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Genel Müdür olarak tamamlad���
profesyonel ya�am�n�n son 5 y�l�nda

kendini engellilerle ilgili çal��malara
adayan, Kad�köy’ün ‘gönül adam�’ Ya�ar
Morp�nar “Sabah ko�ular�mda bile onlar
için neler yapar�m, dü�ünüyorum.” diyor.

K�z�ltoprak’ta “Engellerin Ötesinde
Derne�i”ni kuran “20 topluma duyarl�

ki�i”den biri olan Morp�nar ile gazetemiz
yazar� Sercan Duygan söyle�ti. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

1784 do�umlu
reformcu Padi�ah,
çok genç ya��ndan

itibaren büyük
sosyal sorunlarla

tan��t�. Bu
onun h�zla

olgunla�mas�na
yol açt�.

Malumunuz vechiyle
�ehr-i �stanbul,
2010 y�l�nda üç
‘Avrupa Kültür

Ba�kenti’nden biri
seçilmi� ve �ehre bu
alanda kullan�lmak

üzere hatr� say�l�r bir
miktar fon

bah�edilmi�tir.

Reformcu Sultan II.
Mahmut’un tragedyası (2)

Hayat 
Mücadelesi

Salon Fakiri
Kültür Başkenti

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Dünyan�n ak���na
uygun bir ya�am

kurarsan�z zaman�n�z
bo�una

mücadelelerle
geçmez. Hayat� bir

mücadele olarak al�p
sava�a kalk��may�n�z,
doya doya ya�ay�n�z.              
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Sıradışı Savcı Efe’nin sergisi CKM’de
KADIKÖY Cumhuriyet

Ba�savcı Vekili �smet Efe’nin
Kadıköy Belediyesi

Caddebostan Kültür Merkezi
Sanat Galerisi’nde açılan ilk

ki�isel sergisi, 19 Aralık 2012-
5 Ocak 2013 tarihleri
arasında gezilebilir. 
� Haberi Sayfa 7’de

TÜRKiYE’YE sa�lık kompleksi
kazandırıyor, KOB�’lere destek olup, proje

danı�manlı�ı yapıyor, 5 dilde ve farklı
programda akademik e�itim verirken, bu

ba�lamda Çin ve Rusya ile akademik
ili�kilerini geli�tiriyor, kısacası Marmara
Üniversitesi aldı�ı ödüllerle yetinmeyip,

21. yüzyılın yüksekö�retimde marka olma
özelli�ini sürdürüyor. � Haberi Sayfa 10’da

DUAYEN gazeteci, yazar Mehmet
Ali Birand, 22 Aralık Cumartesi günü

14.00-16.00 saatleri arasında
Kadıköy Belediyesi Sanat

Kütüphanesi’nin konu�u oluyor.
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük
Salon’da gerçekle�tirilecek söyle�i

ve imza günü etkinli�ine herkes
davetli! 

“HEDEFiMiZ MÜKEMMELiYETTE 5 YILDIZ”

KADIKÖYLÜLER, Kadıköy Meydanı ve Haydarpa�a’yı içeren plana “DUR” dedi. Plana kar�ı 5 bini a�kın itiraz
dilekçesi verildi. Öte yandan Kadıköy Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın kaldırılaca�ı iddiaları üzerine �BB Ba�kanı

Kadir Topba�’ın ‘Plan nasıl okunur dersi vermek lazım’ dedi�i Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ten yanıt
geldi. Öztürk, ‘Biz sadece planı de�il beyinleri de okuyoruz. Çünkü daha önce aynı meydanda saygı duru�unun,

çelenklerin konulmasının yasaklandı�ı günler ya�adık’ dedi.

“Ben onların ikinci
abisi, babası,

amcasıyım…”

YaşarMorpınar:

Kentsel dönü�üm çal��malar�na ba�lanan Kad�köy’de, deprem
riski ta��d��� tespit edilen ilk özel bina Ba�dat Caddesi’nde

y�k�ld�. Y�k�m� takip eden Ba�kan Öztürk, ‘‘Bunun iyi bir
ba�lang�ç olmas�n� diliyorum. Kad�köy’deki 30 bin 500

binan�n 15 bininin hemen yenilenmesi gerek’’ dedi.
Binaların deprem riskini ölçebilmek için lisans
alan Kadıköy Belediyesi �irketi KASDA�, özel
ekip kurarak yapıları incelemeye ba�ladı.

Kadıköylüler, piyasanın neredeyse yarı fiyatına
hizmet veren KASDA�’a ba�vurarak, binalarının

deprem riskini ö�renebilirler.

KADIKÖYLÜ’DEN HAYDARPAŞA
PLANI’NA İTİRAZ

Birand Kadıköy’e geliyor

�� Haberi 9. Sayfada

KENTSEL
DÖNÜŞÜME

EN FAZLA TALEP
KADIKÖY’DEN...iLK ÖZEL BiNA

KADIKÖY’DE YIKILDI
iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE YIKILDI
iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE YIKILDI
iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE YIKILDI
iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE YIKILDI
iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE YIKILDI

�� Haberi 8. Sayfada

Foto�raf: Mecit KABAKÇI
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KADIKÖY Belediyesi �nsan Kaynaklar�
ve E�itim Müdürlü�ü, belediye
personeline yönelik bir e�itim

konferans� düzenledi. Geçti�imiz
günlerde Kozyata�� Kültür Merkezi'nde

gerçekle�tirilen etkinlikte, Ba�ar�
Uzman� Mümin Sekman “Ekip Ruhu

Olu�turma, Ki�isel Motivasyon ve
Verimlilik, Nas�l Ba�ar�l� Olunur? ve
Nas�l Ba�ar�l� Kal�n�r?” konular�nda e�itim

verdi. Sekman, konferans sonunda “Her �ey
Seninle Ba�lar” adl� kitab�n� kat�lan tüm

personele hediye etti. Kad�köy Belediyesi

yapm�� oldu�u hizmetiçi e�itimlerle,
personelinin vatanda�a daha kaliteli hizmet

verebilmesi ve geli�ebilmesi için verdi�i önemi
bir kez daha göstermi� oldu. 

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

FiR 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

KADIKÖY Halkların
Demokratik Kongresi
Meclisi, zehirli üretim

yapan markaları
protesto ederek,

tüketicileri bu marka
ve �irketleri boykot

etmeye ça�ırdı.   
Greenpeace

tarafından yayımlanan
rapora göre;

aralarında Zara,
Mango, Levi’s,

Benetton, Jack &
Jones, Only, Vero

Moda, Blazek, C&A,
Diesel, Esprit, Gap,

Armani, H&M,
Victoria’s Secret,
Marks & Spencer,

Metersbonwe, Calvin
Klein, Tommy Hilfiger
ve Vancl gibi sektörün
önde gelen marka ve
�irketlerin ürünlerinde

insan ve çevre
sa�lı�ını do�rudan

tehdit eden kimyasal
maddeler tespit edildi.
Kadıköy HDK Meclisi

Üyeleri, bu konuya
dikkat çekmek ve adı

geçen marka ve
�irketlerin boykot
edilmesi ça�rısıyla
8 Aralık tarihinde

Bahariye
Caddesi’ndeki Mango

Ma�azası önünde
yaptıkları eylemin
ikincisini 15 Aralık
Cumartesi günü

Kadıköy Çar�ı içinde
gerçekle�tirdiler.

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü ta ra f�n dan
ger çek le� ti ri len “2012 Hu zur Top lan t� s�”nda
Ka d� köy’de ger çek le� ti ri len gü ven lik ça l�� ma -

la r� an la t�l d�. Hu zur Top lan t� s�’nda Ka d� köy’ün mül ki
amir le ri; muh tar lar, çe �it li si vil top lum ku ru lu� la r�
tem sil ci le ri ve va tan da� lar dan olu �an din le yi ci le re
Ka d� köy’de hu zu run te si si ad� na ya p� lan ça l�� ma la r�
an la t�r ken, din le yi ci ler den ge len so ru ve so run la ra da
ay r�n t� l� ola rak ce vap ver di ler. Ka d� köy lü ile Ka d� -
köy lü yö ne ti ci le rin kar �� l�k l� gö rü� me,
so run ve gö rü� le ri ni ilet me or ta m� bul -
du �u 2012 Hu zur Top lan t� s�, 14 Ara l�k
Cu ma gü nü Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü -
dür lü �ü Kon fe rans Sa lo nu’nda ger çek -
le� ti ril di. Top lan t� ya Ka d� köy Kay ma -
ka m� Bi rol Ku ru bal, Ka d� köy Be le di ye
Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu si Özo cak, ev
sa hi bi ola rak da Ka d� köy �l çe Em ni yet
Mü dü rü Nu ret tin De mir ka t�l d�. 

� ‘SU ÇU OLU� MA DAN
ÖN LE ME YE ÇA LI �I YO RUZ’
�s tik lal Mar ��’n�n okun ma s�, Ga zi

Mus ta fa Ke mal Ata türk ve �e hit ler için say g� du ru �u
ile ba� la yan top lan t� n�n aç� l�� ko nu� ma s� n� Ka d� köy
�l çe Em ni yet Mü dü rü Nu ret tin De mir yap t�. De mir
ko nu� ma s�n da gö re ve gel di �i Tem muz ay�n dan bu za -
ma na ya p� lan ça l�� ma la r� an lat t�.  Ön le yi ci hiz met ler
ve gü ven tim le ri sa ye sin de so ka �a hâ kim olup, su çun
ön len me si ko nu sun da yo �un ça l�� ma yap t�k la r� n�, bu
ko nu da çok cid di me sa fe kay de dil di �i ni söy le yen De -

mir, “Su çu mey da na ge ti ren fak tör le ri tes pit edip,
bun la r� or ta dan kal d�r ma ya yö ne lik ola rak ça l�� ma lar
ya pan, pro je ler uy gu la yan top lum des tek li po lis lik fa -
ali yet le riy le çok sa y� da va tan da �� m� za ula� t�k. Su çun
ma� du ru ol ma ma ko nu sun da ge rek li bi linç len dir me -
le ri yap t�k” de di.
� SO RUN LA RI NI ZI B� Z�M LE PAY LA �IN

“Hu zu ru muz için top lan d�k. Biz ça l� �an lar, so -
rum lu lar da siz ler gi bi ay n� or tam da ya �a yan la r�z. Si -
zin gü ven li �i niz ney se bi zim gü ven li �i miz de odur”

di ye sö ze ba� la yan Ka d� köy Kay ma ka -
m� Bi rol Ku ru bal, va tan da ��n gü ven li -
�i ni sa� la mak ad� na dev let ola rak her
tür lü ted bi ri al d�klar�n� be lirt ti. Bu gö -
rev le ri ye ri ne ge ti rir ken top lu mun des -
te �i ne de ih ti yaç du yul du �u nu ifa de
eden Ku ru bal, 

“�s tan bu lu muz, Ka d� kö yü müz ger -
çek ten çok hu zur lu bir or tam” de di. Hu -
zu run sa� lan ma s�n da ön le yi ci hiz met le -
rin kat k� s� na de �i nen Ku ru bal, al� nan
ön lem ler ve po li sin uy gu la ma la r� n�n
ya n�n da va tan da� la r�n da s� k�n t� la r� n�

ken di le riy le pay la� ma s� n� tav si ye et ti. Toplant�da Em -
ni yet Ami ri Eyüp �a hin de bir su num ger çek le� ti re -
rek, Ka d� köy’de gü ven li �in ve hu zu run sa� lan ma s�
ad� na ya p� lan ça l�� ma lar ve ger çek le� ti ri len pro je ler
hak k�n da bil gi ver di. Top lan t� n�n so ru-ce vap bö lü mü -
ne ise Bar lar So ka �� ola rak da bi li nen Ka di fe So kak
dam ga vur du. Din le yi ci ler Ka di fe So kak ile il gi li �i -
kâ yet le ri ni ve bek len ti le ri ni di le ge tir di ler. 

Kadıköy’de ‘Huzur’ konuşuldu

2012 Huzur
Toplantısı’nda konu�an

Kadıköy Kaymakamı
Birol Kurubal,

vatanda�ın güvenli�ini
sa�lamak için devlet

olarak her türlü tedbiri
aldıklarını belirterek,
bu görevleri yerine
getirirken toplumun
deste�ine de ihtiyaç
duyduklarını söyledi.

Sek man’dan be le di ye
per so ne li ne eği tim

Zehirli markaları
PROTESTO ETTiLER
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Ka d� köy Be le di ye si Züh tü pa �a Gö nül lü le -
ri, 4 Ara l�k Sa l� gü nü Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde, 5 Ara l�k 1934 y� l�n da

“Ka d�n la ra Mil let ve ki li Seç me ve Se çil me Hak -
k� n�n” ve ril me si do la y� s�y la “Tür ki ye’de Ka d�n
Ol mak” ko nu lu bir pa nel dü zen le di. 

Pa ne le; �s tan bul Ka d�n Ku ru lu� la r� Bir li �i
Ba� ka n� Na zan Mo ro� lu ve Ka d� köy Kent Kon -
se yi Ka d�n Mec li si Ba� ka n� Se rap Ören ko nu� -
ma c� ola rak ka t�l d� lar. 

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri Sos yal Hiz met ler
Ko mi te si Ba� ka n� I��k �a hi nalp’in aç� l�� ko nu� -
ma s�y la ba� la yan et kin li �e, �s tan bul Ka d�n Ku -
ru lu� la r� Bir li �i, Ça� da� Ya �a m� Des tek le me
Der ne �i, Ye ni Ça� da� Ka d�n lar Der ne �i, Ka d� -
köy Kent Kon se yi Ka d�n Mec li si üye le ri, ga ze -
te ci-ya zar Gür �en Kaf kas ve gö nül lü ler ka t�l d� -
lar. 

Gö nül lü evi so rum lu su Me lek Boz do �an,
gö nül lü evi ola rak ka d�n ça l�� ma la r� n� des tek le -
dik le ri ni ve bu ko nu da ça l�� ma lar ya pan si vil
top lum ku ru lu� la r�y la da i� bir li �i yap mak is te -
dik le ri ni be lirt ti. Ka d�n la r� m� z�n, Ata m� z�n
Türk ka d� n� na olan inan c� n� bo �a ç� kar ma ya cak

�e kil de da ha çok ça l�� ma s� ge rek ti �i ni ve yö ne -
tim ka de me le rin de da ha çok sa y� da ka d� n�n yer
al ma s� ge rek ti �i ni ifa de et ti. 

Pa ne list ler den, Kent Kon se yi Ka d�n Mec li si
Ba� ka n� Se rap Ören ise, Ka d� köy’ün “Ka d�n
Dos tu Kent” ola bil me si için ça l�� t�k la r� n�, bu -
nun için mec lis te, ka d�n-er kek f�r sat e�it li �i ko -
mis yo nu ku rul ma s� n� sa� la d�k la r� n�, plan pro je
mü dür lü �ün de ise, e�it lik bi ri mi nin ku rul ma s�
için ge rek çe li ra por sun duk la r� n�, yö ne ti ci kad -
ro la r�n da ka d�n yö ne ti ci sa y� s� n�n er kek le e�it
da �� l� m� n�n sa� lan ma s� ge rek ti �i ni ve ye rel yö -
ne tim ler de ka d� na du yar l� büt çe le me ya p�l ma s�
ge rek ti �i ni be lirt ti.

�s tan bul Ka d�n Ku ru lu� la r� Bir li �i Ko or di -
na tö rü Na zan Mo ro� lu da ka d� n�n da ha çok ka -
rar me ka niz ma la r�n da yer al ma s� ge rek ti �i ni,
ka d� n�n si ya set te e�it tem sil edi le bil me si için
yüz de 30 ka d�n ko ta s� n�n ol ma s� ge rek ti �i ni
vur gu la d� ve “e�i tim de, is tih dam da, ka rar mer -
ci le rin de, si ya set te ka d�n-er kek e�it li �i yok, ya -
sa da e�it lik var, ya �am da ise yok” de di. 

Rol mo del ol ma s� aç� s�n dan önem ta �� yan
�em si Bay sal’�n ba �a r� öy kü sü olan ka d� n� m� z�n

e�i ti mi ni ta mam la ya rak ken di si nin ve ya k�n
çev re sin de ki ka d�n la r�n de �i �i mi ne na s�l ör nek
ol du �u nun an la t� m�y la de vam eden et kin lik, so -

ru ce vap bö lü müy le ta mam lan d�. Ka t� l�m c� la ra
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ad� na
te �ek kür bel ge si ve ril me siy le et kin lik son lan d�.

Ka d� köy Be le di ye si’nin dü -
zen le di �i 6. Ka d� köy
Ki tap Gün le ri, 13-

16 Ara l�k ta rih le ri ara -
s�n da Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde
ger çek le� ti ril di. Ka -
d� köy Be le di ye si
Gö nül lü le ri’nin kat -
k� s�y la ya p� lan Ki tap
Gün le ri’ne çok sa y� -
da ya zar ve ede bi yat ç�
ka t�l d�, im za gün le ri ve
söy le �i ler de okur lar la bu -
lu� tu. 

Ka d� köy Ki tap Gün le ri’nin
aç� l� �� 13 Ara l�k Per �em be ak �a m�
Tür ki ye Ya y�n c� lar Bir li �i Ba� ka n� Me tin Ce lal

Zey ni o� lu’nun ka t� l� m�y la ya p�l d�. Zey ni o� lu,
ifa de öz gür lü �ü ne vur gu yap t� �� ko nu� ma s�n da
�un la r� söy le di: 

“Bir tür lü çö zü le me yen dü �ün ce ve ifa de
öz gür lü �ü so ru nu muz var. Bu nun yan s� ma la r� n�
her gün ha ya t� m�z da ya �� yo ruz. Ha pis edi len
ya zar lar, ya y�n c� lar, aka de mis yen ler ve ö� ren -
ci le rin ses le ri ni duy ma ya, du yur ma ya ça l� �� yo -
ruz. Ulus la ra ra s� Ga ze te ci ler Bir li �i’nin son ra -

po ru na gö re ce za ev le rin de 76 ga ze te ci bu lu nu -
yor. Bu sa y� ya çe �it li ge rek çe ler le yar g� la nan
ya zar ve ya y�n c� la r�n dâ hil ol ma d� �� n� be lirt me -
li yim. Yar g� la ma sü re le ri 3-4 y� l� a� m�� t�r. Y� -
llar d�r ney le suç lan d� �� n� bil me den ha pis te tu tu -
lan bir çok ga ze te ci ve ya zar var d�r. Ta biî ki sa -
de ce ya zar lar de �il aka de mis yen ler, si ya si par ti
yö ne ti ci le ri, be le di ye ci ler, avu kat lar, yüz ler ce
ö� ren ci de dü �ün ce le ri ni ifa de et me ye ça l�� t�k la -

r� için ha pis te dir ler. Adil yar g� lan -
ma, ya sa lar önün de e�it lik ha -
pis te ki tüm ya zar, ya y�n c�
ve çe vir men le rin ta lep -
le ri dir. Bu gün on la r�n
ses le ri ni duy ma ya
dost la r� m�z Si liv -
ri’ye git ti ler. Biz bu
yüz le rin ses le ri yiz
bu ta lep le ri mi zi her
yer de söy le me ye de -
vam et mek te yiz.
Her ke sin adil yar g� -
lan ma s� n� ya sa lar önün -
de e�it ol ma s� n�, ge le cek
y�l da ya p� la cak olan �en lik te
ara m�z da ol ma la r� n� is ti yo ruz.
Sa y�n Se la mi Öz türk'ün �ah s�n da bu y�l

al t�n c� kez dü zen le nen Ka d� köy Ki tap Gün le -
ri’ni ha ya ta ge çi ren, Ka d� köy Be le di ye si ça l� -
�an la r� n� ve gö nül lü le ri ni kut lu yo rum. Tüm ya -
zar la ra, çe vir men le re, okul la ra ve Ka d� köy lü le -
re te �ek kür edi yo rum.”

� “BAL BAY GEL K� TAP LA RI NA 
SA H�P ÇIK”

Ka d� köy Ki tap Gün le ri’nin haf ta so -
nu na denk ge len son iki gü nü ol -
duk ça yo �un geç ti. �ki gün
bo yun ca CKM’de ya zar ve
ede bi yat ç� ko nuk la r� n�
a��r la yan Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk, im za
gün le ri ne de ka t�l d�.
Ce za evin de ki ga ze -
te ci-ya zar lar Tun -
cay Öz kan ve Mus -
ta fa Bal bay için dü -
zen le nen im za gün -
le ri ne ise Öz kan’n�n
k� z� Naz l� can Öz kan ve
Ba� kan Öz türk’le bir lik -
te çok sa y� da ya zar ka t� la -
rak des tek ver di. 15 Ara l�k
Cu mar te si gü nü, bir y�l bo yun ca

ce za evin de tu tul duk tan son ra
ser best b� ra k� lan ga ze te ci

Ne dim �e ner ve U�ur
Dün dar’�n söy le �i si

var d�. De ne yim li ga -
ze te ci Ha luk �a -
hin’in mo de ra tör -
lü �ün de ger çek le -
�en söy le �i ye il gi
yo �un du. 

Ki tap Gün le -
ri’nin son gü nün de

ise Cum hu ri yet Ga -
ze te si ya zar la r� Alev

Co� kun, Em re Kon gar,
Or han Bur sa l� ile ga ze te ci-

ya zar En ver Ay se ver, Mus ta fa
Mut lu, emek li Al bay Er dal Sa r� zey bek

ve Ba� kan Se la mi Öz türk, Er ge ne kon da va s�
kap sa m�n da tu tuk lu yar g� la nan Bal bay ve Öz -
kan’�n ki tap la r� n� im za la d� lar. 

Or han Bur sa l�, Bal bay ve Öz kan’a bü yük
des tek ol du �u nu, im za gün le ri nin de öz gür lük
is te �i nin bir ça� r� s� ni te li �i ta �� d� �� n� söy ler ken
Em re Kon gar “Bal bay bir yan dan ada le ti, bir

yan dan da ger çe �i ar� yor. Ak l� m�z ve yü -
re �i miz onun la bir lik te” di ye ko -

nu� tu. 
Mus ta fa Mut lu ise Bal -

bay’a ses le ne rek “Ar t�k
Bal bay’�n ki tap la r� n�

im za la mak is te mi yo -
rum. Mus ta fa kar de -
�im, içe ri den ç�k, gel
ken di ki tap la r� na sa -
hip ç�k, okur la r�n la
bu lu�. Ar t�k ken di
ki tap la r� n� ken din

im za la ma n� is ti yo -
rum” de di. Ba� kan

Öz türk ise Tür ki ye’nin
dün ya da tu tuk lu ga ze te ci

ve ya zar lar da bi rin ci s� ra da
yer al d� �� n�, bu nun utanç ve ri ci

ol du �u nu kay det ti. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 21 - 30 ARALIK 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

YEN� YIL KUTLAMASI
Tarih: 24.12.2012

Pazartesi Saat: 10.30
Yer:  Hasanpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Hasanpa�a Gönüllüleri
KATI ATIKLAR

Çevre Müh. Suzan
BODUR, Çevre Müh.

Merve Kulbakan
Tarih: 25.12.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Bostanc� Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
SOHBET VE
DANI�MA

TOPLANTISI
Uzm.Psk.Dan. Ay�e

Özalku� �ahin
Tarih: 25.12.2012 Sal�

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy

Gönüllüleri Alzheimer
Derne�i ��birli�i �le

ACIBADEM
GÖNÜLLÜLER� TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�
�ef O�uzhan Toprak
Tarih: 25.12.2012 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
DO�RU �LAÇ
KULLANIMI

Farmakolog Dr.Ya�er
A�artman

Tarih: 25.12.2012 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

SEM�HA �AK�R
ÇOCUK YUVASI

Z�YARET�
Tarih: 26.12.2012

Çar�amba Saat: 13.00
Yer: Semiha �akir

Çocuk Yuvas�
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
NLP SOHBETLER�

Nlp Uzman Ve
E�itmeni Cengiz EREN

Tarih: 26.12.2012
Çar�amba 
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
SA�LIKLI YA�AM

�Ç�N ET VE ET
MAMULLER�NDE

H�JYEN VE OBEZ�TE
Yüksek G�da Müh.

Sevinç Aytaç,
Uzm.Dyt. Deniz

Goncay

Tarih: 26.12.2012
Çar�amba Saat: 14:00
Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Gönüllü
E�itim ve Dan��ma
Merkezi ve Udem

��birli�i �le
�LET���MDE �NSAN

TANIMA SANATI
Nlp Uzman� �enay

Yaprak
Tarih: 26.12.2012

Çar�amba Saat: 14:00
Yer: Sahray�cedid 23
Nisan Park� Gönüllü

Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

YEN� YILA MERHABA 
 Tarih: 26.12.2012

Çar�amba Saat: 20.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

2013 GÖKYÜZÜ
ENERJ�LER� NELER

GET�RECEK
Astrolog Ümit

Çilingiro�lu
Tarih: 27.12.2012

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

SEM�HA �AK�R
HUZUREV� Z�YARET�

Tarih: 27.12.2012
Per�embe Saat: 13.00

Yer: Semihe �akir
Huzurevi

Düzenleyen:
Rasimpa�a Gönüllüleri
ALZHE�MER NED�R?
Doç.Dr. Hülya Ayd�n

Tarih: 27.12.2012
Per�embe Saat: 14:00
Yer: Sahray�cedid 23
Nisan Park� Gönüllü

Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

YEN� YIL KUTLAMA
Tarih: 28.12.2012

Cuma
Saat: 18.00

Yer: Sahray�cedid 23
Nisan Park� Gönüllü

Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

ACIBADEM
GÖNÜLLÜLER�

YILBA�I BALOSU
Tarih: 28.12.2012

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Ac�badem Gön.
Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

Kadıköy Belediyesi’nin
Gönüllüler’in

deste�iyle bu yıl
altıncısını

düzenledi�i
Kadıköy Kitap

Günleri, ünlü
yazar ve

edebiyatçıları
okurlarla

bulu�turdu. 4 gün
süren etkinlikte

tutuklu gazeteci ve
yazarlar adına da imza

günleri düzenlendi. 

KADIKÖY KiTAP GÜNLERi’NDEN
HAPiSTEKi YAZARLARA SELAM!

MERDİVENKÖY’de
Öğretmenler Günü Kutlaması
MERD�VENKÖY Gönüllüleri Sosyal Komitesi

taraf�ndan di�er komitelerin deste�i ile
Ö�retmenler Günü kutlama etkinli�i

düzenledi.Gönüllü Evlerindeki ö�retmenler,
ayd�nlatma ve �s�tma müzesini gezdiler,

sonras�nda Beykoz Koru Tesislerini gezerek
yemek yediler. Geçmi�te Cumhuriyetimizi

emanet edece�imiz çocuklar�m�z� yeti�tiren
ö�retmenlerimiz �imdi  gönüllü evlerinde

yeti�kin ö�rencilerine hizmet veriyor.
Kutlamaya kat�lan ö�retmenler, ö�rencilerine

kendilerine gösterdikleri özenden dolay�
te�ekkür ettiler. Gönüllüler de ö�retmenlere
çe�itli hediyeler sunarak, e�itime verdikleri
sonsuz destek için te�ekkür ettiler ve tüm
ö�retmenlerimizin Ö�retmenler Günü’nü

kutlad�lar.
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Zühtüpa�a Gönüllüleri, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verili�inin 
78. yılını, CKM’de düzenlenen bir panelle kutladı.

CKM’de ‘kad�n haklar�’ paneliCKM’de ‘kad�n haklar�’ paneliCKM’de ‘kad�n haklar�’ paneliCKM’de ‘kad�n haklar�’ paneliCKM’de ‘kad�n haklar�’ paneliCKM’de ‘kad�n haklar�’ paneliCKM’de ‘kad�n haklar�’ paneliCKM’de ‘kad�n haklar�’ paneliCKM’de ‘kad�n haklar�’ paneli
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● Semra ÇELEB�

Geç ti �i miz gün ler de Ba ha ri ye Cad -
de si’nde yü rür ken, o gü zel Sü rey ya
Ope ra s�’n�n önün de, tüm dik kat le -

ri ni bo ya d�k la r� top la ra ver mi�, ka l�n giy si -
le ri ve elek trik so ba la r�y la �s�n ma ya ça l� �an
gru bu gör mü� sü nüz dür mut la ka… �� te o
in san lar bir dost lu �un yüz y�l lar d�r sü ren
öy kü sü nü de vam et tir mek için ka l� c� bir iz
b� rak mak üze re Ka d� köy’ü seç mi� Hol lan -
da l� ve Tür ki ye li çi ni sa nat ç� la r�y d�. 

Hol lan da’da bu lu nan On The Sand
Sa nat Vak f� ve Hol lan da Kon so los lu �u
ara c� l� ��y la Tür ki ye’ye ge len 7 ki �i lik
sa nat ç� gru bu, Hol lan da pro je di rek tö rü
Mar lo us Wes sels ve Tür ki ye pro je di -
rek tö rü Ça� la yan Sa r� ku� yö ne ti min de
Sü rey ya Ope ra s� önün de bu lu nan so kak
ka l�p la r� n� çi ni de sen le riy le bo ya d�.
Böy le ce Hol lan da ile Tür ki ye ara s�n da
ipek yo lu ile ba� la yan ve �z nik’ten Hol -
lan da’n�n Delft ken ti ne ta �� nan çi ni bo -
ya ma sa na t�, Ka d� köy’e gel mi� ol du. Bir
haf ta l�k ça l�� may la 50 so kak ka l� b� n� �z -
nik ve Delft çi ni le ri nin or tak ren gi olan
ma vi çi ni de sen le riy le süs le yen genç ler,
15 Ara l�k Cu mar te si gü nü Sü rey ya Ope -
ra s�’nda pro je le ri ni ta n�t mak üze re bir
ba s�n top lan t� s� dü zen le di ler. 

Top lan t� ya Hol lan da Kül tür Ata �e si
Da ni el Co ena ad Stork  ile Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de ka t�l d�.  

� DOST LUK �Ç�N  ‘YA KA MOZ
MA V� S�’

Pi ya no din le ti si e� li �in de ça l�� ma -
dan fo to� raf la r�n su nul ma s�y la ba� la yan
top lan t� da aç� l�� ko nu� ma s� n� Hol lan da
pro je di rek tö rü Mar lo us Wes sels yap t�.
�n gi liz ce ya p� lan ko nu� ma n�n ar d�n dan
On the Sand Sa nat Vak f� Ku ru cu Ba� ka -

n� ve pro je kre atö rü K� vanç Sa r� ku� bir
ko nu� ma yap t�. As l�n da mü zis yen ol du -
�u nu söy le yen Sa r� ku�, ko nu� ma ya geç -
me den ön ce ilk kez ses len di re ce �i bir
bes te si ni pay la� mak is te di �i ni ifa de et ti
ve gi ta r�y la “Ya ka moz Ma vi si” �ar k� s� n�
söy le di. Ko nuk lar dan bol al k�� alan K� -
vanç Sa r� ku�, ilk kez böy le bir pro je nin
�s tan bul’da ha ya ta ge çi ril di �i ni be lir te -
rek, “Sa na t� m�z la Ba ha ri ye Cad de si’nde
iki ül ke nin dost lu �u nun ka l� c� bir izi ni
b� rak t�k. 10 ki �iy le ba� la d� �� m�z pro je yi
25 ki �iy le bi tir dik. So kak es na f� da bi ze
çok bü yük des tek ol du. Ka d� köy Be le di -
ye si’ne ve Sü rey ya Ope ra s� ça l� �an la r� -
na da kat k� la r�n dan do la y� çok te �ek kür
edi yo ruz” de di. 

� ÖZ TÜRK: ‘�� B�R L� �� M�Z
SÜRSÜN’

Sa r� ku�’un da ve tiy le bir ko nu� ma
ya pan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk de �un la r� söy le di: “Sa nat ç� -
n�n bas k� al t�n da ol du �u, ti yat ro su nu ya -
pa ma d� ��, ka ri ka tü rü nü çi ze me di �i bir
ül ke de böy le gü zel pro je le rin ha ya ta ge -
çi ril me sin den do la y� çok mut lu yum.
Hol lan da ile dost lu �u mu zun 400. y� l�n -
da Ka d� köy’de bir pro je ger çek le� ti ril -

me si çok gü zel.” Sa nat ç� la r�n çok so �uk
gün ler de zor �art lar al t�n da ça l�� t�k la r� n�
ifa de eden Öz türk, Ka d� köy’ün di �er so -
kak la r� n� da çi ni ler le gü zel le� tir mek için
i� bir li �i nin de vam et me si ni di le di �i ni
söy le di. 
� STORK: ‘�S TAN BUL’A KA LI CI

B�R AR MA �AN BI RAK TI NIZ’
Hol lan da Kül tür Ata �e si Da ni el Co -

ena ad Stork ise çe vir men ara c� l� ��y la
yap t� �� ko nu� ma s�n da, Hol lan da ile Tür -
ki ye ara s�n da ki dost lu �un 400. Y� l� ne -
de niy le kon ser den ser gi ye bir çok et kin -
li �in ya p�l d� �� n� an cak hiç bi ri nin bu ça -
l�� ma gi bi ka l� c� ol ma d� �� n� vur gu la d�.
Stork �un la r� söy le di: 

“Bu pro je önü mü ze ilk gel di �in de,
sa nat ç� la r�n Ka d� köy’de ki “top la r�” bo -
ya ya ca �� n� san d�k. Tam ola rak ne ya p� -
la ca �� n� an la ya ma d�k aç�k ça s�. Ama
bu ra ya gel di �i miz de gör dük ki sa nat ç� -
la r� m�z ha ri ka bir i� ç� kar m�� lar, gör -
dük le ri miz kar �� s�n da hay ran kal d�k.
Özel lik le Ka d� köy Be le di ye si’ne te �ek -
kür edi yo ruz sa nata gös ter di �i il gi den
do la y�. Hol lan da’dan ve Tür ki ye’den
bu pro je ye ka t� lan sa nat ç� la r� da teb rik
edi yo rum.”
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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)

Hollanda ve Türkiye arasındaki dostlu�un 400. yılı kapsamında iki ülkeden sanatçılar, Süreyya
Operası önündeki sokak kalıplarını çinilerle boyadılar. So�uk havaya ra�men günlerce sokakta

çalı�an sanatçılar, dostluk adına kalıcı bir iz bırakmaktan dolayı mutluydu…

BAHARiYE’Yi
ÇiNiLERLE DONATTILAR

Kad�köy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlü�ü'nden
ald���m H783780 numaral� tahsilat makbuzum kay�pt�r.

Mustafa ÇAM

06.10.2011 tarihli H serisi 812954 Makbuz No:1789146
kaybettim. Hükümsüzdür. Elif CUDR�

15.12.2011 tarihli H serisi 873722 numaral� Kad�köy
Belediyesi’nden ald���m makbuzu kaybettim.

Hükümsüzdür. Nasri ÇATI

Kad�köy Belediye B�k. ödedi�im 02.11.2011 tarih,930.00
TL.lik geçici teminat makbuzu kaybolmu�tur.

Hükümsüzdür. Hüseyin BOSBIYIK

34205430 no’lu Serbest Muhasebeci ve Mali Mü�avirlik
Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Servet SÖNMEZ

KAYIP iLANI

YILLIK 
DOSTLUK İÇİN 400
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�K�NC� sezonunda da birbirinden özel
oyunlar� tiyatroseverlerle bulu�turan Ak’la

Kara Tiyatro’da “Patron Kim?” oyun galas�
ünlü konuklar�n kat�l�m�yla yap�ld�. Galan�n
konuklar� aras�nda, Deniz Gökçer, Seçkin
Özdemir, Nursel Köse, Bedia Ener Öztep,

Mine K�l�ç, Sayg�n Soysal, Tuna
Arman, Somer Karvan, Cem Kurto�lu, Ebru

Karanfilci, Lemi Filozof, Nur Suba��,
�ebnem Gürsoy, Müge Akyamaç ve Kemal
Ba�ar’�n yan� s�ra Afife Jale Tiyatro Ödülleri
jürisi de yer ald�. Carlo Goldoni’nin me�hur
oyunu “�ki Efendinin U�a��”ndan Sava� Özdural’�n adaptasyonunu

yapt���, Ali Gökmen Altu�’un yönetmenli�ini üstlendi�i “Patron
Kim?”de Sava� Özdural, Ece Uslu, Bahad�r Vatano�lu, Levent

Ünsal, Nazan Diper, Mustafa Dinç, Pelin
Turanc�, Ilg�n Ang�n, Taylan Atl�han, Lütfi

Birses rol al�yor. Oyunda; �kiz erkek karde�i
sevgilisi taraf�ndan öldürülen Begüm

ailesine borcu olan mafya babas�ndan
alaca��n� tahsil etmek için erkek karde�inin
k�l���na girerek Beyo�lu’na gelir. Sevgilisi

Furkan’la ayr� ayr� kaçt�klar� için bir yandan
birbirlerini ararken, bir yandan da gerçek

kimliklerini herkesten saklamak
zorundad�rlar. �ki sevgili birbirlerinden

habersiz Tufan’� kendilerine yard�mc� olarak
tutunca i�ler iyice kar���r. Oyunda Ece Uslu ölen erkek karde�inin

yerine geçen Begüm’ü canland�r�rken, canl� söylenen  �ark�lar
80’lerin havas�n� tiyatro sahnesine ta��yor.

TUTUKLU Ö�rencilerle Dayan��ma
�nisiyatifi, cezaevlerindeki tutuklu ve
hükümlü ö�renciler için dayan��ma
konseri düzenliyor. 21 Aral�k Cuma

ak�am� Kad�köy Cafera�a Spor
Salonu’nda yap�lacak olan ve

cezaevlerindeki ö�rencilerin çe�itli
ihtiyaçlar�n� gidermek üzere

düzenlenen bu konsere kat�lan tüm
gruplar herhangi bir ücret talep

etmeden sahne al�yor. Konser salonun
kap�s� saat 18.30’da aç�lacak.

S�ras�yla Eski Bando, Bajar, Vardiya
ve Bandista sahne alacak. Konser

biletlerini Kad�köy’de Mephisto
Kitapevi’nden temin edebilirsiniz.

Dayan��ma biletleri 10 lira.

● Gökçe UYGUN

KADIKÖY Kültür Sanat Derne�i (KKS)
tarafından Kadıköylülerin Kadıköy ile

ilgilenmelerini, hobilerini, sanat arzularını
Kadıköy’le birle�tirmeleri amacıyla

düzenlenen Kadıköylülük temalı
yarı�ma sonuçlandı. Kadıköy’ü aktif

bir kültür-sanat kenti yapabilmek
amacı ile 2006 yılında kurulan

derne�in Kadıköy ve Kadıköylülük
temaları üzerinde gerçekle�tirdi�i, �iir,

güfte, foto�raf ve karikatür olmak
üzere 4 kategorili yarı�maya, Kadıköy’den

izler ta�ıyan ba�vurdu. Eserlerin son
teslim tarihi olan 30 Ekim’e dek

Kadıköy’ün yanı sıra �stanbul’dan hatta
Türkiye genelinden de katılımlar oldu. Ünlü
sanatçılar ve uzmanlardan olu�an Seçici
Kurulların 1 Kasım-9 Aralık 2012 tarihleri
arasında yaptıkları de�erlendirmelerden

sonra, sonuçlar 14 Aralık Cuma günü
açıklandı. Derne�in internet sitesinden

kamuoyu ile payla�ılan sonuçlara göre,
KKSD 2012 Kadıköy Yarı�maları'nda ödül

alanlar �öyle:

� ���R YARI�MASI
� Birinci: Miyaser Gül�en “Güzel Kadıköy”

� �kinci: Nihat Malkoç “Kadıköy
�ehrengizi”

� Üçüncü: Evren Özcan “Khalfabe”
� MANS�YONLAR 

� Halenur Kor ”Kadıköy’de Geçmi�
Zamana Yolculuk” 

� Serap Öz “Kadıköy’ü Sevmek”
� Nedim Uçar “Kadıköy”

� FOTO�RAF YARI�MASI
� Birinci : Ahmet Kılınç

� �kinci : Kutlu Altay Kocaova
� Üçüncü : Cüneyt

Çelik
� MANS�YONLAR: 

� Kutlu Altay Kocaova
� GÜFTE YARI�MASI

� Birinci : Hanife Atakay
“Kadıköy”

� �kinci : Hasan Cemil �ensever
“Kadıköy’lü Bir Esmere Vuruldum”

� Üçüncü : Sefer Yürük “Kadıköy’lü
Olsaydım”

� MANS�YONLAR: 
� Serap Öz “Kadıköy’e Övgü”
� KAR�KATÜR YARI�MASI:

Karikatür Seçici Kurulu tarafından, ödüle
de�er eser bulmadı�ından ödül

verilememi�tir.

� ÖDÜL TÖREN� CKM'DE
Dereceye girenlere ödülleri, 23 Aralık

Pazar günü saat 15.00'te Kadıköy
Belediyesi Caddebostan Kültür

Merkezi'nde (CKM) düzenlenecek törenle
verilecek. Aynı zamanda açılacak sergide

de eserler sergilenecek. Öte yandan
KKSD Yönetim Kurulu, yarı�ma sonrası
yayınlanacak kitapla, ödül kazananlar ve

eserleri tanıtma kararı aldı. Böylelikle
Kadıköy ile ilgili emek veren ki�iler ve

eserlerinin kalıcı hale gelmesi
hedefleniyor. Kitabın, ödül törenine

yeti�tirilmesi planlanıyor.

● Semra ÇELEB�

Do �aç la ma oyun la r�y la y�l lar d�r
Tak sim’de se yir ciy le bu lu �an
�s tan bu lim pro’nun la bo ra tu var

gru bu im pro LAB, 22 Ara l�k’ta Ka d� -
köy Ot hel lo Ca fe’de ola cak. Se yir ci -
nin bir an da ken di ni sah ne de bul du �u,
söy le di �i bir ke li me nin ko ca bir ske ce
dö nü� tü �ü, kah ka ha la r�n ek sik ol ma -
d� �� “Do �aç la ma Ko me di”yi, im pro -
LAB’dan Meh met K. Dos tay ile ko -
nu� tuk. 

� Bu gün ti yat ro ala n�n da en çok
ko nu �u lan ko nu lar dan bi ri de do �aç -
la ma ti yat ro ol sa ge rek. Oyun cu sun -
dan se yir ci si ne, her ke sin söy le ye cek
bir sö zü var. Siz na s�l ta n�m lar s�n�z
do �aç la ma ti yat ro yu?

Biz her ne ka dar sö zü mü zü sah ne de söy lü yor
ol sak da ba zen i�in te ori si ne da ir de bir �ey ler
söy le mek ge re ki yor, �u an ol du �u gi bi. Ön ce do -
�aç la ma n�n ta n� m�y la ba� la ya l�m. Ha bu ara da
bu söy le ye cek le ri min ço �u Ka dir ho ca n�n, Ka dir
Çe vik’in; ken di si do �aç la ma ti yat ro nun ül ke ye
ge ti ril me sin de ve yay g�n la� ma s�n da ön cü ol mu� -
tur. Onun bi ze ak tar d� �� bil gi ler den ya rar lan d� �� -
m� söy le me den ol maz. Do �aç la ma n�n ta n� m� di -
yor duk. Do �aç la ma y�, bir ön ha z�r l�k yap ma dan
bir form üs tü ne ça l�� mak ve sa nat sal ifa de yi ona
da ya na rak ya rat mak ola rak ta n�m la ya bi li riz. Bu -
nu mü zik te, dans ta ve di �er sah ne sa nat la r�n da da
gö re bi li riz. Bir oyu nun do� ru dan do �aç la ma ya
da ya nan bir ya p� da se yir ciy le bu lu� ma s� sü re ci ne
do �aç la ma ti yat ro de ni yor. 

� Pe ki, na s�l or ta ya ç�k m�� do �aç la ma ti yat -
ro? Kö ke ni ne ye da ya n� yor?

Do �aç la ma ti yat ro çok es ki le re da ya nan bir

ya p�. Ya ni me tin li ti yat ro or ta ya ç�k ma dan ön ce
de in san la r�n oyu nu, hem e� len ce hem de tak lit
ara c� ola rak kul lan m��. Da ha da ge ri ye gi der sek,
in san ya �a d� �� kor ku la r� n�, se vinç le ri ni be de niy -
le ifa de et mi�. Öy le an lat m��. Ri tü el di yo ruz bu -
na, bir çe �it top lu ayin ya ni.  Dans la r� var, mev -
sim sel tö ren le ri var. Bun la r�n do �aç la ma n�n ilk
ör nek le ri ni olu� tur du �u nu söy le ye bi li riz.

� Do �aç la ma so mut ola rak, ilk ne za man
sah ne de ha yat bul du?

Fran sa’da. Com me di a Dell’ar te’nin oyun ya -
p� s�n da. Com me di a Dell’ar te ba� lan g�ç ta oyun -
cu nun do� ru dan do �aç la ma y� kul lan d� �� bir ti -
yat ro for muy du. Za man için de do �aç la ma özel li -
�i azal sa da, bu form var l� �� n� sür dür dü.

� �s ter seniz bi raz da siz den, im pro lab’dan
bah se de lim.

Biz, ya ni im pro LAB, gös te ri mi zi Ko me di
Spo ru ad� al t�n da su nu yo ruz. Eki bi miz 2009 y� l� -
n�n Ey lül ay�n da Bu rak Tam do �an, Ev ren Du yal,

Ev ren Gül se ven, Er kan Uya n�k soy,
Ko ray Tar han, Se na Ta� ka p� l� o� lu,
Zey nep Tar han ve Ta r�k As lan’dan
olu �an is tan bu lim pro do �aç la ma
gru bu nun ön cü lü �ün de ku rul du. 

� Ya ni is tan bu lim pro’nun alt
gru bu su nuz di ye bi lir mi yiz?

Evet di ye bi li riz. �u an ba� ka
sah ne ler de ol sak da, bi ze bu yo lu
açan, bi zi birara ya ge ti ren grup is -
tan bu lim pro dur. Ad� m�z dan da an -
la �� la ca �� gi bi, im pro lab, bir ara� t�r -
ma ve ye ni form lar üze rin de ça l�� -
mak üze ri ne ku rul du ve yo lu na da
öy le de vam edi yor.

� Si zin ye ni bir grup ol ma sü -
re ci niz na s�l ge li� ti pe ki?

Yak la ��k üç ay, yi ne ay n� gru -
bun ön cü lü �ün de ve yurt d� ��n dan ge len ko nu su -
nun eh li ki �i ler ce, �s tik lal cad de sin de ki Ter mi nal
sah ne sin de do �aç la ma ya ha z�r l�k ça l�� ma la r� na
ba� la d�k. So nun da im pro nun ya n� na lab, ya ni la -
bo ra tuv ar ke li me si ni ek le dik. Ar g�n Ay taç, Cen -
giz E�i yok, De niz Çe küç, Er di Ke ment, ben,
Mus ta fa Çi çek, Öz gül Sa� d�ç, Zey nep Çi çe ko� -
lu, ve Zin nu re Tü re’den olu �an ekip le ay n� sah -
ne de gös te ri le ri mi ze ba� la d�k. 

� Do kuz ki �i say d�n�z. Ka la ba l�k bir kad ro
sa y�l maz m� bu do �aç la ma ti yat ro için?

�im di ben de onu di ye cek tim. Biz bu say d� -
��m kad roy la ç�k m� yo ruz �u an sah ne ye. �u an da
be� ki �i yiz. Ar g�n Ay taç, Cen giz E�i yok, De niz
Çe küç, Zey nep Çi çe ko� lu, ve ben.  Az m� çok
mu bi le mem ama fes ti val ler ya p� l� yor me se la.
Yurt içi ya da yurt d� ��n da.  En son �z mit fes ti va -
lin de otuz be� ki �iy dik sah ne de. Be� yüz ki �i lik
sa lon t� ka ba sa do luy du ve hem biz hem se yir ci
de li gi bi e� len dik. 

6 21 - 27 ARALIK 2012 SANATKÜLTÜR

784 do �um lu re form cu Pa di �ah, çok
genç ya ��n dan iti ba ren bü yük sos yal
so run lar la ta n�� t�. Bu onun h�z la ol gun -
la� ma s� na yol aç t�. Çok sev di �i am ca -

s� II I. Se lim’den, dev le tin kö tü du ru mu nu,
da �� l�p çök me ye do� ru yak la� t� �� n� ö� ren -
di. Kur tu lu� için çok cid di, ge ni� ve kök lü
ye ni dü zen le me le rin �art ol du �u nu da ha
yir mi ya �� na gel me den gör dü. Yö ne tim
kad ro la r� n�n de rin ce ha le ti ne ya k�n dan ta n�k
ol du. Yüz ler ce y�l l�k Os man l� mi ra s� n�n bu
yüz den el den ka y�p git mek te ol du �u nu al -
g� la d�. Ge li� mi� dün ya dan al�n ma s� ge re ken
dü �ün ce, yö ne tim tar z� ve e�i tim zih ni ye ti
gi bi ye ni lik le re, mu ha fa za c� tay fa n�n dü� -
man l� �� n� ve sa ra y�n ça re siz li �i ni y�l lar ca ya -
�a d�. Hal k�n ken di ç� ka r� n�n bi lin cin de ol ma -
ya cak ka dar dün ya dan ha ber siz ol du �u nu
da el bet göz lem le mi� ti. Sö züm ona kit le nin
bas k� s�y la, Ha li fe Sul tan Se lim II I’ün na s�l
taht tan in di ril di �i ni, son ra da ib rik çi ba �� n�n
eliy le bo �a z� n�n ke sil di �i ni; bü tün bun la r�n
ba� naz ta k� m� n�n, kö �e ba� la r� n� tut mu� ka -
pa l� ge le nek sel bir ha ya t�n bil gi siz in san la -
r�n ca ya p�l d� �� n� iz li yor du. Bu es ki mi� ve ge -
ri kal m�� zih ni ye tin in san la r�, Os man l� or du -
la r� n�n sü rek li ye nil gi le rin den, top rak ka y�p -
la r�n dan, ma li zor luk lar dan da ders ç� kar m� -
yor lar d�. 

Ün lü ta rih çi N. Ior ga, “Os man l� lar bir çok
de fa lar or ta ya at� lan ye ni fi kir le re bir tür lü
�s� na m� yor lar d�; halk na za r�n da git gi de nef -
ret ka za nan Pa di �a h�n (II I. Se lim) yük sek
dü �ün ce le ri uy gu la na m� yor du” di ye yaz -
m�� t�r. �� te II. Mah mut, am ca s� n�n kat le dil -
me siy le du rak sa yan Tür ki ye’nin mo dern -
le� me ham le le ri ni ye ni den ba� lat ma ya az -
met mi� ve bu nun için sa b�r la ve dik kat le
bek le me si ni bil mi� tir. Y�l lar ca ye ni dü zen le -
me dü� le ri ni ve plan la r� n� kur mu� tur. 

Alem dar, Mus ta fa Pa �a’n�n Ye ni çe ri
ayak lan ma s�n da öl dü rül me si ni ve bir kaç y�l
için de pe� pe �e olu �an ik ti dar mü ca de le le ri -
ni ya k�n dan gör mü� tür. �a ir Yah ya Ke mal’e
ku lak ve re lim: “Bu dev le tin ge çir mi� ol du �u
ka� ��k l�k la r�n hiç bi rin de, o vak’ada ol du �u
ka dar f� r�l dak çev ril me mi� tir (Alem dar Pa -
�a’n�n ölü mü ne yol açan is ya n� kas te di yor)”
di ye ya zar. II. Mah mut, ne ga rip tir ki, Se -
lim’den son ra Pa di �ah ya p� lan IV. Mus ta -
fa’n�n ken di si için ver di �i ölüm fer ma n�n dan
Alem dar Pa �a’n�n ye ti� me siy le kur tul mu�;
ama Sul tan Mus ta fa için bu de fa ölüm fer -
ma n� n� o ver mi� ve emir in faz edil mi� tir.

Sul tan Mah mut’un ha ya t�, 1826’ya ka -
dar iç dün ya s� n� bü yük öl çü de giz le ye rek
ama yi ne de pe� pe �e ge len bü yük si ya si
kar ga �a lar için de geç ti. �eh rin or ta s�n da At
Mey da n�n da top la na rak “gâ vur usu lü ta lim
gör mek is te mi yo ruz” di ye tem po tu tan ve
y�l lar ca Sul tan’�n ye ni lik pro je le ri ni en gel le -
yen vu ru cu güç olan Ye ni çe ri Oca ��’n� yer -
le bir etik ten son ra ki on iki y�l da top lum ha -
ya t� na bü yük ye ni lik ler ge tir di. On bin ler ce
Ye ni çe ri nin or ta dan kal d� r�l ma s� n�, Si pa hi le -
rin te miz len me si iz le di. Çok sa y� da dev let
ada m� idam edil di. K� sa ca s� Sul tan as�l
1826’da hü küm dar ol du. Ama buh ran lar
onun pe �i ni b� rak ma d�. Rus lar’a kar �� kay -
be di len sa va� lar bir ya na, as�l dra ma tik
olan, dev le tin M� s�r Va li si Meh met Ali Pa �a
kar �� s�n da dü� tü �ü du rum dur. Çün kü Os -
man l� �s tan bul’un dan ön ce mo dern le� me
ham le le ri ni ger çek le� ti ren M� s�r Va li si, ye ni
ma li sis te mi ve Fran sa’dan al d� �� mo dern
as ke rî dü zen sa ye sin de, Pa di �ah kar �� s�n da
ba� kal d� ra bil di. Hat ta Os man l� or du la r� n� iki
de fa ye ne rek, Kü tah ya’ya ka dar gel di ve
Mah mut II.’yi Av ru pa ül ke le rin den ken di va -
li si ne kar �� yar d�m is te mek du ru mun da b� -
rak t�. Sul tan, ida re de, mâ li ye de ve özel lik le
e�i tim de ka l� c� ye ni lik ler ge tir di. 1827’de
mo dern T�b bi ye’nin aç� l� ��, zih ni yet de �i �ik -
li �i nin önem li gös ter ge si dir. Mah mut II., Av -
ru pa’ya ö� re nim için Os man l� genç le ri ni
gön de ren ilk sul tan d�r. �lk mo dern or du yu
olu� tur du, as ke rî e�i ti mi kur du. �lk de fa nü -
fus sa y� m� yap t�r d�. �s kem le ye otu rup por -
tre si ni res met tir di. Mo bil ya kul lan ma ya ilk
de fa onun za ma n�n da ba� lan d�. Pos ta te� -
ki la t� kur du. Pa sa port da onun za ma n�n da
Türk le rin ya �a m� na gir di. K� l�k k� ya fet üze -
rin de dur du ve ye ni tarz gi yi mi ba� lat t�. �s -
tan bul çok ses li mü zik, ha ri ta c� l�k, re sim sa -
na t� ile ta n�� t�. Ba kan lar (ve zir ler) ile Av ru pa
usu lü bir lik te ça l�� ma, ya ni Ba kan lar Ku ru lu
sis te mi ni ge tir di. Mah mut dev rin de ya �a -
nan dra ma tik olay lar dan bi ri de, �s tan -
bul’da ki Or ta doks Pat ri �i’nin, Mo ra �s ya -
n�’nda dev let aley hi ne ça l�� t� �� için idam
edil me si dir. Bu da bir ilk tir. Her hal de bir hü -
küm dar için al�n ma s� son de re ce güç bir
ka rar d�r.

Özet le, ge çen ya z� da ve bu ra da k� sa ca
do kun du �u muz olay lar di zi si, �kin ci Mah -
mut’un 54 se ne lik ha ya t� na s�� m�� t�r.
1838’de genç ya� ta ölü mü ne bu yo �un ve
ac� lar la do lu ha ya t�n se bep ol du �u nu da
dü �ün me li. Yak la ��k dört yüz se ne dir in sa -
no� lu nun ya rat t� �� ge li� me ler den ha ber siz
ya �a yan Tür ki ye’yi, Or ta ça�’dan ç� ka r�p yö -
rün ge si ni ye ni za man la ra so kan O’dur. �ç ki
iç me si ni çok se ver di. Öm rü nü ge ri ka fa l� lar -
la mü ca de le ye ver mi�, Türk ta ri hi nin say g�
ve sev giy le an�l ma s� ge re ken, dev rim ci bir
ön de ri dir. �l ham al�n ma s� ge re ken Os man l�
ge le ne �i ni o tem sil eder.

Murat  KATOĞLU
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REFORMCU SULTAN II.
MAHMUT’UN TRAGEDYASI (2) Komedi sporuyla

eğlence garanti!
Komedi sporuyla
eğlence garanti!
Komedi sporuyla
eğlence garanti!
Komedi sporuyla
eğlence garanti!
Komedi sporuyla
eğlence garanti!
Komedi sporuyla
eğlence garanti!

Seyircinin oturmadı�ı aksine oyuna katılıp oynadı�ı, oynattı�ı, dinledi�i, söyledi�i,
alkı�larla puan verdi�i “komedi sporu” nihayet Kadıköy’de! Bu i�i en iyi yapan tiyatro

gruplarından improLAB, oyunlarıyla ‘e�lenceyi’ garanti ediyor.

�MPROLAB’IN 22 Aral�k Cumartesi
ak�am� Othello Cafe’de oynayacaklar�

“Do�açlama Komedi” ile ilgili ise Dostay
�unlar� söylüyor: Oyun ortalama bir buçuk

saat sürer ve oynanan oyunlar�n tekrar�
yoktur. Her bölüm, seyirciden al�nan

yönelimlerle o anda do�açlan�r. Çünkü
seyirci sadece oturmaz, kat�l�r, oynar,

oynat�r, dinler, söyler, alk��larla puan verir. 
Ayr�ca yemek yapmay� bilir, yan�nda her
daim bir kitap ta��r, birbirinin s�rt�n� ka��r,
gülerken karn�n� tutar, çocuklar�n gaz�n�

al�r, çölle�meye kar�� durur, �iirperverdir,
radyoperesttir. O en h�nz�r fikirlerin vücut

bulmu� halidir. O B�R TANED�R ! 
Gösteride kullan�lan müzikler tamamen

do�açlama olup, bestecileri de
sahnededir. Gösterimizde gördü�ünüz

oyunlar� diledi�iniz zaman evinizde, e�inize
dostunuza, konu-kom�unuza tatbik

edebilirsiniz. Bunda herhangi bir sak�nca
olmamakla birlikte impro laboratuvar�’n�n

yapm�� oldu�u ara�t�rmalara göre
e�lendirici etkisi kan�tlanm��t�r. Kad�köy’de,
Othello Cafe’de. Cafera�a Mh. Zuhal Sk.
No: 4/A rezervasyon için 0 216 336 06 25
ya da 0554 647 05 05 numaral� telefonlar�
arayabilirler. Bu ay�n 22’sinde bekliyoruz.
Ama önce rezervasyon. Salonumuz 25

ki�ilik çünkü.

DOĞAÇLAMA KOMEDi
22 ARALIK’TA!

KADIKÖY’ÜN alternatif mekânlar�ndan KargART’�n
büyük ilgi gören ancak bir süredir

gerçekle�tirilemeyen etkinli�i “Filmini Kap Gel” geri
dönüyor. K�sa metraj filmlere aç�k olan etkinlikte,

filminizi kap�p KargART’a geliyorsunuz ve bir
yönetmen ile di�er genç yönetmen adaylar�na

izletme �ans� yakal�yorsunuz. Filminiz izlendikten
sonra üzerine konu�uluyor ve ald���n�z ele�tiriler ve

önerilerle evinize dönüyorsunuz. 29 Aral�k
Cumartesi, saat 14.00’den itibaren gerçekle�ecek

etkinli�in bu seferki yönetmen konu�u �lksen
Ba�ar�r. 1978 do�umlu genç yönetmen, senaristli�ini

oyuncu Mert F�rat ile birlikte üstlendi�i ilk uzun
metrajl� filmi Ba�ka Dilde A�k ile dikkat çekti. Alt�n
Portakal, �pek Yolu, Ankara, Berdyansk ve K�br�s
uluslararas� film festivallerinden 7 ödül alan filmin

ard�ndan senaryosunu yine Mert F�rat ile payla�t���
Atl�kar�nca filmini yönetti. �kinci filmi de Alt�n Portakal
ve �stanbul Film Festivali’nde ödüller ald�. Ücretsiz

etkinlikle ilgili ayr�nt�l� bilgiye ula�mak için
info@kargart.org adresine ileti gönderebilirsiniz.

Filmini kap gel,
yönetmenler izlesin!

‘Patron Kim?’in galasında ünlüler geçidi

Sa nat ç� lar Ka d� köy için üret ti
Kadıköy Kültür Sanat Derne�i’nin Kadıköylülük temalı kültür sanat yarı�masında

ödül kazananlar için  23 Aralık Pazar günü CKM’de tören yapılacak.

Caferağa’da Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma Konseri
Bajar
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Mes le �in de ol du �u ka dar sa na t�y la da
ad�n dan söz et ti ren Ka d� köy Cum hu ri -
yet Ba� sav c� Ve ki li �s met Efe’nin ilk ki -

�i sel re sim ser gi si Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Sa nat
Ga le ri si’nde aç�l d�. 

19 Ara l�k 2012-5 Ocak 2013
ta rih le ri ara s�n da aç�k ka la cak
ser gi nin aç� l� �� Ka d� köy sa nat
ca mi as�n da bü yük ses ge tir di.
19 Ara l�k 2012 Çar �am ba gü -
nü ger çek le �en aç� l� �a Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se -
la mi Öz türk, hu kuk ve sa nat
ca mi as�n dan ön de ge len isim -
ler ka t�l d�. Yak la ��k 8 y�l dan bu
ya na Ka d� köy’de gö rev ya pan ve
sa na ta olan il gi siy le ya k�n dan ta n� -
nan Sa nat ç� Sav c� �s met Efe, Ana do lu
ve �s tan bul’da ki gö rev le ri s� ra s�n da da sa -
na t� ya �a m�n dan ek sik et me di ve de vam l� üret ti.
Da ha ön ce çe �it li kar ma ser gi le re ka t� lan sa nat ç� -

n�n Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi Sa nat Ga le ri si’nde aç� lan ser gi si ise ilk ki �i -
sel ser gi si ol ma özel li �i ni ta �� yor. 

� BU �L G� BA NA 
GÜÇ VE ENER J� VER D�

Sa nat de ni lin ce Ka d� köy’ün fark l� bir ye -
re sa hip ol du �u nu ve ilk ki �i sel ser gi si ni

aç ma n�n ken di si ne Ka d� köy’de na sip
ol du �u nu be lir ten Efe, “40 y�l d�r sa -
na t�n için de yim. Bu sü re zar f�n da
da ha çok ka ri ka tür le il gi len dim.
Son 15 y�l re sim sa na t� na a��r l�k
ver dim. �lk ki �i sel ser gim de al d� -
��m olum lu yak la ��m lar be ni mut -
lu et ti. Bu il gi ba na güç ve ener ji
ver di” de di. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk ise Ka d� köy Be le di -

ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Sa -
nat Ga le ri si’nin her za man ol du �u gi bi

yi ne önem li ve özel bir et kin li �e ev sa hip li -
�i yap t� �� n� ifa de et ti �i ko nu� ma s�n da, Sav c� �s -

met Efe’ye hem mes le ki hem de sa nat ya �a m�n da
ba �a r� ve mut lu luk di le di.

HABER 21 - 27 ARALIK 2012 7

Kadıköy Cumhuriyet Ba�savcı Vekili �smet Efe’nin
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat

Galerisi’nde açılan ilk ki�isel sergisi, 19 Aralık 2012-
5 Ocak 2013 tarihleri arasında gezilebilir. 

SIRADIŞI SAVCI İSMET EFE
ESERLERİYLE CKM’DE

SIRADIŞI SAVCI İSMET EFE
ESERLERİYLE CKM’DE

SIRADIŞI SAVCI İSMET EFE
ESERLERİYLE CKM’DE

SIRADIŞI SAVCI İSMET EFE
ESERLERİYLE CKM’DE

SIRADIŞI SAVCI İSMET EFE
ESERLERİYLE CKM’DE

SIRADIŞI SAVCI İSMET EFE
ESERLERİYLE CKM’DE

Serginin açılı�ı seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekle�ti.

SIRADIŞI SAVCI İSMET EFE
ESERLERİYLE CKM’DE
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● Gökçe UYGUN

Kent sel Dö nü �üm Ya sa s� ola rak bi li nen
Afet Ris ki Al t�n da ki Alan la r�n Dö nü� tü -
rül me si Hak k�n da Ya sa’n�n ilk uy gu la -

ma la r� ba� la d�. Bu kap sam da ça l�� ma la r�n h�z la
sür dü �ü Ka d� köy’de ka mu ya p� la r�n dan son ra,
özel mül ki ye te ait ilk bi na n�n y� k� m� ya p�l d�. 

Ba� dat Cad de si’nde 50 y�l ön ce ya p� lan 5
kat l�, 18 da ire li Tev fik Pa �a Apart ma n�, Kent sel
Dö nü �üm Ya sa s� kap sa m�n da apart man sa hip le -
ri nin ba� vu ru suy la, ilgili ba kan l�k tan li sans alan
bir mü hen dis lik fir ma s� ta ra f�n dan in ce len di.
�n ce le me so nu cun da 50 y�ll�k bi na n�n dep rem
aç� s�n dan bü yük risk ta �� d� �� be lir len di. Ka d� -
köy Be le di ye si, ra por do�rultusunda ha re ke te
ge çip, bi na n�n ta pu su na �erh ko ya rak bi na ya y� -
k�m ruh sa t� ver di. Fe ner yo lu mev kii nu ma ra
30’da yer alan Tev fik Pa �a Apart ma n�, 19 Ara -
l�k Çar �am ba sa ba h� Ka d� köy Be le di ye si’nin
gö ze ti min de, özel bir y� k�m fir ma s�n ca y� k�l d�.
Y� k� m� izleyen Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk, y� k�m ala n�n da Kent sel Dö nü �üm
Ya sa s�’n�n Ka d� köy’de uy gu lan ma sü re ciy le il -
gi li bil gi ver di. Öz türk, “Bu gün bu ra da Çev re
ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’n�n ç� kar d� �� Kent sel
Dö nü �üm Ya sa s� kap sa m�n da, dep re me da ya -
n�k s�z olan bi na la r�n ön ce ra por la n�p son ra y� -
k�l ma s� na da ir ça l�� ma la r�n Ka d� köy’de ki ilk
uy gu la ma s� n� ger çek le� ti ri yo ruz. Bu nun Ba� dat
Cad de si’nde ol ma s� ta ma men te sa düf. Ka d� -
köy’ün her ye rin de ki bi na la r�n du ru mu bir bi rin -
den fark l� de �il. Bu bi na 50 y�l ön ce el le ka r� lan
be ton la ya p�l m��. Do la y� s�y la da ha ön ce bu ve
bu gi bi bi na la ra ‘ye rin de ka la bi lir’ ra po ru ve ri -
le bi li yor du. Ama bu ya say la bir lik te bu nun dep -
re me da ya n�k s�z ol du �u tes pit edil mi� ve y� k� -
m� na ka rar ve ril mi� tir’’ de di. Ka d� köy’de ben -
zer du rum da �im di lik 5-6 bi na ol du �u nu, an cak
önü müz de ki sü reç te bu ra ka m�n ar ta ca �� n� vur -
gu la yan Öz türk, “Ka d� köy’de ki 30 bin 500 bi -
na n�n 2 bin 800’ü 1998’den son ra
ya p�l d� �� na gö re, 27 bin bi na -
m�z risk ta �� yor. Bu nun 15
bi nin ise he men ye ni len -
me si ge rek. Bu nun iyi
bir ba� lan g�ç ol ma s� n�
di li yo rum. Dep re min
ne za man ola ca �� n�
bil mi yo ruz, uma r�z o
sü re bi ze ta n� n�r.”
ifa de si ni kul lan d�.

� EN FAZ LA
BA� VU RU KA DI -

KÖY’DE
Önü müz de ki sü re cin,

sa de ce bi na la r�n de �il ken -
tin de ye ni len di �i bir sü reç ola ca �� na i�a ret
eden Öz türk, �öy le de vam et ti; “Çün kü ye ni ya -
p� la cak olan bi na lar tü mü nün al t�n da oto park lar
ola cak, bah çe alan lar da ha bü yük ola bi le cek.
Ba z� apart man lar bir le� ti �i tak dir de imar du -
rum la r�n da fark l� l�k lar ola bi le cek. Bu da va tan -
da ��n da ha ko lay bi na yap ma s� n� sa� la ya bi le -
cek. Tek ek si �i miz �u an ba kan l� ��n bir le� me ler

ha lin de ne ka dar imar ar t� �� ve -
re ce �i ne da ir bir yö net me li �i nin
ol ma y� ��... Bu da ya p� l�r sa sü reç

h�z ka za na cak. Be le di ye ola -
rak bu ko nu ya des tek ve -

ri yo ruz. Çev re ve �e hir -
ci lik �l Mü dür lü �ü’nün
ver di �i bil gi ye gö re
�u an da �s tan bul’da
en faz la ba� vu ru Ka -
d� köy’de. Zi ra Ka d� -
köy lü bu ko nu ya çok
du yar l�. Ya sa dan ön -

ce bi le yurt ta� lar bi na -
la r�n ye ni len me si için

bi raz imar at� �� ve ril me si
ko nu sun da bas k� la r� var -

d�.”
� BE LE D� YE N�N ��R KE T�

L� SANS AL DI
Ka d� köy’de ya �a y�p da bi na -

s� n�n dep rem ris ki ni,  be le di ye
gü ven ce siy le, pi ya sa n�n ne re -
dey se ya r� fi ya t� na yap t�r mak is -
te yen le rin ad re si ise KAS -

DA�... Ka d� köy Be le di ye si’nin
�ir ke ti olan KAS DA� Tur. E�it.
Çev re Tem. Oto Hiz. �n� Yay.
San.Tic.A.�.,  Çev re ve �e hir ci lik
Ba kan l� ��’n�n �s tan bul’da yet ki
ver di �i 47 fir ma dan bi ri ol du.
Yak la ��k 1 ay ön ce li san s� n�
alan KAS DA�, Ka d� köy Be -
le di ye si’nin KAS DA�’tan
so rum lu Ba� kan Yar d�m c� s�
Mah mut Tan yol yö ne ti min -
de ça l�� ma la r� na ba� la d�.
Tan yol’un ver di �i bil gi le re
gö re ön ce ko nu sun da uz man -
lar dan olu �an 8 ki �i lik bir Kent -
sel Ye ni le me eki bi ku rul du. Ka d� -
köy Be le di ye si Ya p� Kon trol Mü -
dür lü �ü Be ton ve Ze min La bo ra tu -
va r�’na da li sans al�n d�. Böy le ce
be le di ye nin 2 ku ru mu için bir lik te
ça l�� ma im kâ n� da do� du. Tan yol,

“Ka rot, be ton ve ze min in ce le me si ni bir üc ret
kar �� l� ��n da yap t� r� yo ruz. As l�n da bu nu ba� ka

bir la bo ra tu va ra da yap t� ra bi lir dik
ama be le di ye mi zin bu te si si

çok iyi, do na n�m l� ol du �u
için ter cih et tik” di yor. 
� R�SK L� B� NA LA RA

60 GÜN SÜRE
Pe ki sü reç na s�l i� li -

yor? Mah mut Tan yol
�öy le an la t� yor;

“Va tan da� bi ze ba� -
vur duk ta son ra ön ce gi dip

ke �if ya p� yo ruz bi na da.
Pro je si ne uy gun mu de �il mi

di ye ba k� yo ruz. Uy gun de �il se
rö lö ve pro je si ç� ka r� yo ruz 1 haf ta -

da. Son ra bu rö lö ve ye gö re gi dip bi na dan ka rot -
lar al� yo ruz. O ka rot la r� Be ton Ze min La bo ra tu -
va r� m� za gön de ri yo ruz. So nuç la r� yak la ��k 1
haf ta da al� yo ruz. Son ra mü hen dis le ri miz ra por

ha z�r l� yor lar. Bu ra por göz den ge çi ri -
lip, onay la n�p, bi na sa hi bi ne tes lim
edi li yor. Bun la r�n hep si 15-20 gün sü -
rü yor. Risk li bi na ka ra r� ç� kar sa 60
gün sü re ve ri li yor. 60 gün de apart man
sa hip le ri ken di y�k maz sa, be le di ye y� -
k� yor. Bu nun be de li ni de yi ne ma lik -
ler den al� yor”

KAS DA�’�n bir bi na da in ce le me
ya pa bil me si için bir apart man da ki kat
ma lik le rin den bi ri nin bi le mü ra ca at et -
me si ye ter li olu yor. An cak bu du rum -
da, bu in ce le me nin be de li ni o ma lik
öde mek du ru mun da ka l� yor. KAS -
DA� �im di ye dek 4-5 bi na n�n risk ana -
li zi ni yap t�. Bu i� ler, bu gün ler de ra por
a�a ma s�n da. KAS DA� �u an gün de 2-
3 ra por ve re bi le cek du rum da. An cak
ta lep art t� �� tak dir de kad ro ge ni� le ti le -
cek.

� B� NA NI ZI, P� YA SA DAN
DA HA UCU ZA KAS DA�’A

YAP TI RA B� L�R S� N�Z
Mah mut Tan yol, fi yat lan d�r ma ko -

nu sun da, “Biz Ba kan l� ��n ve ba y�n d�r -
l� ��n ver di �i fi yat lar dan ya p� yo ruz. Bu
da pi ya sa n�n yak la ��k 3’te bi ri. En
az�n dan ya r� s�… Bi zim 2 bin -2 bin
500’e yap t� �� m�z bir risk ana liz ra po -
ru nu, �TÜ, YTÜ ya da özel fir ma lar 5-
6 bin ci va r�n da ya p� yor” bil gi si ni ve ri -
yor. “Önem li olan Ka d� köy lü ye hiz -
met et mek’’ di yen Tan yol, söz le ri ni
�öy le ta mam l� yor: “Ka d� köy lü yü bu
dep rem ris kin den kur ta ra rak, sa� lam
ko nut ve i� yer le rin de ya �a ma la r� n�, ça -
l�� ma la r� n� sa� la mak. Ka d� köy lü nün
de il gi si çok. 50’ye ya k�n res mi ba� vu -
ru var.  Bi ze mü ra ca at edin ce ar t�k dö -
nü �ü yok... E�er bi na n�z risk liy se, y� -
k�m ge re ki yor sa ra po ru, be le di ye nin
il gi li bi rim le ri ne ile te ce �iz. Son ra y� -
k�m i� lem le ri ba� la ya cak. Ya ni ra por -
lar ç�k ma ya ba� la y�n ca, sa at i� le me ye
ba� la ya cak ma ale sef... �n san la r� ha yat -
la r� teh li ke de olan bir bi na da ya �at -
mak tan sa,  ka rar ve rip bi na la r� n� ye ni -
le me si ni sa� la ma l� y�z. Bi zim de gö -
rev le ri miz den bi ri bu za ten. Ka d� köy
Be le di ye si her ko nu da ol du �u gi bi
kent sel dö nü �üm ko nu sun da da, Ka d� -
köy lü le re  en iyi hiz me ti sun mak için
ön cü bir dav ra n�� ta bu lun du.’’
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

alu mu nuz vec hiy le �ehr-i �s tan bul, 2010 y� l�n -
da üç ‘Av ru pa Kül tür Ba� ken ti’nden bi ri se çil -
mi� ve �eh re bu alan da kul la n�l mak üze re hat -
r� sa y� l�r bir mik tar fon bah �e dil mi� tir. ‘Kül tür’

çe �it li an lam la r� olan bir ke li me dir. Me se la “Uy gun bi yo lo -
jik �art lar da bir mik rop tü rü nü üret me” de ‘kül tür’  ke li me -
siy le ifa de edi le bi lir; do la y� s�y la bu ra da ge çen kül tür’ün
‘in sa n�n es te tik ya ra t� c� l� �� n�, sa nat ve ede bi ya t� ta rif et ti �i -
ni be lir te lim. Bu ya z� da bu na k� sa ca kül tür/sa nat di ye lim.
Ba z� la r� m�z bu ‘Av ru pa Kül tür Ba� ken ti’ me se le si ni ‘Kar -
puz Gü ze li’ se çil mek gi bi bir ödül ka zan mak ola rak al g� la -
y�p gu rur lan sa da, as len bu se çi min ‘i� lev sel’ bir an la m�
var d�. Kül tür/sa nat ala n�n da pro je le ri te� vik et mek, yi ne
bu alan da te sis ve im kan la r�n ar t� r�l ma s� gi bi... Ya ni as l�n -
da bu bir ödül de �il, ‘f�r sat’t�. Hay di biz �im di yet ki li le rin
lan se et ti �i gi bi �s tan bul’u kül tür/sa nat ala n�n da ge li� mi�
ve ak tif bir kent ol ma s�n dan do la y�, Av ru pa’da ki bir çok
�eh ri ge ri de b� ra k�p ‘Kül tür Ba� ken ti’ se çil di di ye ka bul
ede lim ve Av ru pa Kül tür fo nu nun da haz me dil me sin den
iki y�l son ra; 2012 y� l� n�n Ara l�k ay�n da �s tan bul’un kül -
tür/sa nat ya �a m� na, ti yat ro üze rin den bir ba ka l�m...

�s tan bul nü fus ba k� m�n dan Av ru pa’n�n di �er kent le riy -
le kar �� la� t� r�l d� ��n da, hep si ni ge ri de b� ra k�p ipi ön s� ra da
gö �üs ler. Ge lin gö rün ki i� ti yat ro ya ge lin ce, hem sa lon
hem de kol tuk sa y� s� ola rak hep si nin ge ri sin de ka l� yor. ‘�s -
ta tis tik le re gö re’ �s tan bul’da 400 ki �i ye bir ti yat ro kol tu �u
dü �er ken, bu sa y� �s tan bul’a ya k�n nü fu sa sa hip Pa ris’te
173, ka p� kom �u muz Ati na’da 125, Vi ya na’da ise 83. �s -
tan bul’da, dev nü fu sa kar ��n ge li� mi� Ba t� kent le ri ne gö -
re sa lon sa y� s� da göz le gö rü lür öl çü de az. �s tan bul’da ki
sa lon sa y� s� 54. Kar �� la� t�r mak için söy lü yo rum, �s tan bul’a
na za ran ‘hap ka dar’ di ye bi le ce �i miz, �eh ri miz den al t� kat
kü çük olan Vi ya na’n�n ti yat ro sa lo nu sa y� s� 55.

�s tan bul’da ‘ti yat ro’nun bel ke mi �i ni öde nek li/ka mu
des tek li ti yat ro lar olu� tu ru yor. Ha ni �u “bo �u bo �u na pa -
ra yi yen”, “ka pa ta l�m git sin” de ni len ti yat ro lar. �e hir ve
Dev let ti yat ro la r� n�n ya n� s� ra, dev let ten des tek alan özel
ti yat ro lar da mev cut. �l çe be le di ye le rin den öde nek ol ma -
sa da üc ret siz sa lon tah si si alan özel ti yat ro la r�n da bir an -
lam da des tek gör dü �ü nü söy le ye bi li riz. Me se la Ka d� köy
Be le di ye si’nin bu �e kil de i� le yen be� adet kül tür mer ke zi
var. Kül tür Ba kan l� ��’na ba� l� Dev let Ti yat ro la r�’n�n sa lon
sa y� s� be�, bun la r�n top lam kol tuk sa y� s� da 2.800 do la y�n -
da de ni yor. ‘De ni yor’ di yo rum çün kü bu sa y� n�n 1.650’si
için de üç sa lon AKM’ye ait. Di �e ri yi ne Tak sim’de bu lu -
nan Tak sim Sah ne si. AKM ta di lat ta da, ge çi ci ola rak kü -
çük sah ne ler onun ye ri ni al d� da, fa lan da fi lan da... AKM
ta di la ta 2008 y� l�n da gir di, bu gün ne re dey se 2013’e gir -
mek üze re yiz. Bu ka dar za man da de �il ta di lat, ye ni den
bi na in �a edil se yi ne bit mi� ti. Ya r�n AKM aç� l�r m� aç�l maz
m�, ti yat ro ya ve rir ler mi, ope ra ya m� ve rir ler, al�� ve ri� mer -
ke zi ne mi dö nü� tü rür ler, mey dan pro je siy le mi bir le� ti rir -
ler, üze ri ne tüy di kip Ka nat l� Hay van la r� Se ven ler Der ne -
�i’ne mi tah sis eder ler bi le mem. Bu gün AKM sah ne si �s -
tan bul’un fii li ti yat ro sah ne le rin den bi ri de �il dir, ke sin olan
bu dur. DT’nin Ce va hir Al�� ve ri� Mer ke zi ve ba z� il çe be le -
di ye le rin ce tah sis edi len sah ne le ri ni say maz sak do� ru
dü rüst bir sa lo nu ol du �u nu bi le söy le ye me yiz. Ör ne �in
ken di le ri ne tah sis edi len Üs kü dar es ki Te kel Bi na s� içi ne
in �a et tik le ri bir sah ne var ki, bi zim evin sa lo nun dan az
hal li ce! Kü çük sa lon lar el bet te ola bi lir ve ol ma l� d�r, hat ta
ye ri gel di �in de so kak ta, ye ri gel di �in de bir lo kal de de ti -
yat ro oy na na bi lir ve oy nan mak ta d�r. Ama bu ra da bah set -
ti �i miz sa lon ‘�s tan bul Dev let Ti yat ro su’nun ‘ana’ sah ne -
si dir. Dev let Ti yat ro su bir yer de özel ti yat ro la r�n oy na ya -
ma ya ca �� bü yük pro dük si yon la r� oy na ma yü küm lü lü �ü nü
de üst len mez mi? Üst le ne bi lir se ta bi i...

Ay r� ca ‘Mydo no se Show land’ gi bi me kan lar, okul la r�n
odi tor yum la r� da ti yat ro sa lo nu ola rak �s tan bul’un kol tuk
sa y� s� na ek len mi� tir. Ya ni yu ka r� da is ta tis ti ki ola rak ka bul
et ti �i miz ‘400’ sa y� s� da as l�n da ‘sa nal’ bir sa y� d�r. Bu
alan da res mi ola rak tam ve ger çek bir sa y� ya ula �a m� yo -
ruz. Za ten bu bi le ba� l� ba �� na va him bir du rum de �il mi?
Üs te lik bir de sa lo nun, ya ni me ka n�n ni te li �i/uy gun lu �u
me se le si var ki, i�in o ta ra f� na hiç gir mi yo ruz.

Öde nek li ti yat ro lar d� ��n da dev let des te �i alan özel ti -
yat ro lar da var de mi� tik. Bu ku rum lar, al d�k la r� des te �in
kar �� l� ��n da bel li bir sa y� n�n üze rin de oyun oy na mak zo -
run da lar. Ne var ki oy na ya cak sa lon bu lur lar sa! Fel lik fel -
lik pro va ya pa cak ve oyun oy na ya cak sa lon ara y� ��n da ol -
duk la r� na ben bu haf ta biz zat �a hit ol dum. Oyun var,
oyun cu var, re ji sör var... “Se yir ci var m�” der se niz, se yir ci
de var ama sa lon yok! 

E ha ni �s tan bul Kül tür Ba� ken ti’ydi?

As l ı  AY HAN

M

Salon Fakiri
Kültür

Başkenti

KENTSEL DÖNÜŞÜME EN FAZLA TALEP KADIKÖY’DEN...

iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE
iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE
iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE
iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE
iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE
iLK ÖZEL BiNA
KADIKÖY’DE
YIKILDIYIKILDIYIKILDIYIKILDIYIKILDIYIKILDI

Kent sel dö nü �üm ça lı� ma la rı na ba� la nan Ka dı köy’de, dep rem ris ki ta �ı dı �ı te spit edi len ilk özel bi na Ba� dat Cad de si’nde yı kıl dı. Yı kı mı izleyen
Ba� kan Öz türk, ‘‘Bu nun iyi bir ba� lan gıç ol ma sı nı di li yo rum. Ka dı köy’de ki 30 bin 500 bi na nın 15 bi ni nin he men ye ni len me si ge rek’’ de di.

Binaların
deprem riskini

ölçebilmek için lisans
alan Kadıköy Belediyesi

�irketi KASDA�, özel ekip
kurarak yapıları incelemeye

ba�ladı. Kadıköylüler,
piyasanın neredeyse yarı

fiyatına hizmet veren
KASDA�’a ba�vurarak,

binalarının deprem
riskini ö�renebilirler.

6306 Say�l� Kanun Kapsam�nda Riskli Yap�lar�n Tespiti için Yetki Verilen
Kurum ve Kurulu�lar �öyle:

BO�AZ�Ç� �N�AAT MÜ�AV�RL�K A.�.
KARTAL YAPI �N�. SAN. T�C. A.�.

EPP (Emlak Pazarlama �n�aat Proje Yönetimi ve Tic. A.�.)
TEKTA� MÜHEND�SL�K MÜ�AV�RL�K YAPI SAN. VE T�C. LTD. �T�.

TÜRK�YE DEPREM VAKFI
ESKON ESENLER �N�AAT VE E�T. SAN. T�C. A.�

AKS �N�AAT LAB. VE PROJE H�Z. SAN. VE T�C. LTD. �T�.
ART-YOL MÜH. M�M. �N�. TAAH. SAN. VE T�C. LTD. �T�.

PRJ MÜHEND�SL�K �N�AAT T�C. LTD. �T�.
GEDA� GAYR�MENKUL DE�ERLEME A.�.
BA�AK �N�.TAAH.TUR.SAN.VE T�C .A.�.
ALAÇAM M�M.�N�.SAN.VE T�C.LTD. �T�.

STAT�K GRUP MÜH.�N�.TAAH.SAN. VE DI� T�C.LTD.�T�.
CEM-SAN M�M.MÜH.H�Z.�N�.SAN. VE T�C.LTD.�T�.

KASDA� TUR. E�T.ÇEV.TEM.OTO.H�Z.�N�.YAY.SAN.T�C. A.�.
KANBAK �N�.TEKS.SAN.DI� T�C.LTD.�T�.

DEPREM MÜH.M�M.VE MÜ�.LTD.�T�.
YÜZBA�IO�LU MÜH.PROJE VE MÜ�.SAN.T�C.LTD.�T�.

K�MENÇE �N�.SAN.VE T�C.LTD.�T�.
�ER�FO�LU �N�.MÜH.EMLAK DEK.TUR.PAZ.T�C.LTD.�T�.

OMEGA KONSEPT PROJE YAPI TASARIM LTD.�T�.
DALMAZ MÜH.�N�.EMLAK SAN.VE T�C. LTD.�T�.

EKE M�M.MÜH.�N�.T�C.LTD.�T�.
AR�F MÜH.�N�.SAN.T�C.LTD.�T�.

�MZA YAPI �N�.MUH.GIDA TURZ.SAN.VE DI� T�C. A.�.
MODERN MUH.MÜ�.VE DAN.H�ZM.LTD.�T�.

GEOBOS ZEM�N GÜÇLEND�RME S�STEMLER� �N�.TAAH.T�C.LTD.�T�.
TEZOKAN �N�.PAZ.T�C.LTD.�T�.

ALPO MÜH.�N�.TEKS.GIDA SAN.T�C.LTD.�T�.
MOYAP �N�.MÜH.DAN.TUR.T�C.LTD.�T�.

DARTES MÜH.MÜ�.YAPI SAN.T�C.LTD.�T�.
EK��O�LU M�M.MÜH.�N�.VE T�C.LTD.�T�.

VAROL �N�.PROJE MÜH.M�M.TAAH.H�ZM.SAN. VE T�C.LTD.�T�.
EDE �N�.MÜ�.SAN. VE T�C. LTD.�T�.
PARK AS YAPI DENET�M LTD.�T�.

�DEAL YAPI DENET�M LTD.�T�.
SAYGIN YAPI DENET�M LTD.�T�.

AHS YAPI DENET�M LTD.�T�.
U�UR YAPI DENET�M LTD.�T�.

�NTER YAPI �N�. MÜH. H�Z. DAN. NAK. TUR. �TH. �HR. T�C. LTD. �T�.
S�SMOTEKN�K ZEM�N VE DEPREM MÜH. �N�. SAN. T�C. LTD. �T�.

ARTA� KENTSEL YEN�LEME A.�
ENPRO PROJE DAN. DEN. T�C. LTD. �T�

ET�K YAPI DENET�M A.�.
HAYAT YAPI DENET�M LTD. �T�
OKTAY YAPI DENET�M LTD. �T�
AYRINTI YAPI DENET�M LTD. �T�

Kamu kurumlar� olarak Çevre ve �ehircilik �l Müdürlü�ü ile �l Özel
�daresi’nin bulundu�u listede, �stanbul Kültür, Fatih, �stanbul Ayd�n,
�stanbul Teknik, Y�ld�z Teknik, �stanbul, Maltepe, Geli�im ve Okan

üniversiteleri yer al�yor. 

Binanızın deprem riskini ö�renmek
istiyorsanız 0 216 542 50 00 numaralı

telefondan, Kentsel Yenileme
Bürosu’na ba�vurabilirsiniz.

Fo to� raf lar:
Mus ta fa SÜR ME L�

Gür büz EN G�N
Tu na han YUR DA KUL

47 firma, 10 üniversite yetkili

Kentsel Yenileme ekibi

Mahmut
Tanyol
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● Gök çe UY GUN

Son gün ler de Ka d� köy Be le di ye si ile �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si ara s�n da ya �a nan
“Ata türk An� t�” ger gin li �i ye ni aç�k la ma ve

ge li� me ler le sü rü yor. 
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Ka dir

Top ba�'�n “Plan na s�l oku nur der si ver mek la z�m”
�ek lin de ki aç�k la ma s� na Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk'ten ya n�t gel di. Öz türk, “Hal -
dun Ta ner sah ne siy le Be �ik ta� �s ke le si ara s�n da
komp le, bod rum suz sö kü lüp ta k� la bi len un sur lar -
dan olu �an bir fu ar ala n� n�n çi zil di �i ni ve ko nul -
du �u nu gör dük. Bun lar plan not la r�n da var. Do la -
y� s�y la Bos tan c� Gös te ri Mer ke zi’ni kal d� r�n Ka -
d� köy Mey da n�’na ko yun an� t� da içi ne al s�n. Kal -
d� ki an� t� da içi ne al� yor bu plan. Bu nu na s�l

okur su nuz? Bu nu ba� ka tür lü oku mak müm kün
de �il” de di. 

� ÖZ TÜRK, MÜ HÜR DAR ÖNE R� S� N�
Y� NE LE D�

Öz türk, “An�t ora da kal sa da hi bu ça d� r�n için -
de ola cak. Bu plan not la r�y la sa bit bir bi na da ya -
pa bi lir si niz. De li nin bi ri ge lir ya par. 

Sa y�n Top ba� yap mak is te me ye bi lir ama bi ri -
le ri bu nu bu ra ya koy mu�. Bu, plan not la r�n da var.
Bod rum suz, sö kü lüp ta k� la bi lir, 4 bin 279 met re -
ka re yi kap sa yan, bir fu ar ala n�. Bir an�t tö ren
alan s�z dü �ü nü le bi lir mi? Önün de say g� du ru �u
ya pa ca �� n�z alan yok. Ba zen tö ren ala n� ba zen de
fu ar ala n� bu da ol maz. An� t� b� ra k�n bir ke na ra
bir mey da na bu nu yap mak en bü yük hak s�z l�k”
di ye ko nu� tu. Se la mi Öz türk, �öy le de vam et ti:
“Ben 20 y�l l�k be le di ye ba� ka n� y�m, mi mar de �i -
lim. Ama ben iyi ele man lar la ve iyi in san lar la ça -
l� �� yo rum. Biz sa de ce pla n� de �il be yin le ri de
oku yo ruz. Çün kü da ha ön ce ay n� mey dan da say -
g� du ru �u nun ya sak lan d� ��, çe lenk le rin ko nul ma -
s� n�n ya sak lan d� �� gün ler ya �a d�k. O ba k�m dan
biz bu pla na ba kar ken, pla n�n ne söy le di �i ni gör -
dü �ü müz gi bi, onu ora ya ko yan be yin le rin ne
yap mak is te di �i ni de gö rü yo ruz. Sa y�n Top ba�’�n
bun dan ha be ri ol ma ya bi lir, ol ma d� �� na ina n� yo -
rum ben.” 

Fu ar ala n� n�n ta ma men kal d� r�l ma s� n� is te yen
Öz türk, “An cak il le de bu ra ya fu ar ala n� dü �ü nü -
yor lar sa, �S K�’nin Mü hür dar’da oto park la r� var.
Ora y� da ya pa bi lir ler. Ama Ka d� köy lü ler'in ne fes
al d� �� tek ala n� bu �e kil de kul lan ma ya hak la r�
yok” di ye rek, öne ri si ni yi ne le di.

21 - 27 ARALIK 2012YA�AM 9

Ka d� köy lü ka ri ka tü rist Ka -
mil Ya vuz'un ö� ren ci -
si  Poy raz De mir -

bu lak, ka ri ka tür de dün -
ya bi rin ci si ol du.

Hi sar Okul la r� 5. s� n�f
ö� ren ci si De mir bu lak, çiz di -
�i ba r�� te ma l� ka ri ka tü rüy le
�tal ya’da ya p� lan ya r�� ma ya ka -
t�l d� ve gü zel bir so nuç la ilk s� ra da
yer al d�. Ka ri ka tü rün de dün ya m� z�n
ba r� �a her za man kin den da ha faz la ih -
ti ya c� ol du �u nu ve ba r� ��n si lah la de �il
ho� gö rü ile ge le bi le ce �i ni çi zen De mir bu -
lak, ödü lü nü da vet li ola rak git ti �i �tal ya’da
geç ti �i miz gün ler de ka la ba l�k bir iz le yi ci
önün de al d�. Spi lim ber go Or ta ö� re tim Ens -
ti tü sü ta ra f�n dan 16 y�l d�r dü zen le nen, her
ya� tan ö� ren ci le re, okul la ra ve pro fes yo nel
sa nat ç� la ra aç�k olan ya r�� ma, �tal ya Cum -
hur ba� kan l� ��, BM, Ba t� Av ru pa Böl ge sel

En for mas yon Mer ke zi,
UNES CO, �tal yan

E�i tim Üni ver si te
ve Ara� t�r ma Ba -

kan l� ��, Genç lik
B a  k a n  l �  � � ,
Spi lim ber go

Kent Mec li si ve
çe �it li kül tü rel ku -

ru lu� ve der nek ler ce
des tek le ni yor. De mir bu -

lak’�n ya n� s� ra ay n� okul dan ya -
r�� ma ya ka t� lan 4. s� n�f ö� ren ci si Alp

Al t�n ba �ak da çiz di �i ka ri ka tür ba �a r�
ödü lü ka zan d�. Hi sar Okul la r� Ka ri ka tür
Ku lü bü’nü ça l�� t� ran Ka d� köy'de ya �a yan
ka ri ka tür e�it me ni Ka mil Ya vuz, “Say fa lar
do lu su ya z� ya za bi li riz, an lat mak is te dik le -
ri mi zi bu yol la da vur gu la ya bi li riz. An cak,
bir say fa çi zi len ka ri ka tür le de say fa lar do -
lu su ya z� da an lat mak is te di �i mi zi or ta ya

ko ya bi li riz, der di mi zi an la ta bi li riz. Ka ri ka -
tür de bir ile ti �im ara c� d�r. Ka ri ka tü rü bir
ile ti �im ara c� ola rak ra hat l�k la kul la na bil di -
�i mi ze gö re onun ko nu� ma-yaz ma di li ni,
gör sel an la t�m tek ni �i ni iyi kul lan ma m�z
ge re ke cek tir. Ka ri ka tür, Hi sar Okul la r�'nda
12 y�l dan bu ya na var ve ba �a r� l� so nuç la r�
her y�l tak dir le iz le ni yor” de di.

Kadıköylüler, Kadıköy Meydanı ve
Haydarpa�a’yı içeren plana “DUR”
dedi. Plana kar�ı 5 bini a�kın itiraz

dilekçesi verildi. 
Öte yandan Kadıköy

Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın
kaldırılaca�ı iddiaları üzerine �BB
Ba�kanı Kader Topba�’ın ‘Plan

nasıl okunur dersi vermek lazım’
dedi�i Kadıköy Belediye Ba�kanı

Selami Öztürk’ten yanıt geldi.
Öztürk, ‘Biz sadece planı de�il

beyinleri de okuyoruz. Çünkü daha
önce aynı meydanda saygı

duru�unun, çelenklerin
konulmasının yasaklandı�ı günler

ya�adık’ dedi. 

GENÇ ÖĞRENCİYE KARİKATÜR ÖDÜLÜ

ÖTE yandan gazetemizin geçen
sayısında yaptı�ımız detaylı haberde,
Kadıköylülerin Kadıköy Meydanı ve

Haydarpa�a'yı içeren  “1/5000 ölçekli
Haydarpa�a Gar, Kadıköy Meydanı ve
Çevresi Koruma Amaçlı Nazım �mar
Planı”na itiraz etmek için Kadıköy

Belediyesi’ne adeta ko�tu�unu
yazmı�tık. ��te birkaç gün içinde
belediyeye toplam 5 bin 379 itiraz
dilekçesi verildi. Atatürk Anıtı’nın

kaldırılmasına ve Haydarpa�a
Garı'nın otel olmasına kar�ı

çıkanlar arasında sade
vatanda�ların yanı sıra Haydarpa�a

Dayanı�ması Aktivistleri de vardı.
Plana itiraz dilekçelerini Kadıköy

Belediyesi'ne teslim eden
Haydarpa�a aktivistleri, �mar

Müdürü Erol Özyurt ile de görü�tü.

PLANA 5 BİNİ AŞKIN İTİRAZ

KADIKÖYLÜ’DEN HAYDARPAŞA
PLANI’NA İTİRAZ
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● Mustafa SÜRMEL�

�s tan bul’da ki 14 yer le� ke de 70 bin ö� ren ci -
si ve 5 bi ne ula �an per so ne liy le Mar ma ra
Üni ver si te si, Tür ki ye’de yük se kö� re ti min

ki lo met re ta� la r�n dan. Geç mi �i,“Ha mi di ye Ti -
ca ret Mek teb-i Âli si” ad�y la ku rul du �u 1883’e
uza n� yor. 1959’da �s tan bul �k ti sa di ve Ti ca ri
�lim ler Aka de mi si, 1982’de de �im di ki ad� n�
al� yor. Gü nü mü zün mo da de yi mi ‘ino vas yon’
ve ka li te yö ne ti mi an la y� ��y la Mar ma ra Üni -
ver si te si 21. yüz y� l�n de �i �en ve ge li �en �art la -
r� na ayak uy du ru yor. Rek tör Prof. Dr. M. Za -
fer Gül ça ��n ge rek le ri ne uy gun bir üni ver si te
he de fiy le yo la ç�k t�k la r� n� ve k� sa sü re de
önem li me sa fe ka tet tik le ri ni söy le di. 

� SA� LIK KOMP LEK S� 
GU RUR PRO JE S� OLU YOR

Mal te pe’de ki Ba �� bü yük Yer le� ke si’nde
720 ya tak l� has ta ne nin ya k�n da ta mam la na ca -
�� n�, 2014 ba ��n da bü yük bir k�s m� fa ali ye te
ge çe cek gu rur pro je siy le Tür ki ye’nin, fark l�
bran� la r�, sos yal ve spor tif te sis le ri, yurt la r� ve
odi tor yu muy la çok bü yük bir sa� l�k komp lek -
si ne ka vu �a ca �� n� söy le yen Rek tör Za fer Gül,
“Çok bü yük bir pro je. Tür ki ye’de ki bel ki de en
bü yük pro je ler den bi ri” de di.

� BA� KAN SE LA M� ÖZ TÜRK’E
TE �EK KÜR

157 dö nüm ala n�y la Göz te pe Kam pü -
sü’nün kap sam l� ola rak el den ge çi ril me ye ba� -
lan d� �� n�, Ka d� köy Be le di ye si’nin bu sü reç te
ken di le ri ne çok yar d�m c� ol du �u nu söy le yen
Rek tör Gül, “Za ma n� n� dol dur mu� has ta l�k l�
bi na lar dan kur tu la ca ��z. Göz te pe’nin mas ter
pla n� n� ha z�r la y�p mo dern gö rü nü me ka vu� tu -
ra ca ��z. Ka d� köy Be le di ye si’nin yar d� m�y la
Kam pü sün iç gö rü nü mü de gü zel le� ti. Ben ce
pro je ler ga yet gü zel iler li yor. Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� m�z Se la mi Öz türk’e yar d�m la r�
için te �ek kür edi yo ruz” di ye ko nu� tu. 

� HE DE F� M�Z MÜ KEM ME L� YET TE
5 YIL DIZ ÖDÜ LÜ NÜ AL MAK

Eu ro pa Fo un da ti on Pro to colt of Me ne gent
(EFQM), ya ni Mü kem me li yet te Yet kin lik 3
Y�l d�z Ödü lü al d�k la r� n� ha t�r la tan Za fer Gül,
“�im di 5 y�l d�z l� ola n� n� al mak için ha z�r l�k
ya p� yo ruz. Av ru pa Ka li te Vak f� bu nu or ga ni ze
edi yor. Top lam ka li te yö ne ti mi nin üni ver si te -
ye, ö� re ti me uy gu lan ma s�y la il gi li. Biz bu nu
hem yö ne tim ba z�n da hem de ay r� ay r� fa kül te -
le ri miz de uy gu lu yo ruz. �s tan bul’da Ulu sal T�p
Ak re di tas yon Ku ru mu’na üye olan tek dev let
üni ver si te si yiz. Böy le ce de vam l� ola rak ka li te
se vi ye niz öl çü lü yor. Fa kül te ba z�n da da ödül -
ler al� yo ruz. Ama bun lar bi ze yet mez. Da ha iyi
ol mak için ça l� �a ca ��z.” dedi.

� Ç�N VE RUS YA �LE
�Y� �L�� K� LER BÖ LÜM

AÇ TI RA CAK
Türk çe ile bir lik te 5 fark l� dil de ve çok

fark l� bran� ta e�i ti min ve ril di �i bir üni ver si te
olup, ka li te yö ne ti mi uy gu la d�k la r� n�, bu ba� -
lam da de vam l� iyi le� tir me yap t�k la r� n� söy le -
yen Gül, “Tür ki ye’de ge çen y�l Çin y� l�y d�. Bu
y�l da Çin’de Tür ki ye y� l�. Çin’den bi zim le i� -
bir li �i yap ma ta le bi gel di. Kar �� l�k l� zi ya ret ler
ve ya z�� ma lar so nu cun da on lar la or tak bir i� -
bir li �i or ta m� kur duk. Me se la Türk çe e�i tim
için Çin’e ho ca la r� m� z� gön de ri yo ruz. Pe -
kin’de Min zu Üni ver si te si ve �an gay’da bir
üni ver si tey le çe �it li dal lar da an la� ma lar yap -
t�k.  Kar �� l�k l� ola rak ho ca lar ge lip gi di yor lar
ve ders ler ve ri yor lar, ara� t�r ma ya p� yor lar.
�ler de ye ni bö lüm ler aça ca ��z. Bun lar dan bi ri
de Çin ce. Çin, önü müz de ki on y�l la r�n eko no -

mi de ki par la yan y�l d� z� ola cak gi bi. Rus ya ile
de i� bir li �i miz var. Rus ça bö lü mü aça ca ��z.
Ya ni sa de ce ABD ve Ba t� ile ye tin me yip, bu
lo kas yon la r� da göz önün de bu lun du ru yo ruz.
Mos ko va ve St.Pe tes burg’da ba z� üni ver si te -
ler le an la� ma lar yap t�k. �ler de bir Rus kül tü rü
bö lü mü de aça bi li riz. Or ta do �u Ara� t�r ma la r�
Ens ti tü sü’nde ol du �u gi bi Rus di li, ta ri hi, kül -
tü rü, eko no mi si, sos yo lo ji si de ara� t� r� la bi lir.
Ay n� �e kil de Çin ile de böy le bir ça l�� ma ya pa -

ca ��z. Bu ko nu lar da
ele man bul mak ko -
lay de �il. Bu uzun
va de de Tür ki ye’nin
Rus ya ve Çin ile ge -
le cek te ki ti ca re ti
aç� s�n dan da önem -
li” de di. 

� YE TER K�
ARA� TIR, PRO -

JE HA ZIR LA, 
FO NUN HA ZIR

Üni ver si te bün -
ye sin de ara� t�r ma
pro je le ri için bir
oto mas yon prog ra -
m� ge li� ti ril mi�. �l -
gi le nen aka de mis -
yen ken di oto mas -
yon prog ra m� n� kul -
la na rak ken di pro je -
le ri ni bu ra ya su nu -
yor. Son ra bu pro je -
ler il gi li ha kem le re
gi di yor. Ha kem ler -
den ge len ra por do� -
rul tu sun da üni ver si -
te nin im kân la r� öl -
çü sün de özel lik le de
dok to ra ve mas ter
ö� ren ci le ri ne önem -
li mik tar lar da pro je
büt çe si ay r� l� yor. 
� G� R� ��M C� LE -

RE KA PI MIZ
AÇIK

Av ru pa Bir li �i
pro je le ri ne des tek
için ol mak için Mar -
ma ra �no vas yon ve
Tek no lo ji Trans fer
Mer ke zi (M�T -
TO)ad�y la bir pro je
ofi si kur duk la r� n�,
bün ye sin de pa tent,
tek no lo ji trans fer ve
ino vas yon ofi si bu -
lun du �u nu söy le yen
Rek tör Gül, “Bu ofi -

si miz de, pro je yü rü tü cü le ri ne AB’ye, DPT’ye
TÜ B� TAK’a, kal k�n ma ajans la r� na na s�l pro je
ya z� la ca �� ko nu sun da uz man la r� m�z yar d�m c�
olu yor” de di. Pro je ya p�l ma s� bi lin se de pro je -
nin na s�l ya z�l ma s� ve olu� tu rul ma s� ge rek ti �i
ko nu sun da s� k�n t�
ya �an d� �� n� da be lir -
ten Rek tör Gül,
“�im di ö� re tim üye -
le ri miz, ho ca la r� m�z
için öy le bir s� k�n t�
yok. Ay r� ca pa tent
al�n ma s� ko nu sun da
da pa tent ofi si miz
yar d�m c� olu yor ki,
pa tent al mak öy le
ko lay bir i� de �il.
KO B�’ler le or tak
pro je miz var. Kü çük
ve or ta öl çek li i� let -
me le re pro je ha z�r la -
ma, ino vas yon, pa tent ko nu la r�n da yar d�m c�
olu yo ruz” di ye ko nu� tu. 
� DE NE Y�M LE R� M� ÜN� VER S� TEM LE

PAY LA� MA ZA MA NI
Prof. Dr. Za fer Gül ma ki ne mü hen di si ve

10 y�l yurt d� ��n da bir bi rin den önem li pro je ler -
de gö rev al d�. Mas ter ve dok to ra s� n� yurt d� ��n -

da yap t�. ABD’de ö� re tim üye li �i yap t�. Ford
ve Chrysler gi bi önem li fir ma la r�n pro je le rin de
gö rev al d�. Tür ki ye’de de bu nu sür dür dü. Tüm
bu de ne yim le ri ni hem ö� re tim üye li �i hem de
rek tör lük gö re vi sü re sin ce ö� ren ci le riy le ve

aka de mik ca mi -
ay la pay la �� yor.
Rek tör Gül, Üni -
ver si te yi top lum la
bü tün le�  t i r  mek
ad� na da ça l�� ma -
lar ya p� yor. Hay -
dar pa �a Me zun la -
r� Der ne �i de bu
ça l�� ma lar dan bir
ta ne si. “Ben de
Hay dar pa �a Li se -
si me zu nu yum.
Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Sa y�n Se -
la mi Öz türk gi bi.

Ken di si Der ne �i mi zin ba� ka n�. Li se miz �im di -
ki Hay dar pa �a Kam pü sü müz dey di. Önü müz -
de ki yaz Mar ma ra Üni ver si te si Hay dar pa �a
Kam pü sü’nde Hay dar pa �a Me zun la r� n� bir
ara ya ge ti ren Pi lav gü nü müz de Mar ma ra Üni -
ver si te si Rek tö rü ola rak on la r� a��r la ya ca ��m”
de di.
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e nel de in san lar ha ya t� bir mü ca de le
ola rak gö rü yor ve öy le ta n�m l� yor lar.
Bir an için dü �ün düm; do� mak, bü yü -
mek, e�i tim gör mek, i� sa hi bi ol mak,

ça l�� mak, emek li ol mak, ya� lan mak ve öl -
mek. Siz ce bun lar dan han gi si mü ca de le?
Hep si ya �a m�n do �al ak� �� için de her ke sin
yap t� �� ve ya yap ma ya ça l�� t� �� i� ler. E�er
siz bun la ra mü ca de le gö züy le ba kar sa n�z,
ge çen her gü nü nü zü bir sa va� gi bi his se -
der si niz. Bü tün ya �a m� bir sa va� ola rak
gör mek ve ha ya t� bu an la y�� için de sür dür -
mek ne ka dar zor i� tir bi lir mi si niz?

Sa bah kal k� yor su nuz, bir mü ca de le ye
ha z�r la nan in san ger gin li �i ve hu zur suz lu �u
için de du� al� yor, kah val t� ya p� yor su nuz ve
bir sa va �a gi der gi bi ev den ç� k� yor su nuz.
Mü ca de le için de olan in san ken di cep he si -
ni kon trol et mek ve gü ven ce al t�n da tut -
mak is ter. So ru yo rum si ze: Siz ha ya t�n
han gi nok ta s� n�, ne re le ri ni, han gi cep he si ni
kon trol al t�n da tu ta bi lir si niz? Ha ya t�n tü mü
siz is te se niz de, is te me se niz de do �al ak� -
�� için de akar gi der. Siz ya� mu ru dur du ra -
bi lir mi si niz? Ge ce yi, gün dü zü, za ma n�n
ak� �� n� de �i� ti re bi lir mi si niz? Gü ne �i, ay�,
y�l d�z la r� mev sim le ri, han gi si ni yö ne ti mi niz
al t� na ala bi lir si niz? Su yu na git me di �i niz
han gi in sa n� ken di ni ze uy du ra bi lir si niz? 

Ha ya t� bir mü ca de le ola rak ka bul et ti �i -
niz za man, ha ya t�n hiç bir nok ta s� n� kon tro -
lü nüz al t� na ala ma d� �� n� z� ve ege men ola -
ma d� �� n� z� gö rür sü nüz. Ha ya t�n ve in san la -
r�n na s�l ol ma s� n� be lir le yip ken di ni ze gü -
ven lik ve kon trol sa� la ma ya ça l� ��r sa n�z,
si zin be lir le di �i niz ku ral la ra uy ma yan her
�ey ken di ni zi ba �a r� s�z, kö tü his set me ni ze
ne den olur.

Üni ver si te de oku du �um y�l lar da gü zel
bir gün ge çir mek ama c�y la iki ar ka da ��m la
bir lik te Ta rab ya Pla j�’na git mi� tik. Üç ar ka -
da� bi raz aç�k ta yü zü yor duk, mi de kram p�
gir di �i ni his set tim ve pa ni �e ka p�l d�m. �lk
di be do� ru gi di �im den ken di mi zor kur tar -
d�m ve yar d�m is te dim. �kin ci di be do� ru
gi di �im den ise ye ti �en dal g�ç ar ka da ��m
kur tar d�. Çok su yut mu� tum ve bit kin hal -
dey dim plaj dok to ru i� ne ler yap t�, se rum
tak t� din len dir di. Ak �a ma do� ru, “Gi de bi lir -
si niz” de di. Bir dol mu �a bi nip Tak sim’e
gel dik. Tak sim’de haf ta so nu nun co� ku su,
ka la ba l� �� ve bü yük ha re ket var d�. Ben ise
ölüm den dön mü�, iki ar ka da �� m�n yar d� -
m�y la yü rü yor dum. Bir an için dü �ün düm.
E�er ben öl mü� ol say d�m Tak sim’de ki bu
ya �a ma ne et ki si olur du? Far k� na bi le var -
maz lar d�. Ya �am ay nen de vam eder di.
Dün ya da öne mi min bu den li az ol du �u nu
his set mek, o za man be ni �o ke et mi� ti.
Genç tim, bü yük ha yal le rim var d� ve dün ya
için önem li ol du �u mu dü �ü nü yor dum. Ha -
ya t� m�n na s�l ol ma s� ge rek ti �i ni be lir le ye bi -
le ce �i me ina n� yor, ona gö re ya �a ya bil me -
nin ha yal le ri ni ku ru yor dum. Kar �� ma ç� ka -
cak her �ey le mü ca de le ede bi le ce �i mi
zan ne di yor dum.

Oy sa ki ha yat �r ma �� her gün akar, çe �it -
li de �i �im ler olur, hiç bek le me di �i niz yer le -
re bi le gi de bi lir si niz. Ir ma ��n ak� �� n�, ha ya -
t�n de �i �im le ri ni be lir le me ye ve kon trol et -
me ye kal k�� t� �� n�z za man; ger çek le� me
ola na �� bu lun ma yan plan lar kur mak tan ve
mü ca de le et mek ten, ha ya t� ya �a ya bi le cek
f�r sat bu la maz s� n�z. Ola bi le cek de �i �im le ri;
ör ne �in gü zel bir ge çir me he ye ca n� ile git -
ti �i niz her plaj da bo �u lup öle bi le ce �i ni zi
dü �ü nür, ölüm kor ku su için de olur sa n�z
de ni zin, pla j�n, yüz me nin zev ki ni ala bi lir mi -
si niz? An cak kor ku la r� n�z ol ma d� �� za man
bu dün ya da yap t� �� n�z i� le rin zev ki ni ala bi -
lir, ger çek lez zet le ri ne ula �a bi li ri si niz. Her
an ze hir len me kor ku su için dey se niz ye di -
�i niz ye mek le rin, k�s kanç l�k ve al da t�l ma
kor ku su için dey se niz sev gi li ni zin, sü rek li
ölüm kor ku su için dey se niz ya �a d� �� n�z ha -
ya t�n zev ki ne va ra maz, kor ku suz bir mut lu -
lu �a ula �a maz s� n�z. Her �ey de teh li ke gö -
rüp ko run ma en di �e si için de olur sa n�z,
ken di ni zi dev ler ül ke si ne dü �en par mak
ço cuk gi bi ça re siz ve önem siz his se der si -
niz. Siz ger çek öne mi ni zi ha yat �r ma �� n�n
ak� �� na uy du �u nuz ve de �i �im ler den kork -
ma d� �� n�z za man sa� la ya bi lir si niz. 

T� ka ba sa ye ni len bir ö� le ye me �in den
son ra so �uk ve ak�n t� l� bir de niz de aç� l�r sa -
n�z mi de kram p� ge le bi lir. 20 Ya ��n da bir
ö� ren ci bo �u lup ölür se ya k�n la r� d� ��n da
kim se önem se mez. Ya ni Tak sim Mey da -
n�’nda ya �am ay nen de vam ede bi lir. Ha -
yat ta ka ç� n�l maz ola rak ça ba la r� n� za mey -
dan oku yan ba� ka olay lar ve de �i �im ler de
ola bi lir. Siz ken di de �e ri ni zi, öne mi ni zi
ya� mu ru dur dur ma ya, su yu ter si ne ak�t -
ma ya ça l� �a rak de �il dün ya n�n ak� �� için de
bir yer tut ma ya, ey lem le ri ni zi bu ak� �a uy -
gun bir bi çim de yap ma ya ça l� �a rak sa� la -
ya bi lir si niz. Di �e ri �r ma ��n ak� �� na kar �� kü -
rek çek me ye ben zer.

Dün ya n�n ak� �� na uy gun bir ya �am ku -
rar sa n�z za ma n� n�z bo �u na mü ca de le ler le
geç mez. Al lah’�n yar d� m� ve be re ke ti hep
üze ri niz de olur. Ve ri mi niz ar tar, he def le ri ni -
ze da ha ko lay ve hu zur lu ula ��r s� n�z. Kor -
ku la r� n�z, en di �e le ri niz, te red düt le ri niz aza -
l�r, ce sa re ti niz ço �a l�r, da ha iyi ya �ar s� n�z.
Her so ru na hu zur ve sü kû net için de çö züm
bu lur su nuz.

Ha ya t� bir mü ca de le ola rak ele al�p sa -
va �a kal k�� ma y� n�z, do ya do ya ya �a y� n�z.              
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● Rö por taj: Ser can DUY GAN

Ya �ar Mor p� nar, OD TÜ’nün 1968 y� l� gi ri� -
li, ken di ta bi riy le s� k� ö� ren ci le rin den.
Ora da  Kim ya Mü hen dis li �i’nin üze ri ne,

h� z� n� ala ma dan �� let me Fa kül te si’nde 4 y�l l�k bir
li san e�i ti mi ta mam la m��. 550 y�l l�k an ne ve ba -
ba ta ra f�n dan �s tan bul lu, ba ba s� n�n su bay ol ma -
s�n dan ötü rü de Ana do lu’nun bir çok ilin de ika -
met et mi�. An cak, “Esa sen ben Ka d� köy lü yüm”
di yor… Hay dar pa �a Li se si me zu nu ve Fe ner bah -
çe’de ya �� yor. Ge nel Mü dür ola rak ta mam la d� ��
pro fes yo nel ya �a m� n�n son 5 y� l�n da ba� la yan en -
gel li ler le il gi li ça l�� ma la r� için; “Sa bah ko �u la -
r�m da bi le on lar için ne ler ya pa r�m, dü �ü nü yo -
rum” di yor. Ko nu� ma n�n öte sin de, ey lem odak l�
61 ya ��n da bir gö nül ada m�, 2006 y� l�n dan be ri
en gel li ve sos yal de za van taj l� grup la ra ritm atöl -
ye si ö� ret men li �i ni gö nül lü ola rak
ya p� yor. Bu y�l En gel le rin
Öte sin de Der ne -
�i’ni 20 ku ru cu
üye ile Ka d� köy
K� z�l top rak’ta kur -
du, ku ru cu la r�n or -
tak özel li �i hiç bi ri nin
ne ai le sin de ne de ya -
k�n la r�n da en gel li ol -
ma ma s�, on lar için “20
top lu ma du yar l� ki �i” ta -
n� m� n� ya p� yor... 

Ya �ar Mor p� nar ile
ha ya t�, hi kâ ye si, Ka d� köy
ve gö nül lü ol mak üze re
soh bet et tim, fark l� bir in san
ta n� d� ��m dan �üp hem yok tu,
bu gün dost lu �u mu zu da or tak
de �er ler le ge li� tir dik.

� Ritm Ö� ret me ni Ya �ar
Mor p� nar na s�l ol du, na s�l ge -
li� ti bu yol cu luk?

Me zun ol duk tan son ra  önem -
li fir ma lar da or ta ve üst dü zey yö -
ne ti ci ola rak ça l�� t�m. Bir �n gi liz
fir ma s� n�n ge nel mü dür lü �ün den de
ken di ece lim le 2010 y� l�n da ay r�l -
d�m. Ora da ça l� ��r ken 2006 y� l�n da “Kül tür Ka -
r�n ca la r�” pro je siy le gö nül lü ritm ö� ret men li �i ne
ba� la d�m. Pro je, �s tan bul 2010 Av ru pa Kül tür
Ba� ken ti’nin ilk pro je le rin den bi riy di. K� s�t l� sos -
yo eko no mik çev re de ki ço cuk lar la ritm ça l�� ma s�

ya pan bir pro jey di. 4 y�l sü ren pro je de 2010 y� l�n -
da, 42 il kö� re tim oku lu na, 2010 ço cu �a ula �a rak
bir fi nal yap t�k ve se zo nu ka pat t�k. Pro je, 2009
Y� l� Av ru pa Bir li �i - Eu ro pa Nos tra Kül tü rel Mi -
ra sa Du yar l� l�k E�i ti mi Ödü lü'ne la y�k gö rül -
dü. 2007 y� l�n da ise en gel li ler le kar �� la� t�m ve ha -
ya t� ma en gel li lik kav ra m� gir di. 2005 -2006’da
ba� la yan gö nül lü ritm e�it men li �i se rü ve ni ne gü -
nün 20 saa ti de vam et mek is te di �im için de i�i mi
b� rak t�m.

� Bu sos yal ça l�� ma la ra gir me ye sizi ne çek -
ti?

Aç�k ça s� her iki ola y�n se be bi ge len tek lif ler -
di. 2006 y� l�n da ar ka da ��m Prof. Dr. Lüt fi ye
Ero� lu Kül tür Ka r�n ca la r� Pro je si’ne ka t�l ma m�

is te di. Kül tür Ka r�n ca la r� de -
vam eder ken 2007’de bir ba� -
ka tek lif de bir E�i tim ve Re -
ha bili tas yon Mer ke zi’nden
gel di. Ora da ki ço cuk lar la
ça l�� ma ya ba� la d�m, hat ta
mer ke zin aç� l� �� ile ba� la -
d�m.

� Pe ki, sizde mü zi �e
bir il gi var m�y d�?

Ben de kü çük lük ten
ge len bir vur ma l� çal g�
es pri si var d�. Son ra ki
y�l lar da bu es pri be ni
ko lek si yo ner li �e,
da ha son ra ki y�l lar -
da da Okay Te -
miz’le bir lik te ol -
ma ya yö nelt ti.
Onun ritm atöl -
ye si ne 8 y�l de -
vam et tim.
Kül tür Ka r�n -
ca la r� ba� la -
y�n ca, ken di -
mi bu sos yal

ko nu ya vak fet -
tim. Ha ya t� m� o yö ne do� ru

kay d�r d�m. Hem Okay Te miz’in ya -
n�n da ken di mi ge li� tir mek, hem de dün ya da en -
der sa y� la cak 300 fark l� çe �it 1000 par ça ritm ens -
trü ma n� ile bir ko lek si yo ner ol mak, mü zi �e olan
bu il gi mi sü rek li ha le ge tir di.

� Na s�l top la d� n�z bu ens trü man la r�?
51 ül ke ye se ya hat et tim. Hem se ya hat ler de

ben top la d�m, hem de dost la r�m ge tir di. �im di in -

ter net or ta m�n da ye ni le ri ni ko lek si yo nu ma ka t� -
yo rum, ya ni hâ lâ de vam edi yo rum. �l ginç bir
ritm ens trü ma n� bul du �um an da al� yo rum.

� En gel li pro je si 2007’den bu ra ya
na s�l de vam et ti, ne mo ti ve edi yor,
ne ler den et ki le ni yor sunuz?

�lk et ki le �im he men o gün ba� la -
d� 14 Ha zi ran 2007’de ilk kez en gel -
li ler le kar �� la� t�m. O za ma na ka dar
bu ül ke de kaç ta ne en gel li var? Ner -
de ler? Ne yer ler? Ne içer ler? Hiç bir
�e kil de ha be rim yok tu. Her haf ta
ora da ders yap ma ya ka rar
ver dim. Öy le bir du rum du
ki her haf ta ders ç� k� �� ara -
ba sü re mez hal dey dim. Der si bi ti rir ara ba ya otu -
rur dum, göz le rim do lar d�, çok üzü lür düm ve ken -
di me gel me yi bek ler dim. Bir iki ay da zar zor at -
lat t�m, son ra s�n da en gel li in san la r�n ba na ih ti ya c�
ol du �u nu his set tim. Bi zim var l� �� m�z la top lum da
fark edi le bi le cek le ri ni dü �ün düm. O gün ba� la d� -
��m Bre men M� z� ka c� la r� Per küs yon Gru bu’yla
bu gü ne dek 117 kon ser ver dik. Pro fes yo nel ço -
cuk lar gi bi ça l� �� yor lar, o gru bu as la b� rak ma d�m,
b� rak ma y� da dü �ün mü yo rum. Her gün on lar için
da ha ne ya pa bi li rim di ye dü �ü nü yo rum. Ge ri ye
dö ner sek en gel li ço cuk la r�n üze rin de has sa si yet le

du rul du �u za man ve on la ra en gel li gi bi de �il de
top lu mun bir fer di gi bi ba k� l�p bir di ya log ku rul -
du �u za man, çok iyi �ey ler ba �a r� la ca �� n� ben
ritm ile an la d�m.

� Tür ki ye’de en gel li lik le il gi li tab lo ya na s�l
ba k� yor sunuz?

En gel li ler, bir Av ru pa l� n�n ge lip “Bu ül ke de
en gel li yok mu?” di ye sor ma s� n�n ar ka s�n da ya -
tan ger çek le iç içe: en gel li ler so ka �a ç� ka m� yor.
Ha ki ka ten bu nun için in san lar, en gel li ca mi as�
çok cid di u� ra� lar ve ri yor. Bir ya sa var d� 2005’te
te me li at� lan, özür lü ler le il gi li eri �e bi lir li �i içe ren
bir di zi ka ra r� içe ri yor du. Bu ka nun özel ku rum -
la r�, bi rey le ri, ka mu ku ru lu� la r� n�, al�� ve ri� mer -
kez le ri gi bi yer le ri ve be le di ye le ri ba� la yan bir
ka nun du. 2012’de yü rür lü �e gir me si ne çok az ka -
la, bi li yor su nuz yü küm lü lük le ri ye ri ne ge tir me
sü re si 3 y�l da ha uza t�l d�. As l�n da dev let da hil, bir
çok ku rum sos yal du yar l� l� �a do� ru yol al� yor. Bu
sü re de gör dü �üm en bü yük ger çek, Av ru pa’da
en gel li do lu sa n� yor su nuz, an cak öy le de �il. Tür -
ki ye’de 8.5 mil yon en gel li var. Hat ta ya k�n la r�y la
bir lik te nü fu sun ya r� s�n dan ço �u en gel li ler ve ya -
k�n la r�. Böy le bir ül ke de 2 slo ga n�m var; “�s tan -
bul 2015 Av ru pa En gel li ba� ken ti ol sun”. Bu �s -
tan bul üze rin de bir ça� r�. Di �e ri ise dün ya da yok,
Tür ki ye’de ol sun, “En gel li ler Ba kan l� �� ku rul -
sun”. Bir çok ba kan l� ��n alt ba� l� ��n da özür lü ler

var, ne den bu ül ke de nü fus ge ne lin de böy le bir
yüz de ye sa hip bir kit le nin ba kan l� �� yok?

� Ya �a d� ��n�z il çe Ka d� köy’de en gel -
li ler le il gi li ça l�� ma la r� na s�l gö rü yor -

sunuz?
Biz bi raz s�r ça kö�k te ya �� yo ruz

as l�n da, çün kü Ka d� köy’de ya �a -
mak bir ay r� ca l�k her in san için; en -
gel li ler ve en gel siz ler aç� s�n dan da
bir ay r� ca l�k. �na n� yo rum bu il çe de
epey gi ri �im var, ge rek Ka d� köy

Be le di ye Ba� ka n� ol sun ve ge rek se
Ka d� köy Be le di ye si
En gel li ler Mer ke zi ol -
sun cid di bir ça ba var.

Bu il çe yi bu ko nu da cid di bir me de ni odak ola rak
gö rü yo rum. Tür ki ye’nin ör nek ala ca �� bir il çe de
ya �� yo rum. Sa de ce be le di ye de �il si vil ku ru lu� lar
da bu böl ge de cid di ça l�� ma ya p� yor. Biz de 20
ar ka da� Mart 2012’de K� z�l top rak’da “En gel le rin
Öte sin de Der ne �i” ad�n da bir si vil top lum ku ru -
lu �u kur duk.

� Ora da  ne ler ya p� yor su nuz?
En gel li le rin hak hu ku ku ve far k�n da l� �� için

et kin lik ler ama c�y la kur duk. Ge çen haf ta lar da
Ba� dat Cad de si’nde bir fla� mob (ani ge li �en top -
lu gös te ri) yap t�k. Bir ki �i ritm çal ma ya ba� l� yor

ve bir çok ki �i da hil olu yor. Plan s�z ve çok ka t� -
l�m l� bir ça l�� ma olu yor. Bu sü reç te en bü yük des -
te �i  ta bi Bre men M� z� ka c� la r�’ndan al d�m. Bir di -
�er gö nül lü ça l�� t� ��m ku rum Dü� ler Aka de mi si
ki ül ke nin yüz ak la r�n dan bi ri, en gel li le re ku cak
aç m��, çok cid di bir mü es se se nin ho ca s� ol mak tan
mut lu luk du yu yo rum. Al t�n te pe E�i tim ve Re ha -

bi li tas yon Mer ke zi, To mur cuk Vak f�, Me tin Sa -
ban c� Spas tik Ço cuk lar Vak f�, ora da ki ço cuk lar la
ça l� ��p on la r�n mo ti ve ol ma la r� n� sa� l� yo rum. 8
ay r� üni ver si te 10 ay r� �e hir de bu ça l�� ma la r� yü -
rü tü yo rum. Do �u� Üni ver si te si Top lum sal Du -
yar l� l�k der si ni ki bu 101 kod lu mec bu ri ders tir,
bi zim ritm atöl ye miz de ya p� yor. 7 ö� ren ci ge lip
üni ve ris te müf re da t� da hi lin de biz den ders al� yor -
lar.

� Bir özel hi kâ yeniz var m� bu ça l�� ma la r�n -
da, pay la ��r m� s�n�z?

Be nim en ya k� n�m da ki en gel li Al per Er -
gün’dür. Çok özel bir ço cuk, zih ni ve man t� ��y la
Ben ona full han di ca pped (tam en gel li) di yo rum.
Zor yü rü yor, zor ko nu �u yor, zor yut ku nu yor, el -
le ri ni zor kul la n� yor ve zor yü rü yor ama çok du -
yar l� bir ço cuk. Al per’in du yar l� l� �� be ni çok et ki -
le di. Bi zi duy gu sal bo yut la ra da ta �� d�. Biz onu
der nek te onur lan d�r d�k, der ne �in 1 no lu üye si
yap t�k. Ben on la r� be nim ço cu �um gi bi gö rü yo -
rum, on la r�n ikin ci abi si yim, ikin ci am ca s� y�m,
ikin ci ba ba s� y�m. En gel li le rin içi ne gir mek as la
ge ri dön me mek de mek. On la r�n hep si kü für ka fir
bil mez ler, do �a y�, çi çe �i, bö ce �i çok se ver ler.
Ben on la r� A4 ka �� d� na ben ze ti yo rum, p� r�l p� r�l
A4 ka ��t la r�, o ka �� da gü zel gü zel ya z�n, ay n� �e -
kil de okur lar ve ce va b� n� ve rir ler. Ben 2 sa at ders
ve ri yo rum on la ra, bu na kar �� l�k ina n�l maz bo yut -
ta bir sev gi se li al� yo rum. Bu nu ba� ka bir yer de
ya �a ya maz s� n�z. Ka fa n� z� yas t� �a ko yun, ko yar
koy maz mut lu luk la uyu yor su nuz. Bu bir ça� r� d�r
gö nül lü ol mak ça� r� s� d�r. 

Bu ko nu da be nim ma ne vi ola rak tat min ol du -
�um bir ba� ka, be nim en onur lan d� ��m hi kâ yem;
68’de OD TÜ’ye gir dim ama zar zor ç�k t�m, Mc
Do nald’s’da  ça l�� t�m ama, 2011 OD TÜ Tak dir
ödü lü nü al d�m. Ya ni öy le bir ada ma, bu ça l�� ma -
lar dan ötü rü ver di ler o ödü lü. Be nim Os ka r�m,
No be lim, ba na ve ri len en bü yük pa ye , me zun ol -
du �um üni ver si te nin tak dir ödü lü ol du…
� En gel li lik ko nu sun da en ön plan da ne var sizce?

En gel li le ri des tek le yen, ai le ve e�i tim ci le rin
öne mi ni ke na ra ata ma y�z an cak, STK’lar (Si vil
Top lum Ku ru lu� la r�) çok gö nül den bu i�i yap ma -
l�. An cak STK ya p� la r� de di �im gi bi çok önem li.
Ül ke de 4.000 va k�f 92.000 der nek var, ka li te çok
önem li. �kin ci esas ko nu gö nül lü lük, bu cid di bir
ih ti yaç ve bi linç dü ze yi gö nül lü ol mak…

� Gö nül lü lük ne de mek, na s�l ya p�l ma l� siz ce?
Gö nül lük çok kay da al�n ma s� ge re ken bir ko -

nu. Top lu mun sos yal, si ya sal, eko mo mik iyi le� -
me si ni he pi miz ne ka dar ar zu lu yor sak, bun la ra
yar d�m c� ola cak bir yan et ken ola rak gö rü yo rum
gö nü lü lü �ü. Gö nül lü lük art t�k ça top lum sal ho� -
gö rü nün, vic da ni tar t�� ma la r�n çok da ha iyi ha le
ge le ce �i ni,in san la r�n bi ri bir le ri ne ba k�� la r� n�n po -
zi tif ola ca �� n� dü �ü nü yo rum. Za ten bu gün ar t�k
top lum lar, ken di le rin den da ha az avan taj l� la ra na -
s�l dav ran d� �� ile öl çü lü yor. Bu sü reç sa de ce en -
gel li ler için de �il, �i zor fre ni var, so kak ço cuk la r�
var, �s lah evin de ki ço cuk lar var, su lu ku le ma hal -
le si var. Gö nül lü lük, sü rek li ol ma s� ge re ken bir
ba� l�k, k� sa da ola bi lir ama onun ko �ul la r� na uy -
mak la z�m, ka fa na gö re ya pa maz s�n ku ral la r� na
ve kav ram la r� na uy mak zo run da s�n.

YA �AM 21 - 27 ARALIK 2012 11
Genel Müdür olarak tamamladı�ı profesyonel ya�amının son 5 yılında kendini engellilerle
ilgili çalı�malara adayan, Kadıköy’ün ‘gönül adamı’ Ya�ar Morpınar, ‘Sabah ko�ularımda

bile onlar için neler yaparım, dü�ünüyorum’ diyor. Kızıltoprak’ta Engellerin Ötesinde
Derne�i’ni kuran ‘20 topluma duyarlı ki�i’den biri olan Morpınar ile gazetemiz yazarı

Sercan Duygan söyle�ti.
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Ya�ar Morpınar

Avrupa Birli�i Sa�lık Konferansı Konseri

2011 ODTÜ Takdir Ödülü
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● Mustafa SÜRMEL�

Tek no lo ji de ki ge li� me ler ha ya t� m� za
ye ni lik ve h�z ka tar ken, sa� l� �� -
m�z üze rin de olum suz et ki ler

de b� ra ka bi li yor. Üro lo ji Uz ma n�
Op. Dr. Ül kü san Özer, tek no lo ji -
nin cin sel ha yat üze rin de ki et ki le -
riy le il gi li önem li aç�k la ma lar da
bu lun du. 

T�p ta ki ge li� me ler le cin sel li -
�in öm rü nün uza d� �� n� söy le yen
Op. Dr. Ül kü san Özer, “Ulus la ra -
ra s� plat form da ya p� lan son ara� -
t�r ma lar gös te ri yor ki her 100 er ke -
�in 66’s�n da cin sel i� lev bo zuk lu �u
gö rü lü yor. Er kek ler de cin sel is tek siz -
lik, er ken bo �al ma, sert le� me ye ter siz li -
�i, bo �a la ma ma, bo �al ma ol ma dan erek si yon
kay b� gi bi çe �it li lik gös te ren bu bo zuk luk lar hem or ga -
nik, hem psi ko lo jik kay nak l� ola rak or ta ya ç� ka bi lir.
T�p ve far ma ko lo ji dün ya s�n da ki ge li� me ler sa ye sin de
ar t�k cin sel lik çok ile ri ya� lar da da ya �a na bil di �i gi bi
in fer ti li te ya ni k� s�r l�k te da vi sin de yüz gül dü rü cü so -
nuç lar el de edi li yor. Bu sa ye de bir çok çift be bek sa hi bi
ola bi li yor. Di ya bet, pros tat has ta l�k la r�, kalp ve ko ro ner
yet mez lik, yük sek ko les te rol, da mar t� ka n�k l� �� gi bi er -
kek ler de cin sel fonk si yon bo zuk luk la r� na yol açan has -
ta l�k la r�n ile ri a�a ma lar da da hi te da vi si müm kün. Tek -
no lo ji de ki ge li� me le rin er kek cin sel sa� l� �� üze rin de
olum lu et ki le ri ol du �u gi bi ne ya z�k ki olum suz et ki le -
ri de var” de di.

� �Y� BES LE N�N, HA RE KET ED�N
Ulus la ra ra s� On Kli nik Üro lo ji Uzm. Op. Dr. Ül kü -

san Özer, zi hin sel ve be den sel a�� r� yor gun luk,  uy ku -

suz luk, eko no mik kay g� lar ve stre sin ku� ku suz mo dern
ha ya t�n ka ç� n�l maz ger çek le ri ol du �u nu ve tüm bu et -

ken le rin de cin sel is tek siz li �e, er ken bo �al ma ve
sert le� me ye ter siz li �i gi bi prob lem le re yol aç -

t� �� n� be lir te rek, “Stres fak tö rü ya �a m� m� z�
ele ge çir me ye ba� la d�k ça dep res yo nun
gö rül me ora n� do la y� s�y la an ti dep re san
kul la n� m� da ar t� yor. Er kek ler de uzun
sü re li ba z� an ti dep re san la r�n kul la n� m�
da cin sel fonk si yon bo zuk luk la r� na yol
aça bi li yor. Si ga ra ve uyu� tu ru cu kul la -
n� m� n� ise dü �ün dü rü cü bo yut ta” di ye
ko nu� tu. Mo dern ça ��n bir ge ti ri si ola -

rak üre ti me yö ne lik bir çok ku ru lu� ta ro -
bot tek no lo ji si ne ge çil me si -

nin sü rek li bil gi sa yar
kar �� s�n da otu rur po -

zis yon da ça l�� ma -
n�n in sa n�n ha re ket li -

li �i ni azalt t� �� n� vur gu la -
yan Op.Dr. Özer, söz le -
ri ni �öy le sür dür dü:

“Sa de ce i� ha yat la -
r�n da de �il, özel ya -
�am la r�n da da in san la -
r�n bir ço �u ken di le ri ne
ait za ma n� sos yal ak ti vi -
te ya da spor la de �il te le -
viz yon ya da bil gi sa yar kar -
�� s�n da sa at ler ce otu ra rak ge -
çir me yi ter cih edi yor. Ha re ket siz
bir ya �am bi çi mi; ada le kit le sin de azal -
ma, ya� do ku su nun art ma s� ve pe ri fe rik or gan lar -
da kan ak� m� n�n ya va� la ma s� na ne den olu yor. Er kek ler -
de cin sel fonk si yon bo zuk luk la r� na yol açan bir di �er 

et ken ise bes len me al�� kan l�k la r� m� z�n ve tü ket ti �i -
miz g� da la r�n de �i� me si. Tek no lo ji ha yat la r� m� za h�z
ka zan d� r�r ken, biz le ri de za man la ya p� lan aman s�z bir
ya r� �a sü rük lü yor. Fast fo od tar z� bes len me al�� kan l�k -
la r� n�n art ma s�, GDO’lu ve hor mon lu g� da la r�n tü ke ti mi
cin sel fonk si yon bo zuk luk la r� na yol açan kalp da mar,
yük sek tan si yon, ko les te rol ve di ya bet gi bi has ta l�k la ra
da ve ti ye ç� kar t� yor. GDO’lu g� da la r�n tü ke ti mi ne ba� l�
hor mo nal de �i �ik lik ler er kek cin sel sa� l� �� n� teh dit edi -
yor. Tes tos te ron hor mo nu nun azal ma s�, pro lak tin hor -
mo nu nun yük sel me si, tro id hor mon la r�n da ki dü �ü� ya
da yük sel me ler, ka d�n l�k hor mo nu ola rak bi li nen ös tro -
jen se vi ye si nin er kek ler de yük sel me si cin sel is tek siz -
lik, erek si yon ye ter siz li �i gi bi bir çok cin sel i� lev bo -
zuk lu �u na yol aç� yor.” 

� RAD YAS YON C�N SEL L� �� DE VU RU YOR
Her ge çen gün tes tis hüc re le rin de ano ma li, tes tis ler -

de ki hor mon sal g� lan ma s�n da ve hüc re ya p� m�n da azal -
ma va ka la r�y la da ha faz la kar �� la� t�k la r� n�, bun da ma -
ruz ka l� nan kim ya sal at�k la r�n ve rad yas yo nun et ki si nin
bü yük ol du �u nu vur gu la yan Üro lo ji Uz ma n� Op. Dr.
Ül kü san Özer, bu du ru mun sa� l� �� olum suz yön de et ki -
le di �i ni kay det ti. Dr. Özer, “Ta ��t lar dan ton lar ca eg zoz
ga z�, fab ri ka lar dan za rar l� gaz ve toz bu har la r� at mos fe -

re, so lu du �u muz ha va ya, be sin le ri mi zi el de et ti -
�i miz top ra �a, iç ti �i miz ya da kul lan d� �� -

m�z su ya ka r� �� yor. Nük le er san tral ler,
nük le er ara� t�r ma lar, rad yo izo top -

lar ne de niy le kon trol edi le me yen
rad yas yon do �a ya ya y� l� yor.
Biz de so lu du �u muz ha va tü -
ket ti �i miz ve kul lan d� �� m�z
g� da ve su lar ne de niy le za rar -
l� et ken le re ma ruz ka l� yo ruz.
Baz is tas yon la r� n�n, cep te le -
fon la r� n�n rad yo, te le viz yon

ve ri ci le ri nin hat ta evi miz de,
ofi si miz de kul lan d� �� m�z mik ro

dal ga f� r�n, bil gi sa yar, saç ku rut ma
ma ki ne si gi bi alet le rin yay d� �� elek -

tro man ye tik dal ga la r�n in san sa� l� �� üze -
rin de ki et ki le ri ha len tar t�� ma ko nu su. Rad yas -

yo na en has sas or gan la r� m�z ise go nad ad� n� ver di �i miz
er kek ler de tes tis le ri miz, ka d�n lar da ise yu mur ta l�k lar”
aç�k la ma s�n da bu lun du.

TÜRK Ulusal
Ajans�n�n, projecilik

bilincinin
geli�tirilmesi, daha

önce uygulanan
projelerin sergilenerek

sonuçlar�n�n
yayg�nla�t�r�lmas�

amac� ile 14 Aral�k
2012 tarihinde

�stanbul’da, Avrupa
Birli�i Bakan� ve
Ba�müzakereci

Egemen Ba���’�n
kat�l�mlar�yla Bölgesel
Avrupa Proje Festivali

düzenlendi. 
Festival’de Marmara
bölgesi illerinde yer

alan proje
yararlan�c�s� kurum ve
kurulu�lar taraf�ndan
yürütülmü� 40 adet
proje tan�t�lm��t�r.

Stant açarak projesini
sergileyecek
“kat�l�mc�”

statüsündeki
kurumlar�n projeleri hakk�nda

temsilcileri, ziyaretçilere
tecrübelerini aktararak,

yürüttükleri projeler sayesinde
edindikleri kazan�mlar�

payla�m��lard�r.
Kad�köy Belediyesi Engelli

Dan��ma ve Dayan��ma
Merkezi de festivale ziyaretçi

olarak kat�lm��t�r. 
Ulusal Ajans�n Hayatboyu

Ö�renme ve Gençlik

Programlar�na ili�kin 2013 dönemi
için yap�labilecek çal��malarla ilgili

bilgi edinmi�tir.
Ayr�ca festival boyunca  Edirne
Mustafa Necati �lkokulu, Suyun
Ötesi Ritm Grubu, �BB, �SÖM
Karma Engelliler Müzik Grubu,

Zeytinburnu End.Mes.Lis, Rölyef
Çal��malar�, Kocaeli Zübeyde
Han�m �lkokulu ziyaretçi ve

kat�l�mc�lara gösteri düzenlemi�tir.
B�ZE ULA�IN

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap

�smail Sok. Sadıko�lu Plaza 5
No:49 Kadıköy - �stanbul

/Turkey
Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 

Tel: 0 216 338 24 14 
Fax: 0 216 338 88 84        

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI
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BEBEKLER de bazen
di�ler sürer sürmez

üzerlerinde kahverengi
lekeler olu�tu�u ya

da bu di�lerin k�r�l�p
döküldü�ü gözlenir.

Olu�an bu
çürüklere biberon

çürü�ü ad�
verilmektedir.

Bebek
beslenmesinde en
önemli besin olan
anne sütü ya da

inek sütü do�al
olarak �eker
içerir. Gece

yatmadan önce
bebe�in içti�i anne

ya da inek sütü a��zda
birikerek mikroplar�n di�leri
çürütmesi için elveri�li bir

ortam olu�tururlar. Bu nedenle
özellikle gece beslenmesi
sonras� di�lerin temizli�ine

özen gösterilmelidir.
Biberon çürüklerinin tedavisi

güç oldu�undan erken
dönemde �u gibi önlemler

al�nabilir ;
Bebe�in gece a��zda biberonla

uyuma al��kanl���n� önleyin,
besledikten sonra uyutmaya
çal���n. Süte, �eker bal gibi

tatland�r�c�lar ilave
etmeyin.

Bebek beslendikten
sonra mutlaka su

içirin.
�lk di�lerin sürmeye
ba�lamas�yla gece

ve sabah
beslenmelerinden
sonra temiz �slak

bir tülbent ile
di�leri silerek
temizleyin.

ÇÜRÜK SÜT
D��LER�
TEDAV�

ED�LMEZ �SE;
Çürük süt di�leri

enfeksiyon
kayna��d�r. 

Altta geli�mekte olan sürekli
di�lerin minelerinde geli�imsel

lekelenmelere yol
açabilmektedirler.

Çürük süt di�lerinin köklerinde
olu�abilecek enfeksiyon hayati

organlar� (kalp,
böbrek,eklemler vb. gibi)

kolayca etkileyebilir.
Bu nedenlerle çürük süt di�leri

“nas�l olsa bir süre sonra
dü�ecekler” diye dü�ünülerek

ihmal edilmemeli mutlaka
tedavi ettirilmelidirler.

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

BİBERON ÇÜRÜĞÜ NEDİR?

MODERN HAYAT ERKEK
CiNSELLiĞiNi VURUYOR

12

Tıp ve farmakoloji dünyasındaki geli�meler sayesinde
artık cinsellik çok ileri ya�larda da ya�anabildi�i gibi
infertilite, yani kısırlık tedavisinde de yüz güldürücü

sonuçlar elde ediliyor.

Yılbaşı hediyeniz
hayvanlara yardım olsun!
YEN� y�l yakla��yor, herkes
sevdiklerine y�lba�� hediyesi
alma tela��nda. Peki bu y�l
hem hediye al�p hem de

sokak hayvanlar�na yard�m
etmek ister miydiniz?

Bak�m evinde ya�amak
durumunda kalan

hayvanlar için “H.�.S
(Hayvan, �nsan, Sevgi)”
ad�nda bir proje yürüten
Fenerbahçe Leo Kulübü,
sizlere “Y�lba�� geliyor,
sevdiklerinize bu kitap

ayraçlar�ndan hediye etmek
ister misiniz? diye soruyor ve ekliyor;
“Y�lba�� geliyor demek k�� so�uklar�
da geliyor demek... Bu havalarda

bizlere ihtiyaçlar� daha da çok. Onlar
için bir �eyler yapmam�zda sizin de

yard�mlar�n�z olsun istemez misiniz?”
Hayvanlarla ilgili fark�ndal�k yaratmak
amac�n� ta��yan proje kapsam�nda

haz�rlanan 
sat��a ç�kacan H.�.S logolu ürünlerin

sat���ndan elde edilecek gelir, Kad�köy
Belediyesi Geçici Hayvan Bak�m

Merkezi'ndeki hayvanlar�n ihtiyaçlar�
için kullan�l�yor.
Detayl� bilgi için;

www.ihtiyacsensin.wix.com/hisprojesi

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

Dt.Bahar UZAY

Türk Ulusal Ajans� Proje Festivali 

� Her 100 erke�in 66’sında cinsel i�lev
bozuklu�u görülüyor! 
� Fonksiyon sorunu organik ya da
psikolojik kaynaklı olabilir!
� GDO’lu gıdalar ve hareketsizlik
cinselli�i vuruyor 
� Radyasyon vücutta en fazla
erkeklerde testisleri, kadınlarda
yumurtalıkları tehdit ediyor!
� Tıptaki geli�me tedavi imkânlarını da
geli�tirdi

Üro lo ji Uz ma nı
Op. Dr.

Ül kü san Özer
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16 pi lo tun start al d� �� ya r�� -
ta, �am pi yon luk id di as�
bu lu nan Ya ��z Av c�,

Bu rak Çu ku ro va, Can To lon
ve Ümit Can Öz de mir k� ran
k� ra na bir mü ca de le ser gi le -
di ler. Bu rak Çu ku ro va gös -
ter di �i per for mans ile haf ta
so nu nun bi rin ci si olur ken, Ya -
��z Av c� ikin ci, Da� han Ün lü -
do �an üçün cü ol du. Genç isim ler
Ümit Can Öz de mir ve Can To lon,
Kör fez Pis ti’nde ya p� lan 8 tur luk ya r� ��n
ilk tur lar da yap t�k la r� ha ta lar la, mü ca de le nin d� -
��n da kal d� lar. 

Ral li ef sa ne si Vol kan I��k ta ra f�n dan ta sar la -
n�p üre ti len ya r�� oto mo bi li VOL KI CAR ile dü -
zen le nen Tür ki ye’nin en çe ki� me li ve he ye can l�
ya r�� se ri si V1 Chal len ge’da böy le lik le ikin ci se -
zo nu nun so nu na ge lin di. Tar sus, �z mir, Ay d�n ve
Ko ca eli �e hir le rin de ger çek le� ti ri len 7 ayak l�k
se ri nin so nun da VOL KI CAR’�n efen di si olan
Ya ��z Av c� �un la r� söy le di: “Bu se ne Tür ki ye
Ral li �am pi yo na s�’nda al d� ��m ikin ci lik ten son -
ra bu �am pi yon luk çok iyi gel di. Bu gü zel or ga -
ni zas yon da eme �i ge çen le re ve ba na des tek olan -
la ra te �ek kür ede rim. Çok ke yif liy di…” 

�lk ve tek Türk ma l� �am pi yo na V1 Chal len -
ge 2012 se zo nu ge nel klas ma n�n da üçün cü lük
kür sü sün de 93 pu an la Can To lon, 108 pu an la
ikin ci s� ra da Bu rak Çu ku ro va ve pod yu mun ilk
ba sa ma ��n da 109 pu an ile Ya ��z Av c� yer al d�.
Ka d�n pi lot lar klas ma n�n da Ay �e gül Ba cak 125

pu an
ile bi rin -

ci olur ken,
do �um gü nü he di -

ye si ola rak bu ya r�� ar ka da� -
la r� ta ra f�n dan özel bir araç üs tü ta sa r�m la ya r�� -
t� r� lan Öz ge Yel ken ci 117 pu an ile ikin ci ol du.
Göz de Gi zer ise 15 pu an ile ka d�n pi lot lar üçün -
cü sü ola rak se zo nu ta mam la d�. Te li a So ne ra’n�n
ana spon so ru ol du �u V1 Chal len ge’a, Las sa,
Cas trol, ISS Ca te ring Ser vi ces, CMS, Vak ko ra -
ma ve Po wer FM ise co-spon sor ola rak des tek
ve ri yor.

S�NAN BERATLIG�L(Fullspor)

Ka d� köy Be le di ye si Genç lik Mer ke zi ca -
mi as�, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk’ün de ka t�l d� �� kah val t� -

da bir ara ya gel di. Ka la m��’�n ho� at mos fe rin -
de ge çen kah val t� da Ba� kan Se la mi Öz türk,
Ka d� köy Be le di ye si Genç lik Mer ke zi’nin, dü -
zen le di �i fa ali yet ler le ve ne zih or ta m�y la Ka -
d� köy sa kin le ri ni bir ara ya ge ti ren ho� bir or -
tam sun du �u nu ifa de et ti. 

Ka d� köy Be le di ye si Genç lik Mer ke zi’nin
fa ali yet le ri ne ka t� lan Ka d� köy lü le rin de ye ral -
d� �� yak la ��k 190 ki �i lik kah val t� da, Pi la tes
gru bu ö� ren ci le rin den Al pars lan Er sev’in ha -
z�r la d� �� bar ko viz yon gös te ri sin de mer ke zin
sos yal ve spor tif fa ali yet le ri an la t�l d�. Ba� kan
Öz türk yap t� �� ko nu� ma da, “Sa ba h�n bu vak -

tin de çok sa y� da ka t� l�m c� n�n bu lun du �u bir or -
tam da kah val t� et mek gü zel. Ka d� köy’de za -
man za man bu tür bu lu� ma la ra ka t� la rak hal k� -
m�z la bir ara ya ge li yo rum. Bu gü zel bir �ey.
Ka d� köy Be le di ye si Genç lik Mer ke zi de hal k� -
m� z� bir ara ya ge ti ren bir or ta ma sa hip ne zih
bir yer” de di.

Kah val t� da KGM Pi la tes E�it me ni Nur can
Ben gin de bir su num ya pa rak ça l�� ma lar hak -
k�n da bil gi ver di. Da ha son ra 12.12.2012 ta ri hi
do la y� s�y la renk li kâ ��t la ra di lek ler ya z� la rak
Ka la m�� sa hi lin den de ni ze b� ra k�l d�.

Mer ke zin fa ali yet le rin den ya rar la nan ba z�
Ka d� köy lü ler de ge rek pi la tes ge rek se di �er fa -
ali yet ler le ha yat la r� n�n da ha da renk len di �i ni,
ken di le ri ni da ha iyi his set tik le ri ni be lirt ti ler.

Bi sik let se ver ler ve bi sik let le ula ��m ih ti -
ya c� n� gi de ren ler Ba� dat Cad de si’nde ki
bi sik let yo lu na dik kat çek mek, far k�n da -

l�k olu� tur mak ve bi sik let yo lu nun da ha çok
kul la n�l ma s� n� sa� la mak ama c�y la her Pa zar
Ba� dat Cad de si Göz te pe Par k� önün de top la -
n�p, ken di le ri için tah sis edi len bi sik let yo lun -
da ak ti vi te ger çek le� ti ri yor lar d�. 

An cak 14 Ara l�k Cu ma sa ba h� Göz te pe-
Çif te ha vuz lar ara s�n da ki bi sik let yo lu için ko -
nu lan du ba ve lev ha la r�n sö kül me si, bi sik let se -
ver le rin tep ki si ne ne den ol du. 

�s tan bul Ana do lu Ya ka s�’n�n ulus la ra ra s�
stan dart ta ki “ula ��m amaç l� bi sik let yo lu”nun
ta mam lan ma dan ve üze rin den 24 sa at geç me -
den ta ma men ip tal edil me si üze ri ne bir aç�k la -
ma ya pan “Bi sik let Yo lu na Sa hip Ç�k!” et kin -
li �i nin mi ma r� En gin Er te kin, 

“�BB Be yaz Ma sa'ya ve il gi li di �er bi rim -
le re du ba la r�n kal d� r�l ma se be bi ni sor du �u -
muz da, Per �em be gü nü bo yun ca ‘tra fik s� k� �� -
yor’ ge rek çe siy le halk tan çok faz la �i kâ yet gel -
di �i ni ve yo lun bu se bep le kal d� r�l d� �� n� ö� ren -
dik. Ge li� mi� tüm met ro pol ler de hal k�n bi sik -
le ti bir ula ��m ara c� ola rak kul lan ma s� te� vik
edi lir ken, ana cad de ler den bi rer �e rit al� n�p

‘ula ��m amaç l�’ bi sik let yol la r� na dö nü� tü rü -
lür ken ve �s tan bul'un da ya va� ya va� ben zer bir
uy gu la ma ya geç me si ni sa b�r s�z l�k la bek ler ken
böy le si bir ad�m at�l d� �� n� gör mek he pi mi zi,
tüm bi sik let se ver le ri ve çev re ye du yar l� tüm
va tan da� la r� üz dü. Du ba lar ta k�l ma dan yak la -

��k 1 haf ta ön ce, Göz te pe ���k lar dan ön ce 100
met re ve 50 met re ara l�k lar la ko nan ve araç sü -
rü cü le ri ni uya ran bü yük bi sik let lev ha la r� n�n
da kal d� r�l m�� ol ma s� biz le re bu bi sik let yo lun -
dan da ha 24 sa at dol ma dan vaz ge çil di �i ni gös -
te ri yor. 

Hem �BB yet ki li le ri ne, hem de say g� de �er
Ka d� köy lü le re Ba� dat Cad de si'nde ki tra fik s� -
k� ��k l� �� n�n ger çek se be bi nin bi sik let yo lu nun
var l� �� n�n de �il, hem sa� hem de sol �e ri de
park eden araç la r�n ol du �u nu be lirt mek is te -
rim. Bil di �i niz gi bi Ba� dat Cad de si Bos tan c�-
Göz te pe ara s� 3 �e rit ten, Göz te pe-K� z�l top rak
ara s� da 4 �e rit ten olu� mak ta d�r. Göz te pe-K� -
z�l top rak ara s�n da ki 4 �e rit ten bi ri si ni ula ��m
amaç l� bi sik let yo lu yap t� �� n�z tak dir de ana
yol, Bos tan c�-Göz te pe ara s�n da ol du �u gi bi 3
�e rit ola cak t�r, do la y� s�y la de �i �en hiç bir �ey
ol ma ya cak t�r” de di.

En gin Er te kin, aç�k la ma s�n da, bir ay d�r her
Pa zar gü nü ger çek le� tir dik le ri “Bi sik let Yo lu -
na Sa hip Ç�k” et kin li �i ni bun dan böy le “Sö kü -
len Bi sik let Yo lu na Sa hip Ç�k!” ey le mi ne dö -
nü� tür dük le ri ni ve her tür lü ha va ko �u lun da
her pa zar bi ra ra ya ge le cek le ri ni be lir te rek bi -
sik let se ver le ri des te �e ça ��r d�.
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�STANBUL'da sona eren 11. Dünya Kısa
Kulvar Yüzme �ampiyonası (F�NA)’nda

madalya sıralamasında ABD, ilk sırada yer
aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan

�ampiyonada ABD, 11 altın, 8 gümü�, 8
bronz ile birinci oldu. Çin Halk Cumhuriyeti

3 altın, 5 gümü�, 3 bronzla ikinci,
Macaristan ise 3 altın, 4 gümü�, 3 bronzla

üçüncü sırayı elde etti. Türk sporcular �ampiyona

tarihinde ilk kez 3 final, 4 yarı final yüzdü.
Erkekler 4x100 metre serbest bayrak

yarı�ı seçmelerinde Türk takımı, 3.14.40'lık
derecesiyle 8. oldu ve Türkiye rekoru

kırarak �ampiyona tarihinde ilk kez finale
yükseldi. Finalde Türk takımı (Kemal Arda
Gürdal, �skender Ba�lakov, Kaan Türker
Ayar, Do�a Çelik) 3.13.73'lük derecesiyle

Türkiye rekorunu geli�tirerek, dünya 8'incisi oldu.

K A D I K Ö Y
B E L E D İ Y E S İ

A Ç I K L A M A  Y A P T I
KADIKÖY Belediyesi olarak bisiklet yollar�n�n

kent içinde uygulanmas�n� ve yayg�nla�t�r�lmas�n�
destekliyoruz. Sorumluluk alan�m�zda olan

bölgelerde bisiklet yollar�n� projelendiriyoruz. En
son Ba�dat Caddesi’nde yap�lan uygulamada

ise Büyük�ehir Belediyesinin bilinçlendirme
kampanyas� ve ön duyuru gibi çal��malar

yapmadan harekete geçmesi ve sonraki süreçte
de yine benzer bir bilgilendirme çal��mas�

yapmadan bisiklet yollar�n�n kald�r�lmas� önce
otomobil sahiplerinden, sonraki süreçte de

bisikletlilerden tepki göstermesine yol açt�. �ki
taraftan da gelen �ikâyet ve talepleri �BB’ye
aktarmam�z sonucunda, �BB projeyi yeniden
yap�land�rmakta oldu�unu aç�klad�. Kad�köy

Belediyesi olarak, iki taraf� da memnun edecek
bir projenin, gerekli süreçler izlenerek ortaya

ç�kmas�n� beklemekteyiz. 

Bağdat Caddesi’nde
ulaşım amaçlı ayrılan
bisiklet yolunun ömrü
sadece 24 saat sürdü,
‘trafiğe engel oluyor’

gerekçesiyle iptal edilen
bisiklet yolunun

akibetinin ne olacağı
merak ediliyor....

KALAMI�’TA B�R
TATLI HUZUR

�kinci sezonunu tamamlayan ilk ve tek Türk malı �ampiyona V1
Challenge’da son yarı� �zmit Körfez Pisti’nde düzenlendi. VOLKICAR

yarı� otomobilleri ile gerçekle�tirilen ve birbirinden hızlı 4 pilotun
�ampiyonluk için yarı�tı�ı son ayakta Burak Çukurova birinci olurken,

V1 Challenge’ın �ampiyonu Ya�ız Avcı oldu.

KÖRFEZ’DE B�R�NC� ÇUKUROVA,
�AMP�YON AVCI OLDU

P�LOT 1.YARI� 2.YARI� 3.YARI� 4.YARI� 5.YARI� 6.YARI� 7.YARI� TOPLAM
YA�IZ AVCI 20 20 0 20 15 17 17 109
BURAK ÇUKUROVA 17 17 13 17 9 15 20 108
CAN TOLON 9 13 11 15 20 20 5 93

SEZON SONU İLK 3 PUAN DURUMU:

T.C.                                              
KADIKÖY BELED�YES�

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

KONFERANS

YOKSA SA�LIKLI OLMAK 
B�R HAYAL M�?

Fırat ÇAKIR
21 Aralık Cuma  Saat: 19.00 – 21.00

Bazen ne yiyece�imizi, ne yapaca��m�z� �a��r�yoruz.
Elimize ald���m�z her besin bir zehir niteli�inde!

Yasamak için yeme�i b�rak�p, yemek için yasayan
bir toplum olduk.

�çine itildi�imiz ya�am �artlar� bizleri hareket
etmeyen robotlara dönü�türdü!

Yatakta saatlerce zaman geçirmemize ra�men
uyanamayan, hep yorgun, hep daha yorgun insanlar

halini ald�k.
Çe�itli nedenlerden dolay� ruh sa�l���m�z�n tam

olarak yerinde oldu�unu söyleyemiyoruz. 
Peki, ama, neden bunlar� yasar hale geldik???

Tüm bu sorunlar�n ve daha fazlas�n�n cevab� ayn�
zamanda çözüm yollar� “ Yoksa Sa�l�kl� Olmak Bir

Hayal Mi?” Konferans�nda.
Sa�l�kl� bir yasam sürmek ve gelece�inizi en güzel

�ekilde in�a etmek istiyorsan�z sizi

YOKSA SA�LIKLI OLMAK B�R HAYAL M�?      
Konferansına bekliyoruz. 

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

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

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

MERKEZ�
Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I
TELEFON: 0216 362 11 05 – 362.11.09 -362 11 23

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

Foto�raf: Gürbüz ENG�N

�STANBUL’DAN B�R F�NA GEÇT�

Bağdat Caddesi’nde
‘BİSİKLET YOLU KRİZİ’

Foto�raflar: U�ur GÜNAY
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● Semra ÇELEB�

TARIK Akan’dan Edip Akbayram’a, Onur Akın’dan
Orhan Aydın’a, Rutkay Aziz’den Cahit Berkay’a,

Melike Demira�’dan Bilgesu Erenus’a, Zülfü
Livaneli’den Ferhan �ensoy’a kadar onlarca sanatçı,

“Reddediyoruz” demek için 23 Aralık Pazar günü
17.00-23.00 arası Bostancı Gösteri Merkezi’nde

bulu�acak. “Diktaya, korkuya, adaletsizli�e, sanata
ve sanatçı dü�manlı�ına kar�ı” bir araya gelen

sanatçılar “Ferman padi�ahın ülke bizimdir” diyerek
düzenledikleri “Büyük Bulu�ma”yı ücretsiz ve

herkese açık olarak gerçekle�tiriyor. Sanatçılar
Giri�imi adına yapılan açıklamada �u ifadelere yer

veriliyor:  “Bizler, Türkiye’nin yazarları, �airleri,
ressamları, heykeltra�ları, sinema ve tiyatro

sanatçıları, karikatüristleri, foto�raf sanatçıları, tüm
sanat insanları, ülkemizin gelece�i için kaygılıyız.(…)

Sanat insanlarının, kendi yaratıcı dü�leri ve kendi
sorumluluk duyguları dı�ında hiçbir baskı ve
sınırlamanın kabul edilemeyece�i yaratma
özgürlü�ü, yakın ve uzak tarihimizin hiçbir

döneminde görülmedik ölçüde sansür ve otosansür
tehdidi altında. Çocuklarımızın, sonraki ku�akların

gelecekleri için kaygılıyız. Kaygılıyız ve reddediyoruz.
Bütün bunları reddediyoruz… Ve tepkimizi Türkiye
ve dünya kamuoyuna duyurmayı görev sayıyoruz.”

�s tan bul Ba� kent Üni ver si te si’nde te da vi gö -
ren Ka mil Sön mez, 20 Ara l�k Per �em be sa -
ba ha kar �� 02.30’da ya �a m� n� yi tir di. Ba� -

he kim Prof. Dr. Kür �at To kel yap t� �� aç�k la -
ma da, “Ka mil Sön mez yay g�n bir be yin ka na -
ma s�y la gel di. Uyan d�r ma ya ça l�� t�k ama ol -
ma d�. Bu sa ba ha kar �� 02.30’da kay bet tik. Çok
üz gü nüz” de di. Sa nat ç� n�n ce na ze si, 21 Ara l�k
Cu ma günü ög le na ma z� n� ta ki ben �a ki rin Ca -
mi i’nden kal d� r� la cak.

1947 y� l�n da Per �em be-Or du’da do �an Ka -
mil Sön mez, özel lik le Ka ra de niz mü zi �i nin
önem li bir tem sil ci si, si ne ma ve ti yat ro oyun -
cu suy du. �l kö� re ti mi ni Gi re sun’da ta mam la -
d�k tan son ra, An ka ra Dev let Kon ser va tu ar�
Ope ra-�an bö lü mü ne gir di. 1967-1969 y�l la r�
ara s�n da as ker lik gö re vi ni ya pan Sön mez, as -
ker lik son ra s� Av ni Dil li gil Ti yat ro su’nda pro -
fes yo nel ti yat ro oyun cu lu �u na ba� la d�. S� ra s�y -
la An ka ra Sah ne si ve An ka ra Kar de� Oyun cu -
lar Ti yat ro su’nda ça l�� ma la r� n� sür dür dü.

Ti yat roda oyun cu lu �u nu sür dü rür ken Zül -
fü Li va ne li’nin ya p�m c� l� ��n da ilk pla �� olan
“�n ce Me med - He ki mo� lu” ile �ar k� c� l� �a ba� -
la d�. Son ra halk tür kü le ri s� na v� n� ka za na rak

rad yo ya gir di. Ka ra de niz tür kü le ri nin en
önem li sa nat ç� la r�n dan bi ri ol du. Bu s� ra da si -
ne ma film le rin de de rol al d�. Ka mil Sön mez,
1993 y� l�n dan be ri Kül tür ve Tu rizm Ba kan l� -
��, Dev let Türk Halk Mü zi �i ko ro sun da so list -
ti. 1998 y� l�n da Kül tür Ba kan l� ��’nca ve ri len

Dev let Sa nat ç� s� un va n� n� al m�� t�.
� VE FA GE CE S�N DE DUY GU SAL

AN LAR YA �AN MI� TI
Böb rek yet mez li �i ne de niy le uzun sü re dir

te da vi gö ren Ka ra de niz mü zi �i nin sim ge isim -
le rin den, Halk Mü zi �i Sa nat ç� s� Ka mil Sön -

mez’in 45. Sa nat Y� l�, 15 Ka s�m’da Bos tan c�
Gös te ri Mer ke zi’nde dü zen le nen bir ge cey le
kut lan m�� t�. Ka d� köy, Kar tal, Ata �e hir ve Mal -
te pe Be le di ye le ri ile Sön mez’in sa nat ç� dost la -
r� ta ra f�n dan ger çek le� ti ri len “Ka mil Sön mez’e
Ve fa Ge ce si”ne CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal
K� l�ç da ro� lu da ka t�l m�� t�. Ge ce ye bir çok ün lü
sa nat ç� ka t� la rak des tek ver mi�, duy gu sal an lar
ya �an m�� t�. Ge ce de bir ko nu� ma ya pan Sön -
mez, “Ben bu gün bu has ta l�k s� ra s�n da iki �e -
ye inan d�m. Be nim iki ko ca man ai lem var. Bi -
rin ci si Sön mez ai le si ikin ci si de siz ler. He pi -
niz, sa nat ca mi as�.” de mi� ti. 

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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Birçok sanatçının baskıya, korkuya, adaletsizli�e kar�ı bir araya gelerek olu�turdu�u Sanatçılar Giri�imi,
Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak etkinlikle ‘Reddediyoruz’ diyecek!

Sanatçılar 
diyor!‘REDDEDİYORUZ’ 

Göztepe’ye cami krizinde
UZLA�MA S�NYALLER�
‘’GÖZTEPE Parkı’na cami’’ krizi ile Büyük�ehir

ve Kadıköy belediyeleri arasında yükselen
tansiyon, yapılan açıklamalarla indi. 

�stanbul Büyük�ehir Belediye Ba�kanı Kadir
Topba�, Kadıköy Belediyesi’nin yapımı

planlanan caminin, �BB’nin belirledikleri alan
yerine yine Göztepe Parkı’nın içindeki ba�ka bir
alanda yapılması talebini de�erlendireceklerini

belirterek, "Gerginlik istemiyoruz, camiyi nereye
isterlerse oraya yaparız. Maksat oranın

ihtiyacının görülmesi’’ dedi. Dikkatle takip etti�i
Topba�’ın açıklamalarına temkinli yakla�tı�ını
vurgulayan Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami

Öztürk ise “Umarım akıl öne geçer ve uzla�ırız.
Bizim teklif etti�imiz alan cami yapımına

elveri�ti. Park bütünlü�ünü bozmayacak, parkın
kö�esinde bir alan. �u an �BB Meclisi’nden

geçen alan üzerinde onlarca, 50-60 yıllık a�aç
var. Onların kesilmesine hiçbir vicdan izin

vermez” dedi. Kadıköylüleri de sakin olmaya
ça�ıran Öztürk, “Uzla�ıyı baltalamayalım.

Amacımız ba�cıyı dövmek de�il, beraber karar
almak. Sayın Ba�kan’ın olumlu katkısı olaca�ını
dü�ünüyorum. Önümüzdeki günlerde cami yeri

karar altına alınırsa problem kalmaz” diye
konu�tu. 

Öte yandan Göztepe Parkı Aktivistleri, 15 Aralık
Cumartesi günü Ba�dat Caddesi’ndeki Göztepe
Parkı önünde gerçekle�tirdi�i 3. eylemde, yine

parkın imara açılmamasını istediler. 

Ünlü türkücü Kamil Sönmez 20 Aralık Per�embe günü sabaha kar�ı hayatını kaybetti. Sönmez’in 45. sanat yılı
geçen ay yüzlerce ki�inin katılımıyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde kutlanmı�tı. 

Kamil Sönmez’i kaybettik…
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