
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin Haydarpa�a Gar� ve
Kad�köy meydan�n� içeren plan� tart��ma yaratt�. Plana göre

Haydarpa�a Gar� otel olacak, Kad�köy �skele Meydan�’ndaki
Atatürk An�t� yerine de “panay�r” ve “fuar alan�” kurulacak.

Kad�köylülerin imzalad��� dilekçelerle birlikte, karara itiraz eden
Kad�köy Belediyesi, 60 günlük süreçten de sonuç al�namazsa

yarg�ya ba�vuracak. 
Ba�kan Öztürk, “Kadıköylülerin ulusal bayramlarda

çelenk koyarak resmi törenler yaptı�ı Kadıköy
Meydanı’ndaki Atatürk heykeli önünde panayır olur

mu? Biraz saygı duyun. Az ilerideki �SPARK alanına kurun.
Burada ye�il alana, sahil bandına ihtiyaç var, yapıla�maya de�il”
dedi. Plana itirazların Atatürk anıtına yönelik olmadı�ını vurgulayan Öztürk, “Haydarpa�a Garı

için ‘kültürel tesis, konaklama alanı, alt katlar gar, üst katlar konaklama tesisi’ ifadesi kullanılıyor. Yani oraya
nostaljik bir tren gelecek, üstü yine otel yapacaklar. Oysa hemen garın arkasına yine tamamı turizm ve konaklama

olmak üzere bir alanı ayrılmı�. Bunlar varken niye Gar bir daha konaklama tesisi yapılıyor? Amaçları Atatürk
heykelini tartı�tırarak, aslında Haydarpa�a Projesi’ni dikkatlerden kaçırmak” uyarısında bulundu.
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�� Haberi 11. Sayfada

Lüküs Hayat’�n R�za’s�, usta
tiyatrocu Zihni Göktay, geçirdi�i

ameliyatlar sonras� iyile�me sürecini
Kad�köy'deki evinde geçiriyor.

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Gazete Kad�köy
okurlar�na geçen
hafta Reformcu

Sultan II. Mahmut
hakk�nda

tamamlay�c� ikinci
yaz�y� bu hafta

yay�nlayaca��m�
söylemi�tim.

Sunay Ak�n, çok
yönlü bir insan;

�air, yazar,
gazeteci,

ara�t�rmac�, tiyatro
oyuncusu... Ama
bütün bunlar�n
ötesinde s�k� da

bir ‘müze
merakl�s�’! 

KADIKÖY MEYDANI
MESELESi

YOKLUK ve
BOLLUK

Müze Meraklısı
Sunay Akın

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Ya Allah’�n
verdi�i s�n�rs�z
nimetleri fark

eder, �ükreder,
bolluk içinde

ya�ars�n�z veya
“yok” der,

yoklu�a mahkûm
olursunuz.      
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“Bir Elif Naci Bey vardı…”
RESSAM, gazeteci, müzeci ve yazar

Elif Naci, ölümünün 25. yılında bir
sergiyle anılıyor. Kadıköy Belediyesi

Fuayesi’nde açılan sergide sanatçının
ya�lıboya tablo ve özgün baskılarının
yanı sıra kendisiyle ilgili haberlerden

olu�an gazete kupürleri, sanat ve
tarih yazılarından örneklerle ya�amını
anlatan foto�raflar yer alıyor. � 6’da

TEDAV� hizmetinin yanı sıra
çocuklara a�ız ve di� sa�lı�ı

konularında bilgi veren
Kadıköy Belediyesi Çocuk

A�ız ve Di� Sa�lı�ı Merkezi,
ilçe dı�ından gelen

ö�rencilere de bu konuda
e�itim veriyor.

� Haberi Sayfa 12’de

KADIKÖYLÜLER�, “kitap ve
yazarıyla” bulu�turacak olan

Kadıköy Belediyesi Kitap Günleri
ba�ladı. Bu yıl 6.sı düzenlenen

Kadıköy Belediyesi Kitap
Günleri, 13-16 Aralık tarihleri
arasında Caddebostan Kültür

Merkezi’nde yapılıyor.
� Haberi Sayfa 14’te

Poliklinikten ‘diş bakımı eğitimi’

�� Haberi 8. ve 9. Sayfada

�lk kez, bir yerel yönetim “Ulusal Piyano Yarı�ması” düzenliyor. Kadıköy Belediyesi’nin
bu yıl ilkini düzenledi�i yarı�mayla yeni piyano virtüözlerinin yeti�mesi hedefleniyor.

Yarı�manın jüri ba�kanlı�ını dünyaca ünlü piyanist Ay�egül Sarıca yapacak. 

‘Şehir Tiyatroları
BENiM iÇiN
BiTMiŞTiR!’

Usta oyuncu

Zihni Göktay:

Ulusal Piyano Yarışması’na
HAZIR MISINIZ?

Kadıköy’de kitap dolu günler başladı

�� Haberi 7. Sayfada
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KA DI KÖY’DEN
● T� YAT RO
� Nak �ı dil Sul tan
Ti yat ro Ay na/Dev let Sa nat ç� s� Di lek Tür ker, Nak �� -
dil Sul tan’�n sev gi, ho� gö rü ve an la y�� la zen gin le� -
mi� ve bu gü ne ka dar ye te rin ce bi lin me yen ya �am
se rü ve ni ni ti yat ro, dans, ���k ve mü zi �in iç içe gir -
di �i gör kem li bir sa nat gös te ri si ola rak iz le yi ci le rin
be �e ni si ne su nu yor. Oyun 17 Ara l�k 20.30’da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir.

� Ku çu Ku çu
Ay sa Pro dük si yon Ti yat ro su’nun ye ni oyu nun da
Öz gü Na mal ve Se len Uçer rol al� yor. Ün lü i�a da -
m� Kud ret Bey, haf ta so nu nu ge çir mek üze re göz -
de ça l� �a n� Ra g�p ve ka r� s� Me lis’i, ada da ki vil la s� -
na ça �� r�r. Ko ca s�n dan ön ce ge len Me lis’i, Kud ret
Bey’in ka r� s� Mel da kar �� lar. Mel da ve Me lis, ta n� -
��p soh bet ede rek ko ca la r� n�n i� ten gel me si ni bek -
le me ye ba� lar lar. Za man iler le dik çe soh be tin ren -
gi de �i �ir... Oyun, 18 Ara l�k 20.30’da Koz ya ta ��

Kül tür Mer ke zi’nde
iz le ne bi lir.
� Bi Oyun Var mı�
Ti yat ro E.S.E.K’in
sah ne ye koy du �u,
Do �a Rut kay ve
U�ur Ulu da�’�n
oyan d� �� oyun da,
ka d�n-er kek ili� ki le ri
an la t� l� yor.Oyun, 19
Ara l�k 20.30’da
Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde.
� Bi zim Ev
Ha ber ve e� len ce iç

içe ge çe bi lir mi? so ru su ��� ��n da iler le yen oyun 16
Ara l�k Sa at 15.30’da Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde sah ne le ni yor.
� Gün Ek sil me sin Pen ce rem den
Ser best Ti yat ro’nun Ca hit S�t k� Ta ran c�’n�n �i ir le -
rin den yo la ç� ka rak ha z�r la d� �� oyun, Vi ya na’da
bu lu nan bir has ta ne oda s�n da, ha re ket siz ve ses -
siz ce ölü mü bek le yen �a iri mi zin, ba ��n dan ge çen
önem li olay lar la bir lik te dün ya m�z da ola n� bi te ni
bir sa at yir mi da ki ka l�k bir sü re de an lat ma s�n dan
olu �u yor. 15 Ara l�k 15.30’da Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde.
� Ah Smyrna’m, Gü zel �z mir’im
�KSV- Ti yat ro Pe ra or tak ya p� m� olan oyu nu Nes -
rin Ka zan ka ya ya z�p yö net ti. Ba z� sah ne le rin de
Rum ca ko nu �u lan oyun da, iki top lu mun ge le -
ne �i ni yan s� tan Türk çe-Yu nan ca �ar k� lar, dans -
lar yer al mak ta ve oyun cu lar ta ra f�n dan ça l� nan
ens trü man lar e� li �in de can l� mü zik de ya p� l� yor.
Oyun 18 Ara l�k Sa l� 20.30’da Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nden sah ne le ne cek.
� Ço cu �um
Mar ga reth Ma yo’nun ese rin den uyar la nan, Enis
Fos fo ro� lu’nun yö net ti �i oyun da, ai le için de
ma sum ya lan lar söy le yen bir ka d�n bu ya lan la -
r�n esi ri olur. Oy sa iyi ni yet li ve ma sum dur. Gi -
de rek çö ken ev li lik bir li �i na s�l kur ta r� la cak t�r?
Oyun, 15 Ara l�k 20.30’da Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi’nde ola cak.
� Oyun Ka rı� tı
Ti yat ro Ga ga’n�n Ken Lud wing’in ese rin den
uyar la d� �� oyun da, tur ne ye ç� kan ti yat ro gru bu -
nun ba �� na ge len ak si lik le ri an la t� l� yor. 14 Ara l�k
20.30’da Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde sah -
ne le ne cek.
� Kan lı Dü �ün
Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Gö nül lü le ri’nin sah ne -
ye koy du �u oyun, ün lü �s pan yol �a ir ve oyun ya -
za r� Fe de ri co Gar ci a Lor ca’n�n �i ir sel tra ged ya s�
��� ��n da feo dal top lum lar da kan da va s� gi bi il kel
tö re le rin, a�k ve tut ku nun y� k� c� et ki si bir a��t gi bi
kalp le re ve ak�l la ra ses le ni li yor. Oyun 19 Ara l�k
20.30’ta  Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde.
� Ne on
Ci van Ca no va’n�n yaz d� ��, Kar ma Dra ma’n�n sah -
ne le di �i oyun, bir oyun ya za r� n�n, sah ne de ken di -
siy le bir lik te var et ti �i bir ka d�n la ya �a d� �� s� ra d� ��
bir öy kü dür. 15 Ara l�k 15.00’da   Ha lis Kurt ça Kül -
tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir.
� Tür ki ye Ka ya sı
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si �e hir Ti yat ro la r�,
Tür ki ye Ka ya s� ad l� ye ni oyu nu se yir ciy le bu lu� tu -
ru yor. Tür ki ye’nin en genç ya zar la r�n dan Fe hi me
Se ven’in ya �an m�� bir olay dan yo la ç� ka rak yaz d� -
�� oyun da, Bul ga ris tan’dan göç et mek zo run da
ka lan bir ai le nin öy kü sü an la t� l� yor. Tür ki ye’de s� -
f�r dan ba� la ya cak la r� ha ya ta, geç mi� ten ta �� ma y�
is te dik le ri her �e yi o ara ba ya yük le mi� ler dir. An� la -
r�, a�k la r� ve ha yal le ri, s� n� r�n ar d�n da b� ra k�p ye ni
ümit ler le yo la ç� kan ai le, hiç bek le me di �i bir en -
gel le kar �� la ��r. �ük rü Tü ren’in yö net ti �i oyun 16
Ara l�k’a dek Ka d� köy Hal dun Ta ner Sah ne si’nde
se yir ci yi se lam la ya cak. 

● MÜ Z� KAL
� Mü zik hal ler
Mü zi �e a��k 6 i� ka d� n� n�n kur du �u ‘A Few La di es’
Bro ad way/Wes tend mü zi kal le rin den eser ler ses -
len di ri yor. 18 Ara l�k Sa at 20.00’da Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde.

● KON SER
� Tu tuk lu Ö� ren ci ler le Da ya nı� ma Kon se ri
Tu tuk lu Ö� ren ci ler le Da ya n�� ma �ni si ya ti fi, ce za -
ev le rin de ki tu tuk lu ve hü küm lü ö� ren ci ler için da -
ya n�� ma kon se ri dü zen li yor. 21 Ara l�k Cu ma ak �a -
m� Ka d� köy Ca fe ra �a Spor Sa lo nu’nda 18.30’da
ba� la ya cak kon ser de, Es ki Ban do, Ba jar, Var di ya
ve Ban dis ta sah ne ala cak. Kon ser bi let le ri ni Tak -

sim’de Kum ba ra Ka fe’den, Ka d� köy’de Mep his to
Ki ta pe vi’nden, üni ver si te ler de ki stant lar dan te min
et mek müm kün. 
� Gül �en Ta tu & �b ra him Ya zı cı 
�s tan bul Dev let Sen fo ni Or kes tra s�’n�n da so list le -
rin den  Gül �en Ta tu’ya bu kon ser de, y� l�n or kes tra
�e fi ödü lü nü alan çift ka ri yer li pi ya nist �b ra him Ya -
z� c� e� lik edi yor. Gül �en Ta tu, Prag Dev let Ope ra
Or kes tra s�’na Car men Fan ta zi’yi ses len dir me si
için özel ola rak dün ya ca ün lü ope ra sa nat ç� s� Eva
Ran do va ta ra f�n dan da vet edil mi� ve bü yük yan k�
uyan d�r m�� t�. Eser, Sü rey ya Ope ra s�’nda ki prog ra -
m�n da da ses len di ri le cek. 17 Ara l�k 20.00’da Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda.
� Litt le Band Show
Litt le Band, 1940’la r�n caz mü zi �i ve dans la r� n�
özel de kor, kos tüm ler ve sür priz ler le bir show ola -
rak iz le yen le rin be �e ni si ne su nu yor. Kon se ri 15
Ara l�k 20.00’de Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde din -
le mek müm kün.
� �s tan bul Klar net Ko ro su “Ye ni Yıl Kon se ri”
The Gre at Cla ri net Cir cus: Sah ne yi ha z�r la mak la
gö rev li müs tah dem Ke rem, kon ser den ön ce sah -
ne de son dü zelt me le ri yap mak ta d�r. Or kes tra �e -
fi nin seh pa s� il gi si ni çe ker. Ba ge ti eli ne al�r ve or -
kes tra y� yö net ti �i ni ha yal eder. Kon ser, 19 Ara l�k
20.30’da CKM’de din le ne bi lir.
� Gi tar Ca fe’de Kon ser li Gün ler
Ka d� köy’ün al ter na tif me kan la r�n dan Gi tar Ca fe, 14
Ara l�k Cu ma gü nü 21:00’da Mi ka il Ya kut (akor de -
on) ve Onok Boz kurt (gi tar) iki li si nin din le ti si ‘‘mi -
kO nok’’a ev sa hip li �i ya pa cak. �ki li nin re per tu va -
r�n da Gür cü/Kaf kas, �r lan da/Kelt, Bal kan, Rus,
Klez mer, Gü ney Ame ri ka mü zik le rin den ör nek ler
yer al� yor. 15 Ara l�k 21:00’da Ba r�� Ars lan&Er han
Er bel ger Jazz Gu� tar Du o kon se ri nin ola ca �� me -
kan da, 16 Ara l�k Pa zar gü nü 21:00’da  ön ha z�r l�k
ya da ön ce den ta n�m lan m�� bir aranj man ol mak s� -
z�n mü zis yen le rin bir ara ya ge le rek do �aç la d�k la r�
bir mü zik ak si yo nu olan Jam ses si on ya p� la cak.
Gi ri �in üc ret siz ol du �u et kin li �e, ka t� l�m c� ve ya
din le yi ci ola rak da vet li si niz. Gtar ca fe’de 19 Ara l�k
Çar �am ba 21:00’de ise �s veç li �ar k� c�, gi ta rist ve
söz ya za r� Mi ran da De Ver di er sah ne ala cak. Ge -
le nek sel �n gi liz ve �r lan da me lo di le ri ni ha t�r la tan
folk-pop mü zi �i ile �s tan bul’a tur ne ye ge len De
Ver di er �im di ye ka dar mü zi �i ile sa de ce �s veç’te
de �il, Av ru pa da hi lin de ve Gü ney Ame ri ka’da
yap t� �� ba �a r� l� tur ne ler de de bir çok ku la �a ula� -
m�� bir mü zis yen. (0216 348 6055)

� Gün do �ar ken Kon se ri
Mü zi �in ve mu hab bet tin dol dur du �u ke yif li sah ne -
le riy le Gün do �ar ken, 14 Ara l�k Cu ma ak �a m� mü -
zik se ver ler le bu lu �a cak. Ser han Se sen Mu zik Fel -
se fe ve Ya sa ma Say gi Der ne gi’nin or ga ni ze et ti �i
ve 20.00’de ba� la ya cak kon se rin ge li ri, der nek ya -
ra r� na kul la n� la cak. (0 216 680 0010)

● SÖY LE ��
� Bu ket Uzu ner Mo da’da
Mo da l� Ta rih çi Ki ta pe vi’nde ki 92. söy le �i nin ko nu -
�u Mo da l� ya zar Bu ket Uzu ner ola cak. Uzu ner, 
SU ro ma n� ve ede bi ya t�n çev re so run la r� na ba k� ��
ko nu lu söy le �i siy le, 15 ara l�k 15.00’da Ta rih çi  Ki -
ta pe vi’nde ede bi yat se ver ler le bu lu �a cak. (0216
418 6886)
� Gök nil Genç Söy le �i si
Ro man la r� n�n say fa la r�n dan mü zi �in se si yan k� la -
nan hem mü zis yen, hem de ço cuk ki tap la r� ya za r�
Gök nil Genç’in sür priz ler le do lu söy le �i si ne da vet -
li si niz. Ka d� köy Be le di ye si Et kin li �i-Can Ço cuk
Ya y�n la r� �� bir li �iy le ya p� la cak olan üc ret siz et kin -

lik,16 Ara l�k 15.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde.
� Fel se fe Top lan tı sı
Ana do lu’da Ay d�n lan ma Vak f�/Fel se fe Top lan t� la -
r�’n�n ya ra t� c� s� Me tin Bo ba ro� lu, ‘‘Gü nü müz dün -
ya s� n�n sa va� la ra ve y� k�m la ra ne den ola cak bi -
çim de or ta ya ç� kan te mel so run la r�n dan bi ri uy -
gar l�k lar ara s�n da ki re ka bet ve uyum suz luk sa v�
üze rin den olu� tu ru lan po li ti ka lar d�r. Do la y� s� ile bu
y�l, fark l� ko nu� ma c� lar la bir lik te üze rin de ça l� �a ca -
�� m�z ko nu yu dün ya ba r� �� için uy gar l�k lar so ru nu -
nu ara� t�r mak ve tar t�� mak üze re, uy gar l�k lar sa -
va �� ve uz la� ma s� so run sa l� ba� la m�n da “uy gar l�k -
lar ara s�n da in san” ola rak be lir le dik’’ di yor. Top -
lan t� lar 18, 25 Ara l�k 2012 Sa at: 19.00’da
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde ya p� la cak.

● ATÖL YE
� �li� ki Atöl ye si
Ya �am Ko çu ve Ev li lik Da n�� ma n� Ye �im Va rol
�en, ili� ki ler de ile ti �im tu zak la r� ve do� ru ile ti �im
di li ili� ki ler atöl ye si dü zen li yor. Üc ret siz atöl ye, 20
Ara l�k 11.00’de Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ya -
p� la cak. 

● SER G�
� Ye ni Mo da Ec za ne si Ser gi si
Ka d� köy Mo da’da ki Özel Sa int Jo seph Fran s�z Li -
se si, Mo da sem ti nin sim ge le rin den Ye ni Mo da Ec -
za ne si’nin 110.ya �� n� bir ser giy le kut lu yor. 20 Ara -
l�k’ta aç� la cak fo to� raf ser gi si, 3 Ocak 2013’e dek
ge zi le bi le cek. 
� Gü lay Bil ge Ser gi si
El na k� �� ile unu tul ma ya yüz tut mu� ke çe sa na t� na
gö nül ve ren Gü lay Bil ge, iz le yi ci le ri ‘dü nün ke pe -
ne �in den bu gü nün mo dern ke çe si ne; yü nün su ve
abun la dan s�’’na da vet edi yor. Sa nat ç� n�n ça l�� -
ma la r� 22-28 Ara l�k ta rih le ri ara s�n da Ba lat Kül tür
Evi’nde gö rü le bi lir. 0 212 531 00 57
� Do �a nın Gü zel lik le ri 
Yur da gül Ka ra de niz li’nin ki �i sel ya� l� bo ya re sim
ser gi si, 20 Ara l�k’a dek Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir.
� Do �a nın Gü zel lik le ri Ki �i sel Re sim Ser gi si
Yur da gül Ka ra de niz li!nin ya� l� bo ya re sim ça l�� -
ma la r�n da do �a n�n gü zel lik le ri ni res met ti �i ser gi si,
20 Ara l�k ta ri hi ne dek Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir. 

● ÇO CUK
Pe ter ve Kurt
Ali Poy ra zo� lu ve 23 ki �i lik kad ro su ile yay l�, ne -
fes li ve vur ma l� çal g� lar dan olu �an or kes tra su, Rus
bes te ci Ser ge i Pro ko fi ef’in dün ya ca ün lü mü zik li
ma sa l� Pe ter ve Kurt’u su nar ken; ke man, vi yo la,
vi yo lon sel, kont rbas, flüt, fa got, obu a, klar net,
trom pet, trom bon, kor no ve vur ma l� çal g� lar ta n� t� -
la cak. Ço cuk la ra hi tap eden bu mü zik li gös te ri, 16
Ara l�k 12.00’de Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
ola cak.
� Pren se sin En Gü zel �ar kı sı
�s tan bul Ço cuk Sa nat Ti yat ro su’nun oyu nun da, en
iyi ar ka da �� n� ve al t�n ku �u ara yan pren se sin yol -
cu luk bo yun ca ba ��n dan ge çen ler, ko mik bir an la -
t�m la ve mü zi kal bir dil le sah ne le ni yor. 15 Ara l�k
12.00’de Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde.
� Ar ka da �ım Dev
Oyun da, Ece bü yük le ri ne ka ba dav ra nan, ar ka -
da� la r�y la sü rek li kav ga eden ge çim siz bir ço cuk -
tur. Bu du rum dan mem nun ol ma yan Bil gin,
Ece’nin dü zel me si için ona bir �ans ve rir… Oyun
15, 23, 29 Ara l�k Sa at 13.00 Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde.
� Oyun Bah çe si 
Kozzy AVM, her cu mar te si ço cuk lar için ‘‘Oyun
Bah çe si’’ ku ru yor. 14.00-17.00 sa at le ri ara s�n da
ger çek le �en et kin lik te, ani ma tör ler le bir lik te dans
edi yor, �ar k� söy lü yor, e� len ce li oyun lar la ke yif li
va kit ge çi ri yor. www.kozz yavm.com

● ET K�N L�K
� Yıl ba �ı Mü za ye de si
‘‘Ev de du ran ve kul lan ma d� �� n�z e� ya la r�n ki me ne
fay da s� var?’’ di ye so ran Cad de bos tan’da ki DM Sa -
nat, ih ti yaç faz la s�, es ki, ye ni ve an ti ka e� ya la r�n mü -
za ye de si ne ev sa hip li �i ya pa cak. E� ya la r�n aç�k art t�r -
ma ile sa t� la ca �� mü za ye de, 19.22,26 ve 29 Ara l�k
çar �am ba ve cu mar te si gün le ri sa at 14.00’te ger çek -
le� ti ri le cek. (Bil gi için Er dal
Or taç 0 216 467 50 80,
www.ku sak tan ku sa ga.com)
� Beyb la de Tur nu va sı 
Ta ka o Ao ki ta ra f�n dan ya z� lan
ve çi zi len Ja pon çiz gi ro man
di zi si  Beyb la de, Ka d� köy’de!
�s tan bul Op ti mum Out let’te
15-16 Ara l�k ta rih le rin de Beyb -
la de Tur nu va s�’na bek li yor.
10:00-22:00 ara s� ger çek le �e -
cek tur nu va lar da de re ce ye gi -
ren ler sür priz he di ye ler ka za -
na cak.
� Kart pos tal �en li �i
Ce za evin de ki mu ha lif tu tuk lu
ve hü küm lü ler le da ya n�� mak
için ku ru lan De li Dal ga lar, bu y�l
da kart pos tal �en li �i ya p� yor.
Bir lik te ya p� la cak ren ga renk
kart pos tal lar, öz lem yük lü di -
lek ler le bir lik te ce za ev le ri ne gön de ri le cek. Siz de ren -

ga renk el i�i ka ��t la r� n�z, bo ya ka lem le ri niz le ka t� la bi -
lir si niz.Et kin lik 16 Ara l�k 13:oo’da Pro met he Ka fe Ca -
fe ra �a Mh. Mu vak kit ha ne Cad. No: 39 Ka d� köy ad re -
sin de ya p� la cak. 

KA DI KÖY DI�INDAN
● ANMA
� “Sıra Dı�ı Bir Entelektüel: �dris Küçükömer”
Prof. Dr. �d ris Kü çü kö mer, ölü mü nün 25. y� l�n da dü -

zen le nen et kin lik le an� l� yor. 19 Ara -
l�k Çar �am ba gü nü Be ya z�t’ta ki �s -
tan bul Üni ver si te si Kon gre Kül tür
Mer ke zi Sa lo nu’nda 09.30-17.30
sa at le ri ara s�n da ya p� la cak et kin lik,
�s tan bul Üni ver si te si Rek tö rü Prof.
Dr Yu nus Söy let, �k ti sat Fa kül te si
Ve kil De ka n� Prof. Dr. Se dat Mu rat
ve �FMC Ge nel Ba� ka n� Va hap Ad� -
ya man’�n ko nu� ma la r�y la ba� la ya -
cak. Kül tür ve Tu rizm Ba ka n� Er tu� -
rul Gü nay’�n da ka t� la ca �� et kin lik te,
TRT’nin ha z�r la d� �� bel ge sel den bir
bö lüm ya y�n la na cak. Ba� kan l� �� n�
Os man Saf fet Aro lat’�n ya pa ca ��
otu rum da ise Doç. Dr. Gök han At�l -
gan, Prof. Dr. Kur tu lu� Ka ya l�, Yü -
cel Ya man, Prof. Dr. Mu rat Öz yük -
sel, Ke nan Ça mur cu, Prof. Dr. Asaf
Sa va� Akat, Ma sis Kürk çü gil, Se la -

hat tin Y�l d� r�m ve Prof. Dr. Dinç Ala da ko nu �a cak.

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Gökçe UYGUN

DELFT VE İZNİK ÇİNİLERİ
BAHARİYE’DE BULUŞTU

Hol lan da’n�n dün ya ca ün lü Delft çi ni le ri ile
Tür ki ye’nin Os man l�’dan gü nü mü ze uza -
nan ün lü �z nik çi ni si Sü rey ya Ope ra s�

önün de ser gi le ni yor.
Hol lan da - Tür ki ye dip lo ma tik ili� ki le ri nin

400. y� l� kut la ma la r� kap sa m�n da On The Sand Sa -
nat Vak f�, Türk ve Hol lan da l� 16 pro fes yo nel sa -
nat ç� ile Delft ve �z nik çi ni sa na t� n�n ör nek le ri ni
Ka d� köy Sü rey ya Ope ra s� n� çev re le yen so kak ka -
l�p la r� na uy gu la ya rak  ka l� c� bir ha t� ra b� rak ma y�
he def li yor. Hol lan da Tür ki ye ara s�n da ki kül tü rel
ba �� sem bol le� ti ren ve �z nik ve Delft Çi ni si nin ta -

ri hi bu lu� ma s� n� an la tan pro je, Da ni e Oli ve ira
Prins, Tan bey Öz dil,Ay ten Pe lit, �pek Ata kurt, Es -
ra Sez gün, Ne �e Sez gin, Matt hijs de Valk, Jo ost
Ko sir ve Rot ter dam Wil lem de Koo ning ö� ren ci -
le riy le ger çek le �i yor. Sa nat ç� lar, 11 Ara l�k’ta Sü -
rey ya Ope ra s� önün de bu lu �a rak, so kak ka l�p la r� n�
çi niy le i� le me ye ba� la d� lar bi le!

Pro je kap sa m�n da 15 Ara l�k Cu mar te si gü nü
sa at 13.00’te Sü rey ya Ope ra s� Fu aye sin de bir ba -
s�n lans ma n� ger çek le� ti ri le cek. Son ra s�n da pro je
kre atö rü K� vanç Sa r� ku� ve Ev rim De mi rel, akus -
tik kon ser ve re cek. 

BELÇ�KALI müzik grubu Emsemble Kheops,
be� ki�ilik kadrosuyla 10 Aral�k Pazartesi
ak�am� Süreyya Operas�’nda bir konser

verdi. Üyelerinden biri Türk piyanist
Muhiddin Dürrüo�lu olan grup, Belçika’n�n

resmi müzik topluluklar�ndan biri. Bu önemli
toplulu�un konserini Belçika’n�n Türkiye

konsolosu da izledi. Konserin sonunda ise
seyircileri bir sürpriz bekliyordu. Ensemble
Kheops konserin sonunda, dinlemeye ve

görmeye pek al���k olmad���m�z �sviçre Alp
kornosu ve piyano ile çald��� ezgilerle

Süreyya dinleyicisini büyüledi. 

Foto�raf: Gürbüz ENG�N

ENSEMBLE KHEOPS BÜYÜLED�

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.

Ku çu Ku çu

Bi Oyun Var mı�

Mi ran da De Ver di er

Gün do �ar ken

Tür ki ye Ka ya sı
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Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ko�uyolu D›�bank Sitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

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

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

● Baran ÇEV�K

Ka d� köy Kent Kon se yi, Ta ri hi Kül -
tü rel Mi ras ve Kent Bel le �i Gru -
bu ye ni pro je si için kol la r� s� va d�.

Pro je kap sa m�n da Ka d� köy’ün muh tar la -
r�y la yan ya na ça l�� ma lar yü rü tü le rek,
Ka d� köy ile il gi li bel ki de gün yü zü ne
ç�k ma m�� olay lar, ko nu lar ve ki �i ler Ka -
d� köy’ün bel le �i ne ka zan d� r� la cak.

Ka d� köy Kent Kon se yi Ta ri hi Kül tü -
rel Mi ras ve Kent Bel le �i Bül te ni için ilk
top lan t� Ka d� köy Be le di ye Mec li si’nde 6
Ara l�k Per �em be gü nü ger çek le� ti ril di.
Be le di ye Mec li si Ba� ka n� Nü vit �ah l� -
o� lu, Mec lis üye le ri, Ka d� köy’ün muh tar la r� ile Ta ri -
hi Kül tü rel Mi ras ve Kent Bel le �i Ko mi te üye le ri nin
ka t�l d� �� top lan t� da; her muh tar l�k ta ko nuy la il gi li bir
an� def te ri bu lun du rul ma s� ve Ka d� köy’ün bel le �i nin
olu� tu rul ma s�n da muh tar la r�n et kin bir rol üst len me si
ka rar la� t� r�l d�. 

Ka d� köy Kent Kon se yi Ta ri hi Kül tü rel Mi ras ve
Kent Bel le �i Ça l�� ma Gru bu Ba� ka n� Hü se yin Fah ri
yap t� �� aç�k la ma da; “Ka d� köy Kent Kon se yi Ta ri hi
Kül tü rel Mi ras ve Kent Bel le �i Ça l�� ma Gru bu, Ka -
d� köy’de ki geç mi �in iz le ri ni ar� yor. Kim bi lir bel ki
es ki bir fo to� raf, bel ki de bir mek tup ya da geç mi� ten
kal ma bir an�… ‘Ka d� köy’de ya �a mak ay r� ca l�k t�r’
slo ga n� n� her Ka d� köy lü bi lir. Ka d� köy Kent Kon se -
yi’nin Ta ri hi Kül tü rel Mi ras ve Kent Bel le �i Ça l�� ma
Gru bu, bu slo gan ��� ��n da Ka d� köy’de ya �a mak ay r� -
ca l�k t�r ama Ka d� köy’de an� la r� m�z la ya �a mak ve on -

la r� ile le bet ya �at mak, bu ay r� ca l� �a da ha çok an lam
ka ta cak t�r. Ta bi i, ge le ce �i mi ze ���k tu ta cak bu ta ri hi
bil gi ler ve bel ge ler, de �er li muh tar la r� m� z�n ve ma -
hal le sa kin le ri mi zin an� def te ri ne kat k� la r�y la olu �a -
cak t�r” de di.

Ka d� köy il çe si nin geç mi �i ni, Ka d� köy lü ler va s� ta -
s�y la ta n� mak ve ta n�t ma y� amaç edi nen Ta ri hi Kül tü -
rel Mi ras Ça l�� ma Gru bu, Ka d� köy Kent Kon se yi
Ba� ka n� Nü vit �ah l�o� lu ön der li �in de ma hal le muh -
tar la r� na an� def ter le ri ni ver di.

“Bu ma hal le de kaç y�l d�r otu ru yor su nuz, geç mi� -
ten öz le mi ni duy du �u nuz ne ler var, ma hal le niz le il gi -
li il ginç bir an� n� z� an la t�r m� s� n�z, ma hal le niz de es ki -
den olup �im di yok olan ta ri hi eser ve olay lar la il gi li
bil gi ve bel ge ler var m�” gi bi so ru la ra ce vap bul ma y�
he def le yen Ça l�� ma Gru bu, geç mi� ten gü nü mü ze
Ka d� köy’ün bir pro fi li ni ç� kar m�� ola cak.

Kadıköy anılarda belleğini arıyorKadıköy anılarda belleğini arıyorKadıköy anılarda belleğini arıyorKadıköy anılarda belleğini arıyorKadıköy anılarda belleğini arıyorKadıköy anılarda belleğini arıyor
Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras ve Kent Belle�i Çalı�ma

Grubu, Kadıköy’ün sokak sokak, mahalle mahalle anılarını toparlayacak.

Osman Gazi İlkokulu’na laboratuvar bağışladı
● Tunahan YURDAKUL

TÜRK Kad�nlar Birli�i üyelerinden Nevin
Telgeren, Yelde�irmeni’ndeki Osmangazi
�lkokulu’na, karde�i Dr. Güzin Eymezo�lu
an�s�na Veli

E�itim Odas�,
babas� Dr. Hayri

Eymezo�lu
an�s�na Fen ve

Teknoloji
laboratuvar�,
annesi Dr.

Belk�s
Eymezo�lu
an�s�na da

Bili�im
Teknolojileri
laboratuvar�

ba���lad�. Geçen hafta yap�lan aç�l�� törenine,
ba���ç� Nevin Telgeren ile birlikte �lçe Milli

E�itim Müdürü Fer�at Ayar da kat�ld�. Ayar’la
birlikte Veli E�itim Odas�, Bili�im Teknolojileri

ve Fen ve
Teknoloji

laboratuvarlar�n�
teker teker gezen
ve aç�l���n� yapan
Telgeren’e tören

e�li�inde bir plaket
verildi.

Okulun anas�n�f�
da Türk Kad�nlar
Birli�i �stanbul
�ubesi üyeleri

taraf�ndan
yapt�r�lm��t�.

TOPLUMSAL Kad�n Hareketi Derne�i
(TOKHADER), geçti�imiz günlerde Kozzy’deki

Oldies Restoran Cafe’de bir dayan��ma
kahvalt�s� verdi. Konuklar aras�nda Kad�köy

Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ün de oldu�u
kahvalt�da, TOKHADER yöneticileri, derne�e

maddi ve manevi deste�i olan herkese
te�ekkür ettiler. 

TOKHADER’liler
kahvaltıda buluştu
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Her ay�n 3. cu mar te si gü nü 14:00-17:00 sa at le -
ri ara s�n da ya p� la cak olan se mi ner di zi si nin
te ma s�; kla sik dü �ün ce den mo dern dü �ün ce -

ye ge çi �in kar �� la� t�r ma ya p� la rak in ce len me siy di. �ki
bö lüm den olu �an se mi ner su nu mu Doç. Dr. Ha luk
Berk men ta ra f�n dan ya p�l d�. Su nu ma ka t� l�m c� la r�n
il gi si yo �un du. 

Fe ner yo lu Gö nül lü Ba� ka n� Ni hal Ek mek çi -
o� lu’nun ko nu� ma c� Doç. Dr. Berk men’e, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ad� na te -
�ek kür bel ge si ver me si ile se mi ner so na er di.

� ‘Ö� RET MEN LER GÜ NÜ’ KUT LA MA SI
Fe ner yo lu Gö nül lü le ri, Mus ta fa Ay k�n �l kö� -

re tim Oku lu’nda ya p� lan Ö� ret men ler Gü nü kut -
la ma s� na ka t�l d� lar. Gö nül lü ler, Okul Mü dü rü
Ne ri man Ta� tan’� ma ka m�n da zi ya ret et tik ten
son ra ye mek li kut la ma ya ka t�l d� lar.

Okul Mü dü rü Ta� tan’�n ko nu� ma s� ile ba� la -
yan et kin lik te, mar� lar söy len di ve Ba� Ö� ret -
men Ata türk’ün ken di se sin den nu tuk din len di.
Da ha son ra Fe ner yo lu Gö nül lü Ba� ka n� Ni hal
Ek mek çi o� lu, gü nün an lam ve öne mi ni ni vur gu -

la yan ko nu� ma ya pa rak ö� ret men le ri tek tek kut -
la d� ve gö nül lü ler ad� na ö� ret men le re bay rak ro -
ze ti he di ye et ti. Da vul ve zur na e� li �in de oyun lar
oy na n�p ha lay lar çe ki le rek kut la ma so na er di.

� Ö� RET MEN LE R� N�N GÜ NÜ NÜ 
KUT LA DI LAR

Fe ner yo lu Gö nül lü Evi’nde �n gi liz ce  kur -
su na ka t� lan 3. 4. ve 5. s� n� fa gi den ço cuk lar
da, ken di le ri ne ders ve ren ö� ret men le ri nin ö� -
ret men ler gü nü nü par ti dü zen le ye rek kut la d�. 

“Ö� ret me nim Ca n�m” �ar k� s� n� hep bir lik te

söy le yen ö� renc li er, ö� ret men Nec la Te zin’i
par ti ye ça ��r d� lar.  Sev gi yu ma �� olu� tu ran ö� -
ret men ve ö� ren ci ler duy gu do lu an lar ya �a d�.
�k ram la r�n yen me sin den son ra mü zik e� li �in de
ö� ret men le ri için dans eden ço cuk la r�n mut lu -
lu �u göz le rin den oku nu yor du.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 14 - 23 ARALIK 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KALP SA�LI�I �Ç�N
NELER YAPMALIYIZ?

Kardiyoloji Uzm. Dr.
�enay AKYILDIZ

Tarih: 14.12.2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: Erenköy Gön. Evi
Düzenleyen: 

Erenköy Gönüllüleri
MENAPOZ

Kad�n Hast.Uzm. Dr. :
Deniz ��M��R

Tarih: 14.12.2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: Osmana�a Gönüllü
Evi

Düzenleyen:
Osmana�a Gönüllüleri

KLAS�K
DÜ�ÜNCEDEN

MODERN
DÜ�ÜNCEYE
Doç. Dr. Haluk

BERKMEN
Tarih: 15.12.2012

Cumartesi Saat: 14:00
Yer: Feneryolu Gön.Evi

Düzenleyen: 
Feneryolu Gönüllüleri

UNUTKANLIK
Doç.Dr. Hülya AYDIN
Tarih:18.12.2012 Sal�

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a Gönüllü

Evi
Düzenleyen: 

Zühtüpa�a Gönüllüleri
SA�LIKLI YA�AM

REÇETES�
�ç Hast.Uzm.Dr Yaprak

B�REN
Tarih: 18.12.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi B Salonu
Düzenleyen: 

Suadiye Gönüllüleri
VAL�DEBA�  EMEKL�

Ö�RETMENLER
HUZUR EV� Z�YARET�

Tarih: 19.12.2012
Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Valideba� Emekli
Ö�retmenler Huzur Evi

Ziyareti
Düzenleyen: 

Bostanc� Gönüllüleri
SUDAN SEBEPLERLE
MAKS�MUM HAYAT

KAL�TES�
Biyolog Ay�en Ç�LEKAR

Tarih: 19.12.2012
Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: F.Bahçe

Mah. Gönüllüleri
DEPREM VE
DEPREMDEN
KORUNMA
BAK Kad�köy

E�itmenleri Hakan
Özdemir, Binnaz Saka

Tarih : 19.12.2012
Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Fikirtepe Gön. Evi

Düzenleyen:
Fikirtepe Gönüllüleri

SA�LIKLI YA�AM �Ç�N
�ÇME VE KULLANMA

SULARINDA 
D�KKAT ED�LMES�

GEREKEN HUSUSLAR
VE F�TETERAP�

Yüksek G�da
Müh.Sevinç AYTAÇ

Uzm.Dyt. Deniz
GONCAY

Tarih: 19.12.2012
Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Kozyata�a Kültür

Merkezi Konferans
Salonu

Düzenleyen: 
Gönüllü E�itim Ve
Dan��ma Merkezi
UDEM i�birli�i �le

KEM�K ER�MES� VE
SA�LI�IMIZA

ETK�LER�
Fizik Tedavi Uzm. Dr.

Özlem GÜNGÖR
Tarih: 19.12.2012

Çar�amba Saat: 14.00
Yer : Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Moda Gönüllüleri

MEVLANA HAFTASI
Mevlana Kültür Derne�i

Ba�kan� Abdülkadir
ÇAKMUT

Tarih: 19.12.2012
Çar�amba Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid
Defne Park� Gön.Evi

Düzenleyen:
Sahray�cedid Gönüllüleri

RAS�MPA�A
GÖNÜLLÜLER� TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�
�ef Semih ATAERG�N

Tarih: 19.12.2012
Çar�amba Saat : 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: 
Rasimpa�a Gönüllüleri

KANLI DÜ�ÜN
T�YATRO OYUNU
Tarih: 19.12.2012

Çar�amba Saat: 20.30
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
UNUTKANLIK

Doç.Dr. Hülya AYDIN
Tarih: 20.12.2012

Per�embe Saat:14.00
Yer: Merdivenköy

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri
HAYVAN BARINA�I

Z�YARET�
Tarih: 20.12.2012

Per�embe Saat: 13.00
Yer: Ata�ehir Hayvan

Bar�na��
Düzenleyen: 

Bostanc� Gönüllüleri

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Feneryolu Gönüllüleri ve Kadıköy
sakinleri, geçti�imiz hafta Gönüllü
Evi’nde yapılan seminer dizisinin

ilkinde biraraya geldi. 

Feneryolu’nda özel bir seminerFeneryolu’nda özel bir seminerFeneryolu’nda özel bir seminerFeneryolu’nda özel bir seminerFeneryolu’nda özel bir seminerFeneryolu’nda özel bir seminer

Mer di ven köy Gö nül lü le ri, 14 Ka s�m Çar -
�am ba ak �a m� Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde oyun cu ve su nu cu Al tan Ak� ��k ile

“�i ir ve An� lar” ge ce sin de bu lu� tu lar. 
Ata’ya olan öz le min an la t�l d� �� �i ir le ba� la yan

ge ce de, Nâ z�m Hik met, Ney zen Tev fik gi bi us ta
�a ir le ri miz ve ay d�n la r� m�z da an�l d� ve �i ir le ri
okun du. Mü zik le �en le nen ge ce de Hep gül Mu s� ki
Top lu lu �u, �ef Sel ma Hep gül yö ne ti min de unu tul -
maz bir mü zik zi ya fe ti sun du. Za man za man duy -

gu lu an lar ya �a nan prog ram so nun da bu tür ge ce -
le rin tek rar lan ma s� di len di. Her ay üc ret siz de vam
ede cek ge ce le re tüm Ka d� köy lü ler da vet li.

� OKU MA-YAZ MA KUR SU BA� LA DI
Mer di ven köy Gö nül lü le ri E�i tim Ko mi te si

Oku ma Yaz ma kur si yer le ri, kur sa ba� la ma dan ön -
ce ver dik le ri çay da ve tin de bi ra ra ya gel di ler. Ders -
ler ba� la ma dan ön ce es ki ve ye ni ö� ren ci le rin ta n� -
��p kay na� ma s�   ama c�y la ya p� lan da vet, gö nül lü -
le rin iyi ni yet di lek le riy le so na er di. 

� BUR SA’YA G�T T� LER
Mer di ven köy  Gö nül lü le ri ve ma hal le sa kin le -

ri, Mer di ven köy Gö nül lü Evi Kül tür Sa nat Ko mi -
te si ta ra f�n dan dü zen le nen Bur sa �g ran di Köp rü sü
ge zi sin de bu lu� tu lar. Dün ya da ki 4 çar �� l� köp rü -
den il ki olan �g ran di Köp rü sü, 1442 y� l�n da Ir gan -
d� l� Ali’nin o� lu Ha c� Mus li hid din ta ra f�n dan in �a
edil di. 1854 dep re min de ha sar gö ren Köp rü,
2004’de ye ni len di ve tu ris tik bir me kân ola rak kul -
la n� ma aç�l d�.  �g ran di Köp rü sü zi ya re ti ar d�n dan

Gö nül lü ler, Bur sa mer ke ze ya k�n, Cu ma l� k� z�k’tan
son ra ge zil me si ge re ken ikin ci yer olan bu gün Gü -
mü� te pe ma hal le si ola rak bi li nen 2000 y�l l�k geç -
mi �e sa hip ta ri hi Mi si Kö yü’nü zi ya ret et ti ler.
Köy de bu lu nan ta ri hi Rum ev le ri ve ko nak lar ile
Et no� raf ya Mü ze si ge zil di. Mi si Kö yü’nün ar d�n -
dan Göl ya z� Kö yü’ne ge çil di. El Sa nat la r�, köy
ürün le ri pa za r� ve ta ri hi me kân lar ge zil di. Bir ge zi
ma ra to nun dan son ra Mer di ven köy lü ler ba� ka ge -
zi ler de bu lu� mak üze re ay r�l d� lar.

Altan Akışık ile şiirli sohbetAltan Akışık ile şiirli sohbetAltan Akışık ile şiirli sohbetAltan Akışık ile şiirli sohbetAltan Akışık ile şiirli sohbetAltan Akışık ile şiirli sohbet

Ba�kan’la kahvalt�da bulu�tular
Ra sim pa �a Gö nül lü le ri 23 Ekim Sa l� sa ba h�,

Gönüllü Evi’nde Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk’le kah val t� da bi ra ra ya

gel di ler. Gö nül lü üye le rin ba� kan la bu lu� ma is -
tek le ri do� rul tu sun da dü zen le nen kah val t� ya,
Ba� kan Selami Öz türk’ün ya n� s� ra Be le di ye
Özel Ka lem Mü dür lü �ü’nden Ay ça Ak ka ya Er -
do �an ile Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi
Yö ne tim Ku ru lu üye le ri  de ka t�l d�. Ba� kan Öz -
türk’ün ko nu� ma s� n�n ar d�n dan ba� la yan kah val -
t� s� cak bir soh bet ha va s�n da geç ti. Gö nül lü ler,
ken di le ri ni k�r ma y�p kah val t� la r� na ka t� lan  Ba� -
kan Öz türk’e te �ek kür et ti ler 
� ‘MEV S�M SEL HAS TA LIK LAR’ SE M� NE R�

Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü le ri ve Ac� ba -
dem Ka d� köy Has ta ne si i� bir li �i ile 5 Ara l�k Çar -

�am ba gü nü “Mev sim sel Has ta l�k lar” ko nu lu bir
se mi ner dü zen len di. Ma ha le Evi’nde se mi ner de
Ac� ba dem Ka d� köy Has ta ne si �ç Has ta l�k la r� Uz.
Prof. Dr. Kop ta gel �l gün, mev sim sel has ta l�k lar ve
te da vi yön tem le ri hak k�n da bil gi ver di. K�� ay la r� -
na gir di �i miz bu gün ler de vü cu dun so �uk ha va ya
uyum sa� la mak için faz la ener ji sa� la d� �� n�, ener -
ji mik ta r� sa� lan ma d� ��n da vü cut di ren ci nin dü� tü -
�ü nü be lir ten Prof. Dr. �l gün, bu ne den le “grip,
nez le, si nü zit, or ta ku lak il ti ha b� ve alt so lu num
yo lu il ti ha b�” gi bi has ta l�k la r�n da ar t�� göz len di �i -
ni vur gu la d� ve al� na bi le cek ön lem le ri an lat t�. Söy -
le �i, da ha son ra so ru-ce vap �ek lin de de vam et ti. 50
üye ve ma hal le sa ki ni nin iz le di �i et kin lik bi ti min -
de ka t� l�m c� lar, se mi ne ri dü zen le yen Me li ha Ka ra -
ca’ya te �ek kür et ti ler ve tek ra r� n� is te di ler. 

Erenköy’de öğretmenlere 

Eren köy Gö nül lü Evi’nde da ha ön ce den gö -
rev al m�� sa nat ç�-e�it men Feh mi Bil dik, Ni -
lü fer Top ka ya, Üs tün Gür tu na ve ha len gö -

rev li olan Fa tih Dön mez, Er sin Pe ker, �lk nur Uçak,
Gü lay Esen, Bil lur Gü ven türk, Se ma Ba�, Nec mi -
ye Ye tik ve geç mi� dö nem ba� kan la r� Ay �en Gü -
rer, Nu ray Za fer Ay bar, Han dan Be ni ce ve e�i tim
gö nül lü sü Ha cer Mert ler ile bir lik te Eren köy ma -
hal le sin de ya �a yan emek li ö� ret men le rin ve gö nül -
lü le rin da vet li ol du �u kut la ma, co� ku lu geç ti. 

Eren köy Gö nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin Kay -
nak yap t� �� ko nu� ma da, tüm ö� ret men le re kut -
la ma ya ka t�l d�k la r� için te �ek kür et ti ve “Mus ta -
fa Ke mal Ata türk’ün Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin
ba �ö� ret men li �i ni ka bul et ti �i ta rih olan 24 Ka -
s�m, 1981 y� l�n dan iti ba ren ül ke miz de Ö� ret -
men ler Gü nü ola rak kut la n� yor. As l�n da he pi -
miz bi rer ö� ret me niz, çün kü ha ya t� m�z bo yun -
ca he pi miz bir bi ri miz den bir �ey ler ö� re nip ö� -
re ti yo ruz” de di. 

“Bir ulu sun ça� da� ül ke ler dü ze yi ne eri �e -
bil me si nin e�i tim ve ö� re ti min ka li te li ve bi -
lim sel yön tem ler le yü rü tül me si ne ba� l� ol du -
�u” dü �ün ce si ni, top lan t� ya ka t� lan her kes pay -
la� t�. Söz alan ö� ret men ler an� la r� n� an la t�r ken
yüz ler de ki mi za man gü lüm se me ki mi za man
da hü zün var d�. Ta ha Akay ad l� ö� ren ci nin oku -
du �u �i ir her ke si duy gu lan d� r�r ken gö nül lü olan
ya zar �a ir Nu ran Me do� lu da Al man ya’da ö� -
ret men lik yap t� �� dö nem de yaz m�� ol du �u �ii ri
ka t� l�m c� lar la pay la� t�.  

Top lan t� ya ka t� lan ö� ret men le re kü çük ar -
ma �an lar ve ren Eren köy Gö nül lü le ri, “Top -
lum la r�n uy gar l�k dü ze yi ö� ret men le re ver di �i
de �er le öl çü lür ger çe �in den yo la ç� ka rak bi ze
do� ru yu, gü ze li, iyi yi, mil li duy gu la r�, Ata türk
il ke le ri ne ba� l� l� �� ö� re ten ö� ret men le ri mi zi
onur lan d�r mak he pi mi zin gö re vi dir. Tüm mi sa -
fir ler le ö� ret men le ri de kü çük ar ma �an lar la
mem nun eden Gö nül lü Evi ola rak ba� ta en bü -
yük Ba� Ö� ret me ni miz olan Ulu Ön der Mus ta -
fa Ke mal Ata türk ve tüm ö� ret men le ri mi zin
önün de say g�y la e�i li yo ruz” de di ler .

VEFA
Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat

ve E�itim Komitesi’nin
Ö�retmenler Günü kapsamında
gerçekle�tirdi�i etkinlik Erenköy

Gönüllü Evi’nde yapıldı.

Gönüllüler Selanik’te Ata’nın evinde 
10 KASIM 2012 tarihinde, Ata’nın 74. ölüm

yıldönümünde, Ko�uyolu Gönüllüleri,
Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Gülçin Ergun ve e�i ile birlikte Selanik’te
Ata’nın do�du�u evi ziyaret ederek, Ata’yı
saygı ile andılar. Duygusal anlar ya�ayan
Gönüllüler, Ata’nın eserlerine her daim

sahip çıkacaklarını, O’nun en güzel eseri
Solan Cumhuriyet’in bekçisi olacaklarını

ifade ettiler. 

Osmanağa’da Engelliler
Günü etkinliği vardı

OSMANA�A Gönüllü Evi’nde 1 Aral�k Cumartesi
sabah� Engelliler Günü dolay�s�yla, gönüllüler

engelli dostlar�yla kahvalt�da bulu�tu. 
Engelliler Federasyonu Yelken �ube Sorumlusu

Selma Ö�ütçen, engellilerle ilgili yap�lan ve
yap�lmas� planlanan çal��malar hakk�nda bilgi

verdi. Engelli Basket Milli Tak�m� ve çe�itli kulüp
tak�mlar�nda oynayan sporculara ve engelli

yelken antrenörüne günün hat�ras� olarak küçük
hediyeler verildi. 

Kahvalt� sonunda engelli dostlar, bu toplant�lar�n
tekrar�n� talep ederek çe�itli ihtiyaçlar�n�n
kar��lanmas� için destek istediler. Gönüllü

Ba�kan� �ükran Gülgen de yapt��� konu�mada,
Osmana�a Gönüllü Evi Gönüllüleri’nin konuya
olan duyarl�l���n� vurgulayarak, desteklerinin

devam edece�ini söyledi. 

Feneryolu’nda özel bir seminer

Altan Akışık ile şiirli sohbet
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● Bü�ra TANRITANIR

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 gü nü ye ni bir et kin lik -

le onu an d�. 3 ya ��n day ken di� he ki mi olan da y� -
s� n�n ha mur dan bir as ker ya p�p ko mi di nin üze ri -
ne b� rak ma s�y la hey kel yap ma hi kâ ye si ba� la yan
Ök tem’in hey kel sa na t� na ka zan d�r d�k la r�, sa nat -
ç� la r�n ka t� l� m�y la dü zen le nen pa nel de ko nu �ul -
du. Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde dü zen le nen
et kin li �e Sü ley man Sa im Tek can, Er han ��ö zen,
Mu rat Gez gin ve Fat ma Ak yü rek ka t�l d�. Us ta n�n
k� z� Oy lum Ök tem ��ö zen’in mo de ra tör lü �ün de
ger çek le �en pa nel ön ce sin de Tan kut Ök tem için
ha z�r lan m�� bel ge se lin gös te ri mi ya p�l d�. 

Pa ne lin aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan Oy lum Ök -
tem ba ba s� n�n he nüz çok kü çük ya� lar da bal
peteklerinden yap t� �� hey kel ler le an ne si ni �a ��rt -
t� �� gi bi, son ra ki y�l lar da yap t� �� dev an�t hey kel -
ler le de çev re sin de ki tüm in san la r� �a ��rt ma ya
de vam et ti �i ni söy le di. Tan kut
Ök tem’in 5 y�l ön ce ge çir di �i
tra fik ka za s�n dan 10 da ki ka ön -
ce, ken di si ni bir ya k� n� na ema net
et ti �i ni be lir ten Oy lum Ök tem,
göz ya� la r� n� tu ta ma ya rak sö zü Sü -
ley man Sa im Tek can’a b� rak t�.

Tek can, “Sa nat pay la� t�k ça gü -
zel le �ir. Tan kut, pay la� ma y� se ven
bir in san d�. Be nim büs tü mü yap m�� -
t�. 1,5-2 sa at sür dü. Bir in san ay na da
bi le bu ka dar ken di ne ben ze mez” di -
ye rek Ök tem ile an� la r�n dan bah se -
der ken k� z� Oy lum Ök tem de ara lar da
kü çük anek dot lar an lat t�. Da ha son ra
ö� ren ci si Mu rat Gez gin, “Ben onun sa -
nat ç� yö nün den, eser le rin den zi ya de
onun e�i tim ci ö� ret men ki �i li �iy le il gi li bir �ey -
ler an lat mak için bu ra da y�m. Onun la ilk ta n�� ma -

m�z il ko kul dan al m�� ol du �um bir ödev ve si le -
siy le ol du. Ho ca m�z bi ze ilk il kel geo met rik
form la r� yap ma m�z için ça mur dan ödev ver mi� ti.

Bü tün her kes ça mur arar ken be nim
bir ar ka da ��m Tan kut Am ca y� ke� -
fet mi� ta bi i. ‘Onun ça mur toz la r� -
n�n ol du �u yer den ça mur ala l�m
ve o �e kil de ödev le ri mi zi ya pa -
l�m’ di ye be ni pe �i ne tak t�. Be ra -
ber atöl ye nin yo lu nu tut tuk. Çok
kü çük tük o za man. Ta bii git ti �i -
miz de kim se yok tu. Muh te me -
len haf ta so nuy du ve her kes ta -
til dey di. Atöl ye çok dik ka ti mi
çek mi� ti” di ye rek Ök tem’le
ta n�� ma s� n� ve ya �a d�k la r� n�
din le yi ci ler le pay la� t�. Fat ma
Ak yü rek ise re sim ler le, hey -
kel sa na t� n�n ge li �i min den
ve Tür ki ye’de ki hey kel sa -

na t�n dan bah set ti. Ar d�n dan k� z� Oy -
lum’un e�i mi mar Er han ��ö zen, ka mu sal hey kel -
ler den ve bu hey kel le rin öy kü le ri ni an la t�r ken
din le yi ci le ri gü lüm se ten not lar ak tar d�. 

14 - 20 ARALIK 2012HABER 5

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)

‘Sıradı�ı Bir Usta’ adlı retrospektif
sergiyle anılan heykeltıra� Tankut

Öktem’in sanatı, ölümünün
5. yılında bir panele konu oldu.

Öktem’in heykel sanatı konuşulduÖktem’in heykel sanatı konuşulduÖktem’in heykel sanatı konuşulduÖktem’in heykel sanatı konuşulduÖktem’in heykel sanatı konuşulduÖktem’in heykel sanatı konuşuldu

YET��T�RME YURTLARINI VE
E��T�M� DESTEKLEME DERNE��

GELENEKSEL
YEN� YIL KERMES�

21-24 ARALIK 2012
CUMA-CUMARTES�
SAAT: 09.30-17.30

Yer: Dernek Merkezi    
Tel.: 0216 345 43 47 

Recep Peker Cad. R�fat Bey Sk.
Bar�� Apt. No: 1/3-4

K�z�ltoprak / KADIKÖY

Beşpınar kadınlara
KONUK OLDU

YENi Ça�da� Kad�nlar E�itim Kültür ve
Yard�mla�ma Derne�i'nin ayl�k

bulu�malar� devam ediyor. Kas�m ay�n�n
konu�u Ata�ehir Belediyesi Meclis

Üyesi �nci Be�p�nar’d�. Cumhuriyetimiz
ile ilgili  bir sunum yapan Be�p�nar,

kat�l�mc� kad�nlar�n tüm sorular�
yan�tlayarak faydal� ve ayd�nlat�c� bilgiler

verdi. Her ay�n ikinci Çar�amba günü
�stanbul Yelken Kulübü Fenerbahçe
tesislerinde saat 15.00-17.00 aras�
toplanan dernek her ay de�erli bir

konu�unu a��rl�yor. Genel Ba�kanl���n�
Gülgün Yüceer’in yapt��� ve a��rl�kl�

olarak e�itim alan�nda faaliyet gösteren
Yeni Ça�da� Kad�nlar E�itim Kültür ve

Yard�mla�ma Derne�i, her ay 42
ö�renciye burs imkan� sa�l�yor.
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MODA Sanat Tiyatrosu Türkan Aktoprak’ın yönetti�i
“Korkudan Korkmak” adlı oyunun galasını yaptı.

Düzenlenen gecede tiyatro dünyasından ve basından
pek çok önemli sanatçı ve sanatsever biraraya geldi.

Moda Sanat Tiyatrosu Macide Tanır Sahnesi oyuncuları
tarafından sahnelenen ve Aziz Nesin’in hikâyelerinden
oyunla�tırılan eserde; “Toplum üzerinde olu�turulan

korkunun temelini güç dengeleri bilinçli olarak
büyütmektedir. Toplumlar bir kere korkudan

korkmamayı ö�rendiklerinde üzerindeki baskıyı

tamamen yok edebilirler. ‘Korkan korkutur’ mantı�ı ile
yola çıkılırsa korku imparatorlu�u kurmak isteyenlerdir

esas korkaklar...” dü�üncesi dile getiriliyor. Moda
Sanat Tiyatrosu bu dü�ünceleri, kara mizah ustası Aziz

Nesin’in diliyle anlattıkları, zaman zaman güldüren
fakat dü�ündürmeye zorlayan oyunlarıyla sezon

boyunca tiyatroseverlerle bulu�maya devam edecekler.
Oyun, 20 Aralık, 10 Ocak ve 31 Ocak’ta Kadıköy

Belediyesi Barı� Manço Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
www.modasanattiyatrosu.org

● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le di �i “Bir
Elif Na ci Bey Var d�…” ser gi si, ne re dey -
se bir as ra ta n�k l�k et mi�, 99 y�l l�k ya �a -

m� na res sam l�k tan ya zar l� �a, mü ze ci lik ten ga ze -
te ci li �e ka dar bir çok sa nat ve mes lek s�� d�r m��
bir us ta ya say g� du ru �u ni te li �in de. 

Elif Na ci’nin ölü mü nün 25. y� l�n da, to ru nu
Elif Tül Tu lu nay’�n ar �i vin den der le nen ser gi, 7
Ara l�k Cu ma ak �a m� Ka d� köy Be le di ye si Fua ye
Sa lo nu’nda aç�l d�. Aç� l� �a Ka d� köy Kay ma ka m�
Bi rol Ku ru bal ve Tür ki ye Ga ze te ci ler Ce mi ye ti

Ba� ka n� Or han Erinç ile çok sa y� da ga ze te ci ve
sa nat se ver ka t�l d�. Us ta n�n to ru nu Elif Tül Tu lu -
nay, Kay ma kam Ku ru bal’la bir lik te ser gi yi ge -
ze rek bil gi ver di. Tu lu nay da ha son ra, Bri fing
Sa lo nu’na ge çen ko nuk la ra, Elif Na ci’nin ya �a -
m� n� an la tan fo to� raf lar la ha z�r lan m�� bir slayt
gös te ri si e� li �in de su num yap t�. 

14 Ara l�k’a ka dar Ka d� köy Be le di ye si Ba� -
kan l�k Bi na s� Fu aye si’nde gö rü le bi le cek ser gi de
Elif Na ci’nin 34 ya� l� bo ya tab lo su, 6 öz gün bas -
k� s�, ken di siy le il gi li ga ze te ha ber le rin den ku -
pür ler, sa nat ve ta rih ya z� la r�n dan ör nek ler, ka ri -
ka tür ler ve ba s�n ve mü ze ci lik ha ya t�n dan fo to� -

raf lar yer al� yor. 
1937 y� l�n da ça l�� ma ya ba� la d� �� Cum hu ri -

yet Ga ze te si’nde 40 y�l bo yun ca ar �iv mü dür lü -
�ü ya pan Elif Na ci, ga ze te de sa nat ve ta rih ya z� -
la r� da yaz m�� t�. 

� ‘GÖ ZÜ MÜN EL� F�…’
1898’de �b ra him Na ci ad�y la

dün ya ya ge len Elif Na ci, ba -
ba s� n�n onu hep “gö -
zü mün eli fi” di ye -
rek sev me si ne de -
niy le Elif Na ci is miy -
le ta n� n� yor. 

1914’te Sa na yi-i
Ne fi se’de ba� la d� �� sa -
nat e�i ti mi ni �b ra him
Çal l� Atöl ye si’nde sür dü -
ren Elif Na ci, I. Dün ya Sa -
va �� ne de niy le ara ver di �i
ö� re ni mi ni 1928 y� l�n da
tamamlad�. Sa va� tan son ra ki
y�l lar da az�n l�k mek tep le rin de
Türk çe ve sos yal bil gi ler ö� ret -
men li �i yap t�. Tür ki ye’de re sim
sa na t� n�n be nim sen me si için yo -
�un ça ba har ca yan Elif Na ci, Ye ni
Re sim Ce mi ye ti’nin ku ru lu �un da yer al d�. 1928-
1930 y�l la r�n da Müs ta kil Res sam lar ve Hey kel -
tra� lar Bir li �i’nin kar ma re sim ser gi le ri ne ka t�l -
d�. 1933’te ku ru lan ve Elif Na ci’nin ön der lik et -
ti �i “D Gru bu” ilk ser gi si ni Abi din Di no, Ze ki

Fa ik �zer, Ce mal Tol lu, Nu rul lah Berk ile hey -
kel t� ra� Züh tü Mü ri do� lu’nun ka t� l� m�y la yi ne

ay n� y�l aç t�. 1937’de Türk ve
�s lam Eser le ri Mü ze si Mü dür
mua vin li �i ne ge ti ril di,
1943’te mü dür ol du.
1957’de ise Top ka p� Sa ra -
y� Mü ze si Mü dür mua -
vin li �i ne atand�. Bu gö -
rev le ri nin ya n� s� ra
Mil li yet, �k dam, �f -
ham, �le ri, Tan, Türk
Se si, Son Tel graf ve
Cum hu ri yet ga ze -
te le rin de ar �iv ler
ku ra rak ça l�� t�.
Çe �it li ga ze te ve
der gi ler de sa -
nat ve ta rih

ya z� la r� yaz d�. 
Elif Na ci için 1976

y� l�n da “Re sim de ve Ba s�n da
Elif’in 60 Y� l�” jü bi le si dü zen len di,

hak k�n da ya z� lan lar ay n� ad l� bir ki tap ta top -
lan d�. Dev let Gü zel Sa nat lar Aka de mi si Me zun -
la r� Onur Pla ke ti, Kül tür Ba kan l� �� Dev let Onur
Pla ke ti, Bur han Fe lek ödü lü ba� ta ol mak üze re
pek çok ödül alan sa nat ç� n�n “On Y�l da Re sim”
(1933), “�ark ta Re sim” (1943), “Elif Na ci”
(1954), “An� lar dan Dam la lar” (1981) ad l� ki tap -
la r� bu lu nu yor. 

B�R insanı sevmek ne kadar yanlı�
olabilir? Yok, hemen yanıt aramayın, zira

aceleyle yanıt vermek “Yasak.” Genç
yazar Melodi Baç öyle bir kitap yazmı�,

öyle karakterler yaratmı� ki okur
daha ilk satırlarda kö�eye
sıkı�tırılmı� durumda.

Öyle ya, kitapta “A�k”
var ama ya�anması

“Yasak.” Tutku desek
elbette o da “Yasak.”
Ya “Sır”? Olmaz mı?

Ama adı üstünde i�te o
bir sır ve açık edilmesi

“Yasak.”
Geçti�imiz yıl “Yasak” adlı
fantastik romanı ile büyük be�eni
toplayan Melodi Baç, ilk kitabının
devamı olan “Yasak 2-Crista”yı

okurların be�enisine sundu.
16 ya�ındayken, geçti�imiz yıl

çıkardı�ı Yasak’ta dünyaya
e�itim amacıyla inen bir mele�in,
ölümlü sandı�ı bir �eytana â�ık

olması ve bu durumun
imkânsızlıklarını anlatan yazar,

Yasak 2’de ikisinin bütün dünyaya
kar�ı verdikleri mücadeleyi

anlatıyor.
Kitap yazmanın hayatının vazgeçilmezi

oldu�unu söyleyen Kadıköylü genç
yazar, kitapları ile ilgili “Fantastik 

romanlar
beni bu

dünyadan kopartıp
ke�fedilmemi� yerlere,

bilinmeyen gizli güçlere, hiç
gerçekle�emeyecek
olaylara, var olmayan

bir dünyaya
sürüklüyor. Fantastik

roman yazarken
kendimi bilinmeyen ve
gizemli bir dünyada

bulmak, bana inanılmaz
heyecanlı geliyor ve o an
hissetti�im heyecan

kelimelerle ifade edilemez. Ben
fantastik kitap yazıyorum,
çünkü böylece bilinmeyeni
ke�fediyor, insanların hayal
güçlerinin sınırlarına çıkarak

dı�arıda istedi�im gibi
dola�ıyorum.13 ya�ından bu
yana yazıyorum ve günün
birinde yazdıklarımı film

olarak izlemek en büyük
hayalim” diyor.

Bilgi Üniversitesi Mimarlık
Bölümü ö�rencisi Melodi Baç, yeni

kitabı Yasak 2 ile Tüyap Kitap Fuarı’nda
okurlarıyla bulu�mu�, ünlü sanatçı

Türkan �oray da Baç’a destek vermi�ti. 
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aze te Ka d� köy okur la r� na ge çen haf ta
Re form cu Sul tan II. Mah mut hak k�n da
ta mam la y� c� ikin ci ya z� y� bu haf ta ya y�n -
la ya ca �� m� söy le mi� tim. An cak Bü yük -

�e hir Be le di ye si’nin Hay dar pa �a ve Ka d� -
köy Mey da n�’n� da kap sa yan imar pla n� n�
aç�k la ma s� ara ya gi re cek. Oku yu cu nun an -
la y� �� n� di le rim.

2011’in Ara l�k ay�n da Ga ze te Ka d� -
köy’de “Ka d� köy Mey da n� na s�l �e kil len di?”
ba� l�k l� ya z�m dan ba z� sa t�r la r� al�n t� la ya ca -
��m. “Ka d� köy’ün ‘ka p� s�’ olan bu yö re nin
bi li nen bü tün özel lik le ri ve öne mi ni bir ya na
ko ya l�m... Bir ke re he men �u nu göz önü ne
ge ti re lim: Önü müz de ki çok ya k�n za man da
bu ra s� ar t�k Ru me li �s tan bu lu ile de bu gü ne
gö re çok da ha iç-içe ola cak t�r. Çün kü Mar -
ma ray ad� ve ri len ray l� ta �� ma hat t�y la el bet
Kar tal met ro hat t� ara s�n da ak tar ma su re -
tiy le ba� lan t� ku ru la cak t�r. Bu du rum ar t�k
�eh rin iki ya ka s� n� tam an la m�y la bir ara ya
ge ti re cek tir. Do la y� s�y la bir za man son ra
Ka d� köy’ün bu böl ge si gü nü müz den çok
da ha faz la bir �e kil de �s tan bul’un kent mer -
kez le rin den bi ri ha li ne ge le cek tir. Üs te lik
de de niz ke na r� me kâ n� ola rak ben zer siz
ola cak t�r.”

�im di bu ra s�y la il gi li imar pla n� or ta ya
ç�k t�. Bu plan se be bi ile ga ze te le re yan s� -
yan ve Ba� kan Se la mi Öz türk’ün de hak l�
ola rak tep ki si ne ne den olan dü zen le me ler
için de öne ç� kan lar “Hey kel” ve “Fu ar”
alan la r�y la il gi li dir. Ne var ki so run bun dan
iba ret de ol ma sa ge rek. Sa k�n i�in ‘bal l�’ ve
sak lan ma ya ça l� �� lan ta ra f� Hay dar pa �a ol -
ma s�n? Hay dar pa �a’dan ba� la y�p ge len,
son de re ce de �er li bir �e hir ala n� n�n fi zi ki
plan la ma s�, yal n�z Ka d� köy için de �il, �s tan -
bul için bü yük önem ta �� mak ta d�r. Hay dar -
pa �a yö re si, Ka d� köy r�h t� m� ge le ce �in �s -
tan bul’un da, �eh re pres tij ka ta cak bir fi zik -
sel/sos yal do ku ola cak t�r. Unu tul ma ma l� ki
Hay dar pa �a ko nu su yal n�z ca Gar bi na s�n -
dan iba ret ol ma y�p Ha rem’e ka dar, Se li mi -
ye K�� la s� ve çev re sin de ki mü� te mi la t� n�, li -
man te sis le ri ni, si lo la r�, Gar ile Ka d� köy �s -
ke le si ara s�n da ka lan ve bu gün se fil bir gö -
rü nü� te ki “koy” ile bir lik te dü �ü nül me li dir.
Böl ge de ki ara zi nin bü yük öl çü de ka mu
mül kü ol ma s� n�n, imar uy gu la ma ko lay l� ��
sa� la d� �� n� da ha t�r la ma l� y�z. Yö re nin to -
pog ra fik/co� ra fi ko nu mu, �e hir için de tam
an la m�y la “müs tes na” bir de �er ta �� mak ta -
d�r. �s tan bul’a yep ye ni bir de �er ka ta cak
po tan si ye le sa hip tir. Böy le bir �e hir co� raf -
ya s� n�n bir çok kö tü uy gu la ma la r� gö rüp ya -
�a m�� ve ya �a mak ta olan yö ne ti ci ak�l ve
mes lek adam la r�n ca bi linç le ve yük sek es -
te tik kay g� lar la ta sar lan ma s� �art t�r.

Ka d� köy k� y� böl ge si için de ay n� ya z� dan
bir al�n t� ya da ha ba� vu ra ca ��m. “... ‘Fu ar’
ala n� ve ben ze ri kav ram lar teh li ke do lu dur.
Es ki as ke rî yö ner ge ler de ‘yan l�� an la ��l ma -
s� ih ti ma li olan emir yan l�� an la �� l�r’ di ye bir
tes pit var d�r. Bu se bep le ‘ge çi ci ya p�’ ve ya
‘ge çi ci ka pa l� me kân’ ve ben ze ri ta bir ler ül -
ke mi zin müt hi� gi ri �im ci(!) in san la r�n ca
mut la ka ‘yan l�� an la �� l�r’ ve ‘ge çi ci’ kay d�
ra fa kal d� r� la rak ke sin lik le ‘ka l� c�’ du rum
olu �ur. Üs te lik de sö züm ona ge çi ci di ye
son de re ce çir kin, rü kü� ba ra ka lar; çok
yer de gör dü �ü müz gi bi bu ra n�n ne ya z�k ki
ka l� c� ç� ban la r� olur lar. Onun için ‘ih ti mal’
do �u ra cak her han gi bir te rim ve ta n�m,
plan not la r�n da ve ka rar la r�n da yer al ma -
ma l� d�r.”

Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si’nden ge -
çen plan da, Ka d� köy �s ke le si ya k� n�n da ser -
gi le me ve fu ar me kâ n� dü �ü nül me si ger -
çek ten utanç ve ri ci bir zih ni yet tir. Geç ti �i -
miz y�l lar da , Bü yük �e hir Be le di ye si iz niy le
bu böl ge de ya p� lan “ye rel kül tür” pa zar la -
ma la r� n�; pa na y�r la r� n� deh �et le iz le mi� tik.
Yoz la� m�� ta� ra zev ki nin gör gü süz ve der -
be der �e kil de mey da n� na s�l gör sel kir li li �e
mah kum et ti �i ne ta n�k ol mu� tuk. Tak sim
Mey da n�’nda da za man za man ku ru lan ça -
d�r lar da, bu gü lünç ve çir kin lik ler ko lek si yo -
nu ser gi ve pa zar lar ne ya z�k ki kül tü rel et -
kin lik ola rak ör güt le ni yor.

�e hir le rin böy le pres tij mey dan la r�n da
bu tip gay ret ke� lik le re, “kitsch” dü zen le -
me le re yer ve ri le mez. Söz ge li mi Ve ne dik
San Mar co Mey da n�’nda ya da Ber lin Ale -
xan der ala n�n da ve ben zer le rin de ser gi ya -
p� s� ya da ça d� r� ola bi lir mi? Tak sim’de ça -
d�r lar ku rul du �u nu gör dük çe in sa n�n ak l� na
“Aca ba gö çer ler yay la di ye bu ra ya m� ko -
nuç lan d� lar?” di ye ge çi ve ri yor.

Be le di ye le rin gö re vi �e hir le ri k�r sal kül -
tü rün de �er le ri ne gö re de �il, ev ren sel �e hir
kül tü rü öl çüt le ri ne gö re dü zen le mek, ona
gö re hiz met ver mek tir. �e hir mey dan la r� na
pa na y�r c� ka fa s�y la gi ril mez.

Murat  KATOĞLU

G

KADIKÖY MEYDANI
MESELES�

Ressam, gazeteci, müzeci
ve yazar Elif Naci,

ölümünün 25. yılında bir
sergiyle anılıyor.

Kadıköy Belediyesi
Fuayesi’nde açılan
sergide; sanatçının
ya�lıboya tablo ve

özgün baskılarının yanı
sıra kendisiyle ilgili

haberlerden olu�an gazete
kupürleri, sanat ve tarih

yazılarından örneklerle ya�amını
anlatan foto�raflar yer alıyor.

Foto�raflar: Tunahan YURDAKUL 

13 ya�ında yazmaya ba�layan 17
ya�ında ikinci kitabı ‘Yasak 2-
Crista’yı yayımlayan Kadıköylü

genç yazar Melodi Baç, edebiyat
dünyasının merdivenlerini emin

adımlarla çıkıyor.

�s tan bul Kum pan ya s�, “�s tan bul ve
A�k” mü zi ka li nin prö mi ye ri ni
Cad de bos tan Kül tür

Mer ke zi’nde yap -
t�. Oyu nun ilk
gös te ri min de
Mar ma ray Ye -
ni ka p� Ka z� eki -
bi de var d�. 

Mar ma ray Ye -
ni ka p� kur tar ma ka -
z� ça l�� ma s�, �s tan bul
Kum pan ya s�’n�n ye ni
mü zi ka li ne ko nu ol du.
“2010 Av ru pa Kül tür
Ba� ken ti �s tan bul” et kin -
lik le ri kap sa m�n da sah ne -
len me ye ba� la nan ve ha len
�s tan bul Bü yük �e hir Be le -
di ye si �e hir Ti yat ro la r�n da
sah ne len mek te olan “�s tan bul
Ha t� ra s�” ad l� mü zi kal oyu nun
ya za r� Ta r�k �er bet çi o� lu’ndan
�s tan bul’a da ir ye ni bir mü zi kal,
“�s tan bul ve A�k”. 

Söz le ri ni Ta r�k �er bet çi o� -
lu’nun yaz d� ��, bes te si ni De niz No -
yan’�n ger çek le� tir di �i, 11 öz gün �ar -
k� ve 2 ens trü man tal bes te ile �s tan bul �ar k� la -

r�’n�n da yer al d� �� mü zi ka lin
CKM’de ger çek le� ti ri len ilk ge -
ce si ne; To ron Ka ra ca o� lu, Le -
vent Tü lek, Pe lin su Pir, Me li ke
Öca lan, Ay �e gül �� se ver, Na ci
Ta� dö �en, Tur gay No yan ve
Ye ni ka p� Ba t�k la r� Pro je si
Ba� ka n� Doç. Dr. Ufuk Ko -
ca ba� da ka z� eki biy le ka -
t�l d�.

Ta r�k �er bet çi o� lu,
Bin nur �er bet çi o� lu,
Ömer Ge cü, �b ra him
�i rin, Gi zem Ma ra� -
l�, M. Ba ran Er do -
�an, Ya vuz To po -
yan, Ali Yi �it
San, Gök han Al -
kan, Et hel Mu li -
nas, Se ma Öz -
kan Yor gun,
Tu ba A�� c�,

Ye �im Ege men, Ab -
dul lah To pal, Bi rand Tun ca,

Ba har Öz türk, Se ray Ca nan, Bur çak
Ka ba da y�, Di dem As lan, Me lek Ka ra bi ber,

Ka an �a hin ve S. �l ker Gü ler’in oy na d� �� mü zi -
kal, 24 Ara l�k Pa zar te si sa at 20.30’da Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde sah ne le ne cek. 
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Melodi Baç’tan ikinci 
‘YASAK’

�stanbul ve
A�k

sahnede
bulu�tu

Moda Sanat Tiyatrosu, Aziz Nesin’in hikâyelerinden
sahneye ta�ıdı�ı ‘Korkudan Korkmak’ adlı yeni

oyununu izleyiciyle bulu�turuyor. 

Moda Sanat Tiyatrosu’ndan
YENİ OYUN

‘Bir Elif Naci Bey vardı…’‘Bir Elif Naci Bey vardı…’‘Bir Elif Naci Bey vardı…’‘Bir Elif Naci Bey vardı…’‘Bir Elif Naci Bey vardı…’‘Bir Elif Naci Bey vardı…’‘Bir Elif Naci Bey vardı…’

‘�irketimiz 
SAMM Teknoloji 

�leti�im San. ve Tic. A.�’nin 
Seri A 012695 nolu faturas�

kayboldu�undan 
hükümsüzdür.’

KAYIP iLANI

Kaymakam
Kurubal ve Elif
Naci’nin torunu
Elif Tül Tulunay

Tulunay, TGC
Ba�kanı Erinç’e
sergiyi gezdirdi.

KADIKOY-6:Layout 1  12/13/12  10:51 AM  Page 1



● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s�, bu y�l il ki ni dü -
zen le di �i Ulu sal Pi ya -

no Ya r�� ma s� için ba� vu ru sü -
re si ni ba� lat t�. Ku �u Mü zik
Alet le ri Ltd. Fa zi oli Pi ya no
i� bir li �i ile ya p� lan ya r�� -
ma ya 15-26 ya� ara l� ��n -
da ki pi ya nist ler ka t� la bi -
le cek. Ya r�� may la ev ren -
sel mü zik ala n�n da genç
ye te nek le ri te� vik et mek,
pi ya no vir tü öz le ri nin ye -
ti� me si ne kat k� da bu lun -
mak he def le ni yor. 

Ön Ele me, Ya r� Fi nal
ve Fi nal ol mak üze re üç
a�a ma l� ger çek le �e cek olan
ya r�� ma n�n 1-2-3 Tem muz
2013 ta rih le rin de ki Ya r� Fi -
na li, Sü rey ya Ope ra s�'nda Fa -
zi oli F 308 pi ya no ile ger çek le -
�e cek. Son üçe ka lan ya r�� ma c� la -
r�n s� ra la ma de re ce le ri; 5 Tem muz
2013 ta ri hin de, or kes tra e� li �in de hal ka
aç�k ola rak ya p� la cak fi nal tu run da, ya r�� ma -
c� la r�n pi ya no kon çer to su ic ra la r� na gö re be lir le -
ne cek. 

�‘GENÇ LE R� SA NA TA YÖN LEN D�R -
MEK KA MU GÖ RE V� D�R’

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
Ulu sal Pi ya no Ya r�� ma s�’yla il gi li �un la r� söy lü -
yor: “Ka d� köy Be le di ye si, gü zel sa nat lar, mü zik
ve sah ne sa nat la r� n� ve bu alan lar da ça l� �an la r�n
te� vik edil me si ni; genç le rin sa nat ya ra t� c� l� �� na
özen di ril me si ni önem li bir ka mu gö re vi ola rak
ka bul et mi� tir. �n san l� ��n ya rat t� �� ve üret ti �i en
yük sek ev ren sel de �er le ri ya �a yan uy gar top lum
ya p� s� na eri� mek için, yal n�z ca kül tür it hal eden
de �il, ay n� za man da üre ten, ic ra eden, ulu sal ve
ulus la ra ra s� kül tür ha ya t� na ka t� lan her bran� tan
sa nat ç� la ra sa hip ol mak ge re kir. Bu nun için bi -
lim de, sa nat lar da ye te nek li genç le rin ye ti� me si
için çok çe �it li özel pro je le re, te� vik sis tem le ri -
ne ih ti yaç var d�r. Ka d� köy Be le di ye si bu an la y��
çer çe ve sin de bir ör nek ola rak 2013 y� l�n da 15-
26 ya� gru bu genç ler için ulu sal pi ya no ya r�� ma -
s� dü zen le mi� tir. Amaç, bu alan da ye te nek li
genç le rin bu lun ma s�, özen di ril me si ve te� vik
edil me si dir. El bet bu ör ne �in ba� ka bran� lar da

da or ga ni ze edil me si he ye can ve -
ri ci bir hiz met ola cak t�r. Be le -

di ye miz bu de fa, ül ke mi zin
de �er li pi ya nist le ri ve

mü zis yen le ri nin kat k�
ve yar d�m la r�y la genç
pi ya nist le re yol aç ma -
y� amaç la d�. Ku� ku -
suz ben zer te� vik
pro je le riy le ül ke mi -
zin genç le ri ni de �i -
�ik alan lar da mes -
le ki ge li� me ye ve
ya ra t� c� l� �a özen -
dir mek Ka d� köy
Be le di ye si’nin ka -
mu hiz met le ri ara -
s�n da yer ala cak t�r.”

� JÜ R� BA� -
KA NI AY �E GÜL

SA RI CA
Gök han Ay bu lus,

Bur çin Bü ke, To ros
Can, Han de Dal k� l�ç ve

�ris �en tür ker’in ön ele me
jü ri sin de bu lun du �u ya r�� ma -

n�n jü ri sin de ki isim ler de hay li
dik kat çe ki ci! Ba� kan l� �� n� ün lü pi ya -

nist Ay �e gül Sa r� ca’n�n ya pa ca �� fi nal jü ri sin de;
Gü rer Ay kal, �dil Bi ret, Bur çin Bü ke To ros Can,
Mu hid din Dür rü o� lu, Em re Eli var, �ris �en tür -
ker ve Ju dit Ulu� bu lu nu yor. 

Ulu sal Pi ya no Ya r�� ma s�’nda ilk üçe gi ren le -
re pa ra ödü lü ve ri le cek. Bi rin ci lik ödü lü nün 5
bin TL, ikin ci lik ödü lü nün 3 bin 500 TL, üçün -
cü lük ödü lü nün ise 2 bin 500 TL ol du �u ya r�� -
ma da de re ce ye gi ren ler 2013-2014 Ka d� köy Be -
le di ye si Sü rey ya Ope ra s� Oda Mü zi �i Kon ser le -
ri da hi lin de re si tal ver me im ka n� na sa hip ola cak. 

Fa zi oli ve Ku �u Mü zik’in de ya r�� ma y� ka -
za nan la ra özel ödül le ri var: Fa zi oli ka y�t stüd yo -
sun da CD kay d�, Fa zi oli pi ya no sa hi bi Pab lo Fa -
zi oli ta ra f�n dan, ha z�r lan m�� /im za lan m�� ser ti fi -
ka, Sa ci le/ �tal ya Fa zi oli Con cert Hall Kon se ri
ve 1.500-€ pa ra ödü lü. Ku �u Mü zik’ten ise 2
bin TL pa ra ödü lü ve www.ku gu mu zik.com si -
te sin de bu lu nan tüm ürün ler de in di rim ka za na -
cak lar. Ulu sal Pi ya no Ya r�� ma s�’na son ba� vu ru
ta ri hi 24 Ma y�s 2013 ola rak be lir len di. Ba� vu ru -
la r�n ar d�n dan 27 Ha zi ran’da ön ele me yi ge çen
12 fi na lis tin ad� aç�k la na cak. Ya r�� ma �art na me -
si www.kbso pi ya no ya ris ma si.com ad re sin den
in di ri le bi lir ve ya Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s� ve Ata �e hir Ku �u Mü zik Alet le ri Fa zi -
oli Pi ya no For te Mü mes sil li �i'nden ba s� l� ola rak
te min edi le bi lir. 

HABER

�lk kez, bir yerel yönetim “Ulusal Piyano Yarı�ması” düzenliyor. Kadıköy Belediyesi’nin
bu yıl ilkini düzenledi�i yarı�mayla yeni piyano virtüözlerinin yeti�mesi hedefleniyor.

HAZIR MISINIZ
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Ulusal Piyano Yarışması’na 
7

Jüri üyelerinden biri
de dünyaca ünlü
piyanist �dil Biret

Jüri Ba�kanı
Ay�egül Sarıca
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● Gök çe UY GUN

Da ha ön ce Göz te pe Par k�’n�n ima ra aç� la -
rak ca mi in �a edil me si pro je si ne de niy le
kar �� kar �� ya ge len Ka d� köy Be le di ye si

ve �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si, �im di de
Hay dar pa �a ve Ka d� köy Mey da n�’n� içe ren plan
ne de niy le ger gin lik ya �� yor.

Ka d� köy Be le di ye Mec li si’nin 7 Ara l�k Cu -
ma gün kü otu ru mun da gün dem d� �� söz alan
Ba� kan Se la mi Öz türk, kri zin or ta ya ç� k� �� ve
ne den le ri ni �öy le an lat t�; “Bu gü ne dek �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si’nde al� nan ba z�
ka rar lar bi zi üz dü. Tah min edi yo rum ki siz
AKP’li mec lis üye le ri ni de çok üz mü� tü. Biz
Ka d� köy Be le di ye si ola rak bu gü ne dek �BB’nin
60’a ya k�n pla n� na da va aç t�k. Oy sa  il çe be le -
di ye si ile bü yük �e hir be le di ye si -fark l� si ya si
par ti ler den ol sak bi le- so run la r�n bir lik te hal le -
dil me si ge re kir. Biz tam Göz te pe Par k� ile u� ra -
��r ken tam bir fa ci a ile kar �� kar �� ya kal d�k!
Dün ya n�n ne re si ne gi der se niz gi din kent le rin
mey dan la r�, de niz ke nar la r�, aç�k alan la r� olur
ve bu ra la ra ya p� ya p�l maz. Oy sa �im di �BB’nin
ha z�r la d� �� ‘Hay dar pa �a Ga r� ile Ka d� köy Mey -
da n� ve Çev re si Ko ru ma Amaç l� Na z�m �mar
Pla n�’na ba k�n. Hay dar pa �a Ga r�, gar ola rak
kal ma s� ge re ken ta ri hi bir de �er dir. Ama bu
plan da gar+kül tü rel te sis+ko nak la ma de ni li yor.
Ko nak la ma ke li me si ile her �ey ken di ni bel li
edi yor za ten. Üst kat lar otel ola cak, al ta da Mo -
da nos tal jik tram va y� gi bi bir tren ge le cek. Ki -
mi tat min eder bu?”
� ATA TÜRK ANI TI YE R� NE PA NA YIR!

Öz türk, Ka d� köy sa hil ke si mi nin
bo� ve yem ye �il ol ma s� ge -
rek ti �i ni vur gu la ya rak,
“Za ten y�l lar d�r
ora da yö re sel
d e r  n e k  l e  r i n
ça d�r la r� ku -
ru lu yor, yi -
ye cek du -
m a n  l a  r �
yük se li yor.
Uta n� yo ruz.
�im di Ata -
türk An� t�’n�n
ol du �u ye re ‘fu -
ar, pa na y�r ve fes ti -
val ala n�’ fonk si yo nu
ge ti re rek, bu pa na y� r� ka l� c�
te sis ha li ne ge tir mek is ti yor lar. Za ten hü -
kü met say g� du ru �u nu ya sak la d�, çe lenk koy -
ma y� ya sak la d�. Ka d� köy Be le di ye si’nin, Ka d� -
köy lü le rin pa ra s�y la yap t� �� Ata türk An� t� ye ri -
ne pa na y�r ku ra cak s� n�z. Ki me sor du nuz? Ni ye -
ti niz ne? Bi raz c�k say g�! Ben bu ken tin be le di -
ye ba� ka n� y�m, siz ler de mec lis üye si. Kim se
bi ze bir �ey sor ma d�. Bi ze ay�p de �il mi bu?!
Na s�l içi mi ze sin di re ce �iz?” di ye sor du. 

Öz türk, “Ora ya 300-400 bin m2 in �a at ala n�
ola cak. Ken tin ta ri hi ya p� s� na dar be dir bu. Ken -
tin be le di ye ba� ka n� ola rak bu nu ka bul et mek -
ten se is ti fa et me yi ter cih ede rim” di ye is yan et -
ti. Öz türk, �öy le de vam et ti; “Pla na Ka d� köy
Be le di ye si ola rak iti raz edi yo ruz. �BB’nin
önün de 60 gün lük sü re var. Bu sü re yi ak l� se lim
dav ra na rak ye ni pro je yap mak için de �er len dir -
sin. Bu pla na kar �� tüm ya sal hak la r� m� z� kul la -
na ca ��z, ge re kir se da va aça ca ��z. Da va dan le hi -
mi ze so nuç ç�k ma ya bi lir. Ama unut ma y�n in -
san la r�n kal bin de ya za cak bu yap t�k la r� n�z. Az� -
c�k inan c� n�z var sa öte ki def ter de de ya za cak!”

� KA DI KÖY LÜ BUN LA RI
UNUT MA YA CAK

Ba� kan Öz türk’ten son ra söz alan Ka d� köy
Be le di ye Mec li si AKP Grup Ba� kan ve ki li Fa tih
Ka ya ise “Ata türk An� t� kal d� r� la cak sa biz da ha
gü ze li ni ba� ka ye re ko ya r�z. Bu plan da be nim

dik ka ti mi ye �il alan la r�n çok lu �u dik ka ti mi çe -
ki yor. Plan ta rih sel do ku yu ko ru yor” id di as�n da

bu lun du. Bu nun üze ri ne Öz türk, Ka -
ya’ya  �öy le ya n�t ver di:

“Ata türk ko nu sun da
has sa s�z. Çün kü ne -

re den ne re ye gel -
di �i miz gö rü -

yo ruz. Ka d� -
köy Be le di -
ye si ola rak
bu gü ne ka -
dar han gi il -
ke ler de dik

d u r  d u y  s a k ,
bun dan son ra

da dur ma ya de -
vam ede ce �iz. Fi kir -

te pe, Göz te pe ve son ola -
rak Ata türk an� t� ola y�... �s tan -

bul Bü yük �e hir Be le di ye si bu ko nu da sa b� -
ka l�. Ka d� köy lü bun la r� unut maz”. 

� SA DE CE ANIT DE ��L 
HAY DAR PA �A DA TEH L� KE DE!

Ka mu oyu na Ata türk An� t�’n�n kal d� r�l mak
is ten me siy le yan s� yan Hay dar pa �a Ga r� ve Ka -
d� köy Mey da n� Pla n�’na hem Ka d� köy Be le di -

ye si’nin hem de Ka d� köy lü le rin iti ra z� ol du �u -
nu kay de den Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin
aç�k la ma la r�y la ka mu oyu nu yan l�� bil gi len dir -
dik le ri ni söy le di. Ko nu nun top lu ma sa de ce Ata -
türk An� t�’n�n kal d� r� la ca �� �ek lin de yan s� d� �� n�
oy sa bu nun la be ra ber ba� ka ko nu la r�n da ol du -
�u nu be lir ten Öz türk �un la r� söy le di:

“Pla n�n ad�, Hay dar pa �a Ga r� ile Ka d� köy
Mey da n� ve Çev re si Ko ru ma Amaç l� Na z�m
�mar Pla n� an cak, bu plan da ko ru nan bir �ey
yok. An�t lar Ku ru lu, Hay dar pa �a Ga r�’n�n ta ri hi

i� le vi nin sür me si gö rü �ü nü ka rar la� t�r d�. Bu na
ra� men, Hay dar pa �a Ga r� çev re sin de bü yük bir
ya p� la� ma yo �un lu �u ge ti ri li yor. Hay dar pa �a
Ga r� için “kül tü rel te sis, ko nak la ma ala n�, alt
kat lar gar, üst kat lar ko nak la ma te si si” ifa de si
kul la n� l� yor. Ya ni ora ya nos tal jik bir tren ge le -
cek, üs tü yi ne otel ya pa cak lar. Oy sa he men ga -
r�n ar ka s� na yi ne ta ma m� tu rizm ve ko nak la ma
ol mak üze re bir ala n� ay r�l m��. Bun lar var ken
ni ye Gar bir da ha ko nak la ma te si si ya p� l� yor?
Amaç la r� Ata türk hey ke li ni tar t�� t� ra rak,  as l�n -
da Hay dar pa �a Pro je si ni ka ç�r mak.”

� ÖZ TÜRK’TEN �S PARK ÖNE R� S�
Öz türk, �u öne ri de bu lun du: “Ata türk An� -

t�’n�n bu lun du �u mey dan 4729 met re ka re lik bir
alan ola rak ay r� l�p, fu ar, pa na y�r ve fes ti val ala -
n� ola rak plan lan m��. Plan no tu ola rak da “sö kü -
lüp ta k� la bi len üni te ler yer ala bi lir, bod rum kat
ya p�l ma mak” �ar t�y la ifa de le ri ek len mi�. Bü -
yük �e hir Be le di ye si an� t� kal d�r ma ya ca �� n� söy -
lü yor. Bun da sa mi miy se gel sin plan da ki bu fu -
ar ve pa na y�r ala n� bö lü mü nü, Ata türk hey ke li -
nin ol du �u bö lüm den al�p, ba� ka ye re kay d�r s�n.
Ora da �S K� ve �S PARK’�n ala n� var. Fu ar için
bu bö lüm ler uy gun. Bü yük �e hir, Ka d� köy lü le -
rin de ni zi gör dü �ü, tö ren ler için kul lan d� ��
An�t tan ve çev re sin den eli ni çek sin. Biz Ka d� -
köy’e ya k� ��r bir mey dan is ti yo ruz. Ka d� köy lü -
le rin hak k� n� ko ru mak zo run da y�z.  Pla n�n sa de -
ce Ka d� köy Mey da n�, Ata türk An� t� bö lü mü de -
�il, bun lar la be ra ber böl ge de ki yo �un lu �u art t� -
ra cak di �er de tay la r�y la ta ma m� na iti ra z� m�z
var.”
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

unay Ak�n, çok yön lü bir in san; �a ir, ya -
zar, ga ze te ci, ara� t�r ma c�, ti yat ro oyun -
cu su... Ama bü tün bun la r�n öte sin de s� -
k� da bir ‘mü ze me rak l� s�’! Her kes ol ma -

sa da, Ak�n’�n ‘Oyun cak Mü ze si’ni Ka d� köy lü -
ler ço �un luk la bi lir ler. Da ha ön ce de Ga ze te
Ka d� köy’de yaz m�� t�m ama, bil me yen ler var sa
di ye yi ne bir özet ge çe yim... 

Göz te pe’de, Ömer Pa �a Cad de si’nden Dr.
Ze ki Ze ren So ka ��’na gir di niz mi, ko ca man bir
Zü ra fa hey ke li si ze be� kat l� be yaz kö� kü i�a -
ret eder. �� te o kö�k Su nay Ak�n’�n 20 y�l da
dün ya n�n dört bir ta ra f�n dan top la d� �� oyun -
cak la r� ço cuk ve ço cuk ka lan lar ile pay la� t� ��
‘�s tan bul Oyun cak Mü ze si’dir. Gör me yen ler
için �u nu da ek le ye yim, bu mü ze el de ne var -
sa ko nu la rak de �il, son de re ce cid di yet le, üze -
rin de dü �ü ne rek, kon sept ler olu� tu ra rak ta sar -
lan m��/dü zen len mi� tir. Ay r� ca et kin lik le ri de
var d�r. Ço cuk ti yat ro la r�, kuk la oyun la r�, il lüz -
yo nist ler, si hir baz gös te ri le ri, fo sil-ke �if atöl ye -
si, tah ta oyun cak bo ya ma ve bez be bek yap -
ma atöl ye si, Ka ra göz-Ha ci vat gös te ri si, ma sal
an la t� la r� vs... Özet le dev le tin ya pa ma d� �� n�
Su nay Ak�n yap m�� t�r. Üs te lik dün ya da ki em -
sal le rin den faz la s� var, ek si �i yok tur.  

Su nay Ak�n’�n ‘oyun cak me rak l� s�’ ol du �u su
gö tür mez an cak biz ge le lim ‘mü ze’ me ra k� na...
Ak�n 2010 y� l�n dan bu ya na Av ru pa Ço cuk ve
Oyun cak Mü ze le ri Bir li �i TOY CO üze rin de ça l� -
�� yor ve pro je yi 15 ül ke den 28 mü ze yi ko nuk
ede rek ha ya ta ge çir di bi le. �s tan bul’u ‘oyun cak -
la r�n ba� ken ti’ ilan eden Ak�n, bu sa ye de ulus la -
ra ra s� sem poz yum lar ve ser gi ler dü zen le me yi,
üni ver si te de ço cuk ve oyun cak mü ze ci li �i üze -
ri ne aka de mik prog ram aç�l ma s� n� he def li yor.

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde TOY -
CO’nun 2 gün sü ren top lan t� la r�n da, 15 ül ke den
28 mü ze ku ru lu� öy kü le ri ni an lat t� lar. Ne et kin -
lik ler yap t�k la r� n�, ya �a d�k la r� so run la r�, mü ze ci -
lik le il gi li de ne yim le ri ni pay la� t� lar. Bu bil gi ler ilk
kez �s tan bul’da or ta ya ç�k t�. Top lam 6 gün sü -
ren et kin lik te ko nu �u lan lar, �im di ki tap la� t� r� l� -
yor.

Bir lik ne ler mi ya pa cak? Ço cuk mü ze le ri nin
ge le ce �i ni, bek len ti le ri ni ve plan la r� n� tar t� �a cak.
Kar �� l�k l� ser gi ler, sem poz yum lar, et kin lik ler ger -
çek le� ti re cek. Oyun cak ve ço cuk ta ri hi ko nu -
sun da ça l�� ma lar ya pa cak. Tür ki ye’de ki tüm
özel mü ze le rin yö ne ti ci le ri bi ra ra ya ge ti ri le rek,
so run la r� ve bek len ti le ri ko nu �u la cak; çö züm ler
ara na cak.

Bir li �e 2013’te As ya’da ki mü ze le ri da hil et -
mek için ha re ke te ge çen Ak�n, Ma sal Kah ra -
man la r� ve Çiz gi Ro man Kah ra man la r� Mü ze si
için de plan la ra ba� la m��. Önü müz de ki y�l, �s -
tan bul’da As ya ve Av ru pa’da ki ço cuk, oyun cak
ve ma sal mü ze le ri nin bu lu� ma s� n� ger çek le� tir -
me yi ha yal edi yor mu�.

Su nay Ak�n pek de ‘mü ze me ra k�’ ol ma yan
top lu mu muz da bir bi lin ci ha re ke te ge çir mek
için, i�e ço cuk lar dan ba� la m��. Muh te me len de
en do� ru su nu yap m��. Ya z� y� Su nay Ak�n’�n a� -
z�n dan bi tir mek is ti yo rum: “Top lum lar mü ze ler -
le iler ler, zen gin le �ir. Mü ze ler ku ru lur, her ad� m�
bil gi do lu olan o mü ze le rin ko ri dor la r�n dan ge çi -
le rek de mok ra si ye ula �� la bi lir. Bu ne den le bi zim
de mok rat, da ha ay d�n, ge le ce �e da ha umut la
ba kan, ba r�� için de bir top lum ol ma m� z� is ti yor -
sak mü ze le ri mi zin sa y� s� n� ar t�r ma l� y�z.   Bir ül -
ke nin ge li� mi� li �i mü ze le riy le bel li olur. Bir Al -
man, Al man ya’da her gün mü ze ye git se öm rü -
nün 16 y� l� n� mü ze de har car. Pa ris’te ki Lo uv re
Mü ze si’nin eser le ri nin önün den geç mek kay -
d�y la kat edi len me sa fe 12 ki lo met re dir. ABD’de
17 bin 500 mü ze var. Bu ger çek ler, po li ti ka ve
si ya se tin üs tün de ki de �er ler dir”.

Mü ze ve mü ze ci lik ko nu sun da, mü ze le rin
top lum ha ya t�n da ki ye ri ve ro lü için ba� ka bir -
�ey söy le me ye bil mem ge rek var m�?

As l ı  AY HAN

S

Müze
Meraklısı

Sunay Akın

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin Haydarpa�a Garı ve Kadıköy
meydanını içeren planı tartı�ma yarattı. Plana göre Haydarpa�a

Garı otel olacak, Kadıköy �skele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı yerine
de “panayır” ve “fuar alanı” kurulacak. Kadıköylülerin imzaladı�ı

dilekçelerle birlikte, karara itiraz eden Kadıköy Belediyesi, 60
günlük süreçten de sonuç alınamazsa yargıya ba�vuracak. 

Şimdi de ‘Atatürk Anıtı’ Şimdi de ‘Atatürk Anıtı’ Şimdi de ‘Atatürk Anıtı’ Şimdi de ‘Atatürk Anıtı’ Şimdi de ‘Atatürk Anıtı’ Şimdi de ‘Atatürk Anıtı’ 
KRiZi!

12 KASIM’da �BB Meclisi’nde CHP’lilerin ret
oyuna kar��l�k AKP'li üyelerin oy çoklu�uyla

onaylanan “Kad�köy �lçesi, 08.10.2012 Tasdik
Tarihli 1/5000 ölçekli Haydarpa�a Gar,

Kad�köy Meydan� ve Çevresi Koruma Amaçl�
Naz�m �mar Plan�”, Kad�köy Belediyesi’nde
ask�ya ç�km��t�. 12 Aral�k Çar�amba’ya dek
süren ask� süresinde plana itirazlar yap�ld�

Kad�köy Belediyesi de plana olan itirazlar�n�
�BB’ye sundu. Ask� süresi içinde plana yap�lan

itirazlar daha sonra �BB Meclisi’ne gelerek
tart���lacak. �tirazlardan sonra plan son �eklini
kazanacak. Ancak itirazlar�n Belediye Meclisi
taraf�ndan kabul edilmemesi halinde yarg�ya

ba�vuru yap�labiliyor.

Süreç nasıl
işleyecek?

Ba�kan Öztürk, “Kadıköylülerin
ulusal bayramlarda çelenk

koyarak resmi törenler yaptı�ı
Kadıköy Meydanı’ndaki Atatürk

heykeli önünde panayır olur mu?
Biraz saygı duyun. Az ilerideki
�SPARK alanına kurun. Burada

ye�il alana, sahil bandına ihtiyaç
var, yapıla�maya de�il” dedi.

Plana itirazların Atatürk anıtına
yönelik olmadı�ını vurgulayan
Öztürk, “Haydarpa�a Garı için

‘kültürel tesis, konaklama alanı,
alt katlar gar, üst katlar

konaklama tesisi’ ifadesi
kullanılıyor. Yani oraya nostaljik
bir tren gelecek, üstü yine otel
yapacaklar. Oysa hemen garın
arkasına yine tamamı turizm ve

konaklama olmak üzere bir alanı
ayrılmı�. Bunlar varken niye Gar

bir daha konaklama tesisi
yapılıyor? Amaçları Atatürk

heykelini tartı�tırarak, aslında
Haydarpa�a Projesi’ni

dikkatlerden kaçırmak”
uyarısında bulundu.

30 A�ustos’ta anıta çelenk koyma gerginli�i ya�anmı�tı.

Şimdi de ‘Atatürk Anıtı’ 
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● Gök çe UY GUN

Hay dar pa �a Gar, Ka d� köy Mey da n� ve
Çev re si Ko ru ma Amaç l� Na z�m �mar
Pla n�’n�n ge tir di �i olum suz de �i �ik lik le -

rin du yul ma s� n�n ar d�n dan Ka d� köy lü ler, Ka d� -
köy Mey da n�’nda bu lu nan Ata türk An� t�’n�n da
kal d� r�l ma s� n� içe ren Hay dar pa �a Ga r� ve Ka d� -
köy Mey da n� Pla n�’na iti raz için be le di ye ye ak�n
et ti ler. Haf ta so nu bi le be le di ye nin Ha san pa -
�a’da ki bi na s� na ge len yüz ler ce Ka -
d� köy lü, iti raz di lek çe si dol dur -
du.   Nü fus cüz da n� ile gel -
dik le ri Be le di ye de,  Ka d� -
köy Be le di ye si’nin ha -
z�r la d� �� di lek çe yi im za -
la ya rak bi rey sel ba� vu ru
ya p�p iti raz hak k� n� kul -
la nan Ka d� köy lü ler,  Ata -
türk An� t�’n�n kal d� r�l ma -
ma s� n�, pla n�n de �i� ti ril me si ni,
Ka d� köy’e ya k� ��r bir mey dan dü -
zen len me si ya p�l ma s� n� is te di ler. Bu di lek çe, sa -
de ce mey dan dü zen len me si ne de �il, Hay dar pa �a
Ga r� çev re sin de ya p� la� ma ge ti ren pla n�n ta ma -
m� na kar ��.

� KA DI KÖY LÜ LE R�N 
�T� RAZ D� LEK ÇE S�

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Ba� kan l� ��’na
su nul mak üze re Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� -
��’na yurt ta� la r�n ver di �i di lek çe de �un lar ya z� -
yor;

08.10.2012 t.t.li 1/5000 öl çek li Hay dar pa �a
Gar, Ka d� köy Mey da n� ve Çev re si Ko ru ma
Amaç l� Na z�m �mar Pla n� Bü yük �e hir Be le di ye

Ba� kan l� ��n ca 8.12.2012 ta ri hin de onay lan m��
ve 12.11.2012 -12.12.2012 ta rih le ri ara s�n da
Bü yük �e hir Be le di ye Ba� kan l� ��n ca as k� ya ç� ka -
r�l m�� t�r.      

Ana do lu ya ka s� n�n en bü yük mey da n� na ya -
p� lan bu plan da; 

�n san la r�n yü rü yü� alan la r� n� kap sa yan
“Ak tif Ye �il Alan lar” ola rak ay r� lan k� s�m da
“..her bir te si sin ta ban ala n� 500m2‘yi, em -

sal:0.03’yi ve 2 kat ya p� la� ma de �e ri ni a� -
ma mak ko �u lu ile sos yal kül tü rel

te sis ler ya p� la bi lir. Ak tif ye -
�il alan ola rak be lir le nen

böl ge ler de ze min-al t�
ge çi� gü zer ga h�n da ti -
ca ri bi rim ler ve oto -
park ya p� la bi lir.” �ek -
lin de ya p� la� ma ya ola -

nak sa� lan m�� t�r. Bod -
rum lar ti ca ret ve oto park

ola rak ya p� la na bil mek te dir.
Bu ya p� la� ma ya s� n�r la ma da ge ti -

ril me mi� tir.
Fu ar, Pa na y�r ve Fes ti val  Ala n�(F) ola -

rak be lir le nen alan da, Ka d� köy Mey da n� na yo -
�un bir ya p� la� ma ve ri le rek mey da n�n sir kü las -
yon ala n� n�n azal ma s� na ve in san yo �un lu �u nu
ise art ma s� na ne den ola ca ��n dan ve mey da n�n
mey dan ol ma özel li �i ni ve fonk si yo nu nu kay be -
de ce �in den ta ri hi bir mey da na ve ri len bu ya p� -
la� ma la r�n ip tal edil me si ge rek mek te dir. Ay r� ca
bu mey dan Ata türk Hey ke li nin ve tö ren ala n�
ola rak kul la n� lan ala n�n da Fu ar Ala n� na al�n -
ma s�, mey dan da bu tö ren ala n� n�n ip tal edil me -
si an la m� na gel mek te dir. 

Hay dar pa �a Gar Bi na s� n�n üst kat la ra ko -
nak la ma fonk si yo nu ve ril mi� tir. An cak Tür ki -
ye’nin en bü yük kül tür bi na la r�n dan bi ri olan
Hay dar pa �a Gar Bi na s� n�n ta ma m� Kül tür Mer -
ke zi ve yi ne Gar bi na s� ola rak kul la n�l ma l� d�r.

Hay da ra pa Gar bi na s� n�n ar ka s�n da yer
alan Ti ca ret Ala n� na 2 em sal ve ril mi� tir. Oy sa -
ki bu ala na ge ti ri len ti ca ret böl ge de za ten yo �un
ti ca ret ol ma s� ne de niy le bu ya p� yo �un lu �u nun
azal t�l ma s� ge re kir.

Hay dar pa �a Gar Bi na s� n�n ku ze yin de yer
alan Tu rizm, Ko nak la ma ve Kül tü rel Te sis Ala -
n� na 1.5 em sal ve ril di �i gö rül mek te dir. Bu alan
bu ha liy le otel ler böl ge si ola cak t�r. Böl ge de ki
ula ��m aks la r� bu yo �un lu �u kal d� ra ma ya cak t�r.
Bu ne den le Tu rizm Ko nak la ma Kül tür Ala n�n -
da ki yo �un lu �un azal t�l ma s� n� ta lep et mek te yim. 

Hay dar pa �a Gar Bi na s� n�n ar ka s�n da ki ala -
n�n (plan da 0.30 em sal ya p� lan ma ko �u lu ve ri -
len T.C.D.D  Hiz met Ala n� ) Gar Bi na s� n� ka pat -
ma ma s� için ye �il alan ola rak dü zen len me si ni
ta lep et mek te yim.

Es ki Et Ba l�k Ku ru mu ara zi si nin ol du �u ala -
n�n 1.00 em sal ve ri le rek Kül tü rel Te sis Ala n� na
al�n d� �� n� ve bu alan da %20’si nin Ti ca ret ola -
rak kul la n� la ca �� not lar dan an la ��l mak ta d�r.
Ka d� köy Mey da n�n da yer alan ve de niz le ba� -
lan t� m�z da so run te� kil ede cek bu yo �un lu �a
kar �� y�m.

3194 sa y� l� �mar Ka nu nu ge re �i 08.10.2012
tas dik li 1/5000 öl çek li Hay dar pa �a Gar, Ka d� -
köy Mey da n� ve Çev re si Ko ru ma Amaç l� Na z�m
�mar Pla n� na iti ra z� m�n de �er len di ril me si ni arz
ede rim.
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TÜM dünyada 12.12.12 ç�lg�nl��� ya�an�rken, Kad�köy
ilçesinde tarihi günü kaç�rmak istemeyen çiftler de

Kad�köy Evlendirme Dairesi'nde dünya evine girdiler.
Bu özel tarihte evlenmek isteyen 40 merakl� çift evlili�e
Kad�köy’de “Evet’’ diyerek tarihi an� ölümsüzle�tirdiler.

Atakl� ve Mutlu ‘Dereden Tepeden’ konu�tular
Kad� köy Be le di ye si Sa nat Kü tüp ha ne si

il gi çe ken söy le �i ler di zi si ne, ga ze te ci -
ler Mus ta fa Mut lu ve

Can Atak l�’n�n ka t�l d� ��
ve gün de me ili� kin
gün cel yo rum la -
r� n� pay la� t� ��
“De re den Te -
p e  d e n … ”
söy le �i siy le
de vam et ti.
8 Ara l�k
Cu mar te si
gü nü CKM
Bü yük Sa lo nu
dol du ran yüz -
ler ce ki �iy le söy le -
�en Atak l� ve Mut lu,
iz le yi ci le rin so ru la r� n� da
ya n�t la d�. 

Et kin li �e, Oda TV da va s�n dan uzun sü re
tu tuk lu yar g� lan d�k tan son ra ser best b� ra k� lan

ga ze te ci ler Ba r�� Peh li van, Ba r�� Ter ko� lu,
Ça� da� Ulus ve Mü yes ser Y�l d�z’� tem si len e�i

Na ci U�ur da ka t� la rak ve k� sa
ko nu� ma lar ya pa rak des tek

ver di. 
Söy le �i yi iz le -

yen ler ara s�n da
Ka d� köy Be le -
di ye si Ba� kan
Yar d�m c�  s�
Hu lu si Özo -
cak ile
T M M O B

M i  m a r  l a r
Oda s� Ba� ka n�

Eyüp Muh cu da
var d�. 
Söy le �i nin ar d�n dan

Mus ta fa Mut lu ki tap la r� n�
okur la r� için im za la d�. Can Atak l� ve

Mus ta fa Mut lu “De re den Te pe den Soh bet ler”
ile tüm Tür ki ye’yi do la �a cak lar. 

Gazeteciler Mustafa
Mutlu ve Can Ataklı,

gündeme ili�kin
görü�lerini ‘Dereden
Tepeden…’ ba�lı�ı

altında CKM’de
okurlarıyla
payla�tılar. 

DAHA önce bu konuyu gündeme getiren Gazete
Kad�köy, 615. say�s�n�n man�etinde “Meydan daha
ye�il olsun” talebini dile getirmi�ti. Ba�kan Öztürk,

“Proje kapsam�nda fuar veya geçici
fuar alan� ad� alt�nda kapal� mekânlar�n in�a edilmesi

yönünde ciddi tereddütleri oldu�unu” söylemi�ti.
Öztürk’e göre, Kad�köy sahil band�nda Be�ikta�,

Eminönü Vapur �skeleleri, Kad�köy Tarihi �ehremaneti
Binas� ve eski Hal Binas� d���nda yap�la�maya

gidilmemesi gerekiyor. Hatta küçük yap�la�malar�n da
bölgeden kald�r�lmas� yayala�t�rma ad�na at�lmas�

gereken ad�mlardan olmal�. 593. say�m�z�n
man�etinde de “Kad�köylü r�ht�m�n� geri istiyor” ba�l���
alt�nda, “Kad�köy’ün giri� kap�s� r�ht�m, Be�ikta� Vapur
�skelesi’nin çevresi, Balon’un etraf�... Tüm bu alanlar

son birkaç y�ld�r adeta i�gal alt�nda. �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi’nin izniyle yap�lan “festival” ad�

alt�ndaki çirkin görüntüler; derme çatma barakalar,
çad�rlar, tabureler... Bu manzaran�n Kad�köy’e hiç mi

hiç yak��mad��� konusunda ise herkes hemfikir.
Yöneticiler, stk temsilcileri ve Kad�köylüler, “R�ht�m

Kad�köy’ün giri� kap�s�. Bu alan Kad�köy’e yak���r bir
biçimde yeniden düzenlensin” demi�tik.

       GAZETE KADIKÖY
MANŞET YAPMIŞTI

KADIKÖYLÜLERİN İTİRAZI VAR!

12.12.2012’DE
KADIKÖY’DE
EVLENDİLER
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Lez ze tiy le gö nül le ri fet he den Say -
la Man t� ye ni uy gu la ma s�y -
la �im di de gö nül le ri fet -

het ti. Say la Man t� en gel li
mü da vim le ri ni dü �ü ne -
rek me kân da ye ni bir
uy gu la ma ya git ti. Bi -
lin di �i üze re 3 Ara l�k
Dün ya En gel li ler
Gü nü’ydü ve bu gün
do la y� s�y la ge rek
Ka d� köy’de ge rek se
yurt ge ne lin de çe �it li
et kin lik ler dü zen le ne -
rek, en gel li va tan da� la -
r�n so run la r� na dik kat çe -
kil di. 

Ka d� köy’ün du yar l� es na f�
Say la Man t� ola rak Fev zi Esen
en gel li mü� te ri le ri ni dü �ü ne rek dük kâ -

n�n  giri�ine engelli sandalyesinin
girebilmesi için bir platform

yapt�rd�. Böylece Ka d� -
köy’ün man t� de ni lin ce

ak la ge len me kân la r�n -
dan Say la Man t�’da
man t� ye mek en gel li
va tan da� la r� m�z için
çok kolay hale
gelmi� oldu.
Mekan sahibi Fev -
zi Esen, “Çok sa y� -
da mü� te ri miz var

ve en gel li mü� te ri le -
ri miz de ço �un luk ta.

Be nim de ak l� ma böy le
bir �ey yap mak gel di. En -

gel li mü� te ri le ri mi zin dük kâ -
na ra hat gi rip ç�k ma la r� on la r� da

bi zi de mem nun eder” de di.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

�l lar sü ren yo �un sos yal ili� ki le rim ne de niy le
ta n� d� ��m bir çok zen gin in san var d�r. Bun la -
r�n bir bö lü mü Al lah’�n on la ra ver di �i ni met le -
rin bi lin ci için de ger çek bi rer zen gin gi bi ya -

�ar lar. Pa ra la r� ile �� mar ma dan, bü yük bir te va zu
ile sa de bir ya �am sür dü rür ler; ha y�r, hiz met ve ha -
se nat ya par lar. �l gi, sev gi, say g�, ver me, pay la� ma
duy gu la r� için de cö mert dav ra n�r lar. �� le rin de hak,
hu kuk ada let, dü rüst lük ön plan da ge lir. Söz le ri ve
öz le ri bir dir. Hem ken di le ri ne, hem çev re le rin de ki
in san la ra iç ten lik le ina n�r ve gü ve nir ler. Yap t�k la r�
her i�i, hem i�, hem de bir ki �i sel ve ruh sal ge li �im
yo lu ola rak gö rür ler. Yok luk duy gu su ta �� maz lar,
yok luk tan söz et mez ler. Yü rek le rin de ki bol luk duy -
gu su on la ra be re ket ge ti rir, ya �am la r� n� bol luk ve
cö mert lik için de sür dü rür ler.    

S� f�r dan ge lip bü yük var l�k sa hi bi olan, ta n� d� -
��m bir zen gin var d�. Ço cuk lu �u ve genç li �i bü yük
bir yok luk için de geç mi� ti. �z le di �im ka da r�y la yok -
lu �u bir kim lik ha li ne ge tir mi� ti. Bü tün kor ku su ye -
ni den o fa kir gün le re dön mek ti. Oy sa ki var l� �� n�
kay be dip o yok luk gün le ri ne ge ri dön me si ne hiç
ge rek yok tu. O za ten yok luk gün le rin den fark l� ya -
�a m� yor du. Bay ram dan bay ra ma ve ya dü �ün ler de
giy di �i bir ta ne ta k�m el bi se si var d�. Nor mal gün -
ler de ye ti� kin ço cuk la r� n�n es ki de yip kul lan ma d�k -
la r� el bi se le ri top lar, gi yer di. Haf ta da bir gün semt
pa za r� na ak �a ma ya k�n gi der, bü yük pa zar l�k lar
ya pa rak tez gâh lar da ka lan sol gun seb ze ve mey -
ve le ri ken di sof ra s� için top lar d�. Üç o� lu var d�; en
kü çük o� lan, “Ben ken dim pa ra ka za n�n ca ya ka -
dar hiç ye ni bir el bi se giy me dim. Tüm ço cuk lu �um
a�a bey le ri min es ki ve ya ma l� el bi se le ri için de geç -
ti” de mi� ti. Bu zen gin ada m�n soh bet le ri nin tü mü
yok luk ve yok lu �un ac� la r� üze ri ne olur du.

Bol luk ve yok lu �un, zen gin lik ve fa kir lik le il gi si
yok tur. Bol luk ve yok lu �un kay na �� in sa n�n ken di
için de dir. Tek oda l� ze min kat bir da ire si olan ve
950 li ra emek li ay l� �� ile ge çi nen bir ar ka da ��m var -
d�r. Bir tek gün yok luk tan söz et ti �i ni duy ma d�m.
Her gün �ük re der, yü zü dai ma gü ler. Ha yat tan
kor ku su ise hiç yok tur. Bir gün, “Bi rik mi� pa ran var
m�?” di ye sor dum. “Ni ye bi rik ti re yim ki, Al lah dev -
le te ze val ver me sin, her ay�n 15’in de ay l� �� m� al� -
yor, bol bol har c� yo rum” de di. Çok üst dü zey
emek li ay l� �� ve iki da ire sin den ki ra ge li ri olan bir
ar ka da ��m var d�r; yok luk hiç di lin den dü� mez ve
ger çek ten yok luk için de ya �ar. Pa ra s� n�n bir bö lü -
mü nü ke fen için, bir bö lü mü nü has ta l�k ve sa� l�k
için, bir bö lü mü nü to run la r�n do �a bi le cek ih ti yaç -
la r� için sak lar. Da ha hiç kim se ye tek ku ru� ver di -
�i ni kim se gör me mi� tir. Ban ka lar da ki bü yük mev -
du at� na ra� men o dai ma yok luk için de dir. “Bol luk
ve yok luk in sa n�n ken di iç sel ger çe �i nin d� �a yan -
s� ma s� d�r” der ler. O da yok lu �u nu her gün ken di
için de üre tir ve ya �ar. 

Al lah dün ya da mev cut her can l� y� ih ti yaç la r� n�
en ko lay kar �� la ya bi le ce �i or tam lar da ya ra t�r ve
ya �a m� için ge rek li �ey le ri de et ra f� na ser pi� ti rir.
S�k s�k or ta ya ç� kan, ün lü eko no mist Malt hus gi -
bi ak l� siv ri, yok luk duy gu su için de ya �a yan in -
san la r�n k�t l�k ola cak id di ala r� na ra� men, mil yon -
lar ca y�l dan be ri dün ya bol luk için de ya �a mak ta
ve her kes her ih ti ya c� n� kar �� la mak ta d�r. Yok luk
duy gu su ile sü rek li is tif çi lik ya pan in san lar ol ma -
sa dün ya n�n bol lu �u ve be re ke ti mut la ka da ha da
çok ar ta cak t�r.         

Et ra f� n�z da ki bol lu �u his set mek içi niz de pa sif
du ran bol luk duy gu su nu ak tif ha le ge ti rir. Ak tif ha -
le ge len bol luk duy gu su ise si ze be re ket ak�t ma ya
ba� lar. Oy sa ki yok luk dü �ün ce sin de olan in san lar
et raf la r�n da ki bol luk ve gü zel lik le ri gör mek ye ri ne
yok luk la ra odak la n�r lar. Yok luk tan kork tuk la r� için
mal la r� n� ne re ye sak la ya cak la r� n� �a �� r�r lar. Ken di
pa ra la r�n dan, ken di mal la r�n dan ken di le ri ni mah -
rum eder ler. Su çu hiç üst len me den, k�t l�k ne de ni
ola rak çift çi yi, sa na yi ci yi, üre ti ci yi gö rür ler; ku rak -
l�k tan, sel den, so �uk tan, s� cak tan ya k� n�r lar. Bol luk
ve s� n�r s�z ni met ler ara s�n da ya �ar ken, bir �ey le rin
yok lu �un dan �i kâ yet eder se niz, do �al ola rak çev -
re ni ze on lar dan ve re mez si niz. 

A�a be yim rah me te ka vu� tuk tan son ra yal n�z
ka lan yen ge min ya n� na ya t� l� bir yar d�m c� al m�� t�k.
Bir gün yen ge mi zi ya re te git ti �im de, “Ri ca ede rim,
ar t�k bu ba ya n�n i�i ne son ve rin. Her gün dert ten
ve yok luk tan bah se di yor, da ya na cak ha lim kal ma -
d�” de mi� ti. Yen gem, su ra t� n� hep as�k gö rüp, “Ne -
den gül mez sin” di ye so run ca, “Bu ka dar der din ve
yok lu �un ara s�n da na s�l gü le yim” der mi�. Sa hip
ol du �u nuz ye te nek le rin, gü zel lik le rin, duy gu ve
dü �ün ce le rin d� �a r� ak ma s� na izin ver mez se niz,
hep si ni kö rel tir ve öl dü rür sü nüz; gül me yi bi le unu -
tur su nuz. Ni te kim yen ge min an lat t�k la r� n� din le dik -
ten son ra, ba ya n�n yü zü ne dik kat li ce bak t�m; gül -
me ifa de eden çiz gi le ri kay bol mu�, yü zü yal n�z ca
ac� ve ke der ifa de eder ha le gel mi� ti.

Ha yat tan ne bek li yor sa n�z, ne is ti yor sa n�z, onu
ön ce siz ve re cek si niz. Ne �e mi is ti yor su nuz? Gir -
di �i niz ye re ne �e ka ta cak s� n�z. Co� ku mu bek li -
yor su nuz? Her �e ye co� ku ve is tek le ba ka cak s� -
n�z. Sev gi mi is ti yor su nuz? Ön ce lik le siz çev re ni ze
ko �ul suz sev gi ya ya cak s� n�z. E�er, “Ha li mi an la ya -
cak, der di me kat la na cak, be nim le a� la ya cak bir
sev gi is ti yo rum” der se niz, dert len mek ve a� la mak
için hiç kim se si ze yak la� maz.

�çi niz de ki bol luk duy gu su nu ko ru yu nuz, ge li� -
ti ri niz. Yok luk tan, yok sul luk tan, ac� dan, ke der den
söz et mek ye ri ne var olan ye te nek le ri ni zi, zen gin -
lik le ri or ta ya dö kü nüz; gü lü nüz, se lam ve ri niz, din -
le yi niz, il gi gös te ri niz, ok �a y� n�z, sa r� l� n�z… Yok lu -
�u de �il, bol lu �u dü �ü nü nüz, ya� mu run, ka r�n ya -
rat t� �� zor luk la ra de �il, be re ke ti ne odak la n� n�z. Gü -
ne �in ya k� c� l� �� n� de �il, içi ni zi �s� tan s� cak l� �� n� du -
yu nuz, ak �a m�n ka ran l� �� n� de �il, meh ta b�n ve y�l -
d�z la r�n ef sun lu gü zel li �i ni his se di niz, gü lün di ke -
nin den ya k�n mak ye ri ne ko ku su nun, ren gi nin gü -
zel li �in den söz edi niz…

Her �ey içi niz de dir. Ya Al lah’�n ver di �i s� n�r s�z
ni met le ri fark eder, �ük re der, bol luk için de ya �ar -
s� n�z ve ya “yok” der, yok lu �a mah kûm olur su nuz.      

Y

ÖN CE SEV Gİ �
YOKLUK VE BOLLUK

KADIN giri�imcili�inin, istihdam�n�n ve i�gücüne
kat�l�m�n�n dü�ük olmas� Türkiye’nin en önemli
sorunlar�ndan. Yap�lan ara�t�rmalarda 58 ülke

kar��la�t�r�ld���nda; “Kad�nlar�n ekonomiye kat�l�m�
konusunda 22. s�raday�z”. 

2009 y�l� itibariyle kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m ve istihdam
oran� aç�s�ndan dünya ortalamas�n�n ancak yar�s� kadar bir

oran yakalayabilirken, kad�n i�sizli�inde dünya
ortalamas�n�n iki kat� bir orana ula�m�� durumday�z.

Yakla��k 1,5 milyon olan i�letmenin sadece yüzde 7’sinin
sahibi kad�nlar. Kad�n�n i� gücüne kazand�r�lmas�

amac�yla, Kad�nlar Aras� Derne�i ve Türkiye Bili�im
Derne�i �stanbul �ubesi, “Kad�n Giri�imcilik ve �novasyon

Atölyesi” projesini haz�rlad�. Bu atölyelerde; i� fikrini
internete ta��mak,
kariyer de�i�ikli�i

yapmak, kendi i�inin
patronu olmak veya
yeni i� modellerinde

istihdam edilmek
isteyen 18 ya� üstü
kad�nlar�n bilgi ve

becerilerini art�rarak
teknolojinin yard�m�
ile giri�imciliklerini
gerçekle�tirmelerini
sa�lanacak. Aral�k

ay�n�n ilk haftas�nda
aç�lacak atölyelerde

ilk olarak; “Görsel Tasar�m”, “Web Sitesi
Tasar�m�”, “Sosyal Medya Tasar�m�” konular�nda teoriden
prati�e uzanan çal��malar yap�lacak. Bu proje ile kad�nlar,
annelik ve e�lik rollerinde de esneklik kazand�racak i�lere,

giri�imciliklere yönlendirilecekler. 
AMAÇ

� Kad�n potansiyelini geleneksel rollerinde hapsolmadan
serbest zamanl� i� arac�l��� ile ekonomiye kazand�rmak. 

� Kad�nlar�n teknolojinin arac�l��� ile geli�en
dünyay� takip etmelerini sa�lamak ve yeni i�

fikirlerine onlar� da dahil etmek. 
� Teknolojinin arac�l��� ile kad�nlar�n giri�imciliklerini

gerçekle�tirmelerine f�rsat vererek hem aile ekonomisine
hem de ülke ekonomisine katma de�er kazand�rmak. 
� Kad�n�n sahip oldu�u beceri, yetenek, deneyime

vizyoner bak�� aç�s� ile fark�ndal�k kazand�rarak
potansiyellerini kullanmalar�n� sa�lamak ve mutlu bireyler

olmalar�na katk�da bulunmak. 
� Global giri�imcilik örnekleri ile bak�� aç�lar�n�

geli�tirmek, yarat�c�l�klar�n� artt�rmak.   
� E�itimlerde teorik bilgileri grup çal��malar� ile

peki�tirerek uygulamak ve i� fikirlerini hayat geçirmek. 
Detaylı Bilgi: ist@tbd.org.tr

KADIN GiRiŞiMCiLiK VE
iNOVASYON ATÖLYESi

BAŞLIYOR

Kad�köy’ün duyarl� esnaf�Kad�köy’ün duyarl� esnaf�Kad�köy’ün duyarl� esnaf�Kad�köy’ün duyarl� esnaf�Kad�köy’ün duyarl� esnaf�Kad�köy’ün duyarl� esnaf�
Sayla Mantı

engelli
müdavimlerini

dü�ünerek
mekânda
yeni bir

uygulamaya
gitti.

● Bü�ra TANRITANIR

KADIKÖY Bostanc�’daki Kocabey
Caddesi’nde ���kland�rma sorunu

ya�an�yor. Bostanc� Kocabey Caddesi’nde
ikamet eden bölge sakinleri, özellikle
ak�am ve geç saatlerde caddedeki

���kland�rman�n yetersizli�inden yak�n�yorlar.
Mevsimin de k�� olmas� dolay�s�yla günlerin

k�s�lmas� ve erken saatlerde havan�n
kararmas�yla birlikte cadde ve civar
sokaklardaki ���kland�rman�n yetersiz
kalmas�ndan �ikâyet eden Kocabey

Caddesi sakinleri; sorunun çözümü için
yetkili kurum ve kurulu�lar� göreve

ça��r�yorlar. Yeni elektrik direklerinin
dikilmesini talep eden mahalle sakinleri,

lambalardan gelen �����n azalmas�na sebep
olan uzayan dallar�n da budanmas�n�

istiyorlar. Elektrik direklerinin a�aç dallar�
ve yapraklarla kaplanmas� nedeniyle ���klar
yansa da çevreyi yeterince ayd�nlatam�yor.

Buna bir de elektrik direklerinin yetersiz
olmas� eklenince cadde iyice karanl��a

gömülüyor.   

Bostancı Kocabey Caddesi’nde
ı�ıklandırmanın yetersiz oldu�undan
yakınan mahalle sakinleri, yetkilileri

göreve ça�ırıyor. 

Kocabey Caddesi sakinleri ışık istiyor

OKAN’lı gençler Gazete Kadıköy’de
ÜN�VERS�TEL� gençler Gazete
Kadıköy’deydi. Bu hafta Gazete

Kadıköy’e bir ziyaret
gerçekle�tiren üniversiteli gençler

Gazete Kadıköy ve yerel
gazetecilik hakkında bilgi aldılar.

Yüksekö�retimde yaptı�ı atılımlarla
son dönemde adından çok söz

ettiren Okan Üniversitesi,
ö�rencilerinin alan e�itimlerine de
dikkat ediyor. Bu kapsamda Okan

Üniversitesi’nin Hasanpa�a
Kampüsü’nde bulunan Meslek

Yüksekokulu Yönetim ve
Organizasyon Bölümü Yerel

Yönetimler Programı ö�rencileri

Gazete Kadıköy’e ziyaret
gerçekle�tirdi. Yrd. Doç. Dr. Seda
Bostancı nezaretinde gerçekle�en
ziyaret sırasında Gazete Kadıköy

Yazı ��leri Yönetmeni �ule Özçelik,
1999 yılının Kasım ayında ilk sayısı

yayınlanan Gazete Kadıköy’ün,
aralıksız Kadıköylü’ye yerel

haberler sunarak, kentlinin sesi
oldu�unu ve yerel yayıncılık

alanında zoru ba�ardı�ını anlattı.
Üniversiteli gençler Kadıköy

Belediyesi çalı�maları hakkında
Kadıköy Belediyesi Özel Kalem

Müdürü Kadriye Kasapo�lu’dan da
bilgi aldılar.
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● Gökçe UYGUN

Yak la ��k 1 ay ön ce iki önem li ame li -
yat ge çi ren us ta ti yat ro cu Zih ni
Gök tay bu gün ler de ne ka hat dö ne -

min de. Ka d� köy Fe ner yo lu’nda ki evin de
zi ya ret et ti �i miz Gök tay’a 25 y�l l�k ha yat
ar ka da �� Se vinç Ha n�m bü yük bir özen le
ba k� yor. Zih ni us ta ya geç mi� ol sun di lek -
le ri mi zi ile ti yo ruz, te �ek kür edi yor ve ba� -
l� yor an lat ma ya; “Siz ga ze te ci le rin, dost la -
r� m� z�n, ti yat ro cu la r�n, si ya si le rin böy le zi -
ya re te gel me si ho �u ma gi di yor. Bi li yor su -
nuz ge çen ler de CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal
K� l�ç da ro� lu, CHP Grup Ba� kan Ve ki li
Akif Ham za çe bi ile bir lik te gel di. Da ha
son ra da sa �ol sun Ka -
d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� m�z Se la mi Öz -
türk gel di. Has ta ne de
yo �un ba k�m day ken
Tu rizm Ba ka n� Er tu� -
rul Gü nay te le fon et -
mi�, Ba� mü za ke re ci
Ege men Ba ��� da tel -
graf gön der mi�. Çok
mem nun ol dum, sa -
nat ç� n�n ha t�r lan ma s�
çok önem li. Bil has sa
dev let er ka n�n dan ge -
len bu zi ya re te ler ma -
ne vi des tek olu yor. 50
se ne hiz met et ti �im
dev let be ni önem se -
me sey di, gö nül k� r�k -
l� �� olur du.”

� GÖK TAY’DAN �E H�R
T� YAT RO LA RI’NA TEP K�

Has ta l�k lar la mü ca de le et ti �i bu sü reç -
te, 65 ya ��n da ki Gök tay'�n ca n� n� s� kan tek
ko nu sa� l�k so run la r� ol -
ma m��. Hat ta  �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si
�e hir Ti yat ro la r� (�BB�T)
yö ne ti mi ile ya �a d� �� so -
ru nun “has ta l� �� n�n te tik -
le yi ci si” ol du �u na ina n� -
yor.  28 se ne dir ün lü mü -
zi kal Lü küs Ha yat’ta oy -
na yan, bel ki 5 bin defadan
fazla R� za ka rak te ri ne bü -
rü nen Gök tay, 1 Ocak
2011’de emek li ol mu�.
An cak hiz met al� m� yön te miy le ko nuk sa -
nat ç� ola rak �e hir Ti yat ro la r�’nda sah ne al -
ma ya de vam et mi�. Ta  ki 17 Ey lül ak �a m� -
na ka dar. O ge ce yi ve son ra s�n da ya �a nan -

la r� ken di a� z�n dan din le ye lim;
“Lü küs Ha yat ba� la d� ��n dan be ri  di �er

oyun cu lar, de kor lar, her �ey de �i� ti. Bir
ben va r�m sa bit ka lan. Bi let al ma ya ge len -
ler bi le ‘Zih ni bey oy nu yor mu?’ di ye so -

ru yor mu�. 17 Ey lül ge ce -
si Har bi ye Aç�k Ha va’da
bin ler ce se yir ci ye oy na -
d�k. O ka dar do luy du ki
ayak ta sey re den ler bi le
ol du.

�BB�T ile yap t� ��m
an la� ma ya gö re 1500 Li ra
ci va r� bir öde me bek li yo -
rum ben, bir bak t�m 119
Li ra ver di ler. �na na ma -
d�m! 5 bin 250 ki �i gel mi�
ora ya, 50 mil yar ka zan -

d�r m� ��z, ‘119 Li ra’ya m� oy nu yo rum’ di ye
is yan et tim. O an felç ge çir me di �i me du a
edi yo rum. He men Ge nel Sa nat Yö net me ni
Yar d�m c� s� Sa vas Ba rut çu'yu ara d�m-Ay -
�e nil Ha n�m’dan son ra, Hil mi Za fer �a -
hin’le bir lik te atan m�� t�r. Sa va� o� lum gi -

bi dir, ba na ‘Zih ni ba ba’
der- O’na sor dum. De di
ki; ‘Abi bun dan son ra
böy le ma ale sef. Bi ze de
böy le de ni yor, be le di ye
yu ka r� dan bas t� r� yor,
Sa y�� tay kon trol edi yor
faz la pu an taj yaz ma y�n.
Böy le yap mak zo run -
da y�z.’ Sa va�’�n söy le -
dik le ri ne ina na ma d�m.
‘Be nim an la� mam böy -
le de �il’ di ye iti raz ede -
cek ol dum ama ba na
‘Ge çen ay hiç bir �ey
yap ma d� �� n�z hal de, bir
ko nu� ma yap t� n�z 745
Li ra ver dik’ de di. Oy sa
bah set ti �i olay �öy le;
A�us tos ay�n da oyun

yok tu ama 4 emek li sa nat ç� y� (ben, Ta ner
Bar las, En gin Gür men ve �s ken der Ba� c� -
lar) da vet et mi� ler di. Ö� ren ci ler le 2 saa ti
a� k�n sü ren bir work shop yap m�� t�k. E�er
�BB�T'nin man t� �� bu ise ben de �u nu
so ru yo rum; ‘2 sa at lik bir ko nu� ma ya
745 li ra ödü yor sa n�z, 4.5 sa at lik
oyun da ni ye 119 Li ra ve ri yor su -
nuz?’ Har bi ye’den Ka d� köy’e eve
dö ner ken kal bim bir s� k�� t�, yü rü -
ye me dim. Has ta l� ��n ilk nü ve le ri
o za man or ta ya ç�k t�.”
� 1 AY DA 2 AME L� YAT

Zih ni Gök tay, a� r� la r� n�n art -
ma s� üze ri ne git ti �i  Dr. Si ya mi
Er sek Gö �üs Kalp ve Da mar Cer ra -
hi si E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne -
si'nde acil ola rak by-pass ame li ya t� na
al�n m��. 3 da ma r� de �i� ti rilen Gök tay,
ora dan da Mal te pe Üni ver si te si Has ta ne -
si'ne sevk edil mi�, zi ra mi de sin de de bir
kit le tes pit edil mi�. Bu ra da ki ame li ya t� da
ba �a r� ile ge çen Gök tay, ar t�k evin de,

“Ade ta ba� hem �i rem” de di �i e�i nin des te -
�iy le iyi le �i yor. Gök tay, “Si ya mi Er sek’te -
ki dok tor la r�m Doç Dr. Gök çen Or han,
Doç. Dr. Ne �e Çam ve kar di yo log Se rap
ha n� ma, Mal te pe Üni ver si te si Has ta ne -
si'nde ki dok tor la r�m Prof. Abut Ke bu di ve
Prof. Dr. Ma nuk Ma nuk yan’a gös ter dik le -
ri il gi ve özen ne de niy le çok te �ek kür ede -
rim” di yor.

� KIR GIN VE KIZ GIN RI ZA...
Sah ne yi öz le di �i ni vur gu la yan Zih ni

Gök tay, için de ki k�r g�n l�k ve k�z g�n l� �� ifa -
de et me den de ge çe mi yor;

“�u nu özel lik le be lirt mek is te rim ki
�e hir Ti yat ro su
be nim

i ç i n
b i t  m i �  t i r .
Bu olay lar dan, Ba� ba kan'�n söy le mi ve ba -

na ya p� lan lar dan son ra..! Bir Zih ni Gök -
tay'�n maa �� ile u� ra �a cak ha le gel diy se
Tür ki ye Cum hu ri ye ti bat m�� t�r ben ce. Ba� -
ba kan, �e hir Ti yat ro la r�'n�n özel le� ti ril me -
sin den bah set ti. Öy le bir �ey ol sa kim al�r
1914’den be ri kâr ge tir me yen ku ru mu?
Kâr ge tir mez çün kü bir ka mu mal d�r. 80
mil yon luk ül ke de, 3 bin 500 sa nat ç� n�n al -
d� �� ma a�, dev le te yük olu yor sa bu sa de ce
Tür ki ye’nin de �il dün ya n�n ay� b� d�r. 99
ya �� na gel mi� bu mü es se se de, sa de ce
oyun cu yok ki; de kor cu su, kos tüm cü sü,
pe ru ka c� s�, ber be ri.. vb. var. Bu ki �i le rin
ai le le riy le bir lik te 5 bin ki �i ye ek mek ka p� -
s� bu ra s�. Amaç la r�, sa nat ç� la r� ka ç� r�p bu
ti yat ro nun ka p� s� na ki lit vur mak sa onu da

ya par lar ma ale sef.”
An cak  usta oyuncu Zihni

Gök tay ya�ananlara ra�men yi -
ne de umut suz de �il: 

“Ama ina n� yo rum ki
bir gün bi ri le ri ge le cek ve
o ki li di sö küp, içe ri yi gül
bah çe si ne çe vi re cek tir.
99 y�l l�k bir ku ru mu
y�k mak ko lay ola maz.
Biz de va r�z, öl me dik
da ha. Ka n� m� z�n son

dam la s� na ka dar mü ca de -
le ede ce �iz, kim se ye pa -

buç b� rak ma ya ca ��z. Bu ti -
yat ro öy le ge ni� bir ku rum ki

için de Er me ni si, Ta ta r�, La z�,
Çer ke zi, Kür dü... var. Biz böy le bir

et nik mo za ik için de bun ca se ne bir bi ri mi -
zi k�r ma dan ya �a d�k, ça l�� t�k. Bu nun her -
ke se ör nek ol ma s� la z�m...”

Zihni Göktay,
hasta yata�ında

bizi konuk
ederek

sorularımızı
cevapladı. �ehir

Tiyatroları’na
kırgın oldu�unu

söyleyen Göktay,
ya�adıklarını

unutamayaca�ını
söylüyor. Lüküs Hayat’ın Rıza’sı, usta tiyatrocu Zihni Göktay, geçirdi�i

ameliyatlar sonrası iyile�me sürecini Kadıköy’deki evinde geçiriyor.

USTA
OYUNCU

ZiHNi GÖKTAY: ‘Şehir Tiyatroları
benim için bitmiştir!’

‘Şehir Tiyatroları
benim için bitmiştir!’

‘Şehir Tiyatroları
benim için bitmiştir!’

‘Şehir Tiyatroları
benim için bitmiştir!’

‘Şehir Tiyatroları
benim için bitmiştir!’

‘Şehir Tiyatroları
benim için bitmiştir!’

ZiHNi Göktay, bundan tam 2 yıl önce
�ehir Tiyatroları’nın Kadıköy’deki Haldun

Taner Sahnesi fuayesinde yaptı�ımız
söyle�ide ise özetle �unları söylemi�ti;

“Bir daha dünyaya gelsem yine tiyatrocu
olurdum. Ama sanatçısına bu kadar az

de�er veren bir ülkede de�il. (...)  Tiyatroyu
politikadan soyutlayamayız. Tiyatrocu bir
timsah gibidir. Yırtıcılık açısından de�il.

Timsah geri geri gidemeyen tek hayvandır.
Tiyatro da biz de hep ileri gittik. Hangi

hükümet gelirse gelsin, 1914’te kurulmu�
olan Darülbedayi (Güzellikler Evi) ilkelerinden

hiç taviz vermedik. En iyi oyun neyse onu
seçtik, ama Nâzım Hikmet ama Necip Fazıl...

(...) Lüküs Hayat; Batılıla�ma sürecinde
Suadiye’de kapitülasyonların etkisiyle ayaklarını
yorganına göre uzatamamı�, har vurup harman

savuran bir grup kö�k sakininin dü�tükleri
gülünç durumu ve  bundan yararlanmaya kalkan

birtakım insanları anlatır. Ben Rıza, Fıstık, Zeynep ve
karde�im �adiye... Timsahların di�leri arasındaki kırıntılarla

beslenen, aynı zamanda di� fırçası görevi yapan küçük
ku�lar ya�ar. Biz ile kö�kün sakinleri aynı durumdayız.
Herkes komik durumlara dü�üyor. Lüküs Hayat aslında
bir müzikalden ibarettir. Hâlâ bile öyle zira Türkiye’de
milyonlarca ki�i kö�eyi dönme tela�ında. �nsanlar, bu

oyunda hem gülüyor hem de ibret alıyor. (...) Oyunda bir
mesaj olmalı. Kapının önüne çıkınca seyirci, ‘�çeride bu

adam ne dedi, �unu biraz dü�üneyim’ desin. Lüküs
Hayat’ta hayatın her alanına göndermeler var. Eskiyen

unsurları kaldırıyorum. Oyunun iskeleti aynı,
üstündekiler de�i�iyor, ben de�i�tiriyorum. Benden

ba�ka da kimse yapmıyor onu. Lüküs Hayat, evladım
gibi... Meslek hayatımın yarısı onunla geçti. Tabi
Lüküs Hayat’ın yanı sıra 82 oyunda oynadım ama

Lüküs Hayat 1984-85 sezonundan beri sürdü�ü için
di�er oyunlar onun yanında eskidi gitti. (...) Hiç

sıkılmadım. Çünkü benim kar�ımda siz seyirciler
de�i�iyorsunuz. Mesle�imi çok seviyorum ben.”

‘Ti yat ro dan emek li olun maz’

Fo to� raf : Tu na han
YUR DA KUL
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KASEV (Kad�köy Sa�l�k ve E�itim Merkezi)
bünyesinde faaliyetini sürdüren 135 ki�i kapasiteli
“KASEV Kadir-Rezan Has Ö�retmen Dinlenmeevi–

Huzurevi”, 1997’den itibaren ya�l�lara hizmet
veriyor. Huzurevinde
kalan ya�l�lar, Adalar
manzaral� tek ki�ilik

modern odalar�nda dört
y�ld�zl� otel konforunda

ya�amlar�n�
sürdürüyorlar. Huzurevi
sakinleri, düzenlenen

sosyal etkinliklerle günlük ya�amdan da
kopmuyorlar. Huzurevi sakinleri, geçti�imiz hafta
Gazetemiz yazar� �nal Ayd�no�lu’nu konuk ettiler.

�nal Ayd�no�lu ile s�cak bir sohbete dalan huzurevi
sakinleri,

ziyaretten çok
memnun kald�lar
ve Ayd�no�lu’nu
en k�sa sürede

yeniden aralar�nda
görme dile�inde

bulundular.

�STANBUL Fuar Merkezi’nde 6 –
9 Aral�k 2012 tarihleri aras�nda
gerçekle�tirilen “Engellilere özel
ürünler, hizmetler ve özel e�itim

kurumlar�” konulu Engelsiz Ya�am
Fuar�’na Kad�köy Belediyesi bu y�l
4. kez kat�ld�. 15.000 ki�inin

ziyaret etti�i fuarda
Kad�köy Belediyesi
engelliler alan�nda

sundu�u
hizmetlerin
tan�t�m�n�

gerçekle�tirdi.
Fuara yerel
yönetimler,

engelli teknolojisi
üreten firmalar,

sivil toplum
kurulu�lar� ve

rehabilitasyon merkezleri
kat�ld�. Ulusal ve uluslararas�

ölçekte engellilere özel ürün,

teknoloji ya da hizmet sunan
kurulu�lar�n tek çat� alt�nda

topland��� fuarda, konuyla ilgili
sivil toplum kurulu�lar�n�n da

katk�lar�yla güçlü bir kamuoyu
olu�turuldu. Kad�köy Belediyesi

de fuara engelliler alan�nda
hizmet sunan Engelli Dan��ma ve

Dayan��ma Merkezi ile kat�l�m
sa�lad�. Engelli Dan��ma ve

Dayan��ma Merkezi 2005
y�l�ndan bu yana engelli
vatanda�lara ve ailelerine

psikoloijk, hukuki ve
istihdam alanlar�nda
dan��manl�k hizmeti

veriyor. Mesleki
e�itim, sosyal

organizasyonlar ve
grup faaliyetleri ile

sosyal destek veren
merkez, engellilerin
ya�am kalitelerini

artt�rmay� ve sosyal
hayata daha fazla

kat�lmalar�n� sa�lamay�
hedefliyor.

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

YA�AMSA�LIK14 - 20 ARALIK 2012

Çocuklarda di� travmalar� s�kl�kla
görülen, hem aile hem de çocuk

için üzücü ve zor durumlard�r.
Di� çürüklerinden sonra di�lerde

meydana gelen en önemli
zararlar travmalardan dolay� olur.
Travmalar s�kl�kla ya yeni yürüme
dönemi olan 1-3 ya� aras�nda ya
da 7-10 ya� aras�ndaki okul ça��

çocuklar�nda görülür.
Di� travmas�n�n olas�

zararlar�ndan korunmak
için genel sa�l�k
durumu ile ilgili

herhangi bir problem
yoksa (bilinç kayb�,

kanama, kusma vb.)
en k�sa zamanda bir

di� hekimine
ba�vurulmal�d�r.

Hekime kanaman�n
tam olarak ne

zaman, nerede ve
nas�l gerçekle�ti�i
hakk�nda bilgi

vermek gerekir.
Çocu�un genel
sa�l���nda bir
problem varsa (alerjik ast�m,

epilepsi, nemofili ,kalp hastal���
vb.) hekim bu konuda

uyar�lmal�d�r. Travma, �iddetine
göre yaratt��� hasarda de�i�iklik

gösterir. Hafif bir çarpma
yumu�ak dokular� (dudak, di� eti)

zedelerken yüksek h�zdaki
çarpma di�leri etkiler. 

Yumu�ak dokularda meydana
gelen kanamay� durdurmak için
pamuk yerine steril bir tamponla

kanama bölgesine kanama
durana kadar bas�nç uygulan�r.
Kanama durduktan sonra �i�li�i

önlemek için so�uk kompres
yap�l�r. Yüksek h�zdaki

travmalarda di� zarar görür.
Burada çocu�un süt ya da

sürekli di�lenme döneminde
olmas�na göre yap�lacak i�lemler

de�i�ir. E�er süt di�i travma
gördüyse ve di� yerinden

tamamen ç�kt�ysa di�i yerine
koymak alttaki daimi di� germine
zarar verece�inden dolay� tekrar

yerine yerle�tirilmez. Travma
nedeniyle k�r�k meydana

gelmi�se röntgen al�n�p kök k�r���

yoksa k�r���n boyutuna göre
tedavi yap�l�r. 

Bazen travman�n etkisiyle süt di�i
çene kemi�ine gömülebilir.

Aileler di�in dü�üp kayboldu�unu
dü�ünebilirler. Bunun içinde

röntgen çekilip di�in yeri tespit
edilir. Yap�lan ilk müdahaleden

sonra 4-6 ay da bir di� hekimine
kontrole gidilmelidir.

Süt di�lerine gelen basit ya
da büyük herhangi bir
travmadan sonra emzik

emme, biberon
kullanma, parmak

emme gibi
al��kanl�klar varsa

kesilmelidir.
Travma sürekli

di�lerde meydana
gelmi� ve di�

yerinden ç�km��sa
tekrar yerine

yerle�tirilir. Asl�nda
en iyisi di�in

ç�kt��� anda eller
y�kanarak kuran
k�sm�ndan tutup

yerle�tirilmelidir. Ancak kaza
�oku ve heyecan� ile ailelerin

bunu yapmas� kolay de�ildir. Bu
yüzden en k�sa zamanda (1 saat

içinde) ve do�ru �ekilde di�
hekimine gidilmelidir.

Di�i hekime ula�t�rman�n en
do�ru yolu, öncelikle yere dü�en
di�i kuran k�sm�ndan tutup temiz

suyla y�kamak daha sonra
mümkünse bir serum fizyolojik

ya da sütün içine koymak
gerekmektedir. Tükürükte uygun
ta��ma yollar�ndan birisidir fakat

çocu�un panikle di�i yutmas� söz
konusu olaca��ndan tavsiye

edilmez. Çocu�un kanayan di�
eti bölgesine de temiz bir sarg�

bezi konulur. Di� hekimi ilk bir ay
haftada bir, daha sonra üç ayda

bir olacak �ekilde kontrollere
devam eder. Sürekli di�lerde
travman�n etkisiyle k�r�k da

meydana gelebilir. K�r�k derinse,
sinir dokusu aç��a ç�kt�ysa sinir

tedavisi uygulan�p k�r�k k�s�m
daha sonra tedavi edilir. Sinirin
dokusu aç�lmad��� durumlarda

k�r�k tedavisi yap�l�r.

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

ÇOCUKLARDA
DiŞ TRAVMALARI

Poliklinikten ‘diş bakımı eğitimi’Poliklinikten ‘diş bakımı eğitimi’Poliklinikten ‘diş bakımı eğitimi’Poliklinikten ‘diş bakımı eğitimi’Poliklinikten ‘diş bakımı eğitimi’Poliklinikten ‘diş bakımı eğitimi’
12

Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk A��z
ve Di� Sa� l� �� Mer ke zi, sa de -
ce il çe s� n�r la r� için de de �il d� -

��n da da fa ali yet gös te ri yor. Mer kez,
te da vi hiz me ti nin ya n� s� ra ver di �i
e�i tim prog ram la r�y la a��z ve di� sa� -
l� �� ko nu sun da ço cuk la r� bil gi len di ri -
yor. Ka d� köy d� ��n da ki bir çok il çe
özel e�i tim ku ru mu ve ku ru lu� la r�n -
dan yo �un ola rak ge len “a��z di� sa� -
l� �� hij ye ni”, “do� ru di� f�r ça la ma”,
“sa� l�k l� ve den ge li bes len me” ko nu -
la r�n da e�i tim al ma ta le bi ni de �er len -
di ren Po lik li nik, ta lep eden ku rum la r�
kli ni �e da vet ede rek ha z�r la nan e�i -
tim prog ra m� na da hil edi yor. 

E�i tim ci di� he ki mi Dt. Bel ma

Ere nel ta ra f�n dan ve ri len e�i tim le re
bu gü ne ka dar; Özel Gök �en E�i tim
Ku rum la r�, Özel De niz At� Ana Oku -
lu, Özel Ne �e li Ayak lar Ana Oku lu,
Su adi ye Li se si, Ha lil Türk kan �.Ö.O.
Ana S� n� f�, Fe ner yo lu K�z Pra tik Sa -
nat Oku lu ve Ata �.Ö.O. Özel E�i tim
S� n� f� ö� ren ci le ri ka t�l d�.

Kar tal Be le di ye si Ço cuk Yu va la -
r�’ndan ge len is tek üze ri ne, 28 Ka s�m
Çar �am ba gü nü Ka d� köy Be le di ye si
Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� �� Mer ke -

zi’nde 4-5 ya� gru bu 100 ö� ren ci ye
e�i tim ve ril di. 

Mal te pe Ha lit Ar may Ana Oku -
lu’nun e�i tim ta le bi ise 4-5 Ara l�k’da
iki gün sü rey le yi ne Dt. Bel ma Ere nel
ta ra f�n dan kar �� lan d�.  

Son ola rak Mal te pe Ha lit Ar may
Ana Oku lu’ndan ge len 136 yu va ö� -
ren ci si ni de a��z di� sa� l� �� hij ye ni,
do� ru di� f�r ça la ma, sa� l�k l� ve den -
ge li bes len me ko nu la r�n da ayr�nt�l�
olarak bil gi ve ril di. 

Tedavi hizmetinin yanı sıra
çocukları a�ız ve di� sa�lı�ı

konularında bilgilendiren
Kadıköy Belediyesi Çocuk

A�ız ve Di� Sa�lı�ı Merkezi,
ilçe dı�ından gelen

ö�rencilere de bu konuda
e�itim veriyor. 

Aydınoğlu, KASEV’i ziyaret etti

Kadıköy’de işçi
sağlığı önemli
Kadıköy’de işçi
sağlığı önemli
Kadıköy’de işçi
sağlığı önemli
Kadıköy’de işçi
sağlığı önemli
Kadıköy’de işçi
sağlığı önemli
Kadıköy’de işçi
sağlığı önemli

Florance
Nightingale’de

seminerler

KADIKÖY Belediyesi Dumlup�nar Sa�l�k Poliklini�i
taraf�ndan gerçekle�tirilen “�� Kazalar�nda �lkyard�m”

projesi kapsam�nda, i�yerlerine yerinde yap�lan
ziyaretlerle ilkyard�m kitleri da��t�ld�. ��yerlerine, ayr�ca
i� kazalar�n� nas�l önleyebilecekleri ve olas� bir kaza

an�nda neler yapabileceklerini anlatan ilkyard�m
kitapç�klar� da verildi. Sa�l�klar�n� korumak için
i�yerlerinde hijyene de dikkat etmeleri gerekti�i

vurguland� ve konuyla ilgili seminerlere kat�l�mlar�n�n
yararl� olaca�� belirtildi. ��çiler, yap�lan çal��malar�n

Kad�köy Belediyesi’nin i�çi sa�l���na verdi�i önemin
göstergesi oldu�unu belirterek te�ekkür ettiler.
� ANNE ADAYLARINA SEM�NER VER�LD�
Kad�köy Belediyesi
Dumlup�nar Sa�l�k

Poliklini�i’nin bir di�er
etkinli�i de poliklinikte

takipte olan anne
adaylar�na verilen

seminerdi. Poliklini�in
Kad�n Hastal�klar� ve

Do�um Uzman� Dr. Gül
Yavuzer taraf�ndan verilen

“Gebelik ve Takibi’ konulu seminer sonunda anne
adaylar�n�n sorular� cevapland�r�ld�.

KADIKÖY Florance Nightingale Hastanesi Toplum
Sa�l��� Seminerleri, 15 Aral�k Cumartesi günü ba�l�yor. 

Saat 15.00’de Kad�köy Florance Nightingale Hastesi’nde
A Blok Giri� kat�nda ba�layacak Toplum Sa�l���

Seminerleri’nin program� �öyle:
�15 Aral�k 2012: K�s�rl�k Tedavisi ve Tüp Bebek
Uygulamalar�nda Yeni Geli�meler/Op. Dr. Nuri

Delikara/Op. Dr. Tansel Çetinkaya
� 19 Ocak 2013: Gebelik-Do�um ve Lohusal�k

Dönemi/ Doç. Dr. Alin Ba�gül Yi�iter
� 16 �ubat 2013: Normal Do�um ile Sezeryan

Do�umun Ajantajlar� ve Dezavantajlar�/Op. Dr. Devrim
Öktem

� 16 Mart 2013 Kad�nlarda �drar Kaç�rma Nedenleri ve
Tedavisi/Op. Dr. Faruk Abike

� 13 Nisan 2013: Kad�nlar Kanserden Korunmak �çin
Ne Yapmal�? Kanser Tedavisinde Yeni Yöntemler/ Doç.

Dr. Cem Baykal
Detayl� bilgi için 0216 450 03 03 no’lu telefonu

arayabilirsiniz.

(Kadıköy Belediyesi
Çocuk A�ız Di� Sa�lı�ı Merkezi

Dt. Ceyda GÜNDAY)

Engelsiz Ya�am Fuar�’na kat�ld�k
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Ka ra te nin du aye ni Hak k� Ko �ar 70. ya �� -
na ai le si, se ven le ri ve spor cu la r�y la ye -
di den yet mi �e çok sa y� da ki �i nin ka t�l -

d� �� kut la may la gir di. Ka d� köy Mo da’da ki
Hak k� Ko �ar Ka ra te Oku lu’nda dü zen le nen
sür priz do �um gü nü kut la ma s�, Hak k� Ko �ar’�n
ver di �i der sin ar d�n dan ger çek le� ti ril di. Ga ze te
Ka d� köy’ün de iz le di �i sür priz do �um gü nü par ti -
sin den Hak k� Ko �ar’�n ha be ri yok tu. Her za man

ol du �u gi bi der se ba� la yan Hak k� Ko �ar, ka ra te k� -
ya fet li do �um gü nü pas ta s� n�n min de re ge ti ril me -
siy le ön ce �a ��r d� son ra ya �a d� �� mut lu lu �u sa lon -
da ki ye di den yet mi �e her kes le pay la� t�.

� NA SIL Ö� REN D� N�Z?
Hak k� Ko �ar Ga ze te Ka d� köy’ü oku lun da gö -
rün ce bir �ey le rin far k� na var m�� ola cak ki ilk
tep ki si ‘Na s�l ö� ren di niz?’ ol du. E�i Ley la
Ko �ar, K�z la r� Me lek Ko �ar Ha c� o� lu, Mel -
tem Ko �ar Yoz gat, Ba nu Ko �ar, to run la r�

Üm ra, Em re, Ya se min, Se na, Bey za, Hak k�
Ko �ar’�n Ka ra Harp Oku lu’ndan s� n�f ar ka da ��
Jim nas tik Fe de ras yo nu Ba� ka n� Atil la Ör sel,
iki fark l� ulus lar ara s� �ir ke tin Tür ki ye CE O’su
ve Hak k� Ko �ar’�n si yah ku �ak l� ö� ren ci le ri
Be nu Gold shayn ve o� lu Mu rat Gold shayn,
spor ca mi as�n dan yö ne ti ci ler ve önem li si ma -
la r�n ka t�l d� �� kut la ma da se ven le ri ni geç mi �e
do� ru uzun bir yol cu lu �a ç� ka ran Hak k� Ko �ar
ilk ku pa, ilk �am pi yon lu �u an lat t� �� ko nu� ma -
s�n da nos tal ji ya �at t�. Cü neyt Ar k�n, Müj dat
Ge zen ve U�ur Dün dar da Hak k� Ko �ar’�n ye -
ni ya �� n� me saj la kut la d� lar. Tür ki ye'de ka ra te -
nin ge li� me si ne kat k� da bu lu nan önem li isim -
ler ara s�n da yer alan ve bir çok ka ra te ci ye ti� ti -
ren Ko �ar, 1977'de A Ka te go ri'de ulus la ra ra s�
ha kem bel ge si alan ilk spor cu la r� m�z dan. Ay n�
y�l Ja pon ya'da dü zen le nen dün ya �am pi yo na -
s�n da gö rev len di ril di. 1978 y� l�n da Av ru pa Ka -
ra te Fe de ras yo nu'nun (EKU) tek nik ko mi te si -
ne se çil di. Ko �ar, ev li ve al t� ço cuk ba ba s� d�r.

Eren köy’de ki mer ke zin de bas ket bol ve jim nas -
tik; �s tek Özel Bil ge Ka an Flor ya te sis le rin de
ise bas ket bol, jim nas tik, vo ley bol ve ba le ders -

le rin den olu �an bir ka r� ��m la genç le re spor cu di sip li -
ni a�� la ma y� he def le yen Ar ma da Ku lü bü, 22 y�l ön -
ce bas ket bol sa ha la r�n dan ta n� d� �� m�z önem li bir
isim olan Ci hat Le vent’in gi ri �im le riy le ku rul du.
1990’lar da “Ye nil mez Ar ma da”n�n ün lü oyun -
cu la r�n dan olan Ci hat Le vent’in bu ad� m�
sa ye sin de bu gü ne ka dar Ka d� köy ve
ci va r�n da pek çok genç spor la ta -
n�� t�, be den sel ve zi hin sel ola rak
ye ti� me im kâ n� bul du.

Ku� ku suz bun da özel
an tren man lar; koç lar ve
ö� ren ci ler ara s�n da ki ile ti -
�i min s� cak l� �� Ar ma -
da’y� fark l� la� t� ran te mel
özel lik ler ara s�n day d�.

Ar ma da Ge nel Ko or -
di na tö rü Gök han Ya vuz;
ge li� me dö nem le rin de ço -
cuk la r�n ve genç le rin
olum suz al�� kan l�k lar dan
uzak du ra bil me si, sa� l�k l� bir
yön de ge li� me si için ça l�� ma -
la r� n� ti tiz lik le sür dür dük le ri ni
vur gu lar ken; Ba� An tre nör Cü neyt
Gül �en ise an tren man sis te ma ti �i nin ço -
cuk la r�n ve genç le rin fi zik sel ve zi hin sel ge li �i -
mi ne des tek ve re cek öl çü ler de ha z�r lan d� �� n�
özel lik le be lirt ti. 

Ge çen dö nem 250 ka dar ço cuk ve gen cin Ar -
ma da l� ol du �u nu söy le yen Ge nel Ko or di na tör

Gök han Ya vuz, Ar ma da’n�n ama c� n�n her ya� ta -
ki spor cu su na idea lizm ile rea liz min den ge si ni
sa� la ya cak bir spor cu fel se fe si ver mek ol du �u nu
söy le di. Bu nu da ö� ren ci le rin ge li �i mi nok ta s�n -
da en iyi si ol ma s� yö nün de he def ler ko yup, ger -
çek spor cu luk sü reç le rin de bun la r� ne ka dar ha -
ya ta ge çir di �i ni öl çe rek yap t�k la r� n� an la tan Ya -

vuz, ö� ren ci le rin ge li �im le ri ni de bu ve ri le -
re gö re plan la d�k la r� n� söy le di. “Bas -

ket bol oku lu muz dan ‘A�aç ya� -
ken e�i lir’i an la tan bir hi kâ ye

sa n� r�m gü zel bir ör nek ola -
cak t�r. An tre nör le ri miz 5- 6
ya� spor cu la r� m� z�n ge li -
�im le ri ni sa� la mak ama -
c�y la �ut a��r l�k l� oyun -
lar la �ut la r� n� ge li� tir mek
ama c�y la özel bir an tren -
man sis te ma ti �i uy gu lu -
yor lar d�. Bun la r�n so -
nuç la r� n� öl çe rek oyun la -
r�n zen gin li �i ve çe �it li �i

art t� r� l� yor du. Bun lar la
çok gü zel so nuç lar al d�k,

mi nik le ri mi zin �ut ye te nek -
le ri önem li öl çü de ge li� ti” ör -

ne �i ni ve re rek spor e�i ti mi stra -
te ji le ri ni aç�k la yan Ya vuz, sa mi mi -

yet, il gi ve di sip li nin den ge li bir bi çim -
de an tren man lar da sun ma n�n ba �a r� y� da ge tir -

di �i ni vur gu la d�.
� C� HAT LE VENT FAK TÖ RÜ

1990 y� l�n da ‘Ye nil mez Ar ma da’n�n ün lü
oyun cu la r�n dan Ci hat Le vent’in gi ri �im le riy le

ku ru lan Ar ma das por, 22 y�l l�k ge li �im çiz gi sin de
fark l� ta k�m la ra ka zan d�r d� �� oyun cu lar ve Ana -
do lu ya ka s�n da spo ru genç le re sev dir me siy le ta -
n�n d�. En te mel özel li �i ken di için den ye ti� tir di �i
li der ler ve yö ne ti ci ler ile fark l� la� mak olan Ar -
ma da bu nu çok te mel öl çek ler de ba �a ra rak genç -
le rin ter cih et ti �i bir spor oku lu ol ma yo lun da te -
mel ad�m lar at t�. Bas ket bol fe de ras yo nu na ak re -
di te bir bas ket bol oku lu ol ma n�n ya n�n da; jim -
nas tik, vo ley bol, kamp ç� l�k ve ba le gi bi fark l�
alan lar da da at� l�m lar ya pa rak, Eren köy K�z Li -
se si Te sis le ri ile �s tek Özel Bil ge Ka an Li se si Te -
sis le ri’nde genç le re özel hiz met ler ver me ye ba� -
la d�. 

http://www.bas ket bo lo ku lu.com.tr 
� KU LÜP BA �A RI GRA F� ��Y LE

BÜ YÜ LÜ YOR
Se zon ba ��n dan bu ya na fark l� ka te go ri ler de

ya p� lan maç lar da Ar ma da spor ku lü bü nün ba �a -
r� s� maç so nuç la r�n dan da bel li olu yor.
� GENÇ ER KEK LER: 17 EY LÜL DE K�
MA ÇI:   Ar ma da (68) - Bey lik dü zü (59)
� YIL DIZ ER KEK B 1: 19 EY LÜL MA ÇI:

Ar ma da (59) - Olim pik Bas ket (47)
� GENÇ ER KEK LER: 29 EY LÜL MAÇ:
Bas kets (0) - Ar ma da (20)   ...HÜK MEN...
� YIL DIZ ERE KEK B1: 30 EY LÜL MA ÇI:
Bil fen (55) - Ar ma da (54)
� KÜ ÇÜK ER KEK B2: 6 EK�M MA ÇI:
Ar ma da (49) - Bal kan Ye �il ba� lar (32)
� YIL DIZ ERE KEK B1: 11 EK�M MA ÇI:
Ar ma da (57) - Bah çe li ev ler Be le di ye (40)
� GENÇ ER KEK B5: 27 EK�M MA ÇI:
Kur tu lu� (45) – Ar ma da (68)
� KÜ ÇÜK ER KEK B2: 4 KA SIM MA ÇI:
Pa �a bah çe (42) – Ar ma da (39)
� YIL DIZ ER KEK B1: 8 KA SIM MA ÇI:
Ar ma da (68) – Bay ram pa �a �.Ö.O. (27)
� KÜ ÇÜK ER KEK B2: 10 KA SIM:
Ar ma da (57) – Ga zi os man pa �a Bas ket bol (18)
� GENÇ ER KEK B5: 14 KA SIM MA ÇI:
Ar ma da (50) – Ata �e hir Y�l d�z la r� (60)
� GENÇ ER KEK B5: 21 KA SIM MA ÇI:
�s tan bul Bas ket bol Aka de mi (60)-Ar ma da (74)
� KÜ ÇÜK ER KEK BX: 2 ARA LIK MA ÇI:
Se li mi ye (54) – Ar ma da (56)

14 - 20 ARALIK 2012   
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

Türk futbol tarihinin en iyi kalecileri arasında yer alan
Rü�tü Reçber, önceki gün Kozzy Alı�veri� ve Kültür

Merkezi’ndeydi.  Ünlü simaların bulu�ma noktası haline
gelen Kozzy’de alı�veri� keyfi yapan ünlü kaleci, kendisiyle

foto�raf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. 

RÜ�TÜ REÇBER KOZZY’DE
KEYiFLi BiR GÜN GEÇiRDi!
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Pilates topu
deyip geçmeyin!

P�LATES yap�yoruz ama pilates topumuzun
özelliklerini veya onu nas�l kullanaca��m�z� yeterince
biliyor muyuz? Bu konuda KGM Pilates E�itmeni

Nurcan Bengin’e kulak verdik. Basitmi� gibi
görünen o kadar çok önemli bilgiyi payla�t� ki. ��te

bunlardan baz�lar�. Günümüzde pilates toplar�
olarak adland�rd���m�z toplar zaman içinde egzersiz

topu, core ball, denge topu, fitness topu, yoga
topu, jimnastik topu, terapi topu, spor topu, sa�l�k

topu gibi çe�itli isimler alm��t�r. Bu isimlerden
hangisi do�rudur derseniz, hepsi do�rudur.

Üretiminden bu yana egzersiz toplar� genellikle
a�a��daki amaçlar için kullan�lm��t�r: rehabilitasyon
amac�yla  kas kütlesini art�rmak (a��r sa�l�k toplar�n�

dü�ünün) ve kar�n, s�rt ve bel kaslar�n�
güçlendirmek için.

� BAS�T B�R TOP DEY�P GEÇMEY�N
Ara�t�rmalar göstermi�tir ki düz yüzeylerde yap�lan
egzersizlere göre top üzerinde yap�lan egzersizler,
dengede kalmak için daha fazla çaba gerektirir ve
düz zeminde yap�lan egzersizlere göre daha fazla

kas� aktif hale getirir. Bu da dengeyi,
koordinasyonu ve merkez kaslar�n (core muscles)
gücünü art�r�r. Merkezde yer alan kaslar� egzersize

dâhil etmek için fazladan bir hareket yapmaya
gerek kalmaz. Sadece topun üzerinde durmak bile
onlar� devreye sokmaya yetecektir Bununla birlikte

çal��malar merkez kaslar� güçlendirdi�inden
sakatl�k ve yaralanma ihtimaliniz azalacakt�r.
� Kas gücünü ve dayanıklılı�ını artırır:

Genel vücut gücünün artt�r�lmas� için uygun bir
aparatt�r. Çünkü tüm büyük kas guruplar�n�n

kullan�lmas�n� sa�lar, böylece kas�n dayan�kl�l���n�
ve gücünü art�r�r. 

� Germe egzersizleri:
Pilates topu germe egzersizleri için mükemmel bir

araçt�r. Kolayca farkl� pozisyonlardaki germe
hareketlerini yaparak esnekli�inizi artt�rabilirsiniz. 

� Kilo vermede etkilidir:
Kaslar�n�z� güçlendiren egzersizler kilo vermenize

de yard�mc� olacakt�r. 

� Uygun Pilates topunun büyüklü�ü
ne olmalıdır?:

Ayaklar yere düz biçimde basmal� ve dengeli bir
a��rl�k da��l�m� olmal�. Dizlerin seviyesi ve düzeyi,
pelvise (le�en kemi�ine) göre biraz daha dü�ük

olurken, kalça ve dizlerin aras�ndaki aç� 90 derece
veya biraz daha büyük olmal�. Vücut herhangi bir

yöne do�ru e�ilmi� olmamal�. E�er a��rl���n�z
ortalamadan daha fazla ise pilates topunun üzerine

oturdu�unuzda top a�a�� do�ru s�k��acakt�r, bu
gibi durumlarda 90 derece kural�n� korumak için
daha büyük bir pilates topu kullanman�z uygun

olacakt�r.
� Pilates topunu boyunuza göre ayarlama:
Bir di�er konu da pilates topunun boyutlar�n�n

ayarlanabilir olmas�d�r. Diz ve kalçalar aras�ndaki
aç� 90 dereceden çok fazlaysa toptan biraz hava
bo�alt�labilir. Pilates topundan hava b�rak�lmas�

bas�nc�n da azalmas� anlam�na gelecektir. Topun
d�� k�sm� düzle�ir ve kullan�c�n�n gövdesi ile daha

geni� bir alan temas eder hâle gelir. Bu durum topu
daha dengeli hâle getirecektir. Böylece denge
egzersizleri daha kolay hâle gelecek fakat baz�

etkinlikler (denge sa�layan kaslar�n çal��mas�, gibi)
kaybedilecektir. Pilates toplar� sürekli

kullan�ld���nda bas�nç kaybeder. Bu nedenle eski
toplar� daha fazla �i�irmeniz gerekir. A��r� hava
bas�ld���nda da topla temas azalacak ve tespit

etmek daha zor olacakt�r.
� Pilates topu nasıl kullanılır?:

Pilates topu vücudunuzu üzerine koydu�unuzda
dengesiz bir ortam yarat�r. Bu konuda ayaklar�n�z
ve kar�n kaslar�n�z sizi dü�mekten korumak için

çal���r. Buna gö�üs s�k��t�rma (chest press) ya da
mekik (crunch) gibi egzersizleri eklerseniz

egzersizlerin yo�unlu�unu art�rm�� olursunuz.
� A�ırlık kaldırma:

Bacak,  kalça ve kar�n kaslar�n� çal��t�r�rken pilates
topunu a��rl�k sehpas� gibi kullan�rsan�z hareketlere

zorluk eklemi� olursunuz.
� Karın egzersizleri:

Mekik, bel çevirme (twist) ve di�er geleneksel
egzersizleri top üzerinde yaparak daha fazla kas�

egzersize katars�n�z ve egzersizlerin zorluk düzeyini
art�rabilirsiniz.

� Pilates topu seçimi ve bakımı:
Pilates topunu �l�k sabunlu su ve yumu�ak bir bezle
y�kayarak temizleyebilirsiniz. Her ne kadar bir balon

kadar kolayca delinmeyecekse de siz yine de
delinmemesi için topunuzu sivri objelerden

koruyun. Ayr�ca pilates topu üzerinde denge
sa�lamak belli bir deneyim gerektirir. Ba�lang�ç

a�amas�nda topu kullanma konusunda ve yap�lan
hareketlerin do�rulu�u konusunda bir

profesyonelden yard�m almal�s�n�z. Top üzerinde
denge kurmaya al��t�ktan sonra ev ortam�nda da

top egzersizlerini rahatl�kla yapabilirsiniz.

Erenköy’ün merkezinde; ‘Armadalı’
sporcular yetişiyor
Erenköy’ün merkezinde; ‘Armadalı’
sporcular yetişiyor
Erenköy’ün merkezinde; ‘Armadalı’
sporcular yetişiyor
Erenköy’ün merkezinde; ‘Armadalı’
sporcular yetişiyor
Erenköy’ün merkezinde; ‘Armadalı’
sporcular yetişiyor
Erenköy’ün merkezinde; ‘Armadalı’
sporcular yetişiyor

Eylül ayında düzenledi�i açılı�la sezona merhaba diyen Armada
Kulübü’nün spor okulu, Erenköy Kız Lisesi spor salonunda sezona
güçlü bir ba�langıç yapmı�tı. Kulüp Aralık ayına gelindi�inde farklı

kategorilerde elde etti�i ba�arılı grafikle dikkat çekiyor.

Ya�am enerjisi, sportmenli�i,
saygınlı�ıyla Hakkı Ko�ar Kadıköy’e

malolmu� bir spor adamı.

HAKKI KO�AR HEP BÖYLE KAL
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Kadıköylüleri, “kitap ve
yazarıyla” bulu�turacak
olan Kadıköy Belediyesi
Kitap Günleri ba�ladı.
Bu yıl 6.sı düzenlenen
Kadıköy Belediyesi
Kitap Günleri, 13-16
Aralık tarihleri arasında
Caddebostan Kültür
Merkezi’nde yapılıyor.

SÜMEROLOG Yazar Muazzez �lmiye
Çı�’ın onur konu�u oldu�u

Kadıköy Kitap Günleri’nin
açılı�ı 13 Aralık Per�embe
günü saat 18.00’de Türkiye

Yayıncılar Birli�i Ba�kanı
Metin Celal Zeynio�lu ile

Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami
Öztürk’ün açılı�

konu�masıyla ba�ladı. 
78 Yayınevi’nin katıldı�ı

Kitap Günleri’nde
aralarında Ahmet Ümit, U�ur

Dündar, Mustafa Mutlu, Nedim
�ener, Haluk �ahin, Erdal

Sarızeybek, Ümit Zileli, �hsan Eliaçık,
Emre Kongar, Merdan Yanarda�,

Cüneyt Ülsever, Bedri Baykam, Enver
Aysever, Fatih Portakal, Mine

Kırıkkanat, Arife Kalander, Onur
Öymen, Zekeriya Beyaz, Nur �çözü,

Erdil Ya�aro�lu gibi edebiyat, siyaset
ve basın dünyasından önemli isimlerin
katıldı�ı 37 söyle�i ile imza günleri de

gerçekle�tirilecek. Müzik ve �iir
dinletileri ile dia gösterilerinin de yer

alaca�ı Kitap Günleri’nde Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın ölümünün 50.yılı

nedeniyle “Ahmet Hamdi Tanpınar’da
Zaman ve Uygarlık Örtü�mesi” adlı bir

de etkinlik düzenlenecek.
� BALBAY VE ÖZKAN �Ç�N

DAYANI�MA
Kitap Günleri’nde halen tutuklu

bulunan CHP Milletvekili Gazeteci

Mustafa Balbay’ın kitaplarını
Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve
gazeteci arkada�ları imzalayacak.

Ayrıca tutuklu gazeteci Tuncay
Özkan’ın kitabını ise kızı Nazlıcan

Özkan ile cezaevi arkada�ları Barı�
Terko�lu ve Barı� Pehlivan

imzalayarak dayanı�ma örne�i
sergileyecekler.

Kadıköy Belediyesi gönüllülerinin
deste�iyle gerçekle�en Kadıköy Kitap
Günleri’nde, yayınevlerinin ba�ı�ladı�ı
kitaplar, Türkiye’nin ücra kö�elerinde

bulunan köy ilkokullarının
kütüphanesine ba�ı�lanacak. 

16 Aralık Pazar ak�amına kadar açık
kalacak olan Kadıköy Kitap Günleri’ne

giri� ücretsiz.

KADIKÖY’DE K�TAP
DOLU GÜNLER BA�LADI
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