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�� Haberi 11. Sayfada

Kadıköy’ün özel ve önemli tiyatro
gruplar�ndan biri olan Duru Tiyatro,

Kad�köy Anadolu Lisesi’ne ait mekân�ndan
ç�kar�lmaya çal���l�yor. Sözle�mesi

yenilenmeyen tiyatronun kurucusu Emre
K�nay, hiçbir gerekçe yokken tahliye

edilmek istendiklerini belirterek ‘Hukuki
mücadeleyi sonuna kadar sürdürece�im.
Duru Tiyatro asla kapanmayacak’ diyor.
Kad�köy Anadolu Lisesi’nin yeni atanan

müdürü Kamil Önalan ise K�nay’�n
iddialar�na kar�� sessizli�ini koruyor. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Çi�, eski yaz�l��� ile
‘çiy’ Türkçe’nin

birden çok anlaml�
sözcüklerinden biri.

Farkl� ve “renkli”
tan�mlamalara olanak

veren bu sözcük
Türkçemizde s�kça
kullan�lagelmi�tir.

�stanbul'un trafi�i
bu sene itibariyle

daha da
z�vanadan ç�kt�.
Sadece i�e gidip
gelmek için yolda

her gün rutin
olarak 3-4 saat
harcayanlar var. 

ÇiĞ KREMA

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ 

Serbest
Çağrışımlar

‘Duru Tiyatro asla
KAPANMAYACAK!’

Emre
Kınay:
Emre
Kınay:
Emre
Kınay:
Emre
Kınay:
Emre
Kınay:
Emre
Kınay:

Atatürk'ün ebediyete
intikalinin 74.

y�l�ndaki anma törenlerinde
Kad�köy yine fark�n�

gösterdi. Kad�köy Belediyesi
Gönüllüleri biraraya gelerek
‘ATA’ya Sayg� Zinciri’ olu�turdu.

On binlerce Kad�köylü’nün kat�ld��� 7 km’lik
zincir ile Kad�köy Ata’s�na sevgisini ve sayg�s�n� bir kez daha göstermi� oldu. 

CKM’de  konser veren Erol Evgin de salonu dolduran seyircilere duygusal anlar ya�att�. 

�� Haberi 10. Sayfada

Evcil hayvanların pet shoplar’da sa�lıksız ko�ullarda satılması,
hayvanseverlerin büyük tepkilerine neden oluyor. Bu sorunu çözmek için yola

çıkan Kadıköy Belediyesi, hayvanları korumak amacıyla ilçedeki pet shoplar’da
canlı hayvan satı�ını yasaklıyor. Kadıköy Belediye Meclisi’ne gönderilen teklif

karara ba�lanırsa pet shoplar’da canlı hayvan satı�ı yapılamayacak. Hayvan sahibi
olmak isteyenler, Kadıköy Belediyesi Hayvan Barına�ı’ndan a�ıları ve bakımı

yapılan köpeklerden ücretsiz sahiplenebilecekler.  

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

�� Haberi 8. Sayfada

Kad�köy’de,
Kad�köy’ün
s�cakl���n�,

dostlu�unu ve
ça�da�l���n�
simgeleyen

muhte�em bir
gönüllü toplulu�u

vard�r.

Kadıköy’de pet shoplar’da
kedi köpek satılmayacak
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İçinden Haydarpaşa geçen
GRAVÜRLER SERGiSi
ULUSLARARASI alanda dikkatleri
Haydarpa�a Garı'na çekmek için,

önümüzdeki günlerde gar
binasında yabancı sanatçıların
katılımıyla bir sergi açılacak ve

basın toplantısı yapılacak.
� Haberi Sayfa 2’de

GEÇEN hafta vizyona
giren ‘Babamın Sesi’,
gurbetteki babayla

köydeki ailesi arasında
gidip gelen ses kasetleri

aracılı�ıyla izleyiciyi
ülkenin geçmi�ine bir
yolculu�a çıkarıyor.
� Haberi Sayfa 9’da

KADIKÖYLÜ
Ça�da� Bale
Toplulu�u, 

41. yılında ünlü
ölümsüz a�k yapıtı
Romeo ve Juliet'i
bale sahnesine

ta�ıyor. 
� Haberi 6’da

Ölümsüz aşk bale sahnesinde ‘Babamın Sesi’ beyazperdeye çağırıyor
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● Gökçe UYGUN

Hay dar pa �a Ga r�'yla gö nül ba �� olan
3 ki �i ta ra f�n dan yü rü tü len  Hay -
dar pa �a Tren Ga r� Ko ru ma Pro je si,

“ye ni len me”' sü re ci ne gi ren ga r�n, Dün ya
An�t lar Fo nu’nun kül tür mi ras la r� lis te sin -
de yer al ma s� n� sa� la d�. Pro je kap sa m�n da
önü müz de ki gün ler de gar da, ulus larara s�
bir ser gi aç� la cak. De tay la r� pro je söz cü sü
ve res to ra tör Se da Öz ta� K� yan'a sor duk.

� Hay dar pa �a Tren Ga r� Ko ru ma
Pro je si ne dir?

2010’dan be ri Hay dar pa �a Tren Ga r�
Ko ru ma Pro je si'ni (HSPP-Hay dar pa �a
Ra il way Sta ti on Pre ser va ti on Pro ject) yü -
rü tü yo ruz. Böy le si ne önem li bir ta rih sel
ya p� ya ka y�t s�z ka l�n ma ma l� fik riy le  yo la
ç�k t�k. 

� Kim ler yü rü tü yor pro je yi?
New york mer kez li, ulus la ra ra s� bir

kül tü rel mi ras or ga ni zas yo nu olan, dün ya
ge ne lin de kül tü rel mi ras alan la r� n�n ko -
run ma s� pro je le ri için fon des te �i sa� la -
mak ama c�y la hiz met ve ren Dün ya An�t -
lar Fo nu (WMF- (World Mo nu ments
Fund) ile bir lik te yü rü tü yo ruz pro je mi zi.
Ak ti vist ga ze te ci Mic ha el Wer bows ki,
mi mar Me te K� yan ve ben ol mak üze re
kâr ama c� güt me yen 3 ki �i lik bir eki biz.

Biz ler pro je nin
öne ri ci le ri yiz.

� HSPP ne
öne ri yor Hay -
dar pa �a için?

H a y  d a r  p a  � a
ye ni den i� lev len -
di ri lir ken, plan la -
n�r ken, bu ra n�n bir
top lan ma-da ��l ma
me kâ n�, bir sos yal
odak, ve dün den
bu gü ne ta �� d� �� i� -
le vi nin göz ar d�
edil me di �i bir i� lev
ile va r ol ma s� ge rek. 

Ye ni bir i� lev dö -
nü �üm plan la n�r ken,
bi lim sel, mi ma ri, sa nat sal da ya na �� olan
ça l�� ma lar ya p�l ma s� n� öne ri yo ruz. Ta ri hi
do ku lar, kül tü rel mi ras alan la r�, do ku la r� -
n� ve ruh la r� n� kay bet me den ye ni ye adap -
te edi le bil me li. Hay dar pa �a bu adap tas yo -
nu ge ni� ka t� l�m l� fark l� alan lar, fark l� fi -
kir ler ile sa� la ya bi lir se bun dan son ra ki
dö nü �üm pro je le ri ne bir rol mo del ola bi -
lir.

� Pro je kap sa m�n da ne ler ya p� yor su -
nuz?

Hay dar pa �a'n�n, Dün ya An�t lar Fo -

nu'nca ha z�r la nan Göz lem Lis te si’ne
(Watch List 2012) gir me si ni sa� la d�k.
Hay dar pa �a’n�n ‘teh li ke al t�n da ki kül tür
mi ra s�’ ola rak bu lun du �u bu lis te 2 y�l da
bir ye ni le ni yor. Ya ni Hay dar pa �a 2014’e
dek lis te de yer ala cak.  

� Bu nun öne mi ne dir Hay dar pa �a
için, �s tan bul için?

Ça l�� ma la r� m�z ile Hay dar pa �a’n�n �s -
tan bul öze lin de ki sem bo lik ifa de si, sos yal
an la m� 100 y� l� a� k�n va ro lu � ve risk le ri
dün ya ge ne lin de bi li nir ha le gel di nis pe -
ten. Bu lis te sa ye sin de sa y� s�z ül ke med -
ya s�n da Hay dar pa �a mev cut du ru mu ve
ge le ce �i ile bi li nir ha le gel di.

� Ya k�n za man da ne ler ya pa cak s� -
n�z?

Hay dar pa �a için öner di �i miz ça l�� ma -
lara fon sa� la ma ça ba la r� m�z
sü rü yor. Ka s�m ay�n da yer li ve
ya ban c� sa nat ç� la r�n ka t� l� m� ile
Hay dar pa �a te ma l� bir ser gi
ola cak. “Geç mi�-�im di-Be lir -
siz Ge le cek” (Past-Pre sent-
Un cer ta in Fu tu re) ad l� Hay -
dar pa �a gra vür le ri a��r l�k l� bu
ser gi ye, Ka na da ve Avus tur -
ya’dan sa nat ç� lar ka t� la cak.
Ay r� ca ulus la ra ra s� ba s� n�n
ka t� l� m� n� sa� la mak ni ye tin -
de ol du �u muz bir ba s�n top -
lan t� s� plan l� yo ruz. 

� Hay dar pa �a ile il gi li
son sü re ci (pla n�n �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si'nde
onay lan ma s�, ga r�n Özel -

le� tir me �da re si'ne dev ri.. vb) na s�l de -
�er len di ri yor su nuz?

Unut ma ma l� y�z ki bi lin me -
yen sü reç le rin tar t�� ma la r�n or -
ta s�n da b� rak t� �� bir ya p� n�n
gö re ce �i za rar, fi zi ki ko �ul la -
r�n ve re ce �i za rar dan az ol ma -
ya cak t�r. Hay dar pa �a Tren
Ga r� do ku la r� sos yal an la m�
yok sa y� la rak ko ru na maz.
Bun lar, rant sa� la ma ça ba s� ile
ace le ye ge ti ril mi� ka rar lar. Kül tü rel mi ras
alan la r� tek bir züm re nin top lu lu �un mül -

ki ye ti ola maz, ol ma ma l�. Ga r�n, Mar ma -
ray ha ya ta geç ti �in de dev re d� �� ka la ca ��
ger çe �in den yo la ç� kar sak; ön ce lik le Hay -

dar pa �a za man içer sin de ki öne -
mi ile var ola bil -

m e  l i ,
bu za man içe ri sin de
hal k�n kul la n� m�n da olan ya p� en do� -
ru �e kil de kul la n�m ka rar la r�
ile de �er len di ril me li. Bir sa -
nat kül tür ala n�, bir sos yal
odak ola bi lir. Ya p� ve çev re -
si ye ni den ele al� na rak de -
�er len di ril me li, he men ya k� -
n�n da ki yük ak tar ma li ma n�
ve mev cut pey za j� ile il gi li

pro je ler ya p�l ma l�. Ya ni Hay dar pa �a, çev -
re siy le bir lik te plan lan ma l�. Ga ra ye ni bir
i� lev ver me yi dü �ün mek ten ön ce, ko ru -
ma ya yö ne lik ça l�� ma ol ma l�. Ge çi ci ça t�
çö züm de �il.  Ge le cek te de tren ler bu ra ya
ge lip git me li. Bu ra s� sos yal bir odak, bir
ge çi� nok ta s�, top lan ma da ��l ma me kâ -
n�... Bu özel lik le rin yok sa y�l ma d� �� bir
pro je ile va r ol ma l� Hay dar pa �a.  

Sa de ce hal k�n bir ke si mi kul lan s�n,
bu ra s� otel ol sun de mek do� ru de �il. Her -
ke sin sö zü nü söy le ye bil di �i, �ef faf bir sü -
reç ol ma l�. Mi ma ri ya r�� ma lar dü zen len -
sin, ça l�� tay lar ol sun, bi lim in san la r�, sa -

nat ç� lar, uz -
man lar ve
halk tan in san -
lar birara ya
ge lip Hay dar -
pa �a’yla il gi li
sü re ce ka t�l -
s�n lar.

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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Uluslararası alanda dikkatleri Haydarpa�a Garı'na çekmek için,
önümüzdeki günlerde gar binasında yabancı sanatçıların katılımıyla bir

sergi açılacak ve basın toplantısı yapılacak.
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ne ge tir di. Bu gün i� çi ler, emek çi ler ve yok sul hal k� m�z la
uy gu lan ma ya ça l� �� lan bu sa va� po li ti ka la r� na kar �� so -
kak la ra ç� ka rak se si mi zi yük sel ti yo ruz. Çün kü so kak la r�
ve alan la r� bo �alt ma ya ça l� �an hü kü met, bun dan al d� ��

güç le ser ma ye ile el ele ve re -
rek mec lis ten ge çir di �i Top lu
�� �li� ki le ri Ya sa s�y la i� çi s� n� -
f� n�; ç� kar ma y� he def le di �i
Ka mu Per so nel Ya sa s�’yla
ka mu emek çi le ri ni; 60’l� gün -
le re yak la �an ce za ev le rin de ki
aç l�k grev le ri ne ku lak la r� n� t� -
ka ya rak Kürt hal k� n�n ta lep le -
ri ni bas t� ra rak yok ede bi le ce -
�i ni he sap la mak ta d�r. Kürt
hal k� n�n in sa n� ve de mok ra tik
ta lep le ri ka bul edi le rek ölüm
s� n� r� na yak la� ma ya ba� la yan

ha ya ti teh li ke nin önü ne ge çil me li dir.”
Ya p� lan son zam la ra da dik kat çe ki len aç�k la ma da

“Bir y�l içe ri sin de emek li le re yüz de 5 zam ya pan hü kü -
met, ba� ta elek trik, do �al gaz ve ula ��m zam la r� ol mak
üze re, te mel g� da ve tü ke tim mad de le ri ne yap t� �� yüz de
50’le re va ran zam lar la emek li le ri bu y�l da aç l� �a ve yok -
sul lu �a mah kűm et ti. Bir y�l da elek tri �e yüz de 32,6, do -
�al ga za yüz de 30, akar ya k� ta  yüz de 35, ula ��m da yüz de
50’ye va ran zam lar ya p�l d�. 2013 y� l� için emek li le re bi -
rin ci al t� ay için yüz de 5.32, ikin ci al t� ay için yüz de 2.324
zam ön gö rü lü yor. Bu ön gö rü nün ad� emek li nin ya �ar ken
öl dü rül me si dir. Emek li nin kuy ruk lar da ha ya t� n�n felç
edil me si dir” de nil di. 

Kent sel dö nü �ü mün kent sel rant ol du �u na da de �i ni -
len aç�k la ma �u ifa de ler le son bul du: “Ha ya t� m�z bo yun -
ca ça l� �a rak al d� �� m�z ev le ri mi zin kent sel dö nü �üm ya -
lan la r�y la eli miz den al�n mak is ten me si ne, yok sul hal k�n
�e hir le rin d� �� na sü rül mek is ten me si ne kar �� ses siz kal -
ma ya ca �� m� z� bir kez da ha bu ra dan ilan edi yo ruz.”

Ey lem, al k�� ve slo gan lar la son bul du. 

● Haber ve Foto�raflar:
Baran ÇEV�K - Tunahan YURDAKUL

D�SK Emek li-Sen üye si emek li ler, 7 Ka s�m Çar -
�am ba gü nü Ka d� köy Bo �a hey ke li önün de bu -
lu �a rak “Sa va �a, tec ri de, zam la ra ha y�r” pan -

kar t�y la, is ke le ye ka dar bir yü rü yü� yap t�. Emek li ler
yü rü yü� bo yun ca “Di re ne di re ne ka za na ca ��z”, “Tec ri -
te ha y�r”, “Di re nen tut sak lar onu ru muz dur”, “Sah te in -
ti bak ya sa s� na ha y�r” slo gan la r� n� at t�. 

Emi nö nü �s ke le si önün de ya p� lan ba s�n aç�k la ma -
s�n da �u ifa de le re yer ve ril di: “AKP hü kü me ti, iz le di �i
po li ti ka lar yü zün den ül ke mi zi Su ri ye ile sa va ��n e�i �i -

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy
Emniyet Müdürlü�ü, SSK Bölge

Müdürlü�ü, Hasanpa�a Karakolu,
Göztepe Karakolu, Kad›köy Halk

E�itim Merkezi, Bostanc› Karakolu,
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi

Erenköy, Marmara Üniversitesi,
Ac›badem, Feneryolu, Erenköy,

Bostanc›, Moda,  Ko�uyolu, Kad›köy,
Kriton Curi, Merdivenköy, Suadiye,

Caddebostan, Osmana�a, ‹çerenköy,
Bostanc›, Sahray›cedid, Fenerbahçe,
Gönüllü Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü

K›z Yurdu, �ehit Polis Aileleri
Derne�i, Türkiye ‹�çi Emeklileri
Derne�i, Suadiye Gönüllüleri,

Ko�uyolu D›�bank Sitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Hacettepe �ngiliz Filolojisi mezunu tecrübeli ingilizce
ö�retmeninden lise ve üniversite ö�rencilerine özel ders

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

D�SK Emekli-Sen �stanbul �ubeleri üyeleri, Kadıköy Altıyol’dan
iskeleye bir yürüyü� yaparak AKP hükümetinin sava� politikalarını,

zamları ve cezaevlerinde ya�anan tecridi protesto etti.

HALKLARIN Demokratik Kongresi (HDK)
Kad�köy Meclisi, cezaevlerinde süren açl�k

grevlerine dikkat çekmek için her ak�am �skele
Meydan�’nda oturma eylemi yap�yor. CHP

Kad�köy ise ilçe binas�na ast��� dev pankartla
tepkisini ortaya koydu. Halklar�n Demokratik
Kongresi (HDK) Kad�köy Meclisi, “Ya�am için
nöbetteyiz” slogan�yla her ak�am 18.00-20.00
saatleri aras�nda Kad�köy �skele Meydan�’nda

me�aleli oturma eylemi
yap�yor, mumlar yak�yor.
HDK’liler, “Tutsaklar�n

sesine kulak ver
duyars�z kalma”, “Ac�y�
De�il Bar��� Payla�al�m”

yaz�l� dövizler ve
sloganlarla yoldan

geçenlerin dikkatini 60.
günlerini ya�ayan açl�k

grevlerine çekmeye
çal���yor. HDK’liler

oturma eylemi devam
ederken, ç�karm�� olduklar� bildirileri de halka

ula�t�r�yor.Öte yandan CHP Kad�köy �lçe
Örgütü de ilçe binas�na, üzerinde “ �çeride
bedenim tutsak, d��ar�da dü�lerim tutsak.

Ölümleri olmadan durdur!” yaz�l� dev
bir pankart ast�. CHP Kad�köy, açl�k

grevindeki tutuklular�n taleplerinin dikkate
al�nmas�n� ve ölümler olmadan bu sorunun

çözülmesini istedi. 

MAKEDONYA –YUNAN�STAN TURU
22-25 Kasım 

Üsküp (1)- Ohrit (1) – Selanik 4
Y�ld�zl� otellerde O.K. Konaklamal� 

SADECE 289 tl.

BÜYÜK YUNAN�STAN TURU
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

Kadıköy’de
‘Yaşam İçin Nöbet’

Emekliler, savaş
zamlarına karşı yürüdü
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RAS�MPA�A Mahalle Evi
Gönüllüleri’nin i 7 Kas�m Çar�amba
günü düzenledi�i Burgazada gezisi
hafif ya�murlu bir Sonbahar günü

yap�ld�.
Gezi, Sait Faik Abas�yan�k

Müzesi’nin ziyaretiyle ba�lad�.
Ard�ndan uzun bir yürüyü� yapan
Gönüllüller, Ada’n�n manzaras� ve
güzelli�ini doya doya ya�ad�lar.

Gönüllüler, yürüyü�ün yorgunlu�unu,
Ö�retmenevinde Türk Sanat Müzi�i
Korosu’nun canl� müzi�i e�li�inde
yemek yiyerek att�lar. 45 gönüllü

üyenin kat�ld���  etkinli�i ba�ar�l� bir
�ekilde organize eden Nuran

Güven’e te�ekkür eden kat�l�mc�lar,
gezinin tekrar�n� istediler. 

FENERYOLU Do�a ve Çevre Komite Gönüllüleri ve sakinleri,
Zeytinburnu �ifal� Bitkiler Ara�t�rma Kurumu taraf�ndan

düzenlenen, Arzu Yakut’un verdi�i “Bitki üretim teknikleri ile
evde do�al çözümler” konulu seminere kat�ld�lar. Ö�rendiklerini

uygulama f�rsat� yakalayan ve sorular�na da cevap bulan
kat�l�mc�lar memnuniyetlerini ifade ederek, ba�ka bir

organizasyonda bulu�mak üzere ayr�ld�lar.

Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri 10 Ka s�m Ata -
türk’ü An ma prog ra m� kap sa m�n da 7 Ka s�m
Çar �am ba gü nü An�t ka bir’i zi ya ret ede rek,

Bü yük Ön der Ata türk’ün hu zu run da O’nun il ke -
le ri ni ve dev rim le ri ni her ko �ul da ko ru ya cak la r� -
n�n sö zü nü yi ne le di ler. 

Zi ya ret çi def te ri ne; “Sev gi li Atam, Se ni öz -
lem le, sev giy le, say g�y la an� yo ruz. Ru hun �ad ol -
sun. Se ni öz lü yo ruz ve çok ar� yo ruz Atam. Son -
su za ka dar ema net le ri nin bek çi si yiz. Sev gi ler,
say g� lar sa na” cüm le le ri ni ya zan Sah ra y� ce did
Gö nül lü le ri Ba� ka n� Nur han Ka ral Ser dar, tüm gö -
nül lü le rin duy gu la r� n� di le ge tir di.

� CUM HU R� YE T�N BEK Ç� LE R�
18 Ekim 2012 ta ri hin de, Sah ra y� ce did Gö nül -

lü le ri Def ne Par k� Gö nül lü Evi’nde “Cum hu ri ye -
tin Ku ru lu� Fel se fe si” ko nu lu bir söy le �i dü zen le -
di. 

Gö nül lü Fa ik Kur ta lan’�n yap t� �� su num son -
ra s�, et kin li �e ka t� lan tüm ko nuk lar ve gö nül lü ler,

�i ir ler oku ya rak  ko yu bir soh bet le Cum hu ri yet
Bay ra m� se vin ci ni pay la� t�.

� EK�M AYI ÇA LI� MA LA RI 
YO �UN GEÇ T�

Sah ra y� ce did Gö nül lü Evi bu y�l ça l�� ma la r� -
na 10 Ekim 2012’de ba� la d�. 

Gü zel bir ekim gü nün de ya p� lan aç� l�� ta, gö -
nül lü ler bir bir le riy le has ret gi der di. Bu dö nem de
et kin lik le rin 23 Ni san Par k� Gö nül lü Evi ile Def -
ne Par k� Gö nül lü Evi’de ya p� la ca �� n� be lir ten
Gö nül lü Ba� ka n� Nur han Ka ral Ser dar, tüm gö -
nül lü le rin da ya n�� ma için de ve bir sev gi yu ma ��
olu� tu ra rak ça l�� ma la r� n� bek le di �i ni vur gu la d�.
Gö rev pay la �� m� yap t�k t� la r� n�, ko mi te ler le il gi li
bil gi al�� ve ri �in de bu lun duk la r� n� be lir ten Ser dar,
“Sah ra y� ce did Ma hal le si sa kin le ri ne hiz met et -
me miz için biz gö nül lü le ri des tek le yen, be le di ye -
nin tüm ola nak la r� n� su nan Ka d� köy Be le di ye
Ba� kan� Sa y�n Se la mi Öz türk’e  tüm gö nül lü ler
ad� na te �ek kür le ri ni su nu yo rum” de di.

HABER4 16 - 22 KASIM 2012

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57  / 16 - 25  KASIM 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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)
Tarih: 16.11.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
D�YABETLE YA�AM
�ç Hast. Uzm. Ay�egül

KARAÇAM
Tarih: 16.11.2012 Cuma

Saat: 10.00
Yer: Hasanpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri

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

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

ELEKTRON�K ATIKLARIN
DE�ERLEND�R�LMES�
Kad�köy Belediyesi Çevre

Mühendisleri Merve
TU�BAKAN, Suzan BODUR

Tarih: 20.11.2012 Sal�
Saat: 14.00

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

Gönüllüleri
HAYAT HAREKETT�R

Prof. Dr. Tunç Alp KALYON
Tarih: 20.11.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
TSM GENÇL�K KOROSU

KONSER�
�ef �nci YAMAN

Tarih: 20.11.2012 Sal�
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

���R D�NLET�S�
Kardelen �iir ve Müzik Grubu
Tarih: 21.11.2012 Çar�amba

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
GÜL-� NAZ  TSM KOROSU

KONSER�
�ef Gürsel MERCANLI

Tarih: 21.11.2012 Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

“B�R EVLENME” T�YATRO
OYUNU

Tarih: 21.11.2012 Çar�amba
Saat: 20.30

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

Ö�RETMENLER GÜNÜ
KUTLAMASI

E�itimci Yazar Gür�en
KAFKAS

Tarih: 22.11.2012 Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedit Defne Park�
Evi

Düzenleyen: Sahray�cedit
Gönüllüleri

Ö�RETMENLER GÜNÜ
KUTLAMASI

Emekli Ö�retmen Gülsüm
TARHAN

Tarih: 23.11.2012 Cuma
Saat: 13.30

Yer: Fatma �adiye 
Toptani Ö�retmen Evi

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri

Ö�RETMENLER GÜNÜ
KUTLAMASI

Tarih: 23.11.2012 Cuma
Saat : 14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Ac�badem Gönüllüleri
Ö�RETMENLER GÜNÜ

KUTLAMASI
Tarih: 23.11.2012 Cuma

Saat: 16.00
Yer: Ko�uyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Ko�uyolu Gönüllüleri

Ö�RETMENLER GÜNÜ
KUTLAMASI

Tarih: 23.11.2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri
Ö�RETMENLER GÜNÜ

KUTLAMASI
Ö�retmen Mustafa AYAR
Tarih: 23.11.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Osmana�a 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Osmana�a  Gönüllüleri
Ö�RETMENLER�M�Z

DE�ERLER�M�Z
Tarih: 24.11.2012 Cumartesi

Saat: 12.00
Yer: Rasimpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

SANAT DÜNYAM 3
Tiyatro, TV ve Sinema

Oyuncusu Salih KALYON
Tarih: 24.11.2012 Cumartesi

Saat: 19.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri

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

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

ARAMIZA KATILMAYA

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

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

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde
Yo�urtçu Parkı’nda Osmana�a Gönüllü

Evi önünde bulunan Atatürk Büstü
süslenerek, halk ile birlikte saygı

duru�unda bulunuldu.
Osmana�a Gönüllüleri, park içindeki

törene katılırken emekli ö�retmen Hayri
Beyaz’ın yönetiminde �stiklal Mar�ı

söylenerek tören tamamlandı.

Sahrayıcedid Gönüllüleri
ATA’NIN HUZURUNDA
Sahrayıcedid Gönüllüleri
ATA’NIN HUZURUNDA
Sahrayıcedid Gönüllüleri
ATA’NIN HUZURUNDA
Sahrayıcedid Gönüllüleri
ATA’NIN HUZURUNDA
Sahrayıcedid Gönüllüleri
ATA’NIN HUZURUNDA
Sahrayıcedid Gönüllüleri
ATA’NIN HUZURUNDA

Osmanağa’da
Atatürk anıldı

BU SAYFA KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

CADDEBOSTAN Gönüllüleri, “Türkçe’nin
Ses Bayra��” Faz�l Hüsnü Da�larca’y�,

kendisini en iyi anlayan ve ifade eden tiyatro
ve seslendirme-sanatç�s�-e�itmen Erdo�an

Ersever’le and�. Geçti�imiz haftalarda
Caddebostan Kültür Merkezi’nde

düzenlenen ve bir �iir tad�nda geçen
etkinlikte, izleyiciler, Türk edebiyat�n�n usta

isimlerinden Kad�köylü �air Faz�l Hüsnü
Da�larca’y�, ölümünün 4. y�l�nda hayat�,
eserleri ve �ahsiyeti ile ilgili bildikleri ve
bilmedikleri yönleriyle yeniden tan�d�lar.

Bazen isyan bazen yurt sevgisi bazen de
a�k, bunlar�n hepsini Erdo�an Ersever öyle
bir harmanlad� ki sahnede büyüdü, ya�ad�,

ya�att� ve Faz�l Hüsnü Da�larca’yla
izleyicilerin içini �s�tt�, inan�lmaz bir �iir günü

arma�an etti. Caddebostan Gönüllüleri
etkinli�in sonunda, Erdo�an Ersever’e, aç�l��
konu�mas�n� yapan tiyatro sanatç�s� Yalç�n

Akçay’a, kendilerini yaln�z b�rakmayan
Fenerbahçe Gönüllüleri Ba�kan� Saim �ki�’e,

izleyicilere ve her zaman yanlar�nda olan
CKM görevlilerine te�ekkür ettiler. 

FAZIL HÜSNÜ
DAĞLARCA ANILDI

Rasimpaşa Gönüllüleri’nin
BURGAZADA GEZİSİ Kadıköy Belediyesi

Müzik Gönüllüleri  bünyesinde
Kadıköy Türk Halk Müzi�i

Kadınlar Toplulu�u
kurulacaktır.

HALK MÜZ��� KOROSU
KURULUYOR

�ef: Nurettin Karaku�
Bilgi ve kayıt için: 

0535 648 51 98

Feneryolu Gönüllüleri,
şifalı bitkiler seminerinde
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Kad�köy Belediyesi’nden alm�� oldu�um 1626485 no’lu Tahsilat makbuzunu kaybettim. Hükümsüzdür. Serdar ÖNGEL

Kad�köy Belediyesi’nin 184589 no’lu mükellefeyim. 2007-2008-20009-2010-2011y�llar�na ait emlak vergi tahsilat
makbuzlar�m� kaybettim. Hükümsüzdür. Nermin NALÇACI

Kad�köy Belediyesi’nin 171272 no’lu mükellefeyim. 2007-2008-20009-2010 y�llar�na ait emlak vergi tahsilat
makbuzlar�m� kaybettim. Hükümsüzdür. Derya BA�OL

Trakya Ünv. sinden 2008 y�l�nda mezun oldu�um diplomam� kaybettim. Hükümsüzdür. Kenan AK�NC�

KAYIP �LANI

● Bü�ra TANRITANIR

Or tak nok ta la r� ço cuk ki tap la r� olan 2 blog -
ger Y�l d� ray Ka ra ki ya ve Ba nu Ak soy,
Dün ya Ço cuk Ki tap la r� Haf ta -

s�’nda Ka d� köy lü ler’le bu lu� tu. 9
Ka s�m Cu ma gü nü Ka d� köy Be le -
di ye si Muh tar Öz ka ya Halk Kü tüp -
ha ne si'nde “Bir Do lap Ki tap; Her
ya� için ço cuk ki ta b� uy gun mu dur?”
ba� l�k l� söy le �i ger çek le� tir di. 

Y�l d� ray Ka ra ki ya, söy le �i de “Ye ti� kin ler
ne den ço cuk ki ta b� oku ma l�” so ru su na �u ya n� t�

ver di; “Bu nun pek çok ne de ni var. Ba z� kav ram -
la ra ha z�r olup ol ma d� �� n� z� an la mak için. Ör ne -
�in ölüm ko nu su na hiç bi ri miz al� ��k de �i liz, ka -

bul ede me yiz. Bu nu ço cuk la r�n
an la ma s� da ha zor. Do la -

y� s�y la bun la r� ço cuk -
la r� n� za an la t�r ken
han gi kay nak la ra
ba� vu ra cak s� n�z? Ai -

le le ri mi zin bi ze söy le -
di �i �ey le re mi ba� vu ra ca -

��z? Ger çek le ri de ço cuk la r� m� za
ol du �u gi bi an la ta ma y�z. Bu on la r� ze de ler. Ço -

cuk ki tap la r� bi ze bu ola na �� ve ri yor. Çün kü ço -
cuk ki tap la r� o ka dar içe ri de bir ye re do ku nu yor
ki he pi mi zin ha ya t�n da... Ya ni za ten ora dan gel -
di �i için ya z� l� yor bu ki tap lar. Do la s�y la ye ti� -
kin le rin ço cuk ki tap la r� oku ma la r�, ken di le ri ni
tart ma la r� için önem li. Ye ti� ki nin bu ki tap la r�
oku ma la r� ço cu �uy la ku ra ca �� ile ti �i min ni te li -
�iy le il gi li bir ya ra r� ola cak t�r.” Ba nu Ak soy da
“Ki ta b�n ke sin lik le ço cu �a bir �ey ler kat ma s� gi -
bi bir viz yo nu ol ma s� ge rek mi yor. Ye ti� kin le rin
ço cuk lar dan is te dik le ri �u; ‘Bu ki ta b� oku, bir
�ey ler ö� ren!’ Bu dü �ün ce yan l��. Ço cuk lar bun -
la r� e� len ce li bul mu yor” di ye ko nu� tu.

Büyüklere de çocuk kitabı!
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● Gökçe UYGUN

Tür ki ye'nin ilk özel ba le top lu lu �u olan Ka -
d� köy kö ken li Ça� da� Ba le Top lu lu �u
(ÇBT), 2012-2013 se zo nun da Ro me o ve

Ju li et ile per de le ri ni aç� yor. 
1972 y� l�n dan bu ya na, her se zon per de açan

200'ü a� k�n eser re per tu va r� ile zen gin bir yel pa -
ze ye sa hip olan ÇBT, Cem Er te kin yö ne ti min de
41. ya �� n� �n gi liz ya zar Sha kes pe are'in Ro me o ve
Ju li et’i ile kut lu yor. 

K� sa ba le ta ri hi için de en çok dan sa uyar la nan
eser ol ma ni te li �i ta �� yan, ün lü �n gi liz ya za r� W.
Sha kes pe are'in Ro me o ve Ju li et ad l� ölüm süz a�k
ya p� t�, ÇBT Ge nel Sa nat Yö net me ni ve Ba� ko re -
og ra f� Er te kin'in ko re og ra fi si ile sah ne ye ta ��n d�.
Er te kin ko re og ra fi si ni duy gu sal bo yu tu nu çok
güç lü bul du �u Fran s�z bes te ci Ber li oz'un mü zi �i
ile ger çek le� tir di.
� DÜ� MAN A� LE LE R�N A�IK GENÇ LE R�

�tal ya'n�n Ve ro na ken tin de ge çen Ro me o&Ju -
li et ko nu su nu, Ca pu let ve Mon ta gu ai le le ri ara -
s�n da bit mek bil me yen kan da va s� ve dü� man l� -
��n göl ge sin de fi liz le nen bü yük bir a�k tan al� yor.
Dü� man ai le le rin ço cuk la r� ara s�n da do �an a�k
dün ya n�n hem ya �am la ra, hem de �i ir le re, öy kü -
le re ve oyun la ra il ham ver di. Sha kes pe are de
oyu nun da ay n� te ma y� i� ler, an cak öy kü yü bir a�k
ef sa ne si ne dö nü� tü re rek ac� ma s�z top lum sal ku -
ral lar la, ger çek sev gi ara s�n da ki çe li� ki yi göz ler
önü ne se rer. Ro me o ile Ju li et'in umut suz a� k� n�
ro man tik ör gü sü nün ya r� ka ran l�k ör tü süy le sar -
ma la yan eser, bu na ra� men in san ili� ki le ri ni ger -
çek çi bir an la y�� la göz ler önü ne se rer. 

Sha kes pe are'in bü yük a�k tra ged ya s� n�n te -
me lin de ya tan ai le dü� man l� �� yü zün den, Ro me o
ve Ju li et ara s�n da ki a�k, an cak sev gi li le rin ölü -
müy le ölüm süz bir kim li �e bü rü nür. Günümüzde
de en çok yorumlanan eserler aras�nda yer al�r.

Kadıköylü Ça�da� Bale
Toplulu�u,  41. yılında ünlü

ölümsüz a�k yapıtı Romeo ve
Juliet'i bale sahnesine ta�ıyor. 

6 16 - 22 KASIM 2012 SANATKÜLTÜR

i�, es ki ya z� l� �� ile ‘çiy’ Türk çe’nin bir -
den çok an lam l� söz cük le rin den bi ri.
Son de re ce fark l� ve “renk li” ta n�m la -
ma la ra ola nak ve ren bu söz cük hem

in san ili� ki le rin de, hem nes ne ler, hem
gör sel tas vir ler ve iz le nim ler için kul la n� la -
gel mi� tir. Ve me ca zi (me ta fo rik) an lam la -
r�y la da di lin zen gin lik ve gü zel lik le ri nin ti -
pik ör nek le rin den dir.

Çi� de nin ce ak la il kin “pi� me mi�” her -
han gi bir yi ye cek ge lir. Az pi� mi� ye ri ne
“çi� kal m��” de yi �i yay g�n d�r. Yi ye cek de -
ni lin ce ve çi� söz cü �ü ne ta k� l�n ca “çi�
bö rek” ve “çi� köf te”yi ha t�r la ma dan ol -
maz.

Ge le lim me ca zi kul la n�m la r� na… �n -
san la r�n ol gun la� ma m��, yer siz söz ve
dav ra n�� la r� için de bu söz cü �ün ge ni� bir
re per tu va r� ol du �u nu bi li yo ruz. “Ne den -
siz lik” ye ri ne “am ma da çi� adam m��” ve
ben ze ri ta bir ler söy len mez mi? Pa ta vat -
s�z l�k, gör gü süz lük gi bi ni te le me ler le de
e� an lam l� sa y� l�r. Hat ta bi raz-bi raz ace mi -
lik, toy ca ko nu� ma da de mek tir. Bi ri ne
kar �� du yu lan öf ke yi ifa de len di ren “elim -
den gel se he ri fi çi� çi� ye rim”; “ha t�r için
çi� ta vuk bi le ye nir” gi bi sin den de yi� le ri
not ede lim… Ta bi at olay la r�, man za ra
kar �� s�n da da bu söz cük duy gu la r� di le
ge tir me de yar d�m c� d�r. “Çok çi� bir ���k
var d�; çi� ���k tan gö züm ka rar d�” söz le riy -
le yan s� t� lan iz le nim ler ve ya bir re sim ya
da de kor/e� ya için söy le nen “çi� renk ler -
den olu� tu �u” ni te le me le ri ke li me nin kul -
la n�m ge ni� li �i ni gös te rir… Bit me di; bir
ba� ka an la m� ge nel lik le ba har ay la r�n da
ya �a nan bir do �a ola y� “çi� dü� me si dir”.
“Ge ce çi� dü� mü�/ya� m��” ka l�p de yi �i ni
de bu söz cü �ün an lam ker va n� na ek le ye -
lim.

Me ca zi an lam lar da ki i� le vi ile ‘çi�’
olum suz la ma ni te li �in de kar �� m� za ç� k� -
yor. Yi ye cek ler de ise pek öy le de �il… Her
ne ka dar “ye mek iyi pi� me mi�”, “pir zo la
çi� kal m��” ifa de le ri olum suz la ma sa y�l sa
da özel lik li ve se vi len ba z� yi ye cek le re de
‘çi�’ s� fa t� ya k�� t� r�l m�� t�r. Az ön ce an d� �� -
m�z çi� bö rek ve köf te nin ya n� na is ter se -
niz ba� ka la r� n� ek le yip s� ra la ya bi lir si niz.
Hay di, pas t�r ma y�, Par ma jam bo nu nu ge -
çe lim… La ker da ve di �er ba l�k tuz la ma la -
r� n� da bir ya na b� ra ka l�m ama on la r�n da
bal gi bi çi� yi ye cek ol duk la r� n� vur gu la -
ma dan geç me ye lim. Ama çi� et le ya p� lan
ün lü Fran s�z ye me �i “be uf tar tar”� çi� ye -
mek ler me nü sü ne ek le me den ol maz.

“Be uf tar tar”dan bah se din ce is ter is te -
mez “çi� kre ma” ak la ge lir. Çi� kre ma son
de re ce özel lik li, in ce lik li has bir yi ye cek,
da ha do� ru su muh te �em bir g� da ham
mad de si dir. Hem ken di ba �� na, hem de
na di de pres tij li ye mek le rin ol maz sa ol maz
ka ta li zö rü dür. Be uf tar tar an cak çi� kre -
ma ile sen te zi ni ta mam lar. T�p k� onun gi bi
ün lü Rus ye mek le ri “stro go nof usu lü bif -
tek” ve “borç” çor ba s� da lez zet le ri ni çi�
kre ma ya borç lu dur.

Çi� kre ma süt de nen tan r� sal s� v� n�n en
de �er li ürü nü dür. Süt hi ye rar �i sin de ba� -
ta ge lir. Sof ra la ra tür lü �e kil ler ve lez zet -
ler le ge len süt anaç mad de dir. Ev lat la r�
çok tur. Bi rin ci si çi� kre ma d�r. �kin ci si kay -
mak ve üçün cü sü de te re ya ��. Di �er le ri ni
sa y�p sö zü uzat ma ya l�m.

Çi� kre ma n�n ken di si ra fi ne bir yi ye cek
ol du �u ka dar ya� de nen be si nin en k�y -
met li tü rü olan “te re ya ��”n�n en ka li te li si
de çi� kre ma dan el de edi len dir. Çi� kre -
ma çi� sü tün ilk ve ri mi dir. Çi� süt de yin -
ce ak l� ma gel di: “in sa no� lu çi� süt em -
mi� tir” sö zü yi ne olum suz la ma an la m�n da
de �il mi dir? Ya ni “in sa na gü ven ol maz”�n
us tu rup lu, do lay l� di le ge ti ri li �i dir. Biz yi ne
kre ma ya dö ne lim…

Sa �� lan süt ge ni� len ger le re dö kü lür.
Kay nat ma dan bek le ti lir. Üze rin de ya va�
ya va� bi rik me ye ba� la yan iri li ufak l� küs -
pem si to pak lar tah ta kev gir le al� n�r. �� te
çi� kre ma… De di �i miz gi bi te re ya �� n�n
mü kem me li de bun dan üre ti lir(idi)! Bir
müd det bek le ti le rek ha fif çe ek �i ti len çi�
kre ma dan ya p� lan te re ya �� n�n ta d� na do -
yum ol maz. Tat l� lar da, pas ta lar da kul la n� -
lan “krem �an ti” ise yi ne çi� kre ma n�n �e -
ker le dö vül me siy le el de edi lir. Hi ye rar �i de
ikin ci s� ra y� alan kay mak ise, kay na t�l m��
sü tün üs tün de ta ba ka ha lin de bi ri kir. Te -
re ya �� n�n yu ka r� da ta n�m la nan cin sin den
ba� ka la r� da var d�r ki, gü nü müz de ar t�k
za ten on lar ya p� l�p tü ke ti li yor. Te re ya �� n�n
çe �it le ri ni, ni met le ri ni ve fa zi let le ri ni an lat -
mak tan kor ka r�m. Çün kü dok tor lar ve ka -
d�n lar çi� kre ma n�n da, te re ya �� n�n da
dü� man la r� d�r. Bun la r�n kalp ve da mar
has ta l�k la r� na yol aç t� �� na, faz la ki lo ya se -
bep ol du �u na iman et mi� ler dir. Dok tor la -
r�n ve he le ka d�n la r�n sö zü nü din le me yen -
le rin ba �� na dert ge lir. Ben ise bu kor ku -
ma ra� men �i fa l� ol duk la r� na inan d� �� m�
söy le me den ede mi yo rum.

Murat  KATOĞLU

Ç

Ç��
KREMA 1919 YILINDA Müslüman Türk kadınlarının

sahneye çıkması yasak olan bir dönemde
Kadıköy Apollon Tiyatrosu’nda sahneye

çıkan Afife Jale, neredeyse bir asır
sonra yeniden Kadıköy’de! �lk

Müslüman Türk kadın tiyatro
oyuncusu olan Afife Jale’nin

hayatı üzerine kurulu bir
modern bale prodüksiyonu

olan Afife, 22 Kasım’da
Süreyya Sahnesi’nde prömiyer

yaparak �stanbullu
sanatseverlerle bulu�uyor.

1998 yılında Meriç Sümen’in
yeniden sahneye dönü�ünü

kutlayan eserde bu kez
Afife rolünü Tülay

Yalçınkaya
canlandırıyor. Zuhal

Balkan, Ebru
Cansız, Deniz
Zirek ve �lke

Kodal ise Afife
Jale’nin dört

dönemini
canlandıran
di�er dört

Afife olarak
seyirci

kar�ısına
çıkıyor.  
Afife’nin
hayatında

önem te�kil eden
dört erkek olan
Ziya karakterini

Erhan Güzel,
Mehmet Ali

karakterini Berk
Sarıbay, Dr. Suat

karakterini
Egemen Kement

ve Selahattin Pınar
karakterini ise

Arkın Zirek hayata
geçiriyor.

1902-1941 yılları
arasında  ya�amı� olan Afife Jale, hayatını

yitirmeden önce Bakırköy Akıl
Hastanesi’nde geçirdi�i son dönemde, tüm
yetilerini kaybetmi�, yıpranmı� bir durumda;

‘gölgeler’ olarak nitelendirilen
hasta bakıcıları tarafından

bakılıp tedavi edilmekte  ve
hayatının dört dönemini
hatırlamaktadır. Afife,
bu dört döneminin 4

ayrı dansçı
tarafından

canlandırıldı�ı,
heyecan, zorluk
ve a�k dolu bir ‘geçmi�e dönü�’
yolculu�una çıkar. Her dönemin

bir rüyası vardır. En son
dönemde bu rüya bir kabusa;

hayatı artık bir trajediye

dönü�mü�tür. Afife’yi, sefalet ve yalnızlık
içinde, ilk a�kı Ziya’nın kollarında hayata

veda ederken buluruz. 
Afife Jale, terk-i diyar eylemi�tir ama

ba�ardı�ı eylem, günümüze kadar yüzlerce
belki binlerce kadını etkilemi� ve

Türkiye’nin ‘sahne’ tarihinde bir mihenk
ta�ı olmu�tur.

� 25 K���L�K DANS EK�B� VAR
Aynı zamanda bir ‘dans drama’ olan ve

ça�da� Türk bale repertuvarında özel bir
yere sahip Afife, Afife Jale’nin hayatındaki

altın, kırmızı, mor ve gümü� olarak
tanımlanan dört ayrı dramatik dönemi,
25 ki�ilik bir ensemble, hareketli ve lirik

danslar ile canlandırıyor. Kostüm
tasarımları Bahar Korçan’a ait eserin dekor
tasarımıysa Adnan Öngün imzasını ta�ıyor.

Prömiyeri 22 Kasım
Per�embe 20.00’de
Kadıköy Belediyesi

Süreyya Opera
Sahnesi’nde

yapılacak olan
“Afife” modern

balesi, 27 ve 29
Kasım tarihlerinde
20.00’de; 24 Kasım

ve 1 Aralık
tarihlerinde 16.00’da

Süreyya’da izlenebilir.
Ayrıntılı bilgi için:

0 216 346 15 31 / 120

‘Afife’ 14 y�l aradan sonra yeniden sahnede!

Ölümsüz aşk bale sahnesindeÖlümsüz aşk bale sahnesindeÖlümsüz aşk bale sahnesindeÖlümsüz aşk bale sahnesindeÖlümsüz aşk bale sahnesindeÖlümsüz aşk bale sahnesinde

�stanbul
Devlet
Opera ve
Balesi,
koreografisi ve
librettosu
Beyhan
Murphy’e,
müzikleri
Turgay
Erdener’e
ait olan
Afife adlı
modern
bale
eserini,
Ankara’da
ser gi le ni �in den
14 yıl sonra,
bu sefer
�stanbul’da
yeniden
izleyiciyle
bulu�turuyor.

NERELERDE SAHNELENECEK?
KALABALIK bir dansç� kadrosuyla sahnelenen
Romeo ve Juliet adl� 2 perdelik bale eseri sezon

boyunca Kozyata�� Kültür Merkezi,
Caddebostan Kültür Merkezi,

Kad�köy Halk E�itimi
Merkezi ba�ta olmak üzere birçok
sahnede, baleseverlerle bulu�acak.

Kadıköy Halk E�itimi Merkezi
Gösteri Tarihleri

� 29 Aral�k 2012 Cumartesi/Saat: 20.30
� 14 �ubat 2013 Per�embe/Saat: 20.30

� 27 Nisan 2013 Cumartesi
(Dünya Dans Günü)/Saat: 20.30

Kozyata�ı Kültür Merkezi Gösteri Tarihleri
� 12 Aral�k 2012 Çar�amba/Saat: 20.00
� 13 �ubat 2013 Çar�amba/Saat: 20.00
� 13 Mart 2013 Çar�amba/Saat: 20.00

� Caddebostan Kültür Merkezi Gösteri Tarihleri
� 21 Kas�m 2012 Çar�amba/Saat: 20.30

� 29 Ocak 2013 Sal�/Saat: 20.30
� 09 Nisan 2013 Sal�/Saat: 20.30

� 03 Haziran 2013 Pazartesi/Saat: 20.30
www.cagdasbaletoplulugu.com 

‘Bülent’in Çizgi 
Dünyası’na 

DAVETLiSiNiZ!
T� P� T�P ve En Kah ra man R�d van ka rak ter -
le riy le ta n� d� �� m�z ka ri ka tü rist Bü lent Ara ba -

c� o� lu’nun “Bü lent’in Çiz gi Dün ya s�” ad l�
ser gi si 10 Ka s�m’da Mo da’da ki �s tan bul

Ha t� ra s� Fo to� raf Mer ke zi’nde aç�l d�. 8 Ara -
l�k’a ka dar aç�k ka la cak ser gi sü re sin ce çe -
�it li et kin lik ler de ger çek le� ti ri li yor. Ara ba c� -

o� lu’nun ka t� l� m�y la 17 Ka s�m Cu mar te si
sa at 18.30’da �s tan bul Ha t� ra s�’nda söy le �i
ya p� la cak. Ka ri ka tür me rak l� la r� n�n ve ço -

cuk lu �u na öz lem du yan la r�n ka ç�r ma ya ca ��
bu ke yif li ser giy le il gi li Bü lent Ara ba c� o� lu
�un la r� söy lü yor: “Üni ver si te den me zun ol -

du �um 1972’den gü nü mü ze
tam k�rk y�l d�r pro fes -
yo nel ola rak çiz gi ha -
ya t� n�n için de ko� tur -

mak ta y�m. Ço �u za man
co� tu �um, ba z� dö nem ler de

ya va� la d� ��m, hat ta ara da kalp -
ten ge len zo run lu ‘mo la’n�n

ara s�n da bir f�r sat ya ra t�p
da bir ser gi ger çek le� ti -
re me mi� tim. �s tan bul

Ha t� ra s�’n�n de �er li ku ru cu su Mu rat
Pu lat kar de �i min böy le bir tek lif le ba -

na gel me sin den son ra za man kay bet -
me den ha z�r l�k la ra ba� la d�k.

‘Uy ku suz’ mi zah der gi sin de ki
genç ar ka da� la r�n, G�r g�r der gi -
sin de haf ta l�k ola rak ya y�n la -

nan ‘En Kah ra man
R�d van’� kro no lo jik s� -

ray la al büm ha li ne
ge tir me sin de ya �a d� -
�� m�z he ye ca n�n ay n� s� n� bu ra da
da ya �a mak ta y�z. Çün kü,

her iki olay da y�l lar d�r
ger çek le� ti re me me nin ek -
sik li �i ni ya �a d� �� m�z ko -
nu lar d�. Bu he ye can
öy le bir �ey ki  on ca
y� la ve de ne yi mi me ra� men hâ lâ her han gi

bir çi zim için bo� ka �� d� önü me koy du �um -
da k�v r�m k�v r�m k�v ra n� r�m. Ne mut lu ba na
ki bü yük bir ke yif le yap t� ��m bu i� ten al d� -
��m haz z�, be �e ni si ne sun du �um siz le rin

gü zel ge ri dö nü� le ri niz de de gö re bi li yo rum.
Bu ser gi de de �i �ik dö nem ler ve med ya lar

için yap t� ��m fark l� ça l�� ma la r� göz önü ne ç� -
ka r� yo ruz. Ne ya z�k ki ba z� çi zim le rin ori ji -

nal le ri ben de ol ma d� �� için rep ro dük si yon la -
r� n� ser gi li yo ruz.  0216 346 50 16

Bo �a zi çi Caz Ko ro su, yak la ��k 35 ki �i lik
kad ro suy la ça� da� mü zik ten ca za, hat ta
çok ses li tür kü dü zen le me le ri ne ka dar

uza nan çok ge ni� bir re per tu va ra sa hip. Tür ki -
ye’de bir çok de �i �ik pro je de yer al d�k la r� gi bi,
tüm dün ya da çe �it li ulus la ra ra s� et kin lik ler de
de ko ro yu iz le ye bil mek müm kün. Ko ro ay n�
za man da, In ter kul tur’un geç ti �i miz gün ler de
ya y�m la m�� ol du �u dün ya s� ra la ma la r�n da,
Folk lor ka te go ri sin de 2. ve dün ya ge ne lin de
ise 12. ola rak gös te ri li yor. 

Ko ro, 2008 y� l�n da Avus tur ya’da dü zen -
len mi� olan “Vo kal To tal” isim li dün ya ça p�n -
da ki en pres tij li a cap pel la ya r�� ma s�n da, pop

ve caz ka te go ri le rin de ‘gü mü� dip lo ma’ ödü lü -
ne la y�k gö rül dü. 2010’da Çin’de dü zen le nen
6. Dün ya Ko ro Olim pi yat la r�’nda Ça� da� Mü -
zik ka te go ri sin de ‘dün ya ikin ci si’, Oda Ko ro su
ve Caz ka te go ri le rin de ise ‘dün ya üçün cü sü’
ol du ve üç al t�n dip lo ma ile Tür ki ye’ye dön dü. 

2011’de de Avus tur ya’da dü zen le nen Dün -
ya Ko ro �am pi yo na s�’nda, Ça� da� Mü zik ve

Folk lor ka te go ri le rin de ‘Dün ya �am pi yo nu’,
Kar ma Ko ro lar ka te go ri sin de ise ‘Dün ya �kin -
ci si’ ol du ve �am pi yon la r�n ya r�� t� �� ‘Grand
Prix’de 2 al t�n ma dal ya ka za na rak top lam 5 al -
t�n ma dal ya ile Tür ki ye’ye dön dü. 

Ko ro son ola rak, 2012 y� l�n da, Ame ri ka’da
dü zen le nen 7. Dün ya Ko ro Olim pi yat la r�’ndan
3 al t�n ma dal ya ve Ma ca ris tan’da dü zen le nen
Can te mus 9. Ulus la ra ra s� Ko ro Fes ti va li’nden
de 1 al t�n ma dal ya ka zan d�.

Bu bol ödül lü ko ro nun ke yif li kon se ri ni iz -
le mek is ti yor sa n�z, 19 Ka s�m Pa zar te si ak �a m�
sa at 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s�’nda ki ran de vu nu za geç kal ma y�n!

Boğaziçi Caz Korosu, sezonu Kadıköy’de açıyor!
Gitti�i her festivalden ödüllerle
dönen Bo�aziçi Caz Korosu,

sezonun ilk konserini
19 Kasım’da Kadıköy Süreyya

Operası’nda verecek. 
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● Gökçe UYGUN

Kent sel dö nü �üm ça l�� ma la r� n�n ba� la d� ��
�s tan bul de �i� me ye ba� la d�. An cak bu de -
�i �im na s�l bir de �i �im ola cak? Her yer -

den yük se len in �a at ses le ri bir ku sur mu?
Bu ve ben ze ri so ru la ra odak la nan  �s tan bul

Ta sa r�m Bi ena li kap sa m�n da ser gi le nen So und -
spa ce (Ses Uza y�) ad l� ses ens ta las yo nu, kent te
ya �a yan la r� “�s tan bul'un se si” üze ri ne dü �ün me -
ye da vet edi yor.

So und spa ce’in ta sa r�m c� s�, �s tan bul Tek nik
Üni ver si te si Türk Mu si ki si Dev let Kon ser va tu -
va r� Mü zik Tek no lo ji le ri Bö lü mü Ö� re tim Gö -
rev li si Dr. Ser taç Ka k� ile hem pro je si ni hem “�s -
tan bul'un se si”ni ko nu� tuk.

� �TÜ Mü zik Tek no lo ji le ri'nde gö rev
ya pan bir ö� re tim ele ma n� ola rak �s tan -
bul'un se sin de si zi çe ken ney di de böy le bir
ça l�� ma yap ma ya ka rar ver di niz?

Ya ra t� c� Fi kir ler Ens ti tü sü ge lip bir pro je
ile bu bi ena le ka t�l mak is te dik le ri ni, pro je
eki bi ola rak ya rd�m ede bi le cek le ri ni söy le di -
ler. Bu ba na bir it me gü cü ol du ve da ha ön ce -
den ak l�m da olan “3 bo yut lu ses” ile il gi li bir
ta sa r�m yap t�m. Bu ta sa r� m�
“mu si bet” ba� l� �� al t�n da
na s�l kul la na bi le ce �i mi zi
dü �ün dük. So nuç ta �s tan -
bul’un ses le ri ni kay det mek
ve in san la r� din let mek üze ri -
ne bir kur gu ile ens ta las yon
ha z�r lan d�.

� Ve �s tan bul'un se si ni
kay det me ye ba� la d� n�z. Han gi

semt ler de, na s�l ça l�� t� n�z?
Ba� ta Ka d� köy ol mak üze re

Emi nö nü, Çen gel köy, �ki tel li, Be -
�ik ta� ve Me ci di ye köy’de ka y�t lar
al�n d�. Bir or ta m�n, in san la ra 3
boyut lu ola rak ger çek çi lik ba z�n da
na s�l su nu la bi le ce �i so ru su ��� ��n da,
ön ce ka ��t üze rin de bir ta sa r�m yap -
t�m. 2.5 met re yük sek lik ve çap ta ki de -
mir de bir kons trük si yon ile fark l� aç� -
lar dan ve birçok mik ro fon la ses le ri kay -
det tim. 

� Ya ni ka y�t la r� n� z�, �u an be nim si -
zin se si ni zi kay det ti �im gi bi kay det me di -
niz?

Ay nen öy le. Du yur du �u muz ses le rin
bel li bir ta sa r�m üze rin den du yu rul ma s� ge -
re ki yor du. Bu ses le ri din le yen bi ri, duy du -
�u ses ne re ye ait se (so kak, is -
ke le...) ora da du ru yor mu� ca -
s� na o se si duy ma l�, his set me -
li. Ger çek çi li �e önem ver dik.
20 gün sü rey le ka y�t al d�k. 6
sa at lik ka y�t haz ne sin den 5
da ki ka l�k bir kur gu ç� kar d�k.  

� �s tan bul’un han gi böl -
ge le rin dey di niz? Semt le ri se -
çer ken k�s ta s� n�z ney di?

So und spa ce, ‘ku sur lu luk’
te ma l� 1. �s tan bul Ta sa r�m Bi -
ena li'nde ser gi le ni yor �u an.
Ta sa r� m� m�n yer al d� �� ser gi -
nin te ma s� da Mu si bet... Bu
bir tür kent sel dö nü �ü mün an -
la t� m�. Fa kat mu si bet olan
kent sel dö nü �ü mün ken di si
mi yok sa dö nü �üm �ek li mi?
Ya da ken tin dö nü� me me si
mi? Bun lar önü müz de ki gün -
ler de da ha çok tar t� �� la cak.
Her ke sin ken di ve re ce �i bir
ka rar ola cak so nuç ta. So ru nu -

zun ce va b� na ge lir sek; ku sur lu ve
ku sur suz ad le di len yer le rin ses le ri ni
kay de dip, bi ra ra da sun dum. Din le -
yen ken di si ka rar ve re cek ne yin ku -
sur lu ne yin ku sur suz ol du �u na.
Bel ki �im di ye dek ku sur lu de di �i
�e yin ku sur suz ola bi le ce �i ni ke� -
fe de cek, bel ki de ku sur kav ra m� -
n� sor gu la ya cak. Ben sa de ce
bun la r� dü �ü ne bi le ce �i bir de ne -
yim ala n� ya rat t�m. 

� Ka d� köy’de de ka y�t yap -
t� n�z, de �il mi?

Evet Ka d� köy'den çok ka -
y�t al d�k. R�h t�m va pur is ke le si, K� -

z�l top rak tren is tas yo nu, Ka la m��, Ac� ba dem...
Ka y�t yap t� �� m�z 12 me kâ n�n 4'ü Ka d� -
köy'de.

� Ne den Ka d� köy’ü seç ti niz?
Dal ga se si de yin ce ak l� m� za ilk Ka -

d� köy sa hi li, tren de ni lin ce yi ne bu ra da -
ki ban li yö hat t� gel di. Özel lik le seç me -
dik ama bi raz böy le ge li� ti.

� ‘�s tan bul'un se si’ na s�l bir ses
di ye sor sam si ze...?

�s tan bul’un ses le ri, kent te ya �a yan -
la r�n gün lük ya �a m� n�, ruh ha li ni cid di
an lam da olum suz yön de et ki li yor. Faz -
la komp leks ses y� �� n�n için de ya �� yo -
ruz. Bu nu se sin yük sek li �i, gü rül tü
an la m�n da söy le mi yo rum. Se sin
ele ment le ri nin ne ol du �u nu önem -
li. Kor na se si ile ku� se si bir de �il! 

Ay n� de si bel de kor na se si duy -
mak ile ku� se si duy mak, in sa na
fark l� �ey ler his set ti rir. �eh rin ses -
le ri gi de rek de �i �i yor da. Ör ne �in
kent sel dö nü �ümün ba�lamas�yla
bir lik te in �a at, y� k�m ses le ri de ar -
ta cak.  

� Bie nal iz le yi ci le ri, So und spa ce’de ne bu -
la cak lar?

12 Ara l�k’a dek Ka ra köy’de ki �s tan bul Mo -
dern’de ser gi le ne cek olan So und spa ce’de gör sel
ö�e ler den ka ç�n d�m. Ka ran l�k bir or tam da, ku -
lak l�k ol ma dan su nu lu yor. �z le yi ci ka ran l�k bir
oda ya gi re cek ve �s tan bul’un se si ni de ne yim le ye -
cek. Gün lük ya �am da ku la �� m�z la fark et me di �i -
miz ses ler ol du �u nu da fark et tir mek is te dik. So -
und spa ce, �s tan bul’un, ku sur lu luk la r� n� di ya lek -
tik düz lem de tar t�� ma ya aça rak, son dö nem de bir
tür “mu si bet” ola rak gün dem de olan kent sel dö -
nü �üm ko nu su na odak la n� yor.

� Bu ça l�� ma n�n �s tan bul lu lar için öne mi
ne dir siz ce?

Ben So und spa ce ile bir ce vap sun mu yo rum
as l�n da... �öy le bir ör nek ve re yim; Be yo� lu'nda
nor mal �art lar da eli ni zi ko lu nu zu sal la ya rak gir -
me ye ce �i niz bir ye rin kent sel dö nü �ü ad� al t�n da
de �i� ti ril dik ten son ra ora ya gi ri le bi le ce �i, ora ya
ba� ka bir can l� l�k ka ta ca �� bir ger çek. Ama bir
yan dan ora da ki ma hal le kül tü rü de yok ola cak,
in san lar ba� ka yer le re ta �� na cak. Bu nun bir mu si -
bet olup ol ma d� �� so ru su na ya n� t�, iz le yi ci ve re -
cek. �n san la r� bu ko nu lar üze ri ne dü �ün dür mek...
Bu nu ses ara c� l� ��y la ya p� yo ruz. �s tan bul lu lar
için il ginç bir de ne yim ben ce. Çün kü her gün du -
yup da ‘fark et me dik le ri’ ses le ri du yun ca, ne his -
se de cek ler aca ba? 

16 - 22 KASIM 2012HABER 7
Istanbul sesleniyor, duyuyor musunuz?Istanbul sesleniyor, duyuyor musunuz?Istanbul sesleniyor, duyuyor musunuz?Istanbul sesleniyor, duyuyor musunuz?Istanbul sesleniyor, duyuyor musunuz?Istanbul sesleniyor, duyuyor musunuz?

Kadıköylü ses mühendisi Dr. Sertaç Kakı'nın, �stanbul Tasarım Bienali kapsamında sergilenen
i�i ‘Soundspace’, �stanbul'un farklı semtlerinde kaydedilmi� sesleri içeriyor. ‘Kentsel dönü�üm

bir musibet mi, de�il mi? �nsanlar bu sorgulamayı ses aracılı�ıyla yapacaklar’ diyen Kakı,
�stanbulluları 12 Aralık'a dek �stanbul Modern'e giderek, �ehrin sesini dinlemeye davet ediyor.

Kalamı� Sahil

Foto�raf: Baran ÇEV�K
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Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin ku ru cu su Bü yük
Ön der Mus ta fa Ke mal Ata türk’ü, ara -
m�z dan ay r� l� �� n�n 74. y�l dö nü münde

yine özlemle and�k. O gün tüm yurt ta bay rak -
lar ya r� ya çe kil di, 10 Ka s�m sa ba h� va kit
09.05’i gös te rir ken Ata’ya öz lem le ge çen y�l -
la r�n hüz nü çök tü tüm yur da. Ka d� köy’de ki ilk
et kin lik ve res mi tö ren, �s ke le Mey da n�’nda ki
Ata türk An� t�’na çe lenk ko nul ma s�y la ba� la d�.

S� ra s�y la Ka d� köy Kay ma kam l� ��, Gar ni -
zon Ko mu tan l� �� ve Ka d� köy Be le di ye Ba� -
kan l� ��, si ya si par ti ler, ka mu ku rum ni te li �in -
de ki mes lek ku ru lu� la r� ile si vil top lum ku ru -
lu� la r� ad� na çe lenk ler su nul du. 

Sa at ler 09.05’i gös ter di �in de de tüm yurt ta
ha yat dur du. 2 da ki ka l�k say g� du ru �u bo yun ca
va pur lar, araç lar si ren le ri ni, kor na la r� n� çal d�,
kor don bo yun da yü rü yen her kes Ata’ya say g�
du ru �un da bu lun du. Oku nan �s tik lal Mar ��’n�n
ar d�n dan res mi er kân Ka d� köy �eh re ma ne ti’ne
ge çe rek Ata türk için aç� lan res mi def te re duy -
gu la r� n� yaz d�.
� ATA SEV G� S�N DE KE NET LEN D� LER

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri e�i ben ze -
ri ol ma yan bir et kin li �e im za at t� lar bu y�l ki 10
Ka s�m’da. On bin ler ce ki �i 7 ki lo met re lik Fe -
ner bah çe-Bos tan c� sa hil yo lun da bi ra ra ya ge lip
“ATA’ya Say g� Zin ci ri” olu� tur du. So �uk ha -
va ya al d� r�� et me den, sa ba h�n er ken sa at le rin -
de bu lu �an on bin ler ce Ka d� köy lü el ele ve rip
ki lo met re ler ce uza yan zin cir kur du lar. Yo �un
ka t� l�m se be biy le zin cir Mal te pe’ye ka dar uza -
d�, yer yer 2’li, hat ta 3’lü s� ra lar olu� tu rul du.
Ata türk ti �ört le ri gi yen, el le rin de Ata’n�n fo -
to� raf la r� n� ve Türk bay rak la r� ta �� yan ya� l�

genç Ka d� köy lü ler, sa at ler 09.05’i gös ter di �in -
de, si ren le rin çal ma s�y la bir lik te 1 da ki ka l�k
say g� du ru �u na geç ti. “Se nin kur du �un Cum -
hu ri yet’i ve il ke le ri ni da hi li ve ha ri ci bed hah -
la ra kar �� ko ru mak ve kol la mak için, biz ay d�n -
l�k Tük in san la r�, zin ci ri mi zi olu� tur duk, et ten
du var ör dük, önün de say g�y la e�i li yo ruz...” di -
yen Ka d� köy lü ler, hep bir a��z dan �s tik lal Mar -
��’n� oku du. Ata sev da l� la r� da ha son ra da Ka -
d� köy sa hil le ri ni hep bir a��z dan co� kuy la oku -

duk la r� 10. Y�l Mar �� ile in let ti. Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün e�i Sev gi, k� z�
Si nem Öz türk ile kar de �i Ne ba hat Öz türk Be -
�en’in de ka t�l d� �� Say g� Zin ci ri’ne de niz den
de yel ken ci ler, ba l�k ç� lar ve dal g�ç lar des tek
ver di.

� ATA TÜRK GENÇ L� �� HALK E�� -
T�M DE AN MA PROG RA MI SUN DU
10 Ka s�m Ata türk’ü An ma Et kin lik le ri

kap sa m�n da Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke -

zi’nde de Ka d� köy Ana do lu Li se si ve Ka d� köy
Halk E�i tim Mer ke zi kat k� la r�y la ha z�r la nan
bir an ma prog ra m� dü zen len di. Tö ren de li se li
genç le rin ha z�r la d� �� Ata türk Oda tor yo su’nun
ya n� s� ra Gü ne �in Yü zü ad l� bel ge sel duy gu lu
göz ler le iz le nir ken, Ata türk’ün sev di �i eser ler -
den olu �an mü zik din le ti le ri de ö� ren ci ler ta ra -
f�n dan ba �a r�y la ic ra edil di. 

� EV G�N’DEN MUS TA FA KE MAL
�AR KI LA RI...

10 Ka s�m et kin lik le ri nin ak �am ki ad re si ise
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi ol du. Us ta sa nat -
ç� Erol Ev gin, “Mus ta fa Ke mal’i Gör düm Dü -
�üm de” ad l� muh te �em bir kon ser ver di. Ka d� -
köy lü le rin yo �un il gi gös ter di �i kon ser de Ev -
gin �ar k� la r� n� Ça nak ka le ve Kur tu lu� Sa va ��
gö rün tü le rin den olu �an bar ko viz yon gös te ri si
e� li �in de söy le di.

� ATA TÜRK, BEL GE SEL 
ÖY KÜ LER LE ANIL DI

10 Ka s�m 2012 Cu mar te si gü nü Ata türk’ü
An ma et kin lik le rin den bi ri de, Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi Kon fe rans Sa lo nu’nda ger çek le� ti -
ril di. Can Ço cuk Ya y�n la r� ile Ka d� köy Be le di -
ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi i� bir li �iy le dü -
zen le nen 10 Ka s�m et kin li �in de ya zar Sü ley -
man Bu lut, Ata türk’ün az bi li nen fo to� raf la r�
e� li �in de bel ge sel öy kü ler an lat t�. 

Bu lut’un ye di den yet mi �e her ke se hi tap
eden “Bü yük Ata türk’ten Kü çük Öy kü ler”
isim li ki tap la r�n dan yo la ç� ka rak ha z�r la d� ��
su num, dik kat le ta kip edil di. Su nu mun ar d�n -
dan ka t� l�m c� lar, on lar için ki tap la r� n� im za la -
yan Sü ley man Bu lut’la soh bet et me im kâ n� da
bul du.

8 16 - 22 KASIM 2012

‹nal AY DI NO⁄ LU

ad� köy’de, Ka d� köy’ün s� cak l� �� n�, dost lu �u nu ve ça� -
da� l� �� n� sim ge le yen muh te �em bir gö nül lü top lu lu �u
var d�r. Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri yal n�z ca Ka d� -
köy’ü gü zel le� tir mek, Ka d� köy’de kent li lik bi lin ci ni ge -
li� tir mek ten öte, Tür ki ye’nin de ön cü ve ör nek gö nül -

lü le ri dir ler.
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri, kül tü rel dü ze yi yük sek,

gö nül le ri sev gi do lu ve mut lu lu �u kar �� l�k bek le me den hiz -
met et mek te bu lan gö nül in san la r� d�r. Bü yük bir bö lü mü ak -
tif i� ya �a m�n dan çe kil dik le ri için �im di za man la r� n� ken di üst
dü zey ya p� la r� na uy gun hiz met ler le de �er len di ri yor lar. Sev gi
do lu, ger çek bi rer in san gi bi ya �� yor lar; bil gi le ri ni, bi ri kim le ri -
ni, de ne yim le ri ni ba� ka in san la r�n mut lu lu �u ve ma hal le le rin -
de dost lu �un ge li� me si için se fer ber edi yor lar. Bü yük bir cö -
mert lik için de ha y�r lar ve hiz met ler ya p� yor lar; se vi yor lar, sa -
y� yor lar, ve ri yor lar, pay la �� yor lar.

Hep si nin yü re �i Tür ki ye sev gi siy le çar par, kalp le ri ve zi -
hin le ri Yü ce Ön der Ata türk’ün yay d� �� ���k la ay d�n la n�r. Ata -
türk il ke ve ide al le ri on la r�n reh be ri dir. Yol la r� ça� da� l�k, he -
def le ri ise ko �ul suz sev gi ve ba r�� için de ça� da� uy gar l�k dü -
ze yi nin öte si ne geç mek tir. On lar Tür ki ye’nin ay d�n l�k yü zü nü
sim ge ler ler. Ay d�n l�k la r� n� söz le de �il an lam l� ve ör nek ola bi -
le cek ey lem ler le or ta ya dö ker ler. 

Be nim ço cuk lu �um da, Ga zi an tep’te Cum hu ri yet Bay -
ram la r� tam bir halk bay ra m� ola rak co� ku için de kut la n�r d�.
Es naf bir lik le ri, der nek ler, sa nat kâr lar ken di i� le ri ni ve hü ner -
le ri ni ser gi le ye rek res mi ge çi de ka t� l�r lar d�, ge ce le ri ise fe ner
alay la r� ya p� l�r d�. Son ra Cum hu ri yet Bay ra m� tö ren le ri, or du
bir lik le ri nin ve okul la r�n ka t� l� m�y la kut la n�r ha le gel di. Ka d� -
köy’de ise Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri nin, as ke ri bir lik ler
ve okul lar la bir lik te res mi ge çi de ka t�l ma s� Cum hu ri yet Bay -
ra m�’n� ger çek bir cum hur bay ra m� ha li ne dö nü� tü rü yor. Ka -
d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri, Ka d� köy’de ki ör güt lü ve di sip -
lin li en bü yük halk top lu lu �u dur. Bu y�l 29 Ekim sa ba h� bin -
ler ce gö nül lü, tö ren de bay rak ren gi ti �ört le ri ile Ata türk yo -
lun da yü rü me nin en gü zel ör nek le ri ni ser gi le di ler.  

10 Ka s�m’da ise Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri, Ka d� -
köy lü ler’e ön der ol du. On bin ler ce Ka d� köy’lü, Ka d� köy Sa hil -
le ri’nde ki lo met re ler ce uza yan Ata’ya ba� l� l�k zin ci ri olu� tur -
du. Ka d� köy lü ler’in olu� tur du �u bu ör nek yal n�z ca Ka d� -
köy’de kal ma d�. Ata’ya ba� l� l�k zin ci ri Mal te pe’ye, Kar tal’a,
Pen dik’e Tuz la’ya ka dar ula� t�. Ama ba� ta Ka d� köy Be le di -
ye si Gö nül lü le ri var d�. 

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri, 1995 y� l�n da Ka d� köy
Be le di ye si Sa� l�k ve Sos yal Da ya n�� ma Vak f�, “KAS DAV”
bün ye sin de ku rul du. 1998 y� l�n dan iti ba ren ma hal le ler de
yay g�n la �a rak da ha et kin ol ma ya ba� la d�. H�z la ge li� ti ve tüm
Tür ki ye’nin il gi si ni çe ken bir halk bir lik te li �i ha li ne gel di. El de
et ti �i ba �a r� lar, ka mu ku rum la r� ve gö nül lü i� bir li �i nin ne
den li ge rek li ol du �u nu or ta ya koy du. �çi� le ri Ba kan l� �� ta ra -
f�n dan ha z�r la nan, 09.10.2005 ta rih ve 5302 sa y� l� �l Özel �da -
re si ve Be le di ye Hiz met le ri ne Gö nül lü Ka t� l�m Yö net me li �i ile
ka mu ku rum la r� ve gö nül lü i� bir li �i ya sal ha le ge ti ril di. 

Bu ya sa n�n ç� ka r�l ma s�n da en et ki li ör nek Ka d� köy Be le -
di ye si Sa� l�k Ve Sos yal Da ya n�� ma Vak f� idi. “KAS DAV” Gö -
nül lü le ri için bu ya sa ge ni� ola nak lar la bir lik te da ha h�z l� bir
ge li� me yo lu aç t�. KAS DAV için tas fi ye ka ra r� al�n d� ve Ka d� -
köy’ün Gö nül lü le ri, Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri ola rak
hiz met et me ye ba� la d�.

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri’nin bu den li et kin ve ba -
�a r� l� ol ma la r�n da ki ne den ler: 

• Ku rul duk la r� gün den iti ba ren dai ma po li ti ka d� ��n da ol -
ma la r�, yal n�z ca bi rer gö nül lü ola rak kal ma la r� is ten di, bu yol -
da ke sin ön lem ler al�n d� ve öy le kal d� lar. Her se çim dö ne min -
de ger çek ten ta raf s�z ve po li ti ka d� �� ol duk la r� ma hal le hal k�
ta ra f�n dan gö rü lün ce, on la ra du yu lan gü ven ve inanç art t�.
Her gö rü� ten, her an la y�� tan ve her par ti den ma hal le li, bü -
yük bir is tek ve ba� l� l�k la ma hal le le ri için gö nül lü ol du lar. 

• Be le di ye Ba� ka n� m�z Sa y�n Se la mi Öz türk, gö nül lü le ri,
ne par ti si, ne si ya si gö rü �ü do� rul tu sun da et ki le me ye ve kul -
lan ma ya hiç yel ten me di.  On lar la Ka d� köy’e hiz met yo lun da,
il gi ve sev gi do lu bir gö nül ba �� kur du. 

• Gö nül lü ler için bü yük bir bil gi bi ri ki mi ve de ne yim le
sev gi ye da ya l� bir yö ne tim bi çi mi ku rul du. Gö nül lü an la y� �� n�
tam yan s� ta cak; k� sa, öz, ko lay an la �� l�r, ger çek çi bir yö net -
me lik ile ak tif ve ça� da� bir ya p� olu� tu rul du.

• Sev giy le bes le nen s� k� bir di sip lin ku rul du. Ya p� lan top -
lan t� lar hem ve rim li hiz met le rin, hem de dost luk ve sev gi nin
pay la ��l d� ��, öz lem le bek le nen bu lu� ma lar �ek lin de ya �an d�.
13 y�l ön ce ba� la t� lan top lan t� la r�n ve bu lu� ma la r�n ad�, saa ti,
gü nü ve kon sep ti da hi de �i� me den ay n� ar zu ve is tek le ya -
�a t�l ma s�, iyi ye sa hip len me nin çok ba �a r� l� bir ör ne �i dir.

• Gö nül lü lük kav ra m� n� can l� tut mak ve gö nül lü le rin gön -
lün de ki sev gi yi ve rim li hiz met le re dö nü� tü re bil mek için
aday l�k dö ne min den ba� la yan ve ay l�k her top lan t� da ta ze le -
nen e�i tim ler le ger çek bir gö nül lü lük an la y� �� ya ra t�l d�, hiç
ödün süz ya �a t�l d�.

Be le di ye Ba� ka n� m�z Sa y�n Se la mi Öz türk’e, Ka d� köy
Be le di ye si Gö nül lü le ri’nin ge li� me sin den ve ba �a r� la r�n dan
duy du �um se vin ci an la t� yor dum. “Si zin ver di �i niz e�i tim le ri
öz le mi� ler dir” de di.

Ba� ka n� m� z�n bu is te �i do� rul tu sun da, 20 Ka s�m 2012
Sa l� gü nün den ba� la ya rak, 8 haf ta l�k, “Gö nül lü lük ve Gö nül -
lü Li der li �i” ko nu lu bir kurs dü zen le dik. Her Sa l�, 10.30–
12.30 ara s�, Ka d� köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu’nda sü re cek
kur su ta mam la yan la ra ka t� l�m bel ge si ve ri le cek tir. 

Ka yıt ve Bil gi için, Ka dı köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim
ve Da nı� ma Mer ke zi’nden Sa yın Öz lem Sön mez’i ara ya -
bi lir si niz. (0216 346 57 57–346 71 71)

Ben ya �a m�n an la m� n�, se vin ci ve mut lu lu �u gö nül lü lük
ile ke� fet tim.   

Pay la� ma y�  is ter se niz siz le ri de bek li yo ruz. 
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER� 

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 74. yılındaki anma törenlerinde Kadıköy yine farkını gösterdi. Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri biraraya gelerek
‘ATA’ya Saygı Zinciri’ olu�turdu. On binlerce Kadıköylü’nün katıldı�ı 7 km’lik zincir ile Kadıköy Ata’sına sevgisini ve saygısını bir kez daha

göstermi� oldu. CKM’de konser veren Erol Evgin de salonu dolduran seyircilere duygusal anlar ya�attı...

Kadıköylüler’den 
Ata’sına saygı zinciriAta’sına saygı zinciriAta’sına saygı zinciriAta’sına saygı zinciriAta’sına saygı zinciriAta’sına saygı zinciri

KADIKÖY Belediyesi Gönüllü  Konseyi
Yürütme Kurulu'nun konuya ili�kin

de�erlendirmesi �öyle:
“Cumhuriyet ayd�nlar�, Atatürk sevdal�lar�,
Cumhuriyet kutlamalar�nda oldu�u gibi 10

Kas�m’da Ata’s�n� anarken �an�na yak���r bir
duru� sergiledi. Türkiye Cumhuriyeti

yurtseverleri yurdun her yerinde Atas�’n� sayg�yla
and�. Kad�köylüler durur mu? Fenerbahçe’den
Bostanc�’ya zincir olu�turup omuz omuza etten

duvar olmaya karar verdiler. Saat 09.00
olmam��t� daha zincirin

Pendik’e ula�t��� haberi
geldi, insanlar ço�u

yerde zincire s��amad�,
ikinci s�ra üçüncü s�ra

olu�tu, 09.05’de 10 binler
Ata’s�n� and� ve bütün dünyaya bu sevdan�n

hiçbir örne�inin olmad���n� gösterdi.
Bu proje Kad�köy Belediyesi Gönüllü Konseyi

Yürütme Kurulu taraf�ndan ortaya at�ld� ve 22
Kad�köy Belediyesi Gönüllü Evi sahiplendi.
Gönüllü Merkezimizin deste�i ile günlerce

hummal� bir çal��ma yürütüldü. Ba�ta Belediye
Ba�kan�m�z Av. Selami Öztürk’e, Gönüllü
Merkezi Yönetim Kurulu’na, Sivil Toplum

Kurulu�lar�’na desteklerinden dolay� te�ekkür
ederiz. Katk�lar�ndan ve ola�anüstü

çabalar�ndan dolay�
Gönüllü Ba�kan ve
üyelerini gönülden

kutluyoruz. 20 bini geçen
kat�l�mlar� ve co�kular�yla her

zaman oldu�u gibi tüm ülkeyi
gururland�ran ayd�nl�k yüzlü

Cumhuriyet sevdal�s� Kad�köylülere
�ükranlar�m�z� sunuyoruz. Bu zincir bir ilkti ama
son olmayacak. Kad�köy Belediyesi Gönüllüleri,
Ata's�na olan sayg�s�n� her y�l geleneksel olarak

devam ettirecektir.”

ZiNCiR iLK AMA SON OLMAYACAK

Foto�raflar: Gürbüz ENG�N/Sinem TEZER 

Ata’sına saygı zinciri
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● Semra ÇELEB�

Ana dil de e�i ti min öne mi ni, do �u da bir oku la
koy duk la r� ka me ra ya yan s� yan gö rün tü ler le
bel ge le yen “�ki Dil Bir Ba vul” fil mi nin ya ra t� -

c� la r� n�n ikin ci fil mi “Ba ba m�n Se si”, fes ti val ler den
al d� �� çok sa y� da ödü lün ar d�n dan viz yo na gir di. Film,
Ka d� köy At lan tis Si ne ma s�’nda da gös te rim de. 

“Ba ba m�n Se si” bir dö nem, ile ti �im için mek tup -
tan çok da ha faz la kul la n� lan ses ka set le ri ni mer ke ze
ala rak, yal n�z, dur gun ama bir o ka dar güç lü bir an ne
ile o� lu nun geç mi� le yüz le� me si ni an la t� yor. Bu yüz -
le� me ya �a n�r ken, ka set ler de ki ses ler le geç mi �e bir
yol cu lu �a ç� k� yo ruz, ba ba la r� gur bet te olan Ma ra� l�
Kürt-Ale vi bir ai le nin ya �a d�k la r� na, kor ku la ra, sin di -
ril mi� li �e ta n�k l�k edi yo ruz. 

Ken di ai le si nin öy kü sün den yo la ç� kan ve Or han
Es ki köy ile bir lik te fil mi yö ne ten Zey nel Do �an,
“Ba ba m�n Se si”nde an ne si Asi ye Do �an ile bir -
lik te oy nu yor. Di yar ba k�r Be le di ye si Aram Tig -
ran Kent Kon ser va tu va r�’nda Si ne ma ders le ri
de ve ren Zey nel Do �an ile ilk fil mi “Ba ba m�n
Se si” üze ri ne bir söy le �i yap t�k. 

� �ki Dil Bir Ba vul çok et ki le yi ci bir film -
di. Bu nun et ki siy le iz le dik “Ba ba m�n Se si”ni
ve bir kez da ha et ki len dik. Bu hi kâ ye ni zi bir fil -
me dö nü� tür me ye na s�l ka rar ver di niz?

Bu fil min pro je si De mir ci köy’de �ki Dil Bir Ba -
vul’un çe kim le ri s� ra s�n da ç�k t�. Ben Öz gür’le Or -
han’a böy le bir pro jem ol du �un dan bah set tim. Pro je -
min kay na �� da �uy du: Ba bam 1979’dan 1991’e ka -
dar Arap ül ke le rin de ça l� ��r d�, 2-3 y�l da bir ge lir, 15
gün ka l�r gi der di. Köy de te le fon yok, ken di mi zi ifa de
ede bi le ce �i miz bir araç da de �il mek tup, o yüz den ses
ka y�t la r�y la ha ber le �i yor duk. Ka set ler dol du rup bir bi -
ri mi ze gön de ri yor duk. Bir dö ne min kay d�y d�… Bu
ka set ler fil min ç� k�� nok ta s� ol du. Gur bet, uzak ta ki ba -
ba, Kürt-Ale vi bir ai le, Ma ra� kat li am� n�n et ki le ri ve
son ra s� na da ir bir film. 

� Ba ba m�n Se si, bir dö nem çok s�k kul la n� lan
ve bir ile ti �im ara c� ha li ne ge len ses ka y�t la r� n� mer -
ke ze al� yor. Bu ses ka set le ri nin öne mi ney di si zin
için?

Ses ka set le ri bir dö ne min kay d�. E�er bir bel lek -
ten bah se di le cek se biz bun la r� ses ka y�t la r�y la yap t�k.
Yal n�z ca me ka nik bir bil gi len dir me öte sin de, ya �a -
d�k la r� m� z�, duy gu la r� m� z�, çek tik le ri mi zi de kay det -
tik. O ka set le ri din le yin ce Kürt ve Ale vi bir ai le de
do� mu� bir ço cu �un ba ba s� na han gi “ye te nek le ri”
ser gi le di �i ni gö rü yor su nuz. 

� Za ten film de ba ba n�n “Sa k�n ken di ni zi bel li
et me yin, her kes gi bi olun” de di �i ni du yu yo ruz s�k
s�k… Bir ko ru ma iç gü dü süy le bel ki de…

Ben Ma ra� El bis tan’da do� mu� Kürt-Ale vi bir ai -
le nin ço cu �u ola rak di ye bi li rim ki dev let en çok ken -
di ni ba ba üze rin den var et ti. Bi ze ilk san sü rü uy gu la -
yan ba ba ol mu� tur, dev let ten de ön ce. Çün kü bü tün
zor luk lar la ilk kar �� la �an ba bay d�. Ai le nin d� �� na ilk
ç� kan, �e hir de ya �a yan, kim li �iy le di niy le il gi li ilk s� -
k�n t� la r� ya �a yan ba bay d�. Be nim ço cu �um bun la r�
ya �a ma s�n di ye rek ha re ket et ti, ta ma men ko ru ma gü -
dü süy le ha re ket et ti ler. 

� Film de an ne niz le bir lik te oy nu yor su nuz. Ne -
den pro fes yo nel oyun cu lar ye ri ne ken di ai le ni zi oy -
nat ma y� ter cih et ti niz?

Ben bel ge sel yap mak üze re yo la ç�k m�� t�m as l�n -
da. Ses ka set le ri elim dey di, o ka set ler üze rin den bir

ai le, özel de de an ne mi an la ta cak t�m. Eli me ka me -
ra y� al�p an ne me gi de cek, on da ki di �er ka set le ri

is te ye cek tim. Hi kâ ye çok özel ve bi ze ait olun -
ca, ba� ta çok zor ka bul et me me ra� men, an cak
böy le ola bi le ce �i ne inan d� ��m için ken dim ve
an ne min bu film de ol ma s� ge re ki yor du. Ben
bu bel ge sel de, his se den, ara yan, so ran ro lün -
de ol ma l�y d�m. Bel ki be nim oy na d� ��m Meh -

met ka rak te ri ni çok da ha iyi oy na ya bi le cek bi -
ri ola bi lir di ama Ba se’nin ya ni an ne min ye ri ne

onun gi bi kim oy nar d� bi le mi yo rum. Bu duy gu yu
bu güç te ve re bi le cek kim se yi bu la maz d�k. 

� Film de an ne, ba� l� ba �� na çok özel bir ka rak -
ter. Sert gö rü nü �ü nün al t�n da bü yük ac� la r� ve vic -
da n� olan bir ka d�n. Ger çek ten böy le bir ka d�n m�
an ne niz?

An nem as l�n da, biz bu ha ya ta da ir gün lük so run -
lar la kar �� la� t� �� m�z da “Bu dert de �il” der. “Bu ha yat -
ta çok da ha bü yük dert ler gö re cek si niz, ben gör düm”
de mek tir as l�n da bu. 

Çok güç lü bir ka d�n d�r. Ders ler de ba �a r� l� ola l�m
di ye çok u� ra �an, ders le re yar d�m eden bir an ney di.
Bu ra ya ka dar nor mal ama ben �le ti �im Fa kül te si’ne
gir di �im de de en bü yük yar d�m c�m an nem di. Ço �u
pro jem de yer al m�� t�r. An la ta ca �� çok �e yi ol du �u nu
hep gör düm. Böy le bir bel ge sel ya pa ca �� m� söy le di -
�im de de an nem pro je de yer al ma y� ka bul et ti. Çün kü
an ne min kay det mek le il gi li der di ol du hep. Me se la
ya z�n ya n�n da kal ma ya git ti �im de, ba ba la r� n� ata la r� n�
an la t�r sü rek li. Der di ko nu� mak tan çok, “bun la r� unut -
ma y�n” de mek tir as l�n da. Bu film onun aç� s�n dan bir
ka y�t ni te li �i ta �� yor. Çok h�z l� unu tan bir top lu muz ve
bel ge le mek ge re ki yor bir çok �e yi. 
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1984 YILINDA kurulan ve i�ledi�i konu
ba�l�klar�n�n ba� harfleri TED, ingilizce

Technology Entertainment Design
kelimelerinin ba� harflerinden olu�an, kâr
amac� gütmeyen bir sivil toplum hareketi.
TED, yay�lmas�n� de�er buldu�u fikirlerin

payla��lmas�na,
kendisini adeta

adayarak dünya
çap�nda faaliyet

gösteriyor.
Birço�umuzun

belki de yabanc�
olmad��� bir

kurum olarak
TED’in, bunu

nas�l yapt���n�n
üzerinden
geçmek
oldukça

önemli. Bizler
ya�am�m�z�n her
an�nda birtak�m
fikirleri hayata
geçirmi� veya

kendi yollar�nda
özel hikâyeleri
olan insanlarla

kar��la��yoruz. O
insanlar�n
anlatt�klar�
bazen bir
sunumda

oluyor, bazen
hayat�n

ortas�nda
kar��la�t���n�z biri

ile oluyor, bazen de siz
gidip bu hikâyeyi

ya�amak için konunun
sahibini buluyor,

dinliyorsunuz. ��te TED,
dünyada bu fikirleri ve

hikâyeleri olan
insanlara, kendi
tan�mlad��� süre

içerisinde bir kürsü
veriyor. Bu kürsüye

gelen ki�i, kendi
istedi�i görsel

sunum deste�i ile
konuklar�yla fikrini, hikâyesini ya da

deneyimini payla��yor. Payla��m TED
taraf�ndan görüntüleniyor, yay�na haz�r bir

video haline getiriliyor ve birçok dile
altyaz� olarak çevriliyor. Haz�rlanan

hikâyeler s�n�fland�r�larak TED internet
sitesinden yay�nlan�yor. 

1984’te ba�layan hareket bir konferansta,
ad�n� ald��� 3 ba�l�k olan Teknoloji,
E�lence ve Tasar�m üzerine çal��an

ki�ileri biraraya getiren giri�imi olarak
kurulmu�. 2001 y�l�ndan itibaren de

global konferanslar ve internet üzerinden
payla��m a��na bürünmü�. �çerisinde

bar�nd�rd��� paralel çal��malar ise �öyle
s�ralan�yor; TED Y�ll�k Konferanslar�,

ilkbahar ve yaz aylar�nda yap�l�yor. En iyi
TED konu�mas� ödülleri, herkese aç�k

tercüme projesi, TED Konu�malar�,
etkileyici TED takipçileri, TEDex

Programlar� ve y�ll�k TED ödülü bunlar

aras�nda. Yeni uygulamaya ald�klar� bir
uygulama da TED üzerinden e�itimler. Bu
e�itimler aras�ndan türlerine göre seçim
yapabiliyorsunuz. E�er “ben video de�il
yaz� odakl�y�m” diyorsan�z, TED-Blog’da

birçok ba�l��� da okuyabilirsiniz.
Günümüzde herkesin elinde bir telefonu
var ancak, bu sadece telefon olmaktan

da ç�kt�. Ak�ll� telefonlar var, size yön
gösteriyor, zorunlu i�lemlerinizde fatura

ve ödemeler gibi konularda yard�mc�
oluyor. Bir di�er ba�l�k bu tip cihazlardaki

türlü uygulamalarla yap�lan oyunlar ve
hayat�n�z� kolayla�t�r�c� birtak�m

programlar. Böylesi bir düzeyde
teknolojiyi takip

ederken, TED’in
sundu�u video

sunumlar� günün
belli

zamanlar�nda,
üstelik ak�ll�

telefonunuzla
neredeyse her

noktada izleme
�ans�

yakalayabilirsiniz.
Çevrenizdekilerle

sadece kendi
deneyimleriniz
ya da onlar�n
deneyimleri

üzerine
konu�maktansa,

dünyan�n
herhangi bir

ucunda
21.000’den fazla

hikâyenin
içerisinde yer
alabilirsiniz.

TED’in sundu�u
asl�nda bir anlat�m�n

çok ötesinde,
insanlar bir konuyu

kavramak için
okumak,

dinlemek, görmek,
deneyimlemek,

örneklemek hatta
bazen koklamak ve
hissetmek istiyorlar.

Burada sunum
yapanlar, konuyu
öyle bir noktaya

ta��m��lar ki hem
çekim an�nda

kendilerine konuk
olanlarla yüzyüze bir

payla��m ya��yorlar, hem de bunu video
arac�l��� ile daha büyük kitlelere

ilettiklerinin fark�nda olarak ilerliyorlar. Hal
böyle olunca o sunum da ona göre bir

standarda ve forma oturuyor.
Dünyada The Global Journal’�n

yay�nlad��� 2012 y�l�n�n en iyi 100 Sivil
Toplum Kurulu�u listesinde 71. s�rada yer

alan TED, bir yandan da ciddi bir
pazarlama arac�. Burada yay�nlad���n�z bir

çal��man�z, global dünyada oldukça
yüksek bir say�da izleyici kitlesine

ula��yor. Bu bir televizyonda herhangi bir
programda yer alman�n çok ötesinde. 

Özel bir hikâyeniz, bir payla��m�n�z ya da
ba�ar�n�z m� var? Neden siz de TED’de

bir sunum yapmayas�n�z?
Denemeye de�er…

www.ted.com

TED-TEKNOLOJi
EĞLENCE TASARIM

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

Geçmişten gelen ‘Babamın
Sesi’ beyazperdeye çağırıyor
Geçmişten gelen ‘Babamın

Sesi’ beyazperdeye çağırıyor
Geçmişten gelen ‘Babamın

Sesi’ beyazperdeye çağırıyor
Geçmişten gelen ‘Babamın

Sesi’ beyazperdeye çağırıyor
Geçmişten gelen ‘Babamın

Sesi’ beyazperdeye çağırıyor
Geçmişten gelen ‘Babamın

Sesi’ beyazperdeye çağırıyor
Geçen hafta vizyona giren

‘Babamın Sesi’, gurbetteki babayla
köydeki ailesi arasında gidip gelen
ses kasetleri aracılı�ıyla izleyiciyi
ülkenin geçmi�ine bir yolculu�a

çıkarıyor. Orhan Eskiköy ile birlikte
filmi yöneten, hikâyesi de kendi

ailesine ait olan Zeynel Do�an ‘Bu
ülkede devlet, kendini en çok baba
üzerinden var etti. Biz ilk sansürü

babalarımızdan gördük’ diyor.
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Bu gün ler de Ka d� köy Be le di ye Mec li si’nde
önem li bir tek lif ka ra ra ba� lan ma y� bek li yor.
Yasalla�mas� beklenen bu teklifle Ka d� -

köy’de ki pet shop ma �a za la r�n da can l� hay van sa t� -
�� ya sak la na cak. 

Ka d� köy Be le di ye si Ve te ri ner �� le ri Mü dü rü
Ali �h san Me te, Ka d� köy Be le di ye Mec li si’ne gö -
rü �ül mek üze re gön de ri len pet shop lar da ke di kö -
pek sa t� �� n�n ya sak lan ma s�y la il gi li tek li fin hay -
van la r� ko ru mak ad� na ya p� lan bir fa ali yet ol du �u -
nu be lir te rek, “As li gö re vi miz hay van sa� l� �� n�
ko ru mak. Hay van re fa h� n� ge li� tir mek” de di. 

Ka d� köy’de so kak hay van la r� so ru nu nu çöz -
mek ve hay van sa� l� �� n� ko ru mak is te dik le ri ni
ifa de eden Ali �h san Me te, “Tes pit le ri miz den bi ri
�u ol du son dö nem de. Ba r� na �a al� nan hay van la -
r�n bü yük bir bö lü mü nü pet shop lar da sa t� lan süs
hay van la r� n�n olu� tur du �u nu göz lem le dik. Ya da
on la r�n me lez le ri ço �al d� so kak lar da. De mek ki ti -

ca re ti ya p� lan ke di kö pek gi bi hay van la r�n bir sü -
re son ra so ka �a terk edil di �i or ta ya ç� k� yor.
Pet shop la r�n pek ço �un da gör dü �ü müz
üze re hay van la r�n eto lo jik ih ti yaç la r�
de di �i miz ih ti yaç la r� gi de ri le mi -
yor. Ya ni bir hay van tü rü nün
ken di ne has, do �a s�n da va ro lan
dav ra n�� la r�y la il gi li ih ti yaç la -
r� var d�r. Bu ih ti yaç lar tür den
tü re de �i �ir. Maalesef pet
shoplar’da bu ih ti yaç la r�n gi -
de ri le me di �i ni gör dük. Kü -
çü cük ka fes ler de gün ler ce
haf ta lar ca ka l� yor, aç l� �a su -
suz lu �a ma ruz ka l� yor lar. Hay -
van re fa h� bu an lam da çok kö tü
du ru ma ge li yor. Bir ço �u an ne den
er ken ya� ta ay r� l� yor ve süt ten ke si -
li yor. Ba �� ��k l�k sis tem le ri ge li� me di -
�i için bir çok ölüm cül has ta l�k la ra ya ka la -
na bi li yor lar. Hem iyi ni ye tiy le hay van sa hip len -

mek is te yen va tan da� ma� dur olu yor bir ta raf tan
da hay va n�n ac� �e kil de ölü mü söz ko nu su olu -

yor. Bu ne den le biz pet shop lar da ke di
kö pek sa t� �� n�n ya sak lan ma s� ge rek ti -

�i ni dü �ü nü yo ruz. Bu na ili� kin bir
öner ge dü zen le dik ve Ka d� köy

Be le di ye Mec li si’ne ha va le et -
tik. Ta biî ki Be le di ye Mec li -
si’nin ala ca �� ka rar esas ola -
cak t�r. Bir ge çi� dö ne mi de
ön gö rü yo ruz. Pet shop la r� da
ön ce lik le uya ra rak, bil gi len di -
re rek an la ta ca ��z” di ye ko nu� -
tu.

Ka d� köy’de ka y�t l� yak la ��k
90 pet shop ma �a za s� n�n bu lun -

du �u nu söy le yen Me te, Ka d� köy
Be le di ye si Hay van Ba r� na ��’ndan

da bah set ti �i aç�k la ma s�n da, Ka d� köy
Be le di ye si Ve te ri ner �� le ri Mü dür lü �ü ola -

rak hay van ba r� na ��n da ki uy gu la ma lar la hay van

sa� l� �� n� ve re fa h� n� ko ru ma ya ça l�� t�k la r� n�, bun -
da da epey me sa fe al�n d� �� n� be lirt ti. Bir kaç uy gu -
la may la so kak hay van la r� so ru nu nu çöz me nin ko -
lay ol ma ya ca �� n�, ül ke ge ne lin de ya p� la cak uy gu -
la ma lar la hay van sa� l� �� ve re fa h� n�n sa� la na bi le -
ce �i ni be lir ten Me te, bu an lam da Ka d� köy’de
mik ro çip, kim lik len dir me ve ka y�t al t� na al ma gi -
bi ba z� ça l�� ma lar yap t�k la r� n� ha t�r la ta rak, hay van
po pü las yo nu nu kon trol al t� na tut ma ya gay ret et -
tik le ri ni be lirt ti. Va tan da� la r�n, Ka d� köy Be le di -
ye si’nin 444 55 22 no lu ça� r� mer ke zin den hay -
van sa� l� �� ile il gi li ko nu la r� be le di ye ye ile te bi le -
cek le ri ni söy le yen ve hay van sa hip len mek is te -
yen le ri Ka d� köy Be le di ye si Hay van Ba r� na ��’na
da vet eden Ali �hsan Me te, “Ba r� na �� m�z dan ba sit
bir kaç i� lem son ra s�n da ba k� m� ve a�� la r� ya p�l m��
hay van la r� üc ret siz sa hip le ne bil mek müm kün.
Hal k� m�z 415 67 61 no lu te le fon dan ve Ka d� köy
Be le di ye si’nin res mi in ter net si te sin den ba r� na �a
ula �� la bi lir. 16 ya ��n dan bü yük her kes ka nu nen
hay van sa hip le ne bi li yor” de di. 

● Sinem TEZER
OKULLARI ziyaret ederek, okullar�n sorunlar�n�
dinleyip ihtiyaçlar�n� yerinde inceleyen Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk, bu hafta Gazi
Mustafa Kemal Pa�a �lkö�retim ve Ortaö�retim

Okulu’ndayd�. Gazi Mustafa Kemal Pa�a
�lkö�retim Okulu’nda gerçekle�en kahvalt�ya

Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk,
Kad�köy Kaymakam� Birol Kurubal ile e�i Hamide
Kurubal, Kad�köy Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar,

Kad�köy Belediyesi Park Bahçeler Müdürü
Güleser Orhon, Fen ��leri Müdürü Murat Arslan,

Temizlik ��leri Müdürü Hasan Tapan, Okul
Müdürü Ya�ar Ad�güzel, ö�retmenler ve okul aile
birli�i üyeleri kat�ld�. Okul Müdürü Ya�ar Ad�güzel
okul ile ilgili taleplerini Kad�köy Kaymakam� Birol
Kurubal, Kad�köy Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar

ve Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’e
anlatarak neler yap�labilece�i hakk�nda bilgi ald�. 

Gazi Mustafa Kemal Pa�a �lkö�retim Okulu
Müdürü Ya�ar Ad�güzel, Kad�köy Belediye

Ba�kan� Selami Öztürk’ten okulun bahçesi ile ilgili
düzenleme yap�lmas�n� ve okula yak�n boyas�z

kötü görünen bir binan�n boyanmas�n� talep etti.
Park Bahçeler Müdürü Güleser Orhon, Temizlik
��leri Müdürü Hasan Tapan ve Fen ��leri Müdürü
Murat Arslan, yap�lacak olan yenilemeleri yerinde

incelediler. Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk, Belediyelerin okullara ayr�lm�� bir gelirinin

olmad���n� ancak Kad�köy Belediyesi’nin 1994
y�l�ndan bu yana okullar�n ihtiyaçlar�n� kar��lad���n�
belirterek, “Okullarda yapt���m�z hizmetlerden çok

mutluyuz” dedi.
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stan bul'un tra fi �i bu se ne iti ba riy le da ha
da z� va na dan ç�k t�. Sa de ce i�e gi dip gel -
mek için yol da her gün ru tin ola rak 3-4
sa at har ca yan lar var. Üs tü ne bir de yok
�S K� ça l�� ma ya p� yor, “fi ber in ter net bo ru

dö �e ni yor” de ne rek yol ya p�m ça l�� ma la r� ek le -
nin ce �s tan bul so kak la r� ta d�n dan yen mi yor! Sa -
at ler son ra tam evi min so ka �� na gel dim di yor su -
nuz ki bir çöp kam yo nu, aman bu na ya ka lan ma -
ya y�m ar ka so kak tan do la �a y�m der ken bu se fer
de bir ba k� yor su nuz so kak ara la r�n da ki in �a at lar -
dan bi ri nin i� ma ki na s� yo lu ka pat m��. Bü tün gün
i� te ça l� ��p yo rul ma d� �� n�z ka dar yo ru lun ca, ara -
ba n�n için de, ‘ge len ler ge li yor’ do �al ola rak...

Hal böy le olun ca bill bo ard la r� hat me di yor in -
san. Ben de ge çen gün böy le bir tra fik te bir yan -
dan sa ç� m� ba �� m� yo lar ken, bir yan dan da yol
ke na r�n da ne ka dar rek lam var sa iç sel le� tir dim.
On lar dan bi ri olan Turk cell'in ye ni rek la m� n� ay -
nen ak ta r� yo rum: “�s park oto park la r� Turk cell
Pla ti num kon fo ruy la si zin için üc ret siz! Turk cell
Pla ti num mü� te ri si ola rak her ay �s park oto park -
la r�n da ara c� n� z� 0-2 sa at ve ya 0-3 sa at üc ret siz
park ede bi lir si niz.” Se bep? �S PARK oto park la r�
Bü yük �e hir Be le di ye si'ne ait tir. Da ha s� �eh rin
so kak la r� da �S PARK ta ra f�n dan oto park ola rak
kul la n�l mak ta d�r. Bü yük �e hir Be le di ye si bu so -
kak la r� ve oto park la r� halk tan al d� �� ver gi ler le in -
�a et mi� tir. Ne se bep le ve han gi hak la özel bir
�ir ke tin ba z� ‘ay r� ca l�k l�’ mü� te ri le ri ne üc ret siz
ola rak tah sis et mek te dir?

Be le di ye ler son y�l lar da yol ke nar la r� na çi çek
dik me pro je si ni de epey ge li� tir di. Ka bus gi bi
tra fi �in ya n� s� ra, bir de tra fik te bek ler ken mil le tin
is ter is te mez ken di ni sa at ler ce or ta s�n da bul du -
�u çir kin ve çar p�k ya p� la� ma var ki; in sa n�n üze -
ri ne ka ra ba san gi bi çö kü yor. Bu ka dar be to nun
ara s�n da iki çi çek gör mek, in san ru hu na ak ma sa
da dam lar ba ri! Ve fa kat re füj ler çi çek açar ken,
or man da a�aç kal ma ma s� na ne de me li? Eg zoz
ve be to nun or ta s�n da ki bir met re çim, 3-5 la le
ok si jen üret mez. Kal d� ki bu hiz met ne ka dar gü -
zel de ol sa, �eh rin ‘ye �il alan’ ih ti ya c� bu �e kil de
gi de ri le mez. �eh rin sa de ce çi çek le re de �il ay r� -
ca ye �il ‘alan’la ra ih ti ya c� var d�r. Tem sil mi sal...
Za ten ha li ha z�r da ki yü kü nü kal d� ra ma yan 2 �e -
rit li bir yo lun ara s�n dan geç ti �i or ma n�n or ta s� n�
oyup da ze bel lah gi bi be ton blok lar dik tir mek;
bu ne peh riz bu ne la ha na tur �u su de dirt mi yor
mu?

Bü tün bun la ra at�p tu tan, “bu �e hir de/ül ke de
ya �an maz” di ye her gün is yan eden kaç ki �i var -
d�r? Ka ç� gi de bil mi� tir? Git mek mi dir çö züm?
Çö züm bu la cak olan da so nuç ta in san de �il mi -
dir? Bu ül ke de in sa n�n za ma n� n�n de �e ri ne dir?
Sa� l� �� n�n de �e ri ne dir? Sa� l� �� ve za ma n� de -
�er li ol ma yan in san, ken di ni de �er li his se de bi lir
mi? Ken di ni de �er siz his se de nin san, için de ya -
�a d� �� top lum için ya ra t� c� çö züm ler üre te bi lir
mi?

As l ı  AY HAN

İ

Serbest
Çağrışımlar

Evcil hayvanların pet shoplar’da sa�lıksız ko�ullarda satılması, hayvanseverlerin büyük tepkilerine neden
oluyor. Bu sorunu çözmek için yola çıkan Kadıköy Belediyesi, hayvanları korumak amacıyla ilçedeki pet

shoplar’da canlı hayvan satı�ını yasaklıyor. Kadıköy Belediye Meclisi’ne gönderilen teklif karara ba�lanırsa
pet shoplar’da canlı hayvan satı�ı yapılamayacak. Hayvan sahibi olmak isteyenler, Kadıköy Belediyesi

Hayvan Barına�ı’ndan a�ıları ve bakımı yapılan köpeklerden ücretsiz sahiplenebilecekler.  

DO�U� Üniversitesi Sanat
ve Tasar�m Fakültesi, Essen
Duisburg Üniversitesi ve
The Detmold School of
Architecture and Interior
Design Kurumlar� i�birli�i ile
bir sempozyum düzenledi. 
8 Kas�m Per�embe gün
saat 10.30’da, Ac�badem F
Blok Salon 1 Konferans
Salonu’nda organize edilen
“Watching Istanbul /
�stanbul’u �zlerken” Sanat
ve Mimarl�k Uluslararas�
Sempozyumu’nda;
geçmi�ten günümüze
�stanbul’un mimari de�erleri
Türk ve yabanc� sanatç�lar�n
gözünden de�erlendirildi. 

Başkan Öztürk,
Gazi Mustafa Kemal
Paşa Okulu’ndaydı

A��r Ce za Mah ke me le ri’nde gö rü len çe �it li da va lar
kap sa m�n da tu tuk lu ya da sa n�k du ru mun da bu lu nan
su bay ve ast su bay ai le le ri ta ra f�n dan olu� tu ru lan

“Var di ya Biz de Plat for mu”, ya k�n la r� n�n öz gür lü �ü için mü -
ca de le edi yor. 

“Biz ler, Tür ki ye’nin dar be ler le do lu ka ran l�k geç mi -
�i ni esef le k� na yan ve ger çek dar be ci le rin ar ka s�n da as la
dur ma ya cak olan si vil le riz. Biz ler, ne dün kü zu lüm le ri,
ne bu gün kü hu kuk suz luk la r� ne de ya r�n do �a bi le cek
hak s�z l�k la r� onay la ya bi li riz” di yen plat form üye le ri,
�öy le de vam edi yor: “Biz ler; e� le ri mi zin, ba ba la r� m� z�n
ve ya k�n la r� m� z�n yar g� lan d� �� da va la r�n de lil le rin de ki
sah te ci lik le re dik kat çek mek is ti yo ruz. Bu da va la r�n top -
lu mun ta ma m� n� il gi len di ren özel da va lar ol ma s� ne de -
niy le ka mu oyu nu da ya p� lan sah te ci lik ler ko nu sun da bil -
gi len dir me ih ti ya c� du yu yo ruz. Biz ler faz la s�y la ge cik -
mi� olan adil yar g� la ma n�n bir an ön ce ger çek le� me si ni
ve bu yar g� la ma sü re ci nin TRT’nin bir ka na l�n dan can l�
ola rak ya y�n lan ma s� n� ta lep edi yo ruz. Unut ma y�n ki
ada let her ke se la z�m.”

� “B�Z HAK LI YIZ ON LAR HAK SIZ”
Plat form üye le rin den Ren gin Gür de niz,  du ru� ma la -

r�n ya z� l� ve gör sel ba s�n da can l� ya y�n lan ma s� için 50
bin im za top la d�k la r� n� vur gu la ya rak, “Zi ra, �s tan bul'dan
ki lo met re ler ce uzak ta bir ol du bit ti ye ge ti ri le rek tu tuk la -
nan ma sum in san la r�n ve on la r�n ai le le ri nin ya �a d� �� dra -
m� her kes bil sin is te dik” di yor. Ya k�n la r� n�n 16, 18, 20
se ne le re mah kum edil di �i ni, bu ka ra r�n adil ol ma d� �� n�
her ke se an lat mak için “ses siz ç�� l�k”la  her cu mar te si
Be �ik ta�’ta ki De mok ra si An� t� önün de birara ya gel me
ka ra r� al d�k la r� n� an�m sa tan Gür de niz, “29 Ey lül gü nü
ilk de fa bi ra ra ya gel dik. O gün den son ra her haf ta cu -
mar te si sa at 13.00’de Be �ik ta�’ta top la n� yo ruz. �çi miz de
ko pan ç�� l� �� bi ze ina nan, bi zim le be ra ber olan, tüm
dost la r� m�z la yi ne ses siz ola rak d� �a vu ru yo ruz” ifa de si -
ni kul la n� yor. Gür de niz, sev dik le ri nin bu ma� du ri yet ten
kur tu lun ca ya ka dar mü ca de le yi sür dü re cek le ri ni vur gu -
la ya rak, du yar l� her ke si de des tek ver me ye da vet edi yor. 

Var di ya Biz de Plat for mu, in ter net te de ör güt lü bu lu -
nu yor. Vic tor Hu go'nun “�yi ol mak ko lay d�r. Zor olan
adil ol mak t�r” sö zü nün yer al d� �� var di ya biz dep lat for -
mu.com si te sin de da va lar hak k�n da de tay l� bil gi, da va
tak vi mi, ba s�n da da va la ra da ir ç� kan ha ber ler, ko nuy la
il gi li ya z� ve fo to� raf lar yer al� yor.    

Balyoz, Poyrazköy ve Ergenekon gibi
davalarda yargılanan askerlerin
ailelerinden olu�an ‘Vardiya Bizde

Platformu’, her cumartesi günü
Be�ikta�’ta eylem yapıyor. Attıkları

‘sessiz çı�lık’larla kamuoyunun
dikkatini çekmeye çalı�an

platform üyeleri, herkesi sessiz
çı�lıklarını duymaya davet ediyor.

Vardiya şimdi onlarda

KADIKÖY’DE PET SHOPLAR’DA
KED� KÖPEK SATILMAYACAK
KADIKÖY’DE PET SHOPLAR’DA
KED� KÖPEK SATILMAYACAK
KADIKÖY’DE PET SHOPLAR’DA
KED� KÖPEK SATILMAYACAK
KADIKÖY’DE PET SHOPLAR’DA
KED� KÖPEK SATILMAYACAK
KADIKÖY’DE PET SHOPLAR’DA
KED� KÖPEK SATILMAYACAK
KADIKÖY’DE PET SHOPLAR’DA
KED� KÖPEK SATILMAYACAK
KADIKÖY’DE PET SHOPLAR’DA
KED� KÖPEK SATILMAYACAK

DO�U� ÜN�VERS�TES�’NDE
ULUSLARARASI SEMPOZYUM

Ve te ri ner �� le ri Mü dü rü
Ali �h san Me te
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy’ün en özel ti yat ro la r�n dan bi ri ola -
rak öne ç� kan, ti yat ro sa nat ç� s� Em re K� -
nay’�n bü yük bir emek ve ça bay la kur du �u

Du ru Ti yat ro, Ka d� köy Ana do lu Li se si’ne ait me -
kâ n�n dan ç� ka r�l mak is te ni yor. �s tan bul Sa int Jo -
seph Fran s�z Li se si ile Ka d� köy Ana do lu Li se -
si’nin ara s�n da, Mo da’n�n en gü zel so ka ��n da bu -
lu nan Du ru Ti yat ro, 2007’de aç�l m�� t�. Be� y�l d�r
bir çok oyu nu ve us ta sa nat ç� la r� sah ne si ne ta �� yan
ti yat ro nun me kân dan tah li ye edil mek is ten me siy le
il gi li olarak ti yat ro sa nat ç� s� ve Du ru Ti yat ro’nun
ku ru cu su Em re K� nay’la bir söy le �i yap t�k.

Söz le� me nin ye ni len me me sin den do la y� ol -
duk ça üz gün gö rü nen ve psi ko lo jik ola rak bü yük
s� k�n t� ya �a d� �� n� söy le yen K� nay, ola y�n mah ke -
me ye ta �� na ca �� n� ve bu ko nu da Türk Ada le ti’ne
gü ven di �i ni be lir ti yor. Hu ku ki sü reç ta mam la n�n -
ca ya ka dar da me kâ n� terk et me ye cek le ri ni söy lü -
yor. Ya �a nan s� k�n t� dan bu y�l ata nan ye ni okul
mü dü rü Ka mil Öna lan ve Okul Ai le Bir li �i’ni so -
rum lu tu tan K� nay, da ha ön ce ki yö ne tim le hiç bir
so run ya �a ma d�k la r� n�n da al t� n� çi zi yor. K� nay’�n
id di ala r� n� ye ni mü dür Öna lan’a sor mak is te dik
an cak okul yö ne ti min den bu ko nu da bir aç�k la ma
yap mak is te me dik le ri ce va b� n� al d�k. 
www.chan ge.org/tr/kam pan ya lar/du ru ti yat ro -
ya do kun ma ad re sin de im za kam pan ya s� ba� la t� -
lan ve sos yal med ya da bü yük ses ge ti ren olay la il -
gi li ay r�n t� la r� Em re K� nay’dan din le dik…

� Du ru Ti yat ro ka pan ma ya da ta ��n ma a�a -
ma s� na na s�l gel di?

Bu ra da bir kav ram kar ma �a s� n� dü zelt mek is ti -
yo rum. Du ru Ti yat ro as la ka pan ma ya cak. Çok cid -
di emek ler le bu ha le ge tir di �i miz ve bu gü ne ka dar
da Ka d� köy Ana do lu Li se si’yle ça l�� ma yü rüt tü �ü -
müz bu me kân dan gön de ril mek is te ni yo ruz. Bu nu
da okul ca mi as� de �il, ye ni ata nan mü dür ve oku -
lun ye ni yö ne ti mi is ti yor. 

� Da ha ön ce sin de na s�l bir an la� -
ma yap m�� t� n�z okul la?

An la� ma m�z da bir s� k�n t�
yok as l�n da. 9 �u bat
2012’de bir yö net me lik
ç�k t�. Bu yö net me lik te
okul lar da ki yük le ni ci le -
rin-ki yük le ni ci ler biz
olu yo ruz, ya ni so run
yük le ni ci, i� let me yi yük -
le ni ci si-söz le� me bi tim sü -
re cin de söz le� me le ri nin ye ni -
len me ye ce �i söy le ni yor. Ama
bu na ra� men yö net me li �in ucu aç�k.
Bu nu da �u ra dan an l� yo ruz; okul ala -
n�n da fa ali yet gös te ren
“Ge le ce �in Y�l d�z la r�
Bas ket bol Oku lu”yla
söz le� me ye ni len di ve
fa ali yet le ri ne de vam edi -
yor lar. Yi ne kan tin de
yük le ni ci ola rak fa ali yet
gös ter me si ne ra� men söz -
le� me si ye ni len di. Bi zim le
ne den ye ni len me di �i ni ina -
n�n si zin ka dar bi li yo rum. 

� Bu ko nu da her han gi
bir aç�k la ma ya p�l ma d� m�,
ge rek çe gös te ril me di mi?

Ha y�r, sa de ce ya lan be -
yan var; yük sek ses li mü zik
gi bi, iç ki içil di �i gi bi…
Bun la r�n hep si ya lan,
böy le bir �ey yok. Da ha
uta n� la cak bir sü rü ge rek -
çe gös te ril mi�, say mak is -
te mi yo rum. Kö tü söz sa hi -
bi ne ait tir. Ama özel lik le be -
lirt mek is te rim ki Ka d� köy
Ana do lu Li se si ca mi as� be nim
çok sev di �im, ar t�k bir ai le ba �� kur -
du �um, 2007’den be ri hiç bir so run ya �a -
ma d� ��m, bu ra dan git sem de bu okul -
dan me zun ol mu� ka -
dar ya k�n his set ti �im
bir ca mi ad�r. On la r�
ten zih ede rim. Bu
ma� du ri ye ti ya �a ma
ne de nim sa de ce oku la
ye ni ata nan mü dür ve
onun la bir lik te ça l� �an
Okul Ai le Bir li �i’dir. 

� Bu so ru nun na s�l
çö zü le ce �i ni dü �ü nü yor -
su nuz? 

On lar bir fe sih na me is -
ti yor lar. O fe sih na me nin
hu ku ki ve her �ey den ön ce
etik ol ma d� �� n� id di a edi yo -

ruz biz de. O fe sih na me yi ta kip eden sü reç te biz
bu ra dan ç�k ma ya ca ��z, on lar da bi ze tah li ye da va -
s� aça cak lar. O tah li ye da va s� na kar �� sa vun ma la r� -
m� z� ya p�p ne den bu ra da ol ma m�z ge rek ti �i ni izah
ede ce �iz.

Ben �u s� ra pro va la r� m� ya pa m� yo rum, psi ko -
lo jik ola rak bas k� al t�n da y�m. Sü rek li bir �e kil de

ta ciz edi li yo rum. Bu sü re cin so -
nun da da mad di ve ma ne vi,

bu ra ya yap t� ��m ya t� r�m -
la r� da tes pit et ti re rek

taz mi nat da va s� aça -
ca ��m.
� Bun dan son ra
hu ku ki sü reç i� le -
ye cek ya ni?

Evet, hu ku ki sü -
reç i� le ye cek. Ta bii ki

ben sulh yo luy la çöz me
ta raf ta r� y�m. Ha la bir uz -
la �� yo lu nun bu lu na ca -
�� na ina n� yo rum. T�p k�
Bas ket bol Oku lu’na,
kan ti ne yap t�k la r� gi bi,
ba� ka okul la r�n yük le -
ni ci le ri ne yap t�k la r�
gi bi söz le� me nin ye -
ni len me sin de hiç bir
s� k�n t� yok. Mil li
E�i tim Ba kan l� -
��’yla, �l çe Mü dür -
lü �ü’yle de gö rü� -
tüm, on la r�n da

dek la ras yo nu bu yön de. As -
l�n da s� k�n t� ti yat ro!

� Pe ki, ne den bir
okul mü dü rü, li se

ö� ren ci le ri  nin
he men ya k� n�n -
da bir ti yat ro
sa lo nu ol ma -
s�n dan ra hat -
s�z l�k du yar?

Onu ken di si -
ne so ra cak s� n�z.

� Siz ne dü �ü -
nü yor su nuz?

Ben hiç iyi dü �ün -
mü yo rum. Ken di si ne
so run, bel ki man t�k l�
bir ce va b� var d�r.
Be nim için bu so ru -
ya ve ri le cek hiç bir
man t�k l� ce vap ola -
maz. 

2007’den be ri
ya tak ha ne de ka -
lan ö� ren ci ler da -
vet li dir bu ra ya.
Etüt le ri d� ��n da
bo� za man la r�
var sa üc ret siz

ola rak oyun iz -
ler ler. Dün de 20 ki �i lik bir ö� -

ren ci gru bu etüt le rin den son ra ge lip oyun iz le ye -
cek ler di. Ö� ren dik ki okul mü dü rü, ti yat ro ya gel -

me le ri ni ya sak la m��. 
Ba na bu nun he sa b� n� ver me si ge re kir. Sa de ce

ba na da de �il, bu oku la bu top lu ma, Ka d� köy lü le -
re ço cuk la ra ti yat ro yu ya sak la ma s� n�n he sa b� n�
ver me si la z�m. Bu ra s� her han gi bir okul da de �il
kal d� ki; bu ra s� Ka d� köy Maa rif Ko le ji. E�i tim
Ko le ji ya ni. Biz e�i ti mi sa nat is te me yen yö ne ti ci -
ler le mi ve re ce �iz?

Di �er yön den ba ka l�m: Spor Sa lo nu, Mil li E�i -
tim’in Okul Ai le Bir li �i’nin ça ba la r�y la ya p�l d�.
Ora ya bir çi vi bi le çak ma yan kul la n� c�y la ya ni
Bas ket bol Oku lu’yla söz le� me ye ni le nir ken, nak di
ola rak 350-400 mil yar TL. har ca ya rak bu ra y� bir
kül tür sa nat ku ru mu na dö nü� tü ren Du ru Ti yat -
ro’yla söz le� me ne den fes he di lir? Bu so ru la r�n ce -
va b� n� ina n�n ben ve re mi yo rum. 

� Du ru Ti yat ro’da oyun lar de -
vam edi yor mu?

Ta bii ki edi yor. Biz ha -
ya t� m� za hiç bir �ey ol ma -
m�� gi bi de vam edi yo -
ruz. Ben sa de ce Türk
Ada le ti’nin ve re ce �i
ka ra ra gö re ha re ket
ede ce �im. Ti yat ro yu
tah li ye et mek gi bi bir
ka rar ç� kar sa ta bii ki bu na
uya ca ��m. Ama bu nun la il -
gi li ola rak so nu na ka dar mü ca -
de le ede ce �im. 

� Ö� ren ci le rin, ve li le rin ya da Ka d� köy lü le -
rin tep ki si ne ol du?

He nüz Ka d� köy lü ler çok far k�n da de �il ama
du yan lar ge lip “biz ne ya pa bi li riz?” di ye so ru yor -
lar. Ço cuk lar, bu oku lun ö� ren ci le ri yol da gö rün ce
ben den özür di li yor lar okul ad� na. Dün me se la
oku lun ö� ren ci le ri oyun ç� k� �� ge lip des tek le ri ni

sun du lar. Ka d� köy Ana do lu Li se si Me zun la r� Der -
ne �i de yi ne ya n� m�z da yer alan, des tek ve ren
grup lar dan. On lar da bu ra da ki yer le rin den edil di -
ler. 

� Du ru Ti yat ro’nun kar �� la� t� �� bu du rum sos -
yal med ya da da ses ge tir di. Özel lik le ti yat ro sa nat -
ç� la r� Du ru’yu sa hip le ni yor lar de �il mi?

Evet, çok te �ek kür edi yo rum bi zi des tek le yen -
le re. An cak or da ki ar ka da� la r� m� klav ye nin ba ��n -
dan kal k�p fi zi ki des te �e ça �� r� yo rum. Ti yat ro ya
gel sin ler ben bu ra da y�m. 140 ka rak ter le bir ye re
ka dar der di ni zi an la ta bi li yor su nuz. ��in as l� öy le
de �il çok da, bi raz da ha kor ku tu cu ola bi lir hat ta.
Ben de sos yal med ya y� kul la n� yo rum ama bi raz da
ya n� m�z da omuz ba �� m�z da gör mek is ti yo ruz ar ka -

da� la r� m� z�. 
Des tek ve ren her kes çok k�y -

met li, çok te �ek kür edi yo -
rum. Hat ta in ter net or ta -

m�n da bir de im za
kam pan ya s� aç�l d�.
O im za la r� Cum -
hur ba� kan l� �� De -
net le me’ye gö tür -
me yi dü �ü nü yo rum.

Cum hur ba� ka n� m�z -
dan da mü da hil ol ma -

s� n�, des te �i ni ta lep ede -
ce �im. Ama de di �im gi bi

bun dan son ra za hi ri gö rü nür des -
tek be nim için çok da ha önem li ola cak. 

� Pe ki, bu ra dan ta ��n ma nok ta s� na ge lir se -
niz, yi ne Ka d� köy’ü mü ter cih ede cek si niz?

Öy le bir ih ti mal gör mü yo rum. Hu ku kun biz -
den ya na ola ca �� n�, de lil le ri mi zin ve ge rek çe le ri -
mi zin hak l� ol du �u nu Türk Ada le ti’nin de bu ko -
nu da ob jek tif ola ca �� n� dü �ü nü yo rum. 

EMRE KINAY: 
‘Duru Tiyatro asla
kapanmayacak!’

Kad�köy’ün özel ve önemli tiyatro gruplar�ndan biri olan Duru Tiyatro, Kad�köy Anadolu Lisesi’ne ait mekân�ndan ç�kar�lmaya çal���l�yor. Sözle�mesi
yenilenmeyen tiyatronun kurucusu Emre K�nay, hiçbir gerekçe yokken tahliye edilmek istendiklerini belirterek ‘Hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdürece�im.

Duru Tiyatro asla kapanmayacak’ diyor. Kad�köy Anadolu Lisesi’nin yeni atanan müdürü Kamil Önalan ise K�nay’�n iddialar�na kar�� sessizli�ini koruyor. 

“D�Z�YE B�LE KONSANTRE OLAMIYORUM”
Duru Tiyatro’nun dı�ında Ustra Kemal

dizisinde oynuyorsunuz. Ba�ka projeler
de var mı?

�u anda Ustra Kemal’de bile 4 gündür sete
gidemiyorum. Tamamen bu konuya
odakland�m. Psikolojik olarak i�imi

aksatt�lar. Zaten bunu da doktor raporuyla

belgeleyip manevi tazminat davas� açmay�
dü�ünüyorum. Tiyatroda da 10 gündür

prova yapam�yorum. Kad�köylülerden de
ricam gelip sahnemizde oyunlar izlesinler,
sahip ç�ks�nlar. Birlikte çay içelim, sohbet

edelim. Buras� onlar�n bulu�ma merkezi
olsun. Tahliye edilmemize izin vermesinler. 

Genel olarak da �ehir ve Devlet
Tiyatroları’nın üzerinde bir baskı var. Özel

tiyatrolar da ekonomik olarak sıkıntı içinde ve
ço�u kapısına kilit vurmak zorunda kalıyor.
Duru Tiyatro’nun kar�ıla�tı�ı durumun bu

genel gidi�atla bir ilgisi var mı sizce?
Bir organizasyon oldu�unu dü�ünmüyorum,

denk geldi�ini san�yorum sadece.
Görü�melerimde de böyle bir tav�rla

kar��la�mad�m. Türkiye’de siyasi yöneticiler dâhil
olmak üzere herkes kraldan çok kralc�dan
�ikâyetçi. Ankara’da barda�a damlayan bir
damla, burada bize tsunami olarak geliyor.
Yönetimde iki �ey vard�r; yetki ve inisiyatif.

Bazen yetkiyi kullan�rs�n ama baz� durumlarda
da inisiyatif gerekir. Bir tiyatroyu bu hale

dü�ürmeye çabalamak acizliktir. Ama kimse
�unu unutmas�n: Bir tiyatrocunun cenazesinin

sahneden kalkmas� tesadüf de�ildir. Biz
sahnede ölürüz, cenazemiz sahneden kalkar.

Ben o güne kadar, cenazem sahneden kalkana
kadar bu kötü hat�ralar� bana ya�atanlar� ismen
ve cismen tiyatro dü�manlar� olarak anaca��ma

�erefim ve namusum üzerine söz veriyorum. 

‘KiMSE UNUTMASIN 
BiZ SAHNEDE ÖLÜRÜZ’
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Duru Tiyatro yo�un
çalı�malar sonucu

bir kültür sanat
kurumuna dönü�tü.

Duru’da oyunlar devam ediyor.
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D�ABETES Mellitus (�eker
hastal���), dünyada 65 ya��n

alt�nda körlü�e neden olan birinci
s�radaki hastal�kt�r. �eker

hastalar�n�n üçte biri
hastal�klar�n�n fark�nda de�ildir.
�eker, göz hastal���ndan ba�ka

kalp hastal���, felç, böbrek
yetersizli�i ve bacaklarda dola��m

bozuklu�una da yol açar.
Diyabeti olan hastalar�n, bu

problemlerin ortaya ç�kmas�n�
önlemek için;

1-Normal kiloda
kalmalar�, 

2-Diyetlerine dikkat
etmeleri,

3-Haftada en az 2,5
saat aerobik

egzersiz (Örne�in
aç�k havada

yürümek) yapmalar�
ve 

4-Sigara içmemeleri
laz�md�r.

Ya�am tarz�n�n
düzenlenmesinin tip

2 diyabeti ve
prediabeti (gizli �eker veya

diyabet öncesi) büyük oranda
iyile�tirdi�i gösterilmi�tir. Bu

önlemler ayn� zamanda
prediyabetin (gizli diyabet)

diyabete dönü�mesini yava�lat�r
veya durdurur.

Diyabetin süresi artt�kça gözün
etkilenme olas�l��� yükselir.
Diyabetin gözü etkilemesini

engellemek için ise hastalar�n
Hba1c, özellikle LDL Kolesterol

ve kan bas�nçlar�n�n normal
seviyede olmalar�na çok dikkat

etmeleri gerekir. Bunlar�n
aras�nda ise en önemlisi

Hba1c’nin iyi kontrolüdür.
Diyabette en fazla gözün retina

k�sm� etkilenir. Retinadaki
tahribat�n yay�l�m� ve �ekline göre

hastalar�n görme kay�plar�
hafiften �iddetliye, geçiciden
kal�c� olmaya kadar de�i�ir.

Diyabetli hastalarda retinadaki
küçük damarlarda balonlanma

(mikroanevrizma), retinada ödem
(s�v� birikmesi) ve retina içine kan

birikmesi olur. Buna
“Background Diabetik

Retinopati” veya “Nonproliferatif
Diabetik Retinopati” denir. Bir de

Proliferatif Diabetik Retinopati
vard�r. Bunda Retinada, normal

yap�da olmayan k�r�lgan damarlar
meydana gelir, gözün içine

(vitreus) do�ru kanar ve bantlar
olu�ur. Yeni ke�fedilen

Ocriplasmin diye bir madde bu
bantlar� ameliyata gerek

kalmadan eritmektedir. Henüz bu
madde FDA (Food Drug and

Administration) taraf�ndan
onaylanmam�� olmakla birlikte
onaylanmas� yak�nd�r. E�er s�v�

retinan�n merkezinde,
sar� noktada (makula)

birikir ve orada
�i�meye neden

olursa buna
Diyabetik Maküler

Ödem denir.
Miyoplarda diyabete
ba�l� göz hasar�n�n
yüzde 60 oran�nda

daha az oldu�u
ortaya ç�kt�. Gözün

aksiyal (önden
arkaya uzunluk)

uzunlu�u ne kadar
fazla olursa diyabetik retinopati

olu�ma riskinin de o kadar
azald��� ortaya ç�kt�. Bunun

nedeni, uzun aksiyal uzunlu�u
olan gözlerde kan bas�nc�n�n

daha dü�ük olmas� ve bundan
dolay� retina kan damarlar�n�n
y�rt�lma olas�l���n�n daha dü�ük
olmas�.Diyabetik Retinopatide

lazer tedavisi kanayan damarlar�
kapat�r ve böylece görme

kayb�n�n ilerlemesini durdurabilir.
Bir de Ranibizumab,

Bevacizumab, daha yeni ç�kan
Aflibercept gibi farmakolojik

ilaçlar var ki bunlar da göz içine
enjeksiyon yoluyla veriliyor ve

özellikle �eker hastal���nda
“makula ödemi” denen sar�

noktan�n bozulmas�n� iyile�tiriyor.
Ayr�ca göz içine olan

kanamalarda Vitrektomi ameliyat�
yap�l�p kanama ve bantlar

temizleniyor.
Doç. Dr. Ay�e Nur Esen

(Kadıköy Belediyesi Dr. Rana
Be�e Sa�lık Poliklini�i)

Adres: Fahrettin Kerim Gökay
Cad. Patika Yol Sok. No:16

Kuyuba�-Kadıköy
Tel.: 0216 418 88 30

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

DİYABET (ŞEKER
HASTALIĞI) VE GÖZ

Doç. Dr. Ay�e Nur Esen

YOKSUL AİLELERE 
tüp bebek tedavisi

Ka d� köy Kay ma kam l� �� ta ra f�n dan Ai le ve Sos yal
Po li ti ka lar Ba kan l� �� ve Ac� ba dem Sa� l�k Gru bu
i� bir li �i ile tüp be bek te da vi gi der le ri ni kar �� la ya -

ma yan yok sul ai le le rin tüp be bek te da vi le ri nin yap t� r�l -
ma s� ama c�y la Tüp Be bek Pro je si ba� la t�l d�. 

Pro je kap sa m�n da Ac� ba dem Has ta ne le ri, Sos yal
Yar d�m la� ma ve Da ya n�� ma Va k�f la r� ta ra f�n dan be lir le -
nen 2 bin 500 yok sul ai le nin tüp be bek te da vi gi de ri ni
kar �� la ya cak. Pro je nin he def kit le si ni; 23-39 ya� ara l� -
��n da olan, t�b b� muh taç l�k bel ge si ne (son üç y�l için de
nor mal ya da di �er te da vi yön tem le riy le ço cuk sa hi bi ol -
ma d� �� na da ir ra por) sa hip ve Ge nel Sa� l�k Si gor ta s�
kap sa m�n da sa� l�k pro viz yo nu “60/c-1 kap sa m�n da si -
gor ta l� olan Ye �il kart l� lar” olu� tu ru yor.

Pro je çer çe ve sin de Ka d� köy’de ika met eden va tan -
da� la r�n, 31 Ka s�m 2012 ta ri hi ne ka dar Ka d� köy Kay ma -
kam l� �� Sos yal Yar d�m la� ma ve Da ya n�� ma Vak f�’na
ba� vu ru yap ma la r� ge re ki yor. 

Tüp bebek tedavi giderlerini
kar�ılayamayan aileler için

düzenlenen projeden Kadıköy’de
2 bin 500 aile yararlanabilecek. 

İğne korkusu 
tarihe mi karışıyor?
Mar ma ra Üni ver si te si Ec za c� l�k Fa kül te si Far ma sö -

tik Tek no lo ji Ana bi lim Da l� ö� re tim ele man la -
r�n dan Ara� t�r ma Gö rev li si Dr. Yu suf Ke mal De -

mir üze rin de ça l�� t� �� pro je ile ödül al d�. 
Dr. De mir, ulus la ra ra s� ka t� l�m l�, “Kim ye vi mad de ler

ve ma mul le ri sek tö rün de 2. Ar ge pro je pa za r� ya r�� ma -
s�”nda ilaç ve ec za c� l�k ürün le ri ka te go ri sin de “A� r� s�z
mik ro-i� ne ler a�� ci haz la r�n da dev rim ola bi lir” isim li pro -
je si ile 8000 TL de �e rin de ki 1.lik ödü lü ka zan d�. 

Geçti�imiz haftalarda D�� Ti ca ret Komp lek si Bi na s�n -
da ger çek le� ti ri len ya r�� ma, Eko no mi Ba kan l� ��, Tür ki ye
�h ra cat ç� lar Mec li si,  �s tan bul Kim ye vi Mad de ler ve Ma -
mul le ri �h ra cat ç� la r� Bir li �i ile Ak de niz �h ra cat ç� la r� Bir li -
�i ta ra f�n dan dü zen len di. Mar ma ra Üni ver si te si’nin web
si te sin den ya p� lan aç�k la ma da, Dr. Yu suf Ke mal De mir
ba �a r� s�n dan do la y� teb rik edil di.

SEDEF HASTALIĞI
kâbusunuz olmasın
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SEDEF HASTALIĞI
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SEDEF HASTALIĞI
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Se def has ta l� �� n�n de ri de k�r m� z� ze min üze rin de
ka buk ve ke pek olu �u muy la sey re den kro nik bir
cilt ra hat s�z l� �� oldu�unu belirten

Uzman Doktor Gülden Kökümer, ge -
ne tik yat k�n l�k, stres, dar be gi bi fi -
zik sel trav ma lar, bo �az en fek -
si yon la r� ve ba� ka bir has ta -
l�k la il gi li kul la n� lan ilaç lar
ne de niy le herhan gi bir
ya� ta or ta ya ç� ka bi le ce �i -
ni söy le di. Özel lik le 20-
40 ya� la r� ara s�n da gö -
rül en sedef hastal���na
her ya� gru bun da rast la -
na bil di �i ni vur gu la yan
Dr. Kö kü mer, “Ör ne �in
de de ile to run da ilk de fa
e� za man l� ola rak or ta ya
ç�k t� �� va ka la ra rast la ya -
bi li yo ruz. Se def bir cilt
has ta l� ��, do la y� s�y la de ri nin
her han gi bir böl ge sin de ya ni
tüm vü cut ta or ta ya ç� ka bi lir. Fa -
kat fi zik sel travmaya ma ruz ka lan
dir sek, diz, saç l� de ri ve ayak lar, se de fin
özel lik le gö rül dü �ü böl ge ler dir” de di.

� STRES ET KEN OLA B� L�R!
Ulus la ra ra s� On Kli nik Der ma to lo ji Uz ma n� Dr.

Gül den Kö kü mer, stre sin se def has ta l� �� üze rin de ki
et ki le ri ni �u söz ler le an lat t�: 

“Stres, bir çok has ta l�k ta ol du �u gi bi se def has ta l� -
�� n�n or ta ya ç�k ma s�n da da önem li bir et ken. Se def
ra hat s�z l� �� ile ba� vu ran has ta la r� m� z�n birço �unun
ya k�n geç mi� te bir ya k� n� n�n ve fa t�, mad di s� k�n t�, bo -
�an ma, e�iy le an la� maz l�k, s� nav stre si gi bi çe �it li
prob lem ler le mü ca de le et ti �i ni söy le ye bi li riz. Stres,
se def has ta l� �� n�n or ta ya ç�k ma s� na ne den olan önem -
li bir et ken ve se def has ta l� �� n�n ken di si de stre se yol

aç� yor. Se def bu la �� c� ol ma yan bir ra hat s�z l�k. Fa kat
has ta l� ��n top lum ta ra f�n dan bi lin me me si, has ta la ra
ge len çe �it li so ru lar ya da kay g� l�, me rak l� ba k�� lar
onlarda da ha çok stre se yol aç mak ta. Öy le ki ço �u se -
def has ta s� yaz da hi ol sa lez yon lu böl ge le ri ni ka muf -

le ede cek k� ya fet le ri ter cih edi yor, ha vuz, kum -
sal, spor sa lo nu gi bi or tam lar dan, di�er

insanlarla to ka la� mak tan da hi ka ç� n� yor.
Bu nok ta da hem has ta n�n ken di si ne,

hem ya k�n çev re si ne, hem de top lu ma
bü yük bir so rum lu luk dü �ü yor.”

� TE DA V� DE 
YE N� YÖN TEM

Uzm. Dr. Gül den Kö kü mer
kor ti zon, hor mon içer me yen ye ni
bir te da vi me to duy la uzun sü re li
ola rak lez yon lar dan ar�n ma n�n
müm kün ol du �u nu söy le di. Se def
has ta l� �� n�n kla sik te da vi le ri nin
ya n� s� ra Lut gö lün den el de edi le -

rek hor mon, kor ti zon, al kol içer me -
yen do �al bir te da vi me to du da mev -

cut ol du �u nu be lir ten Kö kü mer, bu
me tot la kro nik ya ni ömür bo yu sü ren se -

def has ta l� �� n�n, de ri de ve iç or gan lar da
yan et ki ler ve ha sar olu� tur ma dan te da vi edi -

le bil di �i ni söz le ri ne ek le di.
Kö kü mer, “Bu te da vi me to du Tür ki ye’de ye ni ol -

sa da tüm dün ya da 25 y�l d�r uy gu la n� yor. Or ta la ma 3
ay l�k bir te da vi son ra s�n da, uzun sü re li ola rak lez yon -
lar dan ar�n mak müm kün. Bu te da vi me to duy la has ta -
la r� et kin li �i y�l la ra va ra bi len te miz de ri ye ya ni se def -
siz bir cil de ka vu� tu ra bi li yo ruz. Bü tün se def has ta la -
r� na öne rim, ön ce lik le se de fin kro nik bir cilt ra hat s�z -
l� �� ol du �u nu ka bul len me le ri, has ta l�k la ba r�� ma la r�
ve ye ni te da vi me tot la r�y la uzun sü re li ola rak lez yon -
lar dan ar�n ma n�n müm kün ol du �u nu unut ma ma la r�.
Stres ten uzak dur ma ya ça l� �a rak, ön ce lik le ken di le ri -
ni son ra in san la r� ve ha ya t� sev giy le, po zi tif ku cak la -
ma la r� n� tav si ye edi yo rum” �ek lin de ko nu� tu.

Uzm. Dr. Gülden Kökümer

SEDEF HASTALIĞI
kâbusunuz olmasın
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81 ilde e� zamanlı olarak yapılan “Nerede
Hareket Orada Bereket” etkinli�i

�stanbul'da birçok ilçede gerçekle�tirildi. 
81 ilde e� zamanlı olarak Yaz Spor

etkinliklerinin kapanı�ı, Kı� Spor
Etkinliklerinin ba�langıcını temsilen

“Nerede Hareket Orada Bereket” sloganlı

etkinlik 21 Ekim Pazar günü Bakırköy
Ahmet Cömert Spor Salonu, Ba�cılar Spor

Kompleksi Spor Salonu, Sarıyer Spor
Salonu, Üsküdar Ba�larba�ı Spor Salonu

ile Ekrem Koçak Atletizm Pisti tesislerinde
her ya�tan vatanda�ın katılımıyla

gerçekle�tirildi.
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Egzersiz ile
gençleşin

YA�LANMA tüm canl�lar�n ya�am�nda oldu�u
gibi insan ya�am�nda da �üphesiz

kaç�n�lmazd�r. Vücudun tüm sistemlerinde
devam eden bu süreç, ki�inin genetik, fiziksel
aktivite düzeyi, sa�l��� ve çevresel durumlar�n�

da içeren birçok faktörden etkilenmektedir. 
Genetik faktörler de�i�tirilemez ta�lardan

olu�urken, ya�am�m�z fiziksel aktivite; i� ve
u�ra��lar, hobiler, ilgilenilen sporlar, ya�am
�ekli, fizik ve sosyal çevre ile sa�l���m�za ait

faktörlerden etkilenir. Son y�llarda tan�mlanan
sa�l�k ili�kili fiziksel aktivite de�i�ikliklerinin

genetik üzerine de etkili olabildi�i
tart���lmaktad�r. Bu, daha önce yer alan

bilgilerimizi ve genetik yazg�m�z� de�i�tiren ve
ç���r açan yeni bir yakla��md�r. Bu da fiziksel

aktivite ve ya�am tarz� de�i�iklikleri, genetik ve
y�llarla birlikte kaç�n�lmaz olarak gelen ya�lanma

sürecini yava�latabilir demektir. Ki�inin
ya�am�nda birçok de�i�iklikleri beraberinde
getirirken ki�iye özel iyilik halini ve ya�am

kalitesini de artt�r�r. Tüm ya� gruplar�nda oldu�u
gibi bu durum ya�l� popülasyon için de
geçerlidir ve gençlerde oldu�u gibi ya�l�

bireylerde de düzenli egzersizin çok say�da
yarar� bulunmaktad�r.  

Ana ba�l�klar olarak kalp ve damar sisteminde,
ruh sa�l��� üzerinde, kas iskelet sistemi sa�l���
üzerinde etkileri yan�nda, vücut kompozisyonu
ve metabolizma üzerine de kan�tlanm�� birçok

faydas� bulunmaktad�r. Egzersiz kas iskelet
sisteminde, kas kütlesinde ve kuvvetinde artma,

eklem-hareket aç�kl���nda düzelme, dengeyi
düzelterek dü�mede azalma gibi faydalar

sa�lar.  Ki�inin ba��ms�zl���nda artmaya ve
fonksiyonel engelli�inin azalmas�na 

yard�mc� olur.

Egzersizin faydalar� yan�nda baz� riskleri de
bulunmaktad�r. Tüm ya� gruplar�nda ki�inin a��r�
ve ani yüklenmelerle ba�layan h�zl�, kontrolsüz
egzersiz programlar� sonras�nda olu�abilecek

yumu�ak doku ve eklem yaralanmalar� yan�nda
dü�ük enerjili k�r�klar olabilir. Dolay�s�yla
yap�lacak egzersiz ne fayday� ortadan

kald�racak kadar az ne de egzersizin risklerini
ortaya ç�karacak kadar fazla olmamal�d�r. 

Ki�iye Özel Egzersiz; bilgilendirme, öneriler,
de�erlendirme ve organizasyon üçlüsünden

olu�mal�d�r. Egzersizin planlanmas� ki�inin genel
olarak de�erlendirilmesi ile ba�lar. Uzman bir

hekim taraf�ndan önce iyi bir öykü ve fizik
muayeneden geçmesi, kalp-damar risk
faktörleri aç�s�ndan taranmas�, belirti ve

bulgular�n�n de�erlendirilip fiziksel limitlerinin
belirlenmesi ve bu ko�ullara uygun egzersiz

reçetesinin yaz�lmas� gerekir.
Egzersiz öncesi de�erlendirmeler yap�ld�ktan

sonra olu�turulacak egzersiz program�n�n ki�inin
ki�isel hedefleri, egzersiz özellikleri ve spesifik
egzersiz gereksinimlerinin yan�nda yap�lmas�

gereken ya�am tarz� de�i�ikliklerini de içermesi
gerekir. Ayn� zamanda egzersiz türüne yönelik,
�s�nma, egzersiz yo�unlu�u, egzersiz tipi, süresi

ve s�kl��� bilgisini içermelidir. Ki�inin kendi
onay�n�n deste�inde olu�turulmal� ve
kapsam�nda, dayan�kl�l�k egzersizleri,

güçlendirme egzersizleri, eklem hareket aç�kl���
egzersizleri, esneklik egzersizleri, germe

egzersizleri, denge koordinasyon egzersizleri,
bütün bunlar�n kombinasyonlar�n� içeren Pilates

veya Yoga olmal�d�r. Kad�köy Belediyesi
Gençlik Merkezi’nde yap�lan ücretsiz Pilates ve

Yoga derslerimizde biz de bu prensipler
do�rultusunda hareket ediyor ve üyelerimizle bu

do�rultuda planlamalar yap�yoruz.
Hepinize sa�l�kl� ve güzel günler dilerim. 

Nurcan BENG�N
(KGM Pilates E�itmeni)

NEREDE HAREKET ORADA BEREKET

Tata’nın hattrick yaptı�ı maç
sonunda, Ata�ehir 2’de 2 yaparak

averajla liderli�ini sürdürdü. 

Voleybolda tek hedef başarı

Dünyanın top 10’unda bir Türk

Ata�ehir Belediyespor Kadın Futbol
Takımı, ligin 2. haftasında Konak

Belediyespor ile kendi evinde
oynadı�ı maçı 4-2 kazandı. Maçın

ba�ında Konak Belediyespor
Cosmina Dusa ile öne geçmesine

kar�ın, Ata�ehir Belediyespor
Merve’nin 39. dakikada attı�ı ilk

golle beraberli�i yakaladı. Hemen
ardından 41. dakikada Tata’nın

attı�ı golle öne geçmeyi ba�aran
Ata�ehir Belediyespor ilk yarıyı 2-1

önde kapattı. 
Gelen goller sonrası moral bulan

Ata�ehirli oyuncular, maçın 2.
yarısında topa daha çok sahip

oldular. Tata maçın ikinci yarısında
2 gol daha atarak hattrick yapıp
takımını 4-1 öne geçirdi. Konak
Belediyespor Cosmina Dusa ile

maçın sonuna do�ru 2. golü buldu.
Maçı 4-2 kazanan Ata�ehir

Belediyespor, averaj sıralaması ile
ligin ikinci haftasında da liderli�ini

sürdürüyor. 
Maçı izleyen Ata�ehir Belediyespor

Kulüp Ba�kanı Sadık Kayhan ve
takım yöneticileri, maç sonrası

soyunma odasına giderek
galibiyetten dolayı oyuncuları

kutladı ve prim sözü verdi. Ata�ehir
Belediyespor 3. hafta maçında 18

Kasım’da deplasmanda
Çamlıcaspor ile saat: 13.00’da

kar�ıla�acak. 

VOLEYBOL camias�n�n yeni
kulüplerinden olan Kad�köy Gençlik

Spor Kulübü  alt yap� voleybol
tak�mlar� güçlü fizikleriyle gelecek

y�llara güvenle bak�yor.
Ba� antrenör Can Çavu�o�lu’nun
ba�kanl���nda antrenörler Zeynep

Çelik, Gülay Past�rmac�, Seçil
Ak���k nezaretinde antrenmanlar�n�

sürdüren tak�mlar teknik
geli�melerini tamamlad�klar�nda

rakiplerinin korkulu rüyas� olacak.

Alt yap� tak�mlar�ndan çok ümitli
oldu�unu söyleyen kulüp ba�kan�
�lker Habe�o�lu, “Alt yap�
tak�mlar�m�zla gurur duyuyorum.
Genç k�z ve y�ld�z k�z tak�mlar�m�z�
A�ustos ay�nda Akçakoca’da
kampa alarak liglere haz�rlamaya
çal��t�k. Sporcular�m�z�n,
kulübümüzde hafta sonlar�
düzenledi�imiz spor okullar�m�zdan
yeti�mi� olmalar� benim için gurur
verici” dedi.

Ga zi an teps por’un genç y�l d� z� Or han Gül le
Top 10’da… Fo ot ball Yo uth Ta lents si te si -
nin 1992-1997 do �um lu genç fut bol cu lar

ara s�n da yap t� �� ara� t�r ma da Dün ya’n�n
en iyi 2000 genç fut bol cu su be lir len di.
Ge le cek va at eden y�l d�z lar ara s�n -
da 49 Türk fut bol cu da yer al�r -
ken, Ga zi an teps por’un genç or -
ta sa ha oyun cu su Or han Gül le
de 10. s� ra da yer ala rak gu ru -
ru muz ol du.

San tos’lu Ney mar’�n ilk
s� ra y� al d� �� ara� t�r ma da, �lk
10’da ay r� ca Chris ti an Erik -
sen (Ajax), Da vid Ala ba (Ba -
yern Mü nih), Ma ri o Göt ze
(Dort mund), Kyri akos Pa pa do -
po ulos (Schal ke 04), Mak sim
Pod hol ju zin (L.Ta linn), Mar kus
Hen rik sen (AZ), Nas sim Ben Kha li fa
(Grass hop per) ve Iker Mu ni ain (Ath tle tic Bil ba -
o) gi bi genç y�l d�z lar yer al� yor.

� GÜL LE 2000 GENÇ 
ARA SIN DAN SIY RIL DI

2010 y� l�n dan iti ba ren Ga zi an teps por
for ma s� gi yen or ta sa ha oyun cu su Or -

han Gül le Tür ki ye Ümit Mil li Fut -
bol Ta k� m� oyun cu la r� ara s�n da

yer al� yor. 1992'de Trab -
zon'da dün ya ya ge len Or han
Gül le 11 ya ��n da okul ta k� -
m�n da fut bo la ba� la d�.
Ama tör fut bo la ise 2003'te
Esen lers por'da ba� la d�. Bir
tur nu va da Be �ik ta� ho ca la -
r� ta ra f�n dan be �e nil di ve

2006'da Be �ik ta�'a trans fer
ol du. 2010-11 se zo nu için

Ga zi an teps por ile 4 y�l l�k kon -
trat im za la d�. 26 Ekim 2011’de

Ga la ta sa ray'� 4-2 yen dik le ri maç ta
68. da ki ka da uzak tan at t� �� gol ile ka ri -

ye ri nin ilk pro fes yo nel go lü nü atar ken ad�n dan
söz et tir me yi ba �ar d�.

Deneyimli
teknik ekibi
sayesinde
Kadıköy

Gençlik alt
yapısı

gelecek için
umut veriyor. T.C.

KADIKÖY BELED�YES�
19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
K���SEL GEL���M PROGRAMI

KONFERANS
ÖZ GELECEK
FIRAT ÇAKIR

23 Kas�m Cuma Saat: 19.00 – 21.00
Günümüzün en büyük gerçeklerinden biri her geçen gün ilerlemekte olan

geli�ime ayak uydurabilmektir. Tüm dünya gerek teknoloji gerekse
bireysel geli�ime yönelik öyle sistemler geli�tirmekte ki vay bunlar�n

gerisinde kalanlar�n haline!
�nsanlar�n kendilerine bir rehber aray���nda oldu�u bu dönemde yap�lan

yanl��lar ve çe�itli umut tacirlerinin insanlar�n umutlar�n� yok etti�i de zaman�m�z�n gerçeklerindendir.

Gerçekte ki�isel geli�im nedir?
Ki�isel geli�imin önündeki en büyük engeller nelerdir?

Bir insanda de�i�im nas�l ba�lar?
De�i�imin fark�nda olmak nedir?

Anda mutlu olabilmenin yollar� nelerdir?
�nsan gelece�ini en güzel �ekliyle nas�l haz�rlar?

O kadar çok dünde ve yar�nda ya��yoruz ki bu günümüzü asla ya�ayam�yoruz. 
Sizde bu gününün fark�nda ya�amak ve kendinize en güzel gelece�i haz�rlamak istiyorsan�z “Öz Gelecek”

konferans�m�za bekliyoruz.

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklarımız numaralanmı�tır. 
Yer numarası fi�lerinizi en erken konferans zamanından 1 saat önce alabilirsiniz.

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

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

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

ATA�EH�R Be le di yes por Ba yan Vo ley -
bol Ta kı mı, Kır ca salih Madenspor Ba -

yan Vo ley bol Ta kı mı’nı 3-0 ye ne rek, lig -
de ki ba �a rı çı ta sı nı yük selt me -

ye de vam edi yor. 
Ata �e hir Be le di yes por Ba yan

Vo ley bol Ta kı mı, 10 Ka sım Cu -
mar te si gü nü 15.00’de Bur han
Fe lek Spor Sa lo nu’nda Kır ca -

salih Madenspor Ba yan Vo ley -
bol Ta kı mı ile kar �ı la� tı. 3. Lig -

de mü ca de le eden Ata �e hir
Ba yan Vo ley bol Ta kı mı, Kır ca -

salih Madenspor Ba yan Vo ley bol Ta kı -
mı’nı 3-0 ye ne rek, lig de ki ba �a rı sı nı
sür dür dü. Bur han Fe lek Spor Sa lo -

nu’nda ki kar �ı la� ma yı iz le yen
Ata �e hir Be le di yes por Ku lü bü
Ba� ka nı Sa dık Kay han, Ata �e -
hir Be le di ye si ola rak ka dın fut -
bo lun da ki ba �a rı yı vo ley bol da

da ya �a mak is te dik le ri ni 
be lir te rek, “Bu gün kü kar �ı la� -

ma, bek le di �i miz ba �a rı nın 
bi ze ge le ce �i nin bir gös ter ge -

si dir” diye konu�tu. 

Sadık
Kayhan:

‘Futbolundaki
ba�arıyı

voleybolda
da ya�amak

istiyoruz.’

Ataşehir Belediyespor
2’de 2 yaptı
Ataşehir Belediyespor
2’de 2 yaptı
Ataşehir Belediyespor
2’de 2 yaptı
Ataşehir Belediyespor
2’de 2 yaptı
Ataşehir Belediyespor
2’de 2 yaptı
Ataşehir Belediyespor
2’de 2 yaptı
Ataşehir Belediyespor
2’de 2 yaptı

KGSK iyi yolda
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● Ba ran ÇE V�K

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk, �s tan bul Çev re Gö nül lü le ri Plat -
for mu SOS’in ku ru lu �u nun 23. y�l dö nü -

mü tö re nin de yap t� �� ko nu� ma da, dep re me ha -
z�r l�k an la m�n da ye ter li ön lem le rin al�n ma s�
uya r� s�n da bu lun du. Ba� kan Öz türk in san la r�
dep re min de �il, bi na la r�n öl dür dü �ü nü be lirt ti -
�i ko nu� ma s�n da risk li bi na la r�n ye ni len me di �i
müd det çe ha ya ti ris kin de söz ko nu su ol du �u nu
vur gu la d�. 

�s tan bul Çev re Gö nül lü le ri Plat for mu SOS,
ku ru lu �u nun 23. y�l dö nü mü nü, Ka d� köy Be le -
di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde dü zen le -
nen tö ren le kut la d�. �s tan bul Çev re Gö nül lü le ri
Plat for mu SOS, kut la ma prog ra m�n da afet ve
dep rem ger çe �i ne yer ver di. Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, Ba� ba kan l�k
AFAD An ka ra Dai re Ba� ka n� Dr. Fu at Ok tay,
�s tan bul AFAD’dan So rum lu Va li Yar d�m c� s�
Gü nay Öz de mir, Ulu sal Dep rem �z le me Mer -
ke zi Mü dü rü Dr. Do �an Ka la fat, �s tan bul Çev -
re Gö nül lü le ri Plat for mu Ba� ka n� Türk sen Ba �er
Ka fa o� lu, Plat form üye le ri ve hal k�n ka t�l d� ��
prog ram da uz man lar afet ger çe �i ni, ya p� lan ça l�� ma -
lar ve ol ma s� ge re ken ler üze rin de dur du. 

Ko nu� ma s� na, “Dep re me kar �� hiç bir ön le min al�n -
ma d� �� n� söy le mek is ti yo rum” di ye ba� la yan Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, dep re min
de �il, bi na la r�n in san la r� öl dür dü �ü nü söy le di.
Ka d� köy Be le di ye si ola rak bir çok ku rum, ku ru -

lu� gi bi
ken di le ri nin de afet
ve acil du rum la ra ha -
z�r l�k e�i tim le ri ver -
dik le ri ni ha t�r la tan
Ba� kan Öz türk,
“Önem li olan e�i tim
ver dik le ri ni zin sa� -
lam ç� k�p gel me si. 15
bin risk li bi na y� ye ni -
le mez se niz risk azal -
maz Ka d� köy’de” di -
ye ko nu� tu. 

Çev re Ba kan l� -
��’n�n ç� kar d� �� ya sa -
y� önem se di �i ni, ya -

sa n�n ku rum la ra yet ki ver di �i ni ve bu nun da afe -
te ha z�r l�k ta i� le ri ni ko lay la� t� ra ca �� n� be lir ten

Öz türk, �s tan bul Çev re Gö nül lü le ri Plat for -
mu SOS’i ku ru lu �u nun 23. y�l dö nü mü do -
la y� s�y la teb rik et ti. 

Ba� ba kan l�k AFAD An ka ra Dai re
Ba� ka n� Dr. Fu at Ok tay dep re me ha z�r l� -
��n her ke si il gi len dir di �i ni ha t�r lat t� ��
ko nu� ma s�n da AFAD ola rak afe te ha z�r -

l�k ta et kin ça l�� ma lar yap mak için ön ce -
lik le ken di bün ye le rin de dö nü �üm ger çek -

le� tir dik le ri ni, si vil top lum ku ru lu� la r�y la il gi -
li de bir men tal de �i �i me ih ti yaç du yul du �u nu
vur gu la d�. Ha z�r l�k için or tak bir dil, bir stan dart

ge li� tir mek ge rek ti �i ni, bu a�a ma kay de dil dik -
ten son ra ken di le ri için stan dart la r� de net li yor

ol ma n�n ye ter li ola ca �� n� be lir ten Ok tay,
“Tüm alan la ra yö ne lik stan dar di zas yo nu
sa� la ma l� y�z. Ama c� m�; ulus la ra ra s� alan -

da ön cü ol -
mak” de di. Ok tay ka t� -
l�m c� lar ara s�n da kü çük
bir s� nav da yap t�. Kim -
le rin evin de ki e� ya la r�
sa bit le di �i ni so ran Ok -
tay, yak la ��k 200 ki �i nin
bu lun du �u sa lon da 8 ki -
�i nin evin de ki e� ya la r�
sa bit le di �i ce va b� n�
al�n ca, “Bun dan do la y�
ya ra lan ma lar var” di ye
uya ra rak,  ev le ri miz de ki
e� ya la r� sa bit le me nin
ha ya ti öne mi  ol du �u nu
vur gu la d�.  

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

� 16 - 22 KASIM 2012

�stanbul Çevre Gönüllüleri
Platformu SOS’in kurulu�unun 

23. yıldönümü kutladı.

AFETE HAZIRLIK 
HAYAT KURTARIYOR
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