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14 y�l önce so�uk bir �ubat günü
kaybetti�imiz, 7’den 77’ye herkesin

sevgilisi Bar�� Manço, ölüm y�ldönümünde
yine çocuk c�v�lt�lar�yla ve �ark�larla

an�lacak. Bu y�l ayn� zamanda 70 ya��na
basan Bar�� Manço için tüm y�la yay�lan

birçok etkinlik var. 31 Ocak günü
müzisyenin müze evi gece yar�s�na kadar

aç�k olacak, 3 �ubat günüyse Bar�� Manço
vapuru Moda’dan demir alacak. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Yakla��k otuz y�ld�r �u
Türklerin yeryüzünde
i�ledi�i günahlar çok

moda bir tabirle
“tarihle hesapla�mak”
ba�l�kl� entel siyasal

program�n ba�
kö�esine oturmu�

vaziyette. 

National Geographic
kanal�nda ‘Tabu’

ad�nda bir program
var. �lk defa geçen
hafta izledim. Ne

kadar� gerçek
oras�ndan �üphe

ettim ancak iddialar�
hepsinin gerçek
oldu�u yönünde. 

NEYMiŞ
ŞU TÜRKLER!

DUYGULAR ve
DUYGUSALLIK

İKİNCİ
HAYATLAR

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Duygularda çok
önemli bilgiler vard�r.

Onlar kafam�z�
kar��t�rmaz aksine

ayd�nlat�rlar; empati
kurarak insanlar�
anlamam�z�, iyi
ili�kiler içinde
ya�amam�z�

sa�larlar. 

�� Haberi 8. Sayfada
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İki başkan Kadıköy’de buluştu
KADIKÖY Belediye Ba�kanı Av.

Selami Öztürk Galatasaray Kulübü
Ba�kanı Ünal Aysal’ı a�ırladı. Ziyaret

sırasında Ba�dat Caddesi’nde GS
Store konusunda da açıklama yapan

Ba�kan Öztürk, ‘GS Store Ba�dat
Caddesi’nde kalmaya devam

edecek. Bir problem yok’ dedi. 
� Haberi Sayfa 13’te

KADIKÖY Belediyesi, sömestr tatilinde çocukları
Kadıköy’e davet ediyor. Kültür Merkezleri’ndeki
indirimli çocuk oyunlarının yanı sıra Kozyata�ı

Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Kitapları
Günleri, keyifli bir yarıyıl tatil ya�atacak. Çocuk
Sanat Merkezi’nde ise üç gün boyunca ücretsiz

kurslar var! � Haberi 2., 6. ve 14. Sayfalarda 

HAYATININ temelleri
Kadıköy Erenköy’de
atılan usta gazeteci
Mehmet Ali Birand’ı,
ar�ivinden foto�raflar 

ve heybesinden
sözcüklerle 
anıyoruz...

� Haberi Sayfa 11’de

Yarıyıl tatilinde
çocuklara bol seçenek!

BiRAND’A VEDA...

‘YETiŞiN, BARIŞ
MANÇO VAPURU
KALKIYOOOR!’

�� Haberi 7. Sayfada

Anıt alanı Hasanpaşa’ya
FERAHLIK GETiRDi
Anıt alanı Hasanpaşa’ya
FERAHLIK GETiRDi
Anıt alanı Hasanpaşa’ya
FERAHLIK GETiRDi
Anıt alanı Hasanpaşa’ya
FERAHLIK GETiRDi
Anıt alanı Hasanpaşa’ya
FERAHLIK GETiRDi
Anıt alanı Hasanpaşa’ya
FERAHLIK GETiRDi

Atatürk Anıtı’nın bulundu�u belediye bahçesi halka açıldı meydan nefes
aldı. Belediye Ba�kanlı�ı çevresinde yol düzenleme ve kaldırım çalı�ması

yapan Kadıköy Belediyesi, Ba�kan Av. Selami Öztürk’ün talimatıyla belediye
bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı ve çevresini halka açtı.

�� Haberi 5. Sayfada

Fikirtepe’de hesap
YiNE ŞAŞACAK

Fikirtepe’de hesap
YiNE ŞAŞACAK

Fikirtepe’de hesap
YiNE ŞAŞACAK

Fikirtepe’de hesap
YiNE ŞAŞACAK

Fikirtepe’de hesap
YiNE ŞAŞACAK

Fikirtepe’de hesap
YiNE ŞAŞACAK

Fikirtepe ve Çevresi Uygulama �mar Plan� yeniden
ask�ya ç�kt�. Be�inci kez ask�ya ç�kar�lan planda

kadastral yollar�n emsal hesab�na kat�lmamas�
yönünde önemli de�i�iklikler var. 

Fikirtepelilerin yıllarca bekledi�i ancak birçok hak
kaybıyla hayal kırıklı�ı ya�adı�ı plandaki son

düzenleme, bu kez toplam in�aat alanında mutlak bir
azalmaya veya daire metrekarelerinde küçülmeye neden
olabilecek. 11 �ubat 2013 tarihine kadar askıda kalacak
planlara Fikirtepeliler’in itiraz hakkı var. Ancak hakkın

kullanılması için vatanda�ların dilekçe vermesi gerekiyor. 

LALE MANÇO ÇAĞIRIYOR:

FiKiRTEPE

PLANLARI

5. KEZ ASKIDA
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Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ko�uyolu D›�bank Sitesi

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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● Semra ÇELEB�

Halk la r�n De mok ra tik Kon gre si �s tan bul
1. Böl ge Mec li si, Er me ni ga ze -
te ci ya zar Hrant Dink’i

kat le di li �i nin 6. y� l�n da bir et -
kin lik le an d�. 20 Ocak Pa zar
ak �a m� Surp Ta ka vor Er -
me ni Ki li se si önün de el -
le rin de me �a le ler le bi ra -
ra ya ge len yak la ��k 150
ki �i, mum lar yak t�; “He -
pi miz Hrant’�z he pi miz
Er me ni yiz”, “Türk, Kürt,
Er me ni ya �a s�n halk la r�n
kar de� li �i”, “Fa �iz me inat kar -
de �im sin Hrant”,  “Biz bit ti de me -
den bu da va bit mez”, slo gan la r� at t�.  

Ey le me, as ker li �i ni yap t� �� s� ra da si lah la

vu ru lup ya �a m� n� yi ti ren Se vag Ba l�k ç� yan’�n an ne si
Ani Ba l�k ç� yan ile BDP �s tan bul mil let ve ki li Se ba hat

Tun cel de ka t�l d�. 
An ma, ki li se nin du va r� na
yan s� t� lan Hrant Dink’in

ya �a m� n�n an la t�l d� �� k� -
sa film gös te ri mi ile

ba� la d�.
Hrant Dink’in

ö� ren ci si ol duk la -
r� n� söy le yen iki
Er me ni gen cin
duy gu la r� n� pay -

la� t� �� et kin lik mil -
let ve ki li Se ba hat Tun -

cel’in ko nu� ma s�y la de -
vam et ti. Tun cel, da ya n�� -

ma n�n, bir lik te mü ca de le nin öne -
mi ne vur gu yap t�, “He sap so ra cak sak bi ra -

ra da yan ya na dur ma l� y�z” de di.
� ‘SE VAG DA VA SI DA AY DIN LA TIL MI YOR’

Ar d�n dan, Se vag �a hin Ba l�k ç� yan’n�n ya k� n� Mu -
rat M�h ç� söz al d�. Se vag �a hin’in 24 Ni san gi bi has sas
bir gün de öl dü rül dü �ü ne dik kat çe ken M�h ç�, mah -
ke me sü re cin de ci na ye tin Er me ni le ri kor kut -
mak için ya p�l d� �� n� dü �ün dük le ri ni söy le di.
Her mah ke me de fark l� bir aç�k la ma ya p�l -
d� �� n� be lir ten M�h ç�, Dink da va s� gi bi bu
da va n�n da ay d�n la t�l ma d� �� n� ifa de et ti.
� ‘BU DA VA BU RA DA B�T MEZ’

HDK �s tan bul 1.Böl ge Mec lis le ri
ad� na ba s�n aç�k la ma s� n� Es ra Öz türk
oku du. Öz türk, 6 y�l geç me si ne ra� men
sa de ce Dink’e te tik çe ken le rin yar g� -
lan d� �� n�, ci na ye tin ar ka s�n da ki güç le -
rin hâ lâ aç� �a ç� ka r�l ma d� �� n� ha t�r lat t�.
Ön ce “Ci na ye tin ar ka s�n da ör güt yok” di -
yen �im di ise “Ör güt lü mü de �il mi” tar t�� -

ma s� n� sür dü ren mah ke me le rin ci na ye ti aç� �a ç� kar ma -
mak için u� ra� ver di �i ni ak ta ran Öz türk, “Ko vu� tur -
ma n�n de rin le� ti ril me si her yön den en gel len di. Ad li bir
ci na yet de re ce si ne in dir gen di” de di.

Bu gün, Dink’in ad� n�n zul me, �id de te ve
kat li am la ra kar �� mü ca de le nin sim ge si

ha li ne gel di �i ni ve Er me ni le re uy gu la -
nan ay r�m c� l� �a, zul me kar �� mü ca -

de le nin her ge çen gün da ha da
artt� �� n� be lir ten Öz türk, “Hrant
Dink ci na ye ti ay d�n la t� l�n ca ya
ka dar, bu da va bu ra da bit mez
de me ye de vam ede ce �iz” �ek -
lin de ko nu� tu.

Aç�k la ma n�n ar d�n dan Grup
Par ka, Rum ca, Ma ke don ca ve çe -

�it li dil ler de mü zik din le ti si sun -
du. An ma, din le ti nin ar d�n dan slo -

gan lar la so na er di.

Ermeni
gazeteci yazar 

Hrant Dink,
katledili�inin 6. yılında

Kadıköy’de anıldı. Surp
Takavor Ermeni Kilisesi

önünde bulu�an kitle ‘Biz
bitti demeden bu dava
bitmez’ dedi, adaletin
takipçisi olacaklarının

sözünü verdi. 

AHPARIG (KARDEŞIM) 
Hrant Kadıköy’de anıldı

Kadıköy’de savaş
karşıtı YÜRÜYÜŞ
D�SK, KESK,

TMMOB ve
TTB, 20

Ocak Pa zar gü nü
Tür ki ye ge ne lin -
de 22 kent te e�
za man l� ola rak
“ABD Em per ya -
liz mi nin Ta �e ro nu
Ol ma ya ca ��z! Or ta -
do �u’nun Ge le ce �i ne
Halk lar Ka rar Ver sin! Su ri -
ye’de Em per ya list Mü da ha le ye
Ha y�r” slo ga n�y la ey lem ler dü zen le -
di. Ey le min �s tan bul’da ki ad re si Ka -
d� köy ol du.

Emek ve mes lek ör güt le ri nin ça� -
r� s�y la Ka d� köy Et Ba l�k Ku ru mu
önün de bi ra ra ya ge len yak la ��k 2 bin
ki �i, “NA TO’ya ve Pat ri ot fü ze le re
ha y�r” pan kar t� ar ka s�n da top lan d�.
Ey le me Halk la r�n De mok ra tik Kon -
gre si �s tan bul Mec li si, ÖDP, TKP,
CHP, BDSP, Hal kev le ri, Pir Sul tan
Ab dal Kül tür Der ne �i’nin de ara la -
r�n da ol du �u ku rum lar ile di re ni� te ki Tek no park
i� çi le ri de ken di pan kart la r�y la ka t�l d�. 

Sa va� kar ��t la r�, bu ra dan R�h t�m Cad de si’nin
tek �e ri di ni tra fi �e ka pa ta rak Ka d� köy �s ke le Mey -

da n�’na yü rü dü. Yü rü yü �ün
ar d�n dan ilk ola rak söz

alan D�SK Böl ge
Tem sil ci si Ön der
Atay, halk la r�n
sa va� kar �� t� mü -
ca de le bir lik te li -
�i ni sür dür me si

ge rek ti �i ne i�a ret
et ti.
�s tan bul Ta bip Oda -

s� Ge nel Sek re te ri Ali Çer -
ke zo� lu ise em per ya list le rin gir di -

�i her yer de mez hep sel iç sa va �� k�� -
k�rt t� �� n� be lir te rek, “Or ta do �u’da uy -
gu lan mak ta olan em per ya list plan la ra
ra� men güç lü bir tep ki ör güt le me miz,
he men bu gün ger çek le� tir me miz ge -
re ki yor” de di. Ku rum lar ad� na or tak
aç�k la ma y� KESK �s tan bul �u be ler
Plat for mu Dö nem Söz cü sü Mus ta fa
Tur gut oku du. ABD ta �e ron lu �u na ve
Tür ki ye’nin em per ya liz min gü dü -
mün de kom �u ül ke ler le sa va �a sü rük -
len me si ne kar �� ol duk la r� n� söy le yen

Tur gut, “Bu mem le ket enin de so nun da NA TO’yu
bu top rak lar dan sö küp ata cak t�r” di ye ko nu� tu. Ey -
lem al k�� ve slo gan lar la so na er di. 

Haber ve Foto�raf: Etkin Haber Ajans�

D�SK, KESK,
TMMOB ve

TTB’nin ça�rısıyla
Kadıköy’de

toplanan yüzlerce
ki�i, ‘Suriye’de

emperyalist
müdahaleye
hayır’ dedi. 

Madenci ölümlerine Kadıköy’den tepki!
HALKLARIN Demokratik

Kongresi 1. Bölge Meclisleri
ve Birinci Bölge Birle�ik

Mücadele Platformu,
Zonguldak Kozlu’da meydana

gelen i� cinayetini protesto
etti. 16 Ocak Çar�amba
ak�amı Kadıköy �skele

Meydanı’nda biraraya gelen
kitle, “Maden ölümleri kader

de�il, cinayettir” yazılı pankart
açarak, “Madencinin katili
kapitalizm”, “Maden i�çisi
onurumuzdur”, “Sermaye

büyüyor, i�çiler ölüyor”
sloganlarını attı. Me�aleler yakan kitle

adına yapılan açıklamada, hükümet
yetkililerinin i� cinayetlerini ‘kader’ olarak

gösterdi�ine dikkat çekildi. ��
cinayetlerinin nedeninin

ta�eronla�ma, güvencisiz,
esnek çalı�ma oldu�unu

belirtilirken, “Madenlerde,
tersanelerde ya�amını yitiren

emekçi karde�lerimizin
ölümlerinin son olması ve

emekçilerin özgür dünyasını
kurmak için mücadeleye
devam edece�iz” denildi.

Kitle, Kozlu’daki i�
cinayetinde sorumlulu�u

bulunanları istifaya ça�ırdı. 
Buradaki eylemden sonra

madencilerin anısına Kimya Mühendisleri
Odası’nda “16 Ton” adlı belgesel filmin

gösterimi yapıldı.

Kadıköy’de basın
açıklaması yapan
HDK ve Birle�ik

Mücadele Platformu
bile�enleri, Kozlu’da

9 madencinin
ya�amını

yitirmesinde
sorumlulu�u

olanların istifa
etmesini istedi.
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Cad de bos tan Gö nül lü le ri psi ko log Bir sen
Öz kan’la önem li bir et kin li �e im za at t� lar.
“Ço cu �u mun Duy gu sal Ze kâ s� n� Na s�l

Ge li� ti re bi li rim” ko nu lu pa nel le il gi li ola rak
Cad de bos tan Gö nül lü le ri’nin yap t� �� aç�k la ma
�öy le:“Bir ço �u mu zun ye ni ta n�� t� �� “Duy gu sal
Ze kâ” kav ra m� n�n, Bir sen Öz kan’�n an la t� m�y la
bi ze hiç ya ban c� gel me di �i ni an la d�k, her an her
yer de kar �� la� t� �� m�z so run lar yu ma �� kar �� m�z da
du ru yor du.

Bir sen Öz kan bu so run lar yu ma �� n� biz le rin
an la ya ca �� bi çim de çöz me ye ba� la y�n ca içe dö -
nüp öze le� ti ri yap mak tan ken di mi zi ala ma d�k.
Ço cuk la r� m� z�n duy gu sal ze kâ ge li �im le ri nin di -
�er ge li �im le ri ka dar önem li. Duy gu sal ze kâ s�
ge li �en ço cuk lar, da ha uyum lu, söy le nen le ri da ha
iyi kav ra yan, ai le ye da ha ya k�n, an ne, ba ba, kar -

de� ve ar ka da� lar ara s�n da faz la so ru nu ol ma yan,
ha yat tan kork ma yan, prob lem le ri ge li� tir dik le ri
ze kâ la r� sa ye sin de çö ze bi len bi rey ler ha li ne ge li -
yor lar.

Ge nel de böy le ço cuk lar ye ti� tir mek is te riz.
Bu nun ce va b� n� pa ne le ge len iz le yi ci ler al m�� ol -

du lar ve in te rak tif bir se mi ner ol du �u için ak�l la -
r�n da so ru lar olan iz le yi ci ler so ru la r� na do yu ru cu
ce vap lar al d� lar.

Bil gi siz li �i miz ne de niy le so run ha li ne ge len
ko nu la r�n çok ta ko lay ve pra tik çö züm le ri var -
m��. Ki �i ola rak ön ce duy gu la n�r, son ra dü �ü nü -

rüz, e�er duy gu sal ze kâ m�z ge li� mi� se biz duy -
gu-dü �ün me den ge si ni ku rar, da ha et ki li ve do� -
ru ka rar ve re bi li riz. Ya ni “Et ki li  �le ti �im Be ce ri -
le ri”dü �ü nen be yi nin dev re ye gir me si ni sa� l� yor.
Unut ma ya l�m, duy gu sal ze kâ s� ge li� mi� bir ço -
cuk duy gu sal ze kâ s� ge li� mi� bir ai le de mek tir,
duy gu sal ze kâ s� ge li� mi� bir ulus de mek tir, duy -
gu sal ze kâ s� ge li� mi� bir dün ya de mek tir. Psi ko -
log Bir sen Öz kan iz le yen le re duy gu sal ze kâ ile
il gi li prob lem le ri ve çö züm le ri ni an lat t�, çok ay -
d�n la t� c� bir pa nel ol du. Bir sen Öz kan’a çok te -
�ek kür eder ba �a r� la r� n�n de va m� n� di le riz. Biz de
la f� m� z� ay n� Bir sen Öz kan’�n yap t� �� gi bi, Prof.
Dr. Do �an Cü ce no� lu’nun bir de yi �iy le bi ti ri yo -
ruz. “�le ti �im bir ca n�n ba� ka bir ca na  do kun ma -
s� d�r.”

Ca n� n�z la ba� ka bir ca na do ku nun lüt fen.”

Ma hal le de ki es naf la ta n�� mak, on la r�n
is tek ve �i kâ yet le ri ni
din le mek ama c�y -

la  9 Ocak Çar �am ba
gü nü sa at 14.00’de
Bos tan c� Gö nül lü
Evi’nde bir çay
da ve ti ger çek le� -
ti ril di. 

Ma hal le es na -
f�, Ha tay ile Ko ço
Res ta urant sa hip le ri,
Hay rul lah Ke fe o� lu
Li se si Mü dürü ve ma te -
ma tik ö� ret me ni ile Sa hil Ol ta
Ba l�k ç� lar� da vet li le ri miz ara s�n day d�. Da -
vet li ler le soh be tin ar d�n dan çay ve ik ram lar da
bu lu nu la rak, or tak ça l�� ma lar yap mak üze re
pro je ler ge li� ti ril di. Bu pro je ler ara s�n da Ana -
do lu Li se si ö� ren ci le riy le e�i tim ala n�n da ve
hu zu rev le ri ni zi ya ret ko nu la r�n da fi kir bir li �i
ya p�l d�. 

� K� �� SEL GE L� ��M SE M� NE R� 
10 Ocak Per �em be gü nü CKM’de ya p� lan

“ki �i sel ge li �im” se mi ne ri ne ka t� l�m, ha va �art -
la r� n�n çok kö tü ol ma s� na ra� men sa lo nun d� �� -
na ta� t�. Gö nüll lü ler gös te ri len il gi den do la y�
mem nun ol duk la r� n� be lirt ti ler. 

Se mi ner, Gö nül lü Evi Ba� ka n� Tu nay Soy -

dan’�n aç� l�� ko nu� ma s�y la ba� la d�. NLP uz -
ma n� Ba nu Gök çül’ün is te �i

üze ri ne kar �� l�k l� so ru-ce -
vap ve soh bet �ek lin de

sü ren se mi ner, sah -
ne de ka t� l�m c� lar la
ya p� lan uy gu la -
ma l� eg zer siz ler -
le de vam et ti.
Son ra s�n da 10

da ki ka ka dar tüm
sa lo na me di tas yon

uy gu lan d�. Da ha son ra
uz ma n� m� z�n im za l� ki -

tap la r� da �� t�l d�. Fo to� raf çe -
kim le ri nin ar d�n dan et kin li �e son ve ril di.

� M� ZAH EDE B� YA TI KO NU �UL DU
Bos tan c� Ma hal le Evi’nde 16 Ocak Çar -

�am ba gü nü bu lu �an gö nül lü ler, ha ya ta da ir
her �e yi mi zah ede bi ya t�y la ko nu� tu, tar t�� t� ve
pay la� t�. Et kin li �i ha z�r la yan ve yö ne ten Mus -
ta fa Y�l maz aç� l�� ko nu� ma s� yap t�k tan son ra
dün den bu gü ne mi za h�n ge li �i mi ni an lat t�. Ah -
met Po lat “ka d�” kos tü mü gi ye rek çok es ki ler -
de ki ada le ti mi ni bir ti yat ro oyu nuy la hic vet ti.
Her ka t� l�m c� bir f�k ra ve �i ir le et kin li �e renk
kat t�. E�i tim Ko mi te si Ba� ka n� Ha ti ce
Öztürk’ün ha z�r la d� �� s� cak ke kiy le çay lar içil -
di. Kü çük kar �� l�k l� tar t�� ma lar ve so ru-ce vap -

lar la et kin lik son bul du.
� HAS TA NE Y� Z� YA RET ET T� LER
Bos tan c� Gö nül lü le ri, 11 Ocak Cu ma gü nü

Göz te pe Sos yal Si gor ta lar Has ta ha ne si On ko -
lo ji Ser vi sin de ya tan ço cuk has ta la r� zi ya ret et -
ti ler. Halk la ili� ki ler bö lü mün de ki ça l� �an yet -
ki li ler le ço cuk lar için han gi pro je le rin uy gu la -
na bi le ce �i hak k�n da ko nu �ul du, ço cuk lar için
ay da bir mi ni e� len ce tü rün de bir et kin lik ya -

p�l ma s� ka rar la� t� r�l d�. Has ta ne yet ki li le ri, et -
kin lik için uy gun ta ri hi gö nül lü le re bil di re cek -
ler. 

Gö nül lü ler, zi ya ret s� ra s�n da sa t�n al d�k la r�
100’e ya k�n ço cuk ço ra b�, iç ça ma �� r�, lo go ve
ze kâ oyun kart la r� n� ço cuk la ra ver di ler. Bu
mal ze me le ri te min eden üye ler den �n ci Yal g�n,
des tek le ri nin de vam ede ce �i ni söy le ye rek, gö -
nül lü lük te hay r�n öne mi ni vur gu la d�.
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GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
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KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

YEN� YILDA
KUANTUM
ENERJ�S�

Ki�isel Geli�im
Uzman� M. Serpil

Ciritci
Tarih: 25.01.2013

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü

Evi
Düzenleyen: 

Erenköy Gönüllüleri
SA�LIKLI YA�AMIN

FARKINDALI�I
Beslenme Uzman�
Fehmi Aslando�an
Tarih: 25.01.2013

Saat: 14.00
Yer: Osmana�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Osmana�a 
Gönüllü Evi

C�MR� T�YATRO
OYUNU

Tarih: 29.01.2012
Saat: 19.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi 

A Salonu
Düzenleyen: 

Tiyatro Gönüllüleri
NLP SOHBETLER�
Nlp Uzman� Cengiz

Eren
Tarih: 30.01.2013

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe

Mahallesi Gönüllüleri

SEVG�, DOSTLUK,
MUTLULUK  

Bestekâr, �air, Yazar
Erol Güngör-Saliha

Gülenler
31.01.2013/14.00
Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
KÜTÜPHANE

AÇILI�I
01.02.2013/15.00

Yer: Bostanc�
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Bostanc� Gönüllüleri
KADIN VE ESTET�K

Manken, �ark�c�,
Ressam Lale Belk�s
31.01.2013/14.00

Yer: Moda Gön.Evi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri
HAYVANLAR �Ç�N

MAMA
KAMPANYASI

31.01.2013
Yer: Ac�badem

Gönüllüleri
Düzenleyen:

Ac�badem Gönüllüleri
KANSER �LE �LG�L�

B�LG�LEND�RME
Doç.Dr. Erol Filiz
02.02.2013/09:30

Yer: Özgürlük Park�
Fua Cafe

Düzenleyen:
Feneryolu
Gönüllüleri

Bostancı’da esnafla tanışma
ve sohbet toplantısı
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Bostancı’da esnafla tanışma
ve sohbet toplantısı

Os ma na �a Gö nül lü Evi’nde geç ti �i miz
haf ta ya p� lan sa� l�k se mi ne ri nin ko nu su
me no poz du. Ka d�n has ta l�k la r� ve do -

�um uz ma n� Dr. Me te Bos tan c� ve eki bi nin
Gö nül lü Evi’nde ver di �i se mi ne ri çok sa y� da
gö nül lü ve iz le yi ci iz le di. 

Dr. Bos tan c�, me no po zun do �al bir ol gu ol -
du �u nu, an cak ne den ol du �u ra hat s�z l�k la r�n
gün lük ya �a m� olum -
suz et ki le di �i ni vur -
gu la ya rak, ka d�n la -
r�n me no poz dö -
nem le ri ni ra hat
atlatabilmeleri için,
bu dö ne min dok tor
kon tro lün de ge çi ril -
me si öne ril di. Bu
ara da ma mog ra fi
çe ki mi ve sme ar
test le ri nin, ka d�n lar
ta ra f�n dan önem le ta -
kip edil me si nin, kan ser den ko run ma ve er ken
te� hi se ya rar la r� an la t�l d�.

Tüm bu sa� l�k hiz met le ri nin Ka d� köy Be le -
di ye si Ma mog ra fi ve Ka d�n Sa� l� �� Mer ke -
zi’nde üc ret siz ola rak ger çek le� ti ril di �i söy le -
yen Dr. Bos tan c�, mer ke zi pro jek si yon gö rün -
tü le riy le ta n�t t�. 

Slayt la r� iz le yen pek çok iz le yi ci, se mi ner
sa ye sin de mer ke zi ya k�n dan ta n� ma f�r sa t� bul -
duk la r� n� be lirt ti ler ve bu hiz me tin den do la y�
Ka d� köy Be le di ye si’ne te �ek kür et ti ler.

Prog ram, Os ma na �a Gö nül lü evi Ba� ka n�
�ük ran Gül gen’in, Dr. Me te Bos tan c�’ya te �ek -

kür et me siy le so na er di.
� ‘D� YA BET LE MÜ CA DE LE

YÖN TEM LE R�’
4 Ocak Cu ma gü nü Os ma na �a Gö nül lü

Evi’nde ya p� lan “di ya bet” ko nu lu sa� l�k se mi -
ne ri, gö nül lü ler ta ra f�n dan il giy le iz len di. 

Me di kal park Has ta ne si dok to ru En ver �ük -
rü Gön cü o� lu di ya bet has ta l� �� n� tüm saf ha la -

r�y le an lat t�. En sü li -
nin vü cut ta ki gö re vi,
çe �it le ri ve kim ler de
gö rül dü �ü hak k�n da
bil gi ver di. Ay r� ca
has ta l� ��n be lir ti le ri,
kon tro lü ve ki �i sel
kon tro lü nün na s�l
ya p� la ca �� ko nu la -
r�n da bil gi ak tar d�.
Di ya bet te e�i ti min,
di ye tin ve eg zer siz

yap ma n�n öne mi vur -
gu lan d�. Ka t� l�m c� la r�n çe �it li so ru la r� dok tor
Gön cü o� lu ta ra f�n dan aç�k la y� c� bil gi ler le ce -
vap lan d� r� ld�. Has ta l� �a ya ka lan ma dan ön ce
ha ya t� m�z da yap ma m�z ge re ken de �i �ik lik ler,
sa� l�k l� ya �a ma n�n ku ral la r� an la t�l d�.

Se mi ne ri Ka d� köy Gö nül lü Mer ke zi yö ne -
ti ci le rin den Ay �en Gü rer, Nur han Kut man ve
Gül çin Er gun da iz le di.  

Gö nül lü Evi Ba� ka n� �ük ran Gül gen, ko -
nu� ma c� Dok tor En ver �ük rü Gön cü o� lu’na
te �ek kür et ti ve gü nün an� s� na kü çük bir he di -
ye ver di. Et kin lik, ka t� l�m c� la ra çay ik ra m� ya -
p�l ma s�y le so na er di. 

Osmanağa’da sağlık
seminerleri sürüyor

‘Çocuğumun duygusal zekâsını nasıl geliştirebilirim’

Zühtüpa�a Gönüllüleri’nin
YILBA�I KUTLAMASI

ZÜHTÜPA�A Gönüllü Evi’nde 55 gönüllünün
kat�l�m�yla kalabal�k bir y�lba�� kutlamas� yap�ld�.

29 Aral�k’ta yap�lan bu y�lba�� kutlamas�nda
gönüllülerin kendi elleriyle haz�rlad�klar� yemekler
ikram edildi. Gönüllüler aras�nda yap�lan çekili�i

kazanan 1 ki�iye Milli Piyango bileti verildi,
çekili�i kazanamayanlar için teselli hediyeleri de
vard�. Yeni y�la dostça kucak açan gönüllülerin
y�lba�� kutlamalar� yo�undu. Zühtüpa�a Gönüllü
Evi Gençlik Komitesi’nin kutlamas� da 30 Aral�k
gecesi Caddebostan sahilde yap�ld�. “Yeni y�l

dileklerimizi gökyüzüne yolluyoruz” isimli etkinlik,
genç ya�l� demeden kat�lan tüm gönüllülerin dilek

dileyip balonlar�n� 21.30'da gökyüzüne
uçurmas�yla son buldu.

‘Toplumda
Cinsellik’ semineri
RAS�MPA�A Mahalle Evi’nde 15 Ocak Sal� günü

“Toplumda Cinsellik” konulu bir seminer
düzenlendi. Semineri veren Uzman Psk. Asuman

Özayd�n, insan�n do�u�tan gelen biyolojik özellikleri,
k�z ya da erkek olu�u, giyimi, davran�� tarz�,

konu�ma �ekli ve oturu�-kalk�� biçiminin cinselli�i
ifade etti�ini belirtti. Cinselli�in insan�n sa�l�kl�
geli�iminin bir parças� oldu�unu vurgulayan
Özayd�n, cinselli�in fizyolojik, psikolojik ve

sosyolojik yönleri oldu�unu ifade etti. Toplum olarak
cinselli�in ay�p, yasak, günah ve tabu olarak görme

e�ilimimizin 21. yüzy�lda ya��yor olsak da halen
devam etmekte oldu�unu vurgulayan Özayd�n,

“Cinsellik anne karn�nda ba�lar. 3-6 ya�
çocuklar�n�n merak�, do�ru bilgilerle giderildi�i

zaman ergen ça��ndaki (11-15) çocuklar ile aileleri
aras�ndaki payla��mlar�n daha sa�l�kl� oldu�u
gözleniyor. Bu durum, istatistiki bilgilerden de

anla��l�yor. Çocuklara her zaman bilimsel ve do�ru
bilgiler verilmesi gerekiyor” dedi.  

35 mahalle gönüllüsünün kat�ld��� etkinli�e soru-
cevap �eklinde devam edildi, anne ve anne aday�

olanlar ile torun sahibi olan kat�l�mc�lar kar��la�t�klar�
sorunlar� dile getirdiler. Kat�l�mc�lar, ald�klar� bilgiler

için Uz. Psk. Asuman Özayd�n’a ve etkinli�i
düzenleyen e�itimci Günsel Mütevellio�lu’na da

te�ekkür ettiler.

YENi YILIN iLK KONSERi
Ka d� köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri ev

sa hip li �in de, 2013 y� l� n�n ilk “Be� Ses Be�
Saz” kon se ri, La le zar ve Su zi dil Ko ro la r�

ko rist le ri nin ka t� l� m� ile 10 Ocak Per �em be ak �a m�
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le� ti ril di.

TRT Ses Sa nat ç� s� Hay ri Pek �en yö ne ti min -
de, Ka d� köy Be le di ye si bün ye sin de fa ali yet
gös te ren La le zar ve Su zi dil Türk Sa nat Mü zi �i
Ko ro la r� n�n ko rist le ri; Fa to� Er dem, Nes li han
Ku zu, �e ner Bo zok, Ha san Ça k� ro� lu ve Si ta re
Gi ley, prog ram da Türk Mü zi �i ni se vi len eser -
le ri ni  yo rum la d� lar.

Meh met Er koç (Ke man), Sa it Dur gun (Ka -
nun), Ah met Gü mü� (Klar net), Akif Er dem
(Ud) ve Mus ta fa Er dek li’den (Ritm) ku ru lu
güç lü saz eki bi, so list le re e� lik et ti.

Ge ce nin su nu mu nu ve prog ra m�n ya p�m ve
yö ne ti mi ni ya pan, Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü
Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si ve Kül tür Sa -
nat So rum lu su Ne si be Mü se vi to� lu yap t� ��
aç�k la ma da, “Ka d� köy Be le di si bün ye sin de
80’e ya k�n ko ro muz var. Be le di ye Ba� ka n� m�z

Av. Se la mi Öz türk’ün bü yük des te �i ile ko ro la -
r� m�z, be le di ye mi ze ait me kân lar da ça l�� ma la r� -
n� sür dü rü yor ve kon ser ler ve ri yor. Bi ni a� k�n
Ka d� köy lü bu ko ro lar da çe �it li mü zik dal la r�n -
da e�i tim al� yor. A��r l�k l� ola rak Türk Sa nat
Mü zi �i ko ro la r� m�z da ça l�� ma la r� n� sür dü ren
ko rist le re per for mans la r� n� ser gi le me f�r sa t�
ver mek ama c� ile ge çen y�l ‘Be� Ses Be� Saz’
kon ser le ri ni ba� lat t�k. Bü yük il gi gör me si ne de -
ni ile ge nel is tek üze ri ne bu y�l da prog ra m� m� -
za de vam edi yo ruz” de di.

Sah ne ha ki mi yet le ri, gü zel ses le ri ve ba �a r� -
l� yo rum la r� ile iz le yi ci ler den bü yük al k�� alan
so list le ri,  ge le cek te so lo kon ser ler de de gö re bi -
le ce �iz.

Ge ce nin so nun da, her iki ko ro nun �ef li �i ni
ya pan TRT sa nat ç� s� Hay ri Pek �en de mi ni bir
kon ser ver di. So list le re te �ek kür çi çek le ri nin
Mü se vi to� lu ta ra f�n dan su nul ma s� ile ge ce so na
er di.

Be� Ses Be� Saz Kon ser le ri, ge nel is tek
üze ri ne ye ni y�l da da  de vam ede cek…

Merdivenköy Gönüllüleri’nin desteği sürüyor
MERD�VENKÖY Sosyal Komitesi ve
Gönüllüler, y�lba�� kutlamas�
ad�yla yemek verdiler. Bu
yeme�in geliriyle de
Fikirtepe ve Dumlup�nar
mahallelerinde oturan
ihtiyaç sahibi ve okuyan
çocuklara bot ile mont
yard�m� yapt�lar.
Hava �artlar�n�n a��rla�t���
bugünlerde ihtiyaç sahibi
ailelere yap�lan yard�m, tüm
gönüllüleri mutlu etti. 

Gelecekte daha iyilerini yapmak için çok
çal��malar� gerekti�ini vurgulayan

Merdivenköy Gönüllüleri yeni
projelerde bulu�mak için

sözle�tiler ve “Çocuklar ile
ailelerin mutlulu�u,
Kad�köy Belediyesi’ne
ba�l� gönüllü çal��man�n
mutlulu�u ile birle�ti ve bir

kere daha iyi çal��man�n
ülkemiz için ne kadar

gerekli oldu�unu gördük”
dediler. 

Bostancı’da esnafla tanışma
ve sohbet toplantısı
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G-99076 numaral�, 07.05.2007 tarihli
Hasan Orhan varislerine ait B�NA
VERG�S� makbuzu kaybolmu�tur.

Hükümsüzdür.

G-599358 numaral�, 21.05.2008 tarihli
Hasan Orhan varislerine ait B�NA
VERG�S� makbuzu kaybolmu�tur.

Hükümsüzdür.

G-998948 numaralı, 22.05.2009
tarihli Hasan Orhan varislerine ait

B�NA VERG�S� makbuzu
kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.

H-393185 numaralı, 26.05.2010
tarihli Hasan Orhan varislerine ait

B�NA VERG�S� makbuzu
kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.

FATMA ORHAN, PEMBE ORHAN,
GÜLLÜ ORHAN VAR�SLER�

Kimli�imi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Sacide SEV�NÇ

KAYIP iLANI

Atatürk Anıtı’nın bulunduğu belediye bahçesi halka açıldı, meydan nefes
aldı. Belediye Başkanlığı çevresinde yol düzenleme ve kaldırım çalışması

yapan Kadıköy Belediyesi, Başkan Av. Selami Öztürk’ün talimatıyla
belediye bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı ve çevresini halka açtı.

An�t alan� Hasanpa�a’ya ferahl�k getirdiAn�t alan� Hasanpa�a’ya ferahl�k getirdiAn�t alan� Hasanpa�a’ya ferahl�k getirdiAn�t alan� Hasanpa�a’ya ferahl�k getirdiAn�t alan� Hasanpa�a’ya ferahl�k getirdiAn�t alan� Hasanpa�a’ya ferahl�k getirdi

Ka d� köy R�h t�m’da bu lu nan böl ge de
an�t kri zi nin ya �an ma s�y la bir lik te
Ka d� köy Be le di ye si, Ba� kan Av.

Sela mi Öz türk’ün ta li ma t�y la be le di ye bah -
çe sin de bu lu nan Ata türk An� t� ve çev re si ni
hal ka aç t�.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se -
lami Öz türk da ha ön ce be le di ye bah çe sin -
de du var la çev ri li alan da bu lu nan ve bu
ne den le gö rün me yen Ata türk An� t� çev re -
si nin ye ni den dü zen len me si için ta li mat
ver di. Bir sü re ön ce bah çe du var la r� y� k�l -
d�, Ata türk An� t�’n�n yer al d� �� alan da
kap sam l� bir pey zaj dü zen le me si ya p�l d�.

Ça l�� ma lar ta mam la n�n ca için de Ata türk
An� t�’n�n or ta ya ç�k t� �� ge ni� bir alan Ka -
d� köy lü le re ka zan d� r�l m�� ol du. 

�VA TAN DA� ÇOK MEM NUN
Yak la ��k 20 gün sü ren bir ça l�� ma ile

Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� çev re sin de
yol dü zen le me ve kal d� r�m ça l�� ma s� ya -
pan Ka d� köy Be le di ye si, bu ça l�� ma so -
nun da Ka d� köy lü le re ade ta sür priz yap t�.
Be le di ye bah çe sin de bu lu nan ve Ka d� köy
Be le di ye per so ne li nin mil li bay ram lar da
çe lenk koy du �u ala na otur ma un sur la r�
yer le� tir di,  a�aç lan d�r ma ve çi çek len dir -
me yap t�. Bu ça l�� ma lar kap sa m�n da en -

gel li va tan da� lar da unu tul ma d�, on la r�n
ra hat ula �� m� için en gel li ge çi� yo lu ya p�l -
d�. Ça l�� ma lar bit ti �in de ye ni bir gö rü -
nüm ka za nan Ata türk An� t�, ye ni i� le viy -
le hal ka da aç�l m�� ol du. Ata türk an� t�
önün de din le nen ve re sim çek ti ren Ka d� -
köy lü ler, be le di ye nin bu sür pri zi ni be -
�en dik le ri ni di le ge tir di ler. Ay r� ca an� t�n
kar �� s�n da bu lu nan oto büs ve mi ni büs du -
rak la r�n da bek le yen ve ci var dan ge lip ge -
çen Ka d� köy lü ler, böl ge nin hal ka aç�l ma -
s�y la ne fes ala cak bir alan ka zan d�k la r� n�
be lir te rek, Be le di ye Ba� ka n� Öz türk’e te -
�ek kür et ti ler.

Belediye’nin genç memurları işbaşı yaptı
KADIKÖY Belediyesi’ne 2013
yılındaki KPSS  yerle�tirmeleri
sonucu gelen 16 aday memur,
8 Ocak tarihinde i�e ba�ladı. 
Aday memurlar, �nsan
Kaynakları ve E�itim
Müdürlü�ü’nün düzenledi�i 2
günlük yo�un oryantasyon
e�itiminin ardından i�ba�ı
yaptı. Belediyenin vizyonu,
misyonu, Kurumsal de�erleri
ile idari yapısı, Belediyede

personel istihdam �ekilleri,
Devlet memurlarının hakları
ve yükümlülükleri,
Belediyede bilgi belge
yönetimi U.K.B.S, Disiplin
uygulamaları, Resmi
yazı�ma kuralları, �ç kontrol 
etik ilke ve de�erleri
konularında e�itim gören
genç memurlar, atandıkları
müdürlüklerde göreve
ba�ladılar.  

An�t alan� Hasanpa�a’ya ferahl�k getirdi
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy Be le di ye si, ço cuk lar için ya r� y�l
ta ti lin de bol se çe nek li bir prog ram ha -
z�r la d�. Ço cuk lar is ter ler se Ço cuk Sa nat

Mer ke zi’nin üc ret siz kurs la r�n dan fay da la na -
cak, is ter ler se Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde
ki tap la r�n dün ya s� na yol cu lu �a ç� ka cak ya da
diledikleri bir kül tür mer ke zin de in di rim li ti -
yat ro oyun la r� n� iz le ye bi le cek. 

Bu y�l il ki dü zen le nen “Ka d� köy Be le di ye -
si Ço cuk Ki tap la r� Gün le ri” 25-31 Ocak ta rih -
le ri ara s�n da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde (Kozzy) tüm ço cuk ve
genç mi sa fir le re ka p� la r� n�
aç� yor.

25 Ocak Cu ma gü -
nü sa at 17.00’de Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi
Sa nat Ga le ri si’nde aç� -
l� �� ya p� la cak Ço cuk
Ki tap la r� Gün le ri’nde
bir çok ko nuk ya zar mi -
nik ler le bu lu� ma ya ha -
z�r la n� yor. Sö mestr ta ti li -
ne denk ge len et kin li �e
bu se ne ka t� lan ya y� nev le -
ri ara s�n da; Çiz me li Ke di
Ya y�n la r�, Do �an Ki tap
Ya y�n la r�, Do �an Eg mont
Ya y�n la r�, Eve rest Ya y�n la -
r�, Ne sin Ya y�n la r�, Ya p�
Kre di Ya y�n la r�, Ma vi Bu lut
Ya y�n la r�, �� Kül tür Ya y�n la r�,
TU B� TAK Ya y�n la r�, Can Ya y�n la r�, Oda Ya -
y�n la r�, �le ti �im Ya y�n la r�, Bu Ya y�n la r�, Al t�n
Ki tap lar, Rem zi Ki ta be vi, Cum hu ri yet Ya y�n -
la r�, Bu lut Ya y�n la r�, Gü lo� lu Ya y�n la r� ve So -
kak Ki tap la r� Ya y�n la r� bu lu nu yor. 

20’ye ya k�n ya y� ne vi nin ka t� l� m�y la ger -
çek le �e cek prog ram da, söy le �i-im za gün le ri,
öy kü can lan d�r ma ve oku ma atöl ye le ri gi bi bir -
çok et kin lik yer al� yor.

� SÖY LE �� LER, �M ZA GÜN LE R�,
ATÖL YE LER

� Hik met Te mel Akar su / 25 Ocak 16.00:
Ro man, öy kü, de ne me, ma ka le, ele� ti ri, oyun
ve se nar yo ya zar l� �� dâ hil ol mak üze re ede bi -
ya t�n tüm alan la r�n da ürün ve ren çev re ci ya zar,
ço cuk lar la çev re bi lin ci ve du yar l� l� �� üze ri ne
soh bet edip ki tap la r� n� im za la ya cak.

� Mel tem Ka no� lu /26 Ocak 11.00-
17.00: D�� Dün ya Ge zi si, Ani Sel, To -
hum �z ci le ri ve Va di de ki Yer le� ke ki tap -
la r� n�n ya za r� gün bo yun ca, stan d�n da
mi nik zi ya ret çi le ri ni a��r la ya cak ve ki -
tap la r� n� im za la ya cak.
� Y�l maz Ye �il da� / 26 Ocak 16.00:
“Fut bol da gü zel lik ay na lar dan so rul -
maz” di yen ya zar, mi nik okur la r�y la
spor ve ya �am üze ri ne soh bet edip ki -
tap la r� n� im za la ya cak.
� Öy kü Can lan d�r ma Atöl ye si / 27
Ocak 15.00: �ki afa can Lil ya ve
Min ka. On la r�n ba ��n dan ge çen hi -
kâ ye le rin ne ol du �u nu bi len var
m�? Bil mi yor sa n�z, Lil ya ve Min -

ka’n�n “las tik pa buç la r� n�” ara ma ya,
hi kâ ye yi ye ni den yaz ma ya da vet li si niz. 

� Nur gül Ate� / 27 Ocak 16.00: Ço cuk la r�n
ile ti �im so run la r� n� bir bi rin den gü zel öy kü le ri
ile ele alan Nur gül Ate� ki tap gün le rin de ço -
cuk la r� e� len ce li bir soh be te da vet edi yor.
� Öy kü Can lan d�r ma Atöl ye si / 28 Ocak
14.00: Ço cuk la r�n il giy le ka t� la ca ��, ya ra t� c� l� -
��n en üst se vi ye de tu tu la ca �� bu in te rak tif ça -
l�� ma da Gor di on ken tin de ya �a m�� ef sa ne vi
Frig ya Kra l� Mi das’�n hak s�z l�k la r� yü zün den
na s�l “E� �ek Ku lak l� Mi das” ol du �u can lan d� -
r� la cak. 
� Der man Bay la d� / 28 Ocak 16.00: Ya zar,
Ak hil le us, Ody sse us, Bi zans’ta üç im pa ra to ri -
çe; The odo ra, Iri ni, Zo e ve Her kül gi bi mi to lo -
ji üze ri ne yaz m�� ol du �u ki tap la r�y la ve me rak
uyan d� ran an la t� ��y la ço cuk la r� bu il ginç bir
söy le �i ye ça �� r� yor.
� Ay �e Gül ten K� r� c� / 29 Ocak 14.00: Ö� ren -

ci le riy le ge çen y�l la r� n� an� ki tap la r� na dö nü� -
tü ren ya za r�n ke yif li soh be ti ne da vet li si niz.
� Öy kü Can lan d�r ma Atöl ye si: �n te rak tif /
30 Ocak 17.00: Bü yük, ko ca man bir fil mi da -
ha güç lü yok sa ren gâ renk bir ke le bek mi, z�p
z�p tav �an m� da ha h�z l� yok sa bir ka r�n ca m�?

Bu ma sa l�n kah ra ma n� her kes. Her kes na s�l ku -
ru yor sa ma sa l� n�, na s�l ya z� yor sa ki ta b� n� o
olur kah ra ma n�. Ço cuk Ki tap la r� Gün le ri ile il -
gi li ay r�n t� l� bil gi ye 0216 658 00 15 nu ma ra l�
te le fon dan ya da www.kkm.gen.tr in ter net ad -
re sin den ula �a bi lir si niz. 

6 25 - 31 OCAK 2013 SANATKÜLTÜR

zel lik le yak la ��k otuz y�l d�r �u Türk le rin
yer yü zün de i� le di �i gü nah lar, yap t�k la r�
kö tü lük ler, çok mo da bir ta bir le “ta rih le
he sap la� mak” ba� l�k l� en tel si ya sal prog -

ra m�n ba� kö �e si ne otur mu� va zi yet te. Es ki
def ter ler den yep ye ni yo rum lar ç� kar mak, il ginç
id di alar da bu lun mak; geç mi �i mi ze öze le� ti ri (!)
ile e�il mek ga rip bir çe ki ci lik ka zan d�. He le
“res mi ta rih”i di dik le mek, çü rüt mek iyi ce fi ya -
ka l� bir “mes lek” ha li ne gel di. Or ta l� �� bu do� -
rul tu da bir ta rih me ra k� ve ya y�m la r� n�n kap la d� -
�� da gö rü lü yor. “Ez ber boz mak”, “res mi ta ri hin
giz le di �i ger çek le ri” bu lup ç� kart mak, olay la r�n
per de ar ka s� n� de �if re et mek tut ku su na ka p�l -
m�� bir “pro fes yo nel ay d�n” ti pi tü re di. Yü zey sel
bir ma ga zin ve te le viz yon ta rih çi li �i nin bu tü rün
be re ket li tar la s� ol du �u da söy le ne bi lir. Ye ni
sek tör ürün le ri nin bu ze min den iyi bes len di �i
iz le ni yor.

Bu “pro fes yo nel Türk ay d�n”la r� züm re si
üye le ri nin il gi len di �i ba� l� ca ko nu ve te ma lar,
bil has sa ya k�n ta rih te ve el bet Cum hu ri yet dö -
ne min de Türk le rin yap t� �� kö tü lük ler, ver di �i
za rar lar d�r. Dik kat! Ya k�n ta ri hin olay la r� ve
Türk le rin bu za man di li min de ki fe na l�k la r� di dik -
le nir ken, es ki Os man l� geç mi �i ne ise faz la ili �il -
me mek te ya da sa vu nu lup olum lan mak ta d�r.
San ki bir mil le tin ta ri hi ni bir bi riy le ilin ti siz iki bö -
lü me ay�r mak ve bi ri ni kö tü le yip, öbü rü nü yü -
celt mek gi bi ga rip bir ka te go ri le� tir me yak la �� -
m� da var.

Gün geç mi yor ki Cum hu ri yet Türk le ri’nin i� -
le di �i bir kö tü ma ri fet id di as� or ta ya at�l ma s�n!
Üs te lik son gün ler de bir de par le men te ri miz bu
ker va na ka t�l d� ve bu yön de ki suç la ma la r� ba s� -
na ve te le viz yo na dü� tü... Türk ler “Kur tu lu� �a -
va ��” y�l la r�n da, Ana do lu'da Yu nan l� la ra “et nik
te miz lik” ha re ke ti yü rüt mü� ler!! Böy le ce hiç i�it -
me di �i miz bir “Türk sel kö tü lük” pro je si ni da ha
(!) ö� ren mi� ve ya i�it mi� olu yo ruz. Ar t�k “pro -
fes yo nel ay d�n Türk” züm re si ne ye ni bir ne fer
da ha ka t�l m�� olu yor.

Kim dir bu “pro fes yo nel ay d�n Türk ler?” der -
se niz; ken di le ri “glo bal dün ya dü ze ni”nin bi rey -
le ri ol ma ya öze nir ler. Her hal de çok bil gi li ve
ak�l l� in san lar ol ma l� lar. Y�l lar ca bir çok cid di
ara� t�r ma c� n�n, dü �ü nü rün dü �ü ne me di �i ni,
gö re me di �i sos yal so run la r�; önü nü, ar ka s� n�,
�art la r� n� dü �ün me ye ge rek ol mak s� z�n ��p di ye
ke� fe di ve rir ler. Bel li bir çev re ye “vay ca n� na”
de dirt me yi pek se ver ler. El bet Av ru pa Bir li �i
mü ca hit li �i bir ço �u nun gö re vi dir. Ta raf s�z; ob -
jek tif ‘ta k� l�r lar’... Ül ke so run la r� na ço ok yük sek -
ler den ve ta bi i “ba t� l�” gö züy le ba kar lar. Söz ge -
li mi K�b r�s m�? El bet Brük sel is ti ka me tin den gö -
rül me li dir... Türk le rin ada da gü ven lik gü cü bu -
lun dur ma s� i� gal ci Türk ka fa s� n�n ör ne �i dir.

Böy le id di alar in sa n�n ka fa s�n da ça� r� ��m la -
ra yol aç� yor. Me se la “Kur tu lu� Sa va ��’nda Yu -
nan l� la ra et nik te miz lik” ya pan Türk ler aca ba
ta rih bo yun ca bu gi bi ba� ka ma ri fet ler de yap -
m�� ola maz lar m�? Sa k�n Ba� ba ka n� m� z�n ge -
çen ler de di le ge tir di �i, bi nin ci y� l� n� 2071’de
kut la ya ca �� m�z 1071 Ma laz girt Sa va ��’nda da
Sel çuk lu Türk le ri Rum, ya ni Bi zans, ya ni Yu -
nan l� la r� ke sip bi çe rek et nik te miz lik yap m�� ol -
ma s�n lar? Öy le ya, Kon ya'ya, Kay se ri’ye ka dar
na s�l var d� lar ve yer le �ip dev let kur du lar? Son -
ra �u da ha ge çen y�l bü yük mü ze si de aç� lan �s -
tan bul'un fet hin de ve son ra s�n da ben zer �ey ler
ol ma m�� m� d�r? On lar han gi Türk ler di? Bu
Türk ler kö tü lük yap mak ta de vir de vir de �i� ti ler
mi? Sel çuk lu or ta ça ��n da, Os man l� ye ni ça ��n -
da, Tür ki ye mo dern ça ��n da Türk le rin ka rak ter -
le ri ve ya soy la r� fark l� m�y d�? Son ra bu Türk ler
me se la as�r lar ca Mo ra'da, Te sel ya'da, Se la -
nik'te hü küm sü ren ve ora lar da et nik te miz lik
ya pa ma d� �� gi bi; el li-alt m�� se ne için de be�-al -
t� mil yo nu öl dü rü lüp ge ri ka la n�n ca n� n� Edir -
ne'ye, �s tan bul'a zor at t� �� Türk ler mi dir? Yok sa
Cum hu ri yet son ra s� Türk ler la bo ra tu var da m�
üre til di?

Son ra “et nik te miz lik” yap mak, soy k� r�m
yap mak; bun lar cid di güç ve or ga ni zas yon/ör -
güt len me ge rek ti ren i� ler dir. Ya ni Türk ler Os -
man l� n�n kud ret li dö nem le rin de “soy k� r�m” yap -
ma m�� lar da; dev let le ri nin y� k�l d� ��, ül ke le ri nin
i� gal al t�n da ol du �u, ayak la r� na ge çi re cek ça r�k,
ka r�n la r� n� do yu ra cak ek mek bu la ma d�k la r� bir
or tam da, can la r� n�n der di ni b� ra k�p ba� ka s� n�n
“et nik kim li �i”ne mi ka fa y� tak m�� lar d�r? Kal d� ki
ba na so rar sa n�z Türk le rin, bu gün de da hil ol -
mak üze re, hiç bir za man böy le si bir or ga ni zas -
yon ye te ne �i ol ma m�� t�r.

Za ten dik kat edi lir se son y�l lar da or ta ya ç� -
kan ge nel si ya sal man za ra, yer yü zün de “suç lu
bir Tür ki ye” ima j� n�n kol gez di ril me si dir. ��in il -
ginç ta ra f� “suç lu Türk ve Tür ki ye” dos ya s� n�n
dol du rul ma s�n da, “yer li pro fes yo nel ay d�n” tay -
fa s� n�n can la ba� la; he ye can la rol al ma s� d�r.
Yü zey sel ve az bil giy le, bir bir le rin den dev �ir dik -
le ri ve tek rar la d�k la r� ka l�p la� m��, ço �u za man
ger çek d� �� ve çar p� t�l m�� de �er len di ril me ler le
han gi ama ca hiz met et ti �i be lir siz i� gü zar l�k lar
sü re gel mek te dir. Bi raz abar t� l� ola rak de ne bi lir
ki, or ta l�k ta uçu �an söy lem le re ba k�n ca, Türk ler
ade ta ken di hak la r�n dan bah set me ye bi le uta -
n�r du ru ma dü� mek te dir ler. Aca ba Türk le rin de
ba z� hak la r� ola bi lir mi? �n sa n�n ak l� na hak s�z it -
ham la ra kar �� ko run ma s� için Bir le� mi� Mil let ler
nez din de gi ri �im de bu lun mak ge li yor.

Türk le rin bu ra da tek rar la ma ya ge rek gör -
me di �i miz kö tü lük le ri ne (!) ek ola rak, 1919-
20’ler de muh te me len Ana do lu’ya ge zin ti ye gel -
mi� bin ler ce Yu nan l�’y�, Yu nan l� ol duk la r� için
öl dür dük le ri ni de bir mil let ve ki li miz den ö� ren -
mi� ol duk. Ba ka l�m Türk cü rüm le ri söz lü �ü ne
önü müz de ki gün ler de ne ler ek le ne cek; var
olan lar na s�l zen gin le� ti ri le cek? Di zi nin bir son -
ra ki bö lü mü nü me rak la bek li yo ruz…

Murat  KATOĞLU

Ö

NEYM�� �U
TÜRKLER! YARIYIL TATILINDE

çocuklara bol seçenek!

● Bü�ra TANRITANIR

Ka d� köy Sa nat ç� lar Der ne �i’nin re sim
ser gi si, Koz ya ta �� Kül tür Sa nat Mer ke -
zi’nin Sa nat Ga le ri si’nde 18 Ocak’ta

aç�l d�.  Da ha ön ce yurt içi ve yurt d� ��n da çe �it -
li ser gi ler dü zen le yen der nek, Kad�köy

Belediye Ba� kan� Se la mi Öz türk’ün ka t� l� m�y -
la her se ne ol du �u gi bi bu y�l  da Ocak ay�n da,
aç� l� �� n� ger çek le� tir di. 33 sa nat ç� n�n 128 ese ri -
nin bu lun du �u ser gi de ko nu �an der nek ba� ka n�
Pe ri han Bay kal, “Çok de �er ver di �im Ba� ka n� -
m�z Se la mi Öz türk, Ka d� köy Sa nat ç� lar Der ne -
�i’nin her se ne bi raz da ha sa� lam ad�m lar la

iler le me si ne yar d�m c�
olu yor. Bu nu min net
duy gu suy la her za man
söy lü yor ve te �ek kür
edi yo rum. Yurt içi ve
yurt d� ��n da bir çok ser gi
dü zen le dik. Ser gi le ri -
miz sa ye sin de ta n�n d�k.
Ben ba� kan ola rak bu
du rum dan çok mut lu -
yum” diye konu�tu.
Kok teyl’in so nun da
Kad�köy Belediye Ba� -
kan� Se la mi Öz türk’le
fo to� raf çek ti ren sa nat -
ç� la r�n ser gi si, 24 Ocak
Per �em be gü nü ne ka dar
aç�k kal d�.

Kozzy’de Kad�köy Sanatç�lar
Derne�i’nin Resim Sergisi aç�ld�

Kadıköy Belediyesi, sömestr
tatilinde çocukları Kadıköy’e

davet ediyor. Kültür
Merkezleri’nde sahnelenecek

indirimli çocuk oyunlarının yanı
sıra Kozyata�ı Kültür Merkezi’nde

düzenlenen Çocuk Kitapları
Günleri, çocuklara keyifli bir yarıyıl

tatili ya�atacak. Çocuk Sanat
Merkezi’nde ise üç gün boyunca

ücretsiz kurslar var!

ORTADO�U co�rafyas�n�n en az
bilinen halklar�ndan Ezidiler,

AKADER Kad�köy Kültür
Merkezi’nde bir etkinli�e konu oldu.

Uzun y�llar yerlerinden sürülen,
katliamlara maruz kalan Ezidiler için

direni�in simgesi olan Bege adl�
kad�n�n öyküsü anlat�lacak. Ezidi
halk�n�n belle�inde efsanele�en

Bege’yi, ara�t�rmac� Ya�ar Batman
anlatacak. Ezidiler üzerine sözlü

halk edebiyat� Bege Efsanesi ad�yla
düzenlenecek etkinlik, 27 Ocak

Pazar günü saat 15.00’te ba�l�yor.
Ücretsiz ve herkese aç�k olan
etkinlikle ilgili ayr�nt�l� bilgiye

AKADER Kad�köy Kültür Merkezi’nin
0216 348 92 60 numaral�

telefonundan ula�abilirsiniz. 

15 GÜN BOYUNCA TÜM OYUNLAR iNDiRiMLi!

TATiLDE MÜZiK OYUN DANS

KADIKÖY Belediyesi her y�l oldu�u gibi bu y�l
da Kültür Merkezleri’nde sahnelenecek tiyatro

oyunlar�n� yar�y�l tatilinde çocuklara indirimli
sunuyor. 26 Ocak-10 �ubat tarihleri aras�nda

Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyata��
Kültür Merkezi, Bar�� Manço Kültür Merkezi

ve Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde
sahnelenecek çocuk oyunlar�n�n biletleri 15

TL olarak belirlendi. Onlarca çocuk
tiyatrosunun oyunlar�n� indirimli sahneleyece�i

yar�y�l tatili �enli�inin ayr�nt�l� program�n� 14.
sayfam�zda bulabilirsiniz. 

KADIKÖY Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi
de yar�y�l tatilinde üç gün boyunca çocuklar

için ücretsiz etkinliklere ev sahipli�i
yapacak. 5-6 ve 7 �ubat günlerinde
ÇSM’de çocuklarla yoga ve müzik

çal��mas�, oyun-müzik beden atölyesi, çizgi
filmle klasik müzi�i ö�renme, modern

dansla tan��ma gibi e�lenceli birçok etkinlik
var, kaç�rmay�n! 

Ayr�nt�l� bilgi için: 0216 567 84 01

ACIMASIZ ARKADA�LIK OYUNLARI...
● Gökçe UYGUN

“Sen yalvarmamı istemiyorsun aslında,
oyuna kaldı�ı yerden devam etmek

istiyorsun.”
Böyle deniliyor oyunun tanıtımında.

Oyunun adı “Kuçu Kuçu”'. Eser Fransız
yazar Fabrice Roger-Lacan’a ait.

Yönetmen Kerem Ayan’n, Fransızcadan
uyarlayıp sahneye ta�ıdı�ı AYSA

Prodüksiyon Tiyatrosu’nun komedi-dram

tarzındaki tek perdelik oyununda Özgü
Namal ve Selen Uçer rol alıyor. 

Arkada�lık ili�kilerindeki tuhaflıklara,
intikam ve affetme duygularına de�inilen
oyun, i�adamı Kudret Bey’in

hafta sonunu geçirmek üzere
çalı�anı Ragıp ve karısı

Melis’i, adadaki villasına davet
etmesiyle ba�lıyor. Ancak

oyun boyunca ne Kudret beyi
ne de Ragıp’ı görmüyoruz, zira

bu “2 ki�ilik bir kadın” oyunu
kanımca. Sahnede, bu adamların

e�leri var;
Ragıp’ın karısı

Melis (Özgü
Namal), Kudret

Bey’in karısı
Melda (Selen

Uçer). Melda ve
Melis, tanı�ıp
sohbet ederek

kocalarının
i�ten

gelmesini
beklemeye
ba�lıyorlar. Ancak

bir süre sonra
anlıyoruz ki bu 2

kadın hiç de
“yabancı” de�iller

birbirlerine.
Zaman

ilerledikçe sohbetin rengi
de�i�iyor. Geçmi�teki sırlar, “kuçu kuçu”

oyunları, kırgınlıklar, intikam duyguları
derken, nezaket ortamı içindeki bu sohbet,

yer yer güldüren bir hesapla�maya

dönü�üyor.
�ARKI ÖZGE FI�KIN’DAN...

Dekoru Gamze Ku�, ı�ık tasarımı ise Arek
Ni�anyan tarafından hazırlanan oyunun
sürprizi ise oyunun Bülent Ortaçgil’in
�arkısı. Seyirciler, oyunun ba�ında ve

sonunda Özge Fı�kın’ın sesinden “Benimle
Oynar Mısın?” �arkısına e�lik ediyorlar.
Kuçu Kuçu, 7 �ubat Per�embe ak�amı
20:30’da Kozzy Kozyata�ı Alı�veri� ve

Kültür Merkezi’nde, 23 �ubat Cumartesi
ak�amı 20:30’da ise Caddebostan Kültür

Merkezi’nde (CKM) sahnelenecek.
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EZ�D�LER� TANIYOR
MUSUNUZ?
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● Semra ÇELEB�

2Ocak’ta 70. ya� gü nü nü kut la d� �� m�z Ba r��
Man ço, 1 �u bat 1999’da he nüz 56 ya ��n day -
ken ge çir di �i kalp kri zi so nu cu Mo da’da ki

evin de ya �a m� n� yi tir mi� ti. 14 y�l d�r be den sel
ola rak ara m�z da ol ma yan Man ço, hâ lâ
dil ler de ve gö nül ler de. Geç mi� ku �ak -
lar ta ra f�n dan hiç bir �e kil de unu tul -
ma d� �� gi bi ye ni ku �ak lar da ta n� -
yor onu, çün kü mü zik le riy le ima -
j�y la, te le viz yon prog ram la r�y la
he pi mi zin top ra ��n da su yu olan
bu isim, ku �ak tan ku �a �a ak ta r�l -
ma ya de vam edi yor.  

Ba r�� Man ço’nun bu ka dar se -
vil me sin de ve sa hip ç� k�l ma s�n da
e�i La le Man ço ile o�ul la r� Do �u -
kan ve Ba t� kan’�n da bü yük pa y� bu -
lu nu yor. Man ço ad� na bir çok et kin li �e
im za atan ai le, Ba r�� Man ço ima j� n�n ko run -
ma s� için tüm gü cüy le ça l� �� yor. 

� 31 OCAK’TA SA NAT ÇI LAR DA 
MÜ ZE EV’DE OLA CAK

Man ço’nun 70. ya� gü nü nü bü tün y� la ya y� lan
et kin lik ler le kut la ma ya ha z�r la nan ai le, 31 Ocak
Per �em be gü nü, mü zis ye nin ölüm y�l dö nü mün de
star t� ve re cek. Her y�l ol du �u gi bi bu y�l da Ka d� -
köy Be le di ye si ta ra f�n dan mü ze eve dö nü� tü rü len
Ba r�� Man ço’nun 81300 Mo da ad re sin de ki evi
ge ce ya r� s� na ka dar aç�k ola cak ve üc ret siz ola rak
zi ya ret edi le bi le cek. 

Mü ze ev de bu lu �up soh bet et ti �i miz Ba r��
Man ço’nun e�i La le Man ço, ar t�k ge le nek sel ha -
le ge len bu lu� ma da ge çen y�l lar dan fark l� et kin -
lik le rin de ya p� la ca �� bil gi si ni ver di. Kur ta lan
Ex press’in akus tik bir kon ser ve re bi le ce �i ni söy -
le yen Man ço, Ba r�� Man ço’n�n “Mü sa de niz le
Ço cuk lar” kli bin de yer alan sa nat ç� la r�n da da vet
edil di �i ni ve hep si nin da ve ti ka bul ede rek o gün
Mü ze Ev’de, Ba r�� Man ço se ver ler le bi ra ra ya ge -

le cek le ri ni be lirt ti. Böy le ce 90’l� y�l la -
r�n po pü ler mü zis yen le rin den Bu rak
Kut, Ja le, Ha kan Pe ker, Mi ne, So ner
Ar� ca, Tay fun, Grup Vi ta min gi bi
isim ler o gün Ba r�� Man ço �ar k� la r�
söy le ye rek ka t� la cak an ma ya. 

La le Man ço, bir Ba r�� Man ço
hey ke li nin ser gi le ne ce �i müj de si ni de

ve ri yor: “Ba r�� Man ço’nun ye �e ni
Emel Man ço Var dar dün ya ça p�n da bir

hey kel t� ra� ol du.  Emel, Ba r�� Man ço’nun
çok gü zel bir bronz hey ke li ni yap t�. 31 Ocak

gü nü hey ke lin aç� l� �� da ola cak ve bu hey kel bir
ay bo yun ca Mü ze Ev’de ser gi le ne cek.”

� BA RI� MAN ÇO VA PU RU 
3 �U BAT’TA DE M�R ALI YOR

Ge le nek sel ha le ge len Ba r�� Man ço Va pu ru
bu y�l da Man ço �ar k� la r�y la de ni ze
aç� la cak. Va pur 3 �u bat Pa zar
gü nü sa at 10.30’da Mo da
�s ke le si’nden kal ka -
cak. Ba r�� Man ço
Va pu ru da her ke se
aç�k ve üc ret siz!
Bu va pu ra bin -
mek için va kit li ce
Mo da �s ke le -
si’nde ol ma n�z ye -
ter li. Ama is ter se -
niz, 10.50’de Ka d� -
köy Be �ik ta� �s ke le -
si’nden ya da 11.20’de Ka -
ba ta� �s ke le si’nden de va pu ra bi -

ne bi lir si niz. Ba r�� Man ço Va pu ru’nun son du ra -
��, mü zis ye nin kab ris ta n� n�n bu lun du �u Kan l� ca
ola cak. �ETT’nin tah sis et ti �i iki oto büs le te pe de -
ki me zar l� �a ç� ka cak kit le bu ra da ki an ma n�n ar -
d�n dan tek rar va pu ra bi ne rek dö nü� yo lu na ge çe -
cek. 

8 y�l d�r ge le nek sel �e kil de her y�l �u bat ay� -
n�n ilk Pa zar gü nü ger çek le �en et kin lik le il gi li
La le Man ço �un la r� söy lü yor: “Her y�l �DO, va -
pu ru bi ze tah sis edi yor, �ETT de iki oto büs ver di.
Bu y�l da ge çen y�l ol du �u gi bi va pur ge zi miz bo -
yun ca Do �u kan DJ’lik ya pa cak ve hep bir a��z -
dan Ba r�� Man ço �ar k� la r� söy le ye ce �iz. Bu ge zi -
den biz çok ke yif al� yo ruz. Ar t�k ge le nek sel le� -
me si ni is ti yo ruz. Ya ni di yo ruz ki ar t�k du yur ma -
dan da her kes bil sin ki; �u bat ay� n�n ilk Pa zar gü -
nü Ba r�� Man ço va pu run da bu lu �u yo ruz.”

� BA RI� MAN ÇO DER NE �� 
�S TAN BUL’DA!
La le Man ço, ge le nek sel
ha le ge len bu et kin lik ler

d� ��n da tüm y� la ya y� -
lan fark l� bir çok pro -
jey le Ba r�� Man -
ço’ya ya k� ��r bir
do �um gü nü kut la -
ma s� yap ma ya ha -

z�r la n� yor: “Bu y�l
bi zim için çok önem -

li her han gi bir ölüm
y�l dö nü mü et kin li �i de �il.

Ba r�� Man ço 70 ya ��n da di ye
ge ni� bir �em si ye miz var. Bu �em -

si ye yi aç t�k ve al t� na pro je le ri mi zi koy duk. Bu
pro je ler den en önem li si der ne �i mi zi �s tan bul’da
fa ali ye te ge çir me miz. 14 y�l son ra Ba r�� Man -
ço’nun ki �i li �i ni da ha ku rum sal ve sü rek li bir ha -
le ge ti re ce �iz. Ba r�� Man ço 7’den 77’ye Do lu
Diz gin Ba r�� ve Sev gi Der ne �i, k� sa ca Ba r��
Man ço Der ne �i An ka ra’da ku rul mu� tu, �s tan -
bul’da gay r� res mi ola rak ça l�� ma la r� m� z� sür dü -
rü yor duk ama ar t�k res mi ha le ge li yo ruz.”

� BA RI� ÇO CUK LA RI PRO JE S�
Ba r�� Man ço Der ne �i’nin bu y�l Ey lül ay�n da

ger çek le� ti ril me si plan la nan en önem li pro je si nin
“Ba r�� Ço cuk la r� Pro je si” ol du �u nu be lir ten La le
Man ço, he ye ca n� n� giz le me den an la t� yor: “Bu
pro je kay na �� n� Ba r�� Man ço’nun 50. ya� gü nün -
den al� yor. Ba r�� 50 ya �� na ba sar ken ya ni 1993
y� l�n da de di ki; ‘Do �um gü nü mü
tüm Tür ki ye’de ki kim se siz
ço cuk lar la kut la ya ca ��m.’
Tür ki ye’nin çe �it li �e hir -
le rin de ço cuk yu va la r�n -
da Ba r�� Man ço gü nü
yap t�k, �ar k� la r� n� söy -
le dik, pas ta kes tik.
Azer bay can’dan Bos -
na’dan sa va ��n ço cuk -
la r� n� �s tan bul’a ge tirt -
tik, uçak la ha va dan �e -
hir ge zi si yap t�k. Gü zel
bir res to ran da ye mek ye -
dik. An ka ra Ke çi ören Ço -
cuk Yu va s�’nda ki kut la ma ya
Sü ley man De mi rel ile Naz mi ye
Ha n�m da ka t�l d�. �s tan bul’da ki kut la ma ya da
Tur gut Özal ile e�i Sem ra Ha n�m gel mi� ti. Ha ri -
ka bir do �um gü nü kut la ma s� ol du. Bun dan yo la
ç� ka rak Ba r��’�n 70. ya� gü nü nü de böy le özel bir
et kin lik le kut la ya l�m is te dik. Bu se fer te ma m�z
Ba r�� ve Ba r�� ço cuk la r�. Ya k�n co� raf ya da ki sa -
va� tan et ki len mi� 7 ül ke den 77 ço cuk se çe ce �iz

ve �s tan bul’a ge ti re ce �iz.  Fi lis tin, Irak, So ma li,
Ka ra ba� ve Tür ki ye’den ço cuk lar ola cak bun lar.
Bu ço cuk la ra ba r�� me saj la r� ver dir te ce �iz, Ba r��
Man ço �ar k� la r� söy le te ce �iz. Ço cuk la r� Cum hur -
ba� ka n�’n� zi ya re te gö tür mek, An�t ka bir’i ve
Kö� kü gez dir mek is ti yo ruz. �s tan bul’da da Ba� -
ba kan’la ço cuk la r� bu lu� tu ran bir ge zi dü �ü nü yo -
ruz. Bu ma kam la r� geç mi� te ol du �u gi bi bu pro -
je de de gör mek is ti yo ruz.  Bu prog ra m� Ey lül ba -
��n da ger çek le� ti re ce �iz. Fi na li ni de 7 Ey lül’de
Har bi ye Aç�k ha va Sah ne si’nde,  Ba r�� Man ço
Söy lü yor al bü mün de yer alan sa nat ç� dost la r� m� -
z�n ka t�l d� �� bü yük bir kon ser le ya pa ca ��z.”
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YET���N, BARI� MANÇO
VAPURU KALKIYOOOR!
YET���N, BARI� MANÇO
VAPURU KALKIYOOOR!
YET���N, BARI� MANÇO
VAPURU KALKIYOOOR!
YET���N, BARI� MANÇO
VAPURU KALKIYOOOR!
YET���N, BARI� MANÇO
VAPURU KALKIYOOOR!
YET���N, BARI� MANÇO
VAPURU KALKIYOOOR!

14 yıl önce so�uk bir 1 �ubat günü kaybetti�imiz, 7’den 77’ye herkesin
sevgilisi Barı� Manço, ölüm yıldönümünde yine çocuk cıvıltılarıyla ve
�arkılarla anılacak. Bu yıl aynı zamanda 70 ya�ına basan Barı� Manço

için tüm yıla yayılan birçok etkinlik var. 31 Ocak günü müzisyenin müze
evi gece yarısına kadar açık olacak, 3 �ubat günüyse Barı� Manço

vapuru Moda’dan demir alacak. 
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LALE Manço, Kad�köy Belediyesi
taraf�ndan müzeye dönü�türülen Bar��
Manço Evi’yle ilgili ise �unlar� söylüyor:
“Müze bana kal�rsa en mükemmel �ah�s

müzesi. E�i var m� bilmiyorum ama
oldu�unu sanm�yorum. Buraya gösterilen
özen, verilen de�er bamba�ka! Çok güzel

i�letiliyor, hiçbir �ey gözden kaçm�yor.
Birkaç y�l önce aç�lmas�na ra�men sürekli
e�yalar�n bak�m� yap�l�yor, Belediye çok

titizleniyor. Bu da bizi çok sevindiriyor. Her
gün okullar ziyaret ediyor, �stanbul’da
gezilecek yerler aras�na girdi bile! Çok

gurur verici. Kad�köy Belediyesi, kendine
ait olmad��� halde buraya çok büyük

yat�r�m yapt�. Selami Bey çok cesurca
davrand�. Böyle bir �eyin alt�na girmek çok

ciddi bir yükümlülük. O yüzden Selami
beyin eme�ini ve cesaretini asla

kalbimizden silemeyiz.”  

‘EN MÜKEMMEL
ŞAHIS MÜZESİ’

YET���N, BARI� MANÇO
VAPURU KALKIYOOOR!
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● Mustafa SÜRMEL�

Fi kir te pe ve Çev re si Uy gu la ma �mar Pla n�
�im di de yol pay la r� tar t�� ma s�y la ye ni den
gün dem de. Fi kir te pe ve Çev re si Uy gu la ma

�mar Pla n�’n�n plan not la r� n�n ba z� mad de le rin -
de ya p� lan de �i �ik lik ne de niy le be �in ci kez as k� -
ya ç� ka r�l d�. Ya p� lan son de �i �ik li �in ar d�n dan
as k� ya ç� ka r� lan plan da va tan da� la r�n yol pa y�
ola rak ifa de et ti �i ka das tral yol la r�n em sa le ka -
t�l ma ma s� böl ge sa kin le ri ta ra f�n dan ele� ti ri li -
yor. Fi kir te pe Ma hal le si Muh ta r� Ha lil Er do �an,
Mer di ven köy Ma hal le si Muh ta r� Na zan Gür kan,
E�i tim Ma hal le si Muh ta r� Se ba hat tin Gü ven ve
Dum lu p� nar Ma hal le si Muh ta r� Ah met Ge diz
plan da ya p� lan de �i �ik li �e yö ne lik iti raz la r� n�
or tak bir ya z� ile �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye -
si’ne ilet ti ler.

Bü yük �e hir Be le di ye Ba� kan l� �� ta ra f�n dan
2011 y� l�n da onay la na rak yü rür lü �e ko nu lan  Fi -
kir te pe ve Çev re si Uy gu la ma �mar Pla n�nda
ikin ci bir ha yal k� r�k l� l� �� ya �a n� yor. Da ha ön ce
bi na yük sek li �i ser best b� ra k� lan an cak bir de �i -
�ik lik le 80 met re s� n� r� ge ti ri len plan lar, bu kez
ka das tral yol la r�n em sal he sap la ma s� na ka t�l ma -
ma s� ne de niy le va tan da� la ra ikin ci bir hak kay b�
ge ti ri yor. Fi kir te pe �mar pla n�y la il gi li ya �a -
nan sü re ci an la tan, Ka d� köy Be le di ye si
�mar Mü dü rü Erol Öz yurt, pla n�n be �in ci
kez as k� ya ç� ka r�l d� �� n� be lir te rek �un la r�
söy le di:

“Ya p� lan de �i �ik lik Ka s�m ay�n da onay -
lan d�. �u an da as k� da. Plan 11 �u bat ta ri hi ne
ka dar  as k� da ka la cak. An cak bu ra da da ya p�
ada s� için de ki ka das tral yol la r�n em sal he sa b� -
na ka t�l ma ma s� yö nün de plan no tu ç� kart t� lar.
Do la y� s�y la da ha ön ce den ve ril mi� olan hak la -
r�n bir k�s m� tek rar kal d� r�l m�� ol du. Ön ce 80
met re kal d� r�l d�, da ha son ra da bu ta di lat ta da ha
ön ce den ve ril mi� olan ka das tral yol la r�n em sa le
ka t�l ma ola y� en son ya p� lan ta di latla Bü yük �e -
hir Be le di ye Mec li si’nce ka bul edi len tek lif le
kal d� r�l d�. �mar ada s� ol du �u za man, bu imar
ada s� n�n için de birta k�m ka das tral yol lar, ha len
fi ili yat ta kul la n� lan yol lar, ko nut ya p� la� ma
alan la r�n da ka l� yor du. Do la y� s�y la bun la r� sat ma
di ye bir �ey söz ko nu su de �il di. �n�aat alan�nda

sa -
de ce bu alan la r�n

em sa li kul la n� la cak t�. Bu ra lar da
e�er ko nut sa ko nut ya p� la cak t�, ti ca ret se ti ca ret
ye ri ya p� la cak t�. Ba z� ya p� alan la r�n da 2000 met -

re ka re, 2500 met re ka re. 500 met re ka re,
1000 met re ka re ka das tral yol lar var. Bu nu
da 4,14 ile çarp t� �� n�z za man ç� kan top lam
alan ana in �a at em sa li ne ka t�l ma ya cak.
Ya ni va tan da �� m� z�n an la ya ca �� bir dil le
söy le mek ge re kir se da ha az in �a at ya pa -
cak lar ya da da ire ler kü çü le bi le cek, sa -
y� s� aza la bi le cek.Ya ni bir ya p� ada s�n da
si zin 200 met re ka re par se li niz var sa si -
zin em sa li niz, 4,14 ile çar p�l d� �� za man
or ta ya ç� kan so nuç tur. Bir de o ya p�
ada s� için de di ye lim ki 1000 met re ka -
re ka das tral yol var. Ora da ki si zin
his se ni ze te ka bül eden de 20 met re
ka das tral yol dan si ze ge li yor sa 4,14

ile çar p�l d� �� za man yak la ��k 83 met re -
ka re de ek bir in �a at ala n� si ze gel mi� ola cak t�.
Bu kal d� r�l d�.”

� �T� RAZ SÜ RE S�
11 �U BAT’TA DO LA CAK

Öz yurt, ya p� lan son dü zen le mey le top lam

in �a at ala n�n da mut la ka bir azal ma ola ca �� n� ve -
ya dai re alan la r�n da kü çül me ola ca �� n� ifa de
ede rek, “Ya dai re sa y� s�n da ya dai re alan la r�n da,
met re ka re le rin de kü çül me ola cak. Bu yol la r�n
sa t�l ma s� söz ko nu su de �il di. Bun la r�n em sa li
kul la n� la cak t� in �a at ala n� na. �u an da em sa li
kul la n� la ma ya cak. Ve bu Bü yük �e hir Be le di ye
Ba� kan l� ��’n�n yap m�� ol du �u ta di lat t�r” de di.

Öz yurt, plan de �i �ik li �i nin Bü yük �e hir ile
Ka d� köy Be le di ye le rin de as k� ya ç�k t� �� n�, in ter -
net say fa s�n dan da ya y�n lan d� �� n�, iti raz et mek
is te yen va tan da� la r�n Ka d� köy ve Bü yük �e hir
Be le di ye le ri ne 11 �u bat 2013 ta ri hi ne ka dar iti -
raz di lek çe si ver me le ri ge rek ti �i ni  söy le di. 

� MUH TAR LAR �T� RAZ
D� LEK ÇE S� VER D�

Fi kir te pe Ma hal le si Muh ta r� Ha lil Er do �an,
Mer di ven köy Ma hal le si Muh ta r� Na zan Gür kan,
E�i tim Ma hal le si Muh ta r� Se ba hat tin Gü ven ve
Dum lu p� nar Ma hal le si Muh ta r� Ah met Ge diz
plan da ya p� lan de �i �ik li �e yö ne lik iti raz la r� n�
or tak bir ya z� ile �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye -
si’ne ilet ti ler. Muh tar la r�n or tak ya z� s�n da, an -
la� ma la r�n ka pa na cak yol la r�n em sa le ka t� la rak
olu �an met re ka re le re gö re ya p�l d� ��, bu an la� -
ma lar ne ti ce sin de de 500’den faz la par se lin y� -
k�l d� ��n�, bu nun d� ��n da da bin ler ce Fi kir te pe li -
nin böl ge den ge çi ci ola rak ta ��n d� �� be lir ti le rek,
ada içi yol la r�n hiç bir du rum da em sa le ka t� la ma -
ma s� yö nün de ki ye ni ge li� me nin Fi kir te pe li le ri
pe ri �an et mek an la m� na gel di �i ifa de edil di. Or -
tak ya z� da, “Plan ya p�l ma dan ön ce böl ge mi zin
imar so run la r� var d� an cak �im di çok ama çok
büyük so run la r� m�z var. Bi na lar bo �al d�, es naf
kan a� l� yor, yol lar da yü rü ye mez ha le gel dik.
Plan bi ze çö züm de �il çö züm süz lük ge tir di. Ve -
ri len hak lar ya va� ya va� ge ri al�n ma ya ba� lan d�”
de ni le rek so ru nun bir an ön ce çö zü me ka vu� tu -
rul ma s� ta lep edil di.
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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

atio nal Ge og rap hic ka nal�nda ‘Ta bu’
ad�nda bir prog ram var. Ben de ilk de -
fa geç ti �i miz haf ta iz le dim. Ne ka dar�
ger çek oras�ndan �üp he et tim an cak

id di alar� hep si nin ger çek ol du �u yö nün de.
Prog ram�n kon sep ti ni özet le yim. Prog ram baz�
ül ke ler de ta bu hat ta ya sal ola rak ya sak olup,
ki mi ül ke de ka bul edi le bi lir gö rü len dav ran�� ve
ha yat tarz lar�n� dün yan�n çe �it li yer le rin den ör -
nek ler le göz ler önü ne se ri yor. �z le dik çe hi kâ -
ye ler den baz�lar� inan�lmaz, baz�lar� ko mik,
baz�lar� mi de bu land�r�c� ge li yor in sa na... (Her
bün ye de farkl� et ki ya pa bi lir el bet te, za ten kon -
sept bu!)

En iyi si bir kaç ör nek ve re yim... Me se la
dün ya da ye ti� kin olup, ze kâs�nda bir prob lem
ol may�p, her gün i�e gi dip, ev de be bek gi bi
dav ran may� se ven in san lar varm��. Prog ram�
iz ler ken 28 ya��nda bir genç adam�n ev de be -
bek tu lu mu ve a�z�nda em zik le do la��p, le go
oy na mas�na �a hit ol dum. Son ra bir de çiz gi
film ka rak ter le ri nin kos tüm le riy le do la� may�
se ven ye ti� kin ler varm��. Bir ör ne �i Ja pon -
ya'da bir bok sör. Özel ha yat�nda kad�n çiz gi
kah ra man lar�n k�ya fet le ri ne bü rü nüp, öy le ra -
hatl�yor mu�. Hat ta Ja pon ya'da bu �e kil de gi -
yin mi� er kek gar son lar�n ser vis yapt��� bir ca fe
varm�� ve baz� kad�nlar böy le er kek le ri çe ki ci
bu lu yor larm��. Ya ni dün yan�n ne re si ne gi der -
se niz aca ip kar��la na cak bu du rum, ora da a��r�
bir ga rip se mey le kar��lanm�yor mu�. Bir di �er
ör nek ise Ame ri ka'da iki ço cu �u ve e�iy le ya -
�a yan bir ai le ba bas�n�n ‘se cond li fe’ adl� bil gi -
sa yar oyu nun da ikin ci bir ha yat� ya �a mas�. �lk
etap ta ga rip gel me ye bi lir ama bu bey gü nü nün
yar�s�n� sa nal ha yat�nda ge çi ri yor, sa nal k�z�yla
cin sel ili� ki ye gi ri yor; ai le siy se onun di �er ha -
yat�n� bi li yor ve ka bul edi yor.

Dü ze nin boz du �u ki �i lik ler di ye dü �ü nü yor
in san ilk etap ta; üç ke re tah ta ya vu ru yor ve ha -
li ni ze �ük re di yor su nuz. Asl�nda bu ör nek le rin
hep si ne ba sit bir ge nel le mey le ‘ikin ci ha yat’
ola rak ba ka bi li riz. Ta bi bu ra da ki ikin ci ha yat lar
il kin den son ra ba� lam�yor, onun la pa ra lel iler li -
yor. Ken di le ri bu nun bir ruh sal has tal�k ol -
mad���n� söy le se ler de, be nim dur du �um yer -
den kay bol mu� lu �u, ka bul le ne me yi �i, ümit siz
bir var ol ma mü ca de le si ni ça�r��t�r�yor. Ta bi i
i�in asl�n� psi ki yat rist le re ve top lum bi lim ci le re
sor mak laz�m. Ben bu ra da ta bu lar� da ta bu lar�
y�kan lar� da yarg�la ma ya ca��m.

Hep si bu �id det te ve ya bu ka dar kö �e li ol -
ma sa da he men he men her kes, sa de ce ken di -
ne ait bir ala na ih ti yaç duy maz m� ha yat�nda?
Ki mi tek ba��na yü rü yü� le re ç�k�p ha yal dün -
yas�na da lar, ki mi haf ta da üç sa at git ti �i spor
sa lo nun da ken di ni at let gi bi his se der, ki mi gö -
nül lü ola rak ti yat ro da oy nar... Ve i�in asl� in -
san lar�n ‘ruh sal’ an lam da ikin ci ki �i lik le ri vard�r.
(Baz�lar�n�n üç, dört, be�...) Ha ni baz�lar� en son
on be� se ne ön ce gör dü �ü bir in san hakk�nda
“O be nim üni ver si te den ar ka da��m, ben onun
ci �e ri ni bi li rim” fi lan der ya, i� te o bü yük bir
yan�lsa mad�r. De �il üni ver si te den ar ka da� ol -
mak, her gün gör sen yi ne iç dün yas�n� bi le me -
ye bi lir sin. 

Gün ge li yor in san ken di ni tan�yam�yor! Za -
man geç tik çe de �i� mi yor mu yuz? Ba zen ken -
di mi ze bi le iti raf ede me di �i miz ruh hal le ri ne
gir mi yor mu yuz? �s tis nas�z ‘her’ in san�n gö rün -
me yen bir yü zü vard�r.

Gü nü müz de ‘ken di ne dö nü�’ ki tap la ra dö -
kül dü, film le re ko nu ol du, in ter net oyun lar�nda
mil yon lar ca sa nal ha yat ku rul du. Ki �i sel ge li -
�im se mi ner le ri, kurs lar, te ra pi grup lar� kol ge -
zi yor. ‘�kin ci bir ha yat’ in sa no� lu nun te mel ih ti -
yaç lar� aras�na gir di. Aca ba ön ce ki ne sil ler için
de böy le miy di; yok sa bun lar me ka nik le �en,
oto ma tik le �en, kar ma��kla �an mo dern ha yat�n
ürün le ri mi? �m kan lar m� artt�; in san lar m�
yaln�zla�t�?

As l ı  AY HAN
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iKiNCi
HAYATLAR Fikirtepe ve Çevresi Uygulama �mar Planı yeniden askıya çıktı. Be�inci kez askıya çıkarılan planda kadastral yolların

emsal hesabına katılmaması yönünde önemli de�i�iklikler var. Fikirtepelilerin yıllarca bekledi�i ancak birçok hak
kaybıyla hayal kırıklı�ı ya�adı�ı plandaki son düzenleme, bu kez toplam in�aat alanında mutlak bir azalmaya veya

daire metrekarelerinde küçülmeye neden olabilecek. 11 �ubat 2013 tarihine kadar askıda kalacak planlara
Fikirtepeliler’in itiraz hakkı var. Ancak hakkın kullanılması için vatanda�ların dilekçe vermesi gerekiyor. 

Fikirtepe’de hesap yine şaşacakFikirtepe’de hesap yine şaşacakFikirtepe’de hesap yine şaşacakFikirtepe’de hesap yine şaşacakFikirtepe’de hesap yine şaşacakFikirtepe’de hesap yine şaşacak

Kariya Filmcilik Sanayi ve Ticaret
LTD �T�’ne ait 28.11.2005 tarih ve
444078 numaral�, 29.11.2005 tarih
ve 223886 numaral� ve 05.02.2007

tarih ve 950491 numaral� 3 adet
makbuz kaybolmu�tur.

Hükümsüzdür. 

Esas no: 2012-689 Karar no: 2012-319
Kad�köy 6. Asliye Hukak Mahkemesi’nden

Mahkememizce verilen 7/11/2012 gün 2012/689 Esas,
2012/319 karar say�l� ilam� ile talebin kabulüne,

�stanbul ili, Üsküdar ilçesi, Kuzguncuk mah. Köy, cilt
no 30 hane no 566’da kay�tl� Nam�k Kemal ve

Süheyla’dan olma, �stanbul 07.01.1973 do�.lu ve
34942750532 TC kimlik nolu talep eden Gül Tulum’un
Tulum olan soyisminin Tulun olarak de�i�tirilmesine,

Ayn� nüfusta kay�tl�, Nam�k Kemal ve Süheyladan olma
�stanbul 22/04/1959 do�umlu 34945750478 TC kimlik
nolu Ahmet Hamdi Tulumun Tulum olan soy isminin

Tulun olarak de�i�tirilmesine,
Ayn� nüfüsa kay�tl�, Charles Victor Theodule ve Yvette
Paulette’den olma Meoux Fransa 05/02/1956 do�.lu
ve 34939750606 TC kimlik nolu talep eden Jojelle

Marie Blanche Tulum un Tulum olan soyisminin Tulun
olarak de�i�tirilmesine, 

Ayn� nüfusa kay�tl� Ahmet Hamdi ve Joelle Marie
Blanche’den olma Paris Fransa 21/10/1984  do�.lu ve

34936750760 TCkimlik nolu talep eden Axel Nam�k
Charles Tulum un Tulum olan soyisminin Tulun olarak

de�e�tirilmesine 
Da�i�ikli�in gazete ile ilan�na T.M.K. nun 27. Maddesi

uyar�nca ilan olunur. 22/1/2013

�S�M DE����KL��� �LANI

KAYIP İLANI

Kadıköy Belediye Ba�kanı Av. Selami Öztürk de
Resmi Blog sayfasında ‘Kentsel Dönü�üm ve Kadıköy’
ba�lıklı yazısında Fikirtepe ve Çevresi Uygulama �mar
Planı ile ilgili görü�lerini payla�tı. Ba�kan Öztürk’ün

blog yazısından bölümler özetle �öyle:

Yazısında, “�stanbul’da uygulanan model
‘kentsel dönü�üm’ de�il ‘kentsel yenileme’
dir” diyen Ba�kan Selami Öztürk, kentsel

dönü�ümün; belli bir nüfusun bütün sosyal,
kültürel, sa�lık, e�itim ihtiyaçlarının

kar�ılanabildi�i alan düzenlemesi anlamına
geldi�ini, �stanbul’da yapılanınsa kentsel

yenileme oldu�unu ifade etti. “Yani bir bina
ya da bir mahalle komple yıkılıyor ve

yapılıyor. Ama o mahallede olması gereken
ye�il alan, e�itim
alanı, sa�lık alanı

nüfusa göre
bırakılamıyor.

Dolayısıyla bu bir
kentsel yenilemedir.”
Öztürk, �stanbul gibi
bina sto�unun çok

eski oldu�u ve
deprem riski olan bir

bölgede bina
yenilenmesinin de
önemli oldu�unu

vurgulayarak, 1999
depreminden sonra
geçen 13 yıllık sürenin de�erlendirilemedi�ini

belirtti. Öztürk, Çevre ve �ehircilik
Bakanlı�ı’nın almı� oldu�u önlemin en uygun

çözümlerden biri oldu�unu belirterek,
Kadıköy’de  2.07 olan imar hakkının 2.50

çıkarılması halinde önemli ölçüde binaların
yenilenebilmesi fırsatı olu�aca�ını, ek bir

finansal deste�e gerek kalmayıp, kent
rantının kentliyle bölü�ülmü� olaca�ını ifade

etti. Fikirtepe’de 1500’e yakın daire yıkıldı�ını,
mülk sahiplerinin biraraya gelip ada bazında

yapıla�maya gitti�ini, bu yapıla�mada 200

tane parselin üç-dört tane
blokta toplanaca�ını, böylece

daha fazla ye�il alan
kalaca�ını ve yolların biraz
daha geni� olabilece�ini de
belirten Öztürk, “100.000’e

yakın nüfus hiç mühendislik
hizmeti alınmamı� binalarda

ya�ıyordu. Dolayısıyla bundan
da kurtulmu� olacaklar. Bu

bölgede her ne kadar
yüksek katlı yapılar

olacaksa da bölgeye
en uygun çözüm

ortaya çıkacak, bu
nedenle Büyük�ehir

Belediyesinin
bölgede yapmı�
oldu�u yenileme

projesini en ba�ından
beri destekledim”

dedi. Çevre ve
�ehircilik

Bakanlı�ı’nın
çıkarmı� oldu�u

yasayı üst yapı sorunlarının
çözümü için önemli

gördü�ünü, bir apartmanda
kat maliklerinin 3/2’sinin

yapım için hemfikir olması ve
sonrasında yıkıma

ba�lanmasını do�ru
buldu�unu kaydeden Öztürk,

Fikirtepe, E�itim ve
Dumlupınar bölgesinin

gecekonduların yo�unluk arz
etti�i alanlar oldu�u için bu

bölgelere özel plan
uygulandı�ını da ifade etti.

Üç ay içerisinde de
Kadıköy’ün tüm bölgeleriyle
ilgili plan ve projeleri teklif
olarak Çevre ve �ehircilik

Bakanlı�ına götüreceklerini
de açıklayan Öztürk,

“Bakanlıkla görü�melerimiz
devam ediyor. Onların

önerilerini dikkate alarak
hazırlıyoruz projelerimizi.

Ama bu süreçte asıl görev
yapması gereken kurum
Büyük�ehir Belediyesi.

Bu i� Büyük�ehir
Belediyesinin i�i” dedi.

KADIKOY-8:Layout 1  1/24/13  10:38 AM  Page 1



● Gökçe UYGUN
Kabartma sanatı ürünü eserleriyle tanınan
ressam Türkel Türegün’ün, 50. sanat yılı

�erefine hazırladı�ı “Benim Baharlarım” adlı
resim sergisi, 20 Ocak Pazar günü Kadıköy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
açıldı. Türegün’ün 34. sergisi olan serginin
açılı� töreninde konu�an Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami Öztürk, Türegün’ün birçok
sergi açtı�ını anımsatarak, “Bugün daha da

bir onurlandım. Sayın Türegün’ün 50 yılık
eme�inin ürünleri bizim salonlarımızda

sergileniyor. Bunun için kendisine te�ekkür
ederim” dedi. Öztürk, belediyenin ve

Kadıköylülerin sanata verdikleri önemin bir
göstergesi olarak hazırlanan plaketi

Türkel Türegün’e sundu.
50 YILDIR FIRÇAYI BIRAKMADI...

Ahmet �im�ek E�itim Kurumları sahibi Ahmet
�im�ek de hayatını sanata adamı�, sanatla
bütünle�mi� Türegün gibi bir aile dostuna
sahip olmaktan duydu�u memnuniyeti dile

getirdi. �im�ek, “Aradan geçen 50 yılda bizler
yıprandık, yorulduk ama Türkel Hanım

sanatın enerjisi ve heyecanı ile üretmeye
devam ediyor. O hiç usanmadı, fırçayı elinden

hiç bırakmadı.  Sava�la u�ra�an toplumlar
bedbaht, sanatla u�ra�anlar ise mutlu olurlar.

Bunu temin eden sanatçılarımıza ne kadar
�ükran duysak azdır” diyerek, Türegün’e bir

plaket verdi. 
Açılı�a, e�i Sevim Emre ile katılan usta
sanatçı Orhan Gencebay ise Atatürk’ün

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarına
biri kopmu� demektir” sözünü anımsatarak,

“Türkel hanım gibi sanatçılar, ya�amın
esteti�ini olu�turur. Sanatçılar daha adil,
barı�cıl, sevgi dolu bir dünya için mesaj
verirler” yorumunu yaptı. Usta sinema

oyuncusu Göksel Arsoy ise “Bu zarif insan
yıllardır sanata a�ık bu güzel insanları

sergilerinde biraraya getiriyor. Bu hisleri bize
verdi�i için kendisini

kutluyorum” dedi. Survivor
adlı yarı�mayla isimlerini
duyuran ve daha sonra

evlenen Hakan Hatipo�lu-
Gizem Akın çiftinin de
aralarında bulundu�u
kalabalık bir davetli

toplulu�unun katıldı�ı açılı�a,
�stanbul Büyük�ehir Belediye

Ba�kanı Kadir Topba� da
çelenk gönderdi. Türkel

Türegün’ün karde�i Atilla
Önen’in a�aç oyma 

9 eseriyle, tasarımcı kızı Filiz
Süzer’in de annesinin

resimlerini ev tekstiline
uyguladı�ı eserleriyle katıldı�ı,
CKM Performansbir Katı’ndaki
sergi, 30 Ocak’a kadar ziyaret

edilebilir.

25 - 31 OCAK 2013YA�AM 9

� 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…

Resimde kabartma sanatının
öncüsü olan Türkel Türegün, bir

asırlık sanat ya�amını Kadıköy’deki
sergisiyle kutluyor. 
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Ünlü �air Ahmet Ha�im’in bir dönem ya�adı�ı Rıhtım’daki tarihi kona�ı
satın alan Kadıköy Belediyesi, burayı kültür merkezi yapacak. 

50 YILIN BiRiKiMi
BU SERGiDE
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Ka mu oyun da e�i tim ve ö� re ti min en faz la ko -
nu �ul du �u, e�i tim tar t�� ma la r�n�n ya �an d� ��
bu ö� re tim y� l� n�n bi rin ci dö ne mi ni ge ri de

b� rak t�k. Bu y�l e�i tim ve ö� re tim, ül ke gün de mi ni
uzun sü re ve ön ce lik li gün dem ola rak
me� gul et ti. Ül ke ge ne lin de ve li-va tan da�
dü ze yin de 4+4+4 ola rak bi li nen 6287 Sa -
y� l� �l kö� re tim ve E�i tim Ka nu nu ile Ba z�
Ka nun la rda De �i �ik lik Ya p�l ma s� na da ir
ka nun kap sa m�n da bir çok kök lü de �i �im -
le rin ha ya ta ge çi ril di �i bu zor lu sü re ci Ka -
d� köy Mil li E�i tim Mü dür lü �ü ai le si ola -
rak güç bir li �i için de ba �a r� l� ge çir dik.
E�i ti m ka de me len di ri le rek es nek le� ti ril di.
�mam Ha tip Or ta okul la r� ye ni den aç�l d�.
Zo run lu e�i tim 12 y� la ç� ka r�l d�. �l ko kul da
ilk de fa oyun ve fi zi ki et kin lik ler der si uy -
gu la ma ya kon du. Or ta okul da haf ta l�k ders
saa ti, ge li� mi� ül ke ler se vi ye si ne ge ti ril di.
Or ta okul lar da seç me li ders sa at le ri ar t� r�l -
d�, ö� ren ci ler da ha faz la il gi ve ye te nek le -
riy le il gi li ders le bu lu� tu, e�i tim da ha es -
nek ve kap sa y� c� ha le ge ti ril di. K� l�k k� ya -
fet yö net me li �i de �i� ti ve 2013-2014 e�i tim ve ö� re -
tim y� l�n dan iti ba ren k� l�k k� ya fet ser best li �i uy gu la -
na cak. Okul Ai le Bir li �i yö net me li �in de de �i �ik lik -
ler ya p�l d� ve ve li le rin okul la il gi li ka rar lar da biz zat
yer al ma s� ile ço cu �u nu dev let oku lu na gön de ren ai -
le le rin im kân la r� n� zor la ya rak okul için faz la dan
öde me yap ma s� n�n önü ne ge çil me si amaç lan d�. Üc -
ret siz ki tap da �� t� m� ve yak la ��k 500 ci va r�n da ki özel
e�i ti me muh taç ö� ren ci le ri mi zin oku la eri �i mi için
üc ret siz ta ��n ma s� na bu y�l da de vam edil di.

Ka d� köy’de ör gün e�i tim ku rum la r� m�z da 67
bin, yay g�n e�i tim ku rum la r� m�z da 73 bin ol mak
üze re 140 bin bi rey e�i tim-ö� re tim hiz met le ri ne
eri� ti. Okul la r� m�z da �u be ba �� na or ta la ma 22
ö� ren ci dü� tü. En çok ta lep gö ren ve çev re il çe -
ler den ö� ren ci le rin çok ra� bet et ti �i mes lek li se -
le ri miz de ka y�t dö ne min de a�� r� ta lep le kar �� la� -
m�� ol ma m� za ra� men bu okul la r� m�z da bi le
ders lik ba �� na dü �en ö� ren ci or ta la ma m�z 36’d�r.
Ge nel ola rak ör gün e�i tim de ders li �e dü �en or ta -
la ma ö� ren ci sa y� m�z 25, �u be ye dü �en ö� ren ci
sa y� m�z ise 22’dir. Bu ra kam lar mü dür lü �ü mü -
zün stra te jik pla n�n da baz ola rak al d� �� AB or ta -
la ma la r� na uyum lu ve bir çok AB ül ke si nin or ta -
la ma la r�n dan da ha iyi bir du rum da d�r. Bu na ra� -
men ha len ye ni le me ve des tek in �a at� de vam
eden 7 oku lu muz ve on la ra ev sa hip li �i ya pan
okul la r� m�z da iki li e�i tim ya p�l ma s�, Ti ca ret
Mes lek li se miz, Ana do lu Mes lek ve K�z Mes lek

li se mi zin çok ta lep gö ren okul lar ola rak il çe or -
ta la ma s� n�n üze rin de ki s� n�f mev cut la r�, e�i tim -
ci le ri miz ö� ren ci le ri miz ve li le ri miz ve biz yö ne -
ti ci le ri zor la yan bir du rum ol mu� tur.

Öte yan dan Ba kan l� �� m� z�n “Okul lar da Ha -
yat Ol sun”, �s tan bul Mil li E�i tim mü dür lü �ü mü -
zün e�i tim po li ti ka la r� n�n bir ge re �i ola rak “Ya -
zar lar Okul da”, “De �er ler E�i ti mi” pro je le ri ni
bu y�l da ba �a r�y la uy gu lu yor ve de vam et ti ri yo -
ruz.

“Li der ve Mo del bir ku rum ol mak” viz yo nu -
na uy gun ola rak ge çen y�l ha ya ta ge çir di �i miz
“An ne Ba ba Ve li E�i tim ve Reh ber li �i” pro je -
miz ile www.ka di koy-meb.gov.tr ad re sin de ki
gör sel vi de olar üze rin den ay l�k 5 bin zi ya ret çi ye
ula� m�� bu lun mak ta y�z. Bu y�l da iki önem li ve
de �er li pro je mi ze ça l�� ma ya de vam edi yo ruz. Bu
pro je le ri miz den bi ri si “En ge lli ler de Mes le ki
Reh ber lik” tir. Pro je pla n� m� za gö re mart ay� so -
nun da reh ber ki ta b� m�z ve gör sel vi de ola r� m� z�
ha z�r la ya rak ya y� l� ma su na ca ��z. Di �er pro je miz
ise yi ne ay n� de re ce de önem li olan yö ne ti min
top lam da ka li te si ni da ha da yük selt mek için
“EFQM Mü kem mel lik Mo de li ” yö ne ti mi -
nin uy gu la ma ev re le ri ni ha ya ta ge çir mek tir.
Tüm bu ça ba la r�m�z ül ke mi zin en önem li ve de -
�er li kay na �� olan ö� ren ci le ri mi zin ki �i sel ve
aka de mik ola rak ge li� me si, hem bu gün kü ih ti -
yaç la r� hem de ge le ce �e ha z�r ola bil me le ri ni sa� -
la ya cak bil gi be ce ri ve dav ra n�� la r� ka zan d�r mak
için dir. Bu ka za n�m la ra ne ka dar ula� t�k la r� n�n
gös ter ge per for mans la r�n dan bi ri si de ba� ta sos -
yal ol mak üze re duy gu sal ve aka de mik ge li �im

gös ter ge le ri ni yan s� tan karneleridir. Ül ke miz ge -
ne lin de ve ma ale sef e�i tim çev re miz de ön ce lik -
le or ta ö� re tim ve yük sek ö� re ti me ge çi� s� na v�
ha z�r l�k la r� na odak lan m�� du rum da lar. Bu ger çe -

�i an l� yor ol mak la be ra ber ö� ren ci le ri -
mi zin e�i tim sel ge li �im ba �a r� gös ter ge -
sin de ön ce lik le öl çü al�n ma s� n� sa k�n ca l�
bu lu yo ruz. Bu sa k�n ca l� tu tum lar ne de -
niy le öze llik le kar ne dö nem le rin de is ten -
me dik ö� ren ci ve li ça t�� ma la r� ya �an -
mak ta d�r. Bu ça t�� ma lar da an ne-ba ba lar
is te me den, ö� ren ci kar ne si ni ye te rin ce
do� ru yo rum la y�p de �er len di re me dik le -
rin den üzü cü, in ci ti ci ve öz gü ve ni azal t� -
c� so nuç la ra ne den ola bil mek te dir ler. Bi -
zim ve li le ri miz den bek len ti miz, kar ne le -
rin ön ce lik le ço cuk la r� m� z�n sos yal ve
duy gu sal ge li �im le ri ni gös te ren dav ra -
n�� lar bö lü mü nü in ce le me le ri dir. Bu bö -
lü me yan s� yan duy gu sal ve sos yal ge li -
�im ler için ö� ren ci le ri mi ze mut la ka des -
tek le yi ci ge ri bil di rim de bu lun ma la r� d�r.
Çün kü bu bö lüm ha yat ba �a r� s�n da da ha

da önem li dir. Yi ne kar ne nin ö� ren ci le ri miz için
bir kor ku bel ge si ola rak al g� lan ma s� na ne den

ola cak �id det li tep ki ler den uzak dur ma la r� d�r.
Bu nun ye ri ne kar ne nin ö� ren ci le ri nin için de bu -
lun duk la r� im kân ve �art lar için de 1. Ya r� y�l da
gös ter dik le ri ça ba n�n bir gös ter ge si ola rak dü -
�ün me le ri, e�er k� r�k not lar var sa bun la r� na s�l
dü zel ti riz di ye bir lik te bir plan la ma yap ma y�
öner me le ri,  da ha ger çek çi ve des tek le yi ci bir tu -
tum ola cak t�r. Ö� ren ci le ri mi zin kar ne le rin de ki
po zi tif ge li �im ve ba �a r� l� not la r� na mut la ka hak
et tik le ri il gi yi gös ter me li dir ler. Za y�f bö lüm le rin
ne den le ri ni çö züm le me ye ve an la ma ya ça l�� ma -
la r�, ke sin lik le ba� ka ö� ren ci le rin not la r� ile k� -
yas la ma yap ma ma l� d�r lar. Önem li ola n�n elin -
den ge le nin en iyi si ni yap mak ol du �u nu be lir te -
rek �art lar el ve ri� ise, ma kul ve ön ce lik le ih ti yaç
odak l� ödül len dir me yi ter cih et me le ri dir. Ka d� -
köy Mil li E�i tim Mü dü rü ola rak ö� ret men le ri -
mi ze,  ö� ren ci le ri mi ze ve ai le le ri ne 1. dö nem de -
ki ça ba la r� için çok te �ek kür edi yo rum. 

Da ha faz la ça ba, da ha faz la ba �a r� ge ti re cek -
tir. 

Ö� ren ci le ri mi zin dö nem ta ti lin den yor gun -
luk la r� n� ge ri de b� ra ka rak, mut la ka ama mut la ka
zevk le oku duk la r� ki tap lar dan oku ya rak ta ti li de -
�er len dir me le ri ni bek li yo ruz. 
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ok üst dü zey gö rev le ri olan yö ne ti ci bir ar -
ka da ��m te le fon aç m�� t�. “Ak �a mü ze ri bir -
lik te bir çay içe bi lir mi yiz?” de di. Gel di �in -
de uy ku suz ve yor gun bir ha li var d�. Na s�l

ol du �u nu sor dum. �yi yim ama bi li yor sun ben
çok duy gu sal bir in sa n�m; kü çük olay lar bi le
be ni ça buk et ki li yor” di ye sö ze ba� la d�. An lat -
t�k ça, an la d�m ki bü yük bir kar ma �a ve çal kan -
t� için de. Ev de ve i� te olan kü çük olay lar dan,
ol ma s� ge re ken den da ha faz la et ki le nin ce ka -
fa s� ka r�� m��. Ka r� ��k ka fa ile olay lar üze rin de
bi raz da ha yo �un la ��n ca, içi ne dü� tü �ü dep re -
sif du rum si nir le ri ni iyi ce za y�f lat m��. Be nim le
ko nu �ur ken, “Ben çok duy gu sa l�m” di ye rek
ken di ni çök mü� ha lin den ak la ma ya ça l� �� yor -
du. Bi raz soh bet edin ce an la d�m ki duy gu sal -
l�k ta bi ri ni, duy gu la r� n� yo �un bir �e kil de ya �a -
mak,  duy gu la r� n�n et ki si al t�n da ya �a m� n� bi -
çim le mek ola rak yo rum lu yor ve duy gu sal l� �� ile
if ti har edi yor du. 

Duy gu lar bi zim iç sel reh ber lik kay na �� m�z -
d�r. Duy gu lar da çok önem li bil gi ler var d�r. On -
lar ka fa m� z� ka r�� t�r maz ak si ne ay d�n la t�r lar;
em pa ti ku ra rak in san la r� an la ma m� z�, iyi ili� ki ler
için de ya �a ma m� z� sa� lar lar. �li� ki le ri mi zi sez -
gi sel bil gi ler le zen gin le� ti rir ve du yar l� l� �� m� z�n
reh ber li �i ile da ha bi linç li bir ha yat sür me mi ze
ne den olur lar. Bi ze iz le me miz ge re ken do� ru
yo lu gös te rir, iç sel bir pu su la gö re vi ya par lar.
Duy gu lar, içi miz de ki ener ji ve ri ci güç tür ve bi -
zim ana di li miz dir. Ye ni do �an bir ço cuk ko -
nu� ma y� bil mez, ama tüm is tek le ri ni duy gu la r� -
n� d� �a vu ra rak an la t�r. Dil ola rak duy gu la r� kul -
lan d� �� m�z za man ifa de zen gin li �i ne ula �� r�z.
Dil, ica b�n da ya lan ve ya yan l�� �ey ler söy le ye -
bi lir ama duy gu lar bu nu be ce re mez, her �ey le -
ri aç�k ça gö rü lür, his se di lir. Ken di mi zi ve ba� -
ka in san la r� ta n� ya bil mek için duy gu lar vaz ge -
çil mez bir de �e re sa hip tir ler. Duy gu la r� n� za
odak lan ma y� ve ta n� ma y� ö� ren di �i niz de her
duy gu nun ifa de et ti �i ina n�l maz bil gi le re ula ��r -
s� n�z. �li� ki ler ko nu sun da ki be ce ri le ri niz ge li �ir,
zen gin le �ir. �çi niz de ki en de rin ya ra la r�n se si ni
duy gu la r� n�z ara c� l� ��y la du ya bi lir, iyi le� ti re cek
�i fa ya on lar la ula �a bi lir si niz.

Duy gu lar ruh sal ge li �im için ih ti yaç du yu lan
do na n�m d�r. On la r� ka bul len mek ve do ya s� ya
ya �a mak ge re kir. Bir çok bü yük ac� ve pi� man -
l�k, duy gu la r�n ifa de edi le me me si ve reh ber li -
�in den ya rar la n� la ma ma s� ne de niy le ya �an -
m�� t�r. Her in san sak la ma dan ve bas k� al t� na
al ma dan duy gu la r� n� co� kuy la ya �a ma l�, duy -
gu la r�y la dost ol ma l� d�r. Duy gu lar la dost luk
ruh sal, zi hin sel ve fi zik sel sa� l� ��n te me li dir. 

Duy gu sal l�k ise ma ne vi bün ye mi zi ke mi ren
za rar l� bir kurt tur. Çün kü duy gu sal l�k, yö ne ti ci
ar ka da �� m�n söy le di �i gi bi duy gu la r� yo �un bir
�e kil de ya �a mak de �il; duy gu la r�n ege men li �i
al t� na gir mek tir. Duy gu la r�n ege men li �i al t� na
gi ren her in san olay la r� ob jek tif bir �e kil de iz le -
me ola na �� n� kay be der. Ya �a ma, et ki si al t�n da
kal d� �� duy gu la r�n pen ce re sin den ba kar. Ör ne -
�in ki lo so ru nu ne de niy le ra hat s�z l�k du yan bir
in san; yi ye cek, içe cek ve ya di yet ten bah se di -
len bir soh bet te, ko nu� ma la r� he men ken di
üze ri ne al�r, di �er in san lar dan fark l� din ler ve
ra hat s�z olur. Yal n�z l�k duy gu su ya �a yan bir in -
san, el ele yü rü yen bir çift ten, soh bet eden iki
ar ka da� tan ve ya ka la ba l�k top lan t� lar dan di �er
in san la r�n duy du �u haz z� du ya maz. A�a �� l�k
duy gu su için de olan in san güç lü den, gü zel -
den, ün lü den ho� lan maz. Duy gu la r�n bü yük
ener ji sin den ya rar lan mak için duy gu la r�n ege -
men li �in den kur tul mak, duy gu la r�n zen gin li �i ni
do ya s� ya ya �a ya bi le cek ob jek tif ba k�� aç� s� na,
ya ni öz gür lü �e ka vu� mak ge re kir.

Duy gu sal l�k ta duy gu la r�n kar ma �a s� ya �an -
d� �� için du yar l� l�k tan uzak la �� l�r. Bu kar ma �a
için de bir gün bir duy gu, di �er gün ba� ka bir
duy gu a��r ba sar ve ha ya ta ba k� �� m�z üze rin de
ege men lik ku rar lar. Duy gu lar iç sel pu su la ol -
mak ye ri ne �a ��r t� c� ve ya n�l t� c� bir du ru ma dü -
�er ler. T�p k� yö ne ti ci ar ka da �� m�n içi ne dü� tü -
�ü kar ma �a ve çal kan t� gi bi… Duy gu la r�n zen -
gin li �i ve yap t� �� reh ber lik bi zi renk li ve co� ku -
lu bir bü tün lü �e ula� t� r�r. Duy gu sal l�k ise bü -
tün lük ten uzak la� t� r�r. Fi kir ay r� l�k la r� ve par ça -
lan ma ba� lar. Olay la r�n duy gu sal ya n� ay r�,
man t�k sal ya n� ay r� gö rü lür; duy gu la r�n ya �a m� -
m� za olan et ki si de, et ki al t�n da ka lan duy gu la -
ra ve et ki nin �id de ti ne gö re de �i �ir.

Ob jek tif göz le bak t� �� m�z da te mel de he pi -
miz ay n� y�z d�r. Tek bir kim li �i miz var d�r; in san -
l�k. Oy sa ki çe �it li ç� kar lar u� ru na, bir ta k�m in -
san lar bi zim duy gu dün ya m� z� et ki al t� na al�p
be lir le dik le ri yön de duy gu sal ba ��m l� l�k ya ra t� -
yor lar. Böy le ce hiç yok tan in san lar ara s�n da
fark l� l�k lar ve fark l� ba k�� aç� la r� ile fa na tik ta raf -
tar kit le le ri olu �u yor. Et ki art t�k ça in san lar sa -
va ��p kar de� le ri ni öl dü re cek ve ya ken di le ri ni
can l� bom ba ya pa cak ka dar in san l�k tan uzak -
la �a bi li yor lar. Ben Ga zi an tep’te bü yü düm,
kom �u la r� m� z�n bü yük bir bö lü mü Kürt’tü ve
ma hal le mi zin ad� Kürt te pe idi. Ne anam, ne
ba bam, ne de ma hal le de ki bir tek ki �i, hiç bi ri -
miz bir bi ri mi zi fark l� gör mez dik. S� cak bir dost -
luk için de tüm kom �u lar la bir lik te bir ai le gi bi
ya �ar d�k. Oy sa ki �im di bir k� s�m Kürt ler’i  anar -
�ist grup lar ha lin de ör güt le yip Türk as ke riy le
sa va �a te� vik edi yor lar. Du yu yor su nuz ki ölen
anar �ist le rin de ve ri len �e hit le rin de isim le ri Ali,
Nu ri, Ha san, Hü se yin. Bu ay� r� ma ön der lik ya -
pan la ra ba k� yor su nuz isim le ri Ah met, Meh met,
Ab dul lah; so yad la r� na ba k� yor su nuz Türk, Öz -
türk… Ba z� duy gu lar in san l�k duy gu su nun
önü ne geç tik çe in san lar ara s�n da ki fark l� l�k lar
bir bi ri ne dü� man ola cak ka dar ço �a l�r. An cak
ko �ul suz, hiç bir et ki al t�n da kal ma dan ya �a nan
saf sev gi, sen, ben, o ay� r� m� n� or ta dan kal d� r�r. 
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GEÇEN YILIN YORGUNLUĞUNU ATTILAR
Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlü�ü bünyesindeki Evlendirme Dairesi

personeli, aileleriyle katıldıkları yılba�ı kutlamasında biraraya geldi. Kadıköy
Belediyesi Ba�kan Yardımcıları Süreya Ensari, Zekai Dede, Hulusi Özocak ile

Destek Hizmetleri Müdürü Nuray Keser de personelle birlikte etkinlikteydi.

ISI YALITIMI sektörünün önemli a�amas� olan uygulama alan�nda
öne ç�kan Güney Yap�, 280 konut yöneticisinin kat�l�m�yla

düzenledi�i “Konut Yöneticileri Konferans�”n�, 10 Ocak Per�embe
günü The Green Park Hotel Bostanc�’da gerçekle�tirdi. 

“De�i�im ve Dönü�üm” temas� alt�nda ikincisinin düzenledi�i
Konferansta; özellikle son dönemde tart��malara neden olan

kentsel dönü�üm projelerinin tümüyle hayata geçebilmesi için
gerekli görülen uzun süreç ele al�nd�.  

TÜRK�YE B�R�NC�L��� ÖDÜLÜ
Güney Yap�, konferansta, 2012 y�l�nda gerçekle�tirdi�i 485.000

metrekarelik �s� yal�t�m� uygulamas�yla üçüncü kez kazand���
Türkiye birincili�i ödülünü, Polisan Profesyonel Grubu Sat�� ve

Kanal Destek Müdürü N. Azade Yazgan’�n elinden ald�.
“Konut Yöneticileri Konferans�”n�n bu y�l ikincisini düzenleyen

Güney Yap�, konferans�n geleneksel hale getirilmesini hedefliyor.
Güney Yap� Yönetim Kurulu Ba�kan� A. Bülent Güney, sektördeki
liyakatsizli�e dayal� i� yap�� biçimlerinden yeterince s�k�nt� çeken

tüketicileri bilinçlendirme ve do�ru uygulaman�n ne anlama geldi�i
konusunda sektörü ayd�nlatman�n, bu konferanslar�n

temel amac� oldu�unu belirtti. 
Güney Yap�’n�n yeni markas� GNYAPI’n�n lansman� ile sunumuna
ba�layan Yönetim Kurulu Ba�kan� A. Bülent Güney, �s� yal�t�m�n�n
faydalar�, uygulanma yöntemleri hakk�nda bilgiler verdikten sonra,
Güney Yap� olarak tüketicilerle gerçekle�tirdikleri büyük çaptaki

pazar ara�t�rmas�n�n sonuçlar�n� kat�l�mc�larla payla�t�. 
Konut yöneticilerinin en önemli sorunlar�n�n ba��nda gelen

hukuksal mevzuatlar ve karar defterlerinin do�ru haz�rlanmas�
konusunda bilgiler veren Güney Yap� �irket Avukat� Hasan Can

Özdi� de bu konuda bilgi verdi. 
Is� yal�t�m�n�n en önemli mesleki örgütlenmesi olan �ZODER

Derne�i Genel Sekreteri Remzi Mehmet Fertan ise insan
ya�am�nda art�k yeni bir standart haline gelen izolasyon

uygulamalar� hakk�nda önemli bilgiler payla�t�.
Konferans�n video görüntüleri, verilen bilgilerden kat�l�m

gösterememi� konut yöneticilerinin de rahatl�kla faydalanabilmesi
için www.guneyyapiizolasyon.com.tr adresinde payla��ma

sunuldu. 

Konut Yöneticileri
Konferansı’na yoğun ilgi 

‘Konut Yöneticileri Konferansı’nın bu yıl
ikincisini düzenleyen Güney Yapı, sektördeki

son geli�meleri katılımcılarla birlikte
de�erlendirdi.

Fer�at AYAR (Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürü)
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● Der le yen: Gök çe UY GUN

Son ra dan an nem an lat t�. 9 Ara l�k 1941
ge ce si, Al man Has ta ne si’nde dün ya -
ya gel mi �im. Ken di mi bil di �im de,

Eren köy’de 4 dö nüm lük bir bah çe nin için -
de ki, her ta ra f� dö kül mek te olan üç kat l�
kö�k-ko nak ka r� �� m� bir ev de ken di mi bul -
dum. Et ra f�m da sa de ce an nem Mür vet ve
a�a be yim Ural var d�. Bir de ta van ara -
s�n da ko �u� tu ran fa re ler. Ba bam,
ben 2 ya ��n day ken kalp kri zi so -
nu cu öl mü�. An nem 42 ya ��n -
da iki ço cuk la dul ve be� pa -
ra s�z kal m��. �z zet Bi rand,
Ma li ye Ba kan l� �� Ka çak -
ç� l�k �u be si’nin ba ��n day -
m��. Be nim ta n� d� ��m da
epey ce ya� lan m�� olan
kö�k, ba ba m�n dö ne min -
de Eren köy’ün en e� len -
ce li ye riy mi�. Za ma n� n�n
en ta n�n m�� �ar k� c� la r�,
Nec mi R� za Zo bu ve ya
Na �it ve Vas fi R� za gi bi ti -
yat ro cu la r� her haf ta top la n�p
ye mek yer, ra k� içer, �ar k� lar
söy ler, oyun lar oy nar lar m��.
Be nim ha ya t� ma dam ga s� n� vur -
du �u y�l lar da ise ay n�  kö� kün ah� git -
mi� va h� kal m�� t�.
� HA YA TA TA L�H S�Z BA� LAN GIÇ

An nem, ba ba m�n üç ay l�k la r�y la bi zi
ve ken di ni ge çin dir me nin ça re siz li �i için -
dey di. K�� la r�, kö mür so ba s� et ra f�n da top -
la n�p �s�n ma ya ça l� �a rak ge çi rir, haf ta da bir
ya nan alt kat ta ki ha mam da y� ka n�r, gün de
sa de ce 7-8 de fa se fer ya pan özel bir oto -
büs le, kar ya� d� ��n da yol lar ka pan maz sa, 1
sa at lik yol cu luk la Ka d� köy’e, ora dan da
va pur la �eh re gi dip ge le rek ya �ar d�k. �� te
öy le si kar l� bir ge ce, an nem 3 ya ��n da ki
be ni y� ka mak için so ba n�n üs tün de su �s� -
t�r ken, üs tün den at la ma ya kalk m� ��m ve
ko va y� de vir mi �im. Kay nar  su sol ba ca �� -
m� yak m��. Böy le ce, ha ya t� m�n gi di �i ni et -
ki le yen, 5 ay r� ame li yat ge çi rip, top lam 1
y� l� m� has ta ne ler de ge çir di �im, ölü mün
ucun dan bir �ans ese ri kur tul du �um ta lih -
siz lik di zi si ba� la m��. (...) �l ko ku lu, Eren -
köy Zih ni pa �a’da bi tir dim. Ha la ha yal me -
yal ha t�r la d� ��m ka da r�y la, ya �a m� m�n en
güç dö nem le rin den bi riy di. Ai lem ge çim
s� k�n t� s� için dey di. Ba bam 42 ya ��n da öl -
mü�, an nem gen ce cik ya ��n da iki ço cuk la
dul kal m��, bi zi ye ti� tir me ye ça l� �� yor du.
�� te böy le si ne bir sü reç te Zih ni pa �a,  be -
nim dün ya ya ilk ad� m� m� at t� ��m plat form
ol mu� tu. (...) Ha yat hep kö tü rast lan t� lar la
geç mez ta bi i. �lk �ans, il ko ku lu Eren köy
Zih ni pa �a’da ta mam la d�k tan son ra 1955’te
Ga la ta sa ray Li se si ne gir mem le ba na gül -
mü�. “ Gül mü�” di yo rum, zi ra o dö nem ler -
de hiç far k� na var ma m�� t�m. Son ra dan, bu
ge li� me nin be ni na s�l de �i� tir di �i ni an la -
d�m.
� HA YA TI MI DE ��� T� REN 4 K� ��

O �an s� ba na, da y�m Mah mut Di ker -
dem ver di. D� �i� le ri Ba kan l� ��n da kü çük
bir dip lo mat t�. Çok pa ra ka za n� lan bir dü -
zey de ol ma ma s� na ra� men, ab la s� n�n kü -
çük o� lu nun e�i ti mi ni üst len di. An ne min
be ni GS Li se sin de oku ta cak im ka n� yok tu.
Da y�m okul tak sit le ri ni yük len di. 1962’te
Li se bit tik ten son ra, �s tan bul Üni ver si te si

Fi lo lo ji Fa kül te sin de Fran s�z ca bö lü mü ne
gi re rek e�i ti mi mi sür dür me yi de ne dim,
an cak ol ma d�. Ana m�n ar t�k ta ka ti tü ken -
mi� ti. Ne ya p�p edip ça l�� mam ge re ki yor -
du. �kin ci �an s�m, Ke nan �nal ol du. Koç G -
ru bu’nun ön de ge len isim le rin den bi riy di.
Ai le dos tu muz du. Veh bi Koç’un be nim le
il gi len me si ni sa� la d�.1963’te ön ce �n gil te -
re’ye aya ��m dan 5’in ci ve so nun cu ame li -

ya t� m� ol ma ya git tim. Dö nü �üm de
de Koç Hol ding’e gi re cek tim.

Lon dra’ya gi der ken, GS li se -
si y�l la r�m da ta n�� t� ��m

Ab di �pek çi, Mil li yet’in
Lon dra mu ha bir li �i ni
ver di. “�l ginç �ey ler bu -
lur san mek tup la bi ze
bil di rir sin” de mi� ti.
Ben de, ame li yat bir
yan da, �n gi liz ce ö� -
ren me ve Mil li yet’e
mek tup la ha ber ler
gön der me öte yan da, 1
y� l� m� ta mam la y�p ge ri

dön dü �üm 1964 y� l�
Tem mu zun da, Koç Hol -

ding ye ri ne, ken di mi Mil -
li yet’te bul dum. Üçün cü

�an s� m�, ya ni ga ze te ci lik ha ya -
t� m�, Ab di �pek çi önü me aç t�.

Veh bi Koç ile ko nu �up “ B� ra k�n bir sü -
re bi zim le ça l�� s�n. �ki di li olan genç bir in -
san. Üs te lik ga ze te ci li �i se vi yor ve ye te -
nek li gö rü nü yor. Bir de ne ye lim. E�er ya -
pa maz sa si ze ge ri dö ner” de yip, Veh bi be -
yin ona y� n� al m�� t�.

� GA ZE TE C� L�K TE K�
PAR LAK DÖ NEM...

Dör dün cü �an s�m ise, Mil li yet’te ça -
l� ��r ken kar �� la� t� ��m Cem re ol du.
Onun la 1971’de ev len dim ve
ha yat mü ca de le mi zi bir lik te
gö tür dük. Ev li lik ile bir lik -
te ce bi miz de, Mil li yet’in
ver di �i 500 do lar ma a� -
la  Brük sel ma ce ram
ba� la d�. Mil li yet’in
Brük sel’de ki mu ha bi -
ri ol mak ba na çok �ey
ka zan d�r d�. Hem dün -
ya gö rü �ü mü et ki le di,
hem de çok �ey ö� -
ren me mi sa� la d�.
E�er Brük sel’e git me -
mi�, Cem re ile ora da 20
y�l sü rey le ya �a ma m��
ol say d�m, bu gün gel di -
�im yer de ola maz d�m.

(...) Brük sel’de ki 20 y� -
l�m, ki �i sel ola rak üre ti mi min en
üst dü ze ye ç�k t� �� dö nem di. Yaz d� -
��m ve her bi ri bü yük il gi top la yan ki tap la -
r� m�n lis te si bu nun ka n� t� d�r.
� 32.GÜN’ÜN GE T�R D� �� �ÖH RET

1985’te, bir ad�m da ha at t�m ve
32.GÜN ad l�, ay l�k bir ha ber prog ra m� n�
ba� lat t�m. Ga ze te ci lik ar t�k be ni tek ba �� na
tat min et mi yor du. Te le viz yon ile da ha ge -
ni� kit le le re se si mi du yur mak is te dim.
Ulus la ra ra s� ili� ki le ri ele alan ve ya ban c�
dev let adam la r� n� ko nuk eden bir prog ram
yap t�m. TRT’nin du ra �an di lin den fark l�
ol du �u için çok be �e nil di.  As l�n da prog ra -
m�, Av ru pa TV’le rin de gör dük le ri mi ör -
nek al�p, iz le dik le rim den esin le ne rek yap -

m�� t�m, an cak prog ram bek le me di �im
oran da be �e ni ka zan d� ve be ni �öh re te ta �� -
d�. Bu prog ra m�n böy le si ne ba �a r� l� ol ma -
s�n da en bü yük kat k� Can Dün dar, Mit hat
Be re ket, Çi� dem Anat, Ali K�r ca, De niz
Ar man, Cü neyt Öz de mir, R�d van Akar,
Mu sa Çö zen, Ta lip Kork maz, Sa cit Bay dar
ba� ta ol mak üze re, sa y� s�z mu ha bir, ka me -
ra man ve tek nis yen den gel mi� tir. Y�l lar
bo yun ca 32. Gün için ko nu� tu �um ün lü le -
rin lis te si epey bü yü dü (es ki Fran sa Dev let
Ba� ka n� Fran ço is Mit te rand, Av ru pa Ko -
mis yo nu es ki ba� ka n� Ro ma no Pro di, es ki
Fran sa Dev let Ba� ka n� Jac qu es Chi rac, Ür -
dün Kra l� Hü se yin ve o� lu Kral  Ab dul lah,
Su ri ye Dev let Ba� ka n� Bes sar Es sad, es ki
Irak li de ri Sad dam Hü se yin, Rus ya Fe de -
ras yo nu es ki ba� ka n� Gor bac hov, Yelt sin,
Fi lis tin li de ri Yas sir Ara fat, Al man Ba� ba -
ka n� Hel mut Kohl, Schrö der ve es ki �n gil -
te re Ba� ba ka n�  Mar ga ret Thatc her,  Ka ra -
man lis, Mit so ta kis,  Ra bin, Si mon Pe res
vs... (...)  

Bir sü re son ra, TV ça l�� ma la r�m da, sa -
de ce 32.Gün’ü yap mak da be ni tat min et -

me di. Ga ze te ha ber ci li �i ya par ken
na s�l  ki tap ya z�p ka l� c� bir  �ey -

ler b� rak mak için ç�r p�n d�m -
sa, �im di de TV prog ra m�

ya n� s� ra bel ge sel üret mek
için ha re ke te geç tim.
1989’da ki KIB RIS
Bel ge se li, ar d�n dan
DE M�R KI RAT (27
ma y�s dar be si ni an -
la tan ça l�� ma)  ve ar -
ka ar ka ya, 12
MART-12 EY LÜL
ve ÖZAL LI YIL -
LAR gel di. Bü tün
bun la r� Can Dün dar

ve Bü lent Çap l� gi bi
iki dev is min sa ye sin de

ger çek le� ti re bil dim. Ga -
ze te ci li �i mi ve özel ha ya t� -

m�, uzun sü re de en faz la et ki -
le yen olay ise 1988 y� l�n da Lüb -

nan’�n Be ka va di sin de ki PKK kam -
p�n da Ab dul lah Öca lan ile ger çek le� tir di -
�im ilk rö por taj ol du. Öca lan’la o ana ka -
dar kim se ye ko nu� ma m�� t�. �lk de fa Mil li -
yet’e ko nu� ma s� olay ol du. Ga ze te top la t�l -
d�. Rö por ta j�n ya y� n� ya sak lan d�. Rö por taj
bir yan dan da ha ya t� m� bo yun ca as ker ile
ili� ki le ri min bo zul ma s� na ne den ol du.

� TÜR K� YE’YE GE R� DÖ NÜ� VE
KA RAN LIK YIL LAR...

Av ru pa’da f�r t� na gi bi ge çen ve ina n�l -

maz  ga ze te ci lik ya �a m�m 1991 y� l� na ka -
dar sür dü. Cem re ile ar t�k ge ri dön me za -
ma n� n�n gel di �i ne ka rar ver dik. O� lu muz
Umur da il ko ku lu bi tir mi� ti. Ha ya t� m� z� ya
tü müy le Brük sel’de ge çi re cek ya da ge ri
dö ne cek tik. Ge ri dön me yi ka rar la� t�r d�k.
Av ru pa’da ki ya �a m� m�z ai le ce he pi mi ze
çok �ey kat m�� t� an cak yet mi� ti. 1991’in
ha zi ra n�n da, �s tan bul’a yer le� tik ve ha ya t� -
m�z tü mün den de �i� ti. Do� ru su nu söy le -
mem ge re kir ki, ha ya t� m�z bir yan dan ka -
rar d�, öte yan dan da  çok renk len di. Sev -
dik le ri mi ze ya k�n ol ma n�n key fi ne ka vu� -
tuk. �s tan bul’da ki ya �am as�l, uzun y�l lar -
d�r ça l�� t� ��m Mil li yet’te ay r� l�p SA BAH’a
geç mem ve 32. GÜN’ü de TRT’den Show
TV’ye ta �� mam la bir lik te çok de �i� ti. Hem
o dö nem ler de ki PKK te rö rü nün art ma s�
ne de niy le esen f�r t� na la r�n ara s�n da kal d�m
hem de dev let po li ti ka la r� na mu ha lif yak la -
�� m�m ba na pa ha l� ya mal ol du. Y�l lar son -
ra far k� na var d�m ki, TRT’de aç� lan da va -
lar da da hi as ker par ma �� var m��. Y�l lar ca,
ar d� ar d� na ge len mah ke me ler le mü ca de le
et tim. Çok yo ru cu ve üzü cü dö nem ler den
geç tim. 1997’de ün lü 28 �u bat mü da he le -
si ne mu ha le fe tim ve Kürt  so ru nun da res -
mi ide olo ji ve  söy le me kar �� ç�k mam ne -
de niy le,  as ker ta ra f�n dan an d�ç lan d�m. Ge -
nel kur may Ba� kan l� ��’nda ha z�r lan m�� bir
komp lo so nu cu, SA BAH’tan ko vul dum ve
Show TV’de ki prog ra m�m da dur du rul du.
As ker, Kürt so ru nuy la il gi li tu tu mum dan
do la y� be ni ce za lan d�r m�� t�. Ha ya t�m da
hiç bir za man bu ka dar ac� çek me mi� tim.
Bu kor kunç olay, bir yan dan ba na çok
fark l� bir dün ya y� da aç t�. 1997 Tem mu -
zun da, as ker den kork ma yan tek pat ron sa -
y� lan Ay d�n Do �an, CNN TÜRK’ün ku ru -
lu �un da ba na gö rev ver di ve POS TA ga ze -
te sin de ba� ya z� yaz ma ya ba� la d�m.

Do �an Gru bu’yla ye ni den bu lu� mak
ho� tu. CNN TÜRK’te ge çen y�l la r�m da
çok gü zel di. MAN �ET ad l� gün lük si ya si
bir talk show yap t�m. Prog ram çok ba �a r� -
l� ol du. 2005’te de, Ka nal D Ana Ha ber
Bül te ni’nin Ge nel Ya y�n Yö net me ni ve
bül te nin Anc hor’u ol dum. Hiç bil me di �im
bir alan d�, an cak i�in için den sa n� r�m yü zü -
mün ak�y la ç�k t�m. 2009’un Ocak ay�n da,
CNN TÜRK ye ni den ha ya t� ma gir di. Tür -
ki ye’de ilk de fa uy gu la nan bir pro je için
kol la r� s� va d�m. Hem CNN TÜRK’ün,
hem de Ka nal D’nin Ge nel Ya y�n Yö net -
men li �i ni üst len dim. Or tak bir ha ber mer -
ke zi olu� tur duk. Bu sa t�r la r� ya za na ka dar
da i�in ba ��n da ol du �u ma gö re, de mek ki
ha la ba �a r� l� y�m, de mek tir...
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Geçti�imiz günlerde bas�n dünyas�ndan deyim yerindeyse bir y�ld�z kayd�... Televizyon sektörünün usta
habercilerinden Mehmet Ali Birand'� yitirdik. Hafta boyunca tüm medyada onunla ilgili pek çok haber yay�nland�.

Hayat�, habercili�i, cesareti, röportajlar�, belgeselleri ve daha birçok yönü uzun uzad�ya anlat�ld�. Biz ise bu
sayfalarda ‘Kad�köylü Birand’� size anlatal�m istedik. Ancak bilgilerimiz, onun yazd�klar�yla s�n�rl� maalesef. Ke�ke

hayatta iken kendisiyle, çocuklu�unu geçirdi�i Kad�köy'ü konu�mu� olsayd�k... Ama olmad�. �imdi bize dü�en
ar�ivinden ç�kan foto�raflar ve kaleminden dökülen kelimelerle onu anmak... Biz susuyoruz, söz Birand'da...

KADIKÖY BELEDİYESİ’NE KONUK OLMUŞTU
TELEV�ZYON habercili�inin marka

isimlerinden Mehmet Ali Birand,
hayata veda edi�inden bir süre önce

Kad�köy'deydi. Kad�köy Belediyesi'nin
22 Aral�k 2012 Cumartesi günü

Caddebostan Kültür Merkezi'nde
misafir etti�i duayen gazeteci Birand,

söyle�i ve imza günü etkinli�inde hem
an�lar�n�, tecrübelerini Kad�köylülerle

payla�m��, hem de kitaplar�n�
imzalam��t�. Gazete Kad�köy olarak,
mesle�imizin üstatlar�ndan Birand'a

Allah'tan rahmet, ailesine ve
yak�nlar�na sab�r dileriz.

Erenköy'ü Kadıköy'e ba�layan yolda saatte bir bu
otobüs geçerdi. Gün içinde sadece 10 seferi vardı. (1956) 

Erenköy'deki bahçe kı�ın hep böyle olurdu. Kapının içinde
büyükelçi dayım Mahmut Dikerdem'in Mercedes arabası (1957)

1960'lı yıllarda Kadıköy'den vapurla kar�ıya geçen herkes
Sabahattin (resimde) ve babasından gazete alırdı. Hepimizi

ismimizle ça�ırır ve okudu�umuz gazeteyi bilirlerdi. Kadıköy'ün
en renkli insanlarıydılar...

Erenköy Zihnipa�a �lkokul yıllarından bir görüntü...

Hayat�n�n temelleri Kad�köy’de at�lan Birand’�, ar�ivinden
foto�raflar ve heybesinden sözcüklerle an�yoruz...

Birand’a veda...Birand’a veda...Birand’a veda...Birand’a veda...Birand’a veda...Birand’a veda...Birand’a veda...

Zihnipa�a Okulu'na 53 yıl sonra ilk ziyaret...
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KADIKÖY Belediyesi ve Psikolojik
E�itim Terapi ve Ara�t�rma Derne�i

i�birli�i ile “Travmalar�n Ailelere
Etkileri” konulu bir seminer

gerçekle�tirildi. 21 Aral�k Cuma günü
Caddebostan Kültür Merkezi’nde

düzenlenen ve Dr. Mert Akcanba�’�n
konu�mac� olarak kat�ld��� seminerde;
“Travma nedir ve aileyi bütün olarak

nas�l etkiler?” konusu ele al�nd�.
Çocuk ve gençlerin, kad�nlar�n ve
erkeklerin maruz kald��� travmalar�

anlatan Dr. Akcanba�, ailenin
travmalar kar��s�nda kullanmas�

gereken do�ru yöntemler hakk�nda da
kat�l�mc�lara bilgi verdi.

YA�AMSA�LIK25 - 31 OCAK 2013

UNIVERSAL Kad�köy Hastanesi Genel Cerrahi
Uzman� Op. Dr. Do�an Y�ld�r�m, kad�nlar aras�nda çok

s�k rastlan�l�r olmas� (her 8-10 kad�nda bir olgu) ve
bat� dünyas�nda kad�n ölüm nedenlerinin ba��nda yer
almas� nedeniyle meme kanserinin önemli bir sa�l�k

sorunu olmaya devam etti�ini belirtiyor. Türkiye’de de
her y�l yakla��k 30 bin kad�n�n meme kanserine
yakaland���n�, ço�unlukla 40-74 ya� aral���nda

rastland���n� ve 50 ya� üstünde görülme s�kl���n�n
artt���n� belirten Dr. Y�ld�r�m, 40 ya� alt�nda daha nadir

olmakla birlikte özellikle risk faktörlerinin varl���nda
meme kanseri ile kar��la��labilece�ini de söyledi.

� R�SKLERE D�KKAT
Ki�inin daha önce meme kanseri tan�s� alm��

olmas�n�n di�er sa�l�kl� meme için en önemli risk
faktörü oldu�unu dile getiren Dr. Y�ld�r�m, özellikle
50 ya� alt�nda yak�n akrabalarda, anne, teyze, k�z

karde� ve/veya k�z�, meme kanseri varl���
BRCA-1 ve BRCA-2 genlerinin meme doku

yo�unlu�unun fazla olu�unun da risk
faktörleri aras�nda yer ald���n� kaydetti. �lk

adet ya��n�n 12’nin alt�nda, menopoz
ya��n�n 55’in üstünde olu�unun da riskli

oldu�unu anlatan Dr. Y�ld�r�m “5 y�ldan daha
uzun süre hormon tedavisi alm�� olmak, 30
ya� alt�nda radyoterapi görmek, fazla alkol
tüketimi, fazla kilo ve hareketsiz ya�am en

önemli risk faktörlerinden. Meme kanserinin
en önemli belirtileri aras�nda da meme

cildinde kal�nla�ma, k�zar�kl�k ve deforme
görünüm, meme ba��nda çekinti, meme

ucunda kendili�inden gelen k�rm�z� renkte
kanl� ak�nt�, memede kitle hissi 

yer al�yor” dedi. 
� YILDA 1 GÜNÜ KEND�N�ZE AYIRIN
Meme kanserinden korunman�n en etkili
yollar�n�n düzenli meme muayenesi ve düzenli

mamografi ve meme ultrasonu kontrolleri oldu�unu
belirten Dr.Y�ld�r�m, halen meme kanserinin erken
te�hisinde en etkili yöntemin mamografi oldu�unu

belirtti. 
Mamografinin kanserin henüz belirti vermedi�i, elle

muayenede hissedilemedi�i erken dönemde
tan�nmas�n� sa�lad���n� vurgulayan Dr. Y�ld�r�m �öyle

konu�tu: “Yap�lan geni� seri klinik çal��malarda, erken
te�hisi ile 40-74 ya� aral���ndaki meme kanserine
ba�l� ölümlerin azalmas�nda mamografinin etkili

oldu�u görülmü�tür. Teknik olarak meme ultrasonu ile
tespit edilemeyen ve kanserin ilk bulgusu olabilen

mikro kalsifikasyonlar� etkin �ekilde
gösterebilmektedir. Ailede meme kanseri mevcut ise

35 ya��nda 1 kez, 40-50 ya� aral���nda meme
yo�unlu�una göre 1-2 y�l aral�kla, 50 ya� üstünde

y�lda 1 kez, menopoz s�ras�nda y�lda 1 kez mamografi
yapt�r�lmas� gerekiyor. Mamografi radyasyon

kullan�larak elde edilen bir tetkiktir. Ancak al�nan doz
zarars�z kabul edilen s�n�rlar�d�r. Önemli nokta
yinelenme s�kl���d�r. Bu s�kl�k yukar�da önerilen

biçimde gerçekle�tirildi�inde sa�lad��� yarar

verebilece�i zarar�n önüne geçmektedir. Lütfen geç
kalmadan y�lda 1 günü kendinize ay�r�n!”
� R�SK FAKTÖRLER� NELERD�R?

� Ki�inin daha önce meme kanseri tan�s�
alm�� olmas� di�er sa�l�kl� meme için en

önemli risk faktörüdür.
� Özellikle 50 ya� alt�nda, yak�n akrabalarda (anne,
teyze, k�z karde� ve/veya k�z�) meme kanseri varl���.

� BRCA-1 ve BRCA-2 genleri.
� Meme doku yo�unlu�unun fazla olu�u. 
� �lk adet ya��n�n 12nin alt�nda, menopoz

ya��n�n 55nin üstünde olu�u.
� 5 y�ldan daha uzun süre hormon

tedavisi alm�� olmak.
� 30 ya� alt�nda radyoterapi görmek.

� Fazla alkol tüketimi.
� Fazla kilo ve hareketsiz-sedanter ya�am.

� MEME KANSER�N�N BEL�RT�LER�
NELERD�R?

� Meme cildinde kal�nla�ma, k�zar�kl�k ve
deforme görünüm.

� Hiç geçmeyen a�r�.
� Meme ba��nda çekinti.

� Meme ucundan kendili�inde gelen
k�rm�z� renkte kanl� ak�nt�.
� Memede kitle hissi.

Ancak unutmamal�y�z ki meme
kanseri biz fark etmeden çok önce bizi

bulmu� olabilir. 
� MEME KANSER�NDEN NASIL

KORUNAB�L�R�M?
� Düzenli meme muayenesi. 

� Düzenli mamografi ve meme
ultrasonu kontrolleri.

� NEDEN MAMOGRAF�?
Halen meme kanserinin erken te�hisinde en

etkili yöntem mamografidir. Kanserin henüz belirti
vermedi�i, elle muayenede hissedilemedi�i erken

dönemde tan�nmas�n� sa�lar. Yap�lan geni� seri klinik
çal��malarda, erken te�his ile 40-74 ya� aral���ndaki

meme kanseri ne ba�l� ölümlerin azalmas�nda
mamografinin etkili oldu�u görülmü�tür. Teknik olarak
meme ultrasonu ile tespit edilemeyen ve kanserin ilk
bulgusu olabilen mikrokalsifikasyonlar� etkin �ekilde

gösterebilmektedir. 
� HANG� SIKLIKLA MAMOGRAF�

YAPTIRILMALIYIM?
� Ailede meme kanseri mevcut ise 35 ya��nda 1 kez.

� 40-50 ya� aral���nda meme yo�unlu�una göre
1-2 y�l aral�kla.

� 50 ya� üstünde y�lda 1 kez.
� Menopoz sonras�nda y�lda 1 kez.

� MAMOGRAF� BANA ZARAR VER�R M�?
Mamografi radyasyon kullan�larak elde edilen bir
tetkiktir. Ancak al�nan doz zarars�z kabul edilen
s�n�rlardad�r. Önemli nokta tekrarlanma s�kl���d�r.

Tekrarlanma s�kl��� yukar�da önerilen biçimde
gerçekle�tirildi�inde sa�lad��� yarar, verebilece�i

zarar�n önüne geçmektedir.
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Op. Dr. 
Do�an YILDIRIM

Meme kanseri korkulu rüyanız olmasın

Travmalar aileleri nasıl etkiliyor?

� Kadıköy Belediyesi, 2012- 2013 e�itim
döneminde engellilere yönelik hangi

kursları düzenliyor? 
Kad�köy Belediyesi Engelsiz �� ve �stihdam

Merkezi yeni e�itim ve ö�retim y�l�nda
çe�itli ba�l�klarda kurslar düzenliyor. 

Engellilerin ÖMSS (Özürlü Memur Seçme
S�nav�)  puanlar�yla bo� kadrolar� tercih

edebilmeleri baz� kadrolar için aranan özel
�artlara ba�l�. ÖSYM’nin www.osym.gov.tr
adresinde 11.07.2012 tarihinde yay�nlad���

2012-ÖMSS tercih k�lavuzunda ‘Özel
�artlar’ bölümünde detayl� bilgi yer al�yor.
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi, bu özel
�artlar aras�nda yer alan M.E.B onayl� iki
sertifika program�n� düzenleyecektir. Bu

kurslar;
-Bilgisayar ��letmenli�i

-Büro Yönetimi ve Sekreterlik’tir.

ÖMSS puanlar�yla tercih yapmak isteyen
veya i� arayan Lise/ Ön Lisans/ Lisans

mezunu engelliler kurslara kat�l�m
gösterebilirler. Kay�t için a�a��da yer alan
B�ZE ULA�IN bölümü üzerinden ileti�ime

geçebilirsiniz. 
� Engellilere yönelik

kurs faaliyetleriniz var mı?
Evet. Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek
Merkezi, engelsizlere yönelik olarak her

dönem çe�itli ba�l�klarda çok say�da kurs
düzenliyor. Bu kurslar�n ço�una engelliler
de kat�labiliyor. Kurs detaylar�yla ilgili bilgi

almak için a�a��daki ileti�im bilgilerini
kullanabilirsiniz. 

F�K�RTEPE E��T�M VE SOSYAL
DESTEK MERKEZ� (ESDEM)

Adres: Özbey Cd. No:111
Fikirtepe/KADIKÖY 

http://esdem.kadikoy.bel.tr 
ESDEM’e ba�lı bürolar:

E��T�M BÜROSU
�ST�HDAM BÜROSU SOSYAL DESTEK

BÜROSU
fikirtepe.esdem@kadikoy.bel.tr  

TLF.: 0216 545 93 50/0216 545 97
60/0216 545 96 91                               

FAKS: 0216 340 88 18/0216 340 88
18/0216 340 88 18 

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

Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok.
Sad�ko�lu Plaza 5 No: 49 Kad�köy -

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

Tel.: 0216 338 2414 
Faks: 0216 338 8884 

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Geç kalmadan y�lda 1 günü kendinize ay�r�n

�STANBUL �l Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlü�ü ve Kadıköy

Belediyesi tarafından ortakla�a
düzenlenen “Su ürünleri denetim
ve uygulamaları” konulu seminer,

geçti�imiz hafta Veteriner
Poliklini�i’nde yapıldı. 

Su ürünleri mühendisi Eyüp Han
Fırat, seminerde Kadıköy Belediye

Zabıtası’na konuyla ilgili olarak
bilgi verdi. Fırat sunumunda; 1380
Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nu, su

ürünleri yönetmeli�ini, 3/1 numaralı
ticari amaçlı su ürünleri avcılı�ını

ve balık boylarının nasıl
ölçülece�ini anlattı.

‘Su ürünleri denetim’ semineri
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Ga la ta sa ray Spor Ku lü bü Ba� ka n� Ünal Ay -
sal, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk’ü ma ka m�n da zi ya ret et ti. Ka d� köy

Be le di ye si’ne Ga la ta sa ray Ku lü bü �c ra Ku ru lu
Ba� ka n� Lüt fi Ar� bo �an ve i�a da m� Ümit Öz de -
mir ile ge len Ay sal, Ba� kan Öz türk’e Ga la ta sa ray
Spor Ku lü bü’nün ta rih çe si nin an la t�l d� �� “Li der -
lik �çin Do� du” ad l� ki ta b� he di ye et ti.  Zi ya ret
son ra s� ba s�n men sup la r� n�n so ru la r� n� ya n�t la yan
Ay sal, Ba� kan Öz türk’ün her za man ken di le ri ni
des tek le di �i ni be lir te rek �un la r� söy le di: “Sa y�n
Ba� kan� ge çen y�l da zi ya ret et mi� tim. Yi ne ye ni
y�l ne de niy le bir ne za ket zi ya re tin de bu lun duk.
Otur duk soh bet et tik. Bu ara da mü� te rek ko nu la -
r� m� z� da pay la� t�k. �yi bir se ne bek li yor bi zi. Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Sa y�n Se la mi Öz türk ile

tam bir i� bir li �i için de yiz. Her tür lü so ru nu mu za
tam bir s� cak l�k ile yak la ��p des tek le me si, bi zi de
çok mut lu edi yor.”

� BA� DAT CAD DE S�’NDE 
GS STO RE KA LA CAK

Zi ya ret s� ra s�n da son gün ler de spor gün de -
min de yer alan “Ba� dat Cad de si’nde ki Ga la ta sa -
ray Sto re’un y� k� l�p y� k�l ma ya ca ��” ko nu su da
gün de me gel di.  

Ba� kan Ay sal, Ba� dat Cad de si’nde bu lu nan
GS Sto re ko nu su nun ko nu �u lup ko nu �ul ma d� ��
�ek lin de ki bir so ru ya da “Çok ufak bir te fer ru at.
Bu ra da önem li bir so run ol du �u nu zan net mi yo -
rum” de di. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de
Ünal Ay sal’�n zi ya re tin den mut lu luk duy du �u nu

be lir te rek �un la r� söy le di:
“Sa y�n Ba� kan’a GS Sto re hak k�n da bil gi

ver dim. Ora da GS Sto re’dan ön ce ba� la yan bir
prob lem var.  GS ile il gi si yok. Çok ön ce den ora -
da bir ma �a za var d�. O s� ra da olu �an bir prob lem
ve da ha son ra de vam edip ge li yor. Ya sal bir pro -
se dür yü rü yor. Onun la il gi li ya sal i� lem ler, hem
GS Sto re, hem de bi zim ta ra f� m�z dan ya p� la cak.
Ba� dat Cad de si’nde GS Sto re kal ma ya de vam
ede cek. Bir prob lem yok”

Ba� kan Öz türk, Ay sal’�n ken di si ni Türk Te le -
kom Are na’ya maç iz le me ye de da vet et ti �i ni be -
lir te rek, “Sa y�n Ba� ka n� m�z çok cen til men ler.
Be ni de bi raz ön ce Türk Te le kom Are na’ya da vet
et ti ler. Ora ya gi dip maç iz le ye ce �im” di ye ko -
nu� tu.  Ay sal da �ük rü Sa ra co� lu Sta d�’nda maç
iz le mek ten mut lu luk du ya ca �� n� be lir te rek, “Are -
na ne ka dar bi zim se, �ük rü Sa raco� lu da o ka dar
bi zim ye ri miz dir. Bunlar, Türk fut bo lu nun çok
önem li ya p�t la r�” de di.  

25 - 31 OCAK 2013
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RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr HAYDi TAVLA TURNUVASINA
ÜVERC�N Ka Bahçe 1. Tavla Turnuvası ba�lıyor. Turnuvaya

katılmak isteyen katılımcıların 31.01.2013 tarihine kadar kayıt
yaptırmaları gerekiyor. 1. Tavla Turnuvası için katılımcı
kontenjanı 64 olarak belirlendi. Maksimum kontenjan

a�ıldı�ında, a�ımda kalan katılımcılar, 01.02.2013 günü kura
sonucu e�le�me tablosuna yerle�erek 17:00–19:00 saatleri

arasında Eleme Turu Müsabakaları’na çıkabilecek.
Müsabakaların galipleri, 1.Hafta Müsabakaları’nda oynamaya

hak kazanacak. Çekilecek kuralar ile 1.Hafta e�le�meleri

belirlenecek. 1. Hafta Müsabakaları’nın galipleri, 2. Hafta
Müsabakaları’nda oynamaya hak kazanacak. 2. Hafta

Müsabakaları’nın galipleri, 3. Hafta Müsabakaları’nda Yarı
Final ve Final oynamaya hak kazanacak. 3. Haftadaki Çeyrek
Final galipleri Yarı Final, Yarı Final galipleri Final oynamaya
hak kazanacak. Çeyrek Final ve Yarı Final galipleri ile Final
oynayan katılımcılar kupa ile ödüllendirilecek. Turnuvanın

galibi ayrıca �ık bir Tavla Takımı’na sahip olacak ve sonraki
turnuvalara bedelsiz katılım hakkı kazanacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk
Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ı ağırladı.

Ziyaret sırasında Bağdat Caddesi’nde GS Store
konusunda da açıklama yapan Başkan Öztürk,
‘GS Store Bağdat Caddesi’nde kalmaya devam

edecek. Bir problem yok’ dedi.

Iki başkan Kadıköy’de
BULUŞTU

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

Sorularla pilates
1-Pilates nedir?:

Zihin ve beden bütünlü�ünü öngören denge, nefes ve
hareket sistemlerinin bir sentezidir.

Eklem ve kemikleri hayat boyu korumak için
kaslar� güçlendiren, esneten ve özellikle kar�nda

derindeki kaslar�n kuvvetlendirilmesi esas�na dayanan
bir sistemdir.

2-Pilatesin di�er geleneksel çalı�malardan
farkı nedir?:

Pilates’in di�er egzersizlerden fark� yöntemi ve uygulama
biçimidir. Pilates, zihni vücut hareketlerine,

kar�n-s�rt bölgesini geli�tirmeye, vücut koordinasyonu
kazanmaya odaklamaktad�r.

Pilates’te tüm vücut çal��t�r�lmaktad�r. Kar�n-s�rt (core)
bölgesini çal��t�ran, omurgan�n dayan�kl�l���n� art�rmaya ve

eklemlerin hareket kabiliyetini geli�tirmeye yönelik
hareket zincirlerinden olu�ur.

Özetlemek gerekirse Pilates core bölgesini geli�tiren,
kaslar�n dayan�kl�l���n� art�ran, vücut duru�unu düzelten

mükemmel egzersizleri içerir. 
3- Kifozum var. Pilates iyi gelir mi?:

Pilates duru� bozukluklar�n�n tedavisinde, esneklik
kazanmada ve denge geli�iminde, sakatl�k

rehabilitasyonunda etkili olarak kullan�labilmektedir.
4-Kemik erimem var. Pilates iyi gelir mi?:

Kal�tsal ya da ya�a ve hormonal geli�melere paralel
olarak geli�en kemik erimesi özel muayene sonucu
ortaya ç�kar. Genelde her sene belli oranlarda art��
gösteren  kemik erimesinde; çok özel haz�rlanm��

programlarla ilerlemenin önüne geçildi�i hatta çok yeni
ve özel vakalarda gerilemelere rastlanm��t�r.

5-Dizimde problem var. Pilates yapabilir miyim?: 
Diz problemi ya�ayan ki�ilerde pilates ile oldukça ba�ar�l�

sonuçlar almam�z mümkündür. Ayr�ca pilates kalça,
diz ve ayaklarda artroz, kireçlenme, deformasyon
taban dü�üklü�ü, a�r� ve yorgunluklar� önler ve

tedavilerini destekler.
6-Pilatesi kimler yapabilir?:

Pilates egzersizleri her ya�tan insan�n rahatl�kla
uygulayabilece�i bir egzersiz sistemdir.

7-Pilates ile kilo verebilir miyim?:
Hedef kilo vermekse pilatese ek olarak kardiyo

egzersizleri de yapmam�z gerekir.
8-Pilates sadece topla yapılan

bir egzersiz midir?:
Pilates; reformer, cadillac, chair, barrel gibi büyük

ekipmanlar�n yan� s�ra mini ball, bant, çember ve büyük
topun da dahil oldu�u küçük ekipmanlarla da uygulanan

bir egzersiz türüdür.
9- Hiç esnek de�ilim, pilatesin 

bana faydası olur mu?:
Pilates esneklik ve kas geli�imi ile vücudun hareket

yetene�i ve duru�unu geli�tirmektedir. Esneklik
konusunda problem ya�ayan ki�ilerin pilates ile bu

sorunu çözmeleri mümkündür.
10-Bel boyun ve sırt a�rılarım var,

pilates iyi gelir mi?:
Pilates ile bel, boyun ve s�rt kaslar�n� güçlendirerek bu
bölgelerde olu�an a�r�lar� çok aza indirmek ya da yok

olmas�n� sa�lamak mümkündür.
11-Ne sıklıkla pilates yapmalıyım?:

�htiyaç ve amaca yönelik olarak haftada en az 2 ya da
3 gün yapmak idealdir. 4 ya da 5 gün yap�labilirse

mükemmeldir. Ancak egzersiz yapmak kadar vücudun
verimli bir �ekilde dinlenmesi de önemli bir unsurdur.

Bu yüzden haftada en az 1 gününüzü dinlenmeye
ay�rman�z� öneririm.

12-Pilates yaparken ne giymeliyim:?
Egzersiz s�ras�nda beden hareketlerinizi k�s�tlamayan, çok
s�k� ya da çok bol olmayan k�yafetler tercih edebilirsiniz.

Pilates ayakkab�s�z yap�lan bir çal��mad�r.
Bu yüzden ister ç�plak ayakla yapabilir istenirse

çorap kullanabilirsiniz.
13-Pilatesin etkisini ne kadar sürede görürüm?:

Etki süresi ki�iden ki�iye de�i�iklik gösterir.
Ama daha ilk dersten itibaren bedeninizde de�i�iklikler

oldu�unu hissedersiniz.
14-Duru� pozisyonlarındaki etkisi nedir?

Pilates temel prensiplerinden olan do�ru duru�
pozisyonu sayesinde eklem sakatl�klar�n�n önüne

geçilmi� olur. A�r�lar�n ve �ikâyetlerin
tekrarlanmas�n� ortadan kald�r�r.

Özellikle omurga olmak üzere, tüm eklem hareketleri
üzerinde kontrol sa�lar,

Kaslar�n kuvvet ve dayan�kl�l���n�n artmas�na
paralel günlük hareketler s�ras�nda ya�anan

yorgunlu�u ortadan kald�r�r. 
Duru�u düzelterek duru� bozuklu�unun neden olaca��

kas iskelet sistemi problemlerinden korur.
Nurcan BENG�N

(KGM Pilates e�itmeni)

Da ha ön ce gru bun da �am pi yon lu �a
yük se len Taçspor, U-15 Fut bol Ta k� -
m� Mal te pe �de al te pe Fut bol Sa ha s�n -

da ki son ma ç�n da Do la yo ba Fut bol Ta k� m� n�
ye ne rek Tür ki ye �am pi yo na s� na ka t�l ma
hak k� ka zan d�. Ku lüp ten konuyla ilgili olarak
ya p� lan aç�k la ma da; “Bu ga li bi yet le Tür ki ye
�am pi yo na s� na git me ye hak ka za nan tüm ta -
k�m oyun cu la r� m� z�, An tre nör le ri Er sin Ata -
soy’u ve Fut bol �u be sin den So rum lu Yö ne -
tim Ku ru lu Üye miz Ah met Tür ker’i teb rik
edi yor, ba �a r� la r� n�n de va m� n� di li yo ruz” de -
nil di. Mert, Ce mil, Se lim, Tol ga han, Ber kan,
Tol ga, Rah mi can, Nu rul lah, Ömer, Onur,
Ber kan ilk 11’i ile son ma ç� na ç� kan Taçs por
U-15 ta k� m�n da ye dek ler de Se lim, Em re
Mus lu, Vol kan, Can, Em re �a pa lo� lu, Ke -
nan, Do �u kan ve Enes ye r a l� yor. 

Nor mal sü re si 2-2 ta mam la nan maç ta pe -
nal t� lar so nun da 3-1 ga lip ge len ekip te 4. pe -

nal t� y� kur ta ran ka le ci Mert Ça k�r, ge le cek
için umut ver di. 

� ‘Ö� REN C� LE R�M LE GU RUR 
DU YU YO RUM’

Ta k� m�n 4 y�l l�k genç Tek nik Di rek tö rü
Er sin Ata soy ö� ren ci le ri nin ba �a r� s�y la il gi li
yap t� �� aç�k la ma da, “Ekip da ha ön ce ilk y� -
l�n da U-13 ka te go ri sin de �am pi yon ol mu� tu.
U-14 ka te go ri sin de de geç ti �i miz y�l son
maç ta �am pi yon lu �u ka ç� ra rak ikin ci ol mu� -
tuk. 14 maç l�k bir ma ra ton du. 29. grup tay d�k.
14 maç ta 1 be ra ber lik, 1 ma� lu bi yet al d�k. 37
pu an la �am pi yon ol duk. Grup bi rin ci le ri ara -
s�n da oy na nan maç lar so nun da da Tür ki ye
�am pi yo na s�’na ka t�l ma hak k� ka zan d�k.
Ba� ta Taçs por Ku lü bü Ba� ka n� m�z Mah mut
Nai bi’ye, Fut bol �u be So rum lu muz Ah met
Tür ker’e des tek le ri ve bi ze olan gü ven le rin -
den do la y� te �ek kür edi yo ruz. Tür ki ye fi nal -
le ri ne gi de rek �l çe mi zin gu ru ru ol duk” de di.

CÜNEYT ÇAKIR 
DÜNYA �K�NC�S�
IFFHS’nin 2012 de�erlendirmesinde Türk hakem, Portekizli Pedro
Proença’nın ardından en iyi ikinci futbol hakemi olarak gösterildi.

Geç ti �i miz haf ta www.fo ot -
bal lre fe re eing.blogs -
pot.com in ter net si te -

si ta ra f�n dan 2012 y� l� n�n
en iyi ha ke mi se çi len Cü -
neyt Ça k�r �im di de Ulus -
la ra ra s� Fut bol Ta ri hi ve �s -
ta tis tik le ri Fe de ras yo nu’nun
(IFFHS) ta ra f�n dan dün ya n�n
en iyi ikin ci ha ke mi se çil di. FI FA
ko kart l� Türk ha kem Cü neyt Ça k�r, 2012 y� -
l� n�n dün ya da en iyi ikin ci fut bol ha ke mi ola rak gös -
te ril di. Ulus la ra ra s� Fut bol Ta ri hi ve �s ta tis tik le ri Fe -
de ras yo nu’nun (IFFHS), dün ya da fut bol da ile ri git -
mi� ül ke ler de ki spor ya zar la r� ve oto ri te le rin oy la r�y -
la be lir le di �i 2012’nin en iyi fut bol ha ke mi ra po ru
aç�k lan d�.

Por te kiz li Ped ro Pro en ça Oli ve ira Al ves Gar -
ci a’n�n 174 pu an la ilk s� ra da bu lun du �u lis te de
Cü neyt Ça k�r, 73 pu an la ikin ci s� ra da yer al d�.

Üçün cü s� ra da ise 72 pu an la �n gi liz
Ho ward Mel ton Webb bu lu -

nu yor.
� �� TE IFFHS 
SI RA LA MA SI

IFFHS’nin 2012 de -
�er len dir me sin de dün ya -

da en iyi 10 fut bol ha ke mi
�öy le s� ra lan d�:

1-Ped ro Pro en ça Oli ve ira Al ves
Gar ci a/Por te kiz 

2-Cü neyt Ça k�r/Tür ki ye 
3-Ho ward Mel ton Webb/�n gil te re 
4-Vik tor Kas sa i/Ma ca ris tan 
5-Wolf gang Stark/Al man ya 
6-Ravs han Ir ma tov/Öz be kis tan 
7-Da mir Sko mi na/Slo ven ya 
8-Wil mar Rol dan/Ko lom bi ya 
9-Fe lix Brych/Al man ya 
10-Step ha ne Lan noy/Fran sa 

Taçspor ile GURURLANDIK

SPOR KULÜPLER�N�N D�KKAT�NE! 
�leti�im bilgilerinizi güncelleme zaman�

2013 yılı itibariyle bütün spor kulüplerinin güncel adres, ileti�im ve yönetici bilgilerinin en
kısa zamanda �stanbul �l Spor Müdürlü�ü’ne sicil lisans servisine bildirilmesi gerekiyor.

�stanbul �l Spor Müdürlü�ü’nden yapılan duyuruda; ileti�im bilgileri güncel olmayan
kulüplerin lisans i�lemlerinin yapılamayaca�ı belirtilerek, kulüplerin bu konuda 

0216 651 50 56 numaralı telefon ile 0216 651 50 63 fakstan �stanbul �l Spor Müdürlü�ü’nün
ilgili servisiyle irtibata geçebilecekleri açıklandı.

Gençlerimiz Şampiyon
�STANBUL Liseler Aras� Korfbol �ampiyonas� 16

tak�m�n kat�lmas�yla gerçekle�ti. Eleme usulüne göre
yap�lan kar��la�malar sonunda ilçemizi temsil eden

�stanbul Kad�köy Lisesi son maç�nda TEB’i 11-8
ma�lup ederek �ampiyonlu�a ula�t�. Beden E�itimi
Ö�retmeni Elif Arifa�ao�lu yönetiminde çal��malar�n�
2 y�ldan beri sürdüren �KL korfbol tak�m� daha ikinci

y�l�nda bu ba�ar�y� elde etti. �ampiyon tak�m�n
kadrosu �u oyunculardan olu�uyor: Deren Ülgen,

Burak Kartal, Ayle Elif Karailyasl�, Buse Çöten, Simay
Duman, Lara Özkasap, Gökay Erin, Eren Aydo�du,
Mert �skender, Zekai Ketenci, Tolga Postac�, Ecem

Karaku�, Sezen Karaku�, Kübra Kara
Nusret KARACA
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Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

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

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

� 25 - 31 OCAK 2013
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