
� 13 - 19 OCAK 2012 � Y›l: 11 � Say›: 619 � 20 Kr.

Gözü karal�k m�,
millî mentalite
mi, teknoloji
ürünleriyle

mutlak uyum
yetene�i mi?
Buyurun siz
karar verin. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Her ya� kendine
özgü zorluklar,

sorunlar, eksikler
ve fazlalar içerir.

Her ya��n da
kendine özgü

avantajlar�,
güzellikler

vard�r. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

‘ZARARLI’ YİYECEKLER
TERÖRÜ!

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

ERGONOMİK
MİLLET

�iddet ve terör
insan do�as�n�n
yaratt��� davran��

kal�plar�.
Dolay�s�yla

sosyal ya�am�n
bütün

alanlar�nda var
olan bir olgu. 

ACIYA ODAKLI

Kad�köylüler’le bulu�an gazeteci-yazar
Bekir Co�kun, ‘Türkiye dibe vurdu,

sözün bitti�i yerdeyiz’ diyerek, ‘Art�k
salonlardan ç�kmal�y�z, Cumhuriyet mitingleri

tekrar ba�lamal�’ ça�r�s�nda bulundu.
Ressam Hasan Rastgeldi’nin, Bekir

Co�kun’un kö�e yaz�lar�ndan ilham alarak
haz�rlad��� ‘Yaz�n�n Rengi’ adl� sergi de ayn�

gün CKM’de aç�ld�.

‘Kadıköy’ün denizi
DALGALANSIN…!
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�� Haberi 7. Sayfada

�� Haberi 8. Sayfada

KADIKÖY
Kent Konseyi, 

TÜKODER ve TÜB�DER
topladıkları imzaları 

9 Ocak Pazartesi günü
Türkiye Büyük Millet

Meclisi ve Maliye
Bakanlı�ı’na gönderdi.
� Haberi 3. Sayfada

2012 ilan ve reklam vergileri
(tabela vergisi) hakkında

açıklamalarda bulunan Kadıköy
Belediyesi Ba�kan Yardımcısı
Hulusi Özocak, 2012 tabela

vergisini ödemek için son tarihin
31 Ocak oldu�unu belirtti.

� Haberi 3. Sayfada

KABATA�LILAR Derne�i
Ba�kanı Nabi Cücük’le

Kabata� Erkek
Lisesi’nden,

derneklerden, vakıflardan
ve Kadıköylü olmaktan

bahsettik. 
� Haberi 11. Sayfada

İmzalar Ankara’ya gönderildi
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Tabela vergisi ödeme zamanı... Kadıköy’de bir Kabataşlı

�� Haberi 10. Sayfada

Kadıköylü
2 bin 480

çocu�a sanat
ve müzik

e�itimi verilen
Kadıköy

Belediyesi
Çocuk Sanat
Merkezi’nin

yeni yıl konseri,
be�eniyle

izlendi.

ÇOCUKLARIN YENi YIL KONSERi
iZLEYiCiLERi BÜYÜLEDi

Metro ve otoyollar BU YÜKÜ
TAŞIYABiLiR Mi?
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Metro ve otoyollar BU YÜKÜ
TAŞIYABiLiR Mi?

Ankara-�stanbul Yüksek H�zl� Tren (YHT) Projesi
nedeniyle ana hat ve bölgesel tren hatlar�nda
baz� seferler kald�r�ld�, baz�lar�nda de�i�ikli�e

gidildi. Bir süredir ya�anan sorunlar �ubat ay�
itibariyle Haydarpa�a var��l� Anahat ve bölgesel

trenlerin seferden kald�r�lmas�yla ayyuka ç�kacak gibi.
Kad�köy-Kartal Metrosu ile E-5 ve TEM’in yolcu

yükünü ta��y�p ta��yamayaca�� tart���l�yor. Özellikle
Haydarpa�a-Adapazar� hatt�n� kullanan, aralar�nda
ö�rencilerin yo�unlukta oldu�u yolcular bu hatta

büyük sorun ya�ayacaklar. 
Foto�raflar: Mustafa SÜRMEL�
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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 Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
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: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 346 57 57

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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KADIKÖY’DEN
● MÜZ�KAL
■ Mançalı �övalye
�lk kez geçti�imiz y�l �stanbullu seyirciyle
tan��an, dünyaca ünlü roman Don Ki�ot’un
yazar� Cervantes’in ba��ndan geçenleri konu
alan Mançal� �övalye müzikali yeniden
Süreyya Sahnesi’nde. Hapse dü�tükten
sonra az�l� mahkûmlardan roman taslaklar�yla
mal varl�klar�n� korumak isteyen Don Ki�ot ve
Sanço Panço k�l���na giren Cervantes ve
u�a��n�n macera dolu hikâyesini konu al�yor.
Siz de macera dolu bir hikâyeyi co�kulu bir
müzikal atmosferinde izlemek istiyorsan�z
Kad�köy Belediyesi Süreyya Opera
Sahnesi’nde 13 Ocak Cuma saat 20.00 ve
14 Ocak Cumartesi saat 16.00’da
sahnelenecek y�l�n son iki temsilini
kaç�rmay�n! 

● T�YATRO
■ Azizlikler / Nereye Gidiyoruz?
Ölümünün 15. y�l�nda büyük gülmece ustas�
Aziz Nesin’in öykü, �iir, masal ve
ta�lamalar�ndan Genco Erkal’�n uyarlad��� ve
tek ba��na oynad��� bu ça�da� meddah
gösterisinde bugünlerde herkesin birbirine
sordu�u “Nereye gidiyoruz?” sorusuna yan�t
aran�yor. �çinde ya�ad���m�z toplumun
çeli�kileri, ç�kmazlar� vurucu bir dille
güldürüyor, dü�ündürüyor. Y�llar öncesinde
yaz�lm�� metinlerin bugün ne kadar güncel
olabildi�i insan� �a��rt�yor. Oyun, 14 Ocak
Cumartesi saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde, 17 Ocak Sal�
günü saat 20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
■ Sava�tan Barı�tan
Bizim Tiyatro, kurulu�unun 31. y�l�nda, 2011-
2012 sanat döneminde Sava�tan Bar��tan
adl� müzikli oyunu sahneliyor. Bir grup ayd�n-
sanatç�, televizyon için bir dizi
haz�rlamaktad�rlar. Ne ki haz�rlad�klar�
bölümleri hangi kanala götürseler ilgi
görmemekte, dahas� d��lanmaktad�rlar.
“Sava�tan ve Bar��tan”, 15 Ocak Pazar günü
saat 15.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde sahnelenecek. 
Tel: 0216 418 95 49
■ Yakla�tıkça
Tiyatro �stanbul, Gencay Gürün’ün Genel
Sanat Yönetmenli�inde yeni oyunu
“Yakla�t�kça”y� Kad�köylülerle bulu�turuyor.
Patrick Marber’in “Closer” ad�yla yay�nlanan
eserini, Gencay Gürün Türkçeye çevirdi,
Celal Kadri K�no�lu yönetti. Murat Han,
�encan Güleryüz, Nilperi �ahinkaya ve Esin
Harvey’in rolleri payla�t��� oyun, 20 Ocak
Cuma günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
■ Ben Büyüyünce �nsan Olucam
Tuncay Özinel; Zeki Müren, Bedia Muvahit,
C.Re�it Rey, �brahim Tatl�ses gibi s�ra d���
insanlarla olan komik an�lar�n� anlat�yor. “Ben
Büyüyünce �nsan Olucam”,  15, 22 ve 29
Ocak Pazar günleri saat 15.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. Tel.: 0216 467 25 68
■ Kazaen (Beyo�lu’nda Çarpı�malar)
Komedi ve hüznün iç içe geçti�i oyunda,
günümüz Beyo�lu’sunun çe�itli mekânlar�nda

kazaen kar��la�an insanlar�n, birbirlerinin
ya�amlar�n� etkilemeleri ve yeni ba�lang�çlara
evrilmeleri konu ediliyor. Nesrin
Kazankaya’n�n yaz�p yönetti�i oyunda
Mehmet Aslan, Nesrin Kazankaya, Linda
Çand�r, Zeynep Özden, �lker Yi�en, Bahar
Karo�lu rol al�yor. Kazaen (Beyo�lu’nda
Kar��la�malar), 21 Ocak Cumartesi günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi CKM’de, 25
Ocak Çar�amba günü saat 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
■ Can
Can Yücel’in �iirlerinden Genco Erkal’�n
uyarlad��� tek ki�ilik oyunu Kemal Kocatürk
yönetiyor ve oynuyor. Desenleriyle Mehmet
Güleryüz müthi� bir görsellik ve derinlik
olu�turuyor. Oyunun müziklerini Ayça
Kocatürk yap�yor. Çevre düzeninin S�rr�
Topraktepe taraf�ndan yap�ld��� oyunun
���klar� Asl� Atasoy’a emanet. Can Yücel
�iirlerinin birçok katmanda hayat buldu�u
“Can”, 21 Ocak Cumartesi saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. 

■ �ems Unutma!
S�rlar�n, kutsall���n, ailenin, a�k�n sorguland���
ve bugüne dair çok �ey söyleyen bu hikâye
de Mevlana’yla �ems’in hikâyesini, onlar
yokken ya�ananlara odaklanarak anlat�rken,
ailenin kutsall���n�, örtbas edilenlerini,
unutturulmak istenenleri sorguluyor. Oyunda
XIII. yüzy�l Konya’s�nda bir gece, Mevlana’n�n
evine konuk gelen bir hikâyecinin o evdeki
bütün düzeni nas�l de�i�tirdi�i konu ediliyor.
�ems’in kaybolmas�n�n ard�ndan alt� ki�inin
hesapla�malar�n� ele alan oyun 22 Ocak
Pazar saat 16.00’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
■ Ba� Belası
�yi bir i�iniz, güzel bir e�iniz, mutlu bir
evlili�iniz var. Bozulan bir araba hayat�n�z� ne
kadar de�i�tirir? Tiyatro Esen’in “Ba� Belas�”
ile hayata iki saatlik bir kahkaha molas� verin.
“Ba� Belas�”, 16 Ocak Pazartesi günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
■ Paçi-Bir Karadeniz Komedisi
Geleneksel tiyatro ö�elerinin bol bol
kullan�ld��� ça�da� bir yorumla sahnelenen
bir Karadeniz komedisi. �stanbul Halk
Tiyatrosu’nun sahneledi�i oyunda Erkan Can,

Neslihan Yeldan, Murat Ta�kent, Faruk
Akgören, Fehmi Karaarslan Tu�çe Güleç,
Nazif U�ur Tan oynuyor. “Paçi”, 18 Ocak
Çar�amba günü saat 20.30’da Kozyata��
Kültür Merkezi’nde. 
■ Ferhangi �eyler
Ferhan �ensoy’un 7 Mart 1987’den beri

aral�ks�z oynad��� tek ki�ilik gösterisi.
Gündelik herhangi olaylar�n ‘Ferhanca’
bir mizah penceresinden
de�erlendirilmesi… “Ferhangi �eyler”,
17 Ocak Sal� günü saat 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
■ Basit Bir Ev Kazası
Oyunda, Günay Karacao�lu’nun
canland�rd��� “Songül” karakteri her
kad�n�n günlük ya�am�nda zaman
zaman akl�ndan geçenlere, dü�lerine,
isteklerine dair dile getiremediklerini
cesurca dile getiriyor. Kad�nlar�n, a�ka,
evlili�e, aile kavram�na ve genel olarak
hayata bak���na bir ayna tutuyor. Bunu
yaparken kimi zaman güldürüyor, kimi
zaman hüzünlendiriyor. “Basit Bir Ev
Kazas�”, 20 Ocak Cuma günü saat
20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. 
■ Ne Oldu Bize?
Bu basit öyküler yuma��, asl�nda
gerçek ya�anm��l�klar�n bir harman�:

�smail Dümbüllü’nün kavu�u ile birlikte
gömülme vasiyeti, Kel Hasan Efendi’nin
yoksul ve hasta geçen son günleri, Cin
Baba’n�n Darülaceze maceras�. “Giderek tüm
de�erlerimizi küçümseyip yok etti�imiz bir
süreçte, bir yazar�n elinden gelen ancak bu
kadar oluyor.” diyor oyunun yazar� ve
yönetmeni Alpay Ekler. “Ne Oldu Bize?”, 14,
21 ve 26 Ocak günleri saat 20.30’da, 29
Ocak saat 19.00’da Kad�köy Belediyesi Halis
Kurtça Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 

● SÖYLE��
■ Politikacı Ali Topuz ile Söyle�i&�mza
Uzun y�llar CHP’de görev yapm��, Bülent
Ecevit hükümetlerinde bakan olarak çal��m��
deneyimli siyaset adam� Ali Topuz,
çocuklu�undan ba�layarak ailesini, gençli�ini,
politik çal��malar�n� ve Türkiye’nin nereye
gitti�ini, k�sa süre önce yitirdi�imiz CHP
uzman� gazeteci-yazar Hikmet Bila’y�
“De�i�imi Ya�amak” adl� kitab�nda aç�k
sözlülükle anlat�yor. Ali Topuz,
çocuklu�undan gençli�ine ve siyaset
dönemine uzanan panoramada Türkiye’nin
tarihi, co�rafi, ekonomik ve sosyolojik
foto�raflar�n�, 14 Ocak Cumartesi günü saat
15.00’te CKM’deki söyle�ide Kad�köylülerle
payla�acak.
■ Gül �repo�lu ile Söyle�i&�mza
Yazar Gül �repo�lu, “Lale Devri’nden
Esinlenmek” ba�l�kl� söyle�isiyle 15 Ocak
Pazar günü 15.00’te Kad�köy Belediyesi
Muhtar Özkaya Kütüphanesi’ne konuk
oluyor. �repo�lu, söyle�inin ard�ndan kitab�n�
imzalayacak. 

● KONSER
■ Saygun Arpalı Grup
40 y�ll�k sanat ya�am�nda, Türkiye’nin ve
dünyan�n en önemli müzisyenleriyle birlikte
çal��an Saygun Arpal�, müzikal birikimini
beste ve düzenlemelerinden olu�an
“Merhaba” ve “Sahne I��klar�” isimli iki solo
albümünde toplad�. Arpal�, albümlerinde
ya�ad���m�z topraklar�n melodik zenginli�ini,
Pop Jazz, Latin Jazz, New Age, Soft Rock
gibi dünya müzikleri ile harmanl�yor. Konser,
14 Ocak Cumartesi saat 20.30’da
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
■ Efkan �e�en Konseri
Son albümü 2011’de “Vazgeçtim” ad�yla
yay�nlanan Efkan �e�en, 14 Ocak Cumartesi
günü saat 20.30’da Kad�köy Naz�m Hikmet
Kültür Merkezi’nde bir konser verecek. 
Tel: 0216 414 22 39
■ Rönesans Sanat Evi Solistleri Konseri
�ef Meral Güney yönetimindeki Rönesans
Sanat Evi Solistleri taraf�ndan verilecek bu
renkli konsere herkes davetli. “5 Ses 5 Saz”
konserleri kapsam�nda düzenlenen konser,
18 Ocak Çar�amba saat 20.00’de
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
■ Ya�ar Konseri
1996 y�l�ndan bu yana güçlü sesi, yorumu,
söz ve besteleri, 8 albümü ile kendisine
büyük bir dinleyici kitlesi yaratan Ya�ar, 2012
y�l�n�n ilk büyük konserini 20 Ocak Cuma saat
21.00’de Bostanc� Gösteri Merkezi’nde
veriyor. Tel: 0216 384 7210
■ Damen
Büyük üstatlar�n kaynakl�k etti�i ve
Anadolu’nun farkl� yörelerinden seçilmi�,
eserlerden haz�rlanan bir repertuvardan
olu�an bu konser, ba�lama icrac�s� Mehmet
Evren Hac�o�lu taraf�ndan sizi yüre�inizden
yakalayacak. “Damen”, 20 Ocak Cuma saat

20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
■ Mutlu Türk Sanat Müzi�i 
Toplulu�u Konseri
�ef Salih Çal���r yönetiminde Mutlu Türk
Sanat Müzi�i Toplulu�u Sanat Müzi�inin
unutulmaz eserlerini müzikseverlerin
be�enisine sunacak. Konser 15 Ocak Pazar
günü saat 19.00’da Kad�köy Belediyesi Halis
Kurtça Kültür Merkezi’nde.
■ Helesa
2000 y�l�nda, Ay�enur Kolivar taraf�ndan
kurulan Helesa grubu, bugün Türkçe, Lazca,
Hem�ince, Pontus Rumcas�, Megrelce ve
Gürcüce türküler içeren repertuvarlar�n� ve
yorumlar�n� geli�tirmek konusunda
çal��malar�na devam ediyor. Helesa, 15 Ocak
Pazar günü 21.00’de Gitarcafe’ye konuk
oluyor. Bu konseri kaç�rmay�n!
Tel: 216 348 60 55
■ Jehan Barbur
Kendine özgü tarz�yla son y�llarda ad�n�
duyuran Jehan Barbur, 14 Ocak Cumartesi
günü Serhan �e�en Müzik Felsefe ve
Ya�ama Sayg� Derne�i’nin konu�u oluyor.
Saat 20.00’de sohbetle ba�layacak etkinlik
saat 21.00’de müzikle devam edecek.
Tel: 0216 680 00 10

● BALE
■ Bir Yürekten Bir Ya�amdan 
Tchaikovsky
1972 y�l�nda kurulan Ça�da� Bale Toplulu�u,
40. y�l�n� ünlü Rus besteci Tchaikovsky’nin
müzikleri ile haz�rlad��� gösteri ile kutluyor.
Topluluk, 15 ki�ilik genç ve dinamik
profesyonel dansç� kadrosuyla, 16 Ocak
Pazartesi saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
baleseverlerle bulu�uyor.

● FOTO�RAF
■ “�yi Geceler �stanbul” Gösterisi
Seyit Ali Ak’�n Türkiye foto�raf�na tarihine
katk�lar�n� hat�rlatmak ve kendisini anmak için
17 Ocak Sal� ak�am� PhotoWorld Foto�raf
Merkezi’nde bir anma etkinli�i düzenleniyor.
Seyit Ali Ak’� en iyi anlatacak ki�i olan e�i
Nursen Karas’�n da misafir olaca�� ak�am
Seyit Ali Ak’�n “�yi Geceler �stanbul” adl�
foto�raf gösterisi yap�lacak. Foto�raf tarihçisi
Seyit Ali Ak’� anma gecesine ve foto�raf
gösterisine tüm foto�rafseverler davetli. 
Tel: 0216 418 19 76

● ATÖLYE 
■ Okuma Atölyesi
Prof. Dr. A. Didem Uslu yönetimindeki
Okuma Atölyesi, iki haftada bir Sal� günleri
11.00’de, edebiyat kitaplar�n�n önceden
okunup kütüphanede üzerinde sohbet
edilece�i bir kültür etkinli�i. Okuma
Atölyesi’nde bu hafta incelenecek kitap 17
Ocak Sal� günü; Mahmut Yesari’nin “Pervin
Abla” adl� eseri. 

● SERG�
■ Kadıköy Sanatçılar Derne�i
Geleneksel Resim Sergisi
Kad�köy Sanatç�lar Derne�i Geleneksel
Resim Sergisi, 14 Ocak Cumartesi saat
16.00’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde aç�l�yor.
Sergi 25 Ocak’a kadar görülebilir. 
■ “�lk Ça�lardan Günümüze Ayakkabı”
Resim Sergisi
Ressam Selma A��k, “�lk Ça�lardan
Günümüze Ayakkab�” sergisiyle Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k Binas� Fuaye Salonu’na

konuk oluyor. 14 Ocak Cumartesi saat
16.30’da aç�lacak sergi, 20 Ocak’a kadar
görülebilir. 
■ “Dü�lerin Pe�inde Bir Ömür”
Resim Sergisi
Arif Özma�den’in “Dü�lerin Pe�inde Bir
Ömür” Resim Sergisi 14-20 Ocak tarihleri
aras�nda Kad�köy Belediyesi Ba�kanl�k Fuaye
Salonu’nda görülebilir. 
■ Yapı Kredi Resim Koleksiyonu 
‘Modern Dönem’ Sergisi
Yap� Kredi Resim Koleksiyonu ‘Modern
Dönem’ Sergisi’nde 1930’lardan günümüze
birkaç ku�ak bir araya getiriliyor. Sergi 3-30
Ocak aras�nda CKM’de. Tel: 0216 467 25 68
■ Biles Öcal Resim Sergisi
2012’ye 14. sergisiyle merhaba diyen Biles
Öcal’�n 5 Ocak’ta aç�lan sergisi, 31 Ocak’a
kadar Kad�köy’ün köklü mekânlar�ndan Fas�l

Restaurant’ta görülebilir. 
■ Karma Resim Sergisi
Songül Terlemez ve Rahime Dizdaro�lu’nun
“Karma Resim Sergisi”, 13-19 Ocak tarihleri
aras�nda Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde görülebilir.
■ Fisun Arabacı ‘Farklı Dünyalar’ 
Foto�raf Sergisi
Foto�raf sergisi ile dünyan�n çe�itli
yörelerinden farkl� insan ve ya�amlar�,
görselleri yal�n ve çarp�c� bir �ekilde gözler
önüne seriyor. Amaç sahip olduklar�m�z ve
farkl�l�klar�m�z üzerine bir anl�k da olsa
dü�ündürebilmek ve fark�ndal�k
yaratabilmek… Fisun Arabac�’n�n “Farkl�
Dünyalar” Foto�raf Sergisi, 18-28 Ocak
tarihleri aras�nda Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. 

KADIKÖY DI�INDAN
● PANEL
■ “Kapitalizmin Krizinde Kadın Olmak”
Paneli
Anar�ist Kad�nlar, 14 Ocak Cumartesi günü
saat 18.00’de Taksim’deki Kafe26A’da
“Kapitalizmin Krizinde Kad�n Olmak” ba�l�kl�
bir panel düzenliyor. Panele toplumun her
kesiminden eme�i sömürülen kad�nlar
kat�lacak, sorunlar�n� anlatacak. Etkinlikte,
kad�nlarla yap�lm�� röportajlardan olu�an bir
sinevizyon gösterisi de olacak.
www.kadinlarsokakta.org
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

SOS YAL gi ri �im ve sos yal ça l�� ma la r�n
dün ya da ör nek le ri ni bu ra dan pay la ��r ken,
özel lik le dik kat et ti �im bir ba� l�k var d�r; ça -
l�� ma la ra da hil olan la r�n ya� grup la r�…

Dün ya da sos yal an lam da ya p� lan ça l�� -
ma la r�n, özel lik le ilk ad�m la r�n da içe rik çok
önem li dir. �n gil te re’de bir çok okul, il ko ku la
ba� la m�� ö� ren ci le re ken di ge lir kay nak la r� -
n� yö net me yi ö� re tir ken, on la r�n dü zen li ola -
rak ai le le rin den al d�k la r� na kit le ri 3’e böl dür -
tür. �lk bö lüm ken di si için is te di �i ve ih ti yaç
duy du �u ko nu lar için har ca d� �� pa ra lar, ikin -
ci bö lüm kum ba ra s�n da ile ri si için bi rik tir di �i
pa ra lar, son bö lüm ise bir yar d�m ku ru lu �u
ça l�� ma s�n da kul la na ca �� pa ra lar olur. Böy -
le lik le ö� ren ci genç ya� ta ki bi rey sel ge li �im
dö ne min de sos yal et ki ye yö ne lik ilk ad� m�
at m�� olur. 

Bu nun la da ye ti nil mez, bu ba� l�k la r�n

her bi rin de hem ö� ren ci ye so rum lu luk ve ri -
lir, hem de ö� ren ci nin sos yal ko nu lar la il gi li
bil gi edin me si ni sa� la ya cak, elin de ki kay na -
�� ak ta ra cak ka nal lar, ona su nu lur.

Sis te min içe ri sin de de ne yim esas t�r, ak -
ta r� lan pa ra n�n or tak özel li �i ise �u dur: Bö -
lüm le re ay�r d� �� pa ra s� n� ne re ye kul la na ca ��
ile il gi li önü ne se çe nek ler su nul mu� ol sa da
ka rar, ke sin lik le ö� ren ci nin dir. Da ha aç�k bir
ifa dey le ken di si için haf ta da 10 ster lin har -
ca ma hak k� olan bi rey, bu nu ken di seç ti �i
�e kil de de �er len di rir. Ai le ya da ku rum de -
�er len dir me �ek li nin ne ola ca �� ko nu sun da
“�u na ihti ya c�n var, onu al!” ya da “Bu nu
ne den al d�n ki, se nin böy le si bir �e ye ih ti ya -
c�n yok tu!” di ye bir yar g� la ma da bu lun maz.

Ö� ren ci nin bi rey sel ge li �i mi bu ra da
sak l� d�r, sis tem ken di için de kü çük ya� lar -
da ki ço cuk la ra de ne yim le ri nin so nuç la r�y la
yüz le� me f�r sa t� ve rir.

Bu prog ram lar pek ta bi i ki sa de ce fi -
nan sal de �il, za man yö ne ti mi kav ra m� da
ay n� �e kil de bu ko nu ya pa ra lel yü rü tül mek -
te dir.

Ül ke miz de ya da ata er kil top lum lar da
bu bi raz fark l� ge li �i yor. Ka rar la r�n tü mü nü

ö� ren ci ad� na kü çük
ya� lar dan be ri al ma ya
me yil li ai le ler, ço cuk la -
r�n ken di bi rey sel ka rar
ve i� ti rak le rin de on la ra
f�r sat ta n� ma m�� olu -
yor. Bu du rum ile ri ki
ya� lar da da ka rar s�z ve
al d� �� ka rar la r� de ne -
yim le mek ten kor kan
ne sil ler ya ra t� yor. O ne -
sil ler de pek ta bi i ki ka rar alan la r�n pe �in de
sü rük len mek ten ile ri gi de mi yor.

Bu gün bu sos yal gi ri �im ça l��m la r� na
genç ya� lar da ka t� l�m için f�r sat olu� tu ran bir
ça l�� ma n�n ör nek prog ra m�n dan bah se de -
ce �im. Best Bud di es Tur key pro je si bir zi -
hin sel en gel li ile bir lik te yü rü tü len gö nül lü bir
ar ka da� l�k prog ra m�. Bu prog ra m�n yu ka r� -
da ki ba� l�k la il gi si, ya� gru bu. Üni ver si te, li -
se ve or ta okul se vi ye sin de 3 prog ra m� olan
Best Bud di es, gö nül lü le ri ve sos yal al g� y�
dö nü� tü ren ça l�� ma la r� n� 13 ya ��n da ba� la -
t� yor. 13 ya ��n da böy le si ne bir so rum lu lu �u
al�p yü rü ten ve genç ya� ta sos yal an lam da
de �er li bi rey le ri ye ti� ti ri yor.

Best Bud di es Tur key pro je si bu yol da
Ka ba ta� Er kek Li se si ve Eyü bo� lu E�i tim
Ku rum la r�’nda li se prog ra m� ola rak ba� la -
m�� t�. 8 Ocak 2012 gü nü ise Y�l d�z Tek nik
Üni ver si te’sin de Gür genÖz’ün gö nül lü ola -
rak sun du �u prog ram la ve 48 gö nül lü nün
ka t� l� m�y la üni ver si te dü ze yin de ba� la d�. 

Y�l d�z Tek nik Üni ver si te si �� let me Ku lü -
bü bu ça l�� ma y� okul la r� na ta �� mak üze re bi -
ze ba� vur du �un da, ça l�� ma için 2 ay sü re -

cek bir dö nem ba� la m�� ol du. Zi hin sel en -
gel li gö nül lü le ri Dost Ya �am Vak f� ile gö rü -
�e rek ora da ki ö� ren ci ler den bu lun du. Her
bir gö nül lü ve ai le siy le tek tek gö rü �ül dü.
Ay n� �e kil de üni ver si te ö� ren ci le ri ile de tek
tek gö rü� me ler ya p�l d�. Best Bud di es Tur -
key eki bi, 80’i a� k�n gö nül lü yü otur duk la r�
yer, il gi alan la r�, ya� gru bu ve k�s men cin si -
yet le ri ne gö re ar ka da� yap t�. Tüm gö nül lü ler
e� le� ti ri le me di an cak, on lar bir son ra ki e� -
le� tir me için bek le me lis te si ne al�n m�� ol du.

Best Bud di es’i bir ar ka da� l�k ve sos yal
da hil et me prog ra m� ola rak gör mek, prog -
ram ile sos yal dö nü �üm için ger çek bir yol
aç mak an la m� na ge li yor.

As l�n da bi rey le rin ol duk la r� gi bi, seç tik -
le ri gi bi, is te dik le ri gi bi ve de ya �a d�k la r� gi bi
top lum da ka bul gör me si ni ör nek le yen bir
ça l�� ma.

Ün lü ya zar Hans Chris ti an An der sen
de, ya �am da ka bul gör me ba� l� �� na uy gun
ola cak, tam da bu ko nu ya gö re bir do� ru
söz söy le mi� “Hiç bir yol, a�� la ma ya cak ka -
dar yük sek ten ge çe mez.”

www.best bud di es tur key.org 

Üniversitelerde
Sosyal Girişim

Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

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

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

T.C.                                                        
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans
ARTIK SA�LIKLI YA�A

FIRAT ÇAKIR
20 Ocak Cuma  Saat: 19.00 – 21.00

Bundan 20 y�l önce birine “Obezite nedir?” deseydik kimse
yan�t veremezdi. Peki, ne oldu da nüfusumuzun yüzde 62’si
obez veya obezlik s�n�r�na geldi? Nüfusumuzun yüzde 30’u

bel ve boyun f�t���, her üç ki�iden biri s�rt a�r�lar� ya��yor. Son
dört y�lda antidepresan ilaç kullan�m�nda 14 kat art��

ya�and�. Düzensiz beslenme ve uyku bozuklu�unun yan�
s�ra hareketsiz hayatlar�m�z birçok sa�l�k sorununu

beraberinde getirdi.  �eker, kolesterol, tansiyon, kalp ve
damar hastal�klar� gibi birçok hastal��� ya�ar hale geldik. Bu
ve benzeri sa�l�k sorunlar�n� ya�amak kaderimiz mi? Nas�l

kilo verece�iz?
Bir spor merkezine gitmeden sadece evimizdeki e�yalarla

egzersiz yapabilir miyiz?
DÜZENL� B�R HAYAT YA�AMANIN ALTIN KURALLARI

NELERD�R?
Siz de sa�l�kl� bir fiziksel ve ruhsal yap�ya sahip olmak

istiyorsan�z, sa�l�kl� ya�aman�n üç alt�n kural�n�n anlat�laca��
“ARTIK SA�LIKLI YA�A” Konferans�’na bekliyoruz.

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklarımız
numaralanmı�tır.  Yer numarası fi�lerinizi en erken

konferans zamanından 1 saat önce alabilirsiniz.

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

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I
TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23

19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr
www.19mayis.gen.tr

Mançalı �övalye
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Kad�köy Belediyesi Ba�kan Yard�mc�s�
Hulusi Özocak,  2012 ilan ve reklam
vergileri (tabela vergisi) hakk�nda,

Kad�köylüleri ayd�nlat�c� aç�klamalarda
bulundu. Bu ver gi le re Ka d� köy'de 2 y�l d�r hiç zam
yap ma d�k la r� na dik kat çe ken Özo cak, Ba ha ri ye'de
yap t�k la r� pi lot ça l�� ma y� �öy le an lat t�: “Özel bir
sis tem le bu böl ge de ki tram vay yo lu nun 360 de re ce
pa no ra mik gö rün tü le ri ni el de et tik. Böy le ce rek lam
ilan ta be la en van ter so nuç la r� ç� kar d�k. Sa ha da tes -
pit edi len ile be yan edi len ara s�n da bü yük fark lar ol -
du �u nu gör dük. Ya ni be yan edi len ile bi na n�n cep -
he sin de as� l� ilan rek lam ta be la s� aras�nda fark l� l�k -
lar var.” Özo cak, bu ça l�� ma so nu cun da, ta be la ilan
rek lam ver gi le rin de epey bir ka y�p/ka çak ol du �u nu
tes pit et tik le ri ni vur gu la ya rak, “Bu, i� let me le rin çok
s�k de �i� me si, ko nu nun bi lin me me si, yan l�� öl çüm,
be yan edil me me si gi bi se bep ler le olu yor. Bu ça l�� -
ma y� Ba ha ri ye'den son ra 19 Ma y�s Ma hal le si'nde
de yap t�k. Da ha son ra da tüm Ka d� köy'e ya y� la cak”
de di. Ka d� köy Be le di ye si ola rak gör sel kir li li �in
önü nü al mak için ça l�� ma yap t�k la r� na da de �i nen
Hu lu si Özo cak, “�� let me ler, ta be la as ma dan ön ce
mut la ka be le di ye miz Çev re Ko ru ma ve Kon trol
Mü dür lü �ü'nden uy gun luk bel ge si al mak zo run da -
lar. Di le yen is te di �i ye re ilan/rek lam asa maz, bro -
�ür bas t� r�p cad de de da �� ta maz. Ön ce den izin al ma -
s� ve ver gi si ni ya t�r ma s� ge rek. Özel lik le el bro �ür -
le ri oku duk tan son ra ye re at�l d� �� için bü yük bir kir -
li lik ya ra t� yor. Oy sa biz te miz bir Ka d� köy için ça -
l� �� yo ruz” di ye ko nu� tu.

� 5 SO RU DA  TA BE LA VER G� S�...
1- �LAN VE REK LAM VER G� S�

HAN G� KO NU LAR �Ç�N VE R� L�R?  
� �lan ve Rek lam ama c�y la da �� t� lan bro �ür, ka -

ta log, du var tak vi mi, bib lo lar ve ya ben zer le ri nin her
bi ri her bi ri için,

� Dük kân, ti ca ri, sa na yi mü es se se ve ser best
mes lek er ba b�n ca çe �it li yer le re as� lan ve ta k� lan her
çe �it lev ha, ya z� ve re sim gi bi sa bit bü tün ilan ve
rek lam la r�n be her met re ka re sin den,

� I��k l� ve ya pro jek si yon lu ve elek tro nik ka yan
ya z� l� ilan rek lam lar dan her met re ka re si için
y�l l�k ola rak ve ri lir. 

� Mo tor lu ta ��t araç la r� n�n içi ne ve -
ya d� �� na ko nu lan ilan ve rek lam la r�n
be her met re ka re sin den.
2- �LAN VE REK LAM VER G� S�
(TA BE LA VER G� S� S� NE D�R? 
2464 Sa y� l� Be le di ye Ge li ri Ka -
nu nu'nun 12. Mad de si ne gö re
be le di ye s� n�r la r� ve kon trol so -
rum lu lu �u da hi lin de her tür lü
ilan, rek lam, �lan ve Rek lam
Ver gi si ne ta bi idir. �lan ve Rek -
lam Ver gi si mü kel le fi, �lan ve
Rek la m� ken di ad� na ya par ve ya
yap t� ran ger çek ve ya tü zel ki �i -
ler dir. 1 Ocak ile 31 Ocak ta rih le -

ri ara s�n da �lan ve Rek lam Ver gi si Be yan na me si
ve ril me si zo run lu ol du �un dan mü kel lef le rin bu sü -
re içe ri sin de ge cik me ye mey dan ver me den be yan -
na me le ri ba� l� bu lun duk la r� be le di ye le re ver me le ri
ge rek mek te dir.

3- �LAN VE REK LAM VER G� S�
NE RE YE VE NE ZA MAN YA TI RI LIR?  

�lan ve Rek lam Ver gi si, ilk de fa mü kel lef olun -
ma s�n da ha lin de ye ni aç� lan i� ye rin de bu lu na cak ta -
be la için as�l ma dan ön ce Ka d� köy Be le di ye Ba� -
kan l� �� Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü dür lü �ü’n den

izin al�n ma s� mec bu ri dir. Uy gun luk bel ge si
ta be la için ha z�r la nan be yan ekin de Ma -

li Hiz met ler Mü dür lü �ü ne ve ri lir. Ön -
ce den mü kel le fi ye ti olan lar ocak ay�

için de be yan la r� n� ve re rek öde me -
le ri ni yap ma la r� ge re kir. 

� �lan ve rek lam ver gi si be -
yan na me si ve ril mez ise ne olur? 

Be ya n�n sü re sin de ve ril me -
me sin de  213 sa y� l� ver gi Usul
ka nu nu  351 ve 352 mad de le -
rin de ki usul süz lük ce za s� ile
341 mad de sin de ki Ver gi zi ya�
ce za s� uy gu la n�r.
� Va de ta ri hin de  öde me ya -
p�l maz ise; Öde me sü re sin de

öden me yen ver gi ler için 6183

sa y� l� Am me Ala cak la r� n�n Tah sil Usu lü Hak k�n da
Ka nun 51 Mad de si ne gö re tes pit edi len oran üze -

rin den ge cik me zam m� al� n�r. (2010/965 sa y� l� Ba -
kan lar Ku ru lu Ka ra r� ile 19/10/2010 ta ri hin den iti -
ba ren ay l�k yüz de 1.40 ora n�n da ge cik me zam m�

uy gu lan mak ta d�r.)
4- �LAN VE REK LAM VER G� S� BA� VU RU

BE YA NI  VE GE REK L� BEL GE LER NE LER D�R?
�lan ve Rek lam Ver gi si Be yan na me si için;                 

�a h�s fir ma la r� için mü kel lef le rin nü fus cüz da n� fo -
to ko pi si, tü zel ki �i ler için �ir ket söz le� me si fo to ko -
pi si ekin de, ver gi lev ha s� fo to ko pi si,  ilan ve rek la -
m�n ko nul du �u ye rin ad re si (ma hal le, cad de ve so -
kak nu ma ra s�, bi na nu ma ra s�), mü kel le fin i� ye ri ad -
re si, mü kel le fin ika met gah ad re si, ba� l� ol du �u ver -
gi da ire si ve si cil nu ma ra s�, ya p� lan ilan ve rek la m�n
cin si, ebat la r�, sa y� s�, ���k l� ve ya ���k s�z ol du �u na
da ir bil gi ler içe ren �lan ve Rek lam Be yan na me si ni
dol du ra rak Be le di ye Ge lir Ser vi si’ ne ba� vur ma la r�
ge re kir. �lan rek lam be yan na me si 488 sa y� l� Dam ga
ver gi si ne ta bi ol du �u için ta hak kuk s� ra s�n da dam -
ga ver gi si ta hak kuk et ti ri le rek ver gi da ire si ne öde -
nir. 

5- �LAN VE REK LAM VER G� S�N DE
�S T�S NA VE MU AF� YET VAR MI DIR?

Ger çek ve ya tü zel ki �i ler den,  
� Her han gi bir ilan ve rek lam yap ma yan, her -

han gi bir lev ha, ta be la vb. as ma m�� olan lar ile        
� �� yer le ri nin içi ne ve ya d� �� na ½ met re ka re yi

a� ma yan ve i� sa hi bi nin kim li �i ile i�in ma hi ye ti ni
gös te ren ���k s�z lev ha la r� asan lar�n �lan ve Rek lam
Ver gi si mü kel le fi ye ti bu lun ma mak ta d�r. Bu ne den -
le, yu ka r� da be lir ti len ki �i le rin �lan ve Rek lam Ver -
gi si Be yan na me si ver me si ne ge rek bu lun ma mak ta
olup bu ki �i ler ad� na bir �lan ve Rek lam Ver gi si tar -
hi ya t� da ya p� la maz. 

KADIKÖY Kent Konseyi,
Tüketiciyi Koruma Derne�i

(TÜKODER), Tüketici Bilincini
Geli�tirme Derne�i

(TÜB�DER) dolayl� vergilerin
kald�r�lmas�, bu yap�lamad���
takdirde Avrupa Birli�i (AB)

oranlar�na çekilmesi ve temel
g�da maddelerinden Katma

De�er Vergisi (KDV)
al�nmamas� için

düzenledikleri imza
kampanyas� sonucunda toplanan imzalar�
Kad�köy Merkez Postanesi’nden 9 Ocak
2012 Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet

Meclisi (TBMM) ve Maliye Bakanl���’na
gönderdi. Kad�köy Merkez Postanesi

önünde imzalar�n gönderilmesinden önce
yap�lan bas�n aç�klamas�nda; pasaport
harçlar�, nüfus cüzdan� bedelleri, banka

çek bedelleri gibi de�erli ka��t bedelleri ile
dava ve icra harçlar�n�n artt�r�lmas�,
do�algaz ile köprü geçi� ve otoyol
ücretlerine zam yap�lmas� ele�tirildi.

Özellikle alkollü içecekler, sigara, cep

telefonlar� ve otomobil gibi birçok tüketim
ürünlerinin al�mlar�nda ödenen ÖTV ve

KDV oranlar�n�n dünya ölçe�ine göre son
derece yüksek oldu�u, 2011 y�l�nda

yeniden oranlar artt�r�ld��� belirtilen bas�n
aç�klamas�nda yap�lan zamlar�n

“güncelleme” diye nitelendirilmesi
ele�tirildi. Yeni zam ve vergilerin 2012’de
de devam edece�inin vurguland��� bas�n

aç�klamas�nda hükümetin gelir ve
kazanca göre vergi toplamas� gerekti�i

belirtilirken, vergi ile bütçe aç�klar�n�
kapatmaya çal��man�n yanl�� oldu�u ifade

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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0 532 522 13 28

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

Tabela vergisi ödeme zamanı...Tabela vergisi ödeme zamanı...Tabela vergisi ödeme zamanı...Tabela vergisi ödeme zamanı...Tabela vergisi ödeme zamanı...Tabela vergisi ödeme zamanı...
2012 tabela vergisini ödemek için son gün 31 Ocak! Ödemelerinizi hafta içi mesai saatlerinde Hasanpa�a’daki Kadıköy Belediyesi

Hizmet Binası’na gelerek, belediye kiosklarını kullanarak, www.kadikoy.bel.tr adresine girerek, 444 55 22 numaralı Ça�rı Merkezi’ni
arayarak, Denizbank, Finansbank, Halkbank, TEB, Türkiye �� Bankası ve Vakıfbank bankalarını kullanarak ödeyebilirsiniz.

İmzalar Ankara’ya gönderildi

edildi. Bas�n
aç�klamas�nda, “Bizler
Kad�köy Kent Konseyi
Tüketici Haklar� Birimi,

Tüketiciyi Koruma
Derne�i ve Tüketici
Bilincini Geli�tirme

Derne�i olarak ülkemizde
insafs�zca uygulanan

ÖTV ve KDV miktarlar�n�
protesto etmek ve ilgili
hükümet birimlerinden

bu vergilerin
kald�r�lmas�n� veya

oranlar�n�n indirilmesi için
ortak bir çal��ma yapt�k
ve Hükümet yetkililerine

ula�t�r�lmas� için on
binlerce imza toplad�k.

Bugün bu imzal� metinleri
posta yoluyla TBMM ve

Maliye Bakan�’na
gönderiyoruz. Bu

vesileyle haz�rlad���m�z
metinleri imzalayarak
bizlere destek olan

Kad�köylü tüketicilerimize
özellikle te�ekkür etmek

isteriz” denildi. 

Kadıköy Belediyesi Ba�kan Yardımcısı Hulusi Özocak,
Bahariye’de yaptıkları çalı�mada, reklam ilan tabela

envanter sonuçlarını çıkardıklarını belirterek, “Sahada
tespit edilen ile beyan edilen arasında büyük farklar

oldu�unu gördük. Beyan edilen ile binanın cephesinde
asılı ilan reklam tabelasında farklılıklar oldu�unu tespit

ettik. Bu çal�ma tüm Kadıköy’ü kapsayacak” dedi.  
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  06 - 13 - 22 OCAK 2012

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KEND�M�Z OLMAK
Konu�mac�: �nal

AYDINO�LU
Tarih:13 Ocak 2012 Cuma

Saat:14.00
Yer: Suadiye Gönüllü Evi

Düzenleyen: Suadiye
Gönüllüleri   

ESTET�KTE TASARIM VE
K���YE ÖZEL GÜZELL�K
Konu�mac�: Op.Dr.Fikret

ÇEL�K
Tarih: 17 Ocak 2012 Sal

Saat :14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Caddebostan

Gönüllüleri
“SOKAK HAYVANLARININ

DA YA�AM HAKKI
VARDIR” 

Konu�mac�: Veteriner Hekim
Serkan GÜRSES

Tarih: 17 Ocak 2012 Sal
Saat: 14.00

Yer: Acbadem Gönüllü Evi
Düzenleyen: Acbadem

Gönüllüleri 
BA�ARI VE MUTLULUKTA

NEFS�N YÖNET�M�
Konu�mac�: Ö�rt.Üyesi Dinç

YAYLALIER
Tarih: 19 Ocak 2012

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

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah.  Gönüllüleri   

SOSYAL 
“HAYVANAT BAHÇES�”

Tiyatro Oyunu
Yazan: Korhan ABAY
Tarih: 16 Ocak 2012
Pazartesi Saat: 20.00

Yer: Bar� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri   

YEN� YIL MORAL GÜNÜ
(Huzur Evi Sakinlerine Yeni

Y�l Moral Gecesi Selma
HEPGÜL Konseri)
Tarih: 17 Ocak Sal

Saat: 20.00
Yer: Kadköy Halk E�itim

Merkezi Salonu
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri  FENERBAHÇE
MAH.GÖN.TSM KOROSU

KONSER�
�EF: Caner BAKIR

Tarih: 17 Ocak 2012 Sal
Saat: 20.00

Yer: Kadköy Belediyesi
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Gönüllüleri 

�EHR-� �STANBUL TSM
KOROSU KONSER�

�EF:Murat BÜYÜKKAYA
Tarih: 18 Ocak 2012

Çar�amba Saat: 20.00
Yer: Kadköy Belediyesi

Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri   

YA�AM TARZI VE
SA�LIKLI BESLENME 
Konu�mac�: Ya�am Tarz�
Koçu Cemile Cabbarova

PAMUK
Tarih: 19 Ocak 2012

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri     
NÂZIM H�KMET RAN

DO�UM GÜNÜ
KUTLAMASI

Tarih: 20 Ocak 2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Merdivenköy ve
Tiyatro Gönüllüleri

SA�LIK AKUPUNKTUR VE
TEDAV� ETT���
HASTALIKLAR

Konu�mac�: Dr. Kaya
ÖZKU�

Tarih: 18 Ocak 2012
Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri     
KI� HASTALIKLARI VE

KORUNMA YÖNTEMLER�
Konu�mac�: Sun Med Klini�i

Ba�kehimi  Nusret
KIZERLER�

Tarih: 18 Ocak 2012
Çar�amba Saat: 14.00

Yer: S.Cedit Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahraycedit

Gönüllüleri 
BESLENME VE D�YET

Konu�mac�: Diyetisyen Dr.
Arzu GÖKMEN

Tarih: 19 Ocak  2012
Per�embe Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri   

ALZHE�MER NED�R?
HASTAYA NASIL

BAKILIR?
Konu�mac�: Nöroloji

Uzm.Mehmet Emin ÇAKIR
Central Hospital Hast

��birli�i �le 
Tarih: 20 Ocak  2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Hasanpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri   

BESLENME VE D�YET
Konu�mac�: Diyetisyen
Gizem KESERVURAN

Medical Park Hast. 
��birli�i ile

Tarih: 20 Ocak  2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: Osmana�a Gönüllülü
Evi

Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllüleri     

T�YATRO GÖNÜLLÜLER� 
‘Rumuz Goncagül’ü oynad�
Kadıköy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri,
“Rumuz Goncagül” adlı oyunu, Barı�
Manço Kültür Merkezi’nde 12 Aralık

ak�amı ba�arıyla sahneledi.
Oktay Arayı’nın yazdı�ı oyunda;

kocasının ölümünden sonra emekli aylı�ı
ile kıt kanaat geçinmeye çalı�an �nsaf
Hanım’ın evde kalmı� kızına zengin bir

koca bulmak için gazeteye ilan
vermesiyle talipleriyle aralarında geçen

olaylar, göstermeci bir üslupla traji
komik olarak anlatılıyor.   

Alzheimer hakk�nda
bilgilendirildiler

F�K�RTEPE Gönüllüleri taraf�ndan gönüllü
evinde düzenlenen “Ya�l�lar� ve kad�nlar�

Alzheimer hakk�nda bilgilendirmek” konulu
toplant�da Dr. Nilüfer Ülgen, Fikirtepeli
bayanlara konu hakk�nda bilgi verdi. 

28 Aral�k’ta düzenlenen etkinlikte, kat�l�mc�lar
ça��m�z�n s�k görülen hastal�klar�ndan biri olan
“Alzheimer” hakk�nda merak ettikleri her �eyi

Dr. Ülgen’den ö�rendiler. 

�EF Caner Bak�r yönetimindeki Kriton
Curi Park� Gönüllüleri Türk Sanat Müzi�i

Korosu’nun Kad�köy Evlendirme Dairesi’nde
verdi�i konserde 23 �ark� seslendirildi. 
3 Ocak Sal� ak�am� verilen konserde
dinleyiciler zaman zaman �ark�lara

e�lik ettiler. 
BEBEK ÇANTALARI TESL�M ED�LD�

Kriton Curi Gönüllüleri’nin bir di�er etkinli�i
de yeni do�acak bebekler için haz�rlanm��
olan ve içinde bebeklerin gereksinimi olan
tüm e�yalar�n bulundu�u çantalar�n, ye�il
kartl� anne adaylar�na teslim edilmesiydi. 
Çantalar, annelere, Kad�köy Belediyesi

Fikirtepe E�itim Sosyal Destek Merkezi’nde
6 Ocak Cuma günü verildi. 

Os ma na �a ma hal le si ka d�n la r� “Ka d� na �id -
de te Ha y�r” de di. Os ma na �a Ma hal le si
Gö nül lü Evi’nde 15 Ara l�k’ta dü zen le nen

“Ka d� na �id det” ko nu lu söy le �i nin ko nu �u Tür ki -
ye Ya zar lar Sen di ka s� (TYS) üye si ve fel se fe ci ya -
zar Tan su Be le’ydi. 

Be lel, ka d�n la r� m� z� �id de te  kar ��  bi linç -
len di rir ken, �id de te u� ra yan ka d�n la ra  ne re le -
re ba� vu ra cak la r�  ko nu sun da  ad res ler  ver di.
Yö re de  �id de te  u� ra m��  ka d�n la r�n  can l� an -
la t� m�y la  ba� la yan  prog ra ma, ma hal le den  ka -
t� lan  ka d�n la r�n ya n�n da , er kek le rin de  ka t�l -
ma s� da dik kat çek ti.

Ya zar-mü zis yen �k bal  Kay nar’�n da ka t� -
l� m�y la de vam eden prog ram da ka d�n la ra öne -

ri len en  çar p� c�  slo gan “Ön ce i�i niz, son ra e�i -
niz ol sun” ol sun du. 

Söy le �i de, sos yal ve  si ya sal an la y� ��n de -
�i� me si, sos yal kül tür de de �i �ik lik  ya p�l ma s�
ve e�i tim li an ne le rin ye ti� ti ril me si ko nu la r� na
da vur gu  ya p�l d�. Et kin lik, Os ma na �a Gö nül -
lü Ba� ka n� �ük ran Gül gen’in ko nuk la ra kü çük
ar ma �an lar ver me si ile so na er di. 

A� LE  HE K� M� N�N GÖ REV LE R� 
Os ma na �a  ma hal le sin de ki bir di �er et kin -

lik te, ma hal le sa kin le ri  ai le he kim li �i nin gö -
rev le ri hak k�n da bil gi len di ril di. 13 Ara l�k’ta
dü zen le nen et kin lik te Ai le  He ki mi Dr. Ga ye
Ürk mez,  ya ta lak has ta la r�n ba k�m la r� hak k�n -
da ay d�n la t� c�  bil gi ler ver di.  

Kriton Curi Gönüllüleri
KONSER VERD�

KADIKÖY Belediyesi Gönüllüleri, Sa�l�k Proje
Koordinatörü Gülsün I��k taraf�ndan koordine

edilen bir organizasyonla Türkan Sabanc�
Görmezler Okulu’na y�lba�� kutlamas� ve
ö�rencilere moral vermek amac� ile 26

Aral�k’ta bir ziyaret düzenlediler.
Ziyaret s�ras�nda Kad�köy Belediyesi Mahalle
Gönüllüleri’nin haz�rlad�klar� g�da malzemeleri

de ö�rencilere da��t�ld�. 
Ayr�ca Kriton Curi Park� Müzik Grubu da
ö�rencilere müzik e�li�inde güzel bir gün

ya�att�. Günün sonunda proje koordinatörü
Gülsün I��k, desteklerinden dolay� gönüllülere

te�ekkür ederek 2012 y�l�nda sa�l�k
projelerinin tarama ve sa�l�k seminerleri

�eklinde devam edece�ini y�l sonunda da
genel bir sa�l�k �enli�i planlad�klar�n� ifade

etti. 
Okul  Müdürü Feyzullah Güler de ziyaret

nedeniyle gönüllülere te�ekkür etti. 

Türkan Sabanc� Görmezler
Okulu’nu Z�YARET ETT�LER 

Feneryolu Gönüllüleri
YENi YILI KUTLADI 

FENERYOLU Gönüllüleri, 7 Ocak
Cumartesi günü saat 10:30’da

Selamiçe�me Özgürlük Parkı içindeki
Fua Cafe’de biraraya geldi. Gönüllülerin
her ayın ilk Cumartesi günü  geleneksel
olarak yaptıkları kahvaltılı toplantı, bu

kez yeni yıl kutlamasına dönü�tü. 
Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi ve
Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi

Yönetim Kurulu üyesi Gülçin Ergun’un
açılı� konu�ması ile ba�layan toplantıda,
ileti�imin, insanlar arasındaki ho�görü ve

anlayı�ın önemi vurgulandı. Gönüllü
olarak çalı�ma duygusunu ya�atan ve her

türlü imkanı sa�layarak deste�ini hiç
eksik etmeyen Kadıköy Belediye Ba�kanı

Selami Öztürk’e, Feneryolu Gönüllüleri
tarafından yapılan te�ekkürün ardından
yeni yıl pastası kesildi. Gönülüllerin yeni

yılın herkes için iyi geçmesi dile�iyle
toplantı sona erdi. 

TÜRK MÜZİĞİ 
KAYIT DUYURUSU

GÖNÜLLÜ EV�M�ZDE, �EF
SERTAÇ TEZEREN

YÖNET�M�NDE TÜRK SANAT
MÜZ��� KOROSU KAYITLARIMIZ

DEVAM ETMEKTED�R.

SUAD�YE GÖNÜLLÜLER�
B�LG� MÜRACAAT: 

0532 242 84 85   

KADINA ŞiDDETE

Doç. Dr. Er gün Yol cu ta ra f�n dan ka le -
me al� nan “1453’ten Gü nü mü ze �s tan -
bul Üni ver si te si” ad l� eser de Fa tih

Sul tan Meh met’ten gü nü mü ze ka dar ge çen
sü reç te �s tan bul Üni ver si te si’nin ge li �im ve
de �i �i mi ni bu la cak s� n�z. 

�s tan bul Üni ver si te si ile �s tan bul 2010
Av ru pa Kül tür Ba� ken ti Ajan s� ta ra f�n dan
2011 y� l�n da ya y�n la nan ba �u cu ni te li �in de ki
ese rin olu� ma s� a�a ma s�n da in ce ele yip s�k
do ku yan bir tarz la ça l� �an Doç. Dr. Er gün
Yol cu as l�n da �s tan bul Üni ver si te si’ni an la -
t�r ken bir an lam da Türk top lu mun da üni ver -
si te nin ge li �im a�a ma la r� n� da bu ça l�� ma s�n -

da ana hat la r�y la me rak l� la r� na sun mu�. Ka -
pa ��n dan bas k� ve gör sel ta sa r� m� na ka dar ��k
gö rü nü müy le de dik kat çe ken ese rin içi de
me rak la oku ya ca �� n�z bil gi ler le do lu. Kök lü
ku ru mun Med re se, Da rül fü nün ve 1933 Üni -
ver si te Re for mu son ra s� dö nem le ri ni ir de le -
yen Doç. Dr. Yol cu bel ge sel ki ta b� 1453’ten
gü nü mü ze ka dar ge çen sü reç te �s tan bul Üni -
ver si te si’ne emek ver mi� tüm ö� re tim üye le -
ri ne, ça l� �an ve ö� ren ci le ri ne it haf ede rek
müt hi� bir ku rum sal bir lik ör ne �i ser gi le mi�.
Yol cu, ese rin ön sö zün de ger çek le� tir mek is -
te di �i bir pro je yi ha ya ta ge çir me nin mut lu lu -
�u nu da ya �a d� �� n� ifa de et mi�. 

İstanbul Üniversitesi’nin tarihi,
BELGESEL KİTAPTA TOPLANDI

HAYIR
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�
s tan bul �l Mil li E�i tim Mü dür lü �ü’nün, ö� -
ren ci le re oku ma al�� kan l� �� ka zan d� ra rak,
ki tap dost la r� n� ya zar la r�y la bu lu� tur ma y�

amaç la yan “Ya zar lar Okul lar da” pro je si kap -
sa m�n da, Ka d� köy �l çe si �l kö� re tim
okul la r� ya za r� Yal vaç Ural ile
ö� ren ci le rin ilk bu lu� ma s�,
�l ha mi Ah med Ör ne kal �l -
kö� re tim Oku lu’nda
ger çek le� ti ril di.

�lk söy le �i ye; Ka -
d� köy �l çe Mil li E�i -
tim Mü dü rü Fer �at
Ayar, �u be Mü dü rü
Fah ri Cü re bal, Ar-Ge
Bi ri mi üye le ri Mah mut
Ay te kin, So ner Bi lim ve
oku lun ida re ci, ö� ret men le ri

ile yak la ��k 400
ö� ren ci ka t�l d�.
S ö y  l e  � i  d e ,
Yal vaç Ural,
do� ru bes len -

me, med ya
okur  ya  za r  l �  � � ,

Türk çe kul la n� m�
ve ke li me da �ar c� �� n�n

zen gin le� ti ril me si ko nu la r�n da ki de ne yim le ri -
ni, gö rü� le ri ni, ara� t�r ma la r� n� di le ge ti rir di.
Ö� ren ci le re de so ru lar yö nel ten Ural, seç ti �i
ö� ren ci le re sah ne de çe �it li k� sa oyun lar oy na -
ta rak da söy le �i yi e� len ce li ve ka t� l�m l� ha le
ge tir di. Söy le �i ö� ren ci le re öz gü ven, dü �ün ce
üret me alan la r�n da bir f�r sat olur ken, ge nel
kül tür ve dil zen gin lik le ri ne, ye ni Türk çe ke li -
me ler ö� re te rek de kat k� sa� la d�.
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Okul lar da oku ma eği ti mi Okul lar da oku ma eği ti mi Okul lar da oku ma eği ti mi Okul lar da oku ma eği ti mi Okul lar da oku ma eği ti mi Okul lar da oku ma eği ti mi 

SER� �LANLAR 
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Nurhan ÖZDEM�R

Seri: A S�ra No:000251-000300 Dernek gelirleri al�nd�
belgesi gelir makbuzumuz kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.     

Spina Bifida Derne�i �stanbul �ubesi      

FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Do�rama - Çerçeve
1976’dan beri hizmetinizde olan firmamız 

2 sene aradan sonra TEKRAR siz
Kadıköylülerin H�ZMET�NDE…

PANJUR  TAM�R�…
� Cam 
� Ayna
� Ya�lıboya Tablo
� Alüminyum do�rama
� Tual üstüne baskı
� Plastik do�rama
� Plastik çerçeve
� Panjur+Tamirat
� Ah�ap çerçeve

� Motorlu panjur
� Varak ayna
� Fotoselli Cam Kapı
� Varak tamiratı
� Stor sineklik
� Du�a kabin
� Küpe�te
� Katlanır cam 
� Cam balkon sistemleri

Tel: 0216 386 82 88 GSM: 0531 929 84 94
Adres: Kantarcı Rıza Sk.Beyazkö�k Apt. No. 17 Dükkan no. 2

ERENKÖY \ KADIKÖY ( Divan pastanesi soka�ı)

RESSAMLARA % 20 �ND�R�M UYGULANIR…

Yalvaç Ural Kadıköy’deYalvaç Ural Kadıköy’deYalvaç Ural Kadıköy’deYalvaç Ural Kadıköy’deYalvaç Ural Kadıköy’deYalvaç Ural Kadıköy’de

Ka d� köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra han’�n
ön der li �in de olu� tu ru lan Kül tür Sa nat

Plat for mu’ndan kat k� la r�y la yü rü tü len e�i -
ti me des tek amaç l� “Okul lar da Ek ran Ba ��m l� l� -
��y la Ba� Et me ve Ki tap la Ba r�� ma Söy le �i le ri”
sü rü yor.

�l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar’�n
ön cü lü �ün de  ba� la t� lan ça ��n has ta l� �� ek ran
ba ��m l� l� ��y la ba� et me  ve ki tap la ba r�� ma
söy le �i le ri okul lar da bü yük il gi  gö rü yor. Ka -
d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü E�i tim ve
Kül tür Bö lü mü �u be Mü dürü Ha san De mir’in
be lir le di �i 20 okul da, ön ce lik le er ken dö nem -
de ki tap la do� ru ili� ki ku ra ma m��, ek ran ba -
��m l� s� ma� du ru, ki tap tan kop mu�, oku ma y�
sev me yen  ö� ren ci ler he def le ni yor. Ça l�� ma -
n�n  Ki tap la Ba r�� ma Söy le �i le ri ni ve Oku ma -
y� Sev dir me Atöl ye si’ni, Oku yan Top lum Pro -
je si yü rü tü cü sü e�i tim ci Fer hat Özen ger çek -
le� ti ri yor.

E�i tim Kül tür Bö lü mü  �u be Mü dü rü Ha -
san De mir konuyla ilgili yap t� �� aç�k la ma da,
“Pro je nin, Ki tap la Ba r�� ma Söy le �i le ri ve

Oku ma y� Sev dir me Atöl ye si’yle, ki ta ba küs,
oku ma ya gö nül süz genç ler de, uy ku ya yat m��
olan oku ma is te �i ni uyan d�r ma y�, e�er yok sa
da on la ra a�� la ma y� amaç l� yo ruz” de di.

�l kö� re tim de  7. 8. s� n�f la ra,  li se ler de  9-10

ve 11-12.  s� n�f la ra ol mak üze re, üç dü zey de
ger çek le� ti ri len, say dam gös te ri ve mü zik
efek tiy le des tek li ti yat ral su num,  ö� ren ci le rin
ya n� s� ra ö� ret men le rin ve yö ne ti ci le rin de bü -
yük il gi si ni çe ki yor.

Kadıköy Kaymakamlı�ı ve �lçe Milli E�itim
Müdürlü�ü’nün ilçedeki okullarda uyguladı�ı ekran

ba�ımlılı�ına kar�ı kitapla barı�ma söyle�ileri sürüyor. 

‘Yazarlar Okullarda’ projesi
kapsamında, Kadıköy �lçesi

�lkö�retim okulları yazarı
Yalvaç Ural ile ö�rencilerin ilk

bulu�ması, �lhami Ahmed
Örnekal �lkö�retim Okulu’nda

gerçekle�tirildi. 

KADIKÖY Belediyesi Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi,
2012 Ö�renci Seçme ve Yerle�tirme Sistemi’ne (ÖSYS)
ba�vurmak isteyen ve ba�vuru kılavuzunu temin etmek
isteyen engellilerin, ÖSYS’ye 03-13 Ocak 2012 tarihleri

arasında www.osym.gov.tr sitesine ya da ÖSYM ba�vuru
merkezleri aracıyla ba�vuruda bulunabileceklerini söyledi.

Ba�vuru merkezlerinin ileti�im bilgileri ve sınava ili�kin
detaylar 2012-ÖSYS ba�vuru kılavuzunda yer alıyor.

2012-ÖSYS ba�vuru kılavuzu, i�itme ve görme engelli
adaylar için sesli ve görüntülü olarak hazırlandı.

A�a�ıdaki linkten kılavuza ula�abilirsiniz:
http://www.osym.gov.tr/belge/1-13228/gorme-ve-isitme-

ozurlu-adaylarin-2012-osys-kilavuzuna-e-.html 
ÖZÜRLÜ MEMUR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kadıköy Belediyesi Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi,  2012
Özürlü Memur Sınavı’nın (ÖMSS) hangi tarihte

yapılaca�ını da açıkladı.  03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlü�e giren

“Özürlülerin Devlet Memurlu�una Alınma �artları ile
Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında

Yönetmelik” uyarınca Özürlü Memur Seçme Sınavı ÖSYM
tarafından yapılacak. Sınav, 29 Nisan 2012 tarihinde
gerçekle�tirilecek. Sınava ili�kin ba�vuru, ba�vuru

merkezleri, ba�vuru ko�ulları gibi bilgiler daha sonra
ÖSYM tarafından adayların bilgisine sunulacak. 

ENGELSIZ �� VE �STIHDAM MERKEZ�
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok. Sadıko�lu 

Plaza 5 No: 49 Kadıköy-�stanbul / Türkiye
Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr  

Tel.: 0216 338 2414 Faks: 0216 338 88 84                          

ENGELLi GENÇLERE
ÖNEMLi UYARI‘Kalbim Seninle’

fotoğraf sergisi
Optimum’da…

�STANBUL
Optimum Outlet bir
sosyal sorumluluk
projesine daha ev
sahipli�i yap�yor.

Bebek ve çocuklarda
kalp sa�l���na dikkat
çekmek ve aileleri

bilinçlendirmek
amac�yla ünlü

sanatç�lar�n deste�i
ile hayata geçirilen
“Kalbim Seninle”
projesini �stanbul
Optimum Outlet
ziyaretçileri ile
bulu�turuyor.

26 ünlü ismi biraraya
getiren ve 9-22 Ocak

2012 tarihleri
aras�nda �stanbul

Optimum Outlet’de
sergilenecek olan
Kalbim Seninle

sosyal sorumluluk
projesi kapsam�nda
ünlü isimler bebekler
ve çocuklarla birlikte
foto�raflar çektirdi.

Projenin yap�mc�l���n�
Selçuk Kaya ve Ba�ak Çokan üstlendi. Proje için
çocuklarla birlikte kamera kar��s�na geçen ünlü

isimleri de foto�rafç� Ya�ar Saraço�lu görüntüledi.
Ünlülerin deste�i ile bebek ve çocuklarda kalp

hastal�klar�na kar�� fark�ndal�k yaratmak amac�yla
hayata geçirilen projede kamera kar��s�na geçen
isimler; Mustafa Sandal, Emina Sandal, Selçuk

Yöntem, Deniz Seki, Demet �ener, Tamer
Karada�l�, Arzu Balkan, Mehmet Ali Erbil, Berna

Laçin, �vana Sert, Perihan Sava�, Oya Ba�ar, Esra
Erol, Emel Müftüo�lu, Levent Özdilek, Emre K�nay,
Sibel Turnagöl, Altan Gördüm, Nurseli �diz, Ye�im

Salk�m, Hakan Eratik, Irmak Ünal, Cengiz
Semercio�lu, Burak Hakk�, Ömür Gedik, �irin Sever
oldu. Cihangir’de yap�lan çekimlerde ise �vana Sert

o�lu Ate� ile, Esra Erol o�lu �dris Ali ile Tamer
Karada�l� -Arzu Balkan çifti k�zlar� Zeyno ile Ye�im
Salk�m-Hakan Eratik çifti de k�zlar� Ada ile objektif

kar��na geçti.  
Sergiyi, 22 Ocak 2012 tarihine kadar

10:00-22:00 saatleri aras�nda �stanbul Optimum
Outlet’de ziyaret edebilirsiniz.

26 ünlü ismi biraraya
getiren, bebek ve
çocuklarda kalp

sa�lı�ına dikkat çekmek
amacıyla düzenlenen
‘Kalbim Seninle’ adlı
foto�raf sergisini, 22

Ocak’a kadar �stanbul
Optimum Outlet’de

gezebilirsiniz.

Emina Sandal

Demet �ener

● Gökçe UYGUN

Bir ki tap yaz d� n�z, ya y� nev le ri nin ka p� s� n�
çal d� n�z an cak olum lu ne ti ce ala ma d� n�z.
Ka d� köy lü ya y� ne vi Ci ni us Ya y�n la r�, ki ta -

b� n� z� “üc re ti mu ka bi lin de” ya y�n la ma hiz me ti su -
nu yor. Ya y�n c� l�k dün ya s� na fark l� bir ba k�� aç� s�
ge ti ren Ci ni us’u, ya y� ne vi nin hem or ta �� hem kre -
ak tif di rek tö rü Di ren Yar d�m l�’ya sor duk.
� Ön ce lik le Ci ni us’un ma zi sin den bah se der mi si niz?

Ci ni us Ya y�n la r�, 50 y� l� a� k�n bir sü re dir çe �it li
alan lar da ya y�n c� l�k fa ali ye tin de bu lun mu�, mer ke zi
Ca �a lo� lu'nda olan Sos yal Ya y�n lar ile 10 a� k�n bir
sü re dir her tür ya y�n c� l�k hiz me ti su nan, mer ke zi Ka -
d� köy'de bu lu nan �z le nim Ya p�m'�n or tak gi ri �i mi…
� Hem  Ca �a lo� lu'nda ve hem Ka d� köy/Mo da'da
bi rer ofi si niz var. Ta mam Ca �a lo� lu ya y�n c� l� ��n
mer ke zi, pe ki ya Mo da’y� ni ye seç ti niz?

Özel lik le Mo da, hem de ge nel ola rak Ka d� köy'ün
çok faz la ya zar ve �a ir ba r�n d� r� yor. Ki tap la r� m�z dan
bir ço �u nun ya za r� Mo da, Ka d� köy ve ci va r�n da otu ru -
yor, ki tap sa t�� la r� m� z�n kay da de �er bir k�s m� Ka d� -
köy ci va r�n da ki ki ta bev le rin de olu yor. Ay n� za man da
ya y� ne vi nin iki sa hi bi ya k�n bir ta ri he ka dar Mo da'da
otur mak tay d� lar ve �z le nim Ya p�m'�n ofi si de Mo -
da'day d�. Son bir y�l için de ma ale sef he pi miz bu ra lar -
dan ta ��n d�k ama ru hen Mo da l� bir ya y� ne vi yiz.
� Bu yön tem le ki tap ya y�n la ma  fik ri na s�l or ta ya
ç�k t�?

Te me li miz de Sos yal Ya y�n lar var. Sos yal Ya y�n -
lar kla sik usul le ya y�n c� l�k ya p� yor. Ama sü rek li çe �it -
li se bep ler le ye ni ya zar la r� ge ri çe vir mek du ru mun da
ka l� yor duk.Ara la r�n da “Üc re ti ni ben kar �� la ya y�m, ye -
ter ki ya y�n lan s�n” di yen ler de var d�. De mek ki pi ya -
sa da böy le bir ta lep var de dik ve dün ya da çe �it li ya -
y�n c� l�k mo del le ri ni in ce le dik ten son ra Ci ni us Ya y�n -

la r� fik ri ni or ta ya at t�k.  
2006’da ku rul duk. An cak bu 6 y�l için de 700'ü a� -

k�n ki tap ya y�n la d�k.  Do la y� s�y la genç ol du �u ka dar
di na mik bir ya y� ne vi yiz. 
� Öde me si ni ya pan her ke sin ki ta b� n� ba s� yor
mu su nuz? K�s tas la r� n�z ne ler?

Tür ki ye'de ilk de fa Des tek li Ki �i sel
Ya y�n c� l�k yön te miy le ya y�n c� l�k
yap ma ya ba� la d�k. Bu, özel -
lik le ABD'de y�l lar d�r
uy gu la nan bir yön tem.
Avan ta j�, sa tan bir ki tap tan
ya za r�n çok da ha faz la ge lir
el de edi yor ol ma s�. An cak el -
bet te bir de ma dal yo nun di �er
yü zü var; bü tün ris ki ya zar üst len -
di �i için, ki ta b�n sat ma ma s� du ru -
mun da da bu nun ma li ye ti ya zar dan
ç�k m�� olu yor. Bu yön te min ya y�n c� l�k
ha ya t� aç� s�n dan en bü yük ge ti ri si, bu sa -
ye de ba� ka tür lü hiç ya y�n lan ma �an s� bu -
la ma ya cak çok de �er li (ama il gi li si az ya da
sa t�� �an s� çok dü �ük) ki tap la r�n gün yü zü ne
ç� k� yor ol ma s�. K�s tas la ra ge lin ce, pren sip ola -
rak Des tek li Ki �i sel Ya y�n c� l�k yön te miy le ya y�n -
c� l�k ya pan ya y� nev le ri ki ta b�n ya sal s� n�r lar da hi lin -

de ol ma s� d� ��n da, her han gi bir ka li te k�s ta s� be lir le -
mez ler. Sis tem �an s� n� de ne mek is te yen bü tün ya zar
aday la ra yö ne lik. An cak el bet te, dos ya lar ve ril dik le ri
�e kil de pi ya sa ya sü rül mü yor lar, kap sam l� bir edi tör yel

de �er len dir me ve re dak si yon sü re cin den ge çi yor.
Ya y�n lan ma ya cak ka dar so run lu bir dos yay sa, bu

du rum ya zar la gö rü �ü lü yor ve ne le rin de �i� ti ril -
me si ge rek ti �i an la t� l� yor. Ama de di �im gi bi

pren sip te her ke se aç�k bir sis tem ol du �u için,
ya zar “il la bu ha liy le ba s�l s�n” der se de ba -

s� l� yor. 
� Ya y�n la d� �� n�z ki tap la r�n sa t� ��n dan

pay al m� yor su nuz. O hal de bu sü re -
cin han gi k�s m�n dan kâr el de edi -

yor su nuz?
Des tek li Ki �i sel Ya y�n c� l� -

��n te me lin de, ya y� ne vi nin ya -
y�n c� l�k hiz me tin den kâr et -

me si ya tar.  Ya zar edi tör yel
oku ma, ka pak ta sa r� m�,

diz gi ve da �� t�m hiz met le ri
için bi ze pa ra ödü yor. Ama ki ta b�n

sa t� ��n dan el de edi len ve nor mal de ya y� -
ne vi nin ka sa s� na gir me si ge re ken bü tün kâr da

ya za ra ak ta r� l� yor. Hem ya y�n lan ma mas raf la r� n�
öde me si ni ta lep et mek, hem de ki ta b�n ka zan c� na or -

tak ol mak etik ol maz d�. 
� Ki tap ya y�n lan d�k tan son ra ki sü reç te de ya za r�
yal n�z b� rak m� yor su nuz..

Evet, ya zar ki ta b�n ma li ye ti ni öde di �i için ya za ra
birta k�m bil gi le ri aç mak gi bi bir gö re -
vi miz var. Me se la ya zar ki ta b� n�n bü -
tün sa t�� ha re ket le ri ni gü nü gü nü ne,
on li ne ola rak ta kip ede bi li yor.  Ya r�� -
ma lar, ödül ler vb. ko nu lar da bil gi len -
di ri yo ruz. Dö nem sel ola rak rek lam
kam pan ya la r� ya p� yo ruz ve ya za ra çok
ca zip fi yat lar la med ya rek lam la r� ha -
z�r l� yo ruz.  
� Bu gü ne dek kaç ki tap ya y�n la d� -
n�z? Top lam ne ka dar sa t�� ol du? 

700'ü a� k�n ki tap bas t�k. Üçün cü
bas k� y� gör mü� ki tap la r� m�z da var,
he nüz 150 adet lik sa t�� sa y� s� n� a�a ma -
m�� ki tap la r� m�z da bu lu nu yor. Her ki -
tap ka de ri ni as l�n da ken di be lir li yor.
Bi zim gö re vi miz ona bir �ans ta n�n ma -
s� n� sa� la mak…
� Ya zar aday la r�, da ha çok han gi
tür de ki tap ya y�n lat mak için si ze ge li -
yor? Ba� vu ran ki �i ler de cin si yet, ya�
gi bi bir ta k�m or tak özel lik ler var m�?

Cin si yet ko nu sun da da �� l�m ne re -
dey se e�it. Ya� ko nu sun da ise ye di den
yet mi �e her ya� gru bun dan sa y� s�z ya -
za r� m�z var. En çok ro man ya y�n l� yo -
ruz ama aka de mik ça l�� ma lar, in ce le -
me ler, ye mek ki tap la r� vb. her tür de
ya y�n ya p� yo ruz. 
� Or ta la ma bir ra kam da say fa sa y� s�
olan bir ki ta b�n, ya za r� na yak la ��k
ma li ye ti ne dir?

Fi yat lar �i ir ki tap la r� için 1250
TL'den, ro man lar da ise 1990 TL'den
ba� lar.  Or ta la ma 250 say fa l�k bir ro -
ma n�n ya y�n lan ma ma li ye ti 4000 TL
ci va r�n da. 
� Si te niz de ne den özel lik le “sa t�� ga -
ran ti si ver me di �i ni zi' vur gu lu yor su -
nuz?

Hiç bir oku ra “Bu ki ta b� mut la ka ala cak s�n” de me
�an s� m�z yok. Ke� ke ol sa. Ay n� �e kil de hiç bir ki ta be -
vi ne, hiç bir da �� t�m c� ya da �u ki ta b� m� z� mut la ka al -
ma l� s�n di ye mi yo ruz. Ke� ke di ye bil sek. Ama ni ha ye -

tin de her ki ta be vi, her da �� t�m c� ba ��m s�z bi rer i� let -
me dir ve han gi ki ta b� al�p vit rin le ri ne ko ya cak la r� na,
raf la r� na di ze cek le ri ne ken di le ri ka rar ve rir ler. Oku run
ve pi ya sa n�n ta lep le ri ni dik ka te ala rak ki tap ya zan ya -

zar la r�n sa t�� �ans la r� her za man da ha
yük sek olu yor.
� Ka d� köy, özel lik le de Mo da, kül -
tür se vi ye si nin oku ma ora n� n�n yük -
sek ol du �u bir semt. Mo da ofi si ni ze
ba� vu ru lar na s�l? 

Ka d� köy ofi si miz ise Ali Us ta
Don dur ma c� s�’n�n he men ya n�n da ki
so kak ta bu lu nu yor. özel lik le Ana do -
lu ya ka s� n�n ya zar aday la r� bu ra y�
ter cih edi yor. Do� ru dan Mo da'da ya -
�a yan bir çok ya za r� m�z da var. 
� Son ola rak i�in ka li te k�s m� na ba -
kar sak “pa ra s� n� ve ren ki ta b� n� ya -
y�n la t�r” man t� �� n�, “ya z�n dün ya s� -
n�n ka li te si ni dü �ür dü �ü” ge rek çe -
siy le ele� ti ren le re ya n� t� n�z ne dir?

Böy le bir ele� ti ri çok hak s�z…
Kla sik ya y�n c� l�k ta da k�s tas ço �u
kez ka li te den zi ya de, ki ta b�n sa t��
�an s�, ya za r�n ünü vb. fak tör ler dir.
Ya ni çok az ki �i sa de ce ka li te li ol du -
�u için bir ki ta b� ya y�n lar. Kal d� ki
ne yin ka li te li, ne yin ka li te siz ola ca �� -
na ka rar ver mek de ba� l� ba �� na bir
me se le dir. �ah sen, ya y�n la r� m� z�n
ara s�n da çok ka li te li ede bi yat de ne -
me ye cek ba z� dos ya lar var ki pey nir
ek mek gi bi sat t� lar. Çok ni te lik li ba� -
ka dos ya lar var ki ka n�m ca çok sat -
ma l� lar d�, ama sat m� yor lar. Ni çin bi -
ri nin sat t� ��, di �e ri nin sat ma d� �� da
or ta da d�r as l�n da. Bi ri nin ya za r� ün lü -
dür, çev re si ge ni� tir ya da ko nu su
dik kat çe ki ci dir; di �e ri kla sik an lam -
da çok gü zel bir ro man yaz m�� t�r ama
kim se nin dik ka ti ni çek me yi ba �a ra -
maz. Ve son a�a ma da da �u nu sor -
mak ge re kir. Han gi ya y� ne vi, ki tap

ya y�n la ma i�i ni pa ra ka zan mak için yap m� yor? Ya y� -
nev le ri bi rer ti ca ri ku rum dur ve ni ha ye tin de pa ra ka -
zan ma y� he def ler ler. Ya ni kim se ç� k�p da “Ben bu i�i
kül tür hiz me ti için ya p� yo rum, ama sen pa ra ka zan -
mak için ya p� yor sun” di ye mez. 

Kadıköylü yayınevi Cinius Yayınları,
yazar adaylarına edebiyat

dünyasının kapılarını aralıyor. Ancak
di�er yayınevlerinden farklı olarak

‘ücreti kar�ılı�ında kitap yayınlama’
hizmeti sunarak! Yayınevinin orta�ı

Diren Yardımlı, ‘Her kitap kendi
kaderini belirler. Biz sadece ona bir
�ans tanınmasını sa�lıyoruz’ diyor. 

Bu 2 kitap, En �yi
Kitap Tasarımı, En

�yi Tatlı Kitabı, En �yi
Rehber ve Best
Culinary Travel

Guide olmak üzere
4 ödül aldı.

Parasını bastır, kitabını bastır!Parasını bastır, kitabını bastır!Parasını bastır, kitabını bastır!Parasını bastır, kitabını bastır!Parasını bastır, kitabını bastır!Parasını bastır, kitabını bastır!
Cinus Yayınlarının orta�ı 

Diren Yardımlı
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Oyun atöl ye si, Tür ki ye’yi tem si len Lon -
dra’ya gi di yor. 23 Ni san-10 Ha zi ran
2012 ta rih le rin de Lon dra Olim pi yat la -

r�’n�n bir bö lü mü ola rak dü zen le nen ve Sha -
kes pe are’nin 37 oyu nu nun 37 de �i �ik ül ke ta -
ra f�n dan oy na na ca �� Sha kes pe are’s Glo be
2012 In ter na ti onal Sha kes pe are Fes ti val’ine
Tür ki ye’yi tem si len oyun atöl ye si da vet edil di. 

4 Ocak’ta pro va la ra ba� la yan oyun atöl ye -
si, 26-27 Ma y�s ta rih le rin de Lon dra’da Sha -
kes pe are’s Glo be’da “An to ni us ile Kle opat ra”
oyu nuy la se yir ci kar �� s� na ç� ka cak. Oyun, 28
Mart’tan iti ba ren de oyun atöl ye si’nde Tür ki -
ye li ti yat ro se ver le bu lu �a cak. 

Sha kes pe are’nin en ün lü oyun la r�n dan olan
An to ni us ile Kle opat ra’da Ha luk Bil gi ner An -

to ni us, Zer rin Te kin dor Kle opat ra, Ke vork
Ma lik yan Eno bar bus, Mert F� rat Ce sar, Em re
Ka ra yel Pom pe ius ro lüy le se yir ci kar �� s� na ç� -
ka cak. Oyu nun di �er rol le ri ni Me tin Co� kun,
Onur Ün sal, Ti mur Acar, Mu har rem Öz can,
Gür kan Uy gun, Ev rim Alas ya, Göz de K�r g�z,
Zey nep Al ka ya, Tu� çe Ka ra o� lan pay la �� yor.

Bü lent Boz kurt’un çe vi ri siy le oy na na cak
An to ni us ile Kle opat ra’n�n yö net men li �i ni Ke -
mal Ay do �an, sah ne ta sa r� m� n� Ben gi Gü nay,
���k  ta sa r� m� n� �r fan Var l� ya pa cak. 

Tol ga Çe bi’nin bes te le ye ce �i oyu nun mü -
zik le ri Tol ga Çe bi ve Ke rem K�r ca ta ra f�n dan
sah ne de can l� ola rak ça l� na cak. 28 Mart’ta prö -
mi ye ri ya p� la cak oyu nun bi let le ri Mart ay�n da
sa t� �a ç� ka cak.

�ii riy le, ya �a m�y la, si -
ya si du ru �uy la son
yüz y� l�n en çok ko nu -

�u lan isim le rin den olan Nâ -
z�m Hik met Ran, nü fus cüz -
da n�n da ya zan ta ri he gö re
15 Ocak 2012’de 110 ya �� -
na gi ri yor. Us ta n�n do �um -
gü nü çe �it li et kin lik ler le
kut la na cak.  

Ka d� köy Be le di ye si, 15
Ocak Pa zar gü nü Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde �s -
tan bul Saz kâr Top lu lu �u ile
bir an ma ge ce si dü zen li yor.
Na z�m’�n Tam bu ri Ce mil
Bey, Me sut Ce mil eser le ri
ile an� la ca �� et kin li �in sah -
ne yö net men li �i ni Ali
Uyan d� ran, mü zik di rek tör -
lü �ü nü Ser hat Sar pel, ge nel
sa nat yö net men li �i ni ise
Nu ri ye Era car ya pa cak. Ser -
dar Sa man c� o� lu ise us ta n�n
�i ir le ri ni ses len di re cek. Üc -
ret siz et kin lik 15 Ocak Pa -
zar gü nü sa at 16.00’da, Ka -
d� köy Be le di ye si Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde ger -
çek le� ti ri le cek. 

� NÂ ZIM �Ç�N 
DE N� ZE Ç� ÇEK

Nâ z�m Hik met Kül tür
ve Sa nat Vak f� da 110’un cu
do �um gü nün de �a ir Nâ z�m
Hik met’i pa nel den, ser gi ve
kon se re bir di zi et kin lik le
ana cak. 15 Ocak Pa zar sa -
ba h� sa at 11.00’de, Nâ z�m

Hik met’in �s tan bul’dan ay r�l -
d� �� son yer olan Ta rab ya’da
bu lu �a cak olan Nâ z�m dost la -
r�, bu ra da �a ir için de ni ze çi -
çek ata cak lar. Sa at 15.30’da
Be �ik ta� Akat lar Kül tür Mer -
kez’in de Nâ z�m Hik met Ti -
yat ro Afi� le ri Ser gi si aç� la -
cak, sa at 16.00’da ise “Geç -
mi� ten Ge le ce �e Nâ z�m Hik -
met” ba� l�k l� pa nel dü zen le -
ne cek. Pa nel ko nu� ma c� la r�
Ce vat Ça pan, Ko nur Er top,
Tur gay Fi �ek çi, Do �an H�z -
lan ve Ti mur Sel çuk ola cak.
Do �um gü nü et kin li �i ay n�
gü nün ak �a m� Eti ler Mus ta fa
Ke mal Kül tür Mer ke zi’nde ki
(MKM) “Kar de� Tür kü ler”
kon se riy le son bu la cak. Prog -
ram, Nâ z�m Hik met Vak f� ve
Be �ik ta� Be le di ye si i� bir li �i
ile ha z�r lan d�.
� NÂ ZIM OYUN CU LA -
RI’NDAN ‘KA FA TA SI’

Nâ z�m Oyun cu la r� da Nâ -
z�m Hik met’in “Ka fa ta s�” ad -
l� ese ri ni oku ma ti yat ro su ola -
rak sah ne ye ta �� yor. Yö net -
men li �i ni Y�l maz Onay’�n
yap t� �� oyun da; Gül sen Tun -
cer, Me tin Co� kun, Le vent
Ül gen, Cez mi Bas k�n, En der
Yi �it, Re cep Ye ner, Or han
Ay d�n ve çok sa y� da oyun cu
yer al� yor. “Ka fa ta s�”, 16
Ocak Pa zar te si gü nü sa at
20.00’de Ses Ti yat ro su’nda
se yir ciy le bu lu �a cak. 

6 13 - 19 OCAK 2012 SANATKÜLTÜR

id det ve te rör in san do �a s� n�n ya rat t� �� dav -
ra n�� ka l�p la r�. Do la y� s�y la sos yal ya �a m�n bü -
tün alan la r�n da var olan bir ol gu. Ge rek bi re -

yin ken di dav ra n�� la r�n da, ge rek se in san ili� ki le rin -
de, çe �it li öl çü ve bi çim ler de kar �� m� za ç� kar. Ço �u
za man te rö rü, te rör di ye al g� la maz s� n�z; ge le nek,
al�� kan l�k, tö re �ek lin de gün de lik ya �a ma gi ri ve rir.
K� sa ca s� te rör il le de kan l�, ça t�� ma l�, pat la ma -
l� ey lem ler den iba ret de �il dir. Me se la ai le bü yük le -
ri, ço cuk la r� üze rin de pe kâ lâ de �i �ik amaç ve ne -
den ler le ve hat ta iyi ni yet ler le te rör re ji mi ku ra bi lir -
ler… Okul da ö� ret men le rin, i� ye rin de pat ron ve ya
us ta ba �� la r�n ça l�� ma la r� bal gi bi te rö ri ze et tik le ri bi -
li nir; film ler de, hi kâ ye ler de bu gi bi ol gu la ra s�k s�k
rast la n�r. Bun lar fi zik sel de �il, zi hin sel te rör olun tu -
la r� d�r. Ya ni çok dav ra n�� ka l� b� gi bi te rör de özün -
de zih nî bir fa ali yet tir.

Ya k�n za man la r�n; is ter se niz bi raz ala ya ala rak
“mo der ni te”nin, “ye ni ha yat”�n di ye lim; müt hi� �e -
kil de mo da de �er le rin den bi ri de bes len me al�� -
kan l�k la r�; da ha do� ru su bes len me re ji min de ken -
di ni gös te ri yor. Her gün ga ze te ler de, te le viz yon ek -
ran la r�n da, der gi ler de �öy le ya da böy le bes len me
�e kil le ri ve re ji mi hak k�n da bit mez tü ken mez ye ni -
lik le ri, id di ala r�, öne ri le ri ve hat ta “tel kin le ri” iz le ye -
bi lir si niz.

Ya k�n ta rih le re ka dar bes len me me se le si in san -
la r�n an cak ‘ge lir’ dü zey le riy le ba� lan t� l�y d� di ye bi li -
riz. Ye rel özel lik ler, adet ler, çe �it ler bir ya na, her kes
mad di ola nak la r� na gö re yi yip iç mek tey di… Dün ya
zen gin le� tik çe Tür ki ye’ye de bun dan el bet bir pay
dü� mek tey di ve dü �ü yor. Bu nun so nu cu bi lin di �i
gi bi g� da mad de le rin de hem çe �it len me, hem üre -
tim ba k� m�n dan mu az zam bir ar t�� or ta ya ç�k t�. Es -
ki den de �er li ve s� n�r l� olan bir çok ürün pi ya sa ya y� -
�� l�p; s� ra dan la� t�… Söz ge li mi süt ve süt ürün le ri,
yu mur ta ve ta vuk ar t�k so kak tez gâh la r� na dü� tü.
‘El ma’ya ge lin ce, çü rü �ü ça r� �� kal ma d�. Kurt lu el -
ma, ar mut, ay va kav ra m� yok ol du. Üs te lik her çe -
�it seb ze, her mev sim pi ya sa da. Ek mek ise boy
boy ve cins cins… Çi ko la ta n�n da “k�y me ti har bi ye -
si” kal ma d�. Yer gök, mar ket-bak kal-sey yar c� �e ker
ma mül le ri ile be zen mi� du rum da… Kon ser ve tür -
le ri nin ucu bu ca �� yok… �ç ki le re ge lin ce de ay n�
zen gin li �i göz lem le ye bi lir si niz. Ra k� n�n en az bir
dü zi ne fark l� mar ka s� var. Bi ra ve �a rap da ay n� çe -
�it li lik te. Ör nek le ri ço �alt ma ya ge rek yok. Pi rin cin,
ma kar na n�n cins le ri ni say mak la bi ti re mez si niz.

Ge le lim ya� la ra… Te re ya ��n ve zey tin ya ��n
bol lu �u nu ha t�r la y� n�z. Bir de ikin ci s� n�f ‘çur-çur’
ya� lar var: Mar ga rin ler, çi çek ya� la r� fi lan.

El bet ‘sa na yi’ g� da sek tö rün de de ba� ro lü üst -
len mi� tir. Öy le olun ca bu i� deh �et li bir eko no mik
sek tör ha li ne gel mi� tir. Ya ni ta r�m c� l�k bir fen ve
tek no lo ji, do la y� s�y la da en düs tri ko lu olu ver mi� -
tir…

�n san l�k gö re ce ola rak re fa ha yol al�n ca, bes -
len me al�� kan l�k la r� da ye ni bo yut lar ka zan d�. Ka r�n
do yur ma, fan te zi ve ye me key fi ne yel ken aç t�. Ye -
mek se fa la r� yü rü dü git ti.. Sa na yi çok çe �it li ‘abur-
cu bur’u da mar ket tez gâh la r� na ka ka la d�. Ka ka la -
nan la r�n ar ka s�n dan dev gi bi rek lam kam pan ya la r�
sö kün et ti.

Der ken bu ge li� me ye is ter is te mez “bes len me
so run la r�”n�n do �ur du �u sa� l�k so run la r� ek len di,
ye ni bir sü reç ba� la d�. �n san l�k bir yan dan g� da yok -
su nu böl ge ler le kar �� kar �� ya ka l�r ken, öbür yan dan
a�� r� bes len me nin ar ma �a n� ko les te rol, kan ya� la r�,
obe zi te ve ben ze ri “mo der ni te”ler le ta n�� t�.

�s ter bi linç siz lik, is ter bil gi siz lik, is ter aç göz lü lük,
is ter �i� man l�k de yin ye me iç me i�i sa� l�k ve ko nu -
su nun önem li bir par ça s� olu ver di. Or ta l� �� bir “za -
rar l�-ya rar l�” be sin ler spe kü las yo nu kap la d�. Sa� l�k l�
bes len me re ji miy di; di yet ti di ye yep ye ni dü zen ler
ç�k t�. Söy len ti ler, mo da lar pe� pe �e gel di. Te re ya ��
ca na var ilan edil di; mar ga rin me lek… Çi çek ya� la -
r� gü ze lim zey tin ya �� n� vur du. Ku zu eti “tu ka ka”
edil di; da na eti ve ta vuk pren ses sa y�l d�.

Tür ki ye de bu “bes len me te rö rü”nden en ön de
na si bi ni al d�. Gü ze lim mut fak ge le nek le ri git gi de
ke na ra iti lip, mo da la r�n rüz gâ r� ile ne idi ü be lir siz bir
sü rü yi ye cek, ‘mo der ni te’nin ge re �i mi de le ri i� gal
et ti. Ol ma d�k has ta l�k lar or ta ya ç�k t�. 

Za y�f la ma, di yet il le ti yay g�n la� t�. �n san lar “fast
fo od”la ra; ku tu ku tu ve ca ka l� am ba laj l� yi ye cek le -
re; te re ya �� ye ri ne mar ga rin le re; zey tin ya �� ye ri ne
çi çek ya� la r� na, ku zu eti ye ri ne “sen te tik” ta vuk la -
ra dü� kün le� tik çe, dok tor dok tor do la� ma ya ba� -
la d� lar.

Ama gü ze lim yi ye cek le ri kö tü le me ve ya sak la -
ma te rö rü in san la r�n zih ni ne yer le� ti. Uzun sü re de
ka l� c� gö zü kü yor.

Bu sa t�r la r�n ya za r� ku tu yi ye cek le ri, sen te tik ta -
vuk la r�, mar ga rin ve çi çek ya� la r� n� a� z� na sür mez.
Fast fo od’la r�n da ta d� na bi le bak maz. �ki de bir de -
�i �en bes len me ku ral la r� n� te bes süm le sey re der.
Ku zu eti, tam ya� l� Edir ne be yaz pey ni ri, Ur fa ya ��
ve te re ya �� ile asit li s�z ma zey tin ya ��n dan hiç vaz -
geç mez. Bes len me te rö rü ne esir dü� mek ten se,
“at�n ölü mü ar pa dan ol sun”.

Murat  KATOĞLU

Ş

‘ZARARLI’ 
Y�YECEKLER TERÖRÜ!

● Sem ra ÇE LE B�

Ce mal Sü re ya Kül tür
Sa nat Der ne �i, �ai rin
22. ölüm y�l dö nü mü

olan 9 Ocak 2012 Pa zar te -
si gü nü, Ka d� köy Be le di ye -
si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde “Ce mal Sü re ya’y�
An ma ve Ödül Tö re ni” dü zen le -
di. Et kin li �e, Sü re ya’n�n 7 y�l Ka d� -
köy’de bir lik te ya �a d� �� e�i Zu hal Tek ka nat,
Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu si
Özo cak, Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s� Ge nel
Ba� ka n� Mus ta fa Köz ile ara la r�n da Ege men
Ber köz, Müs lim Çe lik ve Cez mi Er söz’ün bu -
lun du �u çok sa y� da �a ir ile ya zar ka t�l d�. Ce -
mal Sü re ya �i iri ne sev da l� la r�n dol dur du �u sa -
lon da ki et kin li �in su nu mu nu mi nik bir der nek
üye si olan Ya� mur Ba ba l�k ile ya zar Fü gen K� -
v�l c� mer yap t�. An ma ve Ödül Tö re ni, Ce mal
Sü re ya Kül tür Sa nat Der ne �i Ba� ka n� As l� Du -
rak’�n aç� l�� ko nu� ma s�y la ba� la d�. Du rak,
Der nek Genç lik Yö ne ti mi’nin ba� lat t� �� “Ce -

mal Sü re ya’ya Mek tup lar” pro je sin -
den bah set ti ve tüm �i ir se ver le ri

us ta ya mek tup yaz ma ya ça ��r -
d�. www.ce ma le mek tup -
lar.tumblr.com ad re si ne
gön de ri le cek mek -
tup lar da ha

son ra bir
ya y� na dö -

nü� tü rü le -
cek. 

Du rak bir de müj de
ver di; �i� li Be le di ye -
si’nin Ce mal Sü re ya’n�n
me za r� na bir an�t ya p�l ma s�
için ya r�� ma dü zen le ye ce �i ni
du yur du. 

� ‘CE MAL BA �I NI HEP D�K TUT TU’
As l� Du rak’�n ko nu� ma s� n�n ar d�n dan, Ce -

mal Sü re ya’n�n ken di an la t�m la r� na da yer ve -
ri len bel ge se lin gös te ri mi ya p�l d�. Son ra s�n da
sö zü, us tay la ta n�� m��, ma sa s�n da soh be ti ni
pay la� m�� �a ir ve ya zar lar al d�. �lk ko nu� ma y�
ya pan Bur han Gü nel, Ce mal Sü re ya için “ma -

sa s� ge ni� bir in san d�” der ken, ma sa s�n da en
çok genç le ri a��r la ma y� sev di �i ni söy le di.

Gü nel, ön ce Ka d� köy’de bu lu nan son ra
Bos tan c�’ya ta �� nan Ha tay Res ta urant’ta ki bu -
lu� ma la r� hiç unut ma d� �� n� be lir te rek �un la r�

söy le di: “Ce mal Sü re ya ço cuk la r� çok se -
ver di ama ka d�n la r� çok da ha faz la

se ver di. Ce mal Sü re ya, in sa na,
ya �a ma, dün ya ya olan sev gi si -
ni ka d�n la ra söy le ye rek ço -
�alt m�� t�r. Ba �� n� hep dik
tut mu� tur, düz gün ya �a m�� -
t�r.” �a ir En gin Tur gut da,

Edip Can se ver,
Tur gut Uyar,

Ece Ay han ve
Ce mal Sü re ya ile

Ha tay Res ta urant’ta ki
soh bet le rin den bah set ti,
“Ce mal Sü re ya bir sa -
nat ga le ri si dir, bo� bir
kâ ��t gör me sin, he men
�i ir ya zar, re sim ya par” di -
ye ko nu� tu.

� O’NUN �Ç�N �AR KI LAR 
SÖY LE D� LER

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan Mu zaf fer Öz de mir,
ba� la ma ça l�p tür kü ler söy ler ken �a ir Müs lim
Çe lik, ens trü man s�z tür kü ler söy le ye rek sür -
priz yap t�. Çe lik, Ce mal Sü re ya için yaz d� �� bir
�i iri ni bes te le di �i ni söy le di ve bu nu ilk kez
din le yi ci ler le pay la� t�. 

Ko nu� ma la r�n so nun cu su nu ya zar Cez mi
Er söz yap t�. Cez mi Er söz, us ta n�n �i ir le rin den
ör nek ler ver di. 

Et kin lik 2011 Ce mal Sü re ya �i ir Ya r�� ma -
s�’nda ödül alan la ra pla ket le rin ve ril me siy le

de vam et ti. Ce mal Sü re ya Kül tür Sa nat
Der ne �i, Ya r�� ma Se çi ci Ku ru -

lu’nda bu lu nan Mus ta fa Öne�,
Müs lim Çe lik ve ge ce ye ka t� la -
ma yan Sen nur Se zer ye ri ne
Ege men Ber köz’e de te �ek kür
pla ke ti sun du. 

Et kin lik, La di es And
Gent le men �s tan bul Ko ro -

su’nun ses len dir di �i �ar k� lar la so -
na er di.  

GÜVENLİ YAŞAM
EĞİTİMİ’NE DAVET

�stanbul Valili�i  ve S.O.S  Sivil Organize
Semtler Çevre ve Kültür Gönüllüleri

Platformu organizasyonuyla düzenlenen
Afet Bilincini Geli�tirmeye yönelik

verilecek olan “Güvenli Ya�am E�itimi”nin
ikinci bölümü, 14 Ocak Cumartesi günü

13.00-17.00 saatleri arası Kadıköy
Belediyesi Brifing Salonu’nda yapılacak.
E�itim, aynı anda Moda Gönüllü Evi ve

U�ur Mumcu Eyüp Genç �lkö�retim
Okulu’nda da yapılacak.

BÜTÜN HALKIMIZ DAVETL�D�R.

Kadıköy’ün ÜVERCiNKAsı anıldıKadıköy’ün ÜVERCiNKAsı anıldıKadıköy’ün ÜVERCiNKAsı anıldıKadıköy’ün ÜVERCiNKAsı anıldıKadıköy’ün ÜVERCiNKAsı anıldıKadıköy’ün ÜVERCiNKAsı anıldı
Usta �air, Kadıköy’ün ‘üvercinka’sı Cemal Süreya, ölümünün 22. yıl

dönümünde, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anıldı. 

oyun atölyesi, ‘Antonius ile Kleopatra’ oyunları ile
Shakespeare’s Globe 2012 International Shakespeare

Festival’inde Türkiye’yi temsil edecek. 

oyun atölyesi, Shakespeare’s Globe’da 

MAVi GÖZLÜ DEV 
110 YAŞINDA!

Foto�raf: Kadir �NCESU
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Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi 2012 söy le �i le ri ba� la d�.
Ye ni y� l�n ilk söy le �i si nin ko nu �u

ga ze te ci-ya zar Be kir Co� kun ol du. 
7 Ocak Cu mar te si gü nü Ka d� köy lü -

ler’le bu lu �an Co� kun, CKM Bü yük Sa -
lon’u dol du ran la r�n yo �un sev gi gös te ri -
le ri ve alk�� la r� ara s�n da sa lo na gel di. 

Ko nu� ma s� na Ka d� köy’ün ken di sin de
özel bir ye ri ol du �u nu, çün kü de ni zi ilk
kez bu ra da gör dü �ü nü vur gu la ya rak ba� -
la yan  Co� kun, Ka d� köy lü le re “�yi ki siz
var s� n�z…” di ye ses len di. Co� kun, “De -
ni zi ilk gör dü �üm Ka d� köy’e ba k� yo rum
�im di ama de niz dur gun. Oy sa siz ler de -
niz gi bi dal ga dal ga ol ma l� s� n�z. Mus ta fa
Ke mal’e sö zü müz var. He le ki Ata tük’ün,
Ka d� köy’ün k�z la r� as la dur gun ol ma ma -
l�” de di. �yi bir ka le me ol du �u ka dar güç -
lü bir mi zah ye te ne �i ne de sa hip olan
Co� kun, sa lon da ki ��� ��n gö zü nü al ma s�
üze ri ne “I�� �� ba na de �il Tür ki ye’ye yö -
nel tin!” de yin ce sa lon dan bü yük bir al k��
kop tu. 
� ‘SÖ ZÜN B�T T� �� YER DE Y�Z’

Ka d� köy’e ge lir ken ne ko nu �a ca �� n�
ta sar la ma d� �� n� çün kü “sö zün bit ti �i yer -
de ol du �u mu za” i�a ret eden Be kir Co� -
kun, “8 y�l d�r ko nu �u yo ruz, bir fay da s�
ol ma d�” di ye rek son y�l lar da Tür ki ye’nin
ba �� na ge len le ri özet le di. Co� kun, “Köy -
ler den �e hir le re göç eden ler, bu ra lar da
um duk la r� n� bu la ma d� lar ve �eh rin va ro� -
la r�n da küs kün ler ta ba ka s� olu� tu. Son ra

‘Ba dem’ bir par ti kur du ve Tür ki ye’de 2
�e yi çok ak�l l� ca kul lan d�; din ve top lu -
mun sah te kar l� ��/avan ta c� l� ��… Ba dem,
no hut/kö mür ve ri yor, oy al� yor. Biz ba� -
la ra ne ol du �u nu far k�n da de �il dik. Hür -
ri yet’te iken bir gün Emin Çö la �an be ni
ara ya rak ‘se ni ko va cak lar’ de di. Er te si
gün ken di si ko vul du.  Son ra da ben… Bu,
ga ze te ci le re yan s� yan ilk be lir ti ler di, biz
an la ya ma d�k. Me �er üze ri mi ze bü yük bir
ka ra ba san ge li yor mu�” di ye rek, öze le� ti -
ri de bu lun du. �u an ül ke nin için de bu lun -
du �u du ru mun, s� ra dan bir du rum de �il
“bü yük bir ta sa r�m” ol du �u nu sa vu nan
Co� kun, es ki Ge nel kur may Ba� ka n� �l ker
Ba� bu�’un tu tuk lan ma s� na da de �i ne rek,
“Ar t�k an la d�k ki bun lar da vic dan da yok,

mer ha met de in san l�k da…” ifa de si ni
kul lan d�. Ha pis te bu lu nan ga ze te ci ar ka -
da �� Mus ta fa Bal bay’a ili� kin dü �ün ce le -
ri ni pay la �an Co� kun, “Be nim ar ka da ��m
m� dar be ya pa cak?! Mus ta fa’ya si lah ver -
se niz ya ken di ni vu rur ya Hik met Çe tin -
ka ya’y�!” di ye es pri yap t�. Co� kun “Mus -
ta fa’n�n ha pis te ol ma s� çok ko mik. �l ker
Ba� bu�, düz gün bir in san, onur lu bir
Türk ge ne ra li ve emi nim ki he pi miz ka -
dar de mok rat. Onun ‘si lah l� te rör ör gü tü
kur mak’ su çuy la tu tuk lan ma s� da ar t�k
Er ge ne kon’un if las et ti �i ni gös te ri yor.
Aca ba bu ik ti da ra k� zan bir iki ha kim
özel lik le mi bu ka ra r� al d�, imam du va ra
tost la s�n di ye…” di ye ko nu� tu.

� ‘KA DI KÖY, 
TÜR K� YE ’N�N NU RU…’

“Tür ki ye di be vur du. Ar t�k uyan maz -
sak da ha da kö tü ola cak” uya r� s�n da bu lu -
nan Be kir Co� kun, “Ne yap mak ge re kir?”
so ru su na �u ya n� t� ver di; “Ar t�k bu sa lon -
lar dan ç�k ma l� y�z.  Ço cuk la r� m� z�n ça� -
da�, öz gür kim lik li bi rey ler ol ma la r� n� is -
ti yo ruz. Bu nun kav ga s� n� biz ver me ye ce -
�iz de kim ve re cek? Tep ki ni zi gös te rin.
CHP’den da ha iyi bir par ti is te yin. Siz
Ka d� köy lü ler, be le di ye ba� ka n� n� z�n ya -
ka s� na ya p� ��n, da ha iyi hiz met is te yin.
Ka d� köy, Tür ki ye’de en iyi be le di ye hiz -
met le ri nin ve ril di �i il çe ama ba na gö re
yet mez. Ka d� köy öy le bir �ey yap ma l� ki
tüm Tür ki ye Ka d� köy’ü ko nu� ma l�. Ka d� -
köy, Tür ki ye’nin nu ru…”

� ‘ATA TÜRK’ÜN KIZ LA RI NA
GÜ VE N� YO RUM’

“Çu val d� z� bi raz da ken di mi ze ba t� ra -
l�m” di ye rek sö zü, kö �e ya zar l� �� yap t� ��
Cum hu ri yet Ga ze te si’ne ge ti ren Be kir
Co� kun, “Okur lar ola rak da ha iyi bir
Cum hu ri yet Ga ze te si is te yin” ça� r� s�n da
bu lun du. Be kir Co� kun, söz le ri ni �öy le
son lan d�r d�; “Bu ko nu la r� biz hep ken di
ken di mi ze an lat t�k dur duk. Kar �� gö rü� lü
olan la ra da gi din, on la ra da an la t�n. ADD,

ÇYDD… Da ha bü yük i� ler yap ma l�, on -
la ra yar d�m c� olun. E�e siz ler ay d�n ola -
rak ge re ke ni yap maz sa n�z hiç bir �ey de -
�i� mez. Bu sa lon lar dan ç� ka l�m ar t�k!”
Ko nu� ma s� n�n ar d�n dan sa lon da bu lu nan
oyun cu lar Le vent K�r ca, Ay ten Gök çer
ile �ar k� c� Yon ca Ev ci mik’i sah ne ye da -
vet eden Co� kun, da ha son ra da so ru la r�
ya n�t la d�. Co� kun, ka d�n lar la il gi li bir so -
ru yu �öy le ya n�t la d�: “Bun lar ka d�n lar dan
kor ku yor lar. Ka d�n lar ze ki dir, ya ra t� c� d�r,
ka d�n lar yü ce var l�k lar d�r. O ne den le bu
top lan t� n�n ad� Ata türk’ün k�z la r�... Er -
kek le re gü ve nim yok, Ata türk’ün  k�z la r� -
na, ka d�n la r� na gü ve ni yo rum.” 

Be kir Co� kun, Cum hu ri yet mi ting le -
riy le il gi li bir so ru üze ri ne de “Bu mi ting -
ler tek rar ba� la ma l�. Par la men to da ki mu -
ha le fet an cak ti yat ro olur. CHP’nin ar t�k
par la men to d� �� na ç�k ma s� n� ta lep edi yo -
rum. Be ni des tek le yin” dedi.

13 - 19 OCAK 2012HABER 7

Kadıköylüler’le CKM’de bulu�an gazeteci-yazar Bekir Co�kun, ‘Türkiye dibe vurdu, sözün
bitti�i yerdeyiz’ diyerek, ‘Artık salonlardan çıkmalıyız, Cumhuriyet mitingleri tekrar

ba�lamalı’ ça�rısında bulundu. Ressam Hasan Rastgeldi’nin, Bekir Co�kun’un kö�e
yazılarından ilham alarak hazırladı�ı ‘Yazının Rengi’ adlı sergi de aynı gün CKM’de açıldı.

‘Kadıköy’ün denizi dalgalansın…!’‘Kadıköy’ün denizi dalgalansın…!’‘Kadıköy’ün denizi dalgalansın…!’‘Kadıköy’ün denizi dalgalansın…!’‘Kadıköy’ün denizi dalgalansın…!’‘Kadıköy’ün denizi dalgalansın…!’

Ressam Hasan
Rastgeldi’nin, Bekir

Co�kun’un kö�e
yazılarından ilham alarak

hazırladı�ı “Yazının
Rengi” adlı sergi de aynı

gün CKM’de açıldı. Co�kun'un
son 1 yılda kaleme aldı�ı 22
yazısını ya�lıboya tablolarına
yansıtan Rastgeldi, “Bekir ve
ben, iki kuzen olarak yazının

rengini yarattık” dedi. 
Açılı�ına Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk,
sanatçılar Müjdat Gezen, Ediz

Hun, Leman Sam, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Ba�kanı

Orhan Erinç, Cumhuriyet
Gazetesi yazarı Erdal Atabek,
Milliyet Gazetesi yazarı Melih

A�ık'in de aralarında
bulundu�u çok sayıda ünlü

ki�inin katıldı�ı sergi, 17
Ocak’a kadar CKM Giri�

Katı’nda ziyarete açık olacak.

Co� kun, uzun bir kuy ruk
olu� tu ran okur la rı için
‘Ba �ın Öne E�il me sin’
ad lı ki ta bı nı im za la dı.

Ya zı la rın
tu val de ki

yan sı ma sı…
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8 13 - 19 OCAK 2012

‹nal AY DI NO⁄ LU

rta ya� üze rin de ki ba z� ar ka da� la r�m la bu lu� mu� -
tum. Ken di ara la r�n da sa� l�k tan ko nu �u yor lar d�.
Bir k�s m� n�n tan si yo nu den ge siz, bir bö lü mü nün
ko les te ro lü yük sek, ba z� la r�n da kalp, ba z� la r�n da
di ya bet so run la r� var m��. “Na s�l s� n�z?” di ye sor du -

�u nuz da, tan si yon dan, kalp ten, ko les te rol den, di ya bet -
ten ba� ka �ey ko nu� mu yor lar. He le ba z� la r� var ki, san ki
dok tor ve ya bit ki ler le te da vi uz ma n� gi bi çe �it çe �it ta rif -
ler ve rip öne ri ler de bu lu nu yor lar. Ka fa la r� n� yal n�z ca has -
ta l�k la r� na tak m�� lar,  her bi ri ken di ni tam bir has ta ola rak
gö rü yor,  has ta psi ko lo ji si için de ve has ta l� �a odak lan m��
ya �� yor lar.

On la ra ben ze yen, yal n�z ca has ta l�k tan söz eden
ar ka da� la r�m la kar �� la ��n ca he men bir �a ka ya p� yor
ve, “Has ta l�k ko nu� mak ya sak” di yo rum. Mah zun la �� -
yor lar; el le rin den oyun cak la r� al�n m�� ço cuk la ra dö nü -
yor lar. Ba� ka ko nu la r� ko nu� mak ta zor la n� yor lar. Tüm
ser ma ye le ri has ta l�k tan olu� tu �u için sa� l�k tan ko nu� -
ma y� bil mi yor lar.

Ya� iler le dik çe in san vü cu du nun genç lik gün le rin -
de ol du �u ka dar yük sek per for man sa sa hip ola ma -
ma s� do �al d�r. Hüc re ler bu dö nem de ken di le ri ni es ki
h�z la ye ni le ye mez ler, hat ta bir bö lü mü ölüp hiç ye ni le -
ne me dik le ri için saç lar dö kü lür, de ri ler k� r� ��r, ada le ler
za y�f lar, ek lem le rin es nek li �i aza l�r v.b. Yi ne ya� l� l�k ta
vü cut ta ki ba z� üre tim ler de azal d� �� için d� �ar dan tak -
vi ye ler yap mak ge re kir. Bun lar ya �a m�n do �al ak� �� d�r.
Son y�l lar da dok tor lar bu ka y�p la r� kar �� la ya cak ve
ya� l� l� �� ra hat ya �a ta cak yüz ler ce çe �it tak vi ye mad -
de si öne ri yor lar.

Her ya� ken di ne öz gü zor luk lar, so run lar, ek sik ler
ve faz la lar içe rir. Her ya ��n da ken di ne öz gü avan taj -
la r�, gü zel lik le ri var d�r. Fa kat in san lar gü zel lik le ri ve
mut lu luk la r� de �il, so run la r�, zor luk la r�, ac� la r� fark et -
mek üze re prog ram lan m�� lar d�r. Ayak ka b� s�k sa, ayak
par ma �� m� z�n ucun da bir ya ra olu� sa her �e yi miz le
ora ya odak la n� r�z. Be li miz a� r� sa be li mi ze, s�r t� m�z a� -
r� sa s�r t� m� za… Çün kü bi lin ci miz ac� ya odak l� d�r. Üs te -
lik odak lan ma be li mi ze, s�r t� m� za, ayak par ma �� m� za
da ol maz, do� ru dan ora lar da ki a� r� ya, ac� ya odak la -
n� r�z. Bir mer hem sü rüp ve ya ilaç al�p ac� y� ge çi rin ce
de a� r� l� or ga n� unu tu ruz.

Ac� ve ren �ey ler den ko ru na bil me miz için Al lah bi -
zi ac� lar dan ha ber dar eder. Cüz zam has ta l� �� n�n son
dö nem le rin de cüz zam l� or gan öy le du yar s�z ha le ge -
lir mi� ki et le ri dö kül se ve ya yan sa has ta duy maz m��.
Ac� lar sa� l�k l� ya �a ya bil me miz ve sa� l� �� m� z� ko ru ya -
bil me miz için en bü yük uya ran lar d�r.

Yal n�z ca has ta l�k tan söz eden ar ka da� la r� m� dik -
kat le iz li yo rum; vü cut la r� n�n yüzde 95-96’s�, bel ki da -
ha bü yük bö lü mü sa� lam fa kat on lar yal n�z ca has ta
olan bö lü me odak l� lar. �n san lar ac� y�, ke de ri, mut suz -
lu �u se vi yor lar. Za man la r� n� ac� ya, ke de re, mut suz lu -
�a ay� r� yor lar; mut suz za man ge çir mek ten ho� la n� yor -
lar. Ak �am ye mek bi ter bit mez tüm ai le san ki bü yü -
len mi� gi bi men dil le ri ni el le ri ne al�p di zi iz le mek için
te le viz yo nun kar �� s� na di zi li yor lar. Öy le di zi ler var ki,
üç, dört y�l sü rü yor, için de bir tek gü len in sa na rast la -
m� yor su nuz. Çok iz le nen di zi le rin he men he men tü mü
dram, ac�, ke der, mut suz luk. En yo �un iz le yi ci ler de
ac�, ke der, mut suz luk için. Bu ne den le de ya p�m c� lar
sü rek li ac�, ke der ve mut suz luk di zi le ri çe ki yor lar.

�n san lar, bu mut suz luk tir ya ki li �in den kur tul ma l�,
se vin cin, co� ku nun, ne �e nin ta d� n� du ya bil me li, key fi -
ni ç� ka ra bil me li dir. Al lah biz le ri ac� la ra kar �� uya n�k tu -
ta bil mek için tüm ön lem le ri al d� �� hal de, se vinç, ne �e
ve mut lu luk için böy le bir uya r� sis te mi kur ma m�� t�r.
Bu bel ki de se vinç ve mut lu lu �un ya �a m�n do �al ak� -
�� ol du �un dan d�r. Anor mal ve ola �a nüs tü du rum ac� -
lar d�r. Al lah bi zi her an uya ra cak de �il ya; yal n�z ca
teh li ke de ve ola �a nüs tü du rum lar da uya r�r.

Her kes ken di se vin ci, co� ku su ve mut lu lu �u nu
his se de cek du yar l� l� �� ken di si olu� tur ma l� d�r. Olu� tu -
ra maz sa n�z, siz de in san la r�n he men he men tü mü gi -
bi ac� la ra tir ya ki ola rak mut suz ya �ar s� n�z. Çev re ni iz -
le, be de ni ni din le, sa� l� �� n� his set, mut lu ol ve Al lah’a
�ük ret.

Su içer ken ne fes bo ru ma iri bir yu dum kaç m�� t�.
Ye ni bir ne fe si ala bil mek için çok zor la n� yor dum. Bel -
ki bir da ki ka, bel ki bi raz da ha uzun za man geç ti. Ölü -
yo rum zan net tim. �lk ne fe si al d� ��m da ne fes ala bil me -
nin ne den li gü zel ol du �u nu his se dip Al lah’a �ük ret -
tim. Son ra da ken di ken di me k�z d�m. “Al lah’a �ük ret -
mek için il la bo �ul man m� ge re kir?” di ye.

Gün bo yun ca Al lah’a �ük ret me mi zi ge rek ti ren sa -
y� la ma ya cak ka dar çok �ey ler olu yor. Ne ka dar ço �u -
nun far k� na va ra bi lir sek ya �a m� m�z o ka dar gü zel ve
mut lu olur. Ama çev re miz de ki tüm gü zel lik le ri, be de -
ni miz de ki tüm sa� lam yer le ri unu tup yal n�z ca aya �� -
m�z da ki ya ra ya, be li miz de ki a� r� ya, s�r t� m�z da ki ac� ya
odak la n�r sak Al lah’�n ver di �i s� n�r s�z mut lu luk ola nak -
la r� ve ni met le re kar ��n ac� lar için de ya �a r�z.      

O
ACIYA ODAKLI

HABER

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

Av. Selami ÖZTÜRK

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

Ha ber Mer ke zi
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

● Mus ta fa SÜR ME L�

An ka ra-�s tan bul Yük sek H�z l� Tren
(YHT) Pro je si ne de niy le ana hat ve böl -
ge sel tren hat la r�n da ba z� se fer ler kal d� -

r�l d�, ba z� la r�n da de �i �ik li �e gi dil di. Bir sü re -
dir ya �a nan so run lar �u bat ay� iti ba riy le Hay -
dar pa �a va r�� l� Ana hat ve böl ge sel tren lerin se -
fer den kal d� r�l ma s�y la iyi ce ar ta cak. Ka d� köy-
Kar tal Met ro su ile E-5 ve TEM’in yol cu yü kü -
nü ta �� y�p ta �� ya ma ya ca �� tar t� �� l� yor. 

An ka ra-�s tan bul Yük sek H�z l� Tren(YHT)
Pro je si kap sa m�n da hat t�n Kö se köy-Geb ze ke -
si min de ye ni yol ça l�� ma la r� ne de niy le 1 Ocak
2012 ile 31 Ocak 2012 ta rih le ri
ara s�n da Es ki �e hir Eks pre si
se fer den kal d� r�l d�. Do -
�u Eks pre si ise An -
ka ra-Kars-An ka ra
ara s�n da ça l� �a -
cak. Ba� kent
E k s  p r e  s i ’ n i n
Hay dar pa �a ha re -
ket saa ti 08.00’e
al�n d�. Cum hu ri -
yet Eks pre si’nin
Hay dar pa �a ha re ket
saa ti 14.30’a al�n d�. Bo -
�a zi çi Eks pre si’nin ha re ket
saa ti 14.00’e al�n d�. Hay dar pa -
�a’dan Ada pa za r�’na 08.15-10.40-12.40-
13.20’de ha re ket eden tren ler se fer ler kal d� r�l -
d�. Ada pa za r�’ndan Hay dar pa �a’ya sa at 9.20-
11.20-12.40-13.40’ta ha re ket eden tren ler se -
fer den kal d� r�l d�. 1 �u bat 2012 ta ri hin den iti ba -
ren de Hay dar pa �a va r�� l� Ana hat ve böl ge sel
tren ler se fer den kal d� r� la cak. Ye ni dü zen le me -
ye gö re �ubat ay� iti ba r�y la ban li yö se fer le ri ne
30 ay ara ve ril me si söz ko nu su. 
� Ö� REN C� LE R�N VAZ GE ÇE ME D� ��

ULA �IM ARA CIY DI
An ka ra-�s tan bul Yük sek H�z l� Tren pro je si

ne de niy le ba z� se fer le rin kal d� r�l ma s�, ba z� la r� -
n�n se fer sa at le rin de ise de �i �ik li �e gi dil me si
özel lik le bu hat la r� kul la nan yol cu lar için bü -
yük s� k�n t� lar do �ur du. 

Özel lik le s� k�n t� ya ne den olan bir hat var ki
gün de on bin ler ce ö� ren ci hat ta va tan da� bu
hat t� kul la na rak oku lu na, i�i ne ve evi ne gi de bi -
li yor du. Söz  ko nu su o hat Hay dar pa �a-Ada pa -
za r� tren le ri… 

Ada pa za r�’na 08.15-10.40-12.40-13.20’de
ha re ket eden tren  se fer le riy le Ada pa za r�’ndan
Hay dar pa �a’ya sa at 09.20-11.20-12.40-
13.40’ta ha re ket eden tren se fer le ri nin kal d� r�l -
ma s�, bu hat t� kul la nan la r� ka ra ka ra dü �ün dü -

rü yor. Özel lik le Ko ca eli ve Ada pa -
za r�’nda ki üni ver si te ler de ö� -

re nim gö ren �s tan bul ve
ci va r�n da ya �a yan ö� -

ren ci ler bu du rum -
dan en faz la za rar
gö ren ke si mi olu� -
tu ru yor. Bu du rum
ö� ren ci ler için
ucuz, ko lay ve ra -

hat ula �� m�n bit me si
an la m� na ge li yor. Pek

çok ö� ren ci Ada pa za r�
tren le ri nin ra hat, ucuz ve

ders ça l�� ma ya uy gun or ta m�
ol du �u nu ve bu im kâ n� kay bet me nin

ken di le ri için bü yük ka y�p ol du �u nu ifa de edi -
yor lar. 

� �U BAT SON RA SI YOL CU LUK 
KÂ BUS OLA B� L�R

TCDD’nin du yu ru la r�n da 1 �u bat 2012 ta -
ri hin den iti ba ren Hay dar pa �a va r�� l� Ana hat ve
böl ge sel tren  se fer le ri nin kal d� r� la ca �� aç�k lan -
d�. Bu aç�k la ma ya gö re tren yol cu la r� için as�l
bü yük s� k�n t� �u bat ay�n dan iti ba ren ba� la ya -
cak gi bi.  �u bat ay� ile ba� la ya cak ye ni uy gu la -
ma, ana hat ve böl ge sel tren le ri her gün kul la -
nan on bin ler ce va tan da ��n ka ra yo lu nu kul la -

nan top lu ta �� ma araç la r� na yönelmesi an  lam� -
na ge li yor. Bu da tra fik gi bi önem li bir so ru nu
olan �s tan bul ve �s tan bul’u Ko ca eli gü zer gâ h� -
na ba� la yan oto yol la ra ay r� bir yük bin me si de -
mek. Yet ki li le rin bu ko nu da di �e do ku nur ça -
l�� ma s� var m� he nüz bi lin mi yor ama bir ger çek
var ki, o da �ETT oto büs le ri ne, oto büs fir ma la -
r� na, Ka d� köy-Kar tal-Kay nar ca Met ro su’na,
Ha rem-Geb ze mi ni büs le ri ne on bin ler ce yol cu -
nun ak�n et me si. 

� OTO YOL LAR BU YÜ KÜ
NA SIL KAL DI RA CAK?

TMMOB �s tan bul Kent Sem poz yu mu’nda
su nu lan “Mar ma ray Pro je si �s tan bul’a ve De -
mir yol la r� na Ne Ge ti re cek?” ba� l�k l�
bir ara� t�r ma da; �BB’nin
2005 y� l� ve ri le ri ne gö re
�ETT hat la r� n�n
yüzde 31’inin ya ni
195 oto bü sün
Ana do lu ya ka -
s�n da ça l�� t� ��
be lir ti lir ken yi ne
ay n� ara� t�r ma -
da, �s tan bul tra fi -
�i, E-5 ve TEM
oto yo lu ile bu yol la -
r�n ana ar ter ba� lan t�
yol la r� ile bo �az köp rü le ri
üze rin de yo �un la� t� �� vur gu la -
n� yor. Bu ara� t�r ma ��� ��n da, An ka ra-�s tan bul
Yük sek H�z l� Tren pro je si ça l�� ma la r� do la y� -
s�y la E-5 ve TEM oto yo lu ile ba� lan t� yol la r�n -
da tra fi �e ar t� yü kün bi ne ce �i ka n� s� a��r ba s� -
yor. 

� HER B�R KÖ �E S�
BU RAM BU RAM ANI KO KAR

Tren se fer le ri nin dur du rul ma s�y la bir lik te
Ta ri hi Hay dar pa �a  Ga r�’n�n kül tür mer ke zi ve
AVM �ek lin de de �er len di ri le bi le ce �i de ke sin
ol ma yan du yum lar ara s�n da. He men he men
he pi mi zin ha ya t�n da önem li sim ge ler den bi ri

olan Hay dar pa �a Ga r�, 1908'de �s tan bul-Ba� -
dat De mir yo lu hat t� n�n ba� lan g�ç is tas yo nu
ola rak in �a edil di.

II. Ab dül ha mit, yap t� r�l ma s� na onay ver di -
�in den 100 kü sür y�l son ra da hat t�n ve Gar bi -
na s� n�n bu ka dar önem li ko nu ma ge le bi le ce �i -
ni ön gör mü� müy dü aca ba?

Se vinç, hü zün, ya �an m�� l�k do lu du var la r�,
çi le li Ana do lu in sa n� n�n yü zü gi bi dir. Her k�v -
r� m�n da her le ke sin de, her çat la ��n da sa y� s�z
an� n�n izi ni ta �� yan Gar’�n so luk renk li yor gun
du var la r�, se vinç, üzün tü, vus lat, has ret iz le riy -
le do lu dur san ki… Ka d� köy’ün de sim ge me -
kâ n� olan Hay dar pa �a Ga r�, De mir yol la r� m� z�n

Hay dar pa �a-Ba� dat hat t� n�n ba� lan g�ç
is tas yo nu dur. Os man l� �m pa ra -

tor lu �u'nun son dö nem le rin -
de Hi caz De mir yo lu hat -

t� n�n da in �a s�y la �s tan -
bul-�am-Me di ne se -
fer le ri nin de ba� lan -
g�ç nok ta s� ko nu mu -
na ge len Gar bi na s�
1917 ve 2010 y� l�n -

da iki yan g�n ve
1979’da bir de niz ka -

za s� so nu cu çe �it li �e kil -
ler de ha sa ra u� ra d�. Gü nü -

müz de 4. ka t� kul la n� la maz ha -
le gel di �i be lir ti len ta ri hi bi na �s tan -

bul’un si lu eti nin en önem li par ça la r�n dan bi ri -
ni olu� turuyor.

� DE �� ��K DU YUM LAR DA VAR
Bir le �ik Ta �� ma c� l�k Sen di ka s�’ndan YHT

pro je si ne s� cak ba k�l m� yor.  Ça l�� may la en faz la
160 ki lo met re ye ka dar h�z ar t� �� ola ca ��, bu nun da
h�z l� tren için uy gun ol ma d� �� di le ge ti ri lir ken,
Hay dar pa �a Gar’�n�n i� lev siz ha le ge ti ri le rek, ka -
mu oyu na i�e ya ra ma d� �� iz le ni mi ni ve ril me ye ça -
l� ��l d� �� da ifa de edi li yor. Gar’�n kül tür mer ke zi ve
AVM �ek lin de de �er len di ri le bi le ce �i de ke sin ol -
ma yan du yum lar ara s�n da.

METRO VE OTOYOLLARMETRO VE OTOYOLLARMETRO VE OTOYOLLARMETRO VE OTOYOLLARMETRO VE OTOYOLLARMETRO VE OTOYOLLAR
BU YÜKÜ TAŞIYABiLiR Mi?BU YÜKÜ TAŞIYABiLiR Mi?BU YÜKÜ TAŞIYABiLiR Mi?BU YÜKÜ TAŞIYABiLiR Mi?BU YÜKÜ TAŞIYABiLiR Mi?BU YÜKÜ TAŞIYABiLiR Mi?

Ankara-�stanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi nedeniyle ana hat
ve bölgesel tren hatlarında bazı seferler kaldırıldı, bazılarında

de�i�ikli�e gidildi. Bir süredir ya�anan sorunlar �ubat ayı itibariyle
Haydarpa�a varı�lı Anahat ve bölgesel trenlerin seferden

kaldırılmasıyla ayyuka çıkacak gibi. Kadıköy-Kartal Metrosu ile E-5
ve TEM’in yolcu yükünü ta�ıyıp ta�ıyamayaca�ı tartı�ılıyor. Özellikle

Haydarpa�a-Adapazarı hattını kullanan, aralarında ö�rencilerin
yo�unlukta oldu�u yolcular bu hatta büyük sorun ya�ayacaklar. 

Garlarda artık bu manzaralar ya�anmayacak.

Tren seferleri, trafik yükünü iyice arttıracak.
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Viz yonKa d� köy

“Hayata ba�l�l���m�z, ba��m�zdan nas�l
ataca��m�z� bilmedi�imiz eski bir ili�kiden
ba�ka bir �ey de�ildir. Gücünü
süreklili�inden al�r. Ama bu ili�kiyi koparan
ölüm bizi ölümsüzlük arzusundan kurtar�r.
Oysa ölüme gerek yoktur hayat bu görevi
üstlenir.” MARCEL PROUST
� YOKOLU�ÇULUK

Azar azar s�f�ra indi. Amac� kendi
varl���n� aramak de�ildi. Çoktan uzaklara
b�rakm��t� aray���. Yok olaca�� an� bekledi.
Anlams�zl��� ya�ad�. Çevresindeki sevince
kar��amad�. Ne ate� ne de enerji
umurunda de�ildi art�k. Daha sevinçliydi
öncekinden ve azar azar s�f�ra indi.

2011 y�l� filmleri ya�am� ve ölümü
sorgulayan filmler festivallerin gözbebe�i
oldu. “Tree of Life-Hayat a�ac�” ile Malick,
“Turin Horse-Torino At�” ile Bela Tarr, “Le
gamin au velo-Bisikletli Çocuk” ile
Dardenne’ler ve “Melancholia-Melankoli”
ile Lars Von Trier �apka ç�kart�lacak isimler
oldu. As�l sevindirici olan en az onlar kadar
iyi bir filmin ülkemizden ç�km��
olmas�. “Bir Zamanlar
Anadolu’da”. Konular� birbirinden
ba��ms�z olsa da birbirlerine
yak�n duran filmlerdi bu filmler.
Tümünde yer alan tema ufak
insanlar�n ya�am� ve bunun
kutsanmas� iken yine insan
ya�am�n� baz alan “Melankoli”
ya�am d���nda ölüm ve yok olu�
temas�n� güçlü i�leyerek
di�erlerinden ayr�l�p ba�ka
kulvarlara dald�. “Melankoli”den
önce biraz Trier’den bahsetmek
gerek biraz zira nev-i �ahs�na
münhas�r bu zat, son Nazi
aç�klamalar�yla gözden dü�se de
her daim takibi gerekli olan bir
yönetmen. “Dalgalar� A�mak” ve
“�diots” tokatlar�n�n izi hala
yana��mdad�r.
� MELANKOL�

Sözlükten al�nt�yla:
Melankoli’de sorun genellikle bu
temel noktada
yo�unla�maktad�r. Kar��l���n�
ya�am pahas�na ödemek
ko�uluyla da olsa melankolik
insan kendi ya�am�na kendisinin
bir anlam verebilmesini istemekte,
ço�u kez bunu ba�aramad��� için
de her bir �eyden vazgeçip
ku�ku, dü� k�r�kl��� ve hüzünle
kendi içine çekilmektedir. Bu
ba�lamda melankoli s�radan
bir varolu�a kar�� bireysel ve
tek ki�ilik de olsa vazgeçen,
geri çekilen, yads�yan,
öldürten ya da s�kl�kla intihar
eden anlaml� bir ba�kald�r�d�r.
D��a vuran belirtileri nas�l olursa
olsun, insan�n varolu�unu, di�er
insanlarla ili�kilerini irdeleyen
antropolojik bir yakla��md�r. Dünyaya
gelmesine, f�rlat�p at�lm��l���na bir türlü
anlam veremeyen dünya ve di�er insanlarla
ili�kilerini sürekli sorgulayan ve bütün bunlardan ac�
çeken, korkan, varolu� konumundan sürekli güvensizlik
duyan, bir türlü kendisi olamad���n� duyumsayan ve dü�ünen
insan�n durumudur. �nsanin, dünyada varolu�unun özel bir
durumu, özgün bir psi�ik ya�ant�d�r
� MELANCHOL�A-MELANKOL�

Filmi daha rahat yorumlayabilmek için yukar�daki
melankoli tan�m� ile Lars von Trier’nin ya�am� ve eserleri de
önem ta��yor biraz. Film iki karde�in ismi olan iki bölümden
olu�uyor. Justine ve Claire. Her iki bölümde de film Justine
karakteri üzerine yo�unla��yor. Bunlar�n d���nda filmin aç�l��
sekans� 16 a��r çekimden olu�up filmin içinde yava� yava�
görüp alg�layaca��m�z imgelerden olu�uyor. Bu parçalardan
birinde Pieter Bruegel imzal� “Hunters in the Snow” Trier’nin
en büyük usta dedi�i Tarkovsky’e sayg� duru�u da
içeriyor. “Hunters in the Snow” tablosunun
yan��� dü�ündürücü bu arada. Filmi
izledikten sonra ilk f�rsatta tekrar
izlenmesi gereken bu 16 parçal�
sekans internetten
izlenebiliyor bu arada. Bu
muhte�em görsellikli sekans
sonras� ilk bölüme geçen
film Trier’nin sevdi�i
kitaplardan biri olan ve
“Dalgalar� A�mak” filmindeki
karakteri yarat�rken kulland���

Marquis de Sade’�n me�hur Justine karakteri
bu sefer isim olarak kullanm�� ve ona
melankoli baharat� ekleyerek fark�n� yine
göstermi�. Yukar�da tan�m�na tamamen uyan
Justine nerden geldi�i bilinmez bir melankoli
içerisindedir. Seyirci için nereden geldi�i belli
olmayan gelgitler-yönetmen iste�iyle tabi-
filme yabanc�la�maya do�ru hareketi
h�zland�r�yor. �lk k�s�mda melankolinin
ipuçlar�n� vermeyen film ikinci k�s�mda bilim
kurgu taraf�na kay�yor. Dünyan�n
yak�nlar�ndan geçen “Melankoli” isimli
gezegen dünyan�n yak�nlar�ndan geçecektir
ve dünyaya çarpaca�� paranoyas� hakimdir.
Justine ve melankolik duygular� ayyuka
ç�kmaktad�r. Claire ise ya�ama tutunup
o�lunu bu durumdan nas�l kurtarabilece�ini
dü�ünmektedir. Bir tarafta ya�am� anlams�z
bulup dünyadan ba�ka bir hayat�n olmad���n�
ve dünyan�n yok olu�unu insanl��a bir
arma�an olarak gören Justine ve di�er
tarafta umutsuzca ç�rp�nan paranoyak Claire.
Hareketli kameras� ve a��r anlat�m�yla

Hollywood y�ld�zlar�n� görüp filme
gidecek ki�ilerin  içlerine
gerçekten  Justine’in bütün
s�k�nt�s� sinecektir. Tabiî ki filmi
tamamlayabilirlerse. Filmde her
Trier filmindeki gibi oyunculuk
zirvede. Bir eli Cannes’da ödül
alan Kirsten Dunst di�er eliyle
Oscar bekliyor. Cesur sahnelerde
de aksamadan muhte�em
oynuyor. Film bitiminde de�il belki
ama y�llar sonra söylenece�i gibi
Trier tarih yazmaya devam ediyor.
� NUD�ST YAHUD� LARS VON
TR�ER

Eserlerinde bilim kurgu'dan,
modern-noir'a; erotik-dram'dan
deneysel sinemaya; avante-
garde'dan dram'ave müzikal’e
kadar sineman�n birçok janr�n�
bar�nd�ran Trier, kendine özgü
üslubuyla dikkatleri üzerine
çekmeyi ba�ar�yor. Yönetmen �u
an “Dimension” adl� her y�l sadece
3 dakikas�n� Avrupa’n�n farkl�
bölgelerinde çekti�i 33 y�l sürecek
olan film projesi üzerine çal���yor.
Bu proje 1991 y�l�nda ba�lad�
dolay�s�yla ilk gösterimin 2024

y�l�nda olmas� bekleniyor.
Lars Von Trier, 30 Nisan

1956'da Kopenhag,
Danimarka'da do�du. Nudist
Yahudi bir ailenin çocu�u
olarak geli�iminde 'duygular,
inanç ve zevk' gibi özelliklere
pek yer verilmeyen Trier,
sonradan kendi yapt���
aç�klamalara göre; genç
ya��nda, sinemay�, birçok �eyi

ö�renmek üzere d�� dünyaya
aç�lan bir kap� olarak gördü.

Kendisine hediye edilen “Süper 8”
kamera ile 11 ya��nda kendi filmlerini

çekmeye ba�lad� ve lise ö�renimi
boyunca ba��ms�z film kariyerine devam etti.

1979 y�l�nda Danimarka Film Okulu'na yaz�ld�. Bu
okulda ö�renimini sürdürürken; Münih Film Festivalinde en
iyi film olarak seçilen Nocture(Nocture, 1980) ve Image of
Liberation (Befrielsesbilleder, 1982) adl� 2 k�sa film çekti.
“Soylu” anlam�na gelen “von” lakab� da bu okulda
ö�renimine devam ederken çevresi taraf�ndan verildi. 1983
y�l�nda bu okuldan mezun olduktan sonra, “Avrupa”
üçlemesi üzerine çal��maya ba�lad�. As�l ç�k���n� bu
üçlemenin ba�lang�c� olan “Forbrydelsens Element” (the
element of crime, 1984) ile Cannes Film Festivalinde
Technical Grand Prize'� alarak yapt�. Bu çal��may�, 1987
y�l�nda Cannes'daki resmi program�n bir parças� da olan
“Epidemic” izledi. 1988 y�l�nda televizyon için; Fransa'da
Jean D'Arcy ödülünü alan “Medea” adl� filmi yönetti.

Sonras�nda 1991 y�l�nda “Avrupa” üçlemesini
“Europa” (ABD ba�l���: Zentropa) ile

tamamlad�. Bu film Trier'e, Cannes
Film Festivali'nde Prix du Jury

ödülünü ve ba�ka önemli
festivallerde di�er ödülleri
getirdi.  2000 y�l�nda, Trier,
ilk müzikal film denemesini,
�zlandal� ünlü müzisyen
Björk ile “Dancer in the
Dark” ile yapt�. Film

Cannes'da Alt�n Palmiye
ödülünü kazand�.

● 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
● Caddebostan AFM Budak Sineması: 

0216 358 02 02

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

MELANKOLiMELANKOLiMELANKOLiMELANKOLiMELANKOLiMELANKOLi

Çiftehavuzlar’daki Bedri Usta, 30 yılı
a�kın tecrübesiyle misafirlerine
Adana ve Urfa’nın unutulmaz

lezzetlerini  sunuyor. 

Bu hafta sizlerle, Kad�köyümüzün en
seçkin mahalllerinden biri olan

Çiftehavuzlar’a gidiyoruz.. Büyük
Kulübün hemen hemen tam kar��s�nda

bir yer… Bedri Usta... Asl�nda bu mekân
y�llard�r Köy Pub olarak Kad�köylülerin

hizmetindeydi. A�ustos ay�n�n ortalar�nda
Adana Yüzevler’in kurucular�ndan Bedrettin

Usta bu mekân� yenileyerek tüm
konsepti de�i�tirdi. �imdi 30 y�l� a�k�n
tecrübesiyle bu mekânda misafirlerine

Adana ve Urfa’n�n unutulmaz
lezzetlerini  sunuyor... Yerlere kadar

inen camlarla geni� bir salonu bulunan
Bedri Usta’n�n ayr�ca sigara içenlere ait

bir bölümü de mevcut. 160 ki�i
kapasiteli bir salon olarak hizmet

veriyor. �ç ferahlatan bu salonun her
�eyini yenileyen Bedrettin Bey

ferahlatan renkler ve yeni objelerle
dekore ederek huzurlu bir ambiyans yaratm��…

Personelin disiplininden ve sayg�s�ndan da söz etmeden
geçemeyece�im... Bedri Usta tecrübesini bu alanda da

konu�turmu�… Tüm detaylar dü�ünülerek hizmete giren bu
mekân gerçekten lezzet noktalar�n�n ilk s�ras�na girdi bile…

Bedri Usta’n�n konforlu salonuna
girildi�inde ayr�ca 20 ki�ilik muazzam
bir ocakba�� sizi kar��l�yor.. Dilerseniz

kömür ate�inde haz�rlanan kebap
çe�itlerinin tad�n� ç�kar�p izleyerek
daha samimi bir grup keyfini de

ya�ayabilirsiniz. Ula��m aç�s�ndan
çok rahat olan mekâna, araban�zla
gitti�inizde ise ücretsiz vale hizmeti
veriliyor. Masaya oturdu�unuzda

Bedri Usta’n�n tüm maharetleri s�rayla bir
“lezzet sa�ana��” halinde sunulmaya

ba�lan�yor.. ��tah aç�c�lar, salatalar,
taptaze ye�illikler, çi� köfte, f�nd�k

lahmacun, içli köfte.. Ve nihayet müthi�
leziz kebaplar… Bu i�i iyi biliyor

Bedrettin Usta, çocuklu�undan beri i�in
içinde, i�in s�rr�n�n mutfakta

oldu�unu biliyor ve her daim
kendisini mutfakta veya ocak

ba��nda görebiliyorsunuz.. Güler
yüzüyle oradan etraf� da seyrediyor

tabii ki... Arada misafirlerinle
ilgilenmeyi de hiç ihmal etmiyor…
Özel Bedri helvas� ikram� ve tabii ki

künefe olmazsa olmazlardan… Grup
indirimli özel yemek toplant�lar�na da
evsahipli�i yapan Bedri Usta ayr�ca
Catering ve paket servisi hizmetleri

de veriyor. Mü�teri memnuniyetini her zaman ön planda tutan,
tecrübesiyle de ayr�ca güven kazanan Bedrettin Usta’ya

yeniden ho� geldin diyoruz…
Tel.: 0216 358 20 40

Adres: Cemil Topuzlu Cad. no. 43/C Çiftehavuzlar-Kad�köy

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Çiftehavuzlar’da bir mekân:
USTA
BEDR�
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or fo lo jik özel le� me ye ba� l� ola rak fiz -
yo lo jik fark l� la� ma” ola rak ta n�m la nan
‘er go no mi’ ke li me si ile kul la n�� l�, in -
san la uyum lu kul la n�m mal ze me le ri ni

ta n�m la d� �� m�z ‘er go no mik’ ta bi ri, bir ar ka da -
�� m�n cüm le için de fark l� kul la n� �� sa ye sin de
ka fam da an lam ca bir hay li ge ni� le di.

Yu ka r� da ki ya r� ka pa l� cüm le yi bi raz aça -
y�m. Ye ni ev le nen bir k�z ar ka da ��m ko ca s� -
n�n ai le si ni, ni �an için 120 met re ka re lik bir
eve otuz be� ki �i bir den ge lip tek lif siz ce oda -
la ra da �� la rak k� sa sü re de yer le �e bil dik le ri
için, “çok er go no mik ler” di ye ta n�m la m�� t�. O
gün bu la fa çok gül mü� tük ama son ra dan
dü �ü nün ce sa de ce on lar için de �il Türk mil -
le ti nin ha t� r� sa y� l�r bir k�s m� için cid di cid di
‘er go no mik’ ta n� m� n�n kul la n� la bi le ce �i ni fark
et tim.

�d di ay� ör nek le mek için en bol mal ze me
ç� ka ran Ka ra de niz böl ge si ni ele ala l�m. Me se -
la ge çen ler de ha ber olan Ka ra de niz li bir ‘fah -
ri mi mar/mü hen dis’ am ca m�z da ��n ya ma -
c�n da otu rup çay iç me yi ka fa ya koy mu� ol sa
ge rek. Bak m�� ya maç sarp, otur ma ya mü sa -
it de �il, ken di ni do �a ya uy dur mu� ve ora ya
rüz gâr la dö nen çar dak in �a et mi�. Bu er go -
no mik lik de �il de ne dir? Mü hen dis/mu cit (!)
bu va tan da �� m�z ça y� n� içer ken dön mek su -
re tiy le 360 de re ce lik bir pa no ra mik man za ra -
dan da mah rum kal m� yor. Ay n� böl ge de üs -
tün den ha lat lar la ka ya la ra ba� lan m��, ha va -
da du ran ev gi bi in san or ga niz ma s� n� do �a ya
uy du ru ve ren ba� ka er go no mik icat la ra da
rast la mak müm kün…

Ka ra de niz li ler er go no mik de ba� ka böl ge -
le rin halk la r� de �il mi? Yer �s tan bul. Ge çen
haf ta dev ri len ‘t�r’dan sü zen s� v� y�, par mak la -
y�p kok la mak su re tiy le biz zat tah lil eden it fa -
iye eri ni bir k�s m� n�z ha t�r la ya cak t�r. O s� zan
kim ya sal mad de ol ma d� �� n� da her hal de ge -
rek ti �in de kim ya sal de dek tö re dö nü �e bi len
göz le riy le (!) tes pit et mi� ol sa ge rek.. �s tan -
bul lu lar’da s�k kar �� la �� lan bir du rum da ha…
�s tan bul tra fi �i ma lum. Ge lin gö rün ki kon se -
re, gös te ri ye, ti yat ro ya gi den se yir ci le rin bir
k�s m� mü te ma di yen ba� la ma saa tin den son -
ra ge lir; e�er oyun tam saa tin de ba� la m�� sa
da “�s tan bul tra fi �i ni bil mi yor mu su nuz, in san
be� on da ki ka geç ba� la t�r” di ye k� zar lar. Ya -
ni bu ra da ya p�l ma s� ge re ken tra fi �e gö re ev -
den ç�k mak de �il, tra fik ne de niy le her �e yi
bek let mek, ge cik tir mek tir!

�� te çe �it li böl ge ler den in sa na du dak �s�r -
tan ba z� er go no mik çö züm ler den…

“De mir çe lik had de ha ne sin de ça l� �an bir
i� çi, si ga ra s� n� yak mak için al t� yüz ton luk
pres le rin ara s�n dan emek le ye rek geç ti ve
2.450 san tig rad de re ce de ki f� r� na ula� ma ya
ça l� ��r ken son si ga ra s� n� yak t�.”

“Sey yar lo kan ta c�, za b� ta dan kaç mak için
bü fe si ni ray l� sis tem le ta �� d�.”

“Oto yol da ara ba kul la n�r ken oyun ha va s�
ça l�n ca, ara ba y� sa �a çe kip gö bek at ma ya
ba� la d� lar”

“�z mir ve Nürn berg Em ni yet Güç le ri ara -
s�n da ki ‘dost luk’ ma ç� 3-0 de vam edi yor du.
Em ni yet Mü dü rü, ‘Dost luk ma ç� be ra be re bit -
me li’ di ye rek ta k� ma ye nil me ta li ma t� ver di.
Bu da ol ma y�n ca ka le ci ye ‘Gol ye!’ di ye ba -
��r d�. Maç 3-3 bit ti.”

Gö zü ka ra l�k m�, mil lî men ta li te mi, tek no -
lo ji ürün le riy le mut lak uyum ye te ne �i mi? Bu -
yu run siz ka rar ve rin. Vel ha s�l ben ce; çok er -
go no mik mil le tiz…

As l ı  AY HAN

M

ERGONOMİK
MİLLET

KADIKÖY Belediyesi Engelsiz �� ve
�stihdam Merkezi, 29 Aral�k 2011 ve 05

Ocak 2012 tarihlerinde Marmara
Üniversitesi Atatürk E�itim Fakültesi Özel

E�itim Bölümü’nde
Ö�r. Gör. Tuna
�ahsuvaro�lu

taraf�ndan verilen
“Zihin Engellilere �� ve
Meslek E�itimi” adl�
derse misafir olarak

kat�ld�. 
Engelsiz �� ve �stihdam

Merkezi zihinsel
engellilerin istihdam�na
yönelik sahip oldu�u

pratik bilgileri ve
tecrübelerini

aktarm��t�r. Ayr�ca
�irketlerin hangi

nitelikte engellileri

istihdam etmeyi tercih ettikleri ve
ülkemizdeki uygulamalarla ilgili bilgi

payla��ld�. 
Özel E�itim Bölümü 3. s�n�f ö�rencileri ad�

geçen derste iki ayr� gruba bölünerek iki
hafta boyunca zihin engelli bireylere,

hangi meslek kolunun uygun olabilece�i
üzerine grup çal��mas� yaparak fikir

birli�ine varmaya çal��m��lard�r. Grup
raporlar�n�n sunuldu�u ve tart���ld��� 5

Ocak 2012 tarihindeki ders’te ise lisans
ve yüksek lisans�n� Amerika Birle�ik

Devletlerinde tamamlayan Klinik Psikolog
Evren Gürsoy, Amerika Birle�ik

Devletlerin’deki engelli yasalar�n�n tarihsel
sürecine de�inerek, zihinsel engellilerin

istihdam�na yönelik gerçekle�tirilen
çal��malardan bahsetti. 

Marmara Üniversitesi Atatürk E�itim
Fakültesi Özel E�itim Bölümü’nde verilen
Zihin Engellilere �� ve Meslek E�itimi adl�

dersin sonucunda ö�rencilerin her
birinin zihinsel engellilerin istihdam� için

bir proje yazmas� bekleniyor. 
Türkiye’de istihdamlar� yok denecek
kadar az seviyede olan zihin engelli

bireyler için böyle bir çal��man�n
yap�l�yor olmas� oldukça önemsenmesi

gereken bir konu.

B�ZE ULA�IN
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok.

Sad�ko�lu Plaza 5 Kat: 2
No: 49 Kad�köy, Istanbul, Turkey

Tel.: 0216 338 88 84
0216 338 24 14

Mail: engelsizis@kadikoy.bel.tr
WEB: http://engelsizis.kadikoy.bel.tr

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

SORU: Merhaba, ben 57,
annem 77 ya��nda.

Anneme geçen y�l Digitürk
ba�latt�m. Gelen ekip

duvara anten koymak zor
diye çat�daki kaç y�ll�k

oldu�u ve kime ait oldu�u
belli olmayan bir anteni

devreye soktu. 6 ay sonra
görüntü gitti, Digitürk’ü
arad�m, geldiler, olay�

hallettiler ama 30 TL. i�çilik
ve antendeki 1 cihaz

de�i�imi için annemden
toplam 60 TL. para

alm��lar. Digitürk’ü arad�m
konuyu anlatt�m. Geçerli

bir yan�t veremediler.
Anten ve kurulum ücreti Digitürk’e ait

reklamlarda, bunu herkes biliyor. Anten
bana ait de�il, belki 10 y�ll�k anten,
oraya ba�lant� kurdular. Yeni anten
istedi�im halde “çat�dan daha iyi

görüntü al�rs�n�z” dediler. Ar�zadan
sonra arad���mda “anteniniz hor
kullan�lm��” dediler. Diyelim ki hiç
ç�kmad���m veya ç�kamayaca��m

çat�daki anteni hor kulland�m.
Digitürk’ün kendi ifadesinde ve de
sözle�mesinde anten ve kurulum

cihaz�n�n 2 y�l garantili oldu�u
belirtiliyor, bu olay Digitürk

kurulumundan 6 ay sonra oldu. Benim
olmayan, kimin oldu�u belli olmayan,
kaç y�ll�k oldu�u da belli olmayan bir

antendeki parçan�n de�i�im
ücreti niye benden al�n�yor?
Telefonda “gelin yeni anten
tak�n” dedi�imde de “sizin

anteniniz zaten var” dendi. Ve
beni kaale almad�lar. Ben

olay�n parasal yan�nda de�ilim.
Milyonlarca para verip reklam
yapan bir kurulu� mü�terilerine
niye böyle sayg�s�zl�k haks�zl�k

yap�yor? Sizden tek ricam
gazetenizde Digitürk’ü

uyarman�z. Sayg�lar�mla.
Necdet Alpan

CEVAP: De�erli tüketicimiz, 
Anlatt�klar�n�zdan sa�lay�c�

firman�n yetkili servisinin ay�pl�
hizmet verdi�i anla��lmaktad�r.

Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanun
gere�i sa�lay�c� Digitürk verilen ay�pl�
hizmetten sorumludur. Bu durumda
Digitürk'e bir dilekçe yazarak yap�lan

i�lemi anlatmal�, hizmetin yeniden
görülmesini ve haks�z olarak al�nan

paran�n iade edilmesini istemelisiniz.
Bu ihtar� derne�imize gelerek

derne�imiz arac�l���yla gönderebilir,
iadeli-taahhütlü mektup �eklinde

yazabilir ya da noterden ihtarname
�eklinde gönderebilirsiniz. �ayet

talebinizi yerine getirmezlerse
Kaymakaml�kta bulunan Tüketici

Sorunlar� Hakem Heyetine ba�vurarak
�ikâyet edebilirsiniz. 

De�erli tüketiciler yetkili servislerin
ay�pl� hizmetleri nedeniyle çok yo�un
�ikâyetler almaktay�z. Ancak Kanun
yetkili servisleri kapsam�na almam��,

sadece sat�c�, sa�lay�c�, imalatç�-üretici,
ithalatç�, acente ve bayileri mü�tereken

ve müteselsilen sorumlu tutmu�tur.
Yani tüketicilerimiz sat�n ald�klar� mal

veya hizmetlerde ay�p ç�kmas�
durumunda yukar�da sayd���m�z tüm
gruplara ba�vurabilirler. Servislerin

ay�plar�n� da ayr�ca sat�c� veya
sa�lay�c�lara bildirerek onlar�n yetkili

servisleri denetlemelerini sa�layabilirler.
Bu nedenle �ikâyetçi tüketicimize de
belirtti�imiz gibi �ikâyetlerinizi yaz�l�

olarak yapmal�s�n�z ki yetkililer bunlar�
görebilsinler. De�ilse sadece telefonda
konu�tu�unuzda telefona ç�kan ki�iyle
konu�up ötesine geçemezsiniz. Oysa

bizler ne kadar çok �ikâyetimizi iletir ve
yaz��ma yaparsak o kadar dikkat

çekeriz.  �ikâyetleriniz için her zaman
derne�imize ba�vurabilir bizlerden

yard�m isteyebilirsiniz.
Sayg�lar�mla.

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

Ka d� köy Be le di ye si’nin çe �it li dal lar da üc ret -
siz sa nat e�i ti mi ver di �i Ço cuk Sa nat Mer -
ke zi’nin ye ni y�l kon se ri iz le yen le ri bü yü le -

di. Ço cuk Sa nat Mer ke zi’nde de vam et tik le ri mü zik,
dans, re sim, dra ma kurs la r�n dan ka zan d�k -
la r� be ce ri le ri ni Ka d� köy Be le di ye -
si Sü rey ya Ope ra s�’nda ser gi -
le yen ö� ren ci ler, hem ai le -
le ri ni hem de sa lo nu dol du -
ran iz le yi ci le ri ken di le ri ne
hay ran b� rak t� lar. Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk ve ya zar Dr. Er dal Ata -
bek’in de iz le di �i Ço cuk Sa nat Mer -
ke zi Ye ni y�l kon se rin de ö� ren ci ler ka dar iz le yi ci -
ler de he ye can l�y d� lar. Kon se ri ba� tan so na ka dar iz le -
yen za man za man duy gu sal la �an Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk hem kon se rin ba ��n da hem de
so nun da be �e ni si ni be lir ten bir konu�ma yapt�. Öz türk
�öy le devam etti: “Bu y�l ha yal le rim ger çek ol du. Bu -
ra da ilk Ço cuk Sa nat Mer ke zi’ni 2007 y� l�n da kur du �u -
muz da 5-6 de �i �ik kül tür mer ke zi miz de ders ler ve re rek
ö� ren ci le ri mi zi ye ti� tir me ye ba� la d�k. Çok il gi ol du ve
ar t�k kül tür mer kez le ri mi zin sa lon la r� yet me yin ce,
Göz te pe’de bu lu nan bi na m�z da ‘Ço cuk Sa nat Mer ke zi’
ad� al t�n da tüm kurs la r� m� z� bir araya top la ma ya ka rar

ver dik.  Çok iyi bir ka rar ver di �i mi zi de ço cuk la r� m� z�n
bu muh te �em kon ser le ri ni, per for mans la r� n� iz le di �i -
miz de an la ya bi li yo ruz. Ba le, re sim, mü zik, dra ma alan -
la r� n� içi ne alan tam an la m�y la mü kem mel in san ye ti� -

ti ren, e�i tim ve ren bir mer kez ha li ne gel di.
Mer ke zi miz de 2 bin 480 ço cu �u mu za

sa nat ve mü zik e�i ti mi ve ri yo ruz.
Çok mut lu yum, çok he ye can l� -
y�m. Bu ra da ki ço cuk la r� m�z be -
lki  de ya r� n�n sa nat ç� la r� ola cak.
Bu ço cuk lar sa de ce ai le le ri nin

de �il, he pi mi zin ço cuk la r�. 
Ö� ret men le ri mi zi ve ço cuk la r� -

m� z� bu muh te �em per for mans la r�n dan
do la y� kut lu yo rum.” 

� A� LE LER GU RUR LA SEY RET T�
�s tan bul’un tek ope ra bi na s� olan ta ri hi Sü rey ya

Ope ra s�’nda yak la ��k 1,5 sa at sü ren kon se ri ö� ren ci le -
rin ai le le ri de bü yük bir gu rur la iz le di. Ço cuk Sa nat
Mer ke zi’nin re sim ve dra ma bö lü mü ö� ren ci le ri de ha -
z�r la d�k la r� ye ni y�l kart la r� n� Ba� kan Öz türk’e ver di ler.
Ö� ren ci Se li nay Er bil’in ha z�r la d� �� kart ta “Hem �ar k�
söy le rim hem dans ede rim. Si ze de bol mü zik li y�l lar”
söz le ri ni sah ne de oku yan Ba� kan Öz türk, “Bu ba �a r� ya
hay ra n�m” di ye rek ö� ren ci le rin ve ka t� l�m c� ai le le rin
ye ni y� l� n� kut la d�.

Çocukların yeni yıl konseri
izleyicileri büyüledi
Çocukların yeni yıl konseri
izleyicileri büyüledi
Çocukların yeni yıl konseri
izleyicileri büyüledi
Çocukların yeni yıl konseri
izleyicileri büyüledi
Çocukların yeni yıl konseri
izleyicileri büyüledi
Çocukların yeni yıl konseri
izleyicileri büyüledi

En gel siz İş ve İs tih dam Mer ke zi,
Mar ma ra Üni ver si te si’ndey di…

Kadıköylü 2 bin 480 çocu�a sanat ve müzik e�itimi verilen Kadıköy
Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin yeni yıl konseri, be�eniyle izlendi.

● Röportaj ve Foto�raflar: Kadir �NCESU

�a ir, ya zar, ya y�n c� Gün gör Gen cay’�n 60. sa nat
y� l� ne de niy le Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s� ta ra -
f�n dan “Emek Ede bi yat” ad�y la bir say g� ge ce -

si dü zen le ni yor. Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’n de 17 Ocak Sa l� gü nü
sa at 19:00’da ba� la ya cak et kin lik te;
Mus ta fa Köz, Cen giz Gün do� du, Os -
man Boz kurt, Öner Ya� c� ve Gül süm
Cen giz, Gün gör Gen cay’� an la ta cak.
Ge ce de Meh met Al tun, Can su F� r�n c�,
Cen giz K�l çer, Na lân Çe lik ve C. Hak -
k� Za riç Gün gör Gen cay �i ir le ri yo -
rum la ya cak lar. Mü zik bö lü mün de ise
Öz ge Ün lü ile Va hap Ün lü sah ne ala -
cak lar. Gül sün Gö kalp’in su nu cu lu �u
üst le ne ce �i ge ce de Ka dir �n ce su da
slayt gös te ri si su na cak. Ga ze te Ka d� -
köy ola rak Gün gör Gen cay’a uzun ve
bol üre tim li y�l lar di li yo ruz. Ar ka da �� -
m�z Ka dir �n ce su’nun Gün gör Gen cay
ile bir sü re ön ce yap ma ya ba� la d� ��
uzun söy le �i den k� sa bir bö lü mü siz ler -
le pay la �� yo ruz.

� Bu gü ne ka dar ço cuk lar için 43,
bü yük ler için 26 (An to lo ji ler dâ hil)

ki ta b� n�z ya y�m lan d�. Yaz mak si zin için ne
ifa de edi yor?

Ba na gö re ha ya t�n için de her �e yin bir ih -
ti yaç kar �� l� �� ola rak ya p� l� yor ol ma s� ge re -
kir. Kar n� n�z ac�k t� �� za man ye mek yer si niz.
Tok ol du �u nuz da yer se niz, ra hat s�z olur su -

nuz. Ye ti� tir di �i niz seb ze, mey ve
ve çi çe �in su ya ve güb re ye ih ti ya -
c� var d�r ama bun la r� ih ti ya c�n dan faz la
ve rir se niz, ya çü rü tür ya ku ru tur su nuz.

�ç me yen için, si ga ra hiç bir an lam ifa -
de et mez. Ama tir ya ki için ih ti yaç t�r. Sa -
na t� ih ti yaç ha li ne ge ti ren de bü yük öl çü -
de d�� dün ya d�r. El bet, be nim ya �a m� ma
da ih ti yaç ola rak gir di. U� ra �� m�n mey ve -
le ri ni so mut la� t� ran yaz ma y� ise, mad di
ge ti ri dü �ün me yen çi çek ye ti� ti ri ci li �i ne
ben ze ti yo rum. Ek ti �i niz to hu mu, bin bir
özen le ye ti� ti rip bü yü te cek si niz ve so nun -
da si ze yal n�z ca övün cü ka la cak. En az�n -
dan be nim için öy le.

� �ii rin ya n�n da der le me ler, ço cuk
ki tap la r�, de ne me ve in ce le me ki tap la r� -
n�z da var. Hiç �ii re hak s�z l�k yap t� �� n� z�
dü �ün dü �ü nüz ol du mu?

Do� ru su nu söy le mek ge re kir se, dü -
�ün me dim. Çün kü çe ki len fo to� raf lar

duy gu ve ak�l süz ge cin den geç tik ten son ra, ki mi �i -
ir, ki mi de öy kü po ta s� na gi ri yor. Ora da ifa de si ni ve
bi çi mi ni bu lu yor. Ay n� di lin kul la n�l ma s� na kar ��n,
an la t�m da fark l� l�k lar olu �u yor. Ör ne �in; �i ir faz la
söz cük ve ay r�n t� l� an la t�m ka bul et mez. Oy sa  ki öy -
kü ya da ro man da ya rat t� �� n�z ka rak ter le ri ve ili� ki -
le ri ni aç mak, bel ki de uzun uzun an lat mak zo run da -
s� n�z. Pe ki, bun lar �i ir de de ya p� la maz m� di ye so ra -
bi lir si niz. El bet te ya p� la bi lir. Nâ z�m Hik met’in
“Mem le ke tim den �n san Man za ra la r�” bu nun gü zel
ör nek le rin den bi ri dir. 

� Hem ye ti� kin ler hem de ço cuk lar için ya p�t -
lar ve ri yor su nuz. Han gi si da ha önem li si zin için? 

�ki si ara s�n da bir önem s� ra la ma s� yap ma y� hiç
dü �ün me dim. �ki si de önem li be nim için. Çün kü iki -
sin de de do� ru bil dik le ri mi ha yat tan ve ger çek lik ten
ko par ma dan yaz ma ya ça l� �� yo rum. Bu yön te min,
her ke sin ho �u na git me si ni bek le mek, ha yal ci lik
olur. Des pot bir ba ba, öz gür lük is te yen bir ço cu �u
ko nu alan öy kü yü, ken di ço cu �u na okut mak is te -

mez. Bu ve bu na ben zer çe li� ki ler top lu mun de �i �ik
kat man la r�n da ya �a yan in san lar ara s�n da ya �a n� yor.
Ama ba na gö re en önem li �ey, ço cu �un du yar l�k ve
so rum lu luk ka zan ma s� n�n yo lu nu aç mak. 

� Ak l� ma ilk ge len Gün gör Gen çay �ii ri “Ba -
r�� Ey lem ci si Rac hel” �ii ri… O �ii ri han gi duy gu -
lar la yaz d� n�z?

Bi lin di �i gi bi Rac hel, Irak’� i� gal eden ABD as -
ker le ri nin bir evi y�k ma gi ri �i mi ni en gel le mek is te -
yen ve tan k�n pa let le ri ara s�n da can ve ren, so rum lu -
luk duy gu su nu yi tir me mi� bir ABD va tan da ��. Ya -
�a d� �� bu olay be ni çok et ki le di ve Rac hel’e hay ran
ol dum. Hay ran ol mak la kal say d�, bel ki bu �ii ri ya za -
maz d�m. Ken di mi Rac hel’e ve onun gi bi ba r�� ey -
lem ci le ri ne kar �� borç lu his set tim.

�Ger çek Sa nat Ya y� ne vi ay n� za man da dost la -
r� n�z la da bu lu� ma ye ri niz… Kim ler gel di kim ler
geç ti ya y� ne vin den?

Ger çek Sa nat ya y�n la r�n da bu gü ne ka dar 127
ya zar ve �ai rin eser le ri ya y�n lan d�. Bu ad la r� say mak
bi le say fa lar tu tar. Kal d� ki, be nim çev rem, bu ar ka -
da� lar la s� n�r l� de �il. Par ti ler den, der nek ler den, çe -
�it li i� kol la r�n da ça l� �an lar dan de �i �ik ya� lar da bir -
çok ar ka da ��m var. Söy le mi� ol du �un gi bi bun la r�n
ara s�n da ya �a m� n� yi tir mi� olan lar da bu lu nu yor.
Böy le bir du rum da ba z� ad la r� be lirt mem, en az�n -
dan ay r�m c� l�k yap mak ge li yor ba na. Bi ri nin ad� n�
unut mam, de rin den ve unu ta ma ya ca ��m üzün tü ler
çek me me ne den olur. Çün kü hep si de sev gi ve say -
g� de �er ar ka da� lar. Be nim le za man or tak l� ��, dü �ün -
ce al�� ve ri �i yap m�� ve ha len yap mak ta olan tüm ar -
ka da� la r� ma ve dost la r� ma te �ek kür ediyorum. 

Yaşamı umuda uyarlama ustası GÜNGÖR GENCAY
Gazete Kadıköy olarak �air-yazar-yayıncı Güngör Gencay’a uzun ve bol üretimli
yıllar diliyoruz. Arkada�ımız Kadir �ncesu’nun Güngör Gencay ile bir süre önce

yapmaya ba�ladı�ı uzun söyle�iden kısa bir bölümü sizlerle payla�ıyoruz.

Ru�en Hakkı, Osman Bozkurt,
Güngör Gencay ve Kadir �ncesu

İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 
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● Ropörtaj: Sercan DUYGAN
� Na bi Bey, Ka ba ta� l� ol mak ne de mek?

Ka ba ta� l� l�k bir ai di yet, Ga la ta sa ray l� la r�n, Ma rif li le rin,
Mül ki ye li le rin bir lik te li �i ni dü �ü nün, i� te bi zim için Ka ba -
ta� l� l�k o duy gu nun bi raz da ha abart t� �� m�z �ek li. Ka ba ta� l� -
l�k, ya t� l� ya da pa ra s�z ya t� l� oku yan ve Tür ki ye’nin çok sa -
y� da de �i �ik mem le ket ten ge len in san la r�n bi r bi rleriy le güç
bir li �i. 

Bu nun özü, d� �a r� dan de �il, içe ri den bir kar de� li �in dost -
lu �un olu� tu rul ma s� ve art ma s�y la or ta ya ç� k� yor. Ay r� ca çe -
�it li mes lek grup la r�n da ça l� �an Ka ba ta� l� la r�n okul la r� na
fark l� des tek ler le ge ri dö nü �ü mü dür, her me zun mut la ka Ka -
ba ta�’a s� ra s� ve im ka n� olun ca ge ri dö nü yor, der nek le ri ne
sa hip ç� k� yor, oku lu na sa hip ç� k� yor, ö� ret men le ri ne sa hip
ç� k� yor. As l�n da biz Ka ba ta �� lar, bu an lam da ya r� �� ken di -
miz le ya p� yo ruz…
� Me zun ol du �u nuz dö nem ler den bi raz bah se der mi si niz?

Ben 1982 me zu nu yum, o dönemde okul lar 3 y�ld�, fa kat
o y�l lar Tür ki ye’nin en ha re ket li ol du �u y�l lar d�, özel lik le li -
se ha ya t� ki, bi zim li se o za man lar da önem li li se ler den bi -
riy di. �çe ri de çok olay ol ma ma s� na ra� men d� �a r� da ki
olay lar ö� ren ci ler ola rak he pi mi zi faz la s�y la et ki -
li yor du. Biz ler bir bi ri mi ze okul ola rak a�� r�
tut ku nuz, o dö nem de oku lun he men he men
bü yük bö lü mü ay n� gö rü� te ol ma s� na ra� -
men, için de bir ta k�m ay r� l�k lar var d�. Fa -
kat, okul ka p� s�n dan d� �a r� ç�k t� �� za man
her Ka ba ta� l� di �er ar ka da �� n� faz la s�y la
sa hip len di �i için, d� �a r� da s� k�n t� lar dan biz
Ka ba ta� l� lar sa n� r�m en az ha sar la o dö ne mi
at lat t�k. Bu bi zim y�l lar d�r devam eden ge le -
ne �i  mi zi sür dür me miz le il gi li, her an bir Ka ba -
ta� l�’n�n d� �a r� da di �er Ka ba ta� l�’ya ku cak aç ma -
s�y la il gi liy di.
� Ka ba ta� l�la r�n ge ri dö nü �üm ya ra tan des tek le rin den
bah set ti niz, Ka ba ta� l� lar Der ne �i Ba� ka n� na s�l bir ya p� n�z
var ve oku lu nu za ve ku ru mu nu za ne tür des tek ler olu yor? 

Si vil Top lum Ku ru lu �u ba z�n da Be �ik ta� Böl ge si’nin en
bü yük ku ru mu yuz, 5000’e va ran üye sa y� m�z var. Gui ness
Re kor lar Ki ta b� bir ser ti fi ka ol du �un dan çok üs tü ne git me -
dik, ama bir ge le nek an la m�n da dün ya da tek ol du �u mu zu
dü �ü nü yo ruz. De di �im gi bi bu res men tes cil li ol ma sa da, bir
ge le nek s� n� f�n da yer alan pi lav gü nü nü mü zü, 2 se ne ön ce
7000 ki �i lik bir ka t� l�m la yap t�k. Bu et ki li bir kay na� ma d�r. 

Ka ba ta� l� lar Der ne �i’ni 1989 y� l�n da Er dal Du -
man l�’n�n ön cü lü �ün de ve her ya� gru bun dan
ki �i le ri yö ne tim ku ru lu na ala rak olu� tur duk,
der ne �e sa de ce Ka ba ta� l� lar üye ol du. Er -
dal A�a bey di yo rum, biz de Cum hur ba� -
ka n� da ol sa bir kü çü �ü bü yü �ü ne hep
a�a bey di ye hi tap eder. Er dal A�a bey,
“Kol tuk sev da l� s� ol ma ya l�m, her ba� -
kan 2 dö nem gö rev yap s�n ve bi ri le ri ni
ye ti� tir sin, içi miz den bi ri si ba� kan l� �� de -
vam et tir sin” de di. Er dal Du man l�, Nus ret
Se len, Na ci Ka ra a�aç, Ta ner K� ral, �l han Or -
hun ve ben s� ray la ba� kan l� �� yü rüt tük. Be nim ki
çok ke yif liy di zi ra Ka ba ta� Er kek Li se si’nin ku -
ru lu �u nun 100. y� l�n da der ne �in ba ��n da ol mak ve çok ke yif -
li pro je le ri ha ya ta ge çir mek, bi zim yö ne ti min dö ne mi ne k�s -
met ol du. 
� Si zin ça l�� ma dö ne mi niz den k�saca bah se der sek ne ler
ol du, ne ler ya p�l d�?

Ön ce lik le 100. y� la ba� lar ken bü tün e�i tim bi rim le ri, Ka -
ba ta�’�n içe ri sin de olan okul yö ne ti mi, Ka ba ta� E�itim Vak -
f� ve ye ni dö nem de da ha iyi bir ya p� ya ula �an Ka ba ta� Me -
zun lar Der ne �i ile be ra ber bir top lan t� yap t�k. “100. y�l da ne
ya p� l�r” di ye bir ta k�m ad�m lar at mak için yo la ç�k t�k. Der nek
ola rak pro je le ri mi zi sun duk ve on la r� ha ya ta ge çir dik. Oku -
lun için de Tür ki ye’ye mal ol mu�, Be �ik ta� Jim nas tik Ku lü -
bü’nün ef sa ne vi ba� ka n� Sü ley man Se ba’n�n, okul da ö� ret -
men lik de yap m�� olan, �a ir Fa ruk Na f�z Çam l� bel’in büst le -
ri nin aç�l ma s�, Ka ba ta� Er kek Li se si’nin 100. y�l an� t� n�n
bah çe ye di kil me si, Be kir Kal yon cu Pa �a’m� z�n-Ka ba ta� -
l�’d�r ken di si-bü yük des te �i ile Ça nak ka le ve Bal kan sa va� -
la r�n da �e hit ol mu� bir çok li se me zu nu mu zun-ki o dö nem -
ler de me zun ver me mi� bir oku luz sa va� tan ge ri dön me yen
in san lar var-isim le ri ne ula ��p �e hit ler an� t� n�n bah çe miz de
yer al ma s�, yi ne be ra be rin de Mi nia türk mü ze si ne Ka ba ta�
Er kek Li se si’nin da hil ol ma s�, 550 se ne ön ce �s tan bul Er kek
Li se si’ne na sip olan, �im di ise yüz de yüz saf gü mü� ten, Ka -
ba ta� Er kek Li se si ad� na darp ha ne ta ra f�n dan bir an� pa ra s� -
n�n ba s�l ma s�, Ka ba ta� Er kek Li se si’nin ol du �u, Mil li Pi yan -
go bi let le ri, ilk gün zarf la r� ve pul la r�n ba s�l ma s�, yap t� �� m�z
ka l� c� de �er le ri miz di. 2. dö ne mi miz de de sos yal an lam da di -
�er der nek ler le ne ler ya pa bi li riz di ye dü �ün dük. Tür ki ye
��it me En gel li ler Vak f� (TIV) ve Best Bud di es Tur key’i yü -
rü ten Al ter na tif Ya �am Der ne �i (AY DER) ile ge ni� kap -
sam l� ça l�� ma yap t�k. Ön ce bu pro je ler bi ze ge lin ce bi raz �a -
��r m�� t�k an cak, son ra s�n da çok gu rur lan d�k. Tür ki ye ��it me
En gel li ler Vak f� çok gü zel bir okul yap t�, o ku rum  da des tek
ile yü rü yor. Biz de hem ço cuk la r�n ana mu tfa �� n�n hem de
ye mek ha ne si nin ekip man la r� n� Ka ba ta� l� lar Der ne �i ola rak
kar �� la d�k. En gel li ler le ar ka da� l�k pro je si Best Bud di es’i,
Tür ki ye’de ha ya ta ge çi ren ilk li se ol duk. Yi ne kla sik fa ali -
yet le ri mi ze hiç ara ver me dik, 15. Y�l, 25. Y�l, 40. Y�l ve 60.
Y�l me zu ni yet tö ren le ri ni dü zen le me ye de vam et tik. Ay r� ca
her y�l 29 Ekim Cum huri yet Bay ra m�’n�, Cum hu ri yet Ba lo -

su’yla kut la ma ya de vam et tik. Bir tek bu y�l, der nek yö ne tim
ku ru lu ka ra r�y la er te le dik, onu da çok ya k�n bir za man da
Cum hu ri yet Kon se ri ola rak fark l� �e kil de kut la d�k.
� Der nek ola rak yap t� �� n�z ça l�� ma la r�n na s�l et ki le ri olu yor?

Bu fa ali yet le ri ya par ken, y�l lar ca bi ri bir le ri ni gör me yen
in san la r� bi ra ra ya ge ti ri yo ruz. Bir üni ver si te de pro fe sör lük
li ya ka t� al mak tan, Ka ba ta�’ta ki li se ar ka da� la r� n� gör me yi

da ha çok önem se di �i ni söy le yen du yum lar al� yo ruz.
Biz bir ne vi ara c� olu yo ruz. Me se la Ka ba ta� l� bir

i� siz in san yok, her han gi bir mes lek da l�n da
bi ze mü ra ca at et ti �i za man, ken di si ni bi rey -
sel ola rak ya da bül te ni miz de yer ve re rek
do� ru ad res le re yön len di ri yo ruz. Oku lu -
m u z  d a  k i
ö� ren ci le re
cid di mik -

tar lar da burs
ve ri yo ruz. Bu

burs lar sa de ce li -
se ile s� n�r l� de �il,
üni ver si te ha ya t�n -

da da bur su de vam et ti ri yo ruz. 
Pla ket tö ren le ri ne ya da

bu lu� ma la ra ge len i�a dam la r�
ve gö nül lü ler di yor ki “Ben
oku lu ma ne ya pa bi li rim?”, biz
de  oku lun ar t� ek sik le ri ni gör -
dü �ü müz za man, bu bil gi le ri
on lar la pay la �� yo ruz. Oku lu -
muz da ye ni len me mi� hiç bir
s� n�f yok, ko lej ler ka dar im ka -

na sa hip bir oku luz, bu nun
ta ma m� n� Ka ba ta� l� -

lar Der ne �i yap t�.
Bun da Ka ba ta� -
l� lar’�n bi rey sel
kat k� la r� var,
me se la y�l lar -
d�r oku lu mu -
zun k�r ta si ye

mal ze me si ni
ba ��� la yan bir

a�a be yi miz var d�r. Bir tek no lo ji ku ru mu nun ba -
��n da ki bir ba� ka Ka ba ta� me zu nu ar ka da �� m�z,
her bir ö� ret me ne di züs tü bil gi sa yar he di ye et mi� -

tir ki biz ö� ren ci ler le be ra ber ö� ret men le ri de mo dern dün -
ya n�n içi ne da hil edi yo ruz.
�  Siz gö nül lü ku ru lu� su nuz, so rum lu �u nuz var. Pe ki, nes li
bir son ra ki nes le ta ��r ken si zin için en önem li de �er ne dir?

Bu nu bir il ke ile an lat mak is te rim Ka ba ta� l� l�k bir ay r� -
ca l�k, Ka ba ta� l� l�k bir ge le nek. Bu ge le ne �in bir sü rü a�a ma -
la r� var. Y�l lar d�r Or ta köy’den Be �ik ta�’a 3000 ki �i yü rür -
dük, �im di ö� ren ci ler 700-800 ki �i yü rü yor lar. Me zun olan
ö� ren ci ler bu yü rü yü �ün so nun da, ha z�r l�k s� n�f la r� na ye min
et ti ri yor lar, Ka ba ta� il ke le ri hu su sun da böy le bir de vir tes lim
olu yor. Bu y� l�n so nun da olu yor. Biz de böy le bir yü rü yü �ün
iz ni al�n m� yor du, bu y�l izin le yap t�k ve bir ge le ne �i tes cil le -
dik, çok ke yif li ol du. Bi zim için Ka ba ta� l� l�k bir de �er.
� Bu ka dar gü zel �e yin ya n�n da be nim  de bir sü re dir göz -
lem le di �im bir ko nu var, oku lun ar ka ta ra f�n da bü yük bö -
lüm in �a at ha lin de. An cak �u an dur mu� va zi yet te, ne dir
bu du rum, ne den dur du, na s�l dü ze le cek?

O bi na li se nin kül tür bi na s�, ora y� y�l lar ca da kul lan m�� -
t�k. Ora n�n hem dep re me kar �� güç len di ril me si ve ye ni den
ya p� lan d� r�l ma s� ile il gi li cid di bir ma li des te �e ih ti yaç var d�.
Be �ik ta� Be le di yesi ile bir an la� ma ya p�l d� ve iha le ile bu ça -
l�� ma bir fir ma ya ve ril di. Fir ma ba� la d� ça l�� ma la ra an cak,
tek nik ola rak bil me me ra� men zan ne der sem hak edi� le ala -
ka l� bir ko nu dan dur du.
� Ne ka dar za man d�r böy le, çö zü le cek gi bi mi?

7 ay� geç ti, bir söz le� me ve iha le ça l�� ma s� d�r, çö zü le cek -
tir. An cak kö tü olan ve biz ler için en di �e li olan ko nu, ya p� n�n
teh li ke arz et me si ve okul da birçok ö� ren ci nin bu lun ma s�. 
� Siz ler ye ni dö nem de ne ler plan lan l� yor su nuz? 

Ocak ay� n�n 29’un da ge nel ku ru lu muz ola cak. Bu dö -
nem de ya pa ca �� m�z son
bir ko nu muz kal d�.
10.cu su nu yap t� �� m�z
“2011’in En �yi �sim le ri”
ad�n da, Ka ba ta� l� ya da
de �il Tür ki ye’de 2011
y� l�n da çe �it li ba� l�k lar da
öne ç� kan ki �i le re ver di -
�i miz ödül ler var. �çin de
Ah met Ta ner K�� la l�,
Ne har Tüb lek, Sü ley man
Se ba, Fe ri dun Ka ra ka ya,
Ömer Ka vur, Ad nan
Kah ve ci, Fe ri dun Ka ra -
ka ya, Beh çet Ne ca ti gil
ve Ca hit Ko ca ömer gi bi
8 dua yen ki �i ad� na ve ri -
len der ne �i miz yö ne tim
ku ru lu ödü lü de var, on -
la r�n ad� n� ya �a tanlara
onur ödül le ri ve ri yo ruz.
Ay r� ca si ne ma, med ya,
gör sel ba s�n gi bi 20’nin
üze rin de mes lek ka te go -
ri sin de ö� ren ci le rin, ö� -
ret men le rin ve der nek
üye le ri nin ver di �i oy lar la
be lir le nen ki �i ler var. Be -
nim di �er der nek ler le,

ku rum lar la ba� lat t� ��m Ka ba ta� ad� n� güç len dir me ye yö ne lik
ça l�� ma la r�m, ge le cek dö nem ler de der nek için de ko mi te ler -
de yer ala rak ya pa ca ��m ça l�� ma lar la de vam ede cek. Bah set -
ti �im gi bi ba� kan l�k de �il Ka ba ta�’a hiz met önem li, ben yi -
ne en gel li ço cuk lar la il gi li pro je le ri mi zin ge ni� kap sam l� ve
sü rek li ola rak yü rü tül me sin de gö nül lü gö rev ala ca ��m. Ye ni
dö nem he def le ri miz den bi ri de Ka ba ta� l� lar Hu zur Evi Pro -
je si. �çin de sa de ce Ka ba ta� l� olan ya� l� la r� m� z�n, ken di le ri ni
ema net ede cek le ri ku rum ol ma s� he def le ri miz ara s�n da. 
� Bu ça l��ma lar dan, der nek için den ya da d� ��n dan, her
Ka ba ta� l�’n�n ha be ri ola bi li yor mu? 

Ta bii �u var der nek te 5000’e ya k�n üye miz var, üye le rin
ad res ve te le fon la r� n� gün cel le mek üze re tek no lo jik ola rak
birçok im ka na ula� ma m� za ra� men, bu bil gi le re ula �a m� yo -
ruz. Üye le rin gün cel bil gi le ri nin biz de ol ma s� çok önem li.
Ka ba ta� ile il gi li ya y�n lar dan ve ha ber ler den böy le lik le ha -
ber le ri ola bi li yor. Bu ha ber le ri yay mak de �er li, Van Dep re -
mi da hil bir çok ani ge li �en sos yal des tek ler de de der nek ola -
rak va r�z. Bu ça l�� ma la r�n du yul ma s� ve du yu rul ma s�n da her
Ka ba ta� l�’ya gö rev dü �ü yor. 
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Kadıköy’de bir KABATAŞLIKadıköy’de bir KABATAŞLIKadıköy’de bir KABATAŞLIKadıköy’de bir KABATAŞLIKadıköy’de bir KABATAŞLIKadıköy’de bir KABATAŞLI
Nabi Cücük, Türkiye’nin tarihte iz bırakan ki�ileri yeti�tirmi�, �stanbul’un en güzel yerlerinden
birinde bulunan Kabata� Erkek Lisesi mezunlarından ve aynı zamanda Kabata�lılar Derne�i

Ba�kanı. 12 Aralık 1963 Merzifon do�umlu, 1 ya�ından beri babasının ticari ya�amından ötürü
�stanbul’da ya�ıyor. Ailesiyle �stanbul’un hemen hemen her semtinde ikamet etmi�. 

Son 4,5 yıldır da e�i Belma Hanım ve o�lu Batuhan ile birlikte Kadıköy Çiftehavuzlar’da ya�ıyor. 
Kadıköy’ü, o�lu için seçtikleri okuluna yakın olması, e�inin ve kendisini i�yerlerini 

Kadıköy’de açması nedeniyle tercih etmi�ler. Nabi Cücük’le; Kabata� Erkek Lisesi’nden,
derneklerden, vakıflardan ve Kadıköy’de ya�ayan bir Kabata�lı olmaktan bahsettik. 

Nabi Cücük, Türkiye’nin en köklü ö�retim kurumlarından biri olan Kabata� Lisesi’nin özelliklerini
ve okul yıllarını  Gazete Kadıköy okurları için anlattı..

Süleyman Seba’nın büst açılı�ı.

Kabata� Yürüyü�ü

Pilav Günü

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Ba�savcısı Sabih Kanado�lu ve
Eski�ehir Büyük�ehir Belediye Ba�kanı Yılmaz Büyüker�en

Nabi Cücük ve
Sercan Duygan

100. yıl anı parası

100. yıl anı parası 

Kabata�lılar Derne�i
Yönetim Kurulu 

� Kadıköylü ve aynı zamanda
Kabata�lısınız ve biliyorum siz Fenerbahçe

taraftarısınız. Kadıköy’de ya�ayan bir
Kabata�lı olmak bir ayrıcalık mı sizce?
Genelde Kabata�l�lar�n Be�ikta�l� oldu�u
varsay�l�r. Bununla birlikte Kabata�l�lar

derne�inde ve e�itim vakf�nda ba�kanl�k
yapm�� birçok isim Be�ikta�l� de�ildir. Lakin

bizim Kabata�l�l���m�z her tak�mdan önce gelir.
Benim Kad�köylü olmam ise gerek i�imi,

gerekse evimi ve özellikle de o�lumun okulunu
Anadolu yakas� Kad�köy ilçesinden seçmi�

olmam�zdand�r. Kad�köy, özellikle Kalam�� ve
Çiftehavuzlar, yolda sabah yürüyü�lerinde bir
çok ki�i ile selamla�t���m güleryüzlü insanlar�n
var oldu�u, modern, temiz, her yere ula��m�
kolay bir semt. Kad�köy’de ya�amak beni

mutlu ediyor.

KADIKÖYLÜ OLMAK

Türkiye’de önemli görevlerde bulunmu� bazı
Kabata�lılar arasında Yargıtay Onursal

Ba�savcısı Sabih Kanado�lu, müzisyen Cahit
Berkay, gazeteci Erol Simavi, yazar �smet Giritli,

Be�ikta� Jimnastik Kulübü Onursal Ba�kanı
Süleyman Seba, Sarıyer Belediye Ba�kanı �ükrü

Genç de bulunuyor… 

Uçurtma �enli�i - T�V
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Nabi CÜCÜK

Nabi Cücük arkada�ları ile birlikte.
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DOKTORUNUZ
YAZIYOR 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

GENÇ ve sa� l�k l� bir cil de sa hip ol ma m�z
için seb ze ve mey ve ler den des tek ala bi li -
riz. Bu ko nu ya ge çen haf ta ba� la m�� t�k,
bu haf ta da de vam edi yo ruz.

Li ko pen k�r m� z� seb ze ve mey ve ler de,
do �al ola rak bu lu nan, ka ro ten fa mil ya s� na
ait k�r m� z� renk li bir pig men tir. Cil din do �al
sa vun ma s�n da so rum lu olan li ko pe nin bu -
lun du �u yi ye cek ler çok da ya ban c� ol du -
�u muz yi ye cek ler de �il dir. Do ma tes, kar -
puz, nar, çi lek, k�r m� z� bi ber li ko pen den
zen gin dir. 

Al fa Hid rok si Asit (AHA)ler mey ve asit -
le ri ola rak bi li nir ler. Nem len di ri ci et ki si
var d�r. Kol la jen sen te zi ni ar t� r�r. El ma, na -
ren ci ye ve üzüm de bu lun mak ta d�r. Ay r� ca
süt lak tik asit ten zen gin dir. Es ki
ça� lar da in san lar cilt le ri nin da ha
nem li, sa� l�k l� ve gü zel gö rün -
me si için süt ban yo su yap ma la -
r� n�n se be bi de içer di �i mey ve
asi di dir.

Fla vo no id ler (ge nis te in vb.)
gink go bi lo ba eks tre si, so ya fa -
sul ye si, mer ci mek ve k�r m� z� �a -
rap ta bu lu nur lar. Ser best ra di -
kal ler den ile ri ge len ya� lan ma y�
ge cik ti re bi lir. C ve E vi ta mi nin -
den da ha güç lü an ti ok si dan et -
ki ye sa hip olan fla vo no id ler ay n�
za man da saç la r�n da ha sa� l�k l�
ol ma s� n� ve dö kül me nin en gel -
len me sin de et ki li dir.

Ye �il çay da C ve E vi ta mi -
nin den da ha kuv vet li ser best ra di kal tu tu -
cu dur.. Ge nel vü cut di ren ci ni güç len dir -
mek te saç dö kül me le ri nin ön len me sin de
ve ge nel ba �� ��k l� ��n ko run ma s�n da et ki li -
dir.

Çin ko nun da öne mi ni unut ma mak ge -
re kir. Saç ve cilt sa� l� ��n da önem li ye ri
olan çin ko ay n� za man da ya ra iyi le� me si -
ni de dü zen le mek te dir. En çok et, ka ra ci -
�er, f�n d�k, süt ve yu mur ta da bu lu nan çin -
ko özel lik le ço cuk luk dö ne min de önem li -
dir.

Co eny me Q10 cilt için güç lü bir an ti -
ok si dan d�r ve en çok et, de niz mah sül le ri
ve kü mes hay van la r� ile ta h�l lar da bu lu nur.

Son ola rak ba l�n do �al an ti bi yo tik, vi -
ta min, pro te in ve mi ne ral kay na �� ol du �u -
nu ve mey ve asit le rin den zen gin ol du �un -
dan bah set mek is ti yo rum. Bal özel lik le
cil din ne mi ni ko ru mak ta d�r. Mas ke ola rak
kul la n� m� ter cih edil mek te dir. Tüm bu vi ta -
min le re ve mi ne ral le re ba k�l d� ��n da as l�n -
da sa� l�k l� ö�ün le ri dü zen li tü ket me nin cilt
ve saç sa� l� �� için ye ter li ol du �u nu dü �ü -
nü yo rum. Sa bah kah val t� s�n da pey ni ri,

zey ti ni, yu mur ta y�, ek me �i ve ça y� abart -
ma dan ye ter li mik tar da tü ket mek; ö� len
ye me �in de �z ga ra bir seb ze, ya da sa� l�k -
l� pi� mi� bir ten ce re ye me �i ya n�n da sa la -
ta s� ve mey ve si ile; ak �am ye me �i ni de
ay n� �e kil de tü ket mek ye ter li dir. Gün için -
de at�� t� r� lan az mik tar da çe rez za rar dan
çok fay da ge tir mek te dir. An cak bu çe rez -
le rin ku ru ye mi� ol ma s� ge re kir. Cips ben -
ze ri ye mi� le rin za rar l� ol du �u tar t� ��l maz
bir ger çek tir. Haf ta da 1-2 gün ye nen ba l� -
��n öne mi ni de unut ma mak ge re kir. So -
�uk k�� gün le rin de özel lik le yaz ay la r�n da
al d� �� m�z gü ne� ha sar la r� n� onar mak için
C ve E vi ta mi nin den zen gin la ha na, �s pa -
nak, ka bak, sa la ta gi bi g� da la r�n bol li -

mon la tü ke til me si ve ye mek ler -
de ay çi çe �i ve m� s� rö zü ya �� n�n
kul la n�l ma s� n� öne ri yo rum. K��
mey ve si olan el ma n�n yük sek
an ti ok si dan de �e ri ol du �u nu
unut ma mak ge re kir. Ome ga-3
zen gi ni ba l�k lar dan da ha çok
ya rar la n�l ma l� d�r. Ül ke miz de s�k
bu lu nan çi ne kop, ham si ve lev -
rek Ome ga-3 ya� asit le rin den
zen gin dir. Bu ya� asit le ri nin gü -
ne� ���n la r� na ba� l� cilt ha sa r� n�
azalt ma da önem li bir et ki si ol -
du �u bi lin mek te dir. Trunç gil ler -
den zen gin bir di yet k�� ay la r�n -
da da önem li dir. Man da li na,
por ta kal ve li mo nun ya n�n da
ek le nen muz da C vi ta mi ni ih ti -

ya c� n� kar �� la mak ta d�r. Sa� l�k l� bir cilt için
önem li olan li ko pe nin bu lun du �u do ma tes
ve ürün le ri ni tü ket me yi ih mal et me yin. So -
�uk ha va lar da s�k s�k tü ke ti len ça y�n ye �il
çay ol ma s� n� ter cih edin. Seb ze tü ke ti mi ni
art t� r�n. Seb ze le ri tü ke tir ken ten ce re ya da
�z ga ra ol ma s� n� ter cih edin. Ke ten to hu -
mu nu da s�k tü ket me ye ça l� ��n. Son y�l lar -
da özel lik le mey ve asi di içe ren g� da la r�n
yü ze mas ke �ek lin de uy gu lan ma s� öne ril -
mek te dir. An cak g� da ola rak tü ke ti len vi -
ta min ve mi ne ral le rin cil de mas ke �ek lin -
de kul la n� m� tar t�� ma l� d�r. Ön ce lik le uy gun
ta �� y� c� ol ma dan yü ze sü rü len bu mad de -
le rin et ki si nin olup ol ma d� �� bi lim sel ola rak
ka n�t lan ma m�� t�r. Ay r� ca bu mad de le rin
yü ze di rekt te ma s� aler jik re ak si yon la ra ve
bu na ba� l� k� za r�k l�k, yan ma ve bat ma la ra
se bep ola bil mek te dir. Bu ne den le cilt için
ge rek li olan vi ta min ve mi ne ral le rin a��z -
dan al�n ma s� an cak mas ke �ek lin de kul la -
n�l mak is te ni yor sa ec za ne ler de bu lu nan
t�b bi koz me tik le rin ter cih edil me si öne ril -
mek te dir. Sa� l�k l�, mut lu ve hu zur lu gün ler
di le �iy le…

Dr. Fügen Erdo�an
ÇEK�N 

(DER� VE ZÜHREV�
HASTALIKLAR

UZMANI)

13 - 19 OCAK 2012 SA�LIK12

CİLDİNİZE DOST SEBZE VE MEYVELER (II)

AYLAR TAR�H SAAT TARAMA KONUSU DESTEK VEREN KURUM YER

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

S
a� l�k l� ne sil le rin ye ti� me si için bi linç li an -
ne ada y� sa y� s� n� art t�r ma y� he def le yen
Can be be, bu do� rul tu da “Bi linç len dir me

Se mi ner le ri”ni sür dü rü yor. 
Se mi ner le rin be �in ci si, Ka d� köy Be le di ye si i� -

bir li �i ile 29 Ara l�k Per �em be gü nü Fi kir te pe E�i -
tim ve Sos yal Des tek Mer ke zi’nde dü zen len di.

Tüm an ne ve an ne aday la r� n�n üc ret siz ola -
rak ka t�l d� �� “Sa� l�k l� Ço cuk ve Be bek Ba k� m�”
ko nu lu se mi ne ri, Can be be Me di kal Da n�� ma n�
ve Pe di at rik Der ma to lo ji Der ne �i Ba� ka n� Prof.
Dr. Ümit Uk �al yö net ti. Ka t� l�m c� lar, Prof. Dr.
Uk �al ile be bek ler de mey da na ge len ye ni do �an

so run la r� ve ço cuk lar da ki cilt has ta l�k la r� na da ir
tüm ko nu lar hak k�n da bil gi edin di ve se mi ner
so nun da me rak et tik le ri ni Prof. Uk �al’a sor ma
f�r sa t� n� ya ka la d�. 

Ço cuk ve be bek sa� l� ��n da an ne il gi si ne ve
dü zen li ba k� ma dik kat çe ken Uk �al, se mi ner es -
na s�n da ger çek olay lar dan ör nek ler ver di, do� ru
bi li nen yan l�� la ra de �in di. Semt hal k� n�n yo �un
il gi gös ter di �i se mi ne rin so nun da, ver di �i e�i ti -
me da ir so ru lar so ra rak mi ni bir ya r�� ma ya pan
Prof. Dr. Ümit Uk �al, do� ru ya n�t la r� ve ren ka t� -
l�m c� an ne le re Can be be ürün le riy le do lu he di ye
se pet le ri ni tak dim et ti. 

TOK HA DER (Top lum sal Ka d�n Ha re ke ti
Der ne �i) Ka d� köy �u be si ye ni ye rin de ye ni
y� l�n ilk et kin li �i ni ger çek le� tir di. Pen dik

Böl ge Has ta ha ne si'nin des te �i ile 3 Ocak Sa l� gü -
nü 11.00-15.00 sa at le ri ara s� ya p� lan  üc ret siz
hal ka aç�k ke mik yo �un lu �u öl çü mü ne il gi bü -
yük tü. 

Der nek te ya p� lan ke mik öl çü mü ne ka d�n lar
ka dar er kek ler de ra� bet gös ter di. TOK HA DER
�u be Ba� ka n� Ar zu Gül, “Her ay der ne �i miz de
bu tür et kin lik le ri hal ka aç�k uy gu la ma ya de vam
ede ce �iz. �ah s�m ve de �er li üye le rim ad� na Pen -
dik Böl ge Has ta ha ne si sa hi bi Tur gut Gök soy'a,
des tek le ri için te �ek kür ede riz” de di. 

KA SEV Vak f�’n�n (Ka d� köy Sa� l�k E�i -
tim Mer ke zi Vak f�) 25. ku ru lu� y�l dö -
nü mü, 300’e ya k�n et kin lik le kut lan d�. 

KA SEV’e des tek ve ren, ba ��� ya pan ki �i,
ku rum ve ku ru lu� tem sil ci le ri nin ka t�l d� �� 25.
y�l kut la ma la r�, 30 Ka s�m, 4 Ara l�k ve 15 Ara -
l�k ta rih le rin de gün düz ve ak �am dü zen len di. 

17 Ara l�k ta ri hin de ise KA SEV Vak f� ta ra -
f�n dan 9 y�l d�r ara l�k s�z sür dü rü len ve 1200 sa -
at sü ren “Ya� l� Ba k� c� s� Re fa kat çi E�i ti mi
Kur su”nun ye ni dö ne mi de ba� la d�. Kurs kap -
sa m�n da 9 y�l da top lam 320 ka d� n� e�i te rek
mes lek ka zan d� ran KA SEV Vak f�, Tür ki ye’de
bu ko nu da bir il ki ger çek le� tir di. KA SEV’in

ka li te li ya� l� ba k� m� na te mel te� kil eden e�i tim
ça l�� ma la r� ara l�k s�z sü rü yor. Ça l�� ma,  Eren -
köy Ro tary Ku lü bü Der ne �i’nin fi nans man
des te �i, Tuz la Halk E�i tim Mer ke zi ve KA -
SEV Vak f�’n�n i� bir li �iy le ha ya ta ge çi ri li yor. 

�GÖ NÜL LÜ KU RU LU�
KA SEV (Ka d� köy Sa� l�k E�i tim Mer ke zi

Vak f�) 14 Ka s�m 1986’da ku ru lan, sa� l�k, sa� -
l�k e�i ti mi, sos yal hiz met ve ya� l� l�k hiz met le -
ri ver me yi amaç la yan gö nül lü bir ku ru lu�. 

Tuz la Ay d�n te pe yö re sin de 16 y�l d�r 140
ya� l� ya hiz met ve ren, ör nek ya� l� l�k hiz met le -
riy le ta n� nan, ulus la ra ra s� dü zey de ad�n dan söz
et ti ren KA SEV, Ka dir Re zan Has Ö� ret men
Din len me evi-Hu zu re vi Özel Ba k�m Bö lü mü
Te sis le ri ile de mü kem mel lik bel ge si ka zan m��
bir ku ru lu� ola rak hiz met le ri ne de vam edi yor. 

BEBEK BAKIMINI
ÖĞRENDİLER

Kemik yoğunluğu
ölçümüne ilgi büyüktü

KADIKÖY BELED�YES� GÖNÜLLÜLER�  SA�LIK TARAMALARI  -  Proje Koord. Gülsün I�IK

KÖ PEK LER DE aler ji bir çok yö nüy le in san da ki ne ben zer ve ay -
n� za man da be lir ti le ri de  he men he men or tak t�r. Ge nel ler sek kö -
pek ler de en s�k 5 te mel gu ru ba ba� l� alerji ler gö rü lür. Bun lar g� -
da aler ji si, pi re aler ji si, bak te ri aler ji, ato pi ve te mas aler ji si.
� GI DA ALER J�S�: G� da aler ji le ri le ri en s�k rast la nan aler -
ji ti pi dir. Ge nel ola rak vü cu dun tü mü ne ya y�l sa da kuy ruk üs tü,
ka s�k lar ve kol tuk alt la r�n da lo ka li ze olur ve k� za r�k l�k, s� z�n t�
�ek lin de ön ce le ri �ef faf son ra s�n da sa ra ran bir ak�n t� ile ken di -
ni gös te rir. Ra hat s�z edi ci ka ��n t� n�n ya n� s� ra �id det li du rum lar -
da sü rek li yer de �i� tir me, vü cu du ka na t�r ca s� na �s�r ma, hu zur -
suz luk, ke yif siz lik gi bi du rum lar la ken di ni gös te rir. Bu tür alerji -
ye ne den olan g� da lar dan ba z� la r� �un lar d�r; et ürün le ri (s� ��r, ta -
vuk, do muz, ku zu ve bun la r�n sa ka tat la r�), ba l�k, yu mur ta süt ve
süt ürün le ri, bu� day, m� s�r. Bu ara da ge nel ola rak yan l�� ola rak
bi li nen bir ko nu ya da de �in mek is ti yo rum. Hay van sa hip le ri ve
ba z� am pi rik le rin kö pek ler de ge li �en tüm alerji ler da ha do� ru -
su g� da kö ken li olan la r� hep ta vuk eti ne ba� la mak ta d�r lar ki bu
da yan l�� bir ka n� d�r. Yan l�� olan bu ka n� alerji nin hi kâ ye si ni do -
�al ola rak te� hi si ya n�l t�p te da vi nin de ek sik ol ma s� na ne den ol -
mak ta d�r. Yu ka r� da be lirt ti �im ba� l� ca la r� ve bun la r�n ha ri cin de
de yüz ler ce g� da kö ken li aller jen bu -
lun mak ta d�r ve bun la r�n al er jen et ki si
�r ka i bi re ye, ge ne tik ya p� ya ve al� nan
mik ta ra gö re de �i� mek te dir. O ne den -
le özel lik le g� da kö ken li al ler jen le ri
ara� t� r�r ken ön yar g� l� ol ma ma l� y�z. G� -
da al er ji si nin di �er alerji ler den ay r�l ma -
s� n�n en iyi yön te mi eli mi nas yon di ye ti
de ni len di ye ti uy gu la mak t�r. Bu di yet
ya ev de  özel ola rak ha z�r la na bi lir ya
da pi ya sa da bu lu nan pro fes yo nel
ürün ler den (ör ne �in hills z/d) bi ri se çi -
le bi lir. Bu ma ma la r�n özel li �i hid ro li ze
pro te in içer me le ri dir. Hid ro li ze pro te -
in ler çok kü çük mo le kül le re ay r�� t�r la -
bil di �in den im mun sis te mi et ki le mez -
ler. Bu tür di yet le ri kul la n�l d� �� n�z da (alerjik re ak si yo nun de re ce -
si ne gö re ta ma men kay bol ma s� 8 haf ta ka dar sü re bi lir) alerjik
re ak si yon lar or ta dan kal k� yor sa alerji nin g� da kö ken li ol du �u na
ka rar ve ri le bi lir. Bun dan son ra ön ce den kul la n� lan di yet ve ma -
ma lar te ker te ker ve ri le rek de ne me ya n�l ma yo lu ile spe si fik al -
ler jen bu lu na bi lir. 
� ATO P�K A LER J�: Po len, tüy, in san k� l�, ev to zu, akar lar, küf ler
gi bi mad de le rin ne den ol du �u çev re sel fak tör ler gi bi. Ato pi be lir -
ti le ri ge ni tal böl ge, kol tuk al t� ve ka s�k lar gi bi cil din has sas ve k�l -
s�z böl ge le rin de da ha çok göz le nir ve ka ��n t�, �s�r ma gi bi dav ra n�� -
la ra se bep olur. A�� r� ka �� ma ve �s�r ma dan ötü rü aç�k ya ra lar �e -
kil le ne bi lir. Pa ti ler de olu �an al er ji ler de ya la ma ve �s�r ma so nu cu
sal ya bu la� ma s� ne de niy le aç�k tüy ren gi ne sa hip hay van lar da
tüy ler de kah ve ren gi k�r m� z�m s� bir renk de �i �ik li �i olu �ur. Bu tür
aler ji le rin te� hi si ol duk ça zor dur di �er alerji ler le ka r� ��r. Bu tip al er -
ji ler de ke sin ta n� an cak de ri üze ri ne uy gu la nan alerji test le ri ile ko -
nu la bi lir. Te da vi de Ome ga 3 ve 6, me di kal �am pu an lar, an ti his ta -
mi nik ve kor ti zon kul la n� l�r. Alerjik re ak si yo nu n ye ni den olu� ma -
ma s� için aler je ni tes pit ede rek kö pe �in ay n� al er jen le ye ni den kar -
�� la� ma s� n� en gel le mek ge rek mek te dir. 
� P�RE ALER J�S�: Pi re al er ji si di rek ola rak pi re nin ken di sin den
de �il kan emer ken sal g� la d� �� tük rük te ki tok sin ler den kay nak -
la n�r. Bi rey sel alerji çok önem li dir. Ba z� kö pek ler çok sa y� da  pi -
re nin �s�r ma s� na kar ��n alerjik re ak si yon gös ter me ye bil se  de di -
�er ba z� la r� cid di ola rak et ki le ne bil mek te dir. Özel lik le k�l la r�n az
ol du �u böl ge ler ile en çok kuy ru �un üst ta ra f�n da ufak ve tüy -
ler ara s�n da gez dir di �i niz de bul gur ta ne le ri gi bi eli ni ze ge len
ya ra lar �e kiln de  gö rü lür. Böl ge çok has sas olup kö pek su rek li
�s� ra rak ve ka �� ya rak ra hat s�z l�k du yar. Di �er al er ji ler gi bi ka ��n -
t� y� ve ya ra la r� or ta dan kal d�r mak için çe �it li te da vi ler uy gu lan -
sa da en iyi te da vi ko ru ma d�r. Özel lik le ya z�n ay l�k ola rak fip ro -
nil et ken mad de si ni içe ren ve en se böl ge si ne uy gu la nan an ti -
pa ra zi ter dam la la r� ih mal et me me li ve pi re le rin yo �un ol du �u
du rum lar da mut lak su ret le kö pe �i ni zi Ve te ri ner He kim kon tro -
lün den ge çir me li si niz. 
� BAK TE R� YEL ALER J�: Nor mal de kö pek le rin de ri si üze rin -
de Staph ylo co cus ad� ve ri len bak te ri ler do �al ola rak bu lu nur
ve ge nel de her han gi bir alerjik re ak si yo na se bep ol maz. An cak
has sas bir ba �� ��k l�k sis te mi ne sa hip hay van lar da bu bak te ri le -
rin can l� ya da ölü olan la r� na kar �� i im mun re ak si yon ge li �ir. Bu
tip alerji ler de be lir ti ler di �er alerji ler de gö rü len ler le ay n� d�r. Ka -
��n t� ya ma ruz ka lan de ri k� s�m la r�n da bak te ri ler de ol du �un dan
se kon der ola rak pyo der ma de ni len de ri kat man la r� n�n il ti ha b�
du ru mu da göz le nir. Bu du rum da da alerjik re ak si yo nun te da -
vi si ya n� s� ra en fek si yo nun da kon trol al t� na al�n ma s� ge re kir. 
� TE MAS ALER J� LE R� (KON TAKT DER MA T�T): Pi re tas ma -
la r�, plas tik g� da kap la r�, ka zak ve yün lü di �er gi ye cek ler, çe �it li
bit ki ve çim ler, par füm, de ter jan, ha l�f leks vb de ri ye di rek ola -
rak te mas ede bi len mad de ler den do la y� �e kil le nen al er ji ler dir.
Aler je nin tip ve ma ruz ka l� nan mik ta r� na gö re be lir ti le ri fark l� d�r.
Te da vi si di �er alerji ler le ay n� d�r. Te� his çev re sel fak tör le rin iyi
bir �e kil de sor gu lan ma s� ile çö zü lür ve ne den ler or ta dan kal d� -
r�l ma dan te da vi sa� la na maz. Kö pek ler kim ya sal mad de le re
biz den da ha has sas bir re ak si yon gös te rir ler o ne den le kim ya -
sal mad de ler le olan te mas la r� n� eli miz den gel di �in ce en gel le -
me miz ge re kir. Yu ka r�n da be lirt ti �im tüm alerji ler bi rey sel fak -
tör le re, aller je nin ti pi ne ve ma ruz ka l� nan mik ta ra gö re de �i �ik
be lir ti ler gös te re bi lir. Ge nel de ölüm cül ol ma sa lar bi le ba zen
sü rek li hap ��r ma, ök sür me, göz ve bu run �i� me si, k� zar ma s� ve
ak�n t� s�, anüs çev re sin de ka ��n t� ve k� za r�k l�k, a�� r� tüy dö kül me -
si, i� tah kay b�, ku lak la r� ya da ka fa y� sal la mak, kus ma, is hal,
so lu num güç lü �ü, dep res yon gi bi cid di be lir ti le re de ne den ol -
mak ta d�r. Al er ji ler bir çok ne de ne ba� l� ola rak �e kil le ne bil di �in -
den tes pi ti ol duk ça güç tür. Bu ne den ler den ötü rü hay van sa -
hi bi ola rak siz le rin göz lem le ri Ve te ri ner He kim'ini zin ko lay ve
ça buk te� his koy ma s� n� sa� la ya cak t�r. Hay va n� n�n gün için de
ya �a d�k la r� n� ve kar �� la� t� �� mad de le ri siz den da ha iyi kim se bi -
le mez. Ho� ca ka lın 

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KÖPEKLERDE ALERJİ

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

DÜNYA genelinde 
7 milyon adet sat��
yapan, anne ve
babalar�n ilk tercihi
Bumbo Bebek,
Türkiye’de sat��a
sunuldu. Bumbo
Bebek koltu�u,
doktorlar�n önerdi�i,
bebe�inizin ba��n� dik
tutmaya ba�lad���
andan itibaren (3ay+),
ergonomik tasar�m� ile
oturabilmesini

sa�l�yor. Evde, sahilde, bahçede, banyoda ve
daha birçok yerde kullan�labilecek bebek koltu�u,
ergonomik oval iç tasar�m� ile bebe�in vücut
�ekline uygun ve omurgay� destekliyor. Pembe,
mavi, lila, ye�il ve k�rm�z� renklerde üretilen
Bumbo Bebek koltu�u, yumu�ak, pürüzsüz
dokusu ile kolayca temizlenip, y�kanabiliyor.

Ödüllü bebek koltuğu
‘BUMBO’ Türkiye’de...

KASEV, 25 yaşını kutladı

VERDE SA�LIKLI YA�AM ENST�TÜSÜ

Sa�lık, sa�lık e�itimi, sosyal
hizmet ve ya�lılık hizmetleri

vermeyi amaçlayan bir gönüllü
kurulu� olan KASEV, 25.

kurulu� yıldönümünü çe�itli
etkinliklerle kutladı. 
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GERÇEKÇ� ve yapıcı haberleriyle
sansasyondan ve yalan haberden uzak,

Kadıköy ve civarındaki tüm spor kulüplerinin
ve sporcuların sesi olma yolunda hızlı bir

a�ama kaydeden Gazete Kadıköy, özellikle
amatör olmak üzere spor

camiasının takdirini kazandı. Geçen
1 yıldan fazla bir sürede spor

sayfasını daha
güncel ve etkili

haberlerle süsleyen
Gazete Kadıköy’ün,

amatör futbol ve
bayan futboluna her sayısında yer verirken,
di�er bran�ları da göz ardı etmemesi

herkesin be�enisini topluyor. 
Kadıköy’de sporun geli�me

kaydetmesi adına stratejik plan
dâhilinde zaman zaman spor

kompleksi, Kadıköy’de Kulüpler Birli�i

koordinasyonu, amatör
kulüplerin sıkıntıları

gibi konuları
gündemine ta�ıyan

haber-yorum
çalı�malarıyla üstünkörü
bir spor sayfası olmaktan

çok, planlı yapısıyla da dikkat çeken
Gazete Kadıköy Spor Servisi

bundan böyle farklı bir yönüyle
daha Kadıköylü sporseverlerin
kar�ısında olacak. Basketbol
tarihimize adını altın harflerle

yazdıran, yeti�tirdi�i birçok sporcuyla

NBA arenasında Türkiye’yi ve Türk
sporunu dünyaya tanıtan Mehmet
Baturalp ba�ta olmak üzere Türk
sporunun üstatlarının deste�ini de
yanına alan Gazete Kadıköy Spor

Servisi, bundan böyle spor tarihimize
adını altın harflerle yazdıran

isimleri de sizlerle bulu�turacak.
De�i�ik aralıklarla Gazete

Kadıköy Spor sayfası ba�ta
olmak üzere di�er

sayfalarımızda da yer bulacak
bu isimlerle

gerçekle�tirece�imiz sıcak sohbetleri

be�eniyle okuyaca�ınızı umuyoruz.
B�ZE MUTLAKA ULA�IN

Gazete Kadıköy Spor Servisi yayın politikası
olarak bir konuyu daha çok önemsiyor.

Günümüz yerel yayıncılık imkânlarını
zorlayarak en iyi, en

kaliteli habercili�i
gerçekle�tirme

gayreti içinde olan
Gazete Kadıköy
Spor Servisi’ne

ula�mak çok kolay. Kulüp, sporcu,
etkinlik haberlerinizi

gazetekadikoy@gmail.com veya
sporhaber6666@gmail.com

adreslerine foto�raf, haber, bülten
�eklinde ileti�im bilgilerinizle birlikte
gönderebilirsiniz. Ayrıca 0216 348 70
60 nolu telefondan spor servisimize

kolay bir �ekilde ula�abilirsiniz. 

�
s tan bul ve �s tan bul d� ��n da ki il le ri miz den fii -
li ola rak 70,  ya z� l� ola rak 55 ol mak üze re
top lam 125 bas ket bol ku lü bü nün tem sil edil -

di �i “Bas ket bol Ku lüp Ba� kan la r� ve Tem sil ci -
le ri Top lan t� s�”, 3 Ocak 2012 Sa l� gü nü �s tan bul
Fe ner bah çe Tru e Blu e Ca fe’de dü zen len di.

A��r l�k l� ola rak bas ket bol ca mi as� n�n ve ku -
lüp le ri nin so run la r� n�n tar t� ��l d� �� top lan t� da,
“Bas ket bol Ku lüp le ri Der ne �i”nin ku rul ma s�
ka rar la� t� r�l d� ve Der ya Er çe vik (Uni bas ket Spor
Ku lü bü), �l ker Ha be�o� lu (Ka d� köy Genç lik
Spor Ku lü bü), Tur gut Pa sa l� (�s tan bul Bas ket
Aka de mi Spor Ku lü bü), Feh mi Sa d� ko� lu (FE -
SA),  Sa vas  Gök bay rak (Su adi ye Spor Ku lü bü),
Er cü ment Ül ker (MVP Spor Ku lü bü), �l ker Ye -
ni gün (�s tan bul Dü� ler Ta k� m� Spor Ku lü bü),
Alp To run (Ro yal Cert Spor Ku lü bü), U�ur Sa -
hin (�s tan bul �a hin Spor Ku lü bü) ve  Bu rak
Sez gin (Ata �e hir Y�l d�z la r� Spor Ku lü bü)’nden
olu �an 10 Ku ru cu Yö ne tim Ku ru lu Üye si se çil -
di. Bu nun la be ra ber böl ge sel ör güt len me ad� na
se çi len böl ge tem sil ci le ri ise �u isim ler den olu -
�u yor. Ko ca eli Böl ge si (Cem Le vent �i� man),
An ka ra Böl ge si (Gen cer Bay ti mur), An tal ya
Böl ge si (Be güm Er kek).

Der nek yö ne ti mi  ön ce lik le;  Mil li  E�i tim

Ba kan l� ��  bün ye sin de  üze rin de  ça l� ��l d� ��  ulu -
sal bir  ga ze te  ha be riy le ö� re ni len  ve  Bas ket -
bol  Ku lüp le ri nin, Bas ket bol  Okul la r� n�n ve
Bas ket bol Alt ya p� Li gi’nin çok  olum suz  et ki -
len me si  hat ta fa ali yet le ri nin  dur ma s� na   ne den
ola ca�� iddia edilen “Okul lar Ha yat Bul sun”
Pro je si’ne  kar ��  bir ey lem  pla n�  ha z�r la ya cak.
Ko nu hak k�n da il gi li   ma kam lar  nez din de  gi ri -

�im ler de   bu lu nul ma s�  ve    bü tün  ku lüp le rin
ak tif  ola rak   ka t� l� m�y la,  h�z l�  ha re ket  edile -
rek ön ce lik le  bu  önem li konu ol mak  üze re
tüm  so run la ra  çö züm  ge ti ril me si  yö nün de ka -
rar al�n d�. Ye ni olu �u mun söz cü le ri Der ya Er çe -
vik, �l ker Ha be �o� lu ve Tur gut Pa sa l� sun la r�
söy le di ler: “125 ku lü bü mü zün bü yük bir is tek
ve he ye can la ka t� l�m gös ter di �i ilk top lan t� m�z -

da ‘Bas ket bol Ku lüp le ri Der ne �i’mi zin ku ru lu�
i� lem le ri ni ba� lat t�k. Der ne �i miz ku ru lu �u nun
ar d�n dan, Tür ki ye ge ne lin de mev cut,  203’ü �s -
tan bul’da ol mak üze re top lam 600 bas ket bol ku -
lü bü mü zün bün ye sin de ki; 100 bin ci va r�n da ye -
ti� mi�-ye ti� mek te olan bas ket bol spor cu su,  ai le -
le ri,  ça l� �an la r�,  yan hiz met gö rev li le ri ol mak
üze re top lam 600 bin ki �i lik bir ke si mi tem sil

ede cek. Bas ket bol sek tö rü mü zün ve ku lüp le ri -
mi zin,   ön ce lik le ne de ni ni ve han gi ama ca hiz -
met ede ce �i ni ve de tay la r� n� bil me di �i miz
‘Okul lar Ha yat Bul sun’   pro je si ol mak üze re
bü yük so run la r� var.  Der ne �i mi zin ku ru lu �u nun
ard�ndan; bas ket bol sek tö rü müz de ki fa ali yet le -
rin ge li� ti ril me si, dü ze yi nin yük sel til me si, özel -
lik le alt ya p� ku lüp fa ali yet le ri ile bas ket bol
okul la r� fa ali yet le ri ne be lir li stan dart lar ge ti ril -
me si ve so run la r�n çö zü mü ne yö ne lik ola rak
ba� ta Tür ki ye Bas ket bol Fe de ras yo nu muz ol -
mak üze re res mi ma kam la r� m�z la ko or di ne ve
uyum içe ri sin de yo �un ça l�� ma lar ba� la ta ca ��z.
Bu ka dar bü yük bir in san ve emek gü cü ne sa hip
bas ket bol sek tö rü mü zün bir ya p� al t�n da bi ra ra -
ya gel me mi� ol mas� bü yük ek sik lik.  Der ne �i -
mi zin bu önemli ek sik li �i gi de re rek, bo� lu �u
dol du ra rak, önem li gö rev ve fonk si yon lar üst le -
ne ce �i ni ve ca mi am�z ve ku lüp le ri miz ad� na ba -
�a r� l� ça l�� ma la r ger çek le� ti re ce �i ne ina n� yo ruz.
Bas ket bol ca mi am� za ve ku lüp le ri mi ze ha y�r l�
ol sun.” 

Der nek Ku ru cu Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri, 9
Ocak Pa zar te si gü nü top la na rak Der ne �in ku ru -
lu �u nu ger çek le� tir di ve acil ko nu lar da ça l�� ma -
la ra ba� la d�.  

13 - 19 OCAK 2012   
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RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

�STANBUL Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdürlü�ü’nün resmi internet sitesinde de
kapsamlı yenilikler yapıldı. Gençlik ve Spor

Bakanlı�ı bünyesinde Spor Genel
Müdürlü�ü’ne ba�lı olarak faaliyetlerini
yürüten �stanbul Gençlik Hizmetleri ve

Spor �l Müdürlü�ü resmi internet

sitesinde;  �stanbul’da gerçekle�en spor
etkinlikleri, projeler ve çalı�maların yer aldı�ı
haber linkinin yanı sıra spor istatistikleriyle
ilgili link de bulunuyor. Sitede; ilçe
müdürlüklerinin ileti�im bilgileri, e-bülten,
tesisler, bilgi edinme servisi, hizmetler, bilgi
bankası ve haber ar�ivi de yer alıyor. 

BASKETBOLUN ZiRVESi
Kadıköy’de gerçekleşti
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BASKETBOLUN ZiRVESi
Kadıköy’de gerçekleşti

Alt yapı ile �ampiyonalara katılacak
kulüplere te�vik pirimi verilecek

2011-12 Futbol sezonunda Türkiye
�ampiyonalar�na yaln�zca alt yap�lar� ile

kat�lan kulüplerimize te�vik primi
verilecek. Kulüplerimizin alt yap�lar�ndan
sporcu yeti�tirmelerini te�vik etme amac�

ile 2011-2012 Futbol sezonunda A
tak�mlar hariç, Türkiye �ampiyonas�na
kat�lan kulüplerimize 1.000 TL. te�vik

primi verilecek. Kulüplerimizin bu
primden yararlanmalar� için alt yap�lar� ile
�ampiyonaya kat�ld�klar�n� belirleyen birer

belge ve yönetim kurulu karar� ile �lgili
federasyona ba�vurmalar� gerekiyor.

Bi sik let �s tan bul �l Tem sil ci li -
�i’nin fa ali yet prog ra m�n da yer
alan “Sa r� ka m�� �e hit le ri ni an -

ma Bi sik let tu ru” Tak sim’de dü zen le -
nen “Bay rak-Top rak” tö re ni ile ba� la d�.
Ba� lan g�ç tu ru “Os man bey, �i� li ve
Me ci di ye köy” gü zer gâh la r�n dan ge çi -
lip, Bo �az Köp rü sü bi ti min de son bul -
du. Tak sim’de ki tö re ne, Eyüp Kay ma -
ka m� Os man Kay mak, �s tan bul Genç -
lik Hiz met le ri ve Spor �l Mü dü rü Nu man Gü zey, Kâ ��t -
ha ne Be le di ye Ba� ka n� Faz l� K� l�ç ve Bi sik let �l Tem sil -

ci si Tu na Ak yüz ile çok
sa y� da sporsever ka t�l d�.

Tur; 4 Ocak’ta
Trab zon-Art vin, 05
Ocak’ta Art vin-Ar da -
han, 6 Ocak’ta Ar da -
han-Kars, 7 Ocak’ta
Sa r� ka m�� �e hit li �i-Al -
la hu ek ber Da� la r� �ek -
lin de ger çek le� ti ri ldi.

�s tan bul Genç lik Hiz met le ri ve Spor �l
Mü dü rü Nu man Gü zey, tö ren de yap t� -
�� ko nu� ma da, �e hit le ri mi zi an ma ad� -
na ya p� lan böy le bir et kin li �i çok an -
lam l� bul du �u nu kay de de rek, “Böy le -
si ne gü zel ve ma na l� bir or ga ni zas yo -
na eme �i ge çen her ke si kut lu yo rum. Ül ke ler ar t�k
sa va� la r� n� cep he ler de si lah la de �il, rek lam ve pro -
po gan da alan la r�n da ye ti� tir dik le ri dün ya ça p�n da
spor cu lar la ya p� yor. Biz de �am pi yon la r� m� z�n bu -
lun ma la r� n� ve ye ti� ti ril me le ri ni as la te sa düf le re b� -
ra ka ma y�z. Alt  ya p� la ra yüz de yüz önem ver me li,

bi li min ve t�b b�n reh ber li �in de dün ya ve olim pi yat
�am pi yon la r� ye ti� ti re rek, bay ra �� m� z� bü tün dün ya -
da dal ga lan d�r ma l�, �s tik lal Mar �� m� z� din let me li -
yiz” de di. Çe �it li ko nu� ma lar la de vam eden tö ren,
Tak sim’den Sa r� ka m�� �e hit li �i ne gö tü rü le cek top -
ra ��n al�n ma s� ve ve ri len start la so na er di.

�stanbul’dan Sar�kam��’a �ehitlerimizi anma turu

iNTERNET SAYFASI YENiLENDi

Bas ket bol ku lüp le ri bir le� me ka ra rı al dı. Güç bir li �i nin adı ise; ‘Bas ket bol Ku lüp le ri Der ne �i’

�STANBUL’UN yeni Gençlik Hizmetleri ve Spor
�l Müdürü Numan Güzey, Gazete Kadıköy’e
yaptı�ı açıklamada görevinin ilk günlerini

de�erlendirdi.  Türkiye’nin olimpiyatlarda ve
uluslararası spor organizasyonlarında istenilen
ba�arıyı bir türlü yakalayamamasından dolayı
duydu�u üzüntüyü dile getiren Müdür Numan

Güzey, 5-10 milyon nüfusu olan ülkelerin
olimpiyatlarda madalyaları alıp götürürken,

Türkiye’nin bu ba�arıyı sergileyemedi�ini ifade
etti. �l Spor Müdürü Güzey yaptı�ı açıklamada

�öyle konu�tu: “�imdi �stanbul on be�
milyonluk bir �ehir. Ülkemiz yetmi�-yetmi� be�
milyonluk bir ülke. Bir-

bir buçuk milyonluk
ülkelerin, dört milyonluk

Danimarka’nın 8-10
madalya aldı�ı

olimpiyatlardan tek
madalyayla

dönü�ümüz, bizi
üzüyor. Bu böyle

olmamalı. Ortada bir
yanlı�lık var arkada�lar
bunu kabul etmemiz

lazım. Bir buçuk
milyonluk ülkeler

olimpiyat �ampiyonu,
dünya �ampiyonu
çıkarırken yetmi�

milyon küsürden �ampiyon çıkaramıyorsak bir
yanlı�lık var. O yanlı�lı�ın üzerine gitmemiz
lazım. Bu yanlı�lık bize göre sporu tabana

yayamayı�ımızdır. Avrupa’da, dünyanın ileri
ülkelerinde her ailede bir sporcu var. Her

ailede bir sporcu sloganıyla yola çıktık. Bu
anlamda amatör sporlara ve okullara e�ilmek,
biyokimyayı, tıbbı ve tıbbın nimetlerini de spora

sokmak gibi heyecanlarımız var. Bu
heyecanlarımızı ileride ki zamanlarda

payla�aca�ız in�allah. Ama sayın
ba�bakanımızın, sayın bakanımızın spora bakı�

açısı sporu tabana yaymak, sporu okula
yaymak, okul cevherini sporla özde�le�tirmek
gibi birtakım dü�üncelerimiz var. �n�allah bunu

el birli�iyle ba�araca�ız. Sizin de
dü�üncelerinizi ısrarla bekliyoruz istiyoruz.

Nasıl çi� et tokmak altında ezile ezile enfes bir
Kayseri pastırması oluyorsa sizin ele�tirileriniz
de bize bu konuda ı�ık tutacaktır. El birli�iyle

ba�araca�ımıza yürekten inanıyorum.” 

Yeni �stanbul Spor
Müdürü Numan

Güzey, Gazetemize
yaptı�ı açıklamada;
‘Bir buçuk milyonluk

ülkeler olimpiyat
�ampiyonu, dünya

�ampiyonu çıkarken
yetmi� milyon

küsürden �ampiyon
çıkaramıyorsak bir

yanlı�lık var. O
yanlı�lı�ın üzerine
gidece�iz’ dedi.

İl Spor Müdürü
Gazete Kadıköy’e

konuştu

Spo run dev le ri Ga ze te Ka d� köy’de
Gerçekçi ve yapıcı haberleriyle tek amacı spora hizmet etmek olan Gazete

Kadıköy bundan böyle sporun devleriyle de kar�ınızda olacak. Üstünkörü spor
habercili�inin dı�ında planlı çizgisi ve görsel tasarımıyla da be�eni toplayan Gazete

Kadıköy Spor Servisi sizden gelecek önerilere de açık olmaya devam edecek. 

2012 Innsbruck 1.Gençlik Kı� Olimpiyat
Oyunları için sporcularımız hazırlıklarını

sürdürüyor. 13 -22 Ocak 2012 tarihlerinde
Avusturya’nın �nnsbruck kentinde

düzenlenecek olimpiyatlarda; sporcular
biatlon, bobsleigh, curling, buz hokeyi,
figür pateni, sürat pateni, serbest stil

kayak, kayaklı ko�u,
kuzey disiplini, kızak,
kısa pist sürat pateni,
skeleton, alp disiplini,

kayakla atlama,
snowboard
bran�larında

yarı�acak. Türkiye
Oyunlara Alp

Disiplininde 1 Kız, 1
Erkek; Kayaklı Ko�uda

1 Erkek; Kayakla
Atlamada 1 erkek

olmak üzere
toplam 4 sporcu
ile katılacak. Alp
Disiplini dalında

Dila Kavur,
Mustafa

Topalo�lu,
Kayaklı Ko�u

dalında Hamza
Dursun, Kayakla
Atlama dalında

Faik Yüksel
yarı�acak. Takım antrenörlüklerini ise Alp

Disiplininde Serhat Akta�, Kayaklı
Ko�uda Haydar Çetinkaya, Kayakla
Atlamada Vasja Bajc üstlenecekler.
13-22 Ocak 2012 tarihleri arasında

organize edilecek olan oyunlar esnasında
Innsbruck’taki olimpiyat köyü 1660

sporcu ve görevliyi a�ırlayacak. 3 Aralık
2009 tarihinde resmi bir temel atma

töreni ile Gençlik Olimpiyat Köyü
üzerinde çalı�malar ba�lamı�tı.

Kış olimpiyatlarına
KATILIYORUZ...

Gençlerimiz
Avusturya’da
düzenlenecek

olan 1.
Gençlik Kı�
Olimpiyat

Oyunları’nda
boy

gösterecek

Kulüplere te�vik primi deste�iKulüplere te�vik primi deste�iKulüplere te�vik primi deste�iKulüplere te�vik primi deste�iKulüplere te�vik primi deste�iKulüplere te�vik primi deste�i
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�STANBUL Milli E�itim Müdürlü�ü
ve NT Ma�azaları, “Kitap Okuma”

konulu yarı�ma ile �stanbul’un
resim, kompozisyon, foto�raf ve

karikatür alanındaki genç
yeteneklerini arıyor. Gençleri
potansiyellerini ke�fetmeye

yöneltecek proje ile gelece�in
sanatçılarının ortaya çıkarılması

hedefleniyor. Ayrıca, kitap okuma
alı�kanlı�ının kazandırılmasını

te�vik etmek ve okuma kültürünün
de�i�ik ya� gruplarında

yaygınla�tırılmasını sa�lamak da
amaçlanıyor. “Kitap okuma” konulu

resim, kompozisyon,
foto�raf ve karikatür

alanında �stanbul
genelindeki

ilkö�retim ve
ortaö�retim

ö�rencilerinin
yapaca�ı
ba�vuruları

de�erlendirecek
olan �stanbul
Milli E�itim
Müdürlü�ü

ile NT,
yetenekli

ö�rencilere
ödül ve
hediyeler

verecek. 30 Ocak 2012’de sona
erecek ba�vuru süresinin ardından

adayların eserleri, seçici kurul
tarafından de�erlendirilecek. Mart

ayının ilk haftası sonuçlar
açıklanacak, genç yetenekler
ödüllerini Mart ayının son

haftasında alacak.
� KAZANANA B�LG�SAYAR
Yarı�mada her bir alanda

dereceye giren genç
yetenekler arasından

birinciye diz üstü
bilgisayar, ikinciye

mini diz üstü
bilgisayar, üçüncüye

foto�raf makinesi ile
her birine
madalya, 100
temel eserden

10 kitap ve
ö�rencinin

okul
müdürlü�üne

plaket
verilecek.

Ayrıca ilk 10’a giren di�er ba�arılı
gençlere de mansiyon ödülü olarak
yine madalya, 100 temel eserden 5

ö�rencinin okul müdürlü�üne
plaket hediye edilecek. 

Ayrıca “Kitap Okuma” konulu
yarı�ma

kapsamında,
ba�vuruların

alınmaya ba�ladı�ı
tarih ile ödül töreni

arasındaki süre
olan 1 Kasım

2011-30 Mart 2012
tarihleri arasında

yine resim,
kompozisyon,

foto�raf ve
karikatür

alanlarında
atölye

çalı�maları,
konferans gibi

çe�itli
etkinlikler

organize edilecek. 

Okuma alı�kanlı�ının
kazandırılmasını te�vik

etmek amacıyla
düzenlenen, �stanbul’un

resim, kompozisyon,
foto�raf ve karikatür

alanındaki genç
yeteneklerinin arandı�ı

‘Kitap Okuma’ yarı�masına
son ba�vuru tarihi 30 Ocak. 

Kitap okuma YARIŞMASI

Bağdat Caddesi dünya liginde!Bağdat Caddesi dünya liginde!Bağdat Caddesi dünya liginde!Bağdat Caddesi dünya liginde!Bağdat Caddesi dünya liginde!Bağdat Caddesi dünya liginde!
Tür ki ye’nin en ün lü pres tij cad de le rin den Ka d� -

köy'de ki Ba� dat Cad de si, ka li te si ni bir kez da ha
ka n�t la d�. Ba� dat Cad de si Pa ris'in ün lü Champs

Ely se es'si ni, New York'un ün lü 5th Ave nu e'su nu, Tok -
yo'nun Gin za's� n� sol la ya rak dün ya n�n en ün lü 4. al�� ve -
ri� cad de si ol du.

CNN'in ge zi si te si CNNGO'da ya y�n la nan ha be re
gö re, Pa ris li da n�� man l�k �ir ke ti “Pre sen ce Mystery
Shop ping”, al�� ve ri� cen ne ti sta tü sün de ki dün ya ca ün -
lü cad de le ri be lir le di. �ir ket, dün ya n�n 30 ün lü cad de -
si ni hiz met an la y� ��, te miz lik, al�� -
ve ri� dos tu ol ma s� ve sun du -
�u çe �it gi bi ka te go ri le -
re gö re s� ra lan d�r d�.
�ir ke tin �� Ge li� -
tir me Mü dü rü
Les li e Kam bo -
uri an, “Tu rist le -
rin zi ya ret et me si
tav si ye edi len cad -
de le rin ka li te si ni
ara� t�r d�k” di yor. Bu na
gö re 30 cad de de ve ara la r�n da
res to ran lar ve bu tik le rin de ol du �u
400 me kân da; Gö rü nüm, At mos fer, Ya ya lar la te mas
ve Kar �� la ma gi bi kri ter le re gö re ara� t�r ma ya p�l d�.
Bu na gö re Sin ga pur'da ki Orc hard Stre et 89 pu an la bi -
rin ci, Lük sem burg'da ki Ve nu e de la Li ber te 85 pu an -
la ikin ci ve Ams ter dam'da ki Ho ofts tra at 83 pu an la
üçün cü ol du. Ba� dat Cad de si 83 pu an al ma s� na ra� -
men 4. s� ra ya yer le� ti. Sin ga pur'da ki cad de, üze rin de
22 al�� ve ri� mer ke zi ve 6 de part man ma �a za ol ma s�y -
la öne ç�k t�. Ara� t�r ma da Ba� dat Cad de si için �u ifa -
de ler kul la n�l d�: “Al�� ve ri� me rak l� la r� na gö re Ba� dat

Cad de si ‘gö rü nü mü'yle ka za n� yor. Lüks cad de de büt -
çe yi zor la ma dan bir Türk kah ve si içe cek se niz, Ba� dat
Cad de si'nde Star bucks'a da gi re bi lir si niz. Ame ri kan
zin ci ri �s tan bul'un kah ve kül tü rü ne uyup mö nü ye iyi
bir Türk kah ve si yer le� tir mi�.”

� BA�KAN ÖZTÜRK: ‘SA DE CE KA DI -
KÖY'ÜN DE ��L �S TAN BUL'UN CAD DE'S�...’

Ko nu yu de �er len di ren Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, 100 y�l ön ce ki Ba� dat Yo lu'nun bu gün
�im di al�� ve ri� ola nak la r�  ve ka fe ler le do lu dün ya ca

ün lü bir cad de ye dö nü� tü �ü nü an�m sa ta -
rak, “Bu ra s� 1950 y� l� na dek say fi ye

ye ri idi, son ra yer le �i me ge çil -
di. 1980 son ra s� da Av ru pa

ile ya r�� ma ya ba� la d�. Biz
Ka d� köy Be le di ye si ola -
rak 1994 y� l�n dan bu ya -
na cad de de ca fe le rin ge -
li� me si ne des tek ol duk”

de di. Öz türk, Ba� dat Cad -
de si'nin özel lik le Cad de bos -

tan-Su adi ye ara s� n� kap la yan 7
ki lo met re lik k�s m� n�n ün lü mar ka la -

r�n ma �a za la r� ve bir bi rin den ��k ca fe le riy le
öne ç�k t� �� na dik kat çe ke rek, �öy le de vam et ti: “Bu ra -
s� 24 sa at ya �a yan bir yer, sa ba h�n er ken sa at le rin den
ge ce ya r� la r� na dek ha yat hiç dur mu yor. Ba� dat Cad -
de si sa de ce Ka d� köy lü le rin de �il, Ana do lu ya ka s� n�n
hat ta tüm �s tan bul lu la r�n d�r. Bu ra da farkl� bir kül tür
var. Hat ta, özel lik le genç ler ara s�n da Ba� dat Cad de si
de �il k� sa ca 'Cad de' de ni li yor. Ba� dat Cad de si, tu rist -
ler için de bir ca zi be mer ke zi. Ka d� köy'de ta ri hi çok
yer yok ama tu rist ler ya da k� sa sü re li �i ne �s tan bul'a
ge len ya ban c� lar için önem li bir u� rak nok ta s�. Me se -

la be le di ye mi ze ge len ya -
ban c� ko nuk la r� m�z
mut la ka Cad de’ye git -
mek is ti yor. He le ki bir
de da ha ön ce den gel mi�
ve bu ra da bir kah ve iç me -
nin key fi ni tat m�� lar sa...”
� OS MAN LI AS KER LE R� -

N�N YO LUY DU...
Ana do lu Ya ka s�'nda Ka d� köy'den Mal te pe'ye ka -

dar 14 ki lo met re bo yun ca uza nan, an cak yak la ��k 7 ki -
lo met re lik k�s m� na ya y� lan bu tik ler, dük kân lar ve res -
to ran la r�y la öne ç� kan Ba� dat Cad de si, Os man l� �m -
pa ra tor lu �u dö ne min de; �s tan bul'un fet he dil me sin den
de ön ce; Bi zans �m pa ra tor lu �u'nu Ana do lu'ya ba� la -
yan bir yol ola rak; ti ca ret ker van la r� ve or du lar ta ra f�n -
dan kul la n� l�r d�. Or du, Os man l�'n�n �s tan bul'u ele ge -
çir me sin den son ra; Ana do lu'ya do� ru ya p� la cak se fer
ha z�r l�k la r� için Hay dar pa �a Ça y� r�'nda top la n�r, Ay r� -
l�k çe� me si'nden yo la ç� kar lar d�. Ba� dat yo lu üze rin -
den ya p� lan bu ya yan yol cu luk ta as ker ler, yol üze rin -
de ki çe� me ler de (Ça tal çe� me, Se la mi çe� me...) mo la
ve rir ler di. Ba� dat Cad de si'nin is mi ise IV. Mu rat dö -
ne mi ne denk ge lir. Irak'�n Ba� dat'� ge ri ala bil mek için
“Ba� dat Se fe ri” dü zen le nir. Os man l� bu sa va� tan za -
fer le dön dük ten son ra; �s tan bul'dan se fe re ç� kar ken
git ti �i yol da Ba� dat is mi ni al m��. 

� BA� DAT CAD DE S� ZEN G�N LE �� YOR
Ba� dat Cad de si'nin zen gin in san la r�n mu hi ti ol -

ma s� ise II. Ab dül ha mit dö ne mi ne da ya n�r. Pa �a lar,
dev let gö rev li le ri ve zen gin tüc car lar; Ka d� köy'de ara -
zi ala rak kö�k ler, ko nak lar ve ev ler yap t�r m�� lar d�r.
Ba� dat Cad de si'nin gü zer gâ h� Os man l� dö ne min de ol -
mu� tur; o dö ne min �s tan bul Be le di ye si 1918'de Kur -
ba �a l� de re ile K� z�l top rak ara s� n� Ba� dat Yo lu ola rak

gös ter mi�; an cak 1934'de K� -
z�l top rak'tan ba� la ya rak
Pen dik'e ka dar uza nan
cadde Ba� dat Cad de si is -
mi ni al m�� t�r. I. Dün ya Sa -

va ��'ndan ön ce Ba� dat Cad -
de si Ar na vut kal d� r� m� ta� la r�

ile süs lüy dü. An cak, araç la r�n da ha
ra hat ha re ket ede bil me si için bu ta� lar

kal d� r�l m�� ye ri ne as falt dö kül mü� tür. Ar na vut kal d� -
r�m la r� n�n ol du �u dö nem de de; K� z�l top rak'dan Bos -
tan c�'ya ka dar uza nan bir yol mev cut tu. Ka d� köy'de
Hay dar pa �a'dan Bos tan c�'ya git mek için; fay ton lu ara -
ba lar la ula ��m ger çek le �ir di. 

Da ha son ra ki dö nem ler de Al t� yol'dan ba� la ya rak
Bos tan c�'ya ka dar uza nan bir tram vay hat t� da mev cut -
tu. Bu tram vay s� ra s�y la; �s ke le, Al t� yol, De re a� z�, K� -
z�l top rak, Se la mi çe� me, Çif te ha vuz lar, Göz te pe, Cad -
de bos tan, �a� k�n bak kal, Su adi ye ve Bos tan c� gü zer -
gâ h� n� kul la n�r d�. Mus ta fa Ke mal Ata türk de ilk ola -
rak Bos tan c�'da Ca vit Pa �a Kö� kü'ne, ar d�n dan Mo -
da'da ki Halk Ga zi no su'na ve De re a� z�'nda ki Fe ner -
bah çe Spor Ku lü bü'nün De niz ci lik Lo ka li de ba� ta ol -
mak üze re bir çok ye re u� ra m��, Ba� dat Cad de si'ne
pek çok kez gel mi� tir.

� CAD DE'N�N BU GÜ NÜ...
Gü nü müz de Ba� dat Cad de si, dün ya ca ün lü mar -

ka la r�n ma �a za la r�, bir bi rin den ��k ca fe le ri, i� mer kez -
le ri,  ün lü res to ran zin cir le ri nin �u be le ri ile �s tan bul'un
en önem li çe kim mer kez le rin den bi ri ola rak öne ç� k� -
yor. 

Her y�l 29 Ekim'de Ka d� köy Be le di ye si'nin Cum -
hu ri yet Yü rü yü �ü'ne de ev sa hipl i�i ya pan Cad de, Fe -
ner bah çe Spor Ku lü bü �am pi yon ol du �u za man lar da
da bü yük kut la ma la ra sah ne olu yor.

YAZAR Hikmet Temel Akarsu, Heyamola
Yay�nlar�’ndan ç�kan “Lodoslaralt�nda
Bostanc�… Ve…Ba�dat Caddesi” adl�

kitab�nda, Cadde'yi özgün bir dille
anlat�yor. “�ronik, Tatli Bir Bohem Burjuva;
Bobo'lar Diyar�
Hikâyesi...” alt

ba�l���n�
ta��yan kitapta
yazar Akarsu,

Cadde'yi
“Modern

Türkiye'nin
20. yüzy�l

hallerinin en
çocuksu
dü�lerde

somutla�t���
bir masal

alemidir...”
ifadesiyle

tan�ml�yor.
Akarsu, “Cadde dolaylar�nda
ya�amak gerçekten de bir ayr�cal�k, bir
özelliktir, bir nevi ironik peri masal�d�r.
Ba�dat Caddesi'nin tarihi Türkiye orta

burjuvazisinin ironik tarihidir. Ve her �ey
bir yana harika bir hikâyedir. Ve as�nda
hep birlikte yaratt���m�z bu naml� semt;

tüm kusurlar�na ra�men hiç de itici
gözükmüyor. O yüzden hâlâ herkes

burada ya�amaya can at�yor. Ke�ke her
yer Cadde kadar güzel olsa. Ke�ke herkes
Cadde'de ya�ayanlar kadar mutlu olsa...

Ke�ke dünyada para diye bir �ey olmasa...
Ke�ke herkes dü�lediklerine kavu�sa...

Ke�ke herkesin hayat� Cadde'de
ya�ayanlar�nki gibi tatl� olsa...” diyor.

��te ikonik alı�veri� caddeleri
sıralamasının ilk 10’u:

1. Orchard Road, Singapur
2. Avenue de la Liberté, Lüksemburg 
3. PC Hoofstraat, Amsterdam 
4. BA�DAT CADDES� �STANBUL 
5. Oscar Freire, Sao Paulo 
6. George Street, Sidney
7. Mariahilferstrasse, Viyana
8. Avenue Louise, Brüksel
9. Ginza Line, Tokyo
10. Bond Street, Londra

‘Cadde’nin kitabı...

EN ÜNLÜ CADDELER

�stanbul’un cazibe merkezlerinden Ba�dat Caddesi, dünyanın en iyi 4.
alı�veri� caddesi seçildi. Paris'in �anzelize’sini geride bırakan Cadde,

böylece ününü ve kalitesini bir kez daha kanıtlamı� oldu.
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