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 L
E �STANBUL Emniyeti ile

Kadıköy Belediyesi’nin
gerçekle�tirdi�i  ortak çalı�ma

kapsamında Kadıköy’deki
24 farklı lisede ö�renim gören

yakla�ık 6 bin ö�renci,
uyu�turucu madde tehdidine

kar�ı bilinçlendirildi. 
� Haberi Sayfa 3’te

Atatürk,
ölümünün 

75.
yıldönümünde

Kadıköy’de
saygı, sevgi ve

özlemle
anılıyor. 

GEÇ�RD��� hastalık nedeniyle
tedavi gören ünlü türkücü

Kamil Sönmez’e destek için
CHP Genel Ba�kanı Kemal
Kılıçdaro�lu ve sanatçılar

biraraya geliyor. 
� Haberi Sayfa 3’te

�� Haberi 11. Sayfada

Cumhuriyet tarihinin en önemli
heykeltra�lar�ndan; Anadolu’nun

dört bir yan�ndaki meydanlarda,
caddelerde, binalarda ‘dev’ izleri olan
Tankut Öktem, aram�zdan ayr�l���n�n 5.
y�l�nda Kad�köy’de bir sergiyle an�l�yor.

Geçti�imiz hafta CKM Sanat
Galerisi’nde aç�lan sergi, ustan�n

ya�am�n�, çamur, emek ve yetene�in
birle�iminden olu�an eserleriyle
anlat�yor, s�ra d��� bir sanatç�n�n
öyküsünü gözler önüne seriyor. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Antik Ege uygarl���
döneminden; yani

yakla��k 2500 y�ldan
bu yana demokrasi,

insanlar�n ve
toplumlar�n tan��t���

bir yönetim ve
dolay�s�yla ya�ama

modelidir.

Ortal��� kas�p
kavuran

�u me�hur
‘Gangnam Style’�
biliyorsunuzdur.
Bilmeyenler için
özet geçeyim;
Güney Kore’de
bir pop �ark�s�. 

DEMOKRASi
ZOR iŞTiR

AÇIK - KAPALI

Bir ‘Gangnam
Style’dır Gidiyor

TANKUT ÖKTEM
Bronza yazılan efsane:Bronza yazılan efsane:Bronza yazılan efsane:Bronza yazılan efsane:Bronza yazılan efsane:Bronza yazılan efsane:

Kad�köy Belediyesi, tarihi mirasa sahip ç�kmak amac�yla yapt��� 3 projesiyle
ödüle de�er görüldü. Belediyenin Frans�z kilisesi, çe�meler ve karikatür evi
projeleri, ‘Tarihi Kentler Birli�i Tarihi ve Kültürel Miras� Koruma Proje ve

Uygulamalar�n� Özendirme Yar��mas�’nda proje ödülü kazand�.

�� Haberi 10. Sayfada

Göztepe ile Moda sahil
parkında yenileme

çalı�maları süredursun,
Kadıköylü betonla�mı� de�il,

daha ye�il parklar istiyor. 

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

�� Haberi 8. Sayfada

Kar��la�t���n�z bir
zorlukla

pani�e kap�l�rsan�z
gö�sünüzde

s�k��ma,
bedeninizde

bitkinlik, içinizde
isteksizlik, halsizlik

hissedersiniz.

GÖZTEPEGÖZTEPEGÖZTEPEGÖZTEPE
GÖZTEPEGÖZTEPE

BETONLAŞIYOR MU?
BETONLAŞIYOR MU?
BETONLAŞIYOR MU?
BETONLAŞIYOR MU?
BETONLAŞIYOR MU?
BETONLAŞIYOR MU?

Uyuşturucudan korunmak için arkadaşınızı iyi seçin!Ulu Önder Atatürk özlemle anılıyor

Tarihi Kentler Birliği’nden
KADIKÖY’E ÖDÜL

Tarihi Kentler Birliği’nden
KADIKÖY’E ÖDÜL

Tarihi Kentler Birliği’nden
KADIKÖY’E ÖDÜL

Tarihi Kentler Birliği’nden
KADIKÖY’E ÖDÜL

Tarihi Kentler Birliği’nden
KADIKÖY’E ÖDÜL

Tarihi Kentler Birliği’nden
KADIKÖY’E ÖDÜL

Göztepe Parkı’nın
bu güzel halinden

eser kalmadı.

� Anma Programları  4. ve 9. Sayfalarda

Kılıçdaroğlu ve sanatçılar
Kamil Sönmez için buluşuyor
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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
● F�LM GÖS TE R� M�
� Sa bah Yıl dı zı Sa ba hat tin Ali 
Me tin Av daç’�n uzun bir ha z�r l�k sü re ci nin ar -
d�n dan ha ya ta ge çir di �i ya zar Sa ba hat tin
Ali’nin ya �a m� n� an la tan Sa bah Y�l d� z� bel ge se -
li Ka d� köy lü ler le bir kez da ha bu lu �u yor. Sa ba -
hat tin Ali’nin ço cuk lu �u, ö� ren ci lik y�l la r�, Al -
man ya gün le ri, ga ze te ci lik dö ne mi, ai le si,
dost la r� ve a�k la r� na da ir özel anek dot la r�n bu -
lun du �u bel ge se li hâ lâ iz le me diy se niz, 13 Ka -
s�m Sa l� sa at 20.00’de ve 8 Ara l�k Cu mar te si
sa at 15.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man -
ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ye bi lir si niz. 

● T�YATRO
�  Pe ri Dev den Kor ku yor
�ran l� ya zar Ab bas He kim’in ay n� ad l� öy kü sü -
nün, omur ga s� n� olu� tur du �u “Pe ri Dev den
Kor ku yor” ad l� oyun, �ran ede bi ya t� n�n çe �it li
dö nem le rin den ve �ran kül tü rün den bir çok
öge yi ba r�n d�r mak ta. Oyun, bir ba ba ile o� lu -
nun ma sal lar hak k�n da ko nu� ma s�y la ba� lar;
sö zü ge çen ma sal la r�n, ya so nu yok tur ya da
ba ��... Ba ba n�n o� lu na ya n�t la r� ha yat hak k�n -
da ken di ken di ne ko nu� ma la r� d�r san ki. Ma -
sal la r�n iyi ler, kö tü ler dün ya s�n da bu lu ruz ken -
di mi zi… Meh met Ka nar’�n çe vi ri sin den Öz gür
Er kek li’nin uyar la y�p yö net ti �i, Zey nep Er kek li
ve Göz de Çe ti ner’in rol al d� �� oyun 12 Ka s�m
Pa zar te si 20.30’da Ha san pa �a’da ki Emek
Sah ne si’nde ya p� la cak ilk gös te ri min ar d�n dan
ay n� yer de 18 ve 25 Ka s�m Pa zar gün le ri 20.30
ve 21.30 sa at le rin de se yir ci siy le bu lu �a cak.
0216 545 73 76
�  Son ba ha rı Bek ler ken
Her �e ye sa hip olan ye ni lik çi
ya zar �ris Mur doch’un hi ka -
ye si… Bir gün �ris ha f� za s�
da hil her �e yi ni kay be der.
Bir �ey ha riç, ko ca s� na olan
a� k� n�. Alz he mi er has ta l� �� na
ya ka la nan �ris Murc doch’�n
en bü yük des tek çi si ko ca s�
John Bay ley’in a� k� ve ba� l� -
l� �� ola cak t�r. Sad ri Al� ��k Ti -
yat ro su’nun sah ne ye koy -
du �u ve �ris’i Çol pan �l han’�n
can lan d�r d� �� oyun, 9 Ka s�m
Cu ma 20.30’da Ka d� köy Be -
le di ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
�  Has re tin den Pran ga lar
Es kit tim
Ti yat ro Kum pan ya s� bu se -
zon, ya y�n la d� �� tek bir ki tap -

la ede bi yat dün ya m� z�n us ta la r� ara s� na gi ren
ve el li nin üs tün de ki bas k� sa y� s� ile en çok oku -
nan �a ir ola rak ün le nen Ah med Arif’i “Has re -
tin den Pran ga lar Es kit tim”i ile a��r l� yor. Bi lin -
me yen bü tün yan la r�y la Ah med Arif ve �i ir le ri -
nin ya ra t� l�� se rü ven le ri, Sar per Öz san’�n mü zi -
�i ve Ke mal Ko ca türk’ün yo ru muy la se yir ci siy -
le bu lu �u yor; 10 Ka s�m Cu mar te si 20.30’da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
�  Sı kı gö ze tim
Ye ral t� ede bi ya t� n�n kö tü ço cu �u Je an Ge net,
üç mah kû mun zin dan ha ya t�n dan, ger çek le
ka bus ek se nin de gi dip ge len bir ke sit su nu yor.
Ge net’in “içe ri den” res met ti �i bu f�r t� na l� dün -
ya ya ka p� l�r ken, su çun, a� k�n, fe la ke tin ve y� k� -
m�n ayak ses le ri ni du ya cak s� n�z. 
Meh met Ka la’n�n yö net ti �i “S� k� gö ze tim”, Ka -
s�m ay�n dan iti ba ren tüm se zon bo yun ca
Emek Sah ne si’nde iz le ne bi lir.
0216 545 73 76
�  Son dan Son ra
S� �� nak ta iki in san: Mark (Em re K� nay) ile Lo ui -
se (Ahu Türk pen çe). Den nis Kelly’nin bu çar p� -
c� oyu nun da iki te mel ko nu i� le ni yor: Dün ya da
özel lik le ABD’de 11 Ey lül sal d� r� s� ile ge li �en
te rö rizm pa ra no ya s� ve bu olay la bir lik te ar tan
fa �i zan e�i lim ler; Güç kul la na rak de mok ra si ye
ka vu� tur ma ça ba s�; ya da bir er ke �in gü cü nü
kul la n�p bir ka d� n� el de et me mü ca de le si...
Son dan Son ra 10, 16 ve 28 Ka s�m sa at
20.30’da Du ru Ti yat ro’da iz le ne bi lir. 
0216 338 56 36
�  Kar man Çor man 
Müm taz �� bi lir son de re ce var l�k l� bir i�a da m� -
d�r. Bir gün sa ba h�n kö rün de ya n�n da ça l� �an
Fet hi Gü ven ma a�� na zam is te mek için ge lir

çün kü zen gin bir k� z�
ba ba s�n dan is te ye -
cek tir. “�u an ka zan -
d� ��m pa ra ev le ne ce -
�im k� z� mut lu et me ye
yet mez” der. Oy sa is -
te di �i k�z Müm taz be -
yin k� z� d�r. �s tan bul
Kum pan ya s�’n�n ye ni
oyu nu Kar man Çor -
man, 17 ve 23 Ka s�m
sa at 20.30’da Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde ve 16 Ka s�m
Cu ma 20.30’da Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir. 
�  Be zir gân
�s tan bul Halk Ti yat ro -
su’ndan yep ye ni bir
oyun! Mo li ere’in ba� -

ya p� t� Tar tuf fe, sür priz ler le do lu bir uyar la may -
la sah ne ye ge li yor. Cem Dav ran, �eb nem Bo -
zok lu, Bah ti yar En gin, Mu rat Ta� kent, Se lim
Can Yal ç�n, Ay tek Önal, Se lin Ye nin ci ve Er kan
Can’�n oy na d� �� “Be zir gân”, 14 Ka s�m Çar -
�am ba 20.30’da Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir. 
�  A� ka Gel dik
Es ki ve ye ni ili� ki ler ara s�n da ki fark lar, se vi len
ki �i ye bu sev gi nin an la t�l ma zor luk la r�, al dat -
ma, k�s kanç l�k, ev li lik ile bir lik te ili� ki ler de ne le -
rin de �i� ti �i, ide al e�i bul ma u� ra� la r�, ay r� l�k
ac� s� ve a� ka da ir her �ey var bu oyun da. Bu
Ti yat ro’nun sah ne le di �i “A� ka Gel dik”, 15 ve
28 Ka s�m 20.30’da Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde. 

● KONSER
�  Dün ya Sah ne le rin de Genç Ye te nek ler
Gü her ve Sü her Pe ki nel kar de� ler, dün ya sah -
ne le ri nin genç ye te nek le ri ni CKM sah ne sin de
bu lu� tu ru yor. El vin Hox ha (ke man), Do ruk han
Do ruk (vi yo lon sel), Yu nus Tun ca l� ( pi ya no) ve
Ve ri ko Tchum bu rid ze (ke man)’in so list ola rak
ka t� la ca �� kon se rin �ef li �i ni Sasc ha Go et zel
ya pa cak. Kon ser, 12 Ka s�m Pa zar te si sa at
20.00’de ba� l� yor. 
�  Es ki me yen Es ki ler de Gün cel le me ler 1
Ka d� köy Be le di ye si’nin bir kül tür hiz me ti olan,
yö net men li �i ni Yü cel Can ya ran’�n yap t� ��, Kla -
sik Türk Mü zi �i’nin Es ki me yen Eser le ri di zi si;
gü nü müz seç kin yo rum cu la r�y la ha yat bu lu -
yor. �c ra c� lar: So list - Kla sik Ke men çe - Ha ti ce
Do �an Se vinç, Ka nun - Sa fi naz Ri ze li, Ney -
Ali Tü fek çi, Ud - Me te As lan, Ritm - Mert Nar
Kon ser, 15 Ka s�m Per �em be sa at 20.00’de
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
�  �s tan bul Klar net Ko ro su 
Sah ne yi ha z�r la mak la gö rev li müs tah dem Ke -
rem, kon ser den ön ce sah ne de son dü zelt me -
le ri ya par ken �e fin ba ge ti ni al�r ve or kes tra y�
yö net ti �i ni ha yal eder. Tam o s� ra da or kes tra
sa nat ç� la r� içe ri gi rer. Ara la r�n da çok ho� lan d� -
�� As l� da bu lun mak ta d�r. Göz gö ze gel dik le -
rin de Ke rem kon tro lü nü kay be der ve or kes tra -
y� yö net me ye ba� lar. Az son ra ger çek or kes -
tra �e fi içe ri gir di �in de, Ke rem ile ina n�l ma s�
güç bir mü ca de le ola cak, olay lar t�r ma na cak
ve si hir ba� la ya cak t�r.
�s tan bul Klar net Ko ro su’nun bu e� len ce li kon -
se ri 15 Ka s�m Per �em be sa at 20.00’de Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde.  

● SÖYLE��
�  Sa na ta ve Sa nat çı ya Adan mı� Bir Ömür
Ya zar Ler zan Öke ile Söy le �i, Film Gös te ri mi
ve �m za Gü nü. “Sa na ta ve Sa nat ç� ya Adan m��
Bir Ömür” ad l� ki ta b� n�n ta n� t� m�, bel ge sel gös -
te ri mi ve söy le �i nin ar d�n dan Ler zan Öke,
okur la r� için ki ta b� n� im za la ya cak. Et kin lik 9 Ka -
s�m Cu ma sa at 14.00’te Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde. 
�  SOS Dep rem Pa ne li
SOS Çev re Gö nül lü le ri Plat for mu, 9 Ka s�m
Cu ma sa at 12.00’de “Dep rem Pa ne li ve S.O.S

23. Ku ru lu� Y�l dö nü mü Et -
kin lik le ri’ni Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde dü zen -
li yor. 
�  Tüm Yön le riy le Kent -
sel Dö nü �üm
TMMOB Mi mar lar Oda s�
�s tan bul Bü yük kent �u be -
si Ka d� köy Tem sil ci li �i, �s -
tan bul �e hir Plan c� la r�
Oda s� ve Ka d� köy Be le di -
ye si’nin ka t� l�m c� la r� ara s�n -
da yer al d� �� pa nel de, son
ç� kan ya sa ve yö net me lik -
le re gö re, �s tan bul’da ki
Kent sel dö nü �üm - Kent -
sel ye ni le me tar t� �� la cak.
Pa nel, 15 Ka s�m Per �em -
be 13.30’da Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde. 
�  Ga ze te ci - Ya zar Ni hat Genç ile Söy le �i
ve �m za
Ki tap la r�y la, mu ha le fe tiy le ve aç�k la ma la r�y la
gün de mi sar san bir ya zar… Ga ze te ci-Ya zar
Ni hat Genç’in Tür ki ye ve dün ya gün de min de -
ki ko nu lar hak k�n da fark l� yak la ��m la r� n� ka t� -
l�m c� lar la pay la �a ca �� söy le �i ve im za gü nü, 17
Ka s�m Cu mar te si 14.00’te Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde. 
�  Al tan Akı �ık ile �i ir li Soh bet
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde her ay i� le ne -
cek �i ir prog ram la r� fark l� �a ir le ri i� le ye rek �i ir
se ver le re ke yif li da ki ka lar ya �a ta cak. 14 Ka s�m
sa at 20.00’de ki �i ir li
Soh bet’in ko nu �u Al -
tan Ak� ��k, ano nim �i ir -
ler üze ri ne ko nu �a cak. 

● ATÖLYE
�  Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us -
lu yö ne ti min de ki Oku -
ma Atöl ye si, iki haf ta -
da bir Sa l� gün le ri
11.00’de, ede bi yat ki -
tap la r� n�n ön ce den
oku nup kü tüp ha ne de
üze rin de soh bet edil -
di �i bir kül tür et kin li �i.
Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde üc ret siz
ola rak ka t� l� ma aç�k
olan Oku ma Atöl ye -
si’nde bu ay in ce le ne -
cek ki tap lar; 13 Ka s�m

Sa l� Re fik Ha lit Ka ray - Ye zi -
din K� z� ve 27 Ka s�m Sa l�
John Cle land - Fanny Hill.

● SERG�
�  “El ve da Bü yük Ata türk”
1938 Ga ze te Ar �iv le ri Ser -
gi si
Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün
ölüm y�l dö nü mü olan 10
Ka s�m’da Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde çok özel
bir ser gi aç� l� yor; 1938 Ga -
ze te Ar �iv le ri Ser gi si, Ata -
türk’ün ölü mün den son ra
ç� kan ha ber ler den ve ga ze -
te kü pür le rin den olu �u yor.
10-17 Ka s�m ara s� gö rü le bi -
lir.  
�  �s tan bul-Ka dı köy 

Man za ra la rı
�s tan bul’un e� siz gü zel lik te ki ve �s tan bul’a öz -
gü böl ge le ri nin, sim ge le ri nin yer al d� �� öz gün
ya� l� bo ya ça l�� ma la r�n dan olu �an ser gi 1-15
Ka s�m ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta �� Kül tür 
�  Gül yüz At ko var ‘Eb ru ma ni a’
Ürün Sa nat Ga le ri si’nde 3-30 Ka s�m ta rih le ri
ara s�n da Gül yüz At ko var’�n ‘Eb ru ma ni a’ ad l�
ser gi si iz le ne bi lir. 
0216 363 12 80
�  Mem duh Ku zay Re sim Ser gi si
Sa nat ya �a m� n�, Tür ki ye’nin yan �s� ra Ame ri ka
ve Al man ya’da sür dü ren Mem duh Ku zay’�n

Tol ga Eti Sa na tE vi’nin sa nat
an la y� �� na pa ra lel ger çek -
le� tir di �i re sim ser gi si 3 Ka -
s�m - 8 Ara l�k 2012 ta rih le ri
ara s�n da iz le ne bi lir.
0216 368 26 79

● ÇOCUK
�  Dün ya Ço cuk Ki tap la rı
Haf ta sı
Ka d� köy Be le di ye si Muh tar
Öz ka ya Halk Kü tüp ha ne si,
“Dün ya Ço cuk Ki tap la r�
Haf ta s�” kap sa m�n da M.
Ba nu Ak soy ve Y�l d� ray Ka -
ra ki ya ile bir söy le �i ye ev
sa hip li �i ya p� yor. “Her ya�
için ço cuk ki ta b� uy gun mu -
dur?” ko nu su nun ko nu �u la -
ca �� söy le �i 9 Ka s�m Cu ma
gü nü sa at 15.00’te ba� l� yor,
her kes da vet li!

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

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

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

SEZON TOUR
Ba�dat Caddesi No:517/B  Çatalçe�me-BOSTANCI

Tel: 0216 372 35 77/78   
Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

� 15 Ki�i  ve üzeri gruplar ve ö�renciler  için özel turlar düzenlenir.

8-10 ARALIK MEVLANA TÖREN TURU (�EH�R MERKEZ� OTEL,
TÖREN B�LETL�, 1GECE KONAKLAMALI)

� 10-11 KASIM BEYPAZARI- 
ATATÜRK’Ü ANMA VE ANITKAB�R TURU
(1GECE KONAKLAMALI)
� 17-18 KASIM YÖRÜKKÖYÜ-SAFRANBOLU-AMASRA
TURU (1GECE KONAKLAMALI) 
� 18-20 KASIM EGE N�N YE��L �NC�S� T�RE, ME�HUR “T�RE
PAZARI” GEZ�S� BEDESTEN -KEÇEC�LER ÇAR�ISI (1GECE
KONAKLAMALI)
� 25 KASIM YÜRÜYEN KÖ�K-MUDANYA-TR�LYE -GÜNLÜK-
(YEMEKL�)
� 24-25 KASIM AMASYA-ÇORUM- �SK�L�P-HATTU�A�-
(1GECE   KONAKLAMALI)

B�R BA�KA GÜZELS�N
SONBAHAR! 

KADIKOY-2:Layout 1  11/8/12  10:45 AM  Page 1



des te �iy le ger çek le� tir dik le ri ni an la tan Bul duk, bu ko nu -
da genç le rin far k�n da l� �� n� ka zan ma y�, on la r�n ha ya ta po -
zi tif bak ma la r� n� sa� la ma y� he def le dik le ri ni be lir te rek,
uyu� tu ru cuy la mü ca de le de sa de ce po li si ye ted bir le rin
ye ter li ol ma ya ca �� n�, her ke se gö rev dü� tü �ü nü, her ke sin
çö zü mün par ça s� ol ma s� ge rek ti �i ni söy le di.

� “HA YIR DE MEK YET MEZ!”
�s tan bul Em ni yet Mü dür lü �ü Mad de Kul la n� m� Ön -

le me ve �z le me Bü ro Amir li �i sür dür mü� ol du �u “He def
Sen sin, Mad de Kul la n� m� na Ha y�r” pro je si kap sa m�n da
�s tan bul ça p�n da de �i �ik il çe ler de ger çek le� ti ri len ça l�� -
ma la r�n bir aya �� da Ka d� köy’de ger çek le� ti ril di. Ka d� -
köy Be le di ye si’nin de des te �iy le Ka d� köy’de ger çek le� -
ti ri len et kin lik ler kap sa m�n da ö� ren ci le re ön ce “Ha y�r
De mek Yet mez” ad l� ti yat ro oyu nu iz let ti ri le rek, genç le -
rin uyu� tu ru cu ya na s�l bu la� t� �� an la t�l d�. �s tan bul Em ni -
yet Mü dür lü �ü Mad de Kul la n� m� Ön le me ve �z le me Bü -

ro Amir li �i ta ra f�n dan ha z�r la nan oyun da; oyun cu la r�n
ba �a r� l� per for man s�y la mi zah ol gu su bir le �in ce, ö� ren ci -
le rin hem e� le ne rek hem de dü �ü ne rek iz le di �i bir oyun
or ta ya ç�k t�. 

� UZ MA NIN DAN Ö�ÜT LER
Ti yat ro oyu nu nun ar d�n dan �s tan bul Em ni yet Mü -

dür lü �ü Mad de Kul la n� m� Ön le me ve �z le me Bü ro
Amir li �i Uz man E�it me ni Re cep Söy le mez, uyu� tu ru cu
ve teh li ke le ri ne kar �� genç le re al t�n de �e rin de tav si ye ler -
de bu lun du. Yak la ��k 30 da ki ka l�k k� sa bir bil gi len dir me
se mi ne ri ve ren Re cep Söy le mez, uyu� tu ru cu nun öy le
zan ne dil di �i gi bi si yah gi yen adam lar ta ra f�n dan de �il,
çok ya k�n dan ta n� nan ar ka da�, sev gi li ve ya risk li or tam -
lar va s� ta s�y la genç le rin ha ya t� na gi re bi le ce �i uya r� s�n da
bu lu nandu. 

Re cep Dön mez, uyu� tu ru cu ile mü ca de le kap sa m�n -
da �s tan bul Em ni yet Mü dür lü �ü’nün �s tan bul’da 2011
y� l� için de 38 bin ope ras yon dü zen le di �i ni ve yak la ��k 55
bin ze hir ta ci ri ni ele ge çir di �i ni de aç�k la ya rak, ko nu nun
cid di ye ti ne dik kat çek ti. 

● Mustafa SÜRMEL�

Uyu� tu ru cu mad de ler top lum, özel lik le de genç le -
rin sa� l� �� n� teh dit edi yor. Uyu� tu ru cu ya ve teh li -
ke le ri ne dik kat çek mek, genç le ri ve top lu mu

uyu� tu ru cu mad de teh li ke sin den ve uyu� tu ru cu ta cir le -
rin den ko ru mak ama c�y la �s tan bul Em ni ye ti, Ka d� köy
Be le di ye si ile Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü Ka -
d� köy ça p�n da or tak bir ça l�� ma dü zen le di. Ka d� köy’de -
ki 24 fark l� li se de ö� re nim gö ren yak la ��k 6 bin ö� ren ci
5-9 Ka s�m 2012 ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi (CKM)’nde dü zen le nen
ak ti vi te ler le uyu� tu ru cu mad de teh di di ne kar �� bi linç len -
di ril di. 7 Ka s�m Çar �am ba gü nü ise pro je nin aç� l� �� ve ta -
n� t� m� dü zen len di. CKM’de dü zen le nen tö re ne Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, Ka d� köy �l çe Mil -
li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, �s tan bul Em ni yet Mü dür -
lü �ü Nar ko tik Suç lar la Mü ca de le �u be Mü dü rü Öz can
Bul duk ka t�l d�. 

� HER KE SE GÖ REV DÜ �Ü YOR
�s tan bul Em ni yet Mü dür lü �ü Nar ko -

tik Suç lar la Mü ca de le �u be Mü dü rü Öz -
can Bul duk pro je ile il gi li yap t� �� aç� l��
ko nu� ma s�n da uyu� tu ru cu ile mü da de le
ye ni yön tem ler ve pro je ler ger çek le� tir -
dik le ri ni söy le di. Son 3 y�l da �s tan bul’da
uyu� tu ru cu ko nu sun da 200 bin ki �i nin
ad li i� lem gör dü �ü nü be lir ten Bul duk, �s -
tan bul ça p�n da ger çek le� tir dik le ri “He -
def Sen sin, Mad de Kul la n� m� na Ha y�r”
pro je si nin 15 alt pro je den olu� tu �u nu, 19
be le di ye ile ça l�� t�k la r� n�, 3 y�l da 544 bin
ö� ren ci ye, 572 bin ai le ye ve top lam da 1
mil yon dan faz la ki �i ye ula� t�k la r� n� aç�k -
la d�. Her y�l plan la d�k la r� pro je nin Ka d� -
köy aya �� n�, Ka d� köy Be le di ye si’nin ve
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’ün

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

39 - 15 KASIM 2012HABER

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

�stanbul Emniyeti ile Kadıköy Belediyesi’nin gerçekle�tirdi�i  ortak çalı�ma kapsamında Kadıköy’deki 
24 farklı lisede ö�renim gören yakla�ık 6 bin ö�renci, uyu�turucu madde tehdidine kar�ı bilinçlendirildi. 

GEÇ�RD��� hastal�k nedeniyle tedavi gören
ünlü türkücü Kamil Sönmez’e destek için CHP

Genel Ba�kan� Kemal K�l�çdaro�lu ve
sanatç�lar biraraya geliyor. 

Eylül ay�nda Sönmez’i hastanede ziyaret eden
Kemal K�l�çdaro�lu’nun himayesinde sanatç�

dostlar� Kamil Sönmez ’e 45. Sanat Y�l�n�
sahnede kutlamas� için özel bir gece organize

ettiler. Bostanc� Gösteri Merkezi’ndeki özel
geceyi Oktay Kaynarca ve Sevcan Orhan

sunacak. Sanatç� Yavuz Bingöl’ün
organizasyonuyla, bu özel gecede sahneye

ç�kacak olan sanatç�lara, CHP Genel Ba�kan�
Kemal K�l�çdaro�lu da te�ekkür plaketi

verecek. Zafer Dalg�ç Orkestras� E�li�inde
sahneye ç�kacak olan sanatç�lar �unlar;

Ahmet Özhan, Ali R�za Gündo�du, Arif Sa�,
Bedri Ayseli, Belk�s Akkale, Davut Gülo�lu,

Erdal Erzincan, Hülya Polat, Hüsamettin
Suba��, Latif Do�an, �zzet Alt�nme�e, Onur
�an, Özcan Deniz, Selahattin Alpay, Sümer

Ezgü, Tu�rul �an, Ümit Tokcan, Volkan
Konak, Faruk Demir, Yavuz Bingöl ve Zerrin

Özer. 15 Kas�m Per�embe saat 20.00’de
Bostanc� Gösteri Merkezi’nde gerçekle�ecek

Vefa Gecesi’ne halen tedavisi süren
Sönmez’in de kat�lmas� bekleniyor. 

MAKEDONYA –YUNAN�STAN TURU
15-18 Kasım ve 22-25 Kasım 
Üsküp (1)- Ohrit (1) – Selanik 4

Y�ld�zl� otellerde O.K. Konaklamal� 
SADECE 289 tl.

BÜYÜK YUNAN�STAN TURU
7-11 Kasım

Atina (2)- Selanik (1)- 
4 Y�ld�zl� otellerde O.K. Konaklamal�

SADECE 325 TL.

Fahrettin Kerim Gökay Cad. no.34/1 Ziverbey Kadıköy

Tel.Fax. 0216 550 32 32
Mobile. 0542 416 56

Kılıçdaroğlu ve
sanatçılar Kamil

Sönmez için buluşuyor

Uyuşturucudan korunmak
için arkadaşınızı iyi seçin!
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22 Ekim Pa zar te si gü nü Os -
ma na �a Gö nül lü evi’nde
gö nül lü ler le bir lik te 29

Ekim Cum hu ri yet Bay ra m� kut -
la ma s� ya p�l d�.

Gö nül lü Evi’nde ya p� lan
kut la ma ya ko nu� ma c� ola rak
ka t� lan �a ir-ya zar Tan su Be le,
tüm ka t� l�m c� la r�n his le ri ne ter -
cü man ola rak  Ata türk �l ke le ri -
ni ve Cum hu ri yet il ke le ri ni vur -
gu la d�. Pe �i miz den ge len genç
nes lin Cum hu ri yet ve Ata türk
sev da la r� n� di le ge tir di ve ar ka -

m�z da ya r�n la ra gü ven le b� ra ka bi le ce �i -
miz ç�� gi bi bir genç li �in ol du �u nu an -
lat t�. �a ir-Ya zar Me la hat Ba ba l�k ise Os -
man l� sal ta na t�n dan  bu gü nü mü ze na s�l
ge lin di �i ni, ta ri hi mi zi özet le ye rek an lat -
t�. Kut la ma ya �a ir-ya zar Ce ma let tin Ta� -
k� no� lu ile yi ne �a ir Y�l maz Ay y�l d�z da
bi rer �i ir le ka t�l d� lar. Ya zar Fat ma Gü rel
ise için de bu lun du �u muz gün le rin öne -
mi ni bir ö� ret men gi bi ay d�n Türk ka -
d�n la r�y la pay la� t�. Top lan t� Os ma na �a
Gö nül lü Ba� ka n� �ük ran Gül gen’in ko -
nuk la ra kü çük ar ma �an lar tak dim et me -
si ve çay ik ra m�y la so na er di.

Acıbadem Gönüllü Evi, 2012-2013
çalı�ma döneminin ba�laması

nedeniyle Gönüllü Evi üyeleri ve
semt sakinlerine, Gönüllü Evi

Parkı’nda 2 Kasım Cuma günü bir
kahvaltı verdi.

Kahvaltıya katılan Kadıköy Belediye
Ba�kanı Av. Selami Öztürk ile Özel

Kalem Müdürlü�ü’nden Ayça
Akkaya Erdo�an, Gönüllü Merkezi

Yönetim Kurulu üyeleri Gülçin
Ergun, Nuran Kutman, Haluk

Okumu� ve Engin Baran, semt
sakinlerinin istek, dileklerini ve
sorunlarını dinlediler, yapılması

gerekenler hakkında sohbet ettiler.
Son olarak Acıbadem

Gönüllüleri’nin yeni çalı�ma
döneminin iyi geçmesi dile�inde

bulunuldu. 

Hol lan da’l� “Orc hes tra Mis ta” Gru bu 23-
24 Ekim 2012 ta rih le rin de, Ka d� köy
Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi’nde Türk

Halk Mü zi �i’ni ta n� mak ve e�i tim al mak ama -
c�y la Mü zik Gö nül lü le ri’ne ko nuk ol du. 

�.T.Ü. Türk Mu si ki si Dev let Kon ser va tu va -
r� Ö� re tim Gö rev li si ve Ka d� köy Be le di ye si
THM Ko ro su �e fi Ta� k�n Do �a n� ��k ta ra f�n -
dan ken di le ri ne Ka ra de niz, Do �u Ana do lu,
Trak ya, Or ta Ana do lu yö re le rin den se çil mi�
tür kü ler ö� re til di, bu tür kü le rin ve ge nel an -
lam da THM’de ritm, usul ve ic ra �e kil le ri uy -
gu la ma l� ola rak gös te ril di. Tür kü ler gi tar,
akor di on, sak sa fon, ke man, da vul/dar bu ka gi bi
Mis ta’n�n ken di ens trü man la r� ile ic ra edil di. 

Se çi len 6 adet tür kü nün or kes tra ile ba t�
ens trü man la r�y la ça l�n ma s� ve so list ta ra f�n dan
okun ma s� üze rin de ça l�� ma lar ya p�l d�. Ope ra
e�i tim li so lis tin tür kü oku ma s� da ça l�� ma la ra
ay r� bir gü zel lik kat t�. 

Grup ele man la r�,  THM’nin zen gin me lo di
ve ritm ya p� s� n� ta n� mak tan çok mem nun ol -
duk la r� n�  ve or kes tra re per tu va r� na Türk Halk
Mü zi �i par ça la r�n dan ba z� ör nek le ri da hil et -
mek üze re e�i tim al ma ya gel dik le ri ça l�� ma lar -
dan çok mem nun kal d�k la r� n� ve amaç la r� na
ula� t�k la r� n� ifa de et ti ler. Ça l�� ma lar s� ra s�n da

Türk çe bil me yen ve Türk Halk Mü zi �i’ne il gi
du yan or kes tra ele man la r� na Türk çe-�n gi liz ce
ter cü me le ri Ka d� köy Be le di ye si THM Ko ro su
Ba� ka n� R� za Peh li van ta ra f�n dan ya p�l d�.  

“Orc hes tra Mis ta” Hol lan da’da pro fes yo -
nel amaç l� ol ma yan ve için de mü zis yen lik d� -
��n da fark l� mes lek le re sa hip ele man la r�n da

ol du �u ho bi ola rak mü zik ya pan bir grup. 25
y�l l�k bir geç mi �e sa hip Mis ta, çe �it li ül ke le rin
mü zik ya p� s�y la il gi le ni yor ve ge çen za man
için de re per tuv ar�n da yüz ler ce par ça olu� tur -
mu� du rum da lar. Re per tu va r�n ço �un lu �u halk
dans la r� par ça la r�n dan olu �u yor ve hal ko yun la -
r� gös te ri le ri ne e� lik edi yor lar. Türk Halk Mü -
zi �i ile de il gi le ni yor lar, re per tu var la r�n da sa -
de ce bir kaç ta ne tür kü ol du �un dan ge ni� let -
mek is ti yor lar. Bu dü �ün ce den ha re ket le, Türk
Halk Dans la r� ve Türk Halk Mü zi �i üze rin de
ekip ça l�� ma la r� yap mak üze re ül ke mi zi zi ya -
ret eden or kes tra ele man la r�, tek rar ül ke mi ze
gel mek is te dik le ri ni ifa de et ti ler. Hol lan da ve
Tür ki ye mü zik kül tür le ri ara s�n da ki bu kay na� -
ma dan çok gü zel bir so nuç or ta ya ç�k t�. Türk
Halk Mü zi �i ne ve kül tü rü mü ze il gi gös te ren
ko nuk la r� a��r la mak tan mem nun kal d�k la r� n�
be lir ten Mü zik Gö nül lü le ri, “Orc hes tra Mis tra
Gru bu’na te �ek kür edi yo ruz” de di ler. 

10 Ka sım Cu mar te si gü -
nü sa at 09.05’de mil yon -
lar bu lu �up Türk'ün Ata sı na say gı sı -

nı tüm dün ya ya gös te re cek. 
Biz de �s tan bul’da mil yon lar dan on
bin ler ce si, Fe ner bah çe Ka yık ha ne-
Bos tan cı Fe ri bo tu sa hil yü rü yü� yo -

lun da, el ele tu tu �un zin ci ri mi zi
olu� tu ru yor, et ten du var ku rup

ATA’mı za say gı du ru �un da bu lu nu -
yo ruz.

Bu ül ke nin sa hip siz ol ma dı �ı nı, bu
hal kın ATA’sın dan vaz geç me ye ce �i -

ni, Ata türk il ke ve in kı lap la rı na ba� lı
ol du �u nu tüm dün ya ya gös te re ce -
�iz. “Ben de va rım” di yen le ri sa at

08.00’de bek li yo ruz.
Yüz ler ce Ka dı köy Gö nül lü sü siz le ri
alan da bek li yor ola cak, zin ci re da -
vet edip; “ho� gel di niz ATA sev da lı -

la rı” di ye cek.
Muh taç ol du �u muz kud ret da mar la -
rı mız da ki asıl kan da mev cut tur. Ay -
dın lık yüz lü Cum hu ri yet in san la rı, bu
bu lu� ma bir ey lem de �il dir, yü rü yü�

hiç de �il dir, dö viz, slo gan, ku rum,
kim lik be lirt me den Türk hal kı ola rak

si yah giy si le ri miz le ge lip ATA'ya
SAY GI du ru �un da bu lu na ca �ız. 

Ve di ye ce �iz ki;“Se nin kur du �un
CUM HU R� YE T� ve �L KE LE R� N� da hi li

ve ha ri ci bed hah la ra kar �ı” ko ru -
mak ve kol la mak için, biz ay dın lık
Türk in san la rı, zin ci ri mi zi olu� tur -
duk, et ten du var ör dük, önün de

say gıy la e�i li yo ruz.
SEN RA HAT UYU ATAM.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57  / 9 - 18  KASIM 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

MEME
HASTALIKLARINDA

ERKEN TANI
Tarih: 09.11.2012 Cuma /

Saat 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Erenköy Gönüllüleri

SANATA VE SANATÇIYA
ADANMI� B�R ÖMÜR

Yazar Lerzan ÖKE
Tarih: 09.11.2012 Cuma /

Saat 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: 

Feneryolu Gönüllüleri
HUZUREV� Z�YARET�
Tarih: 09.11.2012 Cuma

Saat 14.00
Yer: Valideba� Ö�retmenler

Huzurevi
Düzenleyen: 

Ac�badem Gönüllüleri
ATAYA SAYGI Z�NC�R�

Tarih: 10 Kas�m 2012
Saat 08.00

Yer: Fenerbahçe Ordu Evi-
Bostanc� Sahili aras�ndaki

yürüyü� alan�
Düzenleyen: 

Kad�köy Belediyesi
Gönüllüleri

“B�R EVLENME” T�YATRO
OYUNU

Tarih: 12.11.2012 Cuma
Saat 20.00

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

YA�LI HASTALARIN TIBB�
VE F�Z�KSEL SORUNLARI
(Alzheimer Derne�i ��birli�i ile

Sal� Çay Saati Toplant�lar�
Doç. Dr. Ne�e TUNCER
Tarih: 13.11.2012 Sal�

Saat 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
RADYASYON, ÇEVREM�Z

VE �NSAN SA�LI�INA
ETK�LER�

Prof. Dr. Tulay ENG�ZEK
Tarih: 13.11.2012 Sal�

Saat 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: 

Feneryolu Gönüllüleri
GENÇ NEFESLER TSM

KOROSU KONSER�
�ef Gürhan YAMAN

Tarih: 13.11.2012 Sal� / 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: 

Müzik Gönüllüleri
ATAYA SAYGI CAZ

KONSER�
HAKAN BA�AR QINTET

Tarih: 13.11.2012 Sal�
Saat 20.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi Büyük Salon

Düzenleyen: 
Müzik Gönüllüleri

S�NEMA VE T�YATRO
SANATÇISI

ALTAN AKI�IK �LE ���RL�
SOHBET

Tarih: 14.11.2012 Çar�amba
Saat 20.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Merdivenköy
Gönüllüleri

�Ç�M�ZDEK� BEN MUTLAK
E��TT�R

Doç. Dr. Nusret KAYA
Tarih: 14.11.2012 Çar�amba

Saat 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
N�HAVENT BAYANLAR

TSM KOROSU KONSER�
�ef Recep Alper ÇEV�REL

Tarih: 14.11.2012 Çar�amba
/ Saat : 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

ENERJ� VE NEFESLE
DUYGU TERAP�S�
Ya�am Koçu Ufuk

TU�UTLU
Tarih: 15.11.2012 Per�embe

/ Saat 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah.  Gönüllüleri
NLP SOHBETLER�

Ki�isel Geli�im Uzman�
Sabiha PARLARDEM�R

Tarih: 15.11.2012 Per�embe
Saat 14.00

Yer: Sahray�cedid Defne
Park� Gönüllü Evi

Düzenleyen: Sahray�cedit
Gönüllüleri

TÜM YÖNLER�YLE
KENTSEL DÖNÜ�ÜM

Dr. Ahmet K�vanç Kutluca
(�ehir Planc�lar� Odas� Yön.

Kurulu Üyesi)
Saltuk Yüceer (Mimarlar
Odas� �stanbul BK �ube

Anadolu 1.BKBT Ba�kan�)
Tarih: 15.11.2012 Per�embe

Saat 13.30
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
KÜRESEL �KL�M

DE����KL���N�N TÜRK�YE
ÜZER�NE ETK�LER�

Prof. Dr. Mikdat Kad�o�lu
Doç. Dr. Seda Kundak

(�TÜ’den)
16.11.2012 Cuma /14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
KLAS�K DÜ�ÜNCEDEN
MODERN DÜ�ÜNCEYE

Dr. Haluk BERKMEN
Tarih: 17.11.2012 Cumartesi

/ Saat 14.00
Yer: Feneryolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

D�YABETLE YA�AM
�ç Hast. Uzm. Ay�egül

KARAÇAM
Tarih: 16.11.2012Cuma

Saat: 10.00
Yer: Hasanpa�a 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Hasanpa�a Gönüllüleri
Dr. Rana Be�e Sa�l�k
Poliklini�i i�birli�i ile

9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri

KADIKÖY Belediyesi Erenköy Gönüllü Evi
Kültür Sanat ve E�itim Komitesi’nin

düzenledi�i ve uzman psikolog Selda Özen’in
sundu�u “Yeni Ku�ak Gençlerle �leti�im”

semineri, 19 Ekim Cuma günü Caddebostan
Kültür Merkezi B salonunda yapıldı.

Gönüllü Evi Ba�kanı Nesrin Kaynak’ın açılı�
konu�masıyla ba�layan seminerde, psikolog
Selda Özen, nesillerin özelliklerinden, geli�en

dünya ile birlikte nesiller arasında olu�an
hayatı algılayı� ve yorumlama farklılıklarından
söz etti. Özellikle en büyü�ü henüz 12 ya�ında

olan ve “Z ku�a�ı” olarak adlandırdı�ımız
çocuklarımızın, tümüyle teknoloji içine

do�mu� olmasının getirdi�i farklılık ve ileti�im
güçlükleri üzerinde duruldu.

Kendine ait aile danı�ma merkezinde
çalı�malarını sürdüren Selda Özen’in, “bir

parmak ve tek tu�la bir anda her türlü bilgiye
ula�abilen yeni ku�ak gençlerle ileti�im

kurmanın yeni ve farklı yollarını bulmamız
gere�i”ni vurguladı�ı seminer, izleyicilerin

soruları ve payla�ılan deneyimlerle renklendi.

Kadıköy’de Hollandalı grup

Osmanağa’da Cumhuriyet coşkusu

Yeni Nesil
Gençlerle İletişim

Semineri

Kadıköy Belediyesi
Gönüllüleri, Ata’yı

74. ölüm
yıldönümünde

Ata’ya Saygı Zinciri
olu�turarak

saygıyla anıyor.
Zincir, Fenerbahçe

Kayıkhane -
Bostancı Feribotu

sahil yürüyü�
yolunda

olu�turulacak.

BU SAYFA KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 89.
yıldönümü, Uzunhafız Sokak’taki Rasimpa�a
Mahalle Evi önünde co�kuyla kutlandı. 14.00-
16.00 saatleri arasında devam eden törende,

üyelerden emekli sınıf ö�retmenleri Sema
Özdemir, Günsel Mütevellio�lu ile Sema

Özdemir günün anlam ve önemini vurgulayan
konu�malar yaptılar. Üyelerden Ayfer Miyak

“Atam” �iirini okuyarak törene katılanlara
duygulu anlar ya�attı. Mahallede bulunan

Osmangazi �lkokulu ö�rencileri �iir ve mar�lar
ile destek verdiler. Rasimpa�a Mahalle Evi
Korosu, �ef Semih Ataergin’in yönetiminde

Ata’nın sevdi�i �arkıları seslendirdi. Törene ilgi
ve katılım yo�undu. Tören sonunda mahalle

sakinleri etkinlik nedeniyle Rasimpa�a
Gönüllüleri’ne te�ekkür etti.  

RASiMPAŞA’DA 
29 Ekim kutlaması

Acıbadem’de yeni dönem kahvaltıyla başladı

Gönüllü Konseyi Yürütme Kurulu ‘10 Kasım Ataya
Saygı Zinciri’ anma töreni için her gün hummalı bir

�ekilde çalı�ma yürüttüler.

10 Kasım’da düzenlenecek ‘Ataya Saygı Zinciri’
anma töreni için yüzlerce gönüllü görev aldı ve

Kadıköy'ün tüm semtlerinde çalı�tılar.
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Beykent Üniversitesi Hastane ve Sa�l�k Kurumlar� Yönetimi Yüksek Lisans ç�k�� belgemi kaybettim.
Hükümsüzür. Saliha Tortuk ODOBA�
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KAYIP �LANI

Ka d� köy lü Çi ya Ya y�n la r�’n�n 3 ay l�k der gi si
Ye mek ve Kül tür'ün son sa y� s� ç�k t�. Sa lih
Bo lat ’�n ye mek ya z� s� ile ba� la yan der gi de,

Bur han Fe lek’in 1982 y� l�n da Mil li yet ga ze te sin de
ya y�n lan m�� olan ya z� s�n da dö ne min bes len me
kül tü rün de pro te in ih ti ya c� na ce va ben ge tir di �i
öne ri le re yer ve ri li yor. Os man l� lar da se rin le ti ci ve
fe rah la t� c� bir içe cek olan �er be tin, Tat l� ha ne-i
Ami re’de ki ma ce ra s� üze ri ne bir ya z� ya zan Arif
Bil gin’in Ha zi ne-i Has sa’dan 1850 ve 1919 y� l� -
na ait iki def te rin dö kü mü ile ha z�r la d� �� in ce le -

me si, bi zi bir bi rin den fark l� bir çok �er bet tü rü ve
üre tim bi çi mi ile ta n�� t� r� yor. Yu suf Zi ya Or taç, es ki

çay ha ne ler, k� ra at ha ne ler ya z� s� ile et ra fa bir çay ve
kah ve ko ku su ya y� yor. Ömer Fa ruk �e ri fo� lu’dan
Ke bab ç� Ka mil’i okur ken dö ne mi miz de ki az bu lu -
nur bir ili� ki bi çi mi ne de ta n�k l�k edi yo ruz. M. Bü -
lent Var l�k, üç Fran s�z sey ya h� The ve not, Ta ver ni er
ve To ut fort’un gö zün den co� raf ya m�z da bir yol cu -
lu �a ç� ka r� yor bi zi. Tur gut Kut’un ha z�r la d� ��, ilk
bö lü mü bu sa y� da yer alan Ga rip �ey ler her sa y� m�z -
da bir bi rin den il ginç ya �an m�� l�k lar ve anek dot lar
ile bi zi �a ��r ta cak. Ha �im �a hin, 16. yüz y�l da ya �a -
m�� Be �ik ta� l� Yah ya Efen di’nin ha ya t� n�n izi ni sü -
rer ken ken di si nin der gâ h�n da ve ha ya t�n da pek
önem li bir yer tu tan pi rin ce da ir yaz d� �� met hi ye yi

pay la �� yor. ��l l�k, dul av rat çor ba s�, dil ber du da �� is -
mi ni ka d�n be de nin den alan mut fa �� m�z da ki ta n� d�k
ye mek ve tat l� isim le rin den ba z� la r�; bu isim le rin ha -
re ket nok ta la r� üze ri ne dü �ü nen Der ya �a� man Kay -
l� ve Eren Ak çi çek so ru yor: “Top lum sal ya �am da
ev le ri miz de ki mut fak la r�n cin si ye ti, ka d�n ve er kek
va ro lu �u nu na s�l et ki le mek te dir?” Da vid Wai nes,
Or ta ça� �s lam top lum la r�n da “Lüks Yi ye cek ler” ko -
nu su nu ara� t� r�r ken, as l�n da ne ye ne re den ve na s�l
lüks de nil di �i ya da de ni le bi le ce �i üze ri ne dü �ü nü -
yor ve Se mih Öz kan, Do �u ve Ba t� Hris ti yan kül tü -
rün de a� ç� la r�n ko ru yu cu su Azi ze Mart ha ve Aziz
Lo ren zo’ya ya k�n dan ba k� yor. 

Bu dergide lezzet var
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�s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si, geç ti �i miz ay -
lar da kay bet ti �i miz Gün gör Dil men’in lib ret to -
su nu yaz d� ��, ‘Mi das’�n Ku lak la r�’ ad l� Türk

ope ra s� n� ye ni den Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s�’nda sah ne li yor.

Mü zik le ri genç ya� ta kay bet ti �i miz ün lü Türk
bes te ci si Fe rit Tü zün’e, lib ret to su Gün gör Dil -
men’e ait ese rin, or kes tra �ef li �i ni Ser dar Yal ç�n
ya p� yor. Ko ro �e fi Gök çen Ko ray olan ese rin ko re -
og ra fi siy se Sel çuk Bo rak im za s� n� ta �� yor. De kor
ta sa r� m� Ze ki Sa ra yo� lu’na a ait ese rin kos tüm le ri -
ni Çi men So mun cu o� lu, ���k ta sa r� m� n�y sa Me tin
Ko ca türk ya p� yor. ‘Mi das’�n Ku lak la r�’ ope ra s�
geç ti �i miz se zon sa nat se ver ler le bu lu� mu� tu. Eser -
de, gü ne� tan r� s� Apol lon ile do �a tan r� s� Pan ya r� -
�a tu tu �ur lar. Mü zik ala n�n da ki min da ha us ta ol du -
�u nu ka n�t la mak is ter ler ve Frig ya Kra l� Mi das’�
yar g�ç ola rak se çer ler. Apol lon li riy le, Pan ise flü -
tüy le ya r� �a cak t�r. Apol lon’u an cak an la yan ku lak -
lar “i�i te bi le cek tir!”. Mi das, Apol lon’un mü zi �i ni
i�it me si ne ra� men da ha güç lü olan Apol lon’u ye -
nik dü �ü rür. Bu nun üze ri ne Apol lon Mi das’� ce za -

lan d� r�r ve ku lak la r� n� e�ek ku lak la r� na çe vi rir.
Ada le tin ve dü rüst lü �ün öne mi nin sa ti rik bir bi -
çim de an la t�l d� �� eser de, Mi das ha ta s� n� an la ya cak,
Apol lon ta ra f�n dan af fe di lip ye ni den in san ku lak la -
r� na ka vu �a cak t�r. 

“Mi das’�n Ku lak la r�” ope ra s�n da “Mi das” ro -
lü nü Mu rat Gü ney/Se dat Öz top rak/ Ke vork Ta vit -
yan, “Ber ber ba ��” ro lü nü Bü lent Atak/Sü ha Y�l d�z
oy nar ken, “Apol lon” ro lü nü Ke nan Da �a �an/Za fer
Er da�/ Umut Tin gür ve Gök han Ür ben pay la �� yor -
lar. Eser de “Pan” ro lü nü Bes nik Ade mo� lu/Yo el
Ke �ap/Ti mur Do �a nay can lan d� r�r ken, “Ay Tan r� -
ça s�” ro lü nü Öz lem Soy dan/Tü lay Uyar ve Si rel
Ya ku po� lu , “Hey kel ci ba ��” ro lü nüy se Se van �en -
can/Ali Hay dar Ta� pay la �� yor lar.  Geç ti �i miz se -
zon ka pa l� gi �e oy na yan Mi das’�n Ku lak la r�, bu se -
zon yal n�z ca Ka s�m ay�n da sah ne le ne cek. Sey ret -
me �an s� bu la ma yan sa nat se ver le rin uzun za man -
d�r bek le dik le ri Mi das’�n Ku lak la r� ope ra s�; 9 ve 13
Ka s�m ta rih le rin de sa at 20.00’de; 10 Ka s�m Cu -
mar te si sa at 16.00’da Ka d� köy Sü rey ya Sah ne -
si’nde iz le ne bi lir. 0216 346 15 31/ 120

● Sem ra ÇE LE B�

Tür ki ye ti yat ro su na ar ma �an et ti �i ile ri ci-
top lum cu oyun la r�y la her za man ses ge ti -
ren, ti yat ro se ver le rin vaz ge çe me di �i top lu -

luk lar dan olan Dost lar Ti yat ro su, ku ru lu �u nun
43. y� l� n� Ka d� köy lü ler ’le kut lu yor. 1969 y� l�n da
ti yat ro nun ku ru lu �u na im za atan us ta ti yat ro cu
Gen co Er kal, 5 gün üst üs te 5 ay r� oyu nu nu Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
sah ne le ye cek. 

Us ta n�n son y�l lar da bü yük il gi gö ren oyun la -
r� n� iz le mek için ka ç� r�l ma ya cak bir f�r sat su nan
27 Ka s�m-1 Ara l�k ta rih li prog ram �öy le: 
� 27 Ka s�m Sa l� / BEN BER TOLT BRECHT

Ber tolt Brecht’in �i ir, öy kü ve �ar k� la r�n dan
uyar la yan, yö ne ten Gen co Er kal �un la r� söy lü yor:
“Öy le ya zar la r�m var ki y�l lar bo yu pe �i mi b� rak -
m� yor lar, pe� le ri ni b� rak m� yo rum. �� te Nâ z�m
Hik met, Aziz Ne sin… i� te Brecht. Ta n�� ma m�z

60’l� y�l lar. �lk Brecht oyu num An ka ra Sa nat Ti -
yat ro su’nda Asaf Çi yil te pe’nin yö net ti �i Ar tu ro
Ui’nin Ön le ne bi lir Yük se li �i, y�l 1966. Bir ön ce -
ki oyu nu ma Nâ z�m Hik met’le 35 Y�l de mi� tim.
De mek ki bu y�l da Ber tolt Brecht’le 43 Y�l di ye -
bi li rim. Ge ne uzun bir yol cu luk…”
� 28 Ka s�m Çar �am ba / KE REM G� B�: NÂ -

ZIM H�K MET’LE 35 YIL
Gen co Er kal, bel ge sel-ti yat ro ve �ii ri bu lu� tu -

ra rak, se yir ci le ri Nâ z�m Hik met’in �i ir dün ya s�n -
da bir ge zin ti ye ç� kar t� yor. Gen co Er kal’�n yö ne -
tip oy na d� ��, Nâ z�m Hik met’in �i ir le rin den olu -
�an tek ki �i lik oyun da, Nâ z�m Hik met’in genç lik
y�l la r�, mah ku mi ye ti, ha pis ha ne y�l la r�, aç l�k gre -
vi, zo run lu sür gün lü �ü, va tan has re ti, tüm dün ya -
y� ku cak la yan in san sev gi si, dün ya ba r� �� için mü -
ca de le si, Kur tu lu� Sa va �� iz le nim le ri, XX. yüz y� -
l�n dün ya öl çü sün de en bü yük ozan la r�n dan bi ri -
nin ya �a m� bel ge sel bir film le bü tün le �e rek Fa -
z�l Say’�n mü zik le ri e� li �in de �i ir sel bir des ta na
dö nü �ü yor.

� 29 Ka s�m Per �em be / S� VAS 93
Gen co Er kal’�n yaz d� �� ve yö net ti �i bel ge sel

oyun Si vas’93 Ma d� mak Ote li’nde ki yan g� n�n
öy kü sü nü an la t� yor. Ba� tan so na bel ge sel film e� -
li �in de oy na na cak bu oyu nun mü zi �i de Fa z�l

Say im za s� n� ta �� yor.
� 30 Ka s�m Cu ma / MARX’IN DÖ NÜ �Ü

Gen co Er kal’�n yö ne tip oy na d� �� tek ki �i lik
oyun da, Marks’�n ka r� s� Jenny, k� z� Elea nor, dos -
tu En gels ve si ya si ra ki bi Ba ku nin gi bi ka rak ter -
ler le il gi li de �er len dir me le ri önem li bir yer tu tu -
yor. Marks, ya �a m�y la il gi li olay lar, Jenny ile
yap t� �� ev li lik, Lon dra’ya sü rül me si, üç ço cu �u -
nun öl me si, za ma n�n po li tik ça t�� ma la r�, �r lan -
da’n�n �n gil te re’ye kar �� di re ni �i, Av ru pa’da ki
1848 dev rim le ri, Ko mü nist Ha re ket, Pa ris Ko mü -
nü olay la r� hak k�n da ko nu �u yor. � 1 Ara l�k Cu mar te si / 

NE RE YE G� D� YO RUZ? AZ�Z L�K LER
Ölü mü nün 15. y� l�n da bü yük gül me ce us ta s�

Aziz Ne sin’in öy kü, �i ir, ma sal ve ta� la ma la r�n -
dan Gen co Er kal’�n uyar la d� �� ve tek ba �� na oy -
na d� �� bu ça� da� med dah gös te ri sin de bu gün ler -
de her ke sin bir bi ri ne sor du �u “Ne re ye gi di yo ruz”
so ru su na ya n�t ara n� yor. �çin de ya �a d� �� m�z top -
lu mun çe li� ki le ri, ç�k maz la r� vu ru cu bir dil le gül -
dü rü yor, dü �ün dü rü yor. Y�l lar ön ce sin de ya z�l -
m�� me tin le rin bu gün ne ka dar gün cel ola bil di �i
in sa n� �a ��r t� yor. 

Ba� la ma sa at le ri 20.30 olan oyun lar la il gi li
ay r�n t� l� bil gi ye Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nden ula �a bi lir si niz: 0216 467 36 00

Tiyatro ustası Genco Erkal 43.
sanat yılında yine bir ilke imza
atıyor ve 5 gün 5 ayrı oyunla
Kadıköy Belediyesi CKM’de

tiyatroseverlerin kar�ısına çıkıyor.

31. Ulus la ra ra s� �s tan bul Ki tap Fua r�,
bu y�l 17-25 Ka s�m ta rih le ri
ara s�n da Bü yük çek -

me ce’de ki TÜ YAP
Fu ar ve Kon gre
Mer ke zi’nde dü zen le -
ne cek. Ki tap Fua r� 600
ya y� ne vi ve si vil top lum
ku ru lu �u nun ka t� l� m�,
200 et kin lik ve yüz ler ce
im za ile ka p� la r� n� ki tap se -
ver le re aç ma ya ha z�r la n� yor.  

Onur ya za r� n�n Gül ten
Da y� o� lu ol du �u ve ana te ma -
n�n “Ço cuk lu �um Yur dum dur-
Ço cuk ve Genç lik Ede bi ya t�”
ola rak be lir len di �i ki tap fua r� bir -
bi rin den renk li ço cuk et kin li �i ne
ev sa hip li �i ya pa cak. Fu ar sü re -
sin ce Gül ten Da y� o� lu’nun ka t� -
l� m�y la ço cuk ede bi ya t� üze ri ne
pa nel ve söy le �i ler dü zen le ne -
cek.

Bu se ne fua r�n ilk dört gü nü,
aç�k ka la cak Ulus la ra ra s� Sa lon
kap sa m�n da Hol lan da, “Onur
Ko nu �u” ül ke ola rak yer al� yor.
Hol lan da’dan ya y� nev le ri nin ka -
t� l� m�y la dü zen le ne cek ko nuk ül ke et kin lik le ri
kap sa m�n da mo dern Hol lan da ede bi ya t� n�n önem -
li isim le ri fua r�n ko nu �u ola cak. Prog ram kap sa -
m�n da Ka der Ab dol lah, Muh sin K� z�l ka ya ile bir -
lik te 17 Ka s�m Cu mar te si gü nü, Henk Bo om ise

Ah met Ümit ile bir lik te 18 Ka s�m
Pa zar gü nü bir söy le �i ye ka t� la cak.
Ay r� ca Hol lan da’n�n önem li il lüs -
tra tör le rin den Ma rit Torn qvist
17-20 Ka s�m ta rih le rin de ço cuk -

la ra yö ne lik ola rak il lüs tras yon atöl -
ye le ri dü zen le ye cek. Mo dern Tür ki ye’nin ku -

ru lu �u üze rin de yap t� �� ara� t�r ma la r�y la ta n� nan
aka de mis yen-ta rih çi Erik Jan Zürc her 18 Ka -
s�m Pa zar gü nü Me te Tun çay, Meh met Ö. Al -
kan ve Ah met De mi rel’in ka t� la cak la r� pa nel de
ko nu� ma c� ola rak yer ala cak.

K� TAP FUA RI SOS YAL MED YA DA
Ki tap fua r�y la il gi li en gün cel ha ber ler, ko -

nuk ya zar lar, ka t� l�m c� ya y� nev le ri, im za gün -
le ri ve et kin lik prog ra m�y la il gi li her tür lü gün -
cel ha ber www.fa ce bo ok.com/is tan bul ki tap -
fu ari ve www.twit ter.com/ki tap fu ari üze rin -

den ta kip edi le bi le cek. Ki tap Fua r� web si te si de
ye ni içe ri �i ve gö rü nü müy le fu ar zi ya ret çi le ri ne
su nu lu yor. Fu ar dan ha ber le rin, et kin lik le rin, im za
gün le ri nin ve gün cel bir çok bil gi nin yer al d� �� Ki -
tap Fua r� web si te si ni www.is tan bul ki tap fu -
ari.com ad re sin den ta kip ede bi lir si niz.
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ntik Ege uy garl��� dö ne min den; ya ni yak -
la��k 2500 y�ldan bu ya na de mok ra si in -
san lar�n ve top lum lar�n tan��t��� bir yö ne tim
ve do lay�s�yla ya �a ma mo de li dir. M.Ö. 5.
yüzy�lda yer yü zün de gö rül mü�, son ra uzun

sü re or ta dan kay bol mu�. Ta bi ilk uy gu land���
yer de ki bi çi mi bu gü nün dün yas�nda te bes süm le -
re yol açar... Ün lü Pe rik les'in Ati na De mok ra si -
sin de sos yal hak lar yaln�zca Ati na yurt ta� lar�na
ve ön ce er kek le re özel di. Nü fu sun yar�dan ço �u -
nu olu� tu ran ve Ati na'da ya �a yan kö le ler de mok -
ra si nin ni met le rin den (!) ya rar la na mazd�. Za ten
dö ne min ün lü fi lo zof lar� Sok ra tes, Ef la tun (Pla -
ton) ve bir çok lar�n�n de mok ra si re ji mi için son de -
re ce a�a��lay�c� yarg�lar� vard�. Bu re ji min ni te lik -
siz yö ne ti me yol açt���n� söy le mi� ler dir.

Her ney se, ta ri hin de rin lik le rin den yak�n za -
ma na ve gü nü mü ze do� ru ge le lim... Bu de mok -
ra si de nen ve sev gi li ül ke miz de de yar�m as�rd�r
dil ler den dü� me yen de mok ra si, i�in asl�na ba -
kar san�z si ya sal bak�mdan farkl� mo del le ri olan
bir yö ne tim bi çi mi dir. De mok ra tik ha yat tarz� ise
ga li ba i�in püf nok tas�d�r. ��in esas� ve zor olan
ta raf� da ga li ba bu dur.

Tür ki ye'de bir an ket yap�lsa, ba� ta po li ti -
kac�lar�n ko nu� ma lar da en s�k ve çok kul land���
söz cük her hal de de mok ra si olur. Po li ti kac�lar�n
de mok ra si söz cü �ü nü kul lan ma dan, me se la iki
yüz ke li me lik bir söy lev ver me le ri ola naks�z ha le
gell mi� tir. Son y�llar da bu söz cük art�k her zor lu -
�u aça cak bir anah tar, so run lar� çö ze cek si hir li
bir de� nek gi bi kul lan�l�r ve ka bul edi lir ol mu� tur.
Hiç de öy le de �il dir.

He men �u nu da vur gu la mal� ki, de mok ra si
bir den çok par ti li ve oya da yal� bir yö ne tim sis te -
mi ol mak tan iba ret de �il dir. �kin ci bir vur gu la ma
da ha; Türk de mok ra si si, yi ne ge nel lik le ka bul
edil di �i gi bi, Av ru pa'ya gö re çok genç ve ye ni de
de �il dir. ��in özü ne iner sek de mok ra si k�ta Av ru -
pas�nda da bal gi bi �kin ci Bü yük Sa va� son -
ras�nda olu� tu. Gü nü müz de be nim se nen de -
mok ra si mo de li, esas iti ba riy le yaln�zca Ang lo -
sak son ül ke le rin de mev cut tu. Ya ni �n gil te re ve
ABD’de ya �an�yor du. Za ten do �u mu da ora lar -
dad�r. 20. yüzy�lda k�ta Av ru pas� çal kant�lar için -
de, ace mi de mok ra si de ne yim le ri ge çir mi� se de
1945’e ka dar bu ra da oto ri ter re jim ler ege men di.
Fran sa el yor dam�yla emek li yor du. Ün lü �n gi liz
dev let adam� ve ba� ba kan lar�ndan Wins ton
Churc hill 1930'da, Al man ya'n�n kra li yet re ji miy le
yö ne til me si nin, ge le ne �in sür dü rül me si nin do� ru
ola ca��n�; de mok ra tik mo de lin ora ya uyar lan -
mas�n�n kar ga �a ya ra ta ca��n� sa vun mu� tur. Ne
ga rip tir ki o za man ki Al man ya'n�n Ba� kan� ih ti yar
Ma re �al Hin den burg da esas�nda, Bi rin ci Bü yük
Sa va� son ras�nda yol ve ri len ‘Kay zer’in dön me -
si ni ar zu lu yor du. Özet le de mok ra si bir Ang lo sak -
son icad� re jim dir.

Ge le lim ha yat tarz�na... De mok ra si nin her
�ey den ön ce bir sa na yi ül ke si ve �e hir kül tü rü re -
ji mi, da ha da aç�kças� ge li� mi� ve zen gin ül ke re -
ji mi ol du �u nu söy le ye bi li riz.

Dün yan�n si ya sal ha ri tas�na bakt���m�z za man
bu nu oto ma tik ola rak gö rü rüz. �e hir kül tü rü çok
�e yi tan�mla yan bir kav ramd�r. De mok ra tik ha yat
tarz�n�n ifa de si dir. Çok par ti li/ ge nel oy lu yö ne tim
ko layd�r da, as�l zor olan� ha yat tarz�n� ger çek le� -
tir mek tir. Çü nü �e hir kül tü rü de nen �ey
ayr�nt�lar�yla i� len mi� bir ku ral lar, il ke ler ve da ha
da önem li si ‘tea mül ler’ ör gü sü, sen te zi dir. Bu
ha yat�n ya �an mas� is ter is te mez e�i tim dü ze yi ile
do� ru orant�l�d�r. De mok ra tik ha yat tarz�nda bi -
rey le rin, yurt ta� lar�n hak lar� esast�r ama ku ral lar
da bu ha yat� dü zen ler. Me se la yurt ta� lar, ka mu -
ya ait ara zi le re ak�llar�na es ti �i gi bi sa hip ç�k�p
ba� ka lar�n�n aley hi ne ka zanç lar el de ede mez ler.
De ni zi dol du rup ti ca ri te sis ku ra maz lar. �e hir
kül tü rü nün bir un su ru olan po lis, ev de �id det gö -
rüp ka ra ko la s���nan kad�na ko cas�n�n yan�na
dön me si ni, kat lan mas�n� söy le ye mez. Söy ler se
suç lu olur ve hap� yu tar. ‘Po lis’ za ten �e hir de -
mek tir. Ya ni k�rsal kül tü rün de �il, �e hir kül tü rü -
nün un su ru ol mas� ge re kir. Yi ne me se la de mok -
ra tik ha yat tarz�nda yurt ta� lar dük kân lar�n�n ön le -
ri ne, kald�r�mla ra is te dik le ri gi bi dö �e me ler,
ç�k�nt�lar yapt�ra maz lar. De ter janl� su lar la dük -
kân la r� n� ve ya ara ba lar�n� y�kay�p so ka �a su
ak�ta maz lar. Ve ya es naf, ken di ma �a zas�ndan
so ka �a do� ru key fi ne gö re mü zik ba��rta maz.

K�rsal al��kanl�klar ve kül tür le de mok ra tik �e -
hir ha yat� ba� da� maz. Bu re ji min te mel bir ku ral�
ve zo run lu va tan da�l�k gö re vi (evet gö re vi) ise
ver gi len dir me ve ver gi öde me dir. Dik kat bu yu ru -
la! Ka çak elek trik ve su kul lan ma a��r suç tur. Bu -
ra da da ha bir çok ör nek say ma ya im kan ve ge rek
yok. K�sa cas� de mok ra tik ha yat tarz� ku ral lar bü -
tü nü bir di sip lin re ji mi dir. Bu kül tür or tak �e hir
de �er le ri ne uyum sa� la may� ba �a ran la ra mut lu -
luk ge ti rir. Ter si ise...

De mok ra si ço �u ül ke de cid di ve uzun sa -
va��mlar�n so nu cun da ku rul mu� tur. A��r be del ler
öden mi� tir. Tür ki ye'de ise ta ma men Cum hu ri yet
re ji mi nin ar ma �an� ola rak ade ta gök ten in mi� tir.
Ha ni te pe den in me ci Cum hu ri yet di yen ler var ya;
i� te Tür ki ye top lum ha yat�na de mok ra si yi, o te -
pe den in me ci Cum hu ri yet “te pe den” sun mu� tur.

Murat  KATOĞLU

A

DEMOKRAS�
ZOR ��T�R

�STANBUL Optimum Outlet, pop müzi�ine
yeni bir heyecan katan Mehmet Erdem’i

konuk etti. Sevenleriyle
biraraya gelen Mehmet

Erdem’e yo�un ilgi vardı.
“Hakim Bey” �arkısıyla büyük

çıkı� yakalayan Mehmet Erdem
�arkılarını seslendirdi, konser

sonrasında son albümünü
hayranları için imzaladı.

Mehmet Erdem’le tanı�mak ve
albümünü imzalatmak isteyen

hayranları Optimum Outlet
içinde uzun kuyruklar

olu�turdu.
Optimum Outlet ayrıca, Özcan

Deniz’in son filmi “Evim Sensin”
özel gösterimine ev sahipli�i
yaptı. Film vizyona girmeden

önce, Ye�ilçam’ın sultanı Türkan �oray’a
özel olarak filmi izletmek isteyen Özcan

Deniz, sultana özel bir
gösterim yaptı. Filmin
ba�rol oyuncularından

Fahriye Evcen de
Türkan �oray’a e�lik

etti. �kili �stanbul
Optimum Outlet’te filmi

birlikte izlediler. Film
sonrasında

gözya�larına engel
olamayan Türkan
�oray filmden çok

etkilendi�ini belirtirken,
son yıllarda bu kadar

duygusal bir film
izlemedi�ini dile
getirdi. �oray;

“Duygulara çok hitap eden bir
film. A�lamayaca�ım diye

kendimi tuttum ama
dayanamadım. Çok duygusal,

çok içten, çok inandırıcı bir film
olmu�. �zleyen herkes çok
etkilenecek. Herkesi tebrik

ediyorum” dedi.
Filmde Özcan Deniz ile ba�rolü
payla�an güzel oyuncu Fahriye
Evcen ise film hakkında �unları

söyledi: “Türkan �oray
hepimizin idolü. Böyle bir
günde Türkan Hanım’a ev

sahipli�i yapmak, e�lik etmek
benim için inanılmaz bir duygu. O’nun
yanında, beraber el ele filmimi izlemek

benim için büyük bir gurur. Biz Özcan ile
iki genç insanın hayatından yola çıkarak;

kimi zaman o insanların ailelerini de
hikâyeye entegre ederek bir a�k hikayesi

hazırladık. Umarız izleyen herkes be�enir.” 
“Evim Sensin”, 2 Kasım’da vizyona girdi. 

Kitap Fuarı bu yıl da
edebiyata doyuracak

Kad�köy’de Türkan �oray ve Mehmet Erdem rüzgâr�

Genco Erkal 5 gün
5 ayrı oyunla CKM’de!

17 Kasım’da kapılarını açmaya
hazırlanan 31. Uluslararası

�stanbul Kitap Fuarı programı
ve imza günleri açıklandı.
Bu yılın onur yazarı Gülten

Dayıo�lu, onur konu�u
ülke ise Hollanda. 

‘Midas’ın
Kulakları’
yeniden
Süreyya’da!

Gül ten Da yı o� lu 

● Bü�ra TANRITANIR
7. �iir ��li�i’ni 21 Ekim’de gerçekle�tiren

Cemal Süreya Kültür Sanat Derne�i Gençlik
Yönetimi’nin konu�u, genç oyuncu 

Burcu Kara’ydı. 
Kara, etkinlik öncesinde sosyal medyada
payla�tı�ı mesajında “Bu Pazar bir Cemal

Süreya günü benim için. Uzun zamandır bu
kadar heyecanlanmamı�tım” dedi. Daha
önce de, etkinliklerin merkezi olan Hatay

Restaurant’ta bulu�an okurlar, Burcu Kara
yorumuyla Cemal Süreya �iirlerini dinledi.

Etkinlik, katılımcıların yazdıkları
�iirleri payla�malarıyla renklendi.
�iir rüzgârı, Güz Biti�i kitabında

yer alan 20 �iirin okunmasıyla son
buldu. Gençlik Yönetimi, 18 Kasım
Pazar günü düzenleyece�i 8. �iir
��li�i’nde ise Cemal Süreya’nın

hayatını ve �iirlerini “Üstü Kalsın”
adıyla sahneye ta�ıyan, tiyatrocu

Hakan Gerçek’i konuk ediyor.
Etkinlik yine Bostancı Hatay

Restaurant’ta gerçekle�ecek. 

Cemal Süreya �iir ��li�i’nin konu�u Burcu Kara’yd�
ANADOLU HAYAT EMEKL�L�K

ANON�M ��RKET�NDEN

�irketimizin �STANBUL ve havalisi acentesi
EYÜBO�LU S�GORTA ARACILIK

H�ZMETLER� A.�. ile �irketimiz arasındaki
acentelik sözle�mesi 30.06.2012 tarihi

itibariyle feshedilmi�tir.
Sigortacılık Kanunu hükümlerine

dayanılarak ilan olunur.

ANADOLU HAYAT EMEKL�L�K A.�.
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy lü bir grup fo to� raf ç�, in sa n�n k� y�
ile ili� ki si ni, k� y� y� na s�l kul lan d� �� n� gös -
ter mek; ay n� za man da ken di his set tik le ri -

ni ka re le re yan s�t mak ama c�y la “K� y� da ki �n san”
ad l� bir fo to� raf pro je si ne im za at t�. 

Tom ris Sar han, Da na Or hon ve Fü sun Ak bu -
lut’tan olu �an Ka d� köy lü fo to� raf ç� lar, 2011 y� l� n�n
ba har ay la r�n da Fo to rast pro je yü rü tü cü sü Tur gay
Sü sem ile ba� la d�k la r� “K� y� da ki �n san” ad l� pro je -
le ri ni k� sa sü re ön ce ta mam la d�. 

Pro je ye Ka d� köy k� y� la r�n da ba� la yan grup,
Ka d� köy’de ki k� y� ve in san ili� ki si ni fo to� raf la ma -
ya ba� la d�k tan bir sü re son ra ba� ka k� y� la ra sav rul -
du. Çe kim le re, a��r l�k l� ola rak �s tan bul k� y� la r�n da
ol mak la bir lik te, Ko ca eli, Mu� la, Ay d�n, An tal ya,
Mer sin, �z mir, Por to, Ode sa ve Na po li’de de vam
et ti ler. Grup; yak la ��k bir bu çuk y�l sü ren pro jey le
il gi li olarak “El bet te ek sik le ri mi zin ol du �u nun far -
k�n da y�z ama ça l�� ma bi tin ce önem li ola n�n, or ta ya
ç� kan ürün ler den zi ya de, bu sü reç içer sin de de �i� -
mek ol du �u nu an la d�k. Gü zel fo to� raf lar ve ba �a -
r� l� bir pro je den zi ya de fo to� raf ad� na ye ni �ey ler
ö� ren me nin ve fark l� bir ba k�� aç� s� ka zan ma n�n
da ha önem li ol du �u nu dü �ü nü yo ruz” di yor.

Su adi ye Sa nat Ga le ri si’nin de me kân des te �iy -
le ger çek le �en pro je fo to� raf la r� n�n ta ma m� n�
www.fo to rast.com ad re sin den iz le ye bi lir si niz. 

� KI YI DA OL MAK, SI NIR DA OL MAK…
Grup pro jey le il gi li �un la r� söy lü yor: “K� y� da

ol mak bir �e yin s� n� r�n da ol mak t�r bel ki de. Ora -
da ufuk çiz gi si nin ar ka s�n da ba� ka �ey ler var,
önü müz de ye ni bir dün ya var, ad�m at ma m� z�
bek li yor ama ço �u za man biz uzak tan iz le me yi
ye� li yo ruz. Bi zi ba� la yan sta tü le ri miz var, biz -
den bek le nen ler ve bi zim bek le dik le ri miz var.
Beh ren gi’nin ‘Kü çük Ka ra Ba l�k’� ol mak kor ku -
tur bi zi, sa de ce uzak de niz le re bak mak la ye ti ni -
riz. Ufuk çiz gi si öz lem le ri miz, me rak la r� m�z ve
kor ku la r� m�z la yüz le� mek tir bir ba k� ma. Bu dur
bel ki de bi zi de ni zin k� y� s� na gö tü ren, bi zi de ni ze
uzun uzun bak ma ya iten �ey. �e hir ler de ya �a yan -
lar için bir ka ç�� t�r k� y�, in san lar dan, ka la ba l�k -
tan, gü rül tü den ka ç��. Kent in sa n� n�n ev-i�-tv ara -
s�n da s� k� �an ha ya t� n�n ne fes ala bil di �i yer dir k� -
y�. Do �a ya olan öz le mi mi zin bi zi sü rük le me si ne
izin ver me miz dir ya �a nan. Ken di miz le ola bil -
mek tir k� y� da ol mak, kar �� m�z da il gi le ne ce �i miz
bir �ey yok. Uf ka ba kar ken fa tu ra la r�, i�i, tra fi �i,
ya r�n ne ye mek ya pa ca ��m gi bi �ey le ri dü �ün me -
yiz. Uf ka bak mak bi lin me ze bak mak t�r bi raz, k� -
y� da ol mak ise ha ya t� m�z da hep bil di �i mi zi san -
d� �� m�z �ey le ri dü �ü ne bi le ce �i miz yer dir. Ba� ka -
s� n�n söy lem le ri de �il ken di ol ma is te �i miz dir bi -
zi k� y� ya ge ti ren. K� y� da yal n�z ol mak, ken di ni
din le mek, bi rey ol mak, dü �ün mek, dal ga la r�n se -
si ni din le mek…”

KIYIDAKİ İNSANKIYIDAKİ İNSANKIYIDAKİ İNSANKIYIDAKİ İNSANKIYIDAKİ İNSAN
Kadıköy kıyılarından ba�ladıkları ‘Kıyıdaki �nsan’ projesiyle

ba�ka kıyılara savrulan ve yurt dı�ı da dâhil 10 �ehirde çekimler
yapan bir grup Kadıköylü foto�rafçı, insanın kıyıyla ili�kisini

foto�raflarla anlatıyor. 

KIYIDAKİ İNSAN
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Ta ri hi Kent ler Bir li �i’nin (TKB),  kül tür
mi ra s� n� ko ru yan ve ya �a tan be le di ye le -
rin ba �a r� l� pro je le ri ni ödül len dir mek

ama c�y la dü zen le di �i “Ta ri hi Kent ler Bir li �i
Ta ri hi ve Kül tü rel Mi ra s� Ko ru ma Pro je ve
Uy gu la ma la r� n� Özen dir me Ya r�� ma s�”n� ka -
za nan lar bel li ol du. 48 be le di ye nin kül tü rel mi -
ras ile ta ri hi kent do ku la r� n� ko ru ma-ya �at ma
amaç l� 34 pro je ve 30 uy gu la ma ile ka t�l d� ��
ya r�� ma so nuç la r� na gö re, Ka d� köy Be le di ye si,
3 pro je si ile “Pro je Ödü lü”ne la y�k gö rül dü.

Yel de �ir me ni’nde bu lu nan Not re Da me Du
Ro sa ire Ki li se si Res to ras yon Pro je si, Ka ri ka tür
Evi Res to ras yon Pro je si ve 5 Ta ri hi Çe� me nin
Res to ras yon Pro je si ile ödü le de �er bu lu nan
Ka d� köy Be le di ye si’ne, ödü lü 19 Ekim’de An -

tal ya’da ya p� lan “Res to ras yon, Re no vas yon ve
Kül tür Mi ra s� n�n Ko run ma s�” te ma l� YA PEX
Fua r�’nda, ya r�� ma ya ka t� lan bü tün pro je le rin
yer al d� �� ser gi ve tö ren de ve ril di. Tö ren de ko -
nu �an ÇEKÜL ve TKB Da n�� ma Ku rul la r�
Üye si Prof. Ru �en Ke le�, 11 y�l d�r ge le nek sel le -
�en ödül ler de son bir kaç y�l d�r be le di ye le rin
pro je ile ka t� l� m�n da sa y� ve ni te lik ola rak ar t��
ol du �u nu söy le di. Ke le�, “�l çe be le di ye le rin ka -
t� l� m� da h�z la yük se li yor. Ay r� ca be le di ye ler
bir den faz la pro je ile ba� vu ru yor. Pro je ler de ka -
mu, özel, ye rel, si vil i� bir li �i ya p� l� yor” de di. 
� KA DI KÖY’ÜN ÖDÜL LÜ PRO JE LE R�

Ka d� köy Be le di ye si’nin, TKB 2011 pro je
ödü lü ne la y�k gö rü len 3 pro je si nin de tay la r�
�öy le;

� Fran s�z Ki li se si kül tür mer ke zi ola cak
1895 y� l�n da in �a edi len; okul, ma nas t�r ve

ki li se bi rim le rin den olu �an ya p� komp lek sin de
yer alan Not re Da me Du Ro sa ire Ki li se si, Yel -
de �ir me ni S�T Ala n�’nda yer al� yor. Bu gün bir
k�s m� Ke mal Ata türk Li se si ola rak kul la n� lan
komp leks için de ki bu ki li se de, 1913 y� l�n da 20
ra hi be gö rev ya p� yor, 360 ö� ren ci oku yor du.
Ka d� köy Be le di ye si, Yel de �ir me ni’nde ger çek -
le �en de �i �i me denk dü �e cek bir kül tür mer ke zi
ara y� �� or ta ya ç�k t� ��n da, bu komp lek sin kul la -
n�l ma yan ve gi de rek ha rap olan ki li se bö lü mü -
nü ka mu la� t�r d�. Tes cil li bu ya p� n�n res to ras yon
pro je si Ra sim pa �a-Yel de �ir me ni Ma hal le Ye ni -
le me Pro je si kap sa m�n da ha z�r lan d�. Ya p�, ta ri -
hi ni te li �i ni kay bet me ye cek �e kil de, ‘Kül tür
Mer ke zi’ ola rak ya �a ya cak.
� Çe� me ler den tek rar su aka cak

Ka d� köy’de ki ta ri hi çe� me le rin res to re edi -
le rek kul la n� ma aç�l ma s�, böy le ce ta ri hi kül tü rel
mi ra s�n ko ru na rak ya �a t�l ma s� n� amaç la yan Ka -
d� köy Be le di ye si, yü rüt tü �ü pro je ile Sür me li
Ali Pa �a, Ay r� l�k, Su Te ra zi si, Ha san R� za Pa �a

ve La dik li Ah met A�a Çe� me le ri’nin res to ras -
yo nu nu ya pa cak. 17 ve 19. yüz y�l lar ara s�n da
yap t� r�l m�� olan çe� me le rin res to ras yo nu ile es -
ki ma hal le do ku su nun ya �a t�l ma s� he def le ni yor.
Mül ki yet le ri Ka d� köy Be le di ye si ve Va k�f lar
Ge nel Mü dür lü �ü’ne ait çe� me le rin res to ras yo -
nu için Ka d� köy Be le di ye si, �s tan bul 5 Nu ma ra -
la r� Kül tür ve Ta bi at Var l�k la r� n� Ko ru ma Böl -
ge Mü dür lü �ü ve Va k�f lar Ge nel Mü dür lü �ü ile
i� bir li �i ya pa cak. 
� Ke nan Bey Ko na ��’ndan ‘Ka ri ka tür
Evi’ne

Ka d� köy Be le di ye si’nin kar �� çap ra z�n da,
Ha san pa �a gi ri �in de bu lu nan, 1960’lar da in �a
edil di �i ve ilk sa hi bi nin ad�y la an� lan at�l du -
rum da ki ta ri hi ya p�, “Ka ri ka tür Evi” ola cak.
2008 y� l�n da be le di ye ta ra f�n dan ka mu la� t� r� lan
ol duk ça y�p ran m�� ya p� n�n res to ras yo nu nun ya -
p� la bil me si için ön ce rö lö ve si ç� kar t�l d�. Ya p�,
ona r�m lar dan son ra Ka ri ka tür Evi ola rak dü zen -
le ne cek, mi zah se ver le ri bu lu� tu ra cak. Pro je nin
giderleri, ta ma men Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n -
dan kar �� la na cak.

8 9 - 15 KASIM 2012

‹nal AY DI NO⁄ LU

ir söz var d�r. “Hiçbir fe la ket yal n�z gel mez” der ler;
do� ru dur. Kar �� la� t� �� n�z bir zor luk la pa ni �e ka p� -
l�r sa n�z gö� sü nüz de s� k�� ma, be de ni niz de bit kin -
lik, içi niz de is tek siz lik, hal siz lik his se der si niz.
San ki içi niz den bir �ey ler çe ki li yor, kay bo lu yor gi -

bi olur. O çe ki len, kay bo lan �ey ener ji niz dir. Kor ku, en di -
�e, te red düt, pa nik, be de ni niz de ki ener ji yol la r� n� t� kar;
kal bi niz ka pa n�r. Kal bin ka pan d� ��, ener ji yol la r� n�n t� kan -
d� �� yer de ay d�n l�k ol maz. Ka ran l�k ta ise ger çek le ri gö re -
mez, do� ru ka rar lar ve re mez si niz. Fe la ket ler ar ka s� ar ka -
s� na ge lir. Kal bi niz ne ka dar ka pa n�r sa, sev gi den, �ef kat -
ten, se vinç ten, co� ku dan o ka dar uzak la ��r s� n�z. On lar -
dan uzak la� t�k ça hu zur suz lu �a, ke de re ve fe la ke te yak -
la ��r s� n�z; pa ni �e ka p� l�r s� n�z. Pa ni �in so nu cu dep res yon -
dur, fe la ket tir.

Do �u� tan her in san da ken di ni ko ru ma duy gu su var -
d�r. Her kor ku da, ken di mi zi gü ven siz his set ti �i miz her
an da kap lum ba �a lar gi bi içi mi ze çe ki lir, ka pa n� r�z. Ka -
pan ma bi zi hiç bir �ey den ko ru maz. Ama ka pan mak kap -
lum ba �a y� na s�l ha re ket siz b� ra k�r sa bi zi de co� ku suz b� -
ra k�r. Oy sa ki co� ku iç te ki ener ji yi d� �a ta �� r�r, iç te ki ener -
ji nin yol la r� n� açar. Co� ku lu bir kah ka ha mo to run mar�
anah ta r� gi bi dir. Hem siz de ki, hem çev re niz de ki ener ji yi
ha re ke te ge çi rir.

Her ke sin için de s� n�r s�z bir ener ji var d�r. Bu si zin hak -
k� n�z d�r ve do �u� tan si ze ait tir. Ener ji hiç ya� lan maz ve
yo rul maz. Siz ka pat maz sa n�z, yol la r� n� t� ka maz sa n�z hep
akar. Ka rar si ze ait tir. E�er ha ya t� co� kuy la, se vinç le, ya -
�a mak, key fi ni ç� kar mak is ti yor sa n�z; he de fi niz yük sek
ener jiy le, sev giy le ve et ra f� n�z da ki in san la ra ���k sa ça rak
ya �a mak ise, kal bi ni zi aç�k tut ma y� ö� re ni niz. Kal bi ka -
pat mak bir al�� kan l�k t�r. �n san lar dan kork mak, in san la ra
gü ven me mek, her duy du �u nuz dan en di �e len mek ve
kim se ye bir hiz met ver me mek gi bi al�� kan l�k la r� n�z var sa
kal bi niz ka pan ma al�� kan l� �� için de de mek tir. �n san lar dan
kork mu yor, en di �e duy mu yor, gü ve ni yor ve in san la ra
hiz met et mek ten, ver mek ten, pay la� mak tan zevk al� yor
ise niz kal bi niz her za man aç�k ola cak t�r.

Co� kuy la �ar k� söy le me, se vinç le dans et me, ola nak
bul du �u nuz yer ler de oy na ma al�� kan l� �� n�z var sa kal bi niz
ka pan maz. Gir di �i niz ye re ne �e sa ç� yor sa n�z, in san la ra
kin le, k�s kanç l�k la de �il sev giy le ba k� yor sa n�z, sev gi ni zi,
il gi ni zi, dost lu �u nu zu esir ge me den in san lar la ili� ki ku ru -
yor sa n�z hem si zin kal bi niz aç�k olur, hem de di �er in san -
la r�n kalp le ri nin aç�l ma s� na ne den olur su nuz.

Hiç kim se si ze bir �ey ver mez. Siz ne arar sa n�z onu
bu lur su nuz. E�er co� ku ve se vinç ar� yor sa n�z, a� ka, sev -
gi ye, dan sa, �ar k� ya, mü zi �e, mi za ha aç�k ya �a y� n�z. Ne -
�e, co� ku, se vinç ya �a nan yer ler de bu lu nu nuz. Dün ya y�
bir yük gi bi s�r t�n da ta �� ma yan, sö ze ele� ti ri ile ba� la ma -
yan, ya �a ma ba� l�, ya �am dan ke yif alan in san lar la ar ka -
da� l�k ya p� n�z. Siz de kim se yi ele� tir me yi niz. Her han gi
bir �e yin kö tü yan la r� n� arar sa n�z on la r� bu lur su nuz. Gü zel
yan la r� n� gör mek ve gü zel his set mek is ter se niz gü ze le
hep aç�k olur su nuz. Gör dü �ü nüz gü zel �ey le ri söy le yi niz.
Gü zel �ey ya pan la r� tak dir edi niz, öve rek yü cel ti niz, da ha
gü zel �ey ler yap ma ya te� vik edi niz. Be �en di �i niz, ho� -
lan d� �� n�z, iz ler ken zevk al d� �� n�z her �ey içi niz de ki ener -
ji yi ha re ke te ge çi rir, can lan d� r�r. Be �en mek te, tak dir et -
mek te ha sis ol ma y� n�z. Ko lay ve da ha çok be �e ni niz.

Ho� lan d�k la r� n� z�, be �en dik le ri ni zi, sev dik le ri ni zi ta -
n�m la d�k ça dün ya n� z� s� n�r lar, kü çül tür sü nüz.

Ör ne �in; “Ben es mer le ri se ve rim” der se niz, sa r� ��n la -
r� dev re d� �� b� ra k�r s� n�z. E�er in san la ra kal bi ni zi aç mak
için lis te ler ya par, ko �ul lar ko yar sa n�z, bu lis te ler ve ko -
�ul lar ön ce lik le si zi s� n�r lar. �n san lar dan ürk me yi niz, kork -
ma y� n�z, gü ven siz ol ma y� n�z. Aç�k olu nuz. �n san la ra kar ��
ne ka dar aç�k olur sa n�z, ne ka dar çok gü ven du yar sa n�z
ken di ni zi o den li ener jik his se der si niz.

Bir ar ka da ��m e�iy le yap t� �� sert bir tar t�� ma so nu cu
evi terk ede rek ba ba evi ne yer le� mi� ti.

Her iki ta raf da k�r g�n ol du �u nu id di a edi yor ve ar ka -
da� la r� n�n ara c� l� �� n� ka bul et mi yor lar d�. Ev de yal n�z ka lan
ha n� me fen di, san ki bir fe la ket ya �ar ca s� na ken di ni tüm
çev re sin den so yut la m��, içi ne ka pan m�� t�.

Bir gün zi ya re ti ne git tim; es ki ti tiz li �in den hiç eser
kal ma m�� t�. Evi da �� n�k, dü zen siz, ken di si de bit kin di.
“Ne dir bu ha lin?” de dim. “Tüm ener jim bit ti, ya �a ma se -
vin cim kal ma d�; an ti dep re san ilaç lar la ayak ta du ru yo -
rum” de di. Her gün da ha kö tü ye gi di yor, ilaç la r�n do zu nu
da ar t� r� yor du. Do �um gü nün de e�i te le fon aç m��. “Ay lar -
dan be ri dü �ü nü yo rum; bu ço cuk ça küs kün lük bi ze ya -
k�� m� yor, çev re mi ze de olum suz ener ji ya y� yor, ar ka da� -
la r� m� z� üzü yo ruz. �lk ta n�� t� �� m�z gün ler de bir lik te git ti �i -
miz lo kan ta dan yer ay�r d�m. 19.00’da ge lip se ni ala ca -
��m” de mi�. “Bir te le fon la tüm ener jim ge ri dön mü� tü.
Ken di mi ko za dan ç�k m�� bir ke le bek gi bi his se di yor dum.
Du� al�r ken bir �ar k� tut tur dum.

So ka �a ç�k ma dan ön ce ay na ya bak t�m. Her �e yim
de �i� mi� ti. Aman Ya rab bim ben ne gü zel mi �im” di yor -
du.

Mut lu ol mak, se vinç li, co� ku lu ve gü zel ol mak için
bü yük ça ba lar sarf et me ni ze, emek ver me ni ze, a��r be -
del ler öde me ni ze ge rek yok. Kal bi ni zi aç� n�z; içi niz de ki
ener ji p� na r� n� ya �a m� n� za ka t� n�z. Ener ji ak� �� n� z� �an sa
b� rak ma y� n�z, d�� et ken ler le t� ka ma y� n�z. Ken di ener ji ni zi
na s�l ak� ta ca �� n� z�, na s�l kul la na ca �� n� z� ö� re ni niz.
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Ga zi Mus ta fa Ke mal Ata türk, ölü mü nün 74. y�l dö -
nü mün de Ka d� köy’de say g� ve öz lem le an� l� yor. 10
Ka s�m Ata türk’ü An ma Gü nü ne de niy le bir de �er -

len dir me ya pan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
Ata türk’ü say g�, sev gi
ve öz lem le an d�k la r� -
n� vur gu la ya rak,
“Ata türk dev rim ve
il ke le ri son su za ka dar
ya �a ya cak t�r” de di. 

10 Ka s�m ne de -
niy le il çe de res mi tö -
ren le rin ya n�n da bir
di zi et kin lik dü zen le -
ne cek. Ka d� köy �s ke -
le Mey da n�’nda bu lu -
nan Ata türk an� t�
önün de or ga ni ze edi -
le cek res mi tö ren, saat 08.30’da an� ta çe lenk le rin ko nul -
ma s�y la ba� la ya cak. Sa at ler 09.05’i gös te rir ken ça lan si -
ren le say g� du ru �u ya p� la cak. Say g� du ru �u nun ar d�n dan
oku nan �s tik lal Mar �� ile bay rak lar ya r� ya r� ya in di ri le cek.
Ard�ndan sa at 09.45’te Kad�köy Halk E�itim Merkezi’nde
“Atatürk’ü Anma Töreni” ba� la ya cak. Res mi tö re nlerin
ya n� s� ra Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri de Fe ner bah çe
sa hi lin de ‘9’u 5 Ge çe Ata’ya Say g� Zin ci ri” olu� tu ra cak.
Zin cir için sa at 08.00’den iti ba ren ka t� l�m ba� la ya cak. 

� EROL EV G�N D�N LE T� S� 
Erol Ev gin 10 Ka s�m Ata türk’ün ölüm y�l dö nü mün de,

Os man l� �m pa ra tor lu �u’nun son y�l la r�n dan ba� la ya rak,

Mus ta fa Ke mal ve Kur tu lu� Sa va ��’ndan gü nü mü ze uza -
nan bir za man pers pek ti fi için de tür kü le ri, �ar k� la r� ve
anek dot la r�; bar ko viz yon des te �iy le su na cak. Üc ret siz ve
her ke se aç�k “Mus ta fa Ke mal’i Gör düm Dü �üm de”  10

Ka s�m Cu mar te si 20.00’de Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� ALEV CO� KUN’UN SÖY -

LE �� VE �M ZA GÜ NÜ
Ka d� köy Be le di ye si Sa nat Kü -

tüp ha ne si’nde 10 Ka s�m Cu mar te si
gü nü Ya zar Dr. Alev Co� kun’un
15.00-17.00 sa at le ri ara s�n da
“Cum hu ri yet’in Ka za n�m la r� ve
Ata türk” ko nu lu söy le �i ve im za
gü nü var. 

Et kin lik, Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi 3. Kat B Sa lo nu’nda ya p� -
la cak. 

� ATA TÜRK’Ü AN MA VE SAY GI GE CE S� 
KON SE R�

Ha ri ka Türk Sa nat Mü zi �i Top lu lu �u, 10 Ka s�m Cu -
mar te si ak �a m� sa at 20.00’de Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde Ata türk’ü An ma ve Say g� Ge ce si Kon se ri ve ri yor.
Kon ser sa at 20.00’de ba� la ya cak. 

� ATA TÜRK’Ü ÖY KÜ LER LE ANI YO RUZ
Ya zar Sü ley man Bu lut’un “Bü yük Ata türk’ten Kü çük

Öy kü ler” isim li ki ta b�n dan yo la ç� ka rak, Ata türk’ün az bi -
li nen fo to� raf la r� e� li �in de ya pa ca �� söy le �i ve im za gü nü,
10 Ka s�m Cu mar te si gü nü sa at 15.30’da Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde. 
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KENT KONSEY�’N�N
GENEL KURULU

KADIKÖY Kent Konseyi 2012 yılı Ola�an
Genel Kurul toplantısı 31 Ekim Çar�amba
günü Kozyata�ı'ndaki Kadıköy Belediyesi

Meclis binasında yapıldı.
Saygı duru�u ve �stiklal Mar�ı'yla açılan
toplantıda, Kadıköy Belediye Ba�kanı

Selamı Öztürk bir konu�ma yaptı. Kongre
ba�kanlık divanının seçimi ve genel kurul
tutanakları imzalanması yolunda divana

yetki verildi�i genel kurulda, Kent Konseyi
çalı�ma yönergesinde belirtilen yürütme

kurulu üye sayısının 7’den 9’a çıkarılması
konusu görü�üldü. Faaliyet Raporu'nun
okunarak oylandı�ı genel kurul, mevcut

yürütme kuruluna katılacak 2 üyenin
seçiminin ardından sona erdi. 

Eylül 2011-Eylül 2012 tarihleri arasındaki 1
yılı kapsayan Kadıköy Kent Konseyi

Faaliyet Raporu’nda konseyin e�itim,
engelliler, kadınlar, sanat, çevre ve daha

birçok alanda yaptı�ı çalı�malara yer
veriliyor.

İFMC’nin sergisi başladı
�FMC Çizgi Grubu, ikinci karma resim

sergisini 5-23 Kasım 2012 tarihleri arasında
Ziraat Bankası Tünel  Sanat Galerisi’nde

düzenliyor. Sergi 5 Kasım Pazartesi günü
verilen kokteylle

açıldı. 
Üyeleri arasında

i�birli�i ve
dayanı�mayı

geli�tirmek için çe�itli
akademik, sosyal ve

kültürel aktiviteler
düzenleyen Resim

Atölyesi, 2007 yılında
çalı�malarına ba�ladı.

23 amatör ressamın
2010 yılından bu yana

ressam Belma
Ya�mur ile

sürdürdükleri resim çalı�maları, 5-23 Kasım
2012 tarihleri arasında düzenlenen 2.

karma resim sergisinde izlenebilir. 

A�ırlıklı olarak natürmort, peyzaj ve figür
çalı�malarının yer aldı�ı desen
çalı�malarının da bulundu�u sergi, 
23 Kasım Cuma gününe kadar Pazar-

Pazartesi hariç her
gün 10.00 ile 19.00
saatleri arasında
gezilebilecek.
Sergide; Vahap
Adıyaman, Süleyman
Özbüke, Tülin
Karaman, Munise
Naak, �pek Ansi
Ortakol, �ffet Engin
Aya�lıo�lu, Kazım
Uluta�, Nuran
Pekiner, Faruk
Özpınar, Oya Tuncer,

Ümran Kalafat, Ay�e
Karata�, Semih Kocatopuz, Serpil
Dedeo�lu, Esin Tur�ucu, Ay�egül Atamer
ve Rabia Dinleriz’in resimleri yer alıyor.  

�ktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti (�FMC) Resim
Atölyesi yeni resim sergisini Beyo�lu’nda açtı. 
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’ün sa y� l� ye �il alan la r�n dan
bi ri olan Göz te pe Par k�’nda �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si’nin bir sü re dir

yü rüt tü �ü ye ni le me ça l�� ma la r� böl ge sa kin -
le ri nin tep ki si ni çe ki yor. Ye ni le me ça l�� ma -
la r� n�n tep ki çek me si nin ne de ni ise ya p� lan
ça l�� ma lar do la y� s�y la par k�n bir çok ye ri nin
ka z�l ma s�, par k�n yem ye �il ve ren gâ renk do -
ku sun dan eser kal ma ma s�.

Bir dö nem ca mi ya p� l�p ya p�l ma ya ca ��
yö nün de ki tar t�� ma lar la gün de me ge len,
�im di ise Bü yük �e hir Be le di ye si’nin yap t� ��
ye ni le me ça l�� ma la r�y la da ha da be ton la �a -
ca �� id di a edi len par k�n, Ka d� köy’ün ak ci �e -
ri ko nu mun da ki ye gâ ne ge zin ti ve ye �il ala -
n� ol du �u nu söy le yen böl ge sa kin le ri, par k�n
ye �il ve renk li do ku su nu kay bet me me si ni is -
ti yor lar. �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si'nin

Göz te pe Par k�'n� da içi ne alan ba z� dü zen le -
me le ri ne kar �� ç� kan ve ken di le ri ne Göz te pe
Par k� Ak ti vist le ri ad� n� ve ren grup, par k�n
es ki den ol du �u gi bi ye �il ha liy le kal ma s� ve
be ton la� ma ma s� ge rek li li �i ni sos yal pay la -
��m si te le rin den vur gu lu yor lar.

Göz te pe Par k� Ak ti vist le ri “ba k�m ve ye -
ni le me ça l�� ma s�” ad� al t�n da, a�aç la r�n ke -
sil di �i ni be lir tir ken, par ka 20 met -
re ça p�n da be ton dan dev
bir ���k ha vu zu -
nun ya p�l ma -
s� n� ele� -
ti ri yor -
lar. 

�u
gün ler de

her ta ra f�
ka z�l m�� hal de

in �a at mal ze me si ve
araç la r�y la do lu olan park ta yer

yer ye ni ya p� lan be ton
un sur lar çok faz la dik -
kat çe ki yor. Park ta ne
gi bi ça l�� ma lar ya p� la -
ca ��, ça l�� ma la r�n ne
za man ta mam la na ca ��
ve bit tik ten son ra ne tür
bir pey zaj ve dü zen le -
me nin ya p�l m�� ola ca ��
ko nu sun da ise Bü yük -
�e hir Be le di ye si’nden
her han gi bir aç�k la ma
ya p�l ma d�.

� MO DA SA H� L�N DE DE PARK
ÇA LI� MA LA RI SÜ RÜ YOR

Di �er ta raf tan Mo da sa hi lin de ki park ta
da ye ni le me do la y� s�y la �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi taraf�ndan in �a at ça l�� ma la r� sü -
rü yor. Ka d� köy’ün en pres tij li ko nu ma sa hip
sa hi lin de bir sü re dir de vam eden ça l�� ma lar
par ka yo lu dü �en le ri ra hat s�z et se de Mo da
sa kin le ri ça l�� ma la r�n bir an ön ce ta mam lan -
ma s� n� is ti yor lar. Ka d� köy Be le di ye si de
Göz te pe Par k� ile Mo da sa hil par k�n da bit -
mek bil me yen ça l�� ma lar dan dert li. Zi ra Ka -
d� köy Be le di ye si’ne iki park ile il gi li on lar ca
�i kâ yet ge li yor ve sü ren ça l�� ma lar ne de niy -
le Ka d� köy Be le di ye si de ele� ti ri le re ma ruz
ka l� yor.

● Mustafa SÜRMEL�

Afet ler ve kent sel dö nü �üm Ka d� köy Be le di -
ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde dü -
zen le nen pa nel-fo rum ile ma sa ya ya t� r�l d�.

Tür ki ye Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u -
be si Ana do lu 1. Bü yük kent Böl ge Tem sil ci li -
�i’nin dü zen le di �i ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk’ün aç� l�� ko nu� ma s� n� ger çek -
le� tir di �i pa nel de afet ler ve kent sel dö nü �üm ko -
nu la r� so run lar, tes pit ler ve ör nek ler öl çe �in de
de �er len di ri le rek �s tan bul’da afe te ha -
z�r l�k ve kent sel dö nü �üm ça l�� ma la r�
de �er len di ril di. 3 otu rum ha lin de dü -
zen le nen pa nel-fo rum da Yük sek �e hir
Plan c� s� ve Ö� re tim Gö rev li si Fe ri dun
Duy gu lu er, Prof. Dr. Ha luk Eyi do �an,
Yük sek Mü hen dis Mi mar Mü cel la Ya p� c�
s� ray la bi lim sel ve ri ler ��� ��n da dü �ün ce le -
ri ni ak tar d� lar. Mi mar lar Oda s� �s tan bul
Bü yük kent �u be si Ana do lu 1. Bü yük kent
Böl ge Tem sil ci li �i Ba� ka n� ola rak bir ko -
nu� ma ya pan, afe tin dep rem den iba ret ol ma -
d� �� n�, ül ke mi zin afet ris ki al t�n da ol du �u nu
ve aci len ön lem al�n ma s� ge rek ti �i ni vur gu la -
ya rak, dü zen le dik le ri pa nel-fo rum da ya p� lan
dü zen le me le rin ye ter li olup ol ma d� �� n�n de -
�er len di ri le ce �i ni söyleyen Sal tuk Yü ce er,
2010 y� l� so nu ve ri le ri ne gö re 30 bin 500 bi na -
ya sa hip Ka d� köy’de afet ris ki alan lar da ge rek li
ha z�r l� ��n ya p�l ma s� n�n öne mi ne dik kat çek ti. 

� KENT SEL
DÖ NÜ �ÜM MÜ

YOK SA
YE N� LE ME M�?

Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk ise ko nu� ma -
s�n da �s tan bul’da
kent sel dö nü �üm -
den zi ya de kent sel
ye ni le me uy gu la -
ma la r� n�n ya p�l d� -
�� n� söy le di. Fi -
k i r  t e  p e ’ d e  k i

kent sel dö nü �üm
pla n�n da ya p� lan ba z� de �i �ik lik le -

rin ka os olu� tur du �u nu ifa de eden Ba� kan Öz türk,

kent ran t� n�n bel li oran lar da kent liy le pay la ��l ma -
s�y la so run la r�n çö zü le ce �i ne inan d� �� n� ifa de et ti.
Ko nu� ma s�n da va tan da� la r�n mül ki yet hak la r� n�
il gi len di re cek her ko nu da Ka d� köy Be le di ye si
ola rak yan la r�n da ol duk la r� n� ve ola cak la r� n� vur -
gu la yan Öz türk, “Bi zim bu gü ne ka dar ki bü tün tu -
tu mu muz kent hu ku ku nu ko ru ma yö nün de ol mu� -
tur. Me te oro lo ji ara zi sin de yük se len bi na lar için
da va açan tek ku ru muz. Bir tek �a h�s da va aç ma -
d�. Yol da gi der ken ha n� me fen di ler be ni ya ka l� yor,
‘Ba� kan bun lar ne?’ di ye so ru yor lar. ‘Da va aç t� -
n�z m�?’ Ha y�r. ‘Ama ben da va aç t�m’ di yo rum”
de di. 

Da ha son ra s� ra s�y la Yük sek �e hir Plan c� s� ve
Ö� re tim Gö rev li si Fe ri dun Duy gu lu er “Kent sel
Dö nü �üm de Ye ni �mar Araç la r�”, Prof. Dr. Ha luk
Eyi do �an “Kent sel Dö nü �üm Ya sa s� Afet le re Çö -
züm mü?”, Yük sek Mü hen dis Mi mar Mü cel la
Ya p� c� ise “Ör nek ler le Kent sel Dö nü �üm” ko nu -
la r�n da dü �ün ce le ri ni ak tar d� lar. 

Prof. Dr. Ha luk Eyi do �an ko nu� ma s�n da 1999
dep re mi göz önü ne al� na rak, ye ni po li ti ka lar ��� -
��n da, in san odak l� ve ka t� l�m c� bir kent sel dö nü -
�ü mün ge rek li li �i ne dik kat çek ti. Ko nu� ma c� la r�n
or tak nok ta s� ise �s tan bul’da kent sel dö nü �ü mün
ge rek ti �i ve ya bek len di �i öl çü de ger çek le� me di -
�iy di. Ay r� ca �s tan bul’un afet le re ha z�r l�k ta da ye -
ter siz ol du �u ifa de edil di.

Di �er ta raf tan tra fik ka za s� ge çir di �i için Mi -
mar lar Oda s� Ge nel Ba� ka n� Eyüp Muh cu pa ne le
ka t� la ma d�.
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25.10.1990 tarihinde kurulan ve
Türkiye tüketici hareketinin

mihenk ta�� olan TÜKODER’imiz
(Tüketiciyi Koruma Derne�i)

tüketici haklar� mücadelesinde
22 y�l�n� bitirdi. 22 y�ldan bu yana

tüketicilerimizin hak
aramalar�nda önder olduk,

tüketicilerin bilinçlendirilmesi için
birçok çal��malar, tüketici hakk�

ihlallerine kar�� davalar aç�p,
eylemler yapt�k. Bu

mücadelemize destek veren
herkese bir kez daha te�ekkür
etmek istiyoruz. Bizler TÜKODER ailesi

olarak Genel Merkezimiz ve
�ubelerimizle birlikte; ilkelerimizden ödün

vermeden, hiçbir siyasi görü�ün
hegemonyas� alt�na girmeden, hiçbir
ticari �irket ya da kurulu�un deste�ini

almadan ve sponsor kullanmadan
sadece kendi katk�lar�m�z ve fedakâr

çal��malar�m�zla tüketicilerimizin haklar�
u�runda mücadele ettik, etmeye de

devam edece�iz. Bu mücadelede bizi
yaln�z b�rakmayan tüm tüketici dostlar�n�

da sevgiyle an�yor ve onlara da
te�ekkürü borç biliyoruz. Ülkemizde
henüz tüketici kavram�n�n telaffuz

edilmedi�i y�llarda tüketici haklar�ndan
söz ederek kendisi gibi mücadeleci

dostlar�yla TÜKODER’i kuran ve
derne�imizin bugüne gelmesinde büyük
emekleri olan sevgili kurucu ba�kan�m�z

Ay�e Akman’� sayg�yla ve de�erli Onursal
Ba�kan�m�z Mehmet Sevim’i rahmet ve
sayg�yla an�yoruz. Onlar�n açt��� yolda

ayn� kararl�l�k ve azimle
yürüyece�imizden kimsenin �üphesi

olmas�n. 
De�erli tüketiciler TÜKODER 1990

y�l�ndan bu yana ülke çap�nda 50 �ubesi
ve 25.000’i a�k�n üyesiyle Türkiye’nin en
büyük tüketici örgütüdür ve 1998 y�l�nda

Bakanlar Kurulu karar�yla KAMU

YARARINA ÇALI�AN DERNEK
statüsünü kazanm�� ilk tüketici

derne�idir. Bugüne siz
tüketicilerimizin deste�i ve

güveni ile geldik, ayn� güvenle
yolumuza devam edece�iz. Çok
zor günlerden geçiyoruz. Gün

olmuyor ki bir tüketim
maddesine zam gelmesin, gün
olmuyor ki en temel ihtiyac�m�z

olan ekmek, su, elektrik ve
do�algaz zamlanmas�n. ��sizli�in

ve yoksullu�un durmaks�z�n
artt���,  AKP Hükümetinin kendi

yanda�lar�na ülkenin tüm yer alt� ve yer
üstü kaynaklar�n� pe�ke� çekti�i,

özelle�tirme ad� alt�nda tüm
varl�klar�m�z�n yabanc�lara sat�ld���,
kentsel dönü�üm ad� alt�nda özel
mülklerimize göz dikildi�i, hiçbir

sorunumuzun olmad��� kom�umuz
Suriye ile s�rf Amerika istiyor diye sava�a
girmeye haz�rland���m�z, çocuklar�m�z�n

anlams�z bir sava� u�runa da�da ve
askerlikte öldü�ü günleri ya��yoruz.

Sadece AKP Hükümetini destekledikleri
için bu gidi�e sesini ç�karmayanlar tarihe
kara harflerle yaz�ld�klar�n� fark etmiyorlar
m�? Umars�zca bizi hem içte sava�t�r�p,
hem de d��ta sava�t�rmaya haz�rlananlar

sadece kendi ç�karlar� için bu ulusu
harcamay� göze ald�lar. Onun içindir ki

bu gidi�ata dur demek hepimizin
görevidir. 

De�erli tüketiciler, bu ülke hepimizin.
Örgütlenerek, hep birlikte ülkemizin

kaynaklar�n�n AKP Hükümeti
yanda�lar�na ve yabanc�lara pe�ke�

çekilmesine, sava�a, zamlara, i�sizli�e ve
yoksullu�a hay�r diyelim. Hepinizi

Derne�imize üye olmaya ve 22 y�ld�r
devam eden mücadelemizde bizleri

desteklemeye ça��r�yoruz. Sayg�lar�m�zla. 
TÜKODER GENEL MERKEZ

YÖNET�M KURULU

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

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

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

r ta l� �� ka s�p ka vu ran �u me� hur ‘Gang -
nam Style’� bi li yor su nuz dur. Bil me yen ler
için özet ge çe yim; Gü ney Ko re li PSY'nin
Tem muz ay�n da bir ç� k�� pir ç� k�� yap t� ��

pop �ar k� s�. PSY ad� n� psi ko pat an la m� na ge len
‘psycho’ ke li me si nin ilk üç har fin den al m��. Ben bu
ne idi �ü be lir siz �ar k� ve kli biy le ilk de fa bir kaç haf -
ta ka dar ön ce za ping ya par ken MTV’de mü �er ref
ol dum. O ka dar ab sürd dü ki iz le me den ede me dim.
O üç dört da ki ka da gül mek le deh �e te ka p�l mak
ara s�n da gi dip gi dip gel dim ama so nu na ka dar par -
ma ��m ku man da n�n tu �u na va r�p da ka na l� de �i� ti -
re me di, iti raf edi yo rum. Bo zuk plak gi bi bir so und,
abuk sa buk kos tüm ler, o in sa na deh �et ve ren saç -
ma sa pan dans... An la t�l maz ya �a n�r k� sa ca s�!

�n ter net te tüm za man la r�n en çok t�k la nan �ar k� -
s� re ko ru, ne Mic ha el Jack son ne Ma don na; Gü ney
Ko re li PSY’a ait. ‘Gang nam Style’ hem Ja pon ya
ha riç tüm dün ya lis te le ri ni hem de sos yal med ya y�
alt üst et ti. Ge ce ku lü bü, bar, pub, dü �ün, der nek
her yer de ban g�r ban g�r bu �ar k�. Gü ney Ko re'nin
ba� ken ti Se ul'ün geç ti �i miz Tem muz'a ka dar kim -
se nin bil me di �i bir böl ge si olan Gang nam, bu gün
ak�n ak�n tu rist çek me ye ba� la d�. Tak lit le ri ç�k t�. Sa -
at ler ce otu rup ça l�� sa ken di dil le rin de üç be� cüm -
le yi ak l�n da tu ta ma yan lar, Gang nam Style'� ez be re
söy lü yor. “op pan gang-nam se uta yil kang-nam se -
uta yil na je-ne un tta sa ro un in kan je o-gin yeo ja keo pi
han jan ye ye oyu re ura ne un pumk ye ok i-nne un yeo -
ja....” Ta bi i biz de bu söz ler olu yor “tan gam stayl”,
“yam yam stayl”, “man gal stayl”... Ama prob lem
de �il, ne ti ce sin de tüm dün ya ca e� lik edi li yor.

Bü tün dün ya da 1 nu ma ra olan �ar k� n�n Ja pon
pop lis te le rin de 30. ol ma s� üze ri ne, Gü ney Ko re
Pop Kül tü rü nü Ge li� tir me Der ne �i, Ja pon la r�n ken -
di le ri ni k�s kan d� �� n� be yan et ti. Gü ney Ko re li der nek
li de ri, genç bir Ja pon'un, di yet ko la n�n içi ne na ne li
�e ker ata rak, ko la n�n ver di �i tep ki me yi ko nu alan
vi de onun, Ja pon mi zah an la y� �� n�n gös ter ge si ol -
du �u nu söy le di. Ola ya ba kar m� s� n�z, ne re dey se bir
�ar k� iki ül ke yi bir bi ri ne so ka cak.

Ha ni ço cuk lar rek lam la r� iz ler ken a��z la r� aç�k
ek ra na ba ka ka l�r da, an ne le ri ye di re me dik le ri lok -
ma la r� bu nu f�r sat bi lip ço cuk la r� n�n a� z� na t� k� ve rir
ya; bu �ar k� n�n da kit le ler üze rin de böy le hip no ti ze
edi ci bir et ki si var i� te. �yi de ne den? As l�n da �ar k�
der ken �ar k� ve kli bi kas te di yo rum, çün kü kli bin
bel ki �ar k� dan da ha çok ro lü var bu il gi de. Ma lum
gör sel lik ça ��n da y�z! �l gi nin se be bi ni ara ya l�m...
Renk, ne on ���k lar, h�z, ba sit ak�l da ka l� c� bir me lo -
di? Hat ta na ka ra t� onu ‘kor kunç’ bu lan la r�n bi le bir
din le yi� te bey ni ne ha bis ur gi bi ya p� �� yor. Dal ga ge -
çi le cek bol mal ze me; kitch kos tüm ler, ga rip ga rip
ha re ket ler? Çir kin adam lar, gü zel k�z lar? Alt se vi ye
ero tik gön der me ler, ara da “sexy lady” fi lan gi bi �n -
giz ce ke li me ler? At lar, dört na la bir dans fi gü rü?
PSY'nin ba �a r� l� me na je ri? Bir grup uz man bu mü -
zi �in yüz y�l lar d�r se vi len il gi oda �� ol mu� par ça la r�n
no ta la r� n�n bir de ney la bo ra tu va r�n da bir le� ti ril mi�
ve et ki si göz lem len mek üze re pi ya sa ya ç� ka r�l m��
bir par ça ol du �u nu da ile ri sü rü yor. Bir de PSY'nin
çok ile ri bir mü zik bil gi si ol du �u, bu �ar k� ve kli bi de
dal ga geç mek için ç� kar d� �� gö rü �ü mev cut. Bü tün
bun la r�n han gi si ne de re ce do� ru ya da et ki li bil mi -
yo rum ama ben yi ne de i�in için den ç� ka ma d�m. Ç� -
ka bi len be ri gel sin!

As l ı  AY HAN

O

Bir ‘Gangnam
Style’dır Gidiyor

Göztepe ile Moda sahil parkında yenileme
çalı�maları süredursun, Kadıköylü betonla�mı�

de�il, daha ye�il parklar istiyor. 

İSTANBUL’UN DÖNÜŞÜMÜ TARTIŞILDI
Afetler ve kentsel dönü�üm yasası �stanbul ölçe�inde
masaya yatırıldı. �stanbul’un insan odaklı, katılımcı bir

kentsel dönü�üme ihtiyacı oldu�u vurgulandı.

GÖZTEPE BETONLA�IYOR MU?GÖZTEPE BETONLA�IYOR MU?GÖZTEPE BETONLA�IYOR MU?GÖZTEPE BETONLA�IYOR MU?GÖZTEPE BETONLA�IYOR MU?GÖZTEPE BETONLA�IYOR MU?
Moda Sahil Parkında yapılan düzenlemeler de vatanda�ların

tepkisine neden oluyor.
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● Semra ÇELEB�

Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi Sanat Galerisi, yine “s�ra d���” bir
sergiye ev sahipli�i yap�yor. Ya�am� da

eserleri gibi s�ra d��� olan bir ustan�n, büyük
heykel ustas� Tankut Öktem’in retrospektif
sergisine…

Da ha ga le ri nin gi ri �in de dev ma den ci an� t�y la,
Kur tu lu� Sa va ��’nda mer mi ta �� yan bir köy lü nün
hey ke li kar �� l� yor iz le yi ci yi. �ler le dik çe he ye can
ar t� yor. Ken di ni zi, ya �am la r�y la da dev le� mi� ki �i -
le rin bü yük hey kel le ri nin ya n�n da kü çü cük his set -
se niz de, bu top rak lar da de rin iz ler b� rak m�� us ta -
la r�n ver di �i güç le ç� k� yor su nuz sa lon dan… 

Nâ z�m Hik met’ler, Â��k Vey sel’ler, Pir Sul tan
Ab dal’lar, Ha c� Bek ta �� Ve li’ler, cep he de ya ra l�
ar ka da �� n� ta �� ma ya ça l� �an as ker ler, vu ru lan
ev la d� n� son bir kez sa ran an ne ler, ma den -
ci ler, i� çi ler, köy lü ler, ka d�n lar… Ve ta -
bii ki Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün çe �it
çe �it büst le ri, an�t la r�, hey kel le ri… Ya ni
bi zim ya �a m� m�z da ol du �u ka dar Tan -
kut Ök tem’in ya �a m�n da da bü yük öne mi
olan in san lar…

31 Ekim’de çok sa y� da sa nat se ve rin
ka t� l� m�y la aç� lan “S� ra d� �� Bir Us -
ta: Tan kut Ök tem Ret ros -
pek tif Ser gi si”, 10 Ara -
l�k’a ka dar zi ya ret çi le re
aç�k ola cak. Ölü mü nün
ar d�n dan aç� lan bu ikin ci
ser gi, 2010 y� l�n da ��
Ban ka s� Ki be le Sa nat
Ga le ri si’nde aç� lan
ser gi den da ha kap -
sam l� bir ser gi ol ma -
s�y la da dik kat çe ki -
yor. Ara m�z dan ay -
r� l� �� n�n 5. y� l�n da
us ta, sa de ce hey -
kel le riy le de �il,
ken di ya �a m�n -
dan fo to� raf la r�,
ço cuk ken yap t� -
�� re sim ler,
hak k�n da ç� kan
ga ze te ha ber le -
ri, k� ya fet le ri
ve e� ya la r�y la
an� l� yor. 

Tan kut Ök tem ad� na
aç� la cak bir “mü ze ev” de
yol da. 2013 y� l�n da, us ta -
n�n ya �a m� n� ge çir di �i,
an�t la r� n� yont tu �u, ya �a -
d� �� Gem lik Kum la’s�n -
da ki atöl ye evi, Tan kut
Ök tem Mü ze Evi ola rak
zi ya re te aç� la cak. 

� US TA NIN YA �A MI
K� TAP TA

Ser giy le bir lik te, “Tan kut
Ök tem: S� ra d� �� Bir Us ta / An
Ex tra or di nary Mas ter” ad l� bir
de ki tap ya y�m lan d�. Rö ne sans
Gay ri men kul Ya t� r�m ta ra f�n -
dan ba s� lan ve us ta n�n k� z�
Oy lum Ök tem ��ö -
zen’in Türk çe ve
�n gi liz ce ola rak
ya y� na ha z�r la d� -
�� ki tap, Ök -
tem’in eser le ri gi -
bi “dev” ol ma ni -
te li �i ne sa hip…
Bü yük boy ba s� lan
ve 300 say fa dan
olu �an ki tap ta Tan kut
Ök tem’in ya �a m� tüm ay -

r�n t� la r�y la ve fo to� raf lar la an la t� l� yor.
Dö ne min si ya si ve top lum sal ya p� s� n� da

yan s� tan bu kap sam l� bi yog ra fik ki -
tap, önem li bir ar �iv ni te li �in de. 

Biz de Ga ze te Ka d� köy ola -
rak, us ta n�n ya �am öy kü sü nü bu

ay r�n t� l� ki tap tan not lar la bir
kez da ha siz ler le pay la� mak
is te dik. 

� 3 YA �IN DA
�LK HEY KEL
Do� du �un dan be ri

ma es tro gi bi ça mu ra
ha yat ve ren iki ele,
bü yük bir ru ha ve ye -

te ne �e sa hip ti us ta. He -
nüz 3 ya ��n day ken ya ka -

lan d� �� a��r has ta l�k s� ra -
s�n da, ha mur dan at lar ya pa rak, ai -
le si nin il gi si ni de çek mi� ti bu ye -
te ne �e… Son ra s� ra bal mu mu na
gel di…

Tür ki ye’nin ilk ka d�n ve te ri -
ne ri olan an ne si nin gö re vi ne de -
niy le bu lun duk la r� Mu�’ta, kar de -
�i ge le ne ka dar tek ço cuk ol du �u
köy de, bal mu mun dan hey kel ler
ya pa rak oya la n� yor du. En çok da
çev re sin de gör dü �ü hay van la r�n
kü çük hey kel le riy di mi nik el le -
rin de �e kil len dir di �i: at lar, ho -
roz lar, ta vuk lar…

Ha ya t� bo yun ca ço cu �u nun
ye te ne �i ni ge li� tir me si için u� -
ra �an, hep ya n�n da olan an ne si
Me li ha Ha n�m’�n yön len dir me -
siy le �l ko kul lar Ara s� Re sim

Ya r�� ma s�’na gir di. Tür ki ye, �dil
Bi ret’ten son ra bu se fer gör sel sa nat -
lar da ki ye te nek li ço cu �u nu ar� yor du.
Kü çük sa nat ç�, mi nik hey kel le rin ar -
d�n dan ya� l� bo ya re sim ler de yap ma -
ya ba� la m�� t�. An ne, o� lu nun ya r�� -
ma da bi rin ci ola ca �� na emin di an cak
ilk üç isim aç�k la n�n ca bü yük ha yal
k� r�k l� �� ya �a d�. Oku nan isim ler ara -

s�n da o� lu Tan kut Ök tem yok tu.
Ev le ri ne dön mek üze re ka p� dan

ç� kar ken sa lon dan bir anons
da ha du yul du. Ya r�� ma
so nuç la r� n� aç�k la yan
jü ri ba� ka n� “Öy le bir
ço cu �u muz var ki onu
hiç bir ka te go ri ye ko -
ya ma d�k. Sa y�n ka t� -
l�m c� lar Tür ki ye’nin
ye ni ha ri ka ço cu �u
Tan kut Ök tem’i ilan

edi yo rum” di yor du. Sa nat ç� için oku lu nun ar �iv le -
ri ne �u not dü �ül dü: “Tan kut Ök tem’in yap t� �� re -
sim, il ko kul ço cuk la r� n�n se vi ye sin den çok yük sek
gö rü le rek ken di si nin üs tün ba �a r� l� sa y�l ma s� na
ka rar ve ril mi� tir.” Er te si gün ler de ga ze te ler bu ye -
te nek li ha ri ka ço cuk tan öv gü do lu
söz ler le ha ber ler ve ri yor du. 

� ANA DO LU YOL LA RI,
‘MO DA’ SOL CU LUK…
An ne ve ba ba s� n�n gö re vi

ne de niy le Ana do lu’yu ka r��
ka r�� gez di Ök tem… Be -
bek ken gö tü rül dü �ü ül -
ke nin en do �u sun da
ço cuk lu �u nu, er gen -
li �i ni Edir ne’de, ilk
genç li �i ni ise yi ne
do� du �u kent �s tan -
bul’da ge çir di. Da ha ya -
�a m� n�n ilk y�l la r�n da boy -
dan bo ya geç ti �i Ana do lu’da
gör dük le ri, sa na t� n� çok et ki -
le di. Köy lü ka d�n lar, i� çi ler,
yok sul ço cuk lar, ge li� mek te
olan bir ül ke…

Tat bi ki Gü zel Sa nat lar
Aka de mi si’nde üni ver si -
te ye ba� la d� ��n da da top -
lum sal ge li� me ler den
ko puk ol ma d�, ö� ren ci
ha re ket le ri için de yer al -
d�. Za ten Per tev ni yal Li se -
si’nde okur ken, ken di ni
“sol cu” ola rak ta n�m -
la ma ya ba� la m�� t�.

Son ra dan o dö ne me ili� kin tu tu mu nu
“sol cu luk mo day d�, he pi miz sol cuy -
duk” di ye rek aç�k la ya cak t�.

� Ö� REN C� LE R�Y LE 
HA YA TI PAY LA� TI

Ho ca l�k yak la �� m�n da da bu gü nün ev -
ren sel e�i tim an la y� �� n� o gün ler de gör mü�
ve ger çek bir mo del olu� tur ma ya ça l�� m�� t�.
300’e ya k�n ö� ren ciy le bi re bir ho ca l�k kav ra -
m� üze rin den ile ri ci ve ger çek ili� ki ler le “ef sa -
ne ho ca” ola rak sa nat ta ri hin de ki ye ri ni al -
m�� t�. �� lev sel li �i, üre ti le bi lir li �i, es te tik
an la y� �� n� ön plan da tu ta rak ken di ne
bah �e di len ye te ne �i ni hiç go cun ma dan
pay la� t�. Sa de ce sa na t� n� de �il ha yat ö� -
re ti si ni, ya �am bi lin ci ni pay la� t�.

Ya �a m�n, sa na t�n bü tün sel li �i için -
de ki far k�n da l�k ol du �u nu bi li yor du.
Dans ede bil mek, ye mek, iyi ya �a -
mak, ba l�k tut mak, gü ne �in ba t� �� n�n
gü zel li �i ni far k e de bil mek hep si ya -
�a ma, do la y� s�y la yo rum la nan sa na -
ta ait ti. 

�lk dö nem tüm gir di �i ya r�� -
ma lar da al d� �� bi rin ci lik ödül le -
riy le bir lik te ar t�k bir hey kel atöl -
ye si aç ma za ma n� gel mi� ti.
1966’da nay lon ve ç� ta lar dan olu -
�an bir atöl ye kur du ken di si ne.
Ya z�n s� cak tan k� ��n so �uk tan du -
rul ma s� çok zor bir me kân. Ça -
mur la r� ku ru ma s�n, hey kel le ri

çat la ma s�n di ye da yan d� ha va
�art la r� na. 

Hem de 40 y�l…
Ge ce le ri es kiz ça l�� -

ma la r� yap t� ��n da önün de ge ce nin �s s�z -
l� �� n� ay d�n la tan mum ��� ��, bi raz ön ce

form al mak için ha -
fif çe �s� t�l m�� bal -

mum la r� ve mod laj ka lem -
le ri olur du. Mod laj ka lem le ri ni

a�aç tan ken di yon tar d�. Çok
okur du, in ce ler di,

yi ne in ce ler -
di…

Kay nak -
ç� da, de mir ci

de ça mu ru yo -
�u ran da ken di -
siy di. Y�l lar son ra
bir gün de mi� ti ki;
“Ekip te ki her kes git -

se bi le bi lir ler ki
ben sa ba ha ka -
dar ça l�� m��,
atöl ye nin önü ne

hey ke li dik mi� olu rum. Bir i� ya pa cak san
bu güç te ola cak s�n.’’ 

Ba k�r, be ton, se ra mik, bronz mal ze -
me yi iyi ta n�r ve tüm tek nik le ri pra tik te
iyi bi lir di. Tek ba �� na güç lü bir or du gi -

biy di. Kim se ye ih ti ya c� yok tu, �s tan -
bul’un bü yük çar k� için de kü çük
hey kel ler yap mak tan sa ken di sa nat
or ma n�n da için den ge çen co� ku -

la r� Ku va y� Mil li ye Des ta n�
ve ta ri hin gü cüy le bir le� ti -
ri yor du.

� MA DEN
�� Ç� LE R� N�

YAP MAK �Ç�N
MA DEN DE ÇA LI� TI

Ya rat t� �� fi gür ler le
bi re bir iç sel bir ili� ki
ku rar, öl mek üze re
olan, ya ra l� ve öl mü�
ola n�n ara s�n da ki far k�

�a ��r t� c� bir fark l� l�k la
yüz ifa de si ne ta ��r d�, in sa -

n�n ya� sal fark l� l�k la r�y la, top -
lum ili� ki sin de ki s� n�f fark l� l�k la -
r� n� bir bü tün için de ver me yi ter -
cih eder di.

Hey kel de ki fi gür leri ön ce ya -
�ar son ra yon tar d�. Zon gul dak
ma den i� çi le ri an� t�n dan ön ce ma -
den de 1 ay ça l�� t�. Bir de on la ra
mek tup yaz m�� t�, “Bir ha tam ol -
duy sa af fo la i� çi kar de� ler” di ye
bi tir mi� ti ya z� s� n�…

Bü yük us ta iki ke re atöl ye si -
nin ya k�l ma s� na ra� men son atöl -

ye si ni en renk li ve ar t�k yan ma ya cak bir �e kil de
in �a et ti. �� te bu yüz den Gem lik’in me� hur zey tin
a�aç la r� n�n önün de bir kül tür mer ke zi yap mak en

bü yük ar zu suy du. Bu me kân -
da hem ye ni ö� ren ci ler ye -
ti �e cek, sem poz yum lar
ya p� la cak hem de ulus la -
ra ra s� hey kel t� ra� lar ko -
nuk ola cak t�. Hey kel le -
ri nin bi rey le ri ni hiç
göz ar d� et me di. Her -
ke sin bir �e kil de
e�i ti le bi le ce �i dü -
�ün ce siy le bu ala -
n� bü yük �e hir le -
re ta �� mak gi bi
bir kay g� hiç
d u y  m a  d � .
Ama si ya set

üs tü du ru �u bu
ha ya li nin si ya se tin

çar k�n da ezil me si ne en gel
ola ma d�. As l�n da her hey kel ma te ma -

tik, mi ma ri ve mü hen dis lik bil gi si ge rek ti ri -
yor du.

Hiç bir za man bir son yok tu. Son yok...
� KI ZI PI NAR ÖK TEM: ‘ESER LE R�

BA� DÖN DÜ RÜ YOR’
Us ta n�n k� z� P� nar Ök tem, Tan kut Ök tem Ret -

ros pek tif Ser gi si’yle il gi li �un la r� söy lü yor: “�im -
di biz ev lat la r� ola rak onun ret ros pek tif ser gi si ni
ha z�r lar ken, 3 ya ��n dan iti ba ren 64 y�l l�k bir sa nat
ha ya t� n�n ke si ti ni su na bil me nin, kent mey dan la r� -
n� ser gi ala n� n�n k� s�t l� du var la r� na s�� d� ra bil me nin
güç lü �ü nü çe ki yo ruz. Bir ya �a m�n s�� d� r�l ma s�n -
dan öte, bun ca eser, in sa n�n ba �� n� dön dü rü yor. �yi
i� le ri fark et mek için, iz le mek ge re kir, an lat mak
ge re kir. 

Sev gi li Tür kan Say lan’�n de di �i gi bi “Bu nu bi -
le lim Tan kut Ök tem Cum hu ri yet’i ya �at ma ya ça l� -
�an en önem li in san lar dan, Cum hu ri yet’in bi rey le -
rin den bi ri dir. Onu ya �a sa da ya �a ma sa da kut la -
mak is ti yo rum. Ne mut lu ki ül ke miz den bir Tan -
kut Ök tem ç�k t�.”

Cumhuriyet tarihinin en önemli heykelt�ra�lar�ndan; Anadolu’nun dört bir yan�ndaki meydanlarda, caddelerde, binalarda ‘dev’ izleri olan
Tankut Öktem, aram�zdan ayr�l���n�n 5. y�l�nda Kad�köy’de bir sergiyle an�l�yor. Geçti�imiz hafta CKM Sanat Galerisi’nde aç�lan sergi, ustan�n

ya�am�n�, çamur, emek ve yetene�in birle�iminden olu�an eserleriyle anlat�yor, s�ra d��� bir sanatç�n�n öyküsünü gözler önüne seriyor. 

Sergi Foto�rafları: Gürbüz ENG�N 

Bronza yazılan efsane: TANKUT ÖKTEM

KADIKOY-11:Layout 1  11/8/12  10:59 AM  Page 1



Sab ri Ül ker G� da Ara� t�r ma -
la r� Ens ti tü sü Vak f�
(GAV) ve Mil li E�i -

tim Ba kan l� �� Te mel E�i -
tim Ge nel Mü dür lü �ü i� -
bir li �i ile 8-10 ya� il ko -
kul ö� ren ci le ri ne yö ne lik
ge li� ti ri len “Ye mek te
Den ge” e�i tim prog ra m�,
�s tan bul’da 51 okul da sü rü -
yor. 

Ço cuk la r�n, okul ça l� �an la r� -
n�n ve ebe veyn le rin sa� l�k l� bes len -
me al�� kan l� �� ge li� tir me le ri ne des -
tek ol ma y� he def le yen Ye mek te
Den ge E�i tim Pro je si’nin uy gu lan -
d� �� pi lot okul lar dan 2'si de (Ka la -
m�� �e hit Mu rat Öz yal ç�n ve Se mi ha
�a kir �l ko ku lu) Ka d� köy'de bu lu nu -
yor. Geç ti �i miz e�i tim y� l�n da �s tan -
bul’da 10 okul da ger çek le� ti ri len
“Ye mek te Den ge” pro je si, ço cuk la -
ra ye ter li ve den ge li bes len me al�� -
kan l� �� ka zan ma la r�n da yar d�m c�
olu yor. Tür ki ye’de ki en kap sam l� ve
sür dü rü le bi lir bes len me e�i ti mi pro -
je si ol ma s� he de fiy le ha z�r la nan, �s -
tan bul ve �z mir, Ga zi an tep ve Trab -
zon’da ger çek le� ti ri len “Ye mek te
Den ge”, sa� l�k l� bes len me ta ba �� n�
re fe rans al� yor. Prog ram da ço cuk la -
ra, “Den ge li bir �e kil de her �e yi yi -
ye bi lir sin. Yap man ge re ken, den ge -

yi na s�l ku ra ca �� n� ö� -
ren mek” me sa j� ve -

ri li yor. 
“ Y e  m e k  t e

Den ge” pro je si
çer çe ve sin de
ön ce �s tan -
bul’da ki 51 pi -

lot okul da gö rev
alan ö� ret men ler

e�i til di. Ar d�n dan
8-10 ya� (2-4 ara s� tüm

s� n�f lar) gru bun da ki ö� ren ci le -
rin e�i ti mi ba� la d�. 

Pro je çer çe ve sin de ö� ren ci ler;
su num lar, al�� t�r ma lar, kart lar ve
pos ter ler yar d� m�y la e�i ti li yor. 

Pro je nin in ter net si te si www.ye -
mek te den ge.org ad re sin de yer alan
in te rak tif oyun lar ve vi de olar la, ö� -
ren ci le re e�i tim le ri ni pe ki� tir me im -
ka n� da su nu lu yor. E�i tim ön ce si ve
son ra s� ge li �i mi kar �� la� t� ra bil mek
için dü zen le ne cek test ler yar d� m�y la
da pro je nin öl çüm len me si sa� la na -
cak.  

http: / /www.ye  mek te  den -
ge.com

KADIKÖYLÜ Yeni �nsan Yay�nevi'nden ç�kan “Nas�l Bir Organik
Tar�m” kitab�, organik tar�m�n nas�l olmas� gerekti�ini sorguluyor.

Editörlü�ünü Prof. Dr. Tayfun Özkaya'n�n yapt��� kitab�n tan�t�m�nda
�öyle deniliyor: “Organik tar�ma tamam�yla geçi� üzerine dü�ünürken,
önümüze organik oldu�u ileri sürülen, oysa düpedüz endrüstriyel olan

bir tar�msal üretim �ekli ç�kt�. Bu a�amada durup dü�ünmek ve
tart��mak gerekiyor; nas�l bir organik tar�m istiyoruz? Her birimizi
yak�ndan ilgilendiren, sa�l���m�z� ve gelece�imizi etkileyen tar�m

yöntemleri üzerine daha çok yo�unla�mal� ve
kamuoyu olu�turmal�y�z. Bu dü�ünceden

yola ç�kan bir grup bilim insan�, küçük çiftçi,
kooperatifçi, sendikac� ve merakl� 16 May�s

2011’de Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi'nde bir çal��tay düzenledi. Bu

kitapta Çiftçi Sendikalar� Konfederasyonu,
Bo�aziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi,
Ba�ka Bir G�da Mümkün Giri�imi, Kibele

Ekolojik Ya�am Kooperatifi, Marmariç
Ekolojik Ya�am Derne�i deneyimlerini

payla�t�, nas�l sorusunun yan�tlar�n� arad�.
‘Kat�l�mc� sertifikasyon’, ‘bilge köylü tar�m�’,
‘topluluk destekli tar�m’, ‘ev yap�m� ilaçlar’

gibi seçenekler enine boyuna konu�uldu. Bu
kitap, bu tart��malar� Türkiye geneline

yaymak için tasarland�.” 
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KADIKÖY Belediyesi Engelli
Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi
taraf�ndan haz�rlanan program

kapsam�nda, zihinsel
engellilerimizin ailelerine psikolojik

destek grubu yap�lacak.
Psikolojik destek grubu

kapsam�nda, ailelerin engelli
çocuklar�yla daha rahat ileti�im

kurabilmeleri, payla�t�klar�
deneyimler sonucunda bireysel ve

ki�iler aras� ileti�imde geli�me
sa�lanmas� ve ya�anan sorunlar

kar��s�nda bilinçlenmeleri
amaçlan�yor. Haftada bir kez

iki�er saatlik oturumlar �eklinde,
toplam sekiz oturum olarak
gerçekle�tirilecek e�itimlere,

zihinsel engellilerin yaln�zca anne
veya babas� kat�labilecek. Destek
grubu program� ile aile üyelerinin

ya�ad�klar� zorluklar�n ele
al�nmas�n�n yan� s�ra grupta

ba�layacak ki�iler aras� ili�kilerin
grup d���nda da sosyal

dayan��maya zemin haz�rlamas�
hedefleniyor.

Engellilere ve ailelerine her alanda
destek verilmesi için çal��malar ve

projeler yürüten Kad�köy
Belediyesi, 5 Aral�k’ta ba�lamas�

planlanan ücretsiz psikolojik
destek program� ile ailelerin

zihinsel engelli çocuklar�yla daha
sa�l�kl� ileti�im kurmalar�n�

sa�lamay� amaçl�yor.
Ba�vuru tarihi: 

1 Kasım-30 Kasım 2012 
Psikolojik destek grubu 
Ba�langıç tarihi: 5 Aralık 
Detaylı bilgi ve ba�vuru:

Kadıköy Belediyesi Engelli
Danı�ma ve Dayanı�ma Merkezi 

E�itim mah. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. Poyraz sok. 

Sadıko�lu Plaza 5/5 Hasanpa�a
/ Kadıköy 

Tel: (0216) 330 71 74
(0216) 337 21 21 

E-mail: eddm@kadikoy.bel.tr 

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

KÖ PEK LER DE ya �a m� teh dit eden ve hat ta er -
ken ya� ta ölü me ne den ola bi len bir du rum olan
obe zi te, kö pek le rin yüz de 30-40’�n da gö rü le bi -
len bir du rum dur. Yan l�� bes le me, ha re ket ye -
ter siz li �i, hor mo nal ve ge ne tik ne den ler, ya� l� l�k
ve yan l�� ilaç uy gu la ma la r� gi bi ne den ler le or ta -
ya ç� kan obe zi te; ek lem ve ke mik has ta l�k la r�,
kalp yet mez li �i ve bü yü me si ile �e ker has ta l� ��
gi bi ya �a m� teh dit ede bi le cek has ta l�k la r� da
be ra be rin de ge tir mek te dir. Bir çok kö pek sa hi bi
obe zi te yi pek önem se me di �i gi bi far k� na bi le
an cak ve te ri ner he kim uya r� s� ile var mak ta d�r.
Irk la ra gö re ki lo fark l� l�k la r� ne de niy le kö pek ler -
de obe zi te de �er len dir me si da ha çok fi zik sel
gö rü nü me gö re ya p�l mak ta d�r. Kö pe �i ni zin
obez olup ol ma d� �� n� a�a �� da ve re ce �im
örnekleri de�erlendirerek ve ve te ri ner he ki mi ni -
ze da n� �a rak ka rar ve re bi lir si niz.  

Ba z� kö pek ler sa de ce ac�k t�k la r�n da ye mek
yer ken di �er ba z� kö pek ler özel lik le  de top lu luk
ha lin de ya �a yan kö pek ler k�s kanç l�k ve kö tü
al�� kan l�k lar ne de niy le sü rek li bir ye mek ye me
is te �i gös te rir. Dü zen siz sa at ler de ve bi linç siz -
ce bes le me obe zi te yi ba� la t�r. Bu tip bir bes -
len me ye ra� men sa de ce id rar ve d�� k� yap mak
için gez di ri len, ye ter siz yü rü yü� ve eg zer siz ya -
pan hay van lar ener ji le ri ni har ca ya ma ya ca ��n -
dan obe zi te gi de rek olu� ma ya ba� lar. Bü tün
bun la r�n ya n�n da ge rek k� s�r la� t� r�l m�� ge rek se
k� s�r la� t� r�l ma m�� kö pek ler de ös tro jen ve tes -
tes te ron sal g� s�n da ki ani de �i �ik lik ler ki lo al� m� -
n� te tik ler. K� s�r la� t� r�l m�� kö pek ler de hor mo nal
ne den ler le ak ti vi te azal ma -
s�, ha re ket siz li �e ve do �al
ola rak obe zi te ye alt ya p�
ha z�r la ya cak t�r. Irk lar ara -
s�n da da obe zi te ye e�i lim
fark l� l�k gös ter mek te dir.
Dach shund, Be ag le, Coc -
ker, Col li e, Lab ra dor ve
Gol den Ret ri ver �r k� kö pek -
ler obe zi te ye di �er le ri ne
oran la da ha yat k�n �rk lar d�r.
Bun lar dan ba� ka kö pek ler -
de obe zi te ge nel ola rak 2-
12 ya� la r� ara s�n da ken di ni
gös ter me ye ba� lar. Bi linç siz ve kon trol süz ola -
rak kor ti kos te ro id kul la n� m� da obe zi te ye yol
açan di �er bir ne den dir. Hypot ro idism, Cus -
hing Sen dro mu, pi tui tary bez bo zuk luk la r� ve
pan kre as kan se ri gi bi has ta l�k la r�n var l� ��n da
da se kon der ola rak obe zi te gö rül mek te dir.
Obe zi te bir has ta l�k ola rak ka bul edil di �in den
ana ne de ni ara� t� r�l ma l� ve ona yö ne lik te da vi
ya p�l ma l� d�r. Ör ne �in hor mo nal kö ken li bir obe -
zi te de tek ba �� na kö pe �i ni zi aç b� ra ka rak ya da
eg zer siz yap t� ra rak obe zi te si ni or ta dan kal d� ra -
maz s� n�z. Bu ne den le ön ce lik le ve te ri ner he ki -
mi ni ze ba� vu ra rak kö pe �i ni zi he ki mi ni zin uy -
gun gö re ce �i �e kil de de tay l� bir kan mu aye ne -
sin den ge çir me li si niz. Yi ne he ki mi ni zin öne re -
ce �i bir di yet kul la na rak kö pe �i ni zin ye ter li eg -
zer siz yap ma s� n� sa� la ma l� s� n�z. 

Son y�l lar da kö pek ler de in san lar da ki ne
ben zer obe zi te kon tro lü için na tu rel içe rik li be -
sin ek mad de le ri kul la n�l mak ta ve ba �a r� l� so -
nuç lar al�n mak ta d�r. Fu cus Ve si cu lo sus ya da
di �er ad�y la Es mer Su yo su nu �n gil te re �laç
Kon trol Bi ri mi ta ra f�n dan res mi ola rak obe zi te
te da vi sin de et ki li ola rak ka bul edil mi� bir do �al
ürün dür. Fu cus Ve si cu lo sus me ta bo liz ma y�
h�z lan d� r�p ener ji se vi ye si ni yük sel te rek ve vü -
cu dun ka lo ri yak ma ye te ne �i ni ar t� rarak et ki si -
ni gös te rir. Ya p� s�n da A, B, C, D vi ta min le ri ve
po tas yum, çin ko, mag nez yum ile de mir gi bi
mi ne ral le ri bu lun dur du �un dan di �er ya rar l� et -
ki le ri  de bu lun mak ta d�r. Bu yo su nun ve te ri ner
he kim lik ala n�n da kul la n� la rak ba �a r� l� so nuç lar
ver di �i bil di ril mek te dir. Kö pe �i niz obe zi te so ru -
nu ya �� yor sa ya da bun dan �üp he le ni yor sa n�z
ve te ri ner he kimini ze da n� ��n, zi ra obe zi te bir
has ta l� ��n be lir ti si ola bi le ce �i gi bi biz zat obe zi -
te nin ken di si  de ya �a m� tehdit ede cek bir çok
has ta l� �a ne den ola bil mek te dir. 

Ba� ka bir ko nu ile ye ni den gö rü� mek üze re
sa� l�k l� gün ler di li yo rum...
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KÖPEKLERDE
OBEZiTE
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Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

Organik tarım
AMA NASIL?

Aralarında Kadıköy'den 2 okulun da bulundu�u �stanbul'un 51 okulunda yürütülen
‘Yemekte Denge’ projesi ile ö�rencilere ‘Dengeli bir �ekilde her �eyi yiyebilirsin. Yapman

gereken, dengeyi nasıl kuraca�ını ö�renmek’ mesajı veriliyor. 
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2012 AVRUPA Spor Ba�kenti �stanbul’un marka
organizasyonu Avrasya Maratonu bu yıl ‘Altın
Kategori’ (Gold Label) kategorisinde ayrı bir

heyecanla ko�ulacak. Dünyanın en iyi 17 maratonu
arasında yer alan Avrasya Maratonu’na 88 ülkeden

13 bin sporcu katılacak. 120 bin ki�i de halk
ko�usunda yer alacak. 34. Avrasya Maratonu 42

kilometrelik maraton, 15 kilometrelik yarı maraton

ve 8 kilometrelik halk ko�usundan olu�uyor. 29 Ekim
Pazartesi günü ba�layan kayıtlar 80.000 ki�ilik

kontenjan dolana kadar devam edecek. Kayıt için,
Spor A.�.'nin tesislerinde, meydanlarda, iskelelerde,

metro istasyonları ve benzeri noktalarda stantlar
kurulacak. 8 kilometrelik halk yürüyü�ü; 11 Kasım

2012 Pazar günü saat 09:30’da Anadolu Yakası’nda,
Altunizade Köprüsü altında ba�layacak.
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Pilates ile ilgili
merak ettikleriniz?
P�LATES; vücuttaki kaslar� kontrol etmek için

zihni kullanmay� te�vik eden bir fitness
rutinidir. Vücudun özü olarak nitelendirilen

kar�n ve s�rt kaslar�na odaklanan benzersiz bir
esneme ve güçlendirme egzersizidir. Pilates,

pelvisi stabilizesini ve kar�n kontrolünü
artt�rarak özü güçlendirir. Pilates egzersizleri

esnekli�i, eklem hareketlili�ini, kuvveti,
dengeyi ve duru�u artt�r�r. Kaslar�n gev�eyerek

uzamas�n� sa�lamak için derin nefes al�p
vermek ve düzgün, uzun hareketler yapmak

özellikle önemlidir. Pilates darbesiz bir
egzersiz sistemi oldu�u için eklemleri ve

uzuvlar� di�er egzersiz yöntemlerine göre daha
rahat çal��t�r�r. Pilates egzersizlerinde

hareketler defalarca tekrarlanmad��� için
vücudunuzu etkin bir �ekilde çal��t�ran do�al,
ak�c� hareketlerle esneme ve kuvvetlendirme

rutinlerini birle�tiren bir rejimdir. 
� HANG� SIKLIKTA

P�LATES YAPMALIYIM?
Vücudunuzun gerekti�i gibi kendini onarmas�

için haftada 2 veya 3 çal��ma öneriyoruz.
Baz� ö�renciler haftan�n 7 günü egzersiz

yap�yor… Bu konuda vücudunuzun sesini
dinleyin, zaman� geldi�inde dinlenmek

istedi�ini size hissettirecektir. O gün egzersiz
yapmak için kendinizi zorlamak yerine

dinlenmeyi tercih edin.

� SONUÇLARI NE ZAMAN GÖRÜRÜM?
Sonuçlar� alma h�z� ki�iden ki�iye de�i�ir.

Genel sa�l�k ve fitness düzeyiniz, geneti�iniz,
al��kanl�klar�n�z ve �u anki fiziksel durumunuza
ba�l�d�r ve bütün bu faktörler ne kadar çabuk

sonuç elde edece�inizi belirler. 
� K�MLER P�LATES YAPAB�L�R?

Pilates, en gencinden en ya�l�s�na kadar bütün
fitness düzeylerinde yap�labilir. Bugün pilates

sadece performans�n� artt�rmak isteyen
profesyoneller veya sakatlanma riski olan
sporcular taraf�ndan de�il, fitness düzeyini
artt�rmak veya bedenini iyile�tirmek isteyen

herkes taraf�ndan yap�labilir.
� K�MLER YAPMAMALIDIR?

T�bbi durumu veya sakatl��� olan ki�iler önce
doktorlar�na dan��mal�lar ve yaz�l� görü�

almal�d�rlar. Pilates egzersizleri bir çok t�bbi
probleme uygun olacak �ekilde de�i�tirilebilir.

Pilates’in iyile�meye olumlu katk� sa�lad���
çok uzun zamand�r fizyoterapistler ve
kemik hastal�klar� doktorlar� taraf�ndan

kabul edilmi�tir.
� P�LATES SADECE

KADINLAR �Ç�N M�D�R?
Hay�r  pilates herkes içindir. �ster genç, ister

ya�l�, ister kad�n, ister erkek, ister k�demli veya
ister egzersize yeni ba�lam�� yeni bir

egzersizci olun pilates vücudunuzu ba�tan
sona de�i�tirecek ve onu içten d��a

yap�land�racakt�r.
� HANG� YA�TA P�LATES YAPMAYA

BA�LAYAB�L�R�M,
HANG� YA�TA BIRAKMALIYIM?

7’den 70’e herkes pilates yapabilir. Pilates
egzersizlerinin yap�lma ya�� diye bir kavram

bulunmamaktad�r. Ki�isel yönlendiricinizle bu
i�i kolayl�kla planlayabilirsiniz.
� HAM�LEY�M P�LATES

YAPAB�L�R M�Y�M?
Öncelikle herhangi bir egzersiz program�nda
oldu�u gibi, özellikle de gebelik söz konusu
oldu�unda doktorunuzla görü�erek pilates
yapman�z�n uygun olup olmad���n� ö�renin.

Pilates vücudun özünün kontrolüne ve kar�n,
s�rt ve gluteus kaslar�na odakland��� için
gebelik süresince ve gebeli�in hemen
ard�ndan sizler için son derece yararl�

olacakt�r.
� YOGA VE P�LATES ARASINDA

FARK NED�R?
Harika bir do�u prensibi olan Yoga’n�n

Pilates’le birçok benzerli�i vard�r. Joseph
Pilates do�unun hareket biçimlerini incelemi�

ve bunlar� kendi yöntemlerine eklemi�tir.
Ancak yine de farklar vard�r. Her iki prensibi
de çal��m�� olanlar Pilates’de ki nefes al�p

verme, do�rusal hareket kal�plar� ve
hareketlerin ak�c�l��� bak�m�ndan farklar

oldu�unu ifade etmektedir.
Sa�l�kl� ve güzel günler dilerim.

Nurcan BENG�N 
(KGM Pilates E�itmeni)

34. AVRASYA MARATONU BU PAZAR

Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal’�n spor -
la iç içe bir ya �am sür dü �ü nü ve spo ru ya -
�a m� n�n önem li bir ye ri ne koy du �u nu bi li -

yor muy du nuz. Bü yük so rum lu luk lar ve yo �un bir
tem po ge rek ti ren kay ma kam l�k gö re vi nin ay n� za -
man da sa� l�k l� bir be den ve ruh ya p� s� da ge rek tir -
di �i ni ko nu� ma la r�n da vur gu la yan Kay ma kam Bi -
rol Ku ru bal, çok sev di �i gö re vi nin d� ��n da ge çen
za man la r� n�n önem li bir bö lü mü nü ço cuk la r� na ve
ai le si ne va kit ay� ra rak ge çir me ye gay ret et ti �i ni
söy le di. Ai le ce sos yal ha ya t�n için de bu lun duk la r� -
n�, lüks ya �a mak tan hiç ho� lan ma d� �� n� vur gu la yan
Kay ma kam Ku ru bal, “Halk la iç içe ol ma y� se vi yo -
ruz. Gö rev yap t� ��m ken tin so run la r� ken di so ru -
num dur” de di. 

� SPOR SUZ OL MAZ,
YÜ RÜ YÜ� TEN TA V�Z VER MEM

“Spor yap ma ya gay ret edi yo rum. En ter cih
et ti �im spor yü rü me dir. Pa ra pul, alet ede vat is -
te me den �art la r�n ge tir di �i öl çü ler de spor ya p� -
yo rum. Ön ce ki gö rev ye rim de or man l�k me kân -
da haf ta so nu 10 ki lo met re yü rür düm. Haf ta içi
ma sa ba ��n da ha re ket siz ya �a m�n ek si le ri ni
böy le ce ar t� ya çe vir me ye gay ret edi yor dum.
Yü rü me den ta viz ver mi yo rum ve bu ra da da
ver me yi dü �ün mü yo rum. Va kit bu lur sam yüz -
me yi de se vi yo rum. Çok fay da l� bir spor ol du -
�u nu bi li yo rum. Ma sa te ni si ni se vi yo rum. Ö� -
ret men li se sin de ya t� l� oku du �um için ma sa te -
ni si ora la r�n vaz ge çil mez spor la r� d�r. Çok iyi de
spor cu lar ye ti� ti ri yor lar. Ken di ça p�m da ma sa
te ni si oy na r�m. Spo ru se vi yo rum. Ço cuk la r� m�
da öz gü ven le ri nin ge li� me si için spo ra yön len -
dir dim” di yen Kay ma kam Bi rol Ku ru bal, Ka d� -
köy’de gö re ve ba� la d� �� ilk gün ler de ara c� n� b� -
ra k�p, yü rü ye rek, hal k�n ara s� na ka r� �a rak Ka d� -
köy’ü do la� t� �� n�, ya k�n dan ta n� ma ya ça l�� t� �� n�
be lir te rek hem gö re vi ni yap ma ya hem de sa� -
l�k l� ya �a ma ya gay ret gös ter di �i ni söy le di. 

� SPOR YA �AM TAR ZI OL MA LI
“Spor ya p�l maz, spor bir ya �am tar z� ol ma -

l�. �m kâ n� m�z var sa asan sö re bin mek ye ri ne
mer di ven ç� k�l ma l�. Her ye re ara bay la git mek
ye ri ne k� sa me sa fe liy se yü rü mek ter cih edil me -
li. Bun lar al�� kan l�k ha li ne ge ti ril me li. Obe zi te
dün ya n�n en bü yük sa� l�k so run la r�n dan bi ri.
Ha re ket li ya �a m� tarz ha li ne ge ti rir sek, öl çü lü
ve çe �it li yer sek obe zi te den ko ru nu ruz” di yen
Ku ru bal, Ka d� köy’de spo ru des tek le mek ad� na
et kin lik le re ka t�l ma ya gay ret ede ce �i ni söy le di. 

Kadıköy’ün yeni Kaymakamı Birol
Kurubal sporu ya�am tarzı haline

getirmek gerekti�ini söyledi.

YAPI KRED� S�GORTA A.�. taraf�ndan
acenteli�imize tevdi edilen ve a�a��da

numaralar� belirtilen trafik pullar�n� ve can
sa�l��� ba�vuru formlar�n� kaybetmi�

bulundu�umuzdan, bu trafik pullar�n�n ve can
sa�l��� ba�vuru formlar�n�n hükümsüz

oldu�unu, Acenteli�imizi ve Sigorta �irketini
ilzam etmeyece�ini ilanen duyururuz.

GÜNS�YAM� YAPICI
Can Sa�l���

62269183 – 62322520 – 62349340 – 62378236 –
62404404 – 62407001 – 62450486 – 62450490

62467709 – 62532816 – 62532821 – 62532825 –
62734435 – 62777598 – 62781709 – 62781710
62841394 –62916357– 62916358 – 62916360 –

62916363 - 62532818 - 63385024
62322501 Numaradan 62322517 Numaraya Kadar
62713097  Numaradan 62713100 Numaraya Kadar
62777586 Numaradan 62777595 Numaraya Kadar

Trafik Pulu (2006 Pullar�)
9290684

Trafik Pulu (2008 Pullar�)
9355779

Trafik Pulu (2009 Pullar�)
1524684 Numaradan 1524690 Numaraya Kadar

HALK SİGORTA A.Ş’nden
Ac�badem Mah. Gömeç Sok. Ihlamur Apt. No.11/A

KADIKÖY-�stanbul
Adresinde mukim ARDA AK��T S�GORTACILIK

H�ZMETLER� �irketimizin sözle�me akdine ve prim
tahsiline yetkili acenteli�ine tayin edilmi�tir. Acente
kaza, yang�n, nakliyat (emtea) sigorta bran�lar�nda

poliçe tanzim ve tahsiline yetkili olup, di�er bran�lar
nakliyat ( tekne abonman) ve Mühendislik

sig�rtalar�nda teklif almaya �irketçe düzenlenen tüm
sigorta poliçelerinin prim tahsiline yetkilidir.

Yasa  gere�i  duyurulur. 

GENEL MÜDÜRLÜK
Halide Edip Ad�var Bulvar�

Darülaceze cad. no. 23
�i�li �stanbul

D U Y U R U

Drag sezonuna hüzünlü veda
TÜRK�YE Motosiklet

Federasyonu ve Akhisar
Belediyesi’nin katkılarıyla

ı�ıklandırılan Akhisar Drag Pisti 7.
Ayak yarı�ına ev sahipli�i yaptı.

Türkiye’de ikinci kez düzenlenen
gece yarı�ına 53 sporcu katıldı.
Sezonun son ayak yarı�ı olması

nedeniyle sporcuların büyük
önem verdi�i yarı�ları TMF
Ba�kanı Bekir Yunus Uçar,

Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfun
�ık, Hamit Dizman, Hüseyin

Küçükkelepçe ve Faysal
�efklatlio�lu da izledi. 

Akhisar Motor Sporları Kulübü
tarafından organize edilen

Türkiye Drag �ampiyonası'nın 7.
Ayak Yarı�ı sonucunda kürsüye

çıkan isimler �öyle:
125 cc: Bedir Kılıçlı, �brahim Ni�li,

Ali Elmas. Standart1: Toprak
Razgatlıo�lu, Naim �ahino�lu,

�brahim Yıldız. Street1 600:
Ziyattin Göktepe, Bülent Yılmaz,

Furkan Eryılmaz. Street1 750:
Kamil Kırba�, �smail Yeksek,
Ziyattin Göktepe. Standart2:
Kazım Çuhadar, Gürsel Tek,

�.Halil Alpaslan. Street2: �evki
Sızırlıo�lu, Altan Danı�man, Fatih

Özkan. Pro Street: Halil Ya�ar,
Emre Çengelo�lu, Kamil Kırba�.
Süper Street2: �evki Sızırlıo�lu,

Altan Danı�man, Emre
Çengelo�lu.

� GÖZYA�LARI AHMET
SA�DIÇ �Ç�N AKTI

Trafik kazası sonucu hayatını
kaybeden drag yarı�çımız Ahmet

Sa�dıç, 7. Ayak Yarı�ı öncesi
düzenlenen törenle anıldı.

Barkovizyon e�li�inde Ahmet
Sa�dıç’ın foto�rafları izlenirken

hem yarı�çılar hem
de seyirciler göz

ya�larını tutamadı.
Anma programında

Ödemi� Emniyet
Spor Kulübü’nün

sporcusu O�uzhan
Adanar, Ahmet

Sa�dıç ile bu sene
hayatını kaybeden
sporcular Kemal

Merkit, �ahin
Osman ve Do�an
Servet Çim�ir’in

ruhuna Kuran okuyarak dua etti.
Tören, Ahmet Sa�dıç anısına

start noktasına konulan motorun
önüne bırakılan çiçeklerin

ardından saygı duru�u ve �stiklal
Mar�ının okunmasıyla

tamamlandı. Programda konu�an
TMF Ba�kanı Bekir Yunus Uçar,

yarı�çılardan ve motosiklet
sporuna gönül verenlerden
caddelerde ve sokaklarda

bilinçsizce hız yapmamalarını
rica etti. TMF Ba�kanı Bekir
Yunus Uçar, sezonun son
yarı�ında drag pistine çıktı.

Ba�kan Uçar yenilenen drag
pistinde yaptı�ı derecelerle

seyircilerden bol bol alkı� aldı.

Türkiye Drag �ampiyonası’nın 7. Aya�ı Akhisar’da hayatını
kaybeden sporcumuz Ahmet Sa�dıç anısına yapıldı.
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Mar ma ra Üni ver si te si Be den E�i ti mi
ve Spor Yük se ko ku lu Yrd. Doç. Dr.
Ah met Maz har Boz do �an, Tür ki ye

Yüz me Fe de ras yo nu Ba� ka n� ol du. 
4 y�l l� �� na Yüz me Fe de ras yo nu Ba� kan -

l� �� gö re vi ni yü rü te cek olan Boz do �an, 1953
y� l�n da Ada na’da do� du. Ata Ko le ji ve Çu -
ku ro va Ko le ji’nde or ta oku lu, Ada na Ko le ji
ve Sey han I��k Ko le ji’nde Li se e�i ti mi ni ta -
mam lan d�. Üni ver si te ö� re ni mi ni de ay n� il -
de ta mam la d�. Yüz me spo ru ile il ko kul ikin -
ci s� n�f ta ta n�� t�. 1966 y� l�n da Ada na’da ya -
p� lan Tür ki ye Yüz me �am pi yo na s�’nda ilk
bi rin ci li �i ni ka zan d�. 1970 y� l�n da ya p� lan
Tür ki ye Yüz me �am pi yo na s�’nda 11 Tür ki -
ye re ko ru k� ra rak bu alan da bir il ki ger çek -
le� tir di. Yi ne iki ay gi bi k� sa bir sü re de 36 ta -
ne Tür ki ye Re ko ru k� ra rak Türk spor ta ri hi -
ne geç ti ve Al t�n Ço cuk, Pla tin Ço cuk ve Re -
kor Ma ki ne si gi bi isim ler le an�l d�. 1966 -
1976 y�l la r� ara s�n da genç ler 100, 200, 400,
800,1500 met re ser best ve bü yük ler 200,
400, 800,1500 met re ser best re kor la r� n� ara -
l�k s�z ola rak elin de tut tu. 100’e ya k�n Tür ki -
ye re ko ru na sa hip Boz do �an, Dün ya �am pi -
yo na s�, Ak de niz Oyun la r� ve Bal kan �am pi -

yo na la r�’nda ara l�k s�z 12 y�l sü rey le Tür ki -
ye’yi ba �a r�y la tem sil et ti. Bir çok ulus la ra ra -
s� mü sa ba ka lar da bi rin ci lik el de et ti. 

1974 y� l�n da Ada na De mirs por Ku lü -
bü’nden Ga la ta sa ray Ku lü bü’ne trans fer ol -
du. Ay n� ku lü bün su to pu ta k� m�n da da oy na -
ya rak yüz me ka ri ye ri ne de vam et ti. 1977-78
se zo nun da Ga la ta sa ray Ku lü bü’nde ki ak tif
spor ha ya t� n� so na er dir di. 1977 y� l�n da Ana -
do lu hi sa r� Spor Aka de mi si’nde Yüz me Bö -
lü mü ö� re tim gö rev li si ola rak gö re ve ba� la -
d�. Bu gö rev de iken bir çok ba �a r� l� an tre nör
ve mil li spor cu ye ti� tir di. Tür ki ye Yüz me
At la ma ve Su to pu Fe de ras yo nu’nda 2000-
2004 y�l la r� ara s�n da Yüz me Mil li ta k� m�n -
dan so rum lu yö ne tim ku ru lu üye li �i gö re vi -
ni yap t�. 1986 y� l�n da Tür ki ye’de yüz me ala -
n�n da ilk bi lim sel ki ta ba im za at t�. 

Da ha son ra 5 ta ne ki tap da ha ya za rak bi -
lim sel alan da yüz me de tek kay nak ol du.
Olim pik Ku laç lar pro je si ni ba� lat t� an cak
pro je de vam et me di. Yrd. Doç. Dr. kad ro su -
na ata nan Boz do �an, ha len Mar ma ra Üni -
ver si te si Be den E�i ti mi ve Spor Yük sek
Oku lu An tre nör lük Bö lü mü’nde gö re vi ne
de vam edi yor.

Türkiye Yüzme
Federasyonu Ba�kanı
seçilen Marmara
Üniversitesi Beden
E�itimi ve Spor
Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Mazhar Bozdo�an
‘rekor makinesi’
olarak tanınıyor.

Re kor Ma ki ne si iş ba şın da

KADIKOY-13:Layout 1  11/8/12  11:03 AM  Page 1



Ata �e hir Be le di ye si ta ra f�n dan ku ru lan
Bü lent Ece vit Par k� ve Hey ke li, Cum hu -
ri yet Mey da n�, Spor Te sis le ri ve K�z Ö� -

ren ci Ko nu ke vi’nin aç� l�� tö re ni, Cum hu ri yet
Halk Par ti si Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� -
lu’nun ka t� l� m�y la ya p�l d�. 

Ata �e hir Be le di ye Ba� ka n� Bat tal �l gez -
di’nin ev sa hip li �i ni yap t� �� aç� l�� la ra; Ke mal
K� l�ç da ro� lu’nun ya n� s� ra CHP Ge nel Sek -
re te ri Bih lun Ta may l� gil, Ba� kan Yar d�m c� -
la r� Er do �an Top rak’la Umut Oran, Mec lis
Grup Ba� kan ve ki li Akif Ham za çe bi, CHP
Mil let ve kil le ri Ok tay Ek �i, Ka dir Gök men
Ö�üt ile Mah mut Ta nal, CHP �s tan bul �l
Ba� ka n� O�uz Ka an Sa l� c�, ara la r�n da Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün de
ol du �u CHP’li il çe be le di ye ba� kan la r� ve
çok sa y� da Ata �e hir li ka t�l d�.

Aç� l� �a, ti yat ro ve si ne ma oyun cu la r�n -
dan Ta r�k Akan, Ha lit Ak ça te pe, Tun cay Ak -
ça, Ok tay Kay nar ca, Enis Fos fo ro� lu, Vey sel
Di ker, Ma hir �pek, Fer di Akar nur, mü zik
dün ya s�n dan Edip Ak bay ram, Hü se yin Tu -
ran ve Cen giz Öz kan ile ya zar Al tan Öy men
de ka t�l d�.

Ata �e hir’de Bü lent Ece vit Par k�’n�n aç� -
l�� tö re nin de ko nu �an CHP Ge nel Ba� ka n�
Ke mal K� l�ç da ro� lu, sos yal de mok rat be le di -
ye le rin hal ka hiz met için ya r�� t�k la r� n� vur -
gu la d�. Özel lik le ye �il alan ko nu sun da du -
yar l� olan Ata �e hir Be le di ye si’nin hal k�n hiz me ti -
ne aç t� �� park la r�n bu nun en gü zel ör nek le rin den
bi ri ol du �u nu be lir ten K� l�ç da ro� lu, “CHP in sa na
ya t� r�m ya p� yor. Biz ler siz le re gü ve ni yo ruz. Bü -
lent Ece vit is mi ni Ata �e hir’de ya �a ta cak olan bu
par k� aç mak tan mut lu yum ve bu nu sa� la yan Be le -
di ye Ba� ka n� m�z Bat tal �l gez di’yi kut lu yo rum”
de di.

Ata �e hir Be le di ye Ba� ka n� Bat tal �l gez di ise
yap t� �� ko nu� ma da �un la r� söy le di: “Bu gün bu ra -
da es ki Ba� ba kan la r� m�z dan Bü lent Ece vit ad� na
yap t�r m�� ol du �u muz par k�n ve hey ke lin aç� l� �� n�
ya p� yo ruz. Bü lent Ece vit’i kay bet me mi zin üze rin -
den 6 y�l geç ti. �a ir, mü kem mel bir e�, sos yal de -
mok rat, po li ti ka c�, ba� ba kan, ama ön ce in san d�.

‘Bu dü zen de �i �e cek!’ de di, inan d� ve inan d�r d�.
‘Ne ezen, ne ezi len; in san ca, hak ça bir dü zen!’ de -
di. Top rak i� le ye nin su kul la na n�n ol sun, halk lar
öz gür ol sun is te di. Öy le yü rek ten is te di, köy ka sa -
ba de me den y�l lar ca öy le inat la an lat t� ki, gün gel -
di da ��n ta ��n umu du ol du. Kas ket li, ma vi göm lek -
li Ka ra o� lan an la t�l ma dan, Türk Si ya si ha ya t� an -
la t�l maz. Y�l ma dan ba r�� is te yen, dü rüst lü �ü ve
ah la k� ile yü rek ler de yer et mi� Bü lent Ece vit’e
mil yon lar oy ver me se bi le, gö nül le ri ni ver di. Biz
Ata �e hir Be le di ye si ola rak, Bü lent Ece vit’in ad� n�
ver di �i miz par k� m� z� hiz me te aç� yo ruz. Ece vit,
ma vi göm lek le ri gi bi, mas ma vi di yar lar da hu zur
için de yat s�n. Onun ad� Ata �e hir’in en gü zel ye rin -
de bu park ta ya �a ya cak.”

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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K�l�çdaro�lu, Bülent Ecevit Park�’n� açt�
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba�kanı Kemal Kılıçdaro�lu, Eski
Ba�bakan Bülent Ecevit’in ölümünün 6. yıldönümünde Ata�ehir

Belediyesi tarafından Ecevit ismini ölümsüzle�tirmek için yapılan parkın
ve heykelin açılı�ını gerçekle�tirdi.
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