
Kadıköy için 2012 yılı hareketli, belediye hizmetlerinde ise bereketli geçti. Pek çok
alanda ilklere konu olan ve sık sık gündeme gelen Kadıköy’ün, verimli bir yılı geride

bıraktı�ını söyleyen Kadıköy Belediye Ba�kanı Av. Selami Öztürk,  2013’te birçok önemli
projenin Kadıköylüler’le bulu�aca�ını müjdeledi. ‘2013, Kadıköy’de hasat yılı olacak’

diyen Ba�kan Öztürk, 2013 yılı projelerini Gazete Kadıköy’e anlattı.
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Siz bu yaz�y�
okudu�unuzda, sayfada

gördü�ünüz bu karl� ve so�uk
foto�raflar belki de yak�n

mazide kalm�� olacak. Ancak
geçen hafta �stanbul’u etkisi

alt�na alan so�uk ve karl� hava
dalgas� Kad�köy’ü de etkiledi

elbette. Kad�köylülerin kötü
hava �artlar�ndan olumsuz

etkilenmemeleri için çal��an
Kad�köy Belediyesi, karl� gün
ve geceler boyunca yollarda
kar temizli�i yapt�. Fen ��leri
Müdürü Murat Arslan, karla

mücadele çal��malar�n�n 
aral�ks�z olarak sürdürüldü�ünü
belirterek, 500 ton tuz ve
solüsyon sto�u bulunan Fen
��leri ekiplerinin ba�ar�l� bir
mücadele verdi�ini söyledi.
Ac�badem, Hasanpa�a, Göztepe
ve Sahray�cedid olmak üzere 
4 ana noktadan 15 ekiple yol
açma ve kar küreme çal��malar�
yapan ekipler, Kad�köylüleri kara
teslim etmedi. Bir sonraki kar
ya����nda ekiplere ula�mak için
telefon numaras�n� da verelim;
(0216) 542 50 52.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 
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‘Sanatçıların Nâzım’ı’
111 YAŞINDA!

NÂZIM Hikmet Ran, do�umunun 111.
yılında ‘Sanatçıların Nazım’ı’ adlı sergiyle
selamlanıyor. CKM’de açılacak sergiye

bir belgesel gösterimi ve söyle�i de e�lik
edecek. Nâzım Oyuncuları ise okuma

tiyatrosuyla ustayı anacak. 
� Haberi Sayfa 7’de

DO�U�TAN görme engelli Recep Avara,
iki yıllık meslek yüksek okulundan dört
yıllık üniversiteye geçmek için girdi�i

Dikey Geçi� Sınavı’na, Kadıköy Belediyesi
Sesli Kütüphane ile hazırlandı, çok istedi�i

Hukuk Fakültesi’ne girmeyi ba�ardı.
� Haberi Sayfa 12’de

GAZETECi Sava� Ay’ın yazdı�ı
‘�stanbul'un Kahvehanelerinden’ isimli

kitapta, uzun yıllar gelene�ini
koruyarak bugüne kadar sürdüren

�stanbul'un kahvehanelerinin 24 tanesi
anlatılıyor. Bunlar arasında 1900’lü
yılların ba�ından itibaren faaliyette
olan kahvehaneler de yer alıyor.

� Haberi Sayfa 11’de

Engelleri kütüphaneyle aştı,
Hukuk Fakültesi’ne girdi!

Yetenekli çocuklara ücretsiz sanat e�itimi
verilen Çocuk Sanat Merkezi’nin yeni yıl

konserinde unutulmaz anlar ya�andı. 

Kad�köy yeni y�la yeni umutlarla girdi. 2012’de öne ç�kan olaylar da �unlard�: � Kad�köy En
Ya�an�l�r Kent seçildi. � Kad�köy Belediyesi çevreden, sa�l��a hatta ileti�ime kadar birçok alanda

ödül ald�. � Fikirtepe imar plan� kabul edilerek bir milat gerçekle�ti. � Petshoplara yeni
düzenleme getirilerek, hayvan haklar� korundu. � Yelde�irmeni’nin çehresi de�i�ti, Hasanpa�a projesi
için dü�meye bas�ld�. � Sosyal ve kültürel alanlarda geni� kesime hitap edecek projeler gerçekle�ti.

Çay ve sohbet mabetleri; KIRAATHANELER

�� Haberi 6. Sayfada

Kadıköy’de kutup koşulları ile mücadele!

�� Haberi 8. Sayfada

Çocuk Sanat’ın yeni yıl konseri

1 YIL KADIKÖY’DE BÖYLE GEÇTi
2013’TE YENi BiR KADIKÖY
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Ba�dat Caddesi’nde ilk yıkım gerçekle�tirildi.

Ahmet Ha�im’in evi kültür merkezi yapılacak.Eski Özen Sineması, Tasarım Atölyesi oluyor. Fransız Kilisesi, ibadethane ve kültür merkezi olarak düzenleniyor.

10 Kasım’da Ata’ya Saygı Zinciri olu�turuldu. Meydan’daki anıt tartı�ması gündemdeki yerini koruyor.
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

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

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25

11 - 17 OCAK 20132 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● ANMA
■ “Hrant Dink’in �zinde Anadolu’da
Halklar Mücadelesi”
Gazeteci yazar Hrant Dink
öldürülü�ünün 6. y�l�nda Kad�köy’de
“Hrant Dink’in �zinde Anadolu’da Halklar

Mücadelesi” adl� bir etkinlikle an�l�yor. 13
Ocak Pazar günü saat 15.00’te AKADER
Kad�köy �ube & Kültür Merkezi’nde
düzenlenecek etkinli�in program� �öyle: 
Sinevizyon Gösterimi
Söyle�i: Murat Gözo�lu (Nor Zartonk),
Altan Aç�kdilli (AKA-DER)
�iir Dinletisi: Bedros Da�l�yan
Müzik Dinletisi: Narot Minasyan - Vokal -
(Sayat Nova Korosu), F�rat Alk�� - Kopuz,
Erbane, Canberk Ula� – Duduk, Üner
Demir - Keman
Foto�raf Sergisi
AKADER: 
0 216 348 92 60 / 0532 518 05 70
www.kadikoyakader.com 

● T�YATRO
■ Dur Bi Dakka!
Türkücü Salim Yava�, bir mele�in
hatas�yla vaktinden evvel ölmü�tür. Öbür
dünyada durum anla��l�nca, Salim itiraz
eder. Meleklerin Salim’i geri gönderme
çabalar� da sonuçsuz kal�r. Onu
öldürenlerden intikam almak ate�iyle
ba�ka bir bedene giren Salim’i bir
sürpriz bekler. Yalan Dünya dizisiyle
ünlenen Derya Karada�’�n ba�rolü
oynad��� “Dur Bi Dakka!”, 11 Ocak
Cuma 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
■ Küçük Adam Ne Oldu Sana?
Alman Yazar Hans Fallada’n�n yazd���,
Y�lmaz Onay’�n oyunla�t�rd��� ve Bar��
Erdenk’in yönetti�i “Küçük Adam Ne
Oldu Sana” adl� oyun, insanlara alternatif
bir ya�ama biçimi sunarken, dünyan�n
her yeri için geçerli olan insanl�k temas�n�
ve insanl�k mücadelesini bir kabarede
�ark�lar ve danslar e�li�inde trajikomik
bir biçimde sergiliyor. Oyunda Songül
Öden, Deniz Celilo�lu, Gülsen Tuncer,
Metin Büktel ve Ayhan An�l’�n yan� s�ra
Sadri Al���k Kültür Merkezi oyuncular� da
rol al�yor. Oyunu, 12 Ocak Cumartesi
20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izleyebilirsiniz. 
■ Babaannem 100 Ya�ında
Arjantin’in varo�lar�nda göçmen bir
aile… Her �eyi yiyen yüz ya��nda bir
Babaanne… Babaanneyi doyurabilmek
için nafile bir çözüm aray���… Ve ailenin
yok olu�unun trajikomik öyküsü… Zafer
Algöz’ün yönetmenli�ini yapt��� oyun, 12
Ocak Cumartesi 20.30’da Kozyata��
Kültür Merkezi’nde. 
■ Bizim Ev
Haber ve e�lence iç içe geçebilir mi?
Televizyon dünyas�n�n en önemli
yap�mc�lar�ndan biri olan Wes, giderek
azalan raytingler kar��s�nda, Amerika’n�n
en be�enilen haber spikeri Jennifer’�
popüler bir “reality show”un sunucusu
haline dönü�türür. Bu arada, Orta
Amerika’da bir evi payla�makta olan
dört genç, gerçek dünyan�n menfaatleri
üzerine ate�li kavgalara tutu�maktad�rlar.
Tiyatro Fora’n�n sahneye koydu�u
“Bizim Ev”, 12 Ocak Cumartesi 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
■ Yeni Kiracı
Hep kirac� konumunda tutulmaya
çal���lan ve sadece istatistiki bir tüketici
olarak görülenler! Kapitalizmin ak�ld���
hayat önermesinden ç�kan tuhafl�k
evrenine ho� geldiniz! Hem de ne
Tuhafl�k! “Yeni Kirac�”, 12 Ocak
Cumartesi 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
■ Yalanın Ardındaki
Kar�s�n� öldürmekle suçlanan bir
psikiyatristle, kendini bu cinayeti
çözmeye adam�� bir dedektif aras�nda
geçen; sorgulayan ve sorgulanan�n
kimlik çat��malar�, suç ve cezakavram�,
bask� �iddet ve psikolojik i�kencenin
toplumsal boyutlar� ve bireyler üzerindeki
yans�malar� sahneleniyor. 
Bizim Tiyatro’nun yeni oyunu “Yalan�n
Ard�ndaki”, 13 Ocak Pazar 15.30’da
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde. 

■ Islah Evi
Mutlu evlili�iniz, ba�ar�l� kariyeriniz,
nezaketiniz, demokratl���n�z ve sosyal
duyarl�l�klar�n�zla korunakl� evinizde
sürdürdü�ünüz korunakl� hayat�n�za
günün birinde eski bir dost misafir gelir
ve her �ey birden de�i�iverir.
Norman Lock’un Türkiye’de ilk kez
sahnelenen oyunu “Islah Evi”; 21. yy.
insan�n�n balonunu s�k� bir vuru�la
patlat�yor ve ironik dili ile “terör”ün
ma�duru ve faili olmay� farkl� bir bak��
aç�s�yla ele al�rken, bir fars  kadar
e�lenceli ama bir o kadar da gerilimli bir
seyirlik sunuyor. Engin Alkan’�n
yönetmenli�imi yapt��� “Islah Evi”, 15
Ocak Sal� 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
■ Hamlet
Shakespeare’nin bu
en tan�nm�� eseri,
Tiyatro Cef’in ça�da�
yorumuyla seneler
sonra sahnede…
Babas�n� öldüren ve
annesiyle evlenen
amcas� ve korkular�yla
mücadele eden
Danimarka Prensi
Hamlet’in öyküsü…
Eserde erdemli
insan�n yaln�zl���na
vurgu yap�l�yor.
Hamlet, 16 Ocak
Çar�amba 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
■  �stanbul’da Bir Sokak Kedisi Orhan Veli
Yeditepe Oyuncular�, oyunlar�yla ilgili
�unlar� söylüyor: “Orhan Veli, bizlere
insan yan�m�z� hat�rlat�r. Çünkü kültürel
yozla�may� had safhada ya�ad���m�z,

dü�ünmeyen, üretmeyen ve
konu�mayan mekanik birer makine halini
ald���m�z, ç�karlar�m�z u�runa gözümüzü
k�rpmadan yan� ba��m�zdakinin
ekme�ine sald�rd���m�z, sava�lar
ç�kararak toplu katliamlar yapt���m�z
günümüz dünyas�nda, Orhan Veli’yi
dinlemek kendi vicdan�m�za
seslenmektir.” Siz de Orhan Veli’yi bir
kez daha dinlemek istiyorsan�z 16 Ocak
Çar�amba 20.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde randevunuza geç kalmay�n!
■ Kuçu Kuçu
Fabrice Roger Lacan’�n oyunu Kuçu
Kuçu Selen Uçer ve Özgü Namal’�n
yorumuyla sahnede. Oyunculuklar�n yan�
s�ra, kahkaha dolu bir hesapla�may�
anlatan hikâyesi ve ba�ar�l� uyarlamas�yla
da büyük övgüler alan “Kuçu Kuçu”yu
18 Ocak Cuma 20.30’da Kozyata��
Kültür Merkezi’nde izleyebilirsiniz. 

● KONSER
■ �stanbul Gitar Ensemble
Cem Küçümen, �adi Ensari, Önder

Ar�k’tan olu�an �stanbul Gitar
Üçlüsü genç ku�a��n önemli
gitaristlerinden Murat
Usanmaz’�n kat�l�m�yla son
halini ald�. Ülkemizin ilk ve en
uzun ömürlü gitar toplulu�u,
14 Ocak Pazartesi 20.30’da
Caddebostan Kültür
Merkezi’nde verecekleri
konserde Arjantin tango,
milonga ve valsle sahne
alacaklar.
■ Me�k Zinciri
Eskimeyen Eskilerde
Güncellemeler’in üçüncü
konseri olan Me�k Zinciri’nde
solist Çüdem Yark�n, kanun,
viyolonsel ve kemençe

e�li�inde me�k e�itimiyle özümsedi�i
Türk Sanat Müzi�i eserlerini
seslendirecek. Konser, 17 Ocak
Per�embe saat 20.00’de Caddebostan
Kültür Merkezi’nde. 

● SERG�
■ �stanbul’a Bakı�
�stanbul.. En kat� gerçeklerle en s�n�rs�z
hayallerin ayn� zamanda ya�and��� �ehir,
dönü�üyor. Her dönü�üm, geçmi�in bir
parça da olsa kaybedilmesidir. Daha
fazla kaybetmeden önce, deklan�örün
yard�m�yla bugünün �stanbul’undan
gelece�e bir belge b�rakmak isteyen alt�
kad�n�n izlenimleri… Üstelik bu kad�nlar,
ya�amlar�na foto�rafla anlam katan
Kad�köylü ev kad�nlar�… 6 kad�n�n 36
foto�raf�ndan olu�an “�stanbul’a Bak��”
sergisi, 12-24 Ocak tarihleri aras�nda
PhotoWorld Goto�raf Merkezi’nde
görülebilir. 0216 418 19 76
■ Necmi Yaman Resim Sergileri 2013 – 1
Halen resim ö�retmenli�i görevini
sürdüren sanatç� otuz y�l öncesi ve
a��rl�kl� olarak günümüz resimlerinden
olu�an retrospektif bir sergi konseptini
ya�l�boya akrilik suluboya ve kendisine
özgü geli�tirdi�i teknikle sunuyor.
Günümüz resimlerinin konusu, sevgili e�i
Müzik ö�retmeni Seher Yaman’�n ve bir
ba�ka arkada��n�n yirmi, yirmi be� y�l
önce yazd��� mektup ve notlar�n eline
yeni geçmesiyle olu�an duygular�n
d��avurumcu ça�da� figüratif anlat�m
tarz�d�r. Sergi, 11-17 Ocak tarihleri
aras�nda Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
görülebilir. 
■ �stanbul’a Özlem Resim Sergisi
Ressam Gül Berk, ki�isel ya�l� boya
resim sergisini 14 - 19 Ocak tarihleri
aras�nda CKM Performansbir kat�nda
sergiliyor. Ressam Gül Berk’in resimleri
daha çok �stanbul konulu peyzajlardan

olu�uyor. Daha önce birçok ki�isel
sergiler açm��, müzayedelere kat�lm��
olan Gül Berk, bu sergisinde �stanbul’a
özlem temas�n� i�liyor.

● YARI�MA
■ “Gülümseten Kareler” Foto�raf
Yarı�ması
Optimum Outlet Al��veri� Merkezleri,
Fotopya i�birli�inde, Yarat�c� Çocuklar
Derne�i’ne destek yaratmak amac�yla
bu y�l ilk kez bir ulusal foto�raf yar��mas�
düzenleniyor. Yar��mas�nda dereceye
girenleri Media Markt hediye çekleri
bekliyor. “Gülümseten Kareler” konulu
ulusal foto�raf yar��mas�na kat�l�m
ücretsiz olacak. �nternet üzerinden
gerçekle�tirilecek yar��mada foto�raflar
www.fotopya.com.tr adresi üzerinden
yar��maya gönderilebilecek. Yar��ma
sonunda kazananlar 18 ya� üstü, 9-12
s�n�f ö�rencileri, 5-8 s�n�f ö�rencileri 3
kategoride ödüllendirilecekler.

● ÇOCUK
■  Fındıkkıran (Çocuk Balesi)
Y�lba�� öncesinde Clara ve Fritz’in ailesi
evlerinde bir parti vermektedirler.
Clara’n�n büyük babas� Drosselmeyer
çocuklar için hediyelerle gelir. En güzel
hediye Clara’ya gelen F�nd�kk�ran’d�r.
Fritz k�skan�r. Misafirler ve çocuklar hep
beraber dans eder, e�lenirler. 
Parti sona erince, Clara koltukta
F�nd�kk�ran’� ile uykuya dalar ve bir dü�
görmeye ba�lar. Her yerde fareler vard�r.
�DOB’un bu sezon yo�un ilgi gören
çocuk balesi “F�nd�kk�ran”, 13 Ocak
Pazar 13.00’te Caddebostan Kültür
Merkezi’nde.

Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat
Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z

gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
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63 y�l l�k geç mi �e sa hip, ka mu ya ra r� na fa ali yet
gös te ren Ulus la ra ra s� Üni ver si te li Ka d�n lar Fe -
de ras yo nu’nun bir üye si  olan Türk Üni ver si te -

li Ka d�n lar Der ne �i (TÜKD) Ka d� köy �u be si, 2013
y� l� na ye ni pro je ler le gi ri yor.

TÜKD Ka d� köy �u be Ba� ka n� Hül ya Yük sel,
2013 y� l� A�us tos ay�n da Dün ya Üni ver si te li Ka d�n -
lar Fe de ras yo nu (IFUW)  üye le ri -
nin �s tan bul’da TÜKD ev sa hip li -
�in de a��r la na ca �� n� be lir te rek,
“Bu kon fe ran sa yak la ��k 500 üni -
ver si te li ka d�n üye nin dün ya n�n
fark l� ül ke le rin den ka t�l ma s� bek -
le ni yor. 16-21 A�us tos 2013 ta -
rih le rin de ger çek le �e cek kon fe -
rans ta Ka d� köy �u be si üye le ri nin
de ak tif gö rev al ma s� bek le ni yor.
Bu nun için  ça l�� ma la r� m�z yo -
�un �e kil de ba� la d� bi le” de di.
Yük sel, 2013 y� l�n da yap ma y�
he def le dik le ri di �er pro je ler
hak k�n da ba� ta Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ol -
mak üze re Kar tal ve Ata �e hir
be le di ye le ri ile gö rü� me ler
ger çek le� tir dik le ri ni ifa de et ti.
� ÇO CUK GE L�N LER

Ka d� köy �u be si nin
bu gü ne dek ger çek le� tir -
di �i fa ali yet ler hak k�n da
da ge nel bil gi ve ren
Yük sel, “2011 y� l� n�n
son ba ha r�n da ‘Ka d�n
E�i tim ve Des tek Mer -
ke zimi zi olu� tur duk. Bu
mer kez de gö nül lü ho ca -
la r� m� z�n des te �i ile k�r -
sal ke sim den ge len ka -
d�n la r� m� z�n  fark l� alan -
lar da e�i ti le rek be ce ri
ka zan ma la r� ve el eme �i ürün le ri nin de �er len di ril -
me si sa� la n� yor. Bu gü ne ka dar 200 ka d�n, mer ke zi -
miz den ya rar lan d�” de di. Top lu mun de rin ya ra s�
olan “Ka d� na Yö ne lik �id det”, “Ço cuk Ge lin ler” te -
ma la r�n�n 2012-13 y�l la r� için tüm �u be le rin or tak

pro je le ri ol du �u nu, bu ko nu lar -
da top lum da far k�n da l�k ya rat -
mak ve hu kuk sal alan da dü zen -
le me le rin ya p�l ma s� için ak tif
ola rak ça l�� ma la r�n de vam et ti -
�i ni an la tan Hül ya Yük sel, �öy -
le de vam et ti: 

“8 Mart Dün ya Ka d�n lar Gü -
nü’nde Fer hat pa �a Ata evi’nde,
Va li de ba� Ö� ret me ne vi’nde ve
Da rü� �a fa ka Ya ka c�k Ko nu ke -
vi’nde kut la ma lar yap t�k. 23 Ni -
san’da Fer hat pa �a ço cuk la r� için
re sim ya r�� ma s� dü zen le dik. Ka -
za nan 3 res min sa hip le ri ödül len -
dir dik, ka t� lan la r� da sos yal ge zi ye
gö tür dük. Cum hu ri ye ti mi zin 89.
y�l kut la ma la r� için Do �u� Üni ver -

si te si ile sem poz yum dü -
zen le dik. Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
Ata �e hir ve �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye si Mec lis
Üye si ay n� za man da Ka d� -
köy �u be si üye miz �n ci
Be� p� nar ve Do �u� Üni ver -
si te si Sa nat ve Ta sa r�m Fa -
kül te si De ka n� Prof. Na zan
Erk men’in ka t� l� m�y la
Cum hu ri yet Bay ra m� Dost -
luk Ye me �i ya p�l d�. Ge ce -

miz de Cum hu ri yet'in ilan edil di �i dö ne me ait giy si -
le rin de fi le si Do �u� Üni ver si te si ö� ren ci le ri ta ra f�n -
dan su nul du. Ö� ret men ler Gü nü'nde KA SEV Tuz la
Ö� ret men Evi ko nuk la r� gö nül lü mü zis yen le ri miz
ile zi ya ret edil di.” www.tukd ka di koy.org.tr

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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Tek no park i� çi le ri hak la r� için
mü ca de le yi sür dü rü yor. 6
Ocak Pa zar gü nü Ka d� köy

Ki li se Mey da n�’nda ai le le riy le bir -
lik te yü rü yü �e ge çen i� çi ler �s ke le
Mey da n�’nda ba s�n aç�k la ma s�
yap t�. Tek no park i� çi le ri ne, Ab di-
�b ra him �laç Fab ri ka s� i� çi le ri ve
OSB-�mes �� çi le ri Der ne �i üye le ri
de des tek ver di. Yü rü yü� s� ra s�n -
da, “Di re ne di re ne ka za na ca ��z”,
“Za fer di re nen emek çi nin ola cak”,
“Bi na la r� biz yap t�k y�k ma s� n� da bi li riz” slo gan la -
r� at�l d�. Ba s�n aç�k la ma s� n� oku yan Tek no park i� -
çi si Ke mal Ba lan, “�s tan bul'un en pres tijli pro je si”
ola rak med ya ya du yu ru lan bu pro je nin sa hip le rin -
den he sap sor mak için iki haf ta d�r so kak lar da ol -
duk la r� n� be lirt ti. Geç ti �i miz gün ler de üc ret le ri ni
is te mek için git tik le ri �s tan bul Ti ca ret Oda s� önün -
de po li sin mü da ha le si ne ma ruz kal d�k la r� n� ha t�r -

la tan Ba lan, �TO yö ne ti mi nin çö -
züm nok ta s�n da ad�m at ma d� �� n�
söy le di.

Hak la r� ola n� al mak ve po lis
mü da ha le si ni k� na mak için
birara ya gel dik le ri ni be lir ten Ba -
lan, “Bu gün bu ra dan ilan edi yo -
ruz. Üc ret le ri miz öden me di �i
tak dir de, yap t� �� m�z tüm ima lat -
la r� sö ke ce �iz. Ay r� ca, Tek no park
�s tan bul pro je si nin kâ ��t üs tün de -
ki sa hip le ri nin unut tuk la r� bir �e yi

ha t�r lat mak is ti yo ruz: �u an da rek lam la r� n� yap t�k -
la r� o in �a at� biz yap t�k, kul lan d�k la r� �a �aa l� bi na -
la r�, ev le ri ni hat ta ta til yap t�k la r� otel le ri da hi biz
yap t�k. Yap t� �� m�z gi bi ba� la r� na y�k ma s� n� da bi -
li riz” de di.

�� çi ler, hak la r� n� ala na ka dar mü ca de le le ri ni
sür dü re cek le ri ni vur gu la ya rak, slo gan lar la ey lem -
le ri ni son lan d�r d�.

Teknopark i�çileri
haklarını almak için
direniyor. Aileleriyle
birlikte Kadıköy'de

yürüyü� yapan i�çiler,
Teknopark yetkililerini
uyardı: ‘Ücretlerimiz

ödenmedi�i takdirde,
yaptı�ımız tüm imalatları

sökece�iz.’

ÜNiVERSiTELi
kadınlar geliyor

Fo to� raf lar: ET HA

Türk Üniversiteli Kadınlar Derne�i,
A�ustos ayında dünyanın farklı

ülkelerinden gelecek olan 500 üniversiteli
kadını �stanbul’da a�ırlayacak.

CHP Kadıköy Gençlik Örgütü, hapishanelerde
bulunan tutuklu ö�rencilerle dayanı�mak için

etkinlik düzenledi. “800’ü a�kın tutuklu ö�renciyle
girdi�imiz 2013 yılının bu ilk haftasında, biz

dı�arıdakiler olarak içerideki ‘özgür tutsak’lara
özgürlü�ün, umudun mesajını kartpostallarla
yolluyoruz!” diyen CHP’li gençler, herkese de

“Sessiz kalma” ça�rısını yaptı. 
Bu kapsamda 2-9 Ocak tarihleri arasında
Kadıköy’deki Mustafa Saraço�lu Gençlik

Atölyesi’nde biraraya gelen gençler, yakla�ık 800
adet kartpostal hazırladı. Bu kartpostallar, tutuklu
ö�rencilerin oldu�u tüm hapishanelere gönderildi.

SESSiZ KALMA!SESSiZ KALMA!SESSiZ KALMA!SESSiZ KALMA!SESSiZ KALMA!SESSiZ KALMA!

Teknopark işçilerinden
KADIKÖY’DE EYLEM

T.C.                                                                
KADIKÖY BELED�YES�

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

KONFERANS
HAYATINIZI �EK�LLEND�RMEK S�Z�N EL�N�ZDE,

B�LMEK �STER M�S�N�Z?
Mualla AKSOY 

18 Ocak Cuma Saat: 19.00 – 21.00

Bu söyle�inin amac� çe�itli �ekillerde olu�mu� olumsuz
dü�ünce kal�plar�n�n fark edilmesine, onlar�n yerine kendisini

geli�tirmeye aç�k ça�da� ve bilinçli insana yak��acak
nitelikte ve kat�l�mc�lar�n kendi ya�ant�lar�nda olumlu etkiler

yaratabilmesine yard�mc� olabilecek benimsetici bilgiler
payla�makt�r.

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

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

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

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I
TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23
19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr.

www.19mayis.gen.tr 
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21 Ara l�k Cu ma gü nü Eren köy Gö nül lü
Evi’nde Kad�köy Belediyesi Elek trik
At�k Mer ke zi’nden Mer ve Kul ba kan ve

�eh ri Ka ya o� lu ta ra f�n dan “elek tro nik at�k lar”
ile il gi li bir se mi ner ve ril di.

Ma hal le sa kin le ri ve gö nül lü le rin ka t� l� m�
ile ger çek le �en top lan t� iki saa te ya k�n sür dü.
Mer ve Kul ba kan gün lük ha ya t� m�z da  çev re -
miz de olu �an at�k la r�n na s�l de �er len di ril di �i -
nin al t� n� çi ze rek bil gi len dir di.
Ev le ri miz de ki olu �an at�k la r�n
ay r�� t� r�l ma s� n�n ya rar la r� n�
an lat t�. Ay r�� t� r� lan at�k la r�n
ge ri dö nü �ü mü nü tek tek izah
ede rek bil gi len dir di. Din le yi ci -
le rin so ru la r� n� ay r� ay r� ce vap -
lan d�r d�. Gö nül lü evi n de top la -
nan ilaç la r�n, at�k ya� la r�n ve
kul la n�l m�� pil le rin Ka d� köy
Be le di ye si’nin gö rev len dir di �i
ku ru lu� lar ta ra f�n dan top lan d� -
��  din le yi ci le re ak ta r�l d�. Mer -
ve Kul ba kan ay r� ca slayt lar e� -
li �in de ge ri dö nü �üm de at�k -
lar dan na s�l ya rar la n�l d� �� n� ve han gi mer kez -
ler de ge ri dö nü �üm i� le mi nin ger çek le� ti �i ni
an lat t�. Geç mi� y�llar da, ço cuk lu �u muz da ai le
büt çe si ne kat k� ol sun di ye uygulanan kul la n�l -
m�� e� ya la r�n de �er len di ril me si nin fay da la r�
gün de me gel di. Her ke sin bil di �i ko nu lar bir
ke re da ha ha t�r la t� la rak al t�  çi zil di. Top lan t�,
çev re okul la r�n da da ger çek le� ti ril mesi plan la -
na rak so na er di. 

� GENÇ LER DÜN YA SO RUN LA RI NI
ÇÖZ ME YE HA ZIR

Eren köy Gö nül lü le ri’nin des te �i, Ka d� köy
Be le di ye si’nin kat k� la r� ile �s tan bul Glo bal
Genç lik Der ne �i ta ra f�n dan dü zen le nen Bo -
�azi çi Genç lik Zir ve si ’nin ilk otu ru mu, 9-12
Ka s�m ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be le di ye si
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’n de ger çek le� ti. 

Tür ki ye için den ve Dün ya ça p�n da çe �it li

ül ke ler den ka t� l�m c� la r� a��r la yan et kin li �in bu
y�l ki te ma s�, “Bir le� mi� Mil let ler Bin y�l Kal -
k�n ma He def le ri” idi. Zir ve nin aç� l�� se re mo -
ni sin de Bir le� mi� Mil let ler Tür ki ye Ofi si Ko -
or di nas yon Yet ki li si Ha li de Çay lan he def ler le
il gi li bil gi len dir me ya par ken, ay n� za man da bu
tür or ga ni zas yon la r�n genç le rin fi kir le ri nin
kendilerine ula� ma s� na yar d�m c� ol du �u nu be -
lirt ti. Dün ya ça p�n da yüz bin ler ce gen cin ka t�l -

d� �� çe �it li or ga ni zas yon la r� bün ye sin de har -
man la ya rak ken di ala n�n da bir il ki ba� la tan
zir ve de de le ge ler uzun tar t�� ma lar so nu cu, en
iyi çö züm le re ula� ma ya ça l�� t� lar. Dün ya so -
run la r� na dik kat çek mek, genç le rin ki �i sel ge -
li �i mi ne kat k� da bu lun mak, ta raf s�z ba k�� aç� s�
ge li� tir mek ve so run la ra çö züm bul mak gi bi
he def le ri amaç la yan zir ve nin ka t� l�m c� la r�,
dün ya n�n fark l� böl ge le rin den ül ke le ri ve ulus -

la ra ra s� ku ru lu� la r� tem sil ede rek
fark l� ba k�� aç� la r�y la çö züm öne ri le -
ri üze ri ne ça l�� t� lar. Bu ça l�� ma lar s� -
ra s�n da bu tür et kin lik ler de de ne -
yim li “uz man lar”, de le ge le re yar -
d�m c� ola rak ya p� lan ha ta la r�n en aza
in dir gen me si ni sa� la d� lar. Zir ve nin
aka de mik bo yu tu nun ya n� s� ra gün -
düz le ri ko mi te ça l�� ma la r� ya pan de -
le ge ler ak �am la r� kon ser ve sos yal
et kin lik ler de e� len di ler, ya ban c� ka -
t� l�m c� lar ile bir lik te zir ve kül tü rel
di ya lo �un mer ke zi ha li ne gel di.

�s tan bul Glo bal Genç lik Der ne �i
Ba� ka n� ve Bo �a zi çi Genç lik Zir ve -

si Ge nel Sek re te ri Tun ca Boz kurt, “Bu or ga ni -
zas yon ile ya ��t la r� m�z dün ya m� z�n en önem li
prob lem le ri hak k�n da bil gi sa hi bi ol du lar. Bu -
na ek ola rak ya ban c� dil ye te nek le ri ni ge li� tir -
di ler, fark l� mil li yet ten ve okul dan çok sa y� da
ya ��t la r� ile kay na� ma f�r sa t� bul du lar. Or ga ni -
zas yo nu ger çek le� tir me miz de bi ze yar d�m c�
olan Ka d� köy Be le di ye si ve Eren köy Gö nül lü -
le ri’ne te �ek kür le ri mi zi su nu yo ruz” dedi.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 11 - 20 OCAK 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

TÜRK�YE SPAST�K
ÇOCUKLAR VAKFI

Z�YARET�
Tarih: 14.01.2013

Saat: 10:30
Yer: Türkiye Spastik

Çocuklar Vakf�
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllüleri
ÇOCU�UMUN

DUYGUSAL
ZEKÂSINI NASIL

GEL��T�REB�L�R�M
Psikolog Birsen Özkan

Tarih: 14.01.2013
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi

B Salonu
Düzenleyen:

Caddebostan
Gönüllüleri

DÜDÜKLÜDE
KIYMALI BAMYA
Yazan: Mehmet
Boydur Yöneten
Hüseyin Ak�en

Tarih: 14.01.2013
Saat: 14.00

Yer: Bar�� Manço
Kültür Merkezi
TOPLUMDA
C�NSELL�K

Psikolog Asuman
Özayd�n

Tarih: 15.01.2013
Saat: 14:00

Yer: Rasimpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Rasimpa�a Gönüllüleri
OMURGA

PROBLEMLER�
Fizik Tedavi Uzm.Dr.

Ay�im Oflazer
Tarih: 15.01.2013

Saat: 14:00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen: 

Suadiye 
Gönüllüleri

MENOPOZ VE
SORUNLARI

Opr. Dr. Seyhan
Özcan

Tarih: 15.01.2013
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurça Kültür
Merkezi

Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

D�YET NED�R DO�RU
BESLEN�YOR MUYUZ?

Beslenme ve Diyet
Uzman� Fato� Özcan
16.01.2013 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

SOKAK
HAYVANLARINI

BESLEME YÖNTEM�
Veteriner Hekim
Serkan Gürses

Tarih: 16.01.2013
Saat: 14.00

Yer: Hasanapa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Hasanpa�a 
Gönüllüleri

C�MR� T�YATRO
OYUNU

Tarih: 16.01.2013
Saat: 20:30

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

ENERJ� HAKKINDA
AYRINTILI

B�LG�LEND�RME
VE SORULARI

CEVAPLANDIRMA
Prof. Dr. Tanay

S�dk� Uyar
Tarih: 16.01.2013

Saat: 14:00
Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllüleri
ERGENL�K VE
SORUNLARI

Dr. Koray YALÇIN
Tarih: 16.01.2013

Saat: 14.00
Yer: Fikirtepe Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Fikirtepe

Gönüllüleri
AYNA �LE DE����M

DÖNÜ�ÜM
Ya�am Koçu Ufuk

Tu�utlu
Tarih: 17.01.2013

Saat: 14:0
Yer ve Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
BEY�N VE OMUR�L�K

Beyin, Omurilik Ve
Sinir Cerrahisi

Uzmanlar�
Dr. Ajlan Çerçi, Dr.

Atilla K�rcelli
Tarih: 17.01.2013

Saat: 14:00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

A�LEDE SEVG�
�LET���M�
NLP Uzman�
Cengiz Eren

Tarih: 17.01.2013
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid
Defne Park Gönüllü

Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

BEDENSEL �MDAT
Uzm. Psikolog Ali

�im�ek
18.01.2013 / 14:00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
KLAS�K DÜ�ÜNCEDEN
MODERN DÜ�ÜNCEYE

Doç. Dr. Haluk
Berkmen

19.01.2013 / 14:00
Yer: Feneryolu

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllü Evi
KARMA

FOTO�RAFÇILIK
SERG�S�

Tarih: 19-25 Ocak
Yer: Kad�köy

Belediyesi Ba�kanl�
Fuayesi

Düzenleyen: F.Bahçe
Gönüllüleri, Erenköy

Gönüllüleri,
Kad�köy Gençlik
Merkezi, ESDEM

i�birli�i ile

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN KO�UYOLU SAK�NLER�N� DE

ARAMIZA KATILMAYA

Bilgi için Merdivenköy Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 340 70 33

Adres: Mehmet Afgan Sokak Ko�uyolu 
Spor tesisleri yan�

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

FiKiRTEPE  Gönüllü Evi’nde geçti�imiz hafta
“Geri dönü�üm” konulu seminer düzenledi.
Kadıköy Belediyesi’nden çevre mühendisi
Merve Kulbakan ile çevre teknikeri �ehri

Kayao�lu’nun sunumu ile Fikirtepeli kadınlara
geri dönü�üm ile ilgili olarak atıkların nasıl

toplanması gerekti�i konusunda bilgi verildi.
Ayrıca geri dönü�üme nasıl katkı

sa�layabilecekleri de anlatıldı.

MODA Gönüllüleri ki�isel geli�im seminerlerine
ve konferanslar�na devam ediyor.

Gelenekselle�en Per�embe seminerleri üyelerin
ve semt sakinlerinin ilgisini çekmeye ba�lad�.
Geçti�imiz Per�embe günü Moda Gönüllü
Evi’ndeki kuantum seminerinde de ço�u

kat�l�mc� ayakta kald�. Konu�mac� Ya�am Koçu,
Kuantum uzman� Serpil Ciritçi, iki saatlik

konu�mas�nda, kendini yeniden ke�fetme,
hayat�n�n efendisi olmak ve fark�ndal�k

konular�nda doyurucu bilgiler payla�t�. Moda
Gönüllü Ba�kan� Suna Ak�en, soru-cevap

k�sm�nda dinleyicilerden gelen yo�un sorular
sonucunda Serpil Ciritçi’den ya�am koçlu�u ve

NLP konular�nda da konferans verme sözü
alarak katk�lar�ndan dolay� te�ekkür etti. Ak�en,
Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk ad�na

Serpil Ciritçi’ye bir te�ekkür belgesi verdi.
Konferans sonras� Serpil Ciritçi kat�l�mc�lara

kitab�n� imzalad�.

Kuantum tekniği
nedir? Ne sağlar?

Erenköy’de ‘elektonik atık’ semineri

Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü le ri’nin,
27 Ara l�k Per �em be gü nü ger çek le� tir -
di �i ge le nek sel 3. Se mi ha �a kir Hu zu re -

vi zi ya re ti ne 40 gö nül lü ka t�l d�. Ku ru mun Mü -
dür Yar d�m c� s� Fev zi Y�r t�k, gö nül lü le ri kar �� -
la d� ve k� sa bil gi ver di. Da ha ön ce hiç hu zu re -
vi ne git me mi� or ta ya� üs tü gö nül lü ler ile Hu -
zu re vi sa kin le ri nin is te �i üze ri ne Ra sim pa �a
Gö nül lül le ri’nin TSM ko ro su da zi ya re te ka t�l -
d�. Zi ya ret s� ra s�n da gö nül lü ler, ev le rin de yap -
t�k la r� yi ye cek le ri  ik ram et ti ler, Gö nül lü ler den
Cum hu ri yet Man d� ra c� bir mik tar ba ��� ta bu -
lun du, ho� soh bet ler ya p�l d�, ko ro nun ses len -
dir di �i par ça la ra hu zu re vi sa kin le ri nin de e� lik
et me siy le e� len ce li va kit ge çi ril di. Ye ni y� l�n
yak la� ma s� ve si le si ile gö nül lü ler ve ya� l� lar
bü yük bir co� kuy la ku cak la �a rak, bir bir le ri ne
iyi di lek ler de bu lun du. Ye ni y�l da da gö rü� me
is te �i ve umu duy la zi ya ret son lan d� r�l d�. Ve da -
la� ma da duy gu sal an lar ya �an d�. 

Gö nül lü ler, her zi ya ret le ri s� ra s�n da ken di -
le ri ne gös ter dik le ri mi sa fir per ver lik ne de niy le
Mü dür Yar d�m c� s� Fev zi Y�r t�k’a ve bu et kin -
li �i ba �a r�y la or ga ni ze eden Sos yal So rum lu -
luk Ba� ka n� Ca nan Gö be ko� lu’na te �ek kür et -
ti ler. 

� TSM KO RO SU’NUN
KON SE R� NE �L G� BÜ YÜK TÜ 

Ka d� köy Ev len dir me Da ire si’nde geç ti �i -
miz haf ta �ef Se mih Ata er gin yö ne ti min de ki
Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü le ri  TSM Ko -

ro su bir kon ser ver di.    
Ko ro nun 3. kon se ri, �ef-bes te kâr Se mih

Ata er gin ta ra f�n dan bes te le nen, güf te si Ce lal
Dinç ses’e ait olan  “Ra sim pa �a Gö nül lü le ri”
�ar k� s� ile ba� la d�. Bir lik, be ra ber lik ve ba r��
söz le ri ni içe ren �ar k�, sa lo nu dol du ran din le yi -
ci ler ta ra f�n dan be �e nil di. Kon se rin ilk bö lü -
mün de Sul ta n� ye gâh Ma ka m�, ikin ci bö lüm de
ise Su zi nak ma ka m�n da ki �ar k� lar ko ro ve so lo
ola rak ic ra edil di. Kon se rin su nu cu lu �u nu
bes te kâr Ze ki ye Kul da� yap t�. Ko nuk sa nat ç�
ola rak ka t� lan TRT �s tan bul Rad yo su ses sa -
nat ç� s� Es ra �çöz, söy le di �i bir bi rin den gü zel

�ar k� lar la kon se re renk kat t�. Ge ce ye ka t� lan lar
�ar k� la ra e� lik ede rek e� len di ler ve bu kon se ri
dü zen le yen le re te �ek kür et ti ler. 

� YE N� YI LI KUT LA DI LAR
Ra sim pa �a Ma hal le evi Gö nül lü le ri, 31

Ara l�k 2012 Pa zar te si  13.00-15.00  sa at le ri
ara s�n da ye ni y� la bir lik te  gir mek için bu lu� tu -
lar. Her gö nül lü nün ge lir ken evin de ha z�r la d� -
�� ik ram lar la zen gin bir me nü ha z�r lan d�. 60
gö nül lü nün ka t�l d� ��, TSM Ko ro su’nun da des -
tek ver di �i, sa mi mi ve co� ku lu bir ha va için de
ge çen kut la ma da ko ro nun çal d� �� mü zik e� li -
�in de e� le nil di. Et kin li �in so nu na do� ru söz

alan gö nül lü ler, 2012 y� l� n�n de �er len dir me si -
ni yap t� lar ve ye ni y�l dan  bek len ti le ri ni di le
ge tir di ler. Gö nül lü le rin ye ni y�l dan or tak di le -
�i; ül ke miz de bir lik ve be ra ber lik için de kar -
de� çe hu zur için de ya �a mak t�. Gö nül lü ler, ve -
da eder ken de bu hiz met bi na s� n� aç t� �� için
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz -
türk’e te �ek kür le ri ni ilet ti ler.

� K� L� SE YE YE N� YIL Z� YA RE T�
Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü le ri, 30

Ara l�k 2012 Pa zar gü nü sa at 10.30’da Ma hal -
le nin Ka ra kol ha ne Cad de si üze rin de bu lu nan
Ayi os Ye or gi os Rum Or to doks Ki li se si’ni   zi -
ya ret et ti ler.

Zi ya re tin ya p�l d� �� s� ra da ayin ya p�l ma s�
ne de niy le, gö nül lü ler ayi ni so nu na ka dar iz le -
di ler. Ayin bi ti min de Ki li se de gö rev li Ra hi be
Ma ri a Hov nan yan gö nül lü le ri sa lo na da vet et -
ti. Ki li se den So rum lu Ba� kan Fo yi Ka çi ve Pe -
der Di mit ri yos, gö nül lü le re ki li se hak k�n da
bil gi ver di ve ik ram da bu lun du. Gö nül lü ler le
soh bet eden Ka çi ile Di mit ri yos, zi ya ret le rin -
den do la y� mem nun ol duk la r� n� ifa de ede rek,
tek ra r� n� is te di ler. Ki li se de ki le rin bay ram la r� n�
ve ye ni y�l la r� n� kut la yan gö nül lü ler de önü -
müz de ki y� l�n ve y�l la r�n ül ke mi ze bir lik be ra -
ber lik ge tir me si ni di le di ler. Kar de� çe, ba r��
için de sev gi ile ya �a ma di lek le rin de bu lun du -
lar. Gö nül lü üye ler, bu et kin li �i ya pan Kül tür
Sa nat Ko mi te Ba� ka n� Nec la Er �en’e de te �ek -
kür et ti ler.

Semiha Şakir Huzurevi’ni ziyaret ettiler

Ha san pa �a Ma hal le si Gö nül lü Evi Kül tür
Sa nat Ko mi te si ta ra f�n dan dü zen le nen
“Gö nül Gö nü le” ak �am ye me �i geç ti �i -

miz haf ta Be yaz Ko nak’tay d�. Yo �un ka t� l� m�n
ol du �u ye mek te, “�� te Ka d� köy, �� te Ha san pa -
�a” di ye bir lik ve be ra ber lik me saj la r� ve ril di.
Ulu Ön der Ga zi Mus ta fa Ke mal Ata türk"ün
sev di �i eser ler ve 10. Y�l Mar �� co� kuy la bir -
lik te söy len di. Ha san pa �a Ma hal le si Gö nül lü -

le ri, ye ni y�l te men ni ve di lek le riy le ni ce gü zel -
lik ler de fe rah l�k için de tek rar birara ya gel me -
nin sö zü nü ve re rek ay r�l d� lar.

� KAH VAL TI DA BU LU� TU LAR
Ka d� köy Be le di ye si Ha san pa �a Ma hal le si

Gö nül lü Evi’nin 2012/2013 dö nem ça l�� ma la r�
kap sa m�n da, Gö nül lü Mer ke zi kat k� la r�y la ma -
hal le den ge len yo �un is tek üze ri ne aç� lan Biç -
ki Di ki� Mef ru �at kur su nun e�it me ni ve kur si -

yer le ri, Gö nül lü Evi yö ne ti miy le kah val t� da
bu lu� tu lar. Gö nül lü Evi yö ne ti mi, iç ten lik ve
sa mi mi yet için de ge çen kah val t� da, kur sa ka t� -
lan lar la ye ni y�l te men ni ve di lek le ri ni pay la �a -
rak, Gö nül lü Evi’ne ver dik le ri des tek ve güç
için te �ek kür et ti.

Ay r� ca, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se -
la mi Öz türk’e ve Gö nül lü Mer ke zi’ne, Gö nül -
lü Evi ad� na te �ek kür et ti ler. 

‘Gönül Gönüle’ yemeği
Fikirtepe’de ‘geri

dönüşüm’ semineri
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● Sem ra ÇE LE B�

B
a� ba kan’�n her f�r sat ta “Genç ler
siz den ev len me ni zi ve en az üç ço -
cuk yap ma n� z� is ti yo rum” aç�k la -

ma s� n� yap t� �� �u gün ler de ç� kan bir ki -
tap dik kat çe ki yor. Ge oak tif Ya y�n la -
r�’ndan ç� kan Glenn Camp -
bell’in yaz d� ��
“Ev li li �e Kar ��”,
sis te min ki �i nin
kar �� s�n da ç� kar d� ��
da yat ma lar dan bi ri
olan ev li lik ku ru mu -
nu bir çok aç� dan sor -
gu lu yor. Ev len me
plan la r� ya pan la r� “lüt -
fen bu ka ra r� al ma dan
ön ce bu ki ta b� oku yun”
di ye rek uya r� yor. 

Ha bi be �en türk’ün
�n gi liz ce’den çe vir di �i
ve ül ke miz de ilk kez ya -
y�n la nan ki tap la il gi li Ge -
oak tif Ya y�n la r�’n�n sa hi bi
Ce mal Ati la �un la r� söy lü -
yor: 

“Mil yon lar ca in sa n�n
ha ya t� n� et ki le yen bü yük bir
so ru nu muz var: Ev li lik! Ha -
ya t�n, her gün gö zü mü zün içi -
ne sok tu �u ger çek ler, ar t�k ni -
kâh ma sa la r�n da ki ema net kos -
tüm ler le mas ke le ne me ye cek
ka dar ç�p lak: Ev li lik gi de rek
da ha faz la sa y� da in sa na ha ya t�
zin dan edi yor.

Et ra f� m�z da ki her �ey ev li li �e
i�a ret edi yor. He men he men bü -
tün din ler, ide olo ji ler ve re jim ler
ev li li �i te� vik edi yor. E�i tim, bi -
lim, kül tür, sa nat ve ge le nek ler ev -
li li �i yü cel ti yor. Ço cuk luk tan ye ti� -
kin li �e ka dar ade ta ev li li �e en deks -
le ne rek bü yü yo ruz. Kut sal l� �� n� sor gu la -
ma ya l�m di ye her tür lü yol ve yön tem
de ne ni yor. Çar p�t ma, ya lan ve ma ni pü -

las yon ba zen ge le nek kis ve si al t�n da ba -
zen de bi lim sel bil gi k� l� ��n da üze ri mi ze
çö rek le ni yor.

�n san lar ade ta ar ka dan ha vu za iti lir
gi bi ev li lik ku ru mu nun içi ne iti li yor.
Son ra da ya ac� do lu bir
al�� ma

dö ne  mi  n in
ar d�n dan mec bu ren ka der le -

ri ni ka bul le ni yor lar; ya da i� ler da ya n�l -
maz bo yut la ra ula� t� ��n da, pro je bü yük
bir pat la may la ha va ya uçu yor. Evet,
‘mut lu ev li lik’ di ye bi le ce �i miz ör nek ler

de var ama ço �u du rum da ev li lik bi re yin
ha ya t�n da cid di tah ri bat lar ya ra t� yor. On -
lar ca y� la ya da ko ca bir öm re ya y� lan
tra je di le re yol aça bi li yor. 

Pe ki ev li lik de ni len �ey as l�n da ne -
dir? Sev di �im in san la bir ha yat kur mak
için ne den top lu mun ve dev le tin ona y� n�
al mam ge re ki yor? Bir ili� ki nin na s�l ya -
�an d� �� m� önem li dir, yok sa onun bel ge -
len me si mi? Pe ki a�k, sev gi, sa da kat ve
ömür bo yu sür me si ar zu la nan bir be ra -
ber lik, res mi bir söz le� mey le gü ven ce
al t� na al� na bi lir mi? 

Ken di si de ‘ev li li �in çem be rin den’
ge çen Ame ri ka l� ya zar Glenn Camp -
bell, ev li li �e kar �� ade ta bir ma ni fes -
to ya dö nü �en bu ki tap ta, ev li li �in
sos yal, ya sal, eko no mik ve psi ko lo -
jik so nuç la r� n� ele al� yor. Ak l� n�z da
kas vet li bir teo rik ki tap can lan ma -
s�n sa k�n! Çün kü Camp bell, ek sil -
me yen bir iro ni ve zen gin ör nek le -
me ler le, ga yet aç�k ve net, az ve
öz ko nu �u yor.” 

� A� LE MAH KE ME LE -
R� N� �Z LE YEN B�R YA ZAR

Teo rik ki tap la r�n a��r l� �� n�
his set me ye ce �i niz bu ki tap ta
ya zar Glenn Camp bell, ken di
de ne yim le rin den ve göz lem le -
rin den yo la ç� ka rak ol duk ça
sü rük le yi ci bir an la t�m di li ni
ter cih edi yor. Al t� y�l l�k ev li -
li �in ar d�n dan bo �an ma ka -
ra r� alan ya za r�n bo �an ma
da va s� se kiz y�l sür mü�. Bir
nok ta dan son ra ken di da -
va s� n� bir ke na ra b� ra k�p
bir bü tün ola rak ev li lik
ku ru mu nu ma sa ya ya t�r -

ma ya ka rar ve ren Camp bell, bo �an ma
da va la r� du ru� ma la r� na gay rires mî göz -
lem ci ola rak ka t�l m��. Ya zar, bu du ru� -
ma lar da ki çar p� c� göz lem le ri ni “Ev li li �e
Kar ��” ki ta b�n da top lu yor ve Ge oak tif
Ya y�n la r� ara c� l� ��y la Tür ki ye li okur la
bu lu �u yor. 
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22943 numaral� Lise diplomam�
kaybettim. Hükümsüzdür.      

Bilal T�LK�

KAYIP iLANI

Geoaktif Yayınları’ndan çıkan
‘Evlili�e Kar�ı’ adlı kitap, bir

ili�kinin sosyal, yasal, ekonomik 
ve psikolojik sonuçlarını ortaya
koyuyor, bir zorunluluk olarak

ki�inin kar�ısına çıkarılan evlilik
kurumunu sorguluyor. 

Evlenmeden önce bu kitabı okuyun!

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

İlanlarınız için 
Gazete Kadıköy
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● Sem ra ÇE LE B�

Dal ga dal ga ope ras yon la r�n ya �an d� ��, dü -
�ün ce le ri ni zi ifa de et ti �i niz ya da yaz d� �� -
n�z için ha ya t� n� z�n bir bö lü mü nü ce za -

evin de ge çir me ni zin hiç de sür priz ol ma d� ��, y�l -
lar ca yar g� la na ca �� n�z için uzun sü re tu tuk lu kal -
ma ih ti ma li nin yük sek ol du �u bir dö nem den ge -
çi yo ruz. 

Bu öy le bir dö nem ki bin ler ce say fa dan olu -
�an id di ana me ler oku na na ka dar si zi suç la yan lar
suç lu ol du �u nu zu ka n�t la ya ca �� na siz suç suz lu -
�u nu zu ka n�t la mak zo run da s� n�z… E ha liy le
“ada le tin” mum la aran d� �� bir de vir de bu nu ba -
�a ra bil mek ol duk ça me �ak kat li bir sü reç…

Top lum da “ada let” kav ra m� n�n bu ka dar
gün dem de ol du �u ve üze ri ne yo �un tar t�� ma la r�n
ya �an d� �� bir dö nem de sah ne le nen “Ada let, Siz -
si niz”, ba� ta ad�y la son ra s�n da da oyun cu la r� ve
ko nu suy la dik kat çe ki yor. He nüz çok ye ni bir
oyun ol ma s� na ra� men “Ba ka l�m Rut kay Aziz ile
Ta ner Bar las, ada let üze ri ne ne ler söy le ye cek?”

me ra k�y la ken di ni zi se yir ci kol tuk la r�n da bu lu -
yor su nuz. 

� PER DE C� OYUN CU LA RI’NIN 
�LK OYU NU

Us ta oyun cu lar Rut kay Aziz ile Ta ner Bar -
las’�n Ümit De ni zer ile bir lik te kur duk la r�, ad� n�,
Muh sin Er tu� rul ho ca la r� n�n, ya z� la r� na “Per de -
ci” im za s� n� at ma s�n dan esin le ne rek koy duk la r�
“Per de ci Oyun cu la r�”n�n ilk oyu nu “Ada let, Siz -
si niz”; Ümit De ni zer ta ra f�n dan ka le me al�n d�.
Oyun, he nüz sah ne len me den, ti yat ro da l�n da
2012 Cev det Kud ret Ede bi yat Ödü lü’ne la y�k
gö rül dü.

Tek per de lik bir oyun olan “Ada let, Siz si -
niz”; yar g� n�n si ya sal la� t� �� üç ta ri hi ola y�, us ta
oyun cu lar Rut kay Aziz ve Ta ner Bar las’�n muh -
te �em yo rum la r�y la sah ne ye ta �� yor. M.Ö. 5.
yüz y�l da Ati na’da, Be� Yüz ler Mec li si’nin ölü -
me mah kum et ti �i dü �ü nür Sok ra tes, 1633 y� l�n -
da Ro ma’da, En gi zis yon’un mü eb bet hap se
mah kum et ti �i bi lim ada m� Ga li le o ve 1927 y� -
l�n da Bos ton’da, ada le tin ölü me mah kum et ti �i

iki �tal yan göç men i� çi Sac co ile Van zet ti’nin
hi kâ ye le ri, “Ada let, Siz si niz” ile ti yat ro se ver -
ler le bu lu �u yor.
� YÜZ YIL LAR SON RA GE LEN ADA LET

Aziz ve Bar las’a kuk la la r�n e� lik et ti �i oyun,
da ha per de aç�l ma dan Sok ra tes, Ga li le o ve Sac -
co ile Van zet ti için ya p�l m�� mü zik ler le ba� l� yor.
Per de aç�l d�k tan son ra ise ta ri he geç mi� bu dört
in sa n�n adil ol ma yan ka rar lar la hak s�z ca ce za lan -
d� r�l ma la r� n� iz li yo ruz. El bet te Rut kay Aziz ve
Ta ner Bar las’�n us ta oyun cu luk la r�y la… Oyun
yi ne bir mü zik le, Jo an Be az’in ölü me mah kum
edi len �tal yan göç men ler Sac co ile Van zet ti için
yaz d� �� “He re’s to yo u” �ar k� s�y la ve se yir ci le rin
yo �un al k�� la r�y la so na eri yor. Oyun, zi hin le rin -
de ki “ada let” kav ra m� n� sor gu la tan bin ler ce so -
ruy la bir lik te u�ur lu yor iz le ye ni sah ne d� �� na…

Ta ri he geç mi� bu ma sum la r�n iti bar la r� n�n,
hak s�z mah ku mi yet ka rar la r� n�n kal d� r�l ma s�y la,
y�l lar son ra ia de edil di �i ni vur gu la yan oyu nun
yö net men li �i ni de, “Per de ci Oyun cu la r�” üst le ni -
yor. Ümit De ni zer’in ka le me al d� �� ve tam ad�

“Ada let, Siz si niz (Sok ra tes, Ga li le o, Sac co,
Van zet ti)” olan oyu nun; sah ne ta sa r� m� ve kos -
tüm le ri Me tin De niz im za s� n� ta ��r ken, kuk la uy -
gu la ma la r� ise Bü lent �� can ta ra f�n dan ger çek le� -
ti ri li yor.

Oyun, 12 Ocak Cu mar te si ak �a m� sa at
20.30’da Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi, 13
Ocak Pa zar sa at 19.00’da Ka d� köy Be le di ye si
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi ve 16 Ocak Çar �am ba
ak �a m� 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde sah ne le ne cek. 

Ka ç�r ma y�n!
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ün ya’da da Tür ki ye’de de si ya sal/sos -
yal or tam kar man çor man. Du rul mu -
yor. Her an ve her or tam da sü rek li ba -
r�� tan, de mok ra si den, in san hak la r�n -

dan, ka d�n hak la r�n dan, ço cuk hak la r�n dan,
çev re yi ko ru mak tan dem vu ru lu yor. Söy -
lem de in san l�k de �er le ri ba� kö �e de. Dik -
kat le ba k� l�r sa, olup bi ten ler ana liz edi lir se
bel ki de hak tan/hu kuk tan en çok söz eden
ön der le rin ül ke le ri nin as�l so run ya ra t� c� lar
ol du �u söy le ne bi lir. Ye yü zün de se si yük sek
ç� kan lar, ale me dü zen ver mek id di as�n da ki -
ler el bet zen gin ve güç lü olan lar d�r. Ba r� ��n,
hak la r�n, de mok ra si nin k� sa ca ve özet le
“dü ze nin” ko �ul la r� n� be lir le me yet ki si ni
ken di le rin de gö rür ler. Bu yak la �� m�n abar t� l�
ol du �u dü �ü nü le bi lir. Ne var ki, ulus la ra ra s�
is mi ve ril mi� ve ka bul edil mi� ku ru lu� lar dan
ba� la ya rak, de re ce de re ce böl ge sel ör güt -
len me le re, tek tek ül ke le re va r�n ca ya ka dar
bel li ve ta n�m lan m�� de �er le rin dai ma ay n�
mer kez ler den tel kin edil di �i ni de gö rüp ya -
�a mak ta de �il mi yiz?

�n san l�k bir ba k� ma sa nal bir ya �an t� ya
yö ne li yor. Ço �u za man ger çek le rin ye ri ne
kur gu lar ko nu �u lu yor. Ger çek le ri çar p�t ma,
kit le le ri ya n�lt ma ve yön len dir me san ki ba� -
l� ba �� na bir sa nat ol mu� gi bi. Bu sa na t�n
ay g� t� da el bet ile ti �im ka nal la r�. Öy le gö rü -
nü yor ki ile ti �im ka nal la r� da bü yük öl çü de
“dün ya y� yö net me sev da l� s� ak l�n” kon tro lü
al t�n da. Bun lar iyi kö tü bi li nen ol gu lar. Ta bi
dün ya da ki bu ge nel man za ra dan Tür ki -
ye'nin de pa y� na dü �en ler az�m sa na maz.
Dur duk yer de çev re miz de ki ül ke ler le dert li
ha le gel me miz her hal de ken di ken di ne ol -
ma d�. Arap dün ya s�n da ki kar ga �a ya ka r�� -
ma n�n ge re �i ney di? Dün ya y� yö ne ten ak l�n
ç� kar la r�y la Tür ki ye’nin ç� kar la r� n�n ba� da� -
ma ya ca �� ve tek ses li ve ri len me saj la r� ha -
t�r la y� n�z. So nuç ta ç� kar la r� ze de le nen Tür ki -
ye ol ma d� m�? Ül ke deh �et li ma li ve eko no -
mik ka y�p la ra u� ra ma d� m�? Nak li ye ci ler pe -
ri �an; ih ra cat ç� lar da bü yük ka y�p ta lar; ya ni
Tür ki ye d�� ti ca re ti ve ih ra ca t� zi ya na u� ra -
ma d� m�? Üs te lik bir hu zur ve bir lik ge le ne -
�i ni ya �a yan Ha tay yö re sin de in san lar ku� -
ku lu bir or ta ma sü rük len me di ler mi?

Mil le ti mi zin sa b�r ve ken di ni oya la ma
hat ta avut ma ye te ne �i yük sek tir. Ko lay ra z�
olur. Kim bi lir, bu sos yal ruh ha li bel ki de
as�r la r�n yok sun luk la r�n dan, yok sul luk la r�n -
dan da m� t�l m�� ola bi lir. Gö rür ama ses len -
mez. Za ten ör güt lü ol ma yan top lum da ses
ç�k maz. �n san lar es ki ça� lar da bil me den,
ha ber al ma dan i� le ti lir ler di. Ça �� m�z da ise
ga li ba ha ber dar ede rek(!) i� le ti li yor lar. 

Or han Ve li, Ok tay R� fat, Me lih Cev det’in
ba �� n� çek ti �i 1940’l� y�l la r�n ye ni Türk �i ir
an la y� �� n�n �a ir le rin den Or hon (Or han de �il)
Mu rat Ar� bur nu �i ir de sos yal hi civ ve ele� ti -
ri nin us ta la r�n dan d�r. Or hon Mu rat, se na rist,
re ji sör ve oyun cu ola rak da 1940-50'ler
Türk si ne ma s�n da ön de ge len rol oy na m�� -
t�r. “Ka ra Pa ra” isim li si ne ma fil miy le en iyi
se na rist ve yö net men ödül le ri al m�� t�r. Or -
hon Mu rat’�n y�l lar ca ön ce ele� ti rel ola rak
ele al d� �� ‘ka ra pa ra’ so ru nu, gü nü müz de
ar t�k eko no mi ter mi no lo ji sin de ye ri ni alan
bir kav ra m�n kar �� l� �� ola rak kul la n� l� yor. Ya -
z� y� �ai rin ün lü �ii riy le bi ti re lim:

Zam pok Eyin Pi
�ki cam baz bir ip te oy na maz
Bir ip te bir sü rü cam baz 
Hi le baz, Mad ra baz, Ku mar baz
�ki cam baz bir ip te oy na maz
Bir ip te bir sü rü cam baz 
Ate� baz, �� ve baz, Hok ka baz
�P N� YE KOP MAZ
ZAM POK EY�N P�  (1946)

Murat  KATOĞLU

D

‘ZAMPOK EY�N P�’

Çocuk Sanat’ın yeni yıl
konserinde coşku vardı
Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi

ye ni y�l kon se ri ni, 6 Ocak Pa zar gü nü Sü -
rey ya Ope ra s�’nda ger çek le� tir di. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin üc ret siz sa nat e�i ti mi
ver di �i Ço cuk Sa nat Mer ke zi’nin, ye ni y�l kon se ri
ade ta ne fes kes ti.  

Bir y�l bo yun ca de vam et tik le ri kurs lar da ka -
zan d�k la r� be ce ri le ri ni Sü rey ya Ope ra s�’nda muh -
te �em bir per for mans ile ser gi le yen ö� ren ci ler,
hem ai le le rin den hem de sa lo nu dol du ran iz le yi ci -
le rin den tam not al d� lar. Be ce ri le ri ni sah ne le yen
mi nik ler, ai le le ri ne ve iz le yi ci le re ne �e li da ki ka lar
ya �at t� lar. Gös te ri ler so nun da ve li ler ve iz le yi ci ler
ge le ce �in sa nat ç� la r� n� ayak ta al k�� la d�. 

Kon se ri iz le yen Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de
ki �i sel blo gu na yaz d� �� ya z� -
da, “Sü rey ya Ope ra -
s�’nda ki Ye ni y�l Kon se -
ri’nde ço cuk la r� m�z bir
kez da ha gö� sü mü zü
ka bart t�. Sah ne de yüz -
ler ce ço cuk, her bi ri ay r�
bir mü zik ale tiy le yer al� -
yor, ar ka la r�n da ne �e li ye ni
y�l �ar k� la r� söy le yen se vim li
bir ko ro. �yi ki 6 y�l ön ce bu pro -
je ye ba� la m� ��z” de di. 

� 2007 YI LIN DAN BE R� 
E�� T�M VE R� YOR

Ba� kan Selami Öz türk, ya z� -
s�n da Ço cuk Sa nat Mer ke zi fik -
ri nin na s�l do� du �u nu da �öy le
an lat t�:

“Fin lan di ya’ya yapt���m bir
pro je ge zi si es nas�nda, bir kaç kü çük
ço cuk ke man din le ti si sun mu� ve bu kon ser -
den çok et ki len mi� tim. Ço cuk lar�n be le di ye nin
açm�� ol du �u kurs lar da e�i tim ald�klar�n� ö� ren -
dim. O an ‘böy le bir çal��may� mut la ka
Kad�köy’de de yap mal�y�z’ de dim ve Tür ki ye’ye
dö ner dön mez bu fik ri Kad�köy’ün kül tür ha yat�na
yön ve ren Özel Ka lem Mü dür lü �ü’nde ki eki bim le

pay la�t�m. On lar� da bu pro je he ye can land�rd� ve
bu gün 3 bin ço cu �un sa nat e�i ti mi ald���  Ço cuk
Sa nat Mer ke zi’nin te mel le ri at�ld�.

2007 y�l�n�n Kas�m ay�nda pi ya no, gi tar, ke -
man, ba� la ma ve vur mal� çalg�lar bran� lar�nda;
Cad de bos tan, Ha lis Kurt ça, Bar�� Man ço, 19
May�s Kül tür Mer kez le rin de, �nö nü Mes lek E�i -
tim Bi ri mi ve Bar�� Man ço Mü ze Evi’nde ba� -
latt���m�z üc ret siz mü zik e�i ti mi sa ye sin de ço cuk -
lar ile bir lik te üret me nin key fi ni ya �ad�k. 2008
Aral�k ay�nda fa ali yet le ri mi zi tek bir mer kez de
top la ya rak Ço cuk Sa nat Mer ke zi ad� alt�nda 450
ö� ren ci ile e�i ti mi mi ze de vam et tik.

2009-2010 ö� re tim y�l�nda ba le, dans, re sim,

dra ma ve mü zik te halk
mü zi �i oda ko ro su,

v i  y o  l o n  s e l
bran� lar�n� da

ek le ye rek üç
kat ta 1400
ö� ren ci ile
e�i tim yel -
p a  z e  m i  z i

ge ni� let  t ik.
Ço cuk Sa nat

Mer ke zi mü zik
bö lü mü, pro je ye olan

yo �un il gi ve is te �in ürü nü
ola rak pro fes yo nel ce haz�rland� ve
her odas� ses yal�t�ml� ola rak izo le
edil di. Mer kez, Kad�köy Be le di -
ye si Yayl� Çalg�lar ve Ço cuk Gi -
tar Or kes tras� olu� tu ra rak ço cuk -

lar�n e�i tim le ri ni farkl� bir an -
lay��la da ser gi le me le ri ne yard�mc�

olu yor.  Ço cuk Sa nat Mer ke zi’nde ö� -
ren ci le ri mi zin, mü zi �i ya �ant�lar�n�n par ças� ha li -
ne ge tir me le ri ni, di �er di sip lin ler le ko or di ne li ola -
rak çok bo yut lu ve çok ulus lu dü �ün me le ri ni sa� -
la may� amaçl�yo ruz. Te mel he de fi miz; mü zis yen
ye ti� tir mek ten çok sa na ta du yarl�, es te tik duy gu su
ge li� mi�, tak�m çal��mas� ya pa bi len ço cuk lar�n ye -
ti� me si ne ola nak sa� la mak.”

Adalette ‘zaman aşımı’ olur mu?
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye
konan, Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın birlikte rol

aldıkları ‘Adalet, Sizsiniz’ oyunu; yargının
siyasalla�tı�ı üç tarihi olayı, Sokrates, Galileo, Sacco
ve Vanzetti’nin ya�amları üzerinden sahneye ta�ıyor. 

YIL LAR son ra tek rar ti yat ro sah ne sin de
iz le di �i miz Rut kay Aziz, oyun la il gi li �un -

la rı söy lü yor: “An tik Yu nan fel se fe ci si
Sok ra tes “Sor gu lan ma mı� bir ha yat ya �a -
ma ya de� mez” di yor. Öl dü rü cü bal dı ran

zeh ri iç me ye mah kûm edil me si nin se be bi
bu. Ona ta ham mül ede mi yor lar, çün kü
hal kı, özel lik le de genç le ri i� le rin gi di �i
üze ri ne dü �ün me ye, ta nık ol duk la rı nı

ana li ze yön len di ri yor. Dü ze ni bo zu yor bir
ba kı ma. Ger çi Yu na nis tan 2412 yıl son ra
ya ni 2012’de Sok ra tes’i ye ni den yar gı la -

ya rak suç suz lu �u nu res men ilan et ti.
Geç mi �i de �i� ti re me ye cek ol sa da bir ha -
ta yı te la fi et me ye ça lı� tı bir ba kı ma… Fi -
zik çi Ga li le o için de ge çer li bu. Gü ne�’in
Dün ya’nın çev re sin de de �il, Dün ya’nın
Gü ne�’in çev re sin de dön dü �ü nü ıs rar la

söy le di �i için 1633’te En gi zis yon Mah ke -
me si ta ra fın dan ölü me mah kûm edil mi� ti.
Pa pa II. Je an Pa ul yüz ler ce yıl son ra Ga li -
le o’ya iti ba rı nı ia de et ti.Ge çen yüz yı lın ba -
�ın da idam edi len �tal yan göç men ler Sac -

co ile Van zet ti için de mi böy le ol du?
Ba� ka na sıl ola bi lir? 10 yıl ön ce Ame ri kan
hü kü me ti bu olay da ki ada let siz li �i ni ka -
bul et ti. �� i� ten geç tik ten

son ra…

İŞ İŞTEN GEÇMEDEN…

Yetenekli
çocuklara ücretsiz

sanat e�itimi verilen
Çocuk Sanat Merkezi’nin

yeni yıl konserinde
unutulmaz anlar

ya�andı.

● Mus ta fa SÜR ME L�

Geç ti �i miz se zon “�a kay la
Söy ler Hal dun Ta ner“ oyu -
nu ile ti yat ro se ver le rin al k� -

�� n� alan Ka ba re Dev Ay na s� Ti yat -
ro su ye ni se zo na yi ne kah ka ha do lu
bir gül dü rüy le gi ri yor. Ku rul du �u
gün den iti ba ren, on iki y�l d�r sa de ce
ka ba re tar z�n da oyun lar sah ne -
le yen Ka ba re Dev
Ay na s�, yi ne gün cel
olay la r� hic ve der ken
e� len dir me ye de vam
edi yor.

�n sa n�n in sa na, in -
sa n�n do �a ya, in sa n�n
hay va na de �er ver di �i,
sö zün se net ol du �u gün -
ler den, iki yüz lü lü �ün,
kay pak l� ��n, kur naz l� ��n,
pi� kin li �in al�p yü rü dü �ü,
do �a n�n ya� ma lan d� ��,
�id de tin ka n�k san d� �� gün -
le re na s�l gel dik? Bi ze ne

hal ler ol du da ha ya t�n ger çek le ri ne
göz le ri mi zi ka pa t�p de ve ku �u mi -
sa li ba �� m� z� ma ga zi ne gö mer ol -
duk? Bü yü le re fal la ra sar d� r�p hep -
ten burç ko lik le� tik?

Yoz la �an top lum sal ha ya t� m� -
za �a ka göz lü �üy le ba ka rak en cid -
di so run la r� m� z� bi le e� len ce li bir
hal de sah ne ye ge ti ren Ka ba re Dev

Ay na s� Ti yat ro su  ye ni oyu nu “Bi ze Bir
Hal ler Ol du”yla yi ne sah ne de s� cak ve do -
�al bir ha va ya rat ma y� ba �a r� yor.

Ali Er do �an'�n ya z�p yö net ti �i, Ka d� -
köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde sah ne le nen oyun da; Ali Er do -
�an, Si bel Er kan, Mer dan Kar dan, Me riç
Ero� lu ve Ça� la �a do� lu rol al� yor lar. 

I��k-ses dü zen le me si ni Mu rat K� z�l -
ka ya’n�n, De kor-uy gu la ma y� Er tan
Öz gül’ün yap t� �� oyu nun sah ne le ne -
ce �i ta rih ler ve sa at ler de �öy le:
�13 Ocak Pa zar /19.00
� 19 Ocak Cu mar te si /20.30

� 27 Ocak Pa zar /15.30

Kabare Dev
Aynası, kahkaha

dolu yeni bir
güldürü ile Barı�

Manço Kültür
Merkezi’nde...

Bize Bir Haller Oldu
PERDE dedi

KADIKOY-6:Layout 1  1/10/13  11:08 AM  Page 1



● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi ve Ya p� Kre di Kül tür Mer ke zi i� bir li �iy le,
us ta n�n 111. ya� gü nü nün kut la na ca �� 15 Ocak

haf ta s�n da Ka d� köy’de “Sa nat ç� la r�n Nâ z�m’�” ad l� bir
ser gi aç� la cak. 12 Ocak Cu mar te si gü nü aç� l� �� ya p� la -
cak ser gi de ki re sim ler de �a ir; ço cuk Nâ z�m, mah kum

Nâ z�m, mü ca de le ci Nâ z�m, sev da -
l� Nâ z�m, ütop ya c� Nâ z�m gi bi
özel lik le riy le öne ç� k� yor. 

Ser gi le nen eser ler de Nâ z�m
Hik met’in ki �i li �i çev re sin de ki
dog ma la r�n kalk t� ��, sa nat ç� la -
r�n, ona geç mi� dö nem le rin si -
ya sal ikon la r�n dan bi ri ola rak
bak mak tan s�y r� l�p, in san ve sa -
nat ç� ki �i li �i ni öne ç� ka ran ya -
p�t la ra yö nel dik le ri ni gö rü yo -
ruz. Her res sa m�n ken di Nâ -
z�m’�n� ya ra t�p, tu va li ne ak tar -
d� �� söy le ne bi lir. Tu val le re ya -
y� lan çok renk li lik de bu ol gu -
nun bir ba� ka gö rü nü mü…

Bu re sim le re ba kar -
ken, bir ya k� -
n� m� z�n ha -
yat hi kâ ye sin -
den sah ne ler
i z  l e r  c e  s i  n e
ken di mi zi kap -
t�r ma m�z, her
tab lo da ken di -
mi ze ait iz ler
bul ma m�z, sa na -
t�n ev ren sel di li -
nin gü nü müz res -
sam la r�n ca ne den -
li ba �a r�y la kul la -
n�l d� �� n� gös te ri yor.

Ya p� Kre di Kül -
tür Mer ke zi ve Ka d� -
köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür
Mer ke zi Sa nat Ga -
le ri si’nin i� bir li -
�iy le ser gi le nen
Nâ z�m 111 Ya ��n -
da - “Sa nat ç� la r�n
Nâ z�m’�” ad l�
ser gi, 7 �u bat ta -
ri hi ne ka dar zi -
ya ret edi le bi le -

cek.
� B�R BEL GE SEL B�R SÖY LE ��

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Sa nat Ga le ri -
si’nde aç� la cak “Nâ z�m 111 ya ��n da” ser gi siy le e� -
za man l� ola rak bir di zi et kin lik de ger çek le� ti ri le -
cek. Bu et kin lik ler kap sa m�n da Can Dün dar'�n Nâ -
z�m Hik met Kül tür ve Sa nat Vak f� için ha z�r la d� ��
“Nâ z�m Hik met” bel ge se li nin gös te ri mi ya p� la cak.  

Bel ge sel gös te ri mi nin ar d�n dan ya zar Or han
Ka ra ve li, ga ze te ci-ya zar Re fik Er du ran,
sa nat ç� ve Nâ z�m Hik met Kül tür Sa nat
Vak f� Ba� ka n� Rut kay Aziz’in ka t� la -
ca �� ve ga ze te ci-ya zar, �a ir Ata ol Beh -
ra mo� lu’nun ko nu� ma c� ve mo de ra tör
ola rak yer ala ca �� söy le �i de Nâ z�m
Hik met an� la cak.
� NÂ ZIM OYUN CU LA RI’NDAN

‘KÖR PA D� �AH’
Ge çen y�l Nâ z�m Hik met’in “Ka fa

Ta s�” oyu nu nu oku ma ti yat ro su ola -
rak sah ne ye ta �� yan ve us ta n�n do �um
gü nü nü bu �e kil de kut la yan Nâ z�m
Oyun cu la r�, bu y�l da “Kör Pa di �ah”
isim li oku ma ti yat ro suy la us ta y� se -
lam la ya cak. 15 Ocak Sa l� gü nü Be -

yo� lu’nda ki Ses Ti yat ro su’nda sah -
ne le ne cek, Nâ z�m Hik met ile Ve ra
Tul ya ko va’n�n bir lik te yaz d�k la r�
oyu nun yö net men li �i ni Y�l maz
Onay ya p� yor. Or han Ay d�n, Me tin
Co� kun, En der Yi �it, Gül sen Tun -
cer, Le vent Ül gen, Mus ta fa K� ram -
te pe, Bey ti En gin, Mü ge Su at Süs,
�ir van Akan ve Can su F� r�n c�’n�n
rol le ri pay la� t� �� oyu nun ba� la ma
saa ti 20.00.

HABER

Nâzım Hikmet Ran, do�umunun 111. yılında ‘Sanatçıların Nâzım’ı’ adlı sergiyle selamlanıyor. CKM’de açılacak
sergiye bir belgesel gösterimi ve söyle�i de e�lik edecek. Nâzım Oyuncuları ise okuma tiyatrosuyla ustayı anacak. 
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● Mustafa SÜRMEL�

2012 y� l� n� Ga ze te Ka d� köy’e de �er len di ren
ve 2013’te ki he def ve pro je ler hak k�n da
aç�k la ma lar da bu lu nan Ka d� köy Be le di ye

Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, olum suz ba z�
olaylar ya �an sa da 2012 y� l� n�n Ka d� köy için
ge nel olarak gü zel ge li� me ler le ha t�r la na ca �� n�
söy le di. �� te Ba� kan Öz türk’ün aç�k la ma la r�:

� 2012’DE EN YA �A NI LIR
KENT SE Ç�L D�K, BA� DAT CADDES�

DÜN YA DA �LK ÜÇ TE
2012 y� l�n da ken ti miz de em ni yet, do �al afet

gi bi üzü cü olay lar la ka r�� la� ma d�k. Ka d� köy lü -
ler aç� s�n dan iyi geç ti di ye bi li rim. 2012 y� l�n da
�s tan bul Ti ca ret Oda s� ta ra f�n dan Ka d� kö yü müz
en ya �a n� l�r kent se çil di. Bu son de re ce önem li.
Ba� dat Cad de si, dün ya n�n en ün lü cad de le ri
ara s�n da en faz la al�� ve ri� ya p� lan üçün cü ti ca ri
cad de  se çil di. Ka d� köy Be le di ye si 2012’de bir -
çok ko nu da ilk le ri ya �at t�. Sos yal med ya aya �� -
m�z bu y�l içe ri sin de ina n�l maz me sa fe kat et ti.
Cid di �e kil de halk la ile ti �i mi sa� la d�k. Bu alan -
da ödül al d�k. 

� DEP RE ME HA ZIR LIK �Ç�N
2012 M� LAT

De �i� me yen bir �ey var d�. Bü yük �e hir
Belediyesi ile olan ili� ki le ri miz de bir tür lü dü -
zel me ol ma d�. Bel ki de bu dö nem de en düz gün
�ey Fi kir te pe plan la r� n�n yü rür lü �e gir me si için
ver mi� ol du �u muz ça ba ol du. Fi kir te pe, E�i tim,
Dum lu p� nar ma hal le le ri nin dep rem bek le yen
�s tan bul’da ye ni le� me ye aç�l ma s�, 2012’de ya -
�an d�. �lk kez bu yer ler de böl ge sel y� k�m lar ger -
çek le� ti. Bu ra da ki ge li� me ile ri si için umut ver -
di. 1999’dan bu ya na he nüz di �er böl ge -
le ri miz de ima r�n bel li ol ma y� �� ve es ki
bi na la r�n ye ni len me yi �i dep rem kâ bu su -
nu de vam et ti ri yor. Bu sa de ce Ka d� -
köy’ün so ru nu de �il. �s tan bul’un ge ne -
lin de bu so run var ve Bü yük �e hir bu ko -
nuy la il gi li cid di bir ön lem al m�� de �il. 

Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’n�n ç� -
kar m�� ol du �u ya say la dep re me da ya n�k -
l� ol ma yan bi na la r�n tes pi ti ve y� k�l ma s� -
na da ir ka rar lar al�n d�. Ka d� köy’de çok
ye ni ol ma s� na ra� men �u an da 45’e ya -
k�n bi na in ce le me ye al�n d�. Bu sa y� bir -
kaç gün için de yüz ler le ifa de edi le cek. 
� DO �AL YA �AM VE HAY VAN

SA� LI �I �Ç�N BA �A RI LI
B�R YIL OL DU

Kar tal, Ada lar, Ka d� köy ara s�n da
trol le ba l�k av lan ma s� n�n ya sak lan m�� ol -
ma s� böl ge miz aç� s�n dan 2012 y� l� için de
al� nan önem li bir ka rar. Ol ta ba l�k ç� l� �� ar ta -
cak, ba l�k tür le ri ço �a la cak. �s tan bul için de
önem li bir ka rar as l�n da. Pets hop lar da ke di, kö -
pek, tav �an sa t� �� n�n ya sak lan m�� ol ma s� yurt -
ta� lar ara s�n da il giy le kar �� lan d� ve al�n ma s� ge -
re ken bir ka rar d�.

� YEL DE ��R ME N�’NDEN SON RA
SI RA HA SAN PA �A’DA

Ha san pa �a böl ge si bu y�l dan ba� la ya rak pi -
lot böl ge ilan edil di. Da ha ön ce Yelde �ir me ni
ilan edil mi� ti. Yelde �ir me ni’nde ge çen 4 y�l l�k
dö nem için de önem li me sa fe kat et tik. Alt ve üst
ya p� s�y la cid di de �i �i me u� ra d� ve ha len de �i -
�im de vam edi yor.   �im di s� ra Ha san pa �a’da.
Pres tij li bir böl ge ha li ne ge tir me ye ça l� �� yo ruz
Ha san pa �a’y�. Yel de �ir me ni’ne pres tij ka zan -
d�r ma ya ça l� ��r ken he men ya n�n da ki Hay dar pa -
�a Ga r� ve çev re si ne cid di ya p� la� ma n�n ge ti ril -
mi� ol ma s�, ga r�n otel ola rak kul la n�l ma s� n�n
ya n� s� ra Ka d� köy mey da n� na ya k�� ma ya cak bir
fu ar ala n� n�n kon mu� ol ma s� cid di tar t�� ma ya

ne den ol du. Fu ar ala n� n�n ku ru la ca �� alan Ata -
türk An� t� ve tö ren ala n� na rast la d� �� için hem
ka mu oyu hem ba s�n da ge ni� �e kil de tar t� ��l d�.
Ka d� köy lü le rin ina n�l maz tep ki si ol du. 3 gün de
Bü yük �e hir Be le di ye si ne 5379 bi rey sel iti raz
ya p�l d�.
� GÖZ TE PE PAR KI Y� NE GÜN DEM DE,

KUR BA �A LI DE RE HÂ LÂ AY NI
Göz te pe Par k�’nda 2005 y� l�n da ba� la yan di -

ni te sis ya p� m� se rü ve ni nin tek rar gün de me ge -
ti ril mi� ol ma s� da 2012’de ger çek le� ti ve ye ni
bir tar t�� ma ala n� olu� tu Ka d� köy’de. Kur ba �a l� -
de re’nin he nüz �s lah edil me mi� ol ma s� Bü yük -
�e hir Be le di ye si’nin so run la r� çöz mek ye ri ne
Ka d� köy’de ye ni so run lar ya rat ma s� bi zi cid di
�e kil de üzü yor. 
� MET RO TRA F� �� RA HAT LAT MA DI

2012 y� l�n da ilk kez Ka d� köy’de met ro is tas -
yon la r� ku rul du. An cak met ro çok uy gar bir ula -
��m ara c� ol ma s� na ra� men ya p� lan met ro nun
Ka d� köy lü le re hi tap et me me si ya ni Ka d� köy’ün

ula ��m so ru nu na en ufak bir çö züm ge tir me me -
si ve Ka d� köy’ün k� y� s�n dan, E-5’ten git mi� ol -
ma s� met ro yu he ves le bek le yen ler ara s�n da cid -
di ha yal k� r�k l� �� ya rat t�. 

� AV RU PA ÜL KE LE R�Y LE
SI CAK �LE T� ��M

Sos yal De mok rat Be le di ye ler Bir li �i SO -
DEM ara c� l� ��y la Av ru pa Bir li �i ül ke le riy le s� -
k� ili� ki le ri miz ol du. AB’de “Aç�k Gün ler” ad�
al t�n da dü zen le nen Open Days top lan t� la r� na
Ka d� köy Be le di ye si ola rak he yet ha lin de ka t�l -
d�k. Bu gö rü� me ler de be le di ye mi zin çok ça� da�
ile ri bir hiz met sun ma s� her kes ta ra f�n dan tak -
dir le kar �� lan d� ve bu bi zi mut lu edi yor. 
� MA MOG RA F� MER KE Z� �LE ÇEV RE

DOS TU ARAÇ LAR �L G� ODA �IY DI
Ma mog ra fi Mer ke zi 2012’de bi rin ci y� l� n�

ta mam la d�. Sa y� sal baz da ver mi� ol du �u hiz met
gözönü ne al�n d� ��n da ger çek ten çok önem li bir
hiz me ti ye ri ne ge ti ri yor. 

2012’de elek trik le ça l� �an araç lar al d�k. �u

an da 15 ara c� m�z var. Ya k�n da kent için de bun -
la r�n �arj is tas yon la r� n� aça ca ��z. 

Ka d� köy’ün 2012’de kül tür ve sa na t�n mer -
ke zi ol ma y� sür dür dü �ü nü, ki tap gün le ri nin ya -
zar lar, ki tap se ver ler ve ya y� nev le ri ara s�n da il gi
gör dü �ü nü de be lir ten Ba� kan Öz türk, “Be le di -
ye mi ze ait ba� ta Koz ya ta ��’nda ki ve Cad de bos -
tan’da ki kül tür mer kez le ri miz ol mak üze re di -
�er le rin de dü zen le nen fa ali yet ler bü yük il gi
gör dü. Önem li ki �i le rin ko nu� ma la r�y la ka t�l d� -
��, iz le nen bir Ka d� köy ol duk.

19 Ma y�s ve 29 Ekim Cum hu ri yet Yü rü yü -
�ü ile Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri ’nin 7 ki -
lo met re uzun lu �un daki Ata’ya Say g� Zin ci ri
uzun sü re ko nu �ul du. Ka d� köy, ulu sal gün ler de -
ki du ru �uy la ve di �er za man lar da ki kül tü rel ve
sa nat sal et kin lik ler le ön cü il çe ol ma ko nu mu nu
2012’de de mu ha fa za etti.

� 2013’TE YEN� PROJELER
2013’ü se çi me gi di len son 100 met re ola rak

ifa de eden Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk, “4x4 ko �u yor sak, bu son 100 met re.

Adet tir 100 met re yi en h�z l� ko -
�an la ra bay ra �� ve rir ler. Biz her
met re de per for man s� m� z�, h� z� m� -
z� mu ha fa za et me ye ça l�� t�k. Gel -
mi� ol du �u muz me sa fe den son
de re ce mut lu yuz. An cak her �e ye
ra� men son y� l�n çok önem li ol du -
�u nun bi lin cin de yiz. Ka d� köy’ü
da ha ça� da�, in san la r�n da ha ra hat
ya �a d� �� bir kent ha li ne ge tir me ye
de vam ede ce �iz. Ka d� köy ay n�
za man da Ka d� köy d� ��n dan ge len -
le rin de ra hat ça gez di �i, e� len di -
�i, spor yap t� �� bir kent. Ço cu �un,
gen cin, ka d� n�n, ya� l� n�n ra hat ne -
fes al d� ��, her an� n� de �er len di re -

bil di �i bir Ka d� köy olu� tur ma he de fi için de yiz.
Önem li me sa fe ler kat et tik. Ya� l� la r� m�z ve en -
gel li le ri miz le il gi li pro je le ri miz de vam ede cek.
Ha ya t� on lar için da ha ra hat ha le dö nü� tü re ce -
�iz” de di.

2013 y� l� he def ve pro je le ri hak k�n da özet le
bil gi ve ren Ba� kan Öz türk, ay r� ca Ka ri ka tü re vi
Pro je si’nin hayata geçirilece�ini ve y�llard�r at�l
durumda olan Kad�köy’ün simgelerinden
Yelde�irmeni’ndeki eski Özen Sinemas�’n�n
Ta sa r�m Atöl ye si olarak ilçenin kültür ya�am�na
kat�laca��n� söyledi.  

Okul ön ce si ço cuk la r� için Ço cuk Kü tüp ha -
ne si, çev re dos tu bir pro je olan Ye �il Yu va Pro -
je si, ya� l� la r� m� z�n sos yal ya �am dan kop ma ma -
la r� ve da ha sa� l�k l� bir ya� l� l�k ge çir me le ri için
de Ya� l� la ra Ev de Ba k�m ve Sa� l�k Hiz me ti
pro je si uy gu la ma ya ge çi ri le cek. 

R�h t�m da ki Ah met Ha �im’in evi ise kül tür
mer ke zi ola cak. 
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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

ür ki ye’nin el sa nat la r� mer ke zi ko -
nu mun da ki Nev �e hir'in Ava nos il -
çe sin de ma ri fet li el ler den ç� kan
bin ler ce tes ti, Yoz gat l� a� ç� la r�n el -

le rin de tes ti ke ba b� na dö nü �ü yor mu�. Bir
çe �it Nev �e hir ya p� yor, Yoz gat k� r� yor di ye -
bi li riz. Ben bu dön gü yü Tür ki ye'de ki hü kü -
met le re ben zet tim. Gi den hü kü me ti Nev �e -
hir, ge le ni de Yoz gat ola rak dü �ü ne bi li riz.
Son ra Yoz gat da Nev �e hir'e dö nü �ü yor ve
ye ni bir Yoz gat ge li yor...

Son gün ler de ki ‘ya sak l� ki tap lar’ me se -
le si nin de bun dan bir far k� yok. Ey lül ay�n -
da em ni ye tin 67 ki ta ba ya sak ge ti ril me si ni
is te di �i ha ber le ri yan k� lan d�. Geç ti �i miz ay
“Tür ki ye bir ay� b�n dan da ha kur tul du. 453
ya sak l� ki tap ar t�k ya sak de �il” di ye man -
�et ler ç�k t�. Bu gün ler de John Ste in beck’in
‘Fa re ler ve �n san lar’�n�n ‘sa k�n ca l�’ bu lun -
ma s� yi ne gün de me dam ga s� n� vur mak ta.
Sa id-i Nur si, Nâ z�m Hik met ve Tom miks
öz gür ka l�r ken; Mil li E�i tim Ba kan l� ��’n�n or -
ta ö� re tim ö� ren ci le ri ne oku tul ma s� ge re -
ken 100 Te mel Eser ara s� na al d� �� ve y�l lar -
d�r bin ler ce ço cuk ta ra f�n dan oku nan �e ker
Por ta ka l� ki ta b� n� ö� ren ci le ri ne ödev ve ren
bir Türk çe ö� ret me ni hak k�n da so ru� tur ma
aç� l� yor. Bun la r�n ne ka da r� do� ru ne ka da -
r� e� ri o da meç hul. Çün kü ön ce ha ber ç� -
k� yor, ar d�n dan ya lan la n� yor. Ali ya z� yor,
Ve li bo zu yor.

Ki tap lar da du rum böy le de di zi ler de,
film ler de fark l� m�? Da ha ön ce sey ret ti �im
ba z� si ne ma film le ri ni te le viz yon da gö rüp
tek rar iz li yo rum, ta n� ya m� yo rum! San sür dü,
ma kas t�, ço cuk la r�n zi hin sel ve ruh sal ge li -
�i miy di der ken fil min ne re dey se ya r� s� uç -
mu�. Eh ma lum si ne ma ya 20. yüz y� l�n ro -
ma n� der ler. Ki tap la r� ke sip bu dar ken, si ne -
ma y� es geç mek ol maz.

21. yüz y� l�n par la yan y�l d� z� web si te le ri
de ken di ara la r�n da üçe ay r� l� yor. Ya sak l�
si te ler, ya sak s�z si te ler, ya r� ya sak l� si te ler.
‘Ya r� ya sak’ da ne olu yor di ye so ra cak olur -
sa n�z; me se la üç ay gi re bil di �i niz, son ra
be� ay ‘bu si te en gel len mi� tir’ iba re siy le
kar �� la� t� �� n�z, bir ya sak l� bir ya sak s�z ilan
edi len si te ler. 

Zi hin sel ve ruh sal ge li �im le ri ni her �e yin
üze rin de tut tu �u muz ço cuk la ra ge lin ce.
Son za man lar da bir kaç ta ne er gen lik ça -
��n da ki genç le ko nu� ma f�r sa t�m ol du. On -
la r�n ge li �im le ri ni zi ya de siy le ta mam la d�k la -
r� n� söy le ye bi li rim!

Ço cuk lar bu ka dar h�z l� ge li� ti �i için mi -
dir ne dir, on la ra la y�k bir e�i tim sis te mi ni de
bir tür lü bu la m� yo ruz. Her ge len hü kü met
e�i tim de de ken di sis te mi ni, ken di ki tap la -
r� n� ge tir mi yor mu? 5+3+3; 8+3; 8+4;
4+4+4; bi zim za ma n� m�z da bir de kre di li
sis tem var d� ki ben li se ye ba� la ma dan bir
se ne ön ce ba� la d�, bi zim je ne ras yon me -
zun olur ken son bul du. Hep sin de ak sa ma -
lar ol du ve olu yor, ge rek çe ola rak da sis te -
min otur ma s� için za ma na ih ti yaç ol du �u,
alt  ya p� n�n dü zel til me si ge rek ti �i söy le ni -
yor. Bi rin ci si ‘alt ya p�’ ça l�� ma la r� sis tem
gel dik ten son ra de �il gel me den ön ce ya p� -
l�r. �kin ci si ‘sis tem’ de di �i miz �e yin otur ma -
s� için za man ge re kir; la kin biz de ki sis tem -
le rin öm rü, pi re ilâ ak rep öm rü ara s�n da gi -
dip ge li yor. Ma dem ki za man ge rek li, hiç
de �il se 20-25 se ne sab re dil se ol maz m�?

Gö rü nen o ki her ke sin sis te mi de  ya sa -
�� da �ah s� na mün ha s�r. Ya ni Nev �e hir ya -
p� yor, Yoz gat k� r� yor; Ali ya z� yor Ve li bo zu -
yor; iki ile ri bir ge ri, ba zen bir ile ri iki ge ri...
Ha ni biz ‘ge li� mek te olan ül ke ler’den bi ri yiz
ya; ge li� me ça ��n da nö ro mus kü ler bir has -
ta l� �a ya ka lan m� ��z da kas ya p� m�z bir tür lü
ge li �e mi yor ade ta!

As l ı  AY HAN

T

ALİ YAZAR
VELİ BOZAR

En ya�anılır kent seçilen
Kadıköy için 2012 yılı

hareketli ve bereketli geçti.
Pek çok alanda ilklere konu

olan ve sık sık gündeme
gelen Kadıköy’ün verimli bir

yılı geride bıraktı�ını söyleyen
Kadıköy Belediye Ba�kanı Av.

Selami Öztürk, Kadıköy’ü
daha ya�anılır bir kent

yapmak için çalı�acaklarını ve
bu amaç do�rultusunda pek

çok projenin 2013’te
Kadıköylü’yle bulu�aca�ını

açıkladı. Öztürk, 2013’te
ba�ta sa�lık olmak üzere

birçok yeni projenin hizmete
girece�ini müjdeledi.

1 YIL KADIKÖY’DE BÖYLE GEÇTi
2013’TE YENi BiR KADIKÖY
1 YIL KADIKÖY’DE BÖYLE GEÇTi
2013’TE YENi BiR KADIKÖY
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1 YIL KADIKÖY’DE BÖYLE GEÇTi
2013’TE YENi BiR KADIKÖY

Ba�kan Öztürk,
2013 yılı

projelerini
Gazete

Kadıköy’e
anlattı.
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� Acaba �artlar� nas�l ?
� Hijyen ko�ullar�na uyuyorlar m� ?

� �slami �artlara uyuyorlar m� ?
� Kurbanl�klar sa�l�kl� m� ?

BU T�P SORULARA SON…

840 METREKAREL�K B�R ALANDA….
SON S�STEM KES�M BÖLÜMLELR�…

ADAKLIK VE KURBANLIKLARIN BAKIM
BÖLÜMLER�… MÜ�TER� BEKLEME

SALONLARIMIZLA H�ZMET�N�ZDEY�Z…

ADAK - KURBAN
SATIŞ ve KESİM YERİ

ATAŞEHİR BELEDİYE İZİNLİ

S�Z ÇAYINIZI
YUDUMLARKEN…
USTA ELLER S�Z�N
�Ç�N ÇALI�IYOR…

ADRES: Barbaros Mahallesi Sütçüyolu cad. no.35 ATA�EH�R

Tel. 0216 470 58 49 – 470 58 50 -470 58 51
www.kadikoyadakkurban.com / www.atasehiradakkurban.com

� Y�llar�n tecbübeli kasaplar�, 
en hijyen ko�ullarda …

� Bir operatör titizli�i ile …
S�Z�N EMR�N�ZDE…..

�Ç�N�Z RAHAT OLSUN…

● Gök çe UY GUN

Ger çek ad� Ay tu� Tu nal... Do� ma bü yü me
Ka d� köy ço cu �u... Hip hop dün ya s�n da ki
mik ro fon is mi  ise Hay ki… Kim ol du �u nu

ön ce on dan din le ye lim; “Y�l 1983. �s tan bul'da bir
Kan dil ge ce si, yan l�� i� so nu cu do� mu� do� ru ki �i
ol du �u mu var sa y� yo rum. Son ra bü yü -
düm, gör düm, bil dim. Okul oku du �um
söy le ne mez. �� si zim fa kat di� li yim, ko -
part ma dan b� rak mam. 14 ya ��m dan be -
ri ça l� �� r�m. Her �e yi ye rim - içe rim, a� -
lar di ye kor kar, ar d� ma ko mam! Mü zi �i
se ve rim, bi li rim ki mü zik de be ni se ver.
Bul du �u mu din ler, vur du �u mu de vi ri rim.
Çok ün lem li ada m�m!.. Bir ka d� n�m var,
sa hi bim - ai tim! Bir de Bo xer cin si dos tum,
onun da ad� Flow. Pa ra ya ih ti yaç duy mam,
o ba na duy sun. Kim se ye uy mam, ka la ba l�k -
tan ka ça r�m.  On lar ca al büm yap t�m, yüz ler -
ce �ar k�. Bi ri de ç� k�p ne ya p� yor sun sen be
adam? de me di. Var s�n de me sin ler, be nim
söy le ye cek çok sö züm, ya pa cak çok i�im var!”

Hay ki, 1995'ten be ri rap mü zi �i ni ta kip
edi yor. Rap ya p� yor ol ma s� n�n ne de ni ken di ni
en öz gür bi çim de ifa de ede bi le ce �im bir tür ol -
ma s�. Rap mü zi �i ni cid di yet le üre ten çok isim
ol ma s� na ra� men ya p�m �ir ket le ri nin  bu tü re ya -
t� r�m yap mak tan çe kin me le ri ni de ele� ti ri yor; “Rap
mü zik, po pü ler kül tü rün bir par ça s� ol ma y� red det -
ti �i için de hep ay r� bir ta raf ta du ru yor.”

� ‘RAP B�R �LE T� ��M ARA CI DIR’
10’a ya k�n un der gro und al bü mü var Hay ki'nin.

�im di ise ilk ya sal al bü mü “Bir kaç Mil yar So luk”

ile din le yi ci le ri nin kar �� s� na ç�k t�. Al büm sü re ci ni
�öy le an la t� yor: “Da ha ön ce ki ça l�� ma la r�m, bu mü -
zik le ala ka l� e�i tim sü re cim di di ye bi li rim. Bir de
ma ale sef ki be ni cid di ye al ma la r� için ya sal bir al -
bü mü mün ol ma s� ge re ki yor. Ke mik
kit le mi olu� tur duk -

tan son ra ge -
ne le hi tap ede bil mek ad� na bu -

na ih ti yaç duy dum. Rap’in mü zik pi ya sa s�n da
ha t� r� sa y� l�r bir ye re sa hip ola bil me si için de bu ge -
rek li. Bir ba k� ma mü zi kal bir kim lik gi bi. Bu al büm -
de un der gro und du ru� tan ta viz ver me dim. Çok da -
ha zor bir dö ne me gir di �i min far k�n da y�m. Te dir gin
de �i lim, kork mu yo rum, bu gü ne ka dar ne yi an lat t�y -
sam al büm de de onu an lat t�m. Da ha sert, da ha ak�l -

l� ve da ha sa b�r l� bir bi çim de.” Hay ki, “Ne ler an la -
t� yor su nuz �ar k� la r� n�z da?” so ru su na da �u ya n� t�
ve ri yor: “Ben den, sen den, biz den, ha yat tan, ba zen

yal n�z bir adam dan, ba zen k�z g�n bir ço cuk tan,
umut suz bir in san dan ya da inanç l� bir bi rey den.
Ha ya ta göz le ri ni yum mu� bir ka d�n dan, ba r�� -
tan, sev gi den, e�it lik ten, ül kem den, ya lan dan,
za man dan, dün ya dan, do �a dan...”

Ken di si ni sa de ce ger çek ten an la ya bi len,
his se de bi len kim se le rin din le me si ni ter cih
edi yor. Kim se nin önü ne, içi bo� bir pa ket mi� -
çe si ne, en düs tri ta ra f�n dan ha z�r la n�p ko yul -
mak is te mi yor,  aran mak ve ula ��l mak is ti -
yor. Zi ra ona gö re rap gü nü bir lik bir e� len -
ce de �il bir ile ti �im ara c�!

� ‘KA DI KÖY BE N�M A� LEM...’
Hay ki için Ka d� köy’ün öne mi bü yük.

Ha san pa �a’da do� du �u ev de 27 y�l
süreyle ya �a m��. “Ka d� köy be nim ai lem,
ço cuk lu �um, mut lu lu �um, kav ga la r�m,
yal n�z l� ��m... As ker dey ken Ka d� köy’e
yaz d� ��m bir mek tup bi le var. Be nim
için Ka d� köy, t� ka ba sa ha t� ra lar la do -
lu bir dün ya” di yen Hay ki’ye gö re,

Ka d� köy’ün sa mi mi bir ener ji si var. Ne za man Ka -
d� köy'den uzak la� sa er te si gün da ya na maz ge ri dö -
ner mi�. Ger çi �im di Ka d� köy’den uzak ta ya �� yor
ama bu nu da ken din ce bir avant ja çe vir me ye ha z�r -
la n� yor; 

“He nüz tam an la m�y la Ka d� köy'ü an la tan bir
ça l�� ma yap ma d�m. Ka d� köy’den çok uzak bir yer de
ya �� yo rum ama onun la ya �a d� ��m ka dar onu öz le -
me yi de bil me li yim. Do� ru za ma n� bek li yo rum çün -
kü ger çek ten özel ola cak.”

Mo da ta sa r�m c� s� Ful ya Te kin ve mi mar
Naz l� Ödev ci'nin sür dü rü le bi lir mo da
an la y� �� n� yay mak için yak la ��k 1 se ne -

dir ara l�k la rla dü zen le dik le ri “Giy si Ta kas la r�”'
ilk kez Ana do lu ya ka s� na ta ��n d�. 

27 Ocak Pa zar gü nü sa at 13.00-18.00 ara s�n -
da Ka d� köy’de düzenlenecek olan 14. Giy si Ta -
ka s�, bir de �i� to ku�, üre tim, sa nat ve al�� ve ri�

ala n� olan Mo da’da ki Ze la zo’da ger çek le �e cek.
Ta kas ta; giy si den çan ta ya, ayak ka b� dan el di ve -
ne, ke mer den kra va ta pek çok ürün de �i� ti ri le bi -
le cek.

Ful ya Te kin ve Naz l� Ödev ci, “S� k�l d� ��n -
dan, hiç kul lan ma d� ��n dan, bir tür lü be �e ne me -
di �in den giy me di �in; kü çük ge len, bü yük ge len,
sev me sen de he di ye ge len, ar t�k se nin için kul la -

n�� s�z; çok y�p ran MA m��, mar ka l� mar ka s�z giy -
si ni ge tir, be �en di �i ni al gö tür. Zev ki ne gü ven -
di �in ar ka da� la r� n� ça ��r. Her be den den, fark l�
zevk ler den, pay la� ma y� ve ta ka s� se ven ka fa
den gi in san lar la ta n��. Pa ra öde me den gar dro bu -
nu ye ni le!” di yor.

� YE N� YIL, YE N� TA KAS!
Ta kas �u �e kil de ger çek le� ti ri le cek;
�13.00 - 16.00: Ta rif edi len ni te lik te ki MA -

X� MUM 15 adet giy si ile Ze la zo’ya ge li ne cek.
Giy si ler tes lim edi lip her par ça giy si kar �� l� ��
fi� ler al� na cak. 

� 16.00 - 17.00: Giy si ler dü zen le nir ken, ka -
t� l�m c� lar Ze la zo’da bek ler ken, giy si ta ka s�, ge ri

dö nü �üm ve ye ni den kul la n� ma da ir film ler iz le -
yip, soh bet ede bi le cek. 

� 17.00 - 18.00: Ta kas ba� la ya cak. Her fi�
kar �� l� �� bir par ça giy si be �e ni lip ta kas edi le cek.

Gü nün so nun da ka lan giy si ler pa ket le nip ih -
ti yaç sa hip le ri ne ula� t� r� la cak.

ZE LA ZO: Ley lek So kak 20/A Mo da (0216
418 61 53) no dev ci@gma il.com, 

‘Kadıköy benim ilham perim’

Giysi Takası: Parasız yenilik!

�lk albümünü çıkaran Kadıköylü rap sanatçısı Hayki, ‘�nsanların özgürlük,
e�itlik, sava�, barı�, para, yalnızlık, samimiyetsizlik gibi kavramlardan

olu�an tonla derdi var. Bunları dile getiriyorum. Hayatın kendisini kaleme
alıp, söze döküyorum. Nefesim yetti�ince yanlı� olan ne varsa kar�ısında

müzi�imle duraca�ım’ diyor.

“Rap sanatçısı

do�rudur, azınlı�ı

anlatır, tüketmez,

popüler kültüre

hizmet etmez”
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�a ir At� lay Er ge ve bes te kâr Vu ral Ka ya’n�n
ko nuk ol du �u “An� lar ve Mü zik” bel ge sel
prog ra m� n�n 65. si 10 Ara l�k Pa zar te si gü -

nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ger çek -
le� ti ril di. “An� lar ve Mü zik” et kin li �in son ko -
nuk la r�, �i le li �a ir At� lay Er ge ile bes te kâr Vu -
ral Ka ya ol du.

Prog ra ma il gi nin faz la ol ma s� ne de ni ile sa -
lon da s� k�n t� l� an lar ya �an d�. Ki mi iz le yi ci ler
ge ri dö ner ken, �s rar c� olan lar ayak ta iz le mek
zo run da kal d� lar.

Ge ce nin bi rin ci bö lü mün de; udi-bes te kâr
Bil ge Öz gen, bes te kâr Ha san �an l� türk, bes te -
kâr Ke mal Kü lah, �a ir-bes te kâr �l kim Ka ra ca,
bes te kâr Ze ki ye Kul da�, �a ir-bes te kâr Fa to� Ko -
çars lan ile TSM Sa nat ç� s� Fi liz Çol pan Kol -
da�’�n At� lay Er ge’ye ait güf te ler den bes te le -
dik le ri �ar k� la ra yer ve ril di.

Eser ler TSM Sa nat ç� s� Gam ze Meh me to� lu,
Fa to� Ko çars lan, Ke mal Kü lah, �l kim Ka ra ca,
Ze ki ye Kul da� ve Ta ner Ta mer ta ra f�n dan yo -
rum lan d�.

At� lay Er ge için �i le’den ge len �i le es ki Be -
le di ye Ba� ka n� �h san Ça y� ro� lu yap t� �� ko nu� -
ma da; “At� lay Er ge �i ir le ri ve güf te le rin de �i -
le’yi us ta l�k la ta n� t� yor. Ay r� ca dü zen le di �i sa -
nat ge ce le ri ile de sa nat ç� la r� iz le yi ci le ri bu lu� -
tu ru yor. �i le li ler ola rak gü zel sa hil ka sa ba m� z�
sa nat la ta n� tan �a iri miz ile gu rur du yu yor, da ha

uzun y�l lar sa nat sal üre tim le ri ne de vam et me si -
ni di li yo ruz” de di.

Ya p�m ve Yö ne ti mi Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim
Ku ru lu Üye si Ne si be Mü se vi to� lu ta ra f�n dan
ya p� lan prog ra m�n ikin ci bö lüm de ise bes te kâr
Vu ral Ka ya’n�n ken di bes te le rin den olu �an �ar -
k� lar yer al d�. Vu ral Ka ya’n�n eser le ri Y�l d�z lar
TSM Ko ro su Ko rist le ri Yü cel Er türk, Bil gen
Bü tün ve Onur Sert ler ta ra f�n dan yo rum lan d�.

Bes te kâr Tur han Ta �an, Bes te kar Zey net tin
Ma ra�, �i le Es ki Be le di ye Ba� ka n� Ecz. �h san
Ça y� ro� lu, Ti yat ro Sa nat ç� s� Al tan Ak� ��k, Hep -
gül Mu si ki Top lu lu �u �e fi Sel ma Hep gül, Mal -
te pe �b ra him Ka ya Mu si ki Der ne �i Ko ro �e fi
�b ra him Ka ya, Y�l d�z lar Türk Mu si ki si Top lu lu -
�u Ko ro �e fi, Bes te kâr Hüs nü Çark man, Ba� dat
Mu si ki Top lu lu �u Ko ro �e fi Se vinç �e ker ci,
Es ki Dost lar Mu si ki Top lu lu �u Ko ro �e fi �ey -
da Se vinç li De mir ci, Ka z�m Ka ra be kir Ko ro

�ef le rin den Ni sa Gür tu na ve bes te kâr-san tur üs -
ta d� Os man Ak su, �a ir Ne dim Peh li van, su nu cu
Su at De mir ile TRT Es ki spi ker le rin den Öz can
Ata mert sa nat ç� la r� bu özel ge ce de yal n�z b� rak -
ma d� lar. Prog ram so nun da her iki sa nat ç� ya gü -
nün an� s� na bi rer te �ek kür pla ke ti ve ril di.

Ge ce; �i le li �a ir At� lay Er ge’nin Ne si be
Mü se vi to� lu için yaz d� �� ve bes te kâr Vu ral Ka -
ya’n�n dört ay r� ma kam da bes te le di �i �ar k� ile
so na er di
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ah met li an nem çok ac� lar çek mi� bir in -
san d�. Bir ka d� n�n ya �a ya bi le ce �i fe la ket -
le rin bir ço �u nu ya �a m�� fa kat hiç bi ri kar -
�� s�n da ezil me mi� ti. Her ge len ac� y� me -

ta net le kar �� la y�p al t� ço cu �u na tek ba �� na
sa hip le ne bil mi� ti. Dü �ün dük çe çok iyi an�m -
s� yo rum. Hiç kor ku su yok tu. Çok ac�y la kar �� -
la� m�� ol ma s� na kar ��n ye ni ac� lar ge le cek di -
ye kor ku ve en di �e duy maz d�. Ge le ni ise is -
yan et me den ka bul le nir, ne ken di ni ne de biz -
le ri pa ni �e kap t�r maz d�. “Be nim so rum lu lu -
�um çok, kor ku dü �ü ne cek za ma n�m yok”
der di.       

Kor ku yu, en di �e yi, ya �a ma gü ven siz bak -
ma y� biz le re de a�� la ma d�. “Kor ku nun ece le
fay da s� yok, ne yin ne re den ge le ce �i ni, ne le rin
ola ca �� n� an cak Al lah bi lir. Kork ma y�n, i�i ni ze
ba k�n. Ola cak olur; ol du �u za man dü �ü nün,
ça re si ni bu lun” der di. Yal n�z ca söy le mek le
ye tin mez gü ven li du ru �uy la biz le re de ör nek
olur du. An ne min bu tu tu mu nu kar de� le rin
ara s�n da bel ki de en çok özüm se yen ve uy -
gu la ma ya ça l� �an ben ol dum. Ya �a m� m�n çok
bü yük bir bö lü mü nü te red düt süz, en di �e siz
ve kor ku suz ge çir me ye ça l�� t�m. Çev re me
hay ret le ba kar d�m; bir çok ar ka da ��m ac� lar -
dan sa k�n mak için ya �am la r� n� s� n�r lar, za -
man la r� n� kor ku lar için har car lar d�.  

1980’li y�l la r�n ön ce si ve son ra s� ül ke miz -
de anar �i nin en yo �un ol du �u dö nem ler di. �n -
san lar ha va ka rar d�k tan son ra so ka �a ç�k -
mak tan çe ki nir ler di. Biz ise e�im le bir lik te ak -
tif sos yal ya �a ma ye ni gir mi� genç bir çift tik.
Haf ta n�n bir kaç ge ce si ha riç tü mü nü sos yal
top lan t� lar da ge çi rir dik. Ka t�l d� �� m�z top lan t� -
lar da bir çok ar ka da �� m�z kor kuy la er ken ç� -
kar ken biz hiç en di �e duy ma dan ay r�l ma m�z
ge re ken saa te ka dar ka l�r d�k. Y�l lar ca sü ren
anar �ik or tam, 12 Ey lül 1980 �h ti la li ve s� k� yö -
ne tim dö nem le ri ni san ki hiç bir �ey yok mu�
gi bi ya �a d�k. �ü kür ler ol sun hiç teh li key le de
kar �� la� ma d�k. 

Mort ga ge kri zi nin ç�k ma s� na çok ya k�n
gün ler de o� lum Ame ri ka’ya git mi� ti. Bir gün
te le fon aç t�: “Ba ba, bü yük bir kriz gel me ola -
s� l� �� var, aman dik kat ede lim” de di. He men
k�z d�m: “Sa na ne o� lum kriz den, sen gel i�i ne
bak” de dim. Ama c�m, kri zi önem se me mek
de �il di. Ama c�m, i� ya �a m� na ye ni ba� la yan
o� lum da kor ku yu ve pa ni �i ön le mek, kri ze
da ha sa kin göz ler le bak ma s� n� sa� la mak t�.
Çün kü i�a dam la r� n� kriz y�k maz, kri zin ya rat t� -
�� kor ku ve pa nik y� kar. He le sü rek li kriz ge le -
bi lir dü �ün ce si için de kor ku lu ve te red düt lü
ol mak, in sa n� tu tuk ya par, gi ri �im ci lik ye te -
nek le ri ni kö rel tir, da ha ile ri si ruh has ta s� ya -
par. Oy sa ki kriz le re sü kû net için de ba kan,
pa ni �e ka p�l ma yan bir çok i�a da m� en bü yük
ka zanç la r� n� kriz ler için de el de et tik le ri ni söy -
ler ler.

Ac� la r�n ya �a m� m� z� yö net me ye te ne �i
yok tur. Ay r� ca ac� lar, ya �a m� m� z� yö net mek
için de �il, biz le ri e�it mek ve ge li� tir mek için
ge lir ler. Ge li� me miz için Al lah’�n en bü yük ni -
met le rin den bi ri olan ac� la r� sü kû net için de ve
�ük re de rek ka bul len mez se niz ac� lar ya �a m� -
n� za ege men ol ma ya ve ya �a m� n� z� yö net me -
ye ba� lar lar. 

Ac� la r�n ya �a m� n� z� yö net me si nin en dra -
ma tik �ek li, ac� he nüz or ta da yok ken ve ger -
çek le� me ola s� l� �� çok az ken ya �a m� n� z� yö -
net me ye ba� la ma s� ile çe ki lir. Ac� dan kor kup
tüm ya �a m� n� ac� lar dan sa k�n mak için har ca -
yan in san lar var d�r. Ac� lar dan sa k�n mak ama -
c�y la ya �am bo yu kor ku ve hu zur suz luk du -
yar lar. Tüm dav ra n�� la r� n� ac� lar dan sa k�n mak
üze ri ne ku rar lar. Oy sa ki her gün çev re miz de
ac� ya ne den ola bi le cek bin ler ce, on bin ler ce
�ey var d�r. Han gi sin den sa k� na cak s� n�z, han -
gi si için ön lem ala cak s� n�z?... He nüz gel me -
mi� �ey ler den ken di ni zi ko ru ma ya ça l�� mak
için ak l� n� z�, ye te nek le ri ni zi, za ma n� n� z� har ca -
ma y� n�z. 

Ac� lar dan kork mak ve ge le cek di ye hu zur -
suz ol mak tüm ruh sal ra hat s�z l�k lar gi bi, k� s�r
bir dön gü dür. Sa k�n mak için gös ter di �i niz her
ça ba, kork tu �u nuz ve sa k�n mak is te di �i niz
ac�y la si zi iç içe ya �a t�r. Üze rin de dü �ün dük -
çe ve kork tuk ça, çe kim ya sa s� ge re �i ya �a m� -
n� za da ha çok ac� çe ker, ya �a m� n� z� yö net me -
si ne da ha çok alan açar s� n�z. Ac� lar dan sa -
k�n mak için gös ter di �i niz her ça ba duy du �u -
nuz her kor ku, si zin için ac� la r� ya �a tan ve ac� -
la ra aç� lan ye ni ka p� lar olu� tu rur. 

Bir ar ka da �� m�n ba ba s�, 45 ya ��n day ken
fut bol oy na d� �� s� ra da kalp kri zi ge çi rip öl -
mü�. Hem an ne sin de hem ken din de kalp kri -
zi ne kar �� a�� r� bir kor ku yer le� mi� ti.  He men
he men ya �a m� n�n tü mü nü spor ve kalp kri zi
kor ku su üze ri ne kur mu� tu. Kalp dok tor la r� na
bü yük me ra k� var d�. Ar ka da� la r� n� kalp dok -
tor la r� ara s�n dan seç me ye ça l� ��r, soh bet le ri ni
de hep kalp has ta l�k la r� üze ri ne ya par d�. “Be -
nim ho bim kal bi ö� ren mek” der di ama as l�n -
da kalp onun ho bi si de �il, fo bi siy di. Kalp uz -
ma n� olan dok tor ar ka da� la r� ona spor yap -
ma s� n� öne rir ler di fa kat kalp ten ba� ka bir di -
�er kor ku su da spor du. “Spor vü cu du yor -
ma ma l�, kal bi zor la ma ma l�” der di. Spor için
ken din ce öy le ku ral lar, öy le za man lar ve ko -
�ul lar be lir le mi� ti ki, spo ru zevk ten ve sa� l�k -
tan öte ye gö tür mü� onu da ya �a m� n� yö ne ten
bir fo bi ha li ne ge tir mi� ti. Ne re dey se her yap -
t� �� spor dan son ra öl me di �i için Al lah’a �ük -
re der di. Her spor se an s� na da ölüm kor ku su
için de ba� lar d�. 

Ha ya t� n� z� kork tu �u nuz �ey ler den sa k�n -
mak gay re ti için de ge çi rir se niz, ac� n�n ve kor -
ku nun s� cak ne fe si ni her an s�r t� n�z da his se -
der si niz. Böy le bir ha ya t� ya �a mak ve sür dür -
mek ko lay m� d�r?

R

ÖN CE SEV Gİ �
SAKINMAK

�ileli
�air Atılay Erge

ile bestekâr Vural
Kaya ‘Anılar ve Müzik

65.’in konu�u
oldular.

CKM’de ‘Anılar ve Müzik’

Öz ye �in Üni ver si te si’nin sos yal med ya pro je -
si ne Av ru pa’dan pres tij li ödül. Öz ye �in Üni -
ver si te si’nin 2012 Ter cih Dö ne mi'nde ger -

çek le� tir di �i “Ha ya t� n�n Oyu nu” ad l� pro je, Liz -
bon’da ger çek le� ti ri len Av ru pa Ya ra t� c� l�k Fes ti va li
Eu ro best’in Med ya Ka te go ri sin de “Gold” ödü le la -
y�k gö rül dü. Tür ki ye’ye di ji tal alan da ilk bi rin ci li �i -
ni ge ti ren Ha ya t� n�n Oyu nu Pro je si, 41? 29! Ajans
ta ra f�n dan ha z�r lan m�� ve da ha ön ce de Gol den
Drum Av ru pa Ya ra t� c� l�k Ödü le ri’nde 2 ödül, ala -
n�n da en pres tij li ödül ler den bi ri olan ‘Di gi tal Age
Ya ra t� c� l�k Ödül le ri’nde ise “En Ya ra t� c� Plat form
Kul la n� m�” ve “En Ya ra t� c� Et ki le �im Ta sa r� m�”
ödül le ri ni al m�� t�.

� SA BAN CI ÜN� VER S� TE S� 
DÜN YA SI RA LA MA SIN DA

Sa ban c� Üni ver si te si Yö ne tim Bi lim le ri Fa -
kül te si, Fi nan ci al Ti mes ta ra f�n dan ha z�r la nan ve
Av ru pa’n�n en iyi i� let me okul la r� n� de �er len di -
ren lis te de Exe cu ti ve MBA Prog ram la r� ka te go -

ri sin de 42., fa kül te ka te go ri sin de de 77. s� ra da
yer al d�.

Sa ban c� Exe cu ti ve MBA prog ra m�, Fi nan ci -
al Ti mes ta ra f�n dan her y�l, me zun la r� n�n ka ri yer

po tan si ye li, per for mans ve
ma a� ar t� ��, ö� re tim üye le -
ri nin ulus la ra ra s� pro fi li ve
ara� t�r ma per for man s�, ka -
d�n ö� ren ci ora n�, ya ban c�
ö� ren ci ora n� gi bi fark l�
kri ter ler de de �er len di ri len
prog ram lar ara s�n da ye ri ni
al d�.

Sa ban c� Üni ver si te si
Yö ne tim Bi lim le ri Fa kül te -
si’nin Fi nan ci al Ti mes lis -
te le rin de yer al ma s� n� de -
�er len di ren De kan Na ki ye
Bo ya c� gil ler “Sa ban c� Üni -
ver si te si Yö ne tim Bi lim le ri

Fa kül te si ola rak, genç bir okul ol ma m� za ra� -
men, ulus la ra ra s� plat form da önem li ba �a r� la ra
im za at t�k. Dün ya n�n en pres tij li ak re di tas yon la -
r�n dan, AACSB ak re di tas yo nu nu ala rak e�i tim

ka li te mi zi ka n�t la d�k. Dün ya n�n ön de ge len yö -
ne tim bi lim le ri okul la r�n dan MIT Slo an Scho ol
of Ma na ge ment ile yap t� �� m�z i� bir li �i an la� ma -
s� ile böl ge de ki tek stra te jik or ta �� ol duk. Son
ola rak, bu y�l ilk de fa Fi nan ci al Ti mes Av ru pa
lis te le rin de hem Fa kül te, hem de Exe cu ti ve
MBA prog ra m� m�z la yer al d�k” de di. 

Üniversiteler kalite yarışında
Na ki ye Bo ya cı gil ler

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü yö ne tim de mü kem mel li -
�i he def li yor. �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü bu do� rul tu da ulu -
sal ka li te ödü lü nü ka zan mak için kol la r� s� va d�. �l çe Mil li E�i -

tim Mü dür lü �ü “Yö ne tim de Mü kem mel lik Mo de li (EFQM)” yol cu -
lu �un da ilk a�a ma ola rak Mü dür lük per so ne li ni

e�it me ye ba� la d�.
Ka d� köy Ana do lu Li se si’nde 3 grup ha lin de
ba� la yan e�i tim ler le; ilk y�l da “ka rar l� l�k” ikin -
ci y�l da “yet kin lik” a�a ma la r� kat edi le rek, Ulu -
sal Ka li te Ödü lü nü ka zan mak he def le ni yor.

� Ö� RET MEN LER ÖZEL E�� T�M 
SE M� NE R� N� TA MAM LA DI

Ka d� köy’e  ba� l� okul ve ku rum lar da gö rev
ya pan alan de �i �ik li �i ne de niy le özel e�i tim

okul ile ku rum la r� na ve özel e�i tim s� n�f la r� ile   ara� t�r ma mer kez le -
ri ne  ata nan ö� ret men le re yö ne lik “Özel E�i tim  Se mi ne ri “10-14
Ara l�k 2012 ta rih le ri ara s�n da Ö� ret men Ha run Re �it �lk-Or ta oku -
lu’nda ger çek le� ti ril di. Se mi ne re  top lam  53 ö� ret men ka t�l d�. Alan -
la r�n da uz man e�i tim gö rev li le ri nin ver di �i se mi ner 14 Ara l�k Cu ma
gü nü bel ge le rin da �� t�l ma s� ile son bul du. 

Hedef: Yönetimde
Mükemmellik 

KIZ YURDUNDA
YILBAŞI KUTLAMASI

Kadıköy
MEM ‘EFQM
Yönetimde

Mükemmellik’
modeli için
e�itimlere
ba�ladı. 

Ka dı köy Be le di ye -
si’nin Ay sel Ab dul -
lah Ö�ü cü Kız Ö� -
ren ci yur dun da dü -
zen le di �i ye ni yı la
mer ha ba par ti sin de
ö� ren ci ler gö nül le -
rin ce e� len di ler.
Ö� ren ci le re he di ye -
le rin de ve ril di �i yıl -
ba �ı kut la ma sı, her
yıl dü zen li ola rak
ya pı lı yor.
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Sa va� Ay, ‘Kah ve ha ne ler bir halk
oku lu, halk e�i tim mer ke zi gi biy di’
di yor. Ara� t�r ma c� ga ze te ci-ya zar Sa -

va� Ay, �s tan bul’da ge le ne �i 500 y�l l�k ta -
ri he sa hip olan, �s tan bul'un kül tü rü ne ve ta -
ri hi ne kat k� s� bu lu nan kah ve ha ne le ri gez di.
Ay, uzun y�l lar ge le ne �i ni ko ru ya rak bu gü -
ne ka dar sür dü ren �s tan bul'un kah ve ha ne le -
ri nin 24 ta ne si ni bir ki tap ta top la d�.

�BB Kül tür A.�. Ya y�n la r� Ara� t�r ma Se -
ri si’nden ç� kan “�s tan bul’un Kah ve ha ne le -
ri’nden” isim li ki tap, uzun y�l lar ge le ne �i ni
ko ru ya rak gü nü mü ze ula �an �s tan bul kah ve -
ha ne le ri nin se rü ven le ri ni an la t� yor. K� ra at ha -
ne le rin �s tan bul kül tü rü ne et ki sin den ve �s tan -
bul k� ra at ha ne le ri nin kro no lo jik ge li �i min den
bah se di len gi ri� ya z� s�n da �a ir ve ya zar la r�n
k� ra at ha ne ler hak k�n da ki söz le ri de yer al� yor.
Kah ve ha ne le rin bil gi le ri nin ya n� s� ra bü yük ve
fark l� fo to� raf la r� n�n da bu lun du �u ki tap, Av -
ru pa ve Ana do lu ya ka la r� ol mak üze re 2 bö lüm
ha lin de. Av ru pa Ya ka s�'ndan 19, Ana do lu Ya -
ka s�'ndan 5 kah ve ha ne nin bu lun du �u ki tap ta
yer alan kah ve ha ne ler den ba z� la r� �un lar:

1900'lü y�l la r�n ba ��n dan iti ba ren fa ali yet te
olan ve 1970'li y�l la ra ka dar ço �un luk la Rum
va tan da� la r�n otu rup soh bet et ti �i Ci han gir'de ki
“As ma l� Kah ve ha ne”, ün lü i�a dam la r�, fo to� raf -
ç� lar, sa nat ç� lar ve ga ze te ci le rin s�k l�k la u� ra d� -
�� ve 1940 y� l�n dan be ri i� le ti len “Be bek Kah ve -
ha ne si”, Er me ni le rin ku rup �ran l� la r�n ça l�� t�r d� -
�� Fa tih Ci ba li'de ki 140 y�l l�k “Ç� na ral t� Kah ve -
ha ne si”, Kum ka p�'da ka ra ko lu nun he men ya n�n -
da ta ri hi ve hu zur lu or tam la iç içe geç mi� 130
y�l l�k “Ha vuz lu Kah ve ha ne”, Sa mat ya Mey da -
n�'nda ki “Arap Der vi�’in Kah ve ha ne si”, Türk
Sa nat mü zi �i nin unu tul maz eser le ri nin ça l� n�p
söy len di �i, Ra ma zan’da sa hu ra ka dar ila hi le rin
okun du �u 130 y�l l�k geç mi �e sa hip, ta ri hi bir
me kan olan Ay van sa ray’da ki “Mü zis yen Kah -
ve ha ne si”, ge nel de Ra maz ay�n da her ke sin bir -
bi ri ni gör mek için top lan d� �� Eyüp'te yer alan
“Y�l d�z Kah ve ha ne si”', önün de ba l�k ç� la r�n a� -
la r� n� onar d� �� Ba lat’ta ki “Ba l�k ç� lar Kah ve ha -
ne si”, 1955'te muh tar he ye ti ta ra f�n dan yap t� r� -
lan Bey koz'da ki “Ak ba ba Kah ve ha ne si”, yak la -
��k 80 y�l d�r hiz met ve ren ve mü te va z�, s� cak,
sa kin bir at mos fe re sa hip Ana do lu Hi sa r�’nda
yer alan ve is mi ol ma yan an cak her ke sin �a -
ban’�n kah ve ha ne si ola rak bil di �i kah ve ha ne ve
du va r�n da ki do �a man za ra la r� n�n, ge mi re sim le -
ri nin, Ata türk fo to� raf la r� n�n 70 y�l d�r de �i� me -
di �i Kuz gun cuk’ta ki “Ku �u Kah ve ha ne si”.

� ‘KA D�M KI RA AT HA NE LER
SOY SUZ LA� TI’

�le ti �im araç la r� n�n çok faz la ol ma d� ��, özel -
lik le te le viz yon ve rad yo nun esas kah ra man ol -

du �u dö nem ler de ki tap oku yan lar�n çok da ha
faz la ol du �u nu an la tan Sa va� Ay, bu za man lar -
da in san la r�n bi ra ra ya ge le rek, rad yo din le yip
ki tap oku yup soh bet etik le ri, ba zen mu si ki yap -
t�k la r�, bir ko nu üze ri ne tar t�� t�k la r� yer le rin ba -
��n da k� ra at ha ne le rin gel di �i ni di le ge ti ri yor.
Ay, “k� ra at” ke li me si ni ni za ten “oku mak”
ma na s� na gel di �i ni ha t�r la ta -
rak, es ki den k� -
ra  a t  ha  ne  ler  de
ya ni kah ve ha ne -
ler de ufak, mü te -
va z� kü tüp ha ne le -
rin ol du �u nu bu
kü tüp ha ne ler de çe -
�it li ki tap la r�n bu -
lun du �u nu ifa de
ede rek bel li ba� l�
gün lük ga ze te ler den
al� na rak bu ra da ki ç� -
ta la ra yer le� ti ril di �i ni
ve ke le bek ler le s� k�� t� -
r� la rak ar �iv ya p�l d� �� -
n� an la t� yor. �n san la r�n,
bu ki tap ve ga ze te le ri
oku yup ko nu üze ri ne
soh bet et ti �i ni ak ta ran
Ay, “Ga la ta Köp rü -
sü’nün al t�n da, Sir ke ci,
Eyüp, Üs kü dar, Ka d� köy
ve Bo �az'�n çe �it li yer le -
rin de kah ve ha ne ler var d�. Ede bi yat ç� la r�n, �a ir -
le rin ya zar la r�n, ga ze te ci le rin, ilim adam la r� -
n�n, top lan d� �� kah ve ha ne ler di bun lar. Kah ve -
ha ne ri tü el le ri var d�. O za man in san lar en faz -
la do mi no ve pi� ti oy nar lar d�. Bun lar ze kâ ya
da ya l� oyun lar, ku mar de �il di, e� len cey di. Es -
ki nin ka dim kah ve ha ne le ri ya ban ka �u be si,
ya mar ket, ya da oto mo bil ga le ri si ol du. Ayak
di re yen kah ve ha ne le rin es ki ka dim mü� te ri -
le ri za man la em ri Hak va ki ol du on lar bi -
rer bi rer git ti ler. Kah ve ha ne kül tü rü nü
ala ma yan genç ler de sa hip ç� ka ma d� -
lar bu ra la ra. Ka dim k� ra at ha ne ler
ka fe ler, ka fe ter ya lar, ar ka s�n dan
ka fe bar lar, bis tro la ra dö nü� tü, i� -
di� ol du, soy suz la� t�. �im di gir di -
�i niz za man o ka fe le re, bir bar dak
çay ri ca et ti �i niz za man ‘ta bi’ di -
yor lar gi di yor lar se ra mik fin can -

lar da sal la ma çay ge ti ri yor O da bel li bir
saa te ka dar ak �am 7’den son ra onu da is te -

ye mez sin. Bi zim o in ce bel li
cam bar dak ta ki se ma ver çay
Hakk'�n rah me ti ne ka vu� tu
ne re dey se. Bu ram bu ram
Ka ra de niz ko kan çay la r� m�z
ne ya z�k ki ar t�k çok az yer -
ler de kal d�” di yor.
� ‘KAH VE HA NE LER

B�R HALK OKU LU
G� B�Y D�’

Her ke sin köy ve ya
k�r sal bir yer le ala ka s�
ol du �u için her
köy de bir ca mi
ve k� ra at ha ne ol -
du �u nu bi le ce �i -
ni kay de den Ay,
en ufak köy ler -
de da hi ca mi ve
k� ra at ha ne le rin
bu lun du �u nu,
bun la r�n ya n�

s� ra ber ber gi bi me -
kân la r�n ol du �u nu di le ge ti ri yor. Sa -

va� Ay, “�n san lar bel li bir ya� tan son ra
ha t� ra lar la ya �ar lar, ha t� ra lar in san la r�n
bas to nu dur der ler. Ev de faz la l�k ge li yor
in san lar bel li bir ya� tan son ra. Genç ler
de an ne nin k�z kar de �in i�i var, or ta l�k
te miz le ne cek, ‘kal k�n gi din’ de ni yor.
Ne re ye gi de cek ler kah ve ye. Da ha son ra kah ve -

ha ne le ri üret ken
ha le ge tir -

mi� ler.

�im di öy -
le bir kah ve kül -

tü rü kal ma d� ga li ba. Kah ve ha ne ler bir halk oku -
lu, halk e�i tim mer ke zi gi biy di” di ye ko nu �u yor.
� GA ZE TE C� LE R�N KAH VE HA NE LE R�!

Ga ze te ci Ay, es ki den �s tan bul’da ba z� sa -
bah ç� kah ve ha ne le ri ol du �u nu ve her semt te bir
iki ta ne bu lun du �u nu di le ge ti re rek bu yer le rin
ev siz in san la r�, ai le siy le prob lem ya �a y�p da ge -
ce evi terk eden le ri a��r la d� �� n� an la tan Ay, bu
tarz ki �i le rin sa bah ç� kah ve le rin de sa bah la d� �� n�
di le ge ti ri yor.

Bu kah ve ha ne le rin ço �u nun ka ra kol la ra ya -
k�n ol du �u nu ve po lis le rin de sü rek li bu ra la ra
u� ra d� �� n� söy le yen Ay, �öy le de vam edi yor:
“Me se la Eyüp Em ni yet Amir li �i... Tam Eyüp
Sul tan Ca mi si'nin gi ri� yo lu üze rin de dir. Onun
he men ya n�n da sa bah ç� kah ve si var d�. O za man
bü tün Eyüp böl ge si po lis le ri ve ge ce mu ha bir le -
ri ora ya ge lir ler di. Kar �� da ki f� r�n dan mis gi bi
po �a ça ve si mit al�p çay la yer dik, po lis ler le mu -
hab bet eder dik. Ora da çok sa mi mi olur duk, bir
i� ç� k�n ca pe� le ri ne ta k� l�p gi der dik. Bir gün hiç

u n u t  -
mu yo rum ben bi raz geç git mi� tim.

Ora da kim se yok tu her kes git mi�. Mon tum ve
çan tam ara ba da o za man tel siz de yok. Kah ve -
ha ne ye 2 ta ne ka d�n gir di. Ma hal le nin in sa n�y -
m�� ve bi zi de her za man gö rür ler mi�. Be ni de
si vil po lis zan ne di yor lar. ‘Ko mi se rim bi zim ar -
ka bah çe de bir �ey ler ya p� yor lar, ka ran l�k adam -
lar çu kur aç� yor lar’ de di ler. Ben de em ni yet
amir li �i ne gi re rek du ru mu an lat t�m. Bir ta ne
bek çi ver di ler be nim ya n� ma ‘gi din ba k�n’ de di -
ler. Ka d�n lar bi ze ye ri gös ter di. Bak t�k ha ki ka -
ten bir �ey ler olu yor. Bir �ey ge ti rip top ra �a
göm dü ler. Bek çi uyan d� ve gi dip te le fon aç t� ve
ekip ça ��r d�. Adam lar ala cak ve re cek me se le si
yü zün de öl dür dü �ü ada m� ken di bah çe si ne gö -
me cek mi�. Suç üs tü ya ka lan d� lar. Bu su çu or ta -
ya ç� kar ma y� be nim ko mi ser li �i me onu da kah -
ve ha ne ye git me ye borç lu yuz.”

Ga ze te ci Ay, kah ve ha ne kül tü rü nün çok da -
ha iyi bir �e kil de, soy suz la� ma m�� ha liy le ve be -
le di ye le rin de des te �iy le aya �a kalk ma s� ge rek -
ti �i ni, be le di ye le rin semt k� ra at ha ne le ri ne des -
tek ver me si ge rek ti �i ni söz le ri ne ek li yor.

YA �AM 11 - 17 OCAK 2013 11

Gazeteci Sava� Ay'ın yazdı�ı ‘�stanbul'un Kahvehanelerinden’ isimli kitapta, uzun yıllar gelene�ini koruyarak bugüne
kadar sürdüren �stanbul'un kahvehanelerinin 24 tanesi anlatılıyor. Bunlar arasında 1900'lü yılların ba�ından itibaren

faaliyette olan, ço�unlukla Rumların oturup sohbet etti�i Cihangir'deki ‘Asmalı Kahvehane’, ünlü i�adamları,
foto�rafçılar, sanatçılar ve gazetecilerin sıklıkla u�radı�ı ve 1940 yılından beri i�letilen ‘Bebek Kahvehanesi’, Ermenilerin

kurup �ranlıların çalı�tırdı�ı Fatih Cibali'deki 140 yıllık ‘Çınaraltı Kahvehanesi’ gibi ilginç kahvehaneler yer alıyor.

Istanbul’un çay ve sohbet mabetleri;Istanbul’un çay ve sohbet mabetleri;Istanbul’un çay ve sohbet mabetleri;Istanbul’un çay ve sohbet mabetleri;Istanbul’un çay ve sohbet mabetleri;Istanbul’un çay ve sohbet mabetleri;
KIRAATHANELERKIRAATHANELERKIRAATHANELERKIRAATHANELERKIRAATHANELERKIRAATHANELER
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● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si Gör me En gel li ler Ses li
Kü tüp ha ne si, Ocak 2011’den bu ya na ses li
ki tap üre ti mi ne yo �un bir �e kil de de vam edi -

yor. Kü tüp ha ne, gö nül lü oku yu cu la r�n des te �iy le
ya y�n lan m�� eser le rin ses li ver si yon la r� n�, sa hip ol -
du �u tek nik do na n�m va s� ta s�y la da me tin for mat la -
r� n� olu� tu ra rak gör me en gel li le rin kul la n� m� na su -
nu yor. Tek no lo jik des tek li alt  ya p� s�y la gör me en -
gel li kul la n� c� la r� na hiz met ve ren kü tüp ha ne nin ve ri
ta ba n� na üye ler in ter net üze rin den de eri �e bi li yor.
Do la y� s�y la kü tüp ha ne ci lik hiz me ti için me kân s� -
n�r la r� n� a�a bi len bu a�, sa de ce Ka d� köy ya da �s tan -
bul’un di �er semt le ri ile s� n�r l� kal m� yor; Tür ki -
ye’nin tüm �e hir le ri ne, hat ta yurt d� ��n da ya �a yan
gör me en gel li yurt ta� la ra da hi ula �a bi li yor. 

Do �u� tan gör me en gel li Re cep Ava ra da, An tal -
ya’da ya �a yan ve bu ge ni� eri �im a�� üze rin den kü -
tüp ha ne üye li �i ni sür dü ren bir yurt ta�.  En gel -
li le rin is tih dam ala n�n da ya �a d�k la r� so run la r�
bi re bir de ne yim le yen Ava ra, �u an Do kuz Ey -
lül Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si’nde ö� ren ci.
An cak bu nok ta ya ge li �i hiç de ko lay ol ma -
m��…
� ‘BA� TA A� LE ME D� RE NE ME D�M’

�lk ve or ta ö� re ni mi ni fark l� �e hir ler de bu -
lu nan gör me en gel li okul la r�n da ta mam la y�p,
li se e�i ti mi için An tal ya’ya dö nen Ava ra,
2001’de ki li se me zu ni ye ti son ra s� hem üni ver -
si te hem de me mur luk s� nav la r� na ha z�r lan ma
ka ra r� al m��. 2004’te li se me zu nu ola rak gir di -
�i KPSS’den 85.130 pu an al ma s� na ra� men
ata na ma m��; 2005’te ise Ça nak ka le On se kiz

Mart Üni ver si te si Hak la �li� ki ler ve Rek lam c� l�k
Mes lek Yük sek Oku lu’nu ka zan ma s� na ra� men ai -
le si nin ken di si nin yal n�z ba �a ra ma ya ca �� dü �ün ce -
siy le onay la ma ma s� ne de niy le ö� re ni mi ne de vam
ede me mi�. Ava ra, o dö nem ya �a d�k la r� n� �u söz ler -
le ifa de edi yor: “Özel ya �a m�m da kar �� la� t� ��m bir
olum suz lu �un et ki si al t�n da kal d�m. Ai le me di re ne -
cek du rum da de �il dim ve di re ne me dim…” 

� ‘KEN D� M� ZE KET VUR MU �UZ’
Az mi ni yi tir me yen Ava ra, 2007 y� l�n da tek rar

s� na va gi rip An ka ra Üni ver si te si Ada let Mes lek
Yük sek Oku lu’nu ka zan m��. �ki y�l l�k da ol sa o�ul -
la r� n�n Hu kuk bö lü mü nü oku ma y� çok is te di �i ni bi -
len ai le si, bu se fer ken di si ne kar �� ç�k ma m��. E�i ti -
mi es na s�n da özel lik le ders kay nak la r� ko nu sun da

pek çok so run ya �a ma s� na ra� men bö lü mü nü ba �a -
r� l� bir not or ta la ma s�y la ta mam la ya bi len Ava ra,
An ka ra’da kat et ti �i yo lu dü �ü ne rek da ha da ile ri gi -
de bi le ce �i ne inan m�� ve Di key Ge çi� S� nav la r�’na
(DGS) ha z�r la na rak dört y�l l�k bir Hu kuk Fa kül te -
si’ne geç me ka ra r� al m��. Ava ra’n�n o dö nem üze -
rin de his set ti �i bas k� y� �öy le an la t� yor; “Top lu mun
bi ze bir rol biç ti �i ni, bi zim de ken di mi ze bi çi len ro -
lü sor gu suz su al siz ka bul et ti �i mi zi gör düm. �n san -
lar bi ze, ‘ya pa maz s�n, ede mez sin’ de di ler. Biz de
sor ma dan sor gu la ma dan ‘ya pa maz s�n, ede mez sin
di yor lar; de mek ki ya pa maz m� ��z ede mez mi �iz’  de -
yip ken di mi ze ket vur mu �uz”. 

An cak DGS’ye ha z�r l�k ta, da ha ön ce de kar �� -
la� t� �� bir so run la yi ne kar �� kar �� ya kal m��; s� nav la -

r�n sa y� sal k� s�m la r�: “Bi zim için so run olan
ma te ma ti �in ken di si de �il, bi ze uy gun ma te -
ma tik e�i ti mi ve ril me me si, ye ter li ma te ma tik
ma ter ya li nin ol ma ma s�, bi zim için gö nül lü
ola rak ma te ma tik kay nak la r� oku yan la r�n, ko -
nu ya ya ban c� ol ma la r� ne de niy le ma te ma tik
kay nak la r� n� an la ya ca �� m�z dil le an la ta ma -
ma la r�. Ör ne �in; bir gö nül lü oku yu cu muz, 2
bö lü 4 bö lü 5 di yor. Bu ra da bi zim için �u bil -
gi önem li: aca ba 2 ifa de si 4/5’e mi bö lün mü�,
yok sa 2/4, 5’e mi bö lün mü�?” 

� SES L� KÜ TÜP HA NEY LE
SI NA VA HA ZIR LIK

Ma te ma tik mü hen di si olan ar ka da ��, Ca -
ner Er türk’ün s� na v�n sa y� sal k�s m� na ha z�r l�k

a�a ma s�n da bü yük des te �i ni gö ren Ava ra, ay n� za -
man da ka sa ba s�n da aç� lan etüt mer ke zin de ki ders le -
re de ka t�l m��. An cak, gör me en gel li le rin kul la n� m� -
na uy gun test ki tap la r�n da ki ek sik lik, s� na va ha z�r l�k
sü re cin de ki en cid di so run la r� ara s�n da hep var ol -
mu�. Bu a�a ma da Ka d� köy Be le di ye si Gör me En -
gel li ler Ses li Kü tüp ha ne si ile ile ti �i me ge çen Ava -
ra’n�n ta le bi üze ri ne, kü tüp ha ne ta ra f�n dan sa y� sal
alan da yet kin bir gö nül lü oku yu cu ara y� �� ba� la t�l -
m��. Fe ner bah çe Li se si’nde ma te ma tik ö� ret me ni
ola rak gö rev ya pan Me ral Or han’�n bu i�i üst len me -
siy le ba z� sa y� sal kay nak lar ses len di ril mi�.

2009’dan bu ya na her y�l DGS’ye gi ren Ava ra,
çok yön lü bu ça l�� ma sa ye sin de ken di si için bu gü ne
ka dar bü yük bir so run olan sa y� sal alan da ki ek sik le -
ri ni ta mam la ya bil mi� ve bu y�l, 290.40919 gi bi yük -
sek bir pu an la Do kuz Ey lül Üni ver si te si Hu kuk Fa -
kül te si’ne yer le �e bil mi�. E�i tim kay nak la r� na eri �im
ko nu sun da s� k�n t� la r� de vam et se de ama c� na ula �a -
bil mi� ol ma n�n mut lu lu �u nu ya �a yan Ava ra, Ka d� -
köy Be le di ye si’ne du yar l� l� ��n dan ve bu hiz me tin -
den do la y� te �ek kür le ri ni ile ti yor, top lum sal bi lin cin
art t� r� la rak en gel li le rin ih ti yaç la r� n�n iyi ana li zi ne
da ya l� hiz met ler üre til me si konusun da ge rek ka mu
ge rek se özel sek tö rün du yar l� ol ma s�  gerekti�ini
önem le vur gu lu yor. 

Ses li Kü tüp ha ne’de ise ma te ma tik ö� ret me ni
Me ral Or han ile ba� la yan bu sü reç ye ni oku yu cu la -
r�n da des te �iy le de vam edi yor. Yak la ��k 3 ay l�k bir
sü re de iki kay na ��n ses len dir me si ni ta mam la yan
Or han da ko nuy la il gi li dü �ün ce le ri ni �u �e kil de
özet li yor; “Bu �e kil de yar d�m c� ola bil mek bü yük
mut lu luk, ih ti yaç ol ma s� du ru mun da des tek ver me -
ye de vam ede ce �im”.

2013 Ö�renci Seçme ve Yerle�tirme
Sistemine (ÖSYS) ba�vuru i�lemleri, 2-15
Ocak 2013 tarihleri aras�nda yap�lacak.
Adaylar, 2013-ÖSYS K�lavuzu ile Aday

Ba�vuru Formuna ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr �nternet

adresinden ula�abilirler. K�lavuz da��t�m� ve
sat��� yap�lmayacak. Adaylar isterlerse
ba�vuru merkezlerine gönderilen örnek

k�lavuzlar� da ba�vuru süresi içinde
ba�vuru merkezlerinde
inceleyebileceklerdir.

Ortaö�retim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri
ve ÖSYM S�nav Merkezi Koordinatörlükleri

ÖSYS’de ba�vuru merkezi olarak görev
yapacaklar. Henüz mezun olmam��, son
s�n�f düzeyindeki adaylar ba�vurular�n�

okullar�n�n ba�l� oldu�u ba�vuru merkezine
yapacaklar. Mezun durumdaki adaylardan
2011-ÖSYS ve 2012-ÖSYS’nin her ikisine

de bir Ba�vuru Merkezi arac�l���yla

ba�vurmam�� olanlar ile 2011-ÖSYS veya
2012-ÖSYS’ye ba�vurmu� olanlardan
ö�renim bilgilerinde de�i�iklik olanlar

ba�vurular�n� istedikleri ba�vuru merkezine
yapabilecekler.  

Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS
veya 2012 ÖSYS’den birine ba�vuru

merkezi arac�l���yla ba�vurmu� olan ve
ö�renim bilgilerinde de�i�iklik olmayanlar

ba�vurular�n�; isterlerse bireysel olarak
�nternet arac�l���yla, isterlerse diledikleri bir

ba�vuru merkezine ba�vurarak
yapabilecekler. 

2013-ÖSYS’ye (S�navs�z Geçi� dâhil) ili�kin
ba�vurma, ba�vurma ko�ullar�, s�nav,
de�erlendirme ve yerle�tirme ile ilgili

kurallar ve i�lemler 2013-ÖSYS

K�lavuzunda yer al�yor. 2013-ÖSYS’ye
ba�vurmak isteyen adaylar�n bu K�lavuzu

dikkatle incelemeleri gerekiyor.
2013 ÖSYS K�lavuzu görme ve i�itme

engelli ÖSYS adaylar� için sesli ve
görüntülü olarak da haz�rland�. K�lavuz,
uzman ki�iler taraf�ndan, görme engelli

adaylar için sesli ve i�itme engelli adaylar
için i�aret dilinde video görüntüsü olarak

haz�rland�. 
Kaynak: http://www.osym.gov.tr/belge/1-

14901/2013-ogrenci-secme-ve-
yerlestirme-sistemi-osys-basvurul-.html

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

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

�stanbul /Türkiye
Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 

Tel: 0216 338 24 14 
Fax: 0216 338 88 84    

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

YA�AMSA�LIK11 - 17 OCAK 201312

Görme ve i�itme engelli adaylar�n 2013-ÖSYS K�lavuzu’na eri�imi

Engelleri kütüphaneyle aştı, Hukuk Fakültesi’ne girdi!
Do�u�tan görme engelli Recep Avara, iki yıllık meslek yüksek okulundan dört yıllık

üniversiteye geçmek için girdi�i Dikey Geçi� Sınavı’na, Kadıköy Belediyesi Sesli
Kütüphane ile hazırlandı, çok istedi�i Hukuk Fakültesi’ne girmeyi ba�ardı. 

Norbekov Sistemi’nin 1.a�amas� olan BEDEN�N�Z� VE
YA�AMINIZI YÖNETMEK S�Z�N EL�N�ZDE Seminerleri
2006 Nisan’�ndan itibaren �stanbul’da ço�unlukla Avrupa
yakas�nda ak�amlar� verilmekteydi. Yo�un istek üzerine

ilk defa Kad�köy’de ak�am saatlerinde gerçekle�tirilecek.
Seminer, 16 Ocak 2013 Çar�amba ak�am 19.00’da

ba�layacak, ara vermeden ard� ard�na 10 gün sürecek.
Her gün üçer saat çal���lacak. 25 Ocak Cuma ak�am�
sona erecek. �lk gün yani 16 Ocak Çar�amba günü

Tan�t�m olarak herkese aç�k, küçük bir ücret ödeyerek
herkes kat�labilecek.  �kinci günden itibaren kesin kay�t

yap�larak devam edilecek. 
Seminer Sö�ütlüçe�me’de Norbekov Ki�isel Geli�im

Merkezi’nde gerçekle�tirilecek.
Sistem hakk�nda seminerin hocas� Mahram

Satymbaeva’dan ald���m�z bilgileri a�a��da sizinle
payla��yoruz: 

“Ard� ard�na 10 gün süren 30 saatlik bu seminer bir grup
çal��mas�d�r. Grup ne kadar büyükse o kadar çabuk ve

etkili sonuçlar al�n�r. Burada biz öncelikle kaybolan
bedensel, duygusal ve ruhsal sa�l���m�z� kazan�r�z ve onu

korumay� ö�reniriz. Böylece önce bedenimizi, sonra
duygular�m�z� ve giderek ya�am�m�z� yönetmeyi ba�ar�r�z.
Bu sistem 8000 y�ll�k kadim bilgilerin, uzak do�u sava�

sanatlar�n�n, �bni Sina’n�n bilgilerinin ve modern t�bb�n
sentezidir. Buna göre biz; bedenimiz,

kalbimiz(duygular�m�z), zihnimiz ve ruhumuzdan olu�an
dört unsurun senteziyiz, toplam�y�z. Bu dört unsurdan
birini ihmal etsek hastalan�r�z ya da ya�am kalitemiz

dü�er. Bunlardan sadece birini ya da ikisini önemseyip
di�erlerini ihmal edemeyiz. Hepsi ayr� ayr� çok önemli.
Bu seminer küçük egzersizler, küçük meditasyonlar,

jimnastikler, hayalgücü ve duygusal ar�nma çal��malar�,
nefes çal��malar�ndan olu�uyor. Organlar�m�zla özellikle
omurgam�zla tek tek çal���yoruz. Çal��malar�m�z�n hepsi

müzik e�li�inde. Bedenimizi esas al�yoruz. Çünkü
bedenimiz ruhumuzun, kalbimizin evi, yani bizim evimiz.

Bu sistemde hem enerji dengelenmesi hem nefes terapisi
hem ar�nma hem de Uzakdo�u sporlar�n�n sentezi var.
Ancak bunlar sözünü etti�imiz dört unsurun dengesini

koruyacak dozajda sentezlenmi�. En önemlisi size bunlar�
kimse vermiyor, siz kendi kendinize yap�yorsunuz, yani
siz kendi kendinizi iyile�tiriyorsunuz, kimseye muhtaç
olmadan, d��ar�dan hiçbir �ey bedeninize almadan,

kendi içsel gücünüzle bunu ba�ar�yorsunuz. Ne kadar
güzel de�il mi?” 16 Ocak Çar�amba günü saat

19.00’da ba�layacak bu seminer hakk�nda detayl�
bilgiye www.norbekov.org adresinden ula�abilirsiniz.

Semineri”Nin  Anadolu Yakasındaki  �lk  Ak�am  Seansı  
16 Ocak’ta Ba�lıyor.

Norbekov  “Bedeninizi Ve Ya�amınızı Yönetmek  Sizin Elinizde Semineri” Kadıköy’de �lk
Defa Ak�am Seansı Olarak 16 Ocak 2013 Çar�amba Günü Saat 19.00’da Ba�layacak…
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BEDEN�N�Z� VE YA�AMINIZI
YÖNETMEK S�Z�N EL�N�ZDE

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

TAR�H: 16 / 25 OCAK 2013 (Kesintisiz 10 gün üçer saat) SAAT :  19.00 – 22.00
TANITIM : 16 OCAK ÇAR�AMBA SAAT:19.00 / 21.30  (Tanıtım günü ücreti 20 TL)

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

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

�LET���M: 0216 550 50 08,  0533 816 30 47, 0533 812 50 36, 0506 292 92 44
www.norbekov.org

2013 Ö�renci Seçme ve
Yerle�tirme Sistemi (ÖSYS)

ba�vurular ba�ladı. 
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TAÇS POR Ku lü bü kort la rın da dü -
zen le nen ITF Wo men’s
Cir cu it Te nis Tur nu -
va sı, 29 Ara lık 2012
Cu mar te si gü nü oy -
na nan fi nal kar �ı la� -
ma la rı ile so na er di.
24-29 Ara lık ta rih le ri
ara sın da ger çek le �en
tur nu va ya, 19 ül ke den
53 spor cu ka tıl dı. Tek
ba yan lar ka te go ri sin de
Bul ga ris tan lı ra ket Isa -
bel la Shi ni ko va, fi nal kar -

�ı la� ma sın da �pek Soy -
lu’yu ye ne rek �am pi yon -
lu �u el de et ti. Çift ba -
yan lar da Be la rus lu Lid -
zi ya Ma ro za va-Rus
Eka te ri na Yas hi na çif ti
�am pi yon ol du lar.
Ba yan la rın mü ca de le -
si ulus la ra ra sı bir ak -
ti vi te ye ev sa hip li �i
ya pan Taçs por kort -

la rı na renk ge ti rir ken,
spor cu lar da gü zel lik ve za -

ra fet le riy le de il gi top la dı lar.

�s tan bul Genç lik Hiz met le ri ve Spor �l Mü -
dür lü �ü ad� na �u be Mü dür le ri Ad nan Ku -
zu, Ze ki K� ran ve S�t k� De mir, spor ca mi -

as� n�n ef sa ne isim le ri ni ev le rin de zi ya ret et ti.
Bun dan böy le bu tür zi ya ret le ri her ay ya -

pa cak la r� n� ifa de eden �u be Mü dü rü Ad nan
Ku zu, “Türk spo run da ve fa duy gu su nu ya �at -
mak ve ile ri ki ne sil le re ta �� mak ama c�y la, spo -

ru mu za uzun y�l lar eme �i geç mi� k�y met li
isim le ri mi zi ev le rin de zi ya ret et me yi sür dü re -
ce �iz” de di. “On lar bi zim ba �� m� z�n ta c�” di -
yen �ube Müdürü Adnan Ku zu, söz le ri ne �öy -
le de vam et ti:

“Bu ay Fik ret K�r can, E� ref Ay d�n ve Ha let
Çam bel’i zi ya ret et tik. 14 ya ��n da ta n�� m�� ol -
du �u Fe ner bah çe for ma s� n� 22 y�l sü rek li ta �� -

yan Türk fut bo lu nun ‘Kü çük Fik ret’i Fik ret
K�r can… Fut bol oy na d� �� s� ra da te sa dü fen ka -
t�l m�� ol du �u at le tizm ya r�� ma la r�n da bi rin ci
ge len ve Ame ri ka’da Neb ras ka Üni ver si te si’n -
de üni ver si te ad� na at le tizm de de fa lar ca bi rin -
ci lik ler ka za nan ve ha len Fe ner bah çe Spor cu -
lar Yar d�m la� ma Der ne �i Ba� kan l� �� n� yü rü ten
E� ref Ay d�n… �lk Türk es krim ka d�n spor cu su

ve 1936 Yaz Olim pi yat la r�’n da ül ke mi zi ba �a -
r�y la tem sil eden Ha let Çam bel… Türk spo ru -
nun üç dev is mi de zi ya ret ten son de re ce mem -
nun kal d�k la r� n� ifa de ettiler. Ya�ayan Türk
sporunun efsane isimlerini ziyaret etmeye
devam edece�iz. Bu isimler ülkemizi ba�ar�yla
temsil ettiler. Biz de bu ziyaretlerle onlara olan
vefa borcumuzu ödüyoruz.”

TFF Ka d�n lar 1. Fut bol Li gi’nde mü ca de le
eden Ata �e hir Be le di yes por Ka d�n Fut bol
Ta k� m�, li gin 9. haf ta s�n da evin de oy na d� ��

Ada na �d man yur dus por ma ç� n� Rey han’�n iki, Ta -
ta, Ya� mur ve Çi� dem’in at t� �� bi rer gol le 5-1 ka -
zan d�.

Zor lan ma dan ra ki bi ni yen me yi ba �a ran ve pu -
an s� ra la ma s�n da 2. s� ra da yer al ma ya de vam eden
Ata �e hir Be le di yes por, li gin son haf ta la r� na li der
ko num da gi ren Ko nak Be le di yes por ile bu se zon
zor lu bir re ka bet ya �a ma ya ba� la d�.   

Oy na nan 9. haf ta maç la r�y la ka d�n fut bol li gin -
de ilk ya r� fiks tü rü so na er di ve mü sa ba ka la ra 20
Ocak’a ka dar ara ve ril di. Bu ara y� iyi de �er len dir -
mek is te yen Ata �e hir Be le di yes por li gin ikin ci ya -
r� s�n da ye ni den li der li �e yer le �e rek, son iki se zon -
da ol du �u gi bi, �am pi yon ol mak is ti yor.  

Li gin ikin ci ya r� s� n�n ilk ma ç�n da Es ki �e -
hirspor ile sa at 13.00’da Ata �e hir Ye ni sah ra Sta -
d�’nda kar �� la �a cak Ata �e hir Be le di yes por, li gin
ilk ya r� s�n da dep las man da oy na d� �� Es ki �e hir
Spor ma ç� n� 10-0 ka zan m�� t�.
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr Şampiyon tavsiyesi: ‘iNANIN VE BAŞARIN’

BU sezon Türkiye deplasmanl� bölgesel
liginde mücadele edecek olan Kad�köy
Gençlik Spor Kulübü (KGSK), �i�li Spor

Kulübü’nden Pasör Ezgi Arslan’� transfer etti.
Ezgi ile tak�m� güçlendirdiklerini belirten Ba�

antrenör Can Çavu�o�lu, “Pasör Ezgi,
tak�m�m�za güç katacak bir oyuncu,

geçti�imiz sezon oynad��� 2. ligde oldukça
tecrübe kazand�. Tak�m kaptan�m�z Zeynep
Çelik ile birlikte tak�m�n dinamosu olacaklar.
Amac�m�z bu y�lsonunda Kad�köy ilçesinin

ad�n� 3. lige yazd�rmak olacak. Bu
mücadelemizde Kad�köy esnaf�n� ve halk�n�

yan�m�zda görmek istiyoruz” dedi.
� EMEL �AN KADIKÖY’DE

Kad�köy Gençlik Spor Kulübü A Bayan
voleybol tak�m�na Kocaelispor’dan Emel

�an’� transfer etti. Ba� antrenör Can
Çavu�o�lu geçen y�llarda orta oyuncusu

olarak görev yapan Emel’in tak�ma tecrübesi
ve yüksek bloklar�yla katk�
sa�layaca��n� belirterek,

ba�ar�l� bir sezon
geçireceklerini söyledi. 
� KADIKÖY GENÇL�K

L�GE HAZIR
Kad�köy gençlik a bayan
voleybol tak�m� 14 Ocak

2013 tarihinde
ba�layacak, Bölgesel
Deplasmanl� Voleybol
ligine haz�r. Geçti�imiz
sezon ba�ar�l� maçlar
ç�kartan kadrosunu 2

sporcu d���nda koruyan KGSK, tak�mdan
ayr�lan sporcular�n�n yerine yapt���
transferlerle lige haz�r hale geldi.

Gurubunda K�z�ltoprak,1907 Sar� Kanarya,
Samanyolu, Haydarpa�a, tak�mlar� bulunan

Kad�köy Gençlik müsabakalar�n� Burhan
Felek 50. y�l voleybol salonunda oynayacak.

� KGSK’NIN PROGRAMI �ÖYLE:
� 21 Ocak 2013 Pazartesi/Saat: 20.00
KADIKÖY GENÇL�K-KIZILTOPRAK

� 28 Ocak 2013 Pazartesi/Saat: 20.00
KADIKÖY GENÇL�K-SAMANYOLU

� 4 �ubat 2013 Pazartesi/Saat: 20.00
KADIKÖY GENÇL�K-HAYDARPA�A

� 11 �ubat 2013 Pazartesi/Saat: 18.00
KADIKÖY GENÇL�K-1907 SARIKANARYA
10 �ubat’ta devre aras� yap�lacak. 2. yar� 24

�ubat’ta ba�layacak.

KGSK’da
transfer sürüyor 

Fatih Koleji, atletizmde olimpiyat �ampiyonu Aslı Çakır Alptekin ve
antrenörü �hsan Alptekin’i a�ırladı. Konferans salonunda ‘Türkiye

Seninle Gurur Duyuyor’ sloganlarının e�li�inde kar�ılanan Milli atlet,
ö�rencilere hitaben yaptı�ı konu�mada, “Ben de sizin gibi Türkiye için
Dünya ile yarı�ıyorum. Gençlerin bizi örnek alması çok güzel bir �ey.

Gençlere sporu, atletizmi sevdirebiliyorsak, ne mutlu bize. Çünkü
spor tüm kötülükleri uzak tutuyor. Çocuklara çok güzel örnek

oldu�umuzu dü�ünüyorum. �nanmak ba�armanın yarısıdır” dedi. 

Son haftalardaki kötü gidişat alınan galibiyetle yerini yeniden umutlu bir havaya bıraktı
TAKiP DEVAM EDiYOR

Pu an S� ra la ma s� O G B M A Y AV P

1.KO NAK BEL. 9 8 0 1 36 5 31 24
2.ATA �E H�R BE LE D� YE SPOR 9 7 1 1 39 7 32 22
3.TRAB ZON �D MA NO CA �I 9 6 2 1 24 9 15 20
4.LÜ LE BUR GAZ 39 SPOR 8 5 1 2 16 9 7 16
5.KDZ.ERE� L�S POR 9 5 1 3 20 17 3 16
6.DE R�N CE BE LE D� YES POR 8 3 2 3 12 13 -1 11
7.ADA NA �D MAN YUR DUS POR 9 2 1 6 9 17 -8 7
8.ÇAM LI CAS POR 9 2 0 7 11 24 -13 6
9.FOM GET GENÇ L�K VE SPOR 9 1 1 7 4 31 -27 4
10.ES K� �E H�RS POR 9 0 1 8 6 45 -39 1

3.Lig Bayan B Grubu

Ya�ayan efsanelere anlaml� ziyaret

Teklerde komşu, çiftlerde kuzeyin kadınları ITF
Women’s Circuit Tenis Turnuvası’nın şampiyonları oldu.

KORTLARDA ZARAFET
RÜZGÂRI EST�

Voleybolda 10’da 10 
Ac� ba dem Ba yan lar Vo ley bol 3. Li gi B Gru -

bu’nda mü ca de le ve ren Ata �e hir Be le di yes -
por Ba yan Vo ley bol Ta k� m�, dep las man da

oy na d� �� Bur sa Spor ma ç� n� 3-1 ka zan d�. 
�lk se ti 25-11, ikin ci se ti 25-10’luk skor lar la

ka za nan Ata �e hir Be le di yes por, üçün cü se ti 28-
26 kay bet me si ne ra� men, dör dün cü se ti de 25-11
ön de bi ti re rek ma ç� 3-1’lik skor la ka zan d�.  

Oy na d� �� 10 maç ta 10 ga li bi yet alan Ata �e hir
Be le di yes por gru bun da li der li �e de vam edi yor.

Geçen hafta iki
transfer yapan

KGSK, ekibe bu
hafta �i�li spor

kulübünden
Pasör Ezgi
Arslan ve

Kocaelispor’dan
Emel �an’ı da

dâhil etti.
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● Gök çe UY GUN

Kent le ri miz de ki ya �am ka li te si nin art ma s�
için fa ali yet gös te ren, plan c�, mi mar, pey zaj
mi ma r�, sos yo log, mü hen dis, hu kuk çu gi bi

çe �it li mes lek grup la r�n dan uz man lar dan olu �an
Des tek Plat for mu, kent sel dö nü �ü mü ma sa ya ya t�r -
d�. Plat form, “Ma hal le; 3 ya �am sal Do ku nu� Prog -
ra m�” kap sa m�n da 200 yer li ve ya ban c� uz man,
aralar�nda �s tan bul’un da bulundu�u 17 il çe nin
(Ba� c� lar, Bay ram pa �a, Be �ik ta�, Be yo� lu, Esen -
ler, Eyüp, Ga zi os man pa �a, Gün gö ren, Ka d� köy,
Kar tal, Kü çük çek me ce, Mal te pe, Pen dik, Sa r� yer,
�i� li, Üs kü dar, Zey tin bur nu) 22 ör nek ma hal le sin -
de ça l�� t�. Ça l�� ma la r�n so nuç la r� Ma hal le Ça l�� ta -
y�'nda ka mu, özel ve si vil top lum ör güt le ri nin gö -
rü� le ri ne aç�l d�. Ça l�� tay da, il çe be le di ye ba� kan la -
r�, Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� yet ki li le ri, özel
sek tör tem sil ci le ri ile yer li ve ya ban c� uz man lar
ye ni dö nü �üm mo de li ni ma sa ya ya t�r d�. Özel lik le
risk li ma hal le le re mev cut yo �un do ku su için de ye -
ni ya �am f�r sat la r� su nula rak, bü tün le� ti ri ci ve ba� -
la y� c� ka mu sal me kân la r�n olu� tu rul ma s� ve kent -

sel do ku la r�n ye ni len me si, can lan d� r�l ma s� ve dö -
nü �ü m sü reç le ri nin te mel ta sa r�m il ke le ri ele al�n -
d�. 18 Ara l�k’ta Be �ik ta�'ta ki Akat lar Kül -
tür Mer ke zi'nde ger çek le� ti ri len ça l�� -
tay dan öne ç� kan ba z� ba� l�k lar �öy le;
� ‘B� Z�M MA HAL LE’ DUY GU SU...
� Fi kir te pe gi bi çok yo �un alan lar da

ma hal le ya ra t� l�r ken, so kak ka rak te ri nin
ko run ma s�, av lu lu ya p� ti po lo ji si nin ko -
run ma s�, kar ma kul la n�m stra te ji si ge li� -
ti ril me si ve ye �il alan sü rek li li �i nin sa� -
lan ma s� ge rek li. 
� Ar tan nü fu sun ih ti ya c� na yö ne lik ka -
mu sal ve sos yal alan lar ya ra t�l ma s� ve
ula ��m sis te mi nin ye ni den, ar tan ka pa si -
te ye ce vap ve re bi le cek ni te lik te ol ma s�
ge rek li. 
� Ma hal le le ri miz de ki so kak do ku su,
kent sel dö nü �üm den son ra kay bol ma
ris ki ile kar �� kar �� ya. Ye ni ta sa r�m lar da
so kak do ku su dik ka te al�n ma l�. 
� Ma hal le ler de ki dö nü �üm kri ter le ri nin
ta n�m lan ma s� için ‘ma hal le reh ber le ri’ ha z�r lan ma -

l�. Reh ber ler hal ka bil gi ver me li, ye rel ör güt len me
ka pa si te si (ya �a yan la r�n ken di pro je le ri ni ken di le ri

ge li� tir me le ri yak la �� m�) ge li� ti ril -
me li. Ma hal le li yi bil gi len dir me/bi -
linç len dir me ko nu sun da an la �a bi -
lir el ki tap la r� ha z�r lan ma l�,
� Ko ope ra tif kav ra m� n�n ye ni den,
fark l� bir yak la ��m la gün de me ge -
ti ril me si sa� lan ma l�. 
� Kent sel dö nü �üm yal n�z ca afet
ris ki ne kar �� dö nü �üm ola rak al g� -
lan ma ma l�, ya �am ka li te si nin ar t� -
r�l ma s� için kent sel çev re nin iyi -
le� ti ril me si yak la �� m� be nim sen -
me li.
� Ma hal le nin ye ni den ya ra t�l ma s�
için öz kay nak ve kre di sis tem le ri
ge li� ti ril me li
� Her ke sin ‘Bi zim Ma hal le’ di ye -
bi le ce �i ta sa r�m ve dö nü �üm il ke -
le ri ge li� ti ril me li, bu konuda ai di -

yet duy gu su dik ka te al�n ma l� ve
bek len ti ler iyi yö ne til me li. 

HAVA so�uk olsa, yollar buz, camlar puslansa da gönül kap�s� ard�na kadar aç�k oldu�u
sürece yoklukta bir kuru ekme�i, birliktelikte a�k�, sevgiyi, karde�li�i payla�mak gibisi var

m�? Biz de Gazete Kad�köy çal��anlar� olarak, so�uk havada denizden r�zk�n�
ç�karamad��� için ta bizim cam�m�za kadar gelen mart�larla ekme�imizi payla�t�k. Önce
mart�lar, arkas�ndan da kargalar geldi cam�m�z�n kenar�na. �stanbul’un ve Türkiye’nin
birçok yerinde de ayn� manzaralar�n tekrarland���na eminiz. Siz de bu karda k��ta zor

�artlar alt�nda d��arda ya�am mücadelesi veren minik dostlar�m�z� unutmay�n. Onlar için
cam�n�z�n, kap�n�z�n önüne yiyecek koymay� ihmal etmeyin. 

Hayat paylaşınca güzel…

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ
TARTIŞTILAR

Kentsel dönü�ümün
e�i�indeki
�stanbul’da,
Kadıköy’ün de
aralarında bulundu�u
17 ilçe için çalı�tay
düzenlendi.
Mahallelerin tasarımı
ve dönü�ümünün ele
alındı�ı çalı�tayda,
Fikirtepe gibi yo�un
alanlarda mahalle
yaratılırken, sokak
karakterinin
korunması ve ye�il
alan süreklili�inin
sa�lanması 
gerekti�i
vurgulandı.

‘Istanbul’un ruhuna uygun
mahalleler tasarlanmalı’

Kentsel dönü�ümde soru i�aretleri
Mo de ra tör lü �ü nü Ga ze te ci Ce lal Top rak’�n,

ko or di na tör lü �ü nü ise Meh met Göz cü’nün
yap t� �� “Ye ni Ara y�� lar Gi ri �i mi’nde Kent -

sel Dö nü �üm Ku rul ta y�” için ça l�� ma la ra ba� lan d�.
Ga ze te eko no mi'den Nur ha yat Tu na'n�n ha be ri ne gö -
re, 22 Ara l�k gü nü Kav ram Mes lek Yük sek Oku -
lu’nda ya p� lan top lan t� da dö nü �üm le il gi li çar p� c� ay -
r�n t� la ra de �i nil di. Top lan t� da ye rel yö ne tim tem sil -
ci le ri, kent sel dö nü �üm ko nu sun da uy gu la ma da ve
yö net me lik ler de mey da na ge len ek sik lik le re de �in -
di. Va tan da� ol ma dan ya p� lan bir kent sel dö nü �ü -
mün söz ko nu su ol du �u nu vur gu la yan yet ki li ler, va -
tan da ��n yar g� ya git me sü re le ri ni de kay bet me le ri ne
ne den ola cak uy gu la ma la r�n gün dem de ol du �u nu
ifa de et ti ler.

� KA DI KÖY’DE YE ��L KR� TER LER
Kurultaya konu�an Ka d� köy Be le di ye Ba� -

kan Yar d�m c� s� Hu lu si Özo cak, “Ka d� köy’de ye -
�il böl ge ile il gi li plan la ma kri ter le ri koy duk. Bü -
yük �e hir de bu nu onay la d�” de di. Sa r� yer Be le di -
ye Ba� kan Yar d�m c� s� Sev gi Ata lay, “Kent sel
dö nü �ü mü bi re bir halk la yap ma n�z ge re kir.
Kent sel dö nü �üm ya sa s�, sa de ce y� k� m� an la t� -
yor. ‘Bir bi na na s�l y� k� l�r’� çok iyi an la t� yor ama
‘na s�l ya p� l�r”la il gi li ola rak hiç bir �ey yok. Va -
tan da� önü nü gö re mi yor’ di ye ko nu� tu.

� KENT SEL DÖ NÜ �ÜM DE 
V� YA NA ÖR NE ��

Ga ze te Ka d� köy'ün ya zar la r�n dan, Tür ki ye
Bi li �im Der ne �i �s tan bul �u be Ba� ka n� Le vent

Ka ra da� da �un la r� söy le di: “Tür ki ye Bi li �im
De ne �i ola rak 2009’da yak la ��k 80 olu �an bir ça -
l�� ma gru bu olu� tur du. Bu nun ya p�l ma ama c� bi -
li �im kent le ri nin ye rel yö ne tim ler de kent kla vu -
zu olu� tur mak t�. Der nek ola rak Tür ki ye ça p�n da
bu an lam da top lan t� lar da ya p�l d�. Bu nun aka bin -
de üç y�l dan bu ya na ya p� la ge len ak�l l� �e hir ler
di ye bir kon gre olu� tur duk. Ak�l l� �e hir ler le il gi -
li  öy le bir ha le gel dik ki ar t�k ya biz or ga ni ze
edi yo ruz ya da bi zi mut la ka ke na r� na çe ki yor lar.
Yap t� �� m�z or ga ni zas yon lar dan bir ta ne si ne Vi -
ya na Be le di ye si ka t�l d�. Ora da kent te in �a at lo jis -
ti �i ko nu su nu gün de me ge tir di ler. Kent sel in �a at
dö nü �ü mü mün bun dan ör nek al ma s� ge rek ti �i ni
dü �ü nü yo rum.”

Foto�raf: Mustafa Göker ÇEL�K
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