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KARADENiZ müzi�i deyince akla ilk
gelen isimlerden biri olan Kamil

Sönmez, 45. sanat y�l�nda unutulmad�.
CHP Genel Ba�kan� K�l�çdaro�lu’nun

himayesinde, sanatç� dostlar�n�n
gönüllü kat�l�m�yla Bostanc� Gösteri
Merkezi’nde gerçekle�tirilen vefa

gecesinde duygusal anlar ya�and�. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Büyük Çaml�ca
Tepesi'ne

“ülkenin en
büyük camii”ni
yapt�rma hevesi

bekleneni
vermedi�i için
tam bir fiyasko
ile sonuçland�. 

Geçen haftaki
yaz�mda, refüjler

çiçek açt�
ormanda a�aç

kalmad�,
diye söylenip
durmu�tum
ama h�z�m�
alamad�m.

Çamlıca Tepesi
fiyaskosu

GAZETE KADIKÖY’DE
13.YIL

Beton parklar, asfalt
yürüyüş yolları Kamil Sönmez’e 

45. sanat yılında 
VEFA GECESi

SU Verimlili�i ve binalarda kullan�lan sular�n
geri kazan�m� önem kazan�yor. Çevre dostu

projeleriyle öne ç�karak ilklere imza atan
Kad�köy Belediyesi bu defa Gri Sular�n Geri

Dönü�ümü projesiyle örnek oldu.
Fikirtepe kentsel dönü�üm projesi

kapsam�nda binalarda uygulanmas�
zorunlulu�u meclisten geçirilen Gri
Sular�n Geri Kazan�lmas� projesi
�stanbul Büyük�ehir Belediye

Meclisi’nde de görü�ülerek kabul
edildi. Karara göre Kad�köy

Fikirtepe’de 200 dairenin üzerinde
yap�lacak çok katl� yeni binalar gri
sular�n geri dönü�ümüne uygun

olarak in�a edilecek. Küvet, lavabo ve
du�tan gelen gri sular�n ar�t�larak,
sulama, y�kama ve rezervuar suyu

olarak kullan�lmas�yla faturalarda yüzde
50’ye varan tasarruf elde edilecek.

Konutlarda yüzde 50 su tasarrufu
sa�lan�rken, otel, yurt gibi ticari i�letmelerde

yüzde 60’�n üzerinde su tasarrufu sa�lanabilecek. 

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 
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Gazete Kad�köy
art�k

Kad�köy’ün
aranan sevilen,

beklenen ve
de�er verilen,

ayr�lmaz
bir parças�

haline geldi. 
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Sanatçı savcının ilk kişisel sergisi
‘SAVCILIK Yapan Sanatçı’ olarak

tanınan Kadıköy Cumhuriyet
Ba�savcı Vekili �smet Efe ilk

ki�isel resim sergisini
Kadıköy’de açacak. ‘Resim

yapıyorum çünkü bunu
engelleyemiyorum’ diyen �smet
Efe, sanatla kendini daha özgür

hissetti�ini söyledi. � 10’da

KADIKÖY’ÜN me�hur
Bo�a Heykeli’ni bilmeyen

yoktur ya da Sakıp Sabancı
Müzesi’nin önündeki at

heykelini... Bu heykellerin
148 yıl önce Paris’te özel

olarak yaptırılıp getirildi�ini
biliyor muydunuz?

� Haberi Sayfa 11’de

Emlak ve Çevre Temizlik
Vergisi’nin 2. taksidini

ödeme süresi, 30 Kasım
Cuma günü sona eriyor.

Kadıköy Belediyesi hizmet
binasındaki vezneler,

Cumartesi-Pazar günleri
de 09.00-16.00 saatleri   

arasında açık olacak.� 5’te

Emlak Vergisi’ni ödemeyi unutmayın! Kadıköy’ün ‘Fransız’ Boğa’sı 148 yaşında

SUYUNUZA BiR ŞANS
DAHA VERiN

SUYUNUZA BiR ŞANS
DAHA VERiN

SUYUNUZA BiR ŞANS
DAHA VERiN

SUYUNUZA BiR ŞANS
DAHA VERiN

SUYUNUZA BiR ŞANS
DAHA VERiN

SUYUNUZA BiR ŞANS
DAHA VERiN

TÜRKiYE Bili�im Derne�i ve Bahçe�ehir Üniversitesi i�birli�i ile geçti�imiz hafta
Bahçe�ehir Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Akıllı �ehirler ve Ya�am Stratejileri’ konularının

tartı�ıldı�ı VI. �stanbul Bili�im Kongresi’nde; Kadıköy Belediyesi ‘Engelli Taksi’, ‘Mobil
Belediyecilik’ ve ‘Sosyal Medya Kullanımı’ konularında sunumlar yaptı. Kongrenin

kapanı�ında, ‘2012 Bili�im Yıldızları e-Dönü�üm Yarı�ması’ ödül töreni yapıldı.
Kadıköy Belediyesi, ‘e-belediye’ ve ‘En iyi web’ kategorilerinde birincilik ödülüne de�er

görüldü. Ödülleri, Kadıköy Belediyesi adına Ba�kan Yardımcısı Hulusi Özocak aldı.

Kadıköy Belediyesi’ne 2 ödülKadıköy Belediyesi’ne 2 ödülKadıköy Belediyesi’ne 2 ödülKadıköy Belediyesi’ne 2 ödülKadıköy Belediyesi’ne 2 ödülKadıköy Belediyesi’ne 2 ödül
Kadıköy Belediyesi, VI. �stanbul Bili�im Kongresi’nde 2 ödül kazandı 
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ
San tral: 542 50 00
(Me sa i sa at le ri d› �›n da): 542 50 52
Ça�r› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü �ü: 542 50 71
Te miz lik ‹�. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü �ü: 542 50 79
Alo En gel li Tak si: 444 00 81
Be le di ye Kokteyl Salonu: 345 42 62
Cad de bos tan Kül tür Mr k. (CKM): 

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.:      357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33
Kozyata�ı Kültür Merkezi (KKM)  :

658 00 14
Kozyata�ı Kültür Merkezi KKM Gi�e : 

658 00 15

ACİL
‹t fa i ye: 347 32 28
Em ni yet Müd.: 411 08 19
Po lis ‹m dat: 155
H› z›r Acil: 112
Yan g›n ih bar: 110-347 32 28
Elek trik ar› za: 186
Gaz ar› za: 187
‹S K‹ Ka d› köy: 345 03 04
Su ar› za: 85
Alo Za b› ta: 153
Bi lin me yen No: 11811
Ma li ye: 189
Te le fon ar› za: 121

HAS TA NE LER
DR. Rana Be�e P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Di� Sa�l›k Poliklini�i: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sa�l›k Plk. : 565 30 88     
H.Nu mu ne Has. : 345 46 80
S. Er sek Has. : 542 44 44
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarba�ı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sa� l›k Merkezi: 414 64 72
Mer kez A.S.M.: 349 26 83
Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
Bos tan c› A.S.M.: 380 00 30
Su adi ye A.S.M.: 360 01 96
Sah ra y› ce dit A.S.M.: 385 50 52
Eren köy A.S.M.: 411 60 01
Mer di ven köy A.S.M.: 369 85 78
Ha san pa �a A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta �› A.S.M.: 384 54 47
Fi kir te pe A.S.M.: 346 42 85
H.Mus ta fa Tar man A.S.M.: 550 06 07
Mo da A.S.M.: 414 15 16
Ve rem Sa va� Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sa� l› �› Mrk.: 336 06 39
Fe ner bah çe A.S.M.: 414 82 02
Ka d› köy K› z› lay: 414 74 48

MUHTARLIKLAR
Ac› ba dem: 428 59 59
Bos tan c›: 373 00 36  
Cad de bos tan: 350 13 09
Ca fe ra �a: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
E�i tim: 348 24 35
Eren köy: 358 13 04
Fe ner bah çe: 346 76 68
Fe ner yo lu: 345 64 01
Fi kir te pe: 349 19 34
Göz te pe: 355 11 92
Ha san pa �a: 337 69 06 
Ko �u yo lu: 325 78 78
Koz ya ta �›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na �a: 338 25 17
Ra sim pa �a: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa �a: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 347 40 27

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:  

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25
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KA DI KÖY’DEN
● T� YAT RO
� Gen co Er kal 5 gün 5 ay rı oyun la CKM’de!
Tür ki ye ti yat ro su na ar ma �an et ti �i ile ri ci-top -
lum cu oyun la r�y la her za man ses ge ti ren, ti -
yat ro se ver le rin vaz ge çe me di �i top lu luk lar dan
olan Dost lar Ti yat ro su, ku ru lu �u nun 43. y� l� n�
Ka d� köy lü ler le kut lu yor. 1969 y� l�n da ti yat ro -
nun ku ru lu �u na im za atan us ta ti yat ro cu Gen -
co Er kal, 5 gün üst üs te 5 ay r� oyu nu nu Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde sah ne le ye cek. 
27 Ka sım Sa lı / BEN BER TOLT BRECHT
Ber tolt Brecht’in �i ir, öy kü ve �ar k� la r�n dan
uyar la yan, yö ne ten Gen co Er kal �un la r� söy lü -
yor: Öy le ya zar la r�m var ki y�l lar bo yu pe �i mi
b� rak m� yor lar, pe� le ri ni b� rak m� yo rum. �� te Nâ -
z�m Hik met, Aziz Ne sin… i� te Brecht. Ta n�� -
ma m�z 60’l� y�l lar. �lk Brecht oyu num An ka ra
Sa nat Ti yat ro su’nda Asaf Çi yil te pe’nin yö net -
ti �i Ar tu ro Ui’nin Ön le ne bi lir Yük se li �i, y�l 1966.
Bir ön ce ki oyu nu ma Nâ z�m Hik met’le 35 Y�l
de mi� tim. De mek ki bu y�l da Ber tolt Brecht’le
43 Y�l di ye bi li rim. Ge ne uzun bir yol cu luk…
28 Ka sım Çar �am ba / KE REM G� B�: NÂ ZIM
H�K MET’LE 35 YIL
Gen co Er kal, bel ge sel-ti yat ro ve �ii ri bu lu� tu -
ra rak, se yir ci le ri Nâ z�m Hik met’in �i ir dün ya -
s�n da bir ge zin ti ye ç� kar t� yor. Gen co Er kal’�n
yö ne tip oy na d� ��, Nâ z�m Hik met’in �i ir le rin den
olu �an tek ki �i lik oyun da, Nâ z�m Hik met’in
genç lik y�l la r�, mah ku mi ye ti, ha pis ha ne y�l la r�,
aç l�k gre vi, zo run lu sür gün lü �ü, va tan has re ti,
tüm dün ya y� ku cak la yan in san sev gi si, dün ya
ba r� �� için mü ca de le si, Kur tu lu� Sa va �� iz le -
nim le ri, XX. yüz y� l�n dün ya öl çü sün de en bü -
yük ozan la r�n dan bi ri nin ya �a m� bel ge sel bir
film le bü tün le �e rek Fa z�l Say’�n mü zik le ri e� li -
�in de �i ir sel bir des ta na dö nü �ü yor.
29 Ka sım Per �em be / S� VAS 93
Gen co Er kal’�n yaz d� �� ve yö net ti �i bel ge sel
oyun Si vas’93 Ma d� mak Ote li’nde ki yan g� n�n
öy kü sü nü an la t� yor. Ba� tan so na bel ge sel film
e� li �in de oy na na cak bu oyu nun mü zi �i de Fa -
z�l Say im za s� n� ta �� yor.
30 Ka sım Cu ma / MARX’IN DÖ NÜ �Ü
Gen co Er kal’�n yö ne tip oy na d� �� tek ki �i lik
oyun da, Marks’�n ka r� s� Jenny, k� z� Elea nor,
dos tu En gels ve si ya si ra ki bi Ba ku nin gi bi ka -
rak ter ler le il gi li de �er len dir me le ri önem li bir yer
tu tu yor. Marks, ya �a m�y la il gi li olay lar, Jenny
ile yap t� �� ev li lik, Lon dra’ya sü rül me si, üç ço -
cu �u nun öl me si, za ma n�n po li tik ça t�� ma la r�,
�r lan da’n�n �n gil te re’ye kar �� di re ni �i, Av ru -
pa’da ki 1848 dev rim le ri, Ko mü nist Ha re ket,

Pa ris Ko mü nü olay la r� hak k�n da ko nu �u yor.
1 Ara lık Cu mar te si / NE RE YE G� D� YO RUZ?
AZ�Z L�K LER
Ölü mü nün 15. y� l�n da bü yük gül me ce us ta s�
Aziz Ne sin’in öy kü, �i ir, ma sal ve ta� la ma la r�n -
dan Gen co Er kal’�n uyar la d� �� ve tek ba �� na
oy na d� �� bu ça� da� med dah gös te ri sin de
bu gün ler de her ke sin bir bi ri ne sor du �u “Ne -
re ye gi di yo ruz” so ru su na ya n�t ara n� yor. �çin -
de ya �a d� �� m�z top lu mun çe li� ki le ri, ç�k maz -
la r� vu ru cu bir dil le gül dü rü yor, dü �ün dü rü -
yor. Y�l lar ön ce sin de ya z�l m�� me tin le rin bu -
gün ne ka dar gün cel ola bil di �i in sa n� �a ��r t� -
yor. 
Ba� la ma sa at le ri 20.30 olan oyun lar la il gi li
ay r�n t� l� bil gi ye Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nden ula �a bi lir si niz: 0216 467 36 00
�  Be ni Ye ni den Sev
Genç mi si niz? Or ta ya� l� m� s� n�z? �kin ci ba -
ha r� n�z da m� s� n�z? Ye ni mi a��k ol du nuz? Ni -
�an l� m� s� n�z? Ev li mi si niz? Ay r�l mak üze re
mi si niz? Ay r�l d� n�z m�? “Be ni Ye ni den Sev”i
gör me den ka rar ver me yin. Ali Poy ra zo� lu ve
Bü lent Ka ya ba�’�n ba� rol le ri pay la� t� �� “Be ni
Ye ni den Sev”, 24 Ka s�m Cu mar te si 20.30’da

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� �i ir Gi bi Ko me di (Ko nu �a mı yo rum)
�le ti �i min in san lar ara s�n da ne ka dar azal d� �� n�
tek no lo jik ge li� me le rin top lu mu mu zu na s�l et -
ki le di �i ni ve git tik çe ne ka dar yoz la� t�r d� �� n�
Kan de mir Kon duk’un ka le min den an la tan ve
bol bol gül dü ren bir oyun. “�a ka Gi bi Ko me -
di”, 25 Ka s�m Pa zar 16.00’da CKM’de. 

�  �s tan bul ve A�k
�s tan bul ve A�k; �s tan bul’a a��k ve �s tan bul’da
a��k olan la r�n mü zi kal hi ka ye si. Ye di te pe li
�eh ri-�s tan bul’da ya �an m�� bir a�k, bir sev da
hi kâ ye si. Za ma na ve ya �an m�� l�k la ra ta n�k l�k
eden, po li si ye lez zet ler ba r�n d� ran kur gu suy la
sey re de ni içi ne çe ki ve re cek s�m s� cak bir öy -
kü… Ta r�k �er bet çi o� lu’nun ya z�p yö net ti �i
mü zi kal oyun, 26 Ka s�m Pa zar te si sa at
20.30’da CKM’de iz le ne bi lir. 
� Ön ce Bo� luk Ol du Kalp Gi din ce Ama
�im di �yi
Di ja na, o sa bah Ka ra köy �s ke le si’ne ya na �an
Odes sa fe ri bo tun dan in di �in de, ha yal le rin de
da ha iyi bir ya �am ve mut lu bir ge le cek umu -
du var d�. Ama onun için plan la nan lar, ha yal le -
rin den çok ba� kay d�. �n san ta cir le ri nin eli ne
dü �üp pa sa port la r� el le rin den al� n�p, ev ler de
ki lit li tu tu la rak fu hu �a zor la nan yüz ler ce ka d�n -
dan yal n�z ca bi ri Di ja na. Bi ze ken di ni za man
za man da ya n�l ma s� güç bir ger çek lik ve iro ni
ile an la t� yor.
Es ra Be zen Bil gin ve Gü liz Gen ço� lu’nun rol -
le ri pay la� t� �� oyun, 28 Ka s�m Çar �am ba
20.30’da CKM’de iz le ne bi lir. 
�  Mac beth
Bir Wil li am Sha kes pe are kla si �i olan “Mac -
beth”, bu se fer Ti yat ro Pan gar’�n yo ru muy la
sah ne de. Sa ba hat tin Eyü bo� lu çe vi ri si ve
Meh met Bir ki ye ile En gin He pi le ri yö net men li -
�in de sah ne le nen oyun da De met Ev gar, Ha re
Sü rel, �n ci nur Da� de mir, Esin Do �an, Umut
Te mi za�, Ta mer Le vent, Le vent Can, Bey ti
En gin, Er kan Bek ta�, Gök çer Genç, De niz Ce -

li lo� lu, Bü lent �ak rak, Efe Tun çer rol al� yor.
“Mac beth”, 24 Ka s�m Cu mar te si 20.30’da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Azın lık
Oku ma yan, ca hil kal ma y� ter cih eden bir top -
lum da sa nat, e�i tim ve sa� l�k du ru mun da ne -
ler ol du �u nu ir de le yen ve sor gu la yan ko me di
tar z�n da bir oyun. Le vent K�r ca’n�n ya l�n oyun -
cu lu �uy la da ha çok gü le ce �i niz, kü çük �ar k� -
lar la ve ge le nek sel Türk ti yat ro su nun ö�e le riy -
le süs len mi� ya p�m da �ar k� söz le ri Ata ol Beh -
ra mo� lu, Le vent K�r ca ve Su nay Ak�n’a ait.
“Az�n l�k”, 25 Ka s�m Pa zar 18.00’de Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
�  Sı �ın tı lar
Sla wo mir Mro zek’in yaz d� �� oyu nu, Per va s�z
Ti yat ro ta �� yor sah ne ye. Yö net men li �i ni
Sa ba hat tin Mut lu er’in yap t� �� S� ��n t� lar’da �l ker
Ay r�k ve Ay kut Ta� k�n oy nu yor. Ada let Çav -
dar’�n cüm le le riy le: “�ki adam var kar ��m da;
Ha ya t�n son de re ce ger çek ol du �u nu fe ci hal -
de ö� re nen, mut lu son la bi ten ma sal la r�n sa -
de ce ço cuk la ra an la t�l d� �� n� bi len, ama yi ne de
kan ma ya ih ti ya c� olan.” S� ��n t� lar, 28 Ka s�m
Çar �am ba 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
�  Be zir gân (Tar tuf fe)
�s tan bul Halk Ti yat ro su’ndan yep ye ni bir oyun!
Mo li ere’in ba� ya p� t� Tar tuf fe, sür priz ler le do lu
bir uyar la may la sah ne ye ge li yor. Cem Dav ran,
�eb nem Bo zok lu, Bah ti yar En gin, Mu rat Ta� -
kent, Se lim Can Yal ç�n, Ay tek Önal, Se lin Ye -
nin ci ve Er kan Can’�n rol al d� �� oyun, 29 Ka s�m
Per �em be 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
�  Ya la nın Ar dın da ki
Ka r� s� n� öl dür mek le
suç la nan bir psi ki yat -
rist le, ken di ni bu ci na -
ye ti çöz me ye ada m��
bir de dek tif ara s�n da
ge çen; sor gu la yan ve
sor gu la na n�n kim lik ça -
t�� ma la r�, suç ve ce za
kav ra m�, bas k� �id det
ve psi ko lo jik i� ken ce -
nin top lum sal bo yut la r�
ve bi rey ler üze rin de ki
yan s� ma la r�. Bi zim Ti -
yat ro’nun ye ni oyu nun da Fa ik Üret men ve
Me met can Di per oy nu yor. 30 Ka s�m Cu mar -
te si 20.30’da Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde
iz le ne bi lir. 

● F�LM GÖSTER�M�
�  At
Ali Öz gen türk’ün 1981’de çek ti �i ikin ci fil mi

“At, 1 Ara l�k Cu mar te si sa at 13.00’te Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde üc ret siz gös te rim -
le iz le yi ciy le bu lu �a cak. 
Gen co Er kal, Ha run Ye �il yurt, Ay berk Çö lok,
Ya man Okay, Ma cit Ko per, Gü ler Ök ten gi bi
us ta oyun cu la r�n rol al d� �� film Ana do lu’dan
ko pup bü yük ken te, �s tan bul’a ge len bir ba ba-
o�u lun tra je di si ni an la t� yor.  

● KONSER
�  Sa va �a Kar �ı Halk la rın Bu lu� ma sı Kon se ri
Halk la r�n Ana ya sa s� Bi le �en le ri, 2 Ara l�k Pa zar
gü nü Ka d� köy Hal ke �i tim Mer ke zi’nde “Sa va -
�a Kar �� Ada let Öz gür lük E�it lik �çin Halk la r�n
Bu lu� ma s�” kon se ri dü zen li yor. 
Sa at 16.00’da ba� la ya cak kon se rin su nu cu lu -
�u nu si ne ma sa nat ç� s� Nur Sü rer ile Bed ros
Da� l� yan ya pa cak. 

● SÖYLE��
�  Ya zar Se lim �le ri ile Söy le �i ve �m za
Uzun y�l lar kül tür sa nat say fa la r�n da ma ka le ler
ya zan, bir çok önem li ki ta b� Türk Ede bi ya t� na
ka zan d� ran, bu nun ya n� s� ra te le viz yon için
prog ram la ra im za atan Türk ya z�n ta ri hi nin
Dev let Sa nat ç� s� un van l� us ta ya za r� Se lim �le -
ri’yi, do �up bü yü dü �ü ken di ses le ni �iy le “Ka -
d� köy’ün de” a��r l� yo ruz. Üc ret siz söy le �i ve
im za et kin li �i 24 Ka s�m Cu mar te si 15.00’te
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
�  Sa nat Dün yam – 3 / Sa lih Kal yon
Ti yat ro, si ne ma ve te le viz yon dün ya m� z�n ün lü
oyun cu su Sa lih Kal yon’un sa na t� ve ya �a m�
üze ri ne bil gi bi ri kim le ri ni ti yat ro ö� ren ci le ri
e�it men ler ve ti yat ro se ver ler le pay la �a ca ��
kar �� l�k l� söy le �i 24 Ka s�m Cu mar te si 19.00’da
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
�  To ron Ka ra ca o� lu ile Söy le �i
Ti yat ro, ses len dir me, �i ir, si ne ma ve re sim sa -
nat ç� s� To ron Ka ra ca o� lu, “Be� Par ma ��n da

Be� Ma ri fet” ad l� söy le �i siy le Ka d� köy Be le di -
ye si Muh tar Öz ka ya Kü tüp ha ne si’ne ko nuk
olu yor. Üc ret siz ve her ke sin da vet li ol du �u
söy le �i 25 Ka s�m Pa zar sa at 15.00’te. 

● ATÖLYE
�  Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us lu yö ne ti min de ki Oku ma
Atöl ye si’nde bu haf ta John Cle land’�n Fanny
Hill ad l� ki ta b� in ce le ne cek. Atöl ye ça l�� ma s� 27
Ka s�m Sa l� gü nü sa at 11.00’de CKM’de. 

● SERG�
�  “Kü ba - Tür ki ye �ki li �li� ki le ri nin 60. Yıl dö -
nü mü Anı sı na” Re sim Ser gi si
Ulus la ra ra s� se vi ye de ün yap m�� dört ne sil den
yak la ��k 15 Kü ba l� sa nat ç� n�n ta n�n m�� eser le -

ri nin top lan d� ��
bu ser gi, Kü ba
kül tü rü nü Tür ki -
ye hal k� na ta n�t -
mak ve Kü ba ile
Tür ki ye ara s�n -
da ki ili� ki le rin
60. y�l dö nü mü -
nü üst dü zey bir
ak ti vi te ile kut la -
mak için ger -
çek le� ti ri yor. 29
Ka s�m’da Cad -
de bos tan Kül tür
Mer  ke  z i ’nde

aç� la cak ser gi 11 Ara l�k’a ka dar ge zi le bi lir. 
�  La le Bel kıs Ki �i sel Re sim Ser gi si
Ka d� köy lü sa nat ç� oyun cu, yo rum cu, söz ya -
za r�, bes te ci, ya zar La le Bel k�s, pro fes yo nel
ola rak de vam et tir di �i re sim ça l�� ma la r�n dan
olu �an ser gi siy le CKM’de. La le Bel k�s’�n, in sa -
na, ya �a ma ve sos yal ya �an t� m� za da ir dü �ün -

ce le ri ve duy gu la r� n� tu val le ri ne yan s�t t� �� renk -
le rin co� ku suy la har man la d� �� ça l�� ma la r� n�
içe ren ser gi siy le 17 - 26 Ka s�m 2012 ta rih le ri
ara s�n da CKM Per for mans bir ka t�n da sa nat -
se ver ler le bu lu �a cak.
�  Tür kan Ev ren Su lu bo ya Re sim Ser gi si
Tür kan Ev ren, 6. ki �i sel ser gi sin de �ef faf, zapt
edil mez bir mal ze me ola rak su yu renk ler ile
kay na� t� r�p, ay r�� t� ra rak yap t� �� ça l�� ma lar da
için de ki do �a sev gi si ni be tim le mek te. Ser gi,
29 Ka s�m’a ka dar CKM’de gö rü le bi lir. 
�  Er can Er man Re sim Ser gi si
Res sam de de den al d� �� re sim sev gi si nin cid di
bir ho bi ha li ni al ma s� an cak emek li lik y�l la r�n da
müm kün ol du. Rö ne sans Re sim Kur su’nda
ba� la yan re sim se rü ve ni bir tut ku ya dö nü� tü.
Er can Er man’�n re sim ser gi si 23 Ka s�m – 7

Ara l�k ta rih le ri ara s�n da CKM’de gö rü -
le bi lir. 
�  Tıl sım lı Ara yı� lar
Rüz gâr Bur han Fi dan, ken di ni s� na va
al d� �� ye ni bir ba k�� aç� s�y la ak ri lik ve
ya� l� bo ya kul la na rak ha z�r la m�� ol du -
�u eks pres yo nizm a��r l�k l� eser le ri ni siz
zi ya ret çi le rin ele� ti ri si ne aç� yor. Ser gi
30 Ka s�m’a ka dar Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
�  �ka met gâh Ka dı köy Kar ma Re sim
Ser gi si
Ana do lu Ya ka s�’nda �im di ye ka dar
dü zen le nen en bü yük gün cel sa nat et -
kin li �i olan �ka met gâh Ka d� köy pro je si
Ana do lu Ya ka s�’nda ki üre ti mi ve pay -
la �� m� ç� k�� nok ta s� ola rak al� yor. “Ba -
��m s�z ve Bir lik te” söy le miy le bu ya ka -
da üre ten sa nat ç� lar ve sa nat alan la r� -
n� ko lek tif bir et kin lik te bir le� ti ri yor. �s -
tan bul’un sa nat ala n�n da ki ek sik par -
ça s� na köp rü tu ta rak �eh rin iki ya ka s� -
n� bir ara ya ge tir me yi amaç l� yor. Et kin -
lik kap sa m�n da aç� lan Kar ma Re sim
Ser gi si 30 Ka s�m’a ka dar Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
�  Di lek I�ık sel “40 Yıl…” Ser gi si 
Di lek I��k sel’in “40 Y�l…” ad l� re sim

ser gi si, 10 Ara l�k’a ka dar K� z�l top rak Sa nat
Ga le ri si’nde gö rü le bi lir. 
�  “Ya lı tı mın Ma vi Yü zü” Fo to� raf Ser gi si
Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke zi, 15-30 Ka -
s�m ta rih le ri ara s�n da Ben nu Ge re de ile Blu -
e’Sa fe Ma vi Ka le or tak l� ��n da çe ki len fo to� raf -
lar dan olu �an fo to� raf ser gi si ne ev sa hip li �i
ya p� yor. Ener ji ta sar ru fun da ya l� t� m�n öne mi ne
dik kat çe ken Ya l� t� m�n Ma vi Yü zü ser gi si, �s�
ya l� t� m� ko nu su na fark l� bir ba k�� aç� s� ge ti ri yor.  
� Alp Bar tu Atöl ye Gru bu Re sim Ser gi si
Alp Bar tu Atöl ye Gru bu Re sim Ser gi si, 1 Ara -
l�k’a ka dar Mo da’da ki Esin Sa nat Ga le ri si’nde
gö rü le bi lir. 0216 449 28 84

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

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

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

Genco Erkal
“Marx’ın Dönü�ü”

Sı�ıntılar

Ali Özgentürk’ün
“At” filmi CKM’de
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● Sem ra ÇE LE B�

2007 y� l�n dan be ri Ka d� köy Ana do lu Li se si’ne ait
me kâ n�n da fa ali yet gös te ren an cak Ekim ay� iti -
ba riy le söz le� me si ye ni len me ye rek tah li ye si is -

te nen Du ru Ti yat ro’nun ku ru cu su Em re K� nay, sa nat -
ç� dost la r� ve bir çok ün lü oyun cu nun ka t� l� m�y la bir
ba s�n top lan t� s� dü zen le di.

21 Ka s�m Çar �am ba gü nü Mo da’da ki Du ru Ti yat -
ro’da dü zen le nen ba s�n top lan t� s�n da K� nay’a, ken di le -
ri de Ka d� köy Ana do lu Li se si me zu nu olan Can Gür -
zap ve Cey da Dü ven ci ile Memet Ali Ala bo ra, P� nar
Ö�ün, F� rat Ta n��, Der ya Ka ra da�, Sü heyl ve Beh zat

Uy gur kar de� ler, Çi çek Dil li gil, Ser dar Or çin, Or han
Ay d�n, Bur cu Ka ra, Pe lin Kör mük çü gi bi çok sa y� da
oyun cu des tek ver di. Avu ka t� Ya se min Kum ba ra c� ba -
��’yla bir lik te ka le me al d� �� ba s�n met nin oku yan K� -
nay, 09.02.2012 ta ri hin de yü rür lü �e gi ren 20199 sa y� -
l� Mil li E�i tim Ba kan l� �� Okul Ai le Bir li �i yö net me li -
�i nin ip ta li için Da n�� tay nez din de bir ip tal da va s� aç -
t�k la r� n�, mah ke me nin de yü rüt me yi dur dur ma ka ra r�
ver di �i ni ha t�r lat t�. Yü rüt me nin dur du rul ma s� ka ra r� n�
ta ki ben 20 Ka s�m 2012 ta ri hin de yö net me lik te de �i �ik -
lik ya p�l ma s� na da ir 28473 sa y� l� yö net me li �in Res mi
Ga ze te’de ya y�m lan d� �� n� be lir ten K� nay, “�p tal da va -
m�z der dest olunca ad� ge çen ek yö net me lik için de ay -

r� ca ip tal da va s� aça ca ��z” de di. 
� KI NAY: ‘KEY F� VE MÜN FE R�T 

B�R UY GU LA MA’
6 Ka s�m 2012 iti ba ri yle ki ra söz le� me le ri nin fes he dil -
di �i ni söy le yen K� nay, yö net me li �in, Bas ket bol Oku lu
ve Kan tin gi bi di �er yü rü tü cü ler için ne den ge çer li ol -
ma d� �� n� sor du. K� nay, aç�k la ma y� �öy le bi tir di:
“Aley hi mi ze ba� la t� lan bu linç gi ri �i mi nin key fi ve
mün fe rit bir uy gu la ma ol du �u na inan c� m�z dan do la y�
me cu ru tah li ye et mi yor, bu uy gu la ma n�n TC ida re si nin
ge ne li nin bir ta sar ru fu ol ma d� �� na ve hu kuk dev le ti ne
olan inan c� m�z la, yet ki li le ri sa� du yu ve ic ra ata ça �� r� -
yor, ge re ki yor sa bah se ko nu yö net me li �e ti yat ro lar ve
ben ze ri ka mu ya ra r� na fa ali yet gös te ren tüm ku rum lar
için müs tes na bir hü küm ek len me si ni, Ka d� köy Ana -
do lu Li se si için de ger çek te ne ler ol du �u nun so ru� tu -
rul ma s� n� ih ba ren ta lep edi yo ruz.” Aç�k la ma n�n ar d�n -
dan ga ze te ci le rin so ru la r� n� ya n�t la yan Em re K� nay,
A�us tos ay�n da yap t�k la r� gö rü� me de oku lun ye ni mü -
dü rü nün ken di si ne “Oku lu mu zun için de bir ti yat ro sa -
lo nu ol ma s�n dan gu rur du yu yo rum” de di �i ni be lir te -
rek, iki ay da ne den böy le bir de �i �im ya �an d� �� n� an la -
ya ma d� �� n� söy le di. K� nay, Du ru Ti yat ro’nun mad di
ve ma ne vi çok bü yük bir eme �in ürü nü ol du �u nu ifa -
de ede rek, “Bu ra y� ko lay ko lay terk et me ye ce �iz. Hu -
kuk ku ral la r� için de mü ca de le mi zi sür dü re ce �iz” de di. 

� CAN GÜR ZAP: ‘KA DI KÖY’ÜN 
B�R T� YAT RO GE LE NE �� VAR DIR’

Ka d� köy Maa rif Ko le ji’nin ilk me zun la r�n dan, ti -
yat ro sa nat ç� s� Can Gür zap da son za man lar da ti yat -
roy la il gi li bir sev gi siz lik ol du �u na dik kat çe ke rek
�un la r� söy le di: “Em re K� nay, ti yat ro sa lo nu s� k�n t� s�
çe ki len bir �e hir de bü yük bir emek le böy le bir ti yat ro
kur mu�. Ka d� köy’ün bir ti yat ro ge le ne �i var d�r ama �u
an do� ru dü rüst sa lon bu la m� yor su nuz. Ti yat ro yu ka -
pat mak için gös te ri len ge rek çe ler ko mik ve üzün tü ve -
ri ci. Ti yat ro su za ten so run lar la bo �u �an bir ül ke de ti -
yat ro sa lon la r� n� ka pat ma gi ri �im le ri deh �et ve ri ci! Bu
teh li ke li bir ba� lan g�ç t�r.”

� ÜS TÜN AK MEN: ‘GÜÇ LÜ B�R 
D� RE N�� ÖR GÜT LEN ME L�’

Ti yat ro Ele� tir men le ri Bir li �i Ge nel Ba� ka n� Üs tün
Ak men ise bu nun so nun ba� lan g� c�, si ya si er kin sa nat -
tan kork ma s� n�n so nu cu ol du �u nu söy le di. Ak men,
AKM’nin ka pan ma s�y la ba� la yan sü re cin de vam et ti -
�i ni be lir te rek “Güç lü bir di re ni� ör güt le me li yiz, ti yat -
ro sa lon la r� n�n ka pa t�l ma s� na izin ver me me li yiz” de di. 

� M.AL� ALA BO RA: ‘B�Z �� Ç� Y�Z, 
FAB R� KA MIZ DA BU RA SI’

Oyun cu lar Sen di ka s� Ge nel Ba� ka n�, oyun cu Me -
met Ali Ala bo ra da Tür ki ye’nin kül tür po li ti ka s� için -
de ti yat ro cu la r�n yal n�z l�k la r�y la ba� ba �a kal ma la r� n�n
ve in san la r�n kül tür ku rum la r�n dan mah rum b� ra k�l ma -
la r� n�n söz ko nu su ol du �u nu be lir te rek, “Biz i� çi yiz,
fab ri ka m�z da bu ra s�. Fab ri ka m�z ka pa t� l�r sa biz i� siz
ka l� r�z. O yüz den bu ra da y�z” de di.  Oyun cu Cey da Dü -
ven ci ise Ka d� köy Ana do lu Li se si me zu nu ol du �u nu
be lir te rek, ka ran l�k la ra kar �� da ha bü yük bir da ya n�� -
ma n�n örül me si ge rek ti �i ni söy le di, “Ger çek bir yum -
ruk ol ma l� y�z” de di. Dü ven ci ay r� ca, ye ni mü dür Ka -
mil Öna lan’� Ka d� köy Maa rif Ko le ji’nin mü dü rü ol -
ma n�n ne de mek ol du �u nu ha t�r la ma ya da vet et ti. 

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

● Baran ÇEV�K
KADIKÖY’de de Adliye çal��anlar�, maddi ve
özlük haklar�n�n ellerinden al�nmas�n� protesto
etmek için 21 Kas�m Çar�amba günü 12.00’de

Kad�köy Adliyesi’nin önünde topland�lar. ��
yüklerinin a��r oldu�unu, ald�klar� ücretin zaten
yeterli olmad���n� ifade eden Adliye çal��anlar�,
bu y�l Aral�k ay�ndan itibaren fazla mesai ücreti
uygulamas�n�n kalkmas�yla daha büyük s�k�nt�

ya�ayacaklar�n� söylediler. 
Adliye çal��anlar� ad�na bas�n aç�klamas�n�,

Büro Memur-Sen’den Yahya Gökçün okudu.
Aç�klama, özetle �öyle: “Fazlas�yla hak etti�imiz

mesai ücretlerinin artt�r�lmas� gerekirken
kald�r�lmas�n� istemiyoruz. Çal��anlara

ekonomik katk�s� olan yol ücretlerinin kesilmesi
de çal��an personelin sofras�ndan eksilen a�
demektir. �stanbul gibi metropol bir �ehirde
ula��m giderleri dü�ünüldü�ünde de�il yol

ücretlerinin kesilmesi artt�r�lmas� gerekmektedir.
Bu tutumu protesto ediyoruz. Bizler di�er

bölgelere nazaran daha fazla i� yüküne sahibiz,
daha fazla y�pran�yoruz, daha fazla kira

veriyoruz, daha fazla yol ücreti ödüyoruz,
ancak ayn� ücreti al�yoruz. Olmas� gereken bu

de�il, e�it i�e e�it ücret bu demek de�il.
Büyük�ehir tazminat� verilmesini istiyoruz. Bu

haklar bize bah�edilmedi. Biz bunlar� hak
ediyoruz. Buradan Say�n Adalet Bakan�m�za
sesleniyoruz. Sesimizi duyun ve taleplerimizi

görmezden gelmeyin.” 

Adliye
çal��anlar�
eylemde 

Büro Memur-Sen, Adalet
Bakanlı�ı’nda personelin ya�adı�ı

sorunları, Adalet Bakanlı�ı ve
Türkiye genelinde adliyelerin

önünde protesto ederek basın
açıklaması yaptı. 

DURU TİYATRO: ‘Hukuk
mücadelemiz sürecek’

Birçok sanatçı ve tiyatro oyuncusunun katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Emre Kınay, Duru Tiyatro’nun
Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki binasından tahliye edilemeyece�ini, bunun için hiçbir geçerli gerekçe

olmadı�ını söyledi. Kınay, ‘Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdürece�iz’ dedi. 

Foto�raflar: Baran ÇEV�K

KADIKOY-3 :Layout 1  11/22/12  11:01 AM  Page 1



29 Ekim Cum hu ri yet Bay ra m� kap sa m�n da
Se la mi çe� me’de dü zen le nen res mi yü rü yü �e
ka t� lan Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül -

lü le ri, yü rü yü �ün ar d�n dan di �er Gö nül lü ler’le
Öz gür lük Par k� Fu a Ka fe’de Be le di ye nin kah val -
t� s�n da bi ra ra ya gel di ler. Ö� le den son ra Gö nül lü
Evi’nde Sos yal Ko mi te ta ra f�n dan dü zen le nen bir
Cum hu ri yet kut la ma s� ya p�l d�.

Geç mi� dö nem ba� kan la r�n dan Ya se min
Ba �öz, Ay �en Gü rer, Nu ray Za fer
Ay bar, Han dan Be ni ce, Kon sey
üye si Vi dan Ül gür Efe, Gül süm
I��k Hü se yin A� ken ve Mo da Gö -
nül lü le ri Ba� ka n� Su na A k�en’in
ka t� l� m�y la ger çek le �en re sep si yon,
dö nem ba� ka n� Nes rin Kay nak’�n
aç� l�� ko nu� ma s�y la ba� la d�. Geç -
mi� dö nem ba� kan la r� ve di �er mi -
sa fir le rin ko nu� ma la r� n�n ar d�n dan,
böl ge de ki il kö� re tim ö� ren ci le ri ve
gö nül lü ço cuk lar, �i ir ler oku du lar.
Tö re nin onur ko nu �u olan Tim sal Ka ra be kir,
ba ba s� Ka z�m Ka ra be kir’in Cum hu ri yet ve
Ata türk’le  an� la r�n dan bir ka ç� n�, et ki li an la t� -
m�y la Gö nül lü ler’le pay la� t�. Ar d�n dan Po lat
Ka ra yel ke ma n�y la Ata türk’ün sev di �i �ar k� -
lar dan olu �an mi ni bir re per tu var sun du. Gü -
nün so nun da bar ko viz yon gös te ri mi e� li �in de
ik ram ya p� l�r ken, ge le cek y�l Cum hu ri yet Bay -
ra m�’n� hep bir lik te da ha co� ku lu kut la ma sö -
zü ve ril di. 

� ME ME KAN SE R�N DE ER KEN TA NI
Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü

Evi’nde 9 Ka s�m Cu ma gü nü önem li bir sa� l�k
se mi ne ri var d�. Sa� l�k Ko mi te si ve Ka d�n Sa� -
l� �� Mer ke zi’nden rad yo lo ji uz ma n� Dr. Hik -
met Ka ra gül lü “me me has ta l�k la r�n da er ken
ta n�” ko nu lu bir se mi ner ver di. Eren köy Gö -
nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin Kay nak’�n aç� l�� ko -
nu� ma s�n dan son ra söz alan Dr. Ka ra gül lü,

son za man lar da ar tan me me kan se rin de er ken
te� hi sin öne mi ni an lat t�. Ai le sin de me me kan -
se ri olan la r�n, ço cuk do �ur ma m�� olan la r�n, si -
ga ra içen le rin ve stres gi bi ba z� et men le rin
has ta l� �a ya ka lan ma ris ki ni ar t�r d� �� n� söy le -
yen Dr. Ka ra gül lü, “Er ken ta n� ko nul ma s� için
ka d�n lar y�l da bir kez dok tor mu aye ne si ol ma -
l�, 40 ya� üs tü ka d�n lar da ma mog ra fi çek tir -
me li. Sa� l�k mer ke zi miz de ar ka da �� n�n öne ri -
siy le ge le rek ma mog ra fi çek ti rip has ta ol du �u

be lir le nen ka d�n lar var. Aç�l d� �� m�z gün den
ha zi ran ay� so nu na ka dar 4000’in üze rin de tet -
kik so nu cun da 134 ka d� n�n me me kan se ri ne
ya ka lan d� �� n� tes pit et tik ve er ken ta n� ile has -
ta la r� m� z� kur tar d�k” de di. 

Na di ren de ol sa er kek ler de de me me kan -
se ri ne rast la n�l d� �� n� söz le ri ne ek le yen Dr. Ka -
ra gül lü, Ka d� köy Be le di ye si’nin aç t� �� ve sa -
de ce Ka d� köy lü ba yan la ra hiz met eden ka d�n

sa� l� �� mer ke zin de üc ret siz ola rak ka d�n has -
ta l�k la r� mu aye ne si, ma mog ra fi, me me ul tra -
son çe ki mi ve sme ar tes ti nin ya p�l d� �� vur gu -
la d�.

� TEK NE TU RU VE
MO NET SER G� S� GE Z� S�

Eren köy Gö nül lü le ri 6 Ka s�m Sa l� gü nü
de Bo �az’da tek ne tu ru yap t� lar. Sa r� yer’de -
ki ye me �in ar d�n dan Sa ban c� Mü ze si’nde
aç� lan “Mo net’in Bah çe si” ser gi si ni gez di ler.

Gö nül lü ler, Clo ude Mo net’in Gi veny’de -
ki evi nin bah çe sin de yap t� �� çi çek ve do �a

te ma l� tab lo la r� n�n, geç dö nem bah çe man za -
ra la r� n�n, ni lü fer ler tab lo la r�n dan olu �an 39
ese ri nin ya n� s� ra Os man l� Dev le ti’nden Cum -
hu ri yet dö ne mi ne uza nan sü reç te ki önem li
Türk res sam la r� n�n eser le ri nin ser gi len di �i ko -
lek si yo nu da gör me im ka n� bul du lar ve bir
son ra ki ge zi de bu lu� mak üze re gü nü son lan -
d�r d� lar.  

Gö nül lü ler, gü zel bir son ba har gü nü nü bir -
lik te ge çir me nin mut lu lu �u nu ya �a d� lar.

Ka d� köy Be le di ye si Züh tü pa �a Gö nül lü le -
ri’nin, 15 Ka s�m Per �em be gü nü Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde or ga ni ze et ti �i “Tüm

Yön le riy le Kent sel Dö nü �üm” pa ne li ne; Mi mar lar
Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si Ana do lu 1. BKBT
Ba� ka n� Y. Mi mar Sal tuk Yü ce er, �e hir Plan c� la r�
Oda s� Yö ne tim Ku ru lu Üye si Dr. Ah met K� vanç
Kut lu ca ile Ka d� köy Be le di ye si �mar ve �e hir ci lik
Mü dü rü Mi mar Erol Öz yurt ko nu� ma c� ola rak ka t�l -
d�.

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi Yö ne -
tim Ku ru lu üye le rin den Nur han Kut man, Gül çin
Er gun, Zühtüpa�a Gö nül lü Evi Ba� ka n� Me lek
Boz do �an, ko mi te ba� kan la r�, gö nül lü ler ve hal -
k�n yo �un ka t� l� m�y la ger çek le �en et kin lik, kent -
sel dö nü �üm ko nu sun da son gün le rin me rak edi -
len  so ru la r� n�n ce vap bul ma s� aç� s�n dan da önem
ta �� yor du. Ko nu� ma c� lar dan Mi mar lar Oda s� �s -
tan bul Bü yük kent Ana do lu 1. BKBT Ba� ka n�
Sal tuk Yü ce er, Ka d� köy’de ki mev cut 30 bin 500
bi na n�n yüz de 10’unun 1998 dep rem yö net me li -
�i ne uy gun, yüz de 90’�n�n ise 1975 ve da ha ön -
ce ki yö net me lik le re gö re ya p�l m�� ol du �u nu vur -
gu la d�. An cak bu ve ri le rin “Ka d� köy’de ki mev -
cut bi na la r�n tü mü nün risk al t�n da d�r” ma na s� n�
ta �� ma d� �� n� be lir ten Yü ce er, söz le ri ni �öy le sür -
dür dü: 

“Ka d� köy’de risk li bi na lar var, fa kat ke sin lik -
le ya sa da bah se di len ma na da ‘afet ris ki al t�n da
bir alan’ yok. Tür ki ye’de ki ya p� la r�n bü yük bir
bö lü mü afet ris ki al t�n da. Ya p� lan dü zen le me ler
bu so ru nu çöz mek ten uzak. Kent sel dö nü �üm ya -
sa s�, ye te rin ce tar t� ��l ma dan ç�k t�, afet ya sa s�n -

dan çok ade ta bir rant pro je si ola rak �e kil len di.
Bu ya sa da; 
� Bü tün yet ki, Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��

ile TO K�’ye ve ril di.
� Ye rel yö ne tim le rin yet ki le ri or ta dan kal d� -

r�l d�.
� Yurt ta� la r�n ba r�n ma, mül ki yet ve e�it lik

hak k� yok sa y�l d�, hak ara ma öz gür lü �ü k� s�t lan -
d�. 

� Do �al, kül tü rel ve ta ri hi var l�k la r�n ko run -
ma s� n� amaç la yan bü tün hu kuk ku ral la r� ber ta raf

edil di.
� Kent sel dö nü �üm, ül ke miz de var ola n� y� -

k�p, ‘da ha faz la s� n� in �a et’ yak la �� m� na dö nü� tü -
rül dü.  

Afet, sa de ce dep rem den iba ret de �il dir.
Kent sel dö nü �üm sa de ce bi na yap mak, bi na ye -
ni le mek de �il, sos yal ya �a m�y la, do na t� s�y la o
böl ge nin ye ni len me si de mek tir.”

� YA SA KAR MA �A YA RA TA CAK
�e hir Plan c� la r� Oda s� Yö ne tim Ku ru lu Üye -

si Dr. Ah met K� vanç Kut lu ca da afet ris ki al t�n -

da ki alan la r�n dö nü� tü rül me si hak k�n da ki ka nu -
nun in san hak la r� na ve ana ya sa ya ay k� r� ol du �u -
nu söy le di. 

Bü yük bö lü mü afet ris ki al t�n da olan ül ke -
miz de, ya sa n�n ka bul edi len ha liy le uy gu la ma ya
so kul ma s� n�n, Tür ki ye kent le ri ni bir ad�m ile ri ye
ta �� ma ya ca �� n�, kent sel alan da hu zur suz lu �u art -
t� ra ca �� n�, do �al afet ten ko run ma s� amaç la nan
hal k�n dev let eliy le afet ya �a ma s� na ne den ola ca -
�� n� ifa de eden Kut lu ca, “Ya sa ile yet ki nin ge nel
ola rak Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’na ve ril me -
si, yer le� me le rin as�l so rum lu su olan ye rel yö ne -
tim bi rim le ri nin dev re d� �� b� ra k�l ma s� na ne den
ola cak, ba kan l� �a ta n� nan yet ki ler, be le di ye le ri
kent le rin de yet ki siz b� ra ka cak ve halk ile be le di -
ye, be le di ye ile ba kan l� ��n kar �� kar �� ya gel me si -
ne se bep ola cak. Bu ya sa ile ka mu nun elin de ka -
lan son ara zi ler de el den ç� ka r� la rak ka mu sal fa -
kir le� me ye ni bir bo yut ka za na cak” di ye ko nu� -
tu.  

Ka d� köy Be le di ye si �mar ve �e hir ci lik Mü -
dü rü Mi mar Erol Öz yurt ise hal k�n be le di ye nin
ze min ka t�n da ku ru lan “Du rum Bü ro su”na ba� -
vu ra rak bu ra dan bil gi edi ne bi le ce �i ni be lirt ti. 

Ko nu� ma c� lar, hal k�n bu ko nu da ya p� la cak
pa nel, fo rum ve sem poz yum la ra mut la ka ka t� la -
rak bil gi len me si ge rek ti �i ni, va tan da� la r�n bi na -
la r� n� na s�l ve ne �e kil de ya pa cak la r� na ka rar ver -
me den bi na la r� n�n risk tes pi ti için mü ra ca at et -
me le ri ge rek ti �i ni vur gu la d� lar. So ru-ce vap bö lü -
müy le de vam eden et kin lik, ka t� l�m c� la ra Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ad� na te -
�ek kür bel ge si ve ril me siy le so na er di.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57  / 23  KASIM - 2  ARALIK 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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

KADINA ��DDETLE
MÜCADELE

Av. Nalan A�KIN
Tarih: 26.11.2012

Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
SOHBET VE DANI�MA

TOPLANTISI
(Alzheimer Derne�i

��birli�i ile Sal� Çay Saati
Toplant�lar�)

Uzm. Psk. Dan. Ay�e
ÖZALKU� �AH�N

Tarih: 27.11.2012 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Merdivenköy
Gönüllüleri

KHALKEDON TSM
KOROSU KONSER�

�ef �nci YAMAN
Tarih: 27.11.2012 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
NLP SOHBETLER�
NLP Uzman� Cengiz

EREN
Tarih: 28.11.2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mahalle Gönüllüleri

BOSTANCI
GÖNÜLLÜLER� TSM
KOROSU KONSER�
�ef �lter Burak KALAY

Tarih: 28.11.2012
Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

MAHALL� TOPLUM
AFET YÖNET�M

PROJES�
Hakan Özdemir

Tarih: 28.11.2012
Çar�amba
Saat: 13.00

Yer: Sahray�cedit Defne
Park�

Düzenleyen: Kriton Curi
Park�  Gönüllüleri

DÜNYADA C�NGÖZLER
VE SAFLAR

Prof. Dr. Do�an SORGUÇ
Tarih: 29.11.2012

Çar�amba
Saat : 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN
KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N ARASINA
KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Danı�ma

Merkezi’ne çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 216 346 57 57 - 347 70 42 

E-MA�L:Gonullu.Merkezi@kadikoy.bel.tr
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

CKM’de kentsel dönüşüm paneliCKM’de kentsel dönüşüm paneliCKM’de kentsel dönüşüm paneliCKM’de kentsel dönüşüm paneliCKM’de kentsel dönüşüm paneliCKM’de kentsel dönüşüm paneli
Zühtüpa�a Gönüllüleri’nin CKM’de düzenledi�i kentsel

dönü�üm paneli büyük bir katılımla gerçekle�ti.

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

CADDEBOSTAN Gönüllüleri, iki yıl aradan sonra
“En Güzel Cumhuriyet Vitrini” yarı�masını yeni
bir anlayı�la ba�lattı. Katılımın yo�un olması ve

tüm katılımcıların Cumhuriyet’in anlamına uygun
düzenlemeler

yapmaları,
Gönüllüleri mutlu

etti. 29 Ekim
Ba�dat Caddesi

yürüyü�üne katılıp
bu güzel vitrin
düzenlemeleri
gördüklerini,

hiçbirini birbirinden
ayıramadıklarını

vurgulayan
Caddebostan

Gönüllüleri, “Onlar sadece vitrin yapmadılar.
Sevgilerini, inançlarını ve yüreklerini ortaya

koydular. Hepsini tebrik ediyor, ba�arılar diliyor
ve te�ekkür ediyoruz” dediler. Gönüllüler,

sıralama yapmadıkları yarı�mada, tüm
katılımcılara plaketlerini 6 Kasım Salı günü

CKM’de düzenledikleri törenle verdiler.
Plaketlerin da�ıtımından sonra konu�an

gazeteci-yazar Doç. Dr. Barı� Doster, Atatürk’ün
hediyesi Cumhuriyetimizin uyduruk bir isim

Cumhuriyeti olmadı�ı, özgürlükçü, dinamik,
halkçı ve emperyalizme kar�ı oldu�unu

vurgulayarak, “Cumhuriyetimiz, Cumhuriyet
söylemi altında dikta rejimi gibi de�ildi. Birçok

söylemi, pek çok
ileri demokratik
ülkelerden bile

ileridir. Atatürk’ün
hediyesine sahip

çıkıp onu
ya�atmak asli

görevlerimizden
biri olmalıdır”
dedi. Prof. Dr.
Ay�e Uygur da
konu�masında,

Atatürk’ün ülkeyi
ne durumdan alıp nerelere getirdi�ini ifade

ederek, benzer zorlukların bizleri bekledi�ini,
çözümün yine Atatürk oldu�unu örnekleriyle
anlatıp, Atatürk özdeyi�leriyle konu�masını

tamamladı. Caddebostan Gönüllüleri, etkinli�in
sonunda Cumhuriyet vitrini plaketlerini almaya

gelen katılımcılara, kendilerini yalnız bırakmayan
eski ba�kanlarından Ye�im Menderes’e, Aysel
Pusat’a, gazeteci-yazar Doç. Dr. Barı� Doster’e

ve Prof. Dr. Ay�e Uygur’a te�ekkür ettiler. 

CKM’de önemli toplantı

Vitrin Yar��mas�nda
Ödül Alan Firmalar

FENERBAHÇE Gönüllüleri, 10 Kasım
Cumartesi günü Nurettin Teksan ve �ehit

Murat Yalçın �lkö�retim Okulu’nda
Atatürk’ü Anma töreni düzenlediler. 

Anma töreninde gönüllüler, ö�renciler
ve ö�retmenler hazır bulundu.

Fenerbahçe’de
10 Kasım anması

Çağımızın hastalığı UNUTKANLIK
Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri, 23 Ni -

san Par k� Gö nül lü Evi’n de Cen -
tral Hos pi tal’dan Uz.Dr. Meh -

met Emin Ça k�r’� ‘Unut kan l�k’ üze ri ne
ko nuk et ti ler. Gö nül lü le ri  “unut kan l�k”
sorununu na s�l ye ne cek le ri ko nu sun da
bil gi len di ren Dr. Çak�r, tüm so ru la r�
ya n�t la ya rak fay da l� ve ay d�n la t� c�
bilgiler verdi. 

� UY KU BO ZUK LU �U
Uy ku Bo zuk lu �u  ile ba� et me -

nin  ça re le ri ni de Cen tral Hos pi -
tal’dan Uz. Dr. Gam ze Ero� lu
Ar�g’dan din le yen gö nül lü le r ve ko -
nu klar, su num son ra s� s�cak bir soh -
bet le so ru la r� n� Dr. Ero�lu’na yö -

nelt erek, ay d�n la t� c� ce vap lar al -
d�lar. Etkinlik, Sahray�cedid
Gönüllü Evi’nde gerçekle�tirildi. 

� SA�LIK TOPLANTISI
Meme kanseri tan� ve tedavi

yöntemleri hakk�nda bilgi verilen
toplant� da ise Ka d� köy Be le di ye si
Ma mog ra fi ve Ka d�n Sa� l� �� Mer -
ke zi’nden rad yo lo ji dok to ru Hik -
met Ka ra gül lü, me me kan se ri ni an -
lat t�, so ru la r� ya n�t la d�. Def ne Par k�
Gö nül lü Evi’nde ger çek le� ti ri len
top lan t� da kan se rin öne mi ve ka -
d�n la r� m� z�n y�l da bir kez mut la ka
me me kon tro lü yap t�r ma la r� ge rek -
ti �i vur gu lan d�.

Erenköy’de hareketli günler

Pelit: (1. Ödülü En Güzel Sunum), Triko Mısırlı:
(1. Ödülü En Güzel Görsel), Erler Kuma�:

1. Ödülü En Güzel Vitrin, Stüdyo Süleyman:
(1. Ödülü En Güzel Atatürk Resimleri) 

Plaket alanlar: �nci Güzellik, Aslı Natural
Collection, Bambi Ayakkabı, Atölye Cadde,

Arçelik Akçaylar Elektrikli Ev Aletleri,
Spor Est., Lay Turizm Tekstil Ltd. �ti.
(Dejavu), Tekin Acar, Hülya Modaevi,

Dreamon Gelinlik, Diba Kuaför ve Güzellik
Hizmetleri, Special Occasion Konfeksiyon,

Koluman Mercedes Benz Plaket

CKM’de kentsel dönüşüm paneli
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● Semra ÇELEB�

Kur ba �a l� de re & Mo da �ni si ya ti fi ad� al t�n da bi -
ra ra ya ge len Ka d� köy lü ler, �s tan bul Bü yük �e -
hir Be le di ye si’nin Mo da sa hi lin de ba� lat t� ��

be ton a��r l�k l� pey zaj ça l�� ma s� n� pro tes to et ti. 
17 Ka s�m Cu mar te si gü nü sa at 15.00’te ça l�� -

ma la r�n sür dü �ü sa hil de bu lu �an 25-30 ki �i lik
grup, “Be ton yol da yü rü mek is te mi yo ruz”, “Be -
ton la� m�� park is te mi yo ruz” ya z� l� dö viz ve pan -
kart lar ta �� d�. Ey lem ne de niy le sa hi le be ton dö ken
i� ma ki ne le ri ça l�� ma la r� n� dur dur du. Ya p� lan ba -
s�n aç�k la ma s�n da �u ifa de le re yer ve ril di: 

“Bu gün, bu ra da top lan ma m� z�n ne de ni, �s tan -
bul’umu zun çok özel, ta ri hi sem ti Mo da’da, sa hil
par k� m� z�n pey zaj ça l�� ma s� ad� al t�n da be ton lan -
ma s� na kar �� bir ses yük selt mek tir!

Üzü le rek göz lem le mek te yiz ki, be le di ye ler
yap t�k la r� park, bah çe, ye �il alan la r�n pey zaj pro je -
le rin de, top lam ala n�n yüz de 50 se vi ye sin de be -
ton la ma ya git mek te dir ler. Kent ya �a m�n da, met re -
ka re ola rak ki �i ba �� na dü �en ye �il alan mik ta r�, o
ken tin ya �am ka li te si nin gös ter ge le rin den dir. Ne
ya z�k ki �s tan bul gi bi ta ri hi bir ken tin de �i �i min de,
he pi mi zin bil di �i ge nel bir be ton la� ma so ru nu var -
d�r. Du rum bu iken ye �il alan la r� m�z ka r�� ka r��

ko run ma l�, art t� r�l ma l� ve pey za j�n da müm kün se 1
met re ka re be ton ala n�n ya ra t�l ma ma s� ge re kir. Ge -
rek çe le ri mi zi 9 Ekim 2012 gü nü, 401 im za l� di lek -
çe ile Park, Bah çe ve Ye �il Alan lar Dai re Ba� ka n�
Sa y�n Meh met �h san �im �ek Bey’e ver di �i miz di -
lek çe ile ilet tik. Bi zi ha re ke te ge çi ren, Kur ba �a l� -
de re a� z�n da �BB’nin du yu ru pa no sun da ki pro je
ol du. Uy gu la ma ya ge çil di �in de fark et tik ki sert

ze min uy gu la ma la r� ta ma men be ton la ma ola cak.
�m za la r� m� z� top la ma sü re ci için de, uy gu la y� c� fir -
ma Pey Art ta ra f�n dan ka l�p lar dö �en di ve h�z la
be ton alan lar ya ra t�l d�. Di lek çe miz de ki ye �il alan -
lar da be to na kar �� ge rek çe le ri mi zi özet le dik. �h san
Bey ile yap t� �� m�z bir sa at lik gö rü� me so nu cun da,
Kur ba �a l� de re Par k� bö lü mün de ka lan be ton ala -
n�n at�l ma ma s� n� ça l�� ma ar ka da� la r� na ile te ce �i ni

söy le di. He nüz ba� lan ma m�� Mo da
sa hil par k� için de ‘si zin de di �i niz
gi bi ya pa r�z!’ di ye söz al d�k. Pey zaj
Mi mar la r� oda s� na 03.08.2012 ve
06.11.2012 ta rih li iki ay r� di lek çe
ile du ru mu bil dir dik. Oda ile bir lik -

te olum lu bir so nuç al mak ça ba s� için de ola ca ��z.”
Aç�k la ma, “Bu gün Tak sim Ge zi Par k� yok edi lir -
ken, Mal te pe sa hi li dol du ru lur ken, hiç ge rek me di -
�i hal de Göz te pe Par k� be ton la n�r ken, Mo da Sa hil
par k� m� z�n top rak ko �u, yü rü me yol la r� be ton la -
n�r ken ve kent li ler ka mu oto ri te si ne yap ma y�n,
yan l�� t�r, ya z�k t�r der ken kent kül tü rü nün bel li bir
yük sek yo �un la� ma s� n� ifa de edi yor lar… Biz
Park, Bah çe ve Ye �il Alan lar Dai re Ba� ka n� Meh -
met �h san �im �ek Bey’in ver di �i sö zün tu tul ma s� -
n�, par k� m�z da be ton gör mek is te me di �i mi zi ifa de
edi yo ruz. Bi ze ra� men, bi zim için iyi �ey ler yap -
ma id di an�z dan vaz ge çin…” ifa de le riy le son bul -
du. Kur ba �a l� de re & Mo da �ni si ya ti fi, 18 Ka s�m
Pa zar da gün bo yun ca sa hil de nö bet tey di, i� ma ki -
ne le ri yi ne ça l� �a ma d�. �ni si ya tif söz cü le rin den
Sü ha Er te kin, söz ler tu tu lun ca ya ka dar ey lem le ri -
ne de vam ede cek le ri ni be lirt ti.

Modalılar ‘betonlaşmış park’ istemiyor!

Kad�köy Belediyesi’nden alm��
oldu�um 16.09.2010 tarihli

H-452920 makbuz no’lu 1442664
sicil no’lu geçici teminat makbuzu

kaybolmu�tur. Hükümsüzdür. 
Süleyman AKÇAKAYA

Kad�köy Belediyesi’nin 12309 no’lu
mükellefiyim. 2.8.2011 tarihli, H

786527 no’lu, 6.217.40 TL. tutarl�
makbuzumu kaybettim.

Hükümsüzdür. Güler �EN

Do�u� Üniversitesi Bili�im Sistemleri
Mühendisli�i kimlik kart�m� kaybettim.

Hükümsüzdür. Umut G�R�T

Kad�köy Belediyesi’ne ödemesini
yapt���m, 08.06.2011 tarih, 390239
no’lu 355 TL. bedelli Geçici Teminat

makbuzum kaybolmu�tur.
Hükümsüzdür. Ali AYDO�DU

KAYIP �LANI

İlanlarınız için

nolu telefon
numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin Moda Sahil Parkı Peyzaj çalı�masına
kar�ı biraraya gelen Modalılar, betonla�maya kar�ı basın açıklaması yaptı. 
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● Ay�e KÜÇÜKKURT

Ya zar Tan se li Po li kar ta ra f�n dan 1998 y� l�n -
da ya y�m lan ma ya ba� la yan Dü� kent Uça r�
Kent li le rin Fan zi ni 37. sa y� ya ula� t�. Tan -

se li Po li kar’�n Bo �a zi çi Üni ver si te si ö� ren ci le rin -
den gö re rek ha ya ta ge çir di �i Dü� kent, ede bi yat
dün ya s� na fark l� bir renk kat ma ya de vam edi yor.

Bir grup gö nül lü des tek çi ile Dü� kent’i bu
gün le re ta �� yan Ka d� köy lü ya zar Tan se li Po li kar,
for mat ola rak ba z� ye rel der gi le ri ör nek al d�. Dü� -
kent, fan zin ge le ne �i ne gö re ha z�r la n�p, fo to ko pi
ile ço �al t� l� yor. Mev sim le re gö re ya y�m la nan Dü� -
kent’in, za man za man özel sa y� la r� da olu yor. Son -
ba har sa y� s� geç ti �i miz ay ya y�m la nan Dü� kent’in
Ara l�k ay�n da kla sik po li si ye özel sa y� s� da ya y�m -
la na cak.

Ül ke miz de özel lik le üni ver si te ö� ren ci le ri ara -
s�n da yay g�n olan fan zin, Av ru pa’da a��r l�k l� ola -
rak ko ku ge ri lim üze ri ne ya y�m la n� yor. Gü nü müz -
de in ter net da ha et ki li ol du �u için ba s�l ma y�p in -
ter net üze rin den ya y�n la nan fan zin ler ise ol duk ça
faz la.

Ama tör ede bi yat der gi si Dü� kent üze ri ne Tan -
se li Po li kar ile bir söy le �i ger çek le� tir dik.

� Dü� kent’te ki ko nu la r� ne ye gö re se çi yor su -
nuz?

Dü� kent’i ha z�r la yan çe kir dek
kad ro muz var. On la r�n ede bi yat
ürün le ri ne ön ce lik ve ri yo ruz. Ka -
pak de sen le ri mi zi ge nel lik le çi zer
ar ka da �� m�z Gül den Ak kan ha z�r l� -
yor. �i ir, öy kü, k� sa soh bet ler, ya -
ban c� ede bi yat tan ba z� �i ir ve öy kü
çev ri le ri say fa la r� m� za al� yo ruz. Bu
ko nu lar da da çe vir men ar ka da� la r� -
m�z bi zi des tek li yor. �çe rik ola rak der -
gi for ma t�n da ama �e kil ve ba s�m ola -
rak fan zin ka l�p la r� n� kul la n� yo ruz.

� Her sa y� da im za s�z mek tup ve
göz lem ci ola rak de �i� me yen iki bö lü -
mü müz var.

Kad ro mu zun d� ��n da da bi ze ula� t� r� lan ede bi -
yat ürün le ri ni de de �er len di ri yo ruz. Ki tap ta n� t�m -
la r�, öy kü ler, �i ir ler, an� lar, de ne me ler bi ze ula� t� -

r� la bi li nir. tpo li kar@hot ma il.com ad re -
si ne di le yen ler ürün le ri ni gön de re bi lir -
ler.

� Der gi ye dö nü� tür mek için tek -
lif ler var m�?

Ama tör ru hu mu zu mu ha fa za et -
mek �ar t�y la bir spon sor des te �i
olur sa der gi ye dö nü� tü re bi li riz.

� Dü� kent’in üze rin de “Uça -
r� Kent li le rin Fan zi ni” ya z� yor.
Bu ne de mek?

Bu fan zin de ge nel lik le kent
ede bi ya t� üze rin de du ru yo ruz. Böy le bir

slo gan bul duk “Uça r� Kent li le rin Fan zi ni”. Al� ��l -
m�� ede bi yat gö rü� le ri nin d� ��n da bir yak la �� ma sa -
hi biz. Be nim öy kü le rim kor ku ve ge ri lim öy kü le -
ri dir. Bi raz ye ral t� ede bi ya t� na ya k�n d�r. Onun için
böy le bir slo ga n� m�z ol du.

� Dü� kent di ye et kin lik le ri niz olu yor. Bu ko -
nu da bil gi ve re bi lir mi si niz?

Dü� kent Fan zin, ola rak �i ir gün le ri, ki tap ta n� -
t�m la r�, si ne ma fil mi yo rum la r�, kar ma re sim ve
fo to� raf ser gi le ri, ede bi yat, sa� l�k söy le �i le ri gi bi
et kin lik ler ya p� yo ruz. Bu y�l ki et kin lik le ri mi zi Ka -
d� köy Fo to� raf Mer ke zi’nde ger çek le� ti re ce �iz.
Et kin lik le ri mi ze her ke si bek li yo ruz. Et kin lik le ri -
miz le ile il gi li bil gi le ri www.ka di koy fo tog raf mer -
ke zi.com’dan ta kip ede bi lir si niz.

� Da �� t� m� na s�l ya p� yor su nuz?
Dü� kent’i ha z�r la yan gru bu muz la 15 gün de bir

bu lu �u ruz. Ora da el den da �� t� yo ruz. Kül tür mer -
kez le ri ne, ki ta bev le ri ne de fan zi ni mi zi b� ra k� yo -
ruz. Ay r� ca ede bi yat top lan t� la r�n da, im za gün le -
rin de, fu ar lar da da �� t� yo ruz

� Di le yen ler, Dü� kent’i ne re ler den te min
ede bi lir?

Ka d� köy ve Be yo� lu Mep his to ile Be yo� lu Si -
murg ki ta pev le rin de bu lu na bi lir.

● Semra ÇELEB�

20 Ka s�m Dün ya Ço cuk Hak la r� gü nü… Bu
özel gü nü de içi ne alan bir za man di li min de
�s tan bul ve Ça nak ka le’de dü zen le nen ço cuk

bie nal le ri, ço cuk lar la il gi li far k�n da l�k ya rat ma s�
ba k� m�n dan bü yük önem ta �� yor. Bu y�l il ki dü zen -
le nen “Ar ka da ��m Bie nal - Ulus la ra ra s� Ça nak ka le
Ço cuk Bi ena li” tüm dün ya ço cuk la r� n� sa nat ala -
n�n da ki ça l�� ma la r�y la Ça nak ka le’de bu lu� tu ru yor.
Ma vi tay Ço cuk la r�n Kül tür Evi ve Ça nak ka le Be -
le di ye si ön cü lü �ün de dü zen le nen Ço cuk Bi ena -
li’ne 5 bi nin üze rin de ço cuk da hil ol du.

17 Ka s�m Cu mar te si gü nü Es ki Oto gar Bi na -
s�’nda aç� l� �� ya p� lan Bi ena lin ilk iki gü nü nü biz de
Ga ze te Ka d� köy ola rak iz le me �an s� bul duk. �s tan -
bul’da ki bü yük büt çe li sa nat or ga ni zas yon la r�n dan
hiç bir ek si �i ol ma yan hat ta Tür ki ye’yle bir lik te
dün ya n�n bir çok ül ke sin den ge len ça l�� ma la r� ba �a -
r�y la bi ra ra ya ge tir me si, ço cuk la r� sa nat ç� lar la bu -
lu� tur ma s�, atöl ye, se mi ner, söy le �i et kin lik le riy le
ge nel iz le yi ci kit le sin de ço cuk lar la il gi li far k�n da -
l�k ya rat ma s�y la özel il gi yi hak eden ço cuk bi ena li,
yo �un bir ça l�� ma n�n ürü nü ola rak haz�rlanm��. 

Ça nak ka le’de bir ço cuk bi ena li dü zen le me fik -
ri, 2010 y� l�n da 2. Ulus la ra ra s� Ça nak ka le Bi ena -

li’nde ço cuk la r�n öne ri siy le ilk de fa ger çek le� ti ri -
len “Ar ka da ��m Bie nal” pro je si es na s�n da or ta ya
at�l m��. Bu de ne yim den yo la ç� kan Ma vi tay Ço -
cuk la r�n Kül tür Evi, Ça nak ka le Be le di ye si’ni de
ya n� na ala rak Ulus la ra ra s� Ça nak ka le Ço cuk Bi -
ena li’ni yap ma ya ka rar ver mi� ve yo �un bir
ça l�� ma dö ne mi ne gir mi�. Bir y� l� a� k�n bir
sü re dir de vam eden ça l�� ma lar so nu cun da
Tür ki ye d� ��n dan �n gil te re, Rus ya, Po -
lon ya, Çin, Bel çi ka, Al man ya, Fran sa,
Lit van ya, Ame ri ka Bir le �ik Dev let le ri,
Çek Cum hu ri ye ti, Er me nis tan, Por te -
kiz, Le ton ya, Yu na nis tan, Avus tur ya,
KKTC ve Fi lis tin; Tür ki ye’den de �s -

tan bul, An ka ra, �z mir, Ada na, An tak ya, Bur sa, De -
niz li, Düz ce, Edir ne, Is par ta, Mar din, Mer sin,
Mu� la, Sam sun, An tal ya, Di yar ba k�r, Si nop, ��r -
nak, Bat man, Yük se ko va, Van ve Te kir da�’dan
bir çok ku rum ça l�� ma la r�y la, kü çük bir kent te il ki
dü zen le nen bu bi ena le ka t�l ma ka ra r� al m��. 

� ‘ÜRET ME N�N VE YA RAT MA NIN
TE ME L�N DE OYUN VAR’

“Be nim le Oy nar M� s�n?” slo ga n�y la yo la ç� kan
Ar ka da ��m Bie nal, ço cuk lar, genç ler ve e�it men le -
rin fark l� sa nat di sip lin le riy le, fark l� mal ze me, tek -
nik ve ifa de bi çim le riy le ta n�� ma s� ve öz gün i� ler
ç� kar ma s� na ve si le ol ma y� he def li yor. Bi ena lin kü -
ra tör lü �ü nü ya pan Mus ta fa Ho ra san, ne den bu ko -

nu yu seç tik le ri ni �öy le aç�k l� -
yor: 

“Ço cu �un do �a s�n -
da çok önem li bir

alan d�r oyun.
Oyun la ha ya t� ta -

n�r ve dün ya s� n�
�e kil len di rir.
Ço cuk ken oy -
na d� �� oyun -
la r� ha t�r la -
ma yan han -
diy se yok
gi bi dir ara -
m � z  d a .
Üret me nin
ve ya rat ma -
n�n te me lin -
de oyun var -

d�r. Oyu nun
için de ta n�m -

la ma, seç me
ba �ar ma so nu ca

gi den yol da ça l�� -
ma, or tak ve tek ba -

�� na ka rar lar ve re bil -
me ve bi zi ha ya ta ha z�r -

la yan bir çok kat man mev -
cut tur. Oyun için de fark l� l� �� ve

far k�n da l� �� ya �ar ve ke� fe de riz. Ar ka da ��m Bie -
nal’in ama c�; sa nat yap ma ey le mi ni bü yük bir oyun
ala n� na çe vi rip öz gür ce e� len mek ve ço cuk la r� m� z�
bi raz da ha ha ya t�n fark l� alan la r� na yön len dir mek,
on la r�n sa nat ya p�t la r� na ba k�� la r�n da ki pro to tip le� -
me yi k� ra rak far k�n da l�k ya ra t�p iç le rin de ki ya ra t� -
c� l� ��, ener ji yi or ta ya ç� kart mak t�r.”

Es ki Oto gar Bi na s� ve De po su’nda ki ça l�� ma -
la r� gö rün ce Ho ra san’�n ne de mek is te di �i da ha iyi
an la �� l� yor. Ço cuk la r�n, ken di dün ya la r� n� na s�l
renk le re, çiz gi le re, say fa la ra, ha mur la ra, ke li me le -
re dök dük le ri, dün ya y� biz ler den ne ka dar fark l� al -
g� la d�k la r� gö rü lü yor. 

Av ru pa ül ke le rin den ge len re sim ler de ai le, �e -
hir, çev re, ar ka da� lar; öz ce si so run lar dan çok
“mut lu luk” var ken, Fi lis tin’den ge len re sim ler de
sa va ��n ve kav ga n�n ol ma s� gi bi… Al man ço cuk la -
r�n gön der di �i bir san dal ye ise tüm sa va� la r�n an -
lam s�z l� �� n� vur gu lar ca s� na or ta da du ru yor. Üs tün -
de bir dün ya res mi olan san dal ye nin üs tün de “Bu
dün ya da he pi mi ze yer var” ya z� yor…

� KA DI KÖY LÜ KU RUM LAR DA
ÇA NAK KA LE’DE

Kü ra tör lü �ü nü Mus ta fa Ho ra san’�n, sa nat yö -
net men li �i ni Sey han Boz te pe’nin yü rüt tü �ü, Gi -
zem Al n� ak, Er dinç Al n� ak, Ev ren Al do �an ve Jo -
seph Rob son’un  yo �un eme �i ve on lar ca ö� ren ci -
nin gö nül lü ça l�� ma s�y la dü zen le nen Ar ka da ��m
Bie nal, 16 Ara l�k’a ka dar de vam ede cek. Ulus la ra -
ra s� Ça nak ka le Ço cuk Bi ena li’nde Ka d� köy’den
Lo ko mo tif Kül tür Sa nat E�i tim Der ne �i, PA CE
Ço cuk Sa nat Mer ke zi ve Ka d� köy Ço cuk Sa nat
Mer ke zi de i� le riy le yer al� yor. www.ar ka da sim bi -
enal.com
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üyük Çam l� ca Te pe si'ne “ül ke nin en
bü yük ca mi i”ni yap t�r ma he ve si bek -
le ne ni ver me di �i için tam bir fi yas ko
ile so nuç lan d�. Ga ze te Ka d� köy'ün

27 Tem muz 2012 gün lü sa y� s�n da he nüz
pro je ya r�� ma s� aç�l ma dan “Çam l� ca Te -
pe si ne Bi na Ya p� l�r m�?” ba� l�k l� bir ya z� ile
ko nu yu ir de le mi� tim. Ya z� n�n ana me se le -
si as�r lar ca ima ra aç�l ma m��, �eh rin kül tü -
rel ya �a m�n da ve in san la r�n bel le �in de
özel bir “mil li park” ve ya ge zin ti/se yir yö -
re si ola rak yer alan Çam l� ca Te pe si'ne bi -
na ya p� l�p ya p� la ma ya ca �� idi. E�er ya p� -
la� ma ya ka rar ve ri lir se ni te li �i nin ne ol -
ma s� ge rek ti �i ni sor gu la ma ya ça l�� m�� -
t�m.

Ta ma m�y le bir mi mar l�k ve �e hir ci lik
me se le si olan, ay r� ca hem ta rih sel hem
de kül tü rel bo yut la r� bu lu nan ko nu nun he -
ves kâr l�k la ele al� na ma ya ca �� n� vur gu la -
m�� t�m. Ama ak�l ve kül tü rel de rin lik de �il,
he ves kâr l�k ve po pü lizm ege men ol du.
Ko nu ca mi ya p� m� na ki lit len di. As�l tar t� ��l -
ma s� ge re ke nin bu ra s� n�n sos yal ha yat ta -
ki mev cut ve ge le cek te ki kul la n�m �ek li
ol ma s� ge re kir ken, “ka ra ku �î” bir ka rar la
ca mi ya p� m� için pro je ya r�� ma s� aç�l d�.

Ace mi lik, s�� l�k i�in ida re ve yü rü tül me -
si ne bu a�a ma da da hâ kim ol du. Bir çok
ba k�m dan a��r so rum lu luk ta �� yan; yük -
sek kül tü rel es te tik bi linç le yak la ��l ma s�
ge re ken bu bü yük öl çek li ya p� la� ma ha re -
ke ti, ama tör dü zey de bir i� mi� gi bi üç ay
sü re li bir mi ma ri pro je ya r�� ma s� na mah -
kûm edil di. San ki ko nu yal n�z ca bir ca mi -
nin mi ma ri ta sa r� m�n dan iba ret mi� ka bul
edil di. Ak l� ba ��n da mi mar ve mes lek ku -
ru lu� la r� n�n uya r� la r� na ku lak ver me den
pro je ya r�� ma s�n da �s rar edil di. Da ha da
va him ola n�, ca mi �ek liy le il gi li ar zu lar ve
zevk ler(!) di le ge ti ril di. Mi na re sa y� s�, “Mi -
mar Si nan’�n en bü yük ca mi in den de bü -
yük ola ca ��” gi bi an lam s�z ya k�� t�r ma lar,
bas ma ka l�p gö rü� ler or ta l� �a sa ç�l d�. Ana
so run hiç ele al�n ma d� ve i�in yö rün ge si
“en bü yük, en çok mi na re li, �s tan bul'a
sem bol” gi bi ta n�m la ma la ra kay d�.

Böy le si ne bir der me çat ma dü �ün cey -
le yo la ç� k� l�n ca so nuç ben zer olur. Öy le
de olur. Bu der me çat ma ve bü yük öl çü -
de adet ye ri ni bul sun di ye dü zen le nen
pro je ya r�� ma s�, bal gi bi fi yas koy la so -
nuç lan d�. Fi yas ko nun ka n� t� or ta da. Ya r�� -
ma jü ri si ya ni se çi ci ku ru lu, ya r�� ma ya
gön de ri len pro je ler ara s�n da Çam l� ca'ya
ya p� la cak ca mi için bi rin ci li �e lâ y�k ta sa -
r�m bu la ma d�. Çar na çar, is ter is te mez bir
ese ri ikin ci di ye ilan et ti ler. Her hal de ikin -
ci li �e lâ y�k bir pro je de yok di ye me di ler.

Pe ki �im di ne ola cak? �s tan bul'un
sem bo lü ola ca ��, en bü yük ola ca ��, Si -
nan'�n eser le riy le ya r� �a ca �� söy le nen
eser, üs te lik ida re nin key fi ne gö re kur du -
�u jü ri ta ra f�n dan “lâ y�k bu lu na ma yan” bir
pro je ye gö re mi ya p� la cak? �� ba� tan sa -
kat do� mu� olu yor. Bu bü tü nüy le gü lünç
olur. Be yan edi len id di a ile oran t� l� ol ma -
yan bir ra z� olu� na s�l aç�k la na bi lir? “Ne
ya pa l�m, i� te bu ka dar, biz de ikin ciy le ye -
ti ne lim”mi de ne cek? Yo la ç� k�� ta ki id di ay�
ya la y�p yut mak müm kün mü?

�kin ci lik bah �e di len pro je nin mi ma ri
ele� ti ri si ni za ten ön de ge len mi mar lar
yap t�. Hiç bir or ji na li te si ol ma yan, ço cuk su
bir he ve sin ürü nü; 400 y�l ön ce ya p�l m��
Sul ta nah met Ca mi inin tak li di ve do la y� -
s�y la bo zul mu� �ek li... Ko nu �u la cak ta ra f�
yok. Bel li ki he ves le re ce vap ver mek için
ya p�l m��.

Ön ce ki ya z� da vur gu la m�� t�m. �s ter ca -
mi is ter ba� ka fonk si yon da ol sun, böy le -
si ne id di alar la ya p� la cak bi na la r�n ger çek -
ten “sem bol” ola bil me si için bi rin ci �art
ta rih sel mi ma ri eser le rin tak li di ol ma n�n
tam ter si ne, in san ze kâ s� n�n, ak l� n�n, tek -
no lo ji nin ve mi mar l�k mes le �i nin en son
ve yep ye ni bir ürü nü ol ma s� ge re kir. Öz -
gün ol ma s� n�n ya n� s� ra yük sek bir es te tik
kül tü rü yan s�t ma s� �art t�r. Öy le gö zü kü yor
ki bu jü ri ce “lâ y�k gö rül me yen” so nuç lu
ya r�� ma dan ç� kan pro je ler le id di an�n sür -
dü rül me si ola nak s�z d�r. He le he le pro je
re viz yo nu gi bi yol la ra ba� vur mak fi yas ko -
yu kat mer li ha le ge ti rir.

Ak�l ve yük sek kül tü rün reh ber li �i d� -
��n da ça re yok tur. Ül ke nin ev ren sel öl çüt -
ler le dü �ü ne bi len mi mar la r� na ba� vu rul -
ma l�. Sa hi den Mi mar Si nan’a say g� ve
hay ran l�k du yu lu yor sa, ya ni Si nan'�n yük -
sek es te tik du yar l� �� al g� la n� yor sa, onun
gi bi dav ra n�l ma l� d�r. Unu tul ma s�n ki Si -
nan’� Si nan ya pan, ge le nek sel ka l�p la r�
de �il, ça �� n�n mi mar l�k di li ni; rö ne sans
zih ni ye ti ni tem sil et me si dir. 20. yy’a ka dar
yer yü zü nün en gü zel ca mi le ri ni ya pan ül -
ke nin, ya k�n za man lar da Tür ki ye'nin her
ya n�n da bir bi rin den çir kin ca mi le ri ne den
ve na s�l in �a et mek te ol du �u nu iyi ce bir
dü �ün me li, yok sa on lar dan bi ri da ha
Çam l� ca’da bi ti ve re cek.

Murat  KATOĞLU

B

Çamlıca Tepesi
fiyaskosu

FANZiN NEDiR?
FANZiN, �ngilizce fanatic ve magazine

kelimelerinin k�salt�lmas�yla olu�turulan, finansal
kaynaklardan ve hiyerar�ik yap�lardan uzak,

alternatif bir bas�l� materyel. Farkl� yöntemlerle
ço�alt�lan örnekleri olmakla beraber genellikle
fotokopi arac�l��� ile ço�alt�larak, sat�� amac�
güdülmeden da��t�lan yay�nlara fanzin ad�
veriliyor. Dergiden (Süreli yay�nlardan) ayr�
olarak, süresi belirsiz olarak ç�kar ve daha

amatörce haz�rlan�r. Türkçe'de "Fanzin" olarak
kullan�lan "fanzine", genelde belirli bir konu

üzerine i�lenen yap�tlardan (yaz�, resim,
foto�raf, karikatür, vb.) olu�tu�u gibi, de�i�ik ve

çe�itli konular�n yap�tlar�n�n da biraraya
gelmesiyle olu�abilir. Her türlü materyal

kullan�larak olu�turulabilen fanzinler tek sayfal�k
olabilece�i gibi birbirine z�mbalanm��,

i�nelenmi� çok say�da sayfadan da olu�abilir.
Geleneksel olarak el yaz�s�,daktilo, kolaj, çizim

gibi farkl� elementlerden olu�ur

DÜŞ ÇOCUK GERÇEK ÇOCUK
2. �stanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali

de, 9-23 Kas�m tarihleri aras�nda
gerçekle�ti. Kad�köy’den Sultanbeyli’ye 39

ilçede, çocuklar�n ve gençlerin
ça�da� sanat�n içinde
olmas�n� hedefleyen
Bienalin kavramsal
çerçevesi “Dü� mü

Gerçek mi?” idi. Bienal
kapsam�nda Kad�köy

Meydan� ve Kad�köy Eski
Belediye Binas�’nda da

sergiler aç�ld�. Bunlardan biri
de Türkiye Korunmaya
Muhtaç Çocuklar Vakf�

(Koruncuk Vakf�) himayesindeki
çocuklar�n gerçekle�tirdi�i

“Bizim Dünyam�z” sergisiydi. Bir
anne ve sekiz çocuktan olu�an
her Aile Evi, “Bizim Dünyam�z”

temas� alt�nda kendi ya�amlar�n� tuvale
döktüler. F�rça tutamayacak kadar küçük

olan Koruncuklar resimlere ellerini
basarak katk�da bulundular.

Gençlik Evleri’nde ya�ayan baz�
genç Koruncuklar, eserlerini tek

ba�lar�na olu�turdular. Proje
sonunda akrilik tekni�iyle 26

adet eser meydana geldi,
bunlardan 11’i, 9-23 Kas�m

tarihleri aras�nda Kad�köy
Eski Belediye Binas�’nda

sergilendi. Sergide yer
alan resimler ise Boyut
Yay�n Grubu taraf�ndan

“Büyük Ressamlar”
dizisinin 21. eseri olarak

kitapla�t�r�ld�. Albüm-
kitab�n tüm geliri Koruncuk

Vakf�’na ba���lanacak.

‘Kadına Şiddete Son’
sergisi Kadıköy’de

�STANBUL Optimum Outlet, 25
Kasım Dünya Kadınlara Kar�ı

�iddeti Engelleme Günü
kapsamında 19 Kasım-2 Aralık

tarihleri arasında kadına �iddete
dikkat çekmek için biraraya gelen
29 ünlü ismin foto�raf sergisine ev
sahipli�i yapıyor. Sergi için, Ajda
Pekkan, Beren Saat, Keremcem,
Bennu Yıldırımlar, Altan Erkekli,
Esra Erol, Serra Yılmaz, Defne

Samyeli, Mete Horozo�lu, Nebahat
Çehre ve Nilgün Belgün gibi
alanında ünlü isimler objektif

kar�ısına geçti. Yapımcılı�ını ve
sanat yönetmenli�ini Selçuk

Kaya’nın üstlendi�i projede ünlüleri
foto�raf sanatçısı Ya�ar Saraço�lu

görüntüledi. Türkiye’nin 29 ünlü
yüzünü biraraya getiren, “ALO 183

Hayat Kurtarır, Kadına �iddete Son”
foto�raf sergisi 2 Aralık’a kadar

�stanbul Optimum Outlet’te
ziyaretçilerle bulu�uyor.

Uçarı kentlilerin fanzini Düşkent 14 yaşında
Kes yapı�tır olarak hazırlanan,
fotokopi ile ço�altılan edebiyat

ürünleri fanzini Dü�kent,
Kadıköy’den edebiyatseverlere
ula�ıyor. 1998 yılından bu yana

Tanseli Polikar tarafından
hazırlanan ve yayınlanan Dü�kent

37. sayısıyla kar�ınızda.

ÇOCUKLAR

BiENALDEN

SESLENiYOR: 

Çanakkale, hafta sonu çocuk
sesleriyle çınladı. 17 Kasım’da açılı�ı

yapılan Arkada�ım Bienal-
Uluslararası Çanakkale Çocuk

Bienali, dünyadan ve Türkiye’den
5 binin üzerinde çocu�un

çalı�malarına ev sahipli�i yapıyor.
Bienale katılanlar arasında
Kadıköylü kurumlar da var.

‘Adalet, Sizsiniz’in
prömiyeri CKM’de!

USTA oyuncular Rutkay Aziz ve Taner
Barlas’�n, Muhsin Ertu�rul hocalar�n�n

yaz�lar�na “Perdeci” imzas�n� atmas�ndan
esinlenerek ad�n� koyduklar� “Perdeci

Oyuncular�”n�n ilk oyunu “Adalet, Sizsiniz”;
Ümit Denizer taraf�ndan kaleme al�nd�.
Oyun, henüz sahnelenmeden, tiyatro
dal�nda 2012 Cevdet Kudret Edebiyat

Ödülü’ne lay�k görüldü. Tek perdelik bir
oyun olan “Adalet, Sizsiniz”; yarg�n�n

siyasalla�t��� üç tarihi olay�, usta oyuncular
Rutkay Aziz ve Taner Barlas’�n yorumlar�yla
sahneye ta��yor. M.Ö. 5. yüzy�lda Atina’da,
Be� Yüzler Meclisi’nin ölüme mahkûm etti�i
dü�ünür Sokrates, 1633 y�l�nda Roma’da,
Engizisyon’un müebbet hapse mahkûm
etti�i bilim adam� Galileo ve 1927 y�l�nda

Boston’da, adaletin ölüme mahkûm etti�i iki
�talyan göçmen i�çiler Sacco ile Vanzetti’nin

hikâyeleri, “Adalet, Sizsiniz” ile tiyatro
severlerle bulu�uyor. Tarihe geçmi� bu

masumlar�n itibarlar�n�n, haks�z mahkûmiyet
kararlar�n�n kald�r�lmas�yla, y�llar sonra iade
edildi�ini vurgulayan oyunun yönetmenli�ini
de, “Perdeci Oyuncular�” üstleniyor. Ümit

Denizer’in kaleme ald��� ve tam ad� “Adalet,
Sizsiniz (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti)”
olan oyunun; sahne tasar�m� ve kostümleri

Metin Deniz imzas�n� ta��rken, kukla
uygulamalar� ise Bülent ��can taraf�ndan

gerçekle�tiriliyor. 23 Kas�m Cuma ak�am�
saat 20.30’da Caddebostan Kültür

Merkezi’nde perdelerini açacak olan
“Adalet, Sizsiniz”; prömiyerinin hemen
ard�ndan, 24 Kas�m Cuma ak�am� saat

20.30’da ise Kozzy Kozyata�� Al��veri� ve
Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Aral�k ay�

boyunca Türkiye’nin farkl� �ehirlerinde
tiyatro severlerle bulu�acak olan “Adalet,

Sizsiniz” oyunlar�na ait biletler, Biletix’ten ve
oyunun sahnelenece�i salonlar�n

gi�elerinden temin edilebilir.

‘Benimle Oynar mısın?’‘Benimle Oynar mısın?’‘Benimle Oynar mısın?’‘Benimle Oynar mısın?’‘Benimle Oynar mısın?’‘Benimle Oynar mısın?’
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● Semra ÇELEB�

Böb rek yet mez li �i ne de niy le te da vi gö ren
Ka ra de niz mü zi �i nin sim ge isim le rin den,
Halk Mü zi �i Sa nat ç� s� Ka mil Sön mez’in

45. Sa nat Y� l�, 15 Ka s�m Per �em be ak �a m� Bos -
tan c� Gös te ri Mer ke zi’nde dü zen le nen bir ge cey -
le kut lan d�. Ka d� köy, Kar tal, Ata �e hir ve Mal te pe
Be le di ye le ri ile Sön mez’in sa nat ç� dost la r� ta ra -
f�n dan ger çek le� ti ri len “Ka mil Sön mez’e Ve fa
Ge ce si”ne CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da -
ro� lu da ka t�l d�. 

Ge ce de bir ko nu� ma ya pan K� l�ç da ro� lu,
Tür ki ye’de sa nat ç� ya ye te rin ce önem ve ril me di -
�i ni be lir te rek, “Dün ya n�n bü tün uy gar ül ke le ri
sa na ta da, sa nat ç� ya da de �er ver mi� ler dir. Sa nat -
ç� elin de me �a le siy le top lu mu ay d�n la tan, rüz gâ -
ra kar �� yü rü yen ki �i dir. Ay k� r� bir ki �i dir çün kü
ge le ce �i miz dir” de di.

Ge ce ye, Ey lül ay�n da Sön mez’i te da vi gör dü -
�ü has ta ne de de zi ya ret eden CHP Ge nel Ba� ka -
n� Ke mal K� l�ç da ro� lu, e�i Sel vi K� l�ç da ro� lu,
CHP Ge nel Ba� kan Yar d�m c� s� Gür sel Te kin,
CHP �s tan bul �l Ba� ka n� O�uz Ka an Sa l� c�, CHP
�s tan bul mil let ve ki li Ka dir Gök men Ö�üt, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ile CHP’li
be le di ye ba� kan la r� ve çok sa y� da va tan da� ka t�l -
d�. 

Su nu cu lu �u nu halk mü zi �i sa nat ç� la r� Sev can

Or han ile Sü mer Ez gü’nün yap t� �� ge ce, Ka mil
Sön mez’in ya �a m� n� an la tan bir VTR ile ba� la d�.
Sön mez ve e�i nin de ha z�r bu lun du �u ge ce de,
Za fer Dal g�ç ve Or kes tra s� e� li �in de �ar k� ve tür -

kü le ri ni söy le yen Ya vuz Bin göl, Ah met
Öz han, Arif Sa�, Bed ri Ay se li, Bel k�s
Ak ka le, �z zet Al t�n me �e, Er dal Er zin can,
Hül ya Po lat, La tif Do �an, Onur �an, Ok -
tay Kay nar ca, Se la hat tin Al pay ve Vol -
kan Ko nak, Sön mez’le il gi li an� la r� n� da
pay la� t� lar. Ar d�n dan kür sü ye ge ce yi or -
ga ni ze eden sa nat ç� lar, CHP Ge nel Ba� -
ka n� Ke mal K� l�ç da ro� lu ve Ka mil Sön -
mez ç�k t�. K� l�ç da ro� lu, Sön mez’e ve
ge ce ye kat k� su nun sa nat ç� la ra pla ket
tak dim et ti.

� KA M�L SÖN MEZ
TÜR K� YE’N�N OR TAK PAY DA SI

Ge ce de, her yö re den tür kü ler söy len di �i ni ve
fark l� kül tür ler den in san la r�n Ka mil Sön mez için
bi ra ra ya gel di �i ni be lir ten K� l�ç da ro� lu, “Ka mil
Sön mez Tür ki ye’nin or tak pay da s�. Ka mil Sön -
mez Tür ki ye’dir, böy le bil me miz ge re kir. Sön -
mez’in ya n�n da ol mak be nim için bir onur. Sa nat,
he pi mi zin önem ver me si ge re ken bir alan ve sa -
nat ç�, he pi mi zin ba� ta c� et me si ge re ken ki �i ler -
dir. Bir top lum da var l� �� m� z�n te mel ne de ni sa -
nat t�r, sa nat ç� d�r. Dün ya n�n bü tün uy gar ül ke le ri
sa na ta da, sa nat ç� ya da de �er ver mi� ler dir. Sa nat -
ç� elin de me �a le siy le top lu mu ay d�n la tan, rüz gâ -
ra kar �� yü rü yen ki �i dir. Ay k� r� bir ki �i dir, çün kü
sa nat ç� ge le ce �i miz dir” di ye ko nu� tu.

Fran s�z ya zar Ale xan dre Du mas’tan al�n t� l�
bir öy kü an la tan K� l�ç da ro� lu, öy kü nün sa nat ç� -
n�n gü cü nü an lat t� �� n� be lir te rek, “�s ter yar g�ç ka -
ra r� ol sun, is ter po li ti ka c� n�n la f� ol sun. E�er sa -
nat ç� yü rek liy se, onur luy sa, dik du ru yor sa, rüz -
gâ ra kar �� yü rü yor sa, ay k� r� bir in san sa onun

önün de
hiç bir güç ama hiç bir güç du ra maz” de -
di. Sa nat ç� ya de �er ve ren top lum la r�n yük sel di �i -
ni be lir ten K� l�ç da ro� lu, Tür ki ye’de sa nat ç� la r�n
ezil di �i ni ifa de ede rek,
“Ba na der se niz ki çok mu
zul met tik? Evet, on la ra ge -
re ken de �e ri ver me dik. On -
la r� ba zen ac� la r�y la ba� ba -
�a koy duk” di ye ko nu� ma -
s� n� ta mam la d�.

� ‘BE N�M �K�
KO CA MAN A� LEM

VAR: SÖN MEZ A� LE S�
VE S�Z LER’

K� l�ç da ro� lu’ndan son -
ra söz alan Ka mil Sön mez
de ko nu� ma s� n�n ba ��n da
ge ce yi or ga ni ze eden tüm
dost la r� na ve CHP Ge nel
Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� -
lu’na te �ek kür et ti. Ko nu� -

ma s� s� ra s�n da yer yer duy gu lan d� �� ve se -
si nin tit re di �i gö rü len Sön mez, “Ben bu
gün bu has ta l�k s� ra s�n da iki �e ye inan d�m.
Be nim iki ko ca man ai lem var. Bi rin ci si
Sön mez ai le si ikin ci si de siz ler. He pi niz, sa -
nat ca mi as�. Ay r� ca ben bu ra da çok özel bir
te �ek kür et mek is ti yo rum. Bir a�a be yi me,
sa y�n Ol gun Sön mez’e bu i�in ba ��n dan be ri
ba na des tek ver di �i için te �ek kür ede rim”
ifa de si ni kul lan d�. Sön mez’in ko nu� ma s� n�n
ar d�n dan e�i Y�l d�z Sön mez de sah ne ye da vet
edil di.

Kemal K� l�ç da ro� lu ko nu� ma la r�n ar d�n -
dan ge ce ye des tek ve ren di �er sa nat ç� la ra da

te �ek kür pla ket le ri ni tak dim et ti. Gecenin geliri
sanatç� Kamil Sönmez’e verilecek.

23 - 29 KASIM 2012HABER 7

Kamil Sönmez’e 45. sanat yılında
VEFA GECESi
Kamil Sönmez’e 45. sanat yılında
VEFA GECESi
Kamil Sönmez’e 45. sanat yılında
VEFA GECESi
Kamil Sönmez’e 45. sanat yılında
VEFA GECESi
Kamil Sönmez’e 45. sanat yılında
VEFA GECESi
Kamil Sönmez’e 45. sanat yılında
VEFA GECESi

Karadeniz müzi�i deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan
Kamil Sönmez, 45. sanat yılında unutulmadı. CHP Genel

Ba�kanı Kılıçdaro�lu’nun himayesinde, sanatçı dostlarının
gönüllü katılımıyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde

gerçekle�tirilen vefa gecesinde duygusal anlar ya�andı. 
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Genellikle evsel at�k suyun yüzde 50 ile 80’i,
gri sudan olu�uyor. Gri su geri kazan�m
sistemleriyle, konutlarda yüzde 50 su

tasarrufu sa�lanabiliyor. Bu oran otel, yurt gibi ticari i�letmelerde yüzde 60’�n üzerine ç�kabiliyor.
Gri sular�n geri dönü�ümü ve kullan�m suyu olarak kullan�lmas� tüketicinin cebine de olumlu

yans�yor. Faturalarda yüzde 50’ye varan oranlarda dü�ü� sa�layan uygulamayla �ebeke suyu
da��t�m sistemi rahatl�yor ve at�k su miktar� da dü�mü� oluyor.

● Mustafa SÜRMEL�

Çev re dos tu ye �il bi na lar ve ye �il kent ler
ku rul ma s� için ça l�� ma la r� n� sür dü ren
Ka d� köy Be le di ye si bu amaç la Eko lo ji ye

Du yar l� Sür dü rü le bi lir Yer le� ke Kri ter le ri nin
Be lir len me si Pro je si ça l�� ma la r� na h�z ver di.
Bu kap sam da ilk ola rak “Bi na ve Par sel Öl çe -
�in de Ye �il Ta sa r�m ve �n �a at Kri ter le ri”ni or -
ta ya ko yan bir k� la vuz ha z�r la yan Be le di ye,
Ka d� köy'de ya p� la cak tüm ça l�� ma la r�n ye �il
stan dart lar gö ze ti le rek ger çek le� ti ril me si ne de
önem ve ri yor.

Ka d� köy Be le di ye si’nin tüm bu ça l�� ma la -
r�n ya n� s� ra üze rin de dur du �u bir ba� ka ko nu
da ha var ki, tüm �s tan bul için ör nek bir uy gu -

la ma ola rak gös te ri li yor. Bi na lar da Su Ve rim -
li li �i ve Gri Su la r�n Ge ri Ka za n� m� �ek lin de
ifa de edi len ye ni uy gu la may la ge le ce �in mo -
dern bi na la r�n da çev re ye du yar l� sis tem le rin
olu� tu rul ma s� ön gö rü lü yor. Fi kir te pe Kent sel
Dö nü �üm Pro je si’nde ya p� la cak mo dern ko -
nut la ra uy gu lan ma s� ko �u luy la ilk kez Ka d� -
köy Be le di ye si’nin Meclisinde gün de me ge tir -
ip karar ald��� Gri Su la r�n Ge ri Ka za n� m� uy -
gu la ma s� �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec li -
si’nden de uy gu lan ma s� için onay al d�. 

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si �mar
ve Ba y�n d�r l�k Ko mis yo nu’nun 11.09.2012 ta -
rih li ra po run da, gri su la r�n ge ri dö nü �ü mü ko -
nu suy la il gi li ola rak, “Ka d� köy �l çe si, 1/1000
öl çek li Fi kir te pe ve Çev re si Uy gu la ma �mar

Pla n�’na plan no tu ila -
ve edil me si ne ili� kin
tek lif in ce len mi� olup,
at�k su la r�n ge ri ka za -
n� la rak de �er len di ril -
me si ne yö ne lik ol du -
�un dan Ko mis yo nu -
muz ca uy gun gö rül -
mü� tür” de nil di.

Böy le ce Kent sel
Dö nü �üm Pro je si’nin
ba� la d� �� Fi kir te pe gi -
bi kent sel ye ni le me
böl ge le ri ba� ta ol mak
üze re, dep rem ris ki al -

t�n da ki böl ge le rin ye ni den plan lan ma s�n da, Bi -
na lar da Su Ve rim li li �i ve Gri Su Ge ri Ka za n� -
m� için ge rek li uy gu la ma la r�n ye ri ne ge ti ril me -
si �ar t� ge ti ril di.

� F� K�R TE PE’DEN
TÜM �S TAN BUL’A ÖR NEK PRO JE
Bi na lar da Su Ve rim li li �i ve Gri Su la r�n

Ge ri Ka za n� m� ko nu sun da Ka d� köy Be le di ye -
si’nin ç�kard��� mec lis ka ra r�na göre, ye ni le me
sü re cin de olan Fi kir te pe’de, dai re sa y� s� 200’ü
geçen binalara yeni düzenlemeler getirildi. Bu
bi na la r�n art�k gri su dö nü �üm pro je si ne uy gun
ola rak in �a edil me si �art. Mec lis ten de ge çen
bu ka rar ile �s tan bul'da ilk kez bir il çe be le di -
ye si gri su la r�n ge ri dö nü �ü mün de önem li bir
ad�m at m�� ol du. Çev re dos tu pro je ler de ön cü
olan, plas tik po �et kul lan ma ya sa �� ge ti ren,
elek trik li ara ba kul la n� m� n� yay g�n la� t� ran  Ka -
d� köy Be le di ye si bu son
uy gu la ma s�y la di �er
il çe be le di ye le re
ör nek ol du. 
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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

eçen haf ta ki ya z�m da, re füj ler çi çek aç t�
or man da a�aç kal ma d�, di ye söy le nip
dur mu� tum ama h� z� m� ala ma d�m. O
yüz den bu haf ta da yi ne ‘ye �il’den dem

vu ra ca ��m. �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si,
kent dü zen le me si ad� al t�n da �eh rin dört bir
ya n�n da ki park lar da ve sa hil �e rit le rin de ki ye �il
alan lar da hum ma l� ça l�� ma lar ya p� yor. �ro nik tir
ki bu ‘ye �il alan lar’, ‘pey zaj’ dü zen le me si es -
na s�n da ye �il den çok gri ye, ya ni be ton/as falt
yol la ra dö nü �ü yor. Tak sim Ge zi Par k�, Mal te -
pe sa hi li, Mo da sa hi li, Göz te pe Par k� bun lar -
dan ba z� la r�...

Emi nim bu ça l�� ma la r� yü rü ten ka mu gö -
rev li le ri iyi ni yet le, va tan da� kay mak gi bi pü -
rüz süz bir yol da yü rü sün, toz top rak için de de -
be len me sin di ye be ton la ma yo lu na git mi� tir.
Ama iyi ni yet her za man ye ter li ol mu yor ya z�k
ki; ne der ler bi lir si niz, ‘ce hen ne me gi den yol
da iyi ni yet ta� la r�y la dö �e li dir’.  �im di bir du -
rup dü �ü ne lim; park lar, bah çe ler ne den var?
�e hir ha ya t�n da ye �il alan la r�n ro lü ne dir? �n -
san lar park la ra te miz ha va al mak, top ra �a ba -
s�p ne ga tif elek tri �i ni at mak, spor yap mak, gö -
zü nü ve ru hu nu din len dir mek için gi der ler.
Hay di es te tik has sa si yet le ri mi zi ve psi ko lo ji mi -
zi bir ke na ra b� ra ka l�m; gör sel li �in d� ��n da
a�aç, top rak, ot, çi çek, bör tü bö cek ne i�e ya -
rar?

Ço cuk ken he pi mi ze ez ber le ti len bir �ar k�
var d�r: “Fi dan lar a�a ca, a�aç lar or ma na dön -
me li yur dum da...Yu va d�r ku� la ra, ör tü dür top -
ra �a, can ve rir do �a ya or man lar yur dum da...”
Ye �i lin ok si jen üret ti �i de iyi ce ö� re ti lir ama
son ra dan ö� re ni len ba� ka gü dü ler, in sa na
yok lu �un da bir da ki ka bi le ya �a ya ma ya ca ��
ok si je ni da hi unut tu ra bi li yor her hal de! Ge lin yi -
ne il ko kul y�l la r�n dan kal ma ‘ha vuz prob le mi’
yön te miy le ko nu yu �s tan bul öl çe �in de ir de le -
ye lim. Ba sit bir he sap ile, nor mal bir in san sa -
at te 720 x (500 ml-150 ml) = 252.000 ml ha va
so lu yor. At mos fer de ki ok si jen ora n� da yüz de
21 ol du �u na gö re, in sa n�n or ta la ma bir sa at lik
ok si jen ih ti ya c� yak la ��k 53 lit re ka dar di ye bi li -
riz. Bir yap rak, bir sa at içe ri sin de yak la ��k ola -
rak 5 ml. ok si jen üre ti yor sa, 15-20 mil yon in -
sa n�n ya �a d� �� bir �e hir de ne ka dar ye �il ala na
ih ti yaç var d�r?

Ge le lim �e hir ha ya t� na... Kent, is ter is te mez
as fal t�, be to nu, ya ni ge çir gen ol ma yan ze mi ni
be ra be rin de ge ti rir. Bir de yük sek ener ji kul la -
n� m�, gaz lar ve yük sek ko yu blok lar dev re ye
gir di mi, ‘kent sel �s� ada s�’ kav ra m�y la kar ��
kar �� ya ka l� r�z. Bu yüz den ge len gü ne� ���n la r�
da ha faz la emi lir, da ha az yan s� t� l�r ve ya pay
bir se ra et ki si olu �ur. K�r sal ke si me gö re �s� ar -
tar, ha va da as� l� ka lan gaz lar ha va yo �un lu �u
olu� tu rur. �n san lar da, so lu num yo lu has ta l�k la -
r�, as t�m, h� r�l t�, ök sü rük, ba� a� r� s�, ak ci �er il ti -
hap la r� ar tar. Se ra gaz la r� n�n di �er bi li nen ve
ola s� et ki le ri ara s�n da ku rak l�k ve sel ler ön s� ra -
lar da yer al�r. Ay r� ca s� cak ge çen y�l lar da elek -
trik is te mi ar tar, su mik ta r� aza l�r. Bu du rum su
prob le mi nin ya n� s� ra eko no mik s� k�n t� la r� da
be ra be rin de ge ti rir. S� cak l�k ar t� �� na ba� l� ola -
rak ne hir su la r� n�n al çal ma s�, su yo lu ti ca re ti ne
en gel olu� tu rup ula ��m gi der le ri ni art t� r�r...

Özet le �e hir ler de ki park, bah çe, rek re as -
yon alan la r� ‘ge çir gen’ ze min le riy le ge çir gen
ol ma yan sert ze mi ni den ge ler ler (ta bi i ye ter li
alan bu la bi lir ler se!). Üs tü ne bir de park bah çe
alan la r� na be ton dö kü lür se! Be ton, top rak ve
ha va ara s�n da ki ba� lan t� y� ke ser. A�aç, bit ki
kök le ri ne su ve ha va ula �a maz. Be ton, gü ne�
ener ji si ni top lar, son ra da uzun sü re li ku sar.
A�aç ve bit ki kök le ri bu �s� dan za rar gö rür, ya -
va� ya va� ku rur. Ve sa ire, ve sa ire...

Ey, va tan da �a kay mak gi bi ze min ler sun -
mak için be ton dö küp pey zaj ya pa ca ��m di ye
di �i ni t�r na �� na ta k�p ge ce gün düz ça l� �an ka -
mu gö rev li le ri! B� ra k�n da �� n�k kal s�n...

As l ı  AY HAN
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Beton parklar,
asfalt yürüyüş yolları
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Binalarda Su Verimlili�i ve Gri Su Geri
Kazan�m� önem kazan�yor. Çevre dostu
projeleriyle öne ç�karak ilklere imza atan

Kad�köy Belediyesi bu defa gri sular�n geri
dönü�ümü projesiyle kullan�m sular�n�n geri
dönü�ümü için örnek oldu. Fikirtepe kentsel

dönü�üm projesi kapsam�nda binalarda
uygulanmas� �art� getirilen Gri Sular�n Geri
Kazan�lmas� projesi �stanbul Büyük�ehir

Belediye Meclisi’nde de görü�ülerek kabul
edildi. Karara göre Kad�köy Fikirtepe’de 200

dairenin üzerinde yap�lacak çok katl� yeni
binalar gri sular�n geri dönü�ümüne uygun

olarak in�a edilecek. Küvet, lavabo ve
du�tan gelen gri sular�n ar�t�larak, sulama,

y�kama ve rezervuar suyu olarak
kullan�lmas�yla faturalarda yüzde 50’ye

varan tasarruf elde edilecek. Konutlarda
yüzde 50 su tasarrufu sa�lan�rken, otel, yurt
gibi ticari i�letmelerde yüzde 60’�n üzerinde

su tasarrufu sa�lanabilecek. 

SU NE DEN
ÖNEM Li?

� Okyanus ve denizlerdeki suyun
yüzde 97’si tuzlu ve yüzde 3'ü tatlı

sudan olu�uyor. Tatlı suyun ise
sadece yüzde 1’i içilebilir. 

� Birle�mi� Milletler tarafından
hazırlanan “�klim de�i�iklikleri ve

su” konulu rapora göre 2050 yılında
dünyada 2 milyar insan sudan

yoksun kalacak, 30 yıl sonra da 3
milyar insan kullanılabilir su
kaynaklarını kaybedecek..

� Bir kez sifon çekerek 10 litre, bir
kez çama�ır yıkamak için 37 litre,
10 dakikalık bir du� için 132 litre,

muslu�u kapatmadan di�
fırçalarken 15, kapatarak 1 litre su

harcıyoruz. �stanbul’un su
havzalarının sadece 4 milyon ki�inin

su ihtiyacını kar�ılayaca�ı
vurgulanıyor. 2020’de
�stanbul’da 30 milyona
ula�aca�ı da göz önüne

alındı�ında susuzluk tehlikesi
beliriyor. Amerika, Rusya ve

Çin’de bazı bölgelerin 5 yıl gibi
kısa süre içinde susuz

kalaca�ı öngörülüyor. Dünyada
her 5 insandan biri hala

güvenilir ve temiz suya hasret.
Her 15 saniyede bir çocuk

susuzluk nedeniyle hayatını
kaybediyor.  

Gri su nedir, dönüşümün faydaları nelerdir?
Evsel at�k sular içinde en büyük orana sahip olan
gri su, siyah su (tuvalet suyu) haricinde bir evden

bo�alt�lan at�k sular�n genel ad� olup; du�tan,
küvetten, lavabodan, mutfaktan, bula��k ve

çama��r makinesinden gelen sular� ifade ediyor.
Gri sular�n geri kazand�r�lmas� sayesinde;

� Kullan�m suyu olarak yüksek kaliteli temiz
suyun yerine ar�t�lm�� gri su kullanarak temiz su

kullan�m� azalt�lm��, do�al su kaynaklar�n�n
korunmas� sa�lanm�� oluyor.

� Ar�tma sayesinde kanalizasyona verilen su
azalm��, böylece belediyelerin yüksek fiyatlara
malolan ar�tma sistemlerinin hacmi azalm�� ve

yat�r�m maliyetleri dü�ürülmü� oluyor.
� Geri kazan�m sistemi içme suyu kullan�m

oran�n� azalt�yor, �ebeke suyu da��t�m maliyeti de
buna ba�l� olarak azalm�� oluyor. 

� �çindeki nitrojen oran� siyah suya göre
daha az oldu�u için gri suyun ar�t�lmas�

çok daha h�zl� ve kolayd�r.
� Gri su özellikle kurak bölgelerde ideal bir

sulama suyudur. Bu yönüyle ayn� zamanda iyi bir
gübre kayna�� ve besleyici olma özelli�i ta��yor.
� Daha az enerji harcanarak sa�lanan dönü�üm

sayesinde atmosfere dü�ük oranda karbon
sal�narak çevreye de katk�da bulunuluyor.

Fatura yüzde 50 azalıyor

PROJEMiZ ÖRNEK OLSUN
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami

Öztürk, “Kadıköy Belediyesi
olarak bu konuda öncü

oldu�umuz için mutluyuz.
Çevrenin korunması ve su
tasarrufunun çok önemli

oldu�unun bilinciyle projenin
örnek olması için çalı�malarımızı

sürdürüyoruz.” dedi.
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Av ru pa Oyun cak ve Ço cuk Mü ze le ri Bir li -
�i yo lun da ilk ad�m, 6 gün lük Tür ki ye
bu lu� ma s�n da at�l d�. Ön cü lü �ü nü �s tan -

bul Oyun cak Mü ze si’nin yap t� �� bu lu� ma n�n
son aya �� 19-20 Ka s�m gün le rin de Ka d� köy Be -
le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ger -
çek le� ti ril di. 

15 ül ke den, 24 mü ze nin
ka t�l d� �� bu lu� ma n�n ilk
ba sa ma �� Ga zi an tep ol du.
Ga zi an tep Bü yük �e hir Be le di -
ye si’nin ço cuk ve oyun cak
mü ze si ça l�� ma la r� n� in -
ce le yen uz man lar öne ri -
ler de bu lun du lar ve
des tek sö zü ver di ler. Ara la -
r�n da Hol lan da’dan
Zo om Ço cuk Mü ze -
si, Ro ma Exp lo ra
Ço cuk Mü ze si,
Salz burg Oyun cak
Mü ze si, Pa ris Oyun cak
Be bek Mü ze si, Stock -
holm Oyun cak Be bek
Mü ze si gi bi ken di
ala n�n da ön cü mü ze -
le rin ol du �u he yet,
An tal ya Oyun cak
Mü ze si’ne ya p� lan
zi ya re tin ar d�n dan
�s tan bul’da 19-20
Ka s�m gün le rin de
oyun cak ve ço -
cuk mü ze le ri
ko nu lu sem -
poz yu ma ka t�l d�. 

Tür ki ye Teks til Sa na yi -
i �� ve ren le ri Sen di ka s�’n�n
ana spon sor lu �un da, Fa ber-
Cas tell, Ta d�m G� da, KI -
A Oto mo tiv, De niz -
bank, �� Ban ka s�
Kül tür Ya y�n la r� ve
Bil gi Üni ver si te si’nin
des tek le di �i TOY CO
(Av ru pa Oyun cak ve Ço cuk Mü -
ze le ri Bir li �i) bu lu� ma s�n da ara la r�n da
Av ru pa Mü ze ler Aka de mi si Ba� ka n� An dre ja
Rih ter, Av ru pa Mü ze ler Fo ru mu tem sil ci si Go -
ran ka Hor jan’�n da bu lun du �u uz man lar bil di ri

sun du lar. Et kin lik te Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de
Av ru pa Mü ze ler Bir li �i’nin ilk

ad� m� n�n Ka d� köy’de at�l ma -
s�n dan duy du �u mut lu lu �u

di le ge tir di.
� ‘ÇO CUK
FA T�H 
SUL TAN

MEH MET’E
ÖZ GÜR LÜK’

Su nu cu lu �u nu �s tan bul
Oyun cak Mü ze si ku ru -
cu su, �a ir ve ya zar Su -
nay Ak�n’�n yap t� �� et -

kin lik ler de ço cuk dün ya -
s� na kat k� la r�n dan do la -
y� ün lü su nu cu Ha lit

K� vanç’a, ço cuk psi ko lo �u
Prof. Dr. Fer hun de Ök -
tem’e, ya zar Gül ten Da y� -

o� lu’na, Fa to� Oyun cak la r�
ku ru cu su Fa to� �n han’a ve mü ze ci li �in

ge li� me si ne kat k� la r�n dan do la y� �yi gün
Özü türk, Gü rol Kut lu ve Ay han Do -
�an’a TOY CO onur ödü lü ve ril di. 

Bu lu� ma n�n son gü nü olan 20 Ka -
s�m Dün ya Ço cuk Hak la r� gü nün de
ko nu �an Su nay Ak�n 1930’lu y�l lar da

Tak sim mey da n�n da ilk ço cuk hak -
la r� mi tin gi ni dü zen le yen Na kiy ye
ö� ret me ni de ana rak �un la r� söy le -

di: “Top ka p� Sa ra y�’n�n ar �i vin de Fa -
tih Sul tan Meh met’in ço cuk ken yap t� �� re -
sim ler dur mak ta d�r. Ta ri hi de �er li k� lan sa -
va� lar, kral l�k lar ya da ik ti dar lar de �il ha -
yal ler dir.  Bu yüz den bu an lam l� gün de ço -

cuk Meh met’in re sim le ri nin mü ze de ser gi ye ç� -
ka r�l ma s� n� is ti yo rum.” Av ru pa Mü ze ler Aka de -
mi le ri Ba� ka n� An dre ja Rih ter 6 gün sü ren bu -
lu� ma n�n çok ba �a r� l� geç ti �i ni söy le rek, �un la r�
ek le di: “Su nay Ak�n ül ke niz de Ço cuk ve Oyun -
cak Mü ze le ri’nin ön cü lü �ü nü ya p� yor. O ve eki -
bi k� sa sü re de ha ri ka i� ler ba �a ra rak EMA ta ra -
f�n dan da ödül len di ril di. Gör dük ki mü ze ci lik
ko nu sun da Tür ki ye’de önem li ge li� me ler var.
�s tan bul Oyun cak Mü ze si ile ile ri ye dö nük, bir -
lik te çok gü zel i� ler ya pa bi le ce �i mi ze inan d�k.”

Av ru pa Ço cuk ve Oyun cak Mü ze le ri’nin
2012 sem poz yu mu na aka de mis yen ler, ö� ret -
men ler, ö� ren ci ler ve halk yo �un il gi gös ter di.
Kül tür ve Tu rizm Ba kan l� ��’n�n hi ma ye sin de
ger çek le �en bu lu� ma Ba kan Er tu� rul Gü nay’�n -
da ka t� l� m� ile Tür ki ye Teks til �� ve ren ler Sen di -
ka s�’n�n Es ma Sul tan Ya l�’s�n da ver di �i ga la ye -
me �i ile son bul du. 
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Samy Ertan’�n ilk albümü
‘N�HAYET’ RAFLARDA

Renk li sah ne si ve
güç lü per for man -
s� ile dik kat le ri

çe ken Samy Er tan, “Ni -
ha yet” isim li ilk Ma xi
Sing le ça l�� ma s� ile mü -
zik dün ya s� na mer ha ba
di yor.

Mü zik dün ya s� n�n
önem li isim le ri nin yo -
rum ve eser le riy le yer
al d� �� al bü mün ha re ket li
ç� k�� �ar k� s� “A�k Bah çem”de, Samy Er tan’a ün lü
tür kü cü Elif Kar l� e� lik edi yor.

Söz-mü zi �i Y�l d�z Til be’ye ait olan “Çok Zor”
isim li �ar k� ise Samy Er tan’�n yo ru muy la ye ni den
ha yat bu lu yor. Al büm’de Er tan’�n ken di bes te si nin
de bu lun du �u 3 �ar k� yer al� yor.

Al büm de ay r� ca söz le ri Sez gin I��k’a, bes te si
ise Samy Er tan’a ait “Gü cüm Kal ma d�” isim li id -
di al� bir slow �ar k� yer al� yor.

Samy Er tan’�n ilk ma xi sing le ça l�� ma s� “Ni ha -
yet”, Mu si com eti ke ti ile tüm mü zik mar ket ler de -
ki ye ri ni al d�.

Avrupa oyuncak ve çocuk
müzeleri, �stanbul Oyuncak

Müzesi’nin öncülü�ünde
Türkiye’de biraraya geldiler.

Konusu bez bebek olan
bulu�manın simgesi olarak Türk

Mitolojisinde do�um yapacak
kadınları ve çocukları

koruyan Kübey Hatun
seçildi. 

Oyuncakların başkenti Istanbul olduOyuncakların başkenti Istanbul olduOyuncakların başkenti Istanbul olduOyuncakların başkenti Istanbul olduOyuncakların başkenti Istanbul olduOyuncakların başkenti Istanbul oldu
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● Mustafa SÜRMEL�

Yak la ��k 8 y�l dan bu ya na Ka -
d� köy’de gö rev ya pan ve sa -
na ta olan il gi siy le ya k�n dan

ta n� nan sa nat ç� sav c� �s met Efe,
Ana do lu’da ki gö rev ya �a m� bo yun -
ca gö rev yap t� �� yer le rin ken di ne öz -
gü mal ze me le riy le plas tik sa nat la r�n
çe �it li dal la r�n da eser ler üret ti �i ni,
1994 y� l�n dan bu ya na da re sim sa -
na t� na a��r l�k ver di �i ni söy le di. Ya -
�a m� bo yun ca hep sa na t�n için de ol -
du �u nu, ya �a mak tan ve gö rev yap -
mak tan mut lu luk duy du �u, Ka d� -
köy’de ilk ki �i sel ser gi si ni 19 Ara -
l�k’ta Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde aça ca �� -
n� söy le yen �s met Efe, tüm Ka d� köy -
lü hem �e ri le ri ni ser gi si ne da vet et ti. 

� SA NAT ONUN
YA �A MIN DA HEP VAR DI

Ka d� köy Cum hu ri yet Ba� sav c� Ve -
ki li �s met Efe as len �z mit’li. �lk, or ta ve
li se ö� re ni mi ni �z mit’te ta mam la d�. Li -
se y�l la r�n da ki en bü yük ha ya li Gü zel
Sa nat lar Fa kül te si’ne gir mek ti. Eko no -
mik se bep ler le bu ide ali ni ger çek le� ti -
re me di. An cak bu du rum onun sa na ta
olan il gi ve sev gi si ni hiç ama
hiç ek silt me di.
O hep sa nat la iç
içe bir ya �am
sür dür dü. Ka ri -
ka tü re ba� la d� ��
ilk y�l lar da Ko ca -
eli Ga ze te si’nde
ka ri ka tür çiz me ye
ba� la mak onun için
cid di bir de ne yim
ol du. Der ken �s tan -
bul ma ce ra s� ba� la d�.
1974 y� l�n da �s tan bul
Üni ver si te si Hu kuk
Fa kül te si’ni ka za na rak �s tan bul’a yel -
ken açan �s met Efe için ya �a m�n da ki
bu de �i �ik lik önem li ge li� me le ri de be -
ra be rin de ge tir di. �s tan bul’da ki Hu kuk
ö� re ni mi s� ra s�n da Hür ri yet ga ze te si ve
Çar �af der gi sin de, da ha son ra ise Ter -
cü man ve Bul var ga ze te le rin de ka ri ka -
tür çiz di. 

1973 ile 1988 y�l la r� ara s�n da ka ri -
ka tür çi ze rek ha ya t� n� ka zan d� �� n� söy -

le yen �s met Efe, mes le �e ba� la ya na ka -
dar bu nun böy le de vam et ti �i ni, hat ta
ö� ren ci lik y�l la r�n da sa hil kent le rin de
por tre res sam l� �� ile por tre ka ri ka tür
yap t� �� n� da be lirt ti.

� ADA LET VE SA NAT
YAN YA NA

1988 y� l�n da Sav c� l�k gö re vi ne ba� -
la yan �s met Efe, ba �a r�y la sür dür dü -
�ü me mu ri ye ti ni, sa nat ça l�� ma la -
r�y la bü tün le� tir di. Gö rev yap t� ��
yer ler de o yö re ile öz de� le� mi� sa -
nat dal la r� na il gi siz kal ma d�. Ör ne -
�in Kü tah ya’da ki gö re vi sü re sin -
ce çi ni ça l�� ma la r� yap t�, ka ri ka -
tür le çi ni yi bu lu� tu ran eser le re
im za at t�. Ak sa ray Ba� sav c� l� ��
gö re vi s� ra -
s�n da ise se -
ra mik ça l�� -
ma la r� yap -
t�. 

Plas tik sa nat la -
r�n her da l�y la il gi -
len di �i ni ifa de eden
Ba� sav c� Ve ki li �s -
met Efe, do �al mal -
ze me ler den hey kel
ça l�� ma la r� da yap t�.
Gö rev yap t� �� yer ler -
de ad li ye ça l� �an la r� -
n�n sa na ta olan il -
gilerini  art t�r ma ya
ça l�� t�. Bu nun için

re sim kurs la r� aç t�. Bu kap sam da
Ka d� köy Ad li ye si’nde de 3 y�l ön -
ce bir re sim gru bu olu� tur du ve bu
gru bun ikin ci ya� l� bo ya re sim ser -
gi si geç ti �i miz Ha zi ran ay�n da
ger çek le� ti. 

� �S MET EFE: ‘RE S�M
YA PI YO RUM. ÇÜN KÜ BU NU

EN GEL LE YE M� YO RUM’
1994 y� l�n dan bu ya na bo� za -

man la r� n� ta ma men re sim ça l�� ma -
la r� na ay�r d� �� n� söy le yen �s met
Efe, “Be nim en bü yük öz le mim,
uy ku d� ��n da ki tüm za ma n� m� re -
sim atöl ye sin de ge çi re bi le ce �im
bir ya �am bi çi mi ne ka vu� mak.
Tek he de fim bu” de di.

Efe, ya� l� bo ya
ve ak ri lik ile ça l�� t� -
��, eser le rin de ka r� -

��k tek nik kul lan d� �� n�
ifa de edi yor ve sa nat an la -
y� ��y la il gi li özet le �öy le
aç�k la ma da bu lu nu yor:

“Öz gür lü �ü mü se vi yo -
rum ve sa nat la ken di mi öz gür
his se di yo rum, Atöl yem de ha -
yal et ti �im her  ye re ula �a bi li -
yor, her  �e ye do ku na bi li yo rum,
ev ren de ki tüm can l� lar la ile ti �im
için de his se di yo rum ken di mi. Eli -
me f�r ça y� al�p tu va lin kar �� s� na geç ti -
�im de tüm s� n�r lar kay bo lu yor, tüm ku -
ral lar be nim le ba� lan t� s� n� ke si yor. Bi -
rik tir dik le ri mi duy guy la yo �u rup tu va -
le ak ta r� yor ve in san lar la pay la �� yo rum.
�n sa no� lu me rak l� d�r sü rek li çev re si ni

iz  -
ler ve kay de -

der. Ben gö re vim ge re �i
fark l� co� raf ya lar ve fark l� top lum -

la r� iz le me ola na �� bul dum. Bu be nim
için bir zen gin lik ti. Ay r� ca ö� ren ci lik
dö ne mim de yak la ��k 10
bin ki �i nin por tre ka ri ka tü -
rü nü çiz dim. 10 bin fark l�
in san ka rak te ri nin bir kaç
da ki ka ya k�n dan iz len me si

ve ha f� za ya kay de dil -
me si de mek tir bu.
Mes lek ya �a m�n da da
çok fark l� in san ka -
rak te riy le kar �� la� ma
im kâ n�m ol du. Bu
yüz den eser le rim de
a��r l�k l� ola rak in san
var d�r. �n san ili� ki le ri
ve in sa n�n do �ay la ili� ki si ko nu
ola rak önem li bir yer tu tar. Re sim
ya p� yo rum. Çün kü bu nu en gel le -
ye mi yo rum.”

� KA DI KÖY, SA NAT VE
�S MET EFE

“8 y�l d�r Ka d� köy’de ya �� yo -
rum ve Ka d� köy’ü se vi yo rum.

Ka d� köy Be le di ye si’nin afi� le rin de
kul lan d� �� bir slo gan var. ‘Ka d� köy’de
ya �a mak ay r� ca l�k t�r’ �ek lin de. Ger -

çek ten ka t� l� yo rum. Çün kü bu ra da ya -
�a mak tan çok mut lu yum, mem nu nun”
di yen Efe için Ka d� köy sa nat an la m�n -
da da önem li bir kent. Hey kel ça l�� ma -
la r� da ya pan sa nat ç� iler de bu ko nu da
aça ca �� ser gi nin ha z�r l�k la r� n�n de vam

et ti �i ni be lir ti yor.
“Sü rek li iz li yo -

rum, oku yo rum, bi rik -
ti ri yo rum. Bun lar, re -
sim ya par sam bir �e -
kil de tu va li me, hey kel
ya par sam hey kel le ri -
me yan s� yor. Sa nat, al -
g� la d�k la r� n� di �er in -
san lar la pay la� mak is -
te �in den do �u yor” di -
yen Ka d� köy’ün Sa -
nat ç� Sav c� s�, sa na t�n
al g� y� ge li� tir di �i ni,

in sa n�n ken di ni ve çev re si ni ta n� ma s� na
im kân sun du �u nu be lir ti yor.

10 23 - 29 KASIM 2012 HA BER

‹nal AY DI NO⁄ LU

aze te Ka d� köy ar t�k Ka d� köy’ün ara -
nan se vi len, bek le nen ve de �er ve ri -
len, ay r�l maz bir par ça s� ha li ne gel di.
Tür ki ye’de ulu sal ga ze te ler her ken te,

her ka sa ba ya her gün ula �� yor. Hat ta her
böl ge için o böl ge ye öz gü say fa lar ve ek ler
de ya y�n l� yor lar ama yi ne de her kent, her
ka sa ba ken di siy le il gi li ha ber le ri, olay la r�,
yo rum la r� ken di ye rel ga ze te sin den ö� ren -
mek is ti yor. Ye rel ga ze te ya �a d� �� ye ri se -
ven her in san için bir ih ti yaç t�r. Bu ih ti ya c�
kar �� la yan ye rel ga ze te, te le viz yon ve rad yo
sa y� s� da her ge çen gün bi raz da ha ar t� yor.
Tür ki ye’de 55 yay g�n, 23 böl ge sel, 2381
ye rel ga ze te ya y�n la n� yor. 258 te le viz yon
ka na l�n dan yal n�z ca 27’si ulu sal di �er le ri
ye rel ve böl ge sel. 1087 rad yo ka na l�n dan
ise 36’s� ulu sal 1051’i ye rel ve böl ge sel ya -
y�n ya p� yor. Bu sa y� la r� ta lep ve ih ti yaç be -
lir le di �i ne gö re yu ka r� da ki sa y� lar ye rel ya -
y�n c� l� ��n vaz ge çil mez bir ge rek si nim ol du -
�u nu aç�k ca or ta ya ko yu yor.

Ka d� köy Be le di ye si Sa� l�k ve Sos yal Da -
ya n�� ma Vak f� “KAS DAV” �k ti sa di �� let me -
le ri Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� ol du �um dö -
nem de, Ka d� köy’ün ye rel bir ga ze te ye olan
ih ti ya c� üze rin de �s rar la dur dum. Ka d� -
köy’ün her ih ti ya c� na ti tiz lik le e�i len Sa y�n
Ba� ka n� m�z Se la mi Öz türk’ün ver di �i des -
tek le Ga ze te Ka d� köy’ün ilk sa y� s� 19 Ka s�m
1999’da ya y�n lan d�. Ben de Ga ze te nin Ge -
nel Ko or di na tö rü ola rak, “Ne den Ga ze te
Ka d� köy” di ye bir ya z� yaz m��, ye rel ga ze te -
nin öne min den ve ge rek li li �in den söz et -
mi� tim. 

�n san lar ye rel ga ze te ler ara c� l� ��y la kent -
le ri ni ö� re nir ler, kent le riy le s� cak ili� ki ler ku -
rar lar, kent li lik bi lin ci ni ge li� ti rir ler. Ga ze te
Ka d� köy için olu� tu ru lan Ya y�n eki bin den
vaz ge çil mez bir is tek te bu lun mu� tuk: Ga -
ze te Ka d� köy ye rel ola cak ve ye rel ka la cak -
t�r. Yal n�z ca Ka d� köy’ü an la ta cak, Ka d� köy
ha ber le ri ni ve re cek, Ka d� köy lü’nün bek len -
ti le ri ni kar �� la ya cak ve Ka d� köy lü ler’in be -
�en di �i, is te di �i �e kil de ola cak. Hiç bir ki �i,
ku rum, ku ru lu�, gö rü�, duy gu ve dü �ün ce -
nin et ki si al t�n da kal ma dan ger çek ga ze te -
ci lik an la y� �� ile ger çek ga ze te yi Ka d� köy lü -
ler’e su na cak. Ka d� köy lü’ye ger çek ga ze te -
yi sun ma dan ba �a r� l� olun ma ya ca �� n�n he -
pi miz bi lin ci için de idik. Slo gan ise, “Ga ze -
te Ka d� köy hiç kim se nin de �il Ka d� köy lü -
ler’in dir” �ek lin de be lir len mi� ti.

Ga ze te Ka d� köy ilk ya y�n lan d� ��n da ga -
ze te ci lik te tab lo id de ni len 430 mm x 280
mm ebat la r�n da ga ze te der gi ara s� bir boy -
da idi. 25 sa y� son ra Ga ze te Ka d� köy de -
�er len di ril di. Ya y�n eki bi nin ga ze te ci lik an -
la y� �� ve tu tu mu Ga ze te Ka d� köy’ün ba� lan -
g�ç ta be lir le nen he def le rin den fark l� la� ma -
ya ba� la m�� t�, ebat ise Ka d� köy lü ler’e s� cak
gel me mi� ti.

Sa y�n Sal man Al tun dal’�n Ge nel Ya y�n
Yö net men li �i ile ye ni bir dö nem ba� la d� ve
Ga ze te Ka d� köy he def le ri do� rul tu sun da
bü yük bir ba �a r�y la yü rü dü. Gös te ri ye ve
gös te ri �e kaç ma yan, Ka d� köy lü ile dost,
Ka d� köy lü ler ta ra f�n dan se vi len, say g� du -
yu lan, öz le nen bir ya y�n or ga n� ol du. Da ha
son ra Sal man Bey emek li ol du. Fa kat Ga -
ze te Ka d� köy için öy le gü zel bir çiz gi olu� -
tu rul mu� tu ki, �im di ay n� ba �a r�y la sü rü yor.

Y�l lar için de her �ey de ol du �u gi bi Ga -
ze te Ka d� köy’e hiz met eden le rin isim le rin -
de de de �i �im ler ol du. Ku ru lu� tan bu gü ne,
üç isim de �i� me di;  Be le di ye Ba� ka n� m�z
Sa y�n Se la mi Öz türk, Ka d� köy lü ler ad� na
Ga ze te Ka d� köy’ün sa hi bi ola rak hiz me te
de vam edi yor. Ku ru lu� ta �s tih ba rat Gö rev li -
si olan Sa y�n �u le Öz çe lik �im di Yaz� ��leri
Yönetmeni. Ben ise gö nül lü ola rak yap t� -
��m gö rev ler de çok uzun sü re kal ma ma
al�� kan l� ��m ve an la y� ��m ne de niy le, �im di
Ga ze te Ka d� köy yö ne ti min de gö rev li de �i -
lim ama oku du �u nuz ya z� 676.ya z�m.

13. y�l la bir lik te Ga ze te Ka d� köy’ün say -
fa la r�n da ki ye rim de de �i �i yor. Ga ze te Ka -
d� köy ilk ç�k t� �� y�l lar da, se kiz y� l� a� k�n sü re
ya z� la r�m 2. say fa da ya y�n la n� yor du. Sü tun
ise bi raz da ha ge ni� ti. Yö net sel ya p� ve mi -
zan paj de �i �in ce ya z� la r�m 8. say fa ya al�n -
d�, sü tün ge ni� li �i de bu ya p� ya gö re da ral -
t�l d�. Bu kez ya z� la r�m ay r� lan ye re s�� maz
ol du. Pa rag raf lar bir le� ti ril me ye ve ya z� n�n
pun to la r� zor oku na cak ka dar kü çül me ye
ba� la d�. Okur la r�m ve ben dar l�k s� k�n t� s� n�
uzun sü re ya �a d�k.

Ge çen haf ta ran de vu ala rak Ga ze te Ka -
d� köy yö ne ti mi ni ye ni den zi ya ret et tim. 10.
say fa da da ha ge ni� bir yer öner di ler. Tam
13 y�l dan be ri dost ve ar ka da� ol du �um,
içim de ki her �e yi ön le ri ne dö ke rek aç�k
kalp le pay la� t� ��m, bir ak ra ba ka dar ya k�n
his set ti �im oku yu cu la r�m, Ga ze te Ka d� -
köy’ün ne re sin de olur sam ola y�m be ni
okur lar di ye dü �ün düm. Hiç iti raz et me den
ka bul et tim. Ar t�k pa rag raf lar bir le� ti ril me -
den ve ra hat oku na bi le cek bü yük lük te ki
harf ler le bir bi ri mi ze da ha ko lay ula �a bi le -
ce �iz.                         

Ga ze te Ka d� köy’ü oku mak, Ga ze te Ka -
d� köy’de yaz mak ve ha ber le ri Ga ze te Ka d� -
köy’den ö� ren mek çok gü zel…

G

ÖN CE SEV Gİ �
GAZETE KADIKÖY’DE

13.YIL

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’de gö re ve ba� lar ba� la -
maz yar d�m fa ali yet le ri ni de -
net le di �i ni ve top lan t� lar

ger çek le� ti re rek yar d�m stra te ji -
le ri ge li� tir di �i ni söy le yen
Kay ma kam Birol Ku ru bal,
�l çe hal k� m� za bü yük yar -
d�m lar ya p�l d� �� n� be lirt ti.
182 bin li ra l�k e�i tim ö� re ti -
me ba� lan g�ç öde ne �i ni ö� -
ren ci le re da ��t t�k la r� n� ifa de
eden Kay ma kam Ku ru bal,
“Gi yim-ku �am, ka lem-def ter
gi bi ih ti yaç la r� n� kar �� la ya cak
�e kil de ö� ren ci le ri mi ze bu nu
ula� t�r d�k. Ka lem-def ter le ri ni te min
et tik. Kur ban Bay ra m�’nda yi ne 200 bin
li ra n�n üze rin de yar d� m� fa kir va tan da� la r� m� za
ula� t�r d�k” de di.

� 1000 TON DA HA DA �I TI LA CAK
Yar d�m la r�n sü rek li de vam et ti �i ni, ih ti yaç sa -

hi bi va tan da� la r�n Ka d� köy Kay ma kam l� �� bün ye -
sin de ki Sos yal Yar d�m la� ma ve Da ya n�� ma Vak f�

Ba� kan l� ��’na di lek çe ver me le ri ge rek ti �i ni söy le -
yen Kay ma kam Bi rol Ku ru bal, “Ai le Sos yal

Po li ti ka lar Ba kan l� �� m� z�n Tür ki ye
ge ne lin de Sos yal Yar d�m la� ma ve

Da ya n�� ma Bil gi Sis te mi miz
(SOY B�S) var. Biz bu sis -

tem le tüm va tan da� la r� m� -
z�n eko no mik du rum la r� n�
gös te ren bü tün bil gi le re
ula �a bi li yo ruz. Va tan da -
�� m� z�n eko no mik du ru -
mu nu de �er len di ri yo ruz
ve ih ti yaç sa hi bi va tan -

da� la r� m� z� tes pit edi yo ruz
ve yar d�m da bu lu nu yo ruz”

di ye ko nu� tu. Ka d� köy Kay -
ma kam l� ��’n�n bu y�l da kö mür

yar d�m la r� n� sür dür dü �ü nü söy le -
yen Ku ru bal, “1000 ton kö mü rü k��

gel me den fa kir ai le le ri mi zin ev le ri ne biz zat
ula� t�r d�k. 1000 to nun ta ma m� da �� t�l d�. An cak kö -
mür ta le bi 1000 ton dan faz la. Ala ma yan va tan da� -
la r� m�z ve ya al ma y� is te yen va tan da� la r� m�z var.
On la r�n ta lep le ri ni kar �� la mak üze re 1000 ton da -
ha ta lep et tik. Gel di �i za man he men da �� ta ca ��z.

Kö mür gel me den iha le i� lem le ri ni ba� lat t�k. Res -
mi i� lem le ri ta mam la ya ca ��z. Kö mür ge lir gel mez
de he men da �� t�m ya p� la cak. Bu �e kil de i� lem le ri
h�z lan d�r m�� ol duk. Do la y� s�y la fa kir le ri miz k� �a
s� cak bir yu va da gir mi� ola cak lar” de di. 

� Ç�P L� K�M L�K LER GE L� YOR
E�i tim bi rin ci ön ce li �i ol du �u nu, bir yan dan

da sa� l�k için önem li olan g� da de ne tim le ri nin sür -
dü �ü nü söy le yen Ku ru bal, il çe nü fus mü dür lü �ü
bün ye sin de ye ni ya p� lan ma ya gi dil di �i ni de kay -
de de rek, “Ye ni Çip li Va tan da� l�k Kar t� uy gu la ma -
s� na ge çe ce �iz. Fi zi ki me kân bu na gö re dü zen le -
ne cek. Ye ni sis te me gö re ban ko sis te min den ma sa
sis te mi ne ge çi yo ruz. Her ma sa da elek tro nik ci haz
ola cak. Par mak izi alan, fo to� raf çe ken ci haz lar
ola cak. �u an da Nü fus Mü dür lü �ü’nün, Ka d� köy
Be le di ye si’nin de kat k� la r�y la ba k� m� ya p� l� yor.
Ye ni sis te me gö re ora s� di zayn edi le cek. Ye ni çip -
li sis te me ge çil di �i za man va tan da� lar ge le cek ler
i� lem le ri ni ya pa cak lar bir sü re son ra da ye ni kim -
lik le ri ne ka vu �a cak lar. Tür ki ye ça p�n da ol du �u gi -
bi Ka d� köy lü le re de bu ko lay l�k sa� la ya cak” de di.
Ku ru bal, Ka d� köy Aziz Ber ker Kü tüp ha ne si’nden
hal k�n da ha faz la is ti fa de ede bil me si için ge rek li
ça l�� ma la r� ba� lat t� �� n�n da müj de si ni ver di. 

KÖMÜR YARDIMLARI SÜRÜYOR

2011 y�l�nda düzenlenen Ku�dili Çay�r� ve
Çevresi SOS �stanbul Ö�renci Fikir Projesi

yar��mas�nda ödül alan projelerin
Kad�köylüler’le payla��lmas� ad�na Kad�köy

Belediyesi’nin deste�i ile 26 Kas�m Pazartesi
günü Kad�köy Belediyesi’nde yar��mada
kazanan projelerin sergisi ve bir de panel

düzenleniyor. Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk ile �stanbul Serbest Mimarlar Derne�i

Ba�kan� O�uz Öztuzcu’nun yapaca��
konu�malardan sonra moderatör Ratip Kansu,
Mimar Arif At�lgan, Mimar Yavuz Selim Sepin,
Mimar Yalç�n Türkdo�an’�n konu�mac� olaca��
panel saat 19.00 -20.30 aras�nda olacak, sergi

aç�l�� kokteyli ise 18.00’de ba�layacak.

Türkiye’nin en girişimci 50 üniversitesi Türkiye’nin en girişimci 50 üniversitesi Türkiye’nin en girişimci 50 üniversitesi Türkiye’nin en girişimci 50 üniversitesi Türkiye’nin en girişimci 50 üniversitesi Türkiye’nin en girişimci 50 üniversitesi 
TÜB�TAK’ın öncülü�ünde
hazırlanan “Giri�imci ve

Yenilikçi Üniversite Endeksi”,
Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanı Nihat Ergün tarafından
açıklandı. Listedeki 50

üniversite arasında Sabancı,
ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi

ilk 3 sırada yer aldı. Türkiye’de
ilk kez hazırlanan “Giri�imci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi”
üniversitelerdeki girimcilik ve
yenilikçilik faaliyetlerini te�vik

etmek amacıyla hazırlandı.
Türkiye’deki 168 üniversiteden

126’sını içeren endekse,
ö�retim üyesi 50’nin altında

olan üniversiteler dâhil
edilmedi. Giri�imci ve Yenilikçi

Üniversite Endeksi bundan
böyle her yıl yenilenerek,

üniversite tercih döneminden
önce açıklanacak. Bilimsel ve
teknolojik ara�tırma yetkinli�i,
fikri mülkiyet havuzu, i�birli�i
ve etkile�im, giri�imcilik ve

yenilikçilik kültürü ile
ekonomik katkı ve ticarile�me

boyutları gibi 23 farklı gösterge
do�rultusunda hazırlanan

Giri�imci ve Yenilikçi
Üniversite Endeksi’nde
Kadıköy ve civarındaki

üniversiteler de yer aldı.

Sanatç� Savc�n�n
ilk ki�isel sergisi
Sanatç� Savc�n�n
ilk ki�isel sergisi
Sanatç� Savc�n�n
ilk ki�isel sergisi
Sanatç� Savc�n�n
ilk ki�isel sergisi
Sanatç� Savc�n�n
ilk ki�isel sergisi
Sanatç� Savc�n�n
ilk ki�isel sergisi
‘Savcılık Yapan Sanatçı’ olarak tanınan Kadıköy Cumhuriyet Ba�savcı Vekili �smet Efe

ilk ki�isel resim sergisini Kadıköy’de açacak. ‘Resim yapıyorum çünkü bunu
engelleyemiyorum’ diyen �smet Efe,   sanatla kendini daha özgür hissetti�ini söyledi.

SER Gi TAK Vi Mi
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi
19 Ara lık 2012-5 Ocak 2013

SOS PANELi
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At las Ta rih dergisinde Fer da
Ça� la yan im za s�y la ya y�n -
la nan ya z� da “Ka d� -

köy’ün Bo �a s�’n�n” hi kâ ye si
an la t� l� yor. Biz ler de bu il -
ginç de tay lar la do lu ya z� y�
siz okur lar m�z la pay la �� -
yo ruz…

�s tan bul lu la r�n her
gün ya n�n dan geç ti �i,
önün de bu lu� mak için ran de vu
ver di �i hay van hey kel le ri ni bi lir si niz.
Ka d� köy Al t� yol’da ki ‘Dö vü �en Bo -
�a’, Emir gan Par k�’nda ki ‘Su �çen Di -
�i Ge yik ve Yav ru su’, Ka len der Or du -
evi bah çe sin de ki ‘Top Tu tan As lan’ ve -
ya Y�l d�z Par k�’nda ki ‘Ka çan Ge yik’ gi -
bi... Ka d� köy’de ki bo �a hey ke li, Sa raç ha -
ne Be le di ye Sa ra y� önün de ki as lan hey ke -
li ve SSM Be yaz Kö�k önün de ki at hey ke li -
nin im za la r�n da ki ben zer lik, ya p�t la r�n ay n�
el den ç�k t� �� n�, 1864’te Pa ris’te üre til di �i ni
gös te ri yor. Bu üç hey kel de ‘P. Ro uil lard’ ve
‘Thi eba ut’ im za la r� or tak. Ay n� ta rih ve im za -
y� ta �� yor lar. An cak bo �a ve at hey ke liy le il -
gi li ula �� la bi len k� s�t l� bil gi ler, gü ve ni lir bir
kay na �a da yan m� yor. Yi ne de ak la ilk ge len
so ru �u: Hey ke lin ya p�l ma d� �� ve ka mu sal
alan da gö rül me di �i Os man l�’da, 1864 y� l�n da
Pa ris’ten �s tan bul’a bu hay van hey kel le ri kim
ta ra f�n dan, na s�l ve ni çin ge ti -
ril mi�, �u an bu lun duk la r�
nok ta la ra ne za man yer le� ti -
ril mi� ler? Bu du rum, an cak
Fran s�z ca kay nak lar dan yap -
t� ��m ara� t�r ma lar so nu cun da
aç�k l� �a ka vu� tu. 

Edin di �im bil gi le re gö re, ka ri ye ri bo yun ca
hay van lar ko nu su na sa d�k ka lan Ro uil lard’�n
al d� �� en ün lü si pa ri�, 1864’te Sul tan Ab dü la -
ziz ta ra f�n dan ve ri len dir: Sa nat ç�, sul tan için,
24 hay van hey ke li, va zo lar ve Bey ler be -
yi Sa ra y�’n�n friz le ri ni ha z�r la m�� -
t�r. Ro uil lard, bu de va sa si pa -
ri �i ya pa bil mek için atöl ye -
sin de 10 hey kel t� ra� is tih -
dam eder. Eser le ri ne
kat k� da bu lu nan hey -
kel t ra� la r�n da im za at -
ma la r� na izin ve rir. Bir
ba� ka kay nak tay sa,
hey kel le rin isim lis te -
si, sa y� s�, kat k� da bu lu -
nan sa nat ç� la r�n ka t� l�m
dü ze yi, ya p�m y� l� ve
mal ze me si ne da ir bil gi ler

ve ri -
li yor. Bu
bil gi ler den ha re ket le,
bah se di len hey kel ler den
22’si ni tes pit et tim. 6’s� mer -
mer, 12 hey kel, ilk me kân la -
r� olan sa ray bah çe sin de ki
yer le ri ni ko ru yor. Di �er
hey kel ve va zo lar sa fark l�
yer le re da ��l m��. Ki mi
Dol ma bah çe Sa ra y�
Has bah çe si’nde, ki mi
Y�l d�z �a le’de...
� AB DÜ LA Z�Z’�N

IS RA RI
Hey ke lin ka bul gör -

me di �i Os man l�’da Ab -
dü la ziz’in ver di �i bu si -
pa ri�, hey kel ta ri hi miz

aç� s�n dan bir ilk. Ba t�’y� ya k�n dan ta kip eden
Ab dü la ziz’in bu si pa ri �i 1867’de Pa ris, Vi ya -
na, Lon dra ge zi sin den ön ce ver mi� ol ma s� da
dik kat çe ki ci. Ba t� tar z�n da ve ya ban c� bah ç� -

van la r�n dü zen le me siy le ta sar la nan
Bey ler be yi Sa ra y� bah çe le rin de

çe �it li ku� tür le ri, cey lan,
as lan ve kap la n�n da ol -

du �u 381 çe �it hay van
bes le di �i tes pit edil -
mi�. At la ra, hay van -
la ra dü� kün lü �üy le
bi li nen pa di �a h�n bu
de ko ra tif hey kel si -
pa ri �i, bel ki hay van
sev gi siy le aç�k la na -

bi lir. An cak Ab dü la -
ziz’in hey ke le il gi si ni

sür mü�, �n gi liz hey kel t ra�

C.F.
Ful ler’e
1872’de ken di -
si ni at üze rin de gös te ren bronz hey ke li ni yap -
t�r m��. Hey kel ge miy le �s tan bul’a ge ti ri lir ken
Va li de Sul tan de ni ze at�l ma s� n� em ret se de
kur ta r�l m��. Ay r� ca mer mer büs tü nü yap t�r -
m��. Va li de Sul tan’�n tep ki si, hay van hey kel -
le ri nin de sa ray çev re sin de ben zer tep kiy le
kar �� lan m�� ola bi le ce �i ni dü �ün dü rü yor. Ab -
dü la ziz’in hey kel yap t� ra rak bu ko nu da ki �s ra -
r� n� sür dür me si ni, sa na ta dü� kün lü �ü nün (re -
sim ya p� yor du) ve top lu ma hey ke li be nim set -
me ça ba s� n�n bir so nu cu ola rak yo rum la mak
müm kün.

� ‘DÖ VÜ �EN BO �A’
�S TAN BUL’U DO LA� TI

Ka d� köy’ün sim ge si ha li ne ge len ve ‘Bo �a
Hey ke li’ ola rak ta n�m la nan, ori ji nal is miy le
‘Dö vü �en Bo �a’ hey ke li nin sa ray d� �� na na s�l
ç�k t� �� bi lin me se de, Y�l d�z Sa ra y� bah çe sin -
den son ra ilk gö rül dü �ü yer Bi le zik çi Çift li -
�i’dir. Mü nev ver Aya� l� ‘Der sa adet’ ad l� ki ta -
b�n da Bi le zik çi Çift li �i’yle il gi li �u bil gi le ri
ve rir: “En ver Pa �a’n�n mem le ket ten fi ra r�n -
dan son ra da, gü ze lim çift li �i Mah mut Muh tar
Pa �a sa t�n al m�� t�. Çift lik Ka ra de niz’e ka dar
ini yor du. Çift li �in çok gü zel or ma n� gi bi ga -
yet gü zel ve �i rin bir çift lik evi ve çok k�y met -
li bronz hey kel le ri var d�. Bil has sa at, bo �a,
ge yik hey kel le ri müs tes na gü zel lik tey di.” 

Bu hey kel ler son ra ki y�l lar da Fe ner yo -
lu’nda ki Ga zi Ah met Muh tar Pa �a Kö� kü’nün
bah çe sin de, da ha son ray sa Ga zi Ah met Muh -
tar Pa �a’n�n o� lu Mah mut Muh tar Pa �a’n�n
1897’de Rum as�l l� Di mit ri Vel de mi’den sa t�n
al d� �� ve 1956’ya ka dar ai le nin mül ki ye tin de
ka lan Mer mer Kö�k’ün bah çe sin de gö rü lür.

Mer mer Kö�k ka mu la� t� r� -
la rak Mil li E�i tim Ba kan -

l� ��’na dev re dil dik ten
son ra mi ras ç� la r� ta ra -
f�n dan kö� kün e� ya -
la r� sa t� �a ç� ka r� l�r.
Kö� kün bah çe sin de
ya p� lan mü za ye de
de at hey ke li ne
Ha c� Ömer Sa ban -

c� ile Veh bi Koç
ta lip olur. Ya �a nan

çe ki� me so nu cun da
hey kel Ha c� Ömer

Sa ban c� ta ra f�n dan sa t�n al� n�r ve Emir -
gan’da ki kö� kün önü ne yer le� ti ri lir. At hey -
ke li ni ala ma yan Veh bi Koç ise me zat tan ge -
yik hey ke li sa t�n al�r. Bu hey kel de Tak sim
El ma da�’da ki Di van Ote li önü ne yer le� ti ri lir.
Bu iki hey kel bü yük ola s� l�k la Fe ner yo lu’nda -
ki Ga zi Ah met Muh tar Pa �a Kö� kü’nden Mer -
mer Ko nak’a ta ��n m�� ol ma l�. An cak bo �a
hey ke li nin Mer mer Ko nak’�n bah çe sin de ol -
du �u nu gös te ren bir fo to� ra fa, bil gi ye rast lan -
m� yor. Bo �a Hey ke li’nin ka mu sal alan da ilk

g ö  -
rül dü �ü yer se 1950-
69 ara s� Har bi ye’de ki Lüt fi K�r dar
Kon gre Mer ke zi’nin Tak sim’e ba kan cep he si,
önü dür. 1969’day sa Ka d� köy Be le di ye Ba� -
kan l� ��’n�n önü ne ta �� n�r. Da ha son ra hey kel
Be le di ye Ba� kan l�k bi na s� n�n ya n� ba ��n da ki
Eti bank bi na s� n�n önü ne kay d� r� l�r. Son ola -
rak sa 1987’de Ka d� köy Al t� yol kav �a ��n da ki
bu gün kü ye ri ne yer le� ti ri lir.
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Kadıköy’ün me�hur Bo�a Heykeli’ni bilmeyen yoktur ya da Sakıp
Sabancı Müzesi’nin önündeki at heykelini... Bu heykellerin 148 yıl
önce Paris’te özel olarak yaptırılıp getirildi�ini biliyor muydunuz? 

Kadıköy’ün ‘Fransız’ Boğa’sı
148 YAŞINDA
Kadıköy’ün ‘Fransız’ Boğa’sı
148 YAŞINDA
Kadıköy’ün ‘Fransız’ Boğa’sı
148 YAŞINDA
Kadıköy’ün ‘Fransız’ Boğa’sı
148 YAŞINDA
Kadıköy’ün ‘Fransız’ Boğa’sı
148 YAŞINDA
Kadıköy’ün ‘Fransız’ Boğa’sı
148 YAŞINDA

Bir Kaktüsün
Üstünden Zıplayan
Aslan (Saraçhane)

Bö �ü ren Bo �a
(Bey ler be yi Sa ra yı)

Su �çen Di �i Ge yik ve
Yav ru su (Emir gan Par kı)

�a ha Kalk mı� Öz gür lük Atı,
Yıl dız Sa ra yı �a le Kö� kü önün dey di...

�a ha Kalk mı� Öz gür lük Atı
(Sa ban cı Mü ze si-Emir gan)

Yav ru la rı nı Top la yan Di �i
As lan (Bey ler be yi Sa ra yı)

Pu su Kur mu� As lan lar
(Bey ler be yi Sa ra yı)
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Be le di ye si Ve te ri ner Mü dür lü �ü ile Ka d� -
köy Ta r�m �l Mü dür lü �ü yet ki li le rin den olu �an
bir ekip, Ka d� köy’de ba l�k sa t� �� n�n ya p�l d� �� tez -

gâh la r� de net le di. 
De ne tim ler s� ra s�n da G� da Ta r�m ve Hay van c� l�k Ba -

kan l� �� Ba l�k ç� l�k ve Su Ürün le ri Ge nel Mü dür lü �ü’nün
sa� l�k için uy gun gör dü �ü �art la r�n ye ri ne ge ti ri lip ge ti -
ril me di �i kon trol edil di. Ba l�k ç� tez gâh la r�n da ki dü zen -
den ve sa� l�k ko �ul la r�n dan tu tun da cin si ne gö re ba l�k -
la r�n av la na bi lir olup ol ma d� ��, sa t�� s� ra -
s�n da ol ma s� ge re ken �s� ko �ul la r�
ay r�n t� l� bir �e kil de in ce len di.
Haf ta için de ya p� lan ve Ka -
d� köy Be le di ye si Za b� ta
Mü dür lü �ü ekip le ri nin
de des tek ver di �i de ne -
tim ler de Ka d� köy semt
pa zar la r�n da ki ba l�k ç�
tez gâh la r� de net le di.
De ne tim ler s� ra s�n da Ka -
d� köy Be le di ye si Za b� ta
ekip le ri, pa zar es na f� na at�k -
la r� n� koy ma la r� için üc ret siz ola -
rak po �et da �� t� m� yap t�. 

� PA ZAR LA RIN AR DIN DAN
DÜK KÂN LAR �N CE LE NE CEK

Ba l�k mev si mi gel di, va tan da� ba l�k tez gâh la r� na
ak�n et me ye ba� la d�. Ham si, pa la mut, lü fer, ke fal, çi ne -
kop, çup ra der ken bi rer bi rer de ni zin in sa no� lu na sa� la -
d� �� ni met ler tez gâh lar da boy gös ter me ye ba� la d�. Dört
ta ra f� de niz ler le çev ri li ül ke miz de ba l�k ç� l� ��n bel li stan -
dart lar da ya p�l ma s� için yet ki li ler de ça l�� ma la r� n� ve de -
ne tim le ri ni yo �un la� t�r d�. Bu nun bir ör ne �i ne geç ti �i miz
gün ler de Ka d� köy’de ta n�k ol duk. Eren köy, Ac� ba dem,
Koz ya ta ��, Fi kir te pe, Göz te pe semt pa zar la r�n da ki yak -
la ��k 35 ba l�k ç� tez gâ h� tek tek in ce len di. Da ha ön ce den
ya z� l� teb li gat la r�n ya p�l d� �� ve ek sik le rin ta mam lan ma -
s� ko nu sun da es na f�n bil gi len dir di �i de ne tim le rin ilk gü -

nün de 6 tez gâ ha ce za ya z�l -
d�. De ne tim ler de in san sa� -
l� �� için ol ma s� ge re ken ko -
�ul lar ön ce lik le gö ze ti lir ken,

sa� l�k kar ne si ol ma yan, ge ri
dö nü �üm po �e ti kul lan ma yan -

lar, ba l�k la r� çe lik ka sa ye ri ne
plas tik ka sa lar da sa tan lar ve ba l�k �s� -

s� n� 0-4 de re ce ara l� ��n da tut ma yan lar için
i� lem ya p�l d�. 
� BA LIK BO YU KÜ ÇÜK OL MA YA CAK

Ka d� köy Be le di ye si Ve te ri ner �� le ri Mü -
dür lü �ü yet ki li le ri de ne tim le rin Ka d� köy
ge ne lin de ki sa bit ba l�k dük kân la r� na
yö ne lik ola rak da sür dü rü le ce �i ni be -
lirt ti ler. Da ha ön ce 2 de fa de net le nen
Ka d� köy Çar �� s�’nda ki ba l�k dük kân -
la r� n�n üçün cü kez de net le ne ce �i ni,
teb li ga ta uy ma yan la ra yö ne lik i� lem
ya pa cak la r� n� vur gu la yan Ka d� köy Be -
le di ye si Ve te ri ner �� le ri Mü dü rü Ali �h san
Me te, ya p� lan ça l�� ma la r�n ön ce lik le halk sa� -
l� �� n� ko ru mak için ol du �u nu vur gu la d� �� ko nu� ma -

s�n da, “De niz le ri miz de ki ba l�k av c� l� �� n�n da bel li stan -
dart lar da ol ma s� ge re ki yor. Av la nan ba l�k la r�n boy la r� -
n�n ge re ken den k� sa ol ma s� du ru mun da ba l�k nes li teh dit
al t�n da ka l� yor. Bu ne den le de ne tim ler de ba l�k la r�n tür
ve cins le ri ne gö re boy la r� n� da de tay l� bir in ce le me den
ge çir dik” de di. 

� BA LIK AL MA NIN PÜF NOK TA LA RI
Ve te ri ner Mü dür lü �ü uz man la r� ba l�k al�r ken ön ce -

lik le bi lin me si ge re ken le ri �öy le s� ra la d� lar: 
So lun gaç lar k�r m� z� ola cak. Göz

par lak ve d� �a dö nük ola cak, gri
ve içe dö nük ol ma ya cak.

Par lak ve say dam ola -
cak. Ba l� ��n göv de si ne
bas k� uy gu lan d� ��n da
par mak izi kal ma ya -
cak, göv de di renç
gös te re cek. De ri par -

lak ve di ri ola cak, pul -
lar ko lay ca sö kül me ye -

cek. Ba l� ��n üze rin de mu -
koz ta ba ka ol ma ya cak, ko ku

ol ma ya cak.
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KAL ÇA ek le mi ba ca �� göv de ye ba� la -
yan ana ek lem olup çok faz la yük ta ��r.
Kal ça ek le mi ki reç len me si, çe �it li se -

bep ler le bu ek le mi olu� tu ran ke mik le rin
üze ri ne kap la yan k� k�r da ��n a��n ma s� ve

alt ta ki ke mik le rin de for me ol ma s� d�r.
�im di siz le re kal ça ki reç len me siy le il gi li

bil gi ve ye ni bir te da vi yön te mi olan
PRP hak k�n da bil gi ver mek is ti yo rum. 

� Kal ça ki reç len me si nin
se bep le ri ne ler dir?:

Kal ça ek le mi ki reç len me le ri ni te mel ola -
rak iki ye ay� ra bi li riz. Da ha s�k kar �� la� t� -
�� m�z bi rin ci grup ta do �um sal
ya da son ra dan olu �an ya p� sal
bir bo zuk luk (kal ça ç� k� ��, ar -
trit, trav ma vb) ne de niy le za -
man için de kal ça ek le min de ki
k� k�r dak la r�n a��n ma s� so nu cu
or ta ya ç� kan ki reç len me ler yer
al�r ken, ikin ci grup ta idi yo pa tik
ola rak ad lan d�r d� �� m�z se be bi
be lir le ne me yen kal ça ki reç len -

me le ri yer al�r. 
� Kal ça ek le mi ki reç len me -

si nin ta nı sı na sıl ko nur?:
Has ta n�n �i kâ yet le ri nin kal ça
ek le min den kay nak la n�p kay -
nak lan ma d� �� as l�n da iyi bir

mu aye ne ile an la �� la bi lir. Ama
kal ça ek le mi has ta l�k la r� ara -
s�n da ay� r� c� ta n� yap mak için
ge nel lik le rönt gen fil mi çek ti ri -
lir. Ba z�  du rum lar da man ye tik re zo nans
(MR) ve bil gi sa ya ra l� to mog ra fi in ce le -

me si ge re ke bi lir. MR ile ki reç len me ye ait
ek lem pa to lo ji le ri he nüz rönt gen fil min de

or ta ya ç�k ma dan tes pit edi le bi lir. 
� Kal ça ki reç len me si

na sıl te da vi edi lir?:
Kal ça ki reç len me sin de ta n� ko nul duk tan

son ra ek le min du ru mu na gö re ilaç lar,
eg zer siz, fi zik te da vi, ek lem içi en jek si -
yon lar ve pro tez ope ras yon la r� uy gu lan -
mak ta d�r. Ha fif ve or ta va ka lar da kon -
ser va tif yön tem ler, ek lem ha ra bi ye ti nin
faz la ol du �u a��r va ka lar da ise pro tez

ope ras yon la r� uy gu lan mak ta d�r.
� Kal ça ki reç len me sin de ne tür en -

jek si yon lar uy gu lan mak ta dır?:
Ha fif va ka lar da halk ara s�n da “ho roz ibi -
�i” ola rak ad lan d� r� lan Na-Hya lu ri nat en -

jek si yon la r�, or ta ve a��r va ka lar da ise
kor ti zon en jek si yon la r� uy gu lan mak ta d�r.

Bir de çok ye ni bir yön tem olan PRP
en jek si yon la r� kul la n�l mak ta d�r.

� PRP Te da vi si ne dir?:
�n gi liz ce “Pla te let Rich Plas ma” ifa de si -
nin ba� harf le ri nin k� salt ma s� olan PRP,
“trom bo sit ten zen gin plaz ma” an la m� na
ge lir. Bu yön tem de ilaç has ta n�n ken di
ka n�n dan ha z�r lan d� ��n dan do �al bir te -

da vi yön te mi. 
� PRP na sıl el de edi lir?:

Has ta dan da mar yo lu ile yak la ��k 20 cc.
ka dar kan al� n�r ve bu kan özel ba z� i� -

lem ler den ge çi ri le rek çok sa y� da trom -
bo sit hüc re si içe ren PRP el de edi lir. 

� PRP ek lem için de na sıl et ki li olur?:
Kan dan el de edi len trom bo sit ten zen -
gin le� ti ril mi� plaz ma s� v� s� do �al bir ilaç
gi bi et ki gös te rir. En jek si yon ile ek lem

içi ne ve ri len trom bo sit hüc re le rin den ç� -
kan do �al hor mon lar ya ra lan ma n�n ve
ze de len me nin ol du �u böl ge de k� k�r dak
gi bi ya p� la r�n hüc re le ri ni uya ra rak iyi le� -

me yi h�z lan d� r�r.
� Kal ça ki reç len me sin de

PRP na sıl uy gu la nır?:
Kal ça ek le mi ki reç len me le -

rin de ge nel lik le ek le min
du ru mu na gö re bir haf ta ile

bir ay ara s�n da de �i �en
ara l�k lar la 3 kez uy gu la n�r.
Önem li olan en jek si yo nu
do� ru böl ge ye yap mak t�r.
Bu ne den le el yor da m� ile
de �il mut la ka ul tra son gö -
rün tü le me e� li �in de ya p�l -
ma s� ge re kir. Ak si tak dir de
yüz de 50 ih ti mal le ilaç ek -
lem d� ��n da ka l�r ve iyi le� ti -
ri ci et ki gös te re mez. Ya k�n
ara ile ya p� lan kor ti zon en -
jek si yo nu ve an ti ro ma tiz -

mal ilaç lar PRP te da vi si nin
iyi le� ti ri ci et ki si ni azalt t� ��n -

dan öne ril mez. 
� PRP te da vi si nin iyi le� -

ti ri ci et ki si ne za man ba� lar?:
PRP en jek si yo nu bir tür semp tom bas -

k� la y� c� uy gu la ma ol ma y�p has ta l� ��n
ken di si ni te da vi et me ye yö ne lik bir yön -
tem dir. Bu ne den le kal ça ki reç len me sin -
de et ki si en er ken 5-6 haf ta da ç� kar. A� -
r� y� azal t�r ve kal ça ek le mi ha re ket le ri ni
iyi le� ti rir. PRP te da vi si mut la ka kal ça

eg zer siz le ri ile des tek len me li dir. Ay r� ca
fi zik te da vi ile be ra ber uy gu lan d� ��n da
so nuç lar da ha da ba �a r� l� ol mak ta d�r. 

� PRP uy gu la ma sı nın
yan et ki si var mı dır?:

PRP yön te mi nin yan et ki si yok tur. Yal -
n�z ca ya p�l d� �� böl ge de ge çi ci bir a� r� ve

dol gun luk his si ola bi lir. Bu et ki bir kaç
sa at-gün için de ken di li �in den ge çer ve
her han gi bir za ra r� yok tur. Ra hat s�z l�k
his si faz la olur sa k� sa sü re li ba sit a� r�
ke si ci ler kul la n� la bi lir. Bu do �al te da vi
yön te mi ile il gi li ve ri ler he nüz çok faz la
ol ma sa da diz ek le min de ol du �u gi bi
kalça kireçlenmesinin semptomlar� da

ba�ar�l� bir �ekilde tedavi
edilebilmektedir. Bizim klini�imizdeki

uygulamalar�m�zdan kazand���m�z
tecrübelerimiz, PRP tedavisinin kalça

eklemi kireçlenmesinde iyi bir alternatif
yöntem olaca��na i�aret etmektedir. Bu
yöntemle özellikle kalça kireçlenmesi

olan genç hastalarda protez
operasyonunu geciktirmek mümkün

olabilir. 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

KALÇA KiREÇLENMELERiNDE
PRP TEDAViSi

Doç. Dr. Cengiz
BAHADIR

(Sinerji Fizik Tedavi &
Rehabilitasyon)

Tel: 0216 4490941
E.Mail:

cengizmd@gmail.com
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KADIKÖY Belediyesi Dr. Rana Be�e
Poliklini�i’nde düzenlenen “Gebe
Okulu”na kayıtlar sürüyor. Gebe

Okulu’nda; hamilelik dönemi, do�um
eylemi, do�um sonrası dönem ve

bebek bakımıyla ilgili bilimsel
do�ruları içeren e�itim içeri�i ile
hamile kadınların do�um ile ilgili

önyargılarını ve korkularını azaltmak,
anne adaylarını bebek bakımı
konusunda bilinçlendirmek ve

sa�lıklı bebekler yeti�tirmelerine
yardımcı olmak amaçlanıyor. Gebe

Okulunda yer alan konular;
deneyimli kadro (Kadın Hastalıkları

ve Do�um, Çocuk Hastalıkları,

Beslenme ve Diyet Uzmanları ve
Psikolog) tarafından anne adaylarına

aktarılacak.

Kadıköy’de balıklar denetim altında. Balıkçı esnafı
balık türlerinin korunması için olması gerekenden

kısa boydaki balıkları avlayıp satamayacak.
Tezgâhtaki balı�ın ısı �artlarını ayarlayacak,
gazete ka�ıdı, plastik kasa kullanamayacak,

geri dönü�ümü olan po�et kullanacak.

Kad�köy’de bal�klar denetlendiKad�köy’de bal�klar denetlendiKad�köy’de bal�klar denetlendiKad�köy’de bal�klar denetlendiKad�köy’de bal�klar denetlendiKad�köy’de bal�klar denetlendi

Gebe Okulu ba�l�yor 
E�itim 
Programı E�itim Konusu
1.Gün Hamilelikte Sa�lık ve Do�um 

Do�um Sonrası Kadın Sa�lı�ı
2.Gün Hamilelik Sürecinde

Psikolojik De�i�iklikler 
Do�um Sonrası Depresyon

3.Gün Hamilelik Dönemi Beslenme 
4.Gün Bebek Sa�lı�ı, Bakımı ve 

Beslenmesi 
5.Gün Annelik Rolü ve �leti�im

GEBE OKULU
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�ampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz
Galatasaray, sahasında �ngiliz devi

Manchester United'ı Burak Yılmaz'ın 54.
dakikadaki golüyle 1-0 ma�lup etti ve

gruptan çıkmak adına büyük bir adım attı.
�ampiyonlar Ligi'ne katılamasa bile grubu

üçüncü tamamlayıp yoluna Avrupa Ligi'nde

devam etmeyi garantiledi. Galatasaray öte
yandan Manchester United ile oynadı�ı 6.
maçını kazanarak �ngiliz ekibine kar�ı ilk
kez galip gelmi� oldu. Maçın tek golünü

atan Burak Yılmaz, 5 gole ula�tı ve
�ampiyonlar Ligi gol krallı�ında Ronaldo,

Messi ve Alan ile payla�tı. 

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

Pilates ve
sağlık

SA�LIKLI kilo kontrolünün yolu, do�ru
beslenme ve düzenli egzersiz yapmaktan

geçer. Ancak bazen zay�flamak u�runa yap�lan
egzersizler bilinçsiz uygulamalar nedeniyle

yarardan çok zarar getirmekte. 
��te kilo almadan spor yapman�n püf noktalar�:

Yeterli ve dengeli beslenen bir ki�i, düzenli
egzersiz de yapt���nda; kalp hastal�klar�, �eker

hastal��� gibi pek çok sa�l�k riskini ortadan
kald�rabilir. Ancak bazen zay�flamak u�runa
yap�lan egzersizler ve  bilinçsiz  uygulamalar

nedeni ile yarardan çok zarar getirmekte; hatta
kilo al�m�na yol açmaktad�r.

� �deal kilo sürdürülebilir kilodur
Egzersiz yaparken yap�lan egzersizin türü, s�kl���

süresi ve �iddetine göre enerji harcamalar� ve
enerji gereksinimleri farkl�l�k gösterir. Enerji

al�m�n�n uzun süre yetersiz veya fazla olmas�,
vücut a��rl�nda de�i�imlere neden olur. 

� Haftada 1 kilo verin
Kilo almak veya vermek için uygun yöntemlerle
diyetisyen denetiminde haftada 0.5 -1 kg hedef

olacak �ekilde kilo almal� veya verilmelidir.
� Karbonhidrat tüketiminizi

artırınKarbonhidratlar egzersiz s�ras�nda temel
enerji kayna��d�r. Bu nedenle egzersiz yaparken
karbonhidrat tüketimi art�rmal�d�r.  Karbonhidrat
tüketiminde kompleks, posa içeri�i yüksek ve

vitamin–mineral yönünden zengin olanlar
(esmer ekmek, bulgur, pirinç, makarna, di�er

tah�l ürünleri, kurubaklagiller, sebzeler,
meyveler) tercih edilmelidir.                           

� Egzersiz yaparken her 20 dakikada 1
bardak su için

Vücuttaki s�v� kayb� egzersiz performans�n�
azalt�r. Bu nedenle egzersiz öncesi, s�ras� ve

sonras�, en iyi performans ve sa�l�k için yeterli
s�v� tüketilmelidir. S�v� tüketimi için susamay�

beklemeyin, egzersiz öncesi, s�ras� ve sonras�
s�v� tüketimini art�r�n, özellikle s�cak havalarda

bol s�v� tüketmeye özen gösterin.
� Bunlara dikkat edin!

Egzersiz öncesi, çok tok veya aç olunmas�
performans� olumsuz etkiler. Egzersiz öncesi
ö�ün, egzersizden 2-4 saat önce ve mideyi
rahats�z etmeyecek, daha önce denenmi�
yiyecek ve içeceklerden seçilmelidir. Bu

ö�ünlerin temel ilkesi; yeterli s�v�, dü�ük ya� ve
posa, yüksek karbonhidrat, orta düzey protein

ve al��k�n olunan yiyeceklerin al�nmas�d�r.
Egzersiz s�ras�nda, kaybedilen s�v�n�n

kar��lanmas� amac�yla da belli aral�klarla (15-20
dakikada 1 su barda�� (200 ml) kadar) su

içilmelidir. Bo�alan karbonhidrat depolar�n�n
yerine konulmas� için, egzersizden hemen sonra
karbonhidratl� yiyecek ve içecekler tüketilmeli,
kaybedilen s�v�n�n kar��lanmas� için de bol s�v�
al�nmal�d�r. Egzersiz yapan bireyler, yeterli ve
dengeli beslendiklerinde tüm vitaminleri ve

mineralleri diyetleri ile alabilirler. Vitamin-mineral
gereksinimini kar��lamak için her besin

grubundan, her ö�ün al�nmal�d�r. Bu nedenle
egzersiz yapan bireylerin ek olarak vitamin-
mineral hap� kullanmalar�na gerek yoktur.

Geli�igüzel ürün kullan�m�ndan kaç�n�lmal� ve bu
ürünlere karar vermeden önce mutlaka bir

uzmana dan���lmal�d�r. 
� Hangi besinlerin tüketimini artırıp,

hangilerini azaltaca�ız?
� Egzersiz öncesi, sırası ve sonrası sıvı

tüketiminizi artırın.
�stenilen a��rl�k ve uygun vücut bile�imini

koruyacak, yeterli enerji içeren bir diyet tüketin.
K�sa süreli diyetler yerine, uzun süre

uygulayabilece�iniz, sa�l�kl� beslenme kurallar�
içeren diyetler uygulay�n.

�Tüm besin gruplar�ndaki yiyeceklerden dengeli
tüketin. Besin çe�itlili�ini art�r�n.

� Yüksek karbonhidratl� besinlerin tüketimini
art�r�n.

� Doymu� ya� tüketimini (tereya��, margarin
gibi kat� ya�lar) azalt�n.

� Tam tah�llar ve kurubaklagil tüketimini art�r�n.
� Günde 3-5 veya daha fazla porsiyon sebze ve

meyve tüketin.
� Günlük 3 ana, 2-3 ara ö�ünü, 2-3 saat

aral�klarla tüketin.
� Ö�ün atlamay�n, uzun süre aç kalmay�n.

� Fazla tuz ve çay �ekeri al�m�ndan kaç�n�n.
Hepinize sa�l�kl� günler dilerim.

Nurcan BENG�N (KGM Pilates E�itmeni) 

GALATASARAY, MANCHESTER’I YEND�

● Mustafa SÜRMEL�

Kad›köy Belediyesi’nin yat spo ru nun ya k�n -
dan ta n� ma s� için bu y�l ilk de fa ger çek le� tir -
di �i ör nek pro je si, �u gün ler de Ka d� köy’de

en çok ko nu �u lan fa ali yet ler den. Zi ra Tür ki ye’de ör -
nek gös te ri le cek pro je sa ye sin de Ka d� köy lü ler mil -
yar lar ca li ra l�k yel ken ve yat la ra bi ne rek, yel ken ve
yat spo ru nu hem ya k�n dan ta n� yor hem de de ni zin
key fi ni ç� ka r� yor lar. 15 Ey lül 2012 ta ri hin den bu ya -
na de vam eden “Yel ken le Ta n�� ma” pro je si ne bu gü -
ne ka dar son ba ha r�n so �u �u na ra� men 250 Ka d� -
köy lü ka t� la rak, yel ken ve de niz key fi ni bi ra ra da ya -
�a d�. Her haf ta Cu mar te si gün le ri 8.00-10.00 ile
10.00-12.00 sa at le ri ara s�n da iki se ans ola rak dü zen -
le nen ta n�� ma e�i tim le ri yak la ��k 2 sa at sü rü yor. Y�l -
la r�n uz man e�it men le ri yel ken le hiç ta n�� ma m�� ol -
sa n�z bi le si ze unu ta ma ya ca �� n�z bir de ne yim ya �a -
t� yor. Ka d� köy Be le di ye si’nin Kec hi Sai ling Yat ç� l�k
E�i tim Mer ke zi ile bir lik te sür dür dü �ü pro je 15 Ara -
l�k’ta son bu la cak. Be le di ye, Ka d� köy d� ��n dan da
ta lep ola bi le ce �i ni dü �ü ne rek hal k�n yel ken le ta n�� -
ma is te �i ne Ka d� köy d� ��n da ki le ri de dâ hil et mi�.
Pro je nin son la r� na do� ru Ka d� köy d� ��n dan da va -
tan da� lar ta n�� ma e�i tim le ri ne ka t� la bi le cek. Ga ze te
Ka d� köy ola rak biz de ta n�� ma e�i tim le ri ne ka t� la rak
unu tul maz de ne yi mi ilik le ri mi ze ka dar ya �a d�k.
Mev sim so �uk ol ma s� na so �uk tu ama mil yar lar ca
li ra l�k yel ken li yi kul lan mak, ekip ru huy la ça l�� ma la -
ra ka t�l mak pek öy le ko lay ko lay bu lun ma ya cak bir
de ne yim ol du bi zim için. 2 sa at lik he ye can do lu de -
ne yi min ar d�n dan s� cak çay la r� m� z� Ketc hi Sai ling
Yat ç� l�k E�i tim Mer ke zi or tak la r�n dan Ge nel Ko or -
di na tör �b ra him Du man ile yu dum lar ken, muh te �em
yel ken de ne yi mi nin he ye ca n�y la ol sa ge rek �b ra him
Du man ile ko yu bir soh be te ko yul duk. �b ra him Du -
man Ba ha ri ye Mektebi y�l la r�n da yel ken yo lun da ilk
ad�m la r� n� at m��. De niz Harp Oku lu’ndan me zun ol -
duk tan son ra da do nan ma da gö rev yap m��. Emek li
olun ca ho bi ola rak 14 y�l ön ce yel ken ve yat spor la -

r�y la da ha ya k�n dan il gi len me im kâ n� bul mu�. Me -
rak et tik le ri mi zi sor duk iç ten ya n�t lar al d�k.
� Yel ken le ta n�� t�r ma pro je si na s�l iler li yor?

Ku rum sal ve bi rey sel ola rak za ten be lir li
pro je ler ge li� ti ri yo ruz ti ca ri an lam da. Bu nu ni ye
özel lik le Ka d� köy lü hem �e ri le ri mi ze ak tar ma ya -
l�m di ye bir dü �ün ce do� du. Ka pa si te miz de bu -
na uy gun du. Hal k� Yel ken le Ta n�� t�r ma
prog ram la r� na, Ka d� köy Be le di ye si’nin
ön ayak ol du �u bir pro jey le ba� lat t�k. Ge -
le cek y�l da in �al lah bu pro je de vam ede -
cek. 

Yel ken le ta n�� t�r ma pro je si ne il gi
çok bü yük. �n ter net si te miz kit le ne cek
se vi ye de. Ha va lar sert le� se de ba� vu ru -
da azal ma yok. Ge len ler çok mut lu ve
he ye can l�. Biz de �s tan bul’da bu i�i
ya pan li der bir fir ma y�z. Ka d� köy
hal k� na yel ken spo ru nu an lat mak,
bu spo ru ve he ye ca n� n� ya �at mak
is ti yo ruz. 

� Yel ken spo ru nun ge le ce -
�i ni na s�l gö rü yor su nuz?

Yel ken spo ru ve yat ç� l�k
çok ge li �i yor. Ye ni ma ri na lar
aç�l ma ya ve ka pa si te le ri ge -
li� me ye ba� la d�. 3 ta ra f� de -
niz ler le çev ri li bir ül ke de
ya �� yo ruz. Ka d� köy de de -
niz le ha ��r ne �ir bir yer.
Bu spo run da ha da ge li -
�e ce �i ne ve in san la r� -
m� z�n da ha çok de ni ze
ç� ka ca �� na ina n� yo -
rum. 

� Ka d� köy sa -
hil le ri nin po tan -
si ye li ni de -
�erlendirebilir
misiniz?

30-40 y�l l�k de niz ci yim. Ka -
d� köy Ka la m�� ko yu, Mo da, Fe -
ner bah çe ek se nin de Cad de bos tan
ve Bos tan c�’ya ka dar olan böl ge Tür -
ki ye’de yel ken spo ru nun, de niz ci lik fa -
ali ye ti nin en yo �un ya p�l d� �� yer. Bun dan
da ha yo �u nu yok. Yaz k�� 365 gün de vam l� fa -
ali yet var. Bu ra da 6-7 ya ��n da ki ço cuk lar yel -
ken ku lüp le ri nin or ga ni ze et ti �i e�i tim ler ve
prog ram lar la kar ya �ar ken bi le de ni ze ç� k� -
yor lar. Tür ki ye’nin bu ko nu da ki en iyi böl -
ge si bu ra s�. Böy le olun ca olim pik an lam da
da en faz la spor cu ve ren il çe de bu ra s�.
Tür ki ye’de bir tem sil söz ko nu su ola cak sa
olim pik an lam da da bir sü rü spor cu ye ti -
�i yor. Bu da gu rur ve ri ci bir �ey il çe miz
aç� s�n dan. Yel ken Fe de ras yo nu bu ko -
nu da iyi ça l� �� yor. Ulu sal ve ulus -

larara s� alan da iyi pro je le ri var ve
gü zel ça l� �� yor lar. Ama tör De niz -

ci lik Fe de ras yo nu’nun ça l�� ma -
la r� n� da unut ma mak la z�m. 

� Spor ku lü bü kur ma y� dü �ü nü -
yor mu su nuz?

Spor ku lü bü müz he nüz yok.
Ya r�� la ra ka t� l� yo ruz fa kat

ken di ku lü bü müz ola rak de -
�il. �le ri de ku lüp kur ma y�
he def li yo ruz. Yat ku lü bü
�ek lin de bir ku lüp dü �ün -
ce miz söz ko nu su. Bu
ko nu da 2013 y� l� içe ri -
sin de Ka d� köy için bir
sür priz ya pa bi li riz. 

� Ne den yel ken yap -
ma l�?

�n ter net te sörf ya par -
ken �öy le bir gra fik bul -

mu� tum. �n sa n�n ev rim sü -
re ci ni an la t� yor du. �n sa n�n

yer dey ken ayak la n�p yü rü -
me si, mo dern in sa na do� ru gi -

di �i ni an la tan bir sü re ci an la t� yor -
du. Mo dern in san dan son ra ki sü reç -

te ise yel ken li in san res mi var d�. (Gü lü� -
me ler) Do la y� s�y la ev rim sü re cin de de çok
önem li bir ye re sa hip yel ken. Bu re sim çok ho -
�u ma git mi� ti. Do la y� s�y la bi rey sel ve grup an -
la m�n da in sa n� çok ge li� ti ren bir spor. El-be yin
di ya lek ti �i ni çok faz la kul lan ma y� ge rek ti ri yor.
Ben her ke sin, ye ti� mek te olan ço cuk la r�n mut -
la ka yel ken le ta n�� ma s� n� op ti mist, la zer ve di -
�er olim pik s� n�f lar la ta n�� ma s� n� ve ken di le ri ni
ge li� tir me le ri ge rek ti �i ni dü �ü nü yo rum. Hat ta
bel ki de zo run lu ders ola rak bi le de niz po li ti ka -
la r� n� des tek le mek ad� na ders prog ra m� na ko nu -
la bi le ce �i ni bi le ha yal edi yo rum. Ol ma l� da ba -
na gö re. �le ri ya� lar da ise bu se fer yat ç� l�k spo ru
çok ge li �e bi lir. �ir ket ler de part man la r�y la bu na
yö nel me ye ba� la d� lar. D�� ak ti vi te le ri ne yel ken
spo ru nu koy ma ya ba� la d� lar. 

YELKEN SPORUNU SEVDİ 

Kadıköylüler ‘Yelkenle
Tanı�ma’ projesi

sayesinde milyarlarca
liralık yelken ve yatlara
binerek yelken ve yat

sporunu hem
yakından tanıyor
hem de denizin

keyfini çıkarıyorlar.
Belediye yeni

projeleri de
uygulamaya koyma

hazırlı�ında.

KADIKÖYLÜLER 
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● Gök çe UY GUN

Ka mu oyun da uzun sü re den be ri tar t� �� lan, uz -
man la r�n kar �� ç�k t� �� “Hay dar pa �a Port” pro -
je si, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec li -

si’nden geç ti. “1/5000 öl çek li Ha rem Böl ge si ile Hay -
dar pa �a Li man ve Ge ri Sa ha s� Na z�m �mar Pla n�’na
ili� kin de �i �ik lik tek li fi,”
CHP’li üye le rin ‘red’ oyu ver -
me si ne ra� men AKP’li üye le -
rin ‘evet’ oyu ver me siy le oy
çok lu �uy la ka bul edil di. Plan
12 Aral�k’a dek ask�da olacak.

Plan not la r�n da Gar, kül -
tü rel te sis, tu rizm ve ko nak -
la ma ala n� ola rak ifa de edi li -
yor. Bi na n�n ze min ka t� n�n
TCDD i� let me si nin Gar hiz -
met le ri için kul la n�l ma s� ön -
gö rü lür ken, di �er kat la r�n
“ta ri hi, kül tü rel ve sos yal alt
ya p� s� ile ön pla na ç� ka cak
kül tür mer ke zi, sos yal te sis
ve ko nak la ma te si si ola rak”
kul la n� la ca �� ifa de edi li yor.
Pro jey le Hay dar pa �a'n�n
önem li bir “ti ca ret ve tu rizm mer ke zi ola ca ��” be -
lir ti li yor. Ha rem’den Mo da bur nu na ka dar bü yük
bir ala n� kap sa yan Hay dar pa �a Port pro je si ta -
mam lan d� ��n da böl ge tu riz me aç�l m�� ola cak. Pro -
je kap sa m�n da Hay dar pa �a ga r� n�n da ye ni len me si
plan la n� yor. Bu na gö re, gar iki y�l ye ni len me sü re -
ci ne gi re cek. Son ra s�n da ise bir ka t� mü ze ola rak
kul la n� la cak ve bu ra da tren geç mi �i ile il gi li ma -
ter yal ler ser gi le ne cek. Gar da ki bü fe ler ise ga r�n
içi ne da hil edi lip al�� ve ri� ye ri ola rak kul la n� la cak.
Ha rem oto ga r� ise ye �il alan ola cak.

� ‘GÖK DE LEN LER YA PI LA CAK’
Hay dar pa �a Port pro je si nin 2004’ten be ri tar t� -

�� lan pro je ler den bi ri ol du �u nu be lir ten Mi mar lar
Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si 2. Ba� ka n� Sab -
ri Or can, yak la ��k 4 mil yon met re ka re lik alan da
otel ler, kon gre sa lon la r�, al�� ve ri� mer kez le ri ve
yat li ma n� ya p� l�p, böl ge nin tu riz me aç� la ca �� n�
ifa de et ti. Ay r� ca pro je de �u an da ki li man ala n�n da
30-40 kat l� 7 ta ne gök de len ya p�l ma s� n�n plan lan -
d� �� n� söy le yen Or can, “Bu bi na lar ti ca ri amaç la
ya p� l� yor. Ka mu ala n� ola rak plan lan m� yor. �u an -
da ki tren ala n� da ima ra aç� la cak” de di. Pro jey le

bir lik te Hay dar pa �a ga r� n�n da or ta dan kal ka ca �� n�
ifa de eden Or can, Hay dar pa �a ga r� �s tan bul’un en
önem li sem bol le rin den bi ri dir. Bel ki tren yo �un lu -
�u azal t� la bi lir ama tren bu ra ya mu hak kak gel me -
li dir. Oy sa pro je ger çek le� ti �in de An ka ra’ya tren -
le git mek için ön ce Geb ze’ye git mek ge re ke cek”
di ye ko nu� tu.

� ‘S� LU ET BO ZUL MA YA CAK’
Tu rizm Ba ka n� Er tu� rul Gü nay ise pro je de

ken di le ri ni il gi len di ren k�s m�n, Hay dar pa �a’n�n si -
lü eti nin bo zul ma ma s� ol du �u nu söy le di. Gü nay,
bu ko nu da her han gi bir s� k�n t� la r� n�n ol ma d� �� n�
vur gu la ya rak, “Pro je de bi zi il gi len di ren, ya p� n�n
si lü eti nin göl ge len me me si ve ya p� n�n öz gün lü �ü -
nün or ta dan kay bol ma ma s�y d�. O ko nu da her han -
gi bir s� k�n t� m�z yok. Hay dar pa �a ta ri hi bi na s� ol -
du �u gi bi ko ru na cak ve o çev re de yük sek li �i ni
a�an bir ya p� ol ma ya cak” de di.

� KO NU YAR GI DA
Öte yan dan ko nu çok tan yar g� ya ta ��n d� bi le.

TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u -
be si, TMMOB �e hir Plan c� la r� Oda s� �s tan bul �u -
be si, Bir le �ik Ta �� ma c� l�k Ça l� �an la r� Sen di ka s� ve

Li man-�� (Tür ki ye Li man ve Ka ra Tah mil
Tah li ye �� çi le ri Sen di ka s�) ta ra f�n dan �s tan -
bul Bü yük �e hir Be le di ye Ba� kan l� ��'na, “Üs -
kü dar �l çe si, Ha rem Böl ge si ile Hay dar pa �a
Li man Ge ri Sa ha s� 1/5000 Öl çek li,
19.06.2012 Tas dik Ta rih li Na z�m �mar Pla -
n�”n�n ön ce lik le yü rüt me si nin dur du rul ma s�
ve ip ta li is te mi ile da va aç�l d�. Pla n�n ka mu
ya ra r� na ay k� r� ol du �u vur gu la nan da va di -
lek çe sin de, “Hay dar pa �a Ga r� ve Ge ri Sa ha -
s� Kent sel Si tin tü mü nü ve et ki le �im sa ha la -
r� n� içe re cek bi çim de ye ni den ele al�n ma s�
bi lim sel ve hu kuk sal bir zo run lu luk tur. Söz
ko nu su pro je ala n� tü müy le ka mu mül ki ye -
tin de dir. Ko nu mu nun stra te jik öne mi ne de -
niy le, ala n�n ka mu mül ki ye tin de kal ma s� ge -
rek mek te dir. Bu çer çe ve de, TCDD’nin, ala -
n�n mül ki ye ti ni ka mu ya ra r� na kul lan ma

ama c�y la dev ret me me si ge rek mek te dir. Kent sel

bel le �e kat k� sa� la ya cak ve onu sü rek li can l� tu ta -
cak; en düs tri yel mi ras kav ra m� n� ko ru ya rak öne
ç� ka ra cak ve bu mi ra s� ka mu ya en iyi �e kil de su -
na cak bir alan ola rak da i� lev len di ril me li ve ta sar -
lan ma l� d�r. Ola s� bir afet du ru mun da Hay dar pa �a
ala n� n�n top lan ma ve s� ��n ma nok ta s� ola rak ta sar -

ruf edil me si ka mu ya ra r� ve can gü ven li �i aç� s�n -
dan bü yük önem ta �� mak ta d�r. Bu ne den le alan da -
ki ya p� la� ma yo �un lu �u nun son de re ce s� n�r l� tu -
tul ma s� ve ka mu sal aç�k alan özel li �i nin ko run ma -
s� ge rek mek te dir. Söz ko nu su uy gu la ma n�n de vam
et ti ril me si ha lin de ise ge ri dö nü �ü müm kün ol ma -
ya cak za rar la ra ne den olu na cak t�r” de nil di.

� �N TER NET TE �M ZA KAM PAN YA SI
�n ter net üze rin den ba� la t� lan kam pan ya ile de

“Hay dar pa �a ve Sir ke ci Gar la r� gar ola rak kal ma -
s�” ta lep edi li yor. Kam pan ya y� ba� la tan Y�l d�z
Tek nik Üni ver si te si (YTÜ) Ula� t�r ma Ana bi lim
Da l� emek li ö� re tim üye le rin den Prof. Dr. Zer rin
Bay rak tar, “Ön ce lik le �s tan bul gi bi bir met ro po lün
Ana do lu ve Trak ya'ya de mir yo lu ile ba� lan t� s�n da
de mir yo lu yol cu ula �� m� için gar la r�n mut la ka kent
mer ke zin de ol ma s� ge re kir, di �er yan dan �s tan -
bul’un ve hat ta Tür ki ye’nin ta ri hin de ki önem le ri
ba k� m�n dan bu gar lar i� lev le ri ni mut la ka sür dür -
me li dir ler. Bu gün ya p�l mak is te nen ki �i le rin ta rih
bi lin ci ni si le rek geç mi� le ba� lan t� s� n� ko par mak -
t�r. Geç mi �i ol ma yan bir ulu sun ge le ce �i nin de ol -
ma ya ca �� unu tul ma ma l�” di yor.

http://www.chan ge.org/tr/kam pan ya lar ad -
re sin de ki kam pan ya n�n mu ha ta b�: Ula� t�r ma, De -
niz ci lik ve Ha ber le� me ba kan l�k la r�. �s te yen her -
kes ge rek çe si ni de aç�k la ya rak, kam pan ya ya im za -
s�y la des tek ve re bi li yor.

Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
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Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33
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‘Hay dar pa şa Port’a hem onay hem da va!‘Hay dar pa şa Port’a hem onay hem da va!‘Hay dar pa şa Port’a hem onay hem da va!‘Hay dar pa şa Port’a hem onay hem da va!‘Hay dar pa şa Port’a hem onay hem da va!‘Hay dar pa şa Port’a hem onay hem da va!
�stanbul'un tartı�malı projelerinden ‘Haydarpa�a Port’, Belediye Meclisi’nde

onaylandı. Projeye göre Haydarpa�a Garı otel ve alı�veri� merkezi, arkasındaki
tren yolu rezidans, Harem Otogarı ise ye�il alan olacak. Mimarlar Odası ve bazı

sivil toplum örgütleri, tarihi de�erleri ve do�ayı tahrip edece�i gerekçesiyle
projeye kar�ı çıkıyor. Haydarpa�a'nın tarihsel-kültürel ve endüstriyel miras

özelliklerinin korunması için eylemler ve kampanyalar da sürüyor!

Kediler de Haydarpaşa eyleminde
HAYDARPA�A’NIN gar olarak

kalması, tren sesinin
eksilmemesi, ranta feda

edilmemesi için halkın eylemleri
sürüyor. Gün geçmiyor ki
Haydarpa�a’da bir gösteri

düzenlenmesin. Bu eylemlere
katılanlar arasında minik

dostlarımız da var. Ya�am alanı
olarak seçtikleri Haydarpa�a
Garı’na ve çevresine sahip

çıkmak için düzenlenen tüm
eylemlerde yer alan birbirinden
sevimli kedilerin duyarlılı�ının

herkese örnek olmasını
diliyoruz….Foto: Tugay KARTAL
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