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�� Haberi 10. Sayfada

Ö�retmenler Günü nedeniyle
Kad�köy Belediyesi taraf�ndan

düzenlenen etkinlikte Can Dündar son
kitab�n� ö�retmenler için imzalad�,
Edip Akbayram da unutulmaz bir

konser verdi. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Son yüz elli iki yüz
senenin dünya

tarihini
dü�ünürseniz

zaten Bat�l� güç
merkezlerinin akl�n�n
daima Ortado�u’da

oldu�unu
hat�rlars�n�z. 

Türkiye'de on y�l
önce 76

üniversite vard�.
Bugün 103

devlet, 65 de
vak�f üniversitesi

olmak üzere
toplam 168
üniversite
bulunuyor. 

Büyük güçlerin aklı
Ortadoğu’da toplandı

EBEVEYNLiK

Türkiye’de
eğitim evrimi

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Anne-baba
olmak özellikle
de torun sahibi
olmak ya�am�n

en büyük
zevklerinden,

Allah’�n en yüce
nimetlerinden

biridir. 
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Nerede o eski Kadıköy nerede o Kuşdili
GENÇ mimarların gözünden

Ku�dili’ni görmek
istiyorsanız Kadıköy

Belediyesi Fuaye Salonu’nda
açılan Ku�dili Çayırı ve
Çevresi SOS �stanbul
Ö�renci Fikir Projesi

Sergisi’ni mutlaka görün.
� Haberi Sayfa 14’te

BiR dönem popüler müzi�in sembol isimlerinden
olan, �arkıları dillerden dillere dola�an Kerem

Güney’i sonsuzlu�a u�urladık. ‘Aldırma Gönül’le
ünlenen ‘Elveda Meyhaneci’yle gönül telimizi titreten
bestekâr ve yorumcu Güney’in Kadıköy Çar�ısı’nda
‘Küçük Ev’ adlı bir meyhanesi vardı bir zamanlar…

Güney ilk �arkılarını, çocuklu�unu geçirdi�i
Kadıköy’deki evlerinin cumbasında okumu�, ilk

‘�iir sergisi’ni Mühürdar’da açmı�tı. � 11’de

CHP Engelliler Üst Kurulu
tarafından Bostancı Gösteri

Merkezi’nde 2 Aralık Pazar günü
özel bir etkinlik düzenleniyor.
CHP Genel Ba�kanı Kemal

Kılıçdaro�lu’nun da katılaca�ı,
herkese açık olan “Engelliler
Ya�amda” adlı etkinlik, saat

11.00’de ba�lıyor.

Engelliler Yaşamda etkinliği, Pazar günü Elveda meyhaneci, elveda Kerem Güney…

‘CAMi YERİ’

iNADI SÜRÜYOR
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�� Haberi 8. Sayfada

�� Haberi 10. Sayfada

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü ve U�ur Dershaneleri’nin
i�birli�i ile Kadıköy’de ya�ayan, ekonomik durumu yetersiz, engelli ve
dezavantajlı gençlere ‘Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık E�itimi’ ba�ladı.   
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Kadıköy’de
öğretmenler

günü kutlaması

‘Göztepe Park�’na cami’ inad�n� sürdüren �BB, ald��� yeni bir kararla
7 y�ll�k konuyu tekrar alevlendirdi. 7 y�l önce mahkeme karar�yla durdurulan
Göztepe Park�’na cami yap�lmas�n� öngören projeye tekrar onay ç�kt�.
Caminin Ba�dat Caddesi kenarına yapılmak istenmesinin ‘gösteri�’
amacını ta�ıdı�ını vurgulayan Ba�kan Selami Öztürk, �BB'ye ‘Cami

istiyorsanız parkın içindeki ye�il olmayan alana yapın. Ama yok e�er
amaç üzüm yemek de�il de ba�cıyı dövmekse, buna izin vermeyece�iz.

Üzüm yemek istiyorsanız gelin birlikte yiyelim’ diye seslendi. 
Ba�kan Öztürk, ‘Bu son de�il, yasal süreç bitmedi. Konunun bizzat

takipçisiyim’ dedi. Ye�il alanlarına sahip çıkmak için imza kampanyası
ba�latan Kadıköylüler ise 1 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te parkta

eylem yapacak.

Kadıköy
Belediyesi’nin
önerdi�i alan

Büyük�ehir’in
istedi�i alan
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KA DI KÖY’DEN
● ANMA
� A�ık Mah su ni �e rif An ma Ge ce si
As r�n Pir Sul ta n� ola rak ad lan d� r� lan A��k Mah su ni �e -

rif; halk mü zi �in de
“A��k l�k” ge le ne �i -
nin en son tem sil ci -
le rin den bi ri si dir.
Bir çok sa nat ç� ta -
ra f�n dan söz ve
bes te le ri s�k l�k la
kul la n� lan, halk �i iri -
ne gö nül ve ren ve
ko nu� ma di li ni �i ir -
le� ti ren A��k Mah -
su ni’nin 453 pla ��,
50 ka se ti ve ya y�n -
lan m�� 9 adet ki ta b�
bu lu nu yor. 
Ka d� köy Be le di ye si
Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi de, halk
oza n� Mah su ni �e -

rif’i ölü mü nün 10. y� l�n da bir et kin lik le an� yor. 5 Ara l�k
Çar �am ba ak �a m� sa at 19.00’da ba� la ya cak an ma
ge ce si ne tüm tür kü se ver ler da vet li. 

● TiYATRO
� Van Gogh
“Bir yüz den sev gi ç� ka r� la bi lir mi ya da bir yü ze sev gi
ek le ne bi lir mi?” Van Gogh’un res me ba� la y� ��n dan
in ti ha r� na ka dar ge çen sü re ye çok ya k�n dan ta n�k l�k
ede cek si niz. Ha kan Ger çek’in oy na d� �� tek ki �i lik Van
Gogh, sev mek ve ça l�� mak üze ri ne ku ru lu bir ha yat
hi kâ ye si. Oyun, 1 Ara l�k Cu mar te si 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Bi zim Ev
Ha ber ve e� len ce iç içe ge çe bi lir mi? Te le viz yon dün -
ya s� n�n en önem li ya p�m c� la r�n dan bi ri olan Wes, gi -
de rek aza lan ray ting ler kar �� s�n da, Ame ri ka’n�n en
be �e ni len ha ber spi ke ri Jen ni fer’� po pü ler bir “rea lity
show”un su nu cu su ha li ne dö nü� tü rür. Bu ara da, Or -
ta Ame ri ka’da bir evi pay la� mak ta olan dört genç,
ger çek dün ya n�n men fa at le ri üze ri ne ate� li kav ga la ra
tu tu� mak ta d�r lar. Ti yat ro Fo ra’n�n sah ne le di �i “Bi zim
Ev”, 1 Ara l�k Cu mar te si 20.30’da Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde. 
� A�k’ın Hal le ri
Çe tin Ak can’�n ya z�p yö net ti �i, Tu na Ar man, Er can
De mi rel, Eb ru Ka ran fil ci ve So mer Kar van’�n rol al d� ��
“A�k’�n Hal le ri” ko me di si ni iz le di �i niz de hem ola y�n
kah ra man la r� n�n dü� tük le ri ko mik du rum la ra gü le cek
ama ay n� za man da da on lar la bir lik te duy gu lu an lar
ya �a ya cak s� n�z. Oyun, 2 Ara l�k Pa zar 16.00’da Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Oyu nun Adı Yok
Ha lit Ak ça te pe, Çi� dem Tunç, Ke rem Kes kin, Eb ru
Dev rim Say man, En gin Bil giç ve Tun cay Özi nel… Bir
ka ba re… Bir gül dü rü… Oyun, 2-9-23-30 Ara l�k Pa zar
16.00 ve 7-21 Ara l�k Cu ma 20.30’da CKM’de iz le ne -
bi lir. 
� Kod Adı: Li mo na ta
Ame ri ka l� 50 ya� la r�n da ki An drew ka r� s�n dan ye ni bo -

�an m�� t�r ve ka fa s� n� din le mek üze re Pa ris’e ar ka da ��
Pas cal’� zi ya re te ge lir. Fa kat Pas cal bu lu� ma ye ri ne
ge le mez ve o da bir ar ka da �� n� bu lu �a cak la r� ca fe’ye
yol lar. Bu ki �i 30’lu ya� la r�n da ki pa riz yen bir �ar k� c�
olan Ya Ya’d�r. Ya Ya’n�n “be nim le bir li mo na ta iç mek
is ter mi si niz?” so ru suy la ta n�� m�� olur lar. Oyun te mel
ka d�n ve er kek ça t�� ma s� na nük te dan bir tarz da yak -
la ��r. Kar ma Dra ma’n�n sah ne le di �i oyun 5 Ara l�k
Çar �am ba 16.30 ve 20.30’da Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Dı� Ses
Sah ne de iki ay r� ha yat kar �� m�z da. Bi lin mez bir me -
kan da ken di le ri ni bu lan iki ka d�n ya �am la r� n� ye ni den
sor gu lar ken, geç mi �in on la r� ne le re sü rük le di �i ni gö -
rü yor lar. Ka d�n la r�n bir bir le riy le ala ka l� ol ma yan ya -
�an t� la r� as l�n da or tak ka de ri göz ler önü ne se ri yor. Ar -
ka Bah çe Oyun la r�’n�n “D�� Ses” ad l� oyun la r� 4 Ara l�k
Sa l� 20.30’da Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde. 
� 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�. Meh met Er gen’in yö net ti �i
oyun, 4, 11, 18 Ara l�k Sa l� ve 27 Ara l�k
Per �em be sa at 20.30’da Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ben Ber tolt Brecht-Ka ba re
Ça �� m� z�n en bü yük ya zar la r�n dan bi ri
olan Ber tolt Brecht’in �i ir, �ar k� ve öy kü -
le rin den Gen co Er kal’�n uyar la d� �� mü -
zik li ka ba re oyu nun da; Kurt We ill, Hans
Eiss ler, Pa ul Des sa u ve Sar per Öz san’�n mü zik le ri e� -
li �in de dün ya n�n dü ze ni, ka d� n�n ko nu mu, sa va� ve
ba r�� gi bi ko nu lar da e� len ce li bir yol cu lu �a ç� k� yo ruz.
Tü lay Gü nal ve Gen co Er kal’�n per for man s�y la ka ç� r�l -
ma ma s� ge re ken oyun, 7 Ara l�k Cu ma 20.30’da Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

● F�LM GÖSTER�M�
� Ana Di lim Ne re de?
“Ana Di lim Ne re de”: Ya k�n
za man da öle ce �i ni dü �ü -
nen bir ih ti ya r�n, ana di li nin
kay bol ma ya yüz tut ma s�n -
dan duy du �u ça re siz lik kar -
�� s�n da, ken di çö zü mü nü
umut la üret me ça ba s� n� ak -
ta ran; ev de da hi ken di di lin -
de ko nu� ma n�n ya sak ol du -
�u y�l lar dan son ra, ar t�k
sak la na ma ya cak olan ‘ana
dil’ ger çe �i ve Tür ki ye’de,
res mi po li ti ka la r�n ya rat t� ��
kül tü rel trav ma n�n or ta s� n�f
bir ai le üze rin de ki et ki le ri ni
ko nu alan, ki mi in san l�k du -
rum la r� n�n ka ra mi za h�n s� -
n�r la r�n da an la t�l d� ��, ger çek
me kân ve ken di le ri ni oy na -
yan ger çek ka rak ter ler le
can lan d� r�l d� �� bir ya ban c� -

la� ma ve yal n�z la� ma hi kâ ye si... Sos yal Da ya n�� ma
ve �le ti �im Der ne �i ta ra f�n dan 2 Ara l�k Pa zar gü nü sa -
at 20.00’de Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde üc ret siz
gös te ri le cek fil min yö net me ni Ve li Kah ra man gös te -
rim ön ce sin de k� sa bir su nu� ya pa cak ar d�n dan so ru-
ce vap bö lü mü ne ge çi le cek.

● OPERA
� Bir �ö len dir Ope ra:
Kat ya Ka ba no va / Cem Man sur
Tür ki ye Genç lik Fi lar mo ni Or kes tra s� ad� n� alan Ulu sal
Genç lik Sen fo ni Or kes tra s� ku ru cu �e fi ve �n gil te re’nin
en es ki ikin ci ko ro su �ps wich Cho ral So ci ety’nin fah -
ri ba� ka n� Cem Man sur, bu an la t� da na di ren sah ne le -
nen bir ope ra ese ri ni seç ti. Mü zik ta ri hi nin öz gün bes -
te ci le rin den Le oš Ja náček’in “Kat ya Ka ba no va” ese -
ri mü zik ti yat ro su re per tu va r� n�n en çar p� c�, du yar l�,
mü zi kal ve te at ral un sur la r�n bü tün lü �ü aç� s�n dan en
et ki le yi ci eser le rin den bi ri. Rus oyun ya za r� Os trovs -
ki’nin “F�r t� na” ad l� oyu nun dan uyar la nan ope ra, kü -
çük bir ka sa ba da ge çen bir ai le tra je di si, an cak Ja -
náček’in de ha s�, ka rak ter le ri ve ili� ki le ri ni an cak en
bü yük ope ra bes te ci le ri nin ba �a ra bil di �i çok bo yut lu -
luk ta di le ge ti ri yor. Çek di li nin ri tim le ri, Ja náček’in vo -
kal ya z� s� na yön ve re rek yep ye ni bir dil or ta ya ç� ka r� -
yor. Ka d� köy Be le di ye si Sü re ya Ope ra s�’n�n üc ret siz
et kin li �i 3 Ara l�k Pa zar te si sa at 18.00’de ba� l� 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. 
� Es ki me yen Es ki ler de 
Gün cel le me ler 2
Pro je de; Bach en van si yon lar, fi -
gü ra tif bas üs tü ne do �aç la ma,
po li fo nik ola rak dü zen len mi� saz
se ma ile ri ve söz lü eser ler ses len -
di ril mek te dir. Kon ser ön ce si;
“Mü zik Ta ri hi” ve “Ma kam Mü zi �i
Te ori si” ko nu la r�n da bir se mi ner
ve ri le cek. Et kin lik 3 Ara l�k Pa zar -
te si 19.30’da Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde. 
� Ke rem Gör sev Tri o
Tür ki ye’nin ön de ge len jazz pi ya -
nist le rin den Ke rem Gör sev, kont -
rbas ta Ka an Y�l d�z, da vul da Fe rit
Od man’dan olu �an tri o, di na mik
per for mans ser gi le ye cek jazz do -
lu bir ge ce ya �a ta cak. Kon ser, 4
Ara l�k Sa l� 20.00’de Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde. Da ve ti ye

�r ti bat Nu ma ra sı: 0542 543 14 85
� Os man lı Ba rok Bes te ci si It rî 
ve Av ru pa’da ki Ça� da� la rı
It rî’nin ya �a d� �� dö ne mi �e kil len di -
ren ulus la ra ra s� ili� ki ler den yo la ç� -
k� la rak It rî, Ha f�z Post, Can te mir,
Ali Uf ki’nin ya n� s� ra Mon te ver di,
Vi val di, Händel, Schmel zer ve Bi -
ber gi bi 17.yy ba rok bes te ci ler yo -
rum la na cak. 5 Ara l�k Çar �am ba
20.00’de ba� la ya cak kon ser
CKM’de. 
� Gök han Se zen Kon se ri
21. Yüz y�l E�i tim ve Kül tür Vak f�
(YE KÜV) ku ru lu �u nun 20. Y� l�n da
“Bir Ço cuk Da ha Oku sun Di ye”
e�i ti me des tek ama c�y la Türk Sa -
nat Mü zi �i nin müs tes na ses le rin -
den Gök han Se zen kon se ri dü -
zen li yor. Kon ser, 6 Ara l�k Per �em -
be 20.00’de CKM’de. 
Da ve ti ye �r ti bat Nu ma ra sı: 444 28 39

● SÖYLE��
� Ga ze te ci-Ya zar Fa tih Por ta kal ile Söy le �i ve �m za
Bir te le viz yon ka na l�n da haf ta içi her sa bah “Ça lar
Sa at” ha ber prog ra m�y la kar �� m�z da olan ve ye ni ki -

ta b� “Ses”siz ile 2012 y� l�n da oku yu -
cu la r� ile bu lu �an Fa tih Por ta kal 1 Ara -
l�k Cu mar te si 15.30’da CKM Sa nat
Kü tüp ha ne si nin ko nu �u ola cak. Ger -
çek ha yat hi kâ ye le ri nin yer al d� �� ki tap
ile il gi li bu ke yif li söy le �i ye tüm Ka d� -
köy lü ler da vet li.
� Ma uso le um “A� kın Ma be di”
Çi vi Ya z� la r�’n�n ha z�r la d� �� ve 1 Ara l�k
Cu mar te si 15.30’da Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le� ti ri le cek
kon fe rans ta Dün ya n�n Ye di Ha ri ka -
s�’ndan bi ri olan Mo uso lum A� k�n
Ma be di ve ya an�t ma be din ge ri al�n -
ma s�y la il gi li hu kuk
mü ca de le si de �er -
len di ri le cek. 
� Tür ki ye’de Hey -

kel Sa na tı nın Ye ri ve Tan kut Ök -
tem Hey kel le ri
CKM, “Tan kut Ök tem, S� ra d� �� Bir
Us ta”  ret ros pek tif ser gi si nin ya n�
s� ra, us ta y� kay bet ti �i miz 5 Ara l�k
ta ri hin de ye ni bir et kin lik le onu an� -
yor. Tan kut Ök tem bel ge se li nin
gös te ri mi nin ar d�n dan, Tür ki ye’nin
de �er li sa nat ç� la r� Mus ta fa Pi lev -
ne li, Sü ley man Sa im Tek can, Me -
riç H� zal ve Gen co Er kal, us ta n�n
k� z� Oy lum Ök tem ��ö zen’in mo de -
ra tör lü �ün de “Tür ki ye’de Hey kel
Sa na t� n�n ye ri ve Tan kut Ök tem
Hey kel le ri ni” ko nu �a cak lar. Söy le -
�i, 5 Ara l�k Çar �am ba 15.00’te
ba� l� yor. 
� Ya zar Han ri Be na zus ile Söy -
le �i ve Di lek Tür kan Din le ti si
Ka d�n la ra seç me ve se çil me hak k�

ve ri li �i nin 78. Y�l dö nü mün -
de, ko or di na tör lü �ü nü Er -
do �an Ha li lo� lu ve Ne jat
K� z�l ka ya’n�n yap t� �� prog -
ra m�n ko nu �u Ya zar Han ri
Be na zus. “Ata türk ve Ka -
d�n” hak k�n da ki söy le �i si nin
ar d�n dan, genç sa nat ç� Di -
lek Tür kan Cum hu ri yet dö -
ne mi �ar k� la r� n� ses len di re -
cek. Üc ret siz et kin lik 5 Ara -
l�k Çar �am ba 20.00’de
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� Mus ta fa Mut lu ve Can
Atak lı ile “De re den Te pe -
den…”
Va tan ga ze te si ya zar la r�
Can Atak l� ile Mus ta fa Mut -
lu gün de me ili� kin gö rü� le -
ri ni pay la �� yor ve so ru la r� n� -

z� ya n�t l� yor. Mut lu ve Atak l�, özel lik le ik ti da r�n med ya
üze rin de ki bas k� s� n� an la ta cak. Söy le �i 8 Ara l�k Cu -
mar te si 14.00’te Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 

● SERG�
� Bir Elif Na ci Bey Var dı…
Res sam, ga ze te ci, mü ze ci ve ya zar Elif Na ci Bey ve fa t� -
n�n 25. y� l�n da, Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� Fua ye Sa lo -
nu’nda an� l� yor. 7 Ara l�k Cu ma gü nü sa at 18.00’de ba� -
la ya cak et kin lik te ya �a m� ve sa na t�y la il gi li su num lar ya -
p� la cak, an ma ko nu� ma la r� n�n ar d�n dan ser gi nin aç� l� ��
ger çek le� ti ri le cek. Sa nat ç� n�n eser le rin den olu �an ser gi -
si, 14 Ara l�k’a ka dar gö rü le bi lir.
� “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 le cek bir sa -

nat et kin li �i. Ser gi, 11 Ara -
l�k’a ka dar CKM’de gö rü -
le bi lir. 
� Ata türk ve Ka dın Fo -
to� raf la rı Ser gi si
Ka d� na Seç me ve Se çil -
me Hak k� ve ri li �i nin 78.
y�l dö nü mün de Ya zar
Han ri Be na zus’un ar �i -
vin den da ha ön ce gö rül -
me mi� Ata türk fo to� raf -
la r� zi ya ret çi le ri bek li yor.
Ser gi 1-10 Ara l�k ta rih le ri
ara s�n da Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi’nde gö rü le -
bi lir. 
� Kar ma Ya� lı bo ya
Re sim Ser gi si
Ay �e Y�l maz ve Ay �e Bü -
yük türk’ün re sim ser gi si
2-10 Ara l�k ta rih le ri ara -
s�n da Ba r�� Man ço Kül -
tür Mer ke zi’nde gö rü le -
bi lir. 

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.
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Ka d� köy Be le di ye si, Tü ke ti ci Ör güt le ri Fe de ras yo nu’nun
(TÖF) des te �iy le Tü ke ti ci Bi lin ci ni Ge li� tir me Der ne �i
(TÜ B� DER) ve Tü ke ti ci Hu ku ku Der ne �i’nin uz man la -

r� ta ra f�n dan “Bi linç li Tü ke ti ci E�i tim Prog ra m�” dü zen le di. 
Ka d� köy Kent Kon se yi Tü ke ti ci Hak la r� Ça l�� ma gru bu ola -

rak plan la nan “Bi linç li Tü ke ti ci E�i tim” Prog ra m� kap sa m�n da
ve ri len e�i tim prog ra m�, Ka d� köy Be le di ye si �eh re ma ne ti bi na -
s�n da Kent Kon se yi Ça l�� ma Grup la r� ve mer kez le re yö ne lik
ger çek le� ti ril di. Kent Kon se yi’nin tüm ça l�� ma grup la r� üye le ri -
ne yö ne lik e�i tim, TÖF ve TÜ B� DER Ge nel Ba� ka n� Fu at En -
gin ta ra f�n dan, Kent Kon se yi En gel li Mec li si, Ka d�n Mec li si,
K� dem li ler Mec li si ve Genç lik Mec li si üye le ri ne ise Tü ke ti ci
Hu ku ku Der ne �i Ba� ka n� E�i tim ci Av. �ö len Tüy süz ta ra f�n dan
ve ril di.

E�i tim ön ce si ka t� l�m c� la ra Ev ren sel Tü ke ti ci Hak la r� Bil dir -
ge si ile 4077 Sa y� l� Tü ke ti ci nin Ko run ma s� Hak k�n da Ka nun ki -
tap ç� �� da �� t� l�r ken, e�i ti min so nun da da Kent Kon se yi Ba� ka n�
ta ra f�n dan im za la nan “Bi linç li Tü ke ti ci E�i ti mi” ka t� l�m bel ge si
ve ril di. Pro je hak k�n da bil gi ve ren Ka d� köy Kent Kon se yi Tü ke -
ti ci Hak la r� Gru bu Söz cü sü Akif Güz tok lu su,  e�i tim le rin Ka s�m
ay�n da da be le di ye bi rim le ri  ve gö nül lü ev le rin de sü re ce �i ni be -
lirt ti. E�i tim ler, ön ce lik li ola rak Za b� ta, Halk la �li� ki ler, Kül tür
ve Sos yal �� ler ile Des tek Hiz met le ri Bi rim le rin de ve ri le cek.

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

Kadıköy Kent
Konseyi
Tüketici
Çalı�ma
Grubu

tarafından
düzenlenen

‘Bilinçli
Tüketici
E�itim

Programı’
devam
ediyor. 

�STANBUL �l Genel Meclisi’nin geçen ayki
oturumunda CHP �l Genel Meclis Üyesi

Süleyman Kartal ve arkada�lar�n�n imzalar� ile
verilen yaz�l� önergede, �stanbul’daki okul
kantinlerinin acilen denetlenmesi istendi.

Haz�rlad��� ve meclise sundu�u önergesi ile
ilgili bilgi veren CHP �l Genel Meclis Üyesi

Süleyman Kartal �unlar� söyledi:
“Çocuklar�m�z�n ve okullar�m�z�n ne kadar
önemli oldu�unu söylememize gerek yok.
Bas�na ve kamuoyuna da yans�d��� gibi

özellikle Uzakdo�u’dan gelen ucuz ve ithal
mallar olan silgi, çanta, beslenme çantas� vb.

kimyasal ve kanserojen içeren malzemeler
sat�l�yor. Yine, okul kantinlerinde sat�lan g�da

maddelerinin sa�l�k ve hijyenik kurallara
uygunlu�u, ürünlerin üretim izin belgelerinin ve
üretici firmalar�n�n denetiminin sa�lanmas� ve
kantinlarde çal��an personelin okul ortam�na

uygunlu�unun yani sab�ka, sa�l�k ve vb.
ko�ullar�n olup olmad���n�n denetlenmesinin

yap�lmas� için önergeyi haz�rlad�m.” 
Kartal, �stanbul Valili�i, Milli E�itim Müdürlü�ü

ve Emniyet Müdürlü�ü’nü de göreve davet etti.
Yaz�l� önerge �öyle:

“Konu: Okul kantinlerinde çocuklar�m�z�
bekleyen tehlikelerin önlenmesi hakk�nda.

2012–2013 e�itim y�l�n�n ba�lamas�yla
gelece�imiz olan çocuklar�m�z�n sa�l���

hepimizi ilgilendirmektedir. Bu nedenle okul
kantinlerinde a�a��daki konular�n denetlenmesi

gerekmektedir;
1-Ucuz ve ithal (özellikle Uzakdo�u’dan gelen)
silgi, çanta, beslenme çantas� vb. kimyasal ve
kanserojen içeren malzemeler sat�l�yor mu?

2-Kantinlerde sat�lan g�da maddelerinin sa�l�k
ve hijyenik kurallara uygunlu�u, ürünlerin

üretim izin belgelerinin ve üretici firmalar�n�n

denetiminin sa�lanmas�.
3-Kantinde çal��an personelin okul ortam�na

uygunlu�unun (sab�ka, sa�l�k ve vb.)
denetlenmesi.

4-Kantinlerin, tar�m bakanl���n�n g�da
mühendisleri ve belediye zab�talar�nca düzenli

periyodik biçimde denetlenmesinin
sa�lanmas�.

Bu hususlar�n çocuklar�m�z�n gelece�i
aç�s�ndan dikkate al�n�p, önergenin �stanbul

Valili�ine havalesini, Yüce Meclise arz ederiz.”

KLAS�KLER arasında giren Samanyolu
�arkısıyla genç ya�lı herkes tarafından

sevilen Berkant, geçti�imiz ekim ayında
hayatını kaybetmi�, 3 Ekim’de Karacaahmet

Mezarlı�ı’nda topra�a verilmi�ti. Sahneye
son olarak Kadıköy Belediyesi’nin a�ustos
ayında Özgürlük Parkı’nda düzenledi�i 80’li

Altın Yıllar etkinli�i kapsamında çıkan
Berkant’ın 52. Gün mevlidi, 21 Kasım

Çar�amba günü Fenerbahçe Camii’nde
okundu. Mevlide, Berkant’ın e�i Engin

Akgürgen, akrabaları ve yakınlarının yanı
sıra sanatçılar Bilgen Bengi, Ye�im, Metin

Ersoy, Tülay Özer, Rana Alagöz, Baha
Boduro�lu, Ersan Erdura ile Selim Durlar ve

Müzik Yorumcuları Meslek Birli�i
(MÜYORB�R) Yönetim Kurulu Ba�kanı
Ahmet Koç katıldı. Mevlidin ardından

katılanlara, tavuklu pilav, ayran, tulumba
tatlısı ve akide �ekeri ikram edildi. 

Dualar Berkant’ın
RUHUNA GİTTİ

Tüketici haklarını öğreniyorlar
PiYASAYA yakın

zamanda çıkacak olan bir
bilgisayar oyununun
tanıtımı, geçti�imiz

günlerde Kadıköylülere
heyecanlı dakikalar

ya�attı. Hitman:
Absolution adlı oyun,
Türkiye'ye gelmeden

sokakları ajanlar bastı.
Kadıköy �skelesi ve

Çar�ısı civarında
dikkatleri üzerlerine

çeken ajanlar, �a�kın
bakı�lar arasında gelen

geçene Ajan 47'nin
foto�raflarını gösterek
“Bu adamı buralarda

gördün mü?” diye sordular.
Kadıköy'de bir internet kafeye de

dalan 10 ajan, mekânda oyun
oynayanları �ok etti. Multiplayer

oyuncular ve müdavimler
ajanlara �a�kın bakı�lar fırlattı ve

kısa bir panik havası mekânı
sardı. Ajanların Kadıköy
operasyonu You Tube ve

Facebook'da da yankı
uyandırdı. Tiglon'un

Türkiye'de
da�ıtaca�ı

Hitman:
Absolution, tüm
konsollarda ve

PC’lerde
oynanabilecek.

Kadıköy ajanların gözetiminde!

İstanbul’daki okul
kantinleri denetlensin!
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Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Ha -
san pa �a Ma hal le si Gö nül lü le ri’yle 18 Ka s�m
Pa zar gü nü Na bi za de’de ve ri len kah val t� da

bi ra ra ya gel di.
Kah val t� ya ka t� lan gö nül lü ler le ay r� ay r� soh -

bet ede rek gö rü� ve öne ri le ri ni din le yen Ba� kan
Öz türk, uzun y�l lar ma hal le de ya �a m� n� sür dü ren
Ha san pa �a sa kin le riy le es ki Ka d� köy’ü  ko nu �ur -
ken duy gu sal an lar ya �an d�. Ha san pa �a es na f� n�n
da ka t�l d� �� kah val t� da, ma hal le nin so run la r� ve
bu ko nu da ne ler ya p� la bi le ce �i ko nu �ul du. 

Kah val t� ya ka t� lan her ke se te �ek kür eden Gö -

nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu üye le ri, bir lik ve
be ra ber lik için de ça l�� ma la r� na de vam ede cek le -
ri ko nu sun da söz le �e rek ay r�l d� lar.

�  KON SE R� �Z LE D� LER
Ka d� köy Be le di ye si Ha san pa �a Gö nül lü Evi

Kül tür Sa nat Ko mi te Ba� ka n� ve Yö ne tim Ku ru -
lu Üye si Su na Ak kurt, Ka d� köy Be le di ye si Gö -
nül lü Mer ke zi ça t� s� al t�n da ça l�� ma la r� n� sür dü -
ren Gül-i Naz Mu si ki Top lu lu �u’nun 21 Ka s�m
Çar �am ba ak �a m� Ka d� köy Ev len dir me Da ire -
si’nde ver di �i kon ser de, Ni ha vent bir ese ri ba �a -
r�y la ic ra et ti. Ha san pa �a Gö nül lü Evi Yö ne ti mi,

Ak kurt’un he ye ca n� na ve co� ku su na or tak ol ma -
n�n se vin ci ni ya �a d�. Gö nül lü Evi yö ne ti ci le ri,
kon se rin so nun da ba� ta Gül-i Naz Ko ro �e fi
Gür sel Mer can l�’ya, kon ser su nu muy la Özer Öz -
te kin’e ve bir bi rin den gü zel eser le rin ic ra edil di -
�i ge ce de eme �i ge çen ar ka da� la r� na te �ek kür
ede rek, ni ce kon ser ler di le di ler. 
�  BE LE D� YE B� R�M LE R�’N� GEZ D� LER

Ka d� köy Be le di ye si Ha san pa �a Gö nül lü le ri,
16 Ka s�m Cu ma gü nü be le di ye bi rim le ri ni ge ze -
rek, be le di ye nin ça l�� ma la r� hak k�n da ay r�n t� l�
bil gi al d� lar. Et kin li �in tek rar lan ma s� n� is te yen

ve ge zi den bü yük bir mem nu ni yet duy duk la r� n�
söy le yen Ha san pa �a Gö nül lü le ri, “Biz le re, bu
ay r� ca l� �� ya �a tan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� m�z
Se la mi Öz türk'e, eme �i ge çen eki bi ne, bu ge zi -
miz de Ha san pa �a Gö nül lü le ri’ne reh ber lik eden
Cenk Bey’e, Elif Ha n�m’a, biz le ri gü ler yüz le ri
ile kar �� la y�p bil gi len di ren ve her so ru mu zu ce -
vap la ya rak  il gi li yer le re yön len di ren Hiz met Bi -
na la r�n da ça l� �an gö rev li le re te �ek kür edi yo ruz.
Ta n� t�m ge zi si nin ar t�k çok da ha ge rek li ol du �u -
nu dü �ü nü yor, bu ge zi le rin de vam et me si ni di li -
yo ruz” de di ler. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 30 KASIM - 9 ARALIK 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

ENGELL�LER GÜNÜ
KUTLAMASI

Engelliler Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi

Selma Ö�ÜTÇEN
Tarih: 01.12.2012

Cumartesi Saat: 09.30
Yer: Osmana�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Osmana�a Gönüllüleri
AIDS HASTALI�I VE
KORUNMA YOLLARI

Dr. Funda
KOÇDO�AN

Tarih: 01.12.2012
Cumartesi Saat: 09.30

Yer: Özgürlük Park�
Fua Cafe

Düzenleyen: 
Feneryolu Gönüllüleri

MENOPOZ
Kad�n Hast. Uzman�

Dr. Ba�ar ÖNAL
Tarih: 

03.12.2012 Pazartesi 
Saat: 14.00

Yer: Hasanpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Hasanpa�a Gönüllüleri
TÜRK�YE’DE KADIN

OLMAK
Üniversiteli Kad�nlar

Derne�i Genel Ba�kan�
Av. Nazan MORO�LU
Kad�köy Kent Konseyi
Kad�n Meclisi Ba�kan�
Saliha Serap ÖREN

Tarih: 04.12.2012 Sal�
Saat:13.30

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllüleri
FÜSUN BATUM -

H�KMET ACARO�LU
SOLO KONSER�

Tarih: 04.12.2012 Sal�
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: 
Müzik Gönüllüleri

MEVS�MSEL
HASTALIKLAR

Tarih: 05.12.2012
Çar�amba 
Saat: 12.00
Konu�mac�: 

Prof. Dr. Koptagel
�LGÜN

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

A�LE �Ç� �LET���M
Tarih: 05.12.2012

Çar�amba 
Saat: 14.00

Konu�mac�: Prof.
Günseli MALKOÇ

Yer: 
Fenerbahçe Mahallesi

Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Fenerbahçe
Gönüllüleri

SA�LIKLI YA�AM
�Ç�N SA�LIKLI
BESLENME VE
TEMEL H�JYEN
Udem ��birli�i ile

Yüksek G�da Müh.
Sevinç AYTAÇ

Uzm. Dyt. Deniz
GONCAY

Tarih: 05.12.2012
Çar�amba Saat:14.00

Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Gönüllü

Merkezi
ALZHE�MER

HASTALI�INDA
ERKEN TANI:

ÖNELEYEMEY�Z
AMA

ÖTELEYEB�L�R�Z
Prof. Dr. Türker

�AH�NER
Tarih: 06.12.2012

Per�embe Saat: 14.00
Caddebostan Kültür
Merkezi B  Salonu

Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

KUANTUM TEKN���
NED�R? NE
SA�LAR?

Ya�am Koçu M. Serpil
Ç�FTÇ�

Tarih: 06.12.2012
Per�embe Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Moda Gönüllüleri

ANILAR VE MÜZ�K
62

�ileli �air At�lay ERGE,
Kemani Bestekar Vural

KAYA
Tarih: 06.12.2012

Per�embe Saat: 14.00
Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: 

Müzik Gönüllüleri
Yap�m-Yönetim:

Nesibe Müsevito�lu
KADININ

S�YASETTEK� YER�
Kad�köy Kent Konseyi
Kad�n Meclisi Ba�kan�

Serap ÖREN
Tarih: 06.12.2012

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedit

Defne Park� Gön.Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedit
Gönüllüleri

STRESLE BA�A
ÇIKAB�LME

YÖNTEMLER�
Uzm. Psikolog,
Pedagog Aykut

AKOVA
Tarih: 07.12.2012

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri

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

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

ARAMIZA  KATILMAYA

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

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

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

F�K�RTEPE Gönüllü Evi’nde 21 Kasım
Çar�amba günü “�nternet ve Çocuk”

konulu bir toplantı vardı.
Dr. Psk. Ekin Canba�, sunumu ile

internetin çocuklar üzerindeki etkileri,
faydaları ve zararlarından koruma

yöntemleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca
ba�ımlı olmadan internetin nasıl verimli

olarak kullanabilece�i, çocuklara ceza
ve yasaklama koymadan ilgilerini ve

enerjilerini nasıl daha sosyal
olabilecekleri yönlere çekilebilece�ini
geni� bir sunumla anlatı. Ço�unlu�unu

anne ve babaların olu�turdu�u
katılımcılar, konu hakkında ayrıntılı

olarak bilgilendirildiler. 

Ara la r�n da Fe ner yo lu Gö nül lü Evi’nde -
ki �n gi liz ce ve sat ranç der si ne ge len
ço cuk kur si yer le rin de yer al d� �� ma -

hal le sa kin le ri ile gö nül lü ler, 29 Ekim Pa zar -
te si gü nü sa at 1400’de Gö nül lü Evi’nde
Cum hu ri yet Bay ra m� n� kut la d� lar. 

Fe ner yo lu Gö nül lü Ba� ka n� Ni hal Ek -
mek çi o� lu’nun aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n -
dan bil gi sa yar ara c� l� �� ile ha z�r la nan su -
num e� li �in de ka t� l�m c� lar ara s�n da ki ço -
cuk lar ön der li �in de And okun du. Ata -
türk’ün se sin den bil gi sa yar ara c� l� �� ile
nu tuk din len di. Ka t� l�m c� lar  söz ala rak
dü �ün ce le ri ni di le ge tir di.

�i ir le rin ve mar� la r�n okun ma s� n�n ar -
d�n dan et kin lik, 10. Y�l Mar ��’n�n hep bir -
lik te okun ma s�, gü nün an lam ve öne mi
için ha z�r la nan pa no nun in ce len me si ile
so na er di.   

� ATA TÜRK’Ü SAY GIY LA 
AN DI LAR

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri, 10 Ka s�m Cu -
mar te si gü nü sa at 11:00’de Gö nül lü
Evi’nde Ata türk’ü an d�. Fe ner yo lu Gö nül -
lü Ba� ka n� Ni hal Ekmek çi o� lu ’nun aç� l��
ko nu� ma s� n�n ar d�n dan bil gi sa yar la ha z�r -
la nan Ata türk ile il gi li su num iz len di. Ko -
nu� ma c� Aki le Var dar ta ra f�n dan ya p� lan
aç�k la ma lar, ka t� l�m c� lar ta ra f�n dan il giyle
din len di. Kül tür ve E�i tim Ko mi te Gö nül -
lü le ri, Ata türk’ü an lat t� lar. Ka t� l�m c� lar
ara s�n da ki ço cuk lar ara c� l� �� ile An d� m�z
okun du ve Ata türk’ün se sin den bil gi sa yar
ara c� l� �� ile nu tuk din len di. Ka t� l�m c� lar

söz ala rak dü �ün ce le ri ni di le ge tir di ler. Et -
kin lik, 10. Y�l Mar ��’n�n hep bir lik te
okun ma s�, ha z�r la nan Ata türk  kö �e si nin
zi ya re ti ve aç� lan an� def te ri ne ya z� ya z�l -
ma s� ile so na er di.  
� �K L�M DE �� ��K L� �� KO NU LU 

KAH VAL TI LI TOP LAN TI
Fe ner yo lu Gö nül lü le ri ve sa kin le ri 3

Ka s�m Cu mar te si gü nü Se la mi çe� me Öz -
gür lük Par k� Fu a Ca fe’de kah val t� yap t�.
Her ay ge le nek sel ola rak ya p� lan kah val t� -
l� top lan t� da “ik lim de �i �ik li �i “ko nu su ele
al�n d�.  

Çev re Yük sek Mü hen di si Zey nep P� -
nar Öz türk ka t� l�m c� la r� ko nu hak k�n da
bil gi len dir di ve so ru la r� ce vap lan d� r�l d�.
Da ha son ra Fe ner yo lu Gö nül lü le ri Ko mi te
Ba� kan la r�, Ka s�m 2012 ay� et kin lik le ri

hak k�n da ka t� l�m c� la ra bil gi ver di. Fe ner -
yo lu Gö nül lü Ba� ka n� Ni hal Ek mek çi o� -
lu’nun ko nu� ma c� Zey nep P� nar Öz türk’e
te �ek kür bel ge si ver me si, ka s�m ay�n da
do �an gö nül lü le rin do �um gü nü nü kut la -
ma s� ve ya� pas ta ke si mi ile top lan t� so na
er di. 

� KÜ ÇÜK SU KAS RI VE 
BEY LER BE Y� SA RA YI GE Z� S�
14 Ka s�m Çar �am ba gü nü Fe ner yo lu

Gö nül lü le ri, Kü çük su Kas r� ve Bey ler be yi
Sa ra y�’na ge zi dü zen le di. Ço cuk la ra yar -
d�m et mek amaç l� dü zen le nen ge zi ye ka t� -
l�m yo �un du. Fe ner yo lu Gö nül lü le ri, ge zi
s� ra s�n da ka t� l�m c� la r� gö nül lü �e da vet et -
me yi, fa ali yet le ri ile il gi li bil gi ak tar ma y�
da unut ma d�. Ge zi ye ka t� lan lar, Fe ner yo lu
Gö nül lü le ri’ne te �ek kür et ti ler. 

2012-2013 ça l�� ma dö ne min de, Cum hu ri -
yet Bay ra m� et kin lik le ri çer çe ve sin de, ye -
ni e�i tim-ö� re tim dö ne mi nin de ba� la ma -

s�n dan do la y� geç ti �i miz haf ta Züh tü pa �a Gö -
nül lü evi’nde, Cum hu ri yet Ga ze te si kö �e ya za -
r� e�i tim ci-ya zar  �. Gür �en Kaf kas’�n ko nu� -
ma c� ola rak ka t�l d� ��, “Cum hu ri ye tin �la n�n -
dan Gü nü mü ze E�i tim Sis te mi miz de ki Ya p� -
sal De �i �im ler Türk çe miz ve Dil
Kir li li �i” ko nu lu se mi ner ya -
p�l d�. 

Gö nül lü evi So rum -
lu su, ko mi te ba� kan -
la r� ve gö nül lü le rin
ka t� l� m�y la ger -
çek le �en et kin -
lik te ko nu �an
Gür �en Kaf kas,
ye ni e�i tim sis te -
miy le e�i tim de ki
89 y�l l�k Cum hu ri -
yet ka za n�m la r� n�n
ye ri ne, Os man l�’n�n
med re se sis te mi olan, 4
y�l k�s m� ev vel=oku lön ce si-il -
ko kul, 4 y�l k�s m� sa ni=il ko kul son -
ra s�-or ta okul, 4 y�l k�s m� ali=or ta okul son ra s�-
li se e�i ti mi nin bu gün kü sis tem le ay nen uy gu -
la na ca ��n� söy le di. Kaf kas, ak�l ve bi li me da -
ya l�, ça� da�, ya ra t� c�, bi lim sel, sor gu la yan e�i -
tim ye ri ne e�i tim de kök lü din sel yap t� r�m la ra
gi dil di �i ni, aç� la cak ya ra n�n uzun y�l lar iyi le -
�e me ye ce �i ni be lirt ti.  

“Türk çe den ya na ol mak, Tür ki ye’den ya na
ol mak t�r. Türk çe gi der se, Tür ki ye gi der. Di li ni
yi ti ren ulus lar, öz var l�k la r� n� da yi ti rir ler” di -
yen Kaf kas, söz le ri ne �öy le de vam et ti: 

“Ata türk Türk di li ne ola �a nüs tü  önem ve -
ri yor du, 1938 y� l�n da has ta l� ��n a��r sey ri s� ra -
s�n da,  iki gün ko ma da kal m�� ve uyan d� ��n da;
‘Ar ka da� lar, dil ça l�� ma la r� n� sa k�n gev �et me -
yin’ de yip,  2  gün son ra da ve fat et mi� tir. Bu
du rum, Ata m� z�n Türk di li ne ver di �i öne mi
gös te ri yor du.” 

Dil kir li li �i so ru nu na da de �i nen Kaf kas,
ya ban c� dil söz cük, de yim ve te -

rim le ri Türk çe’ye ka ta rak
ko nu� ma n�n dil kir li li �i

ol du �u nu vur gu la d�
ve “Ata türk de

‘Ül ke si ni ve ba -
��m s�z l� �� n� ko -
ru ma s� n� bi len
Türk ulu su, di -
li ni de ya ban c�
dil le rin bo yun -

d u  r u  � u n  d a n
kur tar ma l� d�r’ di -

ye rek dil kir li li �i ne
kar �� ol du �u nu be lir -

ti yor. Türk çe miz geç -
mi� te Arap ça ve Fars ça, gü -

nü müz de ise �n gi liz ce ve di �er dil -
ler den kul la n� lan söz cük ler le yüzde 40-60 ora -
n�n da kir len di. Bu nu ön le mek için ku rum ve
i� yer le ri nin ad la r� n�n ya ban c� la� t� r�l ma ma s�,
ba s�n-ya y�n or gan la r�n da düz gün ve an la �� l�r
öz Türk çe kul la n� m� na özen gös te ril me si, Türk
Dil Ku ru mu’nun di li mi ze ya ban c� dil den ge len
söz cük le re Türk çe kar �� l�k lar bul ma s� ge re ki -
yor” de di.  

Ko nu� ma c� Gür �en Kaf kas’a ka t� l�m ve
kat k� la r�n dan do la y� te �ek kür bel ge si ve ri le rek
et kin lik son lan d� r�l d�. 

10 Ka s�m Ata türk’ü An ma Gü nü’nde
Eren köy Gö nül lü le ri sa at 9’u 5 ge çe bu
y�l ilk de fa dü zen le nen Ata’ya Say g�

Zin ci rin de ka la ba l�k bir top lu luk la gö rev yer -
le rin de ha z�r bu lun du lar.

Say g� du ru �u nun ar d�n dan �s tik lal Mar ��
ve 10. Y�l mar �� n� göz ya� la r� e� li �in de oku -
yan gö nül lü ler ve di �er ka t� l�m c� lar böy le si ne
gör kem li bir et kin lik için te �ek kür le ri ni sun -
du lar. Tö ren son ra s�n da ge le nek sel ola rak her

y�l dü zen le nen 10 Ka s�m kah val t� s� n� Ba� dat
Cad de si’nde ki Di lek Pas ta ne si’nde ya pan
Gö nül lü ler, kah val t� son ra s�n da da bir gü zel -
li �i de bir lik te ya �a d� lar Gö nül lü ler den Tü -
zün Ak t�n’�n an ne si Sa ni ha Ak t�n 100. ya �� na
gö nül lü le rin ha z�r la d� �� ya� gü nü pas ta s� e� li -
�in de gir di. Al d� �� he di yey le de duy gu la nan
Sa ni ha Ha n�m uzun ya �a ma n�n s�r r� n�n ha ya -
t� sev mek ol du �u nu söy ler ken gö nül lü le re de
sa� l�k l� ve uzun ömür ler diledi.

Feneryolu’nda yoğun günler yaşanıyor 

ZÜHTÜPAŞA’DA EĞiTiM
KONULU SEMiNER 

Erenköy’de özel bir gün

�NTERNET VE ÇOCUK

Hasanpaşalılar Başkan’la buluştular
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Kad�köy Belediyesi’nden alm�� oldu�um 2009 tarihli G 883352 no’lu ve 2010 tarihli H
223393 no’lu emlak vergi makbuzlar�m� kaybettim. Hükümsüzdür. Azmi TEPEDELEN

Ata�ehir Belediyesi’nden al�nan 20.06.2011 tarihli, 390561 no’lu, 217.50 TL. bedelli geçici
teminat makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür. Ramazan ÜÇTEPE

Sürücü ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Danı� SÖNMEZ

KAYIP �LANI

Tel.: 0533 369 35 20

TEKN�K ÇEV�R�, MAKALE, TEZ VE
SUNUMLARINIZ �Ç�N LÜTFEN ARAYINIZ…

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS 
SINAVLARA HAZIRLIK (KPDS, ÜDS, IELTS)

AC�L ELEMAN ARANIYOR
KESTANE KAYNAK SULARI
A2 ve B sürücük ehliyeti olan

eleman ar�yor.

�rtibat tel. 

0507 46 78 59
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Fo to� raf met re Der ne �i, Ka d� köy Sö �üt lü çe� -
me’de aç�l d�. Aç� l� �a; Prof. Sa bit Kal fa gil,
�b ra him Za man, Na dir Ede, Zey nep Or hon

Tar gaç, Yrd. Doç .Dr. Ok tay Ço lak, Ne dim Si pa -
hi, Fir devs Sa y� lan ve Al tu� Oy mak gi bi ül ke miz
fo to� raf sa na t� n�n ön de ge len isim le ri ka t�l d�. 

“Ül ke miz fo to� raf ve si ne ma sa nat la r� na ye ni
bir so luk ge tir me yi” he def le yen Der ne �in ku ru lu -
�u na ve ser gi aç� l� �� na, fo to� raf ve si ne ma dün ya -
s�n dan yo �un bir il gi ol du. 

Fo to� raf met re-Fo to� raf, Film ve Ge zi Der ne -

�i; bir lik te üre tip, pay la� mak, ge li� mek, ge li� tir -
mek is te yen fo to� raf, film ve ge zi dost la r�n ca 27
Ey lül 2012 ta ri hin de ku rul du.

Tür ki ye’de fo to� raf ve si ne ma sa nat la r� n�, ge -
zi kül tü rü nü yük sel te cek her tür lü sa nat sal et kin li -
�in mer ke zin de ve ön cü sü ol mak viz yo nu ile yo la
ç�k t�. Fo to� raf met re Der ne �i; ti ca ri kay g� ta �� ma -
dan fo to� raf, si ne ma ve ge zi alan la r�n da si ner ji ya -
ra tan, fo to� raf ve si ne ma sa nat la r� n�n için de olan
her ke si kap sa yan ça l�� ma lar yap ma y� he def li yor.

Fo to� raf ve si ne ma sa nat la r� ala n�n da bir lik te

üret mek, or tak pro je ler ger çek le� tir mek üze re yo la
ç� kan Fo to� raf met re Der ne �i, sa nat sal üre ti mi des -
tek le yip ge li� ti re cek ge zi le re ç� ka cak, et kin lik ler
dü zen le ye cek. Der nek, ül ke miz kül tü rü nün, sa na -
t� n�n, do �al ve ta ri hi var l�k la r� n�n yurt için de ve
yurt d� ��n da her yö nü ile ta n� t�l ma s� na; kay bo lup
git mek te olan ta ri hi, do �al ve kül tü rel de �er le ri mi -
zi bel ge le me ye ve ko ru ma ya; bun la r�n top lum sal
ve bi lim sel aç� dan de �er len di ril me si ni sa� la ma ya
yö ne lik ça l�� ma lar ya pa cak. 

www.fo tog raf met re.org

Sem poz yu mun aç� l�� kon se ri ni Mar ma ra
Üni ver si te si Mü zik Bö lü mü ö� re -
tim üye le rin den pi ya nist Hyun

So ok Te kin ver di. Otu ru mun bi -
rin ci k�s m�n da ko nu� ma c� ola rak
�tal ya, Mi la no di Tech ni co Is ti tu to
Grap hi ca Ins ti tu ti on’dan ö� re tim üye si
Doç. Dr. Ser gi o Oli vot ti, Es ki �e hir Ana -
do lu Üni ver si te si Gra fik Bö lüm Ba� ka n�
Prof. Tev fik Uçar ve  gra fik ta sa r�m c� Esen
Ka rol yer al d�. 

�kin ci otu rum da Ma ke don ya Üs küp Mü ze -
si Di rek tö rü ve Ma ke don ya Fon Üni ver si te si
Mul ti med ya ve Ta sa r�m Fa kül te si ö� re tim üye si
Yrd. Doç. La ze Trip kov, Mi mar Si nan Üni ver si -

te si Gra fik Bö lüm Ba� ka n� Prof. Ay �e gül �zer,
Puck Com mu ni ca ti on Rek lam Ajan s� Ya ra t� c�

Di rek tö rü Ha luk Erk men ko nu� tu, otu rum -
la r�n mo de ra tör lü �ü nü ise Ö�r. Gör.

Duy gu Bey kal �z yap t�. Üçün -
cü otu rum da Ma ca ris tan,

West  Hun gary Üni ver si te -
si ö� re tim üye si, dün ya ca

ün lü gra fik sa nat ç� s� Prof.
�st van Orosz, �n gil te re Le eds Üni -

ver si te si, Scho ol of De sign ö� re tim üye si
Dr. Pa ul Wil son ve Grey Rek lam Ajan s� ya ra -
t� c� di rek tö rü En gin Ka fa dar ile Ye di te pe Üni -
ver si te si Gra fik Bö lü mü ö� re tim üye si Yrd. Doç.
Gür büz Do �an Ek �i o� lu ko nu� ma c� ola rak ka t�l -

d� lar, otu rum ba� kan l� �� n� ise fa kül te de ka n�
Prof. Na zan Erk men yap t�. Gü nün en dik -

kat çe ken et kin li �i dün ya ca ün lü gra fik
ta sa r�m c� la r� �st van Orosz ve Ser gi o

Oli vot ti’nin afi� ser gi siy di. �st van
Orosz Afi� Ser gi si 22 Ara l�k’a ka dar

Do �u� Üni ver si te si H Blok Fua ye
Ala n�n da, 1-15 Ocak 2013 ta rih -

le ri ara s�n da da Ce mal Re �it
Rey Sa nat Ga le ri si’n de gö rü -

le bi le cek. Ser gi o Oli vot ti’nin
Afi� Ser gi si ise 22 Ka s�m-7 Ara l�k

2012 ta rih le ri ara s�n da Do �u� Üni ver si te si
K Blok Fu aye de gra fik me rak l� la r� n� bek li yor.

● Gök çe UY GUN

Ge çen ler de bir ak �am, hat ta tam ola rak ta rih
ve re lim si ze; 25 Ka s�m Pa zar ak �a m� Ka d� -
köy so kak la r�n da tu haf bir te la� var d�. 

Ba ha ri ye'de her kes bir bi ri ne o’nu so ru yor du.
Ko �ar ad�m yü rü yor du in san lar o’nu gör mek için.
Bi zim için de bul mak çok zor ol ma d�. Ba ha ri ye
Cad de si’nden yu ka r� do� ru ç� kar ken gör dü �ü müz
parlak spot ���k la r� ve k�r m� z� ha l� ye te rin ce aç�k
edi yor du her �e yi, ipu cu ara ma ya ge rek kal ma d�.
Sa de ce biz ga ze te ci ler de �il, ba� ta Hal dun Dor -
men, Nur se li �diz, Gök sel Kor tay ol mak üze re ün -
lü si ma lar da olay ye rin dey di. Her kes o’nu bek li -
yor du. Soh bet le rin ana ko nu su hep o’ydu. Son ra
sa lo na al d� lar bi zi. He ye can l� bir mü zik dol dur du
ku lak la r� m� z� ve bir anons; “Sher lock Hol mes'in si -

zi bul ma s� n� is te mi yor sa n�z te le fo nu nuz ka pat ma y�
unut ma y�n!” 

Ve i� te dün ya ca ün lü, ze ki, asil de dek tif Sher -
lock Hol mes, Lon dra’dan kal km�� Ka d� köy’e ka -
dar gel mi� ti ve kar �� m�z day d�! Yar d�m c� s� ve sa d�k
dos tu Dr. Wat son ile bir lik te yak la ��k 2 sa at lik sü -
re için de bi zi he ye can dan he ye ca na sa vur du, ay k� -
r� ve de tay c� ba k�� aç� s�y la zih ni mi zi aç t�, ki mi za -
man da kes kin ze kâ s� n�n izi ni ta �� yan es pri le riy le
gül dür dü. 

� DÜN YA NIN EN ÜN LÜ 
ÖZEL DE DEK T� F� SAH NE DE

Evet, ikin ci se zo nun da da, bir bi rin den özel
oyun la r� ti yat ro se ver ler le bu lu� tu ran Ak’la Ka ra
Ti yat ro’da ser gi le nen “Sher lock Hol mes” oyu nu -
nun dün ya prö mi ye ri ge ce sin den ta n�k ol duk la r� -
m� z� ak tar d�k bu ra ya dek. E�er Hol mes ka dar ze ki

ise niz an la m�� s� n�z d�r za ten! 
�im di dün ya ca ün lü de dek ti fi Tür ki ye'de

ilk kez ti yat ro sah ne si ne ta �� yan oyun la il gi li
bil gi ve re lim siz bul ma ca se ver ti yat ro tut kun -
la r� na. Ak’la Ka ra Ti yat ro’da bu se zon ser gi -
le ne cek 5 oyun dan bi ri olan Sher lock Hol -
mes; Sir Art hur Co nan Doy le'un “Bo hem -
ya'da Skan dal” ve “Dan se den Adam lar”
ad l� hi kâ ye le rin den Ke rem Ko ban bay ta ra -
f�n dan  uyar lan m��. Oyu nun ba� rol le rin de
Bu rak Ka ra man, Ke rem Ko ban bay, Be ril
Sen va rol, Fa tih Gül nar, Em re Tö rün, Tu gay Er ver -
di, Ar zu Ak�n, Gül nur Ba da kal, Ha kan Çe li ker,
Adem Tür ker ve Mert �i� man lar yer al� yor. Ç�l g�n
de dek tif Sher lock Hol mes ve Dr. Wat son ze kâ do -
lu bir ci na ye tin ar d�n da ki gi ze mi oyun bo yun ca se -
yir ci ile bir lik te çö zü yor. 

�lk per de de ç�l g�n de dek ti fi mi zin mü� te ri si olan
Bo hem ya Kra l�, Ire na Ad ler ad l� bir ka d� n�n �an ta -
j�n dan kur tul mak is ti yor. Hol mes ve Ad ler'in ze kâ -

la r� çar p� ��r ken, ade ta bir sat ranç kar �� la� -
ma s� na ta n�k olu yor iz le yi ci ler. �kin ci per -
de de ise üç y�l son ra ya gi di yo ruz. Bu kez
ise mü� te ri Ire na Ad ler'in e�i God frey Nor -
ton olu yor. An cak Nor ton'un Hol mes ile gö -
rü� tük ten he men son ra öl dü rül me si olay la r�
ka r�� t� r� yor. Ka ti lin kim ol du �u nu bul mak
da el bet te ki de dek ti fi mi ze dü �ü yor zi ra hiç -
bir �e yin gö rün dü �ü gi bi ol ma d� �� n� sa de ce
o gö re bil mek te dir...

Sher lock Hol mes ka dar ze ki olup ol ma -
d� �� n� gör mek is ter se niz, Hol mes si zi se zon
bo yun ca Ak’la Ka ra Ti yat ro’da bek li yor
ola cak!

www.ti yat ro ak la ka ra.com
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on yüz el li iki yüz se ne nin dün ya ta ri hi ni
dü �ü nür se niz za ten Ba t� l� güç mer kez -
le ri nin ak l� n�n dai ma Or ta do �u’da ol du -
�u nu ha t�r lar s� n�z. 1800’le re ka dar gö zü
ve eli ok ya nus lar da, Ye ni dün ya’da olan

�n gil te re, Fran sa gi bi em per yal or ga ni zas -
yon lar, o za man dan iti ba ren dik kat le ri ni ve il -
gi le ri ni es ki ta rih te ki zen gin lik le ri ni çok tan yi -
tir mi�, yor gun ve yok sul dü� mü� Ya k�n do �u
co� raf ya s� na çe vir di ler. Bu il gi ye, 1850’ler -
den son ra ye ni yük se len güç ler Prus ya Al -
man ya s� ve ar d�n dan Çar l�k Rus ya s� da ka t�l -
d� lar. T�p k� son ra dan ün lü film le re de ko nu
olan Ame ri ka’da ki “al t� na hü cum” mi sa li, bu
de fa da Or ta do �u’nun “si yah al t�n”�na kar ��
ka ba ran i� tah, böl ge yi bam ba� ka bit mez tü -
ken mez se rü ven le rin, kar ga �a ve ça t�� ma la -
r�n oda �� ha li ne ge tir di.

Ga ze te Ka d� köy’de Or ta do �u ile il gi li
epey ce ya z� ya y�m la d�m. Al man d�� po li ti ka -
s� n�n dip lo ma si di li ne ba ��� la d� ��; di �er ül ke -
le rin de he men be nim se di �i “�ark me se le si”
pra tik te o za man lar Os man l� co� raf ya s� için -
de sa y� lan bu böl ge yi kas te di yor du. Böy le ce
Or ta ça� y�l la r�n da kut sal se bep ler le; Ku düs
sev da s�y la Ba t�’n�n Do �u ile bo �u� ma ala n�
olan böl ge, bu de fa ve ay r� ca do �al ser vet le -
ri nin ele ge çi ril me si için bü yük güç le rin ak� n� -
na u� ra d�. ‘Ay r� ca’ söz cü �ü ne oku yu cu nun
dik ka ti ni çek me li yim. Çün kü ‘kut sal’ amaç la -
r�n da bun ca yüz y�l da in san l� ��n ka zan d� ��
mad di ve ma ne vi ge li� me le re, bi li min ve sa -
na t�n ve rim le ri ne ra� men sür dü �ü nü ege men
güç le rin söz cü le ri nin aç�k la ma la r�n dan ö� -
ren dik. Önem le ha t�r lan ma l�: ABD’nin es ki
ba� kan la r�n dan bü yük ya ni ba ba Bush
1990’lar da ki Or ta do �u (Irak) se fe ri s� ra s�n da
böl ge yi ‘Tan r� Kral l� ��’; ‘Tan r� la r�n Do la� t� ��
Top rak lar’ gi bi son de re ce çar p� c� söz cük ler -
le ta n�m la d�. 1945’ten son ra Ba t�’n�n pat ron -
lu �u nu �n gil te re’den ta ma miy le dev ra lan
ABD ba� ka n� n�n ifa de si ta rih sel Do �u-Ba t�
z�t la� ma s� n�n bü tün ‘ba r��, inanç la ra say g�,
e�it lik’ ve ben ze ri söy lem le re kar ��n sür dü -
�ü nü aç�k ça ka n�t l� yor du. Ay r� ca i�in h� ris ti -
yan l�k-is la mi yet bo yu tu nun da çe kin me den
dil len di ril me si de ge cik me di. New York’ta ki
�kiz Ku le ler ha di se si Ba t�-Do �u ili� ki le rin de,
da ha da aç�k ça s� Ye ni Dün ya dü ze ni ad�y la
ye ni len mek is te ni len em per yal sis tem ba k� -
m�n dan bir dö ne mi ba� lat m�� ol du. 

Yer yü zün de in san l� ��n ma ce ra s� böl ge le -
rin, mil let le rin güç den ge le ri nin sü rek li de �i� -
me siy le yü rü yüp git mi� tir. Güç lü olan/olan -
lar, po zis yon la r� n� ko ru ma ya ça l�� sa da, ta ri -
hin ak� ��n da den ge le rin de �i� me si ka ç� n�l -
maz d�r. �n san öm rü bu de �i �ik lik le ri gö re cek
uzun luk ta de �il dir ama ta rih kay de der.
Önem li olan ‘mil let le rin bel le �i’dir. Dün ya da
olup bi te ni kav ra mak bu mil li bel le �in var l� �� -
na ba� l� d�r. 

Gö rü len ve an la �� lan Ba t� l� la r�n Ya k�n do -
�u/Or ta do �u ad� n� (!) ba ��� la d�k la r� böl ge nin,
ge li� mi� zen gin ve kud ret li ül ke ler için çok
k�y met li ol du �u dur. Ba t�, Or ta do �u’nun in -
san la r� n� kü çüm se yip hor gö rür ken, top rak la -
r� n�, ara zi si ni pek be �en mek te dir. Yi ne an la -
�� lan, dün ya güç den ge le rin de; bir ba� ka de -
�i� le elin de bu lun dur du �u gü cü ko ru ya bil -
mek ve den ge nin de �i� me si ne en gel ola bil -
mek için Or ta do �u’ya da ha do� ru su onun
do �al ser vet le ri ne muh taç t�r. O ser vet le rin
pay la ��l ma s� i�i ne gel mi yor. Muh te me len
dert, Irak’�n, M� s�r’�n, Su ri ye’nin, Emir lik le rin,
Suu di Arap la r�n, �ran’�n de mok ra tik olup ol -
ma ma la r� de �il; ye ral t� ser vet le ri nin si yah al -
t� n�n ba� ka yer le re kap t� r�l ma s� kor ku su dur.
Me se la Çin’in, Rus ya’n�n, Hin dis tan’�n �u Or -
ta do �u de nen böl ge nin ha ya t� na gir me si ih ti -
ma li mi Ba t� l� güç le ri te la� lan d�r mak ta d�r? 

Her �ey gi bi ar t�k sa va� mo del le ri de de -
�i� ti ve de �i �e cek. Tür ki ye Bi rin ci Bü yük Sa -
va�’a em per yal ül ke le rin ça t�� ma s� n�n bir fi -
gü rü ola rak gir mi� tir. Or ta do �u me se le si ni
�n gil te re o za man bel li bir a�a ma ya ge tir mi� -
ti. Ya ni pro je nin bü yük bir k�s m� ta mam lan -
m��, Os man l� co� raf ya s� dü zen len mi� ti. Ba t�
dip lo ma si si uzun erim li dir. Ve hiç unut maz.
Mil li bel lek bu nun için önem li dir. Bü yük le rin
te pi� me si nin he ye ca n� na ka p�l mak ace mi lik -
tir. 

Murat  KATOĞLU

S

Büyük güçlerin aklı
Ortado�u’da toplandı T�YATRO Aç�kça’n�n yeni

oyunu “Dut �erbeti”,
rengiyle, kokusuyla,
k�vam�yla izleyenleri

bamba�ka bir dünyaya
davet ediyor. Oyun, iki

ailenin iç içe geçen
�a��rt�c� hikâyesini

anlat�yor. Dut �erbeti;
�iddetin, sevgisizli�in,
ileti�imsizli�in ve geçmi�
zaman�n çorak topraklar�n�
suluyor. Sevgisini ve iyi niyetini
korumaya çal��an, önce anne, sonra e�

olan Nevin; bir triko atölyesinde
çal��maya ba�lar. Vicdan�n ve �efkatin
merkezinden çoktan savrulmu� olan

R�za; Nevin’in dünyas�nda yeni yaralar

açmaya devam eder,
ya�anacak yeni bir hayat�

de�i�tirdi�ini bilmeden.
Kas�m ay�nda
sahnelenmeye

ba�lanan ve sezon
boyunca Kad�köy
ÖyküSahne’de

sahnelenecek olan
oyunu Sertaç Ayvaz

yaz�p yönetti. Oyun sezon
boyunca Kad�köy

ÖyküSahne’nin alternatif salonu
Hemzemin’de sahnelenecek.

1993 y�l�ndan beri çe�itli tiyatro salonlar�nda
faaliyetini sürdüren Tiyatro Aç�kça, 2010
y�l�ndan beri Kad�köy’de kurdu�u kendi

sahnesinde perdelerini aç�yor. Ekip,

ÖyküSahne ad�n� verdikleri sahnede farkl�
gruplara prova ve oyunlar� için de ev sahipli�i
yap�yor. Tiyatro Aç�kça, özgün çal��malar�yla

ve ÖyküSahne projesiyle 2010 y�l�nda
XI.Direkleraras� Seyircileri ödülüne de

lay�k görülmü�tü.
0216.330 53 30 / www.tiyatroacikca.com /

www.oykusahne.com

ÇOCUKLU�UNU Kadıköy’de
geçirmi� olan ve her söyle�isinde
eski “Kadıköyü”nden bahseden

yazar Selim �leri, Kadıköy Belediyesi
Sanat Kütüphanesi’nin konu�u oldu.

24 Kasım Cumartesi günü
Caddebostan Kültür Merkezi’nde

gerçekle�tirilen söyle�iye, okurların
ilgisi de yo�undu. Yakla�ık iki saat

süren söyle�i boyunca �leri,
çocuklu�undaki Kadıköy’den,

zamanla ya�anan de�i�imlerden,
yazarlık serüveninden,

romanlarından konu�tu ve
izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Söyle�inin ardından okurları için
kitaplarını imzalayan Selim �leri, bir

sonraki söyle�ide bulu�mak dile�iyle
veda ederken Kadıköy’den çok mutlu

bir �ekilde ayrıldı�ını vurguladı. 

Tiyatro Açıkça’dan ‘Dut Şerbeti’

Meşhur dedektif
Kadıköy’e geldi!

Kadıköy’de Ak’la Kara Tiyatro’da sahnelenen ‘Sherlock Holmes’
oyununu, sezon boyunca izleyebilirsiniz.... 

Kadıköy’e yeni fotoğraf merkezi

Grafik Tasar�m�n Gelece�i,
DO�U�’TA KONU�ULDU

Kadıköy yeni bir
foto�raf merkezine

kavu�tu.
Foto�rafmetre

Derne�i,
kurucuların

foto�raflarından
olu�an karma

foto�raf sergisi ile
açıldı.

Do�u� Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi GRAD I  ‘Grafik Tasarımın
Gelece�i’ ba�lıklı 1. Uluslararası Grafik Tasarım Sempozyumu’nu, 22 – 23

Kasım 2012 tarihlerinde üniversite kampüsünde gerçekle�tirdi.

SELiM iLERi
CKM’deydi
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● Söy le �i: �s ma il B� ÇER

Fi liz Ela su, ede bi yat ve sa nat dün ya s�y la ya -
k�n dan il gi le nen ler için ya ban c� bir isim
de �il… “Ye ni Har man”da ma ka le le ri ve

il gi çe ki ci rö por taj la r�y la, Yön Rad yo’da ha z�r -
la y�p sun du �u “Mu sic Junc ti on” ad l� �n gi liz ce
prog ram la bi li ni yor. K� sa bir sü re ön ce, Des tek
Ya y� ne vi mar ka s�y la ç� kan “Oyun” ad l� ilk ro -
ma n� büyük be �e ni top la d�. Fi liz Ela su’yla, 90’l�
y�l la r� an lat t� �� ro ma n� üze ri ne ko nu� tuk.

� Ma ka le ler, rad yo prog ram la r� ve �im di de
ilk ro man; “Oyun”… Bel ki kla sik bir so ru ola -
cak; ne den ro man?

Ma dem kla sik bir so ru sor du nuz, ben de kla -
sik bir ce vap ve re yim: Ço cuk lu �um dan be ri iyi
bir oku rum ve ede bi ya t�n çe �it li tür le riy le hep
bir u� ra� içe ri sin de ol dum. Ki mi ya z�n tür le ri
ara s�n da ak�� kan l�k çok ko lay ol ma sa da ma ka -
le ler den tu tun, öy kü le re, �i ir le re hat ta aka de mik
tez le re hep si nin bir �e kil de yaz ma edi mi ne kat -
k� da bu lun du �u nu dü �ü nü yo rum. Ro man, uzun
so luk lu bir ya z�n tü rü el bet te; öy le ki yir mi li
ya� la r�m dan iti ba ren ba� la y�p ya r�m b� rak t� ��m
epey ro man ça l�� mam ol du. Bi ri ni bi ti re bil mek,
de mek �im di ler de müm kün ola cak m��… 

� Pe ki, “Oyun” na s�l ç�k t� or ta ya ve bu ad�
na s�l al d�? “Oyun”u ay n� za man da in san la -
r�n ya �a ma ba k� �� n�n bir iz dü �ü mü
ola rak gö re bi lir mi yiz?

“Oyun”, ki ta b�n gi ri �in de
bu lu nan, yi ne yir mi li ya� -
lar da yaz d� ��m de -
ne me-öy kü tar -
z�n da ki met ne
ver di �im isim di, ro -
ma n� o me tin den yo la
ç� ka rak yaz ma ya ba� -
la d�m. Ya zar ken de ge -
çi ci ola rak bu is mi kul lan -
d�m an cak tüm ara y�� la r� ma
ve bir iki ke re fi kir de �i� tir -
me me ra� men, bir tür lü on dan
vaz ge çe me dim. So ru nu zun de -
va m� na ge le cek olur sak:“Oyun”,
Türk çe’nin ge nel ka rak te ri ne uy -
gun, bir do lu an la m� bu lu nan, de yim -
ler le, ata söz le riy le fark l� kul la n�m la r�
olan son de re ce zen gin bir ke li me. 80’li
y�l lar la bir lik te ise kul la n� m� epey çe �it -
len mi�, ki mi ide olo jik söy lem le re e� lik et -
me si ne ra� men in san la r�n pek de ay�r d� na
var ma dan kul lan d� �� bir ke li me. ‘Ka zan mak’,
‘kay bet mek’ ve ‘oy na mak’ üze ri ne fi kir ler üre -
ten, gün lük ya �am içe ri sin de ve ili� ki le rin de bu
ke li me le ri ve tür lü ver si yon la r� n� kul la nan bir
do lu in san var çev re miz de. “Ya �am bir oyun
mu?” Mo dern in sa n�n an cak oy na ya rak mut lu
ola bi le ce �i �ek lin de te ori ler üre ten ler de var gü -
nü müz de. Ben, üç yüz kü sur say fa yaz d�m…

Okur, ken di ka rar ver sin de rim.
� Ro ma n�n geç ti �i dö nem 1990’lar Tür ki -

ye’si… Bu dö ne min si zin aç� n�z dan öne mi ne -
dir?

90’lar Tür ki ye’de sa de ce ku mar ha ne le rin
yay g�n la� t� �� bir dö nem de �il, ay n� za man da ül -
ke de eko no mik, po li tik, sos yo lo jik aç� dan bü -
yük sar s�n t� la r�n ya �an d� ��, ül ke üze rin de çe �it li
oyun la r�n oy nan d� �� bir dö nem. Tur gut Özal’la
ba� la yan li be ral le� me ham le le ri, 5 Ni san ka rar -
la r� n�n ge tir di �i eko no mik kriz, re kor enf las yon
oran la r�, 96’da AB Güm rük Bir li �i’ne gi ri�, 28
�u bat, top lum da ki mu ha fa za kâr la� ma ve ce ma -
at le� me ol gu su, Su sur luk ola y�, köy yak ma lar,
ka y�p lar, Cu mar te si an ne le ri, Si vas ola y�, özel
rad yo ve te le viz yon lar, kö �e dön me ci li �in zir ve
yap ma s� gi bi pek çok ör nek sa ya bi li riz. Tüm
bun la ra ila ve ten, Sov yet le rin da ��l ma s�y la 80
dar be si nin ar d�n dan ikin ci bir dar be yi yen
Sol’da bit kin lik,  halk ta ve genç lik te olu �an de -
po li ti zas yo nu ek le ye bi li riz. Tek bir alan ha riç;
‘ka d�n ha re ket le ri’…  Ka d�n la r�n li be ral eko no -
mi ye ka t� l� m� n�n önü nün aç�l ma s� n� sa� la yan bir
di zi ka rar la bir lik te, sos yal an lam da da ha ak tif,

da ha gö rü nür ol ma s�… 90’lar da
ku ru lan ‘Mor Ça t� Der ne �i’, fe -

mi nizm, “Be de ni miz bi zim -
dir!” slo gan la r�, ka d�n la r�n

mor i� ne le ri, be kâ ret kon -
tro lü pro tes to la r�, 93’te

Tan su Çil ler’in, bir ka -
d�n ba� ba ka n�n gö re ve

gel me si gi bi ör nek ler
bu dö ne me dam ga -

s� n� vu ran, ka d� n�n
öz  gür  le�  me s i ,

birta k�m ta bu -
la r�n k� r�l ma -

s� aç� s�n dan
son de re ce

ö n e m  l i
g e  l i �  -

m e  -
l e r .

Ro ma -
n�n tüm

bun lar dan izo le
gi bi gö rü nen apo li tik

at mos fe rin de, ka rak ter le ri
üze rin de dö ne min ve ül ke de ki

dö nü �ü mün göl ge le ri var. Bun lar,
ben ce o dö ne me ait ol du �u ka dar ge le ce -

�e, �im di ye de ait göl ge ler…
� Ro ma n�n geç ti �i me kân ol duk ça dik kat

çe ki ci: Ku mar ha ne… Sa n� r�m ede bi ya t� m�z da

bir ilk, ya n� l� yor mu yum?
Be nim bil di �im ka da r�y la da evet. Ta bii yan -

l�� bi li yor ola bi li rim…
� Ro man da si yah diz giy le ve bi rin ci te kil

ki �i an la t� m�y la ve ri len ‘To pal’ka rak te ri il gi
uyan d� r� yor; ro ma n�n so nun da da çö zü lü yor
dü �üm. Bu ka rak te rin 1996’da öl dü rü len ve
ka mu oyun da ‘Ku mar ha ne ler Kra l�’ ola rak bi -
li nen Ömer Lüt fi To pal’la bir ili� ki si var m�?

‘To pal’, ede bi ya t� m�z da s�k kul la n� lan bir la -
kap. Be nim ro ma n�m da maf ya, çe te ler, or ga ni ze
suç lar yok; an cak Ömer Lüt fi To pal’�n far k�n da
ola rak, özel lik le seç tim bu is mi.

� Pe ki, Tür ki ye ku mar sa lon la r�y la ilk kez
Tur gut Özal dö ne min de ta n�� t�. Özal, ay n� za -
man da Nak �i ben di ta ri ka t� na olan ya k�n l� ��y la
da bi li ni yor du. Na s�l olu yor da ku mar ha ne ler
onun dö ne min de bu ka dar yay g�n la �a bi li yor?

Ha t�r lar sa n�z, Tur gut Özal, Mil li Se la met
Par ti si ge le ne �in den ge len, Tür ki ye’yi ‘al t� Ma -
lat ya, üs tü Tek sas’ ya ni ‘kü çük Ame ri ka’ yap ma
is te �i ni s�k s�k ifa de et mi�, ‘mil li yet çi lik’, ‘mu -
ha fa za kâr l�k’, ‘din dar l�k’ söy lem le ri nin ya n� s� -
ra, as l�n da a��r l�k l� ola rak ‘li be ral’ ve ‘prag ma -
tist’olan bir li der di. ‘Ser best pi ya sa eko no mi si’
onun la yer le� mi� ti ül ke mi ze. Yi ne ha t�r lar sa n�z,
d�� po li ti ka m�z da “bir ko yup üç al mak” yak la �� -
m� da Kör fez sa va �� s� ra s�n da, onun la ba� la m�� -
t�. Bu ba� lam da, ku mar ha ne le rin Özal dö ne min -

de aç�l m�� ol ma s�n da bir çe li� ki gö re mi yo rum.
Ül ke yi bir ku mar ha ne eko no mi si olan Ame ri kan
ka pi ta liz mi ne ek lem le mek te bir so run gör me yen
zih ni yet,  ku mar ha ne aç mak ta ni ye bir çe li� ki
ya �a s�n?

� “Oyun” için, ay n� za man da ‘bir ka d�n ro -
ma n�’,‘fe mi nist bir ro man’ da di ye bi lir mi yiz?

Ka d� n�n öz gür le� me si ül ke miz de �im di ye
ka dar hep Ba t�’ya öy kü ne rek ol mu�. Bu Tan zi -
mat’tan be ri böy le… Cum hu ri yet dö ne min de de
tüm ka za n�m la ra ra� men ka d�n as l�n da hep
‘edil gen’ ko num da. Ör ne �in ka d� n�n ça l�� ma ha -
ya t� na ko ca s� n�n iz ni ol ma dan ka t� la bil me si nin
önü da hi 1990 y�l�nda al� nan bir ka rar la ger çek -
le� ti. Ka d� n�n cin sel li �i ve ken di be de ni üze rin -
de söz sa hi bi ol ma s� ise bil di �i niz gi bi gü nü -
müz de da hi tar t�� ma ko nu su ve ka d� na �id de tin
ana ne den le rin den bi ri. Du rum böy le olun ca, ro -
ma n�n esas ka rak ter le ri nin ka d�n ol ma s� ve bun -
la r�n ko �ul la r� na, fark l� ko num la r� na ve se çim le -
ri ne ra� men ge rek duy gu sal ili� ki le rin de ge rek -
se i� ha yat la r�n da et kin ka rak ter ler ol ma s�, bir
ka d�n ro ma n� ol du �u nu dü �ün dür te bi lir. An cak,
ya zar ola rak ve ken di ni ‘ka d�n ya zar’ ka te go ri -
siy le s� n�r la ma y� do� ru bul ma yan bi ri ola rak, ro -
ma n� da bu nun la s� n�r la ma n�n do� ru ol ma d� �� n�,
fark l� düz lem ler de oku na bi le cek bir ro man yaz -
ma y� he def le mi� ol du �u mu be lirt mek is te rim.

� Ro man da Alan, Ali sa, An na, Ru ben gi bi

Ba t� l� ka rak ter ler var. On la r�n a� ka ba k� ��y la
Me la hat ve Sem ra’n�n a� ka ba k� �� ara s�n da ki
fark l� l�k la r�n kay na �� ne dir; ni çin Ba t� l� lar?

Ki �i le rin ken di öz nel ko �ul la r� ka dar, için de
bu lun duk la r� top lu mun ko �ul la r�n dan kay nak l�
ba k�� aç� la r�, yak la ��m la r� ola cak t�r. Bu ka ç� n�l -
maz. Bu du rum a� ka ve ili� ki le re yak la ��m aç� -
s�n dan da ge çer li… Ba t�’da her �ey mü kem mel
de �il el bet te; bu nu bi li yo ruz. An cak Sem ra ve
Me la hat’�n ya �a mak zo run da ol du �u �ey ler o
dö ne min Ba t� l� ro man kah ra man la r� n�n ya �a d�k -
la r�n dan fark l� ol sa ge rek. Da ha ön ce be lirt ti �im
gi bi, ma dem öz gür le� mek için Ba t�’ya öy kü nü -
yo ruz, on la r� re fe rans al� yo ruz, bu du rum da on -
la r� da ro man la r� m�z da i� le me miz ge rek di ye
dü �ü nü yo rum.

� Ro ma n�n ba� kah ra ma n� Sem ra, ça l�� ma
ha ya t�n da bir çok ka d� n�n ya �a d�k la r� n� ya �� -
yor; i� ye ri yö ne ti ci si Alan’�n ta ciz le ri kar �� s�n -
da di re ni yor. Sem ra’n�n ba� kal d� ran dik du ru -
�u nu bü tün ka d�n la ra (hak l� ola rak) ör nek
ola rak su nu yor su nuz… Ya n� l� yor mu yum?

Ben hiç bir �ey de mek is te mi yo rum. �s te yen -
ler ro ma n�n kah ra man la r�… On la r�n söy le dik le -
ri ise, okur la ken di ara la r�n da…

� OYUN
Fi liz Ela su
Des tek Ya y� ne vi, 2012/244 say fa. 
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Yaşam bir ‘OYUN’ mu?Yaşam bir ‘OYUN’ mu?Yaşam bir ‘OYUN’ mu?Yaşam bir ‘OYUN’ mu?Yaşam bir ‘OYUN’ mu?Yaşam bir ‘OYUN’ mu?
Kadıköy Modalı yazar Filiz Elasu’nun ilk romanı

‘Oyun’, 90’lı yılların Türkiyesi’nde geçiyor. 
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● Gök çe UY GUN

�s tan bul’un ta ri hi de �e re sa hip ya da be ton -
la r�n ara s�n da zar zor va rol ma ya ça l� �an ye -
�il alan la r� bir bir ya p� la� ma ya aç� l�r ken,

ba zen de es ki plan lar tek rar tek rar gün de me
ge ti ri li yor. Bu nun son ör ne �i geç ti �i miz gün -
ler de Ka d� köy’de ya �an d�.

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si, Çam l� -
ca’ya ca mi, Hay dar pa �a port pro je si, Tak sim
pro je si tar t�� ma la r� na bir ye ni si ni ek le ye rek,
da ha do� ru su es ki def ter le ri aça rak, “Göz te -

pe’ye ca mi” ka ra r� al d�. �BB Mec li si, Ka d� -
köy’de bu lu nan Göz te pe 60. Y�l Par k�’na ca mi
ya p� m� n�n önü nü açan imar pla n� de �i �ik li �i ni,
CHP’li le rin kar �� oy la r� na ra� men ka bul et ti.
Ka ra ra gö re �BB, 8 bin met re ka re lik par k�n
a�aç lar la kap l� yem ye �il olan 2 bin 500 met re -
ka re lik k�s m� na ca mi in �a et me yi he def li yor.
Ko mis yon ka ra r� n�n mec lis te oy lan ma s� s� ra -
s�n da söz alan CHP Grup ba� kan Ve ki li Fah -
ret tin Kay han, ca mi ye kar �� ol ma d�k la r� n�, an -
cak ye �il alan la r�n azal t�l ma s� n� is te me dik le ri -
ni kay det ti. “Ka d� köy’de ih ti yaç var sa ca mi
ya p� la bi lir” di yen Kay han, ca mi nin park ye ri -
ne ba� ka bir ar sa ya ya p�l ma s� n� is te di. Bü yük -
�e hir Be le di ye Mec li si �mar Ko mis yon Ba� ka -
n� Se fer Ko ca ba� da, söz ko nu su dü zen le me yi
mah ke me ka ra r� na is ti na den yap t�k la r� n� ifa de
ede rek, “Ka d� köy Be le di ye si’nin ba� ka bir ye -
re ya p�l ma s�y la il gi li bir tek li fi var. O ko nu yu
de �er len di re ce �iz’’ de di.

� ‘CA M� YE DE ��L 
YER SE Ç� M� NE KAR �I YIZ’

Ye �il alan has sa si ye ti ne de niy le ka ra ra kar -
�� ç� kan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, “Biz ca mi ye de �il, ye ri ne kar �� y�z” vur -
gu su nu ya p� yor. Zi ra Öz tük’e gö re 50-60 y�l l�k
a�aç la r�n bu lun du �u böl ge nin ca mi in �a s� ya
da her han gi bir ba� ka in �a at için ya p� la� ma ya
aç�l ma s� çok yan l�� bir ka rar. Öz türk, �BB’ye
sa de ce “Ca mi yi ye �il ala na yap ma y�n” de mek -
le kal m� yor, al ter na tif yer de gös te ri yor; “Biz
di yo ruz ki ‘Ha y�r bu ra ya yap ma y�n, he men bu -
ra n�n ar ka ta ra f�n da  bas ket ve fut bol sa ha la r� -
n�n bu lun du �u, hiç ye �il ol ma yan bir yer var.
Ge lin ora ya ya p�n ca mi yi ih ti yaç var sa’. Ora s�
da par k�n s� n� r� için de. Ora ya ya par sa n�z hem
ye �il alan kat le dil me mi� olur hem de par k�  bü -
tün lü �ü bo zul ma m�� olur. Hat ta al t� na 200-300
araç l�k oto park da ya pa l�m. Hem böl ge nin hem
ca mi ye ge len le rin oto park ih ti ya c� kar �� lan s�n
hem de bu ra s� di ni te sis ola rak hiz met ve re bil -
sin.” An cak Ba� kan Öz türk’ün bir ku� ku su da
yok de �il. His set ti �i gü ven siz li �i �öy le an la t� -
yor; “Biz bu öne ri mi zi 2.5-3 ay ön ce yap m�� -
t�k. Ön ce bi zim öne ri mi zi de �er len dir me le ri
ge re kir ken, ken di plan la r� n� ka bul et me le ri, sa -

mi mi yet ko nu sun da ku� ku ya rat t�. An cak Ka -
dir Top ba� ile yap t� ��m te le fon gö rü� me sin de
ken di si ba na bu ka ra r� ke sin le� me di �i ni, bi zim
öne ri mi zin ma kul ol du �u nu gö rü �ü le bi le ce �i ni
söy le di. Ar t�k top on lar da. �BB Mec li si, ye �i li
ima ra aç mak ye ri ne al ter na tif yer öne ri le ri ni
gün de mi ne al ma l�.”

� YA SAL SÜ REÇ YAN LI�
Ba� kan Öz türk,  ko nuy la il gi li ya sal sü re -

cin yan l�� l� �� na da �u söz ler le i�a ret edi yor;
“2005’te söz ko nu su ye �il ala na di ni te sis ala n�
ya p�l ma s� na ili� kin �BB Mec li si ka ra r�, ya p� lan

iti raz lar üze ri ne �da re Mah ke me si’nce ip tal
edil mi� ti, Da n�� tay da  bu ka ra r� ona m�� t�. Da -
ha son ra �BB, ka ra r� ye ni den göz den ge çir mek
üze re Da n�� tay’a ba� vur du. O s� ra da üye ler de -
�i� ti. Da n�� tay, ye ni 5 üye nin 3’e 2 ka ra r�y la
‘Ca mi ya p� l�r’ de di. Ka rar Da n�� tay’da gi dip
ge lir ken, �BB 2010 y� l�n da al d� �� ka rar la bu
ala n�n tek rar ye �il ala na al�n ma s� yö nün de ka -
rar ç� kar d�. �im di, �BB ‘Al d� �� m�z ye �il ka ra r�
dur sun. Mah ke me ka ra r� ge çer li dir. Ya ni 2005
y� l�n da ki plan ge çer li’ di yor. �BB, hu ku ken
böy le bir ka rar ala maz. Hu ku ken ge çer li olan
2010’da ki ka rar d�r. Bu ka rar çok su kal d� r�r.”

� YAR GI YO LU DA MA SA DA!
Öz türk, ko nu ya ili� kin tüm ola s� l�k la r� da

de �er len di ri yor el bet te. Zi ra Ka d� köy’ün be le -
di ye ba� ka n� ola rak böl ge do �a s� n�n ko run ma -
s�n dan, ye �il alan la r�n mu ha fa za edil me sin den
ya na. �BB’nin al d� �� ka ra r�n ke sin le �e rek, pla -
n�n yü rür lü �ü gir me si ha lin de ise ya p� la cak tek
�ey yar g� ya ba� vur mak ola cak. “Yurt ta� lar la
bir lik te da va aç�p a�aç la r�n yo �un ol du �u bu
böl ge yi ko ru mak için eli miz den ge le ni ya pa ca -
��z. Ben biz zat bu sü re cin ta kip çi si ola ca ��m”
di yen Öz türk, Ka d� köy lü le ri mü ca de le le ri ni
sa kin bir �e kil de sür dür me ye da vet edi yor.
Ba� kan’a gö re, za ten Ka d� köy lü le rin bü yük
k�s m� da ca mi ye kar �� de �il, ye �il alan kat le dil -
me di �i sü re ce, ma kul bir ye re ca mi ya p�l ma s� -
na kar �� de �il ler.

� TOP BA�: ‘DA NI� TAY KA RA RI NI
UY GU LU YO RUZ’

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Ka -
dir Top ba� ise da ha ön ce di ni te sis ala n� ola rak
ön gö rü len pla n�n mah ke me ka ra r�y la ip tal edil -
di �i ni an cak Da n�� tay’�n 2011 y� l�n da al d� ��
ka rar la bu ip tal ka ra r� n�n bo zul du �u nu ha t�r la -
t� yor. Top ba�, “Pla n�n Da n�� tay ka ra r� na uy -
gun ha le ge ti ril me si ge re ki yor du, mec li si miz

bu nun ka ra r� n� ver di. Da n�� tay’�n ver di �i ka ra -
r�n ge re �i ye ri ne ge ti ri li yor. Ka d� köy Be le di -
ye si ca mii için ba� ka bir yer tek lif et mek is ti -
yor. Bu tek lif mec li si mi ze ge lir ve uy gun gö rü -
lür se söz ko nu su alan iba det ye ri ola rak be lir -
le ne bi lir. Önem li olan bir ih ti ya c�n gi de ril me -
si dir, bu nun bir ger gin lik ko nu su ol ma s� n� is te -
mi yo ruz” di ye rek gö rü �ü nü ifa de edi yor.

� GÖZ TE PE BE TON LA �I YOR MU?
Öte yan dan geç ti �i miz gün ler de ga ze te -

miz de yer ver di �i miz “Göz te pe be ton la �� yor
mu?” ba� l�k l� ha ber de, Ka d� köy’ün sa y� l� ye �il
alan la r�n dan bi ri olan Göz te pe Par k�’nda �s tan -
bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin bir sü re dir yü -
rüt tü �ü ye ni le me ça l�� ma la r�n�n böl ge sa kin le -
ri nin tep ki si ni çek ti �i ni be lirt mi� tik. Ye ni le me
ça l�� ma la r� n�n tep ki çek me si nin ne de ni ise ya -
p� lan ça l�� ma lar do la y� s�y la par k�n bir çok ye ri -
nin ka z�l ma s�, par k�n yem ye �il ve ren gâ renk
do ku sun dan eser kal ma ma s�. Bu gün ler de ca mi
tar t�� ma la r�y la tek rar  gün de me otu ran par k�n
�BB’nin yap t� �� ye ni le me ça l�� ma la r�y la da ha
da be ton la �a ca �� en di �e si ha kim. Göz te pe Par -
k� Ak ti vist le ri ad l� grup, par k�n es ki den ol du �u
gi bi ye �il ha liy le kal ma s� ve be ton la� ma ma s�
ge rek li li �i ni sos yal pay la ��m si te le rin den vur -
gu lu yor lar. Göz te pe Par k� Ak ti vist le ri “ba k�m
ve ye ni le me ça l�� ma s�” ad� al t�n da a�aç la r�n
ke sil di �i ni be lir tir ken, par ka 20 met re ça p�n da 

be ton dan dev bir ���k ha vu zu nun ya p�l ma s� n�
ele� ti ri yor lar. �u gün ler de her ta ra f� ka z�l m��
hal de in �a at mal ze me si ve araç la r�y la do lu
olan park ta yer yer ye ni ya p� lan be ton un sur lar
çok faz la dik kat çe ki yor. Park ta ne gi bi ça l�� -
ma lar ya p� la ca ��, ça l�� ma la r�n ne za man ta -
mam la na ca �� ve bit tik ten son ra ne tür bir pey -
zaj ve dü zen le me nin ya p�l m�� ola ca �� ko nu -
sun da ise Bü yük �e hir Be le di ye si’nden her han -
gi bir aç�k la ma yap m� yor.

� MO DA’DA DA ‘BE TON PARK’ 
TEP K� S�

Di �er ta raf tan �s tan bul Bü yük �e hir Be le di -
ye si’nin Mo da Sa hil Par k� Pey zaj ça l�� ma s� da
tep ki top lu yor. Kur ba �a l� de re & Mo da �ni si ya -
ti fi ad� al t�n da bi ra ra ya ge len semt sa kin le ri,
be ton la� ma ya kar �� ç� k� yor. Ko nuy la il gi li bir
im za kam pan ya s� ba� la t�l d�. http://bit.ly/be -
ton suz ad re sin de ki di lek çe ör ne �in de, “�BB,
Mo da Sa hil Par k�’nda sa� l�k s�z, 4 dö nüm top -
ra �� hap se den be ton plak ze min uy gu la ma ma -
l� d�r. Aci len bu yan l�� tan dö nül mez se bu park -
ta da top ra ��n suy la, in sa n�n top rak la ili� ki si
ke si le cek, be ton ta va lar da emil me den bi ri kip
yan s� yan rad yas yon sa� l� �� m� z� bo za cak, bu
or tam da ye �il alan bit ki kök le ri bo zu la ca ��n -
dan kam yon la ge ti ri lip ka ro ka ro ya p�� t� r� lan
fut bol sa ha s� çim le rin den iba ret ka la cak” de ni -
li yor.
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ür ki ye'de on y�l ön ce 76 üni ver si te
var d�. Bu gün 103 dev let, 65 de va k�f
üni ver si te si ol mak üze re top lam 168
üni ver si te bu lu nu yor. Bu du ru ma

e�i tim de dev rim mi de sek ev rim mi de sek,
ilim mi de sek elim mi de sek, ne de sek?

Mil li E�i tim Ba ka n� Din çer: “Dün ya da ki
ge li� me le re pa ra lel ola rak, ona ben zer bir
�e kil de ta lep odak l� bir e�i tim kur gu lu yo -
ruz. E�i tim sis te mi ni de mok ra tik le� ti ri yo ruz
ve es nek le� ti ri yo ruz” de mi�. E�i ti mi ‘de -
mok ra tik le� tir mek’, ‘es nek le� tir mek’ ne
de mek? Be nim bu kav ram la r� du yun ca ak -
l� ma di rekt yük sek ö� re tim ge li yor. Ama yi -
ne de ne de mek? Üni ver si te yö ne ti ci le ri nin
ö� re tim üye le ri, ö� ren ci ve ida ri per so nel
tem sil ci le rin den olu �an bir se çim he ye ti ta -
ra f�n dan aday gös te ri len ler ara s�n dan atan -
ma s� m� de mek? Üni ver si te le rin top lum ta -
ra f�n dan de net len me si mi de mek? Ö� re tim
üye le ri nin e�i tim-ö� re tim, sa nat-ara� t�r ma-
ya y�n yap ma ve yay ma öz gür lük le ri nin ve
im kan la r� n�n ge li� ti ril me si mi de mek? 

Din çer, ‘e�i tim de de mok ra si ve es nek -
lik’ der ken ilk ve or ta ö� re tim de ki seç me li
ders le ri kas te di yor ol ma l� ki sö ze �öy le de -
vam edi yor: “Biz 21 ta ne se çim lik ders
koy duk. Ora da ço cuk lar en çok ma te ma tik
ve uy gu la ma la r� ders le ri ni seç ti ler. �kin ci
ola rak en çok se çi len ders ya ban c� dil
ders le ri ol du. Üçün cü ve en çok seç tik le ri,
hat ta yak la ��k 450 bin ço cu �u muz seç ti,
Ku ra n� Ke rim der siy di.” Ma te ma tik ve ya -
ban c� dil der si za ten ge çen se ne ler de zo -
run lu ola rak oku tul du �u na gö re, de mek ki
bu ‘de mok ra tik le� me ve öz gür le� me’ me -
se le si nin özü Ku ran-� Ke rim der sin den ge -
çi yor.

Din çer yük sek ö� re tim le il gi li ise “AB
önü müz de ki stra te jik plan he def le ri do� rul -
tu sun da, nü fu sun ta ma m� n�  li se me zu nu
yap mak, top lam nü fu sun da yüz de 40’dan
faz la s� n� üni ver si te me zu nu yap mak is ti yor.
Tür ki ye’de ise biz her ile üni ver si te  aç t� �� -
m�z için ele� ti ri li yo ruz” di yor. Çok do� ru,
gün geç mi yor ki ye ni bir üni ver si te aç�l ma -
s�n! ‘Bu tik’ üni ver si te, ‘te ma tik’ üni ver si te,
‘kent’ üni ver si te si; ‘ye ni lik çi’ e�i tim, ‘gi ri -
�im ci' e�i tim’... �im di bu ra da sor mak is ti -
yo rum, aç� yor su nuz da aca ba dün ya üni -
ver si te le ri ba �a r� s� ra la ma s�n da ilk 100’ün
içe ri sin de Tür ki ye’den kaç üni ver si te var?
Ben si ze �öy le bir is ta ti sik bil gi si ve re yim,
ilk yü zün içe ri sin de tek ‘bir’ Türk Üni ver si -
te si var, o da OD TÜ. �lk 400'ün içe ri sin de
ise OD TÜ da hil ol mak üze re 4 üni ver si te
bu lu nu yor. 

O hal de ikin ci bir so ru da ha so ra y�m; ör -
nek al d� �� n�z AB, Türk üni ver si te le rin den
ka ç� n�n dip lo ma s� n� ‘üni ver si te dip lo ma -
s�’ndan sa y� yor? Özel lik le t�p, mü hen dis lik,
mi mar l�k, hu kuk gi bi alan lar da Tür ki ye’den
al d� �� n�z üni ver si te dip lo ma s� sa de ce
denk lik s� na v� na gir me hak k� ve ri yor. Ka bul
gö rür se de ön li sans dip lo ma s� sa y� l� yor.
Ya ni üni ver si te aç� yor su nuz da, bu okul la -
r�n ‘ni te lik’le ri ne dir? Kel le he sa b�y la yük -
sek ö� re tim olu yor mu? ‘Ni te lik li’e�i tim ol -
ma dan, sa de ce ‘dip lo ma ka �� d�’yla kül tür
se vi ye si ar t� yor mu?

Yük sek ö� re ti min ve as�l üni ver si te e�i -
ti mi nin en önem li aya �� ö� re tim kad ro la r� -
d�r. Ken di mi zi al dat ma ya l�m, Tür ki ye'de b� -
ra k�n 168’i, aca ba do� ru dü rüst 40 üni ver -
si te ye ye te cek sa y� da ö� re tim kad ro su var
m�?

As l ı  AY HAN

T

Türkiye’de
eğitim evrimi

Caminin Ba�dat Caddesi kenarına yapılmak istenmesinin ‘gösteri�’ amacını ta�ıdı�ını
vurgulayan Ba�kan Selami Öztürk, �BB'ye ‘Cami istiyorsanız parkın içindeki ye�il
olmayan alana yapın’ diye seslendi. Öztürk, ‘Bu son de�il, yasal süreç bitmedi.

Kadıköylüler rahat olsun. Konunun bizzat takipçisiyim’ dedi. Ye�il alanlarına sahip
çıkmak için imza kampanyası ba�latan Kadıköylüler ise 1 Aralık Cumartesi günü saat

13.00’te parkta eylem yapacak.

Konu sosyal medyada da büyük
yankı buldu. Facebook ve
Twitter'da “Göztepe Ye�il

Kalacak” ba�lı�ı altında yapılan
yorumlardan bazıları �öyle;

� Alper Fıratlı: Mahvedin, mahvedin kalan
iki ad�ml�k ye�il alan� da, onu da in�aat yap�n,

ye�il kalmas�n sak�n!
� Ece Tosun: Kad�köy halk� dinsiz de�ildir,

sadece "nefes almak" için bu projeyi
desteklemiyoruz.

� Müge Sayılı: Bütün ye�il alanlar� yok
ediyorsunuz. Her yere ucubeleri dikiyorsunuz

bu �ehir nas�l nefes alacak?!
� Sami Can Okakın: �nsanlara nefes alacak

alan b�rakmak istemiyorlar, rantlar�n�
ibadethaneyle kamufle edip, halk�

karantinaya al�yorlar.
� Aras Basmacıgil: Amerikal�lar Central Park'a

kilise yapmaya m� çal���yor? 
� Barı� Akyüz: Bu de�il... Beni

anlam�yorsunuz... Göztepe Park�’na cami
istiyorum, insanlar cipleriyle namaz k�ls�n,

mutlu olsun istiyorum.
� Kübra Ekler: Göztepe Park� benim

çocuklu�um. Ba�kalar�n�n da çocuklu�u olsun,
hat�rlayacaklar� an�lar� biriksin. Rahat b�rak�n!
� Irmak Özyurt: Mahallemiz ve çevresinde
yeterli ibadethane var. A�açlar� kesmenin,

ye�illi�i öldürmenin manas� yok.
� Gizem Arlı: Göztepe Park�’n� delik de�ik
görünce korkmu�tum. �imdi ta�lar yerine

oturdu. Bu �ehrin ye�illi�e ihtiyac� var! 
� Eda Askeri: Gözünü Göztepe Park�’na diken

Büyük�ehir belediyesi imara, betona,
griye doymal�!

� U�ur Karaman: �badetlerin en güzeli
çocuklar�n�za ye�il bir dünya b�rakmakt�r.

Dua etmek için illa dört duvara gerek yok..
� Nehir Yılmaz: Bu deli �ehirde o kadar zor ki

nefes alacak yer bulmak, ye�ili görmek
öyle imkans�z ki.... Göztepe ye�il kalacak,

kalmal�, inanmak istiyorum.

‘CAMi YERİ’ 

iNADI S
ÜRÜYOR

Öztürk, halen Göztepe Parkı'nda
peyzaj çalı�ması yürüten Büyük�ehir’e

soruyor; ‘�u an buraya yatırım
yapıyorsunuz. Daha yeni yaptı�ınız

alana kalkıp da 2 ay sonra in�aat mı
yapacaksınız?’
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Amerika’lılar Central Park’a
KiLiSE YAPMAYA MI ÇALIŞIYOR?
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Ka d� köy 29 Ekim Or ta oku lu
Çev re Ko ro su 2. Ço cuk ve
Genç lik Sa nat Bi ena li

kap sa m�n da, Ka d� köy Be le di ye si
evsa hip li �in de Ata türk Hey ke li
�s ke le Mey da n�’nda da ha son ra
Ka d� köy-Emi nö nü yol cu va pu -
run da �ar k� la r� n� ses len dir di. Bu
gös te ri de TE MA 1. Böl ge Tem -
sil ci li �i’nin dü zen le di �i Eroz yon -
la Mü ca de le et kin li �i ne de des tek
ve ril di.

Çev re Ko ro su, Fen ve Tek no -
lo ji ö� ret men le ri Mi ne Ya l�n’�n
reh ber li �in de söz ve mü zi �i ken -
di le ri ne ait olan �ar k� lar la çev re
bi lin ci olu� tu ra cak me saj la r� ver -
me ye ça l� �� yor lar. Bi ena lin bu se -
ne ki ko nu su; “Dü� Ço cuk Ger çek

Ço cuk” Çev re Ko ro su’nun dü �ü
ise; “Yem ye �il,  sa� l�k l� bir çev re -
de sev giy le, kar de� çe, el ele  �ar k�
söy le mek ti. Duy gu la r� n� da an la -
tan ye ni bir �ar k� da ha z�r la yan ço -
cuk lar, “Do �a y� ken di mi ze ör nek
al ma l� y�z. Do �a da ki çe �it li li �i,
fark l� l� ��, na s�l zen gin lik ka bul
edi yor sak, bir bi ri mi ze de bu göz le
bak ma l� y�z” di yor lar. Sev gi yi-
pay la �� m� an la tan bir lo go ve slo -
gan da olu� tu ran ço cuk lar, ba� la -
r�n da ki taç la r� da at�k pet �i �e ler -
den yap m�� lar. 

29 Ekim Or ta oku lu Mü dü rü
Dil ber Ta ner’in di le �i ise “Bu dü -
�ün ce le rin ö� ren ci le rin dav ra n�� -
la r�n da yer al ma s� ve bu dü �ün
ger çek ol ma s�.

Ana do lu ya ka s� n�n al ter na tif kül tür-sa nat
mer kez le rin den Mal te pe Be� çe� me ler
Mey da n�, pek çok sa nat atöl ye si, kül tür

mer ke zi ve der nek le riy le öne ç� k� yor. 
Bu ra da yer alan sa nat mer kez le rin den bi ri de

Öz gür Al tu nok Mü zik Atöl ye si, 4 y�l d�r özel lik -
le ci var sa kin le ri nin ço cuk la r� na sa nat e�i ti mi
im ka n� su nu yor. Ye ni se zo nu açan atöl -
ye de okul ön ce si ve son ra s� ço cuk
ve her ya� genç için fark l� ve zen -
gin mü zik e�i ti mi ve ri li yor. Cu -
mar te si gün le ri pi ya no ve ke -
man a��r l�k l�; pa zar ve haf ta
içi her gün kla sik gi tar, �an,
yan flüt, ba� la ma grup ve
özel ders se çe nek le ri bu lu nu -
yor. 

Atöl ye nin ku ru cu su Öz -
gür Al tu nok, sa nat e�i ti mi nin
ama c� n�n in san la r�n bo� za -
man la r� n� ge çi re cek le ri u� ra� -
lar ya rat mak de �il, sa nat ara c� l� -
��y la on la r�n iç dün ya la r�n da ve
ha ya t� al g� la ma la r�n da se çi ci ve ya -
ra t� c� dü �ün me le ri ni sa� la mak ol du �u nu
söy lü yor. Al tu nok, “Ge le ce �in dün ya s�n da et kin

rol oy na ma la r� n� ve sa nat
e�i ti mi sa ye sin de da ha do� ru
ad�m lar at ma la r� n� sa� la mak
için ço cuk la ra yö ne lik atöl ye
ça l�� ma la r� ya p� yo ruz. Mü zi -
kal fa ali yet içe ri sin de olan
ço cuk la r�n ders le rin de da ha
ba �a r� l� ol du �u bi li nen ger -

çek. Ha f� za ge li �i mi, dik kat
da �� n�k l� ��, ma te ma tik sel

al g� n�n olu �u mu gi bi
ko nu lar da da mü zi �in
fay da s� yad s� na maz”
di yor.

Atöl yede bir de
“Ta mir ha ne” k�s m�
ol du �u nu söy le yen Al tu nok, Ta mir
Atöl ye si'ni ay n� za man da Ba� la ma E�it -
me ni Ser dar Har man’�n ida re et ti �i bil -
gi si ni ve ri yor. Öz gür Al tu nok, Ta mir ha -

ne'yi �öy le  an la t� yor; “Bu ra da, in san la r�n
is te dik le ri gör sel özel lik le re ve ebat la ra sa -

hip ba� la ma lar imal edi li yor. Na s�l bir ba� la -
ma is te di �i ni zi ve tar z� n� z� us ta m�z ile pay la ��r -

sa n�z, çal mak tan ke yif ala ca �� n�z bir ba� la ma ya
sa hip ola bi lir si niz. Ay r� ca ha sar gör mü� tüm

mü zik alet le ri ni de özen le ta mir edi yor ve is te -
di �i niz de �i �ik lik le ri ens trü ma n� n� za ek li yo ruz.
Ay r� ca, ens trü man ta mir atöl ye siy le yan ya na
ol mak, ö� ren ci le ri mi zin çal g� la r�n da olu �an ha -
sar la r�n ta mi ri ni iz le mek, çal g� la r� hak k�n da de -
tay l� bil gi sa hi bi ol ma la r� ve  me rak la r� n�n gi de -
ril me si de ol duk ça e� len ce li bir sü reç ya ra t� -
yor.”

Da ha faz la bil gi için: www.mal te pe mu zi ke -
vim.com / 0533 365 35 83 
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� Bu se mi ne rin so nu cun da ger çek ten be de -
ni mi zi ve ya �a mı mı zı yö ne te bi li yor mu yuz?

Na sıl bu so nu ca ula �ı yo ruz?
Mah ram SATY MBA EVA: Ar d� ar d� na 10 gün

sü ren 30 sa at lik bu se mi ner bir grup ça l�� ma s�.
Grup ne ka dar bü yük se o ka dar ça buk ve et ki li
so nuç lar al� n�r. Bu ra da biz ön ce lik le kay bo lan
be den sel, duy gu sal ve ruh sal sa� l� �� m� z� ka za -

n� r�z ve onu ko ru ma y� ö� re ni riz. 
Böy le ce ön ce be de ni mi zi, son ra duy gu la r� m� z�

ve gi de rek ya �a m� m� z� yö net me yi ba �a r� r�z.
Bu sis tem 8000 y�l l�k ka dim bil gi le rin, uzak do -
�u sa va� sa nat la r� n�n, �b ni Si na’n�n bil gi le ri nin

ve mo dern t�b b�n sen te zi dir.
Bu na gö re biz; be de ni miz, kal bi miz (duy gu lar),
zih ni miz ve ru hu muz dan olu �an dört un su run
sen te zi yiz, top la m� y�z. Bu dört un sur dan bi ri ni
ih mal et sek has ta la n� r�z ya da ya �am ka li te miz

dü �er. Bun lar dan sa de ce bi ri ni ya da iki si ni
önem se yip di �er le ri ni ih mal ede me yiz. Hep si

ay r� ay r� çok önem li.
� Bu se mi ner de na sıl ça lı �ı lı yor? Sa� lı �ı mı za

na sıl ka vu �u yo ruz?
Ka bul jan MUR ZA EV: Bu se mi ner kü çük eg zer -
siz ler, kü çük me di tas yon lar, jim nas tik ler, ha yal -
gü cü ve duy gu sal ar�n ma ça l�� ma la r�, ne fes ça -
l�� ma la r�n dan olu �u yor. Or gan la r� m�z la özel lik le
omur ga m�z la tek tek ça l� �� yo ruz. Ça l�� ma la r�n

hep si mü zik e� li �in de. Be de ni mi zi esas al� yo ruz.
Çün kü be de ni miz ru hu mu zun, kal bi mi zin evi,

ya ni bi zim evi miz. 
Mah ram SATY MBA EVA: Bu sis tem de hem

ener ji den ge len me si hem ne fes te ra pi si hem
ar�n ma hem de Uzak do �u spor la r� n�n sen te zi

var. An cak bun lar sö zü nü et ti �i miz dört un su run
den ge si ni ko ru ya cak do zaj da sen tez len mi�. En
önem li si si ze bun la r� kim se ver mi yor, siz ken di

ken di ni ze ya p� yor su nuz, ya ni siz ken di ken di ni zi
iyi le� ti ri yor su nuz, kim se ye muh taç ol ma dan, d� -
�a r� dan hiçb r�ey be de ni ni ze al ma dan, ken di iç -
sel gü cü nüz le bu nu ba �a r� yor su nuz. Ne ka dar

gü zel de �il mi?
� Ger çek ten muh te �em. Pe ki bu se mi ne re

her kes ka tı la bi lir mi?
Ka bul jan MUR ZA EV: Ma ale sef ha y�r. Ön ce lik le

18 ya �� n� bi tir mi� ol mak ge re ki yor. Do �u� tan
olan has ta l�k lar, iç ki ve uyu� tu ru cu ba ��m l� la r�,
psi ki yat rik ilaç kul la nan lar, be yin ve kalp has ta -
la r� d� ��n da her kes ka t� la bi lir. Bir de ha mi le le ri

ala m� yo ruz.
� Ya ni bu sis tem her der de de va de �il di -

yor su nuz.
Mah ram SATY MBA EVA: Ta bi i ki de �il. �öy le
di ye yim; da ha ön ce le ri var olan fa kat çe �it li ne -
den ler le kay bet ti �i miz sa� l� �� m� z� ge ri al� yo ruz.
Ör ne �in göz le ri miz bir za man lar iyi gö rü yor du
ama �im di göz lük ta k� yor sak göz lük le ri miz den

kur tu la bi li riz.
� Çok il ginç. Bu na s�l olu yor di ye sor ma ya ca -

��m  ta bi i. “Ge lin gö rün” di ye cek si niz.
Ka buk jan MUR ZA EV: Evet. 10 gün lük se mi -

ne rin ilk gü nü ta n� t�m ola rak her ke se aç�k.
Kü çük bir üc ret öde ye rek her kes ka t� la bi lir.
Da ha faz la bil gi için: www.nor be kov.org 

Kadıköy Meydanı’nda Çevre Korosu

Çocuklar için müzik zaman�
Norbekov Ki�isel Geli�im Merkezi’nde 5 Aralık Çar�amba günü saat

10.00’da ba�layacak 10 günlük seminerin adı “Bedeninizi ve Ya�amınızı
Yönetmek Sizin Elinizde”.

Semineri verecek olan Mahram Satymbaeva ve Kabuljan Murzaev’le
bir söyle�i yaptık. Sizler adına sorular sorduk:

‘NORBEKOV BEDEN�N�Z� YA�AMINIZI
YÖNETMEK S�Z�N EL�N�ZDE’ SEM�NER�

TAR�H: 5 ARALIK 2012 - 14 ARALIK 2012 
SAAT:  10.00 / 13.00  (Kesintisiz 10 gün 3’er saat)

TANITIM: 5 ARALIK ÇAR�AMBA SAAT:10.00 / 12.30 
(Tanıtım günü ücreti 20 TL)

YER: NORBEKOV K���SEL GEL���M MERKEZ�
ADRES: E�itim Mahallesi, Kasap �smail Sokak, Cemkes Uras ��

Merkezi, No: 5, Kat: 4, Daire: 9 KADIKÖY / �STANBUL 

0216 550 50 08 - 0533 816 30 47 - 0533 812 50 36

B
u 

bi
r 

ila
nd

ır.
BEDEN�N�Z� VE YA�AMINIZI
YÖNETMEK S�Z�N EL�N�ZDE
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Fe ner bah çe Li ons Ku lü bü or ga ni zas yo nun da, �ef
Co la ra tu ra Sop ra no Ley la Pe kin yö ne ti min de ki
Ka d� köy Be le di ye si Dün ya Mü zik le ri Ko ro su,

11 Ka s�m Pa zar gü nü, Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi
(CKM) Kon ser Sa lo nu’nda “Ata türk’ü Ez gi ler le Ya -
�a mak” ad l� bir kon ser ver di.

Ulu Ön der Mus ta fa Ke mal’in 74. ölüm y�l dö -
nü mü ve si le si ile dü zen le nen et kin li �in su nu mu,
Fe ner bah çe Li ons Ku lü bü üye si ve Geç mi� Dö -
nem Kon sey Ba� ka n� Ln. Me tin Ta� kent ile Cad -
de bos tan Sa hil Li ons Ku lü bün den Ln. Nes rin Ka -
ra du rak ta ra f�n dan ya p�l d�.

Ata türk’ün sev di �i Ru me li Tür kü le ri nin ya n�
s� ra Dün ya mü zik le rin den de ör nek le rin ve ril di �i
kon ser de, ko ro han gi ül ke mü zi �i ni söy le ye cek ise
ön ce sin de, o ül ke li de ri nin Atatürk ile il gi li hay -
ran l� �� n� ifa de eden söz le ri k� sa hi kâ ye ler ile an la -
t�l d�.

Bir folk lor gru bu da Ata’m� z�n çok sev di �i

Ata ba r� ve Zey bek  ile prog ra ma renk kat t� lar.
Kon se ri, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -

mi Öz türk’ün ya n� s� ra Li ons Kon fe de ras yon Ba� -
ka n� Ln. Nec det Ak man, yö ne tim çev re le ri nin Ge -
nel Yö net men le ri ve ka bi ne gö rev li le ri ile çok sa -
y� da Li on, Le o ve ko nuk iz le di. 

118-Y Ana do lu Ya ka s� Li ons Ku lüp le ri Fe de -
ras yo nu Ba� ka n� Ln. Er cü ment Yü ce ler ile Nes rin
Ka ra du rak , Fe ner bah çe Li ons Ku lü bü ad� na, Co -
la ra tu ra Sop ra no Ley la Pe kin’e te �ek kür pla ke ti ve
bir çi çek sun du lar.

Ko ro prog ra m� n� Onun cu Y�l mar �� ile son lan -
d� r�r ken, iz le yi ci ler de el le rin de Türk Bay rak la r�
ile co� ku için de kon se re ka t�l d� lar.

Ka d� köy Be le di ye si Dün ya Mü zik le ri Ko ro su,
2006 y� l�n da �ef Co la ra tu ra Sop ra no Ley la Pe kin
yö ne ti min de, Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim
ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ln.
Ne si be Mü se vi to� lu ta ra f�n dan ku rul du.

Ka d� köy Be le di ye si, Bos tan c� Gös te ri
Mer ke zi’nde 24 Ka s�m Ö� ret men ler
Gü nü ne de niy le bir et kin lik dü zen len di. 

Ka d� köy lü tüm ö� ret men le rin da vet li ol du -
�u 24 Ka s�m Cu mar te si gü nü dü zen le nen kut -
la ma da sa lon ta ma men dol du, ö� ret men ler et -
kin li �e bü yük il gi gös ter di. 

Tö ren de ko nu �an Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk, söz le ri ne tüm ö� ret men le rin
24 Ka s�m  Ö� ret men ler Gü nü’nü en iç ten di -
lek le riy le kut la d� �� n� be lir te rek ba� la d�. Ö� ret -
men le re, “Ça� da� bir top lum ol ma yo lun da
ver di �i miz mü ca de le niz de kar �� n� za ç� ka r� lan

en gel le ri a� ma da siz le re ba �a r� lar di li yo rum”
di ye ses le nen Öz türk, söz le ri ni �öy le sür dür dü:

“Bil gi ler le bes le nen öz gür, dü �ü nen ve üre -
ten bi rey ya rat ma ça ba la r� n�z er geç ba �a r� ya
ula �a cak t�r. Bu ne den le e�i tim u� ru na ve ri len
hiz met ler kut sal d�r. Sis tem, e�i ti mi ku �at mak -
ta ve ulu sal he def le re ula ��l ma s� n� en gel le mek -
te dir. Sis tem, öz gür bi rey ye ri ne, ita at kâr in san
ye ti� tir me yi, sin dir me yi ve sus tur ma y� amaç l� -
yor. Dün ya da ve ül ke miz de kan akar ken ba r� ��
söy le me li yiz. Sa va� ye ri ne ba r� �� öne ç� ka ra -
cak ak�l la ra ih ti yaç var. Can Dün dar bi raz son -
ra siz le re hi tap ede cek. TV’le ri ve ga ze te le ri,

o’na ve bir çok de mok rat ay d� na ya sak la d� lar.
Mu ha lif ka ri ka tü rist ler, ga ze te ci ler, te le viz -
yon cu lar ko vu lu yor. Biz de gön lü mü zü on la ra
aç t�k, siz ler de ku cak la d� n�z. Bas k� ve zu lüm
al d� yü rü dü. �� te tam da bu or tam da kork ma ya -
ca ��z, sus ma ya ca ��z, y�l ma ya ca ��z, ba �a ra ca -
��z. Ko nu� ma m�, Ata türk’ün ‘Ö� ret men ler!
Cum hu ri yet siz den dü �ün ce le ri hür, vic da n�
hür, ir fa n� hür ne sil ler is ter’ söz le riy le bi ti rir -
ken, Ba �ö� ret men Ata türk’ü, ebe bi ye te in ti kal
et mi� de �er li ö� ret men le ri mi zi ve e�i tim ci le ri -
mi zi say g�y la an� yor, siz le re ba �a r� lar ve mut -
lu luk lar di li yo rum.”
� CAN DÜN DAR K� TAP �M ZA LA DI, 
ED�P AK BAY RAM KON SER VER D�
Kut la ma da, ga ze te ci-ya zar Can Dün dar,

ö� ret men le re Ka d� köy Be le di ye si’nin ar ma �a -
n� olan “A� ka Ve da” ad l� son ro ma n� n� im za la -
d�. Yak la ��k 3 sa at sü rey le s� ra da bek le yen ö� -
ret men le rin ki tap la r� n� im za la yan Can Dün dar,
Ka d� köy’e gel mek ten son de re ce mut lu ol du -
�u nu vur gu la ya rak, im za et kin li �in den ön ce
Fe ner yo lu’nda otu ran il ko kul ö� re ti me ni ni zi -
ya ret edip, eli ni öp me f�r sa t� ya ka la d� �� n� söy -
le di. Dün dar, ö� ret men le rin in san ha ya t� n� �e -
kil len dir me de çok bü yük kat k� la r� n�n ol du �u -
nu da be lir te rek, “Ben hep iyi ö� ret men le re
dü� tüm. O yüz den bu gün bu ra da y�m” de di.  

Se vi len �ar k� c� Edip Ak bay ram de en se vi -
len �ar k� la r� n� ö� ret men ler için ses len dir di. 

Edip Ak bay ram’a söy le di �i �ar k� lar da sa -
lon da ki ö� ret men ler de e� lik et ti.

Ka d� köy Be le di ye si, Ka d� köy �l çe Mil li
E�i tim Mü dür lü �ü ve U�ur Ders ha ne le ri,
ele le ve re rek Ka d� köy’de önem li bir pro -

je ye im za at t�. Bun dan böy le il çe s� n�r la r� için de
ya �a yan ve eko no mik du ru mu ders ha ne ye git me -
ye el ver me yen genç ler le en gel li ve de za van taj l�
ö� ren ci ler de üc ret siz ola rak üni ver si te ye ha z�r l�k
e�i ti mi ala bi le cek. 

Üni ver si te ye Ha z�r l�k E�i ti mi, 24 Ka s�m Cu -
mar te si gü nü ders le rin ya p� la ca �� Ke mal Ata türk
Li se si’nde ki aç� l�� tö re niy le ba� la d�. 

Tö re ne; Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal,
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Ka d� -
köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, Ka d� -
köy �l çe Mil li E�i tim �u be Mü dür le ri; Fah ri Cü -
re bal ve Ha san De mir, Ka d� köy Halk E�i tim Mü -

dü rü Nu ri Ba� ile pro je ye ya y�n, ders prog ra m� ve
ölç me-de �er len dir me alan la r�n da des tek olan
U�ur Ders ha ne le ri Ge nel Mü dü rü Al pars lan
Alem dar ka t�l d�. 

Gör me ve i�it sel en gel li le rin de ara la r�n da bu -
lun du �u 150 ö� ren ci nin s� n�f la r� n� ge zen yö ne ti -
ci ler, genç ler le ve ö� ret men le riy le soh bet et ti ler.
Kay ma kam Ku ru bal, Be le di ye Ba� ka n� Öz türk
ile bir lik te Hu kuk Fa kül te si me zu nu ol duk la r� n�
ve s� k� bir ça l�� ma n�n so nun da bu gün le re gel dik -
le ri ni söy le di. Ku ru bal “Siz den ri cam, bu f�r sa t�
iyi de �er len dir me niz. Bu y�l, e� len me yi bir ke na -

ra b� ra k�n, ders le ri ni ze odak la n�n. Üni ver si te yi
ka zan d�k tan son ra her �ey için vak ti niz ola cak”
de di. 

Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ise “Sa y�n
Kay ma ka m�m fa kül te yi 4 y�l da bi tir mi�, ben 8
y�l da bi ti re bil dim, ders ça l�� ma y� pek sev mez -
dim. Si zin de çok sev me di �i ni zi bi li yo rum ama
önü nüz de bir y� l� n�z var. Kay ma kam Be yin de di -
�i gi bi bu y�l di �i ni zi bi raz s� k�n ve üni ver si te ye
ad�m at�n. Ge ri si ge le cek tir za ten” di ye ko nu� tu. 

150 ö� ren ci nin ka t� l� m� ile ba� la t� lan e�i tim,
15 Ha zi ran 2013 ta ri hi ne ka dar de vam ede cek.
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nne-ba ba ol mak özel lik le de to run sa -
hi bi ol mak ya �a m�n en bü yük zevk le -
rin den, Al lah’�n en yü ce ni met le rin den
bi ri dir. �n san lar bu se vin ci, mut lu lu �u

ve zen gin li �i ya �ar ken, bir bö lü mü ken di ni
kap t� r� yor ve ebe veyn ol mak ye ri ne ebe -
veyn ro lü oy na ma y� ter cih edi yor lar. �l gi le -
ri ni, sev gi le ri ni, ço cuk la r� ko ru ma, kol la ma
gö rev le ri ni ile ri de re ce le re ç� ka r� yor lar. Oy -
na d�k la r� ebe veyn ro lü nü abar t� yor lar, bu
rol le ken di kim lik le ri ni, ki �i lik le ri ni bü tün -
le� ti ri yor lar. “Ben an ne yim” de di �in de di -
�er kim lik le ri bu nun ya n�n da sö nük ka l� yor.
Bu ko num he men fark edi lir ve bu nu ilk
fark eden de ço cuk olur. Ço cuk an ne nin
bu za af� n� bü yük bir ke yif le kul la n�r. An ne
ise ken di ni fe da kâr zan ne der ve her gün
bi raz da ha saç la r� n� sü pür ge eder.  Ço cuk -
la r� ko ru mak, ih ti yaç la r� n� kar �� la mak ve
on la ra yol gös ter mek ebe veyn le rin gö re vi -
dir. Ama a�� r� ko ru ma ço cu �un kor kak, ce -
sa ret siz ve h�m b�l kal ma s� na ne den olur.
�s te di �i her �e yi ge rek li olup ol ma d� �� na
ve ya ai le nin ola nak la r� na uyup uy ma d� �� na
bak mak s� z�n kar �� la mak, ço cu �u �� ma r�k
ve aç göz lü ya par. “Sen kü çük sün, ben da -
ha iyi bi li rim” de yip her yo lu gös ter mek,
hep kü çük ve be ce rik siz b� ra k�r. Ço cuk bir
tür lü ken di si ol ma ola na �� n� bu la maz. Ebe -
veyn lik an ne de, ba ba da bir kim lik ha li ne
gel di �in de ço cuk tan öte an ne-ba ba y� kon -
tro lü al t� na al ma ya ba� lar. Ebe veyn ol mak -
tan vaz geç tik le ri tak dir de kim lik le ri ni kay -
be de cek le rin den kor kar lar. Ço cuk la r� ev le -
nir, on lar da an ne-ba ba olur lar fa kat ye ti� -
kin ço cuk la r� n�n an ne le ri ve ba ba la r� ol -
mak tan ve ço cuk la r� na sa hip len me is tek le -
rin den vaz ge çe mez ler. Ka y�n va li de, ka y�n -
pe der so ru nu bu sa hip len me tut ku su ile
or ta ya ç� kar. Ço cuk la r� n� ge li ne ve ya da -
ma da kap t�r d�k la r� za man tüm güç le ri ni
kay be de cek le ri ni, ar t�k ço cuk la r� n�n ken di -
le ri ne ih ti yaç duy ma ya ca �� n� zan ne der ler.
Oy sa ki sa r�l d�k la r� ebe veyn kim li �i ne de -
niy le ço cuk la r� n�n ken di le ri ne ih ti yaç duy -
ma la r� na �h ti yaç la r� var d�r. An ne ve ba ba la -
r�n en bü yük kor ku la r�n dan bi ri si ço cuk la r� -
n�n ac� çek me le ri dir. Ço cuk la r� n�n ac� çek -
me me le ri için a�� r� bir ko ru ma ya al�r lar. Ne -
re dey se ço cuk la r�n üst le ri ne bir se ra ku rup
on la r� se ra da ki do ma tes gi bi ya �a m�n ve
top lu mun do �al ko �ul la r� ile hiç kar �� la� t�r -
ma dan ye ti� tir me ye ça l� ��r lar. Ço cuk lar
sos yal ya �a ma, okul ve ya i� ya �a m� na gir -
dik le rin de ger çek ha ya t�n ev de ki gi bi ol ma -
d� �� n� gö rür, as�l ac� y� o za man çek me ye
ba� lar lar. Bir ar ka da ��m an la t� yor du; “K� z� -
m� ken di seç ti �im ço cuk la ev len dir dim.
Bü yük o� lu ma ken di seç ti �im bir i�i kur -
dum. �im di kü çük o� lum as ker den ge li yor,
ona da dü �ün dü �üm i�i ku ra bi lir sem, çok
ra hat la r�m” “Aman dur, iki si ne yap m�� s�n,
ba ri üçün cü sü nü öz gür b� rak, ken di se çi -
mi ni ken di si yap s�n” de dim.

B� ra k� n�z ço cuk lar ken di le ri ol duk la r� n�
his set sin ler. Öz gür ce se çim le ri ni yap s�n lar.
Ha ta la r� da olur sa kat lan s�n lar. Her �e yi
siz den bek le yen ço cuk s��, ye ter siz ve be -
ce rik siz ka l�r. Ken di ha ta la r� n�n so rum lu lu -
�u nu üst len mez, ha ta n�n de rin li �i ne inip
üze rin de dü �ün mez, i�in ko la y� na ka çar,
ba ba y� suç lar, kur tul dum zan ne der. Ders
al ma d� �� n�z, ne den le ri ni ara� t�r ma d� �� n�z
ve için de ki hik me te ula� ma d� �� n�z, ya ni ne -
den gel di �i ni an la ma d� �� n�z her ac�, gi der
ve da ha a��r bir bi çim de ye ni den ge lir. Al -
lah hiç bir ku lu nun dü� ma n� de �il dir. Ge li -
�e bil me le ri için ge rek li ac� la r� ve rir, siz ders
al maz sa n�z ve ya an ne niz, ba ba n�z si zi o
ac� lar dan ko ru mak için bi linç siz ön lem ler
al�r lar sa siz ders al�n ca ya ka dar ac� da ha
ar ta rak sü rer. 

Ebe veyn ol ma gö re vi ni ro lün ken di si
ha li ne gel me den ye ri ne ge tir mek ge re kir.
Bir ar ka da �� m� z�n e�i bun dan be� y�l ön ce
ve fat et mi� ti. Ar ka da ��m o za man lar,
17–19–22 ya� la r�n da olan üç k� z�y la bir lik te
ya �a ma ya ba� la d�. “K�z la r�m ra hat s�z ola bi -
lir” di ye rek ye ni den ev len me di, tüm ya �a -
m� n� k�z la r� na ada d�. “Ben bu ço cuk la r�n
hem an ne si hem ba ba s� y�m” di yor du. Eve
sü rek li bir hiz met çi al m�� lar d�, k�z lar el le ri ni
hiç bir i�e sür mü yor lar d�. Ge çen be� y�l
için de k�z lar bü yü dü. Te ker te ker er kek ar -
ka da� la r� ol ma ya ba� la d�. Ba ba ha fi ye gi bi
k�z la r� iz li yor ve er kek ar ka da� la r� na �id det -
le kar �� ç� k� yor du. K�z lar, “Ço cuk ye ri ne ko -
nul mak tan, kon trol al t�n da, sa at le, da ki -
kay la ya �a mak tan b�k t�k” di yor, öz gür lük
ar� yor lar d�. Ba ba ise “On lar ba na an ne le ri -
nin ya di gâ r�, kur da ku �a ye dir mem, he le
za ma ne genç le ri ne hiç yüz ver dir mem” di -
yor, k�z la r� na her gün bi raz da ha faz la sa -
hip le ni yor du. Her an ne-ba ba bil me li dir ki,
ço cuk lar dün ya ya on lar ara c� l� �� ile gel mi� -
ler dir ama on la ra ait de �il dir ler.

Ba� ka bir ar ka da ��m genç ya� ta ve fat
et mi� ti. Tek ço cu �u olan k� z� 20 ya ��n day -
d�. An ney le k� z� bir lik te ya �a ma ya ba� la d� -
lar. An ne, k� za ge len tüm ev li lik ta lep le ri ni
bir ne den bu la rak ge ri çe vi ri yor mu�. Ara -
dan 30 y� la ya k�n bir sü re geç ti, hâ lâ an ne -
nin kur du �u iki ki �i lik dün ya da, içe ka pa n�k
bir ha yat ya �� yor lar. “Biz bir bi ri mi ze ye ti yo -
ruz” di yor lar. Her ebe vey nin gö re vi, ken di -
si olan, ken di ne ye ten, ken di yo lu nu çi zen,
ken di yo lun da yü rü yen, ce sur, ha ta yap -
mak tan çe kin me yen, yap t� �� ha ta la r�n ac� -
s� n� bi linç le çe ken ve ebe veyn le ri ne en de -
rin sev gi ve say g� için de olan in san la r�n ye -
ti� me si ne ola nak ta n� mak t�r.           

A

ÖN CE SEV Gİ �
EBEVEYNL�K

CKM’de Atatürk konseri

BE��KTA� Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Zekeriya Çakır, Erenköy Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedavi oluyor. Ö�rencileri de Çakır’ı sık sık ziyaret ederek, sa�lık
durumunu yakından takip ediyorlar. Çakır’ın, Ö�retmenler Günü’nde bir ziyaretçisi daha vardı.
Ba�hekim Dr. Osman Sümengen, Çakır’ı ziyaret ederek Ö�retmenler Günü’nü kutladı ve bir an

önce sa�lı�ına kavu�ması dile�inde bulundu. 

Üniversiteye ücretsiz hazırlık eğitimi

Ö�retmenler Günü nedeniyle Kadıköy Belediyesi tarafından
düzenlenen etkinlikte Can Dündar son kitabını ö�retmenler için

imzaladı, Edip Akbayram da unutulmaz bir konser verdi. 

ÖĞRETMENE VEFA

Kad�köy’de ö�retmenler
GÜNÜ KUTLAMASI

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü ve U�ur
Dershaneleri’nin i�birli�i ile Kadıköy’de ya�ayan, ekonomik durumu

yetersiz, engelli ve dezavantajlı gençlere ‘Ücretsiz Üniversiteye
Hazırlık E�itimi’ ba�ladı.   

Caddebostan
Kültür

Merkezi’nde
Kadıköy

Belediyesi Dünya
Müzikleri

Korosu’nun
verdi�i ‘Atatürk’ü

ezgilerle
ya�amak’ konseri
büyük ilgi gördü.
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● Sem ra ÇE LE B�

Sev De sen Se ve mem ki, Se ven ler
Ka vu �ur mu�, Ya r�m Ka lan A�k,
An la ta m� yo rum, Aç�l sa Gö nül Ka -

p�n,  �n ti zar… Ama il le de Al d�r ma Gö -
nül ve El ve da Mey ha ne ci… Mil yon la r�n
ku lak la r�n da yer et mi�, an� la r�n fon mü zi -
�i, içe ri de ki nin ter cü ma n�, d� �a r� da ki nin
dert or ta �� on lar ca �ar k� n�n bes te ci si ve
yo rum cu su Ke rem Gü ney’i bir Ka s�m
gü nü kay bet tik. 73 y�l l�k ya �a m� n�n son
on y� l� n� in zi va ya çe ki le rek Bod rum’da
ge çi ren Gü ney as l�n da bir Ka d� köy ço cu -
�uy du. 

Ke rem Gü ney’in ger çek is mi Ya vuz
Ör ten’di. �lk genç li �in de Üs kü dar Mu si ki
Ce mi ye ti’nde e�i tim al d�, ama her �ey den
ön ce ede bi yat sev da l� s�y d�. ‘A�us tos ta
A�k Var’ isim li �i ir ki ta b� n� ç� kar d� ��
20’li ya� la r� n� ‘Sar tre et ki sin de asi bir
genç’ ola rak ta n�m l� yor du. Hat ta Tür ki -
ye’de bir il ki ger çek le� ti re rek Mü hür -
dar’da bir �i ir ser gi si
aç m�� t�. 

B i r + B i r
der gi si nin Ni -
san 2010 ta rih li
sa y� s�n da ya -
y�n la nan, Der ya
Ben gi ve Çi� -
dem Öz türk’e
ver di �i rö por ta -
j�n da Ke rem Gü -
ney o gün le ri �öy le
an la t� yor du: 

“Mü hür dar’da
39 Ba sa mak di ye bir
ça ye vi var d�, ora da iki �i ir ser gi si aç t�m.
Ra k� �i �e si ne, min ta na, sü pür ge ye, ayak -
ka b� ya, hay van ke mik le ri ne as t�k �i ir le ri -
mi zi. Tür ki ye’nin ilk asi gen ci be nim. 22
ya ��m da Bu nal t� der gi si ni ç� kar d�k, or ta l� -
�� ka r�� t�r d�k. Nok ta, vir gül, hiç bir �ey
yok tu der gi de. �ki sa y� ç�k t�, faz la sat ma -
d�. Ya �ar Na bi bi le bi zim hak k� m�z da ya -
z� yaz d�, ‘ne re den ç�k t� n�z siz’ di ye.”

� SO YA DI NI YIL MAZ
GÜ NEY’DEN AL DI

1969’da, 30 ya ��n da plak dol dur ma ya
ba� la d� ��n da is mi ni de �i� ti rip ‘Ke rem Gi -

bi’nin Ke rem’ini, Y�l -
maz Gü ney ’in Gü -
ney’ini ödünç al d�. �lk
�ar k� s� ‘Nok ta Nok -
tam’la dik kat çek ti. Mü -
zi �e ol duk ça geç bir
ya� ta ba� la m�� ol sa da
he nüz çok kü çük ken,
Ka d� köy’de ki ev le ri nin
cum ba s�n da �ar k� lar
söy le ye rek dik kat çek -
mi� ti us ta: “Bir ih ti mal
da ha var” �ar k� s� n� bi lir -
si niz. O �ar k� y� “Vus la -
t�n bak �a âlem” di ye ya -
lan yan l�� oku du �um da
kaç ya ��n da ol ma l� y�m?
Bir de “Sen de Ley la dan m� ö� ren din
ce fa kâr ol ma y�”. O ya� ta o iki �ar k� -
y� Ka d� köy’de ki evin cum ba s�n da
oku yor dum, ge len ge çen be ni

din li yor du. Ba -
ba m�n bü tün ar -
ka da� la r�-ki mi
dok tor, ki mi
ma ran goz, ki mi
mü hen dis ay r�
bir ens trü man ça -
lar d� ve her cu ma
bi zim ev de top la -
n�r lar d�. Ben de
top rak dar bu -
kay la ritm tu tar -
d�m. 12 ya ��m -
da, Yo �urt -
çu’da, Si ne ke -

man Nu ri Bey’den no ta ve
usűl der si al ma ya ba� la d�m.”
� ‘EL VE DA MEY HA NE C�’YLE

ÜN LÜ OL DU
Po pü ler sa nat mü zi �i ge le ne �i nin

ara besk le el s� k�� t� �� çiz gi de in ce lik li
bes te ler yap t� ve bir bi ri ar d� na pla �a
oku du. 1972’de, söz le ri Hik met Mü nir
Eb ci o� lu’na ait ‘El ve da Mey ha ne ci’,
Ze ki Mü ren’den Mü zey yen Se nar’a,
on lar ca sa nat ç� n�n yo rum la d� �� bir hit
ol du. 

Ay n� dö nem Ka d� köy çar �� s�n da
bir mey ha ne si olan sa nat ç�, “ne den re -
per tu va r�n da mey ha ne li �ar k� lar ol du -

�u” so ru su nu �öy le ya n�t la -
m�� t�: “Mey ha ne, genç li �i -
min ye ri. �ç ki iç me yi na s�l
ö� ren dim, bi li yor mu su -
nuz? Ma hal le de ki abi le ri -
miz bir gün “si zin iç ki yi ö� -
ren me ya �� n�z gel di” de di -
ler. 15 ki �i gö tür dü ler bi zi
Ko ço’ya… Son ra s�n da da
Ka d� köy çar �� s�n da, ba ba -
m�n ter zi dük kâ n�n da bir
mey ha ne aç t�k. Ad� Kü çük
Ev’di. �im di ko ko reç çi
Mer can ol du ora s�… Bü tün
Pol-Der po lis le ri, TÖB-
DER’li ö� ret men ler, sen di -
ka c� lar ge li yor du. Sol cu lar

“El ve da Mey ha ne ci”yi okur du ka fa -
y� çe kin ce. “Am man ‘Al d�r ma

Gö nül’ü ya va� oku yun, ba ��r ma -
y�n” di ye ikaz et ti �i miz za man -
lar. Al lah tan bi zim ora s� kur ta -
r�l m�� böl gey di, kim se ra hat s�z
et mi yor du. Za ten po lis ler de
sol cuy du, ba �� m� za bir �ey gel -

me di.”
� ‘AL DIR MA GÖ NÜL’
B�R KLA S�K OL DU

60’lar da Tür ki ye �� çi Par ti si
(T�P) saf la r�n da be nim se di �i sol
de �er le ri 1975’ten iti ba ren �ar k� -
la r� na yan s�t ma ya ba� la d�. Sa ba -
hat tin Ali, Nâ z�m Hik met, En ver
Gök çe, Bü lent Ece vit �i ir le ri ni
45’lik ler de ve te at ral içe rik li ‘Ta -
pu suz Me met’ (1977), ‘Yet mez
mi Gö nül’ (1979) al büm le rin de
ses len dir di. ‘Al d�r ma Gö nül’ bu
dö ne min en göz de bes te siy di.  

Ke rem Gü ney’i kit le le re sev -
di ren bu �ar k� 1980 as ke ri dar be -
si nin ar d�n dan gö zal t� na al�n d� ��n -
da sor gu ko nu su ol mu� tu: “12 Ey -
lül’den son ra içe ri gir dim. “Ni ye
bu �ar k� y� yap t�n, ni ye Al lah’a si -
tem et tin” di ye so rup dur du lar.
As l�n da o gün ler de Pab lo Ne ru -
da’n�n �ii rin den “Biz hal k�z, ye ni -
den do �a r�z ölüm ler le” di ye mar�
bes te le mi� tim, Brecht’in “Kur tul -
mak yok tek ba �� na” di yen �i iri ni

yap t�m, Nâ z�m’dan “Alâ met ler Su re -
si”ni yap t�m: “Ye di kat ye rin al t�n dan
u�ul tu lar ge li yor” di ye i� çi s� n� f� n�
yaz m��… Pla �� ç� ka ra ma d�m, çün kü
ih ti lâl ol du. Ç� kar say d�m iyi ih ti lâl
ola cak t�.”

He nüz 1930’lar da Sa ba hat tin Ali
gi bi bir us ta n�n ce za evin de his set ti -
�i de rin duy gu lar la yaz d� �� �i ir
1970’ler de Ke rem Gü ney gi bi bir
bes te kâ r�n mü zi �iy le bir kla si �e
dö nü� tü. He men her ke sin ez be re
bil di �i “Al d�r ma Gö nül”, Edip
Ak bay ram’�n rock’�n da, Ti mur
Sel çuk’un pi ya no sun da, Sel -
da’n�n gi ta r�n da bir di re ni� mar -
�� na dö nü �ür ken, Gö nül Ak -
kor’la, Ki ba ri ye’yle ve ya k�n za -
man da ‘Par mak l�k lar Ar d�n da’ di zi siy le

çok bo yut lu bir kim lik ka za na rak her
eve gir di. 

12 Ey lül son ra s� 1993’e ka dar yap t� -
�� son üç ka se tin ar d�n dan mü zi �i he men
he men b� ra kan Ke rem Gü ney, son on y� -
l� n� ge çir di �i Bod rum’da �i ir yaz ma ya
de vam edi yor du. Gü ney, 16 Ka s�m’da
ya �a m� n� yi tir di, se si ise ho� bir se da
ola rak gök yü zün de yan k� lan ma ya de -
vam edi yor. 

Not: Bir+Bir Der gi si 2 Ni san 2010 ta -
rih li Ke rem Gü ney rö por ta j� ve Der ya Ben -
gi’nin 18.11.2012 ta rih li Ra di kal Ga ze te -
si’nde ya y�m la nan ya z� s�n dan ya rar la n�l m�� -
t�r. 

Top lum Gö nül lü le ri Vak f� ile �s tan bul Bil gi Üni -
ver si te si Genç lik Ça l�� ma la r� Bi ri mi ta ra f�n dan
or tak la �a ger çek le� ti ri len ve ara� t�r ma c� De met

Lü küs lü ta ra f�n dan yü rü tü len “Üni ver si te Ö� ren ci le ri -
nin �fa de ve Ör güt len me Öz gür lü �ü” ara� t�r ma so nuç -
la r� aç�k lan d�. Ya p� lan ara� t�r ma üni ver si te ö� ren ci le -
ri nin ifa de ve ör güt len me öz gür lük le ri ne ili� kin bir
çer çe ve çi zi yor.

Ni san-A�us tos 2011 ta rih le ri ara s�n da top lam da 6
il de (�s tan bul, An ka ra, �z mir, Ada na, Trab zon, Di yar -
ba k�r) 115 genç ile 21 odak grup top lan t� s� ya p� la rak
ha z�r la nan ra por da öne ç� kan so nuç la ra ba k�l d� ��n da,
ö� ren ci le rin ken di le ri ni te dir gin ve bas k� al t�n da his -
set ti �i or ta ya ç� k� yor. 

Ara� t�r ma ya gö re fark l� üni ver si te ler den ge len,
fark l� s� n�f lar dan, fark l� or tam lar dan, fark l� te ma lar al -
t�n da fa ali yet ler yü rü ten genç le ri bir le� ti ren nok ta, ya -
�a d�k la r� or tak so run lar; ö� ren ci ola rak üni ver si te hi -
ye rar �i si nin en al t�n da yer al ma la r� ve nes ne ola rak
gö rül me le ri. Ara� t�r ma n�n bir so nu cu da tüm üni ver si -
te ö� ren ci le ri nin “ola �an �üp he li ler” ola rak de net le -
me si, özerk bir ö� ren ci kül tü rü nün olu� ma s� na im kan 

ta n�n ma ya rak ö� ren ci le rin tü ke -
ti ci ka te go ri si ne in dir gen me si. Böy -
le lik le ö� ren ci le rin ken di le ri ni ifa de
et me le ri ve ör güt len me le ri önü ne
çe ki len set ve sa de ce her gö rü �ün
ken di si gi bi dü �ü nen genç le re on la r�
“nes ne”ler ola rak gö re rek des tek ver me si, genç le rin
ken di le ri ni “öz ne”ler ola rak kur gu la ma la r� n� da ol -
duk ça zor la� t� r� yor. 

Ra por hak k�n da ay r�n t� l� bil gi yi a�a �� da ki in ter net
si te ler den ala bi lir si niz. 
http://www.fa ce bo ok.com/is tan bul bil gi uni ver si te si

http://twit ter.com/bil gi of fi ci al
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Bir dönem popüler müzi�in sembol isimlerinden olan, �arkıları dillerden dillere dola�an Kerem Güney’i
sonsuzlu�a u�urladık. ‘Aldırma Gönül’le ünlenen ‘Elveda Meyhaneci’yle gönül telimizi titreten bestekâr ve

yorumcu Güney’in Kadıköy Çar�ısı’nda ‘Küçük Ev’ adlı bir meyhanesi vardı bir zamanlar… Güney ilk �arkılarını,
çocuklu�unu geçirdi�i Kadıköy’deki evlerinin cumbasında okumu�, ilk ‘�iir sergisi’ni Mühürdar’da açmı�tı.

Elveda meyhaneci, elveda Kerem Güney…Elveda meyhaneci, elveda Kerem Güney…Elveda meyhaneci, elveda Kerem Güney…Elveda meyhaneci, elveda Kerem Güney…Elveda meyhaneci, elveda Kerem Güney…Elveda meyhaneci, elveda Kerem Güney…

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1788011    
27/11/2012

Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 4.  Toplant� Y�l�nda
yapaca�� Aral�k Ay� Toplant�lar� 03 Aral�k 2012 Pazartesi - 07 Aral�k 2012
Cuma tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

Aral�k Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 03 Aral�k 2012 Pazartesi günü, saat
16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda
yap�laca��ndan Say�n Meclis Üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:

1. Ve te ri ner �� le ri Mü dür lü �ü nün, �l çe miz de ki ev ve süs hay va n� sa t�� 
yer le rin de ke di-kö pek sa t�� la r� n�n ya sak lan ma s� ile il gi li tek li fi.

2. Tef ti� Ku ru lu Mü dür lü �ü nün, Tef ti� Ku ru lu Yö net me li �i ile il gi li tek li fi.

Mu har rem ay� do la y� s�y la �ah ku lu Sul tan
Der gâ h�’nda da hal ka a�u re ile et li pi lav
da �� t�l d�. 27 Ka s�m Sa l� gü nü dü zen le -

nen A�u re gü nü ne; Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol
Ku ru bal, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk, Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dü rü Nu ret tin
De mir, CHP �s tan bul �l Ba� ka n� O�uz Ka �an Sa -
l� c� ile yüz ler ce va tan da� ka t�l d�.

�ah ku lu Sul tan Der gâ h� Ba� ka n� Av. Meh -
met Tu ral’�n gü nün an lam ve öne mi ne de �in di �i
ko nu� ma s� n�n ar d�n dan ko nuk la ra a�u re ile bir -

lik te et li bul gur pi la v� da �� t�l d�.
� H�C R� YIL BA �I OLA RAK

KA BUL ED� L� YOR
15 Ka s�m, Mu har rem ay� n�n ilk gü nü ve hic -

ri y�l ba �� ola rak ka bul edi li yor. Bu ay�n di �er ay -
lar ara s�n da ki fark� ise için de “a�u re” gi bi önem -
li bir gü nü ba r�n d� r� yor ol ma s�. Hic ri se ne nin ilk
ay� olan Mu har rem’in 10. gü nün de a�u re da �� t� -
l� yor.

Ale vi dün ya s�n da ma tem ay� olan Mu har rem
ay�, �mam Hü se yin ve ai le ya k�n la r� n�n Ker be -

la’da su suz b� ra k� l�p �e hit edil dik le ri dö nem. Hü -
se yin bin Ali ve be ra be rin de ki 72 ki �i hic ri 61’de
Mu har rem'in onun cu gü nün de (10 Ekim, 680)
Ker be la'da Ye zid'in or du sun ca kat le dil di.  Hü se -
yin'in Ker be la'da ki ac� s� ba� ta ol mak üze re On
iki �mam larn ac� la r� n� an mak ve an la mak için
Mu har rem Ma te mi tu tu lu yor. Ma tem den amaç,
ken di ne ezi yet yap mak de �il, kö tü lük ve kat li -

am la r�n bir da ha ol ma ma s� ad� na an mak ve unut -
ma mak. Ker be la kat li am�n da has ta ol ma s� ne de -
niy le �mam Zey nel Abi din'in kur tul ma s� ve
Ali'nin so yu nun de vam et me si ne de niy le de Al -
lah'a �ük re di lir. Bu ne den le Mu har rem ma te mi,
a�u re ge le ne �i ile bi ter. 12 gün oru cun ar d�n dan
A�u re Gü nü ya p� l�r. 12 de �i �ik mal ze me den olu -
�an a�u re tat l� s� ye ni lir ve da �� t� l�r. 

Şahkulu Sultan Dergahı’nda aşure dağıtıldı

� Bü�ra TANRITANIR
Ortaokulda kaleme aldı�ı kitabıyla yazarlı�a

ilk adımını atan Nazlı Eray, Dünya Çocuk
Kitapları nedeniyle 22 Kasım Per�embe günü

Barı� Manço Kültür Merkezi’nde yapılan
söyle�ide Kadıköy Belediyesi Çocuk E�itim

Merkezleri’nin çocuklarıyla bulu�tu.
Sunumunu Etüt Merkezleri’ndeki çocukların
yaptı�ı söyle�iye, okunan �iirler renk kattı.

Yazar Nazlı Eray, çocuklara, 16 ya�ındayken
“Mösyö Hristo” adlı kitabını yazarken

ya�adı�ı güzel anılarını anlattı ve onlara
ö�ütler verdi. Etkinli�in sonunda çocukların
sorularına cevap veren Nazlı Eray, kitaplarını

imzalayıp foto�raf çektirdi.

Nazlı Eray ile romanların
içinde yolculuk

ÜNiVERSiTELiLER, ‘OLAĞAN ŞÜPHELi’
Toplum Gönüllüleri

Vakfı ile �stanbul Bilgi
Üniversitesi Gençlik
Çalı�maları Birimi
tarafından yapılan

‘Üniversite
Ö�rencilerinin �fade ve
Örgütlenme Özgürlü�ü’

konulu ara�tırmada
çarpıcı sonuçlar ortaya

çıktı. 
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ENGELL� Haklar� Atölyesi’nin düzenledi�i
“Engelli Haklar�” konulu panel, 25 Kas�m Pazar

günü Mimarlar Odas� �stanbul
�ubesi’nde

gerçekle�tirildi. 
Panele; Kas
Hastal�klar�

Derne�i, Türkiye
Sakatlar Derne�i

ve Alt� Nokta
Körler Derne�i

destek verdi. Aç�l��
konu�mas�n� Kas

Hastal�klar� Derne�i Kurucusu
Prof. Dr. Co�kun Özdemir yapt�. Özdemir

konu�mas�nda Türkiye’de 8.5 milyon engelli
oldu�unun tahmin edildi�ini ancak gerçek
say�n�n bunun üzerinde oldu�unu belirtti.
Co�kun konu�mas�n�n devam�nda, yurt

d���nda ö�rendi�i “sosyal engelli” kavram�n�n
çok önemli oldu�unu ve 8.5 milyon varsay�lan

say�n�n üzerine milyonlarca da sosyal
engellinin eklenmesi gerekti�ini söyledi.
Co�kun ayr�ca, halk�n bilinçlendirilmesi,
e�itilmesi, sa�l�k bilincine sahip olmas�

gerekti�ini söyleyerek, engellilerin topluma
kat�lmas� ve birlikte sosyalle�mek için

engellilerle birlikte soka�a ç�k�lmas� ve birlikte
mücadele verilmesi gerekti�ini sözlerine ekledi. 

Panel, “Engellilerin E�itiminde Fiili ve
Hukuksal Sorunlar” adl� ba�l�kta

Trakya Üniversitesi
Ö�retim üyesi Yrd. Doç.

Dr. Selda Ça�lar’�n
sunumuyla devam

etti. Ça�lar
konu�mas�nda,

4+4+4 ile engellilerin
e�itim hakk�n�n göz
ard� edildi�ine, engelli
ö�rencilerin okul bulmakta

zorland���na ve her engelli çocu�un
özel e�itim kurumlar�na gönderilmesi gerekti�i

dü�üncesinin yanl�� oldu�unu ve engelli ile
‘normal’ ö�rencinin ayn� s�n�fta e�itim

görmesinin her iki taraf aç�s�ndan da son
derece yararl� oldu�unun alt�n� çizdi. Ça�lar
ayr�ca, engelli çocuklar�n e�itimi için analiz

merkezlerinin olu�turulmas� ve engellilerin çok
iyi tan�mlanarak e�itiminin devam�nda

yönlendirilmesi gerekti�ini belirtti. 
Panel, ikinci sunum ba�l��� olan “Engellilerin ��i

ve �stihdam�” ile devam etti. Akdeniz
Üniversitesi Ö�retim üyesi Ar. Gör. Deniz

Parlak’�n sunum yapt��� ba�l�kta da Türkiye
ba�lam�nda engelli eme�inin görünmez

k�l�nd���ndan bahsedildi. Parlak konu�mas�nda,
Türkiye’de engelli oran�n�n yüzde 12.9

oldu�unu, engelli istihdam�n�n yüzde 1’i
bulmad���n�, i� kanununda engelli istihdam�n�n

kamuda yüzde 4, özel sektörde yüzde 3
oran�nda sabitlendi�ini, ancak i�e yerle�tirme
oran�n�n oldukça dü�ük oldu�una dikkat çekti. 
�stanbul Tabip Odas� Genel Sekreteri Dr. Ali

Çerkezo�lu, “Sa�l�kta Neoliberal Dönü�üm ve
Engelliler” konu ba�l��� alt�nda yapt���

sunumunda sa�l�kta yap�lan son
dönü�ümle art�k cepten

harcamalar�n üçe katland���na
ve sosyal güvencenin, engelli

raporunun hiçbir i�e
yaramad���na dikkat çekti.
Çerkezo�lu konu�mas�n�,

engellilerin kendi
sorunlar�ndan do�an sa�l�k
hakk� talebini büyütmesi

gerekti�ini söyleyerek bitirdi. 
Ankara Barosu Üyesi Av. Erhan Akkaya

ise “Özürlüler Kanunu Nedir, Ne De�ildir?”
ba�l��� alt�nda yapt��� konu�mada, yasa

kapsam�nda ortalama 50 kanunda özürlü
ibaresinin geçti�ini, ancak sadece ilkeler

konuldu�unu ve herhangi bir düzenlemenin,
uygulaman�n mevcut olmad���n� vurgulad�.

Akkaya, engellilere sadece maa� ve ücretsiz
ula��m sa�lanmas�n�n insanl�k onuruna ayk�r�

oldu�unu da sözlerine ekledi. 
Panelde yap�lan sunumlar�n ard�ndan,

“Türkiye’de Son Dönem Engellilere Yönelik
Politikalar” ba�l��� ile forum k�sm�na geçilerek

k�sa konu�malar�n ard�ndan soru-cevap
bölümü gerçekle�tirildi. Konu�mac� olarak
kat�lan Koç Üniversitesi Ö�retim Üyesi Yrd.

Doç. Dr. Dikmen Bezmez, Mimar Sinan
Üniversitesi Ö�retim Üyesi Doç.

Dr. Sibel Yard�mc�, Yrd. Doç.
Dr. Y�ld�r�m �entürk ve

Bo�aziçi Üniversitesi
Sosyal Politikalar

Forumu’ndan Volkan
Y�lmaz sunumlar�
tart��maya açarak

sorular� cevaplad�.
Akademisyenler bu

bölümde, engellilerin çal��ma
ve istihdam�ndan bahsedilirken hangi

i�lerde ve hangi ko�ullarda çal���ld���n�n da
tart���lmas� gerekti�ini vurgulad�. Ayr�ca evde
bak�m maa��n�n engelliler aç�s�ndan yararl�

olarak kar��land���n� ancak devletin yükümlü
olmas� gereken bak�m hizmetinin aile içine
s�k��t�r�larak evde bulunan kad�n�n üzerine

y�k�ld���n�n alt� çizildi. Panele, Halkevleri Engelli
Haklar� Atölyesi’nin 5 y�ll�k bir deneyimi

olmas�na ra�men hâlâ ö�renme süreci içinde
oldu�u, bu dönemin de bütün engelli

dernekleri ile birlik içinde yol al�narak a��laca��
ve mücadelenin daha da büyütülece�i

vurgulanarak son verildi. 
Devam edecek...

B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi

Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok.
Sadıko�lu Plaza 5 No: 49 Kadıköy-�stanbul

/Türkiye 
Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 

Facebook: facebook.com/engelsizis
Tel.: 0216 338 24 14 Faks: 0216 338 88 84                                                                                     

● Mus ta fa SÜR ME L�

Mar ma ra Üni ver si te si, ge le nek sel ha le ge len
önem li bir sa� l�k zir ve si ne ev sa hip li �i
ya pa cak. Hay dar pa �a Kam pü sü Ord. Prof.

Dr. Re �at Kay nar Sa lo nu’nda 30 Ka s�m 2012-1
Ara l�k 2012 ta rih le rin de 3. Kök Hüc re Sem poz yu -
mu dü zen le ne cek. 

Mar ma ra Üni ver si te si Sa� l�k Bi lim le ri Ens ti tü -
sü ile Türk �m mü no lo ji Der ne �i ta ra f�n dan dü zen -
le ne cek olan sem poz yum la il gi li ola rak Ga ze te
Ka d� köy’e aç�k la ma lar da bu lu nan Mar ma ra Üni -
ver si te si Ö� re tim Üye si ve Sem poz yum Ba� ka n�
Doç. Dr. Tunç Ak koç ko nuy la il gi le nen her ke si
sem poz yu ma da vet et tik le ri ni be lir te rek, kök hüc -
re ça l�� ma la r� n�n t�p ala n�n da ç� ��r aç t� �� n� söy le di.
Kök hüc re ça l�� ma la r� n�n par kin son, Alz he imer,
ke mik eri me si, si nir ko puk luk la r� ve fel ce va ra na
ka dar bir çok has ta l� ��n te da vi si ni müm kün k� la bi -
le ce �i nin al t� n� çi zen Doç. Dr. Tunç Ak koç, söz le -
ri ni �öy le sür dür dü: 

“Bi zim bu ça l�� ma la r� m�z la be ra ber ne ola cak?
Aler jik has ta l�k lar, ilaç ve im mün sis te mi ya ni ba -
�� ��k l�k sis te mi ni dü zel te rek te da vi edi le bi li yor.
Bi zim kök hüc re ça l�� ma la r� m�z as l�n da vü cu da gi -
ren bu ya ban c� mad de le re kar �� vü cu dun ver di �i
ce va b� ver me me si ni sa� l�yor. K� sa ce vap bu. Nor -
mal de siz po le ne kar �� du yar l� de �il si niz dir, et ki le -
mez. Ama ya n� n�z da aler jik yap�da bir in san otu rur
ve po le ne ce vap ver me ye ba� lar. Ara da ki fark, o

po le ni ta n� yor, siz ta n� m� yor su nuz.
O yüz den ama c� m�z onun da po le -
ni ta n� ma ma s� n� sa� la mak. Bu da
im mün sis te mi e�it mek olu yor
as l�n da. Biz kök hüc re ile be ra -
ber im mün sis te mi e�it me ye ça -
l� �� yo ruz. Bir de ta bi birta k�m
do ku ha sar la r� mey da na ge li yor.
Ör ne �in ak ci �er ler de do ku ha -
sa r� mey da na ge li yor. Kök hüc re
uy gu la ma la r�y la bu en gel le ne bi -
li yor. Kök hüc re ça l�� ma la r� bir -
çok has ta l�k ta kul la n�l ma ya ça l� �� -
l� yor. Me se la Par kin son, Alz he -
imer, ke mik eri me le rin de, si nir ko -
puk luk la r�n da. Örne�in felç li bir du -
rum da si nir ko puk luk la r�n da bel ki ora ya
kök hüc re uy gu la n�p, felç li has ta lar te da vi edi -
le bi lir.  Biz aler jik has ta l�k lar da bu nu yap ma ya ça -
l� �� yo ruz ki �u an dün ya da çok faz la yok bu
olay. Kök hüc re ler ko nu sun da çok cid di ça -
l�� ma lar var. Biz de Mar ma ra Üni ver si te si
Has ta ne si’nde ki la bo ra tuv ar� m�z da ça l�� ma -
la r� m� z� sür dü rü yo ruz.” 

� PROF. DR. YAVUZ TAGA DA
ANILACAK

Kök Hüc re Sem poz yu mu nun ilk iki sin -
den fark l� ola ca �� n�,  2 gün sü ren sem poz -
yum da söz lü bil di ri ler su nu la ca �� n�, genç
ara� t�r ma c� la ra da su num yap ma ola na ��
sa� la na ca �� n� be lir ten Doç. Dr. Ak koç,
“Pos ter su num la r� ola cak. Kök hüc re ça l�� -
ma la r� ba� la m�n da etik ko nu su ele al� na cak.
Prof. Dr. Ya vuz Ta ga’y� an ma otu ru mu da
dü zen le ne cek. Zi ra ve fat et me sey di sem poz -
yum da bir su num ya pa cak t�” de di.

� HER GE ÇEN YIL �L G� 
AR TI YOR
Doç. Dr. Tunç Ak koç, Mar ma ra Üni ver -

si te si Pe di at rik Aler ji �m mü no lo ji Ana bi lim -
da l�’nda ö� re tim üye si. 

4 y�l d�r �m mü no lo ji Do çen ti ola rak
genç le re bi ri ki mi ni ak ta r� yor. Doç. Dr. Tunç
Ak koç’un özel lik le il gi len di �i alan aler jik
has ta l�k lar ve bu ko nu da pro je ler üre ti yor.
Ak koç, ba �� ��k l�k sis te mi ko nu la r�n da �s viç -

re’de bi lim sel ça l�� ma lar da bu -
lun du. Da vos’ta Aler ji As t�m
Ens ti tü sü’nde ka ri ye ri ni iler let -
ti. Mar ma ra Üni ver si te si Ara� -
t�r ma Ko mis yo nu üye si olan
Ak koç, Türk �m mü no lo ji Der -
ne �i’nin de Yö ne tim Ku ru lu
Üye si. As t�m Has ta l� ��’nda
Kök Hüc re Uy gu la ma s� n�n
Et ki si Pro je si üze ri ne ara� t�r -
ma la r� sü rü yor ve bu pro je si

TÜ B� TAK ta ra f�n dan des tek le -
ni yor. 3. Kök Hüc re Sem poz yu -

mu da bu ko nu da yap t� �� fa ali yet -
ler den bir ta ne si ve sem poz yu ma il -

gi nin her geçen y�l artt���n� be lir ti yor.
Doç. Dr. Ak koç ge le cek y�l ki sem poz -

yum için ise Ocak ay�n da ha z�r l�k ça l�� ma la -
r� na ba� la ya cak la r� n� be lir ti yor.

YA�AMSA�LIK30 KASIM - 6 ARALIK 2012

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

12

Tıpta çı�ır açan kök hücre
çalı�maları dünyada giderek önem
kazanırken, Marmara Üniversitesi

bu konuda önemli 
bir sempozyuma ev sahipli�i

yapacak.

Kök hücre çal��malar�
iLERLiYOR
Kök hücre çal��malar�
iLERLiYOR
Kök hücre çal��malar�
iLERLiYOR
Kök hücre çal��malar�
iLERLiYOR
Kök hücre çal��malar�
iLERLiYOR
Kök hücre çal��malar�
iLERLiYOREngelliler haklar�n� tart��t� 
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

Avrupa ve Türkiye’nin ilk ve dünyanın sayılı
balıkadam kulüplerinden olan Türk

Balıkadamlar Spor Kulübü ola�an Kongresi, 2
Aralık Pazar günü saat 13.00’te düzenlenecek.
Ço�unluk sa�lanamadı�ı takdirde kongre 09

Aralık 2012 Pazar günü saat 13.00’te
Caddebostan tesislerinde yapılacak. Eski

üyelerinden Enes Edis ekibiyle Kulüp

yönetimine aday olaca�ını açıkladı. Ba�kan
adayı Enes Edis gazetemize gönderdi�i

açıklamasında; �u andaki yönetimin kulübe
eskiden büyük katkılarının oldu�unu, ancak
artık ekip toplamakta ve kulübü yönetmekte

zafiyetler gösterdi�ini belirterek, 
bayra�ı gençlere devretmenin gerekli

oldu�unu söyledi.

Türk Bal�kadamlar Kulübü’nde Kongre heyecan�

Ata �e hir Be le di ye si, Ül ker Sports Are na
ve ÇEV KO i� bir li �i ile Fe ner bah çe
Spor Ku lü bü’nün de kat k� la r�y la

ha ya ta ge çi ri len “Ye �il Po ta, Te miz Do -
�a” pro je si kap sa m�n da kam pan ya ya
ka t� lan ve ö� ren ci ba �� na en çok at� ��
bi rik ti ren 3 okul dan top lam 200 ö� ren -
ci, 18 Ka s�m Pa zar gü nü Ül ker Sports
Are na’da Fe ner bah çe Ül ker ile To fa�
bas ket bol ta k�m la r� ara s�n da oy na nan kar -
�� la� ma y� iz le di ler. Fe ner bah çe Ül ker’in 74-
66’l�k so nuç la ga lip gel di �i kar �� la� ma y� bü yük
bir he ye can ve co� ku ile iz le yen ö� ren ci ler, ken di le ri ne
bu im kâ n� sa� la yan Ata �e hir Be le di ye si’ne te �ek kür et ti ler.

� ÇEV RE C� ÇO CUK LA RIN 
MAÇ KEY F�

Çev re bi lin ci nin, bas ket bol sev gi si ile pe ki� ti ril me si ni he -
def le yen pro je nin ilk eta b� na, Ata �e hir böl ge sin de yer alan 40
or ta oku lun 23’ü ka t� l�m gös ter di. 23 okul dan top lam 11.102 ö� -
ren ci 9.297 kg ge ri dö nü �üm lü at�k top la ya rak bü yük bir ba �a r� -

ya im za at t� lar. Ö� ren ci ler top la m�� ol duk la r�
at�k lar la 85 a�a c�n ke sil me si ni en gel le di,

100 lit re pet rol, 41.250 kw elek trik ta sar -
ru fu sa� la d� ve yak la ��k 4.5 ton kar bon -
di ok sit ga z� n�n at mos fe re ka r�� ma s� n�
ön le di.

� YA RI� MA �ÇE R� �� VE 
DE TAY LAR

� “Am ba laj At�k la r� n�n Kay na ��n da Ay -
r� Top lan ma s�y la Çev re Bi lin ci nin Yer le� ti -

ril me si” �� bir li �i Pro to ko lü 10 Ekim 2012-18
Ha zi ran 2013 ta rih le ri ara s�n da sü re cek.

� �ki ay l�k pe ri yot lar la dü zen le ne cek okul lar ara s� am -
ba laj at� �� ya r�� ma la r� so nu cun da de re ce ye gi ren okul la ra top -
lam 200 adet bas ket bol maç bi le ti he di ye edi li yor.
� Her ay ön ce den du yu ru la cak 1 bas ket bol ma ç�n da 20 adet ka -
r� ��k am ba laj at� �� (plas tik, me tal, kom po zit, kâ ��t ) ge ti ren ilk
20 ço cu �a bi let he di ye edi le cek.  
� Maç la ra ka t� lan ço cuk la ra ki tap, ti �ört, bas ket bol to pu gi bi
he di ye ler de ve ri le cek.

● Gökçe UYGUN

Mar ma ra Üni ver si te si Sa� l�k Hiz -
met le ri Mes lek Yük se ko ku lu
ö� re tim üye le rin den, AB Gnçlik

Pro je le ri Ko çu Yrd. Doç. Dr. Nu ran Ak -
yurt, Tür ki ye Te nis Fe deras yo nu ve A� r�
Te nis Ku lü bü'nca ha z�r la nan pro jeyle A� -
r�l� genç le ri ile �s pan yol te nis çi ler ara s�n da
kar de� lik köp rü sü ku ru lu yor. 

Av ru pa Bir li �i Genç lik Pro je si
Prog ram la r� kap sa m�n da ger çek le� ti ri -
len “A� r�’dan Av ru pa’ya Te nis Kar -
de� li �i” (From Ag ri to Eu ro pe Ten nis
Brot hers hip) pro je si, A� r�'da ya �a yan
sos yo-eko no mik dü ze yi dü �ük genç le -
rin fi zik sel, zi hin sel, duy gu sal ve sos yal
yön den ge li� me le ri ni, Av ru pa va tan -
da� l� �� na te� vik et me yi ve fark l� ül ke -
ler de ki genç ler ara s�n da kar �� l�k l� i� bir -
li �i ni ge li� tir me yi amaç la yor. Yurt d� -
��n da ki pro je or ta �� �s pan ya olan pro je -

yi, �s tan bul’da Ka d� köy �l çe Mil li E�i -
tim Mü dür lü �ü ile Ka d� köy’de ki Ce -
mal Re �it Rey Gü zel Sa nat lar Li se si
des tek li yor.

�  �S PAN YOL TE N�S Ç� LER
TÜR K� YE'DE

Pro je kap sa m�n da ilk et kin lik ler de
ba� la d�. Dün ya te ni sin de üst s� ra lar da
yer alan �s pan yol oyun cu lar, 12-16 Ka -
s�m 2012 ta rih le ri ara s�n da ül ke mi zi zi -
ya ret et ti ler. A� r�'ya gi de rek, im ka n� k� -
s�t l� genç ler ile bi ra ra ya ge len an tre nör
Al bert Ros Gar ci a, spor cu lar Mi ron Sa -

ba ni ve An dre as Nor bert Nog yi'den
olu �an �s pan yol ekip, yet ki li ler den böl -
ge nin so run la r� n� din le di. �s pan yol lar,
A� r�l� genç ler le bir de te nis kar �� la� ma -
s� yap t�. Da ha son ra Mar ma ra Üni ver si -
te si Rek tö rü Prof. Dr. Za fer Gül’ün hi -
ma ye sin de �s tan bul prog ra m� n� ger çek -
le� ti ren �s pan yol oyun cu lar,  M.Ü. Sul -
ta nah met bi na s�n da ki top lan t� ya ka t�l -
d� lar. Prof. Dr. Gül, pro je ye des tek ve -
ren ku rum ve ku ru lu� la ra te �ek kür ede -
rek pla ket ver di. Pro je ye des tek ve ren
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer -
�at Ayar ile Ce mal Re �it Rey Ana do lu
Li se si yet ki li le ri, Av ru pa Bir li �i des -
tek li bu tür genç lik pro je le rinde yer al -
ma n�n ve ver dik le ri des te �in mut lu lu -
�u nu ya �a d�k la r� n� di le ge tir di ler. Mart
2013 ta ri hi ne ka dar de vam ede cek pro -
je kap sa m�n da, Ara l�k ay�n da Bar se lo -
na’da ki Bru ge ra Top Te am Aka de -
mi’ye bir zi ya ret ger çek le� ti ri le cek.

Bü yük ler Tür ki ye Te nis �am pi yo -
na s� 17-25 Ka s�m 2012 ta rih le ri
ara s�n da Taçs por Ku lü bü kort la -

r�n da dü zen len di. 17 Ka s�m 2012 Cu mar -
te si gü nü ba� la yan Tür ki ye Bü yük ler Te nis
�am pi yo na s�, 25 Ka s�m 2012 ta ri hin de oy -
na nan fi nal maç la r� ile so na er di. Tür ki -
ye’nin her ye rin den yak la ��k 200 spor cu -
nun ka t� l� m� ile ger çek le �en tur nu va da tek -
ler ve çift ler ol mak üze re iki ay r� ka te go ri -

de te ni sin ba �a r� l� isim le ri; Ba �ak Eray d�n,
Pem ra Öz gen, Ha luk Ak ko yun, Er gün
Zor lu ve Tu na Al tu na gi bi isim ler Tür ki ye

�am pi yo nu ol mak için ter dök tü. Taçs por
Ku lü bü kort la r�n da dü zen le nen Bü yük ler
Tür ki ye �am pi yo na s� fi nal kar �� la� ma la -
r�n da tek er kek ler ka te go ri sin de An�l Yük -
sel Er gün Zor lu’yu, tek ba yan lar da ise Ba -
�ak Eray d�n Pem ra Öz gen’i ye ne rek �am -
pi yon lu �u el de et ti ler. Çift er kek ler de Tu -
na Al tu na-Mus ta fa Genç soy çif ti ve çift
ba yan lar da �pek Soy lu-Ba �ak Eray d�n çif ti
�am pi yon ol du lar. 17-25 Ka s�m ta rih le ri
ara s�n da ger çek le �en tur nu va ya Ba yan lar
ka te go ri sin de 75, Er kek ler ka te go ri sin de
116 spor cu ka t�l d�. Bir haf ta bo yun ca �am -
pi yon luk için mü ca de le eden spor cu lar ku -
pa la r� n� Tür ki ye Te nis Fe de ras yo nu Ba� -
ka n� Os man Tu ral ve Yö ne tim Ku ru lu üye -
le ri nin elin den al d� lar.

Türkiye �ampiyonas� Taçspor’da

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

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

KONFERANS
“GELECE�� PROGRAMLAMAK  –       
KÜÇÜK MUC�ZELER�N SIRLARI”

Elif Victoria SMYR
7 Aral�k Cuma 

Saat: 19.00 - 21.00

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup,
koltuklar�m�z numaralanm��t�r.

Yer numaras� fi�lerinizi en erken konferans
zaman�ndan 1 saat önce alabilirsiniz.

ADRES / YER
T.C. KADIKÖY BELED�YES� 

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I

TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23
19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr. 

www.19mayis.gen.tr 

AB tarafından desteklenen
‘A�rı'dan Avrupa'ya Tenis

Karde�li�i’ adlı uluslararası
gençlik projesiyle A�rı’lı

gençler �spanyol
tenisçilerle bulu�tu.

Taçspor tesisleri Türkiye
Şampiyonası’na ev

sahipliği yaptı.
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‘Ye�il Pota, Temiz Do�a’ projesi kapsamında Ata�ehirli ö�renciler, Fenerbahçe Ülker ile
Tofa� basketbol takımları arasında oynanan kar�ıla�mayı büyük bir keyifle izledi.
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● Mustafa SÜRMEL�

Genç mi mar lar Ku� di li’ni mi mar la r�n
gö züy le an lat t� lar. Ku� di li Ça y� r� ve
Çev re si SOS �s tan bul Ö� ren ci Fi kir

Pro je si ad�y la dü zen le nen ya r�� ma ya ka t� lan
mi mar aday la r� ha yal le rin de ki Ku� di li’ni çiz -
di ler. 2011 y� l�n da �s tan bul Ser best Mi mar lar
Der ne �i’nin dü zen le di �i Ku� di li Ça y� r� ve
Çev re si SOS �s tan bul Ö� ren ci Fi kir Pro je si ya -
r�� ma s�n da ödül alan pro je ler, 26 Ka s�m Pa zar -
te si gü nü Ka d� köy Be le di ye si’nde dü zen le nen
tö ren le Ka d� köy lü le re ta n� t�l d�. Ay r� ca ya r�� -
ma da ka za nan pro je ler Ka d� köy Be le di ye si
Fua ye Sa lo nu’nda ser gi len me ye ba� la d�. Ser -
gi nin ba� la ma s� ne de niy le dü zen le nen, mo de -
ra tör lü �ü nü Ra tip Kan su’nun üst len di �i pa nel,
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk
ile �s tan bul Ser best Mi mar lar Der ne �i Ba� ka n�
O�uz Öz tuz cu’nun aç� l�� ko nu� ma la r�y la ba� -
la d�. 

Ka d� köy lü le rin uzun y�l lar din len me,
e� len me ve ye �il alan ih ti ya c� na ce vap ver -
me si do la y� s�y la ken tin sos yal geç mi �in de
önem li bir ye re sa hip olan ve do �al bir S�T
ala n� ni te li �i ta �� yan Ku� di li böl ge si üze ri -
ne mi mar la r�n da söy le ye cek bir kaç sö zü
var d� ve Mi mar Arif At�l gan yap t� �� ko nu� -
ma da Ka d� köy Ku� di li Ça y� r� ola rak bi li -
nen böl ge nin es ki gün le ri ne do� ru uzun bir
yol cu lu �a ç� kar d�. Ko nu� ma s� n� si yah-be -
yaz Ku� di li fo to� raf lar la des tek ler ken nos -
tal ji ya �a tan Arif At�l gan, Ku� di li Ça y� -
r�’n�n ad� n�, gü nü müz de Kur ba �a l� de re ola -
rak bil di �i miz Ku� di li De re si’nden al d� �� n�
söy le di. 1925’ler de tah ta olan ve ol duk ça
y�p ra nan Ku� di li Köp rü sü’nün tram va y�n

gel me siy le 1928’de be ton la� t� r�l d� �� n� an -
la tan At�l gan, böl ge nin önem li isim le rin -
den ve olay la r�n dan da bah set ti �i ko nu� ma -
s�n da, “O y�l lar da pik nik ya p� l�r d�. �im di
ara ba park edi li yor” de di. 

Mi mar Yal ç�n Türk do �an ise ko nu� ma -
s�n da Ku� di li ile il gi li ol ma s� ve ya p�l ma s�
ge re ken le ri ifa de et ti �i ko nu� ma s�n da,
Ku� di li’nde ya �a nan so run la r�n as l�n da �s -
tan bul’un her ye rin de ya �and���n� be lirt ti.
Kent li le rin ken ti ne sa hip ç� kar ken, ye rel
yö ne ti ci le rin de hal ka des tek ol ma s� ge rek -
ti �i ni ifa de eden Türk do �an, Ka d� köy’ün
bu an lam da özel bir ör nek ol du �u nu vur gu -
la d�. SOS �s tan bul 2011 Ku� di li Ça y� r� ve
Çev re si Ye ni den �� lev len dir me Sü re ci ne
Al ter na tif Çö züm ler kap sa m�n da �s tan bul
Ser best Mi mar lar Der ne �i (SMD) kat k� la -
r�y la dü zen le nen Ku� di li ve çev re si ile il gi -
li Mi mar l�k Ö� ren ci le ri ne Aç�k Fi kir Pro je -
si Ya r�� ma s� ile il gi li ola rak da bilgi veren
Türk do �an, “Ka d� köy d� ��n dan, Tür ki -
ye’nin çe �it li kent le rin den ö� ren ci le rin de

ka t�l d� �� ya r�� ma da tüm ö� ren ci ler öz ve ri li
ça l�� ma la r�y la bi linç le Ku� di li’ne sa hip
ç�k mak ta ve onu de �er len di re rek ça ba gös -
ter di ler” di ye rek ka t� lan ö� ren ci le ri kut la d�.
� GENÇ M� MAR LA RIN GÖ ZÜY LE 

KU� D� L�’N� MUT LA KA GÖ RÜN
�s tan bul SMD’nin dü zen le di �i “SOS

�s tan bul Ö� ren ci Ya r�� ma s�” 2011 y� l�n da
yi ne �eh rin SOS ve ren çok önem li nok ta la -
r�n dan bi ri olan Ka d� köy Ku� di li Ça y� r�’n�
gün de me al d�. Ana do lu Ya ka s�’n�n bir dö -
nem me si re ye ri olan an cak be ton dö kül -
mü� ze mi niy le oto park ve yol ola rak kul la -
n� lan böl ge nin, dü zen le nen ya r�� ma ile ta -
rih te ki i� le vi ne ve özel lik le ri ne uy gun ve
gü nü müz ih ti yaç la r� na da ce vap ve re cek
�e kil de bir rek re as yon, e� len ce ve ya �am
ala n� ola rak dü zen len me si amaç lan d�. 

�s tan bul Ser best Mi mar lar Der ne �i
Ba� ka n� O�uz Öz tuz cu, ya r�� ma pro je le ri -
nin ta n� t�l d� �� ki tap ç�k ta ki aç�k la ma s�n da;
“SOS �s tan bul Ö� ren ci Ya r�� ma s�, der ne �i -
mi zin sür dür dü �ü ve ö� ren ci le ri miz ta ra -

f�n dan ar t�k ge le nek sel le� mi� ola rak ta n� -
nan çok önem ver di �i miz bir et kin li �i miz -
dir. Za ten çok na dir ola rak dü zen le nen ö� -
ren ci ya r�� ma la r� ara s�n da 4 kez is tik rar l�
bir �e kil de bu et kin li �i de vam et tir mek ten
k� vanç du yu yo ruz” de di. 

Ya r�� ma n�n jü ri ba� ka n� Gür han Ba k�r -
kü re ise “Ya r�� ma ni te lik ve ni ce lik ba k� -
m�n dan ol duk ça tat min edi ci çö züm ler sun -
du. Bun la r�n ka mu oyu ve yö ne ti ci ler le pay -
la ��l ma s� ve çe �it li ba k�� aç� la r� n�n su nul -
ma s�, ya r�� ma n�n en önem li amaç la r�n dan
bi ri. Genç le ri ve mi mar l�k ö� ren ci le ri ni bu
so run lar dan ha ber dar et mek de di �er bir
amaç. Ya �a d�k la r� �eh ri ve çev re yi da ha
ya k�n dan ta n� ma la r� n�, ona sa hip ç�k ma -
la r� n�, so rum lu luk ala rak çö züm üret me -
le ri ni te� vik et mek is ti yo ruz” di yerek
ya r�� ma ve pro je ile il gi li dü �ün ce le ri -
ni ak tar d�.

� KUR BA �A LI DE RE
SO RU NU ÇÖ ZÜL ME L�

Geç mi� te ca zi be siy le gün dem de
olan Ku� di li böl ge si gü nü müz de özel lik le
ya �an ya� mur lar ve sel bas k�n la r�y la gün -
de me ge li yor. Pa nel de bu ko nu ya dik kat
çe ken Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk de böl ge de bir tür lü çö zü le me -
mi� Kur ba �a l� de re so ru nu var ken Ku� di li
böl ge si ne AVM ya p�l mak is ten me si ni ele� -
tir di. �id det li ya ��� la r�n ar d�n dan Kur ba �a -
l� de re’nin ta� ma s� so nu cu olu �an ta� k�n lar
ne de niy le be le di ye ar �i vi ni ko ru mak için
de re ke na r� na kum tor ba la r� yer le� tir mek

zo -
run da kal d�k -
la r� n� söy le yen Ba� kan
Se la mi Öz türk, Ku� di li böl ge si ne
ya p�l ma s� dü �ü nü len AVM pro je si ni ele� -
tir di. Ka d� köy’ün mer ke zin de ki tek bo�
alan olan Ku� di li’nin ka mu ala n� ola rak
kal ma s� ge rek ti �i ni ifa de eden Öz türk, bu -
ra ya ya p� lan bir AVM’nin Ka d� köy’ün tra -
fi �i ni da ha için den ç� k�l maz ha le ge ti re ce -
�i ni, di �er ta raf tan da Çar ��, Al t� yol, Ha li -

ta �a, Ba ha ri ye es na f� di ye bir
�ey kal ma ya ca �� n� be lir -
te rek, bu nun es na f�n ya n�

s� ra Ka d� köy sa kin le ri nin
de ya �a m� n� olum suz et ki -

le ye ce �i ni vur gu la d�.
�stanbul Bü yük �e hir Be le di -

ye si’ne de fa lar ca bu ko nu da
ya z� yaz ma la r� na ra� men de -

re nin �s la h� için cid di ad�m at�l -
ma d� �� n�, her �ey den ön ce Kur -

ba �a l� de re so ru nu nun çö zül me si
ge rek ti �i ni be lir ten Öz türk, “Hiç -

bir �ey yap ma ya cak s� n�z ama de re
ya ta �� na ge ti rip AVM’yi ya pa cak -

s� n�z” de di. 
Öz türk, böl ge ye dik kat çek mek

üze re pro je ya r�� ma s� açan �s tan bul
Ser best Mi mar lar Der ne �i ve ya r�� ma -

ya ka t� lan ö� ren ci le ri de kut la d�.
� PRO JE N�N YIL DIZ LA RI

GÖ RÜ CÜ YE ÇIK TI
SOS �s tan bul Ö� ren ci Ya r�� ma -

s�’nda bi rin ci li �i, Y�l d�z Tek nik Üni ver -
si te si Mi mar l�k Bö lü mü ö� ren ci le ri �lk nur
Kar l�, Em re K� yak ve Ha kanh K� l�nç ka -
zan d�. �kin ci li �i Mi mar Si nan Üni ver si te si
ö� ren ci le ri Em re Öz de mir, Tol ga han Ak -
bu lut, Onur De niz Y�l maz, Hür sel Sa r� da�
ve Re cep �alk ka za n�r ken, üçün cü lü �ü yi -
ne Y�l d�z Tek nik Üni ver si te si ö� ren ci le ri
Es ra Ko yun ve Duy gu Nart’�n ça l�� ma s�
ka zan d�. Ya r�� ma da ay r� ca 5 man si yon
ödü lü ve ril di.

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

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

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

� 30 KASIM - 6 ARALIK 2012

Genç mimarların gözünden Ku�dili’ni görmek istiyorsanız Kadıköy
Belediyesi Fuaye Salonu’nda açılan Ku�dili Çayırı ve Çevresi SOS �stanbul

Ö�renci Fikir Projesi Sergisi’ni mutlaka görün.

Nerede o eski Kadıköy
NEREDE O KUŞDiLi
Nerede o eski Kadıköy
NEREDE O KUŞDiLi
Nerede o eski Kadıköy
NEREDE O KUŞDiLi
Nerede o eski Kadıköy
NEREDE O KUŞDiLi
Nerede o eski Kadıköy
NEREDE O KUŞDiLi
Nerede o eski Kadıköy
NEREDE O KUŞDiLi

KADIKOY-14:Layout 1  11/29/12  11:42 AM  Page 1


	KADIKOY-1_Layout 1
	KADIKOY-2_Layout 1
	KADIKOY-3 _Layout 1
	KADIKOY-4_Layout 1
	KADIKOY-5_Layout 1
	KADIKOY-6_Layout 1
	KADIKOY-7_Layout 1
	KADIKOY-8_Layout 1
	KADIKOY-9 _Layout 1
	KADIKOY-10_Layout 1
	KADIKOY-11_Layout 1
	KADIKOY-12_Layout 1
	KADIKOY-13_Layout 1
	KADIKOY-14_Layout 1

