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Halis Kurtça, sezona yeniliklerle başlıyor
KADIKÖY

Belediyesi’nin kültür
merkezlerinden biri

olan Halis Kurtça Kültür
Merkezi, yeni sezona

‘Çar�amba Gi�eleri’ ve
‘Okuma Tiyatrosu’ gibi
yeni etkinliklerle giriyor. 
� Haberi Sayfa 6’da

YAKLA�AN Kurban Bayramı
öncesinde Kadıköy’de bayram
hazırlıkları devam ediyor. �lçede

12 yerde kesim, 1 yerde de kurban
satı�ı yapılıyor. Kesim ve kurban satı�
yerlerinin listesi ile kurban alınırken ve

kesim yapılırken dikkat edilmesi
gereken hususları sizler için derledik.

� Haberi Sayfa 12’de

�A�R Fazıl Hüsnü Da�larca
ölümünün 4. yıldönümünde,
Kadıköy Belediye Ba�kanı

Selami Öztürk ile �air yazar
ve ö�rencilerin de

aralarında oldu�u bir grup
tarafından mezarı ba�ında

anıldı. 
� Haberi Sayfa 6’da

M�LL� ve dini bayram�m�z�n arka arkaya
geldi�i bu hafta, tüm ulusumuzun

29 Ekim Cumhuriyet Bayram�’n� ve Kurban
Bayram�’n� kutluyorum. Bayramlar son derece

önemli. Ancak bu Kurban Bayram�’na
maalesef bayram�n özüne uygun bir anlay��la

giremiyoruz. Bayramlar bar���n, insanlar
aras�ndaki karde�li�in daha çok geli�ti�i,

herkesin birbirine sar�ld��� günlerdir. Ama bu
kurban bayram�nda Türkiye maalesef adeta

bir sava��n e�i�inde giriyor.
Bu son derece riskli bir yap�. Dolay�s�yla s�n�r

boylar�nda bekleyen veya yerle�im
bölgelerinde olan yurtta�lar�m�z endi�eli
oldu�u gibi ülkenin her yerinde ya�ayan
insanlar�m�z bunun endi�esini duyuyor.

Umar�m bu Kurban Bayram�, bütün �slam
dünyas�nda sa�duyuyu hâkim k�l�p, bar���

sa�lar. Bayram�n amac�na uygun bir gün ve
anlay�� ortaya ç�kar. Bu anlay��la herkesin

Kurban Bayram�’n� kutluyor,
sa�l�k ve mutluluklar diliyorum.

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Dünya mallar�na
olan tutku

arzular� s�n�rs�z
hale getirir.
Kendini bu

arzulara kapt�ran
insanlar, aç

gözlülü�e de
kapt�r�rlar.

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Geli�mi� Bat�
ülkelerinin

“Ortado�u” ya da
“Yak�ndo�u”

dedikleri bölge,
öteden beri de�i�ik

sebeplerle sonu
gelmez çat��ma
co�rafyas�d�r. 

Avusturyal� hava
dal��ç�c� Felix
Baumgartner

geçti�imiz Pazar,
stratosfere kadar

ç�k�p yakla��k
39 kilometre

yukar�dan kendini
bo�lu�a b�rakt�. 

SURiYE TAKINTISI
PAHALIYA MAL OLUR

ARZULAR

Felix deli mi?

Üç y�l önce ba�layan çal��ma meyvelerini
vermeye ba�lad�. Sosyal Demokrat

Belediyeler Derne�i (SODEM), Open Days
bulu�malar� ad�yla 8-11 Ekim 2012 tarihleri
aras�nda Belçika’n�n ba�kenti Brüksel’de

gerçekle�tirilen programa kat�ld�. SODEM’in geni�
bir delegasyonla kat�ld��� ikinci Avrupa ç�karmas�,
oldukça verimli geçerken, Türkiye’nin tan�t�m� için
dur durak bilmeyen temaslarda bulunuldu. Türk
delegasyonu, Avrupal� parlamenterlerin yan� s�ra
bulunduklar� ülkeleri Avrupa’da temsil eden Türk

parlamenterlerle de görü�tü. Türkiye-AB
ili�kilerinin geli�tirilmesi, fonlardan azami düzeyde

faydalan�labilmesi için Avrupa Birli�i
Parlamentosu’ndaki ‘Türkiye’nin Dostlar�

Platformu’ ile güç birli�i olu�turdu. 

KADIKÖY Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurulu�unun
89. yılını bu yıl da zengin bir programla kutluyor. Çe�itli

konferanslar, konserler ve kutlama etkinliklerinin yer aldı�ı
etkinlik programının doruk noktasını bu yıl da Cumhuriyet

Yürüyü�ü olu�turuyor.  Cumhuriyetimizin Kurulu�u’nun 89. yılı
her yıl oldu�u gibi bu yıl da Kadıköy Ba�dat Caddesi’nde yüz

binleri bulu�turacak. Bu yıl “Barı�” mesajlarının verilece�i,
Cumhuriyet’e ba�lılık yürüyü�ü Ba�dat Caddesi’nde

Suadiye’den ba�layacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder
Atatürk’ün posterleri ile me�ale ve Türk Bayraklarının ta�ınaca�ı

yürüyü� sırasında özel olarak süslenen Cumhuriyet TIR’ından
mar�lar ve �arkılar çalınacak. Yürüyü� Caddebostan’da
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ün okuyaca�ı

‘Cumhuriyet’e ba�lılık andı’ ve havai fi�ek gösterisinin ardından
sona erecek. Kadıköy Belediyesi yürüyü� öncesi

5 bin me�ale ve 50 bin adet Türk Bayra�ı da�ıtacak.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Kadıköylüler Dağlarca’yı unutmadı

SODEM Avrupa’ya çıkarma yaptıSODEM Avrupa’ya çıkarma yaptıSODEM Avrupa’ya çıkarma yaptıSODEM Avrupa’ya çıkarma yaptıSODEM Avrupa’ya çıkarma yaptıSODEM Avrupa’ya çıkarma yaptı

�� Haberi 8. Sayfada

29 EKiM CUMHURiYET YÜRÜYÜŞÜ’NDE BULUŞALIM!

KADIKÖY Belediyesi’nin düzenledi�i Cumhuriyet Bayramı
Konseri’nde ise sevilen sanatçı Zülfü Livaneli sahne

alacak. Caddebostan Sahili’nde hazırlanan dev konser
alanında sahneye çıkacak olan Zülfü Livaneli, sevilen
�arkılarını Cumhuriyetimizin Kurulu�unun 89.yılı için

seslendirecek. Konser saat 20.30 da ba�layacak.
YÜRÜYÜ�:  29 EK�M  PAZARTES�/SAAT 19.00   

YER: SUAD�YE I�IKLAR (ZARA MA�AZASI ÖNÜ)
KONSER: ZÜLFÜ L�VANEL� 

YER: CADDEBOSTAN SAH�L/SAAT 20.30
Ayrıntılı bilgi ve Etkinlik Programı, 11. ve 14. sayfalarımızda....

BA�DAT CADDESi’NDE
CUMHURiYET YÜRÜYÜ�Ü

BA�DAT CADDESi’NDE
CUMHURiYET YÜRÜYÜ�Ü

BA�DAT CADDESi’NDE
CUMHURiYET YÜRÜYÜ�Ü

BA�DAT CADDESi’NDE
CUMHURiYET YÜRÜYÜ�Ü

BA�DAT CADDESi’NDE
CUMHURiYET YÜRÜYÜ�Ü

BA�DAT CADDESi’NDE
CUMHURiYET YÜRÜYÜ�Ü

CADDEBOSTAN’DA ZÜLFÜ LiVANELi KONSERiCADDEBOSTAN’DA ZÜLFÜ LiVANELi KONSERiCADDEBOSTAN’DA ZÜLFÜ LiVANELi KONSERiCADDEBOSTAN’DA ZÜLFÜ LiVANELi KONSERiCADDEBOSTAN’DA ZÜLFÜ LiVANELi KONSERiCADDEBOSTAN’DA ZÜLFÜ LiVANELi KONSERi

Kadıköy’de kurban hazırlıkları sürüyor

BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN!

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ün de aralarında bulundu�u Türk Delegasyonu, AB’de yaptı�ı sunumlarla be�eni topladı.

Av. Selami ÖZTÜRK
(Kadıköy Belediye Ba�kanı)
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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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KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
■ Mesut �nsanlar Foto�rafhanesi
�ehir Tiyatrolar�’nda 2011-2012 tiyatro
sezonunda tiyatroseverleri “�stanbullu”
olmada bulu�turan Mesut �nsanlar
Foto�rafhanesi adl� oyun Kad�köy

Haldun Taner Sahnesi’nde  seyirci
kar��s�nda. Ziya Osman Saba’n�n ayn�
adl� öykü kitab�ndan Hilmi Zafer �ahin’in
oyunla�t�rd��� Mesut �nsanlar
Foto�rafhanesi, 1940’l� y�llar�n
�stanbul’unu sahneye ta��rken, de�i�en
süreç içinde kaybolan ve ya�ayan
de�erleri payla��yor. Oyundaki rolüyle
2011 y�l�nda IX. Direkleraras� Seyircileri
En �yi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan
U�ur Arda Ayd�n’�n yan� s�ra dönü�ümlü
olarak Can Do�an ve U�ur Dilbaz rol
al�yor. Oyun, Ziya Osman Saba’n�n
ailesinden sanat dostlar�na, gezdi�i
semtlerden �stanbul’u anlamland�ran
insan ili�kilerine, vapur yolculuklar�ndan
gündelik ve geleneksel ya�ama, yak�n
geçmi� ad�na, yazar�n gözünden
bakmam�z� sa�l�yor. Oyun, Kad�köy
Haldun Taner Sahnesi’nde 17-28 Ekim
2012 tarihleri aras�nda, Üsküdar Kerem
Y�lmazer Sahnesi’nde ise 14-18 Kas�m
2012 tarihleri aras�nda seyirciyle
bulu�uyor.
■ Yeni Yasaklar
Günümüzde çe�it çe�it yasaklar�n
ele�tirel komedisini yapan Kandemir
Konduk’un bu yepyeni oyununu usta
mizahç� Müjdat Gezen sahneye koydu.
“Yeni Yasaklar” kimi yasaklardan iyice
bunalan ama yasak oldu�u için a�z�n�
açamayanlar� çok güldürecek bir
komedi… “Yeni Yasaklar”, 19 Ekim
Cuma 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 

■ Beni Yeniden Sev
Ali Poyrazo�lu’nun sahneye koydu�u
“Beni Yeniden Sev”, kad�n erkek
ili�kilerine dair e�lenceli bir oyun. 19
Ekim Cuma saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir. 
■ Sonbaharı Beklerken
Bir gün kar�n�z sizin kim oldu�unuzu
hatta kendi ad�n� bile unutursa ne
yapard�n�z? Her �eye sahip olan yenilikçi
yazar �ris Murdoch’un hikâyesi... Bir gün
�ris haf�zas� dahil her �eyini kaybeder. Bir
�ey hariç... Kocas�na olan a�k�… Usta
oyuncu Çolpan �lhan’�n ba�rolünde

oynad��� “Sonbahar� Beklerken”, 20
Ekim Cumartesi 20.30’da Caddebostan
Kültür Merkezi’nde. 
■ Külahıma Anlat
Da ha ön ce “�li�kime �li�me”,
“Sansasyonun Kadar Konu�” ve
“T�pk�s�n�n Aynas�” adl� güldürüleri, gerek
Anadolu’da, gerekse de �stanbul’da

ba�ar�yla sergileyen Kabare Dev Aynas�
Tiyatro Toplulu�u’nun sergiledi�i
“Külah�ma Anlat” güldürüsünde,
gündelik olaylar getiriliyor sahneye.
Oyun, 21 Ekim Pazar 18.30’da Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
■ Cam
“Cam”; kocas�ndan bo�anmak üzere
olan bir resim ö�retmeninin atölyesinde
geçiyor. Kad�n�n sosyal konumu, insan
ili�kileri ve hayat�n sürprizleri hakk�nda
izleyiciyi derin sorgulamalara yönlendiren
“Cam”; ayn� �ekilde ba�layan bir
hikâyenin, anl�k bir karar ve bir rüzgâr
esintisiyle nas�l iki farkl� yöne
akabilece�ini �a��rt�c� kurgusuyla gözler
önüne seriyor. 21 Ekim Pazar 16.00’da
CKM’de. 
■ Kısa Çöp
Bilinçalt�m�za dayat�lan yabanc� filmleri
dü�ünün bir; daima iyiler kazan�r, hak
eden galip gelir, çal��an zengin olur.
Peki, gerçekte hayat böyle midir? Her
zaman uzun çöpü biz çekiyorsak, k�sa
kime kal�yor o zaman? “Ah! Ke�ke senin
yerinde ben olsayd�m” diyen ve k�sa
çöpü çekenlerin öyküsü… 22 Ekim
Pazartesi 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. 
■ Dı� Ses
Sahnede iki ayr� hayat var kar��m�zda.
Bilinmez bir mekânda kendilerini bulan
iki kad�n ya�amlar�n� yeniden
sorgularken, geçmi�in onlar� nelere
sürükledi�ini görüyorlar. Kad�nlar�n
birbirleriyle alakal� olmayan ya�ant�lar�
asl�nda ortak kaderleri… Arkabahçe
Oyuncular�’n�n sahneye koydu�u “D��
Ses”, 23 Ekim Sal� 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
■ Babamın O�lu
Alper Kul, bir baba ve o�lun kad�n erkek
ili�kilerini kendi ku�aklar�nda nas�l
ya�ad�klar�n� komik bir dille anlat�rken,
20 y�lda Türkiye’de nelerin de�i�ti�ini
�ark�lar ve video görselleri de kullanarak
izleyicisine sunuyor. Kozyata�� Kültür
Merkezi’ndeki gösteri 23 Ekim Sal�
20.30’da. 
■ Korkudan Korkmak
Aziz Nesin’in hikâyelerinden derlenen
“Korkudan Korkmak” oyununu Moda
Sanat Tiyatrosu sahneliyor. 20 ve 30
Ekim’de saat 20.30’da Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde görülebilir. 

● KONSER
■ Murat Evgin ile Cumhuriyet Bayramı
Konseri
Mektup, �lk Tek Son A�k�ms�n, �ehit,
Fas�l Ba�lay�nca gibi �ark�lar� ve 20’den
fazla ülkede yay�nlanan Arka Sokaklar

dizisine yapt��� müziklerle gençlerin takip
etti�i sanatç�lar�n ba��nda gelen Murat
Evgin, Cumhuriyet haftas� etkinlikleri
kapsam�nda Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
müzikseverlere bir konser verecek.
�ark�lar�n�n yan� s�ra anlatt��� hikâyelerle
seyircilerle bulu�an Evgin, taklitler
bölümünde Cem Karaca, Bar�� Manço,
Erkin Koray ve �brahim Tatl�ses gibi ünlü
isimleri sesiyle canland�r�yor. Ücretsiz ve
herkese aç�k konser 20 Ekim Cumartesi
20.00’de. 
■ “Duman” yeniden Bostancı’da
Rock grubu Duman, 21 Ekim Pazar
günü yeniden Bostanc� Gösteri
Merkezi’nde binlerce hayran�yla
bulu�uyor. Duman, geçti�imiz y�l da
saatler öncesinden uzun kuyruklar�n
olu�tu�u ve üç saat süren Bostanc�
konseriyle bir rekora imza atm��t�. Sad�k
dinleyici kitlesinin ilk albümlerinden beri
yaln�z b�rakmad��� Duman konseri, 21
Ekim Pazar günü saat 18.00’de
Bostanc� Gösteri Merkezi’nde. 
■ Klasik Keyifler: “Ruhunda Fırtınalar” 
Süreyya dinleyicisi Ozan Tunca’y� fuaye
konserlerinden tan�yor. Bu usta
viyolonselci hem icras� hem eserler
hakk�ndaki aç�klamalar�yla belleklerde
yer tutuyor. Özcan Ulucan Türkiye’de
oldu�u kadar Avrupa’n�n çe�itli
yerlerinde sürekli konserler veren, üstelik
çift enstrümana hakim bir sanatç�. Hem
viyola hem keman�yla ustal�k derecesine
ula�t�. Birsen Ulucan müzikseverlerin
çok yak�ndan tan�d��� ustalardan. Ellen
Jewett, Ankara Bilkent’in de�erli hoca
ve virtüözlerinden…
Mozart ve Schumann’�n triolar�yla,
Brahms’�n piyanolu dörtlüsünün bu dört
virtüözün kafadarl���yla dinleyiciye
sunulaca��n� dü�ünürsek, 22 Ekim
ak�am� Süreyya Operas�’nda keyifli anlar
ya�anacak.
■ �dil Biret Resitali
�stanbul Kad�n Kültür Vakf� (�KKV),
�stanbul Kad�n Müzesi (�KM) projesini
gerçekle�tirmek için kuruldu. Kad�n
Müzesi, kad�n tarihindeki her katk�n�n
ayr�m yap�lmadan onurland�r�ld���,
bugünkü ya�am�m�za etkisinin anlam�
nedeniyle geçmi�teki kad�n çabalar�n�n
özenle ve e� de�erde hat�rland���,
Türkiye Kad�n Tarihini hedefliyor. Tarihin
her dönemindeki ve her kültür
grubundaki kad�n seslerinin yer alaca��
bu projeyi tan�tmak amac�yla düzenlenen
toplant� ve �dil Biret resitaline davetlisiniz.
�u an sanal ortamda faaliyete geçen
�stanbul Kad�n Müzesi, 23 Ekim Sal�
ak�am� saat 20.00’de CKM’deki �dil Biret
resitalinden elde edilecek gelirin
katk�s�yla bir mekâna kavu�acak. 
Davetiye �rtibat Numarası: 0(212) 292
37 80 - 0(212)292 37 81
■ Cumhuriyet Bayramı Konseri
Yeditepe Üniversitesi Senfoni Orkestras�
�ef �slam Manafov yönetiminde sanat
müzi�i, tango ve valslerden olu�an bir
Cumhuriyet Bayram� Konseri
gerçekle�tirecek. Ücretsiz konser, 30
Ekim Sal� 20.00’de Caddebostan Kültür
Merkezi’nde.

● BALE
■ Romeo ve Juliet
Ça�da� Bale Toplulu�u 41. y�l�nda ünlü
�ngiliz yazar W. Shakespeare’in “Romeo
ve Juliet” adl� ölümsüz a�k yap�t�n� 20
Ekim Cumartesi saat 20.30’da Kad�köy
Halk E�itimi Merkezi’nde sahneleyecek.

● T�YATRO
■ Usta Oyuncu Levent Kırca ile
Söyle�i
Genel olarak 2000’li y�llarda ülkemizde
ya�anan olaylara bir sanatç� gözüyle ve
mizahi bir üslup ile yakla�acak olan
Levent K�rca, günümüzü, gündemimizi
sanat�m�z ve ya�am�m�z üzerinden
de�erlendirecek. Levent K�rca söyle�isi,
21 Ekim Pazar 16.00’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 

● SERG�
■ Atatürk Dönemi Milli Bayramlarımızı
Kutlama Törenleri Foto�rafları Sergisi
S. Eri� Ülger’e ait 1923-1938 y�llar�
aras�nda yurdumuzun çe�itli
�ehirlerindeki 23 Nisan, 19 May�s, 29
Ekim kutlama törenleri foto�raflar�, dijital
ortama ta��narak önemli bir Atatürk
sergisi olu�turuldu. Cumhuriyetin ilk
y�llar�nda Milli bayramlar�n Anadolu
insan� taraf�ndan nas�l benimsenip,
co�kuyla kutland���n� günümüze
aktarmakta olan bu önemli

foto�raflardan olu�an sergi, 17-31 Ekim
tarihleri aras�nda CKM Performansbir
kat�nda ziyaret edilebilir.
■ Cumhuriyet’in 89.Yılında 89 Sanatçı
Cumhuriyet’imize bir sayg� duru�u olarak
2002 y�l�ndan bu yana gelenekselle�en
sergiler bu y�l on birinci kez
düzenleniyor. Cumhuriyet kutlamalar�n�
ülke çap�nda sanat etkinlikleriyle
renklendirme amac�yla yola ç�kan
Modern Sanatlar Müzesi Derne�i sergisi,
bu y�l da Caddebostan Kültür
Merkezi’nin ev sahipli�inde sergileniyor.
27 Ekim’de aç�lacak sergi 16 Kas�m’a
kadar görülebilir. 

■ Rüzgâr Fidan “Atatürk Portreleri”
Sergisi
Ressam Rüzgar Fidan’�n Atatürk
portrelerinden olu�an sergisi, 23 Ekim
Sal� günü saat 18.00’de Optimum Outlet
ve E�lence Merkezi’nde aç�l�yor.
Serginin aç�l��� “Cumhuriyet Balosu”na
benzer bir törenle, tango ve vals danslar�
e�li�inde yap�lacak. 
■ Cahide Topalo�lu “Atların Fısıltısı”
Sergisi
20 y�ld�r resimle iç içe olan sanatç�m�z
atlar ve efsanelerle süslenmi� ya�l�boya
eserleri 21-31 Ekim tarhleri aras�nda
KKM Sanat Galerisinde siz resim
severlerin be�enisine sunuyor.
■ “Dü�lerimde Renkler” Sergisi
Eserlerinde a��rl�kl� olarak portre,
natürmort, peyzaj, eski �stanbul ve do�a
manzaralar� gibi çal��malara yer veren
Zehra Demirkaya ve Ayhan Çimen, bu
sergilerinde tematik olarak insan�n do�a
ile ili�kisini, ya�ad��� çevre ile kurdu�u
do�al kayna�mas�n�n o renkli dünyas�n�
tuvallerine yans�tmaya öncelik veriyor.
Sergi, 21-31 Ekim aras� Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde görülebilir. 
■ �ükran Eker “Çiçek Gözüyle”
Sergisi
15 y�ld�r çiçekleri kurutup bunlar� ���kl�
tablolara dönü�türen �ükran Eker’in
“Çiçek Gözüyle” adl� sergisi 3 Kas�m’a
kadar Nâz�m Hikmet Kültür Merkezi’nde
görülebilir. 
■ Rüstem Ersöz “Pastel Lekeler”
Sergisi
Rüstem Ersöz’ün pastel boyama
tekni�iyle yapt��� “Pastel Lekeler” sergisi
13-28 Ekim tarihleri aras�nda Kad�köy
Belediyesi Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde görülebilir. 
■ Aysun Akbulut “Ba�ına Buyruk
��ler” Resim Sergisi
Dü� Yolcusu Sanat Dura��, Aysun
Akbulut’un “2010-2012 Ba��na Buyruk
��ler” Resim Sergisi’ne ev sahipli�i
yap�yor. 12 Ekim Cuma saat 17.00’de
bir kokteylle aç�lacak olan sergi, 29
Ekim’e kadar görülebilir. 
0216 386 99 03
■ Frank Gaudlitz “Casa Mare” Sergisi
Foto�raf sanatç�s� Frank Gaudlitz’in
2006-2008 y�llar� aras�nda çe�itli ülkeleri
gezerek, insanlar� evlerinde bayraml�k
k�yafetleriyle çekti�i foto�raflardan
olu�an “Casa Mare” sergisi 2 Kas�m
Cuma günü Caddebostan Kültür
Merkezi’nde aç�l�yor. 
■ Vicki McConville ve Slobodan Dan
Paich sergisi Halka’da
Halka Sanat Projesi rezidans sanatç�lar�
Vicki McConville ve Slobodan Dan Paich
19 Ekim 2012 Cuma günü, 19:00-22:00
saatleri aras�nda izleyicileriyle bulu�uyor.
Vicki McConville, “The Essence of
Containment” isimli projesinin bir parças�
olan “33 Days”in görüntüleri, fikirleri ve

önermeleri üzerine çal��malar�n� izleyiciye
sunacak.
Slobodan Dan Paich ise “Tea and Ink”
projesinin ilk a�amas� olan çay ve
mürekkep kullanarak yapt��� çizimlerini
sergileyecek.
■ Nevin Çokay anısına sergi
K�z�ltoprak Sanat Galerisi yeni sezona 24
Temmuz 2012 tarihinde kaybetti�imiz
de�erli sanatç�m�z Nevin Çokay an�s�na
düzenledi�i sergiyle ba�l�yor.
Çokay’�n Devlet Resim ve Heykel
Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanl���,
�stanbul Belediyesi, �stanbul Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi, Yugoslavya'da
Umjetnicka Galerij'in yan� s�ra Hollanda,
Almanya ve Türkiye'de özel ve resmi
koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.
Nevin Çokay, resim çal��malar�n�n
yan�nda onyedi y�l lise resim ve sanat
tarihi ö�retmenli�i, çe�itli atölye
çal��malar� yaparak pek çok ö�renci
yeti�tirdi. Onlara sanat� sevdirdi.
K�z�ltoprak Sanat Galerisi bu de�erli
sanatç�n�n birbirlerine sar�larak sevgiyi
ço�altarak her ko�ulda varolan
“�nsanlar”�, özgürlü�ün, devinimin
simgesi olarak uçu�an yeleleriyle
“Atlar”�, onun f�rças�nda ihanete
u�ramaks�z�n yeniden biçimlenen
“Peyzajlar”� ve “Natürmortlar”�ndan
olu�an bir seçkiyi 13 Ekim-10 Kas�m
2012 tarihleri aras�nda izleyicisiyle
payla��yor.

● ÇOCUK
■ Sarıyer Sanat Tiyatrosu’ndan
çocuklara bayram hediyesi
Yirmi y�ldan beri çocuk tiyatrosu yapan
Sar�yer Sanat Tiyatrosu, Kurban
Bayram�’nda çocuklar� yaln�z
b�rakmayacak. 
Yeni sezona dört yeni çocuk oyunu ile
“merhaba” diyen SST, Kas�m ve Aral�k
aylar� boyunca her hafta sonu Kad�köy
Halk E�itim Merkezi’nde 20 TL olan bilet
fiyat�n� 10 TL’ye indirecek. Ekim ay�nda
ise, bayram�n dördüncü günü (28 Ekim
Pazar), Kad�köy Halk E�itim
Merkezi’nde, dört sezondur kapal� gi�e
oynayan “Ali Baba’n�n Çiftli�i” oyunu için
20 TL olan bilet fiyat�n� 5TL’ye dü�ürdü.
Oyun biletlerini Kad�köy Halk E�itim
Merkezi gi�esinden ve My Bilet’ten
temin edebilirsiniz.
Kad�köy Halk E�itim Merkezi Gi�e Tel.:
0216 336 12 00

Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat
Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z

gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
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Mesut �nsanlar Foto�rafhanesi

Sonbaharı Beklerken

Romeo ve Juliet

Duman

Nevin Çokay Sergisi
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Ye ni den Do �u� Ha ya ta Dö nü� Der ne �i,  Ka -
d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde 20 Ekim 2012 Cu mar te si gü nü

15.00-18.00 sa at le ri
ara s�n da dü zen le -
ye ce �i et kin lik le
uyu� tu ru cu teh li -
ke si ne dik kat çe -
ke cek. 

Kul la n�m ya ��
gi de rek dü �en ve
özel lik le ço cuk ve
genç le rin ha ya t� n�
teh dit eden uyu� -
tu ru cu nun teh li ke -
le ri ne kar �� ö� ren -
ci le ri, ö� ret men le -
ri ve ve li le ri bil gi -
len dir mek ama c�y -
la dü zen le ne cek

et kin li �e tüm Ka d� köy lü le ri da vet eden Ye ni den
Do �u� Ha ya ta Dö nü� Der ne �i Ge nel Ko or di na tö rü
�l ker �e nol, Tür ki ye’de uyu� tu ru cu ve ben ze ri
mad de kul la n�m ya �� n�n il ko kul a ka dar dü� tü �ü nü
ifa de et ti. �e nol, der nek ola rak amaç la r� n�n, il kö� -
re tim okul la r�n dan iti ba ren ba� la ya cak �e kil de e�i -
ti ci si ne ma ve film gös te ri le ri, ti yat ro lar, pa nel ve
kon fe rans lar la uyu� tu ru cu nun teh li ke le ri ko nu sun -
da top lu mu uyar mak ol du �u nu söy le di. �e nol, Ka -
d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde
20 Ekim 2012 Cu mar te si gü nü 15.00 -18.00 sa at -
le ri ara s�n da dü zen le ye cek le ri pa ne le tüm Ka d� -
köy lü le ri da vet et ti.

6. Cum hur ba� ka n� Fah ri Ko ru türk, bu
y�l da, öm rü nün ya r� s� n� ge çir di �i
Mo da’da dü zen le nen bir tö ren -

de an�l d�.
5 Ekim Cu ma gü nü büs tü nün

bu lun du �u Mo da Ço cuk Par -
k�’nda  dü zen le nen tö re ne; Ka -
d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru -
bal, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk, TBMM
Es ki Ba� ka n� Nec met tin Ka ra -
du man ile Ko ru türk ai le si men -
sup la r�, Si vil Top lum Ör güt le ri
tem sil ci le ri, Mo da Gö nül lü le ri,
ö� ren ci ler ve Mo da l� kom �u la r�
ka t�l d�.

Aç�l�� ko nu� ma s� n� ya pan ga ze te ci-ya zar
Muzaffer Ay han Ka ra, Ko ru tük’ün  ha yat

öy kü sü nü özet le di. Bu ara da, Ko ru türk
so ya d� n� Ata türk’ün biz zat ver di�i ni

ha t�r lat t�. Ko ru türk’ün 1973-1980
ara s�n da ül ke miz de tü müy le koa lis -
yon la r�n ya �an d� �� ve K�b r�s Ba r��
Ha re ka t� n�n ger çek le� ti �i, kao tik
or tam da gö re vi ni ba �a r� ile yü rüt tü -
�ü nü ör nek le ri ile an la tan Ka ra, “O,
21. yüz y�l Tür ki ye’si nin Cum hur -
ba� ka n�y d�” de di.

Mo da Gö nül lü le ri ad� na “ho� gel -
di niz” ko nu� ma s� ya pan Ga ze te ci Ze -

ki Sö zer ise  Ko ru türk’ü 1968 y� l�n da
Cum hu ri yet Se na to so üye si se çil di �i ta - rih ten iti ba ren ta n� d� �� n�, soh bet le ri ne, yurt için de

ve yurt d� ��n da ki ge zi le rin den ba z� la r� na ka -
t�l d� �� n� bil dir di. 1980 ön ce sin de ki çal -
kan t� l� dö nem de,  si ya si par ti li der le ri
ara s�n da ki  k�r g�n l� kla r� ve gö rü� ay r� -
l�k la r� n� or ta dan kal d�r mak için sar f
et ti �i ça ba lar dan ör nek ler ver di. Yurt
ge zi le rin de yap t� �� ko nu� ma lar da;
plan l� kal k�n ma ya önem ve ril me si ni
bu ara da Do �u Ana do lu’ya da ha
çok hiz met gö tü rül me si nin öne mi ni
vur gu la d� �� n� an lat t�.

Mar ma ra Üni ver si te si Ö� re tim
Üye si Doç. Dr. Ba r�� Dos ter ise ko -
nu� ma s�n da, 6. Cum hur ba� ka n� Ko ru -
türk’ün Cum hu ri yet de �er le ri ne s� k� s� -
k� ya ba� l� bir ku �a ��n tem sil ci si ola rak
Cum hu ri yet’e an lam ve de �er kat t� �� n� ör -
nek le ri ile an lat t�. “Onun gi bi ler, ev lat la r� na ter te -
miz bir so ya d�n dan ba� ka bir �ey b� rak ma d�” de di.
Ko ru türk’ün yük sek gö rev bi lin ci için de yap t� ��

ça l�� ma la r� di le ge tir di.
TBMM Es ki Ba� ka n� Nec met tin Ka -

ra du man da Ko ru türk’ün üs tün dev let
ada m� ni te lik le rin den ör nek ler ver -

di.
Ka d� köy’ün ye ni Kay ma ka m�

Bi rol Ku ru bal ise Er zin can l� ola -
rak Ko ru türk’le hem �e ri ol mak -
tan duy du �u gu ru ru an lat t�.
Böy le si dü zey li bir tö ren dü zen -
le yen Ka d� köy lü ler ve Mo da l� -
lar’la bir lik te ol mak tan duy du �u
gururu di le ge tir di..

Tö ren den son ra ba� ta   Kay -
ma kam  Ku ru bal, Be le di ye Ba� ka -

n� Av.Öz türk  ve TBMM Es ki Ba� -
ka n� Ka ra du man ol mak üze re tüm da -

vet li ler, Mo da Gö nül lü Evi’ne  gel di ler.
Bu ra da Ko ru türk’le il gi li an� lar  nak le dil di. Bu

ara da Mo da ve Ka d� köy’ün so run la r� di le ge ti ril di,
ya p� la cak fa ali yet ler ko nu �ul du.

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, 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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Ya�amının son
dönemlerini
Moda’daki

evinde
geçiren 6.

Cumhurba�kanı
Fahri Korutürk,

büstünün
bulundu�u

Moda Parkı’nda
düzenlenen

törenle
25. ölüm

yılıdönümünde
anıldı. 

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

6.Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 
MODA’DA ANILDI

Uyuşturucunun tehlikeleri anlatılacak
Hayata Dönü� Derne�i Genel Koordinatörü �lker �enol, Türkiye’de uyu�turucu ve

benzeri madde kullanım ya�ının ilkokullara kadar dü�tü�ünü ifade etti. 

TBMM Es ki Ba� ka nı
Nec met tin Ka ra du man

Foto�raflar: Tunahan YURDAKUL

Do�u� Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Ö�renci ��leri Müdürlü�ünden ald���m kimlik

kart�m� kaybettim. Hükümsüzdür.
Sinem Tezer

KAYIP �LANI

Kay ma ka m
Bi rol Ku ru bal
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Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü sü Emi ne Çe -
ti nol ile Fi kir te pe Gö -

nül lü le ri, yar d�m la� ma ve
da ya n�� ma n�n gü zel ör nek le -
ri ni ser gi le me ye de vam edi -
yor. 

Çe ti nol ta ra f�n dan dü zen -
le nen ye me �e Ka d� köy Be le -
di ye  Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk, Gö nül lü Mer ke zi
Yö ne tim Ku ru lu üye le ri ile
Te kir da� Ye ni ce Be le di ye
Ba� ka n� Mir zap To pa lo� lu,
Mec lis Üye si Ünal Öz türk,
Be le di ye yet ki li le ri ile Fi kir -
te pe Gö nül lü le ri ka t�l d� lar.
Ka d� köy Be le di ye  Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk, Ye ni ce
Be le di ye si’ne ge ri dö nü �üm

pro je si çer çe ve sin de 3 adet
bil gi sa yar, Emi ne Çe ti nol ise
Ye ni ce’de ki �l kö� re tim okul -
la r�n da oku yan ço cuk la ra 45
adet çan ta ve k�r ta si ye mal -
ze me si hi be et ti ler. Da ya n�� -
ma ye me �in de Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Öz türk ve
Gö nül lü ler soh bet ede rek ho�
va kit ge çir di ler. Ka d� köy Be -
le di ye  Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk, “Hal k� m� z�n re fah ve
hu zu ru için be le di ye miz sos -
yal yar d�m ve da ya n�� ma fa -
ali yet le ri, ku rum lar ve si vil
top lum ör güt le riyle hal k� m� -
z�n yar d�m ve des te�i ile de -
vam et ti ri le cek tir. Eme �i ge -
çen her ke se te �ek kür ede -
rim” de di.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57  / 19 - 31  EK�M 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

UYKU BOZUKLU�U
Uzm. Dr. Gamze

ERO�LU
Tarih: 19.10.2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedit 23
Nisan Park�
Gönüllü Evi 
Düzenleyen:
Sahray�cedit
Gönüllüleri

CUMHUR�YET
BAYRAMI

KUTLAMASI
Yazar Tansu BELE,
Yazar-�air Melahat

BABALIK, Yazar
Fato� BA�ARAN

Tarih: 22 Ekim 2012
Pazartesi

Saat:14.00
Düzenleyen:
Osmana�a
Gönüllüleri

Yer: Osmana�a
Gönüllü Evi

CUMHUR�YET
BAYRAMI

KUTLAMASI
Mehmet Beyaz�d

Sa�l�k Meslek Lisesi
i�birli�i ile

Tarih: 23 Ekim 2012
Sal�

Saat: 14.00
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

Yer: Merdivenköy
Gönüllü Evi
“MERAK�”

T�YATRO OYUNU
Tarih: 24.10.2012

Çar�amba
Saat: 20.30

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

CUMHUR�YET
BAYRAMI

KUTLAMASI
Tarih: 29 Ekim 2012

Pazartesi
Saat: 15.00

Yer: Erenköy
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

CUMHUR�YET
BAYRAMI

KUTLAMASI
E�itimci Hacer

Mertler
Tarih: 29 Ekim 2012

Pazartesi
Saat: 15.00

Yer: Ac�badem
Gönüllü Evi 
Düzenleyen:
Ac�badem
Gönüllüleri

CUMHUR�YET
BAYRAMI

KUTLAMASI
Tarih: 29 Ekim 2012

Pazartesi
Saat:14.00

Yer: Rasimpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Rasimpa�a
Gönüllüleri

CUMHUR�YET
BAYRAMI

KUTLAMASI
Tarih: 29 Ekim 2012

Pazartesi
Saat:14.00

Yer: Zühtüpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllüleri
CUMHUR�YET

BAYRAMI
KUTLAMASI

Tarih: 30 Ekim 2012
Sal�

Saat: 15.00
Yer: Moda
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

NLP SOHBETLER�
 NLP Uzman ve
E�itmeni Cengiz

EREN  
Tarih: 31.10.2012

Çar�amaba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
MEME KANSER�
Radyoloji Uzm. Dr.

Hikmet KARAGÜLLÜ
Tarih: 31.10.2012

Çar�amba
Saat : 14.00

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

Fikirtepe Gönüllüleri’nden
ÖRNEK DAYANIŞMA
Fikirtepe Gönüllüleri’nden
ÖRNEK DAYANIŞMA
Fikirtepe Gönüllüleri’nden
ÖRNEK DAYANIŞMA
Fikirtepe Gönüllüleri’nden
ÖRNEK DAYANIŞMA
Fikirtepe Gönüllüleri’nden
ÖRNEK DAYANIŞMA
Fikirtepe Gönüllüleri’nden
ÖRNEK DAYANIŞMA

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN SUAD�YEL�LER�

ARAMIZA KATILMAYA

Bilgi için Suadiye Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 445 60 59

Adres: Çaml� Sok. Çam Palas Apt.
No: 2 Suadiye

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN MERD�VENKÖYLÜLER�

ARAMIZA KATILMAYA

Bilgi için Merdivenköy Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 478 37 12

Adres: Halis Kurtça Kültür Merkezi 
Ressam Salih Ermez Cad. Merdivenköy

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

2012-2013 ça l�� ma dö ne mi ne,
11 Ekim 2012 ta ri hin de Mo da Spor

Ku lü bün de dü zen le dik le ri sa bah kah -
val t� s�y la mer ha ba di yen Züh tü pa �a Gö nül -
lü le ri’nin ilk top lan t� s� na, Ka d� köy Be le di ye -
si Özel Ka lem Mü dür lü �ü’nden Ay ça Ak ka -
ya Er do �an, Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma
Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri Nur han
Kut man, Gül çin Er gun, Ha luk Oku mu�, En -
gin Ba ran, Gö nül lü

Kon se yi Yö ne tim
Ku ru lu Üye si Gül -
süm I��k, Cad de bos -
tan Gö nül lü evi geç -
mi� dö nem ba� ka n�
Hül ya Ko ral ve gö -
nül lü üye ler ka t�l d�.

Gö nül lü evi So -
rum lu su Me lek
Boz do �an’�n aç� l��
ko nu� ma s� yap t� ��
y� l�n ilk top lan t� s�n -
da, Boz do �an, bu
dö nem gö nül lü ev le -
rin de ya pa cak la r� et -
kin lik ler ve kurs lar hak k�n da bil gi ler ver -
di. Bu dö nem gö nül lü ev le rin de üc ret siz
Te mel Bil gi sa yar ve �n gi liz ce ders le ri nin
ya n� s� ra Çar �am ba gün le ri “Me di tas -
yon”, Per �em be gün le ri ise “Ti yat ro Atöl -
ye si”nin, bay ram dan son ra ça l�� ma la r� na
ba� la ya ca �� n� be lirt ti. Ekim ve ka s�m ay -
la r�n da dü zen le dik le ri et kin lik ler içe ri sin -
de ise 29 Ekim Cum hu ri yet Bay ra m� et -
kin lik le ri haf ta s�n da gö nül lü ev le rin de,
“Cum hu ri ye ti mi ze ve Ka za n�m la r� na Sa -
hip Ç� k� yo ruz”  slo ga n�y la sa at 14.00’den
iti ba ran ti yat ro sa nat ç� s� Sa lih Kal yon’un
da ko nu� ma c� ola rak ka t� la ca �� bir et kin -
lik dü zen le dik le ri ni bil di ren Boz do �an,
sa at: 19.00’da da Gö nül lü ler ola rak Ba� -
dat Cad de si Su adi ye I��k lar’dan ba� la yan

Cu hu ri yet yü rü yü �e ka t� la cak la r� n� be lirt -
ti. 15 Ka s�m’ da ise Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zin de “Tüm Yön le riy le Kent sel
Dö nü �üm” isim li bir pa nel dü zen le dik le -
ri ni bil dir di. 

Boz do �an, Gö nül lü ça l�� ma la r�n da ki
ana amaç la r� n�n ma hel le de ya �a yan her
ke sim den in sa na hiz met ver mek le bir lik -
te, as�l he def le ri nin ise ge lir se vi ye si dü -

�ük ya da her han gi bir se bep ten do la y�
ek sik e�i tim al m�� bi rey le rin bu e�i tim le -
ri ni ta mam la ma s� na yar d�m c� ol mak ol -
du �u nu vur gu la d�. Be le di ye, gö nül lü ev le -
ri, halk ara s�n da ku ru lan üç lü ile ti �im
a��y la da ma hal le de ya �a yan la r�n so run -
la r� n�n Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan da -
ha h�z l� bir �e kil de çö züm le ne ce �i ni bil -
dir di.

Ay n� gün ö� le den son ra da ti yat ro sa -
nat ç� s� Sa lih Kal yon  da  Züh tü pa �a Gö -
nül lü evi’ni zi ya ret et ti ve is ten di �i za man
gö nül lü evin de ki ça l�� ma la ra ko nuk ola -
rak kat k� su na ca �� n� be lirt ti. Gö nül lü evi
So rum lu su Boz do �an da Kal yon’a bu du -
yar l� l� ��n dan ve zi ya re tin den do la y� te -
�ek kür le ri ni ilet ti. 

RAS�MPA�A Mahalle
Gönüllüleri’nin yeni dönem

toplantısı 10 Ekim
Çar�amba günü,

Mahalleevi’nde 11.00-13.00
saatleri arasında yapıldı.

Rasimpa�a Mahallesi’nde
birbirini hiç tanımayan yeni
üyeler ile eskiler birbirleri

ile tanı�ıp kayna�tı.

Gönüllülere geçmi�
dönemde yapılan etkinliler

ile yeni dönemde
yapılması planlanan kurs

ve etkinliler anlatıldı.
Komiteler de kendilerini

tanıttı  ve gelecekte
yapacakları projelerden

söz ettiler. Gönüllülerden
Hale Somer, Ayfer Miyak

ve Yanula Kurtulu�
“Gönüllülük ve
Gönüllü Üyelik

nedir” konusundaki
bilgilerini ve
duygularını

payla�tılar. 70
ki�inin katılımı ile

gerçekle�en
toplantı ikram ile

sona erdi. 

Başkan Öztürk Gönüllüler’le parkta buluştu

Geç ti �i miz haf ta Cu mar te si günü Fe ner yo lu Gö nül lü le -
ri ile Öz gür lük Par k�’nda, Pa zar gü nü de Kri ton Cu ri
Par k� Gö nül lü le ri ile  Kri ton Cu ri Par k�’nda kah val t�

eden Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, gö nül lü ler
ile soh bet et ti, ta lep le ri ni din le di. 

Ba� kan Av. Se la mi Öz türk, Ka d� köy Be le di ye si’nin hiz -
met le ri ile pro je le rin den bah se de rek gö nül lü le re hiz met le rin -
den do la y� te �ek kür et ti. Ka d� köy lü ler’le tek tek il gi le nen Se -
la mi Öz türk  Ba s�n Da n�� man l� ��’na ba� l� ola rak Sos yal
Med ya ve Halk la �li� ki ler bi rim le ri ni kur duk la r� n�, Ka d� köy -
lü le rin ta lep ve ih ti yaç la r� na an�n da ce vap ve rir ha le gel dik -
le ri ni vur gu la ya rak, “Halk la �li� ki ler bi ri min de ki gö rev li ar -
ka da� la r� m�z ma hal le ler de ki va tan da� la r� m�z la te mas ha lin -

de ola cak lar, be le di ye miz mü dür le ri ni di rekt ola rak ara ya -
rak so run la r� n� çö ze cek ler. Sos yal Med ya ara c� l� ��y la Ka -
d� köy Be le di ye si hak k�n da ç� kan tüm ha ber ler ta kip edi le -
rek hal k� m�z an�n da do� ru ola rak bil gi len di ri le cek” de di. 

Kri ton Cu ri Par k�’nda Ekim ay�n da do �an gö nül lü ler
için top lu pas ta ke sil me si nin ar d�n dan par ka çay iç me ye
ge len ni �an l� bir çift gü nün ho� bir sür pri zi ol du. Ba� kan
Öz türk, fo to� raf çek ti ren ni �an l� çift le bir sü re de soh bet
et ti. Se la mi Öz türk ni �an l� çif ti teb rik ede rek mut lu luk lar
di le di. Park ta otu ran di �er  Ka d� köy lü ler ’le ko nu� mak
üze re çift ten izin is te ye rek yan la r�n dan ay r�l d�. En gel li le -
re ver mi� ol du �u des tek ler ne de niy le bir va tan da �� m�z da
Ba� kan Öz türk’e te �ek kür et ti. 

Rasimpaşa’da yeni dönem

Zühtüpaşa’da çalışma
dönemi başlıyor

Merdivenköy’de
önemli toplantı

Gönüllü Konseyi yeni
sezonu kahvaltıyla açtı

MERD�VENKÖY Gönüllüleri 2012-2013 y�l�
faaliyet dönemine, 4 Ekim Per�embe günü Asl�
Börek’te düzenledikleri kahvalt� ile ba�lad�lar.  

Mahalle Gönüllüleri’nin, Gönüllü Merkezi
Yönetim Kurulu üyelerinin kat�ld���

organizasyonda konu�an Ba�kan U�ursen
Akyüz ile Ba�kan Yard�mc�s� Zühre Ercan, Halis

Kurtça Kültür Merkezi’nde yo�un olarak
çal��t�klar�n�, önümüzdeki faaliyet döneminde bu

çal��malar�n artarak devam edece�ini
vurgulayarak, “E�itim, sa�l�k, sosyal, kültürel ve

sanatsal alanlarda çal��malar�m�z olacak ve
bundan Merdivenköylüler faydalanacak” dediler.
Kahvalt�ya kat�l�m�ndan dolay� üyelerine te�ekkür
eden Merdivenköy Gönülülleri Yönetim Kurulu
üyeleri, yeni dönemin tüm Merdivenköylülere

hay�rl� olmas�n� dilediler.

KADIKÖY Belediye Ba�kan� Selami Öztürk, eski gönüllü
ba�kanlar�ndan olu�an Gönüllü Konseyi üyelerine

Khalkedon’da kahvalt� verdi. Y�llarca gönüllü evlerinde
çe�itli komitelerde çal��t�ktan sonra iki y�l da ba�kanl�k

yapan gönüllü ba�kanlar�, konseyde yapacaklar�
çal��malarla Kad�köy’e ayr� bir heyecan katacaklar. 
Konsey kurulu�u çok yeni olmas�na kar��n gündemi

yak�ndan takip etmesi ve deneyimi nedeniyle 29 Ekim
Cumhuriyet Bayram� ve 10 Kas�m Atatürk’ü anma

törenleri için önemli katk�lar sunuyor. Belediye Ba�kan�

Selami Öztürk tüm konsey üyelerine,  sosyal ve kültürel
alanlarda Kad�köy için yapt�klar� özverili çal��malar�ndan
dolay� te�ekkür etti ve “Sizler semtlerimizdeki gözümüz,
kula��ms�n�z. Bundan sonra da Konsey çal��malar�n�zda

ayn� duyarl�l��� gösterece�inizden eminim ve sizlerle
gurur duyuyorum” diyerek sözlerini bitirdi. Gönüllü

Konseyi üyeleri de, Kad�köy’ün her semtinde kurulan
Gönüllü Evleri’nin Türkiye’de bir ilk oldu�unu ve gönüllü

üyeli�inin kendilerine çok �ey katt���n�, hayatlar�n�
zenginle�tirdi�ini, emekliliklerinin çal��ma hayat�ndaki
ya�amlar�ndan daha anlaml� geçti�ini dile getirdiler.
Bu nedenle tüm üyeler ad�na �ükranlar�n� sundular.
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Asgari ve faiz ödemekten kurtulun. Kefil, senet, sözle�me, evrak
gerekmeden Kredi kart� borcunuzun tamam�n� hemen ödüyoruz.

Ödenen borcu, y�ll�k % 12 vade fark� ile 12 ay e�it taksite
bölüyoruz. Sistemin faydalar�... Bankan�n uygulam�� oldu�u y�ll�k

% 60 ya da % 70 faiz yerine %12
vade fark� vererek kart�n�z�

taksitlendirebilirsiniz. Asgari
ödemenin yerine daha az rakamlarla

12 ay taksitlerinizi ödeyerek
bankan�za olan borcunuzdan

kurtulabilirsiniz. Kart�n�z yine aç�k ve
kullan�mda olacakt�r. Genel

merkezimize gelmek, bizleri tan�mak
sizin menfaatinize olacakt�r.

Dan��manl�k hizmetimiz ücretsiz
sunulmaktad�r. Kapal� ve icral� kartlara

i�lem yap�lmamaktad�r. Vade fark� i�lemler s�ras�nda nakit
veya kredi kart�n�z�n kullan�labilir limitinden 12 ay taksitli

olarak tahsil edilir. 

NOT: KRED�
KARTINIZIN

KULLANILAB�L�R
L�M�T� NAK�TE
ÇEVR�L�R….

���N�Z YO�UN �SE 
B�Z S�ZE GELEL�M.

BÜTÜN ��LEMLER�M�Z BELGEL� VE DEKONTLUDUR.

BERKAY DANI�MANLIK & RENT ACAR
Detaylı bilgi için: Tel. 0216 612 26 27 /0216 384 20 12 GSM. 0532 134 91 55/0532 134 91 50

Ali Nihat Tarlan Cad. No. 4 Kat 4 Daire 10 Üst Bostancı Kadıköy (Bostancı Tren �st. Kar�ısı)

www.kredikartlaritaksit.com

KRED� KARTI BORCUNUZ MU VAR?...

0531 321 39 84

�lkö�retim, ortaö�retim 
ö�rencileri için

B.SM�TH 

�NG�L�ZCE D�L DERS�
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● Semra ÇELEB�

15 Ekim 2008’de 94 ya -
��n day ken yi tir di �i -
miz us ta �a ir Fa -

z�l Hüs nü Da� lar -
ca, uzun y�l lar ya -
�a d� �� Ka d� -
köy’de çe �it li et -
kin lik ler le an�l d�.
14 Ekim Pa zar
ak �a m� Ka d� köy
Be le di ye si Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde �i ir ler ve �ar k� lar la
an� lan us ta, ölüm y�l dö nü mü
olan 15 Ekim Pa zar te si gü nü de Ka -
d� köy lü ler ta ra f�n dan unu tul ma d�. 

Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan Ka ra ca ah -
met’teki me zar ba��nda düzenlenen nma
törenine; Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk’ün ya n� s� ra ya zar Er dal Ata bek, ya zar Ah -

met Soy sal, �a ir Te kin Gö nenç, Fa z�l Hüs nü
Da� lar ca Ço cuk Etüt Mer ke zi ö� ren -

ci le ri, Ka d� köy Gö nül lü le ri
ve bir çok ede bi yat se ver

ka t�l d�.  
� ÖZ TÜRK:

‘KA DIKÖY’DE 
Ç�R K�N

�N SAN YOK
DER D�’
Da� lar ca’n�n

me za r� na çi çek
ko nul ma s�y la ba� -

la yan an ma et kin li -
�in de ilk ko nu� ma y�

Ba� kan Se la mi Öz türk yap t�.
�a ir Da� lar ca’yla son za man la r�n da

ol duk ça ya k�n la� t�k la r� n� söy le yen Öz türk, “Ken -
di mi hem �ans l� hem �ans s�z sa y� yo rum. O’nu bu
ka dar geç ta n� d� ��m için üz gü nüm ama ta n� ma,
ya k�n la� ma f�r sa t� ya ka la d� ��m için de mut lu -
yum” de di. Da� lar ca’n�n Ka d� köy’ü ve Ka d� köy -
lü le ri de özel bir ye re koy du �u nu be lir ten Öz türk
�un la r� söy le di: “Öl me den ön ce 4-5 ay sü rek li
has ta ne de zi ya ret et tim, o za man çok gü zel soh -
bet le ri miz ol du. Ka d� köy’ü ne ka dar çok sev di �i -
ni an la t� yor du. ‘Ka d� köy’de çir kin in san yok.
Ka d�n la r� da ha gü zel, er kek le ri da ha ya k� ��k l� d�r.
Mis gi bi ko kar lar’ der di.  Tam bir Ka d� köy hay -
ra n�y d�.”

Da� lar ca’n�n evi nin mü ze ya p�l ma s� için Be -
le di ye’ye va si ye ti ol du �u nu ha t�r la tan Öz türk, o
an� �öy le an lat t�: “Bir gün Fa z�l Hüs nü Da� lar -
ca’y� zi ya re te git ti �i miz de o s� ra lar rah met li Ba -
r�� Man ço’nun evi ni mü ze yap t� �� m� z� ö� ren mi�
ve ‘ken di evi nin de ölü mün den son ra mü ze ola -
rak dü zen len me si’ fik rin de ol du �u nu söy le mi� ti.
Mü ze ye de ‘Da� lar ca’dan Gök yü zü’ ad� ve ril -
me si ni is te mi� ti. Bu ra ya ge len ler, be nim ‘Gök -
yü zü’me’ bak s�n lar di ye va si yet te bu lun mu� tu.” 

Da� lar ca’ya, va si ye ti ni ger çek le� tir me sö zü
ver dik le ri ni ifa de eden Öz türk, “Bürokratik i� -

lem ler sü re ci uzat t�. Va si yet da va s� ha len sü rü -
yor. Mah ke me, uzun sü re Da� lar ca’n�n ya k�n la -
r� na ula� ma ya ça l�� t�. Ar t�k son a�a ma da... Uma -
r�m, önü müz de ki gün ler de evi mah ke me den tes -
lim ala ca ��z ve Da� lar ca’n�n va si ye ti ni ye ri ne
ge ti re ce �iz” di ye ko nu� tu.

� ATA BEK: ‘�A �R VE YA ZAR LAR 
BU GÜ NÜ MÜ ZÜN BÜ YÜ CÜ LE R� D�R’
Ba� kan Öz türk’ün ar d�n dan bir ko nu� ma ya -

pan Er dal Ata bek ise Da� lar ca’n�n Türk çe’nin
�ai ri ol mak la bir lik te bir dün ya �ai ri ol du �u nu
vur gu la d�. Ata bek �un la r� söy le di: 

“Dün ya n�n bü yük �a ir le ri var d�r. Fark l� dil -
ler de yaz m�� ol sa lar bi le dün ya ya söz le ri ni ar ma -
�an et mi� ler dir. Da� lar ca da on lar dan bi ri dir.
Söz cük le ri çok iyi sü zen, az söz cük le çok �ey
söy le yen �a ir dir. Fa z�l Hüs nü ‘Türk çem be nim
ses bay ra ��m’ der ken de Türk çe’nin bi zi bir le� ti -
ren özel li �in den bah set mi� tir. Ana di li mi zi zen -
gin le� ti ren ler �a ir ler ve ya zar lar d�r. On lar bu gü -
nü mü zün bü yü cü le ri dir.”

Fa z�l Hüs nü Da� lar ca ile il gi li in ce le me ve
ara� t�r ma ki tap la r� bu lu nan ya zar Ah met Sos yal

da bir ko nu� ma yap t�. Soy sal “Da� lar ca bü yük
bir dün ya �a iri dir. Ya �a yan ru hu, bi ze b� rak t� ��
ya p�t la r�n da d�r. Da� lar ca, �i ir le riy le ya �a ya cak -
t�r” de di. 

� “BA BA-KIZ G� B�Y D�K”
Da� lar ca’y� ta n� yan ve duy gu la r� n� pay la� -

mak is te yen Ka d� köy lü le rin de ko nu� tu �u an ma -
n�n son ko nu� ma s� n�, 8 y�l bo yun ca us ta n�n yar -
d�m c� l� �� n� yap m�� olan Ömür Dok göz yap t�.
Da� lar ca’n�n ölü mü nün ar d�n dan Ka d� köy Be le -
di ye si’nin Ba r�� Man ço Mü ze Evi’nde ça l�� ma ya
ba� la yan Dok göz ise �un la r� söy le di: 

“Da� lar ca ile ba ba-k�z gi biy dik. Bir el ma n�n
iki ya r� s� gi bi ol mu� tuk. Haf ta l�k izin le rim de eve
gi der ken üzü lür dü. Ço cuk ruh luy du. Da� lar ca'ya
olan sev gim, bir ba� kay d�. O öl dük ten son ra her
�e yi mi al d�, gö tür dü. Çün kü dün ya da en çok sev -
di �im �ey, Fa z�l Hüs nü Da� lar ca idi.” 

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan Ka d� köy Be le di ye si
Fa z�l Hüs nü Da� lar ca Ço cuk Etüt Mer ke zi’nde
e�i tim gö ren ço cuk lar dan Son gül Ba� kan, Da� -
lar ca’n�n “Bu el ler miy di?” adl� �i iri ni oku du.
An ma et kin li �i say g� du ru �uy la son bul du. 

�STANBUL nüfusunun yüzde 30’u
Anadolu yakas�nda ya��yor. Kad�köy’ün
nüfusu 745 bin ki�i. Sadece bu oranlarla

bile Anadolu yakas�, Living Room gibi farkl�
sosyal tatlar� birle�tiren mekânlar� hak

ediyor. Sanat kafe ve sosyal kulüp olarak
Cafera�a mahallesinde Aral�k 2011’de

aç�lan Living Room, k�sa sürede hedefine
ula�t� ve ilk sezonunda 200 etkinli�e ev
sahipli�i yaparak 10 bin ki�inin bulu�ma

mekân� haline geldi. 
�imdi ikinci sezonunu açan Living

Room’da konserlerden tiyatro gösterilerine,
atölye çal��malar�ndan söyle�ilere kadar

birçok faaliyete kat�lmak mümkün. 

JAZZ, BLUES, ETN�K…
Jazz, Blues, Etnik,

Tasavvuf, New Age,
Latin, Pop ve

alternatif müzik
türlerinin en önemli
temsilcilerini Living
Room sahnelerinde

dinleme imkân�
bulaca��n�z yeni

sezonda Sanat Deliorman
Quartet, Ye�im Pekiner, Ne�et
Ruacan Trio, Ay�e Gencer gibi

önemli caz ustalar�n� Living Room
sahnesinde izleme f�rsat�

bulaca��z. 
Ayr�ca yurtd���nda benzerlerine s�kça

rastlanan “Open Stage”
etkinlikleriyle yeni yüzler ve yeni
seslere sahne aç�lacak. Sadece
müziksel yetene�ini göstermek

isteyenlere de�il, teatral gösterilerini
sunmak isteyenlere de aç�k olacak

Living Room sahnesi.
Sanatç�lar�n izleyiciyle bulu�tu�u
söyle�iler de bir ba�ka etkinlikler

dizisi olarak dikkat çekiyor. �imdiye
kadar Do�an Canku, Erdem

Sökmen, Eylem Pelit, Nilüfer Verdi

gibi birçok ünlü
müzisyen konser
verdi, söyle�ilerle
izleyicilerle bulu�tu. 

Living Room’da
dans, müzik

tiyatro ve ki�isel
geli�im e�itimleri

de veriliyor. 
Living Room ile ilgili

tüm bilgilere
www.livingroom.com.tr

adresinden ula�abilir, bir sosyal klüp olan
Living Room'a üye olarak etkinliklerden

önceden haberdar olabilir ve üyelere özel
f�rsatlardan yararlanabilirsiniz.

Tel: 0216 405 24 04

● Gökçe UYGUN
KADIKÖY’ü alternatif müzik mekânlar�ndan,

Kadife Sokak'taki Dunia CafeBar, geçen y�l ilkini
yapt��� Ba��ms�z Festivali'nin bu y�l ikincisini

gerçekle�tiriyor. Dunia'n�n organizatorü ve konsept
dan��man� müzisyen Eray Düzgünsoy'un verdi�i

bilgilere göre; Dunia etkinlikleri Müzik Hayvan� adl�
plak �irketiyle koordineli olarak organize ediliyor.
Ba��ms�z Festival'in ilki geçen sezon yap�lm��t�.12
grubun sahne ald��� bu festivalin her günü oldukça

dolu geçmi�ti. �stanbul'da yeni olu�mu� ve
kendine alternatif alanlar arayan farkl� gruplar�
içinde bar�nd�ran ve bu özelli�iyle de ana ak�m

festivallerden biraz daha öncül bir yakla��m� olan
Ba��ms�z Festival, bu y�l 16-21 Ekim tarihleri

aras�nda yap�lacak. Bu sene festivalin hem süresi

hem de grup say�s� artt�. 6 günlük festivalde 18
grup sahne alacak.

KADIKÖYLÜ GRUPLAR SAHNEDE
Peki neden bu festivalin ad� “Ba��ms�z”?

Eray Düzgünsoy, yan�t veriyor; “Ba��ms�zdan
kast�m�z, ana ak�m�n müzisyenlere dayatt���

popülizm’den uzak duru�u asl�nda. Bunun d���nda
henüz plak �irketlerine bula�mam�� olan pek çok

müzisyen de festivalin içinde yer al�yor. Genç
ku�a��n yeni temsilcileri ile tan��ma f�rsat�

aç�s�ndan çok önemli diye dü�ünüyorum. Bu
birçok yeni grup için hem bir avantaj hem de

motive edici bir �ey. Festivalde Kad�köy'den ve
pek çok yerden yeni gruplar bulunuyor. Ama daha

çok Kad�köy'den gruplar sahne alacak.”
www.facebook.com/bagimsizfestival 
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eli� mi� Ba t� ül ke le ri nin “Or ta do �u” ya da “Ya k�n -
do �u” de dik le ri böl ge, öte den be ri de �i �ik se bep -
ler le so nu gel mez ça t�� ma co� raf ya s� d�r. �öy le bir
ha t�r lar sa n�z, Or ta Ça� dün ya s�n da Av ru pa ül ke le -
ri bu ra ya “din/inanç” u� ru na sa va� ma ya, i� gal et -

me ye gel mi� ler di… De fa lar ca ve as�r lar bo yu bu din sa -
va� la r� sür mü� tü. Ba t� l� Hris ti yan la r� için Su ri ye/Fi lis tin,
“kut sal top rak lar”d�. Bu kut sal top rak la r� Ba t� kül tü rü ve
si ya sal bel le �i hiç unut ma d�. An cak is te nen so nuç la ra
yüz y�l lar bo yun ca ula �a ma d�. Ya ni bu ta rih sel co� raf ya
Hris ti yan Ba t� ül ke le rin ce ele ge çi ri le me di.

Der ken Or ta do �u il gi si 19. yüz y�l dan iti ba ren ba� ka
bir bo yut ka zan d�. “Kut sal top rak lar” ar t�k ay n� za man da
“be re ket li top rak lar” olu ver di. Sa na yi ül ke le ri deh �et -
li i� tah aç� c� bir yük sek de �er li be re ke tin; ya ni “pet rol”ün
co� raf ya s�y d�. Kut sal top rak lar ikin ci plan da ka l� ver di. 18.
yüz y�l son la r� na, hat ta 19. yüz y� la ka dar böl gey le il gi si çok
s� n�r l� olan �n gil te re’nin Or ta do �u sev da s� dev re ye gir di.
Pet rol, on la r� m�k na t�s gi bi çe kip, böl ge nin sa b�r l� bir ge -
dik li si k�l d�.

Bi rin ci Bü yük Sa va�, böl ge de �n gi liz ler’in ta sa r� m� na
uy gun si ya sal dü zen le me ler le son bul du ve özel lik le Ang -
lo sak son nü fu zu Or ta do �u’ya ege men ol du. �kin ci Bü yük
Sa va�’tan son ra ABD’nin em per yal ege men lik bay ra �� n�
Bri tan ya Ada s�’ndan dev ral d� �� n� bi li yo ruz… Or ta do �u
aç� s�n dan bu bir de �i �ik lik ge tir me di. Böl ge, pet rol zen -
gin li �i ne ra� men, ge li� me mi� li �i ni ya �a ma ya de vam et ti.

Su ri ye de Tür ki ye gi bi “pet rol süz” bir Or ta do �u ül ke -
si… Ama bir çok ba k�m dan “anah tar”… �s ra il’le iç-içe
kom �u… Gö re ce ola rak di �er Arap ül ke le ri ne gö re da ha
ör güt lü ve ha yat tar z� la ik li �e yat k�n. Nü fus ya p� s� as�r lar -
dan be ri kar ma ��k. �am, Ha lep ba� ta ol mak üze re esas l�
�e hir le ri var. Tür ki ye ile de bir so ru nu yok tu. Özel lik le
“Apo” al�� ve ri �in den son ra Tür ki ye-Su ri ye ili� ki le ri son
de re ce ve rim li �e kil de ge li �i yor du. Ti ca ret hac mi h�z la
yük sel mi� ti. Üs te lik Tür ki ye’nin ön de ge len ih ra cat ka p� -
s�y d�. �ki dev le tin yö ne ti ci le ri sar ma� do la� ol mu� lar d�; gi -
di� ge li� ler de “vi ze” kalk m��; Be� �ar Esad ve e�i dil le re
des tan ta til bel de si Bod rum’da Tür ki ye Ba� ba ka n�n ca
a��r lan m��; de niz ve gü ne �in e� li �in de dost luk lar pe ki� -
mi� ti.

Ne var ki Be� �ar Esad Su ri ye si, nük le er güç pe �in de -
ki �ran ile de da ya n�� ma için dey di. Bu ise, �s ra il ve ABD
po li ti ka s� na ters ti. Der ken Arap ül ke le rin de ki bi li nen kar -
ga �a lar ba� la d�. Her ne hik met se Su ri ye’de de ba z� iti� -
me ler or ta ya ç�k t�. Pe ki, ti ca re ti, ili� ki le ri ül ke ye son de re -
ce ya rar l� bir çiz gi de sür mek te olan Tür ki ye’nin der di ne
ola bi lir di? D�� ili� ki ler bü tün dün ya da yüz y�l lar d�r bi lin di �i
üze re kar �� l�k l� men fa at esa s� na ba� l� de �il mi dir? Ül ke ç� -
kar la r� na kar �� hiç bir ge li� me ol ma dan bir den bi re sev gi -
li dost Esad, ne den se ol du “Esed”…

Su ri ye’nin ve Be� �ar Esad’�n, Tür ki ye ile z�t la� mak -
tan, he le he le sa va� mak tan hiç bir men fa ati ola maz. Za -
ten ken di si de bu nu söy lü yor. Pe ki Tür ki ye ni çin “ce lal le -
ni yor”? Dik kat edi lir se ce va b� bir tür lü ve ri le me yen, izah
edi le me yen olay lar ve so run lar pe� pe �e ge li yor… Uçak
dü �ü yor; ola y�n bir ya n� meç hul ka l� yor… Bom ba dü �ü -
yor; in san lar ölü yor. Yi ne bir bu la n�k l�k var. Çün kü Su ri ye
ta ra f�, bom ba n�n na s�l ve kim ler ta ra f�n dan at�l d� �� n� in ce -
le mek üze re bir or tak tah ki kat ku ru lu olu� tu rul ma s� n� öne -
ri yor… Son de re ce an lam l� bir öne ri de �il mi? Üç gün
aray la Su ri ye’ye gi den iki uçak in di ri li yor. Tür ki ye’nin d��
ili� ki le ri nin yön len di ril me sin de; san ki bir “ak�l tu tul ma s�”;
bir sav rul ma var… Tür ki ye'nin Su ri ye ta k�n t� s� n�n de mok -
ra si se ver lik ve ya hü ma nizm le de hiç bir il gi si ola maz.
�nan d� r� c� de �il. Çün kü hü kü me tin Su ri ye'ye kar �� i� bir li �i
yap t� �� Suu di Arap lar ve Ka tar'�n ne in san hak la r� ne de
de mok ra siy le ta n� ��k l� �� yok tur. Bu ta k�n t� n�n ül ke ye ge tir -
di �i ma li za rar lar ise son de re ce yük sek tir. �h ra cat ka p� s� -
n�n ka pan ma s� ve üs tü ne üst lük yüz bi ni ge çen ve ma� -
dur di ye tak dim edi len ma hi ye ti meç hul mül te ci le rin ba k� -
m� büt çe den ge le ri ni boz mu� tur. Son ya p� lan zam la r�n al -
t�n da bu bü yük ka y�p la r�n da pa y� az�m sa na maz. Ken di ni
al dat ma ve ma sal la ra inan ma ye te ne �i üs tün olan mil le -
ti mi zin bi le olup bi ten ler den ra hat s�z ol du �u nu ra hat ça
söy le ye bi li riz.  Gü nü müz sa va� la r�n da es ki den bi li nen sa -
va� yön tem le ri ve araç la r� büs bü tün de �i� mi� tir. Ar t�k is -
tih ba rat ve is tih ba rat ç� lar, ça t�� ma la r�n, so �uk ve s� cak
sa va� la r�n bi rin cil un sur la r� d�r… Uçak la r� in dir ten, bom ba -
la r� at t� ran, uçak dü �ür ten me ka niz ma lar, ira de ler ola bi lir
mi? Du rum ace mi lik, bil gi siz lik, i� gü zar l�k gi bi se bep ler le
aç�k lan mak tan çok da ha cid di gö rün mek te de �il mi dir?
Ya r� i� gal ha lin de ki Irak yö ne ti mi Tür ki ye'ye efe le ne cek
ce sa re ti na s�l bu lu yor? Ün lü �n gi liz po li ti ka c� s� ve iki bü yük
sa va� ta da yö ne ti ci lik ya pan W. Churc hill, “�kin ci Bü yük
Sa va�”�n en uy gun ad� n�n “Ge rek siz Sa va�” ol ma s� ge -
rek ti �i ni söy ler. Çün kü “ta rih te ön len me si en ko lay sa va� -
t�” der. Ama o ak�l l� ül ke ler de “ak�l tu tul ma s�” ol mu� ki, ye -
di y�l kan göv de yi gö tür mü�… De mek ki so yut ak l�n,
man t� ��n d� ��n da bir ba� ka re el ak�l da ha olu yor ki “ak�l d� -
��”, “gay ri cid di” se bep ler den bü yük lü kü çük lü sa va� lar
ç� k� yor. Hep söy le me li; sa va �� ç� ka r� olan güç lü ler ç� ka r�r.
Tür ki ye’nin Su ri ye’den sa va� la ala ca �� bir ç� ka r� yok, kay -
b� var d�r. O hal de ç� ka r� ola bi le cek ba� ka la r� na dik kat le
bak ma l�. Dik dur ma l�; bas k� ya di ren me li.

Murat  KATOĞLU
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�air Fazıl Hüsnü Da�larca ölümünün 4. yıldönümünde, Kadıköy
Belediye Ba�kanı Selami Öztürk ile �air yazar ve ö�rencilerin de

aralarında oldu�u kalabalık bir grup tarafından mezarı ba�ında anıldı. 

Halis Kurtça, sezona yeniliklerle ba�l�yor
KADIKÖY Belediyesi Halis Kurtça Kültür
Merkezi hizmete girdi�i 1999 yılından bu

yana düzenledi�i kültürel ve sanatsal
etkinliklerle sadece Merdivenköy’ün de�il
bütün bölgenin ilgi oda�ı olmaya devam

ediyor. Özellikle çocuk oyunlarıyla ön plana
çıkan Halis Kurtça Kültür Merkezi, hafta

sonları, oyunları izlemeye gelen çocukların
resmi geçidine sahne oluyor.

Kültür Merkezi’nde bunların yanı sıra
tiyatro, konser, panel, söyle�i, konferans,

kukla gösterileri gibi etkinlikler de

düzenlendi�ini belirten Halis Kurtça Kültür
Merkezi Sorumlusu �rep Korkmaz,

“Kültürel etkinliklerin yanı sıra bölgenin de
talepleri göz önünde bulundurularak

piyano, �ngilizce, okuma-yazma, resim
kursu açtık. Ayrıca merkezimizde sekiz

Türk Sanat Müzi�i toplulu�u, bir Türk Halk
Müzi�i toplulu�u çalı�malarını yürütüyor.

Okuma-yazma kurslarımızı ise Anne Çocuk
E�itimi Vakfı (AÇEV) i�birli�i ile

yürütüyoruz. Ayrıca AÇEV ile 5-8 ya� arası
çocuklar için okuma sevgisini a�ılamak,

çocukların okuma anlama
becerilerini ve hayal güçlerini

geli�tirmek için ‘E�lenceli Masal
Saati’ atölye çalı�masını ba�lattık.
Etkinlik her cumartesi saat 11.00 -

12.00 arası merkezimizin Suna
Pekuysal Konferans Salonu’nda
gerçekle�ecek” diye konu�tu.

� ÇAR�AMBA G��ELER�
BA�LIYOR

2012 -2013 sezonunda hem
çocuklar hem de yeti�kinler için

oyunlara devam edilece�ini
söyleyen Korkmaz, “�stanbul’da

birçok kültür merkezinde sadece
hafta sonu çocuklar için oyunlar

oynanıyor. Oysa yarı zamanlı

okuyan ve 3 ya� üstü
çocukların da hafta içinde

sıkılabilece�ini
dü�ünerek tiyatrocu

arkada�larla da
konu�arak Çar�amba

Gi�elerini açmaya
karar verdik. �u anda
bekledi�imiz sayıya

ula�amadık ama daha
çok insana ula�arak bu

sayının her geçen gün
yükselece�ini dü�ünüyoruz”

diye konu�tu. Korkmak, “Ayrıca bu
yıl uygulamaya ba�ladı�ımız çar�amba
suare oyunlarının ba�lama saati 16.00.

Çar�amba Oyunlarının ilk konu�u Karma
Drama Toplulu�u Sabahattin Kudret
Aksal’ın yazdı�ı ‘Kahvede �enlik Var’ 

adlı oyunu oynayacaklar” �eklinde
açıklamada bulundu.

� T�YATROYU D�NL�YORUZ
Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Kültür

Merkezi ve Karma Drama i�birli�i ile
gerçekle�tirilen Okuma Tiyatrosu

etkinli�inin her Cumartesi saat 17.00’de
ücretsiz olarak yapılaca�ını belirten �rep
Korkmaz, “Okuma Tiyatrosu etkinli�inde

klasiklerden yeni tiyatro metinlerine kadar

pek çok eser usta tiyatro
sanatçıları tarafından

seslendirilerek izleyiciler ile
bulu�acak. Dileyen

seyirciler etkinlik
sonunda okunan oyun

üzerine oyuncularla
sohbetlere katılabilecek
hatta bazı etkinliklerde

oyunun yazarıyla tanı�ma
imkânı bulacak. Tiyatro

oyunlarına de�i�ik bir bakı�
açısı ve inceleme olana�ı

sa�layan bu etkinlik sayesinde pek
çok eser izleyicisiyle bamba�ka bir

ortamda bulu�uyor. Aynı zamanda tüm bu
etkinlikler süresince siz de�erli

izleyicilerimiz tiyatroya dair görü� ve
önerilerinizi de dile getirme olana�ı bulmu�

olacaksınız. Herkesi cumartesi günleri
tiyatroyu dinlemeye davet ediyoruz”

diyerek Okuma Tiyatrosu hakkında bilgi
verdi. 2012 -2013 sezonunda yeti�kin

oyunları, çocuk oyunları, konserleriyle,
konferans ve söyle�ileriyle dopdolu bir
sezon geçireceklerini sözlerine ekleyen
HKKM Sorumlusu �rep Korkmaz, tüm

sanatseverleri Halis Kurtça Kültür
Merkezine davet etti.

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerinden
biri olan Halis Kurtça Kültür Merkezi, yeni

sezona ‘Çar�amba Gi�eleri’ ve ‘Okuma
Tiyatrosu’ gibi yeni etkinliklerle giriyor. 

Kadıköy’ün grupları,
Kadıköy’de sahneye çıkıyor!

Kadıköylü genç

müzik gruplarının

sahne alaca�ı

Ba�ımsız Festival,

16-21 Ekim’de

Dunia’da yapılacak.Kadıköy’ün yeni
‘bulu�ma kulübü’

Living Room,
müzik, tiyatro ve
söyle�i gibi farklı
performansların

yanı sıra hobi
atölyeleriyle

özgün kitleleri
bulu�turmayı

amaçlıyor.

Caferağa’da yeni bir sanat merkezi
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Bu y�l 29.su dü zen le nen Ay d�n Do �an Ka ri -
ka tür Ya r�� ma s�’nda ser gi len me ye de �er
gö rü len ka ri ka tür ler, 10 Ekim Çar �am ba

ak �a m� Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde aç� lan ser giy le sa nat se ver ler le bu -
lu� tu. Aç� l�� tö re ni ne; Ay d�n Do �an Vak f� Yü rüt -
me Ku ru lu Ba� ka n� Can dan Fet va c�, Ka d� köy
Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu si Özo cak, ya -
r�� ma da eser le ri ilk üç de re ce ye gi ren ler ile ba �a -
r� ödü lü ne la y�k gö rü len ka ri ka tü rist ler ve sa nat -
se ver ler ka t�l d�. 

Ay d�n Do �an Vak f� Yü rüt me Ku ru lu Ba� ka n�
Can dan Fet va c�, ser giy le il gi li yap t� �� ko nu� ma -
s�n da 29 y�l d�r bir ya r�� ma y� sür dü re bil me nin
önem li bir ku rum sal l� �� gös ter di �i ni be lir te rek,
“Bu nun ar ka s�n da cid di bir ça l�� ma var, di sip lin
var, bir vak f�n gü cü var. Biz bü tün dün ya çi zer le -
ri nin öz gür ifa de plat for mu ol mak tan gu rur du yu -
yo ruz. Bi zim bu gü ne ka dar vak f� m� za 70 bin adet
ka ri ka tür gel di. Dün ya n�n dört bir ya n�n dan ka ri -
ka tür cü ler le ili� ki miz var. Her y�l bu tek rar la na rak
de vam edi yor. Hep siy le ay r� ay r� di ya log içe ri sin -

de yiz” di ye ko nu� tu. 
�‘AR �� V� M�Z DE 130’DAN FAZ LA 

ÜL KE DEN KA R� KA TÜR VAR’
Ya r�� ma la ra ka t� lan ka ri ka tür le ri web or ta m� na

ak ta ra rak web mü ze kur duk la r� n� ifa de eden Fet -
va c� söz le ri ni �öy le sür dür dü: 

“Bun dan son ra ye ni lik ler le de vam ede ce �iz.
Ka ri ka tür cü le re da ha ba� ka ola nak lar da ha z�r la -
ma ya ça l� �� yo ruz. Bu se ne bi ze 2 bin 945 ka ri ka tür
gel di. Bun la r�n ele me si çok zor olu yor. Jü ri ba ya -
�� zor la n� yor. Çün kü çok kuv vet li çiz gi ler var.
Gör dü �ü nüz gi bi 2 bi rin ci ç�k t�. Jü ri -
de her se ne dün ya ca ün lü ka ri -
ka tü rist ler olu yor. Biz �öy -
le bir jü ri kur ma ya ça l� -
�� yo ruz, her k� ta y�
tem sil eden mut la ka
bi ri si olu yor. Ya ni
hem As ya’dan,
Ame ri ka’dan, Av -
ru pa’dan Gü ney
Ame ri ka’dan Af ri -
ka’dan mut la ka bi -
rer tem sil ci ol sun is ti -
yo ruz ve Tür ki ye’den
bir kaç tem sil ci olu yor.
Tür ki ye’den bir de ön jü ri miz
var. Hep si yo �un bir ça l�� ma ya p� -
yor. Bu gör dü �ü nüz ka ri ka tür le rin önün de de sa at -
ler ce ko nu� tu lar, dü �ün dü ler, bir da ha bak t� lar, not
ver di ler. Jü ri nin ve ge len le rin bi ze söy le di �i; ‘bu
ya r�� ma n�n dün ya n�n sa y� l� say g�n ya r�� ma la r�n -
dan bir ta ne si ol ma s�’. Bi li yor su nuz biz ya r�� ma
s� ra s�n da ül ke le rin isim le ri ni ve im za la r� n� ka pa t� -
yo ruz. Do la y� s�y la han gi ka ri ka tü rü ki min yap t� �� -
n� bil me den oy kul la n� yo ruz. En so nun da ka za nan -
lar bel li olun ca isim le ri aç� yo ruz, on dan son ra han -
gi ül ke ka zan m�� han gi çi zer ka zan m�� or ta ya ç� k� -
yor. Bu da se çi me ne ka dar ti tiz lik le yak la ��l d� �� -
n�n bir ba� ka gös ter ge si. Ar �i vi miz de 130’dan faz -

la ül ke den ka ri ka tür cü nün ka ri ka tü rü var. Bu se ne
de 90’a ya k�n ül ke den 944 ka ri ka tür cü 2 bin 945
ka ri ka tür le ka t�l d�. Her se ne ar t� yor. Bi zim için
kat�l�m�n artmas�n�n yan� s�ra ka li te li eser le rin gel -
me si de önem li. Son y�l lar da özel lik le ka li te de cid -
di bir ar t�� ol du �u nu gö rüyoruz.”

� ‘KA DI KÖY’DE B�R KA R� KA TÜR
EV� AÇI LA CAK’

Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu si
Özo cak ise Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür
Ya r�� ma s�’na ka t� lan eser le re ev sa hip li �i ni yap -

mak tan mut lu luk duy duk la r� n� be lir te -
rek, “Çün kü 29 y�l di le ko lay. Ka -

ri ka tür gi bi bir ak�l sa na t� n�n
gü zel ürün le ri ni hem Tür -

ki ye’de hem dün ya n�n
çe �it li kö �e le rin de ser -
gi le mek ce sa ret is ter.
He le de gü nü müz de
bir çok ay r� l�k ç� ay r�� -
t� r� c� po li ti ka la r�n ol -
du �u yer de bu mi zah,

bu es te tik, bu ho� gö rün
ev sa hip li �i ni yap mak

bi ze bü yük gu rur ve ri yor.
Ka d� köy’ü ta bii ki kül tür le,

sa nat la, e�i tim le sa� l�k la gü zel -
le� ti ri yo ruz. Ya �am ka li te siy le öne ç� k� -

yor. Ama gör dük ki bir �e yi miz ek sik. Geç ti �i miz
y�l bir ka ri ka tür evi aç ma ya ka rar ver dik. He men
be le di ye mi zin ya n�n da ki bir ta ri hi kö� kü al d�k.
Tür ki ye ça p�n da ki, sem ti miz de ki ka ri ka tür cü le ri -
miz ora da atöl ye ola rak ça l�� ma la r� n� ya pa cak lar,
ser gi le ri ni aça bi le cek ler, kon fe rans la r� n� ve re bi le -
cek ler. Çok gü zel bir komp leks ola cak. Ye ri miz
ha z�r an cak an�t eser ol du �u için ba z� pro se dür le ri
a� mak için ça l� �� yo ruz. Ta bii ki dün ya, bu sa va�
or ta m�n da mi zah la gü lüm se mey le da ha gü zel ola -
cak. Onun için de ça ba m�z, umu du muz var ola -
cak” di ye ko nu� tu. 

� ‘BU ÖDÜ LÜ KA ZAN MAK TAN
ONUR DU YU YO RUM’

Ya r�� ma da bi rin ci lik ödü lü nü pay la �an �ran l�
sa nat ç� Ja vad Ali za deh, ya r�� ma n�n or ga ni za tör le -
ri ne te �ek kür ede rek, “Bu ödül be nim için çok
pres tij li bir ödül. Bu ödü lün be nim için iki an la m�
var. Bi rin ci an la m�, Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka -
ri ka tür ya r�� ma s� n�n dün ya ça p�n da ki en iyi ya r�� -
ma lar dan bi ri ol ma s�. �kin ci ne de ni ise �ran l� bir
Türk ol mam. Bu ödü lü ka zan mak tan ötü rü onur
du yu yo rum. Özel lik le bi rin ci lik ödü lü al m�� ol -
mak tan mut lu luk du yu yo rum. Bu gü zel fes ti va li
or ga ni ze eden le re çok te �ek kür edi yo rum” dedi.

� ‘DE MOK RA S� N�N EN TE MEL ÖZEL -
L�K LE R�N DEN B�R� DE ELE� T� R� D�R’

Ya r�� ma da bi rin ci lik ödü lü nü ka za nan di �er
ka ri ka tür sa nat ç� s� Do �an Ars lan ise, “Ay d�n Do -
�an ka ri ka tür ya r�� ma s� be nim için çok önem li.
Özel lik le sa de ce ka ri ka tür le de �il ge nel sa nat la
u� ra �an bi ri ola rak. Çün kü ka ri ka tür sa na t�n da en
önem li özel lik ele� ti ri dir. Böy le ulus la ra ra s� bir
ya r�� ma da ele� ti ri sa na t� had saf ha da d�r. Bu ya r�� -
ma da bu en üst se vi ye de dir. De mok ra si nin en gü -
zel te mel özel lik le rin den bir de ele� ti ri dir. De mok -
ra si nin gü zel le� me si ve ser pi le bil me si için ele� ti ri -
nin ol ma s� la z�m. Do la y� s�y la Ay d�n Do �an Ka ri -
ka tür Ya r�� ma s�, bu ra da de mok ra si ye ve ele� ti ri ye
kat k� sa� l� yor. Ka ri ka tür sa na t� ve de mok ra si nin
do lay l� bir ili� ki si nin ol du �u na ina n� yo rum. Bir sa -
nat ç� ola rak dün ya da ki ge li� me ler hak k�n da fi kir -
le ri mi be yan et mek is te di �im de bu tür ka li te li ya -
r�� ma la ra ka t�l mak be nim için zevk tir. Bu ya r�� -
ma da ki ka ri ka tü rüm de be lirt mek is te di �im, gü nü -
müz de ki Arap Ba ha r� ve tek no lo ji. Bu iki nok ta -
n�n, po li ti ka ve tek no lo ji nin ara s�n da ki ili� ki yi kur -
ma ya ça l�� t�m. Bu tür ya r�� ma la r�n de vam ede bil -
me si ve ço �al ma s�, Tür ki ye’de ele� ti ri sa na t� n� ge -
li� ti re cek” di ye ko nu� tu. 

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ki ser gi, 23
Ekim 2012 ta ri hi ne ka dar ge zi le bi le cek. 

19 EK�M - 1 KASIM 2012HABER 7

AYDIN DOĞAN KARiKATÜR
YARIŞMASI SERGiSi CKM’DE

29. Aydın Do�an Karikatür Yarı�ması’na ba�vuran 80 ülkeden 944
sanatçının, 2 bin 945 eserinin arasından dereceye girenler ve

sergilenmeye layık görülenler, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izleyiciyle bulu�uyor. 
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● Mustafa SÜRMEL�

Tür ki ye’nin Av ru pa Bir li �i ile ili� ki le ri ni ge -
li� tir me he de fiy le Av ru pa’ya aç� lan As so ci -
ati on of So ci al De moc ra tic Mu ni ci pa li ti es-

Sos yal De mok rat Be le di ye ler Der ne �i (SO DEM),
4 gün bo yun ca Av ru pa Bir li �i’nin kal bi Brük sel’de
yo �un te mas lar da bu lun du. Ara la r�n da Türk le rin
de bu lun du �u Av ru pa Par la men to su üye si ve kil ler -
le gö rü �e rek, Tür ki ye-Av ru pa Bir li �i (AB) ili� ki le -
ri ni is te nen dü ze ye ge tir mek için alt ya p� ça l�� ma -
la r� n� ha z�r la yan SO DEM de le gas yo nu, yo �un te -
mas la r� s� ra s�n da Av ru pa’ya Tür ki ye’yi sos yal de -
mok rat pen ce re den an la t�r ken, Tür ki ye’nin ta n� t� -
m� n� ger çek le� tir di, sos yal de mok rat be le di ye le rin
pro je le ri ne yö ne lik fon la r�n da bir an ön ce aç�l ma -
s� için yet ki li ler le gö rü� tü. 

� SO DEM’�N 2. AV RU PA ÇI KAR MA SI
KA LA BA LIK B�R HE YET LE GER ÇEK LE� T�

Av ru pa Bir li �i(AB) Ko mis yo nu ve Böl ge ler
Ko mi te si ta ra f�n dan 8-11 Ekim 2012 ta rih le ri ara -
s�n da dü zen le nen “Open Days” “10. Av ru pa Böl -
ge ler ve �e hir ler Haf ta s�” et kin li �i ne, Sos yal De -
mok rat Be le di ye ler Der ne �i (SO DEM) Üye si be le -
di ye ler den  Be �ik ta� Be le di ye Ba� ka n� �s ma il Ünal,
Bor no va Be le di ye Ba� ka n� Ka mil Ok yay S�n d�r,
Gi re sun Be le di ye Ba� ka n� Ke rim Ak su, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Kar �� ya ka Be le -
di ye Ba� ka n� Ce vat Du rak, Se fe ri hi sar Be le di ye
Ba� ka n� Tunç So yer ve Si liv ri Be le di ye Ba� ka n�
Öz can I��k lar ve An tal ya Bü yük �e hir Be le di ye si
Ge nel Sek re te ri Meh met R�f k� Ak te kin ka t� la rak
Brük sel’de bir di zi iki li te mas ta bu lun du lar. 

� 4 GÜN BO YUN CA YO �UN
TE MAS TRA F� ��

Et kin lik s� ra s�n da, Tür ki ye’nin AB nez din de ki
Dai mi Tem sil ci Bü yü kel çi Se lim Ye nel, CHP
Brük sel tem sil ci si Ka der Se vinç, Av ru pa Ko mis -

yo nu Ge ni� le me Ge nel Mü dür lü �ü-Ge ni� le me den
So rum lu Mü dü rü Ale xan dra Cas Gran je, Rho ne
Al pes Böl ge si Ba� kan Yar d�m c� s�, Böl ge ler Ko mi -
te si Sos ya list Grup üye si ve Tür ki ye Ça l�� ma Gru -
bu Es ki Ba� ka n� Ber nard So ula ge, Av ru pa Par la -
men to su ve Av ru pa Sos ya list Par ti si üye si �s ma il
Er tu�, Av ru pa Par la men te ri ve AB-Tür ki ye Kar ma
Par la men to Ko mi te si üye si Me tin Ka zak, Av ru pa
Par la men to su Mil let ve ki li ve Sos ya list Grup Ba� -
kan Yar d�m c� s� Li bor Rou cek, Av ru pa Bir li �i Böl -
ge ler Ko mi te si Tür ki ye ile �li� ki ler Ça l�� ma Gru bu
Ba� ka n� He inz Leh mann, Ghent Be le di ye Ba� ka n�
ve Bel çi ka Sos ya list Par ti si üye si Da ni el
Ter mont ve Schar be ek Be le di ye Ba� kan
Yar d�m c� s� Sa it Kö se ile top lan t� lar ger çek -
le� ti ri le rek, AB’li pay da� lar SO DEM hak -
k�n da bil gi len di ril di ve i� bir li �i ne ili� kin gö -
rü� al�� ve ri �in de bu lu nul du. 
� AV RU PA LI LAR BA� KAN LA RIN
SU NUM LA RI NI �L G�Y LE D�N LE D�

Et kin li k bo yun ca dü zen le nen çe �it li ça -
l�� tay la ra da ka t� l�m sa� la n�r ken, SO DEM
he ye ti, “Open Days” Av ru pa Böl ge ler ve
�e hir ler Haf ta s� et kin li �i kap sa m�n da 9
Ekim 2012 ta ri hin de “Ak�l l� Kent ler” ça l�� -
ta y� na ka t�l d�. Bu ça l�� tay da, Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk “Kay nak Ve rim li li �i için
Ak�l l� Or tak l�k lar” ile Be �ik ta� Be le di ye Ba� ka n�
�s ma il Ünal “Ak�l l� Kent ler de Ye ni lik çi Hiz met -
ler” ko nu la r� n� içe ren bi rer su num yap t� lar. Kar �� -
ya ka Be le di ye Ba� ka n� Ce vat Du rak ise AB Ko -
mis yo nu ta ra f�n dan dü zen le nen “Ka t� l�m Ön ce si
Ma li Yar d�m Ara c� 2014-2020 (IPA II)” ba� l�k l�
ça l�� tay da AB’nin ye ni büt çe dö ne min de “S� n� rö te -
si �� bir li �i’nde be le di ye le rin AB fon la r�n dan da ha
faz la ya rar lan ma s�” ko nu sun da bir su num yap t�.
SO DEM he ye ti ay r� ca Ça� da� Der nek ler Fe de ras -
yo nu ve Bel çi ka Ata türk çü Dü �ün ce Der ne �i’ne de
zi ya ret ger çek le� tir di. 
� SO DEM AV RU PA’YA AÇI LAN PEN CE RE

SO DEM’in ba� kan l� �� n� yü rü ten Ka d� köy Be -

le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, “Open Days”
“10. Av ru pa Böl ge ler ve �e hir ler Haf ta s�” ile il gi li
yap t� �� aç�k la ma da; SO DEM’in Tür ki ye-AB ili� ki -
le rin de ki sey ri ve ge li� me ler le il gi li bil gi ver di.
AB’nin ba� ken ti ola rak ni te len dir di �i Brük sel’de 4
gün bo yun ca ara l�k s�z sü ren te mas la r�n ol duk ça
fay da l� ve ya p� c� geç ti �i ni ifa de eden Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, “Bun dan 3 y�l
ka dar ön ce Brük sel’e gi de rek, Open Days (Aç�k
Gün ler) top lan t� la r� na ka t�l d� �� m�z da göz lem yap -
ma f�r sa t� m�z ol du. Ye te ri ka dar Tür ki ye’yi ta n� -
ma d�k la r� gi bi Tür ki ye ile ye te ri ka dar mu ha tap da

ola ma d�k la r� n� gör dük. Tek mu ha tap hü kü met.
Onun d� ��n da bir si vil top lum ör gü tü ve ya bir ku ru -
lu� mu ha tap ol ma m��. Oy sa si vil top lum ör güt le -
riy le yö ne tim ler le mu ha tap ol mak is ti yor lar. So -
run la r�, çö züm le ri da ha çok on lar dan din le yip on -
dan son ra hü kü met le bu ko nu lar da otu rup gö rü� me
yap mak is ti yor lar. Biz bu an lam da bu aç� ��n da ka -
pa t�l ma s� için Sos yal De mok rat Be le di ye ler Bir li -
�i’ni (SO DEM) kur duk. SO DEM �u an da 70’i a� -
k�n üye siy le cid di bir ör güt len me içe ri sin de. SO -
DEM üye si olan Gi re sun, Be �ik ta�, Si liv ri, Kar �� -
ya ka, Bor no va, Se fe ri hi sar ve Ka d� köy Be le di ye le -
ri ve be ra be ri miz de ki be le di ye mec lis üye le riy le
bir lik te yak la ��k 39 ki �i lik bir he yet le Open Days’e
ka t�l d�k” de di. 

Tür ki ye’nin ta n� t� m�, ima j�, Tür ki ye’de ki hu -
ku ki du rum, in san hak la r� ih lal le ri, ba s�n öz gür lü -
�ü, Or ta do �u’da ki du rum kap sa m�n da ge ri len Tür -
ki ye-Su ri ye ili� ki le ri ne va ra na ka dar ge ni� bir yel -
pa ze de bir çok ko nu yu gö rü� me ler de ma sa ya ya t�r -
d�k la r� n� an la tan Ba� kan Öz türk, Tür ki ye’nin
AB’ye gir me sü re ci nin t� kan m�� du rum da ol du �u -
nu, hü kü me tin bu yön de her han gi bir gi ri �im de bu -
lun ma d� �� n�, bir den bi re AB’ye s�rt çev ril di �i ni
söy le di. Si ya se tin uz la� ma kül tü rü ol du �u nu ve
AB’ye gi ri �in de mü za ke re ler le ola ca �� n� be lir ten
Öz türk, “Sos yal de mok rat la r�n Av ru pa’y� he def
edin dik le ri ni, AB’ye gi ri �in Tür ki ye’nin hem eko -
no mik hem de mok ra tik aç� dan ih ti ya c� ol du �u nu
dü �ü nü yo ruz. Her ne ka dar eko no mik ba k�m dan
Güm rük Bir li �i An la� ma s�’n� im za la m�� ve AB ile
ti ca re ti miz önem li öl çü de ge li� mi� se de bu ge li� -
mi� ti ca re tin ya n� s� ra de mok ra si mi zin, hu kuk sis -
te mi mi zin ve ya sal dü zen le me le ri mi zin de AB’ye
uy gun ha le ge ti ril me si ge re ki yor” di ye ko nu� tu.

� TÜR K� YE’N�N DOST LA RI
PLAT FOR MUY LA GÜÇ B�R L� ��

Ka t�l d�k la r� top lan t�, su num, ça l�� tay ve work -
shop lar da so run lar ve çö züm ler üze rin de kar �� l�k l�
gö rü� me le re yer ver dik le ri ni, ev vel ce Av ru pa’ya
s�r t� n� dön mü� bir Tür ki ye ve sos yal de mok rat lar
ye ri ne �im di Av ru pa’ya gi den ken di ni ifa de eden
bir ya p� ya sa hip ol duk la r� n� an la tan Öz türk, “�lk gi -
di �i miz ile bu gün kü gi di �i miz ara s�n da müt hi� fark
var. �lk gi di �i miz de bi zi çok cid di ye al ma yan sa de -
ce din le yen, yo rum yap ma yan bir Av ru pa var d�
kar �� m�z da. Bu gün ise bi zi il giy le din le yen, bi zim -

le so run la r� tar t� �an ve ger çek ten bir si vil top lum
ku ru lu �u ola rak gi di �i miz den bü yük mut lu luk du -
yan bir AB söz ko nu su” de di. Brük sel’de, va tan da -
�� ol duk la r� ül ke ler den Av ru pa Par la men to su’na
se çil mi� ve “Tür ki ye’nin Dost la r� Plat for mu”nu
kur mu� olan Türk ve kil ler le gö rü� tük le ri ni, 70 üye -
ye ula �an bu olu �u mun da des te �i ni ala rak güç bir -
li �i et tik le ri ni an la tan Öz türk, “70 üye li Tür ki -
ye’nin Dost la r� Plat for mu ile ge le cek �u bat ve ya
Mart’ta gö rü� me le ri miz ola cak” di ye ko nu� tu.

� AB FON LA RI NI �S T� YO RUZ
AB ile cid di an lam da i� bir li �i ne git tik le ri ni,

ikin ci ola rak AB fon la r� n�n da �� t�l ma s� ko nu su nu
ma sa ya ya t�r d�k la r� n� söy le yen Öz türk, sos yal de -
mok rat be le di ye le rin ya rar la na ca �� fon la r�n bir tür -
lü aç�l ma ma s�n dan duy duk la r� ra hat s�z l� �� yet ki li -
ler le gö rü� tük le ri ni be lir te rek, “AB çe �it li fon lar
da �� t� yor. Bu fon la r�n da bil has sa be le di ye ler ve
yö ne tim ler, si vil top lum ör güt le ri ta ra f�n dan kul la -
n�l ma s� söz ko nu su. AB üye si olan ül ke le re fon lar
ve ril di �i gi bi Tür ki ye gi bi aday ül ke le re de fon lar
ve ri le bi li yor. Ken di mi zi AB nez din de da ha iyi ifa -
de ede bil mek, Tür ki ye’yi da ha faz la ta n�t mak, AB
ile olan sü re ce olum lu kat k� ver mek, AB fon la r�n -
dan da ha faz la ya rar lan mak is ti yo ruz. Biz da ha çok
sos yal pro je uy gu la yan bir be le di ye yiz. En gel li ler,

ka d�n lar in san hak la r�y la il gi li ko nu la ra yö ne -
lik fon lar aç�l ma l�. Bun la r� di le ge tir dik. Bil -
has sa k� y� böl ge ler le kom �u olan ül ke ler ara -
s�n da fon lar kul lan d� r�l ma l�. Ör ne �in bi zim le
Yu na nis tan, Bul ga ris tan ara s�n da aç�l ma s� ge -
re ken fon lar var. Bun la r�n hiç bi ri aç�l ma m��
du rum da. Bu fon la r�n önü müz de ki 7 y�l l�k sü -
reç içe ri sin de aç�l ma s� n� tar t� �� yo ruz. Önü -
müz de ki dö nem de bu fon la r�n aç�k tu tul ma s� -
n� ve Tür ki ye’de ki sos yal de mok rat be le di ye -
le rin kom �u k� y� ül ke ler le yap m�� ol duk la r�
ile ti �im ler de bu fon la r�n kul la n�l ma s� ge rek ti -
�i ni di le ge tir dik” de di.

� TE MAS LAR SIK LA �I YOR
�ki y�l ön ce kü çük ad�m lar la ba� la yan Av ru pa

se rü ve ni nin SO DEM ara c� l� ��y la cid di bo yut la ra
ula� t� �� n�, ar t�k Av ru pa Par la men to su’nda ki in san -
la r�n Tür ki ye’de bir si vil top lum ör gü tüy le ve ya
cid di bir ku ru lu� la gö rü� me yap t�k la r� za man SO -
DEM’in ora da ki tem sil ci le ri ni ara d� �� n� söy le yen
Öz türk, he de fin Tür ki ye’de ki be le di ye le ri müm -
kün ol du �u ka dar Av ru pa’da ki be le di ye ler le bu lu� -
tur mak, si vil top lum ku ru lu� la r� n�n Av ru pa’da ki
ili� ki le ri ni te min et mek, Tür ki ye’nin ay d�n l�k yü -
zü nü Av ru pa’ya gös ter mek ve fon lar aç�l d� ��n da
bu fon la r�n na s�l kul la n� la ca �� ko nu sun da be le di ye -
le ri yön len dir mek ol du �u nu an lat t�. SO DEM’in
ade ta bir d� �i� le ri ma sa s� gi bi ça l�� t� �� n�, hiç bir si -
ya si par tiy le ili� ki si ol ma d� �� n�, sos yal de mok rat
pen ce re den Av ru pa’ya ba kan ve Av ru pa’n�n so ru -
la r� n� ya n�t la yan, on la r� bu pen ce re den ik na et me ye
ça l� �an bir ya p� ya sa hip ol du �u nu ve önem li bir
mis yon üst len di �i ni belirten Öztürk, önü müz de ki
ay lar da SO DEM’in Av ru pa l� par la men ter le bir di -
zi top lan t� ve et kin lik le ri  ola ca �� n� da ifade etti. 
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nne ler, ba ba lar ço cuk la r� na he def gös te ri yor -
lar. Gös te re cek le ri he de fe ula ��r lar sa mut lu
ola cak la r� na ina n� yor ve ço cuk la r� na mut lu luk
yo lu ola rak pa ra y�, ka ri ye ri ve ev li li �i öne ri yor -
lar. Tüm öne ri le ri al mak üze ri ne, ver me do� -

rul tu sun da hiç bir öne ri le ri yok. Bir k� s�m ebe veyn ler
da ha ak�l l� dav ra n� yor lar, he de fe k� sa yol dan ula� -
mak için ço cuk la r� na zen gin bir ai le nin ço cu �uy la
ev len me le ri ni ö�üt lü yor lar. O za man ka ri ye rin ol ma -
sa da ya ai le i�in de ça l� ��r ida re eder sin ve ya “Pa ra
her ek si �i ka pa t�r” di yor lar. Bil mi yor lar ki bir in sa n�n
için de ken di eme �i ol ma yan ve ken di ka zan ma d� ��
pa ra onun mut lu lu �u na bir �ey kat maz. Ak si ne ha -
ya t� na za rar ve rir. Ha z� ra ko nan in san h�m b�l la ��r,
tem bel le �ir, kim li �in den ve ki �i li �in den çok �ey kay -
be der ler.  

Genç ler k� sa yo la ki lit le ni yor lar. Ar zu la r� n� ve
ego la r� n� en k� sa, en ko lay yol dan tat min et mek için
her yo la sa p� yor lar, ne fis le ri ve ego la r� üze ri ne
odak la n� yor lar. Nef sin ve ego nun tat mi niy le bel ki
kü çük zevk ler ve mut lu luk zan ne di len ge çi ci haz lar
ya �a na bi lir ama ger çek mut lu lu �a ula �an bi ri ne
rast la mak ola s� de �il dir. Çün kü mut lu luk yü zey sel
tat min ler le de �il ruh sal de rin lik için de ula �� la bi le cek
bir kav ram d�r.

E�er in san lar mut lu lu �u ar zu ve ih ti yaç la r� n�n
tat mi ni ile ta n�m lar lar sa mut lu luk ve mut suz luk ara -
s�n da sü rek li ge lir gi der ler. �n san la r�n ar zu ve ih ti -
yaç la r� çe �it li dir, in san dan in sa na de �i� ken lik gös -
te rir, de �i �en ko �ul la ra ve ge li �en du rum la ra gö re
de ih ti yaç lar de �i �ir. Ge çen gün bir ar ka da ��m la ko -
nu �u yor dum. “Sen se ya ha ti se ver sin, bay ram için
ne prog ram yap t�n” de dim. “Bun dan bir kaç y�l ön -
ce si ne ka dar be ni en çok mut lu eden �ey ler den bi -
ri si se ya hat ti. �im di hiç ar zu duy mu yo rum. Sa bah
er ken den kal k�p uça �a ko�, sa at ler ce ha va alan la -
r�n da kal, ba vul aç, ba vul ka pat, reh ber ler pe �in de
ko�… Da ha önem li si ar t�k ye ni yer ler gör mek he ye -
can da ver mi yor. He men he men her gör dü �üm yer
bir bi ri ne ben zi yor. �im di ya �a m� ma ye ni zevk ler,
mut lu luk ve ri ci ye ni �ey ler kat ma ya ça l� �� yo rum” de -
di.

Bir ar ka da �� m� z�n k� z� ev len mi� ti. Ün lü bir ote lin
en bü yük sa lo nun da gör kem li bir dü �ün ya p�l m�� t�.
Ge lin k� z� m�z ar ka da� la r� na ne den li mut lu ol du �u nu
bü yük bir co� kuy la an la t� yor mu�.”Mut lu luk tan uçu -
yo rum ade ta, ka y�n va li dem ve ka y�n pe de rim üze ri -
me tit ri yor lar, ne is ter sem ya p� yor lar, he le e�im, her
ar zu mu ye ri ne ge ti ri yor, bir de di �im iki ol mu yor” di -
yor mu�. Ara dan iki y�l geç tik ten son ra duy duk ki ge -
lin k� z� m�z ba ba evi ne dön mü� ve bo �an mak için da
da va aç m��. Ka y�n pe der üzün tü için de dü nü rü nü zi -
ya ret et mi�. “Biz de hiç bir de �i �ik lik yok ben de,
e�im de, o� lum da ge li ni mi zi çok se vi yo ruz. �l gi miz -
de ve sev gi miz de hiç ek sik lik yok zan ne di yo ruz. Fa -
kat i� le ri miz de bir ak sa ma ol du �h ra cat yap t� �� m�z
ve o ül ke nin ko �ul la r� na gö re üret ti �i miz iki bü yük
par ti mal ia de edil di. Çok bü yük za rar la ra u� ra d�k ve
dar bir bo �a za gir dik. �� so run la r� m�z ve ya �a d� �� m�z
mad di so run lar ne de niy le ge li ni mi zin ar zu la r� n� es ki -
si gi bi cö mert çe ye ri ne ge ti re mi yo ruz. So run la r�n
bun dan kay nak lan d� �� n� zan ne di yo rum” de mi�. 

Ya �am ar zu lar üze ri ne ku ru lur sa, ac� ve mut suz -
luk do �al olur. Ar zu lar bit mez, �e kil den �ek le gi rer,
siz de her gün de �i �en ar zu la r� tat min et mek için
ko �ar du rur su nuz. Bir ar ka da �� m�n evin de ça l� �an
yar d�m c� ba yan k� ��n i�e �s lak ço rap lar la ve çok ü�ü -
ye rek ge li yor mu�. Evin ha n� m� ne de ni ni sor mu�,
“O� lum, bir çok ar ka da �� n�n giy di �i ün lü mar ka spor
ayak ka b� s� için çok �s rar edi yor du. An cak üç ay pa -
ra bi rik ti re rek ala bil dim. Oy sa ki be nim ayak ka b� la -
r�m da bir ay dan be ri su al� yor ama önü müz de ki ay -
dan ön ce ala bil me ola na ��m yok” de mi�. Ar zu i� te
böy le bir �ey dir. E�er ak�l la ve kalp le den ge len mez -
se hiç s� n�r ta n� maz, an ne i�e su için de gi dip ge li yor -
mu� üze rin de bi le dur maz. Den ge len me yen, sa de
ve bi linç li bir ya �am la des tek len me yen ar zu lar, bü -
yük dram lar ya ra t�r. Ar zu la r� n�n tat mi ni için en de -
�er li var l�k la r� n� fe da eden, ça lan, do lan d� ran in san -
lar la çok kar �� la� m� ��z d�r.     

Dün ya mal la r� na olan tut ku ar zu la r� s� n�r s�z ha le
ge ti rir. Ken di ni bu ar zu la ra kap t� ran in san lar, aç
göz lü lü �e de kap t� r�r lar. Aç göz lü in san ise tat min siz
ve mut suz olur. Mut lu luk için ru hu nu zun ih ti yaç la r� -
n� be lir le me niz ve ar zu la r� n� z� o yön de ge li� tir me niz
ge re kir. Ruh la ve kalp le den ge len me yen ar zu lar çe -
ki ci zevk ler va at eder, fa kat ile ri si ac� ve mut suz luk -
tur.         
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geni� bir delegasyonla kat�ld��� ikinci Avrupa ç�karmas�, oldukça verimli geçerken, Türkiye’nin tan�t�m� için dur durak bilmeyen
temaslarda bulunuldu. Türk delegasyonu, Avrupal� parlamenterlerin yan� s�ra bulunduklar� ülkeleri Avrupa’da temsil eden Türk

parlamenterlerle de görü�tü. Türkiye-AB ili�kilerinin geli�tirilmesi, fonlardan azami düzeyde faydalan�labilmesi için Avrupa Birli�i
Parlamentosu’ndaki ‘Türkiye’nin Dostlar� Platformu’ ile güç birli�i olu�turdu. 
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● Bü�ra TANRITANIR

Usta �a ir Ce mal Sü re ya’n�n ölü mün den
k�sa sü re son ra ba� ta e�i Zu hal Tek ka nat
ol mak üze re se ven le ri ve okur lar� bi ra ra -

ya ge le rek Ce mal Sü re ya Kül tür Sa nat Der ne -
�i’ni kur du lar. Ard�ndan genç le re ula� mak için
Der ne �e ba�l� Genç lik Yö ne ti mi olu� tu rul du.
Her ay �s tan bul’da, Tak sim ve Cad de bos tan Ha -
tay Res ta urant’ta okur lar la bu lu� -
ma lar de vam edi yor. Bu bu -
lu� ma lar dan sa bir ki tap
do� du. 

Okur lar� Sü re -
ya’ya, ondan ö� -
r e n  d i k  l e  r i  n i ,
onun la il gi li an� -
la r� n�, ona ula ��l -
ma s� n� is te dik le ri -
ni kâ��da dö ke rek
Genç lik Yö ne tim Ku -
ru lu’na yol lad�lar. Bu
mek tup lar bi ra ra ya ge ti ri le -
rek “Genç ler den Ce mal Sü re -
ya’ya Mek tup lar” ad�yla bir ki tap olu� tu rul -
du ve ilk bas�m� ger çek le� ti.

7 Ekim’de ilk de fa An ka ra’da okur lar la bu
ki tab� bu lu� tu ran Der nek, 21 Ekim’de de Cad -
de bos tan Ha tay Res ta urant’ta bir bu lu� ma ger -
çek le� ti re cek.

Biz de ki tab�n pe �i ne dü� tük ve okur lar�n
duy gu lar�ndan olu �an bu ki tab�n olu �um sü re ci -
ni Ce mal Sü re ya Kül tür Sa nat Der ne �i Genç lik
Yö ne ti min den R�dvan Ard�ç’la ko nu� tuk.

� Ce mal Sü re ya okur la r� n� bir ara ya 
ge tir me fik ri ne re den do� du?

Ce mal Sü re ya Kül tür Sa nat Der ne �i ku rul -
du �un dan be ri böy le bir fa ali yet için dey di za ten,
biz da ha çok genç le re ula� ma k�sm�nda çal���yo -
ruz. Bir gün ben ve Or çun Ön cel, Ha tay Mey ha -
ne si’ne git ti �i miz de Meh met Ali I��k bi ze genç -
ler le il gi li böy le bir or ga ni zas yon kur mak tan
bah set ti, fik re biz de s�cak bak�nca Ha kan Si pa -

hi’yle ile ti �i me geç tim. So nun da bir y�ld�r fa ali -
yet te olan Ce mal Sü re ya Kül tür Sa nat Der ne �i
Genç lik Yö ne ti mi ku rul du.

� “Genç ler den Ce mal Sü re ya’ya Mek tup -
lar” ad l� ki tap için, okur lar dan kaç mek tup

gel di? Bun lar ne ye gö re se çil di? 
9 Ocak 2012 Cu ma gü nü, Ce mal Sü re ya’n�n

ölüm y�ldö nü müy dü. Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’ndey dik. Biz de Ce mal Sü re ya Kül tür Sa -

nat Der ne �i ’nin stand�n� kur mu� -
tuk. O gün Ha kan ge le me -

mi� ti ve bu ra da ola ma -
man�n üzün tü süy le

“ne yap sam” di ye
dü �ü nü yor du. Bu
i�e o ak �am ba� -
lad�k ani bir �e -
kil de. Ve mek -
tup lar ya� ma ya

ba� lad�. Ka ba tas -
lak 100-150 ta ne

mek tup vard�. Ha kan
ele me yi yapt�. Ele me

kri ter le ri za ten or ta dayd�. 101
mek tup seç tik. Ge nel lik le Ce mal Sü -

re ya’n�n �i ir di li ne hay ran olup �i ir ya zan lar
vard� ve öz lem a��rl�ktayd�. �kin ci bask� için be -
lir len mi� bir za man yok tam ola rak, ama iki ay -
dan ön ce ol ma ya cak.

� Bir de fan zin ç� kar ma dü �ün ce niz var.
Bu nun için okur lar ve ede bi yat se ver ler le sos -

yal med ya da da bu lu �u yor su nuz. Na s�l bir
fan zin ta sar l� yor su nuz?

Fan zin �u an için ya ay da bir ya da sü re siz
ola cak, gru bu muz da ki ar ka da� lar�n ken di i� le -
riy le de mo ti ve ol ma lar� için bu nu dü �ün dük. Bu
bi zim için bir ön çal��ma ni te li �in de. Fan zin için
içe rik top lu yo ruz. Der gi �u an tas lak ha lin de
ama çok de �i �ik bir yay�n ola cak. 

� Ya k�n za man da �s tan bul’da okur lar la
bu lu� ma lar ola cak m�?

Ta bii bel li pe ri yot lar da bu nu yap�yo ruz, sos -
yal med ya da du yu ru yo ruz. Ge nel de ay da bir

yap�yo ruz. 21 Ekim Pa zar gü nü de yi ne Cad de -
bos tan Ha tay Res ta urant’ta bir bu lu� ma ola cak.
Ga ze te Kad�köy okur lar�n� da bu lu� ma lar�m�za
bek le riz. 

� Sü re ya’n�n evi nin Ka d� köy’de ol du �u -
nu, bu semt te ki so kak lar dan bi ri ne onun ad� -
n�n ve ril di �i ni ve es ki den Ce mal Sü re ya Kül
tür Evi’nin bu ra da bu lun du �u nu bi li yo ruz.

Ce mal Sü re ya için Ka d� köy’ün öne mi ney di?
Dö ne min kül tür sa nat or tam� Kad�köy’de

a��rl�ktayd�. Kad�köy’ün so kak lar� �i ir ko ku yor.
Ce mal Sü re ya evi ve so ka�� du ru yor �u an da.
Fa kat bu evi mü ze le� tir me gi bi bir olu �um he -
nüz yok.

De tayl� Bil gi için: csu re ya genc lik yo ne ti -
mi@gma il.com 

19 EK�M - 1 KASIM 2012YA�AM 9
CEMAL SÜREYA’YA

MEKTUPLAR
ÇOCUKKEN olan birçok olay�

hat�rlayam�yorum ancak, baz�lar� var ki
bende yer etmi�. Bu durum belki

ço�umuzda vard�r. Ben bir tanesini geçen
hafta eve gelirken ya�ad�m. Soka��n

ba��nda al���lagelmi�in d���nda bir rüzgâr
vard�. O rüzgâr etraftaki 4 kavak a�ac�n�n

yapraklar�n� oynatmaya yetiyor,
hepsinden o soka��n sessizli�inde ortak

bir ses ç�k�yordu. “O ses” dedim ve
orada durakald�m. 12 ya��ma kadar yani,
hayat�m�n üçte birinde

a�açlar�n aras�nda,
meyve a�açlar�n�n
tepesinde, nehir

kenar�nda, köpeklerin
kuma kuyular aç�p yuva

yapt��� topraklarda,
serçe yavrular�n�n her

yerde yuvaland���
tabiattaki günlerimi hat�rlatt� o ses bana.
Sabahtan ak�ama kadar bir çocuk olarak

sokakta olman�n gerçek tad�n� ald���m,
günler… O zamanki evimizin çevresinde

kavak a�açlar� vard� ve onlar da ayn�
sesle oradayd�lar ki bu hafta duydu�um o

sesle birlikte birçok �ey bir anda
gözümün önüne tekrar tekrar geldi. Bir an

o günlerde kuzular� her gün beslemeye
gidi�imi, di�er bir gün sokak köpeklerini
habire veterinere ta��y���m� an�msatt�. Bir
seferinde veterinere götürdü�üm köpe�in

birinde kurt oldu�u bana söylenmi�ti,
hekim “sabah bu ilac� ver ve takip et”
demi�ti. Onu d��ar� ba�lam��, sabah
erken kalk�p ilac�n� verdikten sonra

serbest b�rak�yordum. Ö�lenden sonra
biraz bana k�zsa da köpek yine yan�ma

geliyordu. Birkaç gün devam ettik galiba
ilaca, sonra kom�unun çocuklar� ko�arak
bana gelmi�lerdi, “kurtlar� ç�kartt�” diye.

De�i�ik bir manzarayd� tabi…
Bugün ya�ad���m�z ortamdaki birçok

hayvan �imdi gözüme çarpm�yor. Bugün
kedi ve köpek en fazla görünenleri,

bunun yan�nda bence 3. grupta ku�lar
var. Ku�lar� hangi kategoride sayar�m
bilemedim. Çünkü ben evin

kenar�na yuva yapan
k�rlang�çlar� biliyorum ancak

burada yoklar. Serçe, mart�,
üveyik, karga ve güvercin
ortal�kta olanlar�, onlar�n

da en büyük derdi de�i�en
�artlara uymak oluyor. Yeni dünya

düzeninin parças� olarak do�ada de�il de
yapay alanlar� de�erlendirmeye çal��arak

ya��yorlar. 
Hayvanlarla ilgili bu ay Türkiye’de

oldukça ciddi bir sosyal fark�ndal�k ad�m�
at�ld�. Belki de sadece besledikleri ve
ya�amlar�n� payla�t�klar� hayvanlar için

her gün birkaç çaba yürüten binlerce ki�i,
ilk defa bu derece kalabal�k �ekilde

biraraya geldi. Hayvanlar�n haklar�n�n
arkas�nda duran, konu�abilen,

dü�ünebilen ve eylem yapmay� bilen bir
grup oldu�unu hat�rlatt�. 

Hayvanlar�n haklar� ile insanlar�nki
aras�nda büyük bir fark var. Bu da

hayvanlar�n kendi haklar�yla ilgili dengeyi
do�adan geri dönü�ümle bize

anlatabilmeleri, insanlar�nsa bu haklar�
için kendilerini ifade edip ad�m atmalar�.
E�er siz bir böcek türüne kar�� amans�z

bir mücadele yapar kökünü kurutursan�z,
o böce�in yok olmas� do�al çevrimden

bir ba�ka canl�n�n ve ona ba�l� bir ba�ka
canl�n�n daha etkilenmesine neden

oluyor. Sonunda, tüm çevrim etki alt�na
giriyor. Bir bak�yoruz ve bir gün “Biz ne
yapt�k?” diyoruz. Einstein’�n do�adaki

önemli bir tür olan ar�lar için �öyle
dedi�ini hat�rlatal�m: “Ar�lar�n ortadan

kalkmas� insanl���n sonu olur.” 
Hayvan haklar�n�n i�lendi�i ve dünyada

2011 y�l�n�n en etkili 15 Sivil Toplum
Kurulu�u aras�nda yer alan Mercy For

Animals MFA (Hayvanlar �çin Merhamet),
amac�; hayvanlara hak

ettikleri sayg� ve anlay��
çerçevesinde

davran�lmas�n� sa�layan
bir toplum yaratmak
olan bir giri�im. Bunu
sa�lamay� etkili e�itim

yöntemleri ortaya
koyarak, hayvanlara

ac�mas�z uygulamalar� ara�t�rarak,
kurumsal yard�mlar sa�layarak ve

hayvanlar�n hukuksal haklar�n� hayata
geçirerek yapmay� seçiyor. 

Çal��t�klar� ba�l�klar aras�nda ilk dikkati
çeken, çiftlik hayvanlar�na yeti�tirilmeleri
esnas�nda yap�lan kötü muameleler. Bu

konuda hukuki mücadele sürdüren
kurum, birçok çiftli�in uygulamalar�n�
davalara ta��m��. Besi hayvanlar�na

yap�lan kuyruk ve üreme organlar�n�n
kesilmesi gibi kabul edilemez

davran��lara y�llarca tepki koymu�.
“Çiftlikten Buzdolab�na” adl� gerçek

görüntülerle haz�rlanan 12 dakikal�k bir
filmi yaparak, tüketicilerin hayvanlara

yap�lan ak�l almaz muameleleri görmesini
sa�lam��. Vejeteryan
beslenme yöntemleri
hakk�nda seminer ve

bilgilendirme
kampanyas� yürütmü�.

Bal�k üreticilerinin yapt���
kabul edilmez i�lemleri

kamuoyunun gözleri önüne
ta��m��. Hayvan haklar�

konusunda hukuksal
çal��ma yapan birimler ve

bölümler açarak ülke
genelinde siyasileri de içine

alan çal��malar
yürütmü�. Bas�n, görsel

ve sosyal medya araçlar�yla
bu fark�ndal�k çal��malar�n� son kullan�c�ya

eri�tirmi�. Bu haliyle MFA’yi size
aktar�rken yapt�klar�n� yazmak, içeri�ini

anlatmaktan daha etkili. Kurulu�un
çerçevesi oldukça geni�, bu konuda

çal��ma yapan ki�iler de biz vatanda�lar
da farkl� konularda e�siz bilgiye MFA

üzerinden eri�ebiliyoruz.
Son y�llar�n gerçekten e�siz derecede

güçlü ve de�erli bir örgütü ile kar��
kar��yay�z…

www. mercyforanimals.org

DÜZELTME
Sercan Duygan’ın geçti�imiz hafta

yayınlanan yazısının ba�lı�ı teknik bir hata
sonucu “Güne�in Tohumları” olarak
çıkmı�tır. Do�rusu “Sosyal bir etki:

Futbol” olacaktır. Düzeltir, özür dileriz....

HAYVANİ
HAKLILIK

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ 101 ayrı

dünyadan 101 ayrı

dünyadan 101 ayrı

dünyadan 101 ayrı

dünyadan 101 ayrı

dünyadan 101 ayrı

dünyadan 101 ayrı

dünyadan 
�air Cemal Süreya için tüm sevenleri biraraya gelerek ‘Gençlerden Cemal Süreya’ya

Mektuplar’ adlı kitaba imza attılar. Usta �airin adını ta�ıyan kültür sanat derne�i, Ankara
ve �stanbul’da okurlarla bulu�maları sürdürürken bir de ‘fanzin’ çıkarma hazırlı�ında!
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Ka d� köy Be le di ye si Ma mog ra fi ve Ka d�n
Sa� l� �� Mer ke zi, “15 Ekim Dün ya
Me me Sa� l� �� Gü nü” ve “1-31

Ekim Me me Kan se ri Bi linç len dir me
ve Far k�n da l�k Ay�” kap sa m�n da
ka d�n la r� bi linç len di ri yor. 

Geç ti �i miz gün ler de Öz gür -
lük Par k�'nda ve Ka d� köy Be le -
di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde aç� lan stant lar -
da, ka d�n la ra bro �ür ler da �� -
tan gö rev li ler, tüm Ka d� köy -
lü ka d�n la r� üc ret siz hiz met
ve ren mer ke ze da vet et ti.
Mer kez de, Ka d�n Has ta l�k la -
r�, Me me Mu aye ne si, Ma mog -
ra fi, Ul tra son ve Sme ar tes ti gi -
bi sa� l�k hiz met le ri üc ret siz ola -
rak su nu lu yor. 20 ya� üs tü her ka d� -
na me me mu aye ne si nin ya p�l d� ��
mer kez de, mu aye ne so nu cu uy gun gö rü -
len 40 ya� üs tü ka d�n la ra da ha ile ri tet kik ler
(Ma mog ra fi, Ul tra son) uy gu la n� yor. Ka d�n Has -
ta l�k la r� uz ma n� ta ra f�n dan uy gun gö rü len ki �i le re
pap sme ar tes ti de ya p� l� yor.

� ME ME KAN SE R�N DE
DO� RU B� L� NEN YAN LI� LAR

“1-31 Ekim Me me Kan se ri Bi linç len dir me ve
Far k�n da l�k Ay�”nda, ka d�n la r�n me me kan se ri ne
kar �� bi linç len me le ri için et kin lik ler, kam pan ya lar
ger çek le� ti ri li yor. Me me kan se ri, ka d�n lar da en s�k
gö rü len kan ser ti pi ol ma s� na ra� men top lu mun bü -
yük bir ke si mi  bu ölüm cül has ta l�k hak k�n da de -
tay l� bil gi ye sa hip de �il. Ya p� lan ara� t�r ma lar gös -
te ri yor ki; me me kan se ri hak k�n da yan l�� ama bir o
ka dar da yay g�n ina n�� lar has ta l� ��n ta n� ve te da vi 

sü re ci ni olum suz et ki li yor.
Me mo ri al Ata �e hir Has ta ne si T�b bi On ko lo ji

Bö lü mü’nden Prof. Dr. Gök han Kan de mir, me me

kan -

se ri hak -
k�n da do� ru bi li nen

yan l�� lar hak k�n da bil gi ver di.
� Me me de ele ge len her kit le kan ser dir. 
Yan l��. Me me de eli mi ze ge len her sert lik kan -

se re i�a ret et mez. Bu kit le le rin bü yük ço �un lu �u
iyi huy lu ç�k mak ta d�r. Me me de ki her 10 kit le den
8’i iyi huy lu dur; ya ni kan ser de �il dir. 

� Ai lem de me me kan se ri yok, ben de me me
kan se ri ol maz.

Yan l��. Bir ki �i nin ai le sin de böy le bir va ka gö -
rül me me si, ken di sin de hiç bir za man me me kan se -
ri ge li� me ye ce �i an la m� na gel mez. 

� Ai lem de me me kan se ri var, ke sin lik le
ben me me kan se ri ola ca ��m.

Yan l��. Ai le sin de me me kan se ri hi ka ye si ol -

ma s� ki �i nin me me kan se ri ge li� me ris ki ni art t�r -
mak la be ra ber ke sin lik le kan ser ola ca �� an la m� na
da gel mez. An cak böy le bir du rum da mut la ka ya -

k�n ta kip ya p�l ma l� d�r. 
� Me me kan se ri 20-30’lu ya� lar da

gö rül mez.
Yan l��. Me me kan se ri nin ge li� me

ris ki nin ya� iler le dik çe art t� �� do� ru -
dur; fa kat me me kan se ri sa de ce ya� l� -
lar da gö rü len, genç ler de rast lan ma -
yan bir has ta l�k de �il dir. 

� Kan ser saç kay b� na yol
açar.

Yan l��. Kan se rin ken di si
hiç bir za man saç kay b� na yol

aç maz. Te da vi de kul la n� lan ilaç -
lar ve yön tem ler ne de niy le saç dö -

kül me si gö rü le bi lir. An cak me me
kan se ri te da vi sin de gi de rek da ha çok

yay g�n la �an “ak�l l� ilaç lar” ile ar t�k saç
kay b� gö rül me mek te dir.  

� Ma mog ra fi den ala ca ��m rad yas yon
me me kan se ri ne ne den ola bi lir.

Yan l��. Ma mog ra fi çe kil me si  me me
kan se ri nin er ken ev re de ya ka lan ma s� n� sa� -
lar. Y�l l�k ola rak ya p�l ma s� ile a�� r� rad yas -
yon al�n maz. 

� Me me kan se ri bu la �� c� d�r.
Yan l��. Hiç bir kan ser bu la �� c� de �il dir.

Bir ai le nin bir çok bi re yin de kan ser gö rül me -
si bu yan l�� dü �ün ce ye se bep olu yor ola bi lir.
Ki �i kan ser has ta l� �� n� ba� ka bir kim se ye bu -
la� t� ra maz. 

� Kol tuk al t� ko ku gi de ri ci ler me me
kan se ri ne yol açar. 

Yan l��. Ya p� lan ça l�� ma lar da �im di ye ka -
dar kol tuk al t� ter ve ko ku gi de ri ci ler ile me -
me kan se ri ge li �im ris ki ara s�n da bir ili� ki
bu lun ma m�� t�r. 

� Me me
kan se ri sa de ce
ka d�n lar da gö -
rü lür, er kek ler -
de gö rül mez.

Yan l��. Me me
kan se ri ka d�n lar da en
s�k gö rü len kan ser tü rü -
dür. Er kek ler de me me kan se ri
na dir de ol sa gö rül mek te dir. Yak la ��k ola rak her
100 me me kan se ri nin 1’i er kek ler de gö rü lür. 

Tüm dün ya da ger çek le� ti ri len “To hum Öz gür -
lü �ü Gün le ri”, �s tan bul’da ki or ga nik pa zar lar -
da da dü zen len di. 

10 Ekim’de Ka d� köy, 13 Ekim’de Zey tin bur -
nu ve 14 Ekim’de de Mal te pe or ga nik halk pa -
zar la r�n da ya p� lan To hum la ra Öz gür lük Gün le -
ri’nde, im za stant la r� ku rul du. To hum Öz gür lü �ü
Dek la ras yo nu hak k�n da va tan da� la ra bil gi ve ril -
di ve dek la ras yon im za ya aç�l d�. Ka d� köy Öz gür -
lük Par k�'nda ki et kin lik te, eko lo jik üre ti ci ler Fat -
ma Cam De niz ci
ve Le vent
Gür sel Alev,
“To hum la r� m� -
z� Na s�l Seç -
me li yiz?” ba� -
l�k l� atöl ye ça -
l�� ma s� ya pa rak,
pa za ra ge len
Ka d� köy lü le re
de �i �ik seb ze to -
hum la r� n� na s�l
seç me le ri ge rek ti �i ni an lat t�. Ay r� ca Ka d� köy lü
ya zar Bu ket Uzu ner de To hum la ra Öz gür lük

Kam pan ya s� n� des tek le mek için or ga nik pa za r�
zi ya ret et ti. 

� ‘TO HUM LA RIN
PA TENT LE� T� R�L ME S� N�

DUR DU RA CA �IZ’
Dün ya ca ün lü eko lo ji dü �ü nü rü ve

bi lim in sa n� Dr. Van da na Shi va'n�n ha -
z�r la d� �� dek le ras yon dan ba z� sa t�r ba� -
la r� �öy le;

� To hum ya �a m�n kay na �� d�r. 
� To hum öz gür lü �ü ya �am da ki

her var l� ��n en do �al hak k� d�r ve bi yo -
lo jik çe �it li li �in ko run ma s� için te mel

olu� tu rur.
� To hum öz gür lü �ü her çift çi ve g� da üre ti -

ci si nin do �al hak k� d�r. 

� To hum g� da zin ci rin de ilk ba� lan t� ol du -
�un dan to hum öz gür lü �ü, g� da öz gür lü �ü nün te -
me li dir.

� To hum öz gür lü �ü, ge ne ti �i de �i� ti ril mi�
to hum la r�n çift lik le ri mi zi kir le tip GDO’suz g� da
se çe ne �i mi zi en gel le me teh di di al t�n da d�r. 

� Çe �it li tür le rin ge li �im öz gür lü �ü nün; in -
san top lu luk la r� n�n ye ni den aç�k to hum kay nak -

la r� n� nor mal le� tir me öz gür lü �ü ol ma s� ge re �i
biz to hum la r�n öz gür lü �ü nü sa vun ma ya ken di -
mi zi ada d�k.

Bu amaç la, biz to hum sak la ya ca ��z, top lum
to hum ban ka la r� ve to hum kü tüp ha ne le ri ku rup,
to hum la r� �ir ket le rin özel mül ki ye ti ha li ne ge ti -
ren hiç bir ka nu nu ta n� ma ya ca ��z. Biz to hum la r�n
pa tent le� ti ril me si ni dur du ra ca ��z. 

Dünya genelinde çe�itli
etkinliklerin düzenlendi�i ‘Tohum

Özgürlü�ü Günleri’ nedeniyle
�stanbul’da da organik pazarlarda
renkli programlar gerçekle�tirildi.

Ka d� köy’ün, Al man ya’n�n ba� ken ti Ber lin’de bu -
lu nan kar de� ken ti Fr� ed rich sha in-Kre uz -
berg’den ge len ve ço �un lu �u mi mar ve çev re

plan la ma c� la r�n dan olu �an 12 ki �i lik grup, 8-12 Ekim
ta rih le rin de Ka d� köy’ de çe �it li zi ya ret ve gö rü� me ler -
de bu lun du. 

Ber lin Kar de� Kent Der ne �i ‘Ka d� köy’ ve Ka d� -
köy Be le di ye si ta ra f�n dan dü zen le nen prog ra m�n
a��r l�k nok ta s� n� ‘kent sel dö nü �üm’ olu� tur du. Zi ya -
ret çi ler, Nü vit �ah l� o� lu, Ümit Ba yam ve Öz can
Aya no� lu e� li �in de Fi kir te pe, Ra sim pa �a, Yel de �ir -
me ni böl ge le ri ni ge ze rek ça l�� ma lar ko nu sun da bil gi
edin di ler. Bu böl ge ler de ya p� lan ça l�� ma lar la il gi li
be le di ye plan la ma ve imar mü dür lü �ü yet ki li le ri ta -
ra f�n dan bil gi len di ri len grup, Fi kir te pe’de ya �a yan

va tan da� la r�n da ka t�l d� ��  bir top lan t� da kent sel dö -
nü �üm le il gi li gün cel so run lar üze ri ne fi kir al�� ve ri -
�in de bu lun du lar. Ay r� ca Ata �e hir Be le di ye si bün ye -
sin de bu lu nan ba� ka bir kent sel dö nü �üm böl ge si ni
de in ce le yen grup, zi ya ret le ri nin son gü nün de Ka d� -
köy �eh re ma ne ti bi na s�n da çe �it li si vil top lum ku ru -
lu� la r�y la bir lik te kent sel dö nü �üm ve bu nun la il gi li
ç� ka r� lan ya say la il gi li tar t�� ma la ra ka t�l d�. Al man zi -
ya ret çi ler kent sel dö nü �üm le il gi li gö rü� me le rin ya n�
s� ra Ka d� köy Be le di ye si'nin sa� l�k, sos yal ve kül tü rel
bi rim le rin de ya p� lan ba z� ça l�� ma la r� da ye rin de iz le -
me f�r sa t� n� ya ka la d� lar. Kre uz berg li grup Ka d� -
köy’den ay r� l�r ken zi ya ret le ri nin çok ya rar l� ol du �u -
nu be lir te rek, edin dik le ri iz le nim le ri ya z� l� �e kil de
Ka d� köy’de ki il gi li le re ile te cek le ri ni söy le di ler.

10 19 EK�M - 1 KASIM 2012 HA BER

u haf ta dün ya n�n gö zü Fe lix Ba um gart -
ner'in üze rin dey di. Avus tur ya l� ha va
da l�� ç� c� geç ti �i miz Pa zar, bir kap sül ve
dev bir hel yum ba lon yar d� m�y la stra -

tos fe re ka dar ç� k�p yak la ��k 39 ki lo met re yu ka r� -
dan ken di ni bo� lu �a b� rak t�. 14 Ekim 2012'yi ve
ad� n� ta ri he ka z� yan Ba um gart ner, en yük sek ser -
best at la y�� re ko ru nun ya n� s� ra sa at te 1342 ki lo -
met re h� za ula ��p ses du va r� n� a� t� ve ser best dü -
�ü� te ikin ci bir re ko ra da ha im za at t�. Yak la ��k
4,5 da ki ka pa ra �üt süz in di. Sa de ce in ter net ten
7-8 mil yon ki �i nin iz le di �i Fe lix'in üçün cü re ko ru
da can l� iz len me re ko ru ol du ha liy le....

Fe lix Ba um gart ner'in at la y� �� n� an nem le be ra -
ber can l� ola rak in ter net ten iz le dik. Ya y�n ara da,
New Me xi co'da ki üs te bek le yen Fe lix'in an ne si ni
gös te ri yor du. An nem den �öy le bir yo rum gel di,
“Ben onun ye rin de ol sam ço cu �u mu ha yat ta
gön der mez dim”. Ba um gart ner'in at la y� ��n dan
son ra pay la ��m si te le ri nin Türk kul la n� c� la r�n dan
da �u tip yo rum lar oku dum: “De li o de li!”; “Fe lix
da y� n�n ka fa gi dik”; “Fe lix'in an ne si Türk ol sa ke -
sin ‘ça buk in or dan’ di ye ter li �i f�r la t�p isa bet et -
tir mi� ti”; “Bom ba la ma at la da gö re lim”; “At la d�
da ne ol du �im di?”; “Fe lix yak bir son si ga ra”;
“Ya Fe lix otur otur du �un yer de de li mi sin ne -
sin?”; “Ben ba zen tu va le te git me ye ü�e ni yo rum
adam 39 met re den at l� yor so run kim de aca -
ba?”... Son ra Fe lix'in at la y� �� üze ri ne aç�k otu rum
fi lan da dü zen len di. Hat ta bu ga yet cid di top lan -
t� da bi le “Bu psi ko lo jik bir has ta l� �a de la let mi -
dir?” di ye psi ko log la ra so rul du. 

Fe lix Ba um gart ner ne den mi stra tos fer den
at la d�? Bu at la y�� için 5 y�l ça l� �an Fe lix de mi� ki:
“Ba zen ne ka dar kü çük ol du �u nu zu an la ya bil -
mek için çok yük se �e ç�k mak zo run da s� n�z.” Ya -
ni de ne mek, gör mek, ö� ren mek, ke� fet mek için
at la d�. At la ma s� için alet ler ge li� ti ril di. Alet ler ge -
li� tik çe tek no lo ji iler le di. Ba um gart ner'in re ko ru -
nu k�r d� ��, 1960’da sa at te 988 ki lo met re h�z la 31
bin met re den at la yan Jo e Kit tin ger, var gü cüy le
Ba um gart ner re ko ru nu k�r s�n di ye u� ra� t�. Kit tin -
ger at la y� ��n per de ar ka s�n da ki adam d� ve tüm
sü reç bo yun ca New Me xi co/Ros well'den Ba um -
gart ner’i yön len dir di.

Pe ni si li ni de 39 ki lo met re den at la yan bu zih -
ni yet bul mu� tur. Bi zim de yi mi miz le ‘Al la h�n man -
ya �� Fe lix’in yap t� �� �ey, kan se re ça re ara mak la
ay n� �ey dir. Do �ay la sa va� mak t�r, va ro lu� mü ca -
de le si dir. Ba t� n�n me ra k� d�r. �� te ay n� se bep ten
A� r� Da ��’na ilk ç� kan da bir Türk de �il bir Es ton -
ya l� ve gru buy du. Do �u man ta li te si ney se i� bu -
yur, sa na na s�l ol ma ya ca �� n� an lat s�n!

Ge li �i min anah ta r� s� n�r lar da d�r. S� n�r la r� zor la -
ma dan ge li �i le bi lir mi? Fe lix Ba um gart ner'in he -
nüz 5 ya ��n day ken çi zdi �i re sim de ken di si ni bir
pa ra �ü tün al t�n da yer yü zü ne do� ru inen adam
ola rak çiz mi� ve al t� na “Bir rü ya gör düm... Ve i� -
te böy ley di!” yaz m��. Ba um gart ner re sim le il gi li,
“Ben bu res mi çi zip an ne me ver mi� tim. �lk ha va
da l� �� m� yap t� ��m 23 A�us tos 1986’da an nem
bu nu ba na ge ri ver di ve i� te �im di bu ra da. Ha yal
gü cü ve dü �ün ce le ri niz si zi gö tür dü �ü yer ler aç� -
s�n dan il ginç, e�er bir �e ye odak la n�r ve vaz geç -
mez se niz, ne ka dar zor olur sa ol sun!” di yor. �n -
sa no� lu ha yal et ti �i müd det çe ya �ar der ler ya;
ha yal le ri nin pe �in den ko� tu �u müd det çe de ge -
li �ir... 

(Psi ko log la r�n ce va b� na ge lin ce: Ha y�r Fe lix
de li de �il mi�.)

As l ı  AY HAN

B

Felix
deli mi?

�STANBUL genelinde oldu�u gibi
Kadıköy’de de hizmet vermeye

ba�layan ki�isel depolama servisi
DepOda, Ba�dat Caddesi’nde

kolilerden yapılmı� standıyla dikkat
çekti. Amerikan filmlerinde

gördü�ümüz, anahtarı sizde olan,
istedi�iniz zaman girip çıkabilece�iniz,

elektronik kart, özel güvenlik ve
kameralarla korunan çok özel bir depo.

Bu ilginç ve yararlı hizmet ile Ba�dat
Caddesi’nde tanı�ma fırsatı

bulamadıysanız, kendilerini Facebook
üzerinden takip edebilir, yaratıcı

kullanım örneklerini görebilirsiniz.
facebook.com/depoda.kisisel.depolama
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CADDE’Yi
DEPOLADILAR!
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kan se ri ne kar �� bi linç le ni yor
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� 21 EK�M: KIRKLAREL�- KIYIKÖY- GÜNLÜK(YEMEKL� )            
� 25-29 EK�M: CUMHUR�YET BAYRAMI: ÖZEL
BOZCAADA – KAZDA�LARI – AYVALIK - CUNDA
ADASI  TURU ( 3 GECE KONAKLAMALI )
� 04 KASIM: �ZN�K - GÜNLÜK  (YEMEKL�)    
� 11 KASIM: ZEYREK - FENER-BALAT - P�ER LOT� -
KAR�YE MÜZES� - GÜNLÜK (YEMEKL�)
� 10-11 KASIM: SA�TABAT KÖYÜ - CUMALIKIZIK -
�ZN�K (1 GECE KONAKLAMALI )
� 18-20 KASIM: EGE’N�N YE��L �NC�S�  T�RE,
ME�HUR “T�RE PAZARI” GEZ�S� - KEÇEC�LER ÇAR�ISI
(1 GECE KONAKLAMALI)
�  25 KASIM: Ç�FTL�KKÖY – MUDANYA - TR�LYE
GÜNLÜK -(YEMEKL� )
� 24-25 KASIM: AMASYA – ÇORUM -HATTU�A�
(1GECE KONAKLAMALI )

SEZON TOUR
Ba�dat Caddesi No:517/B  Çatalçe�me BOSTANCI
Tel: 0216 372 35 77/78  Fax: 0216 410 06 14 

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

B�R BA�KA
GÜZELS�N

SONBAHAR!
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Engelliler yeteneklerini
bu kurslarla keşfediyor!
KADIKÖY ilçesi s�n�rlar� içinde oturan

engelli yurtta�lara ve ailelerine
dan��manl�k ve sosyal destek

vererek, engellilerin ya�am kalitelerini
artt�rmay� ve sosyal hayata daha fazla

kat�lmas�n� hedefleyen Kad�köy
Belediyesi Engelli Dan��ma ve

Dayan��ma Merkezi’nde, 2012-2013
e�itim dönemi kurs kay�tlar� ba�lad�.

Resim, Tak� ve Ritim gibi özel ilgi
alanlar�na göre aç�lan ve taleplere

göre aç�lmas� planlanan yeni kurslarla
engellilerin yeteneklerinin

ke�fedilmesi ve geli�tirilmesi

amaçlan�yor. 
Kad�köy Belediyesi'nin Engelli

Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi’nde
ücretsiz e�itim imkân� sunaca�� yeni

dönem kurslar�n�n 30 Ekim 2012
itibariyle ba�lamas� planlan�yor.

Resim, tak� ve ritim kurslar� haricinde
önerilen di�er kurslar taleplere göre
de�erlendirilerek e�itim program�na

dâhil edilecek.
-Detay bilgi ve ba�vuru: 

Engelli Dan��ma ve Dayan��ma
Merkezi: 

E�itim Mah. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. Poyraz Sok.

Sad�ko�lu Plaza 5/5 
Hasanpa�a/Kad�köy 

Tel: (0216) 330 71 74/337 21 21
E-mail: eddm@kadikoy.bel.tr

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

� Ve te ri ner Sa� l�k Ra po ru ve ya Men �e �a ha -
det na me si kon trol edil me li,
� Çev re ye re ak si yon la r�, dav ra n��, du ru�, yü rü -
yü� bo zuk lu �u,
� De ri si nin, k�l la r� n�n ve yü nü nün du ru mu,
� Sin di rim sis te mi (sal ya, ge vi� ge tir me, d�� k� -
n�n k� va m� ve ren gi),
� Vul va ve me me bez le ri nin gö rü nü �ü,
� Bes len me du ru mu, hay va n�n ge nel te miz li �i,
� So lu num da anor mal lik ler (bu run de lik le ri,
mu ko za, bu run sal g� s�, ve so lu num du ru mu),
� Ya ra lar �i� lik ler ve ödem ler,
� Vü cu dun ge nel ya p� s�n da ki anor mal lik ler,
anor mal renk ve ko ku,
� Vü cut de lik le rin den nor mal d� �� ak�n t� lar ve
uzan t� lar göz len me me li dir.
� �üp he li hal ler de vü cut �s� s� kon trol edil me li -
dir.
�Ge be lik sü re si nin 2/3’ünü ta mam la m�� ge be -
ler, bir haf ta ön ce do �um yap m�� hay van lar sa -
t�n al�n ma ma l� d�r.
� Ke si me ge ti ri len hay van lar k� ��n en az 8 sa at,
ya z�n 12 sa at din len di ril me si ge re kir.

KE S�M ES NA SIN DA VE SON RA SIN DA
D�K KAT ED� LE CEK HU SUS LAR

� Ke si len hay va n�n kar ka s� n�n ren gi anor mal
mi? Tu haf bir ko ku mev cut mu?
�Ke si len hay va n�n ka n� ko yu renk li ve ak�� kan -
l� �� az, p�h t� la� m� yor ve ya ren gi nor mal den aç�k
m�?
� Et le rin üze rin de ve ya ke si tin de pi rinç ta ne si
gö rü nü mün de ha re ket siz ci sim cik ler var m�?
� Gö �üs ka fe sin de ya p�� ma lar, su top lan ma s�
ve in ci ta ne si gi bi olu �um lar var m�?
� De ri al t�n da a�� r� kan lan ma, mo rar ma ve çü -
rü me bu lu nu yor mu?
� Ka ra ci �er bü yü mü� mü? Ka -
ra ci �er yü ze yin de be yaz nok ta -
lar gö rü nü yor mu? Saf ra ka nal -
la r�n da ke le bek ben ze ri pa ra zit -
ler var m�?
� Ak ci �er ler de a�� r� �i� lik ve
pey ni rim si bir gö rü nüm var m�?
�Da lak nor mal den 3-5 kat da ha
bü yük mü? Ça mur k� va m�n da ve
kat ran ren gin de mi?
� Ba ��r sak lar da a�� r� de re ce de
gaz ve ya kan otur ma la r� mev cut
mu?

Yu ka r� da ki so ru lar dan her -
han gi bi ri ne evet den me si du ru -
mun da kur ba n�n de ri si da hil bü tün k� s�m la r� se -
rin bir yer de mu ha fa za ya al� n�p en ya k�n ve te ri -
ner he ki me ba� vu rul ma l� d�r. Et, ve te ri ner he ki -
min mu aye ne so nu cu ve re ce �i ka ra ra gö re de -
�er len di ril me li dir.

Ke sim yer le ri nin özel lik le ri ve ke sim ya pan
ki �i le ri nin dik kat et me si ge re ken hu sus lar da
�öy le s� ra la ya bi li riz:

1) Ke sim ön ce si hay va n�n ge be lik ve sa� l�k
kon tro lü Ve te ri ner  He kim ler ta ra f�n dan ya p�l -
ma l�, men �e i ile il gi li ku rum la r�n ver di �i sa� l�k
ra por la r� kon trol edil me li dir.

2) Ke sim ya p� la cak ze min be ton, fa yans ve -
ya su ya da ya n�k l�, ko lay te miz le ne bi lir mal ze -
me den ya p�l m�� ol ma l� ve her ke sim den ön ce
y� kan ma l�, te miz len me li dir.

3) Ke sim ve par ça la ma ala n� n�n üze ri ka pa -
l� ol ma l� d�r.

4) Kir li su gi der le ri aç� l�p te miz le ne bi lir özel lik -
te ve ka na la ba� l� ol ma l� d�r.

5) Dai mi akar s� cak su ter ti ba t� bu lun ma l� d�r.
6) Ke sim de kul la n� la cak b� çak lar, par ça la ma

sa t�r la r� te miz ve kes kin ol ma l�, her ke sim den
son ra iyi ce y� kan ma l� ve de zen fek te edil me li dir.

7) Ke sim yer le rin de de ri nin yü zül me si, iç or -
gan la r� n�n ç� ka r�l ma s� ve par ça lan ma s� için as k� -
ya al mak ama c� ile en az 500 kg ka pa si te -
li 1 adet ca las gar mev cut ol ma l� d�r.

8) Ke sil mi� olan hay va n�n as� la ca �� çen gel ler

me tal ve ya pas lan maz çe lik ol ma l� d�r.
9) Ke sim den son ra at�k lar çöp po �et le ri ne

al� na rak a� z� ka pa t� l�p kon tey ner le re ko nul ma l� -
d�r.

10) Ke sim yer le rin de gö rev ya pa cak ka sap
per so ne lin sa� l�k mu aye ne le ri ya p�l m�� ol ma l� -
d�r.

11) Ke sim ya pa cak ka sap per so nel i� ön lü -
�ü ve ya tu lum giy me li dir.

12) Kur ban ke sim ye ri ola rak kul la n� la cak oto
y� ka ma ser vis le ri ne va tan da �� bil gi len di re cek
afi� (ke sim ye ri ol du �u, �i ka yet, vs…) as�l ma l� -
d�r.

13) Kur ban ke sim yer le ri kur ban bay ra m� sü -
re sin ce hiz me te aç�k ol ma l� d�r.

14) Yüz me i� le mi s� ra s�n da:
a) Hiç bir a�a ma da de ri nin d�� yü zü et ile te -

mas et me me li dir.
b) Sin di rim ka na l� n�n ç� ka r�l ma s� s� ra s�n da et

ve te miz sa ka tat üze ri ne ke sin lik le içe rik dö kül -
me me si ne dik kat et mek ge re kir. Ye mek bo ru -
su nun ve gö den ba ��r sa �� n�n (rek tu mun) ba� -
lan ma s� ve ya ke sim den 12 sa at ön ce sin den aç
b� rak ma i� le mi ne ba� vu ru la bi li nir.

c) G� da ola rak tü ke ti le bi len ürün ler; boy nuz,
de ri kuy ruk gi bi tü ke til me yen ürün ler den ilk f�r -
sat ta tam ola rak ay r�l ma l� d�r.

d) Cin si yet or gan la r� (ka m��, yu mur ta l�k lar,
ra him, me me vb.) ve i� kem be-ba ��r sak la r�n te -
miz sa ka tat tan (Ka ra ci �er, Ak ci �er, Kalp, Böb -
rek ler, Da lak vb.) ay r� tu tul ma s� ve uy gun bir �e -
kil de uzak la� t� r�l ma s� ge rek li dir.

e) �� kem be ve ba ��r sak lar aç�l ma ma l� d�r. Ke -
sim ye ri ze mi ni ne i� kem be ve ba ��r sak içe ri �i
ke sin lik le dö kül me me li dir.

f) Ba�, bu run de lik le ri de da hil iyi ce y� kan ma -
l� d�r. Dil, be yin ve ya nak eti te -
miz dir ve tü ke til me yen k� s�m -
lar la ka r� ��k tu tul ma ma l� d�r.

g) Yüz me i� le mi ni mü te -
akip, göv de nin iç ve d�� yü zü,
var ise toz, kan, i� kem be ba -
��r sak içe ri �i ve di �er kir le ri
uzak la� t�r mak için ih ti yaç
mik ta r� ka dar su kul la n� la rak
y� kan ma l� d�r.

h) Ke si mi mü te akip kar kas
din len di ril me li dir.

i) Y� ka ma dan son ra göv -
de nin si lin me sin de ke sin lik le
bez kul la n�l ma ma l� d�r, bu i�

için lü zu mu ha lin de ka ��t hav lu lar kul la n� la bi lir.
j) Ke sim den son ra dik kat li ce yü zü len de ri ler

et ar t�k la r�n dan te miz len dik ten son ra et ta ra f�
üs te ge le cek �e kil de tuz lan ma l�, boh ça �ek lin -
de kat la na rak ba� lan ma l� d�r.

15) Ke sim yer le ri nin de zen fek si yo nu ve ke -
sim ve par ça la ma da gö rev li per so ne lin kul lan -
d� �� an ti sep tik ve de zen fek tan lar sa� l�k ba kan -
l� ��n dan ruh sat l� ol ma l� d�r.

DE R� LE R�N KO RUN MA SI �Ç�N
YA PIL MA SI GE RE KEN LER

Çe �it li de ri ko ru ma yön tem le ri ne kar �� l�k en
ko lay ola rak kul la n� lan yön tem tuz lu ko ru ma
yön te mi dir. De ri ler, ha fif e�im li sert bir ze min
ve ya özel tah ta �z ga ra üze ri ne k�l yü zü alt ta ve
et yü zü üst te ka la cak �e kil de düz gün ce ya y� l�r.
Ya� de ri a��r l� �� n�n yüz de 30-50’si ora n�n da da -
ha ön ce kul la n�l ma m��, 2-4 mm. ça p�n da ta ne -
le re sa hip te miz tuz, de ri nin et yü zü ne, tuz lan -
ma m�� alan kal ma ya cak �e kil de (ge re kir se el le
ovu la rak) ya y� l�r. Bu i� lem den son ra de ri ler tüy -
lü k� s�m la r� d� �a dö nük ola cak �e kil de kat la n�r
(boh ça �ek lin de) ve il gi li yer le re (Türk Ha va Ku -
ru mu vb.) gön de ril mek üze re ha z�r bek le ti lir.

Va tan da� la r� m�z kur ban la r� n� mez ba ha ve
kom bi na lar ile kur ban ko mis yon la r� n�n be lir le di -
�i kur ban ke sim yer le rin de kes tir me li dir.

Ke sin lik le cad de, so kak ve park gi bi ka mu
alan la r�n da kur ban ke sil me ye cek tir.

Kurbanlık hayvan alırken
dikkat edilecek hususlar

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

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

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

Ka d� köy Be le di ye si’nin; top lum sa� l� �� n�n ko run -
ma s�, ça� d� �� ke sim gö rün tü le ri nin olu� ma ma s�, kur ban
iba de ti nin �s la mi yet’in ru hu na uy gun �e kil de ger çek le� -
ti ril me si için ya p� lan kap sam l� ha z�r l�k lar la il gi li bil gi
ve ren Ka d� köy Be le di ye si Za b� ta Mü dü rü Hak k� Ay d�n
de ne tim le ri ara l�k s�z sür dü re cek le ri ni be lir te rek, tes pit
edi len nok ta la r�n d� ��n da ya p� la cak ke sim le re izin ve ril -
me ye ce �i ni söy le di. 

Ge rek Za b� ta Mü dür lü �ü ekip le ri ge rek se Ve te ri ner
Mü dür lü �ü’ne ba� l� ve te ri ner he kim ler e� li �in de de ne -
tim le ri sür dür dük le ri ni söy le yen Ay d�n, “Ka d� köy Be le -
di ye si her y�l ol du �u gi bi Ka d� köy lü le rin ra hat bir Kur -
ban Bay ra m� ge çi re bil me si için ge rek li ön lem le rin ta ma -
m� n� al d�” di ye ko nu� tu.  

Kur ban Bay ra m� ha z�r l�k la r� sü rer ken, va tan da� la r�n
en çok �i ka yet çi ol du �u ko nu la r�n ba ��n da kur ban sa t��
yer le rin den kay nak la nan yo �un ko ku ge li yor. Bu y�l
Kur ban Bay ra m�’n�n, mev sim nor mal le ri nin üze rin de
sey re den s� cak ha va la ra denk gel me si ne de niy le ko ku �i -
kâ yet le ri art t�. Ka d� köy’de ise tek kur ban sa t�� ye ri Ko -
�u yo lu’nda bu lu nu yor. �l çe de be lir le nen 12 nok ta da kur -
ban ke si mi ya p� la bi le cek. Ku ral la ra uy ma yan la ra, hay -
va n� d� �a r� da izin siz ke sen le re ve ezi yet eden le re, Ka ba -
hat lar Ka nu nu ge re �in ce i� lem ya p� ra kak 83 TL. pa ra
ce za s� ke si le cek. 

Di �er ta raf tan kur ban l�k hay van sa t� c� la r� kur ban sa -
ta ma mak tan do la y� s� k�n t� l� ol duk la r� n� be lir tir ken, mü� -
te ri ler de kur ban l�k hay van fi yat la r� n�n a�� r� yük sek ol -
du �un dan �i kâ yet edi yor lar. 

KURBAN KES�M YERLER�

�BRAH�M AYDIN KO�UYOLU MAH.  �BRAH�MA�A 0216 474 97 21-22

BERAT DO�AN     YÖRÜK OTO YIKAMA / F�K�RTEPE MAH. HIZIRBEY CAD. NO:122/1 0538 420 37 75

SUAT ERDO�AN STS OTO YIKAMA / DUMLUPINAR MAH. MANDIRA CAD. NO:129/1 0555 667 00 12

YUSUF F�L�Z PAK�� OTO YIKAMA / F�K�RTEPE MAH. HIZIRBEY CAD. NO:82/A 0554 937 67 90

YUSUF EYÜP �AH�N  F�K�RTEPE E��T�ME YARDIM DERNE�� /  0216 550 27 26

F�K�RTEPE MAH. CAN�Ç� SOKAK NO:14

MEHMET TURAL �AHKULU SULTAN KÜLL�YES� / MERD�VENKÖY MAH.  TEKKE ALTI SOKAK NO:7        0216 368 55 25

YAD�KAR D�NCEL DOSTELLER ���TME ENGELL�LER �.Ö.O. / 0216 358 09 61

GÖZTEPE MAH. BESTEKAR Z�YA SOK. NO:9 

MUSTAFA KARAGÖZO�LU GÖZTEPE SEM�HA �AK�R HUZUREV� / 0216 358 29 42

MERD�VENKÖY MAH. �A�R AR�� CAD. NO:56

SÜLEYMAN H�LM� YILMAZ YILMAZ KARDE�LER OTO / ACIBADEM MAH. ONUR SOK. NO:10        0216 326 80 01-0532 672 86 53 

MEHMET SAL�H �PEKÇ� MEYDAN OTO YIKAMA / E��T�M MAH. BABACAN SOKAK NO:1 0530 516 21 21

�LHAM� DEM�REL KÜR�AT OTO PARK / HASANPA�A MAH. UZUNÇAYIR CAD. NO:16 0216 339 09 78

�LHAN GENÇ �OLA OTO YIKAMA  / F�K�RTEPE MAH. MANDIRA CAD. NO:19-21 0216 340 54 05

2012 YILI KURBAN BAYRAMI NEDENİYLE DÜZENLENEN
KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ

KURBAN SATI� YER�

�SM� ADRES� TELEFON

�BRAH�M AYDIN KO�UYOLU MAH. �BRAH�MA�A   0216 474 97 21-22

KADIKÖY’DE KURBAN
BAYRAMI HAZIRLIKLARI

DEVAM ED�YOR
Kadıköy’de

kurban satı� ve
kesim i�leri sıkı bir

�ekilde
denetleniyor. 
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Wus hu Fe de ras yon ba� kan l� -
�� için son dö ne me ce gi ri lir -
ken, Ba� kan l� �a aday ol du -

�u nu aç�k la yan uz man dok tor Kür �at Ra -
ma zan Öz de mir, Wus hu spo ru nu hak et ti �i
ye re ta �� mak üze re eki bi nin yö ne ti me aday ol -
du �u nu bil dir di. �s tan bul'da dü zen le di �i ba s�n top lan -
t� s� ile ba� kan l� �a res men aday ol du �u nu kay de den
Öz de mir, ca mi adan ge len ta lep üze ri ne aday ol ma ya
ka rar ver di �i ni be lir te rek, "Bu gü ne ka dar fe de ras yon -
da i� ler iyi git mi� ol say d�, ‘ben’ ye ri ne, ‘biz’ po li ti ka -
s� uy gu lan say d�, ya ni ca mi ada ho� nut suz luk ya ra t�l -
ma say d�, eki bim den bir lik te ça l� �a l�m tek li fi gel mez -
di. Ca mi ada bir hu zur suz luk var. �im di ye ka dar te mas
et ti �im ku lüp yö ne ti ci le ri, fe de ras yon da ak sa yan ve
�i kâ yet çi ol duk la r� yön le ri di le ge tir di ler” di ye aç�k la -

ma da bu lun du.
Ca mi ada ki hu zur suz luk

ya �an d� �� n�, ifa de eden Dr.
Öz de mir, Wus hu spo ru nu
Tür ki ye’de ge ni� bir ta -
ba na yay mak için pro je -
ler üret tik le ri ni kay de -
de rek, “Wus hu spo ru -
nu ge ni� bir ta ba na
yay mak için pro je le ri -
miz var. Bu nun için ül -
ke mi ze en iyi uz man la -
r� ge ti re rek, sa de ce bir -

kaç ki �i yi e�it mek için
de �il, kit le le rin e�i ti mi ne

önem ve re ce �iz. Ge rek ho -
ca, ge rek se ha kem le rin ulus -

la ra ra s� de ne yim le ri ni art t� r�p,
spor cu la r� m� z�n ve ha kem le ri mi zi

olim pi yat lar da hak et ti �i ye re ge tir me yi
he def li yo ruz” di yen Öz de mir, ca mi ada adam ka -
y�r ma c� l� ��n ol ma ya ca �� n� de vur gu la d�. Ku lüp le -
rin mad di im kân s�z l�k lar la bo �u� tu �u na dik kat çe -
ken Öz de mir, ken di le ri ne ge nel ku rul da yö ne tim
gö re vi ve ril di �in de ku lüp le re mad di im kân sa� la -
mak için çe �it li pro je le ri uy gu la ma ya ko ya cak la r� -
n� be lir te rek, “Bir çok fir ma, bu spo ra spon sor ola -
bi lir. �� te be nim eki bim, bu spon sor luk la r� sa� la -
ya cak,  spon sor lar dan sa� la na cak pa ra la r� da ku ra -

ca �� m�z va k�f ka na l�y la ku lüp le re, spor cu la ra,  ih -
ti ya c� olan la ra ak ta ra rak, mad di im kân s�z l�k la r�
a�mak is ti yo ruz” de di.

� ALT YA PI GÜÇ LE NE CEK,
�N SA NA YA TI RIM YA PI LA CAK

Ön ce lik le alt ya p� y� kuv vet len di re cek le ri ni,
in sa na ya t� r�m ya pa cak la r� n� ve okul la r� ta ra ya rak
spo ra yat k�n ö� ren ci le ri tes pit ede cek le ri ni an la tan
Dr. Öz de mir, “Bir �ey de ba �a r� l� ol mak is ti yor sak,
ön ce lik le alt ya p� y� kuv vet len dir me miz ge re ki yor.
Ya ni ön ce lik le in sa na ya t� r�m yap ma m�z çok
önem li. �n sa na ya t� r�m ya pan ül ke le rin olim pi yat -
lar da ki ba �a r� s� n� gö rü yo ruz. Biz de bu ger çe �i
göz önün de bu lun du ra rak, bu na bü yük önem ve -
re ce �iz” de di.

� WUS HU NE D�R?
Çin sa vun ma sa nat la r� n�n ge nel ad� olan Wus -

hu, güç i�, zor tek nik ve sa va� sa na t� an la m� na ge -
lir. Ger çek te, sal d� r� ve sa vun ma n�n ya n�n da ak ro -
ba si ve ba le ye ben zer ka re og ra fik ha re ket ler ve
Uzak do �u fel se fi Vu �u ad� al t�n da top la n�r. Gü -
nü mü ze ka dar yüz ler ce wus hu sti li ve bin ler ce
form (tao lu) ge li� ti ril di. 

Mo dern Wus hu, bu gün 1949'dan son ra Çin
Halk Cum hu ri ye ti'nde ge li� ti ri len bir gös te ri spo -
ru nun ad�. Mo dern Wus hu mü sa ba ka la r� tao lu ve
san da (dö �ü�) ol mak üze re iki di sip lin den olu �ur.
 Gü nü müz de 83 ül ke de Wusha Fe de ras yo nu bu lu -
nu yor.
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FENERBAHÇE’DEN hüzünlü bir �ekilde
ayrılan Alex’in Ocak ayında Türkiye’ye

dönece�i belirtildi. Bazı dostları ve takımdan
birçok arkada�ıyla milli maçta kampta
olmaları nedeniyle vedala�amayan eski
kaptanın hem bu amaçla hem de tatil

yapmak maksadıyla Türkiye’de takımların

devre arası tatiline girdi�i ocak ayında
�stanbul'a gelece�i ö�renildi. Öte yandan

Brezilya'da oynayaca�ı yeni takımı hakkında
sır vermeyen Alex için Palmeiras kulübü

büyük bir bütçe hazırlarken, tecrübeli yıldızın
Coritiba ile anla�tı�ı iddia edildi. Alex’in bunu

gelecek hafta açıklayaca�ı belirtiliyor.

ALEX, TÜRK�YE’YE GEL�YOR

Kür�at Ramazan Özdemir
Türkiye Wushu
Federasyonu
Ba�kanlı�ı’na

adaylı�ını resmen
açıkladı. Özdemir,

‘Wushu'yu hak etti�i
yere getirmek için

adayız’ dedi. 

Wushu Federasyonu için Dr. Özdemir aday

Kadıköy ve civarından takımların yer
aldı�ı �stanbul 1. Amatör Futbol Ligi’nde

kulüplerimiz gruplarında zorlu
kar�ıla�malar gerçekle�tiriyor.

15. GRUPTA Kozyata�� deplasmanda
Dudullu’ya 6-2 yenildi. 8.s�radaki Kozyata��’n�n 5
maçta 4 puan� bulunuyor. Ayn� grupta 9. s�radaki

Hilalspor ise 5. haftada henüz galibiyetle
tan��amad�. Son s�radaki Hilalspor evinde
Mesudiye’ye 4-1 yenildi. 16. grupta ise

Yelde�irmeni haftay� bay geçti. 
5. s�radaki Yelde�irmeni’nin 5 puan� bulunuyor.

17. grupta mücadele eden ekiplerimizden
Modafenspor deplasmanda mücadele etti�i

Kurtköyspor’u 2-1 yendi ve 6 maçta 16 puanla
liderli�i korudu. Kurtköyspor 2. s�rada yer al�rken
3. s�radaki Bostanc�spor bu hafta rakibi Taçspor

ile 0-0 berabere kald�. 
Taçspor 7 puan toplarken Bostanc�spor 11

puana yükseldi. 5. s�radaki Ko�uyolu ise
deplasmanda kar��la�t��� Bulvarspor ile gol

düellosu �eklinde geçen maçtan 4-3
ma�lubiyetle ayr�larak 9 puanda kald�. 18. grupta

ise Fikirtepe f�rt�nas� esiyor. Fikirtepe bu hafta
kar��la�t��� Elmal�’y� 4-1 yendi. 15. puanla 2.

s�radaki yerini korudu. �çerenköy �dman Yurdu
ise deplasmanda müthi� bir mücadele

sonras�nda Sancaktepe’yi 3-2 yendi ve 9 puana
yükselerek 4. s�rada yer ald�. Yoncaspor ise

Tunusba��’n� 2-0 geçti, 3. s�rada 9 puanla grupta
iddial� oldu�unu gösterdi.

� HAFTANIN KAR�ILA�MALARI
� 15. Grup: Kozyata��-Sar�gazi

Alemda�-Hilalspor
� 16. Grup: Çavu�ba��-Yelde�irmeni

� 17. Grup: Modafenspor-Kartal Yuvas�
Taçspor-Bulvarspor

�cadiye-Bostanc�
Ko�uyolu Kurtköyspor

� 18. Grup: �çerenköy �.Y.-Çavu�o�lu
Tunusba��-Fikirtepe

Karabekirspor-Yoncaspor

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

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

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