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Asl� AYHAN

ÇALI�ANLARIMIZ ve belediyemiz adına Kadıköylülerin, tüm
yurtta�larımızın, bütün insanlı�ın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın

öncelikle dünyaya barı� ve huzur getirmesini diliyorum. Çünkü
dünyadaki durum, artık ülke olarak bizi çok yakından

ilgilendiriyor. Her gün yeni bir umut, yeni yıl da yeni umutlarla
ba�lıyor. Ben de yeni yılın sa�lıklı ve mutlu geçece�ine
inananlardanım. Dünyada ve Türkiye'de kavgaların son

buldu�u, insan haklarına  saygının gösterildi�i ve insanların
güvenle ya�adı�ı bir yıl olsun 2012...

KADIKÖY Belediyesi Gönüllüleri  Kadıköy
Belediyesi  Zübeyde Hanım Kokteyl

Salonu’nda “Yeni Yıla Merhaba” kokteyli
düzenlediler. Geceye,  Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk, Özel Kalem Müdürü
Kadriye Kasapo�lu, Kadıköy Belediyesi

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi Yönetim
Kurulu Üyeleri ile çe�itli mahallelerden 450’ye

yakın mahalle gönüllüsü katıldı. � 4’te

Fransız sanatçı Yannick
Boquin’in, Frédéric

Chopin’in müziklerine
uyarladı�ı ‘Genç

Werther’in Acıları’,
Kadıköy Belediyesi

Süreyya Opera
Sahnesi’nde seyirciyle

bulu�uyor. � 6’da

� Yazısı 10’da

�steklerine
bilinçsizce

uyabilelim diye
bizim ruhsal ve

duygusal yönden
geli�memizi,

kendi f�rçalar�m�z�
elimize almam�z�
hiç istemiyorlar. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

BATI’NIN GÖZÜNDE
TÜRKLER..?

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

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

HER ŞEYE
MAYDANOZ

Gönüllüler yeni yılı kutladı ‘Genç Werther’in Acıları’ Süreyya’da!

Musevilik de,
H�ristiyanl�k da,

�slaml�k da
Suriye’de, Arap

Yar�madas�’nda; bir
ba�ka deyi�le

bat�l�lar�n Ortado�u
dedikleri co�rafyada

do�du.

Türkiye’de ilk
defa Kad�köy

Belediyesi, bir ilçe
belediyesi olarak

“Sera Gaz�
Sal�mlar�n�n

Hesaplanmas�
Projesi’ne dâhil oldu.

Proje kapsam�nda
Bölgesel Çevre

Merkezi ile bilimsel
çal��malar

gerçekle�tirilecek,
Kad�köy’ün sera
gaz�n�n etkilerine
maruz kalmamas� için stratejiler belirlenecek ve

uygulamaya geçilecek. Kad�köy Belediyesi’nin ilçe
belediyesi düzeyinde yine bir ilki gerçekle�tirdi�ini
belirten Ba�kan Öztürk, ‘Depreme haz�rl�k
ve çevre en öncelikli sorunlar�m�zd�r’ dedi.

TUVAL VE FIRÇA

Günümüzde h�zlanan ya�am
her �eyi oldu�u gibi y�lba��

kutlamalar�m�z� da de�i�tirdi, art�k
ailecek biraraya gelinip kurulan masalar
yok, kartpostallar, tombalalar, TRT’de

özel y�lba�� programlar� yok....

Kartpostallarla tükenen

�� Haberi 10. Sayfada

Bu hafta 2011 yılına veda edip 2012 yılını yeni umutlarla
kar�ılıyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin, Bo�a heykelinin yanında

kurdu�u yeni yıl a�acı ve Ba�dat Caddesi’nde yapılan süslemeler de
Kadıköylülerin yeni yıl heyecanlarına e�lik ediyor. Biz de Gazete
Kadıköy olarak tüm okurlarımızın ve yurtta�larımızın yeni yılını

kutluyor, sa�lık, mutluluk dolu bir yıl diliyoruz. Ayrıca bu sayımızda
Kadıköy’ün geçmi� yılını da bir de�erlendirdik ve yeni yılın öne çıkan

projelerini sizler için yazdık.

Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk:
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YENi YIL
heyecanları...
YENi YIL
heyecanları...
YENi YIL
heyecanları...
YENi YIL
heyecanları...
YENi YIL
heyecanları...
YENi YIL
heyecanları...

�� Haberi 11. Sayfada

Yeni yılınız
kutlu olsun
Yeni yılınız
kutlu olsun
Yeni yılınız
kutlu olsun
Yeni yılınız
kutlu olsun
Yeni yılınız
kutlu olsun
Yeni yılınız
kutlu olsun

Sera gazları kentimizi
tehdit etmeden!
Sera gazları kentimizi
tehdit etmeden!
Sera gazları kentimizi
tehdit etmeden!
Sera gazları kentimizi
tehdit etmeden!
Sera gazları kentimizi
tehdit etmeden!
Sera gazları kentimizi
tehdit etmeden!

�� Haberi 8. Sayfada

Foto�raflar: M. Murat AYDIN

Yeni y�la girerken
dilek dilemek

klasikle�mi� bir
davran�� ve inançt�r.
Ben de 2011’in ‘out’,
2012’in ‘in’ oldu�u bu
günlerde, ülkem için

de, dünya için de
’ölçülülük’ diliyorum. 
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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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TÜM zamanlar�n en

çok satan kitaplar�
aras�nda say�lan Think
and Grow Rich (Dü�ün
ve Zenginle�) kitab�n�n
yazar�, ki�i�el ba�ar�

türünde yaz�lar�n
öncüsü Amerikal�

Napoleon Hill, zaman
için �unu söylemi�:

“Bekleme,do�ru
zaman asla

gelmeyecektir.
Bulundu�un yerden ba�la ve senin
emrinde olabilecek her türlü araçla

çal��. Gidece�in yol üzerinde daha iyi
aletler bulunacakt�r.” Hill’�n sözünün
ortaya ç�k��� bir tesadüf de�il, kendisi
bundan uzun y�llar önce bu sözü sarf
ederken yoluna ç�kanlar ve ya�amda

kabul ettikleriyle bir dönü�üm geçirmi�.
Kitab�n�n ortaya ç�k���nda bireylerin
deneyimlerini dinlemesinin, Hill’�n
ya�am�nda çok büyük bir yer
kaplad���n� görüyoruz. Kendisi

dönemin birçok önemli ki�ili�i ile
kar��l�kl� zaman geçirmi� ve

hayat�nda ya�ad��� olaylara, kar��s�na
ç�kan deneyimlere sayg� duymu�.

��te bu sayg� ve fark�ndal�k ona, bu
eseri ortaya koyma f�rsat�n� vermi�.

Aradan geçen 100 y�l, insan ve
deneyim odakl� alg�da nas�l bir

de�i�im yaratt�? 2011 y�l�nda bunu
gözlemleyerek sosyal etkile�imlerin,

sosyal dönü�ümlerin ve burada
yazd���m sosyal tasar�mlar�n

hikâyesine bakmak istedim.
Günümüzde bilgi veriyoruz, bilgi

topluyoruz, bilgiyi derliyoruz, bilgiyi
yay�yoruz.

� Bu yüzy�lda bilgi vermek ilk ad�m
oldu, zira bireyler ve kurumlar bir çok

bilgisini öncelikle aç�kl�kla eri�ebilir hale
getirdiler. �irketler kendileri hakk�nda;

elemanlar�n�n say�s�, teknik yeterlilikleri,
finansal durumlar� ve hatta 10 y�ll�k
planlar� gibi bir çok veriyi eri�ilebilir

duruma getirdiler. Bu paralelli�e birey

de ayn� �ekilde kat�ld�, kendisiyle ilgili
bilgileri daha talep edilmeden,

bloglarda, sosyal sitelerde, videolarda
ve görsel medyada payla�t�.
� Ard�ndan bu aç�kta dolanan

bilgileri toplama an� ile yüzle�tik, bir
ki�inin geçmi�ini, güncel durumunu ve

hayata dair planlar�n� çok k�sa bir
sürede, hatta avucumuzdaki teknolojik
cihazlarla, anl�k sürelerde elde edebilir

hale geldik. 

� Bilgileri ise bu kadar veri
aras�ndan, derlemek için eskiye oranla
biraz daha fazla u�ra� verir olduk. O

y�llarda 3-5 bilgi ile, konu hakk�nda bir
kanaat olu�tururken, �imdi google

sayfalar� dolusu bilgileri
de�erlendirmemiz gerekiyor.

� Bilgiyi yayd�k, büyük bir
heyecanla yeni olaylar�, hayat�m�zdaki
ve kurumlar�m�zdaki geli�meleri, art�lar�
ve hatta eksileri h�zla elimizin alt�nda

olan her alanda payla��r olduk.

Bu yüzy�ll�k süreç asl�nda bizi
h�zland�rd�, eri�imin h�zlanmas�, tüm
süreçleri bir ko�turmaca içine soktu.
Böylelikle daha yo�un bireyler, daha

çal��kan olma zorunluluklar�, daha zeki,
daha sosyal olmak gereklilikleri

bireylerin do�al� oldu.
Birey bu yolculu�unda yeni

dönemde �unu fark etti; sosyal
etkile�imlerin en büyük tetikleyicisi

sanal ortamlar, payla��mlar ve veriler
olsa da yine de gerçek bir ad�m

gereklili�i hep var olacakt�.
Sayfalarda yay�nlanan haberleri,

çal��malar�, bilgileri be�enmek ve
yorumlamak bir de�er de�ildi, buna

hayat�n içinde yap�lan gerçek bir
eylem, ancak katk� yaratacakt�.
Bizler sosyal etkile�imleri 100 y�l

öncesi gibi art�k alg�layamasak da ve
art�k o dinamiklerin içinde ilerlememizi
gerektiren, bir bak�� aç�s� olmasa da

yapaca��m�z eylemler yine de
de�i�medi. Bir bilgisayar�n sanal

datas� ile dönü�üm ya�anmad�, yine
birey okudu, hissetti, aya�a kalkt� ve

yoluna do�ru ad�mlar�n� s�ralad�.
2011 y�l�nda Sosyal Tasar�m

Güncesi ad�na 20 yaz� yazd���m�
gördü�ümde bir geriye bak�p bu

yaz�lar�n etkilerine ve yap�lar�na dikkat
ettim. Bunlardan;

� 1 tanesi sanal destek
� 1 tanesi dijital a� sistemi

� 1 tanesi hayal
� 3 tanesi sosyal medya payla��m

platformu
� 14 tanesi ise gerçek anlamda

eylem ve bir hareketti…

Zaman ve ça� ne kadar de�i�ir gibi
görünse de insan�n temelinde de�i�imi

yaratan, eylem.  
Bizler yapt���m�z sosyal

etkile�imleri, sanal dünya ya da dolayl�
etkilerle de�erlendiremeyiz. Bunlar
ancak bizlerin yapt��� eylemin arac�
olur. 2011 y�l� buna bir çok örnek

sundu, sosyal ve toplumsal
dönü�ümlerin, fark�ndal�klar�n

tetikleyicisi dolayl� etkile�imler, sanal
alanlar olsa da eylem ile ad�m atma

dönü�ümün temeli olmaya devam etti.
Napoleon Hill, y�llar önce yazd���

kitapta neler söylemi�, detay�n� ben de

kitab� okudu�umda ke�fedece�im,
ancak �u bir gerçek ki biz

dünyada var oldu�umuz zaman
süresince kendimizde,

ya�am�m�zda, çevremizde,
toplumda, ülkemizde ya da

dünyada bir de�i�im yapmak
istiyorsak, ad�m� dolayl� etki ile

de�il gerçek sosyal etki ile
atmal�y�z. Bu ad�m�n ard�ndan

yolumuzu aç�c� birçok ö�e
yan�m�za gelmeye ba�l�yacakt�r.

Biz de o ö�elerin herbirini,
ad�m�m�zda kullan�p ilerlemeye

devam etmeliyiz. Bu ö�eleri de dolayl�
etkilerle kar��t�rmamak gerekir, parmak

uçlar�nda dolanan be�en tu�lar� ve
sayfalar dolusu linkleme ya da

duvarlardaki, gazetelerdeki,
televizyonlardaki afi�lerinize

bakmamay� bilmek. Bu yüzy�l yine sizin
yapt���n�z eyleme, etkinize bak�yor.

2012 y�l�nda da, yine EYLEM kelimesi
hayat�n merkezinde olmaya devam

edecek. Eylem kelimesi, sosyal etkiye,
sosyal dönü�üme, sosyal tasar�ma,

sosyal giri�ime dönü�tü�ü sürece etki
yaratacak…

2012 ve Sosyal
Dönüşümün Kilidi: EYLEM

KADIKÖY Belediyesi’nin düzenledi�i ücretsiz Yeni Y�l
Konseri’nde ünlü sanatç� Hakan Aysev, Kad�köylülere unutulmaz

bir gece ya�att�. Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’ni tamamen dolduran Kad�köylüler, Aysev’in iki saat

süren konserini büyük bir be�eni ile izlediler. Türk Sanat Müzi�inden,
Napoliten �ark�lara, türkülerden pop müzi�i parçalar�na kadar sevilen

parçalardan geni� bir repertuvar sunan Aysev, konseri düzenleyen
Kad�köy Belediyesi’ne te�ekkür etti. Kad�köylüler konser sonunda Aysev’i

ve Kad�köy Belediyesi’ni ayakta alk��lad�.

BÜYÜLEDİ
Hakan Aysev’in yeni yıl konseri

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü -
�ü, ken ti mi zin hu zu ru için 2011
y� l�n da da ça l�� ma la r� n� ara l�k -

s�z sür dür dü. 
Ça l�� ma lar kap sa m�n da asa yi�

olay la r� n�n ya n� s� ra Hu zur Top lan t� la r�
da ak sa t�l ma d�. Ka d� köy �l çe Em ni yet
Mü dü rü Ha kan Boy dak, Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, Ka d� -
köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra han, va -
tan da� lar, ma hal le muh tar la r�, okul mü -

dür le ri ve ö� ren ci le rin ka t�l d� �� 2011
Hu zur Top lan t� la r�'na il gi bü yük tü. 

Di �er ta raf tan Ka d� köy �l çe Em ni -
yet Mü dür lü �ü ola rak Ka d� köy hal k� na
hiz me ti da ha h�z l� k�l mak ama c�y la
ekip sa y� s� art t� r�l d�, 2010 y� l� içer sin de
al� nan 53 ye ni ara c�n al� m� ya p� la rak bu

araç la r�n 37 ta ne si Ka d� köy hal k� n�n
hiz me ti ne su nul du. Pa sa port vs. hiz -
met le rin da ha h�z l� ol ma s� ba k� m�n dan
Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü’nün
on li ne i� lem ça l�� ma la r� da ge ni� le til di.
Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü ça -
l�� ma la r� n�n hal ka bil gi sa yar or ta m�n -

dan da du yu rul ma s�, fa ali yet ve bil gi -
len dir me le rin bu yol la da ger çek le� ti ril -
me si ama c�y la fa al bir in ter net say fa s�
olu� tu rul du. 

“www.ka di koy.iem.gov.tr” ad res -
li bu si te va s� ta s�y la halk, ev ve i� yer le -
ri, oto ve oto dan h�r s�z l�k ve yan ke si ci -
lik suç la r� na kar �� bil gi len di ril di. Sa nal
do lan d� r� c� l� �a kar �� bil gi len dir me le re
de özen gös te ril di. Özel lik le ço cuk ve
genç le rin suç ve su ça te� vik eden or -
tam la ra kar �� dik kat et me le ri, ai le le rin
ebe veyn ler ola rak ço cuk la r� n� su ça kar -
�� ko ru ma s� an la m�n da yap ma s� ge re -
ken ler de �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü mü -
zün özen gös ter di �i ko nu la r�n ba ��n da
gel di.

Ka d� köy’de y�l için de ya �a nan asa yi�
olay la r�n da da �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü
ekip le ri ti tiz ça l�� ma lar ger çek le� tir di. 

Anadolu Sa�ırlar Derne�i yeni ba�kanını seçti. Göztepe’deki Dost
Eller ��itme Engelliler Okulu’nda 18 Aralık Pazar günü kongre yapıldı.

3 adayla gidilen kongrede, son gün iki aday çekildi�ini açıkladı.
Aynı zamanda Anadolu Sa�ırlar Federasyonu Ba�kanlı�ını yürüten

Serkan Ural, Anadolu Sa�ırlar Derne�i’nin de ba�kanı seçildi. 

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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Hacettepe �ngiliz Filolojisi mezunu tecrübeli ingilizce
ö�retmeninden lise ve üniversite ö�rencilerine özel ders

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Binanızın yönetinde yasalarca belirlenmi�,
�htiyaçlarınız do�rultusunda, süreklili�i olan

Uygulamalar sa�lar…
Tel.: 0532 587 31 95

www.aparmanyonetmek.com

PROFESYONEL APARTMAN YÖNET�M�
AP-YÖN

�STANBUL Optimum Outlet, ünlü markaların
katıldı�ı Yılba�ı A�aç Tasarım Yarı�ması ile
AVM’nin içini renkli bir görünüme büründürdü.
Arby’s, Batik, KFC, Koçta�, Migros, Mudo, Park

Bravo, Penti, Pizza Hut,
Tantitoni ve YKM ma�azaları
ekipleri tarafından tasarlanan
yılba�ı a�açları, 12 Aralık-15
Ocak tarihleri arasında
�stanbul Optimum Outlet’te
sergilenecek. Yarı�maya
katılan her marka birbirinden
farklı tasarımları ile yılba�ı
a�açlarını olu�turdu. Penti
dilek a�acı tasarımıyla, Park
Bravo gece elbisesi
görünümlü tasarımıyla, Mudo
City de hediye paketi
tasarımlı a�aç süslemesi ile
yarı�maya katıldı. Migros ise
yılba�ı a�aç tasarım
yarı�masını bir sosyal
sorumluluk projesi olarak
geli�tirip oyuncak hediye
toplayarak Kızılay’ın da
katkılarıyla Van’daki
çocuklara gönderecek.
Yılba�ı a�aç tasarım
yarı�masına katılan
tasarımlar için Optimum

Outlet yönetimi ve ziyaretçileri tarafından
yapılacak de�erlendirme sonucunda en güzel ilk
3 tasarım belirlenecek ve 1. olan markaya
Optimum Outlet tarafından tatil hediye edilecek.

İşitme engelliler başkanını seçti

Emniyet yo�un geçen
2011 yılını geride bıraktı.
�lçe Emniyetimiz halkın
bilinçlendirilmesine de 

özen gösterdi.

�stanbul
Optimum,

bünyesindeki
ma�azaların
katılımı ile

‘Yılba�ı A�acı
Tasarım

Yarı�ması’
düzenledi.

OPTiMUM’da
yılbaşı ağaçları
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Eren köy Gö nül lü le ri yo �un bir
ay ge çi ri yor. Kül tür-sa nat et -
kin lik le rin den yar d�m kam pan -

ya la r� na, ile ti �im se mi ne rin den dep -
rem ha z�r l�k la r� na ka dar pek çok ko -
nu da et kin lik dü zen le yen Ka d� köy
Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri’nin
et kin lik le ri ne bir göz ata l�m: �a ir ve
ya zar Nu ran Me do� lu “A�k Sen siz de
Gü zel” ad l� ye ni ro ma n� n�n söy le �i ve
im za gü nün de 6 Ara l�k Sa l� gü nü
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi B Sa -
lon’da se ven le riy le bu lu� tu. Sa mi mi bir soh bet or ta -
m�n da ge çen söy le �i de ya zar, Eren köy Gö nül lü le ri
Kül tür ve Sa nat Ko mi te si Ba� ka n� Nu ray Za fer Ay -
bar’�n a�k üze ri ne sor du �u so ru la r� ya n�t la d�. Nu ran
Me do� lu da ha ön ce ki �i sel ge li �i mi ni ve bi yog ra fi si ni
içe ren “Ja ka ran da” isim li ro ma n�n dan son ra se ven le ri -
ne ver di �i sö zü tu tup ger çek bir a�k hi kâ ye si olan bu
ro ma n� yaz d� �� n� be lirt ti, a� ka ya zar gö züy le ba k� �� n�

ve sev gi nin yü ce li �i ni an lat t�. Söy le �i, oku du �u �i ir le -
riy le ve ko nuk la r�n a� ka da ir ken di si ne sor du �u so ru -
lar la da ha da renk len di. Söy le �i nin ar d�n dan se ven le ri -
ne ye ni ro ma n� n� im za la yan ya zar, Mart 2012 de ç� ka -
cak ye ni ki ta b� n�n da müj de si ni ver di. 23 Ekim’de ki
Van dep re mi ar d�n dan du yar l� Eren köy hal k� n�n ge tir -
di �i ih ti yaç mal ze me le ri (bat ta ni ye, ço cuk ve ye ti� kin
giy si le ri, be bek be zi, ka d�n pe di, ku ru bak li yat, su, at -

k� ve be re) ay n� haf ta bo yun ca ara l�k lar la 4 kez kam -
yon la Ka d� köy Be le di ye si’ne ile til di. Bu na ra� men y� -
�� lan ih ti yaç mal ze me le ri, yar d�m la r� ya pan la r�n da
ona y�y la fark l� böl ge le re (Bat man’a 9 ko li, Tuz la Ka -
d�n Ha pis ha ne si’ne 14 ko li gi yim ve ki �i sel ba k�m e� -
ya s�) gön de ril di. Ay r� ca Ad� ya man Pa muk luk mez ra s�
bir le� ti ril mi� s� n�f ö� ren ci le ri için Sos yal Hiz met ler
Ko mi te si ta ra f�n dan 36 bot ve 36 mont gön de ril di.
Eren köy Gö nül lü le ri ak tif üye le ri ara s�n da E�i tim Ko -
mi te si ön der li �in de ge çen y�l üç kez ya p� lan, kar �� l�k l�
ko nu� ma, bir bi ri ne kar �� olan duy gu ve dü �ün ce le ri ni
ifa de et me, aç� �a vur ma ve bir lik te da ha ve rim li ola rak
ça l�� ma amaç l� hiz met içi ile ti �im se mi ne ri, üye le rin

or tak is te �i ile bun dan son ra ay da bir kez ya p� la cak ve
ye ni üye le rin ka t� l� m� sa� la na cak. Ka d� köy Be le di ye si
Eren köy Gö nül lü le ri Çev re ve Afet Ko mi te si, geç ti �i -
miz haf ta Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi A Sa lo nu’nda
“Te mel Afet Bi lin ci ve Eren köy Risk Ha ri ta s� n�n De -
�er len di ril me si” ko nu lu ve gör sel des tek li bir su num
yap t�. Ka d� köy Be le di ye si Çev re Mü dü rü �u le Yar -
d�m, Be le di ye Mec lis 2.Ba� kan ve ki li Z. Ay kut Da� -
ye li, Mec lis üye si Ay �en Gü rer ve Eren köy Ma hal le
Muh ta r� Meh met Eren’in de ha z�r bu lun du �u su num,
ba� ka ma hal le ler de de bu ça l�� ma n�n ya p� la bi le ce �i ni
gös te ren bir ör nek ol ma y� he def li yor. Top lan t�, iz le -
yen le rin so ru la r� ile so na er di. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
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KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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

�leti�im Prof. Günseli
MALKOÇ

Tarih: 04 Ocak
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe

Mah.Gönüllüleri   
ANNE-BABALARA

DÜ�ÜN GÖREVLER 
Konu�mac�: Özel
E�itim Psikolojik

Dan��man� 
Yunus C�NGÖZ

Tarih: 4 Ocak 2012
Çar�amba
Saat: 14.00

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

Gönüllüleri         
B�L�NÇ-

FARKINDALIK 
VE 2012 

Konu�mac�:
Spiritüalist, E�itmen

Fulya AYTAÇ
Tarih: 05 Ocak 

2011 
Per�embe

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe

Mahallesi Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Fenerbahçe

Mahallesi Gönüllüleri
SA�LIK 

GÖZ VE D�YABET
TARAMASI

(Dünya Göz Ve
Central Hospital

��birli�i �le)
Tarih: 05 Ocak
Per�embe 2012

Saat: 10.00
Yer: Moda Gönüllü

Evi
Düzenleyen: 

Moda Gönüllüleri     

BESLENME ve
D�YET 

Medical Park Hast
��birli�i ile

Konu�mac�:
Diyetisyen Arzu

GÖKMEN
Tarih: 05Ocak

Per�embe 2012
Saat:14.00

Yer: Hasanpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Hasanpa�a

Gönüllüleri       
n SOSYAL

KR�TON CUR�
PARKI

GÖNÜLLÜLER� TSM
KOROSU KONSER�

�ef: Caner BAKIR
Tarih: 03 Ocak 2012

Sal� Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Belediyesi
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kriton

Curi Park� Gönüllüleri  
FERAH FEZA TÜRK

MUSIK�S�
TOPLULU�U

KONSER�
�ef: Çi�dem YARKIN
Tarih: 04 Ocak 2012

Çar�amba/20.00
Yer: Kad�köy

Belediyesi
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri     
YEN� YIL

ETK�NL�KLER�
ÇERÇEVES�NDE

TANI�MA VE
SOHBET

TOPLANTISI
Konuk: Gökhan
KARADUMAN

Tarih: 03 Ocak 2012
Sal�/14.30

Yer: Ac�badem
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Ac�badem
Gönüllüleri

Ka d� köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri ev
sa hip li �in de, 16 Ara l�k 2011 Ak �a m� Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le �en

“Be� Ses Be� Saz” kon se rin de genç so list ler Türk
mü zi �i nin ge le ce �i nin gü ve ni lir el ler de ol du �u nu
is pat et ti ler. TRT ses sa nat ç� s� �n ci Ya man’�n Ka -
d� köy Be le di ye si bün ye sin de ça l�� t�r d� �� Khal ke -
don Türk Sa nat Mü zi �i Ko ro su ko rist le rin den
Ay �in Ön der, Ay sel De mir can, Hül ya Ku ten gin,
Se vinç Ka ra ka� ile Genç lik Ko ro su’ndan �dil
Avun duk ve Ra ci Ak yar, Türk Mü zi �i’nin se vi -
len eser le rin den olu �an re per tu var la r� ve yo rum la -
r� ile iz le yi ci le rin bü yük be �e ni si ni ka zan d� lar.
Ta n�n m�� saz sa nat ç� la r� Bir can Ya man (Ke man),

Tan ju Erol (Klar net), Bo ra Dic le (Ka nun), Gö -
kalp Yüz lü er (Tan bur), Ah met Ku lik Ritm) ve
Ba bür Sa� lam (Ritm) so list le re ge ce de e� lik et ti -
ler. Prog ram ya p�m ve yö ne ti mi ni ya pan Ka d� köy
Be le di ye si Gö nül lü E�i tim-Da n�� ma Mer ke zi
Yö ne tim Ku ru lu Üye si ve Sa nat So rum lu su Ne si -
be Mü se vi to� lu, üçün cü sü nü ger çek le� tir dik le ri
bu prog ra ma al t� saz e� li �in de, al t� ko ris tin ka t�l -
ma s� n�n ne de ni nin da ha çok ko ris te ve özel lik le
genç le re de f�r sat ta n� mak ama c� ol du �u nu ifa de
et ti ve te �ek kür çi çek le ri ni bir lik te ver mek için �ef
�n ci Ya man’� sah ne ye da vet et ti. Ge ce, ko rist le rin
ken di le ri ni ye ti� ti ren �ef le ri �n ci Ya man ile bir lik -
te söy le dik le ri �ar k� lar ile so na er di.

Türk Müziği’nin geleceğine
GENÇLER SAHiP ÇIKIYOR 

TABDER (Tüm Aktar, Baharatç�, T�bbi ve
Aromatik Bitki Yeti�tiricileri Derne�i)

Yönetim Kurulu Ba�kan� Ayhan Ercan,
Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Do�al

Ya�am�n S�rlar�” konulu interaktif bir söyle�i
yapt�. 15 Aral�k Per�embe günü

düzenlenen söyle�iyi 190 ki�i izledi. Ayhan
Ercan’a verdikleri yararl� bilgilerden dolay�
te�ekkür eden Caddebostan Gönüllüleri,

“Ayhan Bey’e Caddebostan Gönüllüevi o-

larak te�ekkür ederiz. �zleyiciler do�al
ya�amla ilgili sorduklar� bütün sorulara
doyurucu ve do�ru bilgi ald�lar ve bizlere
be�enilerini ilettiler. Bu gibi seminerlerin
tekrar�n� istediler. Bu etkinli�imizde Kad�köy
Belediyesi Meclis üyesi ve Gönüllü Merkezi
Yönetim Kurulu üyesi Nurhan Kutman’�n
yan�m�zda yer almas� bizleri hem sevindirdi
hem gururland�rd�. Etkinliklerimiz devam
edecek” dediler.

KADIKÖY’DE SA�LIKLI YA�AM SEM�NER�

Yeni yüzy�l hastal���, ‘T�pta
yeni ve yenilikçi bak�� aç�s�’
Yeni yüzy�l hastal���, ‘T�pta
yeni ve yenilikçi bak�� aç�s�’
Yeni yüzy�l hastal���, ‘T�pta
yeni ve yenilikçi bak�� aç�s�’
Yeni yüzy�l hastal���, ‘T�pta
yeni ve yenilikçi bak�� aç�s�’
Yeni yüzy�l hastal���, ‘T�pta
yeni ve yenilikçi bak�� aç�s�’
Yeni yüzy�l hastal���, ‘T�pta
yeni ve yenilikçi bak�� aç�s�’
Sa� l�k l� ve ka li te li ya �am ko nu sun da çok sa y� da

ça l�� ma s� olan ve Ka d� köy Ba� dat Cad de si’nde
Dr. Re medy kli ni �i nin ku ru cu su olan

En dok ri no lo ji ve Me ta bo liz ma Uz ma n� Doç Dr. Nu -
ri Hak se ver (Dr. Re medy), “Ye ni Yüz y�l Has ta l� ��-
T�p ta Ye ni ve Ye ni lik çi Ba k�� Aç� s�” ko nu lu bir se mi -
ner ver di. Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da -
n�� ma Mer ke zi Pro je Ko ord. Ley la Çe li ke zen’in or -
ga ni ze et ti �i se mi ner, 10 Ara l�k Cu mar te si gü nü Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi Kon fe rans Sa lo nu’nda ger çek -
le� ti ril di. 

Çev re miz teh li ke li kim ya sal mad de ler ile
do lu. Bu or tam da sa� l�k l� ya �am çok zor. Fa kat
da ha zor ola n�, has ta l�k lar ol ma dan ve has ta l�k -

la ra muh taç ol ma dan bir ya �am. Ken di ni ze ra� -
men sa� l�k l� bir ya �am sü re bi lir mi si niz? �� te,
Do �u nun bil ge li �i ni ve Ba t� n�n tek no lo ji si ni
bir le� ti re rek; sa� l�k ta ho lis tik yak la �� m� kul la -
nan ve fi zik sel, zi hin sel ve ener ji be den le ri ni
bir lik te te da vi eden Me ta bo liz ma ve En dok ri no -
lo ji uz ma n� Doç. Dr.  Nu ri Hak se ver, ne den has -
ta lan d� �� m�z ve ne ler yap ma m�z ge rek ti �i ko nu -
sun da ki bil gi le ri ni pay la� t�.

Bu ve bu na ben zer se mi ner ve kon fe rans la -
r�n art ma s� di le �in de bu lu nan ka t� l�m c� lar, ko -
nu� ma c�  Doç. Dr. Nu ri Hak se ver’e, Ka d� köy
Be le di ye si’ne ve  Pro je Ko or di na tö rü Ley la Çe -
li ke zen’e te �ek kür et ti ler.

‘Panik Atak’ anlatıldı
BOSTANCI Gönüllü Evi’nde 6 Aral�k Sal�
günü, “Panik Atak” hastal��� hakk�nda bir

söyle�i vard�. Psikolog Doktor Gülhan
Tatl�c� Sandal, Gönüllülere “Panik Atak”

hastal���yla ilgili bilgi verdi ve kat�l�mc�lar�n
sorular�n� cevapland�rd�.

Engellilerle
maç yaptılar

OSMANA�A Gönüllüleri, Engelliler Günü
nedeniyle Engelli Basketbol Tak�m� ile bir
gösteri maç� oynad�. 3 Aral�k Cumartesi

günü Yo�urtçu Park� Basketbol sahas�nda
oynanan maçta, renkli görüntüler vard�.

Osmana�a Gönüllüleri’nin bir di�er etkinli�i
de sabah sporuna ve tenis etkinliklerine

kat�lan sporcularla yap�lan kahvalt� ve ay�n
sporcu seçimiydi. Spor ve tenis e�itmeni

Volkan Budaksal’�n organize etti�i etkinlik,
10 Aral�k Cumartesi günü Osmana�a

Gönüllü Evi’nde yap�ld�.

Do�al ya�am�n s�rlar�n�
ö�rendiler

MARMARA’DA ya�anmas� olas�
depremle ilgili farkl� ve özgün

analizleriyle dikkat çeken ve kendisi
de Modal� olan Prof. Dr. �ener

Ü�ümezsoy, Moda Gönüllü
Evi’ndeki söyle�iler dizisinin son
konu�uydu. 15 Aral�k Per�embe

günü çok say�da Modal�’n�n
salondan d��ar�ya kadar ta�an

kat�l�m�yla “Moda’n�n Deprem Riski”
ba�l�kl� bir konu�ma yapan Prof. Ü�ümezsoy,

daha sonra konuyla ilgili sorular� yan�tlad�. �stanbul
Üniversitesi Ö�retim Üyesi Prof. Dr. Ü�ümezsoy,
kendisini ilgiyle dinleyen Modal�lara bir “iyi” bir de

“kötü” olmak üzere iki haber verdi. �yi haber,
Moda’n�n zemininin sa�lam oldu�u ve kayal�k bir

kütleye oturdu�uydu. Marmara’da ya�anacak
olas� depremin koordinatlar�n�n uzakl��� ve Moda

zemininin sa�laml���n�n rahatlat�c�
bilgisini payla�an Prof. Ü�ümezsoy,

bilindi�i gibi olas� Marmara
depreminin �iddetinin 7’nin alt�nda
olabilece�i analizini yap�yor. Kötü

haber ise, Moda’n�n sulak zemininden
dolay� binalar�n temellerinde kullan�lan

demirlerin korozyona u�rayarak
zay�flamas�yd�. Bu durum ise, ister
istemez Moda’da ya�lar� 30-60 ya�

aras�nda de�i�en ve eski teknolojiyle in�a edilen
binalar�n belli bir zaman sonras�nda yenilenmesini

zorunlu k�l�yordu. Ancak, Prof. Ü�ümezsoy
binalar�n fazla yükseltilmeden yenilenmesi gere�i

üzerinde durarak yüksek katl� beton binalarda
sal�n�m aç�s�n�n alt� saniyede tamamland���n� ve
bu ko�ullarda 7 civar�ndaki depremlerde beton
yüksek binalar�n kesinlikle y�k�laca��n� belirtti.

Deprem riski olan ve daha önce
y�k�c� depremler ya�ayan

ülkelerde yüksek katl� binalar�n
betonla de�il, çelik

konstrüksiyonla  yap�ld���na
vurgu yapan Prof. Ü�ümezsoy’a

oturum sonras�nda Moda
Gönüllüleri Ba�kan� Suna Ak�en
bir te�ekkür plaketi verdi. Moda

Gönüllü Evi’ndeki en kitlesel
söyle�iye imza atan Prof.

Ü�ümezsoy, “�stanbul Depremi”
adl� kitab�n� da okurlara imzalad�.

Modalılar, deprem konusunda bilgilendi
�stanbul Üniversitesi
Ö�retim Üyesi Prof.

Dr. Ü�ümezsoy,
kendisini ilgiyle

dinleyen Modalılara
depremle ilgili bir
‘iyi’ bir de ‘kötü’
olmak üzere iki

haber verdi.

GÖNÜLLÜLER
YENi YILI
KUTLADI

KADIKÖY Belediyesi Gönüllüleri 21 Aral�k
Çar�amba ak�am� Kad�köy Belediyesi

Zübeyde Han�m Kokteyl Salonu’nda “Yeni
Y�la Merhaba” kokteyli düzenlediler.

Geceye, Kad�köy Belediye Ba�kan�  Selami
Öztürk, Özel Kalem Müdürü Kadriye

Kasapo�lu, Kad�köy Belediyesi Gönüllü
E�itim ve Dan��ma Merkezi Yönetim

Kurulu Üyeleri ile çe�itli mahallelerden
450’ye yak�n mahalle gönüllüsü kat�ld�.

Organizasyon Sorumlusu Oya Terzi yapt���
aç�l�� konu�mas�nda “Yeni Y�la Merhaba”
gecelerini y�lda bir kez düzenlediklerini,

art�k bu gecelerin geleneksel hale geldi�ini
söyledi. Terzi, gönüllülerin bu gecede

çe�itli mahallelerdeki uzun zamand�r beri
göremedikleri gönüllü dostlar� ile sohbet
etme ve yeni gönüllülerle de tan��ma ve
kayna�ma f�rsat�n� bulduklar�n� söyledi.
Gönüllülerin geçen y�l Kad�köy’e de�erli
hizmetler verdiklerini, emek yo�un bir

dönem geçirdiklerini, 2012 y�l�n�n gönüllüler
için geçen y�la oranla çok daha yo�un bir

dönem olaca��n� belirten Kad�köy Belediye
Ba�kan� Selami Öztürk ise “Bu dönemde

de Kad�köy Belediyesi olarak

gönüllülerimizle birlikte ve  yanlar�nda
olaca��z” dedi. Yeni y�l�n ülkemiz,

Kad�köyümüz ve insanlar�m�z için mutlu,
sa�l�kl� bir y�l olmas�n� dileyen Ba�kan
Öztürk, “2012 y�l�n�n gönüllülerimiz için
ba�ar�l� bir y�l olmas�n� diliyorum” diye

konu�tu. Geceye Özcan Varol müzi�iyle,
Ta�k�n Do�an���k saz� ve sesiyle, Tango

Pera Grubu da danslar� ile renk katt�.
Gece, Gönüllülerin ve Mahalle

Ba�kanlar�n�n 2012 y�l� pastas�n� kesmesi
ve geç saatlere kadar müzik e�li�inde

e�lenmeleri ile devam etti.

Erenköy’de yoğun günlerErenköy’de yoğun günlerErenköy’de yoğun günlerErenköy’de yoğun günlerErenköy’de yoğun günlerErenköy’de yoğun günler
Geçti�imiz haftayı yo�un

etkinliklerle sürdüren
Erenköy Gönüllüleri,

çalı�malarına aralıksız
devam ediyor. 
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● Mustafa SÜRMEL�

Hep film ler de olur ya, kö tü lük le re kar ��
iyi le ri ko rur, teh li ke ler den hiç umul ma -
d�k an lar da kur ta r�r lar ba� ka la r� n�. Ya ni

k� sa ca s� kö tü le rin kor ku lu rü ya s� olur lar kah ra -
man lar. 

Ge nel lik le sa va� film le rin de, vur du lu k�r d� -
l� ya p�m lar da s�k rast la r�z on la ra. Zi hin le ri mi ze
de hep öy le yer le� me mi� mi dir kah ra man lar?
Oy sa hiç dü �ün me yiz bi le ger çek ya �am da, çok
ya k� n� m�z da, bel ki de ya n� ba �� m�z da olan ger -
çek kah ra man la r�. On la r�n var l� ��n dan bi le bi -
ha be riz dir ço �un luk la. 

Ge nel lik le, “Bu film de ki kah ra man lar ve
olay lar ta ma men ha yal ürü nü dür…” di ye ba� lar
kah ra man l�k içe ren ya p�m lar. Oy sa bi zim bu
ha be ri miz de ki kah ra man lar ve olay lar ta ma men
ger çek. Kim se nin in cin me di �i, k� r�l ma d� ��, sa -
va ��n, si la h�n, kan ve göz ya �� n�n ol ma d� �� bir
kah ra man l�k hi kâ ye si ni ge ril me den, ar ka n� za
yas la na rak oku ya cak s� n�z. 

� ORA DA B�R OKUL VAR…
Ka d� köy’ün bir bi rin den gü zel semt le rin den

bi rin de, Göz te pe’de ken di ha lin de bir okul var.
Ha mit �b ra hi mi ye Otis tik Ço cuk lar E�i tim
Mer ke zi ve �� E�i tim Mer ke zi… 

Bu y�l ilk de fa en gel li ö� ren ci ler aç� kö� re -
tim ara s� nav la r� na, bi na n�n fi zi ki uy gun lu �un -
dan do la y� bu okul  da ka t�l d�. Böy le ce oku lun

bi li ni lir li �i art t� r�l ma ya ça l� ��l d�. Fi kir ba ba s� da
Mar ma ra Üni ver si te si’nin du yar l� ö� re tim üye -
le rin den Yrd. Doç. Dr. �e ner Ak�n c� ol du. Aç� -
kö� re tim yet ki li le ri  de Ak�nc�’n�n bu önerisini
dikkate ald�.   

� TÜR K� YE’N�N �LK OT�S T�K
ÇO CUK LAR E�� T�M MER KE Z�

Okul Mü dü rü Ay d�n Öz de mir, otis tik ço -
cuk la r� m� z�n ha ya ta tu tun ma la r� ve da ha gü zel
bir ge le ce �e el bir li �iy le ula� ma la r� için me sai
ar ka da� la r�y la ça l�� t�klar�n� be lirt ti. Otizm va -
ka la r� n�n ço�almas�yla birlikte Tür ki ye’de otis -
tik e�i tim mer kez le ri nin sa y� la r� n�n da gi de rek
art t� �� n� be lir ten Okul Mü dü rü Öz de mir, “Tür -
ki ye’nin ilk otis tik ço cuk lar e�i tim mer ke zi yiz.
Ye ni aç� lan otis tik e�i tim mer kez le ri da ha do -
na n�m l� aç�l d� lar. Biz den son ra aç�l d�k la r� için
hem pro je le ri uy gun hem de çok da ha do na n�m -
l� fa kat alt ya p� ba k� m�n dan he nüz bi zim oku lun
se vi ye si ne eri �e me di ler. Biz on la ra esin kay na -
�� ol duk” de di. 

� ÜS TÜN B�R GAY RET
SER G� L� YOR LAR

Okul da ki tüm e�i tim ci ler can h� ra� bir ça -
bay la okul da ki tüm ço cuk la r� m� z�n ya �a ma tu -
tu na bil me le ri için özel bir gay ret sarf edi yor lar.
Sa y� s� gi de rek ar tan otis tik mer kez le rin den ge -
len da ha ca zip üc ret le re ra� men özel okul la ra
trans fer ol ma y� dü �ün mü yor lar bi le. Oku lun re -
sim ö� ret me ni Gül can Ba �ar, otiz mi bir tür sos -

yal ge li �im bo zuk lu �u ola rak ta n�m l� yor ve
otis tik ço cuk la ra okul la r�n da özel bir önem gös -
ter dik le ri ni vur gu lu yor. Ö� ret men Zey nep Be -
tül De mi rel ile �e vin Yel se li de otis tik ço cuk la -
ra sev gi, �ev kat le yak la ��l ma s� ge rek ti �i ni vur -
gu la ya rak, ai le le re de bu ko nu da tav si ye de bu -
lu nup önem li bir me sa j� da ga ze te miz ara c� l� -
��y la ile ti yor lar: “Otizm te da vi si için mut la ka
pro fes yo nel des tek al�n ve bu ko nu da e�i tim
ve ren mer kez ler le te ma sa ge çin.”

Otiz m er ken far k� na va r� la bi len, ilk üç ya�
içe ri sin de or ta ya ç� kan bir ra hat s�z l�k olup 36
aya ka dar fark edi le bi li yor. Çev re si ne il gi du -
ya ma ma, ka la ba l�k tan ra hat s�z l�k duy ma, ku ca -
�a al�n mak is te me me, göz kon ta �� ku ra ma ma
ta k�n t� l� dav ra n�� lar ser gi le me gi bi be lir ti le ri
var. 

Ö� ret men, ve li, ö� ren ci uyu muy la otizm te -
da vi sin de ba �a r� l� olu na bi le ce �i ni ifa de eden
ö� ret men le rin or tak gö rü �ü otizm ile il gi li üni -
ver si te ler de il gi li bö lüm le rin aç�l ma s� ve genç -
le rin bu bö lü mü ter cih et me si. Zi ra otizm va ka -
la r� ül ke miz de ar t� yor ve uz man la ra ih ti yaç var.
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SER� �LANLAR 
�.Ü.D.K.  Ö�renci kimli�imi kaybettim.  Hükümsüzdür.

Tanju G�R��KEN

�.Ü.D.K.  Ö�renci kimli�imi kaybettim.  Hükümsüzdür.
Bengü ERG�N

� Hazal KARATA�
Fikirtepe �nönü �lkö�retim Okulu’nda, Milli E�itim
Bakanlı�ı’nın Kültür Bayra�ı Projesi çatısı altında

gerçekle�en toplu okuma etkinliklerine
ö�rencilerin velileri de davetliydi. Bu etkinlik

çocuklarının düzenli okumayı
alı�kanlık edinmesini

amaçlamak üzere
düzenlendi. 40 dakikalık
ders saatine kitapları ile

gelen veliler hem
çocuklarına örnek oldular

hem de okumanın keyfini bir
kez daha tattılar. �lk kez

�nönü �lkö�retimde
gerçekle�en bu proje büyük ilgi gördü. Amaçları
ise okuma kültürünün devam etmesini sa�lamak
oldu. “Kadıköy okuyor, okutturuyor” ba�lamında
gerçekle�en bu proje kısa sürede bütün okullara
yayılacak ve küçükten büyü�e herkese okuma

alı�kanlı�ı kazandırılacak.

Fikirtepe’de veliler
ÇOCUKLARIYLA
KiTAP OKUDU

Milli E�itim
Bakanlı�ı’nın ‘Kültür

Bayra�ı Projesi’,
Fikirtepe �nönü

�lkö�retim Okulu’nda
hayata geçirildi.

Proje kapsamında
velilerle ö�renciler
toplu okuma yaptı.

Onlar, çocukları hayata bağlayan
GERÇEK KAHRAMANLAR
Onlar, çocukları hayata bağlayan
GERÇEK KAHRAMANLAR
Onlar, çocukları hayata bağlayan
GERÇEK KAHRAMANLAR
Onlar, çocukları hayata bağlayan
GERÇEK KAHRAMANLAR
Onlar, çocukları hayata bağlayan
GERÇEK KAHRAMANLAR
Onlar, çocukları hayata bağlayan
GERÇEK KAHRAMANLAR
Hamit �brahimiye Otistik Çocuklar E�itim Merkezi ve �� E�itim Merkezi’nin
görünmez kahramanları, otizmle mücadele eden çocuklarımızın yanında.

� Yolcu, Sparta'ya Varırsan E�er
� Heinrich Böll
� Can Yayınları

Heinrich Böll, �kinci Dünya Sava�� y�llar�n�
anlatt��� eserlerinde, anlams�z yere ölüme
giden, kat�lmak zorunda b�rak�ld�klar�
sava�� gönülsüz sürdüren insanlar�n
korkular�n�, nefretlerini ve sava��n onlar�n
yazg�lar�n� nas�l çizdi�ini anlat�r. Yolcu,
Sparta'ya Var�rsan E�er'de yer alan
öyküler, sava� alanlar�nda de�il de
okuldan bozma hastanelerde, t�kl�m t�kl�m
askerle dolu trenlerde, istasyonlarda,
bombalanm�� kentlerde,
yoksul evlerdeki küçük
insanlar�n ac�lar�n� dile
getiriyor. Böll, bu
öykülerinde yal�n ve rahat
diliyle okuyucuyu hiç
zorlamadan, gereksiz
süslemelere ihtiyaç
duymadan sava� y�llar� ve
sonras�n�n atmosferini ve
duygular� ustaca aktar�yor.
  Yolcu, Sparta'ya Var�rsan
E�er, ad� dile getirilmeyen
büyük bir sava�ta küçük
roller oynayan ads�z
insanlar�n ya�amlar�na
davet ediyor okuyucuyu.
Y�k�ma tan�k olanlar�n,
hiçlikte var olmaya çabalayanlar�n
ya�amlar�na...
� Tanrı, Ölüm ve Zaman

� Emmanuel Levinas
� Dost Kitabevi Yayınevi

Yirminci yüzy�l felsefesi üzerinde derin ve
kal�c� izler b�rakm�� bir filozofun,
Emmanuel Levinas'�n 1975-1976
akademik y�l�nda, Sorbonne
Üniversitesi'nde verdi�i derslerin bir
dökümü elinizdeki metinler. Ölüm ve
zaman kavramlar� Levinas'�n neredeyse
tüm yap�t�n� kat eden iki kavramd�r.
Bununla birlikte, Tanr�'y� ve Varl�k'� zaman
zaman iç içe geçen, zaman zaman da
birinin di�erini gölgeledi�i bir kar��l�kl�l�k
ili�kisi içinde ele al�r. Esas olarak Tanr�
dü�üncesi etraf�nda biçimlenen idrak�
metafizik vurgular�n z�rh�ndan soymaya
çal���r adeta. Bütün bunlar� yaparken
Husserl'den Heidegger'e,
Rosenzweig'dan Buber'e aç�lan geni� bir
parkuru enine boyuna ad�mlar. Ne
Tanr�'y� salt teolojik bir kategoriden
itibaren çözümleyen, ne de Varl�k'�

sadece ontolojik bir aç�dan
kavramla�t�ran, toplumsal
vicdandan dil sorununa dek
ayr�cal�kl� bir felsefi dü�ünü�ü
besleyen bir etki Levinas'�n
yaratt���. Ayn� zamanda
dü�ünürün farkl� kitaplar�nda
dile gelen fikirlerinin bir özeti
bu çal��ma.
� Küresel Dünya

� George Ritzer
� Ayrıntı Yayınları

Ayr�nt� Yay�nlar�'n�n 600.
kitab� olan Küresel Dünya,
birçok bak�mdan ilkleri temsil
ediyor: Küresel dünyay� tüm
boyutlar�yla ele al�yor olmas�yla bir ilk.
Böylesine geni� ve derin bir olguyu

akademik nosyonundan
ödün vermeden ama
güncel örneklerle
zenginle�tirerek, bu denli
anla��l�r ve ak�c� bir dille
anlatmas� bak�m�ndan bir
ilk. Gezegenimiz
çap�ndaki ak�mlar�, yap�lar�
ve hareketleri bir bütünlük
içinde tan�mlamas� ve
kavramas�yla da bir ilk.
Böylesi ilklere de ancak
sosyal bilimlere
Mcdonaldla�t�rma teorisi
ba�ta olmak üzere birçok
katk� sa�layan George
Ritzer imza atabilirdi.
  Ya�ad���m�z dünyan�n

anla��lmas�nda anahtar kavramlar olan
emperyalizm, imparatorluk,
Amerikal�la�(t�r)ma, anti-Amerikanc�l�k,
neo-liberalizm ve ayr�ca neo-Marksist
alternatifler çerçevesinde küreselle�me
olgusu; kültür teorileri, küreselle�me
tarihi, göç, çevre, kirlilik, medya, e�itsizlik,
açl�k sorunlar� bu kitab�n konular�
aras�nda. Küresel Dünya bu anlamda,
ço�u kez ekonomik boyutuyla ele al�nan
küreselle�menin çok boyutlulu�una vurgu
yapan, kapsaml� ve
cesaret isteyen bir
çal��ma. Belli bir estetik
kayg� da gözetilerek
eklenen haritalar,
sözlükler, özetler, notlar,
sorular, al��t�rmalarla bizi
daha fazla ara�t�rmaya ve
okuduklar�m�z� ele�tirel
bir bak�� aç�s�yla
yorumlamaya yönelten
bu kapsaml� çal��ma,
bize yeryüzünün
çözümsüz gibi görünen
devasa sorunlar�n�n

sand���m�z kadar anla��lmaz olmad���n�,
üzerine dü�ünüldü�ünde ve gerçekten
samimiyetle istendi�inde birtak�m pratik
çözümler üretilebilece�ini gösteriyor.
Ayr�ca, kavram karga�as�nda

bo�ulmam�z� engelleyerek
bize son derece rahat bir
okuma sa�l�yor ve ezber
kal�plar�ndan ziyade bol
örnekli, kolay anla��l�r bir
metin sunuyor. Sosyal
bilimler, ekonomi, politika,
ileti�im ö�rencilerinin yan�
s�ra küresel dünyam�z�
anlamak isteyen herkesi,
sayfalar�n� açar açmaz,
didaktik olmadan ö�retici,
hafife almadan keyifli ve ilgi
çekici bir dünya
yolculu�una ç�kar�yor,
Küresel Dünya.

� Mülkten Ülkeye
� Türkiye’de Ta�ra �daresinin

Dönü�ümü 1839-1929
� Cenk Reyhan, Nizam Öner
� �leti�im Yayınları

Türkiye'nin devlet yap�s�nda
merkeziyetçilik meselesi uzun süredir
tart��ma gündeminde. Bu merkeziyetçi
yönetim yap�s� nas�l biçimlendi? Bu bir
gelenek midir? Yukar�dan a�a�� bir
modernizm hamlesinin yapay bir sonucu
mudur? Cenk Reyhan ve Nizam Önen,
1839'dan 1929'a uzanan kritik geçi�
döneminde Türkiye'de ta�ra idaresinin
dönü�ümünü ele alan çal��malar�nda, bu
sorular�n yüzeysel ve kolayc� olmayan
cevaplar�n� ar�yorlar. �mparatorlu�un milli
devlete dönü�tü�ü bu geni� e�ikte, gerek
Avrupal� büyük güçlerin müdahalelerinin,
gerek kapitalistle�me sürecinin
icaplar�n�n, gerek etno-dinsel çeli�kilerin
ve karma��k iktidar mücadelelerinin
etkilerini inceliyorlar. Merkeziyetçi
yönetim yap�s�n�n olu�umunu, tarihsel
ba�lama ve sosyo-ekonomik dinamiklere
oturtarak analiz ediyorlar.  Mülkten
Ülkeye, böylece Türkiye'de
merkeziyetçilik adem-i merkeziyetçilik
gerilimiyle ve modernist merkezin
muhafazakâr/geleneksel çevre z�tl���yla
ilgili yerle�ik kal�plar�, ‘ezberleri’

sorgulamam�z� da sa�l�yor.
Ele ald��� dönemin
aray��lar�n�n, tart��malar�n�n
içinden bakarak yap�yor
bunu. 19.-20. yüzy�l
geçi�indeki aray��lara ve
tart��malara ili�kin sundu�u
ayr�nt� zenginli�i, kitab�n ba�l�
ba��na önemli bir katk�s�. Bu
malzeme, günümüzün
merkeziyetçilikle, yerinden
yönetimle, adem-i
merkeziyetçilikle ilgili
tart��malar�na da ayna
tutacak nitelikte.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com
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● Hazal KARATA�

Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan l�k Ser gi Sa -
lo nu’nda 17-23 Ara l�k ta rih le ri ara s�n da
ya p� lan il lüs tras yon re sim ve ta sa r�m

ça l�� ma la r�y la öne ç� kan “Dan tel Ser gi si” ko -
nuk lar dan bü yük il gi gör dü. “Dan tel de
ka d� na öz gü dü� le rin s� n�r s�z l� �� na ben -
zer �e kil de ha ya ta ka r�� ma y� bek le yen sa -
y� s�z hi kâ ye ler gö re bi li yo rum’’ di yen sa -
nat ç� Ju li eta Ay ta�’�n, Ka d� köy Be le di ye -
si’nde aç t� �� ser gi, �s tan bul’da ki ikin ci
ki �i sel ser gi si… Ay ta�, ça l�� ma la r� n� da -
ha ön ce Ati na, Si ra cu sa, Bue nos, Ai res
ve �s pan ya’n�n bir çok �eh rin de sa nat se -
ver le rin be �e ni si ne sun du. Her res mi nin
bir öy kü sü olan Ay ta� re sim le ri ni in san -
lar ya n�n da da bu lun du ra bil sin di ye ken -
di ta sar la d� �� ta k� la r�n üze ri ne ek li yor.
Ju li eta Ay ta� “Ya� lan d� ��m da uzun be -

yaz saç l� gü zel lik ler sa çan bi ri ol mak is -
ti yo rum” di yor ve re sim den as la vaz geç -
me ye ce �i ni söy lü yor. 

� KU MA� LA RA
YAN SI YAN MUT LU LUK

17-23 Ara l�k ta rih le ri ara s�n da Ka d� -
köy Be le di ye si Ser gi Sa lo nu’nda aç� lan
bir ba� ka ser gi “Ku ma� lar la Mut lu Dün -
yam” ser gi siy di. 4. ki �i sel ser gi si ni ger -
çek le� ti ren Azi ze Er kek kol ba ba s� n�n ter -
zi dük kâ n� sa ye sin de i� ne ip lik tut ma y�
ö� ren mi�. Er kek kol o za man dan be ri ku -
ma� ve di ki �in bir le� ti �i “patc hwork” ça -
l�� ma s� n�n içe ri sin de. “Siz ler de bu duy -
gu la r� ya �a mak ve ya �at mak is ter se niz
lüt fen eli niz de ki ku ma� la r� ve giy si le ri
de �er len di ri niz. Be de ni ni zin ya r� s� ka dar
kü çül mü� bir ka za ��n ken di niz ve sev dik -

le ri niz için bir çi çek se pe ti ne
dö nü �ü ver mi� ol du �u nu ha -

yal edin… Ne mut lu luk de -
�im li? Bu bü yük mut lu lu -
�u siz le rin de ya �a ma s� na
yar d�m c� ol ma ya ha z� r�m’’

di yor ve siz le ri de patc -
hwork yap ma ya da vet edi yor.
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u se vi lik de, H� ris ti yan l�k da, �s lamiyet de
Su ri ye’de, Arap Ya r� ma da s�’nda; bir ba� -
ka de yi� le ba t� l� la r�n Or ta do �u de dik le ri

co� raf ya da do� du. Ne var ki H� ris ti yan l�k Av ru -
pa k� ta s� na göç et ti ve ora da bü yü yüp ol gun -
la� t�. �s la mi yet ise bir za man �s pan ya’ya ka dar
uzan sa bi le do� du �u böl ge ve çev re si esas ol -
mak üze re Gü ney As ya’ya do� ru ge ni� le di.
Mu se vi li �in men sup la r� ve co� raf ya s� n�n bam -
ba� ka bir du rum gös ter di �i bi li ni yor. Bel li bir �r -
ka öz gü ve özel ol ma s�n dan ötü rü Mu se vi lik,
H� ris ti yan l�k ve �s la mi yet’ten çok fark l� bir ol gu -
dur. �sa’n�n ki ta b� n� be nim se mi� çok çe �it li ka -
vim, �rk ve mil let ol du �u gi bi, �s la mi yet’i ka bul
eden fark l� soy dan gel me ül ke ler, top lum lar,
mil let le rin ol du �u nu bi li yo ruz. Türk ler, geç de
ol sa �s lam’� be nim se yen top lum lar dan bi ri dir.
Da ha 9. yüz y�l da Ab ba sî ler za ma n�n da ba z�
Türk grup la r� n�n Ba� dat Ha li fe Sul tan l� ��’nda
gü ven lik hiz met le ri ni ye ri ne ge tir di �i de bi lin -
mek te.

Co� raf ya y�, he le he le ta ri hî co� raf ya y� ha t�r -
la mak ta fay da var d�r. �n san öm rü ba zen yer yü -
zün de olup bi ten le ri an la mak ba k� m�n dan çok
k� sa d�r ama in san l� ��n öm rü olan ta rih uzar gi -
der. Her �ey ora da sak l� d�r ya da dik kat eder se -
niz aç�k la y� c� d�r. 10. yüz y�l co� raf ya s�n da H� ris -
ti yan âle mi ile Müs lü man dün ya s� n�n s� n�r la r�
yak la ��k ola rak Ana do lu’nun gü ne yi ve do �u -
sun da idi. Bir di �er s� n�r ise �be rik Ya r� ma da -
s�’n�n için den ge çi yor du. Ku zey de de As ya Mo -
�ol ka vim le ri Slav böl ge si ne, bu gün kü Rus -
ya’ya 15. yüz y� la ka dar ege men di ler. Av ru -
pa’n�n do �u sun da ki bu Mo �ol/�s lam ege men li -
�i gi bi, gü ney ba t� s�n da ki En dü lüs �s lam Dev le ti
de yi ne ay n� yüz y� l�n son la r� na ka dar ya �a mak -
tay d�. H� ris ti yan �s pan ya ve H� ris ti yan Or to doks
Mos ko va prens lik le ri he men he men ay n� za -
man di li min de �s lam dev let le ri nin ida re si ne son
ver di ler; böl ge le ri ni ye ni den H� ris ti yan la� t�r d� lar.

15. yüz y�l, Av ru pa, Av ru pa’n�n do �u ve ba -
t� s�n da Müs lü man si ya si oto ri te le ri nin tas fi ye
edil di �i ve bü tün k� ta n�n �sa inan c� n�n co� raf ya -
s� ol du �u dö nem dir. Do �u Av ru pa’dan fak l� �e -
kil de, �s pan ya’da En dü lüs Dev le ti’nin y� k�l ma -
s�y la ye ti nil me mi�; bü tün Müs lü man aha li yok
edil di �i (kat le dil di �i) gi bi Mu se vi ler de k� y�l m��
ve sü rül mü� tür. 15. yüz y�l so nun da sü rü len bu
Se fa rad Ya hu di le ri nin bü yük bö lü mü nün Tür ki -
ye de ni len top rak la ra s� ��n d� �� da ma lum dur.

Ge le lim Or ta do �u ta bir edi len böl ge de ki si -
ya sal sos yal olu �um la ra… H� ris ti yan dün ya s�
Av ru pa’n�n iki ya n�n da ki; ya ni �s pan ya ve Rus -
ya’da ki ‘re con cis ta’ (ye ni den/tek rar H� ris ti yan -
la� t�r ma) ope ras yon la r� n� Ana do lu ve Ya k�n do -
�u’da hiç bir za man ba �a ra ma d�. Oy sa ‘ki li se’
ve Av ru pa’n�n bir çok ül ke si bu do� rul tu da ki gi -
ri �im le ri ne 11. yüz y�l da ba� la d�. Haç l� se fer le ri
de nen ve yüz y�l lar ca sü ren is ti la ha re ket le ri bir
so nuç ver me di. Av ru pa’n�n, o dev re ka dar ‘Do -
�u’ güç le ri Arap lar, Su ri ye li ler ve �ran l� lar d�.

12. yüz y�l dan ba� la ya rak bu Haç l� güç le ri ne
ve i� gal gi ri �im le ri ne kar �� ye ni bir un sur dev re -
ye gir di: Türk ler… O ta rih ten çok ya k�n za ma na
ka dar Av ru pa’n�n Arap lar la ve ya �ran l� lar la ve
Su ri ye li ler ile bir ça t�� ma s� ol ma d�. Çün kü ar t�k
ara da Türk ler var d�. Da ha da il ginç ge li� me ler
ol du. �se vi li �in do� du �u ‘kut sal top rak lar’� b� ra -
k�n ye ni den H� ris ti yan la� t�r ma y�; tam ter si ne
Türk ler bü tün Ana do lu’ya; ya ni Do �u Or to doks
H� ris ti yan l� ��’n�n ege men ol du �u top rak la ra
yer le� ti �i gi bi, �s pan ya ve Rus ya Müs lü man lar -
dan ar�n d� r� l�r ken, �s tan bul ve Bal kan lar’� al�p
Or ta Av ru pa’ya do� ru iler le di ler. Bu nun si ya si
ve sos yal an la m� �u dur: Ar t�k Av ru pa ül ke le ri
için do �u da ki tek dü� man güç; si ya sal ör güt
Türk ler’dir. ‘Kut sal top rak lar’�n da, �s tan bul’un
da sa hi bi on lar d�r. ‘Do �u so ru nu’ de mek, Türk
so ru nu de mek tir. Bu du ru mun 19. yüz y� la ka -
dar de vam et ti �i ni ra hat l�k la söy le ye bi lir si niz.
De mek ki as�r lar ca sü ren bir z�t l� ��n, ça t�� ma n�n
do �u da ki ta ra f� Türk ler dir.

Türk aleyh tar l� �� Av ru pa kül tü rü ne, hal k� n�n
di li ne ka dar gi rip yer le� mi� tir. Kit le ler ‘Os man l�’
de �il, Türk’ü bi lir ler. Za ten ger çek de odur.
Arap lar �s pan ya’dan; Mo �ol lar ve Ta tar lar Rus -
ya’dan ko vul mu� tur ama Türk ler ina d� na Ba t� ya
iler le mi� ler dir. Türk le rin bi le �i nin bü kü le bil me si
an cak 20. yüz y� l�n ba ��n da müm kün ola bil mi� -
tir. Ama Tür ki ye co� raf ya ola rak kü çül se de
‘Ba t�’n�n Ya k�n do �u’ya tam ege men li �i ni en -
gel le yen bir ör güt len me ve ya p� lan may la di re -
nip, yor gun dü �üp ya� la n�r ken, ye ni den güç -
len me ye ba� la m�� t�r. Av ru pa’n�n yük sek bil gi
bi ri ki mi, deh �e ten giz üs tün lük le ri y�l lar d�r an cak
ABD se ru mu ile söz sa hip li �i ni sür dü re bil mek -
te dir. Bü tün dü �ün sel ge li� me le re; sos yal/kül -
tü rel iler le me le re ve ye ni le� me le re ra� men,
yüz y�l la r�n tor tu su, inanç lar, ka l�p la� m�� fi kir ler,
ge le nek sel le� mi� dav ra n�� lar/tu tum la r�n de vam
et ti �i ni de yi ne ko lay l�k la söy le ye bi lir si niz. Ba t�
ül ke le ri nin bel le �i güç lü dür; dip lo ma si ler de sü -
rek li dir; unut kan l�k yok tur!

Güç lü olan hak l� d�r; se si gür ç� kar. Güç lü ye
dü �ün ce si nin yan l�� l� �� n� ka n�t la ma ya kal k�� -
mak bo �u na d�r. Eko no mik güç, ulus la ra ra s� ili� -
ki ler de be lir le yi ci dir. Do� ru yu, e� ri yi; hak l� y�
hak s� z� güç lü olan be lir ler. Hu kuk da ona gö re
�e kil le nir. Ta lat Pa �a’n�n ka ti li Ber lin Mah ke me -
si’nde tek cel se de be ra at eder.

Fran s�z Mil let Mec li si’nde k�rk se kiz par la -
men te rin oyuy la al� nan ka rar, hiç ku� ku duy ma -
y�n ve ya çe kin me den söy le yin; yüz y�l la r�n olu� -
tur du �u in san l�k du rum la r�n dan gel mek te dir.

Ge li� mi� ül ke le rin ta k�n t� la r� n�n ol ma d� �� ka -
n�t lan m�� de �il dir. He le i�in için de bit mez tü -
ken mez ç� kar me se le le ri var sa..? Za ten dip lo -
ma tik yön tem ler le ne ka dar ka muf le edil me ye
ça l� �� l�r sa ça l� ��l d�n i� so nun da ç� kar ili� ki le ri ne
ge lip da yan m� yor mu?

Murat  KATOĞLU

M

BATI’NIN GÖZÜNDE
TÜRKLER..?

ÜÇÜNCÜ yılında Ayfer Zeren
ba�koreograflı�ında perde açan
�stanbul Devlet Opera ve Balesi,

yeni sezonun ilk eserini John
Wolfgang van Goethe’nin dünyaca

ünlü klasi�i “Genç Werther’in
Acıları”nın bale uyarlamasıyla

açıyor. Fransız koreograf Yannick
Boquin ile �zmir Devlet Opera ve
Balesi sanatçısı Siner Gönenç

tarafından, F. Chopin’in müzikleri
üzerine sahnelenen eserin 24

Aralık’ta gerçekle�en ilk
temsili aynı zamanda
dünya prömiyeri olma
özelli�i de ta�ıyordu.
Geçti�imiz yıllarda
Dünya Dans Günü

kapsamında �stanbul
seyircisi için eserden

ufak bir parça
sahneleyen Fransız

koreograf Boquin, bu
parçanın gördü�ü

büyük ilginin ardından
bu yıl eserin tümünü 2
perde olarak sahneye

koyuyor. Genç
Werther’in Charlotte’ye

olan a�kını, orijinal
romana ba�lı olarak

yorumlayan koreograf,
romantik dönemin en

önemli bestecilerinden Chopin’in
müzikleri üzerine kurguladı�ı
atmosferde lirizmi doruklara
ta�ıyor. Uzun zamandır canlı

müzi�e hasret kalan bale
dansçılarını ve seyircilerini

gülümsetecek bir geli�me de
eserin belkemi�i niteli�inde.

Chopin’in 28 parçasından olu�an
repertuvar, Bakü asıllı piyanist ve
aynı zamanda �zmir Devlet Opera
ve Balesi misafir sanatçısı Yelena
�ekalyova tarafından canlı olarak

seslendiriliyor. Eserin
bir di�er sürprizi ise

ba�arılı bariton
Bahadır Noyan

Co�kun’un
seslendirece�i kendi

bestesi olan arya. 
Eserde Werther’i

Melih Mertel/Erhan
Güzel, Charlotte’yi
Deniz Zirek/Zuhal

Balkan, Albert’i Barı�
Adikti/Ömer Erenler

Albert’in yakın
arkada�ı Wilhelm’i ise

Egemen
Kement/M.Nuri
Arkan ile grup

danslarını �DOB bale
sanatçıları

yorumluyor. Eserin ait oldu�u
dönem olan 18. yüzyılı andıran
dekor ve kostümlerin yaratıcısı

ba�dekoratör �smail Dede, ı�ık ise
Bülent Darcan imzası ta�ıyor. 

3-17-19-21 Ocak 2012 tarihlerinde
Kadıköy Süreyya Opera

Sahnesi’nde seyirciyle bulu�acak
olan Genç Werther’in Acıları, bale
sahnesinde drama sevenler için
kaçırılmaması gereken bir eser!
Bilet satı� için : 0 216 346 15 31 –

120/121  www.dobgm.gov.tr

“Genç Werther’in Acıları” Süreyya’da!
Fransız sanatçı

Yannick Boquin’in,
Frédéric Chopin’in

müziklerine
uyarladı�ı ‘Genç

Werther’in Acıları’,
Kadıköy Belediyesi

Süreyya Opera
Sahnesi’nde

seyirciyle bulu�uyor.

● Gökçe UYGUN

Ka d� köy lü ya zar Zey nep Sa� lam'�n ilk ki ta -
b� “Ya �a ma y� 400 Gün de Ö� ren dim” ya -
y�n lan d�. �kin ci Adam Ya y�n la r�'ndan ç� -

kan ki tap ta Sa� lam, ça l�� ma dan ya �a ma y� ter cih
et ti �i 27 Ekim 2006 ile 1 Ara l�k 2007 ta rih le ri
ara s�n da ki 401 gün de ya �a d�k la r� n� ve ya �a d�k la -
r�n dan ö� ren dik le ri ni an la t� yor. 

Sa� lam, ken di ifa de siy le “ho bi le ri ne za man
ay�r ma y� be ce re bil mi�, ya �a m�n ba� ka tat la r�n -
dan da fay da lan ma y� ba �a ra bil mi�” bir elek tro -
nik-ha ber le� me mü hen di si. 18 y�l mü hen dis ola -
rak ça l�� m��. 2006 y� l�n da ça l�� ma ya �a m� na ara
ver mi�, 2008 y� l�n da ise ta ma men so na er dir mi�
ve yep ye ni bir ya �am bi çi mi ne ge çi� yap m��.
“Ça l�� ma y� za ten sev me mi� tim. �� ya �a m�n da ke -
yif ten ku dur du �um hiç ol ma m�� t�” di yen Sa� -
lam, böy le bir ruh hâ li nin de za ten ola ma ya ca �� -
n�, bu nun bir kan d�r ma ca dan iba ret ol du �u nu sa -
vu nu yor. Do la y� s�y la i� ya �a m�n dan çe ki le rek,
ye ri ni is te yen le re b� ra ka rak, ken din ce “dü rüst”
bir ka rar ver mi�. Son ra da ka ç�p s� ��n d� �� ye ni
dün ya dan ha ber ler ilet mek üze re gez me ye ve

yaz ma ya ba� la m��; “Ola nak la r�m yet se tam
bir gez gin olu rum, gez mek dün ya n�n en gü -
zel �e yi. Gez gin ola rak an�l mak ise be nim
için bü yük mut lu luk.” 

Çev re sin de ki in san lar bu ka ra r�
“Radi kal” ola rak yo rum la sa da Sa� lam,
“Da ha da ra di ka li ola bi lir di ya da y�l lar
ön ce yap ma l�y d�m!”' di yor. Zey nep
Sa� lam’�n, ya z�y la olan ili� ki si ise
1998'de ken di de yi miy le “ha f� za s�z l� -
��” ne de niy le ba� la m��. Gör dü �ü
yer le ri unut ma mak için not lar tu tar -
ken ken di si ni ge zi ya z� la r� dün ya -
s�n da bu lu ver mi�. Ar d�n dan ma ka -
le ler, de ne me ler ve so nun da da
ki tap gel mi�. Zey nep Sa� lam, ki -
tap yaz ma fik ri nin na s�l olu� tu -
�u nu da �öy le an la t� yor; “��im -
den ay r� l� ��m dan bir son ra ki
i�e ba� la y� ��m ara s�n da ge çen
sü re 400 gün. Da ha do� ru su
401 gün. Bu sü re de öy le dol dum ki,
ye ni i�im de de faz la du ra ma d�m za ten, bey nim,
gö rü� le rim çok de �i� mi� ti ar t�k. Ya �a ma fark l�
göz ler le ba k� yor dum ve 401 gü ne mü te �ek kir -
dim. Bu ne den le 400 gü nü sim ge le� tir dim.”

� 400 GÜ NE NE LER SI �AR?
Pe ki Zey nep Ha n�m, bu 401 gün de ne ler yap -

m��? “180 say fa sü re cek ka dar uzun...!” di yor ve
�öy le özet li yor: “'��im den ay r�l d� ��m da bü yük
bir borç yü kü al t�n day d�m. Hem borç la -
r� m� öde mek hem de ge çi ne bil -
mek için cid di bir plan la ma
yap t�m. Ucuz ya �a ma n�n
yol la r� n� ke� fet tim. Bol bol
yü rü düm, top lu ta �� ma
araç la r� ile ta n�� t�m. K� y� -
da kö �e de kal m�� son de -
re ce ma kul yer le ri ke� fet -
tim. Gi yim tar z� m� de �i� tir -
dim. S� k� c� i� k� ya fet le ri nin
ye ri ni c� v�l c� v�l k� ya fet ler al d�.
�s tan bul'un her ye ri ni bir tu rist gi bi
ka r�� ka r�� gez dim. Özel lik le va pur yol cu luk la r� -
n�n key fi ni an la ta mam, çay ve si mit vaz ge çil me -
zim ol du. Evi me bil gi sa yar sok tum, ha ya t�m da
ilk kez msn, fa ce bo ok kul lan ma ya ba� la d�m. Es -
ki ar ka da� la r� m�n hep si ni bul dum, on lar la gö rü� -

tüm. Y�l lar d�r ara
ver mi� ol du �um in sa -

ni gü zel lik le ri ye ni den
ya �a d�m. Bu be nim en

bü yük ka zan c�m. Si ne -
ma lar da sa bah se ans la r� -

na, ti yat ro lar da halk gün -
le ri ne git tim. Sü rek li yaz -

d�m. Bun lar ma ka le tü rü
ya z� lar d� ve bir ar ka da �� m�n

web ga ze te sin de ya y�m lan -
d� lar. Bu ra la ra ya z� üret mek

için ha ya t�n tam içi ne gir mek ge rek ti �in den za -
ma n� m�n bü yük k�s m� d� �a r� da ge çi yor du, öte
yan dan da bol bol ga ze te oku mam, TV'de tar t�� -
ma, yo rum ve ha ber prog ram la r� n� iz le mem ge re -
ki yor du, if lah ol maz bir TV iz le yi ci si ol dum. Za -

y�f la m�� olan �n gi liz ce mi ve pek sev di -
�im bir i� olan a� ç� l� �� m� iler let -

tim.”
Zey nep Sa� lam, “ba sit

ve ya l�n”’ söz le riy le ta -
n�m la d� �� ki ta b�n da, sa -
de ce ve sa de ce ya �a d�k la -
r� n� an la t� yor, hiç bir kur -
gu ya yer ver mi yor. “Bas -

ma ka l�p mo del cüm le le re
in san la r� kan d�r mak ama c�y -

la yaz ma d�m. O ne den le ki ta b� -
ma ‘or ga nik ki tap’ di yo rum. Pa ra n�n

mah ku mi ye tin de na s�l ac� çek ti �i mi zi ve bu nun
far k�n da ol ma d� �� m� z�, ge rek siz trav ma lar ya �a -
mak ye ri ne, mev cut �art la r� en iyi �e kil de na s�l
de �er len di re bi le ce �i mi zi an la t� yo rum. As la
Ö�ÜT ver mi yo rum, ben ÇÖ ZÜM'ü yaz d�m!”

TÜRK�YE’N�N en çok okunan kö�e yazarlar�ndan
Bekir Co�kun ile uluslararas� ba�ar�lara imza

atm�� ressam Hasan Rastgeldi ortak bir projede
biraraya geliyor. �ki yarat�c�, duyarl�, ya�ad���

co�rafyaya, insana ve do�aya sahip ç�kan isim,
kalem ve f�rçan�n birlikteli�iyle olu�turduklar� yeni
evreni, izleyenlerle payla�acak. Bu kez ilham�n�
yaz�lardan ald���n� söyleyen Hasan Rastgeldi,

Bekir Co�kun’un kaleme
ald��� 22 ayr� temay�

resimledi�ini belirtiyor.
“Bekir ve ben, iki kuzen,

birimiz yazd�k birimiz çizdik,
Yaz�n�n Rengi’ni yaratt�k”
diyen Rastgeldi, resmin

yaz�n�n, yaz�n�n da resmin
etkisini güçlendirdi�ini ifade
ediyor. Akrabal�k ba�lar�n�

sa�lam bir dostlu�a
dönü�türen iki ismin

imzas�n� ta��yan sergide,
kelime ve renklerin

birlikteli�iyle hem eski bir arkada�l���n hem de
güncel toplumsal geli�melerin etkileyici bir

öyküsü anlat�l�yor. Bekir Co�kun’un ya�ama
sevinci, co�ku ve hüzün bar�nd�ran; ele�tiren,

isyan eden  ve kaybolan de�erlere sahip ç�kan
yaz�lar�, Hasan Rastgeldi’nin tuvalinde bedenlenip

görsel anlat�lara dönü�üyor. “Yaz�n�n Rengi”
Sergisi, 7 Ocak Cumartesi günü, iki ustan�n ve
Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ün
kat�l�m�yla Caddebostan Kültür Merkezi’nde
aç�lacak. Sergi, 17 Ocak’a kadar CKM Giri�

Kat�’nda görülebilecek. 
CO�KUN OKURLARIYLA BULU�UYOR

Sergi aç�l���yla ayn� gün, yani 7 Ocak Cumartesi
günü saat 14.00’te CKM Büyük Salon’da

gazeteci-yazar Bekir Co�kun’un bir söyle�isi de
olacak. Kad�köy Belediyesi Sanat

Kütüphanesi’nin düzenledi�i söyle�ide Co�kun
“Atatürk’ün K�zlar�” ba�l�kl� söyle�isinin ard�ndan,

okurlar� için kitaplar�n� imzalayacak.

Ya şa mak kaç gün de öğ re ni lir?Ya şa mak kaç gün de öğ re ni lir?Ya şa mak kaç gün de öğ re ni lir?Ya şa mak kaç gün de öğ re ni lir?Ya şa mak kaç gün de öğ re ni lir?Ya şa mak kaç gün de öğ re ni lir?
Kadıköylü yazar Zeynep Sa�lam, herhangi bir i�te çalı�madan, ‘gezgin’ olarak

ya�adı�ı günleri ‘Ya�amayı 400 Günde Ö�rendim’ adlı kitabında anlatıyor.
Sa�lam, ‘Paranın mahkumiyetinde acı çekiyoruz ve bunun farkında de�iliz!

Ya�am i�ten ibaret de�il. Hayatınızda hobilere yer açın’ diyor.

�f lah ol maz Ka d� köy lü!
ZEYNEP Sa�lam ayn� zamanda kendi deyimiyle
“iflah olmaz bir Kad�köy tutkunu”. 1985’ten bu
yana Ac�badem’de ya��yor. Sa�lam, Kad�köy’e
olan ba�l�l���n� �u sözlerle anlat�yor; “Kad�köy'e

yürüme mesafesinde bir ta�ra ya�am�
sürüyordum ama o halini hâlâ çok seviyor ve
ar�yorum. Bugün böylesine geli�ti�ini görünce
�a��r�yorum. Her yer büyüdü, nüfus çok artt�,

caddede yürünmüyor, park yerleri yok.
Ac�badem son 25 y�lda hovardaca katledilmi�
bir meskun mahal oldu maalesef. Bu k�ymetli

bölge çok planl�, eskiden oldu�u bol ye�il haliyle
yerle�ime aç�labilirdi. Bugünkü kalabal��� beni

üzüyor. Lüks ile fakirli�in
birle�ti�i garip bir yer
oldu Ac�bademimiz.

Ama hâlâ yeni yerlerini
ke�fetti�im, sevmekten

vazgeçemeyece�im
evim diyorum. Ben her

hafta Kad�köy’de
mutlaka kendime bir tur

çemberi belirler ve
mutlaka bu çemberi

tamamlar�m. Her �eyin
de�i�ti�i, in�aatlar�n yiyip yuttu�u, gökdelenlerin
yükseldi�i �stanbul’da bozulmay� en az ya�ayan

yerlerden biridir Kad�köy ve Tarihi Çar��s�…
Kad�köy Çar��s�, hâlâ benim arkadan tek örgü
belime uzatt���m saçlar�mla sal�nd���m o köylü

halini koruyor. Yürürken eteklerim tozlar�
süpürürken ben zamanda yolculu�uma
ç�k�yorum her hafta! Geçmi�i, gidenleri,

kaybettiklerimi burada an�ms�yor ve mutlu
oluyorum ben, onlarla bu turlar�mda bulu�uyor
ve hasret gideriyorum. Köylü olmak böyle olsa

gerek, Kad�köylü olmak böyle olsa gerek...”

Yazı renklerle
dile geliyor…

Gazeteci- Yazar
Bekir Co�kun’un
kö�e yazıları, bir
sergiye dönü�tü.
Ressam Hasan
Rastgeldi’nin

fırçasıyla bulu�an
Co�kun’un

kelimeleri, ‘Yazının
Rengi’ sergisinde
sanatseverlerle

bulu�acak. 

Dantellerden ve kuma�lardan sergiler
Kadıköy Belediyesi Fuaye

Saonu’nda açılan iki ayrı sergi;
Dantel Sergisi ve Kuma�larla Mutlu
Dünyam Sergisi, kadın sanatçıların

yaratıcılıklarını yansıtıyor.

Julieta
Ayta�

Azize
Erkekkol
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● Semra ÇELEB�

Son za man lar da te le viz yon lar da ya y�n la nan bir
rek lam çok il gi çek ti, çok be �e nil di.
Ba� ro lü nü, Dos to yevs ki’nin o çok se vi len ro -

ma n� “Suç ve Ce za”n�n ba� ka rak te ri Ras kol ni kov’un
“oy na d� ��” rek lam da an la t� lan pro je, her ke sin tak di ri ni
ka zan d�. Bo �a zi çi Üni ver si te si Gör me En gel li ler Tek -
no lo ji ve E�i tim La bo ra tu ar� (GE TEM) ile Türk Te le -
kom’un or tak pro je si sa ye sin de ar t�k gör me en gel li ler,
ki tap la ra bir te le fon uzak l� ��n da. 

Ka d� köy Be le di ye si Gör me En gel li ler Ses li
Kü tüp ha ne si ise bu na ben zer bir ça l�� ma y� tam
bir y�l d�r sür dü rü yor. Ken di si de gör me en gel -
li olan En gel li Mer ke zi Ses li Kü tüp ha ne So -
rum lu su Ke nan De mir ile sos yal ça l�� ma c� lar
Mey se Y�l maz Bu dak l� ve Kev ser Can, gö -
nül lü oku yu cu lar ara c� l� ��y la 160’a ya k�n ese -
rin ses len di ril me si ni ve gör me en gel li le re ula� -
t� r�l ma s� n� sa� la d� lar. Oku yu cu lar ara s�n da ken di
ki tap la r� n� ses len di ren ya zar lar da bu lu nu yor. 

En gel li Mer ke zi’nden Mey se Y�l maz Bu dak -
l�’yla, Ses li Kü tüp ha ne’yi ko nu� tuk. 

� Ses li Kü tüp ha ne ne za man, na s�l ba� la d�
hiz me te?

“Gör me En gel li ler Ses li Kü tüp ha ne si”, Ka d� -
köy Be le di ye si Kül tür ve Sos yal �� ler Mü dür lü -
�ü’ne ba� l� En gel li Mer ke zi’nde hiz met ve ri yor.
2011 ba ��n da fa ali ye te ba� la d�. O ta rih ten iti ba ren
gö nül lü oku yu cu la r� m�z ki tap ses len di ri yor lar, ses
izo las yon lu 2 ta ne ka bi ni miz var, oku ma lar ora da

ya p� l� yor. Gör me en gel li kul la n� c� la -
r� m�z in ter net ten, sa� l�k ku ru lu ra por -
la r� n� bu ra ya ge ti re rek ya da faks ara -
c� l� ��y la ile te rek bu kü tüp ha ne ye üye
olu yor lar. 

� Ne den bu na ih ti yaç du yu yor -
su nuz?

Te lif Hak la r� Ya sa s�, ses li ki tap
ço �alt ma ya izin ver mi yor ama sa de ce
gör me en gel li le re bu hak k� ta n� yor.
Ya sa bi ze bu ola na �� ta n� d� �� için biz
ve bi zim gi bi hiz met ve ren di �er kü -
tüp ha ne ler, sa� l�k ku ru lu ra po ru na ih -
ti yaç du yu yo ruz. Bu ne den le kul la n� -
c� la r�n gör me en gel li ol duk la r� n� is -

pat la ma la r� ge re ki yor. Bu ra po ru al d� �� m�z her
gör me en gel li nin üye li �i ni ak tif le� ti ri yo ruz. 

� Na s�l üye olu nu yor bu özel kü tüp ha ne ye?
Üye le ri mi ze bir �if re ve ri yo ruz. Bu �if re ara c� -

l� ��y la www.gor me en gel li ler.ka di koy.bel.tr ad -
re si ne gi rip is te dik le ri ki ta b� din le ye bi li yor lar. 

� Ne tür ki tap lar bu lu nu yor?
Biz de her tarz ki tap var.  So nuç ta biz na s�l kü -

tüp ha ne ye git ti �i miz de is te di �i miz ki ta b� oku ma
hak k� na sa hip sek, gör me en gel li le rin de bu hak la r�
var. Hiç bir ay r�m yap m� yo ruz. Dö nem dö nem özel
ta lep ler olu yor, on la ra ön ce lik ve ri yo ruz. Ta lep ol -
ma d� �� dö nem de de gö nül lü oku yu cu la r� m�z, di le -

dik le ri ki ta b�-da ha ön ce okun ma m�� ol mak kay -
d�y la-oku yor lar. 

� �u an da si te de kaç ki tap var?
Bir y�l için de 160 ki ta ba ula� t�k. 160 ses li ki ta -

b� m� z�n ya n�n da me tin ki tap la r� m�z da bu lu nu yor.
Me tin ki tap la r� da ta ra ya rak Word for ma t�n da si te -
mi ze yük lü yo ruz. Gör me en gel li le rin kul lan d�k la -
r� bir ses li sis tem var bil gi sa yar la r� na yük le dik le ri.
Ter cih eden ler bu me tin ki tap la r� m� z� bu prog ram
ara c� l� ��y la din le ye bi li yor. Kü tüp ha ne miz de 90 ci -
va r�n da da me tin ki tap bu lu nu yor. 

� Gör me En gel li ler Kü tüp ha ne si’ne üye ol -
mak için Ka d� köy’de ika met et me zo run lu lu �u
var m�?

B� ra k�n Ka d� köy’ü, tüm Tür ki ye’den ve yurt -
d� ��n dan üye le ri miz var. Za ten amaç her yer de ki
gör me en gel li le re ula� mak. Üye sa y� m�z 70 ci va -
r�n da. Biz ce ye ter li de �il. He nüz bir çok gör me en -
gel li ar ka da �� m� z�n bu hiz met ten ha be ri yok, o
yüz den he de fi miz da ha çok en gel li ye ula� mak…

� Gö nül lü oku yu cu ol mak için ne yap mak
ge re ki yor?

Bi ze si te miz den ula �a bi li yor lar. Ge len ler bu i�i
ger çek ten is te yen, hiç bir ta lep le ri ol ma yan in -

san lar ol duk la r� için on la r� ge ri çe vir mek gi bi
bir du ru mu muz yok ama ta bii ki dik si yon -

la r� na ba k� yo ruz. Dik si yon la r�n da prob -
lem yok sa ve ken di ka y�t la r� n� bil gi sa -
yar da ala bi li yor lar sa ka bul edi yo ruz.
Gö nül lü oku yu cu ko nu sun da hiç s� k�n t�
çek mi yo ruz. �u an 147 gö nül lü oku yu -

cu muz var ama 200’e ya k�n oku yu cu da
s� ra da bek li yor. Hat ta ça l� �an lar biz den

haf ta so nu da aç ma m� z� is ti yor lar. Yer aç�l -
d�k ça on la r� da ça �� r� yo ruz. 
� Ya zar lar da gö nül lü oku yu cu olu yor lar de -

�il mi?
Evet, ge çen ma y�s ay�n da “Ya zar la r�n Se sin -

den” pro je si ni ba� lat t�k. O kap sam da bir çok ya zar -
la ve ya y� ne viy le ile ti �i me geç tik. Gü zel dö nü� ler
ol du. �im di ye ka dar 16 ya za r� m�z pro je ye ka t�l d�.
Bu kap sam da bi rer eser le ri ni ge lip bu ra da ses len -
dir di ler. Bu isim ler ara s�n da Bed ri Bay kam, Ay fer
Tunç, Za fer Yal ç�n p� nar, Ha kan Gün day gi bi ya -
zar lar da var. 

30 ARALIK 2011 - 5 OCAK 2012HABER 7
Karanlığa ışık tutan KÜTÜPHANEKaranlığa ışık tutan KÜTÜPHANEKaranlığa ışık tutan KÜTÜPHANEKaranlığa ışık tutan KÜTÜPHANEKaranlığa ışık tutan KÜTÜPHANEKaranlığa ışık tutan KÜTÜPHANE

Kadıköy Belediyesi Engelli Merkezi’nin bir yıl önce hayata geçirdi�i Görme Engelliler Sesli
Kütüphanesi, gönüllü okuyucular aracılı�ıyla onlarca kitabın seslendirilmesini sa�ladı. Görme

engelliler, karanlıklarına ı�ık tutan kitaplara artık bir tık mesafede ya da bir telefon uzaklı�ında…

Ki TAP LAR TE LE FON DA DA DiN LE NE BiLi YOR!
BO�AZ�Ç� Üniversitesi

Görme Engelliler
Teknoloji ve E�itim

Laboratuvarı
(GETEM)’in Türk

Telekom’la yaptı�ı
ortak projeye Kadıköy

Belediyesi Görme
Engelliler Sesli Kütüphanesi

dâhil de�il. Ancak bu
kütüphanenin dâhil oldu�u

benzer bir ba�ka proje daha
var: TELEbilgi Sistemi.

Kadıköy Belediyesi Görme
Engelliler Kütüphanesi,

Bo�aziçi Üniversitesi GETEM
kitaplı�ı ve SESTEK i�birli�inde

gerçekle�tirilen TELEbilgi projesine
dahil oldu. Proje kapsamında Kadıköy

Belediyesi Görme Engelliler
Kütüphanesi üyesi olan ve kendi

telefonu sisteme tanımlanmı� olan

görme engelliler
0212 276 31 11
numaralı telefonu
arayarak bu hizmetten
faydalanabilecekler.
TELEbilgi, sesi
algılayan bir sisteme
dayanıyor. Sistemi

kullanacak olan görme engelli
bu numarayı arayarak
dinlemek istedi�i kitabın
yazarını ve adını söylüyor.
Ayrıca gazete ve dergiler de
dinlenebiliyor. Kullanıcı kitabı
dinlemeyi bıraktı�ında, bir
sonraki arayı�ında sesli kitap

kaldı�ı yeden devam ediyor. Telefon
tu�larını kullanarak ileri, geri ve ana
menüye dönme gibi fonksiyonları da
gerçekle�tirebiliyor. Ayrıntılı bilgi için
0216 348 42 54 numaralı telefonu
arayabilirsiniz.

Bedri
Baykam

Ayfer
Tunç

Mey se Yıl maz Bu dak lı, Ke nan De mir ve Kev ser Can
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NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
DO �A DA K� se ra gaz la r�, di �er ad�y la kar -

bon mo nok sit ve ze hir li gaz lar in san ve di �er
tüm can l� ya �a m� n� olum suz yön de et ki li yor,

eko lo jik den ge nin bo zul ma s� na ne den olu yor.
“Se ra Ga z� Sa l�m la r� n�n He sap lan ma s� Pro je -

si” ise do �a da ma ruz kal d� �� m�z za rar l� gaz
oran la r� n�n he sap lan ma s� n� ön gö rü yor. Bu tür
gaz lar he sap lan d�k tan son ra or ta ya ç� kan so -

nuç in san ve can l� ya �a m� n� teh dit eder bo -
yut ta ise do �a y� ko ru yu cu ted bir ler al ma zo -

run lu lu �u do �u yor ki, Av ru pa Bir li �i ül ke le rin -
de bu ted bir le ri al ma yan ku rum ve ya ku ru lu� -

la ra cid di yap t� r�m lar söz ko nu su. Tür ki ye’de
bu ko nu da he nüz di �e do ku nur bir ça ba yok.

�l çe be le di ye si ba z�n da Ka d� köy Be le di ye 

si’nin pro je ye ilk dâ hil olan ku rum ol ma s� bi le
Ka d� köy lü ler aç� s�n dan mut lu luk ve ri ci ol sa da
Tür ki ye ge ne li de �er len di ril di �in de üzü cü bir
du rum. Fert ler ola rak ala ca �� m�z ba z� ba sit
ön lem ler le biz ler de çev re yi ko ru ya bi li riz: Ör -
ne �in her y�l 1 a�aç di ke bi li riz. Oto mo bi li miz -
de düz gün ve iyi �i �i ril mi� las tik le da ha az ya -
k�t tü ke te bi li riz. Da ha az s� cak su kul la na rak
kar bon di ok sit sa l� m� n� azal ta bi li riz. Faz la am -
ba laj l� ürün ler den ka ç� na bi li riz ve çö pü mü zü
azal ta bi li riz. Ta sar ruf lu am pül le ri kul la na bi li riz.
Ge ri dö nü �ü mü müm kün at�k la r� m� z� ay r�� t� ra -
bi li riz. Elek tro nik ci haz la r� m� z� da ha az kul la -
na bi li riz. Bu gi bi ba z� ba sit ön lem ler le do �a ya
da ha az kar bon di ok sit sal m�� olu ruz.
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un dan 200 y�l ka dar ön ce fo to� raf ma ki ne si
yok tu. Ken di ni ka l� c� ha le ge tir mek is te yen ve ya
ken di cis mi ni re sim ola rak ya �at mak ar zu sun da
olan kim se ler res sam la r� da vet eder, re sim le ri ni
yap t� r�r lar d�. Res sa m�n us ta l� ��, res mi as l� na ne

ka dar ben zet ti �i ile öl çü lür dü. �çin de ya ra t� c� l�k, yo -
rum ve öz gün lük bu lun ma yan bu re sim ler, önem li bir
sa nat sal de �er le ri ol ma dan du var la r� süs ler ler di. O re -
sim le ri ya pan res sam lar dan an� lar da ka lan çok az
kim se var d�r. Re sim le riy le üne ka vu� tuk tan son ra bu
za na at kar lar zen gin le rin ya n� na ve ya sa ray la ra ka p� la -
n�r, iyi pa ra ka za n�r, son ra da unu tu lup gi der ler di. O
dö nem ler den bu gü ne unu tul ma dan ka lan bü yük
eser ler den bi ri si Mic he lan ge lo’nun Mo na Li sa tab lo -
su dur. Ger çek bir ya ra t� c� l�k, öz gün lük ve yo rum sim -
ge si ola rak o gün den bu gü ne ör nek olur. Mo na Li -
sa’n�n yü zü nün bir ta ra f� hü zün, di �er ta ra f� se vinç ifa -
de eder. On bin ler ce re sim za na at kâ r� unu tul du �u hal -
de O, tüm bü yük lü �ü ve ya ra t� c� l� �� ile ger çek bir sa -
nat ç� ola rak ya �ar. 

Ko dak ta ra f�n dan ilk fo to� raf ma ki ne si nin ve fo -
to� raf fil mi nin ya p�l d� �� y�l lar da do �an Van Gogh,
için de ki bü yük re sim ye te ne �i ni ve renk tut ku su nu
fo to� raf ma ki ne si nin ula �a ma ya ca �� ya ra t� c� l�k la ra
yön len dir di. Co� ku su nu, se vin ci ni, hüz nü nü, ac� la r� n�,
tüm duy gu la r� n� bü yük bir ya ra t� c� l�k la tu val le re dö kü -
yor du. Or man la r�n, a�aç la r�n, göl le rin re sim le ri ni ya -
p� yor du ama yap t� �� re sim ler o a�aç la ra, çi çek le re,
göl le re ben ze mi yor du. Di �er res sam lar bak t�k la r�
mo del le re ben ze yen re sim ler sa t�p ge çi nir ken, O bir
tek tab lo bi le sa ta m� yor du. A�a be yi O’na ya �a ya bil -
me si için kü çük bir haf ta l�k ve ri yor du. O haf ta l� ��n bir
bö lü mü nü tu val ve bo ya gi der le ri ne ay�r d� �� için haf -
ta n�n dört gü nü oruç tu tu yor, üç gü nü ise ye mek yi -
yor du. 

Aç l�k ne co� ku su nu, ne renk le re olan tut ku su nu,
ne ya ra t� c� l� �� n� hiç et ki le me di. Da ha faz la yi ye bil mek
için ya ra t� c� l� ��n dan ve öz gün lü �ün den hiç ödün ver -
me di. Kar n� iyi do yan ben zet me ci ve kop ya c� res -
sam lar dün ya ya ve sa na ta hiç bir �ey kat ma dan unu -
tu lup git ti ler. Van Gogh ise ça �� n�n sa nat an la y� �� n�
alt üst eden, mo dern res min ger çek an lam da ku rul -
ma s� na ön cü olan, res min sa nat ha li ne dö nü� me si ne
bü yük kat k� ya pan bir sa nat ç� ola rak ya �� yor.

Al lah bi zi dün ya ya ge tir di �i za man he pi miz ter te -
miz do �a r�z. Da mar la r� m�z da hiç kin, k�s kanç l�k, h�rs,
ha sis lik, kor ku ak maz. Her ta ra f� m�z üze ri ne hiç f�r ça
de� me mi� bir tu val ka dar ter te miz dir. �lk f�r ça y� el le -
ri ne an ne le ri miz ve ba ba la r� m�z al�r lar. Ar d�n dan bü -
yü kan ne ler, bü yük ba ba lar, ak ra ba lar, ar ka da� lar, ö� -
ret men ler, da ha son ra e� ler… Her kes ken di an la y� �� -
na, ken di ç� ka r� na, ken di is te �i ne gö re bi zim tu va li mi -
zi bo ya ma ya ba� lar. Ar d�n dan ka nun lar, top lum ku -
ral la r�, örf ve adet ler, der ken ma hal le bas k� s� ge lir.
Din adam la r� dev re ye gi rin ce Haç l� Se fer le ri ile kan
göv de yi gö tü rür, pa ray la cen net ten yer ler sa t� l�r, �e -
ri at la kol lar ke si lir, re cim ler ya p� l�r.

Hiç kim se ken di f�r ça m� z�, ken di eli mi ze ver mek
is te mez. Her kes res sam olup bi zim ha ya t� m� z� res -
met mek is ter. Ke sin lik le ya ra t� c�, öz gün, ori ji nal, co� -
ku lu ve yo rum cu ol ma m� z� is te mez ler. Tüm bas k� la r�
bi zim uyum lu, us lu, ci ci ço cuk ol ma m�z üze ri ne dir.
Ak�l l� ol ma m� z�, ç� kar la r� m� z� ko ru ma m� z�, kö �e yi ça -
buk dön me mi zi ö�üt ler ler. Ha ya t� m� z�n en önem li da -
ya nak nok ta s� olan i�i mi zi ve e�i mi zi bi le ak l� m�z la
seç me mi zi öne rir ler. Kal bi mi zi, duy gu la r� m� z�, ye te -
nek le ri mi zi hiç önem se mez ler.

19. yüz y� l�n son la r� ve 20. yüz y� l�n ba� la r� in san l� -
��n �a� k�n l�k dö ne mi ol du. Bu ha r�n ke� fiy le ye ni ula -
�� lan yer le ri pay la �a bil mek ve ge li �en en düs tri nin
üret tik le ri ni sa ta bil mek,  da ha çok ka za na bil mek ve
da ha çok �e ye sa hip ola bil mek yal n�z nor mal in san -
la r� de �il, dev let le ri yö ne ten in san la r� bi le ç�l g�n ha le
ge tir di. Bi rin ci ve �kin ci Dün ya Sa va� la r� in san l�k ta ri -
hi ne ka ra bir le ke ola rak sü rül dü. 

�im di ile ti �im ça ��n da ya �� yo ruz. Ha ya t� m� z�n f�r -
ça la r� pro fes yo nel le rin eli ne geç ti. �ir ket le ri ne da ha
çok ka zan d� ra bil mek için bi ze is te dik le ri ni giy di ri yor,
is te dik le ri ni ye di ri yor ve is te dik le ri ni içi ri yor lar. �s tek -
le ri ne bi linç siz ce uya bi le lim di ye bi zim ruh sal ve duy -
gu sal yön den ge li� me mi zi, ken di f�r ça la r� m� z� eli mi ze
al ma m� z� hiç is te mi yor lar. Ne ka dar ko lay in san olur -
sak o ka dar ko lay et ki li yor lar. Her an ak l� m� z� ya �a m� -
m� za ege men k�l ma ya ve ç� kar bi lin ci için de ol ma ya
yön len di ri yor lar. Öz gün lü �ü mü zü, ori ji nal li �i mi zi ve
ya ra t� c� l� �� m� z� ne ka dar çok kö rel tir ler se o ka dar ko -
lay yö ne ti yor lar. Özel lik le med ya bi zim ruh sal ay d�n -
l� �a ula� ma m� z� hiç is te mi yor. Türk ör fü ne, ade ti ne,
ge le nek le ri ne, ah la ki de �er le ri ne uy ma yan di zi le re,
cin sel li �e ve ku tu aç, ku tu ka pa oyun la r� na top lu mu
tut ku lu ya pa rak ruh sal ge li �i mi mi zi en gel li yor, yü ce
de �er le re ba� l� l�k tan uzak la� t� r� yor.

Ken di f�r ça m� z� ken di eli mi ze ala ma d� �� m�z, ken di
ha ya t� m� z�n res sa m� ola ma d� �� m�z tak dir de, her ke sin
ken di ç� ka r� na gö re vur du �u f�r ça dar be le ri ile olu �an,
kar ma ka r� ��k, s� ra dan, de �er siz bir tab lo olu ruz.   
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ÖN CE SEV Gİ �

● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Be le di ye si, Bölgesel Çev re Mer -
ke zi (REC) ko or di nas yo nun da 14 be le di -
ye ile bir lik te ka t�l d� �� “Böl ge sel �k lim

Dos tu Kent ler Kam pan ya s�” kap sa m�n da çev re
kir li li �i ni ön le mek için ça l�� ma la ra ba� la d�. Söz
ko nu su kam pan ya do� rul tu sun da bir ta k�m ça l�� -
ma lar ve pro je ler yü rür lü �e kon du, stra te jik plan -
da da ko nu ya yer ve ril di.

Pro je kap sa m�n da be le di ye, ön ce ken di ku -
rum sal se ra ga z� en van te ri ni ç� kar d�. Be le di ye
pro je le rin de olu �a cak ye ni se ra gaz la r� n�n he sap -
lan ma alt ya p� s� n� olu� tur du.

“Böl ge sel Çev re Mer ke zi (REC)” or tak l� ��y -
la Ka d� köy Be le di ye si’nin Se ra Ga z� Sa l�m la r� -
n�n He sap lan ma s� Pro je si ile Tür ki ye’de ilk kez
bir ye rel yö ne tim, ku rum sal dü zey de en van ter
ça l�� ma s� yap m�� ol du. Bu ça l�� ma lar ge le cek
için de alt ya p� ni te li �i ta �� yor.

Pro je Sü re cin de �k lim De �i �ik li �i ve Ye rel
Yö ne tim ler �li� ki si Se mi ne ri, Ku rum sal Se ra Ga -
z� En van te ri E�i ti mi ile Ve ri Top la ma, i� le me ça -
l�� ma la r� ya p�l d�.

� BE LE D� YE N�N 11 MÜ DÜR LÜ �Ü 
ÇA LI� MA DA YER ALI YOR

Bil gi �� lem, Çev re Ko ru ma ve Kon trol, Des -
tek Hiz met le ri, Em lak �s tim lak, Fen �� le ri, Ma li
Hiz met ler, Özel Ka lem, Park ve Bah çe ler, Plan

ve Pro je, Ula ��m Hiz met le ri ve Te miz lik �� le ri
Mü dür lük le ri ça l�� ma da yer ala cak.  

Pro je kap sa m�n da dü zen le nen ça l�� tay da;
h�z la art mak ta olan nü fus ve kent le� mey e dik kat
çe ki le rek, al� na cak ted bir ler, fi lo yö ne ti mi, top lu
ta �� ma n�n yay g�n la� t� r�l ma s� ken tin mev cut bi -
lan ço su, mev cut du ru mu ve han gi sek tör ne ka -
dar sa l�m ya p� yor gi bi ko nu lar ele al� na rak ku -
rum la r�n se ra ga z� n�n he sap lan ma s� n�n olum lu
yön le ri üze rin de du rul du.

Be le di ye ku rum bi na la r�n da ya p� lan sa l�m lar;
ik lim len dir me sis tem le ri, elek trik sar fi yat la r�,
ula ��m, ima lat ve üre tim, park ve bah çe ler, ta �e -
ron vb. hiz met ler, kap sa m� na gö re de �er len di ri -
le rek, ku rum ba z�n da kar bon eti ket len di ril me si
ya p� la rak, “ölç, azalt ve den ge le sis te mi” olu� tu -
rul du.

Uz man ku ru lu� la r�n des te �iy le be le di ye ye ait
77 bi na n�n do �al gaz ve elek trik tü ke tim le ri, 36
par ka ait elek trik tü ke ti mi, 11 yu tak (ye�il alan)
böl ge si ola rak ka bul edil me si muh te mel ye �il
alan mik ta r�, 173 ara c�n ya k�t tü ke tim mik ta r� ve
di �er kul la n� lan mal ze me mik tar la r� tes pit edi le -
rek,  pro je nin “Ve ri Top la ma” ba sa ma �� ta mam -
lan d�.

� ‘DEP RE ME HA ZIR LIK VE ÇEV RE 
EN ÖN CE L�K L� KO NU MUZ’

Ka d� köy Be le di ye si’nin bu tür bir çev re ça -
l�� ma s� na ka t� lan ilk ye rel yö ne tim ol du �u nu

söy le yen Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk, “Çev re ve dep re me ha z�r l�k en ön ce lik li
so run la r� m�z ara s�n da d�r. Ken tin ok si je ni ni art t� -
ra ca ��z. Ke� ke ye �il alan la r� m� z� art t�r ma ola na -
�� m�z ol say d�. Ken ti mi zin sa� l�k l� ge le ce �i için
bu ça l�� ma ya ka t�l d�k” de di.

Her ge çen gün ya� la nan dün ya da ar tan nü fu -
sun, ge li �en tek no lo ji nin be ra be rin de çev re sel fe -

la ket ve so run la r� da ge tir di �i ni, son y�l lar da hor -
tum lar, tsu na mi ler ve çe �it li do �al fe la ket -
le re ta n�k olun du �u nu, bun la r�n
hep si nin de bir ne de ni nin ol du -
�u nu, bi lim çev re le ri nin be -
lirt tik le ri do� rul tu sun da
da bu ne den le rin ba ��n -
da in sa no� lu nun çev -
re yi hoy rat kul la n� -
m�n�n gel di �i ni söy le -
yen Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, “Ba zen tek no -
lo ji ad� na ba zen de ki �i -
sel ç� kar lar ad� na çev re
kir le ti li yor. O ne den le bü yük
kentler de en bü yük olay as l� na
ba kar sa n�z araç la r�n sal g� la m�� ol du -

�u eg zoz gaz la r� d�r. Bu gaz lar kent içe ri sin de
cid di �e kil de sa� l�k s� k�n t� s� ya rat mak ta. Bu nun -
la bir lik te bi na lar da kö mür kul la n�l ma s�, ka li te siz
fu el oil kul la n�l ma s� gi bi un sur lar da et ki li olu -
yor. Yi ne son za man lar da çev re ye da ha uyum lu
ola bi le cek �s� ya l� t� m� da ha iyi bi na lar ge ri plan -
da kal ma ya ba� la d�. Bü tün bu teh li ke le ri bi ra ra ya
ge tir di �i niz de kent te cid di teh li ke do� ma ya ba� -
la d�. �im di her �ey ter si ne dön me ye ba� la d�. Bü -
tün dün ya ‘çev re’ di yor. Do la y� s�y la ül ke miz de
de çev re so run la r� son de re ce öne ç�k ma ya ba� la -
d�. 2009 se çim le rin de ki slo gan la r� m�z dan bir ta -
ne si de çev re ye da ir di ve önem liy di. �im di yap -
t� �� m�z i� de bü tün bu olum suz luk la r� azal ta bi le -
cek or ta m� ha z�r la mak. Ken ti miz de ki kar bon sa -
l� n� m� n�n ne bo yut lar da ol du �u önem li. Son ra ki
y�l lar da ya p� la cak olan ça l�� ma lar la kar bon sa l� -
n� m� n�n ne ka dar azal t� la bi le ce �i ve ta bii tes ci li
ge re ki yor du. Bu ba k�m dan Ka d� köy Be le di ye si
bun dan son ra bu say d� �� m�z hu sus lar da ça l�� ma -
lar ya pa cak. Tür ki ye’de ilk kez bir il çe be le di ye -
si bu öl çü mü yap t� r� yor. So nuç lar s� n�r da olup ol -
ma d� �� m� z� gös te re cek” di ye ko nu� tu.

� ÇA LI� MA LAR �L ÇE BA ZIN DA
GE N�� LE YE CEK

Ka d� köy Be le di ye si Çev re Koruma ve
Kontrol Mü dü rü �u le Sü mer, çev re te miz li �i ko -
nu sun da her ke sin üze ri ne dü �e ni yap ma s� ge rek -
ti �i ni be lir te rek, at�k la r� m� z� ay r�� t�r ma n�n bi le
bu an lam da at� la bi le cek ilk ve önem li bir ad�m
ol du �u nu söy le di. 21 Ara l�k 2011 ta ri hin de kar -
bon emis yon la r� n�n he sap lan ma s� ile il gi li son
top lan t� y� ger çek le� ti rip, 2010 y� l� kar bon emis -
yon mik ta r� n� ifa de eden so nu cu bu ra da aç�k la -
d�k la r� n� be lir ten �u le Sü mer, “Ka d� köy Be le di -
ye si ola rak Tür ki ye’de ilk kez il çe be le di ye si dü -
ze yin de kar bon sa l� n� m� m� z� he sap la d�k. 2010
y� l� bo yun ca 12 bin 817 de �e rin de kar bon emis -
yo nu muz ol mu�” aç�k la ma s�n da bu lun du.

Ül ke le rin ener ji ve rim li li �i ve ik lim de �i �ik -
li �i ko nu sun da ön lem ler al d� �� n�, AB ül ke le rin de
bu ko nu da ka mu ku rum ve ya özel sek tör ku ru -
lu� la r�na cid di yap t� r�m lar uy gu lan d� �� n� be lir ten

Sü mer, kar bon sa l� n� m� n�n yüz de 75’inin �e hir -
ler den kay nak lan d� �� söy le di. Sa na -

yi d� ��n da �s�n ma ve ula ��m
fa ali yet le ri nin de ik lim

de �i �ik li �i ne et ki le ri -
nin çok yük sek ol -

du �u nu ifa de eden
Çevre Koruma
ve Kontrol
Müdürü �u le
Sü mer, “Göz ler
ye rel yö ne tim le -

re çev ri li yor. Ye -
rel yö ne tim le rin

ka t�l ma la r� ge re ken
ça l�� ma lar var. Biz de

üze ri mi ze dü �e ni ya p� yo -
ruz” de di. 

Sera gazları kentimizi
TEHDİT ETMEDEN!

Türkiye’de ilk defa Kadıköy Belediyesi, bir ilçe belediyesi olarak “Sera Gazı Salımlarının
Hesaplanması Projesi’ne dâhil oldu. Proje kapsamında Bölgesel Çevre Merkezi ile bilimsel

çalı�malar gerçekle�tirilecek, Kadıköy’ün sera gazının etkilerine maruz kalmaması için
stratejiler belirlenecek ve uygulamaya geçilecek. Kadıköy Belediyesi’nin ilçe belediyesi

düzeyinde yine bir ilki gerçekle�tirdi�ini belirten Ba�kan Selami Öztürk, ‘Depreme hazırlık ve
çevre en öncelikli sorunlarımızdır’ dedi.
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� HAYAT A�ACI
� Yönetmen: Terrence Malick
Y�l�n filmi ço�u ki�iyi çileden
ç�karmaya aday. Sab�rs�z izleyicinin
saç ba� yolaca��, sab�rl� ve anlat�m
odakl� izleyicinin ba� tac� yapaca��
film için son y�llar� en iyi filmi bile
denilebilir. Brad Pitt ve Malick
Oscar’a göz k�rp�yor.
� B�S�KLETL� ÇOCUK
� Yönetmen: Dardenne Karde�ler
Baba o�ul, çocuk, anne kavramlar�
üzerine dü�ündüren film “Bir
Zamanlar Anadolu’da”n�n ödül orta��.
Babas� art�k onu istemedi�ini
söyleyince 11 ya��ndaki Cyril,
yetimhanede bir ba��na kal�verir.
Tesadüfen tan��t��� mahalle kuaförü
Samantha'dan koruyucu annesi
olmas�n� ister. Aile ya�am�na
al��maya çal���rken, ba��, genç bir
torbac� yüzünden derde girer. �lgisiz
bir babayla büyümek Cyril'in hayat�n�
zorla�t�racakt�r.
� B�R ZAMANLAR ANADOLU’DA
� Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Türk sinemas�n�n gururu.
Ço�u prestijli dergi ve
sitelerde ilk 10’da yer alm��
bir yüzak�. Kasabalarda
hayat, bozk�r�n ortas�nda
sürdürülen yolculuklara
benzer. Her tepenin ard�nda
"yeni ve farkl� bir �ey"
ç�kacakm�� duygusu, ama
her zaman birbirine
benzeyen, incelen, k�vr�lan,
kaybolan veya uzayan
tekdüze yolla..
� TOR�NO ATI
� Yönetmen: Bela Tarr
Muhtemelen gösterime
girmeyecek olan film y�l�n en
dikkate de�er filmlerinden
biri. Uzun süresi
Tarkovskyyen anlat�m�,
müzi�i ve tarz�yla bir ba�yap�t

� DR�VE
� Yönetmen: Nicolas Winding Refn

Kendine has tarz� ve yenilikçi müzi�ine
Ryan Gosling’in kendine has
oyunculuk stili birle�ince 10 numara
bir film ç�km��. Yönetmenin s�n�f
atlamas�na yol açacak muhtemelen.
Böyle filmlere çok rastlanm�yor.
� KAZANMA SANATI/MONEYBALL
� Yönetmen: Bennett Milner
Hollywood filmlerinden
beklenmeyecek düzeyde karakterlere
odakl� filmin lokomotifi Brad Pitt ve
�imdiden usta komedyen Jonah Hill.
Tipik bir ba�ar� öyküsü gibi dursa da
film bundan çok daha fazlas� asl�nda.
Y�l�n en iyilerinden.
� SUBMAR�NE
� Yönetmen: Richard Ayoade
Usta komedyen Richard Ayoade ilk
yönetmenlik denemesinde deyim
yerindeyse döktürmü�. Hareketli ve
yarat�c� görsellik zirvelerinden birini
ya��yor. Oliver Tate rolünde Craig
Roberts �ahane bir i� ç�karm��.

Mutlaka izleyin.
� MELANCHOL�A
� Yönetmen: Lars Von Trier
Y�l�n en hazm� zor filmi olayl�
yönetmen Trier’den geldi. Filmin
Hollywood y�ld�zlar�na aldan�p
filme gidecekler için zor saatler
ya�anacak. Yine de sanatsal
tutarl�l���n�n olmas� ve derinli�i filmi
farkl� bir yere koymam�z� sa�l�yor.
� SERSER�LER/NEDS
� Yönetmen: Peter Mullan
Filmin orijinal finaline do�ru sade
ve gerçekçi ilerliyor. Neds,
gelecek vaat eden ak�ll� uslu bir
genç adam�n ödüllerle dolu parlak
ö�rencilik günlerinden b�çak
ta��maya ba�lad��� ilk gençli�ine
uzanan hikâyesini anlat�yor. John
McGill kurbandan intikamc�ya,
ö�renciden “Ned”e, papaz
yard�mc�s�ndan tinerciye dönü�ür.
Tekrar eski günlerine dönmek
istedi�inde ise içinde bulundu�u

yeni durum ve daha önce 
yapt�klar�n�n a��rl���, kurallara uymas�n�
neredeyse imkâns�z, kendi kaderinin
�iddetle sonlanmas�n� kaç�n�lmaz hale
getirir.
� 13 ASSASS�NS
� Yönetmen: Takashi Miike
Gösterime girmeyecek bu 7 samuray
benzeri denilebilecek film bundan çok
daha fazlas�. Sa�lam oyunculuk,

anlat�m ve gerçekçi samuray
karakterleri ve k�l�ç sahneleriyle
klasik olmaya aday.
� B�R AYRILIK
� Yönetmen: Asghar Farhadi
�ran sinemas�n�n genel anlat�m
yap�s�n� bozmadan yeni ve
modern çok karakterli yap�ya
büründürüp hem ülkenin
ekonomik yap�s�n� ve kad�n-
erkek ili�kilerini harmanlay�p
güzel bir hikâyeyle sunuyor. 
� �Ç�MDEK� YANGIN
� Yönetmen: Denis
Villeneuve
Polytechnique'in yönetmeni
Denis Villeneuve taraf�ndan
Wajdi Mouawad'�n ünlü
oyunundan sinemaya uyarlanan
bu yürek burkucu trajedi,
anneleri Nawal'�n ölümünün
ard�ndan Lübnan'a do�ru yola
ç�kan Simon ve Jeanne adl�
ikizleri izliyor. Etkilenmemek
mümkün de�il.
� �Ç�NDE YA�ADI�IM DER�
� Yönetmen: Pedro
Almodóvar
Kad�n-erkek ili�kilerine yine
farkl� bir bak�� öyküsü sunan

Almodovar yine kendi
sular�nda geziyor. 
Filmin finaliyle de absürd
hikayesinin fark�nda olan film
izlenmesi gereken
eserlerden.
� POETRY
� Yönetmen: Chang-dong
Lee
Büyük yönetmenin Kore’den
dünyaya bir güzel arma�an�.
60'l� ya�lar�n� süren bir ihtiyar
han�m (Jeong-hee Yun)
hastabak�c� olarak
çal��makta ve torununu tek
ba��na büyütmektedir. �htiyar
kad�n, Alzheimer hastal���n�n
ba�lang�c�ndan muzdariptir
ve torununun intihar eden bir
liseli k�za tecavüz edenlerden
biri oldu�unu ö�renir. Tüm
bu ya�ananlar ve hayat�
boyunca bir �air olma iste�i
ile ya�l� kad�n bir �iir kursuna
ba�lar ve �iirler yazar.

30 ARALIK 2011 - 5 OCAK 2012YA�AM 9
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

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

2011 YILININ
EN iYiLERi
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● Gökçe UYGUN

2011 y� l� n�n da so nu na gel dik. Es ki y� l� ar d� m�z da b� -
ra k�p, ye ni y� la ha z�r la n�r ken, hem siz le re 2011’in k� -
sa bir öze ti ni su nu yo ruz hem de 2012’in Ka d� köy’de

na s�l ge çe ce �i ne da ir ipuç la r� n� pay la �� yo ruz...
� F� K�R TE PE’N�N DÖ NÜ �Ü MÜ...

Hiç ku� ku suz Ka d� köy’de y� l�n ola y� Fi kir te pe’nin
çeh re si ni de �i� ti re cek olan kent sel dö nü �üm
pla n�y d�. Böl ge nin ta ma men ye ni len me si ni,
dep re me da ya n�k l� ye ni ko nut lar ya p�l ma s� n�
ön gö ren plan kap sa m�n da, Fi kir te pe li ler mü te -
ah hit ler le an la� ma lar yap ma ya de vam edi yor.
El be te ki bu ko nu ge çen y�l ile s� n�r l� kal ma ya -
cak, 2012’de de gün de min ilk s� ra la r�n da yer
al ma ya de vam ede cek. 

28 Ka s�m 2010’da ya �a nan Hay dar pa �a
Ga r� yan g� n� n�n et ki le ri, ge çen y�l da sür dü. Ta -
ri hi ya p� n�n ça t� s� n� kül eden yan g� n�n 1. y� l�n -
da ya ni Ka s�m 2011’de Hay dar pa �a Ga -
r�’na ili� kin ko ru ma plan la r� onay lan d�.
Bu na gö re Gar ve Ha rem oto ga r� n�n bu -
lun du �u alan, tu rizm ve ti ca ret mer ke zi
ola cak. Ka ra ra tep ki gös te ren Ka d� köy lü
mi mar Arif At�l gan “Hay dar pa �a Gar
ala n� ya p� la� ma ya aç� l� yor. Oy sa ora s�
ko run ma s� ge re ken, çok de �er li bir alan.
Çok ac� bir ka rar” de di. Ka d� köy lü ler y�l
 bo yun ca bir ba� ka ko nu yu da ha tar t�� t�;
Ka d� köy is ke le Mey da n�... Y�l lar -
d�r �i kâ yet ko nu su olan an cak �s -
tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin
mül ki ye tin de ol du �u için Ka d� -
köy Be le di ye si’nin mü da ha le
ede me di �i mey da na ili� kin ni ha -
yet �BB’den bir pro je gel di.
Proje, ye �il alan la r� n�n az ol ma s�
ne de niy le ele� ti ril di. Hat ta Ka d� -
köy Be le di ye si, pro je kap sa m�n da
‘fu ar’ ve ya ‘ge çi ci fu ar ala n�’ ad�
al t�n da ka pa l� me kân la r�n in �a as�
yö nün de ki te red düt le rin ger çek
ol ma s� ha lin de pla na iti raz edi le -
ce �i ni aç�k la d�. 

� KA DI KÖY’E
KA L� TE TES C� L�

Ka d� köy’ün sos yo-eko no mik
yön den ön de ge len bir kent ol du -
�u tes cil len di. Mu rat �e ker’in ha -
z�r la d� �� “�s tan bul’da Ya �am Ka -
li te si Ara� t�r ma s�”,  Ka d� köy’ün
en ya �a n� l�r il çe ler s� ra la ma s�n da
bi rin ci ol du �u nu or ta ya ç� kar d�.
� BE LE D� YE YE ÖDÜL LER

Ka d� köy Be le di ye si ge çen y�l
da hiz met le ri ile pek çok ödü le de -
�er gö rül dü. Be le di ye nin Ço cuk
A��z ve Di� Sa� l� �� Po lik li ni �i,
Ulus la ra ra s� Pe di at rik Di� He kim -
le ri Bir li �i’nin “Par lak Gü lü� ler,
Par lak Ge le cek ler” ödü lü nü al d�.
Po lik li ni �in 78 bin il kö� re tim ö� ren -

c i  -
s i  ne

ücücretsiz
uygulad���

‘Çocuklar�m�z�n

üc ret siz uy gu la d� �� ‘Ço cuk la r� m� -
z�n Gü lü �ü ne Sa� l�k’ pro je si 76
ül ke ara s�n dan s�y r� la rak bü yük
ödü le la y�k gö rül dü. 

Bu pro je ay r� ca �s tan bul Ta -
bip Oda s�’n�n en önem li ödü lü
olan Prof. Dr. Nus ret Fi �ek Halk
Sa� l� ��  Hiz met Ödü lü’nü de ka -
zan d�. 
� KA DIN SA� LI �IN DA

DEV ADIM
Bu ödül ler den al d� �� güç le

yo lu na de vam eden Ka d� köy Be -
le di ye si, sa� l�k ala n�n da ki ön cü

hiz met le ri ni 2011 y� l�n da da sür -
dür dü. Ka d� köy Be le di ye si, yi ne bir

il ki ger çek le� ti re rek, Zeh ra-Mus ta fa
Yük sel Ma mog ra fi ve Ka d�n Sa� l� �� Mer ke -

zi’ni aç t�. Dum lu p� nar Ma hal le si’n de Ey lül ay�n da hiz -
me te gi ren mer kez, ka d�n has ta l�k la r�, me me mu aye -
ne si, ma mog ra fi, ul tra son ve sme ar tes ti ol mak üze re 5
ana ba� l�k ta üc ret siz sa� l�k hiz me ti su nu yor. �id det
gö ren ka d�n la ra kar �� so rum lu lu �u nu ye ri ne ge ti ren
Ka d� köy Be le di ye si, Ka d�n S� ��n ma evi de ye ni len di.
Mo dern, ye ni bir bi na ya ta �� nan s� ��n ma evi, ar t�k da ha
ça� da� im kan lar la do nan m�� ola rak hiz met ve ri yor. 

� KA DI KÖY’DE B�R DÜN YA RE KO RU
Ka d� köy 2011’de bir de dün ya re ko ru na ev sa hip -

li �i yap t�. 2009’da dün ya n�n su al t�n da en faz la ka lan

in san re ko ru nu el de
ede rek Gu in nes  Re -
kor lar Ki ta b�’na gi -
ren Cem Ka ra bay,
re ko ru nu 135 sa at 2
da ki ka 19 sa ni ye ye
ç� kar d�. Ka ra bay, ye -
ni re ko ru nu Ka d� köy
Cad de bos tan Sa hi -
li’nde ku ru lan ak var -
yum da el de et ti. Ka -
d� köy okul la r�n dan
�l ha mi Ah med Ör ne -
kal �l kö� re tim Oku -
lu, Tür ki ye �am pi -
yo na s� fi nal ma ç�n da

pe nal t� at�� la r� so nun da ikin ci olur ken,
kad ro sun da ye r a lan Yi �it han Gü ve li de

“En De �er li Oyun cu” se çil di. Türk ka ra te si -
nin ön de ri, Tür ki ye Ka ra te Fe de ras yo nu

Onursal Ba� ka n� Ka d� köy lü Hak k� Ko �ar, ha yat ta
iken ono re edil me nin key fi ni ya �a d�. 1. Hak k� Ko �ar
Ge le nek sel Ka ra te-Do Tur nu va s� Ba l� ke sir’de dü zen -
len di. 

� YE N� ÜN� VER S� TE GE L� YOR AMA
YURT KA PA TIL DI

Üni ver si te ken ti ol ma s�y la da öne ç� kan ve çok sa -
y� da üni ver si te nin bu lun du �u Ka d� köy’e, bü yük bir
dev let üni ver si te si da ha ya p� la ca �� aç�k lan d�. Ka d� -
köy’ün en de �er li ara zi le rin den bi ri olan E-5 Ka ra yo -
lu ke na r�n da ki DMO ara zi si nin üni ver si te ola rak de -
�er len di ril me si gün de me gel di. E�er bu ger çek le �ir se
Ka d� köy’e Mar ma ra Üni ver si te si’nin ar d�n dan bü yük
bir dev let üni ver si te si da ha ku rul mu� ola cak. 

Öte yan dan yük sek ö� re nim gö ren 40 bin ö� re -
ncinin ya �a d� �� Ka d� köy’de, ö� ren ci le rin ba r�n ma so -
ru nu nu 170 ki �i lik mo dern bir Er kek Ö� ren ci Yur du
aça rak çö zen Ka d� köy Be le di ye si’ne Sa y�� tay ka ra r�y -
la en gel le me ç�k t�. Tem muz ay�n da ya �a nan olay da
Sa y�� tay, Kad�köy Belediye Ba� kan� Se la mi Öz -
türk’ün yurt aça rak ka mu yu za ra ra u� rat t� �� n� öne sü -
re rek, yurdun kapat�lmas�na ve yurt gi der le ri olan 240
bin TL’nin Öz türk’ten tah sil edil me si ne ka rar ver di.
Ba�kan Öztürk, karara itiraz etti. 

� KA DI KÖY’ÜN KA YIP LA RI
2011 y� l� Ka d� köy’ün de �er li �ah si yet le ri ni yi tir di -

�i bir y�l da ol du ma ale sef. Ka d� köy’de ya �a m�� ya da
Ka d� köy’le gö nül ba �� olan bu ki �i le ri, bu ve si ley le bir
kez da ha an m�� ola l�m;

Dü �ün dün ya s� n�n ön de ge len isim le rin den, sos yo -
log, si ya set bi lim ci ve ana ya sa hu kuk çu su, Cum hu ri -
yet Ga ze te si ya zar la r�n dan Prof. Ser ver Ta nil li, 29 Ka -
s�m’da Göz te pe’de ki evin de ha ya t� n� kay bet ti. Sos ya -
list si ya set çi, ya zar Mih ri Belli, 16 A�us tos’ta Göz te -

pe’de ki evin de ya �a m� n� yi tir di. Ken di si ne
“Ka d� köy’o� lu” un va n� n� ya k�� t� ran, ya �a -
m� bo yun ca ‘hep Ka d� köy’de olan’ �a ir ve
ya zar Hul ki Ak tunç, 29 Ha zi ran’da ya �a m� -
n� yi tir di. Us ta ga ze te ci/fo to� raf ç� Gök �in
Si pa hi o� lu, 5 Ekim’de ha ya ta göz le ri ni
yum du. Si pa hi o� lu, hem Ka d� köy’de oku -
mu� tu hem de ad� son ra dan Efes Pil sen Bas -
ket bol Ta k� m� olan Ka d� köy Spor Ku lü -
bü’nün ku ru cu suy du. 
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ay da no zun çok fay da l� bir bit ki ol du �u
söy le nir. Bu söy len ti nin ç�k t� �� dö nem -
de her ye me �e koy ma fur ya s� ba� la -
m��, ‘her �e ye may da noz ol mak’ de yi -

mi de bu ra dan tü re mi� ol sa ge rek!
Be nim an nem de bu tür fur ya la r�n s� k� ta -

kip çi le rin den dir. Bi ri ”zen ce fil çok fay da l�”
de me ye gör sün, sa la ta dan pa ta tes ye me �i ne
her �e yin içi ne zen ce fil koy ma ya ba� lar. Ge -
çen ler de tar ç� n�n ya rar la r� hak k�n da en gin bil -
gi ler edin mi�, o gün den be ri çay ol sun seb ze
çor ba s� ol sun fark et mi yor, oca ��n üs tün de
ne var sa için de de tar ç�n….  

An ne min ile ri de re ce de abart ma e�i li mi
ol du �u a�i kâr. An cak bir �e yi al�p her ye me -
�e may da noz et me al�� kan l� �� sa de ce on da
yok. Me se la res to ran ve ka fe ler son y�l lar da
ac� bi ber le ka fa y� boz mu� du rum da lar. Ara -
besk kül tü rüy le ha ya t� m� za gi ren ‘ac�’ kav ra -
m� dil le ri mi zi de ya k�p ka vu ru yor! Ev ye mek -
le ri ya pan bir es naf lo kan ta s� na gi dip la ha na
dol ma s� is ti yor su nuz, ac�; ba l�k ç� ya gi dip ka -
ri des gü veç is ti yor su nuz, o da ac�; bir ka fe ye
otu rup ma kar na is ti yor su nuz, ze hir gi bi…
Ke bap ç� la r� te laf fuz bi le et mi yo rum, ‘ke bap
yi ye nin a� z� ya nar’ sö zü, za ten bil di �i miz ve
ka bul et ti �i miz bir ger çek. An cak, ac� zey tin -
ya� l� fa sul yey le bi le mü �er ref ol mu� lu �um
var. �yi de kar de �im siz ac� se vi yor su nuz di -
ye, her ke sin de sev me si �art m�?

Tuz lu lar da ki ac� bi ber, tat l� lar da hin dis tan -
ce vi zi ne te ka bül edi yor. Ku ra bi ye nin, süt la -
c�n, pu din gin hat ta a�u re nin, ile ri gi dip Os -
man l� tat l� la r� dil ber du da �� ve tel ka da y� f� n�n
üs tü ne bi le is tis na s�z hin dis tan ce vi zi ren de le -
me mo da s� ay yu ka ç�k m�� du rum da. Os man -
l� za ma n�n da hin dis tan ce vi zi nin ‘h’sin den ha -
ber le ri var m�y d� da ka da y� f�n üs tü ne ko yu -
yor lar d� aca ba? Os man l� la r� bil mem ama
2000’ler Tür ki ye’sin de hin dis tan ce vi zi ni sev -
mek de ac� bi ber gi bi, zo run lu de �il ama
mec bu rî! 

Ye ni lik ih ti ya c� hiç bir za man bit mez. An -
cak kan ta r�n to pu zu na mu kay yet olun maz sa,
ye me �in de ye ni li �in de ta d� ka çar. ‘In’ (mo -
da) ola n�n, bir an da ‘out’ (de mo de) olu ver me -
si i� ten bi le de �il fa kat bir de ‘kla sik’ var d�r.
Kla sik, ad� üs tün de her de vir de al� c� s� olan d�r;
ta bi i o al� c� ‘in’le rin ara s�n dan as l� n� bu la bi lir -
se!

Bir �e yi al�p ‘her ye re may da noz’ yap mak
sa de ce ye mek ler için ge çer li de �il. As l�n da
bu bir al�� kan l�k me se le si… Me se la ay n� ka -
fay la ‘may da noz’ edi len kav ram lar yok mu?
‘De mok ra si?’  ‘Öz gür lük’? ‘Ya sak’? ‘Hak’?
‘Glo bal’? ‘Po zi tif dü �ün ce’?... Pe ki kav ram lar
da t�p k� yi ye cek ler gi bi olur ol maz kul la n�l d� -
��n da ta d� n� kay bet mez mi? Sha kes pe are
“En tat l� ba l�n bi le faz la s� n�n ta d� b�k k�n l�k ve -
rir” de mi� tir. 

Ne re den ç�k t�k ne re le re gel dik… Sö zün
özü; her �e ye may da noz kon maz!

Ye ni y� la gi rer ken di lek di le mek kla sik le� -
mi� bir dav ra n�� ve inanç t�r. Ben de 2011’in
‘out’, 2012’in ‘in’ ol du �u bu gün ler de, ül kem
için de, dün ya için de ’öl çü lü lük’ di li yo rum. 

As l ı  AY HAN

M

HER ŞEYE
MAYDANOZ

� BM Engelli Haklar�
Sözle�mesinde Engelli

�stihdam�na Yönelik Hangi
Maddeler Yer Almaktad�r?
MADDE 27-ÇALI�MA VE

�ST�HDAM 
1. Taraf Devletler, engellilerin
çal��ma hakk�n� di�erleriyle
e�it bir �ekilde tan�r; ve bu

hak, engellilerin aç�k, kapsay�c�
ve eri�ilebilir nitelikte bir i�

piyasas� ve çal��ma ortam�nda,
serbestçe seçtikleri bir i�te

hayatlar�n� kazanmalar� f�rsat�n�
da içerir. Taraf Devletler,

çal���rken sakatlananlar dahil
tüm engellilerin çal��ma

hakk�n�n hayata geçmesini,
yasama tedbirleri dahil uygun
tüm tedbirleri alarak, güvence

alt�na almal�d�r. Buna ek
olarak: 

(a) ��e al�m ve istihdam edilme
ko�ullar�nda, istihdam

sürerken, kariyer geli�imi ve
sa�l�kl� ve güvenli çal��ma

ko�ullar� dahil olmak üzere,
istihdama ili�kin her hususta,
engellili�e dayal� ayr�mc�l���

yasaklar; 
(b) Adil ve uygun çal��ma

ko�ullar�n�n sa�lanmas�na
ili�kin olarak, engellilerin

haklar� di�erleriyle e�it bir
�ekilde korunmal�d�r. Bu, f�rsat

e�itli�ini, e�it de�erde bir i�
için engellilere e�it ücret
verilmesini ve tacizden

korunma ve ma�duriyetin
giderilmesi dahil olmak üzere

güvenli ve sa�l�kl� çal��ma
ko�ullar�n� içerir; 

(c) Engellilerin di�erleriyle e�it
bir �ekilde i� ve sendikal

haklar�n� kullanabilmelerini
sa�lar; 

(d) Engellilerin di�erleriyle e�it
bir �ekilde genel teknik ve

mesleki rehberlik
programlar�na, yerle�tirme

hizmetlerine, meslek içi sürekli
e�itime etkili eri�imini sa�lar, 
(e) �� piyasas�nda engellilerin

istihdam olanaklar�n� ve kariyer
geli�imini desteklemek ve

engellilerin i� aramas�na ve i�e
ba�lamas�na, çal��maya

devam etmesine ve i�e geri
dönmelerine yard�m eder; 

(f) Serbest çal��ma, giri�imcilik,
kooperatif kurma ve kendi i�ini
kurma konusundaki f�rsatlar�

geli�tirir; 
(g) Engelli kamu

sektöründe istihdam
eder; 

(h) Olumlu eylem
programlar�, te�vikler ve

di�er tedbirleri de
içerebilecek uygun politika
ve tedbirlerle, engellilerin

özel sektörde çal��t�r�lmas�n�
destekler; 

(i) Engellilerin çal��t�klar�
i�yerlerinde makul

uyumla�t�rman�n yap�lmas�n�
sa�lar; 

(j) Engellilerin aç�k i�
piyasas�nda i� tecrübesi

kazanmas�n� sa�lar; 
(k) Engelliler için mesleki ve

profesyonel rehabilitasyon, i�e
uyum ve çal��maya dönü�

programlar� yürütür. 
2. Taraf Devletler, engellilerin
köle olarak tutulmamalar�n�
sa�lamal� ve engellileri zorla

çal��t�r�lmaya ve mecburi
çal��maya kar�� di�erleriyle
e�it bir �ekilde korumal�d�r.

Devam Edecek..
B�ZE ULA�IN

Engelsiz �� ve �stihdam
Merkezi

Adres: E�itim Mah. Kasap
�smail Sok. Sad�ko�lu Plaza 5

No: 49 Kad�köy
�stanbul /Türkiye

Web:  engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Tel.: 0216 338 2414
Fax: 0 216 338 8884

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

2011 bitiyor, Kadıköy 2012’de makyajını tazeliyor...

De�erli Tüketiciler
Dan��tay Dava
Daireleri Kurulu

30.06.2011 tarihli,
2011/1321 say�l�

karar�nda;
“Gerçekten de
konusu para ile
de�erlendirilen

davalarda
hükmedilecek

avukatl�k ücretinin
as�l alacak miktar�

gözönünde
bulundurulmadan,

sadece maktu
vekalet ücreti ile

s�n�rland�r�lmas� ile
özellikle çok küçük miktarl�
alacaklar nedeniyle aç�lan
davalarda, karar aleyhine

sonuçlanan taraf aç�s�ndan
ölçüsüz bir yükümlülük

getirebilece�i gibi, davalar için
yaln�zca kar�� taraf vekalet
ücretine dayanan avukatl�k

sözle�meleri yap�larak
mesle�in itibar�n�n zarar

görmesine, k�smen kabul,
k�smen ret ile sonuçlanan

davalarda ise taraflar�n hakl�l�k
oranlar� aras�nda büyük bir
fark bulunmas�na ra�men,

taraflar�n hakkaniyet ve
adaletle ba�da�mayacak

�ekilde e�it miktarda avukatl�k
ücretinden sorumlu

tutulmas�na yol açmas� da
mümkündür” gerekçesiyle
Avukatl�k Ücret Tarifesinin

ikinci k�sm�n�n
ikinci bölümüne

göre tespit edilen
ücretten az

olamaz k�sm�n�n
yürütmesinin

durdurulmas�na
karar vermi�tir. 

Bu kararla
özellikle çok

küçük mebla�l�
davalarda
tüketiciler
aleyhine

hükmolunan
maktu vekâlet

ücretleri
uygulanmas�

durdurulmu� olmaktad�r.
Örne�in: Tüketici Sorunlar�

Hakem Heyetlerinin tüketiciler
lehine karar vererek 35 ya da

45TL. gibi y�ll�k kredi kart�
aidatlar�n�n iadesi hakk�ndaki

karara itiraz eden banka
vekilleri için bundan böyle 550

TL. vekalet ücretine de�il
sadece alaca��n yüzde

12’sine kadar vekalet ücretine
hükmolunabilecektir.
Böylelikle hak arama

özgürlü�ü aleyhine bir durum
yaratan bu çok yüksek vekalet

ücretlerini ödemek zorunda

kal�nmayacak ve tüketiciler
daha çok hak arama yoluna

gideceklerdir. 
De�erli tüketiciler,

birço�unuzun bu vekalet
ücretlerini dü�ünerek y�ll�k kart
aidatlar�na ya da KKDF.lere,
veya Kay�p kaçak elektrik

bedellerine itiraz etmedi�inizi
biliyoruz. Ancak bundan böyle
Dan��tay hak arama yolunun
önündeki bu engeli kald�rm��
ve tüketicilerin rahat bir nefes

almas�n� sa�lam��t�r. 
Bundan sonra her tür hak

ihlaline kar�� haklar�n�z�
aray�n�z. Derne�imiz kanal�yla

ihtarnamelerinizi gönderip,
talebiniz yerine

getirilmedi�inde her ilçede
Kaymakaml�klarda bulunan
Tüketici Sorunlar� Hakem

Heyetlerine ba�vurarak karar
al�nmas�n� sa�lay�n�z. Bu

karara kar�� taraf itiraz eder ve
Tüketici Mahkemesi karar�

kald�r�rsa da en fazla alaca��n
yüzde 12’sine kadar (örne�in:

35 TL. için 4.20 TL. gibi )
vekalet ücretine

hükmolunaca��n� da biliniz.
Sayg�lar�m�zla...

TÜKODER Genel Merkez
Yönetim Kurulu

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

T.C.                                                                
KADIKÖY BELED�YES�

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
K���SEL GEL���M PROGRAMI

Konferans

B�LG� NED�R? DO�RU B�LG�YE NASIL ULA�ILIR?

MUALLA AKSOY

Tarih: 6 Ocak Cuma 
Saat: 19.00-21.00

Bütün ya�ant�m�z� �ekillendiren ve ihtiyac�m�z olan bilginin
ne oldu�unu acaba biliyor muyuz?
Bugün ya�anmakta olan bilgi kirlili�i

bizleri nas�l etkilemektedir?
Bunlar�n fark�nda m�y�z?

Do�ru bilgiye nas�l ula�abiliriz?
Aile ve �� Hayat�nda kulland���m�z olumlu bilgilerin

ili�kilerimizdeki rolleri nedir ve bizlere neler kazand�r�r?
Bilgi sahibi olmakla, Fikir sahibi olmak aras�nda fark var

m�d�r, varsa nedir? Gibi sorular�n sade bir dille
cevapland�r�laca�� söyle�iye bekleriz. 

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklar�m�z
numaralanm��t�r. Yer numaras� fi�lerinizi en erken
konferans zaman�ndan 1 saat önce alabilirsiniz.

YER: T.C. KADIKÖY BELED�YES�
19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�

ADRES: Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No: 10
KOZYATA�I

TELEFON: 0216 362 11 05 - 362 11 23
19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr
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Eski yılı u�urlayıp, yeni yıla

hazırlanıyor Kadıköy... 2012'de
kentsel dönü�üm ve çevre

olmak üzere 2 konuya daha
fazla odaklanaca�ını açıklayan
Ba�kan Selami Öztürk, ‘Yeni

yıl, Kadıköy'ün makyajını
tazeledi�i bir yıl olacak’ diyor.

KADIKÖY Belediye Ba�kan� Selami Öztürk'ün
geçen y�l de�erlendirmesi ve 2012'ye dair

projeleri �öyle: “2011 y�l�n�, belediyemiz aç�s�ndan
gayet sa�l�kl� ve ba�ar�l� geçirdik. 2009

seçimlerinde vaad ettiklerimize bak�ld���nda,
bunlar�n ço�unu yerine getirmi� olman�n
mutlulu�unu ya��yoruz. Kentin geli�imi ve

yurtta�lar�n belediyemize olan güven ve inanc�n�n
her geçen gün art�yor olmas� da bizi mutlu ediyor.

Zirvede kalmak zor bir durum, hep daha çok
çal��mak gerekiyor. Belediyemizin bir prensibi
var; seçimden sonraki y�l ne kadar çal���yorsak
seçimden önceki gün de o kadar çal���yoruz.

Bizde yava�lama diye bir �ey yok. Her geçen gün
tempomuzu mümkün oldu�unca artt�rarak ama
'seçim geliyor' diye bir kayg� içinde girmeden
çal���yoruz. Son 2.-2.5 y�l�k çal��mam�z da bu
�ekilde olacak. 2012'nin projelerine bakacak

olursak yeni y�la özel tek bir projemiz yok. Bizim
blok projelerimiz var; y�llarca uygulanabilir,

sürdürülmesi mümkün olan projeler... Misal, bir
sa�l�k projesi 10 y�l önce ba�lam�� ama her gün

kendi içinde geli�erek ilerliyor. Yeni proje de�il de
Kad�köy'ün geli�imine göre, ihtiyaçlar�na cevaplar

veriyoruz. Çünkü biz art�k deneyimi olan bir
belediyeyiz. Kentin ne ihtiyac� oldu�unu ölçüyor

biçiyor ve ona göre yap�yoruz. Nas�l ki bir
doktor, hastas�na bak�nca ileride ne tür
hastal�klar olabilece�ini kestirebiliyorsa,

biz de o durumday�z.
� KADIKÖY KEND�N� GÖSTERECEK
2012 y�l�, Kad�köy'ün eski bina sto�unun

yenilenmeye ba�lad��� milat olacak, e�er Belediye
Meclisimizin bu konudaki önerisi �stanbul

Büyük�ehir Belediye Meclisi'nde kabul edilirse...
Yeni y�l çevre ile ilgili yapaca��m�z çal��malar�n en
büyük ad�mlar�n�n at�ld��� y�l da olacak. Bunun da

ses getirece�ine inan�yorum. 2012'de ayr�ca
bizim d���m�zda olarak, umuyorum ki Kad�köy'ün
trafik sorununun azald��� tarih olacak. Kad�köy-

Kartal Metrosu'nun hizmete girmesi ve bu
kapsamda Kad�köy �skele Meydan�'n�n yeniden

düzenlenmesi ile Kad�köylülerin y�llard�r bekledi�i
konular çözüme kavu�mu� olacak. Özetle 2012

y�l� Kad�köy'e daha çok huzur verebilecek,
Kad�köy'ün makyaj�n� tazeledi�i kendini daha

fazla gösterdi�i bir y�l olacak.

2012’DE ÖNCELİK
DEPREM VE ÇEVRE

Kadıköy'ün sesi Gazete Kadıköy, geçen yıl A�ustos
ayında 600. sayısına ula�tı. 12 yıldır düzenli olarak

yayınlanan Gazete Kadıköy, yerel bir gazete için
kaydede�er bir sayıya ula�mı� oldu.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Di� poliklini�i ödül aldı.

Mihri Belli

Hulki Aytunç

Server Tanilli

Mamografi
Merkezi

hizmete girdi.

Fikirtepe’de kentsel dönü�üm
ba�lıyor.
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● Serkan OKAY

H�z la ak�p gi den za ma n�n, in san l� �a sun -
duk la r�n dan zi ya de biz ler den in saf s�z ca
çok da ha faz la s� n� gö tür dü �ü ne ina nan -

lar da n�m. Ken dim de ya �a d�k la r�m, çev rem de
gör dük le rim ve duy du �um ifa de ler le ön ce ki y�l -
la r�n her an lam da da ha re vaç ta ol ma s� ise bu ka -
na ati mi sü rek li güç lü k� l� yor. �n san öm rü nün göz
aç�p ka pa y�ncaya de �in k� sa olu �u ve gü nü müz -
de t�p ala n�n da bun ca bi lim sel ge li� me ya �a n�r -
ken, ça re si bir tür lü bu lu na ma yan has ta l�k lar la
gen ce cik sa y� la bi le cek ya� lar da ta lih siz ölüm le -
rin ya �a n� yor ol ma s� ger çe �i, sa� l�k l� ne fes al� -
na rak ge çi ri len an la r� ve do la y� s�y la ya �a d� �� -
m�z her y� l� çok da ha faz la önem li k� l� yor. Ke� -
ke biz den ica zet al ma dan ar d� ar d� na ge çen
y�l la ra dur di ye bi le cek ve ar zu et ti �i miz ki �i -
ler le, is te di �i miz an la r� ve duy gu la r� ya �a ya -
bi le ce �i miz in sa nüs tü bir be ce ri miz ola bil -
sey di... O za man ge çen y�l lar da ta bi ki biz -
den, bi ze ait �ey le ri gö tü re mez di el bet te. 

Ma dem ki ye ni y� l�n ge li �i in sa no� lun ca
hiç en gel le ne me mi� tir, bu da ba z� ina n�� la r�
be ra be rin de ge tir mi� tir. Me se la “Ye ni y� la
na s�l gi rer sen, bü tün y� l�n öy le ge çer” tar z�n -
da ki ina n�� lar bi zim top lu mu muz da da bu -
gün ol du �u gi bi dün  de hep var ol mu� tur.
La kin geç mi� te ya �a nan bu ina n�� la, 2012
y� l� n�n ari fe sin de ki ina n�� ara s�n da da� lar
ka dar fark ol du �u nu dü �ü nü yo rum. 50’li,
60’l� y�l la r� ve 70’li y�l la r�n ba� lan g� c� n�
bü yük le rim den din le mi�, 70’li y�l la r�n
ikin ci ya r� s�n dan iti ba ren ise ya �a ma �a hit -
lik et mi� bi ri si ola rak bu de �i �im sü re ci ni
tüm ç�p lak l� ��y la gö rü yo rum. A�a �� yu ka -
r� tüm in sa ni ol gu lar da ki olum suz de �i -
�im den y�l ba �� kut la ma s� an la y� �� da ma -
ale sef ki na si bi ni al m��. Siz ler le, her ge -
len ye ni y�l da bir ön ce ki y�l ba �� na k� yas -
la sa mi mi ye ti ni yi ti ren kut la ma la r�n ve

ye ni y� la ba k�� aç� s� n�n mü ta la as� n� yap mak is ti -
yo rum.

Ön ce lik le �u nu net ola rak be lir te yim. O ger -
çek ten öz le di �im ve be ni he ye can lan d� ran geç -
mi� te ki ye ni y� la gi ri� ari fe le rin de, ce bin de pa ra -
s� olan lar da hi e� len ce me kân la r�n dan zi ya de ev -
le rin de ye ni y� la ma ai le gir me yi ön ce lik le ye� -
ler ler di. Zi ra “ye ni y� la na s�l gi rer sen, tüm y� l�n
öy le ge çer” an la y� ��y la, kut sal ai le ya p� s� na ve ri -
len had saf ha da ki önem bir le �in ce, ai le cek ge çi -
ril me si nin önü ne ge çe cek bir ba� ka al ter na ti fin
ha ya ta geç me si ola nak s�z d�. Eko no mik du ru mu
iyi olan la r�n, ba z� y�l ba� la r� n� ga zi no lar da kar �� -
la ya bi le ce �i dü �ü nül se bi le, ye ni y�l ba lo su na ke -
sin lik le ai le cek gi di lir di. �im di ler de ise ye ni y�l
ba� lan g� c� n�n ön ce sin de ve son ra s�n da ki iki üç
gün le bir le� ti ri le rek ai le ler den uzak bir kaç gün -
lük ta til f�r sa t� ola rak de �er len di ri li yor ol ma s�
gün cel ben cil li �in da ha ilk ka n�t la r�n dan. Bu du -

rum, as l�n da ra ma zan ve kur ban bay ram la r�n -
da ki ge le nek le ri mi ze gö re ai le cek ge çi ril me si
ge re ken gün le rin, ye ni ne sil ce na s�l de je ne re
edil di �i nin ör nek le rin den.

� ÖZENLE HAZIRLANAN
YILBA�I YEMEKLER�

Ge nel lik le so �uk ve ya� mur lu ak �am la ra
denk ge len, ama sev dik le rim le bir lik te s�m s� -

cak, sev gi ile ye ni len o ço cuk luk y�l la r�m da ki
mü te va z� y�l ba �� ye mek le ri ni an�m sa d�m bir den.
Ba zen y�l ba �� sof ra la r� m� z� am ca, tey ze, da y�,
yen ge gi bi ak ra ba la r� m�z la ya da ger çek kom �u -
luk la r�n kar de� ten öte ya �an d� �� kom �u la r� m�z la
pay la� t� �� m� z� ha t�r l� yo rum. Pay la �� lan sof ra la ra
her kes en iyi yap t� �� ye mek le ri adap te eder di.
Fark l� bir özen ve be re ket olur du o ge ce nin sof -
ra la r�n da. Nor mal gün ler de pek ter cih edil me yen
hin di, ka la ba l�k y�l ba �� ye mek le rin de özel lik le
ter cih edi lir ve y�l ba �� ye me �i ola rak an� l�r d� o
gün ler de. He le bir de lez zet li bir el le içi pi lav la
dol du rul du �un da ku� ku suz ge ce nin fa vo ri si
olur du hin di dol ma s�. Hin di nin gö �üs böl ge sin de
yer alan ça tal �ek lin de ki ke mik le, kar de �im le la -
de se tu tu �ur duk ve da ha ma sa dan kalk ma dan k�z
kar de �i me la de si ya pan hep ben olur dum. Ba bam
o ge ce çok sev di �i ra k� �i �e si ni an nem den sak la -
ma dan ra hat ra hat ma sa ya ko yu ve rir di, ge rek çe -
si ha z�r ol ma s� n�n son suz ra hat l� ��y la. Her çe �it
mey ve olur du y�l ba �� ma sa la r�n da. Muz pa ha l�

ol du �u için nor mal za man lar da pek al� na maz d�
ama o ge ce mey ve ka se sin de mu hak kak bu lu -
nur du. An nem ise üs tü bol ce viz li ka bak tat l� -
s�y la ma sa m� za son f�r ça dar be si ni vu ru ve rir di.
O re sim gi bi ma sa ba zen sa ba ha ka dar ka l�r ve
er te si gün top la n�r d�.
� KART POS TAL LAR VE TOM BA LA
Özel lik le, �e hir d� ��n da ki ak ra ba la r� m� za, bü -

yük le ri mi ze, dost la r� m� za kart pos tal lar atar d�k
ye ni y�l la r� n� kut la mak için. Üzer le rin de ge nel -
lik le, çev re si çam a�aç la r�y la
do nan m�� ve kar la kap l� bir
evin yer al d� �� bu kart la r�n ar -
ka s� na el ya z� m�z la ye ni y�l di -
lek le ri mi zi kon du ru ve rir dik
tüm sa mi mi ye ti miz le. En
az�n dan kar �� ta ra fa ula �an
biz den bir �ey ler olur du gü nü -
müz le k� yas lar sak. Bu ara da
bi ze ve ai le mi ze ge len kart -
pos tal la r� da bir ku tu için de
sak la d� �� m� z� ha t�r l� yo rum.
�im di ler de ki gi bi ���k lar la
süs le nen plas tik çam a�aç la r� -
m�z yok tu bel ki ama o ge ce
sak s� lar da ki do �al çi çek le rin
üze ri ne kar de �im le be ra ber

kü çük kü çük pa muk ta ne le ri ni kon du rur kar ha -
va s� ve rir dik. On dan bi le mut lu ola bil me yi be ce -
re bi li yor duk. Ha z�r süs ler de yok tu, ba lon lar �i �i -
ri lir, kar ton dan �ap ka lar ve mas ke ler ya par d�k.
Ço cuk lu �u muz da No el Ba ba’n�n ger çek ten ya -
�a d� �� na ina n�r d�k. Tam ola rak inan ma yan ço -
cuk la r�n için de bi le “ya var sa” di ye bir ku� ku
olur du. O yüz den de ba ca dan gi re ce �i ne inan d� -
�� m�z No el Ba ba bi zim eve de gel sin, ge lir ken
bi ze en ye ni sin den oyun cak lar ge tir sin di ye y�l -
ba �� yak la ��r ken us la n�r ve an ne le ri mi zi üz me -
me ye ça l� ��r d�k. �im di ki ço cuk lar ise No el Ba -
ba’y� al�� ve ri� mer kez le rin de he di ye da ��t mak
için do la �an ton ton bir am ca zan ne di yor. Son

dö nem ler de ki gi bi y�l ba �� ge ce si çe ki le cek olan
mil li pi yan go bü yük ik ra mi ye si bü tün ay bo yun -
ca in san la r�n a� z� na sa k�z ol maz d�. �n san lar da ha
tokgöz lü ve ka na at kâr d�. Zen gin ol ma h�r s� yok -
tu kim se de. Tom ba la es ki y�l ba �� ge ce le ri nin ai -
le cek oy na nan ol maz sa ol maz oyun la r�n dan d�.
Bir den dok sa na ka dar tor ba dan çe ki len nu ma ra
ta� la r� da �� t� lan fark l� kart lar da da var sa kü çük
kâ ��t lar la ya da çi� fa sul ye ler le ka pa t� l�r d�. 1.ve

2. çin ko dan son ra kar t�n da ki tüm
nu ma ra la r� bu la rak ka pa tan tom -
ba la ya pa rak oyu nu ka za n�r d�. 

Her hal de y�l ba �� ge ce le ri nin
en ke yif li ta ra f�, tek ka nal l� ve tek
an ten li dö nem ler de ki özel e� len ce
prog ram la r�y d�. Se çim yap ma im -
ka n� m�z �im di ler de ki gi bi s� n�r s�z
de �il di ama ma ai le sof ra n�n ba -
��n da müt hi� ke yif ala rak iz ler dik
y�l ba �� e� len ce prog ram la r� n�. Ç� -
kan sa nat ç� la r� o gün ev le ri mi ze
ge len bi rer ko nuk gi bi il giy le
seyreder dik. Ça bu cak tü ke tim
yok tu gü nü müz de ki gi bi. Ze ki
Mü ren ise ye ni y�l ge ce le ri nin her
za man as so lis tiy di. Onun e� siz
Türk çe siy le iz le yi ci le rin ye ni y� l� -
n� kut la d� �� an lar ay r� bir dik kat le

iz le nir di. Türk çe yi da ha iyi ko nu �a na on dan son -
ra ger çek ten hiç rast la ma d�k. Ge ce nin ri tü eli ise
bir son ra ki y� la gi ri len da ki ka lar da dan söz Nes -
rin Top ka p� ile ya �a n�r d� ve tüm er kek ler o an la -
r� don dur mak is ter di.

Gü nü müz de ise bun la r�n hep si geç mi� te kal -
d�. Ha yat ac� s�y la tat l� s�y la de vam edi yor ve y�l -
lar inat la ge çip gi di yor…

Ya �a m� sa mi mi yet le pay la �a bil mek di lek le -
rim le. �yi Se ne ler…

30 ARALIK 2011 - 5 OCAK 2012YA �AM 11

Günümüzde hızlanan ya�am her �eyi oldu�u gibi
yılba�ı kutlamalarımızı da de�i�tirdi, artık ailecek

biraraya gelinip kurulan masalar yok, kartpostallar,
tombalalar, TRT’de özel yılba�ı programları yok...

Kartpostallarla tükenen
YEN� YIL HEYECANLARI...
Kartpostallarla tükenen
YEN� YIL HEYECANLARI...
Kartpostallarla tükenen
YEN� YIL HEYECANLARI...
Kartpostallarla tükenen
YEN� YIL HEYECANLARI...
Kartpostallarla tükenen
YEN� YIL HEYECANLARI...
Kartpostallarla tükenen
YEN� YIL HEYECANLARI...
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● Arzu ��GÜZAR
�STANBUL Büyük�ehir
Belediyesi ve HAYTAP

(Hayvan Haklar�
Federasyonu)'�n �stanbul

genelinde düzenledi�i "Var
Olmak Hakt�r’" isimli

etkinlik, Kad�köy
Belediyesi'nin katk�lar�yla

Caddebostan Kültür
Merkezi'nde 22 Aral�k Per�embe günü gerçekle�ti. Kültür

ve Sosyal ��ler Müdürlü�ü'nün organize etti�i ve
Kad�köy'deki tüm ilkö�retim okullar�ndaki ö�rencilerin

davet edildi�i etkinlikte yard�ma muhtaç sokak
hayvanlar�n�n sorunlar� ve ihtiyaçlar� dile getirildi. Evcil

hayvan edinmek isteyen ö�rencilere petshoplar yerine

sokaktan veya hayvan
bar�naklar�ndan hayvan
almalar�, hayvanlar�n
tutsak edilip kötü
muamele gördü�ü
hayvanat bahçelerine
ve gösteri havuzlar�na
gitmemeleri yönünde
bilgilendirmeler yap�ld�.
Yonca Evcimik ve dans
grubu Caddebostan
Kültür Merkezi'nde
sahne alarak çocuklara
unutulmaz dakikalar
ya�att�lar. Yonca
Evcimik'in söyledi�i
birbirinden güzel ve

hareketli �ark�larla co�an ö�renciler son olarak
petshoplardan sat�n al�narak sonradan soka�a b�rak�lan
hayvanlar�n ya�ad�klar� zorluklar�n anlat�ld��� tiyatro
gösterisini izlediler. Gönüllerince e�lenen minik ö�renciler
ayn� zamanda sevimli dostlar�m�z hayvanlar hakk�nda daha
da bilinçli ve sevgi dolu olarak okullar�n�n yolunu tuttular.

EV LE R�N DE bak t�k la r� ve ai le nin bir fer di ola rak ka bul
et tik le ri ev cil hay van la r� n�n k� s�r la� t� r�l ma s� hay van sa hip le -
ri için ve ril me si ge re ken önem li bir ka rar d�r. Bu ka ra r� ve -
rir ken duy gu sal dav ran ma n�n öte sin de bi lim sel ba z� ve ri -
le ri de �er len dir mek ve uz man ki �i le rin ses le ri ne ve tes pit -
le ri ne ku lak ver mek ge rek mek te dir. Ve ri le cek bu ka rar ile
hay va n� n� z�n bir ömür sa� l� �� n� et ki le ye bi lir si niz. Na s�l m�?
�im di a�a �� da siz le re ke di ve kö pek le rin k� s�r la� t�r ma i� le -
mi nin avan taj ve de za van taj la r� n� ak ta ra ca ��m ve so nuç
ola rak bu i� le min ka ra r�n ve rir ken duy gu sal l�k tan öte so -
rum lu lu �u nu üst len di �i niz dos tu nuz ad� na da ha bil gi -
li ve man t�k l� bir ha yat yo lu seç me ni zi sa� la ya bi lir si niz.

� Di �i ke di ve kö pek ler (to tal Ova ri ohis te rec to mi e-
spay-ra him ve yu mur ta l�k la r�n tü müy le ope ra tif ola rak ç� -
ka r�l ma s� i� le mi):

Di �i k�z g�n l�k be lir ti si gös ter me ye ce �i ve sek sü el hor -
mon la ra ba� l� ko ku sal ma ya ca �� için er kek ta ra f�n dan ra -
hat s�z edil me ye cek tir.

�Me me be zi tü mör le ri, yu mur -
ta l�k ve ra him kist/kan se ri, ra him il -
ti ha b� (pyo met ra) risk le ri  or ta dan
kal ka cak t�r.

� Hay van po pü las yo nu kon trol
al t� na al�n m�� ola cak ve is ten me yen
do �um ris ki or ta dan kalk m�� ola -
cak t�r.

� Da ha uzun ve sa� l�k l� ya �am
sa� la ya cak t�r.

Er kek ke di ve kö pek ler (Cas tra -
ti on-neu ter- tes tis le rin ke se sin den
ope ra tif ola rak ç� ka r�l ma s� i� le mi)
na s�l ya p� l�r:

� Ke di ler de i�a ret le me ve püs -
kürt me ola rak ta bir edi len sperm f�� k�rt ma ris ki ni or ta dan
kal d� ra cak t�r.

�Özel lik le er kek ke di ler de kav ga et me ne de niy le olu -
�a cak ya ra lan ma risk le ri ni or ta dan kal d� ra cak ve en
önem li si yi ne �s� r�l ma ve t�r ma la ma gi bi du rum lar ile çift le� -
me son ra s� vi ral has ta l�k la r�n bu la� ma ris ki ni (F�V (ke di aid -
si), F�P, FeLV) or ta dan kal d� ra cak t�r.

� Tes tis ve pros tat tü mö rü ile pros tat hi per tro fi si ris -
ki ni or ta dan kal d� ra cak t�r.

� Hay van po pü las yo nu kon trol al t� na al�n m�� ola cak
ve is ten me yen çift le� me ve ge be b� rak ma risk le ri or ta dan
kalk m�� ola cak t�r.

�Sal d�r gan l�k ve �s�r ma gi bi kö tü dav ra n�� lar aza la cak
ya da or ta dan kal ka cak t�r.

� Da ha uzun ve sa� l�k l� ya �am sa� la ya cak t�r.
So kak hay van la r� n�n a�� r� de re ce de yo �un ol du �u ve

ba r� nak lar da sa hip bek le yen bun ca can l� ya ra� men ha len
hay van la r�n üre ti mi ni yap mak ül ke miz ko �ul la r� için bi lim -
sel lik ten uzak ve man t�k d� �� gö rün mek te dir. Sa� l�k s�z ola -
rak üre ti len ve pets hop lar da ye te rin ce an ne sü tü al ma dan
sa t� �a su nu lan yav ru lar onu sa hip le nen in san la ra bir çok
ac� y� ve hüs ra n� da be ra be rin de ge tir mek te ve biz zat üre -
til mi� olan o can l� ya ölü me va ran k� sa ve ac� l� bir ha yat tan
ba� ka bir �ey sa� la ma mak ta d�r. Ge ne tik ola rak bo zuk luk -
la ra sa hip olan hay van la r�n bi linç siz ce üre til me si bu ge ne -
tik ko dun de va m� n� sa� la mak ta, do �an hay van la r�n sü rek li
ola rak ge ri dö nü �üm süz has ta l�k lar la k� sa sü re de öm rü nü
ta mam la ma s� na ve ac� çek me si ne ne den ol mak ta d�r (kal -
ça disp la si zi, os te oc hon dro sis gi bi ke mik has ta l�k la r�, im -
mun sis tem has ta l�k la r� vs). So nuç ola rak lüt fen ev cil hay -
va n� n� z� k� s�r la� t� r�p k� s�r la� t�r ma ma ka ra r� n� z�  ver me den
ön ce bu ko �ul la r� göz önün de tu tu nuz. 

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
EVCİL HAYVANLAR NEDEN

KISIRLAŞTIRILMALIDIR VE BU
İŞLEMİN YARARLARI NELERDİR?

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLDOKTORUNUZ
YAZIYOR 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

KOLESTEROL; g�dalarla
ald���m�z özellikle hayvani
ya�lar�n mideden geçip

ba��rsaklar taraf�ndan emilmesi
sonras� küçük kapiller damarlar

vas�tas�yla karaci�ere
ta��nmalar� ve orada i�lenmeleri

sonucu ortaya  ç�kan,
vücudumuzun en küçük yap�s�

hücrenin temel yap� maddesidir.
Hücrelerin etraf�n� çevreleyen

zarlar�n ana maddesi
kolesteroldur. Kolesterol

olmad��� takdirde hücre
duvar� çöker hücre
ölür. Ayn� zamanda

beyin fonksiyonlar�n�n
iyi i�leyebilmesi içinde

kolesterole mutlak
gereksinim vard�r.

Kolesterol karaci�erde
üretildikten sonra  tüm

sisteme gönderilir.
Gönderilen bu

kolesteroller yeni
hücrelerin duvarlar�n�n

örülmesine, eski
hücrelerin duvarlar�

hasarl� ise tamirine ve
daha birçok  hayati
görevi tamamlarlar. 

Bu görevi LDL (dü�ük
yo�unluklu lipoprotein)
üstlenmektedir. E�er

dola��mdaki LDL kolesterol
seviyesi olumlu bu görevleri
yapt�ktan sonra hâlâ yüksek
seviyede olurlarsa o zaman

damarlar�n iç zarlar�ndan
geçerek damar lümenine do�ru

zar� �i�irmeye ba�lar ve kalp
krizi ve inme gibi olaylara

sebep olurlar. 
Böyle bir durumda vücudumuz

kendisi sorunu çözmeye
çal��makta, öncelikle karaci�er
kolesterol üretimini azaltmas�
yönünde uyar�l�r, karaci�erde
kolesterol üretimi azalt�ld���

halde dola��mdaki kolesterol
düzeyi yüksekse kolesterolün

fazlas� safra ile ba��rsa�a
gönderilir. 

Hâlâ dola��mdaki kolesterol
düzeyi normale inmemi�se  o
zaman devreye HDL (yüksek

yo�unluklu lipoprotin) girecek ve
dolan�mdaki fazla orandaki

LDL’ri yakalay�p karaci�ere geri
getirecektir.

Görüldü�ü gibi kolesterol
insanlar için mutlak gerekli bir

madde olup
gere�inden fazlas�

di�er baz�
hastal�klar ve
destekçilerle

birlikte  kalp-damar
hastal��� sebebi

oluyor. 
Bu hastal�klar ve

destekçilerin esas
olumsuzluklar�
damar içi zar�n
geçirgenli�ini

bozmalar�
sonucudur.

� Sigara içmek
� �eker hastal���
� Yüksek tansiyon

� Sedanter ya�am (hareketsiz
ya�am)

� A��r� yemek yeme (özellikle
hayvani ya�lardan zengin

yiyecekler)
Belirtti�imiz bu hastal�lar ve
durumlardan HDL düzeyide
ciddi �ekilde etkilenmektedir.
HDL’nin etkilenmesi genellikle

azalmas� yönündedir. 
HDL’nin azalmas� ve LDL’nin

yükselmesi, kalp-damar
hastal�klar�n�n  artmas� yönünde

kar��m�za ç�kmaktad�r.

Dr.  Nuri ÇA�LAR
(Kardiyoloji Uzman�)
(Kad�köy Belediyesi

Dr. Nuri ÇA�LAR
(Kardiyoloji 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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Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

AYLAR TAR�H SAAT TARAMA KONUSU DESTEK VEREN KURUM YER

05 Ocak 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ-CENTRAL HOSP�TAL MODA GÖNÜLLÜ EV�

27 Ocak 2012 10.00 - 12.00 D�YABET VE  GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ-MED�CAL PARK RAS�MPA�A GÖNÜLLÜ EV�

08 �ubat 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – CENTRAL HOSP�TAL SAHRAYICED�T GÖNÜLLÜ EV�

22 �ubat 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – MED�CAL PARK HASANPA�A GÖNÜLLÜ EV�

27 �ubat 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – MED�CAL PARK CADDEBOSTAN GÖNÜLLÜ EV�

06 Mart 2012 10.00  - 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – MED�CAL PARK BOSTANCI GÖNÜLLÜ EV�

13 Mart 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – CENTRAL HOSP�TAL ACIBADEM GÖNÜLLÜ EV�

29 Mart 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – MED�CAL PARK FENERBAHÇE MAH. GÖNÜLLÜ EV�

5  Nisan 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – CENTRAL HOSP�TAL KO�UYOLU GÖNÜLLÜ EV�

16 Nisan 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – MED�CAL PARK OSMANA�A GÖNÜLLÜ EV�

27 Nisan 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – CENTRAL HOSP�TAL ERENKÖY GÖNÜLLÜ EV�

OCAK

�UBAT

MART

N�SAN

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

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

Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1654629 23/12/2011
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 4.  Toplant� Y�l�nda
yapaca�� Ocak Ay� Toplant�lar� 02 Ocak 2012 Pazartesi – 06 Ocak 2012
Cuma tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

Ocak Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 02 Ocak 2012 Pazartesi günü,
saat 16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda
yap�laca��ndan Say�n Meclis üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:
1. Meclis 2012 Çal��ma Takvimi.

2. 5393 say�l� Belediye Kanununun 25. maddesi gere�ince Denetim
Komisyonunun 
olu�turulmas�.

3. Fen ��leri Müdürlü�ünün, Kad�köy �lçe Adliyesi B, C ve D
Bloklar�ndaki tadilat ve bak�m i�lerinin ihale kapsam�nda yap�lmas� ile
ilgili teklifi. 

4. Fen ��leri Müdürlü�ünün, Rasimpa�a Camii’ndeki yap�m ve onar�m
i�lerinin belediyemiz imkanlar� ile yap�lmas� ile ilgili teklifi. 

5. Emlak ve �stimlak Müdürlü�ünün, Muhtarl�k binalar�n�n 25 (yirmibe�)
y�l süreyle ilgili muhtarl�klara tahsisi hususunda karar al�nmas�, tahsis
i�lemlerini gerçekle�tirmek üzere Belediye Ba�kan�na yetki verilmesi ile
ilgili teklifi. 

KADIKÖY Belediyesi Dr. Rana Be�e Sa�l�k Poliklini�i’nde
e�itimler devam ediyor. Son olarak 19 Aral�k Çar�amba
günü Dr. Ay�egül Karaçam taraf�ndan Fikirtepe Gönüllü

Evi’nde “Diyabet” konulu bir seminer düzenlendi. 30 ki�inin
izledi�i seminerde özellikle; “ki�i diyabetli oldu�unu nas�l
anlar”, “kimlerde diyabet geli�ebilir”, “diyabet tan�s� nas�l
konulur ve nas�l tedavi edilebilir”, “diyabet ba�ka hangi

problemlere yol açar” gibi önemli konulara de�inildi.  
YEN� BÖLÜMLER H�ZMETE G�RD�

Sa�l�k e�itimlerinin sürdü�ü Kad�köy Belediyesi Dr. Rana
Be�e Sa�l�k Poliklini�i, her geçen gün büyümeye de devam

ediyor. Poliklinikte son olarak “Ekg, Efor EKG,
Ekokardiyografi, Ritim Holter, Tansiyon Holter” Kardiyoloji
Ünitesi ve Diyabet Ünitesi hizmetleri verilmeye ba�land�.

Ayr�ca Poliklinikte a��z ve di� sa�l���, beslenme ve diyetetik,
çocuk sa�l��� ve hastal�klar�, dahiliye, endokrinoloji, göz

hastal�klar�, hem�irelik hizmetleri, kad�n hastal�klar�,
laboratvuar hizmetleri, psikolojik dan��manl�k, radyoloji

(ultrason, doppler, mamografi, biyopsi ve kemik yo�unlu�u)
hizmetleri de veriliyor ve tüm muayeneler ücretsiz. Diyabetle
ilgili randevu almak isteyenler ise 0216 418 88 30 numaral�

telefondan poliklini�e ula�abilir. 

● Mustafa SÜRMEL�

S
a� l�k ç� ve i�a da m� kim li �iy le t�p ca -
mi as� n�n ve Ka d� köy’ün ta n�n m��
si ma la r�n dan olan Dr. Ay han Cin -

gi’ye bü yük onur.  25 y�l l�k bir geç mi �e
sa hip Aku punk tur Der ne �i’nin
son ge nel ku ru lun da Ku ru cu Ba� -
kan ve dua yen Dr. Nüz het Zi -
yal’in is te �i üze ri ne ba� kan l�k
gö re vi ni dev ra lan Dr. Ay han
Cin gi mut lu luk la bir lik te bü yük
onur ve gu rur ya �a d� �� n� Ga ze te
Ka d� köy ile pay la� t�. Ga ze te Ka -
d� köy’ü, Ka d� köy’de ki sa hi bi ol -
du �u So no med T�p Mer ke zi’nde -
ki oda s�n da a��r la yan ve duy gu -
la r� n� pay la �an Dr. Ay han Cin gi,
Ye di te pe Üni ver si te si’nde yak la -
��k 500 sa at lik yo �un bir e�i tim
al d� �� n�, t�p fa kül te sin de al d� ��
e�i ti min ya n� s� ra Aku punk tur
ko nu sun da ül ke mi zin du aye ni
olan ho ca lar dan da yo �un bir e�i -
tim ala rak Aku punk tu rist un va n�
al d� �� n� söy le di.

Ay r� ca 25 y�l l�k Aku punk tur Der ne -
�i’nin Ku ru cu Ba� ka n� olan Dr. Nüz het
Zi yal’in, geç ti �i miz gün ler de dü zen le nen
ge nel ku rul da gö re vi ken di si ne dev ret ti -
�i ni aç�k la yan Dr. Cin gi, “Sa y�n Dr. Nüz -
het Zi yal Ho ca m�z du aye ni miz dir ve
ken di si Onur sal Ba� ka n� m�z ola rak yi ne
ba �� m�z da d�r. On dan bu gö re vi dev ral -
mak hem onur ve ri ci hem de cid di bir so -
rum lu luk ge rek ti ri yor. Yak la ��k 350 üye -

miz var. Ama c� m�z; Aku punk tur bi li mi ni
yay g�n la� t�r mak ve te da vi de ki kul la n� la -
bi lir li �i ni hem mes lek ta� la r� m� za hem de
in sa n� m� za an lat mak t�r” de di.

� A� LE BO YU HE K�M
Cin gi ai le sin de 37 he kim bu lu nu yor.

“Evet, ai le miz de dok tor kad ro su bir hay -
li çok. Ade ta he kim lik ba ba dan o�u la
geç mi� biz de. Ama bu gün li se yi bi tir mi�
ol sam En düs tri Mü hen di si olup üze ri ne
de yi ne �� let me yük sek li san s� ya par d�m”
di yen Cin gi’ye en me� hur ola n� n� sor du -

�u muz da ise “En me� hu ru muz aç�k aray -
la a�a be yim Di� He ki mi �e kür Cin gi’dir.
Ken di si pek çok sa nat ç� m� z�n ve ün lü nün
di� he ki mi dir. Ger çek an lam da da i�i ni
çok iyi ya par” di ye ce vap la d�.

Ay han Cin gi çok ak tif bir isim. Ade -
ta dur du �u yer de üre ti yor, su nu -
yor ve is te di �i he de fe ula �a bi li -
yor. Ayhan Cingi, ya �a m�n pek
çok ala n�n da fa ali yet ler le me� -
gul ol mu�. Ka ri ye rin de; 2004-
2009 Dö ne mi Ka d� köy Be le di ye
Mec li si üye li �i Sa� l�k Ko mis yo -
nu Ba� kan l� ��, 20 y�l l�k geç mi �e
sa hip Sa� l�k Yö ne ti ci le ri Der ne -
�i’nde 2.Ba� kan l�k gö re vi, 1994-
96 y�l la r� ara s�n da Ze ki  Alas ya-
Me tin Ak p� na r�n ba� ro lü nü oy -
na d� �� çok se vi len “Has ta ne” di -
zi sin de se nar yo da n�� man l� ��,
ya k�n za man da da il giy le iz le nen
“Ali ye” di zi si nin se nar yo da n�� -
man l� ��, Rad yo 99 FB FM’de
yak la ��k 1,5 y�l can l� ya y�n la nan

sa� l�k prog ra m� ya p�m c� l� ��, Ka d� köy
Ka mu Hiz met le ri ni Des tek le me Der ne �i
üye li �i, 1990-96 ara s�n da SSK Sü rey ya -
pa �a Has ta ne si’nde son iki y� l� Ba� he kim
yar d�m c� l� �� ol mak üze re çe �it li gö rev ler
ve da ha ne ler ne ler… 

�s tan bul Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler
Ens ti tü sü’nde has ta ne ve sa� l�k ku ru lu� -
la r�n da yö ne tim bö lü mün de mas ter e�i ti -
mi alan Dr. Cin gi �u an da or ta �� ol du �u
So no med T�p Mer ke zi’nde sa� l� �a hiz -
met ve ri yor. 

Var Olmak Hakt�r!Var Olmak Hakt�r!Var Olmak Hakt�r!Var Olmak Hakt�r!Var Olmak Hakt�r!Var Olmak Hakt�r!
Çocukları hayvan hakları konusunda bilinçlendirmek için
yapılan “Var Olmak Haktır!” etkinli�i, kendisi de sıkı bir
hayvan hakları savunucusu olan Yonca Evcimik’in
�arkıları ve danslarıyla unutulmaz
bir e�lenceye dönü�tü. 

Ayhan Cingi’ye büyük onur
Duayen Dr. Nüzhet Ziyal’den

Akupunktur Derne�i
ba�kanlık görevini devralan
Dr. Ayhan Cingi, büyük onur

ya�adı�ını söyledi.

Rana Beşe’de ‘Diyabet’ semineri
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Da ha ön ce pek çok mi tin ge, yü rü yü �e sahne olan
Ka d� köy, bu de fa spor ile il gi li bir ko nu da dü -
zen le nen mi tin ge ev sa hip li �i yap t�. Fut bol da

ya �a nan �i ke ve te� vik id di ala r�y la il gi li Fe ner bah çe
Spor Ku lü bü’nün için de bu lun du �u du rum ne de niy le
bin ler ce Fe ner bah çe li ta raf tar, ku lüp le ri ne des tek ver -
mek ama c�y la Ka d� köy Mey da n�’nda birara ya gel di. 

Ka d� köy Mey da n�’nda, Emi nö nü-Ka ra köy Va -
pur �s ke le si’nin önün de ku ru lan plat form ve olu� -
tu ru lan alan da ger çek le� ti ri len “Bü yük Fe ner -
bah çe Mi tin gi”ne ün lü isim ler de ka t� l�r ken,
ce za evin de bu lu nan yö ne ti ci le rin mek tup -
la r� da okun du. 

“Bü yük Fe ner bah çe Mi tin gi”ne;
Yük sek Di van Ku ru lu Ba� ka n� Yük sel
Gü nay, yö ne ti ci ler, Yük sek Di van Ku -
ru lu üye le ri,  Spor tif Di rek tör ve Tek -
nik So rum lu Ay kut Ko ca man, Pro fes -
yo nel Fut bol Ta k� m� �da ri Me na je ri
Ha san Çe tin ka ya, Fe ner bah çe li es ki
fut bol cu lar, sa nat ve ba s�n dün ya s�n dan
bir çok isim ile bin ler ce ta raf tar mitinge
ka t�l d�.  

� KO CA MAN B�R DUY GU
Spor tif Di rek tör ve Tek nik So rum lu Ay kut

Ko ca man, ko nu� ma s�n da, “Bu ra da ol mak gu rur
ve ri ci. Tek nik di rek tör ola rak de �il, bu ai le nin bi -
re yi ola rak bu ra da y�m” de di.

Ta raf tar lar, Ay kut Ko ca man’a da bü yük sev gi
gös te ri le rin de bu lun du lar. Ko ca man, “Bu ra da ol -
mak, hep bi ra ra da ol mak gu rur ve ri ci. Bu ra da ol -
mak gi de ce �i ye re ka dar gi di yor. Fe ner bah çe’nin

tek nik di rek tö rü ola rak de �il, bu ai le nin bir bi -
re yi ola rak bu ra da y�m” ifa de le ri ni kul lan d�.

Ko ca man, ga ze te ci le re ise “Bu gün çok gü -
zel bir gün. Fe ner bah çe’nin gü cü 1,5
gün de 50 bin ka d� n� ve ço cu �u Fe ner -
bah çe �ük rü Sa ra co� lu Sta d�’na top la -
d�. Bu nun için bu il gi de nor mal” diye
konu�tu. 

� BA� KAN ÖZ TÜRK DE 
KA TIL DI

Mi tin ge sa r�-la ci vert li eki bin es ki
tek nik di rek tö rü To dor Ve se li no viç, ef -

sa ne fut bol cu lar Can Bar tu ve Ogün Al t� -
par mak, Fe ner bah çe li es ki fut bol cu lar R�d -

van Dil men, O�uz Çe tin, Sel çuk Yu la, Er di
De mir, Se mih Yu va ku ran, En gin �pe ko� lu, Ab -

dül ke rim Dur maz, Ha san Öz de mir, Ne zi hi To sun -
cuk, “Ba ba Nec det” la kap l� es ki bas ket bol cu Nec -
det Ro na bar, “Ali ço” la kap l� es ki bas ket bol cu Ali

Li mon cu o� lu’nun ya n� s� ra sa nat ç� lar �l han �e �en,
Sel çuk Yön tem, yö net men Mu rat �e ker, Ha kan
Ural, Ha kan Bil gin, Bed ri Bay kam, Bu rak Ser gen,
A� k�n Tu na, ve Ali Er ka zan’�n da ka t�l d� �� göz len -
di.

Mi tin ge ka t� lan isim ler den bi ri olan Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de sah ne ye ç� ka -
rak ta raf tar la ra yö ne lik bir ko nu� ma yap t�.

Söz le ri ne, “Si ze cu ma gü nü zi ya ret et ti �im
Aziz Y�l d� r�m’dan se lam ge tir dim” di ye rek ba� la -
yan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk

�un la r� söy le di: “Ben bir Ka d� köy lü yüm, Ben bir
Fe ner bah çe li yim. Ama her �ey den ön ce bir yurt ta -
��m. Ve bir yurt ta� ola rak ada let is ti yo rum. Hu ku -
ka gü ven mek is ti yo rum. Bu hak s�z l� ��n yü ce yar g�
önün de ak lan ma s� n� bek li yo rum. Siz ler den bir ri -
cam var. 14 �u bat’ta ba� la ya cak olan mah ke me de
sa y�n Ba� ka n� m�z Aziz Y�l d� r�m’�n sa vun ma s� n�
iyi din le yin. O za man her �ey da ha iyi an la �� la cak”
diye konu�tu. 

FO TO� RAF LAR:
www.fe ner bah ce.org’dan al�nm��t�r.
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

REAL Madrid’in Türk kökenli Alman futbolcusu
Mesut Özil ile Atletico Madrid’in Türk yıldızı

Arda Turan, 25 Aralık Pazar ak�amı aynı
takımda bulu�tu. Memleketi Zonguldak Devrek

ile ba�layan Türkiye tatiline, Ba�bakan Tayyip
Erdo�an’a “Geçmi� olsun” ziyaretiyle devam

eden Mesut Özil, Acun Ilıcalı’nın halı saha
teklifini memnuniyetle kabul etti.

Mesut Özil’e, tatil için Türkiye’de bulunan Arda
Turan’ın da katılmasıyla �stanbul Ata�ehir’deki
tesiste La Liga heyecanı ya�andı! Olayı
Twitter’dan duyanlar, Ata�ehir’deki tesise akın
edince kalabalık bir izleyici grubu toplandı.
Mesut Özil’in akrabaları ile Rıdvan Dilmen’in
de oyuncu olarak katıldı�ı maç berabere sona
erdi.

MESUT ÖZ�L, ATA�EH�R’DE

Kadıköy, Fenerbahçe için düzenlenen mitinge de evsahipli�i
yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, mitingte �ike operasyonunu
nedeniyle zor günler geçiren kulüplerine destek verdiler. 

Fenerbahçeliler Kadıköy’de
MiTiNG YAPTI
Fenerbahçeliler Kadıköy’de
MiTiNG YAPTI
Fenerbahçeliler Kadıköy’de
MiTiNG YAPTI
Fenerbahçeliler Kadıköy’de
MiTiNG YAPTI
Fenerbahçeliler Kadıköy’de
MiTiNG YAPTI
Fenerbahçeliler Kadıköy’de
MiTiNG YAPTI

Pilates Grubu, yeni yılı kutladı

Belediyespor’un k�zlar� geçen haftaki beraberli�in ac�s�n� fena
ç�kard�. Bu hafta Kad�nlar 1. Futbol Ligi’nin 5. Haftas� A ve
B gruplar�nda yap�lan maçlarla tamamland�. Geçti�imiz hafta

Kadz. Ere�li ile 1-1 berabere kalarak �a��rtan Ata�ehir Belediyespor
ekibi bu hafta �zmit Belediyespor kar��s�nda gol olup ya�d�.
Deplasmanda �zmit Belediyespor’u muhte�em futbol ile 8-0 yenerek
al���ld�k görüntüsüne dönen güçlü ekip, puan�n� 13, averaj�n� 24’e
yükselterek, en yak�n rakibi Kdz. Ere�lispor’un berabere kalmas�yla
2 puan farkla birinci s�radaki yerini korudu. 

Kdz. Ere�lispor ise 5. Haftada kar��la�t��� Gazi Ü.
K�z�lcahamam ile 1-1 berabere kalarak liderle puan fark�n�n
aç�lmas�na neden oldu. 

Gruptaki di�er maçta ise Formet Gençlik ekibi Mersin
Camspor’u 2-0 yendi. 
� B GRUBUNDA LÜLEBURGAZ 39 FARKI AÇIYOR

B Grubunda Lüleburgaz 39 deplasmanda ikinci s�radaki
en yak�n rakibi Konak Belediyesi ile oynad��� maç� 2-0
kazanarak puan�n� 15’e, averaj�n� da 26’ya yükseltti. 10 puan
ve 7 averajl� Konak Belediyesi’ne büyük bir fark atan
Lüleburgaz 39 ligde önemli bir avantaj yakalad�. 

Grupta oynanan di�er maçlarda;
Adana �.Y. ekibi Çaml�caspor’a evinde 3-1 yenildi.

Trabzon �dmanoca�� ise Medikal Park Antalyaspor’a 5 gol
atarak grupta haftan�n en farkl� skoruna imza att�. 

TÜRK�YE Serbest Güre� Milli Tak�m
Teknik Direktörü Fevzi �eker, milli
tak�m kamp�nda geçirdi�i kalp krizi

sonras� hayat�n� yitirdi. Elmada�’daki
güre� kamp e�itim merkezinde
Avrupa �ampiyonas� haz�rl�klar�

kapsam�nda milli tak�m ile birlikte
kampa giren �eker, 15 Aral�k 2011
ak�am� antrenmandan sonra milli
tak�m sporcular� ve antrenörlerle
futbol maç� yapt�. Maç esnas�nda

fenala�an Fevzi �eker’e ilk
müdahale Elmada� Hastanesi’nde

yap�ld�. Ard�ndan ambulansla
Yüksek �htisas Hastanesi’ne getirilen

�eker burada yap�lan tüm
müdahalelere ra�men

kurtar�lamayarak, 49 ya��nda
ya�am�n� yitirdi. �eker’in cenazesi 16

Aral�k 2012 günü Türkiye Güre�
Federasyonu’nda düzenlenen

törenin ard�ndan Ankara Kocatepe
Camii’nde k�l�nan ikindi namaz�

sonras� Ankara Kar��yaka
Mezarl���’ndaki Türk Güre� Vakf�

An�t Mezar�’nda defnedildi. 

1962 y�l�nda Sivas’ta dünyaya gelen
�eker, güre�e 1974 y�l�nda �stanbul
Fatih Kulübü’nde ba�lad�. �stanbul

Tekel Spor, Tofa� SAS, Simtel Spor
ve �skenderun Demirçelik Spor
Kulübü’nde mayo giyen Fevzi

�eker’in, Balkan �ampiyonalar�nda
elde etti�i birçok derecesinin yan�

s�ra dünya ikincili�i ve üçüncülükleri
bulunuyor. �eker Avrupa

�ampiyonalar�’nda serbest stil 68
kiloda 1983’te Macaristan ve

1985’te Almanya’da gümü�, 1990
y�l�nda Polonya’da alt�n madalya

kazand�. Tek Çift dalma, Koltuk alt�
geçme, Boyunduruk çekme, Ç�rpma
gibi kendine has güre� teknikleriyle

tan�nan Fevzi �eker, Büyükler
Serbest Güre� Milli Tak�m

Antrenörlü�ü görevini yürütüyordu.
�eker, evli ve 3 çocuk babas�yd�.

�stanbul �l Gençlik ve Spor Müdürü
Numan Güzey, kurumun internet

sitesinden taziye mesaj� yay�nlarken,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
internet sitesinde de “Merhum Fevzi

�eker’e Allah’tan rahmet, kederli
ailesine, yak�nlar�na, Türk güre� ve

spor camias�na ba�sa�l��� diliyoruz”
denildi. Gazete Kad�köy Spor Servisi

olarak Türk sporuna katk�lar�
unutulmayacak olan Fevzi �eker’e

Allah’tan rahmet, yak�nlar�na
ba�sa�l��� diliyoruz.

Türk sporu seni unutmayacak

KADIKÖY Belediyesi Gençlik Merkezi (KGM) Pilates Grubu
yeni yılı erken kutladı. 2011 �ubat ayı itibariyle ba�lanan

Pilates dersleri hafta içi her gün yapılmaya devam ediyor.
Merkeze kuruldu�u günden bu yana aralıksız devam eden
üyeler yeni yılı erken kutlayarak bir arada olmanın keyfini

çıkarttı. Üye sayısı 500 ki�iye ula�an Pilatesciler geçti�imiz
hafta sonu 120 ki�ilik bir gurupla  Khalkedon

Restoran’daydı. D.J Orkun ve Ebru Ünal Orkestrası ile
unutulmaz bir gece Pilates Grubu üyeleri, “Bu sefer

hepimiz katılamadık, bundan sonraki gecede tüm üyeler
birlikte olaca�ız ve keyfimize keyif kataca�ız” dediler.

�dealtepe sert
kayaya çarpt�!
�

s tan bul Sü per Ama tör lig le -
ri nin 4. Grup ta me rak la
bek le nen ma ç�n da zor

dö nem den geç me si ne
ra� men bu nu sa ha ya
yan s�t ma yan A. Do -
�u�s por 16. Haf ta da li -
der önün de des tan yaz -
d�. Fut bol cu la r�n ki �i -
lik le ri ni sa ha ya yan s� ta -
rak mü ca de le et ti �i maç -
tan 4 gol ç�k t�. 

A.Do �u�s por 2-2
�de al te pes por

�s tan bul Sü per
Ama tör fut bol lig le rin -
de 16. Haf ta maç la r�
ya p�l d�. �l çe mi zin ta -
k�m la r�n dan 1. Grup ta
yer alan Bos tan c�s por
haf ta y� bay geç ti. 4.
Grup ta mü ca de le eden
A. Do �u�s por ise �de -
al te pe ile ken di sa ha s�n da 2-2 be ra be re
ka la rak haf ta n�n en fla� skor la r�n dan bi -
ri ne im za at t�. A. Do �u�s por’un al d� ��
so nuç gru bun ilk s� ra la r� n� da et ki le di. 

�de al te pe’nin A.Do �u�s por ile be ra -
be re kal ma s�, li der li �i ko va la yan Ve -
fa’n�n da i�i ne ya ra d�. Ve fa, Za ra Ekin -
li ile oy na d� �� ma ç� 2-0 ka za n�n ca �de -
al te pes por ile olan pu an far k� n�n 3’te
kal ma s� n� sa� la d�. 

Li der �de al te pe’nin 34, ikin ci s� ra -
da ki Ve fa’n�n ise 31 pua n� bu lu nu yor.
9. S� ra da ki A.Do �u�s por’un ise al d� ��
be ra ber lik le pua n� 16’ya yük sel di. 

� H� LALS POR
KAY NAR CA’DA KA YIP

�s tan bul 1. Ama tör Fut bol Lig le -
ri’nde 16. Haf ta kar �� la� ma la r� ta mam -
lan d�. 

14. grup ta mü ca de le eden
eki bi miz Hi lals por, ga li bi yet

umu duy la git ti �i Kay nar -
ca’dan a��r bir ma� lu bi -
yet al d�. 14. Gru bun
ikin ci ve üçün cü sü nün
kar �� la� ma s�n da Hi lals -
por ikin ci s� ra da ki Kay -
nar ca’dan 4 gol ye di.

Kar �� la� ma bo yun ca var -
l�k gös te re me yen Hi lal-

spor gol le ta n� �a ma d�. 
15. grup ta mü ca de le eden eki bi miz

Ko �u yo lu da bu haf ta is te di �i so nu cu
ala ma d� ve ikin ci s� ra da ki Alem da�’a
2-1 ye nil di.  

16. gru bun li de ri A. �d man yur du ise
tu tul mu yor. 37 pu an la li der li �i ni sür dü -
ren ekip bu haf ta kar �� kar �� ya gel di �i
V. Tay fun’a ac� ma d�. Ra ki bi ni dep las -
man da 4-1 ye nen li de ri 34 pu an la Sul -
tan bey li ta kip edi yor. 

17. grup ta F. Te pe haf ta y� bay ge -
çer ken, geç ti �i miz haf ta ye nil di �i �çe -
ren köy ise Ya ka c�k’� 1-0 ile geç ti.
Grup ta �çe ren köy ile F.Te pe 22 pu an la
üçün cü ve dör dün cü s� ra y� pay la �� yor. 

18. grup ise böl ge miz aç� s�n dan
haf ta n�n he ye can l� maç la r�n dan bi ri ne
sah ne ol du. Taçs por ile Koz ya ta �� kar -

�� kar �� ya gel di. Taçs por dep las ma -
n� na ç� kan Koz ya ta �� gol dü el lo su
�ek lin de ge çen maç ta ra ki bi ni 3-2
yen di. 

Ay n� grup ta 34 pu an l� �i le Y�l d� -
z�’n�n ar d�n dan 27 pu an la ikin ci s� ra -
da yer alan Yel de �ir me ni ise dep las -
man da ol ma s� na ra� men gru bun
güç lü ekip le rin den Pen dik Gü cü’nü
1-0 yen me yi ba �a ra rak li de rin en se -
sin de ol du �u me sa j� n� ver di. 

Lider
�dealtepe

önünde örnek bir
mücadele

sergileyen Ata�ehir
Do�u�spor camiası,

futbol takımıyla
gurur duyuyor.

Futbol ve �ike konusu tart���ld�
DO�U� Üniversitesi Hukuk Fakültesi

tarafından gerçekle�tirilen panelde, uzun
süredir gündemin üst sıralarında yer alan
futbolda �ike konusu uzmanlar tarafından
hukuki yönleriyle de�erlendirildi. Do�u�
Üniversitesi Gözaçan Kültür ve Sanat
Merkezi’nde moderatörlü�ünü Do�u�

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hasan Fehim Üçı�ık’ın yaptı�ı “Sporda

�ike ve Te�vik Primi” panelinin
konu�macıları ise Uluslararası Spor

Tahkim Mahkemesi (CAS) üyesi ve Spor Hukuku
Enstitüsü Ba�kanı Kısmet Erkiner, Uluslararası Spor

Tahkim Mahkemesi (CAS) üyesi ve Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi Ba�kan Yardımcısı Türker

Arslan, Spor Hukuku Enstitüsü Genel Sekreteri
Emin Özkurt ve Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim

Kurulu Üyesi Engin Tuzcuo�lu’ydu. (CAS) üyesi ve
Spor Hukuku Enstitüsü Ba�kanı Kısmet Erkiner,

te�hisin do�ru yapılmasıyla tedavinin
yapılabilece�ini vurguladı�ı konu�masında yasanın

hazırlanması sürecinde 158 kulübe yazı
gönderildi�ini ancak sadece 1 kulüpten cevap

geldi�ini açıkladı. 15 yıllık Tahkim Kurulu Ba�kanlı�ı
göreviyle tecrübeli oldu�unu dile getiren (CAS)

üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Ba�kan
Yardımcısı Türker Arslan ise Erkiner ile aynı konuya

de�indi ve yasanın hazırlanması sürecinde
kulüplerin ilgisizli�ine de�indi. Arslan, ilk defa �ike

konusunda bu denli kapsamlı bir soru�turma
açıldı�ını, herkesin merakla sonucu bekledi�ini
belirti�i konu�masında, “Kararları futbolda çok

çabuk vermelisiniz. En kısa zamanda
sonuçlandırılmalı” dedi.  Spor Hukuku Enstitüsü

Genel Sekreteri Emin Özkurt ise spor hukuku

konusunda Türkiye’nin
ilerleme kaydetti�ini hatta

Avrupalı meslekta�larına göre
Türk spor hukukçularının
daha kompleks konularda

çalı�malar yaparak avantajlı
hale geldi�ini belirtti�i

konu�masında “Sporda
�iddet ve Düzensizli�in
Önlenmesi Kanunu”nun

�ngiltere’deki kanundan örnek
alındı�ını söyledi ve kanunun amacının

holiganizmle, �iddetle mücadele etmek oldu�unu
belirtti. Özkurt kanunun bütünsel yapıyla ele

alınması gerekti�ini vurguladı�ı konu�masında bazı
de�i�ikliklerin yapılması gereklili�ini dile getirdi.

Özkurt, konu�masında CAS’ın Porto takımı kararına
da atıfta bulundu. Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim
Kurulu Üyesi Engin Tuzcuo�lu ise konu�masında

spor ve ceza hukukunun birbirinden ayrılması
gerekti�ini, spor hukukunun kendi ba�ına bir

disiplin oldu�unu belirterek, “�ki hukuktaki
dinamikler birbiriyle uyu�muyor” dedi. 

Kadın futbolunda
estetik ve bol
gollü maçlarıyla
5. hafta geride
kaldı. A Grubunda
Ata�ehir
Belediyespor,
B Grubunda ise
Lüleburgaz 39
liderli�ini korudu. 

K�zlardan gol �ov

Güre� sporumuza
yıllarca hizmet veren

Fevzi �eker’i kaybettik.
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Dünyada y�lda 2 milyon ton kanalizasyon, endüstriyel ve tar�msal
at���n su kaynaklar�na b�rak�lmas�ndan kaynaklanan tehlikeye
dikkat çekmek ve denizlerdeki do�al ya�am�n sürdürülebilmesi

amac�yla sürdürülen “Marmara Denizi'nin De�i�en O�inografik
�artlar�n�n �zlenmesi” (MAREM) projesinin sonuçlar� belli oldu.
Projenin sonuçlar�n� izlemek için düzenlenen bas�n toplant�s�na; Sevinç
Erdal �nönü Vakf� Ba�kan� Sevinç �nönü, MAREM Proje Lideri
Levent Artüz ile Ak-Kim Genel Müdürü Fatih Tanr�verdi kat�ld�. 

Ak-Kim Kimya'n�n ana sponsor olarak destek verdi�i ve Sevinç-
Erdal �nönü Vakf� bünyesinde gerçekle�tirilen proje bu y�l 30
Temmuz'da Karadeniz'de yap�lan ölçümler ile ba�lat�ld�.

Proje kapsam�nda Bo�aziçi, Haliç ve Ah�rkap� önlerindeki
istasyonlarda devam eden çal��malar esnas�nda bir ilk
gerçekle�tirilerek, önceden davet edilen ilgili sivil toplum
kurulu�lar�n�n birer temsilcisi, çal��malara gözlemci olarak kat�ld�.
Program boyunca Marmara Denizi genelinde yer alan, Çanakkale
Bo�az�'ndan Ege Denizi'ne uzanan 150'yi a�k�n istasyonda tamamlanan
ölçümler, 10 A�ustos'ta ba�lang�ç noktas�nda sonland�.

� OKS�JENS�Z BÖLGELER B�LE VAR
Proje kapsam�nda, Bo�aziçi'nin Karadeniz ç�k���ndan, Çanakkale

Bo�az� Ege Denizi ç�k���na kadar olan bölge dahil tüm Marmara
Denizi'nin o�inografik (fiziksel-kimyasal), sedimantolojik,
klimatolojik, hidrolojik, kimyasal, biyolojik (Genel biyolojik ve
bal�kç�l�k biyolojisi) ve jeolojik etüdü gerçekle�tirildi. Etüt sonucunda
elde edilen bulgulara göre; Marmara Denizi'nin çok büyük bölümünün,
deniz özelliklerine sahip bir su kütlesi de�il, aç�k bir foseptik oldu�u
belirlendi. Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde, özellikle de
do�u kesimlerinde, suda çözünmü� oksijen de�erlerinin çok dü�ük
seviyelerde oldu�u, hatta yer yer anoksik (oksijensiz) bölgelerin
bulundu�u tespit edilen projeye göre, evsel at�klar�n Marmara Denizi
geneline had safhada etki etti�i, sanayi ve tar�msal at�klara Marmara
Denizi'nin her bölümünde yo�un bir �ekilde rastland��� ortaya ç�kt�.

Proje sonuçlar�na göre, ayr�ca Marmara Denizi'nin büyük bir
bölümünde, nitrat, nitrit ve amonyak de�erlerinin çok yüksek oldu�u,
�stanbul'a yakla�t�kca Marmara Denizi'nin dip yap�s�nda canl�l���n yer
yer s�f�ra dü�tü�ü ve denizin üst su tabakas�nda özellikle göçer
bal�klar�n konaklayaca�� ve beslenece�i seviyelerin ortalama 5-7 metre
kal�nl�kta ve çok yetersiz oldu�u tespit edildi.

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

� 30 ARALIK 2011 - 5 OCAK 2012

Marmara ‘FOSEPTIK’ gibi!Marmara ‘FOSEPTIK’ gibi!Marmara ‘FOSEPTIK’ gibi!Marmara ‘FOSEPTIK’ gibi!Marmara ‘FOSEPTIK’ gibi!Marmara ‘FOSEPTIK’ gibi!
Marmara Denizi’nde kirlili�i ve
ya�amı inceleyen ara�tırmaya

göre, açık bir fosepti�e
dönü�en Marmara’nın büyük

bölümü deniz özelli�ini
kaybetti, birçok yerinde

oksijen bitti.

Geçti�imiz Eylül ayında Kadıköy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde, DenizTemiz Derne�i/TURMEPA’nın

açtı�ı, denizlerimizden çıkarılan atıkların yer aldı�ı ‘Sualtı
Atık Sergisi’nde de Marmara Denizi’ni nasıl tahrip etti�imiz

açık bir �ekilde görülüyor. 
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