil mek ka dar in sa na mut lu luk ve se vinç ve ren ba� ka
bir �ey dü �ü ne mi yo rum. Bu mut lu lu �u ve se vin ci bo za -
cak tek �ey ise hiz met le ri niz den kar �� l�k bek le mek tir. Bir
te �ek kür da hi bek le se niz mut lu luk ve se vin ci niz bi ter,
ye ri ne te �ek kür bek len ti si ge çer. Han gi ül ke ye ait ol du -
�u nu an�m sa m� yo rum ama bir söz var d�r: “Gül ler ko ku
sa çar ken hiç kar �� l�k bek ler mi?”di ye. Gül ler en de �er li
var l�k la r� olan ko ku yu hiç kar �� l�k bek le me den ve rir ler.
Siz de gül ler gi bi ol ma dan hiz me tin mut lu luk ve se vin -
ci ni ya �a ya maz s� n�z.

Al lah, hu zu ru na ç�k t� �� n�z da ken di ni ze ay�r d� �� n�z
za man la ba� ka in san la ra ay�r d� �� n�z za ma n� kar �� la� t� r�r.
E�er ba� ka la r� na ay�r d� �� n�z za man ken di ni ze ay�r d� �� -
n�z dan da ha faz la de �il se, in san la ra hiz met için bir ça -
ba gös ter me mi� si niz ve ya bir hiz me tin par ça s� ola ma -
m�� s� n�z de mek tir. O za man dün ya ya �a m� n� z�n he sa b� -
n� ver mek te ve s� na v� ka zan mak ta zor la n�r s� n�z.

Önem li olan ken di ç� kar la r� n�z pe �in de ko �a rak ve
ba� ka in san lar dan hiz met bek le ye rek ne ka dar ya �a d� -
�� n�z de �il, ba� ka in san la r�n ya �a m� na kar �� l�k bek le me -
den ne ka dar kat k� da bu lun du �u nuz dur.

�nal Ay dı no� lu’nun ver di �i ZEN G�N YA �A MA
KUR SU’nda 5 Ara lık Pa zar te si gü nü ye ni bö lüm ler
ba� la ya cak tır. Bil gi ve ka yıt için 0216 408 20 20 Ne -
ba hat Ha nım.      
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ÖN CE SEV Gİ �

Haydarpa�a Numune E�itim ve Ara�tırma Hastanesi yeniden
yapılacak. Tarihi binaların dokusuna uygun olarak in�a

edilecek yeni binalarıyla 800 yataklı, depreme dayanıklı bir
hastane konumuna gelecek olan Haydarpa�a Numune
E�itim ve Ara�tırma Hastanesi için 2012 yılında in�aat

çalı�malarının ba�laması planlanıyor. Uluslararası ölçekte
hizmet verecek modern hastanenin Türkiye’nin gururu

olaca�ını söyleyen Ba�hekim Prof. Dr. Turhan Ça�kurlu,
‘Dı� görünü�üyle tarihi binayı andıran ama içyapısıyla ça�ın

tüm ihtiyaçlarını azami �ekilde kar�ılayan mükemmel bir
ça�da� hastane planını uygulayaca�ız’ dedi.

Yapılacak ek binalar tarihi binanın dokusuna uygun olarak in�a edilecek.

NUMUNE HASTANESi
YENiDEN YAPILACAK
NUMUNE HASTANESi
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YENiDEN YAPILACAK
NUMUNE HASTANESi
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YENiDEN YAPILACAK
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● Mustafa SÜRMEL�

Ana do lu’nun bin bir çe �it ürün le -
ri nin bir bi rin den gü zel lez zet le -
ri ni sof ra la r� m� za ge ti ren Pey nir -

ci Ba ba, 33. �u be si ni Ka d� köy Ha san pa -
�a’da aç t�. Aç� l� �a Pey nir ci Ba ba Kah -
val t� l�k Mar ket le ri Ba� kan Ve ki li ve
Ge nel Mü dür Meh met Kes kin de ka t� la -
rak ye ni �u be yi Ka d� köy Ha san -
pa �a’da aç mak tan duy -
du �u mem nu ni ye ti
Ga ze te Ka d� -
köy’e ifa de et -
ti. Ha san pa -
�a’da ki ye ni
�u be siy le �s -
tan bul’da 11.
�u be si ne ka vu -
�an Pey nir ci Ba ba
Kah val t� l�k Mar ket le -
ri’nin ay n� za man da de �i �ik fir -
ma la ra ürün de ver di �i ni ifa de eden
genç yö ne ti ci, hal k�n en çok ta lep et ti �i
1350 çe �it ürü nün Pey nir ci Ba ba mar -
ket le rin de sa t� �a su nul du �u nu kay det ti. 
�PEY N�R C� BA BA MAR KA SI

NA SIL DO� DU?
1970 y� l�n da Er zu rum ve Do �u Ka -

ra de niz böl ge sin den yö re sel pey nir çe -
�it le ri nin sat ma ya ba� la ya rak ç� k� lan
yol da bu gün ai le nin üçün cü ku �ak üye -
le ri i�i pro fes yo nel li �e dö ker. 1995 y� -
l�n da Ali Kes kin kar de� le riy le �ir ket le� -

me yo lu na gi de rek Yö re Grup’u ku rar
ve Pey nir ci Ba ba pe ra ken de sa t�� ma �a -
za s� n�n il ki ni Geb ze'de açar. Pey nir ci
Ba ba k� sa sü re de pe ra ken de sek tö rün de
�ar kü te ri ma �a za la r� n� zin cir ma �a za la -
ra dö nü� tü rür. Pey nir ci Ba ba ha len
300'ü a� k�n te da rik çi si ve ken di üre tim
yer le riy le bü yü me ye de vam edi yor. 40
met re ka re ile 200 met re ka re ara s�n da ki

ma �a za lar da 1001 çe �it ürün sof ra la -
ra ula� t� r� l� yor.  

2009 y� l� na ge lin -
di �in de 27 ma �a za

200 ça l� �a n� bu lu -
nan ku ru lu� �im -
di Tür ki ye ge ne -
lin de Esen ler’de

de aç� la cak �u be -
siy le ma�aza

say�s�n� 34’e ç� kar ma
yo lun da.

Ka ra de niz’in ba� r�n dan do -
�an ve ku ru cu su mer hum Ab dur rah man
Kes kin’in ilk gün kü he ye ca n�n dan bir
�ey kay bet me den yo lu na de vam eden
Pey nir ci Ba ba mar ka s� n�n �tal ya yo lun -
da ad�m lar at t� �� n�n ilk ha be ri ni Meh -
met Kes kin’den ö� re ni yo ruz. Meh met
Kes kin he nüz tam ola rak Av ru pa’ya
aç�l ma ko nu sun da ka rar ver me dik le ri ni
ama Tür ki ye’de tan�nan Pey nir ci Ba ba
mar ka s� n�n Av ru pa’ya da aç�l ma s� ko -
nu sun da ya k�n çev re sin den öne ri ler al -
d�k la r� n� be lirt ti. 
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● HAYAT A�ACI
“Pek az tanıdı�ımız bir insanla

ili�kimizi bile hayatımızın de�i�ik
noktalarına de�inmeden anlatmamız
imkansızdır. Hafıza, hayatımızdaki
çe�itli olayların her an gözümüzün
önünde bulunan kopyasına de�il de bir
hiçli�e benzer daha çok; ara sıra,
�imdiki anda ya�anan bir benzerlik,

canlandırdı�ı bazı ölü hatıraları bu
hiçlikten çekip çıkarmamızı
sa�lar.”/PROUST.
● TESADÜF� B�R KRONOLOJ�N�N
PARÇALARI

Her varl�k, her olu�um parçalardan
olu�uyorsa haf�za ve hat�rlad�klar�m�z
niye parçalardan olu�mas�n. Çocukluk
dü�ününüldü�ünde akla ilk gelen
olaylar birbirinden kopuk ve geçmi�
bize parçalar halinde kal�yorsa ve bu
parçalar zihnimizde bütün halinde
de�il demek ki. Günlük ya�ant�m�zdaki
her duygusal an�n çocuklu�umuza ve
bu parçalara temas�yla do�ru orant�l�
olarak bizi etkiledi�i bir gerçek.. Bu
hafta gösterime giren “Hayat A�ac�”
da bu parçalara sayg� duru�u
niteli�inde ve herkesin bir gün tekrar o
parçalardan birinde olmak istedi�i bir
gerçek. Bu parçalar� kullanan film hem
yönetmeninin hem de Brat Pitt’in
sinematografisine yeni bir güzellik
daha katm��.

Y�l�n kendi ad�ma izledi�im en
güzel filmlerinden üçü ana tema
aç�s�ndan birbirine benziyor.
Bunlardan ilki Nuri Bilge Ceylan’�n “Bir
zamanlar Anadolu’da”s� , di�eri  �imdi
hakk�nda okuyaca��n�z “Tree of Life-
Hayat A�ac�” ve Bela Tarr imzal�

“Turin Horse-Torino At�”.
Üçünün de ana temas�
olan durum, a�a��da
“Torino At�” filminin
aç�l���nda anlat�lan
hikâyede sakl�. Ba�ta
biraz anlams�z gelebilir
hikâye fakat
derinlemesine
bak�lmazsa yukar�da ad�
geçen filmler de anlams�z
gelebilir ço�u izleyiciye.
Anlamak isteyene yani.
Gelelim hikâyeye.
● TOR�NO ATI

3 Ocak 1889,Torino.
Friedrich Nietzsche ve
Via Carlo Alberto 6
numaral� evinden d��ar�ya
gezinmek ya da mektuplar�n� almak
için postaneye gitmek üzere ç�kar.
Ondan pek uzak olmayan bir
mesafede, daha ziyade ondan
uzakla��r bir vaziyette arabac�n�n biri
inatç� at�yla cebelle�mektedir. Tüm
zorlamalar�na ra�men at
k�p�rdamamakta direnmektedir.
Bundan dolay� arabac� Guiseppe ya
da Carlo ya da Ettore’nin sabr� ta�ar
ve k�rbac�yla ata vuruverir. Nietzsche
olay�n intikal etti�i yere gelir ve bu da
o anda öfkeden köpürmekte olan
arabac�n�n sebep oldu�u bu harekete
bir nokta koyar. Sa�lam yap�l� ve b�y�kl�
Nietzsche aniden arabac�n�n üzerine
atlar ve kolunu a�lar vaziyette at�n
boynuna dolar. Kom�usu onu evine
götürür o da iki gün boyunca divan�n
üzerinde o ba�lay�c� son sözlerini
f�s�ldayana kadar sessiz bir �ekilde
k�m�ldamadan yatar. “Anne ben tam
bir aptal�m” der. Uysal ve bunam�� bir

vaziyette, annesinin ve k�z
karde�lerinin yard�m�yla
bir on y�l daha ya�ar. Ata
ve arabac�ya gelirsek,
bildi�imiz bir �ey yok.
● ANLATIM VE TEMA

Üç filmin de temas�n�n
benzer oldu�unu
söyledim. Yukar�da ad�
geçen yahut geçemeyen
tarihte yok olmu� ve
geride hiçbir iz
b�rakmam�� insano�luna
adanan bu üç film,
gelece�e 2011’den
kalacak en önemli eserler.
Bu filmler kan�mca,
sinema tarihinde de
varolu�çu kulvarda önemli

yerlerde ayn� zamanda. Üç filmin
temas� benzese de anlat�m aç�s�ndan
üç film farkl� tarzlar deniyor. Siyah-
beyaz olmas� 2 saatten fazla süren
süresiyle ve kamera kullan�m�
aç�s�ndan en minimal duran film
“Torino At�”. Di�eri kendi ba��na bir
fenomen olan “Bir Zamanlar
Anadolu’da” dura�an yap�s� ve
anlatt�klar� ile ba�ar�lar�yla gururumuz
oldu. Popüler bir sinema içinden
ç�kmas�na ra�men yine büyük bir eser
olmay� ba�aran “Hayat A�ac�”
kurguyu daha merkeze al�p �u ana
kadar sinemac�lar�n u�ramad��� bir
suya dal�yor. 
● HAYAT A�ACI

Asl�nda çekim sonunda 6 saatlik
bir hale k�salt�lm�� filmin daha da
k�rp�larak 2.5 saate dü�ürülmü� halini
izledi�imiz eser kabul etmek gerekir ki
Hollywood’un temellerini
sa�lamla�t�rd��� anlat�m stillerinden

oldukça uzak. Sebep-sonuç ili�kilerine
veya lineer anlat�ma al��m�� izleyici için
15 dakikan�n sonunda film bitmi�
oluyor bunu ba�ta söyleyelim.
Yönetmenin daha önceki filmlerine
a�ina olanlar için bile a��r olabilir zira.
Yönetmen “�nce K�rm�z� Hat” ve “Yeni
Dünya” ba�yap�tlar�n�n babas� Terence
Malick. Bu film için te�ekkür edilecek
di�er isimler Brad Pitt ve Sean Penn
elbette. Bu iki isim olmasayd� bu
varolu�çu ve biraz da deneysel
ba�yap�t� yap�mc�lar destekler miydi
bilmiyorum. Malick yap�mc�lara filmi
anlat�rken “Bir �irkette üst kademede
yönetici bir adam�n hikâyesini
anlataca��m ama belirli bir konu
çerçevesinde de�il. Adam�n
geçmi�inden akl�nda kalan an�lar� belli
kronolojik s�raya da koymadan parça
parça görsel aç�dan zenginle�tirip
aktar�p otobiyografik ö�eler
ekleyece�im, az biraz öidipal komplex
ve sert baba figürü ekleyece�im” dese
buna hiçbir yap�mc�n�n yakla�aca��n�
zannetmem ama Brad Pitt ve Sean
Penn ismiyle yap�mc�lar�n onay�n� daha
rahat alm��t�r o kesin. Filmin parçal� ve
bir o kadar da güzel yap�s�n� filmin
afi�inde de bulabilirsiniz. Filmin afi�i de
filmin yap�s�na uygun bir sanat eseri.
● PARANTEZ 1

Birinci parantez filmin
oyuncular�ndan Brad Pitt’e. 90’larda
oynad��� yard�mc� rollerle yükseli�e
geçen Pitt; “Thelma & Louise”,”True
Romance”,”Vampirle Görü�me” gibi
ba�yap�tlarda oynad�. 90’lar�n sonunda
sinema tarihine “12 Maymun” ve
“Yedi” gibi ba�yap�tlar�n ba�yap�tlar�yla
ismini kaz�maya ba�lad�. “Dövü�
Kulübü”ndeki Tyler Durden her
sinemaseverin akl�ndad�r. 2000’lerin
ba��nda Guy Ritchie �aheseri

“Snatch”te oynayarak be�eni toplad�.
2000’lerin ortas�ndan sonra oynad���
filmlerle tarihte unutulmayacak hale
geldi. Sanatsal duru�unu iyi
yönetmenlerle çal��arak ispat eden Pitt
favori 5 oyuncumdan biri haline geldi.
“Aram�zda Casus Var”,”Babel”,”Jesse
James Suikast�”, “Soysuzlar Çetesi”
ve “Hayat A�ac�” tekrar tekrar
izlenecek ba�yap�tlar. 
● PARANTEZ 2

�kinci parantez Görüntü Yönetmeni
Emmanuel Lubezki’ye. “Hayat
A�ac�”n�n çok parçal� olu�undan
bahsettik. Bu durum görüntü
yönetmeni için yüzlerce ���k demek.
Ço�u zaman do�al ����� kullansa da
bu da bir zaman ve emek demek.
Sadece filmin foto�raflar�na
odaklan�l�rsa bile film ba�l� ba��na bir
fenomen zaten. Bunu sa�layan
Emmanuel Lubezki i�ini çok iyi yap�yor
filmde. Alfonso Cuaron, Alfonso Arau
ve Terrence Malick’in favori yönetmeni
olan Emmanuel Lubezki tan�nmas�
gereken bir isim. Filmografisi
kalitesinin ispat�: Children of Men-Son
Umut, Sleepy Hollow-Hayalet
Süvari,The New World-Yeni
Dünya,Burn After Reading-Aram�zda
Casus Var, Ali, Birdcage-Ku� Kafesi.
● SONUÇ

Yukar�daki yaz�lanlar� okuyup bir
sonuç ç�karamayanlar var m�d�r
bilmiyorum. Hayat�n parçalar� içini
parçalayanlar için, geçmi�in ve kendi
çocukluklar�n�n bir özetini dü�ünmeye
çal��anlar için, farkl� film türleri  ve
denemeleri görmek isteyenler, Brad
Pitt, Sean Penn, Emmanuel
Lubezki’nin foto�raflar� için, yani
k�sacas� Hayat için izleyin. Torino At�
ve sahibi gibi zamanda yok olan bir
hayata sayg� duru�u.

Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

● Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
● Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
● Kozyata�› Kozzy Av�ar: 0216 6580248
● C.Bostan AFM Budak Sineması: 0216 3580202

S �  N E  M A  L A R

VİZYONDAKİLER

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim92@hotmail.com

Sevgili okuyucular bu hafta
sizlerle Kadıköy’ün 30 yıldır

kapanmadan ayakta kalabilen
mekânlarından birine gidiyoruz.

Evet mekânlar çe�itli sebeplerden
dolay� ya el de�i�tiriyor  ya da

maalesef kapan�yor, yenisi
aç�l�yor. Fakat bu hafta misafir
oldu�umuz mekân, özellikle

edebiyat dünyas�n�n ikinci adresi
olarak bilinen Hatay Restaurant

30 y�ld�r hizmet veriyor.. Daha nice
30 y�llara diyoruz… 1960 y�l�nda
kahvehane olarak hizmete giren
bu mekân� Mehmet Ali I��k, 1963
y�l�nda lokanta olarak i�letmeye
açm��. Tam anlam�yla �stanbul

meyhane kültürünü ya�atan ender
yerlerden biri diyebilirim Hatay

için. �çeri ad�m atar atmaz sanki
zaman makinesiyle ���nlan�p,
bamba�ka bir zamanda eski
�stanbul’da bir mekânda gibi
hissediyorsunuz kendinizi…

Bembeyaz masa örtüleri, duvarlarda
ünlü �airlerin �iirleri, notlar�, bir

kö�ede Cemal Süreya’n�n y�llarca
elinden dü�ürmedi�i çantas�, Edip
Cansever’in �apkas�, Faz�l Hüsnü

Da�larca’n�n el yaz�s�yla bir dörtlü�ü,
Salâh Birsel’in el yaz�s�yla bir an�s�,

hangisinden bahsedeyim
bilemiyorum, nereye bakaca��n�z�

�a��r�yorsunuz, her noktada ayr� bir

an� b�rakm�� edebiyat�m�z�n
ç�narlar�… Hatay Restaurant hat�ra

defteri gibi bir mekân adeta. Zaman
tünelinden ç�kabilirseniz e�er,

tertemiz yüzlü, gülen gözleriyle sizi
bekleyen personele sipari�lerinizi

verebilirsiniz…
Ama o da zor tabii…. Çünkü 20

çe�it so�uk meze, 15 çe�it ara s�cak
meze, ana yemekler, salatalar

derken neredeyse 100 çe�it içinde
seçim yapmak da çok zor.. Üstelik
hepsi günlük yap�lm�� tazecik ve

müthi�
lezzetteler… Bize

birkaç örnek
sundular hepsi
birbirinden leziz..
Güveçte tereya�l�
yaprak ci�er, humus,

paçanga böre�i, çoban kavurma,
sahanda köfte… Olamaz böyle
lezzet… 30 y�ld�r kimin neden

ho�lanaca��n� ezberlemi�ler art�k…
Kendinizi yormay�n, onlar sizin

damak zevkinizi doruklara
ç�kart�yorlar emin olun bundan…
Kula��m�za gelen eski �stanbul
�ark�lar�yla, nostaljik bir zaman

ba�l�yor Hatay’da.. Burada yemek ve
sohbet bütünle�mi� adeta.. Mehmet

Ali Bey’in sohbeti de
bir ba�ka, k�sa

hikâyeler
anlat�yor..

An�lar yüklü
hikâyeler

gözünüzün
içine dostça

bakan s�cac�k
insan ili�kileri…

Eminim hepiniz
özlemi�sinizdir bu tür sohbetleri…

Hatay’�n merdivenle ini�li arka bahçe
salonu da ayr� bir güzellik. Arka

bahçeyi camekânla
k�� bahçesi

yapm��lar.. Oras� da
büyücek bir salon

olarak hizmet veriyor…
Hatay servise ö�le vakti

12.00 civar�nda ba�l�yor. Gece
23.30’da sona eriyor… 

“Neden” diyorum, “Erken de�il mi
bir meyhane için”... Ali Bey cevap
veriyor; “Çal��anlar� da dü�ünmek

laz�m. Burada hizmet veren
arkada�lar evlerine gidip dinlenip

ertesi güne kendilerini haz�r
hissetmeleri gerekiyor. Hem gelen
dostlar da gelsinler günlerine keyif

kats�nlar, sohbetlerini yaps�nlar,
yarenlik etsinler, ama zaman�nda

evlerine gidip dinlensinler.”
Ne güzel de�il mi… �nsanca... �nan�n
ben çok keyif ald�m… Bir naiflik var

burada… Gizli bir incelik… Bu
hoyrat dünyada kaç�lacak ve

s���n�lacak yerlerden biri Hatay
Restaurant... Bostanc� Meydan�’na

çok yak�n bir yer. Araban�z� Bostanc�
meydan�ndaki otopark�na

b�rakabilirsiniz..

Adres: Ba�dat Cad.
no.526/Bostancı

Tel.: 0216 361 33 57

Peynirci Baba Kad�köy’de 
Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

HATIRA DEFTER� TUTAN TEK MEKÂN…
HATAY RESTAURANT…

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com
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1992’den be ri 3 Ara l�k, Bir le� mi� Mil let ler’in
al d� �� ka rar la, Dün ya En gel li ler Gü nü ola rak
kut la n� yor. �s ta tis tik le re gö re Tür ki ye’de 8.5

mil yon en gel li var. Bir ba� ka de yi� le Tür ki ye’de
her 8 ki �i den bi ri en gel li. An cak  21. yüz y� l� ya -
�a d� �� m�z mo dern za man lar da en gel li ler hâ lâ so -
ka �a ç�k ma ya çe ki ni yor. Çün kü ka mu sal alan lar,
ha la en gel li ler için ye te rin ce uy gun de �il… Ka d� -
köy'de ya �a yan fi zik sel en gel li ler ise di �er böl ge -
ler de ya �a yan lar dan bi raz da ha �ans l�. Çün kü Ka -
d� köy Be le di ye si, 2002 y� l�n dan be ri, en gel siz
eri �im pro je si ni tüm il çe de uy gu la ma ya ge çir di.
Ça l�� ma lar tüm h� z�y la sü rü yor.

Ka d� köy Be le di ye si Fen �� le ri Mü dür lü �ü,
kent içi eri �im a��n da bu lu nan fi zik sel en gel le rin
pek çok en gel li yi top lum sal ha ya t�n d� ��n da b� -
rak ma s� n� ön le mek ama c�y la, geç mi� te ya p� lan
ha ta lar dan ders ala rak,  il çe yi her kes için eri �i le -
bi lir bir kent yap mak ad� na yo la ç�k t�. Be le di ye,
2002 y� l� son ra s�n da ba� la t� lan ça l�� ma lar ile yol
ve kal d� r�m la r� ay n� yük sel ti ye ge ti re rek, en gel siz
eri �i le bi lir li �in önün de ki en gel ler den bi ri olan
yük sek kal d� r�m lar dan vaz geç ti. Fen �� le ri Mü -
dür lü �ü bu ça l�� ma la r� n� yü rüt tü �ü s� ra da 2005’te

yü rür lü �e gi ren 5378 sa y� l� ka nu nun ge çi ci 2.
mad de si ile ka mu ku rum ve ku ru lu� la r� na ait
mev cut res mî ya p� lar, tüm yol, kal d� r�m, ya ya ge -
çi di, aç�k ve ye �il alan lar, spor alan la r� ve ben ze -
ri sos yal ve kül tü rel alt ya p� alan la r� ile ger çek ve
tü zel ki �i ler ta ra f�n dan ya p�l m�� ve umu ma aç�k
hiz met ve ren her tür lü ya p� la r�n bu ka nu nun yü -
rür lü �e gir di �i ta rih ten iti ba ren ye di y�l için de
özür lü le rin eri �e bi lir li �i ne uy gun du ru ma ge ti ril -
me si ge rek ti �i ya sal la� t�. Böy le ce ça l�� ma la r� na
h�z ve ren Ka d� köy Be le di ye si, 2012 y� l� na ka dar
tüm ka mu bi na la r�y la yol lar, kal d� r�m lar, ya ya
ge çit le ri ve ka mu ya aç�k tüm alan lar da en gel siz
eri �i mi sa� la ya bil mek için var gü cüy le ça l� �� yor.
Ge ni� kap sam l� ça l�� ma lar d� ��n da ki �i sel ola rak
be le di ye ye mü ra ca at eden en gel li va tan da� la r�n
kul lan d�k la r� gü zer gâh lar da en gel siz eri �i me uy -
gun ola rak dü zen le ni yor. 

� EN GEL L� DA NI� MA VE 
DA YA NI� MA MER KE Z�

Ka d� köy Be le di ye si’nin il çe s� n�r la r� için de
ya �a yan en gel li ler için uy gu la ma ya koy du �u bir
ba� ka pro je ise 2005 y� l�n dan be ri
fa ali yet te olan En gel li Da n�� ma
ve Da ya n�� ma Mer ke zi. En -
gel li le re da n�� man l�k ver -
mek ama c�y la
ku ru lan mer -
kez, en gel li
ve ai le le -
rin den ge -
len ta lep ler
do� rul tu sun -

da, ai le le ri bil gi len dir mek ve bi linç len dir mek
için da n�� man l�k hiz me ti ve ri yor. Uz man dok tor,
psi ko log, özel e�i tim ci ve avu kat la r�n ka t� l� m�y la
en gel li le re üc ret siz söy le �i prog ram la r� dü zen le -
ni yor. Ay r� ca ih ti ya c� olan en gel li ler te ker lek li
san dal ye, has ta be zi,  araç-ge reç gi bi çe �it li sos -
yal des tek hiz met le ri ne yön len di ri li yor. En gel li
Da ya n�� ma ve Da n�� ma Mer ke zi Tel:
(0216)3372121 / 3307174 

� EN GEL L� TAK S�
Ka d� köy'de ya �a yan en gel li le rin ya rar la na bil -

dik le ri bir ba� ka be le di ye hiz me tiy se ül ke de ör -
ne �i tek olan “En gel li Tak si”.

En gel li ki �i dok tor ya da
has ta ne den al d� �� ra po ru ve
nü fus cüz da n� fo to ko pi si
ile tak si ye üye ola bi li yor.
Ar ka s�n da te ker lek li san -
dal ye için asan sör sis te mi
ku ru lu olan tak si den en -
gel li ler üc ret siz ola rak haf -

ta içi me sai sa at le rin de ya n�n -
da re fa kat çi siy le bir lik te ya rar -

la na bi li yor. En gel li Tak si Tel.: 0216 444 00 81

TÜKODER Genel
Ba�kanı Av. �ükran

Ero�lu, son günlerde
sosyal medyada

dola�an �u ileti ile
ilgili, okurlarımızı

aydınlatıcı bir açıklama
yaptı.

“Bulundu�unuz il ve
ilçedeki tüketici hakem
heyetine ba�vurarak,
son on yıl içerisinde
elektrik faturalarınıza

yansıtılan ‘kaçak elektrik
bedeli’ adındaki

kesintinin tamamının iadesini
geri alabilirsiniz. Aynı �ekilde

‘sayaç okuma bedeli’
kapsamında kesilen paranın
iadesini de isteyebilirsiniz.

Sadece bir dilekçe vermeniz
yeterli. 10 yıllık elektrik

faturalarınızın yüzde 15'lik tutarı
hatırı sayılır bir para yapıyor.
Lütfen ü�enmeyin. Sizden
anlamsızca kesilen parayı 

geri alın.”
Bir süredir elektrik

faturalar�m�zda KK. bedeli ve
Sayaç okuma bedeli ad� alt�nda
birtak�m bedeller tahsil edildi�ini

görmekteyiz. Enerji Piyasas�
Düzenleme Kurumunun 2011
y�l�nda yay�nlad��� bir genelge

do�rultusunda daha önce di�er
bedellerin içinde al�nan Kay�p-
Kaçak  bedelleri art�k ayr� bir

kalem halinde
gösterilerek tahsil

edilmeye
ba�lan�lm��t�r. Elektrik

da��t�m�
özelle�tirilene kadar

bu hizmet devlet
taraf�ndan

yap�ld���ndan
tüketiciler nispeten

korunuyorken,
da��t�m�n

özelle�tirilmesi ve
özel �irketlerin bu

piyasaya girmeleriyle
birlikte yüksek kâr

etme amac� güdüldü�ünden
yap�lan anla�malarla her tür

gider, tüketicilerin s�rt�na
yüklenmi� bulunmaktad�r.

Ancak elektrik kurumlar�n�n
tüketicilerle yapt��� ABONEL�K
SÖZLE�MELER� mevcuttur. 

Bu sözle�melerde olmayan hak
ve yükümlülüklerin daha sonra

kurum ve �irketler aras�nda
yap�lan anla�malarla

de�i�tirilmesi yasaya ayk�r�d�r.
Çünkü Evrensel Tüketici Haklar�

aras�nda yer alan
B�LG�LEND�R�LME HAKKI

gere�i tüketicilerin
bilgilendirilmesi ve KABUL
ETT���NE �L��K�N YAZILI

beyanlar�n�n al�nmas� gereklidir.
Sözle�meler taraflar�n hak ve
yükümlülüklerinin yer ald���

metinlerdir. Kanun sözle�me
serbestisinden bahsederken
“taraflar�n serbest iradeleryle

kararla�t�r�p, imzalad�klar�
metinlerden” söz etmektedir.
Dolay�s�yla ortada bir irade

beyan� olmadan ve
bilgilendirme yap�lmadan

emrivaki �ekilde SÖZLE�ME
HÜKÜMLER�N�N

DE���T�R�LMES� YA DA EK
KÜLFETLER VE

YÜKÜMLÜLÜKLER
GET�R�LMES� yasal olarak

mümkün de�ildir.
Bu nedenle tüketicilerimize

Hakem heyetlerine gitmelerini
ve yap�lan kesintileri (her ne

isim alt�nda olursa olsun) geri
istemelerini öneriyoruz.

Tüketiciler Hakem heyetlerine
verecekleri dilekçelerde

abonelik sözle�melerinde kay�p-
kaçak ve sayaç okuma

bedellerinin kendilerinden
al�namayaca��n�n tespit
edilmesini istemeli ve 
kesilen tüm bedellerin 
(geriye yönelik 10 y�l) 
iade edilmesini talep

etmelidirler. 
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eç ti �i miz se ne il ki dü zen le nen ‘Ka pa dok ya
Caz Gün le ri’nin ikin ci si 2011’in 30 Kas�m-4
Aral�k ta rih le ri aras�nda ger çek le �i yor. Bu y�l
ikin ci kez iz le yi ciy le bu lu �an bir di �er Ana -

do lu et kin li �i Ma lat yal� ‘Kris tal Kay�s�’ Ulus la ra ras�
Film Fes ti va li ise geç ti �i miz haf ta so na er di.

Tür ki ye’de ade ta il gi li sin den da ha çok fes ti val
var. Ana mer kez ler �s tan bul ve An ka ra. �ki bü yük
�eh ri An tal ya, Ada na, Mu� la (Bod rum) ve �z mir ta -
kip edi yor. Ama varl���n� kan�tla ma ya he ves li Ka -
pa dok ya ve Ma lat ya gi bi bir çok �e hir ve il çe da ha
var: Es ki �e hir, Fo ça, Bur sa, Mer sin, Zey tin li, Yoz -
gat, Saf ran bo lu…

Tek tek fes ti val ler le il gi li yo rum yap ma ya ca��m,
zi ra gi dip de tayl� ola rak göz lem le mi� li �im yok. An -
cak ge nel de ki fes ti val bol lu �u ne de niy le ken di mi
“fes ti val de di �in bir sah ne bu lup, iki üç afi�
bast�r�p, sek tö rün için den bir kaç ki �i yi ora ya ge tir -
mek le olu yor mu?” di ye sor mak tan alam�yo rum.
Bir ‘fes ti val’in cid di bir kim li �i, gü ve ni lir li �i ol mal�.
Ken di sek tö rün de kat�lan/ödül alan film le rin, yö -
net men le rin, oyun cu lar�n, ya zar lar�n, bes te ci le rin,
�ark�c�lar�n, vir tü öz le rin ad�n� du yu ra cak, se yir ci -
nin/din le yi ci nin gö zün de bir rüt be ka zand�ra cak,
hat ta bel ki de ka de ri ni de �i� ti re cek bir oto ri te si ve
ni te li �i ol mal�. Bu ba� lam da se çi ci ku rul/or ga ni -
zas yon ko mi te si/jü ri sek tör le rin de ken di le ri ni çe �it -
li yön ler den kan�tlam�� isim ler den olu� mal�. Her se -
ne nin bel li gün le rin de ko nu su nun ön de ge len isim -
le ri ni, sa nat ele� tir men le ri ni o böl ge ye çe ke bil me li.
�u nu da söy le me den ge çe me ye ce �im, bir çok fes -
ti va lin önü ne ko nu lan ‘ulus la ra ras�’ ke li me si nin,
e�er ora da du ru yor sa, bir an lam� ol mal�! Bu an -
lam�n, kim se nin duy mad��� üç be� �n gi liz ce isim -
den iba ret ola ma ya ca��n� ayr�ca vur gu la ma ya ge -
rek var m�?

Fes ti val �e hir le ri ne ge lin ce… Bir fes ti va le ev
sa hip li �i yap mak, böl ge nin tan�t�m� ve tu ris tik ha re -
ket li li �i ne katk� sa� la mas�ndan da ha ön ce lik li
amaç lar ta��may� ge rek tir mi yor mu? Bu ‘katk�’ tek
ta rafl� dü �ü nü le bi lir mi? ‘Eko no mik’ kayg�lar ön ce -
lik li kri ter ola bi lir mi? Al ma dan ön ce ver mek, en
az�ndan olan� mu ha fa za et mek ge rek mez mi? �e -
hir le rin kim lik le ri ni; mi ma ri do ku lar�, cad de le ri,
mey dan lar�, öne ç�kan yap�lar� (be le di ye, ad li ye,
ope ra bi nas� gi bi), hey kel le ri, ye mek kül tür le ri,
özel lik li çar��lar� do �al gü zel lik le ri, mü zik kül tür le ri,
dün ya ca ün ya pan sa natç�lar� olu� tu rur. Fes ti val ler,
kon ser ler, ser gi ler, bie nal ler ve di �er et kin lik ler bü -
tün bun lar�n üze ri ne ‘tuz bi ber’ mi sa li �eh ri zen gin -
le� ti rir, imaj�na katk�da bu lu nur. An cak cid di bir
fes ti val, �eh ri ni se çer ken hem o böl ge nin bah si ge -
çen fes ti va lin mes lek alan�nda ki ‘et kin’li �i ni, hem
de bu sayd���m�z di �er et ken le ri göz önün de bu -
lun dur mal�d�r. Bu da o fes ti va lin �eh rin be le di ye
ba� kan� ve eki bi d���nda ba��ms�z bir kad ro ta -
raf�ndan dü zen len me si ni ge rek ti rir ku� ku suz.
Önem li fes ti val le re ev sa hip li �i ya pan �e hir ler de
di �er özel lik le ri ne bir de fes ti val ek le me nin avan -
taj�na sa hip olur lar. Be le di ye le rin dü zen le di �i be le -
di ye �en lik le ri nin, kon ser ler ve ti yat ro tur ne le ri nin
bu ko nu dan ta ma men ayr� ol du �u nu söy le me ye
ge rek yok her hal de…

Tür ki ye’de ço �u �e hir çarp�k kent le� me ye tut -
sak ol mu� ve ma ale sef ye nik dü� mü� tür. Ta ri hi
do ku ve do �al gü zel lik ler ayn� �e kil de h�zla bo zu lu -
yor. Ben Ka pa dok ya’ya gi de li her hal de ye di se kiz
se ne ol mu� tur. Ha la ayn� gü zel li �i ni ko ru yor sa, ki
ko lay ko lay bo zu la bi le cek gi bi de �il, o böl ge nin
do �al bir al be ni si var. An cak caz fes ti va li ni ne de -
re ce kald�ra bi le cek? Di �er ta raf ta Tür ki ye’de si ne -
ma sa nat�, Ye �il çam’� say maz sak, ye ni ye ni fi liz le -
nir ken, kay�s�s�n�n gü zel li �i Ma lat ya’n�n bir film fes -
ti va li ne ev sa hip li �i yap mas� için ne den li ye ter li
ola cak?

‘Ka pa dok ya caz�’n�n, ‘Ma lat ya si ne mas�’n�n ne
ka dar tu ta ca��n�, ne den li me� hur ola ca��n� za man
içe ri sin de hep be ra ber ya �ay�p gö re ce �iz…

As l ı  AY HAN

G

KAPADOKYA’NIN
CAZI, MALATYA’NIN

SİNEMASI

SO RU LAR LA EN GEL L� HAK LA RI
� Özür lü ler �da re si Ba� kan lı �ı’nın(ÖZ� -
DA) 2011 yı lın da ya pı sın da ne gi bi de �i -
�ik lik ler ol mu� tur?
Özür lü ler �da re si Ba� kan l� �� 2011 y� l� na ka -
dar ça l�� ma la r� n� sür dür mü� ve 633 sa y� l�
Ka nun Hük mün de Ka rar na me ile
08.06.2011 ta ri hin de Ai le ve Sos yal Po li ti -
ka lar Ba kan l� ��’n�n ku rul ma s�y la Özür lü ve
Ya� l� Hiz met le ri Ge nel Mü dür lü �ü ola rak
ye ni den ya p� lan d� r�l m�� t�r.
� Özür lü ve Ya� lı Hiz met le ri Ge nel Mü -
dür lü lü �ü nün Gö rev le ri Ne ler dir?
a) Ba� kan l� ��n özür lü le re ve ya� l� la ra yö ne -
lik ko ru yu cu, ön le yi ci, e�i ti ci, ge li� ti ri ci, reh -
ber lik ve re ha bi li te edi ci sos yal hiz met fa ali -
yet le ri ni yü rüt mek ve ko or di ne et mek.
b) Özür lü lü �ün ön len me si ile özür lü le rin
e�i ti mi, is tih da m�, re ha bi li tas yo nu, ay r�m c� -
l� �a u� ra ma dan,  in san hak la r�n dan ya rar la -
na rak top lum sal ha ya ta ka t�l ma la r� ve di �er
ko nu lar da ulu sal dü zey de po li ti ka ve stra te -
ji le rin be lir len me si ça l�� ma la r� n� ko or di ne et -
mek, be lir le nen po li ti ka ve stra te ji le ri uy gu -
la mak, uy gu lan ma s� n� iz le mek ve de �er len -
dir mek.
c) Özür lü le rin so run la r� n� ve çö züm yol la r� n�
ara� t�r mak, bu ko nu da uy gu la ma n�n ge li� ti -
ril me si ne yö ne lik öne ri ve prog ram lar ha z�r -
la mak ve uy gu la mak.
ç) Özür lü ler le il gi li ko nu lar da in ce le me ve

ara� t�r ma lar yap mak, pro je ler ha z�r la mak
ve uy gu la mak.
d) Mün ha s� ran özür lü le re ta n� nan hak lar ve
su nu lan hiz met ler den ya rar lan ma da kul la -
n�l mak üze re ha z�r la nan özür lü kim lik kart la -
r� na ili� kin i� le ri yü rüt mek.
e) Ya� l� la ra yö ne lik sos yal hiz met le re ili� kin
ola rak ulu sal dü zey de po li ti ka ve stra te ji le rin
be lir len me si ça l�� ma la r� n� ko or di ne et mek,
be lir le nen po li ti ka ve stra te ji le ri uy gu la mak,
uy gu lan ma s� n� iz le mek ve de �er len dir mek.
f) Ya� l� la ra su nu lan sos yal hiz met mo del le -
ri ni ge li� tir mek.
g) Ya� l� la r�n ve ba k� ma muh taç özür lü le rin,
ya �am la r� n� ev le rin den ve sos yal çev re le rin -
den ay r�l ma dan sür dü re bi le cek le ri sos yal 

des tek le rin ve ril me si için ge rek li me ka niz -
ma la r� kur mak, var olan la r� stan dar di ze et -
mek, uy gu la ma la r� ta kip ve de net le mek.
�) Ya� l� la r�n top lum la bü tün le� me si ne, sta -
tü ve rol le ri nin ye ni den ka za n� m� na, i� lev le -
ri nin ar t� r�l ma s� na, bo� za man la r� n�n et ki li bir
bi çim de de �er len di ril me si ne ili� kin me ka -
niz ma lar olu� tur mak.
h) Ka mu ku rum ve ku ru lu� la r�, gö nül lü ku -
ru lu� lar ile ger çek ve tü zel ki �i le re özür lü le -
re ve ya� l� la ra yö ne lik yü rü tü len sos yal hiz -
met fa ali yet le ri ne ili� kin, usul ve stan dart la -
r� be lir le mek ve bun la ra uyul ma s� n� sa� la -
mak.
I) Ba kan ta ra f�n dan ve ri len ben ze ri gö rev le -
ri yap mak.
Da ha de tay l� bil gi al mak için www.özi -
da.gov.tr ad re si ni zi ya ret ede bi lir si niz.

B� ZE ULA �IN
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

Av ru pa Bir li �i ül ke le rin den �s tan bul'a
ge len e�i tim ci ler, Ka d� köy lü en gel li le -
rin sun du �u ri tim gös te ri si ne hay ran

kal d�.
Mert Ka ra han E�i tim Uy gu la ma Oku lu ve

�� E�i tim Mer ke zi, “Mü zik Köp rü le ri” ad l� 6
or tak l� bir AB pro je si ne 21-26 Ka s�m ta rih le -
rin de ev sa hip li �i yap t�. Pro je nin or ta �� olan
Po lon ya, Ma ca ris tan, �n gil te re, Çek Cum hu ri -
yet i, �s pan ya ve Tür ki ye’den 42 e�i tim ci, 20

zi hinsel en gel li ö� ren ci ile �s tan bul’da bi ra ra -
ya gel di. Al ter na tif e�i tim yol la r� na kat k� sa� -
la ma y� amaç la yan pro je kap sa m�n da, her ül ke
ken di mü zik kül tü rü nü ta n� tan ça l�� ma lar yap -
t�. Ül ke miz de ya p� lan ça l�� ma la r�n ge nel bir ta -
n� t� m� n�n ya p�l d� �� bu bu lu� ma da Ka d� köy Be -
le di ye si En gel li ler Bi ri mi Ri tim Gru bu da gös -
te ri sun du. Ya ban c� e�i tim ci ler ve ö� ren ci ler
bu gös te ri den çok et ki len dik le ri ni ve bu ça l�� -
ma y� ina n�l maz bul duk la r� n� ifa de et ti ler.

ENGELL�LER�N
ritimleri büyüledi

Kad�köy Belediyesi Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi, 3 Aral�k Dünya Engelliler
Günü’nü Caddebostan Kültür Merkezi’nde

“Sanat Birle�tirir” temal� etkinliklerle kutluyor.
PROGRAM �ÖYLE: 

19:30 Engelsiz Sanat Derne�i “YORGAN”
isimli foto�raf sergisi aç�l���

Sergi, ailesi taraf�ndan yorgan alt�nda
saklanmayan, do�du�u evde bir günah de�il
de gerçek bir birey olarak alg�lanan, sosyal ve
profesyonel ya�amda ba�ar�l� gençlerin estetik

foto�raflar�ndan olu�uyor.
20:00 “ENGELLER = ÖNYARGILARIMIZ”

Performans Gösterisi
Görme, i�itme ve ortopedik engelli

performansç�lar�n yer ald��� bu gösteride tüm
sanatç�lar sahne üzerinde ayn� anda

performanslar�n� sergileyecekler.  
20:45 Kadıköy Belediyesi Engelli Merkezi

“HAYATIN R�TM�” Perküsyon Grubu
Zihinsel engelli bireylerden olu�an  perküsyon

grubu gösterilerini sergileyecek. 

SANAT BİRLEŞTİRİR

3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nde, engelliler yalnız

olmadıklarını görmek istiyor.
Türkiye'de bulunan 8,5 milyon
engelliden yakla�ık 4 bininin

ya�adı�ı Kadıköy'deki engelliler ise
yerel yönetimin hayata geçirdi�i
engelsiz eri�im projesi sayesinde

çaresiz olmadıklarını görüyor. 

Engelleri kaldırmak elimizde!Engelleri kaldırmak elimizde!Engelleri kaldırmak elimizde!Engelleri kaldırmak elimizde!Engelleri kaldırmak elimizde!Engelleri kaldırmak elimizde!

��aret dili
ö�renmek
ister
misiniz

Ka d� köy Be le di ye si, i�it me en gel li le rin
ken di ara la r�n da ile ti �im ku rar ken, el
ha re ket le ri ni ve yüz mi mik le ri ni kul -

la na rak olu� tur duk la r� gör sel bir dil olan i�a -
ret di li ni ö� re ti yor. Be le di ye, top lum da or tak
bir dil olu� ma s� ama c�y la  i�it me en gel li ol -

ma yan yurt ta� la r�n da i�a ret di li ni ö� re ne bil -
me le ri için üc ret siz ola rak i�a ret di li kurs ka -
y�t la r� n� ba� lat t�. Fi kir te pe E�i tim ve Sos yal
Des tek Mer ke zi'nde ki kur sa ka t� l�m için, 16
Ara l�k Cu ma gü nü ne dek ka y�t yap t� ra bi lir si -
niz. (0 216) 545 96 91 - 545 93 50
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● Mustafa  SÜRMEL�

Me� hur Çen gel köy Ba ha rat ç� s�’n� mar ka ha -
li ne ge ti ren �i rin Gür lek, has ta l�k üre ten
ya �am tar z� na inat do �a n�n, in san l� ��n dert -

le ri ne de va ha zi ne le ri, ya ni bit ki le ri cö mert çe sun -
du �u nu söy le di. “Ön ce dok to ra gi dil me li. Dok tor
te� hi si ni koy ma l�, uy gun gö rür se on dan son ra biz de
va r�z” di ye rek, ge li �i gü zel bit ki kul la n�l ma ma s� ge -
rek ti �i ni söy le yen �i rin Gür lek, bit ki le ri in san aya -
�� n�n bas ma d� �� yük sek ra k�m l� yay la lar dan
özen le top la d� �� n� aç�k la d�. Çev re sin de
se vil di �i, in san la r� bil gi len dir di �i, so -
run la r� na çö züm bul du �u için �i rin
Ba ba la ka b�y la da ta n� nan Gür lek’i
Ha san pa �a’da ki �u be sin de zi ya ret
et tik. O da bit ki ler ko nu sun da bi -
lin me si ge re ken le ri bi zim le pay -
la� t�. Yal n�z önem li uya r� lar da da
bu lun ma y� ih mal et me di. Ki �i le rin
�e ker, ko les trol, tan si yon, pros tat vs.
du rum la r� hak k�n da dok tor lar dan bil gi
al ma la r� ge rek ti �i ni de üs tü ne ba sa ba sa vur -
gu la yan �i rin Gür lek, na m� de �er �i rin Ba ba’y� zi -
ya ret edip de bir kaç tü yo al ma mak da ol maz d�. 

� BA �I �IK LIK S�S TE M� N�
KUV VET LEN D� R SO �UK TAN KO RU N
K�� mev si mi ge lin ce so �uk al g�n l�k la r� na ba� l�

ola rak da has ta l�k lar ar t� yor. Ne ka dar ko ru nur sa n�z
ko ru nun gi rip ve ya üst so lu num ra hat s�z l�k la r� ba �� -
n� z�n be la s� olu yor. Bu ko nu da da �i rin Ba ba’n�n
tav si ye le ri var. Ne ler mi?

� Eki nez ya: Ba �� ��k l�k sis te mi ni kuv vet len di -
ri yor. 

� Ih la mur: �çi mi gü zel olan bu özel bit ki içer -
ken in sa na haz ve ri yor. Bron� la r� ve gö� sü yu mu �a -
t� yor. 

� Zen ce fil kök: Üst so lu nu mu dü zen li yor ve
ra hat ne fes al ma y� sa� l� yor. 

� Ka buk Tar ç�n: Vü cut ta ki �e ker dü ze yi ni
ayar la y� c� bir özel li �i mev cut.

� Me yan Kö kü: Ak ci �e ri ra hat la t� yor,
ne fes al ma y� ko lay la� t� r� yor. 

� En gi nar-De ve di ke ni-�ah te re:
Bu üç bit ki nin or tak özel lik le ri var.
Ka ra ci �er ya� lan ma s� na kar �� et ki li
olup, ka ra ci �er de ki tok sin le rin at�l -
ma s�n da çok fay da l� lar. �i rin Ba ba
bun la r�n birara da ma cun ola rak da
kul la n� la bi le ce �i ni be lir ti yor. 

�i rin Gür lek, Ih la mur, Pa pat ya,
Me yan kö kü, Hat mi, Oka lip tüs, Ku� -
bur nu, Hi bis küs, Tar ç�n ka r� ��m l� üst so -
lu nu mu ra hat la t� c�, ra hat ne fes al ma y� sa� la -
yan, gö� sü yu mu �a tan, bal gam sö kü cü ök sü rük ça -
y� n� da tav si ye edi yor.

� KALP DA MAR SA� LI �I NI
ÖNEM SE Y�N

Ba l�k ya ��, da mar t� ka n�k l� �� n� ön lüyor, kan ak� -
�� n� ra hat la t� yor, da mar sert li �i ni ön lü yor. 

Çö rek otu, Ka ra ba� otu, Al�ç yap ra ��, Zen ce fil,

Hav l� can, O�u lo tu nun ise kalp ve da mar dos tu ol du -
�u nu be lir ten �i rin Gür lek, Al�ç yap ra �� ve O�ul
otu nu bu ko nu da ilk s� ra ya koy du. Kan de �er le ri ni
dü zen le me aç� s�n dan Ba l�k ya �� ve Çö rek otu nu bir -
lik te tav si ye edi yor. 
� VÜ CUT TA OLU �AN ÖDEM DEN KUR -

TUL MA NIN PÜF NOK TA LA RI
Öde min vü cu dun bir �e kil de su top la ma s� ol du -

�u nu ifa de eden �i rin Gür lek, Ki raz sa p�, M� s�r püs -
kü lü, Avo ka do, Re ze ne, May da no zun id rar yo lu

il ti hap la r�n da mü� te ri le rin mem nun kal d� -
�� bit ki ler ol du �u nu söy le di. 

� KO LES TE ROL DE
GÖZ DEN KAÇ MA MA LI
Ko les trol de sa� l� �� olum suz

et ki le yen fak tör ler den ve do �a bu -
na kar �� da ila c� n� ken di ver mi�.
Kan da ki ya� ora n� olan ko les te ro -

lü ise So ya le si tin kul la na rak kon -
trol al t�n da tut mak müm kün. 
� PROS TAT �LE R� YA� LAR DA

ER KEK LE R�N SO RU NU OLA B� L� -
YOR

Ya� iler le dik çe er kek le ri s� k�n t� ya so kan bir ko -
nu da pros tat. Ha zen bel, Ke re viz pros ta t�n ila c�. Bu
bit ki ler id rar be zi nin bü yü me si ni ön ler ken, ra hat id -
ra ra ç�k ma y� sa� l� yor. 

� FAZ LA K� LO LAR DAN
KUR TUL MA NIN YO LU DA VAR

Ya� la r� eri ti ci, k� r� c�, haz m� ko lay la� t� r� c� Si na -
me ki, Bi be ri ye, Fun da, Ki raz sa p�, Al t�n otu, Re ze -

ne, Ye �il çay ka r� ��m l� ça y�n sa bah, ö� len, ak �am
kul la n�l ma s�y la 1 ayda en az 3 ki lo sa� l�k l� �e kil de
ve ri le bi le ce �i ni be lir ten �i rin Gür lek, ak �am ye me -
�i son ra s� Za y�f la ma ve Ödem ça y� n�n ka r�� t� r� l�p
içil me si nin ra hat bir uy ku ve re ce �i ni ila ve edi yor. 

� MUT LU C�N SEL YA �AM �Ç�N
ÖNE R� LER DE VAR

12 y�l l�k bir ai le �ir ke ti olan ve �s tan bul’un çe -
�it li il çe le rin de 8 �u be si bu lu nan mar ka

ha li ne gel mi� ku ru lu� ola rak, Çen gel -
köy Ba ha rat ç� s� �i rin in san �i rin

Gür lek na m� de �er �i rin Ba -
ba’n�n mut lu bir cin sel ya �am
için de bit ki sel uy gu la ma la r�
var. Bün ye le rin de 4 adet 1. De -
re ce bit ki uz ma n�y la ça l� �an
Çen gel köy Ba ha rat ç� s� ola rak

Ar� sü tü, Bal, Po len, ging seng,
çak �ir kö kü ve xman di ye ta rif et -

ti �i fa kat ad� n� s�r gi bi sak la d� �� özel
ila ve li bir ma cu nu da var ki hem cin sel

is te �i art t� r� yor hem de ener ji ve ri yor. �i rin Gür -
lek “Mü� te ri ola rak gör mü yo rum” de di �i mi sa fir le -
riy le tek tek il gi le ni yor bir dok tor gi bi bil gi ve ri yor,
giz li li �in çok önem li ol du �u nu ise vur gu la ma dan
geç mi yor. “Ak si hal de 12 y�l da �s tan bul’a ya y� lan
ve ka li te siy le il gi gö ren bir ku ru lu� ola rak ayak ta
du ra maz d�k di yor.” 

GE NE T�K: Has ta l� ��n olu �u mun da �rk yat k�n l� �� n�n
ya n� s� ra ge ne tik fak tör le rin de ol duk ça öne mi bu lun -
mak ta d�r. Dar ve de rin gö �üs ka fe si ne sa hip kö pek ler
di �er le ri ne oran la da ha faz la oran da ris ke sa hip tir. An -
ne ve ba ba s� dar ve de rin gö �üs ka fe si ne sa hip yav -
ru lar da do lay l� ola rak bu risk te ar t�� gös ter mek te dir.

YA �I: Genç kö pek le re oran la 7 ve üze ri ya� gru -
bu hay van lar has ta l�k la il gi li da ha faz la oran da risk ta -
�� mak ta d�r.

C�N S� YET: Er kek kö pek ler di �i le re oran la ne re -
dey se iki ka t� risk ta �� mak ta d�r. K� s�r la� t�r ma n�n has ta -
l�k üze ri ne her han gi bir olum lu ya da olum suz et ki si
bu lun ma mak ta d�r.

BES LEN ME ALI� KAN LI �I: Gün lük tek ö�ün le
bes le nen kö pek ler iki ö�ün le
bes le nen le re oran la iki ka t� risk -
le kar �� kar �� ya d�r lar. Çok h�z -
l� ye mek yi yen hay van lar da ve
ye mek ten he men son ra eg zer -
siz ya pan ya da a�� r� ak ti vi te
gös te ren ler de risk ora n� ol duk -
ça art mak ta d�r.

M� ZAÇ: A�� r� si nir li, ank si -
ye te bo zuk lu �u na sa hip ve kor -
kak kö pek ler de GDV ris ki di -
�er le ri ne gö re da ha faz la d�r. 

GDV'nin olu �u mun da tek
bir fak tör et ki li de �il dir. Ge nel -
de çok sa y� da ne de nin bi ra ra ya
gel me si ile �e kil le nir. Has ta l� ��n olu �u mun da ki en
önem li et ken ler den bi ri de ge ri ç� k� �� ol mak s� z�n �e kil -
le nen ha va yut ma du ru mu dur. GDV'nin �e kil len me si
ile göz le nen en önem li kli nik bul gu anor mal ka r�n �i� -
kin li �i ve ay n� za man da her han gi bir içe rik ç�k ma ma -
s� na kar ��n �id det li �e kil de de vam eden kus ma �i kâ -
ye ti dir. GDV �e kil le nen kö pek ler de hal siz lik, bit kin lik,
�id det li ka r�n a� r� s�, in le me, so lu num güç lü �ü göz le -
nir. E�er dü �üm len me de var sa na b�z za y�f lar, kalp
at�� la r� da anor mal le �ir ve so lu nu mun da gi de rek dep -
re se ol ma s� so nu cu �ok ve son ra s�n da ölüm göz le nir.
Yu ka r� da ki be lir ti ler sa de ce di la tas yon ya ni mi de �i� -
kin li �i du ru mun da ha fif de re ce de vol vu lu sun e� lik et -
ti �i du rum lar da ise �id det li sey re der. Ta n� ko nul duk -
tan son ra he kim ta ra f�n dan mi de de ki gaz acil ola rak
ya mi de tü pü ile ya da di rek tro kar ile bo �al t� l�r, böy le -
ce acil mü da ha le ya p�l m��̧ olur. La bo ra tu var i� lem le ri
ve acil mü da ha le ler de vam eder ken has ta n�n vi tal bul -
gu la r� ta kip edi lir. GDV'li has ta lar da ge nel de �id det -
li bir arit mi (kalp ritm bo zuk lu �u) �e kil le nir ve ölüm de
bu nun so nu cun da olur. Bu ne den le ön ce lik le me di kal
ola rak bu nun te da vi si ya p� l�r. Has ta n�n ge nel du ru mu
dü zel til dik ten son ra ope ra tif ola rak üç yön tem uy gu -
la n�r.

1-Mi de nin ve çev re or gan la r�n du rum la r� de �er -
len di ri lir. Mi de nin ge ri dö nü �üm süz �e kil de za rar gö -
ren k� s�m la r� ve e�er da lak da ay n� za ra r� gör mü� se bu
or gan ya da or gan par ça la r� cer ra hi ola rak uzak la� t� r� -
l�r. Bu gi bi has ta lar da iyi le� me ih ti ma li da ha dü �ük
olup ba z� du rum lar da öte na zi bi le dü �ü nü le bil mek te -
dir.

2-Ha fif ol gu lar da uy gun bir �e kil de mi de nin es ki
ye ri ne ge ti ril me si. 

3-Has ta l� ��n ye ni den nük set me me si ama c�y la mi -
de nin d�� kat ma n� ka r�n du va r� na emil me yen ip le di ki -
le rek sa bit le nir (Gas tro pek si). Gas tro pek si i� le mi ya -
p�l ma yan has ta lar da nük set me ih ti ma li yüz de 75-80
ora n�n da d�r.

GDV er ken mü da ha le, iyi bir me di kal ve ope ra tif
te da vi ye ra� men yüz de 50 ora n�n da ölüm le so nuç -
lan mak ta d�r. GDV’ye kar �� �rk ve ge ne tik yat k�n l�k bu -
lun ma s� na ra� men has ta l�k tan ko run mak için ba z� ba -
sit ku ral la r�n ye ri ne ge ti ril me si ha yat kur ta r� c� ola bil -
mek te dir. Bun lar dan ba� l� ca la r� �un lar d�r:

1-Er ken ve acil mü da ha le ba k� m�n dan bu tip kö -
pek sa hip le ri sü rek li ola rak Ve te ri ner he kim ler le te mas
ha lin de ol ma l�, �üp he li du rum lar da he men he ki me da -
n�� ma l� d�r.

2-Bü yük �rk kö pek ler gün lük tek se fer ye ri ne iki ya
da üç ö�ün bes len me li dir. 

3-Hay van sa hip le ri ve ye ti� ti ri ci le ri �rk la r�n has ta l� -
�a olan yat k�n l� �� n� göz önün de tu tup za ma n�n da er -
ken bul gu la r� ta kip et me li dir. 

4-Kö pe �in önün de sü rek li ola rak bol mik tar da te -
miz ve ta ze su bu lun ma l� an cak ye mek ten he men
son ra su iç me si s� n�r lan ma l� d�r. 

5-Kö pe �e bes len me den bir sa at ön ce sin de ve
bes len dik ten iki sa at son ra s� na ka dar a�� r� eg zer siz,
he ye ca na ne den ola cak ha re ket ler ve stres du ru mu
ya �at�l ma ma l� d�r. 

6-Ani ola rak di yet de �i �ik li �i ya p�l ma ma l� ge çi� ler
de re ce li ola rak 3-5 gün için de ya p�l ma l� d�r. 

7-Has ta l� �a yat k�n ol du �u dü �ü nü len kö pek ler tek
ba �� na ve ses siz sa kin bir yer de bes len me li dir.

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
Köpeklerde Gastric (Mide)
Dilatation (Genişlemesi) ve

Volvulus (Düğümlenmesi) (GDV)

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

DOKTORUNUZ
YAZIYOR 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

� HER Ç�ZG�YE BOTOKS
YAPILAB�L�R M�? HER KIRI�IKLIK

BOTOKS �LE DÜZEL�R M�? BOTOKS
HANG� KIRI�IKLIKLARA

UYGULANAB�L�R?
Botoks sadece mimik çizgilerine
uygulanabilir. Mimik çizgileri ayn�

hareketi gün içinde s�k tekrarlamakla
olu�maktad�r. Hareket edildi�inde ve

hareketsiz durumda çizgilerde de�i�iklik
olmuyorsa bu k�r���kl�k için Botoks

uygulamas� do�ru bir yöntem de�ildir.
� BOTOKS UYGULAMASI

A�RILI MIDIR?
Botoks uygulamas� i�ne ile

uygulanan bir yöntemdir. A�r�
hissi ki�iden ki�iye farkl�l�k

gösterebilmektedir. Özellikle
ilk uygulamalarda ve a�r�ya
hassas ki�ilerde uygulama
öncesi 15-20 dakika lokal

anestezik bir krem
uygulanarak a�r� hissi yok

edilebilmektedir.
� BOTOKS TEDAV� SÜRES� NED�R?

BOTOKS YAPTIRMAK NE KADAR
ZAMANIMI ALIR?

Botoks tedavi süresi ortalama 5
dakikad�r. Öncesinde sürülen krem ile

birlikte en fazla 30 dakikay� alan bir
i�lemdir. 

� BOTOKS ÖNCES�NDE NELER
YAPMALIYIM VE YAPMAMALIYIM?
Botoks öncesinde sadece a�r� kesici,

baz� romatizma ilaçlar�n�n al�m� yakla��k
bir hafta önce kesilmelidir. Uygulama

öncesi alkol al�m�na da dikkat edilmelidir.
Alkol ve bu ilaçlar�n al�m� i�lem s�ras�nda

kanama riskini artt�rarak morarmaya
neden olabilmektedir.

� BOTOKS SONRASINDA NELER
YAPMALIYIM VE YAPMAMALIYIM?

Botoks i�lemi sonras� yakla��k 10 dakika

so�uk buz uygulamas� özellikle
morarmay� önlemek için

uygulanmaktad�r. ��lem sonras� 3 saat
ba��n öne ve arkaya e�ilmemesi

gerekmektedir. Bu süreyi tamamlayan
ki�i normal hayat�na devam

edebilmektedir.
� BOTOKS YAPTIRMAYI

BIRAKIRSAM ESK�S�NDEN DAHA
KÖTÜ OLUR MUYUM?

Botoks yapt�rmay� b�rak�rsan�z
eskisinden daha kötü olmazs�n�z.

B�rakt���n�z yerde kal�rs�n�z.
� BOTOKS YAPTIRMAYA DEVAM

EDERSEM YÜZÜMDE SARKMA 
OLUR MU?

Botoks yapt�rmaya devam ederseniz
yüzünüzde sarkma olmaz. Ancak ya�

ilerledikçe destek dokusunda
zay�flamaya ba�l� sarkmalar olu�makta
ve bu Botoks etkisi ile kar��maktad�r.
� BOTOKS UYGULAMASI SONRASI

YÜZDE ���ME NORMAL M�?
Botoks uygulamas� sonras� yüzde �i�me

olmas� normal kabul edilmemektedir.
Kullan�lan ilaca ba�l� yan etki olabilece�i
dü�ünülmeli ve gerekli takip yap�lmal�d�r.

� DUDAKLARA BOTOKS
YAPILAB�L�R M�?

Dudaklara yap�lan Botoks do�ru bir
uygulama de�ildir.Ancak dudak

çevresinde olu�an ince çizgiler için
küçük dozlarda Botoks

uygulamas� yap�labilir.
� BOTOKS ETK�S�

NE ZAMAN BA�LAR?
HEMEN BA�LAR MI?

Botoks bir ilaçt�r ve etkisi
ortalama 3 günde

ba�lamakta ve 15 günde
maksimum olmaktad�r.

Uygulama seans� ç�k��� ki�inin
yüzünde de�i�iklik gözlenmesi

beklenmemektedir. �lk 15 gün içinde
zaman zaman simetrik olmayan etkiler

görülebilir. Her kas ayn� derece
etkilenmeyebilir.Ancak 15 günün

sonunda karar verilmelidir.Gerekirse
uygun eklemeler ve düzeltmeler

yap�labilmektedir.
� BOTOKSUN ETK�S� 
NE KADAR SÜRER?

�lk Botoksun etkisi daha k�sad�r ve
ortalama 4-6 ayd�r ancak yap�lan her

Botoks uygulamas� bu süreyi
uzatmaktad�r.

� BOTOKS UYGULAMASI TERLEME
TEDAV�S�NDE UYGUN MUDUR?

Botoks koltukalt�, el ve ayak bölgesinin
a��r� terlemesinde kullan�lan etkili ve

güvenilir bir yöntemdir.
www.verdesaglikliyasamenstitusu.net

Dr. FügenERDO�AN ÇEK�N
( Dermatoloji Uzmanı )

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

bilinenler (II)

● Mustafa SÜRMEL�

Özel Üs kü dar Ana do lu Has ta ne si Ba� he ki mi
ve Ge nel Cer ra hi Uz ma n� Mu har rem Kuz ka -
ya mi de kan se ri ne kar �� ge rek li sa� l�k kon -

trol le ri nin yap t� r�l ma s� ko nu sun da va tan da� la r�
uyar d�. Ül ke miz de; Ko lom bi ya ve Ja pon ya ül ke le -
rin de ol du �u gi bi mi de kan se ri ne ya ka lan ma ora n� -
n�n yük sek ol du �u nu be lir ten Opt. Dr. Kuz ka ya, mi -
de kan se ri nin, cer ra h� ger çek ten zor la yan ma jör sa� -
l�k so run la r�n dan bi ri ol du �u nu da ifa de ede rek,
“Na dir bir has ta l�k t�r ama ül ke miz de en s�k gö rü len
has ta l�k lar dan bi ri de mi de kan se ri dir. Ba ��r sak sis -
te min de ka l�n ba ��r sak kan se rin den son ra en çok gö -
rü len kan ser tü rü. Ka r�n a� r� s�, ha fif bir bu lan t�, ha -
fif bir ö�ür me �i kâ ye tiy le de ba� la ya bi lir. Ba zen
has ta ha fif ten bir ha z�m s�z l�k da ya �a ya bi lir. Her �i -
kâ yet mi de kan se ri de mek de �il dir. Fa kat Özel Üs -
kü dar Ana do lu Has ta ne si ola rak �u na dik kat edi yo -
ruz: Bu tür �i kâ yet le ri dik ka te ala rak, has ta la r� m� z�
ke sin te� his için en dos ko pi ye ta bi tu tu yo ruz. Özel -
lik le 40 ya� üs tü has ta lar risk gu ru bun da ola bi lir ler.
40 ya� al t� has ta la r� m� za da �i kâ yet le ri ne ba� l� ola -
rak, da ha çok �üp he len dik le ri mi ze en dos ko pi öne ri -
yo ruz. En dos ko pi mi de kan se ri nin te� hi sin de çok
önem li. En dos ko pi de ye mek bo ru su, mi de, on iki
par mak ba ��r sa �� n� kon trol et mi� olu yo ruz. Mi de ra -
hat s�z l�k la r� özel lik le ile ri ya� lar da dik kat edil me si
ge re ken bir ko nu. Yan ma, ek �i me, ha fif ha z�m s�z l�k,
a� r� ile ge len �i kâ yet le ri dik ka te al� yo ruz” de di.

Mi de kan se rin den ko run mak için risk fak tör le -

rin den uzak dur mak ge rek ti �i ni söy le yen Ge nel
Cer ra hi Uz ma n� Opt. Dr. Mu har rem Kuz ka ya g� da
mad de si tü ke ti mi nin mi de sa� l� �� aç� s�n dan çok
önem li ol du �u nu söy le di. Kon ser ve tü rü g� da mad -
de le rin den ka ç� n�l ma s� tav si ye sin de bu lu nan Ku zu -
ka ya, man gal da pi �i ril mi� ve yan m�� g� da lar ve yan -
m�� tost ek mek le ri nin de mi de sa� l� �� n� teh dit et ti �i -
ni be lirt ti. 

Ül se rin kan se re dön me di �i ni an cak kan se rin ül -
ser le �e bil di �i ni de be lir te rek önem li bir ko nu ya
aç�k l�k ge ti ren Kuz ka ya, kan ser de te� his koy ma n�n
çok önem li bir a�a ma ol du �u nu ve 12 y�l l�k tec rü be -
siy le ve bi lim sel bi ri ki miy le bu ko nu da çok yol kat
et ti �i ni be lir te rek, “Mi de kan se rin de de di �er has ta -
l�k lar da ol du �u gi bi te� his son ra s� da çok önem li dir.
Has ta ne miz de ame li yat dâ hil her tür lü te da vi yi ya -
pa bi li yo ruz” de di. 

�h ti sa s� n�n ar d�n dan en dos ko pi ko nu sun da da
özel e�i tim ler alan Kuz ka ya, genç ya �� na ra� men
de rin bi ri ki miy le özel sa� l�k sek tö rün de ken di ni ka -
n�t la m�� isim ler ara s�n da yer al� yor.
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Do�a hazinesi
bitkilerin insan

sa�lı�ına büyük
yararları oldu�unu

belirten �irin
Gürlek, bitkilerin

geli�igüzel
kullanılmaması

gerekti�i
konusunda da

uyarıyor. 

Mide kanserine DiKKAT!
Mide kanseri te�hisinde endoskopi

tekni�inin önemine de�inen Genel Cerrahi
Uzmanı Muharrem Kuzkaya, ‘Mide
rahatsızlıklarını önemseyin’ dedi.

SA�LIK zincirini güçlendirmeye devam eden
Medicana Sa�l�k Grubu, son olarak �stanbul
Çiftehavuzlar’da a��z ve di� sa�l��� merkezini
hizmete soktu. A��z ve Di� Sa�l��� Merkezi’nin
Medicana Kurucu Orta�� Dt. Nazan Bozkurt,

merkezde her bran�tan uzman oldu�unu
vurgulayarak, “Cerrah cerrahi i�lem yap�yor, protezci

protez yap�yor, tedavici tedavi yap�yor.
Merkezimizde, ameliyathane ve lokal cerrahi

müdahalelerin yap�ld��� bölümler di�le ilgili tedaviye
yönelik haz�rland��� için hem hastan�n konforu
sa�lan�yor, hem de enfeksiyondan ar�nd�r�lm�� sahalarda

çal��ma yap�l�p ba�ar�n�n en üst seviyede olmas� sa�lan�yor.
Ameliyathanede her �ey di� üzerine dizayn edildi�i için hekim

de i�lemi çok rahat gerçekle�tirebiliyor. Biz de bu yeni
geli�meler do�rultusunda, Bahçelievler’deki ilk di�

merkezimizden sonra ikincisini de �stanbul’un Anadolu
yakas�nda Çiftehavuzlar’da açt�k” dedi.  Merkezde her

bran�tan uzman hekimlerin 24 saat aral�ks�z hizmet verdi�ini
de belirten Dt. Bozkurt, “Hem Bahçelievler hem de

Çiftehavuzlar’daki di� merkezimiz haftan�n yedi günü, yirmi

dört saat aç�k. Hizmet verdi�imiz tüm bran�larda her
gün ve her saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Günün
hangi saati olursa olsun, gecenin bir yar�s� di�iniz

a�r�sa bile, gelebilece�iniz bir yer var.  Zaten merkez
olman�n özelli�i budur. Gece geç saatte bile, di�

merkezlerimizde, normal di� tedavisinden ileri cerrahi
operasyonlara kadar her �ey yap�labilir” diye konu�tu.

Dental tomografiden lazere kadar tüm teçhizat ve
ekipman�n mevcut oldu�u Di� Merkezi’nin, sosyal

sorumluluk projeleri de var. Halka yönelik taramalar,
koruyucu hekimlik, seminerler gibi projelerinin

oldu�unu ifade eden Dt. Nazan Bozkurt, bu konuda da �unlar�
söyledi: “Di� Hekimleri Odas�’n�n ve Sa�l�k Bakanl���’n�n izin
verdi�i ölçüde taramalar gerçekle�tirece�iz. Özellikle yar�n�n
büyükleri olan çocuklar�m�z� a��z ve di� sa�l��� konusunda

bilinçlendirmek için hikâye kitaplar� gibi materyaller haz�rl�yoruz
ki, koruyucu hekimlik ad�na temelden bir �eyler yap�labilsin.

Yeti�kinler için de bültenler haz�rl�yoruz. Özel günlerde, örne�in
Ö�retmenler Günü, Hem�ireler Günü gibi günler ve haftalarda

da, ücretsiz di� muayeneleri gibi sosyal hizmetler
gerçekle�tiriyoruz.”

Çiftehavuzlar’da di� sa�l��� merkezi
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Ga ze te Ka d� köy, Ka d� köy ve ci -
va r�n da ama tör spo run ge li� me -
si ad� na üze ri ne dü �e ni ya p� yor.

Sü per ama tör ve 1. Ama tör li gi ni haf ta
haf ta say fa la r� na ta �� ya rak, Ka d� köy ve
ci var il çe ler de ki ta k�m la r�n halk ta ra f�n -
dan bi lin me si ni sa� la yan Ga ze te Ka d� -
köy fut bol d� ��n da ki ama tör bran� la ra da
en faz la yer ve ren ya y�n or gan la r�n dan.
Ob jek tif ha berleriyle tek ama c� ama tör
spo ra des tek ver mek olan Ga ze te miz de
bir sü re dir Ku lüp ler Bir li �i ko nu su nu
gün de me ge ti ri yo ruz. �l çe ler de olu� tu -
ru lan Ku lüp ler Bir li �i te� ki lat la r� n�n ça -
l�� ma la r�y la ama tör ku lüp le re ye -
te rin ce des tek ve rip ve re me dik le ri
ise ha ber le ri mi zin odak nok ta s� n�
olu� tu ru yor. �l çe miz de Ku lüp ler
Bir li �i’nin ça l�� ma la r�, Ku lüp ler
Bir li �i-ama tör ku lüp ler ara s�n da ki
ili� ki ler de bu kap sam da spor say -
fa m�z da ele al� n� yor. 
� GA ZE TE KA DI KÖY’E

ÖV GÜ
Ga ze te mi zin ama tör spo ra

olan des te �i Ka d� köy Ku lüp ler
Bir li �i Ba� ka n� Cen giz Ya -
rar’dan öv gü al d�. Ha ber le ri miz
üze ri ne ga ze te mi zi ara ya rak,
Ka d� köy Ku lüp ler Bir li �i ça l�� -
ma la r� n� an lat mak hem de ele� -
ti ri le re ce vap ver mek is te di �i ni
söy le yen Cen giz Ya rar ile gö -
rü� tük. Ga ze te Ka d� köy’e ama -
tör ku lüp le re ve bran� la ra say fa -
la r�n da a��r l�k l� ola rak yer ver -
di �i için te �ek kür eden ve bun -
dan do la y� duy du �u mut lu lu �u
ifa de eden Ba� kan Cen giz Ya -
rar, “Siz de çok gü zel ta kip edi -
yor su nuz ay r� ca bu nun için te -
�ek kür ede riz. Ha ki ka ten ku lüp -
le ri miz le bi re bir gö rü� me le ri niz
be ni çok duy gu lan d�r d�. De mek
ki bi zi ta kip eden bi zi ara y�p so -
ran bir dost bir el var di ye bun -
dan çok mut lu ol dum. Bu nun
için si ze mü te �ek ki rim” de di.  

� B�R L� �� M� Z�N
LO KA L� YOK

Sü per ama tör ve 1. Ama tör lig de
mü ca de le eden 11 ku lü bün de se si ol -
ma ya gay ret gös ter di �i ni ifa de eden
Ya rar, Ka d� köy Ku lüp ler Bir li �i ola -
rak 2007 y� l�n da ku rul duk tan son ra

spor da ki s� k�n t� la r� da ha ya k�n dan
gör dü �ü nü be lirt ti. Bu s� k�n t� la r�n ba -
��n da fut bol sa ha s�, ama tör ta k�m la -
r�n maç la ra ula �� m� n�n ba� ta gel di �i -
ni ifa de eden Ya rar, “Ön ce lik le si ze
çok te �ek kür ede rim. Ga ze te de ki du -
yar l� ha ber le ri niz den de çok mut lu
ol dum. Ka d� köy’deki ama tör ku lüp -
le ri mizin hep siy le gö rü �ü yo ruz, s� -

k�n t� için de ler. Ne den? Çün kü on la -
r�n Ka d� köy’de an tren man ya pa bi le -
ce �i bir sa ha yok. On la r�n do� ru düz -
gün ku lüp lo kal le ri yok. Bir-iki ta ne -
si nin ola bi lir ama bu iki ta ne hep si
de mek de �il. Ka d� köy’de Ama tör
bran� ta Ata �e hir bu ra dan ay r� l�n ca
ku lüp sa y� m�z dü� tü. Ka d� köy s� n�r -
la r� için de ki Ye ni sah ra sta d� da Ata -
�e hir’e dâ hil ol du. O stad Ka d� -
köy’ün sta d� ola rak kul la n� l� yor du.
Sa de ce Fi kir te pe’de ki sa ha var, onu
kul la n� yo ruz. Bü tün ku lüp le ri miz de
ora y� an tre man sa ha s� ola rak kul lan -

mak için bir bir le riy le ya r�� ya p� -
yor lar. Üzün tü müz büyük ta bii”
diye konu�tu.

� �E H�R EF SA NE S�
DE �� L�Z!

Ka d� köy’ün çok önem li ve
bü yük bir kent ol du �u nu, de niz
spor la r� yla ilgili fa ali yet gös te ren
ku lüp le rin kent te çok sa y� da bu -
lun du �u nu be lir ten Ya rar, mad di
du ru mu ye ter siz ai le le rin ço cuk -
la r� n�n de niz spor la r� gi bi ma li yet
ge rek ti ren spor lar la il gi len me
�an s� n�n ol ma d� �� n�, bu du rum da
di �er dal la r�n da ge li� ti ril me si
ge rek ti �i ni vur gu la d�. Ma hal le
ara s�n da ki ço cuk la r� sa� l�k l� fert -
ler ola rak top lu ma ka zan d�r mak
is te dik le ri ni kay de den Ya rar,
“�e hir ef sa ne si de �i liz. Ka d� -
köy’de spo run ge li� me si için ça -
l� �� yo ruz. Fe ner bah çe Spor Ku lü -
bü’nden ha l� sa ha la r� n� ku lüp le ri -
mi ze an tren man amaç l� aç ma s�
için des tek is ti yo ruz. Ka d� köy
Genç lik Mer ke zi’nde ki ha l� sa -
ha la r�, an tren man amaç l� ku lüp -
le ri mizin kul lan �m�na izin ve ril -
me si ni is ti yo ruz. Bü yük �e hir ve
Ka d� köy Be le di ye si’nden kent te -
ki ha l� sa ha la r� ama tör ku lüp le rin
de kul la na ca �� �e kil de tah sis et -
me si ni is ti yo ruz” dedi.
Spo run Ka d� köy’de ki se si Ga ze -

te Ka d� köy’ün des te �iy le kent te da ha
fay da l� ça l�� ma lar ya pa cak la r� n� ifa -
de eden Ba� kan Cen giz Ya rar, Tür ki -
ye’nin ge le ce �i olan genç le rin ve ço -
cuk la r�n ge li �i mi için her ke si spo ra
ve ama tör ku lüp le re kar �� du yar l� ol -
ma ya ça ��r d�.
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Mustafa SÜRMELİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü
Abdullah Avc,ı ilk yurt dı�ı çıkartmasını yaptı�ı
�spanya'nın ba�kenti Madrid'de açıklamalarda

bulundu. Avcu, Santiago Bernabeu Stadı'nı
dolduran 80 bin ki�inin önünde oynanan Real

Madrid-Atletico Madrid maçını yardımcıları ile
birlikte izledi. Atletico Madrid Ba�kanı Enrique

Cerezo ve Real Madrid Sportif Direktörü

Emilio Butragueno ile biraraya geldiklerini
belirten Avcı, kendilerinin Arda, Hamit ve
Nuri ile ilgili çok güzel ve olumlu �eyler
söylediklerini ifade etti. Milli takımın
sorumlulu�unu bildi�ini ve kendine
güvendi�ini vurgulayan Abdullah Avcı,
istikrarlı turnuva takımı olmak için destek ve
zamana ihtiyacı oldu�unu söyledi.

� KAVACIK: 3 - A.DO�U�: 5
26 Ka s�m Cu mar te si gü nü oy na nan �s tan bul

Sü per Ama tör Li gi 4. Grup 11. haf ta ma ç� fut bo -
lun 90 da ki ka oy nan d� �� n� ve her an sko run de �i -
�e bi le ce �i ni gös ter di.

Ka va c�k spor ile oy na nan kar �� la� ma da 3-1 ge -
ri ye dü� me si ne ra� men ma ç� le hi ne çe vir me yi ba -
�a ran Ata �e hir Do �u�s por y�l lar ön ce oy na nan Ga -
la ta sa ray-Fe ner bah çe ma ç� n� ha t�r lat t�. 

� AZ M�N ZA FE R� BÖY LE YA ZI LIR!
Ata �e hir Do �u�s por 15 da ki ka da 2-0 ge ri ye

dü� tü. 5 da ki ka son ra ra kip ce za sa ha s� d� ��n da ka -
za n� lan ser best vu ru �u Ata �e hir Do �u�s por’un be -
ce rik li aya �� Bir kan kul la n�n ca umut ve ren gol de
gel mi� ol du. Bir kan gü zel bir vu ru� la ka le ci nin ka -
pat t� �� kö �e den du ru mu 2-1 yap t�. Ka va c�k atak la -

r�n da da Ata �e hir Do �u�s por’un ba �a r� l� el di ve ni
Mu ham med klâ s� n� ko nu� tur du. �lk ya r� bu so nuç -
la bit ti.

A.do �u�s por ikin ci ya r� ba� la r�n da  gol arar ken
da ha ma ç�n ba ��n da ka le sin de üçün cü go lü gör dü.
Sko ru 3-1 ya pan Ka va c�k ra hat la d�.

� NA �M HO CA R�SK AL DI
Her kes ma ç� Ka va c�k’�n ka za na ca �� n� dü �ü -

nür ken Ata �e hir Do �u�s por’un tec rü be li tek nik

ada m� Na im ho ca ye dek ku lü be si ne bak t� ve haf ta
ara s� id man da sa kat l�k ge çi ren En gin'i sa kat ol ma -
s� na ra� men Yu suf Ka ya lar'�n ye ri ne oyu na ala rak
bü yük risk al d�. Ar d�n dan En gin oyu na gir di ve
aya �� n�n to zuy la Kap tan Ya sin ve U�ur’un ba� lat -
t� �� atak ta du ru mu 3-2'ye ge tir di.

� ATA �E H�R DO �U�S POR
RU HU SA HA YA ÇIK TI

Ma ç�n dö nüm nok ta s� Ata �e hir Do �u�s por’un
ikin ci go lü ol du. Bun dan son ra dep las man da oy -
na ma s� na ra� men sa ha da Ata �e hir Do �u�s por et -
ki li ol ma ya ba� la d�. Der ken, Ka va c�k ce za sa ha s�
için de ki ka ram bol de En gin inanl maz  bir vu ru� la
sko ra den ge ge tirdi: 3-3.

Be ra ber lik go lün den son ra Ata �e hir Do �u�s -
por için maç ye ni den ba� la m�� ol du ve ka za n� lan
ser best vu ru �u Meh met �me ci muh te �em bir vu -
ru� la ha ni “örüm cek le ri te miz le di” der ler ya ay n�
o �e kil de a� la ra gön der di.

Ma ç�n son la r� yak la ��r ken Kap tan Ya sin ��k
ça l�m lar la ser gi le di �i muh te �em fut bol re si ta li
son ra s� ce za sa ha s� na gir di ve pa s� n� ver di �i an da
ken di ni yer de bul du. 

Po zis yon avan ta j� ol ma d� �� için  ha kem te red -
düt süz pe nal t� nok ta s� n� gös ter di. To pun ba �� na
ge çen Cey hun ma ç�n sko ru nu be lir le di. 

Ka va c�k: 3 -A do �u�:5

AVCI KENDiNE GÜVENiYOR

KADIKÖY Gençlik Spor Kulübü bayan
voleybol tak�m�n�n merakla bekledi�i
Türkiye Deplasmanl� Bölgesel voleybol ligi
gruplar� belli oldu. Kad�köy Gençlik Spor
Kulübü bayan voleybol tak�m� bu sezon J
grubunda mücadele edecek. J grubunda
ilçemizin tak�m�n�n yan� s�ra Alt�nyurt,
Ata�ehir Belediyespor ile Samanyolu
tak�mlar� yer al�yor. �.T.Ü., Haz�mersu �ÖO.,
Silivrispor, Büyükçekmece Jimnastik
Kulübü, �brahim Turhan Lisesi tak�mlar� ise
�stanbul’un Avrupa Yakas�’ndan ligde
mücadele edecek olan di�er tak�mlar.
Türkiye Voleybol federasyonu taraf�ndan
yap�lan aç�klamaya göre tak�mlar
gruplar�nda 2 devreli lig usulüne göre
mücadele edecekler. �lk 2 s�ray� alan
tak�mlar, önce yar� final, sonra final
müsabakalar� oynayarak Türkiye 3 Aroma
ligine kat�lmaya hak kazanacaklar.

TAMER Ta�p�nar'�n Spor Genel Müdür
Yard�mc�l���na atanmas�n�n ard�ndan
�stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdürlü�ü’ne atanan Av. Numan Güzey
görevine ba�lad�.Numan Güzey, 1948 y�l�nda
�stanbul’da do�du. �.Ü. Hukuk Fakültesi’ni
bitirdikten sonra �stanbul Barosu’na ba�l�
olarak 30 y�l avukatl�k yapt�. 1994-1999 y�llar�
aras�nda ise Fatih Belediyesi Meclis Ba�kan
1. Vekilli�i görevini 5 y�l süre ile yürüttü.
Sosyal ve sportif nitelikli çe�itli derneklerde
yönetici ve e�itici olarak görevlerde de
bulunan Av. Numan Güzey, ayn� zamanda
Bak�rköylü Sanatç�lar Derne�i (BASAD)
üyesi. 29 Aral�k 2008-23 Kas�m 2011 tarihleri
aras�nda  �stanbul Büyük�ehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal ��ler Daire Ba�kanl���
görevini yürüttü. 23 Kas�m 2011 tarihinde
�stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdürlü�ü görevine atanan Güzey, ileri
seviyede Frans�zca ve Arapça biliyor. Av.
Numan Güzey, evli ve 4 çocuk babas�.

Ataşehir Doğuş azmin zaferini yazdıAtaşehir Doğuş azmin zaferini yazdıAtaşehir Doğuş azmin zaferini yazdıAtaşehir Doğuş azmin zaferini yazdıAtaşehir Doğuş azmin zaferini yazdıAtaşehir Doğuş azmin zaferini yazdı
Amatör liglerde takımların
mücadelesi nefes nefese
sürüyor. Kavacık-Ata�ehir

Do�u�spor’un mücadelesi de
nefes kesti.

WADA’dan Türkiye’ye onay
DÜNYA Dopingle

Mücadele Ajansı (WADA),
Türkiye Milli Olimpiyat

Komitesi Dopingle
Mücadele

Komisyonu’nun
faaliyetlerinin ‘Dünya
Dopingle Mücadele

Kuralları’na tam uyumlu
oldu�unu onayladı. Spor
Genel Müdürlü�ü (SGM)
ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

(TMOK) arasında 24 Mayıs 2011
tarihinde imzalanan protokolle

Türkiye’de dopingle mücadeleyi
kurumsalla�tırmak üzere

gerçekle�tirilecek i�birli�inin ana
ilkelerini belirlemek ve dopingle
mücadeleyi yürütmek amacıyla
Haziran 2011’de Türkiye Milli

Olimpiyat Komitesi bünyesinde
‘Dopingle Mücadele Komisyonu’

kurulmu�tu. Bu komisyonda Ba�kan
Türker Arslan, Ba�kan Vekili Atilla

Ferah, Genel Sekreter Ne�e
Gündo�an, Prof. Dr. Rü�tü Güner ve

Prof. Dr. Haydar Demirel görev

yapıyor. TMOK Dopingle
Mücadele

Komisyonu’nun
hazırlayıp yürürlü�e
koydu�u ‘Dopingle
Mücadele Talimatı’,
‘Dopingle Mücadele

Programı’ ve tüm
faaliyetleri WADA

tarafından incelendi.
TMOK Dopingle

Mücadele Komisyonu’na WADA
tarafından gönderilen 18 Kasım 2011

tarihli yazıda bu faaliyetlerin çok
olumlu

geli�meler
oldu�u ve yapılan

çalı�malar
nedeniyle

komisyonu
kutladıkları

belirtildi. Bilindi�i
gibi, ‘Dünya

Dopingle
Mücadele

Kuralları’na uyumlu olmayan ülkelere
Uluslararası Spor Federasyonları ve

Uluslararası Olimpiyat Komitesi
tarafından uluslararası turnuvalara ev

sahipli�i yapma ba�vurusunda
bulunmasına izin verilmemesi,

uluslararası turnuvalara ev sahipli�i
yapmasına veya ev sahipli�i

adaylı�ına izin verilmemesi, o ülkede
yapılacak uluslararası turnuvaların

iptali, yurt dı�ında yapılacak
uluslararası turnuvalara milli

sporcularının, milli takımlarının ve
kulüp takımlarının katılmalarına izin

verilmemesi gibi yaptırımlar
uygulanabiliyor. Bu son geli�me ile

birlikte, WADA
Kurucular

Kurulu’nun 20
Kasım 2011

günü
Montreal’de

yaptı�ı
toplantıda aldı�ı

karar
do�rultusunda
Türkiye ‘Dünya

Dopingle Mücadele Kuralları’na
uyumlu ülkeler listesinde yer aldı.

Kad�köy Kulüpler Birli�i Ba�kan� amatör
kulüplerin SIKINTILARINI ANLATTI

Gazete Kadıköy’ün
spora verdi�i deste�i

öven Kadıköy
Kulüpler Birli�i
Ba�kanı Cengiz

Yarar, �ehir efsanesi
olmadıklarını ve
ilçede amatör

kulüplerin daha iyi
imkânlara kavu�ması

için çalı�tıklarını
söyledi.

Voleybolda gruplar açıklandı

İstanbul’da spor, Numan Güzey’e emanet
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● Gökçe UYGUN

Hay dar pa �a Ga r�, Ka d� köy Mey da n� ve Ha rem
Oto ga r�’n�n bu lun du �u böl ge nin kül tür, tu rizm ve
ti ca ret ala n� na dö nü� tü rü le rek ko run ma s� n� amaç -

la d� �� be lir ti len, “1/5000 Öl çek li Ko ru ma Amaç l� Na z�m
�mar Pla n�”', �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si’nde
ka bul edil di. �BB Mec li si, Ka s�m ay� top lan t� la r� n�n son
bir le �i min de, ra por la il gi li aç�k la ma ya pan �mar Ko mis -
yo nu Ba� ka n� Se fer Ko ca ba�, da ha ön ce �BB Mec li -
si’nden ge çen “1/5000 Öl çek li Hay dar pa �a Ga r� ile Ka d� -
köy Mey da n� ve Çev re si KA N�P”n�n Kül tür ve Ta bi at
Var l�k la r� n� Ko ru ma Ku ru lu’ndan ba z� dü zelt me ler le ge -
çe rek tek rar mec li sin gün de mi ne gel di �i ni söy le di. Mec -
lis te, plan Kül tür ve Ta bi at Var l�k la r� n� Ko ru ma Ku ru -

lu’nda
gel di �i �ek liy le oy çok -

lu �uy la ka bul edil di. Bu na gö re Hay -
dar pa �a Ga r�, Ka d� köy Mey da n� ve Ha -
rem oto ga r� n�n bu lun du �u böl ge; kül tür,
tu rizm, ti ca ret ala n� na dö nü� tü rü le rek ko -
ru na cak. Ko ru ma Ku ru lu’nun ka ra r� do� -
rul tu sun da böl ge nin plan dü zen le me si Üs kü -
dar ve Ka d� köy ola rak iki par ça ha lin de ya p� la cak.
Ka rar la, da ha ön ce 5 kat ve 27 met re ola rak be lir le nen ya -
p� yük sek li �i 4 kat ola rak sa bit len di. Kül tü rel te sis ala n�
ola rak be lir ti len k� s�m lar da kül tür te si si bü yük lü �ün de ti -
ca ret mer ke zi yap ma iz ni de yüz de 20 ile ola rak s� n�r lan -
d�. Böl ge de bu lu nan tes cil li ya p� lar ise ay nen ko run mak
�ar t�y la kül tür, tu rizm ve ti ca ret ala n� na dö nü� tü rü le bi le -
cek. Hay dar pa �a Gar bi na s� n�n gi ri� ka t� gar hiz me ti ver -
me ye de vam ede cek. Ze min ve üst kat lar mü ze, kon ser,
ser gi, kül tü rel te sis ve ko nak la ma amaç l� kul la n� la bi le cek.
Plana göre, Hay dar pa �a Ga r� et ra f� na ya p� la cak ti ca ret
alan la r�n da tu rizm ve e� len ce ya p� la r�, gar bi na s�n dan
yük sek ola ma ya cak.

� ‘HAY DAR PA �A'YA YA ZIK ED� YOR LAR’
Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si Ana -

do lu Ya ka s� 1. Böl ge Tem sil ci li �i Ba� ka n� Arif At�l -
gan, ka ra ra kar �� “çok öf ke li” ol du �u nu vur gu la ya -
rak, “Bir mi mar ol ma n�n öte sin de bir Ka d� köy lü, bir
�s tan bul lu ola rak üz gü nüm” ifa de si ni kul lan d�. Ka rar
ile Hay dar pa �a Gar ala n� n�n ya p� la� ma ya aç�l d� �� na
dik kat çe ken At�l gan, “Oy sa o alan, b� ra k�n ya p� la� -
ma ya aç�l ma y�, tren ray la r� da hil ko ru ma ya al�n ma l�.
Çün kü çok de �er li. Çok ac� bir ka rar. Bu Ka d� köy'e,

�s tan bul'a bir dar be dir” de di.  
Gar bi na s� n�n fonk si yo nu nun de �i� ti ril di -

�i ni, kül tür, ko nak la ma gi bi ba� ka fonk si -
yon lar ge ti ril di �i ni de vur gu la yan At�l -

gan, �öy le de vam et ti:
“�le ri de bu böl ge yi, hal k�n gi ri �i ne

de ka pa ta cak lar d�r. He pi mi zin bir an� -
s� olan bu özel yer ka pa na cak. Bu ka -
ra r�n tar t� �� la cak bir ya n� yok. Bu ka -
ra r�n al t�n da im za s� olan her ke se ‘ka ra
bir pla ket’ ver mek ge rek (!)”
� ‘GAR �� LEV S�Z KA LA CAK’
Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� bi le �en le -

rin den Bir le �ik Ta �� ma c� l�k Ça l� �an la r�
Sen di ka s� (BTS) �s tan bul 1 No’lu �u be Ba� -

ka n� Ha san Bek ta� ise, plan ile Hay dar pa �a’n�n
gar i� le vi nin ka de me li ola rak or ta dan kal d� r�l ma s� n�n
amaç lan d� �� n� söy le di. Plan da al� nan ka rar la r� “ge çi�
dö ne mi ka rar la r�” ola rak ni te le yen Bek ta�, “Bu ra s�
da ha ön ce komp le otel ya p� la cak t�. Man hat tan pro je -
si yap mak is te mi� ler di. Tep ki ge lin ce vaz geç ti ler.
Da ha son ra bir Ve ne dik pro je si or ta ya ç�k t�. Tep ki
ge lin ce ge ri ad�m at t� lar. �im di de yu mu �ak ge çi� ya -
p� yor lar. Bu bi na n�n di �er ta raf la r� n� ken di ko nu su
d� ��n da kul lan d� �� n�z da özel li �i kal maz. Ya r�n öbür
gün ba� ka bir ye re gar yap t�k bu ra s� za ten kü çük tü
de yip ta ma men i� lev siz b� ra ka cak lar” di ye ko nu� tu.
Kat s� n�r la ma s� n� da “göz bo ya ma”ola rak de �er len di -

ren Bek ta�, “Tep ki çek me mek için kül -
tür mer ke zi ya pa bi lir ler ama Hay dar -
pa �a ni ha ye tin de ti ca ri bir mer ke ze dö -
nü� tü rü le cek. Ta ri hi gar bi na s� uzun
va de de ulus la ra ra s� ser ma ye ye aç� la -
cak” ifa de si ni kul lan d�.

� ‘YA� MA YA
�Z�N VER ME YE CE ��Z’

Top lum Kent ve Çev re �çin Hay -
dar pa �a Da ya n�� ma s� ad� na
TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul
Bü yük kent �u be si ve Bir le �ik Ta �� -
ma c� l�k  Ça l� �an la r� Sen di ka s� ta ra -
f�n dan ya p� lan or tak aç�k la ma da da,
�BB'de ki pla n�n, Hay dar pa �a Gar
ça t� s� n�n ya n� �� n�n bi rin ci y� l� na
3 gün ka la (25 Ka s�m'da)
ka bul edil di �i an�m sa t�l -
d�. Aç�k la ma da, �u ifa de -
le re yer ve ril di: 

“Da ha ön ce al�n m��
bu lu nan ku rul ka rar la r� n�,
ulu sal ve ulus la ra ra s� bi -
lim sel çev re le rin ve ka mu -
oyu nun tep ki le ri ni yok sa -
yan bu plan, 2003'ten bu
ya na gün de me ge ti ri len ka -
mu oyu nun bü yük bir tep ki -
si ile kar �� la nan ve bu gü ne
de �in ha ya ta ge çi ri le me yen ya p� la� ma ka rar la r� n�
esas alan bir ni te lik te dir. Söz ko nu su plan ile bü tün
ta ri hi ve kül tü rel özel lik le ri nin yan �s� ra dep rem bek -
le yen ken ti mi zin Ana do lu ya ka s�n da top lan ma ve da -
�� l�m mer ke zi ola rak kul la n� la bi le cek ni te lik te, de niz
ve de mir yo lu ba� lan t� s�y la böl ge nin dün ya ile te mas
ku ra bi le ce �i tek alan ol ma özel li �i ni de ta �� yan Hay -
dar pa �a ga r� ve çev re si ulus la ra ra s� rant mer kez le ri -
nin ta le bi do� rul tu sun da bü tün ulu sal ve ev ren sel ko -

ru ma ve kul lan ma ku ral la r�
hi çe sa y� la rak tu rizm ve ti -
ca ret sek tö rü nün hiz me ti ne
su nul mu� tur. Özel lik le
onay la nan ‘ko ru ma pla n� -
n�n’ en dik kat çe ki ci hük -
mü ise Gar bi na s� n�n otel
ya p�l ma s� na vi ze ve ril mi�
ol ma s� d�r. An cak bu ac� -
ma s�z rant pro je sin de �s -

rar c� olan ke sim ler bil me li dir ler ki ba� ta Hay -
dar pa �a Da ya n�� ma s� ol mak üze re top lu mun tüm du -
yar l� ke sim le ri nin Hay dar pa �a gar li man ve çev re si -
nin i� le vi ne ta rih sel kent sel ve kül tü rel öne mi ne uy -
gun ola rak ko ru nup ya �a t�l ma s� ko nu sun da ki top lum -
sal du yar l� l� �� ve �s ra r� bu gi ri �i mi de di �er le ri gi bi
so nuç suz b� ra ka cak t�r. Ta ri hi ve kül tü rel de �e ri mi -
zin, top lum sal bel le �i mi zin bir par ça s� olan Hay dar -
pa �a Ga r�, Li ma n� ve ya k�n çev re si nin ya� ma lan ma -
s� na izin ver me ye ce �iz.”

S.O.S Çevre Gönüllüleri Platformu, 22.
kurulu� y�ldönümünü kutlad�. 25 Kas�m
Cuma günü Kad�köy'deki Bar�� Manço

Kültür Merkezi'nde gerçekle�tirilen
kutlama program�, platform Ba�kan�

Türksen Ba�er Kafao�lu'nun aç�l��
konu�mas�yla ba�lad�. Daha sonra

S.O.S Çevre Gönüllüleri Deprem
Zarar�n� Azaltma �çin E�itime

Yönlendirme Projesi Eylem Senaryosu
görsel olarak sunuldu. TÜKODER Genel

Ba�kan Yard�mc�s� Aysel Can

Ek�i'nin yönetti�i “Tüketicilerle Serbest
Kürsü” ba�l�kl� forumun ard�ndan
S.O.S Çevre Gönüllüleri Ba�kan
Yard�mc�s� Yücel Erdener'in yönetti�i
“Sa�l�kl� Ya�am� Etkileyen Faktörler”
konulu panel gerçekle�tirildi. Bu
bölümde uzmanlar�n sunumuyla toprak
ve tohum, ormanlar, su ve sa�l�k
etkile�imi, nükleer santraller gibi konular
ele al�nd�. Kutlama program� S.O.S
Çevre Gönüllüleri Emekçilerine Sayg�
Töreni ile sona erdi.

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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Hazan mevsimi, yerini
Zemheri’ye bırakırken,

ı�ık huzmeleriyle
veda ediyor Moda

�skelesi’ne… Kasım’ın
son haftasonunda, çay

keyfini Moda’nın en
güzel yerinde

ya�amayı tercih eden
Kadıköylüler ise bu

manzara kar�ısında bir
kez daha do�aya
hayran kalıyorlar.

Haydarpaşa’nın kader planı...Haydarpaşa’nın kader planı...Haydarpaşa’nın kader planı...Haydarpaşa’nın kader planı...Haydarpaşa’nın kader planı...Haydarpaşa’nın kader planı...
Haydarpa�a Garı'na ili�kin koruma planları onaylandı. Buna göre Gar ve Harem

otogarının bulundu�u alan, turizm ve ticaret merkezi olacak. Karara tepki gösteren
Kadıköylü mimar Arif Atılgan, ‘Haydarpa�a Gar alanı yapıla�maya açılıyor. Oysa orası

korunması gereken, çok de�erli bir alan. Çok acı bir karar, üzgünüm, öfkeliyim...’ dedi.

Moda’da
hazan
mevsimi
Moda’da
hazan
mevsimi
Moda’da
hazan
mevsimi
Moda’da
hazan
mevsimi
Moda’da
hazan
mevsimi
Moda’da
hazan
mevsimi

Çevre Gönüllüleri
yeni yaşını kutladı
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Toplum
Kent ve Çevre

�çin Haydarpa�a
Dayanı�ması:
‘Haydarpa�a

yangınının 1. yılında,
soru�turma hâlâ

sürerken 'ya�mayı
koruma planı'

onaylandı’
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