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1910 y�l�nda
babas� Tahir

Ekdal taraf�ndan in�a
ettirilen evde do�up,
büyüyen, ya�am�n�

halen bu kö�kte
sürdüren Dr. Müfid
Ekdal’�n ad�, evinin
bulundu�u ç�kmaz
soka�a veriliyor.

Feneryolu’ndaki Gazi
Muhtar Pa�a
Soka��’n�n

devam�ndaki ç�kmaz
sokak art�k Dr. Müfid
Ekdal ad�yla an�lacak. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Kültür miras� yap�lar,
ba�ta �stanbul

gelmek üzere çok
say�da �ehir ve
çe�itli ölçekteki

yerle�kelerde sanki
imarla�man�n engeli
diye sürekli tart��ma

konusudur. 

Nam-� di�er yavru vatan
Kuzey K�br�s’ta son

3 y�lda, 4 kad�n kocas�
taraf�ndan i�lenen

cinayete kurban gitmi�.
Yeni K�br�s Partisi
içerisinde faaliyet

gösteren bir feminist
örgütlenme olan

YKP- FEM kurulmu�. 

TARiHSEL ESERLER
UYGARLIĞIN TERAZiSiDiR

KÜÇÜCÜK 
KALMAK

BİZ ÖLDÜK MÜ?

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Kendi yaratt���n�z
küçük kimli�in

içine
hapsolursan�z,

ister milyarder i�
adam�, ister

profesör, ister
genel ba�kan
olunuz, siz de

küçücük kal�rs�n�z.     

�� Haberi 8. Sayfada

�� Haberi 11. Sayfada
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Kadıköylülerin konuya gösterdi�i duyarlılık
rakamlarla kendini gösterdi ve Çevre Koruma

ve Ambalaj Atıkları De�erlendirme Vakfı �ktisadi
��letmesi (ÇEVKO) verilerine göre aynı yıl Kadıköy

genelinde; aylık ortalama 900 ton ambalaj atı�ı
toplandı. �lk etapta Acıbadem, Bostancı ve Suadiye
Mahallelerinde ambalaj atı�ı toplama miktarlarının

yakla�ık yüzde 20 oranında arttı�ı tespit edildi.
Çevreye duyarlı Kadıköylülerin ambalaj atıklarını

geri dönü�üme kazandırması sayesinde hem ülke
ekonomisi kazandı hem de çevre…

Kad�köylü çöp diye atmad�,
ayr��t�rd� hem ülke kazand� hem

çevre… Kad�köy Belediyesi’nin
önem verdi�i konular�n ba��nda

çevre geliyor. Sa�l�kl� bir çevrenin
korunarak gelece�e miras b�rak�lmas�

için çevre politikalar�na özel önem
veren, hayata geçirdi�i projelerle tüm

Türkiye’ye örnek olan Kad�köy
Belediyesi, Kad�köy’de 2012 y�l�nda 5

bin 428 binada 41 bin 718 haneye
ziyaret gerçekle�tirerek, yurtta�lara
ambalaj at�klar�n�n geri dönü�ümü

hakk�nda bilgi verdi. 

Haydarpa�a Garı'nın trenlere kapatılmasının, Haydarpa�a Dayanı�ması’nın da eylemlilik sürecine
ba�lamasının 1. yılında, “Haydarpa�a Gar’a yürüyoruz” sloganını ta�ıyan büyük bir eylem düzenlenecek. 

20 �ubat Çar�amba ak�amı, yetkilileri uyarmak ve kamuoyu sahiplenmesi yaratmak amacıyla Kadıköy’den
Gar’a me�aleli yürüyü� yapılacak.  Haydarpa�a mücadelesine sanatlı destek için 11 �ubat’ta bir de sergi olacak.
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Kuşdili’ne AVM değil yeşil alan!
KU�DiLi’NE AVM kararına isyan eden Kadıköylüler, ‘AVM de�il

ye�il alan’ istiyor.
Kadıköy Belediyesi de
vatanda�ları �stanbul

Büyük�ehir
Belediyesi’nin facia gibi
kararına itiraz etmeye

ça�ırıyor. �tiraz için son
gün 15 �ubat! � 3’te

ESKi pazarlamacı, yeni amatör foto�rafçı
Arma�an Portakal, 15 �ubat'ta Kadıköy’de

foto�raf sergisi açıyor. Portakal'ın farklı
ülkelerde çekti�i foto�rafları ‘Arma�an’ın

Penceresi’ adıyla sunaca�ı sergi,
Türgök/Türkiye Görme Özürlüler Vakfı

yararına yapılıyor. Foto�rafların satı�ında
elde edilecek gelir, görme engellilere

kabartma kitap alımında kullanılacak. � 6’da

BARI� Manço, ölümünün
14. yıldönümünde, de�i�meyen adresi
81300 Moda’da, �arkılarla anıldı. Gece

yarısına kadar açık olan Müze Ev,
ziyaretçi akınına u�rarken Manço’nun

yeni büstünün de açılı�ı yapıldı.
3 �ubat’ta Kadıköy’den demir alan

Barı� Manço vapuruysa her
zamankinden daha kalabalıktı. � 6’da

Barış Manço’ya yakışır anma iMECE GiBi SERGi

�� Haberi 14. Sayfada

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

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 347 40 27

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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● Semra ÇELEB�

Ulus la ra ra s� V-Day or ga ni zas yo nu nun
15. ku ru lu� y�ldö nü mü kap sa m�n da
“ka d� na �id de te ha y�r!” di yen her kes

14 �u bat’ta dans ede cek. Yak la ��k 200 ül -
ke de ay n� an da her ke sin dans ede rek, ka d� -
na kar �� �id de te, ta ci ze, te ca vü ze ha y�r de -
mek için ses le ri ni du yu ra cak la r� bu glo bal
kam pan ya ya Tür ki ye’nin çe �it li il le rin den
de des tek ler sü rü yor. Kam pan ya n�n �s tan -
bul aya ��n da fark l� ku rum lar dan, ka d�n atöl -
ye le rin den ve ba ��m s�z ka d�n grup la r�n dan
yal n�z ca bu or ga ni zas yon için bi ra ya gel mi�
gö nül lü bir grup, “One Bil li on Ri sing
Is tan bul Plat for mu”nu
olu� tur du. Plat -
form, ko -
nuy la il -
gi li tüm
ta  r a f  l a  r � ,
ka d�n ör güt -
le ri ni, il gi li
S T K ’ l a  r � ,
dans okul la r� -
n�, ö� ren ci le ri,
tüm ka d�n la r�
ve �id de te kar ��
bir le� mek is te yen
her ke si, 14 �u bat
Per �em be gü nü
gün düz mey dan lar -

da, ak �am sa lon lar da bi ra ra ya ge ti re -
cek. 

One Bil li on Rai sing (1 Mil yar
Aya �a Kal k� yor) Kam pan ya s� kap -
sa m�n da ya p� la cak et kin lik le rin �s -
tan bul’da ki ayak la r�n dan bi ri Ka -
d� köy ola rak be lir len di. 14 �u bat
Sev gi li ler Gü nü’nde, ka d� na yö -
ne lik �id de te kar �� bi ra ra ya ge -
lip dans ede cek grup lar, Hay -
dar pa �a,  Ka d� köy �s ke le si ve
Ca fe ra �a Spor Sa lo nu’nda

bu lu �a cak. 
� ‘B�R M�L YAR KA DI NIN

DANS ET ME S� DEV R�M D�R’
Ko nuy la il gi li ya p� lan ba -

s�n aç�k la ma s�n da �u ifa de -
le re yer ve ri li yor: “Ka d� na
yö ne lik �id de te, te ca vü -
ze, en ses te, sün ne te ve
seks kö le li �i ne dik kat
çek me ye ça l� �an V-
Day ha re ke ti, ku ru lu -
�un dan bu ya na fark l�
ül ke ler de kü re sel ey -
lem ler ya p� yor. One
Bil li on Ri sing / Bir
Mil yar Aya �a Kal k� -
yor! kam pan ya s� da hi -
lin de de dün ya n�n tüm
ka d�n la r� n� 14 �u bat
2013’te ha re ke tin 15. y�l dö -
nü mün de, 180 ül ke de kü re sel
ayak lan ma ya ça �� r� yor. Ve �u slo -
gan la yo la ç� k� yor: Dün ya da her üç ka d�n -
dan bi ri, ha ya t�n da bir ke re �id det gö rü yor
ya da te ca vü ze u� ru yor. V-Day, ko lek tif gü -
cü ve s� n�r lar öte si da ya n�� ma y� tüm dün ya -
n�n gör me si ni is ti yor. Bir mil yar ka d� n�n
hak la r� n�n ih lal edil me si gad dar l�k t�r. Bir
mil yar ka d� n�n dans et me si dev rim dir!

Bu kap sam da Tür ki ye’nin bir çok fark l�

�eh rin de, gün düz ve ge ce et kin lik ler dü zen -
le ne cek. Ey lem ayak la r�n dan bi ri si olan Ka -
d� köy’de ge lin bir lik te dans ede lim, söz le ri -
mi zi söy le ye lim.

Ka d� na �id de te ha y�r di yen her ke si tek
bir plat form da top la ma y� plan la d� �� m�z et -
kin lik le ri miz sa at 14.00’de Hay dar pa �a Ga -
r�’nda ba� l� yor. Dans, mü zik ve ha la y�n ola -
ca �� et kin lik le ri miz son ra s�, ey le mi ge ni� -
let mek, dik kat çek mek ve bir le� tir mek üze -
re sa at 19:00’da Ka d� köy �s ke le Mey da -
n�’nda tek rar bu lu �u yo ruz, zum ba dans ve
mü zik li ak ti vi te le ri miz son ra s� ak �am sa at
20:30’da Ca fe ra �a Spor Sa lo nu’na va r� yo -
ruz. Et kin lik sa lon da ki aç� l�� ko nu� ma s�, bu
ge ce ye özel dans gös te ri le ri ve çe �it li mü zik
grup la r� n�n �ar k� la r�y la de vam ede cek. Ka -
d�n ça l�� ma s� yü rü ten tüm ku rum la r�, ka d�n
ör güt le ri ni, in san hak la r� sa vu nu cu la r� n�,
ko nu ya du yar l� tüm ka d�n ar ka da� la r�, sev gi
ve ba r� �� yay mak için  bi ra ra da olan her ke -
si; ka d� na �id de te ha y�r di ye ce �i miz “1 mil -

yar ka d�n ayak la n� yor” glo bal kam pan -
ya s� kap sa m�n da dans et me ye da -

vet edi yo ruz.”
� KO �U YO LU’NDA
HA LAY ÇEK T� LER

Plat form er ken den ça -
l�� ma la r� na ba� la d�. Kam -
pan ya ya dik kat çek mek
için 3 �u bat Pa zar gü nü
One Bil li on Rai sing �s -
tan bul Plat for mu ile MA -
YA DER ve KA DER’in
ça� r� s�y la Ko �u yo lu Par -
k�’nda bu lu �an ka d�n lar,

da vul zur na e� li �in de ha lay
çek ti. Ha la ya er kek ler den de

ka t� l�m yo �un du. 10 �u bat
Pa zar gü nü ise sa at 10:00’da

Bah çe köy Event Gar den’da bir
dans oku lu nun ön cü lü �ün de 400 ka -

d�n, per küs yon e� li �in de zum ba dan s� ya pa -
cak.  
� TEK �AR KIY LA GLO BAL DANS

One Bil li on Rai sing glo bal kam pan ya s�
kap sa m�n da amaç; bir mil yar ka d� n�n tek bir
�ar k�y la ay n� dan s� yap ma s� n� sa� la mak. Bu
amaç la ha re ke te ge çen �s tan bul Plat for mu,
Av ru pa ve Ana do lu ya ka s�n da ki ba z� dans

okul la r�y la an la �a rak, “Bre ak the cha in!”
�ar k� s� e� li �in de ya p� la cak dan s�n is te yen le -
re üc ret siz ö� re til me si ni sa� l� yor. Bu kap -
sam da Ana do lu ya ka s�n da AB DA - Ay tunç
Ben türk Dans Aka de mi si’nde e�i tim ler ya -
p� la cak. Et kin lik ler de,  bu glo bal �ar k� e� li -
�in de ya p� la cak dan s�n ya n� s� ra fark l� dans -
lar da ya p� la cak, ha lay lar çe ki le cek.  

Üc ret siz dans e�i ti mi ala bi le ce �i niz
dans okul la r� ve et kin lik ler le il gi li ay r�n t� l�
bil gi ye  https:// www. fa ce bo ok.com/
events/ 406039932814692/
ad re sin den ula �a bi lir si niz. 

Bir Milyar Kad�n Aya�a Kalk�yor
kampanyas�na Kad�köy Belediyesi

de destek veriyor. Kad�köy
Belediyesi tüm kad�nlar� ve kad�na

yönelik �iddete kar�� sesini
yükseltmek isteyenleri

14 �ubat Per�embe günü 13.00’te
Kad�köy �skelesi’ne ça��r�yor.
�skele meydan�nda bulu�acak

kad�nlar müzisyen- dansç� Yonca
Evcimik’in de kat�laca�� etkinlikte

hep birlikte dans edecek.

KADIKÖY BELEDiYESi,
iSKELEYE ÇAĞIRIYOR

KA DI KÖY’DEN
● 14 �UBAT SEVG�L�LER GÜNÜ
Ka d� köy Be le di ye si, çift le re 14 �u bat Sev gi -
li ler Gü nü’nde, bün ye sin de ki kül tür mer kez -
le rin de fark l� se çe nek ler su nu yor. �� te 14
�u bat prog ra m� na ek le ye bi le ce �i niz et kin -
lik ler: 
� Öy kü ler le “Türk Fil mi A�k la rı” Ha kan
Ay sev ve Ümit Zi le li
Si yah-be yaz y�l lar dan, si yah be yaz film ler -
den bu gün le re öy kü ler ve �ar k� lar la örül mü�
bir yol cu luk... Ümit Zi le li ve Ha kan Ay sev’in
sun du �u “Öy kü ler le Türk Fil mi A�k la r�”nda,
Türk si ne ma ta ri hi nin en gü zel a�k film le ri ne
ad� n� ver mi�, hat ta film le rin da hi önü ne geç -
mi�, unu tul maz lar ara s� na gir mi� �ar k� la r�, o
dö nem le rin hü zün lü, tra jik ve gü lüm se ten
hi kâ ye le riy le bir lik te ses len di ri li yor. Et kin lik
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde sa at
20.00’de ba� l� yor. 
� Sev gi li ler Gü nü
14 �u bat Per �em be ak �a m� Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde de sev gi li ler gü nü et kin -
li �i var. 19.30’da ba� la ya cak et kin li �i �l kim
Er kan Ka ra ca su na cak. Ar zu Ka ra tan, Ati lay
Er ge, A.Ba nu Yü cel, Er de ner Ko yu türk, El -
han Se zen, Fa to� Ko cars lan, Fat ma Onur,
Fer di De �ir men ci, Ha san De mir ci, Ke mal
Üs tün ba�, Ne ri man Bez mez, Ni hal Top sa -
kal, Re fa hat tin Yü ce, �ey da S. De mir ci ve
Ze ki ye Kul da�’�n ka t� la ca �� ge ce de y� l�n çif ti
ödü lü Se vil ve Ber tan Ona ran çif ti ne ve ri le -
cek. 
� Ye �il çam Film �ar kı la rı
O �ar k� lar la a� la d�k, o �ar k� lar la gül dük. Ki -
mi za man se vin dik, ki mi za man üzül dük.
Â��k ol duk… �im di y�l lar ca me lo di le ri ku la -
�� m�z da sak l� o Ye �il çam �ar k� la r�’n� Cenk
Yük sel’in gü zel se sin den din li yo ruz. Siz de
hâ lâ a� k� o �ar k� lar da ara yan lar dan sa n�z 14
�u bat ak �a m� Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde sa at 20.00’de ba� la ya cak bu kon se -
ri ka ç�r ma y�n. 

● T�YATRO
� Ki me Ni yet Ki me Kıs met
Ro bin How don’dan kah ka ha do lu bir Bo ra
Se ver can uyar la ma s�; “Çok mut suz ol ma -
n�n en gü ve ni lir yo lu, çok mut lu ol ma y� is te -
mek tir.” Ki me Ni yet Ki me K�s met, 8 �u bat
Cu ma sa at 20.30’da Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde. 
� Ölen Ada mın Cep Te le fo nu
Ame ri ka l� ya zar Sa rah Ruhl’dan ödül lü bir
Off-Bro ad way ko me di si. Stüd yo eki bi nin
Tür ki ye prö mi ye ri ni ger çek le� tir di �i oyun,
cep te le fo nu ile gü nü müz de ile ti �i min ve
ili� ki le rin ne ha le gel di �i ni hem ger çek çi
hem de iro nik ve ger -çe küs tü bir bi çim de
se yir ci siy le bu lu� tu ru yor. Oyun, 9 �u bat
Cu mar te si ve 11 �u bat Sa l� 20.30’da Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Woy zeck
Ti yat ro Mer di ven, gü nü müz de hâ lâ sis tem

ta ra f�n dan bi re yin ki �i li �i ne yö nel mi� ve gi -
de rek yük se len y� k� c� ama ör tük sal d� r� la r�
bu oyun la tar t� �� yor ve do �u mu nun 200. y� -
l�n da Ge org Büch ner’i an� yor. Al pay Ek ler’in
yö net ti �i oyun, 9 �u bat Cu mar te si 20.30’da
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Ye ni Ya sak lar
Gü nü müz de çe �it çe �it ya sak la r�n ele� ti rel
ko me di si ni ya pan Kan de mir Kon duk’un bu
yep ye ni oyu nu nu us ta mi zah ç� Müj dat Ge -
zen sah ne ye koy du. “Ye ni Ya sak lar” ki mi
ya sak lar dan iyi ce bu na lan ama ya sak ol du -
�u için a� z� n� aça ma yan la r� gül dü re cek bir
ko me di. Oyun, 9 �u bat Cu mar te si 20.30’da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Ada let, Siz si niz
“Ada let, Siz si niz”; yar g� n�n si ya sal la� t� �� üç
ta ri hi ola y�, us ta oyun cu lar Rut kay Aziz ve
Ta ner Bar las’�n muh te �em yo rum la r�y la ti -
yat ro ya ak ta r� yor. Sok ra tes, Ga li le o ve  Sac -
co ile Van zet ti’nin hi ka ye le ri, “Ada let, Siz si -
niz” ile ti yat ro se ver le re ula �� yor. Oyun 10
�u bat Pa zar 16.00’da Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde. 
� Ba ba an nem 100 Ya �ın da
Ar jan tin’in va ro� la r�n da göç men bir ai le…
Her �e yi yi yen yüz ya ��n da bir Ba ba an ne…
Ba ba an ne yi do yu ra bil mek için na fi le bir çö -
züm ara y� ��… Ve ai le nin yok olu �u nun tra ji -

ko mik öy kü sü… Za fer Al göz’ün yö net ti �i
oyu nu Ti yat ro Adam sah ne ye ko yu yor. Ba -
ba an nem 100 Ya ��n da, 15 �u bat Cu ma
20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Li mo na ta
Ya Ya’n�n “be nim le bir li mo na ta iç mek is ter
mi si niz?” so ru suy la ba� la yan oyun, te mel
ka d�n ve er kek ça t�� ma s� na nük te dan bir
tarz da yak la ��r. Kar ma Dra ma’n�n sah ne le -
di �i “Li mo na ta”, 13 �u bat Çar �am ba
20.30’da Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde
iz le ne bi lir. 
� An ne min Ci na yet Lis te si
Al ter na tif ti yat ro grup la r�n dan “Si yah Be yaz -

ve Renk li (SBR)”, “An ne min Ci na yet Lis te si”
ad l� bir ko me di ile se yir ci le riy le bu lu �u yor.
Ara l�k ay�n da prö mi ye ri ni ya pan oyun, 11
�u bat’ta Ken ter Ti yat ro su’nda ya p� la cak
ga la n�n ar d�n dan 19 ve 25 �u bat’ta Ha san -
pa �a’da ki Emek Sah ne si’nde se yir ci le ri nin
kar �� s� na ç� ka cak. 
� Pa di �a hım Çok Ya �a
Ke rem Kes kin, Eb ru Dev rim Say man, En gin
Bil giç ve Tun cay Özi nel’den bir ka ba re…
Bir gül dü rü…Pa di �a h�m Çok Ya �a, 8 �u bat
Cu ma 20.30 ve 10 �u bat Pa zar 16.00’da
CKM’de. 

● KONSER
� Fau re / Re qu iem - Per go le si /
Sta bat Ma ter Kon se ri
�s tan bul lu sa nat se ver ler, 8 �u bat’ta, Gab ri -
el Fa uré’nin ve G.B.Per go le si’nin bu iki ola -
�a nüs tü ese ri ni IDOB or kes tra s�, IDOB ko -
ro su ve so list le riy le iz le me im ka n� na sa hip
ola cak lar. Ço �un luk la bir bi ri ar d� na ic ra edi -
len eser ler, bu kez Is tan bul Dev let Ope ra ve
Ba le si yo ru muy la sa nat se ver ler le bu lu �u yor
‘Fa uré Re qu iem ve Prgo le si/Sta bat Ma ter’
Kon se ri 8 �u bat Cu ma sa at 20.00’de Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra Sah ne si’nde
iz le ne bi lir.
� Pi ya no lu Ku ar tet Ge ce si
K�� gün le rin de içi ni zi �s� ta cak bir prog ram...
Oda mü zi �i vir tü öz le ri yi ne birara da... Ül ke -
miz de de bir çok kez bir lik te kon ser ver mi�
üç lü, ün lü ke man c� Ni co las Da ut ri co urt ile
bir lik te renk li ve co� ku lu bir prog ram la Ka -
d� köy lü mü zik se ver le rin kar �� s� na ç� k� yor.
Kon ser, 11 �u bat Pa zar te si 20.00’de Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda. 
� Lo ca Lu na
Par ça la r� n�n ço �u ken di bes te si olan Lo ca
Lu na kon ser le rin de din le yi ci le ri ni, Ana do -
lu’nun ka dim ez gi le ri ne, Or ta do �u’nun e� -
siz ri tim le ri ne, Ak de niz'in in sa n� sa ran s� cak -
l� �� na, Bal kan lar'�n co� ku su na ve bü tün bu
duy gu la r�n bir le� ti �i �s tan bul'a do� ru ke yif -
li bir mü zik yol cu lu �u na da vet edi yor. Lo ca
Lu na, 9 �u bat Cu mar te si 21.00’de Gi tar ca -
fe’de mü zik se ver ler le bu lu �u yor. 

● SÖYLE��&�MZA
� Gri pin
�s tan bul Op ti mum Out let, 9 �u bat Cu mar -
te si gü nü, Türk Pop Rock Mü zi �i ne ye ni bir

so luk ge ti ren Gri pin’i ko nuk edi yor. “Yal n�z -
l� ��n Ça re si ni Bul mu� lar” al bü müy le bü yük
ç� k�� ya ka la yan Gri pin, im za gü nü ne tüm
se ven le ri ni bek li yor. 
� Mu rat han Mun gan ile Söy le �i 
Ka d� köy Be le di ye si Sa nat Kü tüp ha ne si
Tür ki ye ede bi ya t� n�n önem li isim le rin den
ya zar, �a ir, ti yat ro ya za r� Mu rat han Mun -
gan’� ilk kez a��r l� yor. Üc ret siz ve her ke sin
ka t� l� m� na aç�k söy le �i 16 �u bat Cu mar te si
15.00’te CKM’de. 

● SERG�
� Han di mals Mal te pe Park'ta
31 Ocak – 12 �u bat ta rih le ri ara s�n da el bo -
ya ma d� ��n da vü cut bo ya ma, il lüs tras yon,
fo to� raf gi bi pek çok sa nat da l�n da da ak tif
ve üret ken olan Sa nat ç� Gui do Da ni ele ta -
ra f�n dan Mal te pe Park AVM'de ilk kez bir
ser gi ve show ger çek le� ti ri le cek. �n san el le -
ri üze ri ne yap t� �� de �i �ik hay van fi gür le ri ile
ta n� nan ve sa na t�n da “tek” ola rak ka bul edi -
len Da ni ele gös te ri sin de 9 �u bat Cu mar te -
si gü nü pod yum la r�n ta n�n m�� is mi Ey lem
�en kal'a can l� el bo ya ma s� ya pa rak bir il ke
da ha im za ata cak!
� ‘An ta go niz ma’ Mu zaf fer Oru ço� lu Re -
sim Ser gi si
Y�l lar d�r sür gün ha ya t� ya �a yan ya zar, �a ir,
res sam Mu zaf fer Oru ço� lu’nun 30’u ye ni
ol mak üze re top lam 100 res mi, “An ta go niz -
ma” ad� al t�n da, dört �e hir de, sa nat se ver ler -
le bu lu �a cak. Re sim le rin de yi ne ko laj tek ni -
�i ba� ta ol mak üze re, de �i �ik bo ya tek nik -
le ri kul la na rak, kla sik bi çi mi sür re alist esin ti -
ler le k�r ma ve de rin le� tir me de ne me le ri ni
sür dü rü yor. Oru ço� lu’nun ser gi si 11-23 �u -
bat ta rih le ri ara s�n da CKM’de gö rü le bi lir. 
� Yü re �i miz den Dam la lar Fo to� raf Ser -
gi si
Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi Fo to� raf Kur -
su ö� ren ci le ri nin “Yü re �im den Dam la lar”
ser gi si 11 �u bat Pa zar te si 17.00’de aç� l� yor.
Ka d� köy HEM bi na s�n da ki ser gi de her ya�
gru bun dan ö� ren ci, ö� ret men, dok tor, mü -
hen dis ve ev ha n�m la r� n�n iki bu çuk ay l�k
e�i tim den son ra çek tik le ri fo to� raf lar ser gi -
le ne cek. 
� “Öz’ün de ki �i fa cı” Re sim Ser gi si
Ful ya Si ma vi renk le riy le Ba r�� Ol gun’un ke -
li me le ri bir ara ya ge li yor ve or ta ya “Öz’ün -
de ki �i fa c�” ser gi si ç� k� yor. Ser gi, 9-15 �u -
bat ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be le di ye si
Ba� kan l�k Bi na s� Ser gi Sa lo nu’nda gö rü le -
bi lir. 
� Ali Na ki �l han re sim Ser gi si
Kü ra tör lü �ü nü Es ma Bay rak tar’�n yap t� �� Ali
Na ki �l han’�n re sim ser gi si, 15 �u bat’a ka dar
Bos tan c� Gre en Park Ho tel Ser gi Sa lo -
nu’nda gö rü le bi lir. 
� Se def ile Ah �a bın A� kı
Se def sa nat ç� s� Se lim S�r r� Fun da, bu ser gi -
sin de ge le nek sel Türk el sa nat la r�n dan se -
def kak ma tek ni �i ni kul la na rak ah �ap üze -
rin de ger çek le� tir di �i hat lev ha ör nek le ri ni

ser gi li yor. Ser gi 16 �u bat’a ka dar CKM’de
gö rü le bi lir. 
� Mün ze vi Fo to� raf Ser gi si
Ni lü fer Çö lo� lu’nun “Mün ze vi” ad� n� ver di �i
fo to� raf ser gi si 9-14 �u bat ta rih le ri ara s�n da
CKM ‘de gö rü le bi lir. 
� Nec mi Ya man Ki �i sel Re sim Ser gi si
Sev gi li ler Gü nü ne rast la ma s� ne de niy le sa -
nat ç� bu ser gi si ni e�i Se her Ya man ile ço -
cuk la r� Ez gi, Do �a Can ve yü re �in de sev gi
olan her ke se it haf edi yor. Ser gi, 14 �u bat’a
ka dar Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde gö -
rü le bi lir. 
� “�u bat Ke di le ri” Ürün’de
Ürün Sa nat Ga le ri si'nde 2 �u bat-7 Mart ta -
rih le ri ara s�n da “�u bat Ke di le ri” ad l� kar ma
ser gi iz le ne bi lir.
Tel: 0216 363 12 80
� Ama tör ka dın fo to� raf çı la ra ça� rı
Ama tör ka d�n fo to� raf ç� la ra 8 Mart Dün ya
Emekçi Ka d�n lar Gü nü’nde Ka d� köy Fo to� -
raf Mer ke zi’nde aç� la cak olan ‘Ka d� n�n Ba -
k�� Aç� s�’ ko nu lu fo to� raf ser gi si ne ka t�l mak
için f�r sat do� du. Fo to� raf sa na t� na gö nül
ver mi�, ser gi aç ma f�r sa t� ol ma m�� ka d�n fo -
to� raf ç� lar 20 �u bat 2013 ta ri hi ne ka dar ka -
di koy fo tog raf mer ke zi@gma il.com ad re -
si ne ile ti �im bil gi le ri ve ser gi le mek is te dik le -
ri fo to� raf lar la mü ra ca at ede rek seç me le re
ka t� la cak lar. Ya p� la cak seç me ler so nu cu
ser gi ye al� na cak eser ler se çi le rek 8 Mart
Dün ya Ka d�n lar Gü nü'nde sa natse ver ler le
bu lu �a cak. Ser gi ye al� na cak eser le rin bas k�
v.s. ma li yet le ri ka t� l�m c� la ra ait ola cak.

● ATÖLYE
� Ara mis Ka lay Fo to� raf Atöl ye si
Ara mis Ka lay ile Fo top ra tik Atöl ye si 9 �u -
bat'ta ba�l�yor. 5 ki �i ile kat�l�mc� say�s� s�n�rl�
olan Ara mis Ka lay Atöl ye si'ne kay�t için
0216 405 22 62 nu ma ral� te le fo nu ara ya bi -
lir si niz. Top lam 5 haf ta ola rak dü zen le nen
atöl ye sü re sin ce kat�l�mc�lar Ka pal� Çar��,
Fe ner-Ba lat Böl ge si gi bi me kân lar da bi re bir
uy gu la ma ya pa rak ün lü fo to� raf sa -
natç�s�ndan tak tik le ri ni ö� re ne cek ler.

● ÇOCUK
� “Kar ga Kar ga Gak De di”
Tür ki ye’nin en bi li nen il lus tra tör le ri ni bün ye -
sin de top la m�� olan Bo ya l� Ku� �l lus tra tör ler
Gru bu“Kar ga Kar ga Gak De di” ba� l� �� al t�n -
da birara ya ge tir dik le ri, ka r� ��k tek nik ler le
olu� tu ru lan öz gün ça l�� ma la r� n� mi nik zi ya -
ret çi ve sa nat se ver ler le Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde bu lu� tu ru yor. 1-13 �u bat ta -
rih le ri ara s�n da KKM A ve B Sa nat Ga le ri -
sin de ge zi le bi le cek ser gi de ay r� ca ço cuk lar -
la üc ret siz ola rak fark l� tek nik ler den olu �an
atöl ye ça l�� ma la r� da ya p� la cak. Tel: 0216
658 00 15
� Fın dık kı ran
�s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si’nin ço cuk
mü zi ka li “F�n d�k k� ran”, 10 �u bat Pa zar
13.00’te CKM’de iz le ne bi lir.
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat

Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.

Kampanya kapsamında 3 �ubat
Pazar günü Ko�uyolu Parkı’nda

bulu�an kadınlar davul zurna
e�li�inde halay çekti.

Ka dın lar, ŞİD DE TE kar şı DANS LA aya ğa kal kı yor!

Bu
yıl, 14

�ubat’ta tüm
dünya kadınları,

sevgililer gününde
hediye almak yerine

‘kadına yönelik �iddete dur’
demek için dansla aya�a

kalkacak. One Billion
Raising (1 Milyar Aya�a
Kalkıyor) Kampanyası
kapsamında yapılacak
etkinliklerin �stanbul
ayaklarından biri de

Kadıköy!
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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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● Gök çe UY GUN

Ge çen haf ta man �et ten du yur mu� tuk; Ta ri hi Ku� -
di li Ça y� r�’na (es ki Sa l� Pa za r�) AVM ya p� la -
cak t�! 

Ge rek �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si ge rek se de
ba� ka ku rum la r�n, hal k� na da n�� ma dan ve bil gi ver me -
den ‘hiz met(!)’ sunmaya ça l�� t� ��  Ka d� köy’de,  Göz te -
pe Par k�’na ca mi, Hay dar pa �a Ga r�’n�n otel ol ma s� ve
Ata türk An� t�’n�n kal d� r�l ma s� gi bi krizlere bir ye ni si
da ha ek len mi� ol du böy le ce... Ka d� köy lü ler ha be ri ilk
ola rak ga ze te miz ara c� l� ��y la ö� ren di. Ba s� l� ga ze te mi -

zi ta kip eden Ka d� köy lü ler ha riç, www.ga ze te ka di -
koy.com.tr ad re sin de de yer alan ha be ri mi zi de 3 bi ni
a� k�n ki �i t�k la d�. Bu ka rar Ka d� köy lü ler de ade ta in fi al
ya rat t�. Za ma n�n da pik nik le rin ya p�l d� ��, e� len ce le rin
dü zen len di �i, ay n� za man da da do �al S�T ala n� olan bu
ala n�n be ton la� ma ma s�, AVM ya p�l ma ma s� için ha re -
ke te ge çen Ka d� köy lü ler, tep ki le ri ni ön ce sa nal dün ya -
da gös ter di ler. Ka d� köy Be le di ye si’nin sos yal med ya
he sap la r� üze rin den yo rum la r� n� ya pan, ele� ti ri le ri ni
ile ten Ka d� köy lü le rin gö rü� le rin den ba z� la r� �öy le;
� Na m�k Berk tay: Ye ni den dü zen le ne rek ya p� la cak
ye �il alan, “ça y�r”� ye ni den yan s�t s�n; ta ri hi ve kül tü rel
do ku ile uyum arz et sin. “Ge li �im” de mek, mev cut
olan her �e yi y� k�p bi tir mek de mek de �il dir. B� ra k�n,
Ka d� köy “Ka d� köy” kal s�n, AVM’ler de si ze (:on la ra)
kal s�n, si zin (:on la r�n) ol sun...
� Si bel Ak tu ran: �çi miz d� �� m�z AVM ol du. Par ka,
bah çe ye ih ti ya c� m�z var, en ya k�n par ka ara bay la git -
mek zo run da y�z. AVM’le rin ye ri hal k� de �il bel li bir
ke sim dü �ü nü le rek se çi li yor.
� Ka ra be kir Fer han Ayas be yo� lu: Mev cut yol yer
al t� na al� n�p bü tün ala n�n al t� kat l� oto park ol sun. Üst
bö lüm kon ser ala n� ve aç�k spor ya p� la bi le cek ala na
dö nü� tü rül sün. 
� Na zan Ta cer: Sa l� Pa za r�, tra fik s� k� ��k l� �� ya ra t� -

yor di ye kal d� r�l ma d� m�? AVM ya p�l ma s�, 1 gün de �il
her gün tra fik s� k� ��k l� �� na se bep olur. O böl ge de
AVM’ye ge rek de yok. Ye �il alan ola rak dü zen len sin
ama lüt fen be to nu az ye �i li, top ra ��, a�a c� çok bir alan
ol sun, al t�n da oto park ola bi lir. 
� Zey nep Nur: �çin de kü çük bir gö lü olan, yem ye �il
çi men le rin üs tün de ço cuk la r�n ko �a bi le ce �i, ya� l� la r�n
otu rup din le ne bi le ce �i, genç le rin ele le do la ��p ge ze ce -
�i, c� v�l t� la r� ile do la �an ku� la r�n ol du �u bir Ka d� köy
par k� ol sa... 
� Fer han Ata ba rut: Bu ka dar bü yük bir es te tik ve
do �a dan yok sun bir alan ya ra tan �BB’yi Ka d� köy lü ler
hiç af fet me ye cek! 
� As l� Uzun: Ye ter ar t�k ya ni her yer AVM’den ge -
çil mi yor. Biz Ka d� köy lü ler AVM sev mi yo ruz,  an la -
m� yor lar ga li ba. Al�� ve ri� için Ba� dat Cad de miz ve
Ba ha ri ye Cad de miz var za ten.
�  Onur Ko ray: 3 ad�m öte de Na uti lus var, ki me yet -
mi yor? Ay r� ca ora s� Sa l� Pa za r� ol du �u za man lar da ne -
den ol du �u tra fi �i ça buk unut tu lar her hal de. Sa de ce
Sa l� gü nü bi le çe kil mez di, her gün ki lit ola cak tra fik.
�  Beryl Sek ban �l kin: Ka d� kö yü mü ze AVM fa lan
is te mi yo ruz! Ön ce Sa l� Pa za r� m� z� kal d�r d� lar �im di de
kü çük es na f� m�? �s te mi yo ruz, ek sik kal s�n AVM. 

� AVM’YE ‘ÜN LÜ’ TEP K�
AVM pro je si ne ün lü isim ler den de tep ki gel di:

�  Prof. Dr. Meh met Be ka ro� lu (psi ki yat rist, aka -
de mis yen, si ya set çi): Ku� di li Ça y� r� da AVM olu yor...
�s tan bul ya� ma la n� yor... Ço cuk la r� m� za �s tan bul’u b� -
rak ma ya cak sak ne b� ra ka ca ��z?
�  Se vim Gö zay (su nu cu, ga ze te ci): Ger çek de �il de -
sin bi ri lüt fen.. �BB Ka d� köy Ku� di li’ne AVM ona y�
m� ver di?
�  Me li ke Ka ra kar tal (Hür ri yet ya za r�): Ku� di li ça -
y� r� ye �il alan ola rak de �er len di ril me li.

� �T� RAZ �Ç�N 15 �U BAT SON GÜN!
Ka d� köy Be le di ye si, ku rum sal ola rak AVM ka ra r� -

na kar �� iti raz hak k� n� kul lan ma s� n�n ya n�  s� ra Ka d� -
köy lü ler için de iti raz di lek çe si ha z�r la d�. Ku� di li Ça y� -
r� na AVM ya p�l ma s� na kar �� ç� kan Ka d� köy lü ler, 15
�u bat’a ka dar Ka d� köy Be le di ye si’ne biz zat ge le rek
di lek çe le ri dol du ra bi li yor ya da http://www.ka di -
koy.bel.tr/Alt Say fa.aspx?pid=1039 ad re sin den di -
lek çe yi al�p im za la ya rak, Be le di ye’ye, kültür
merkezlerine ve Süreyya Operas�’na ge ti re bi li yor lar.

� BE LE D� YE N�N AN KE T�
Öte yan dan Ka d� köy Be le di ye si Fa ce bo ok say fa -

s�n da bir de an ket dü zen li yor. Say fa da, “Ta ri hi Ku� di -
li Ça y� r� (Es ki Sa l� Pa za r�) ara zi si ne �BB Mec li sin ce
ka bul edi len, Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��n ca onay la -
nan Al�� ve ri� Mer ke zi Pro je si �u an iti raz için as k� da.
Siz ce Ku� di li Ça y� r�’na ne ya p�l ma l�?” di ye so ru lu yor.
Se çe nek ler ve (ga ze te miz bas k� ya gi re ne dek) ve ri len
ce vap la r�n  sa y� s� da �öy le;
� Yer al t� oto par k�y la, ye �il alan ola rak ye ni den dü -
zen len sin. (4 bi ni a�k�n ki �i)
� AVM ol sun (yakla��k 250 ki�i)
� Mev cut du ru mu ko run sun. (yakla��k 500 ki�i)
� DU RUM DE �ER LEN D�R ME TOP LAN TI SI

Es ki Sa l� Pa za r� ara zi si ne �BB ta ra f�n dan plan la n�p

Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� ta ra f�n dan onay la nan
AVM pro je si nin du yul ma s� n�n ar d�n dan, Ka d� köy lü si -
ya set çi ve STK’lar da ha re ke te geç ti. Bu kap sam da 5
�u bat Sa l� gü nü bir du rum de �er len dir me si ya p�l d�.
CHP Ka d� köy �l çe Ör gü tü, Ku� di li Ça y� r� Gö nül lü le ri
ve du yar l� Ka d� köy lü le rin ka t�l d� �� bu ilk top lan t� da
Ka d� köy Be le di ye si yet ki li le ri, ka t� lan la r� pro je hak -
k�n da bil gi len dir di. �ti raz sü re ci nin ko nu �ul du �u top -
lan t� da, Ku� di li, Ta ri hi Ka d� köy Çar �� ve Ba ha ri ye
ba� ta ol mak üze re es na f�n bil gi len di ril me si ve sü re ce
da hil edil me si de ele al�n d�. Bir son ra ki top lan t�, 14 �u -
bat Per �em be gü nü sa at 14.00’te Ka d� köy Be le di ye si
Bri fing Sa lo nu’nda dü zen le ne cek.

Bilgisayar� iyi derecede kullanabilen �� bilinci geli�mi�
BÜRO ELEMANI ARANIYOR..

Mür.: 0216 450 60 86 Tel.: 0534 548 77 76

ELEMAN ARANIYOR

Kuşdili’ne AVM değil 
YEŞiL ALAN!

TOKHADER  Toplumsal Kadın
Hareketi Derne�imiz’de

�ubat ayı 2. kur �ngilizce kursları
açılacaktır. Katılmak isteyenler

derne�imize ba�vurabilirler.

TAR�H: Pazartesi-Salı günleri
10:00-13:00 saatleri arası olacaktır.
ADRES: Hüseyin Ayano�lu Sokak

Konuta� Blokları/D Blok/Kozyata�ı
TELEFON: 0216 380 62 05

TOKHADER’DE �NG�L�ZCE
KURSLARI BA�LIYOR

DAHA önce Dan��tay karar�na göre plan iptali olan
bir alanda, yeni plan yap�l�rken bir önceki plan�n iptal

gerekçelerine uyulmas� gerekiyor. Ancak Ku�dili
olay�nda, plan�n 2008’deki iptal gerekçeleri dikkate

al�nmadan iptal olan plana benzer yo�unlukta
yap�la�man�n getirildi�i yeni bir plan söz konusu...

Belediye ve vatanda�lar bu planda verilen yap�
yo�unlu�unun iptal edilerek parsellerin tamam�n�n

kamu yarar� do�rultusunda ve do�al sit özelli�i
nedeniyle “Ye�il Alana” al�nmas� için itiraz ediyor. 

ŞEHİRCİLİK İLKELERİ 
NE DİYOR?

Twitter’da bu görseli payla�an ‘Ak Gençlik Kadıköy’, ‘Kadıköy'ün yüzde 70'i ye�il alan
olan bir sosyal mekân kazandı�ını, Ku�dili çayırının tekrar canlandı�ını’ savunuyor.
�BB Ba�kanı Kadir Topba�, projeyi kabul etmekle birlikte, projenin daha çok ye�il

alan içerece�ini savundu.

Ku�dili'ne AVM kararına isyan
eden Kadıköylüler, ‘AVM de�il

ye�il alan’ istiyor. Kadıköy
Belediyesi de vatanda�ları

�stanbul Büyük�ehir
Belediyesi’nin facia gibi
kararına itiraz etmeye

ça�ırıyor. �tiraz için
son gün 15 �ubat!
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Fe ner bah çe Gö nül lü le ri, e�i tim le ri ni haf ta -
l�k ça l�� ma lar la des tek le dik le ri ma hal le nin
il kö� re tim okul la r� ço cuk la r� n�n ilk ya r�

kar ne le ri ni al ma la r� do la y� s�y la, 26 Ocak gü nü
bir kut la ma dü zen le di. 

Gö nül lü Evi’nde dü zen le nen, ö� ren ci ve ve -
li le rin bir lik te ka t�l d� �� kut la ma da, ço cuk lar �ar -
k� lar söy le di, �i ir ler oku du, pan do mim gös te ri si
yap t� ve �i ir ler oku du lar.

Dü zen le nen kut la may la, ço cuk la r�n hem e� -
len me si hem de öz gü ven ka za na rak, top lum içe -
ri sin de ki �i sel be ce ri le ri ni ön pla na ç� kart ma la -

r� n� sa� la mak da amaç lan d�. 
Kut la ma y� il giy le iz le yen ko nuk la ra ve ve li -

le re, bu ça l�� ma la r�n tek rar la na ca �� n� bil di ren
Fe ner bah çe Gö nül lü le ri, “Ço cuk la r�n ve ai le le -
rin, ça l�� ma la r� m� za ve kut la ma ya yö ne lik tep -
ki le ri nin olum lu ol ma s� bi zi mut lu et ti” de di ler. 

� KAR MA FO TO� RAF SER G� S�
Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy Halk E�i -

tim Mer ke zi’nin or tak yü rüt tü �ü Ha yat Bo yu
Ö� re nim Pro je si Te mel Fo to� raf ç� l�k kur si yer -
le ri nin fo to� raf la r�n dan olu �an ser gi, 19-25
Ocak ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be le di ye Ba� -

kan l� �� Fua ye Sa lo nu’nda aç�l d�.
E�it men li �i ni us ta fo to� raf ç� l�k e�it me ni

Ah met Tan ju'nun yap t� ��, Fe ner bah çe ile Eren -
köy Ma hal le si Gö nül lü le ri, Ka d� köy Be le di ye si
ve Ka d� köy Genç lik Mer ke zi kur si yer le ri nin
kar ma fo to� raf la r�n dan olu �an ser gi ye il gi bü -
yük tü. Ser gi nin aç� l� �� na; Ka d� köy Be le di ye 
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Yö ne tim Ku ru lu üye le -
rin den Nur han Kut man, Ay �en Gü rer, Cad de -
bos tan Gö nül lü Evi Ba� ka n� �s ma il �ev ket Ba -
ki, Eren köy Gö nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin Kay -
nak, Os ma na �a Gö nül lü Evi Ba� ka n� �ük ran

Gül gen ve çok sa y� da fo to� raf se ver zi ya ret çi
ka t�l d�. 

� HU ZUR EV� Z� YA RE T�
Gö nül lü ler, 15 Ocak Sa l� gü nü Göz te pe Se -

mi ha �a kir Hu zur Evi’ni zi ya ret et ti ler. Gö nül -
lü Evi üye le rin den Se ma hat Emi ro� lu, di �er
üye ler ile ko nuk lar, hu zur evi sa kin le ri için ha -
z�r la nan ik ram la r� sun du lar. Ay r� ca bir mev lid
oku tul du. Hu zur evi sa kin le ri ve ça l� �an la r� ile
be ra ber ho� ca va kit ge çi ril di ve ba har da Gö nül -
lü Evi’nin bah çe sin de bir top lan t� ya p�l ma s� için
söz le �il di.

HABER4 8 - 14 �UBAT 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 08 - 17 �UBAT 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

�LAÇ KULLANIMI 
 Eczac� Feyza Öztürk

Tarih: 08.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü
Evi

KOM�ULUK  
Tarih: 08.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri
EVDE DO�AL
ÇÖZÜMLER

Biyolog Arzu Yakut
Kabakç�

Tarih: 10.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
HATALI TARIM

UYGULAMALARININ
ÇEVREYE VE �NSAN

SA�LI�INA
ZARARLARI

TMMOB Ziraat Müh.
Odas� �stanbul �ube

Ba�kan� Ahmet ATALIK
Tarih: 11.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi/ B

Salonu
Düzenleyen:

Caddebostan
Gönüllüleri

DÜDÜKLÜDE KIYMALI
BAMYA T�YATRO

OYUNU
Yazan: Memet BAYDUR

Yöneten: Hüseyin
AK�EN

Tarih: 11.02.2013
Saat: 20.00

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

HAYATA DA�R
�nal AYDINO�LU
Tarih: 12.02.2013

Saat: 14.00
Yer: CKM B Salonu

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

ALZHE�MER HASTASI
�LE �LET���M,

GÜNLÜK YA�AMINI
KOLAYLA�TIRACAK

�PUÇLARI
Uzm. Psk. Deniz

BÜYÜKGÖK
Tarih: 12.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Halis Kurça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri
Alzheimer Derne�i

i�Birli�i ile
ARMON� TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
 �ef  Sabri ÖZTÜRK

Tarih: 12.02.2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

Davetiyelidir. �leti�im:
0544 787 37 57
VERD� GALA

KONSER�
Tarih: 12.02.2013

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi Büyük
Salon

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

Davetiyelidir. 
�leti�im Mustafa Varol:

0535 817 26 61
TOPLUMDA ��DDET

Yazar Tansu BELE,
Yazarlar Sendikas� Üyesi

�nci PONAT
Tarih: 13.02.2013

Saat: 12.00
Yer: Rasimpa�a Gön.Evi
Düzenleyen: Rasimpa�a

Gönüllüleri
MS “MULT�PL

SKLEROZ”
Dr. Mehmet Emin

ÇAKIR
Tarih: 13.02.2013

Saat: 14.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi /Konferans

Salonu
Düzenleyen: Gönüllü

Merkezi
YEN� �MAR PLANI

Kad�köy Belediyesi �mar
Ve �ehircilik Müdürü

Erol ÖZYURT
Tarih: 13.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedid 23

Nisan Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Sahray�cedid Gönüllü
Evi

GÜLDESTE TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Metin DURGUTLU

Tarih: 13.02.2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

Davetiyelidir. �leti�im:
0536 568 74 18

YOGA VE NEFES
ÇALI�MALARININ

BEDEN ÜZER�NDEK�
ETK�LER�

Yoga E�itmeni Hale
KAMAR

Tarih: 14.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Caddebostan
Gönüllüleri

SEVG�L�LER GÜNÜ
KUTLAMASI

Tarih: 14.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Ac�badem Gön. Evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllü Evi
SEVG�L�LER GÜNÜ

KUTLAMASI
Tarih: 14.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Bostanc� Gön. Evi
Düzenleyen:  Bostanc�

Gönüllüleri
�AMANIN RUHU

(B�RL�KTE YARAT)
NLP Uzman� Hürriyet

KALALI
Tarih: 14.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

SEVG�L�LER GÜNÜ
KUTLAMASI  

Tarih: 14.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Hasanpa�a Gön.Evi
Düzenleyen: Hasanpa�a

Gönüllüleri
YA�AMI SEVMEK

Psikolog P�nar KOPAR
Tarih: 14.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

SEVG�L�LER GÜNÜ
KUTLAMASI - B�O
ENERJ� NED�R?

TEDAV�S�? NASIL
YAPILIR?

Bio Enerji Uzman�
Ertu�rul OKYALTIRIK 

 Tarih: 14.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Osmana�a Gön.Evi
Düzenleyen: Osmana�a

Gönüllüleri
14 �UBAT

SEVG�L�LER GÜNÜ
KONSER�

Oya AKSOY “Sevgi
�ark�lar�”

Tarih: 14.02.2013
Saat: 20.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi/ A

Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
SOKAK

HAYVANLARINI
BESLEME

Tarih: 15.02.2013
Saat: 12.00

Yer: Hasanpa�a Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Fenerbahçe’de karne kutlaması

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri Sa� -
l�k Ko mi te si, 25 Ocak Cu ma gü nü Eren köy
Gö nül lü Evi’nde “Ye ni Y�l da Ku an tum

Ener ji si” ko nu lu bir se mi ner dü zen le di. Ki �i sel Ge li -
�im Uz ma n� M. Ser pil Ci rit ci’nin ver di �i se mi ne re,
çok sa y� da gö nül lü ve Eren köy lü sa ki ni ka t�l d�. 

Ser pil Ci rit ci, “Ku an tum” ke li me si nin “atom
dü ze yin de ki hat ta atom dan da ha kü çük par ça c�k -
la r�n fi zik ku ral la r� n� ta n�m la mak ta” kul la n�l d� �� -
n� söy le di. “Ku an tum da za man yok tur, ile ri ye gi -
de bil di �i miz gi bi ge ri ye de gi de bi lir si niz” di yen
Ci rit ci, söz le ri ni �öy le sür dür dü:

“Ha ya t� m�z da so run ve prob lem ola rak ad -
lan d�r d� �� m�z her �ey as l�n da ken di iç dün ya m�z -
da ve bi lin çal t� m�z da olan bi te ni an la ma m�z için
ya �a d� �� m�z de ne yim ler den iba ret tir. Or ta da suç -

lu yok tur, ne siz, ne de kar �� n�z da ki suç lu dur, bü -
tün olan ru hu mu zun ge li �ip te ka mül ede bil me si
için ça ��r d� �� m�z de ne yim ler dir. He pi mi zin ha -
ya t�n da i�a ret ler var d�r, bu i�a ret ler ne re ye do� ru
git ti �i mi zi ve ne yap ma m�z ge rek ti �i ni an la t�r,

ba z� la r� m�z gö rür ba z� la r� m�z gör mez, zih ni miz
s�k s�k geç mi� ya da ge le ce �e da lar ta k� l�r gi der,
ken di mi zi her ya ka la d� �� m�z da �im di ye ge lin.
‘�u an da bu ra da ve ra ha t�m, hiç bir so ru num yok’
de me yi al�� kan l�k ha li ne ge ti rin, an da ka l�n, i�e

gi der ken, ara ba kul la n�r ken, gü zel bir mü zik din -
ler ken, yol da yü rür ken, o an�n mut lu lu �u nu his -
se din, �ük re din. Sa bah kal kar kalk maz sa hip ol -
duk la r� m� za �ük re de rek gü ne ba� la y�n, �ü kür sü -
re ci h�z lan d� r�r, is te dik le ri mi zin da ha k� sa sü re de
ger çek le� me si ni sa� lar. ‘Çe kim ya sa s�’ �u �e kil -
de kul la n� l�r; ilk ön ce ki �i ne is te di �i ko nu sun da
çok net ol ma l� d�r, ‘ol sa m� yok sa ol ma sa m�?’
�ek lin de iki lem le re dü� me den ke sin dü �ün ce si ni
or ta ya koy ma l� d�r. Çün kü ka rar s�z kal mak se vil -
mez.” �z le yi ci ler Ku an tum ile il gi li do� ru ve do -
yu ru cu bil gi al d� lar ve bu se mi ne rin tek ra r� n� is -
te di ler. Eren köy Gö nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin
Kay nak, Ser pil Ci rit ci ve iz le yi ci le re te �ek kür
ko nu� ma s� n�n ar d�n dan ni san ay�n da bu se mi ne -
rin de va m� n�n dü zen le ne ce �i ni be lirt ti.

Erenköy’e ‘Kuantum enerjisi’ semineri

Züh tü pa �a Gö nül lü Evi’nde dü zen le nen,
Prof. Dr. Na zi re Af �ar'�n ko nu� ma c� ol du -
�u “Unut kan l�k” ko nu lu se mi ne re il gi yo -

�un du. 
Gö nül lü Mer ke zi yö ne tim ku ru lu üye le ri

Nur han Kut man, Gül çin Er gun ve Ay �en Gü -
rer’in ka t� l�m la r�y la ger çek le �en, Sa� l�k Ko mi -
te si Ba� ka n� Han de Sal man Gö re ci'nin ha z�r l�k -
la r� n� yap t� ��, unut kan l�k la il gi li bir çok ko nu ya
de �i ni len se mi ner, geç ti �i miz ay dü zen len di. 

Se mi ner de, “De mans ve Al ze he imer” has ta -
l�k la r� n�n ba� lan g�ç ev re si be lir ti le ri ve ge li �im
sü re cin de ne le rin ya �an d� �� n� slayt lar la an la tan
Prof. Dr. Na zi re Af �ar, unut kan l�k ya �an t� y�

olum suz et ki le me ye ba� la m�� sa uz man he kim -
le re ba� vu rul ma s� n� öner di, an cak her unut kan -
l� ��n Alz he imer ol ma ya ca �� n� be lirt ti. 

Gö nül lü le rin so ru la r� na da tek tek aç�k la y� c�
ce vap lar ve ren Prof. Dr. Na zi re Af �ar'�n yurt d� -
��n da 11, yurt için de 8 adet ol mak üze re 19 ma -
ka le si, 20'si yurt d� �� 40'� yurt içi ol mak üze re de
top lam 60 adet bil di ri si bu lu nu yor. Se mi ne rin
so nun da Gö nül lü Evi So rum lu Yar d�m c� s� Ay �e
Ner min Mert, Prof. Dr. Na zi re Af �ar’a kat k� la -
r�n dan do la y� te �ek kür et ti. Gö nül lü ler de bu tür
bil gi len di ri ci se mi ner ler dü zen len me si için ola -
nak sa� la yan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.Se -
la mi Öz türk'e te �ek kür et ti ler. 

Zühtüpaşa’da ‘UNUTKANLIK’ semineri

Ka d� köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri
bün ye sin de ça l�� ma ya ba� la yan Aka de -
mi Türk Sa nat Mü zi �i Ko ro su, �ef Ca -

ner Ba k�r’�n yö ne ti min de 29 Ocak Sa l� ak �a m�
Ka d� köy Ev len dir me Sa lo nu’nda unu tul maz
bir kon ser ver di.

Ate� bö ce �i Er can Bos tan c� o� lu’nun es pri li
su nu mu ge ce ye bü yük renk kat t�.

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da -
n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ne si be
Mü se vi to� lu aç� l�� ko nu� ma s�n da, “Türk Mü -
zi �i ni ö� ren mek ve ic ra et mek üze re ko ro lar da
e�i tim alan Ka d� köy lü ler, haf ta n�n be lir li gün -
le rin de bu ve si le ile bi ra ra ya ge li yor, sev gi ve
dost luk çer çe ve sin de sos yal bir bir lik te lik sa� -
l� yor lar” de di. Mü se vi to� lu, söz le ri ni �öy le
sür dür dü:

“Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� m�z da ko ro la -
r� m� z�n bu mut lu be ra ber lik le ri ne des tek ver -

mek ama c� ile ça l�� ma ve kon ser me kân la r�
tah sis edi yor. Bir bi rin den de �er li ko ro �ef le ri -
mi zin yö ne ti min de mü zik e�i ti mi alan Ka d� -
köy lü ler, bi ri kim le ri ni kon ser ler ara c� l� �� ile
siz le re su nu yor. Bu ak �am da Ca ner Ba k�r yö -
ne ti min de ki Ka d� köy Be le di ye si Mü zik Gö -
nül lü le ri Aka de mi Türk Sa nat Mü zi �i Ko ro su
ve so list le ri per for mans la r� n� si ze su na cak lar.
Türk Mü zi �i ö� ren mek, bu gü zel bir dost luk
or ta m� n� pay la� mak is te yen her ke si ko ro la r� -
m� za ka t�l ma ya bek le riz” de di.

Es pi ri le ri ile iz le yi ci le ri kah ka ha ya bo �an
Ate� Bö ce �i Er can, an lat t� �� f�k ra la r�n ya n� s� -
ra kla sik bir ese ri yo rum la ma s� ile de bü yük
be �e ni ka zan d�.

TRT �s tan bul Rad yo su’nun seç kin saz sa -
nat ç� la r� ve Ko ro nun saz sa nat ç� la r� n�n e� li �in -
de sah ne alan el li ki �i lik ko ro, Acem A�i ran
Fa s�l ile kon se ri ne ba� la d�. Ar d�n dan ko ro ve
so list ler Türk Mü zi �in’in Hü sey ni, Hüz zam ve
Rast Ma ka m�n dan olu �an eser le ri ni yo rum la d� -
lar. 

Ko ro ve so list le rin per for mans la r�, iz le yi ci -
ler ta ra f�n dan bü yük bir be �e ni ka zan d� ve iz -
le yi ci ler ta ra f�n dan de fa lar ca ayak ta al k�� lan d� -
lar.

Os ma na �a Gö nül lü Evi’nde, 25 Ocak
Cu ma gü nü bes len me uz ma n� Feh mi
As lan do �an’�n ver di �i se mi ner de

“Sa� l�k l� Bes len me nin Far k�n da l� ��” ko nu su
i� len di. Or ga nik be sin ler le bes len me nin fay -
da la r� ve kim ya sal lar la raf ömür le ri uza t�l m��
be sin le rin za rar la r� vur gu lan d�. Bi lin cin de ol -
ma dan kul lan d� �� m�z ra fi ne tuz lar ve mi ne ral -

ler den yok sun su lar gör sel ler le an la t�l d�.
�z le yi ci le rin birço �u, bu gü ne ka dar far k�n -

da ol ma d�k la r� pek çok bil gi ye ula �a rak, bun -
dan böy le or ga nik g� da se çi min de dik kat li ola -
cak la r� n� be lirt ti ler.

Top lan t�, Os ma na �a Ba� ka n� �ük ran Gül -
gen’in  ko nu� ma c� ya sem bo lik he di ye ver me -
si ve çay ik ra m� ile so na er di.

Sağlıklı beslenmenin farkındalığı

Müzik Gönüllüleri’nin konseri vardı
Müzik Gönüllüleri Akademi

Türk Sanat Müzi�i Korosu, �ef
Caner Bakır yönetiminde ilk

konserini verdi.
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TÜRK�YE �stastistik Kurumu, Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları

2012’yi açıkladı. Buna göre Kadıköy’ün
2012 nüfusu, bir önceki yıla oranla

dü�ü�e geçti. Kadıköy’de 2012 yılında
nüfus 531.997 olarak açıklandı. Ancak
bu rakam, 2011 yılında 532.835 olarak
tespit edilmi�ti. Aradaki fark ise 838

ki�i olarak belirlendi. Fatih, Güngören
ve Adalar’da nüfus dü�erken,

�stanbul’un di�er ilçelerinde nüfus
oranlarında artı� meydana geldi.

Kadıköy nüfusunda değişimKadıköy nüfusunda değişimKadıköy nüfusunda değişimKadıköy nüfusunda değişimKadıköy nüfusunda değişimKadıköy nüfusunda değişim Göztepeli Celal Özcan’dan

‘GÖZBEBE�iM
GÖZTEPE’

● Nusret KARACA
KENT tarihi aç�s�ndan kent kitaplar�

çok özeldir bana göre. Özellikle
ya�anm��l�klar� ya�ayanlar�n kendi
dillerinden aktard�klar� kitaplar…
“�stanbulum” dizisinin “40 Semt

40 Kitap 40 Yazar” dizisi daha sonra
“80 Semt 80 Kitap 80 Yazar”a ula�t�.
Yazarlar kendileriyle özde�le�tirdikleri

semtlerini okurlar�yla payla�t�lar.
Kad�köy ilçesinde ya�ayan yazarlar da

bu projenin içersinde yer ald�.
Bunlardan biri de

Celal Özcan’�n
“Gözbebe�im
Göztepe”si. 

E�itimci bir yazar
Celal Özcan.
Kad�köy’deki

birçok etkinlikte
birlikte

oldu�umuz,
donan�ml�, güzel
insanlardan biri.

�mza günlerinde birlikte
oldu�umuz bu Göztepeli dostum

“Göztepe”yi öyle bir anlatm�� ki, sanki
siz o semtte geçmi�ten günümüze bir

yolculu�a ç�k�yorsunuz.
Çocuklu�unuz, kom�ular�n�z, oyun

oynad���n�z yerler ve tarihi dokusunu
belle�inize yerle�tirdi�iniz mekânlar…
Bu arada foto�raflar… Sizleri al�p bir
yerlere götürüyor. “Göztepe” sizin de

“Gözbebe�iniz” oluyor. Kültür
ba�kenti olmu� �stanbul’a ve
�stanbullulara bundan güzel

arma�an olabilir mi?

GEÇT���M�Z hafta gazetemizin özel
ziyaretçileri vard�. K�rlang�ç Ana Okulu
ö�rencileri, Gazetemizi ziyaret ederek,
Gazete Kad�köy hakk�nda bilgi ald�lar.

Hocalar�yla birlikte gazetemizi ziyaret
eden 3-6 ya� grubu aras� minik

konuklar�m�z, gazeteyle ilgili merak
ettikleri konular� da sordular.

Gazetemizin minik konukları
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● Gök çe UY GUN

Ar ma �an Por ta kal, 20 y�l ça l�� t� �� pa zar -
la ma sek tö rü nü,-ken di de yi miy le bir
pren sip ka ra r�y la ku rum sal ça l�� ma ha -

ya t� n�-b� ra ka rak, ken di ni “d� �a r� da ki dün ya -
n�n” ak� �� na b� rak m�� bir ka d�n. 1 y�l hiç ça l�� -
ma dan oku mu�, yaz m��, gez mi�, ha ya t�
göz lem le mi�. Son ra bir fo to� raf gru -
bu na ka t�l m��. 3 y�l bo yun ca çek -
tik çe çek mi�, gez dik çe gez mi�.
An cak ken din de ve in san lar da
�u nu fark et mi� ki, kim se üret ti -
�i �e yi pay la� m� yor! Bu nun
üze ri ne de Por ta kal, çek ti �i fo -
to� raf la r�n “san d�k bek le yen çe -
yiz gi bi” ol ma ma s� için bu ser gi -
yi aç ma ya ka rar ver mi�. Ser gi nin
ad� “Ar ma �an'�n Pen ce re si”. Çün -

kü fo to� raf çek mek on da ade ta “ki �i sel
ge li �im” ya rat m��.“Bu fo to� raf lar ba -

na bir pen ce re ol duy sa ba� ka la r� na
da ol sun. Yap t�k la r� m� pay la� mak,
bun la r�n bir i�e ya ra ma s� n� sa� la -
mak is ti yo rum. Pay la� mak için de
mü kem mel ol ma y� bek le me dim”
di yor Ar ma �an Por ta kal.
� SOS YAL SO RUM LU LUK

SER G� S�
Ar ma �an Por ta kal'�n ser gi sin de,

2 y�l bo yun ca ara la r�n da Ka d� köy, Edir ne,
New york, Dub lin gi bi dün ya n�n fark l� yer le rin -
de çek ti �i 63 fo to� ra f� yer alacak. Fo to� raf la ra
ya z� lar da e�lik ede cek, böy le ce ser gi de Ar -
ma�an’�n pen ce resin den �e hir �e hir, semt semt
hi kâ ye ler bu la cak s� n�z. Pe ki Ar ma �an Por ta -
kal, bu ser gi yi ne den “ime ce gi bi ser gi” söz le -
riy le ta n�m l� yor? Ya n� t� n� ken di sin den din le ye -

lim; “Çün kü bu bir tür sos yal so rum lu luk ser -
gi si. �z mir’de ya �a d� ��m dö nem de gör me özür -
lü bir ar ka da ��m va s� ta s�y la Tür gök/Tür ki ye
Gör me Özür lü ler Vak f�'ndan ha ber dar ol dum.
Bu ilk ser gi mi Tür kök için dü zen li yo rum. Gör -
me en gel li ler ki tap oku ya bil mek için özel ka -
bart ma l� ki tap la ra ya da in san la r�n ki tap la r�
ses len dir me ni ze ih ti yaç la r� var. Ser gi de ki fo to -
lar sa t� la cak ve el de edi len ge lir le ka bart ma ki -
tap al� na cak. Bu ser gi den sa t�n ala ca �� n�z her
fo to� raf, on la r� ki tap la ra bir ad�m da ha yak la� -
t� ra cak. Da ha bu ser gi
aç�l ma dan bi le
ba� ka �e hir ler -
den ser gi da -
ve ti gel di.
Ka d� köy'ün
ba na u�u ru
ol du. Ka d� -
köy Be le -
d i  y e  s i ' n e
�ük ran du -
yu yo rum ba na
ina n�p des tek le -
dik le ri için.”
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ül tür mi ra s� ya p� lar, ba� ta �s tan bul
gel mek üze re çok sa y� da �e hir ve çe -
�it li öl çek te ki yer le� ke ler de san ki
imar la� ma n�n en ge li di ye sü rek li tar -

t�� ma ko nu su dur. ��in ga rip ta ra f� “mil le ti -
mi zin ge le nek le rin den” dem vu ran; mu ha -
fa za kar l� ��y la övü nen “imar c�”, “de �i �im -
ci” ida re ler ve ya si ya set, ta rih sel eser ler -
den en çok �i kâ yet çi olan lar d�r. Bi raz faz -
la bey lik ka ça cak ama ta ze ol du �u için
ha t�r la ta l�m: Ül ke nin Ba� ba ka n� Ye ni ka -
p�’da ki ta rih sel ka l�n t� lar dan son de re ce
a�a �� la y� c�/kü çüm se yi ci bir us lup ile ya -
k�n ma d� m�? �da re ci le ri mi zin; hat ta ko nu -
nun/mes le �in bi lir ki �i le ri sa y� lan Kül tür
Var l�k la r� Ku rul la r�’n�n ka rar la r� or ta da de -
�il mi? Sul ta nah met’de es ki Bi zans Sa ra -
y�’n�n üs tü ne otel ya p�l ma s� ka ra r� bi le bi -
le; göz gö re gö re na s�l ve ril mi� ti. Ama
bun lar bel ki de ve de ku lak ka l�r. �s tan bul
ve bü tün ül ke yer le� ke le rin de, hem de -
�er li mi mar l�k eser le ri, hem “sit alan la r�”
de ni len özel ya p� ka rak te ri ta �� yan �e hir
do ku la r� ve ya do �al çev re y�l lar d�r yok
edi lip du ru yor. �s tan bul’un; Bur sa’n�n, Ka -
ra de niz sa hil �e ri din de ki yer le� me le rin b� -
ra k�n yüz se ne yi; k�rk-el li y�l ön ce ki re sim -
le ri ne ba kar sa n�z, ay n� yer ler ol du �u nu
an la ma n�z im kan s�z d�r.

Es ki eser le rin, kül tür var l�k la r� n�n ko -
run ma s� ve de �er len di ril me si �ek len Ana -
ya sa’da bi le, üs te lik iki ay r� mad de de yer
al m�� t�r. El bet özel ka nun lar da var d�r. Ne
tu haf t�r ki ka nun la r� ç� ka ran hü kü met le rin
çe �it li ida re le ri, be le di ye ler bu ku ral la r�n
üze rin den at la mak tan ge ri kal maz lar.
Yurt ta� la r� m� z�n ise ge nel lik le böy le bir
dert le ri yok tur. �s tan bul’da ki Sü zer Pla za
ma ce ra s� n� unut ma ma l�. Onun u� ru na
imar plan la r� de �i� ti ril mi� ve “gök ka fes”
yar g� ka rar la r� n�n üs tün den uça rak in �a
edil mi� de �il mi dir? Park Otel uzun se rü -
ven ler den son ra v� z�r v� z�r ya p� l� yor. Kim -
se nin g� k� da ç�k m� yor. 

�im di ler de bir de es ki ah �ap ko nut la ra
öy kü ne rek bi na lar ya p�p gü ya ge le nek le ri
ya �at ma mo da s� var. Böy le pro je le re kal -
k�� mak mi mar l�k ve es te tik dü zey me se le -
si dir. He ves len mek le ol maz. Or ta ya ge -
nel lik le “kitsch” ürün ler ç� kar. Ge le ne �i
sür dü re bi le cek olan an cak ya ra t� c�, sa� -
lam for mas yo nu olan bi linç li mi mar lar d�r.
Gay ret ke� lik ve he ves kâr l�k la �eh rin fi zik -
sel çeh re siy le oy nan maz. Ge le nek sel di ye
mi na re le rin oran t� s�z; kit le si de for me ca -
mi ler or ta l� �� kap sar. Geç mi� te �s lam ale -
min de ki en gü zel ca mi le ri in �a et mi� olan
mil let, 21. yüz y�l da en çir kin ca mi le ri ya -
par du ru ma dü �er/dü� mü� tür.

Res to re edi li yor di ye fe ci �e kil de de �i -
�ik li �e u� ra yan, özel lik le ri ni yi ti ren ço �un -
lu �u di ni eser olan kül tür mi ra s� n�n u� ra -
d� �� tah ri bat ar t�k “ge le nek sel le� ti” (!) Cid -
di mes lek adam la r� n�n içi s�z l� yor. Mer mer
ca mi �e be ke le ri ni (as ma/kor ku luk/par -
mak l�k), ah �ap ve ya mer mer oy ma l�/i� li
min ber le ri; mih rap la r� ye �il ya� l� bo ya ile
bo ya ma yet ki si ne sa hip imam la r�n eli ne
dü� mü� bir ge le nek (!) an la y� ��y la kar ��
kar �� ya y�z. Y�l la r�n “Ga la ta R�h t� m�”na
“Ga la ta Port” is mi ni ya k�� t� ran mu ha fa za -
kar “ge le nek çi” an la y� �a yük sel di �i miz
an la �� l� yor. Aca ba bun la ra “ge le nek sel
mo der ni te” mi de mek ge re ki yor. Bel ki ya -
k�n da Ha liç’te; par don “Gol den Horn”da
“Ulus la ra ra s� Da rül fü nun Kü rek Ya r�� la r�”
da dü zen le nir; me se la sal ta nat ka y� �� tak -
lit le riy le… Ta rih sel ge le ne �i mi zi mo dern
bir an la y�� la can lan d�r m�� olur mu yuz?

Bü yük Rus �ai ri ve ya za r� Pu� kin, “es -
ki eser ler kül de �il ate� tir; in san l� ��n geç -
mi �i ni ay d�n la t�r; gör me mi zi sa� lar” de mi�
iki yüz se ne ön ce. Bu gün, sü rek li ta rih sel
geç mi �iy le övü nü len, ar t�k ma ga zin le �en
ve ‘tu ris tik le �en’ �s tan bul’da i�in as l� na
ba kar sa n�z deh �et li bir kül tür mi ra s� erez -
yo nu ya �an m�� ve ya �an mak ta d�r. Lon -
dra, Ro ma, Pa ris, Flo ran sa, Mad rid gi bi
es ki ve ta rih sel mer kez ler le k� yas la n�n ca,
�s tan bul’un mi ma ri ka rak ter yok sun lu �u
apa ç�k or ta ya ç� kar. Za ten as�r lar bo yu
çok ba k�m dan yok sul olan �eh rin, ol du �u
ka da r�y la var olan ta rih sel do ku su da el li-
alt m�� se ne de eri yip git mi� tir. �a ir Yah ya
Ke mal’in ün lü “KO CA MUS TA FA PA �A”
�ii rin de: “Ör tü yor fak ri (yok sul lu �u) asa -
let le çe kil mi� per de. Kal d� r�m s�z, da ra c�k
i� ri so kak, do� ru so kak… Her ge çil dik çe
ba s�l m�� ve dü zel mi� top rak. (…) Bu va -
tan da� bi raz ah �ap la, bi raz ker piç ten. Ya -
pa bil mi� bu gü zel lik le ri bir kaç hiç ten” di -
ye tas vir et ti �i ko nut et nog raf ya/folk lo run -
dan ve ya ya p� tar z�n dan te sa dü fen ka lan
bir kaç gös ter me lik ör nek ka la bil mi� tir.
Sa y� s�z kar gir ve ta� ta rih sel dev let mi ma -
ri si eser le ri nin de imar sev da s�y la na s�l
y�k t� r�l d� �� bi lin mek te dir. Yal n�z �s tan -
bul’da m�?  Ba� ta söy le di �i miz gi bi bü tün
Tür ki ye ta rih sel kül tür mi ra s� tah ri bin den
a��r ya ra l� d�r.

Uy gar l�k zor i� tir. Yal n�z zen gin le� mek -
le de müm kün ol mu yor. Ol say d� Suu di
mem le ke ti de olur du, ör ne �i ço �al ta bi lir -
si niz.

Murat  KATOĞLU

K

● Sem ra ÇE LE B�

Unu tul maz �ar k� la r� ve renk li ki �i li �iy le
7’den 77’ye her ke sin sev gi li si Ba r�� Man -
ço ölü mü nün 14. y� l�n da öz lem le an�l d�.

Man ço’nun ai le si ve hay ran la r� bu y�l da 31 Ocak
ak �a m� Mo da’da ki Ba r�� Man ço Evi’nde bu lu� tu -
lar. Ba r�� Man ço’nun Ka d� köy Be le di ye si ta ra -
f�n dan mü ze ha li ne ge ti ri len evi zi ya ret çi ak� n� na
u� ra d�. Bin ler ce Man ço hay ra n� n�n ka t�l d� ��,
24.00’e ka dar de vam eden an ma et kin li �in de hü -
zün ve öz lem do lu an lar ya �an d�.

Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi
ö� ren ci le ri Ba r�� Man ço’nun pi ya no su ve ÇSM
ke man ko ro su nun e� li �in de �ar k� lar söy le di ler.
Ço cuk la r�n çok ses li ola rak söy le di �i “Ar ka da -
��m E� �ek”, “Du yu yor sun De �il mi?” ve “Ka ra -
sev da” �ar k� la r�, zi ya ret çi le re duy gu lu an lar ya -
�at t�. 

Ba r�� Man ço’nun ha ya t� n� kay bet ti -
�i 31 Ocak ak �a m� sa at 18.30’da ba� -
la yan an ma prog ra m�n da Man -
ço’nun e�i La le Man ço Ah�s ka l�,
ço cuk la r� Do �u kan ve Ba t� kan ile
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk, zi ya ret çi le ri kar �� la -
d� lar. Man ço’nun ulus la ra ra s�
ba �a r� la ra im za atan ye �e ni res -
sam-hey kel t� ra� Emel Var dar’�n
yap t� �� Ba r�� Man ço büs tü nün
aç� l� �� gerçekle�tirildi. Hey ke lin
aç� l� �� n� ya pan Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Emel Var -
dar’dan Ba r�� Man ço hey ke li nin dün ya -
n�n çe �it li yer le rin de ser gi len dik ten son ra tek -
rar Ba r�� Man ço Evi Mü ze si ne ge ti ri le ce �i nin sö -

zü nü ala rak, sa nat ç� ya te -
�ek kür  et ti. Ba r�� Man -

ço’nun ölü mü nün 14. y� l�n -
da, se ven le ri ve ai le si ile her

y�l ol du �u gi bi bu y�l da birara -
da ol mak tan çok mut lu ol du �u nu

be lir ten Öz türk, “Ka d� köy Be le di ye -
si Ço cuk Sa nat Mer ke zi ö� ren ci le ri nin de

Ba r�� Man ço’nun �ar k� la r� n� ses len dir me si ve

Ba r�� Abi le ri nin �ar k� la r� ile bü yü me le ri be ni çok
duy gu lan d� r� yor” de di. 

Ba r�� Man ço’yu an ma ge ce si ne Ja le,  Fü sun
Önal, Tay fun, So ner Ar� ca, Bu rak Kut, Ha kan
Pe ker ve Kur ta lan Eks pres üye le ri de ka t�l d�. Ge -
ce de sa nat ç� dost la r� Bar�� Man ço ile ya �a d�k la r�
an� la r� an lat t� lar ve �ar k� la r� n� ses len dir di ler. Ge -
ce Do �u kan Man ço’nun can l� per for man s� ile de -
vam et ti. 

● Gökçe UYGUN

To ron to’dan Ve ne dik’e, Sun dan ce’den Can nes’a,
kadar dün ya n�n önem li fes ti val le rin de bü yük il gi
gör mü� film le rin Tür ki ye ga la la r� n�n ya p� la ca �� 12.

!f �s tan bul Ulus la ra ra s� Ba ��m s�z Film ler Fes ti va li, he ye -
can ve ri ci prog ra m�y la ba� l� yor... !f �s tan bul film le ri, 14-
24 �u bat ta rih le ri ara s�n da �s tan bul’da  si ne ma tut kun la r� -
na su nu la cak. El bet te ki bi len bi lir !F �s tan bul sa de ce bir
film fes ti va li de �il dir. Yan et kin lik le ri, par ti le ri, ya r�� ma -
la r� ile ade ta bir “film dün ya s�” ya ra t�r ka t� l�m c� la r� na.
Say fa la r� m� z�n dar l� �� ne de niy le si zi tüm prog ram dan ha -
ber dar ede mi yo ruz, de tay lar için www.ifis tan bul.com’u
zi ya ret et me li si niz. Ka d� köy lü si ne mase ver le rin Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi için de ki Ci ne ma xi mum Bu dak'ta
iz le ye bi le cek le ri film ler den ba z�lar� �unlar;
� The Act of Kil ling/Öl dür me Ey le mi: Tüy le ri di ken
di ken eden an la t� m� ve hi ka ye siy le sar san film, zul mün
da ha ön ce e�i ben ze ri gö rül me mi�, ger çe küs tü ve ka n� -
n� z� don du ra cak ni te lik te ki in ce le me si.
� Hal ley / Kuy ruk lu Y�l d�z: Öl mek üze re olan bir ada -
m�n be de ni ni can l� tut mak için ak�l al maz yö nt em le re

ba� vur ma s� n�n mi ni ma list ve ger çe küs tü -
cü hi kâ ye si.
� Sto ri es We Tell / An lat t� �� m�z Hi -
kâ ye ler: Kim de mi� hi kâ ye an la t� c� l� ��
so na eri yor di ye! Dün ya n�n en e� len -
ce li ama gü ve nil mez hi kâ ye an la t� c� -
la r�y la ta n�� ma ya ne der si niz? Sa rah
Pol ley, hem yö net men hem de ade ta
bir de tek tif gi bi ken di ai le si ni sor gu ya
çe ki yor. Geç mi� bil gi k� r�n t� la r� ara s�n da
kay bo lu yor, on la r� bir bi riy le çar p�� t� r� yor. 
� Lo ve, Ma rilyn / Sev gi ler, Ma rilyn: Film -
de, ça �� m� z�n en bü yük pop ikon la r�n dan Mon ro e’nun
ya y�m lan ma m�� gün lük le ri ve mek tup la r� n� Uma Thur -
man, Evan Rac hel Wo od, Lind say Lo han gi bi gü nü -
müz star la r� oku yor. An cak film sa de ce bir ikon in ce le -
me si ya da has sas bir ru hun an la ��l ma s� ile il gi li de �il,
Holl ywo od’da ça l� �an bir ka d� n�n ya �a m�y la il gi li.
� Holy Mo tors / Kut sal Mo tor lar: Fes ti va lin aç� l�� fil mi
olan Kut sal Mo tor lar, si ne ma ta ri hi nin en et ki le yi ci a�k
film le rin den Les amants du Pont-Ne uf/Köp rü Üs tü A��k -
la r�’n�n ya ra t� c� s� Le os Ca rax’�n 13 y�l ara dan son ra ilk

de fa ka me ra ar ka s� na geç ti �i film. De nis La vant, Kyli e
Mi no gu e ve Eva Men des’in bi ra ra ya gel di �i Kut sal Mo -
tor lar, y� l�n en iyi le ri lis te le ri nin de göz de siy di. 
� Wo ody Al len: A Do cu men tary / Wo ody Al len: Bir
Bel ge sel: Ad�n dan da an la �� la ca �� gi bi Wo ody Al len
ger çek ten de bir bel ge sel. Ga ze te ler de mi zah ya zar l� ��
ile ha ya ta at� lan Al len bir sü re son ra stand-up’a ter fi et -
mi� ve ni ha ye tin de de bir yö net men, si ne ma dün ya s� n�n
tüm yön le ri ne ha kim olan ‘özerk’ bir sa nat ç� ol mu�.
Ev li lik le ri, �öh ret le kur du �u so run lu ili� ki, skan dal la r�

ve son suz te ra pi le riy le tu haf, hat ta nev-i �ah s� na
mün ha s�r bir adam. Ro bert B. Wei de, Wo ody Al -
len’�n ka ri ye rin de yer et mi� in san la r� ve film le ri
bu lu� tu ru yor. 
� Jîn: “Ger çek si ya si film zi hin le ri al lak bul -
lak eder” di yen yö net men Re ha Er dem'in fil -
min de, PKK ka ça �� Kürt bir k� z�n do �u nun
dam ga lan m�� da� la r�n dan inip, ba t� n�n rü ya
dün ya s� na-da y� s� n�n �z mir’de ki evi ne-yap t� ��

yol cu luk. O, yol da pek çok teh li key le kar �� la -

��r ken, biz de Tür ki ye’nin so run la r� na bir ke re da ha
ta n�k l�k edi yo ruz. 
� The Pa per boy / Ga ze te ci Ço cuk: Zac Ef ron, Ni co -
le Kid man, John Cu sack, Macy Gray gi bi isim le ri bu -
lu� tu ran film, ölü mü ar zu la yan ka rak ter le rin yer al d� -
�� �rk ç� bir dün ya da i� le nen bir ci na ye ti ir de le li yor.
� Be nim Ço cu �um: Ho mo fo bi nin ve trans fo bi nin kar -
�� s� na ç� ka bi le cek en güç lü, en sa� lam di re ni �in sa de
ve iç ten bir an la t� m� olan bel ge sel, iz le yen le ri Tür ki -
ye’de be� fark l� eve gö tü rü yor. An ne-ba ba la r�n gö zün -
den, lez bi yen, gey, bi sek sü el ve trans ço cuk la r� n�n hi -
kâ ye le ri ni din li yo ruz. 

Barış Manço’ya yakışır anma

Eski pazarlamacı, yeni amatör foto�rafçı Arma�an Portakal, 
15 �ubat’ta Kadıköy’de foto�raf sergisi açıyor. Portakal’ın farklı

ülkelerde çekti�i foto�rafları ‘Arma�an’ın Penceresi’ adıyla
sunaca�ı sergi, Türgök/Türkiye Görme Özürlüler Vakfı yararına

yapılıyor. Foto�rafların satı�ında elde edilecek gelir, görme
engellilere kabartma kitap alımında kullanılacak.

Newyork’taki BM
binası...

Serginin
geliri

Türgök’e
ba�ı�lanacak.

Sergiye gelen görme engelliler,
Arma�an Portakal’ın Tesadüf adlı kitabı

ve e�i, televizyoncu Fatih Portakal’ın
'ses’S�Z kitaplarını sesli kitap halindeki

CD'lerden dinleyebilecek. 

Ar ma �an Por ta kal

iMECE GiBi SERGiiMECE GiBi SERGiiMECE GiBi SERGiiMECE GiBi SERGiiMECE GiBi SERGiiMECE GiBi SERGi

Barı� Manço, ölümünün 14. yıldönümünde, de�i�meyen
adresi 81300 Moda’da, �arkılarla anıldı. Gece yarısına

kadar açık olan Müze Ev, ziyaretçi akınına u�rarken
Manço’nun yeni büstünün de açılı�ı yapıldı. 3 �ubat’ta
Kadıköy’den demir alan Barı� Manço vapuruysa her

zamankinden daha kalabalıktı. 

BARIŞ MANÇO
VAPURU DEMİR ALDI

GELENEKSEL hale gelen Bar�� Manço
vapuru bu y�l da Manço �ark�lar�yla denize
aç�ld�. Vapur 3 �ubat Pazar sabah� Moda
�skelesi’nden hareket etti. Herkese aç�k ve
ücretsiz olan vapurda sanatç�n�n sevenleri

yer ald�. Halk�n yo�un ilgi gösterdi�i yolculuk
boyunca Manço’nun �ark�lar� çal�nd�.

Sanatç�n�n ablas� �nci Manço �lbay, yo�un
kalabal�k ve ilgiden memnun kald�klar�n� dile
getirdi. �lbay, “Bu kalabal�k, Bar��’�n ne kadar
sevildi�inin göstergesidir. Çok mutlu oldum.
Bar��’�n büyüttü�ü çok çocuk oldu. Onlar da

kendi çocuklar�n� büyüttü. Hepsi burada.
Hepsine çok te�ekkür ederim” dedi.

Sanatç� Kamuran Sa�ol da “Biz onun
sözlerini çok seviyoruz. Çocuklar�m�z onun
sözleri ile büyüdü. Onlar da onun sözleri ile

çocuklar�n� büyüttü” �eklinde konu�tu.
Kanl�ca’da Manço’nun mezar�n� ziyaret eden

grup, sanatç�n�n kabrine çiçekler b�rakt�.  

!f �stanbul Türkiye’den K�salar,
derlemeleri al���lagelmi� k�sa
film etkinliklerinden farkl� bir

yakla��mla k�salar� ve
yönetmenlerini yar��t�rmadan,
ba�vuru ve jüri sistemi yerine,

k�sac�lar�n ve !f izleyicilerinin önerileriyle
programlan�yor. !f �stanbul Türkiye’den

K�salar, Türkiyeli tüm yönetmenlerin uzun
metraj d���ndaki her türlü hareketli görüntüye

dayal� üretimlerine aç�k. K�salar, !f �stanbul

taraf�ndan tematik derlemeler
halinde programlan�yor ve !f
�stanbul, !f Ankara ve !f �zmir

kapsam�nda festival
sinemalar� ve çe�itli festival

mekânlar�nda ücretsiz olarak
izleyicilerle payla��l�yor. !f k�salar bu sene de

Anadolu yakas�nda sadece kargART
salonunda. K�salar, 16 �ubat 2013 Cumartesi

12:00 ve 17:00'de ücretsiz olarak
gösterilecek.

Muhal!f bir dünya arayanlara; !f �stanbul ba�l�yor!

KISALAR
KARGA’DA!

TAR�HSEL ESERLER
UYGARLI�IN TERAZ�S�D�R
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● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi Sa nat Ga le -

ri si, 10 �u bat-8 Mart 2013
ta rih le ri ara s�n da Tür ki ye
re sim ta ri hi nin unu tul ma ya
yüz tut mu� is mi, us ta res -
sam �em set tin Ba� kurt’u
a��r l� yor.

�s tan bul’un he men k� -
y� c� ��n da bir semt olan
Kü çük ya l�’da ve dö nem
dö nem de Ada na’da re sim
ö� ret men li �iy le ge çen bir
ya �am… Ya �ar Ke mal’in
hak k�n da yaz d�k la r�n dan
ta n� ya bil di �i miz bu me -
ta va z� ama önem li us ta
ay n� za man da Ya �ar Ke -
mal’in or ta okul y�l la r�n -
da ki re sim ö� ret me ni.
Abi din Di no’nun da
Ada na’ya sür gün ola rak gön de ril di �i dö nem de
�em set tin Bas kurt’la yol la r� ke si �en bir us ta…

Ya �ar Ke mal’in yaz d�k la r�n dan Ba� kurt’un mü te va z�, içi ne
ka pa n�k bi ri ol du �u nu ama sa na t� n� ve yap t� �� i�i ne ka dar sev di -
�i ni an l� yo ruz: “Tam ma na s�y la sa nat kâr, mü te va z�, ko za s� na çe -

kil mi�, eser le rin den ba� ka kim sey le ko nu� maz,
ya rat m�� ol du �u  sev gi li le ri ne çok ba� l�. Bir iki
dos tu müs tes na, mu hi ti onu ta n� m� yor. �em set tin
Ba� kurt ka dar mü te va z� bir sa nat kâr he nüz ta n� -
m� yo rum. Ve bel ki de ta n� ma ya ca ��m.”

Abi din Di no sür gün y�l la r�n da ta n� ��r �em set tin
Ba� kurt’la. Ken di sin den ya� ça kü çük tür, çok bü yük
bir hay ran l�k du yar ki �i li �i ne ve sa na t� na. Ni te kim
1976’da, to ru nu Si nan Ba� kurt’un an ne si Se ba hat
Ha n�m ken di si ne �em set tin Ba� kurt’un iki res mi ni
gön der dik ten son ra yaz d� �� mek tup ta “De min gön -
der di �i niz iki res mi al d�m, se vinç li bir �a ��r ma. Yok sa
re sim ler �em si Ho cam, Ada na dos tum �em si Ho -
cam’�n m�?” der ve de vam eder:  “Hay li y�l son ra re -
sim le ri ni ara m�� t�m, ölü mün den son ra re sim le ri nin
kim de ne re de ol duk la r� n� bu la ma m�� t�m... Or han Ke -
mal’in de otur du �u ke nar ma hal le le rin Ada na’da ke de -
ri ni ve �i iri ni onun gi bi an la tan kim se yok.”

Abi din Di no’nun ara d� �� re sim ler, �im di Ka d� köy’de.
Her bi ri sa r�, s� cak Ada na gü ne �i ni his set ti ri yor. Rea list
ak� ma ba� l� ola rak yap t� �� re -

sim ler de, renk le rin en can l� s� n�,
ye �il le rin en ye �i li ni, sa r� la r�n en
sa r� s� n� kul lan m��. Ken di oto por -
tre le ri, e�i nin por tre si, Ada -

na’n�n kah ve le ri, tar la la r�,
a�aç la r�, ara da bir git tik le ri
Bos tan c�’da ki ev den gö rü nen
man za ra lar en çok res met tik -
le ri ara s�n da. Gü ne �in ��� �� n�
da çok sev mi� bel li ki Ba� -
kurt ya �a d� �� yer le ri sev di �i
gi bi…

Tür ki ye re sim ta ri hi nin
unu tul ma ya yüz tut mu� bu
�ah si ye ti sa de ce re sim le riy -
le de �il, ay n� za man da ger -
çek sa nat ç� kim li �iy le de
önem li bir kim lik. Ya �ar
Ke mal’in hak k�n da yaz -
d�k la r�, Abi din Di no’nun
mek tup la r�y la bir lik te, bu
az ko nu �an, fi lo zof ta bi at -
l� dü �ü nür res sam �em -
set tin Ba� kurt’u ta n� mak
is ter se niz 10 �u bat-8
Mart ta rih le ri ara s�n da ki

bu ser gi yi ka ç�r ma y�n! 
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MEHMET �emsettin Ba�kurt 1891 y�l�nda �stanbul’da do�du. Babas� askeri doktor
Mehmet Fuat Bey, annesi Naciye han�md�r. Üç k�z karde�i vard�r; Ferdane (1892),
Dürdane (1895), Yegâne (1905). �lkö�renimini �stanbul Unkapan� Merkez rü�tiyesi,

ortaö�renim tahsilini de Vefa Lisesi’nde yapt�. Sanayii Nefise’den 1923 y�l�nda
mezun oldu. �adiye Han�m’la evlendi ve Bedri, �ffet, Necmi, ad�nda üç çocuklar�

oldu. 1925-1932 y�llar� aras�nda Tekirda�’da ortaokul resim ö�retmeni olarak görev
yapt�. 1932-1942 y�llar� aras�nda Adana 1.Ortaokulu, 1942-1948 y�llar� aras�nda da

Adana 2.Ortaokulu’nda resim ö�retmenli�ine devam etti.
1948 y�l�nda Adana’da ya�am�n� yitirdi. 

ŞEMSETTiN BAŞKURT / 1891-1948

MÜTEVAZI RESSAM �EMSETT�N
BA�KURT’UN ANISINA…

MÜTEVAZI RESSAM �EMSETT�N
BA�KURT’UN ANISINA…

MÜTEVAZI RESSAM �EMSETT�N
BA�KURT’UN ANISINA…

MÜTEVAZI RESSAM �EMSETT�N
BA�KURT’UN ANISINA…

MÜTEVAZI RESSAM �EMSETT�N
BA�KURT’UN ANISINA…

MÜTEVAZI RESSAM �EMSETT�N
BA�KURT’UN ANISINA…

MÜTEVAZI RESSAM �EMSETT�N
BA�KURT’UN ANISINA…

MÜTEVAZI RESSAM �EMSETT�N
BA�KURT’UN ANISINA…

Ya�ar Kemal’in resim ö�retmeni,
Abidin Dino’nun sürgün

yıllarındaki arkada�ı, ‘mütevazı ve
içine kapanık’ ressam �emsettin

Ba�kurt’un, 1891-1948 yılları
arasında yaptı�ı 167 resim,

Kadıköy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde günı�ı�ına

çıkıyor. 

‘CUMHURiYET
YIKILMAYACAK’

CUMHUR�YET’in kazanımlarının
anlatıldı�ı “Çoban Ate�i” adlı belgesel

filmin �stanbul’daki ilk gösterimi
Kadıköy’de yapıldı. 600 ki�inin izledi�i

filmin ardından konu�an
panelistler,”Kimse umutsuz olmasın. Zor
günler kapıda... Ancak; Cumhuriyet bu

günleri de a�acak” mesajı verdi. Ak�am
Gazetesi Yazarı Gürkan Hacır’ın
yönetmenli�ini yaptı�ı, Gerçek

Gündem.com Genel Yayın Yönetmeni
Barı� Yarkada�’ın ise Proje Danı�manı

olarak yer aldı�ı Çoban Ate�i adlı
belgeselin ilk gösterimi yapıldı. Belgeseli
izleyenler arasında CHP Genel Ba�kan
Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Adana
Miletvekili Ali Demirçalı, CHP Amasya
Milletvekili Ramis Topal da yer aldı.

CHP eski Milletvekili �lhan Kesici ile MHP
Genel Ba�kan Yardımcısı Celal Adan da

filmin izleyicileri arasındaydı.
Cumhuriyet’in kurulu�unun ve

kazanımlarının öyküsünün anlatıldı�ı
belgesel filmin tanıtım gösteriminde
tanıklıklarına ba�vurulan Hayrettin

Karaca, Muazzez �lmiye Çı�, Hıfzı Topuz,
Orhan Karaveli, Orhan Kolo�lu, Semavi

Eyice, Ayten Aygen, Dr. Müfid Ekdal,
�lham Gencer ve Halit Deringör de hazır

bulundu. 53 dakikalık filmi izleyenler,
ardından “Cumhuriyet’in Kazandırdıkları”

adlı panele katıldı. Moderatörlü�ünü
Barı� Yarkada�’ın üstlendi�i panelde,

belgesel yönetmeni Gürkan Hacır, Orhan
Karaveli, Hıfzı Topuz, Muazzez �lmiye Çı�
ve Hayrettin Karaca konu�tu. Yakla�ık üç

saat süren etkinlik, “Çoban Ate�i” adlı
180 sayfalık kitabın imzalanması ve

serginin
açılı�ıyla son buldu. 

‘Çoban Ate�i’ belgeselinin
gösterimi CKM’de yapıldı...

MÜTEVAZI RESSAM �EMSETT�N
BA�KURT’UN ANISINA…
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy’de am ba laj at�k la r� ge ri dö nü� tü -
rü le rek hem ül ke eko no mi si nin ka zan -
ma s� hem de çev re nin ko run ma s� sa� la -

n� yor. 
Ka d� köy Be le di ye si gü ven li ve sür dü rü le bi -

lir kent sel ya �am için il çe ge ne lin de kâ ��t, kar -
ton, içe cek ku tu la r�, me tal, cam, plas tik tüm ge -
ri dö nü� tü rü le bi lir at�k la r�n çö pe at�l ma dan kay -
na ��n da ay r�� t� r�l ma s� n� sa� l� yor.

2000 y� l�n dan bu ya na ge ri dö nü� tü rü le bi lir
am ba laj at�k la r� n� tek rar eko no mi ye ve kul la n� -
ma ka zan d� ran Ka d� köy Be le di ye si bu ko nu da
çok yol kat et ti.

Am ba laj At�k la r� n�n Kon tro lü Yö net me li �i
ge re �i ve Ka d� köy Am ba laj At�k la r� Yö ne tim
Pla n� kap sa m�n da, 27 Ka s�m 2008 ta ri hin de
At�k Ko or di nas yon Mer ke zi’ni
hiz me te açan be le di ye, il çe -
de ki tüm de �er len di ri le -
bi lir at�k la r�n, kay na -
��n da ay r� top lan -
ma s� ve ge ri dö -
nü �üm te sis le ri -
ne yön len di ril -
me si için va -
tan da�, yük le -
ni ci fir ma lar
ve yet ki len di -
ril mi� ku ru lu� -
lar ara s�n da ile ti -
�im a�� olu� tur du.
Böy le ce am ba laj at�k -
la r� n�n ya sal pro se dür
çer çe ve sin de ge ri ka zan d� r�l -
ma s�y la, çö pe git me den ül ke eko no -
mi si ne ge ri ka za n� m� sa� la n�r ken, da ha te miz
bir çev re nin önü aç�l d�.

� KA PI KA PI GEZ�LD�
GE R� DÖ NÜ �ÜM AN LA TIL DI 

Uy gu la ma la r�n top lu ma ula� ma s� ve top -
lum da bi linç olu� tu rul ma s� için de ça l�� ma lar
yü rü tül dü. Bu amaçla bel li pe ri yot lar la e�i tim -
ler dü zen len di. Kent te ki tüm il kö� re tim okul la -
r� na, üni ver si te le re, si vil top lum ku ru lu� la r� na,
muh tar l�k la ra, gö nül lü grup la r� na ula �� la rak,
çev re bi lin ci nin ge li� ti ril me si, top lum sal bi lin -

cin art t� r� la rak, du yar l� l�k olu� tu rul ma s� da
amaç lan d�. Ça l�� ma lar kap sa m�n da ya z� l� ve
gör sel do kü man lar dan da ya rar la n�l d�. Ay r� ca
hal k�n bu ko nu da yar d�m ala bi le ce �i ile ti �im
yol la r� da ken di le ri ne an la t�l d�. 

� 5 B�N 428 B� NA, 41 B�N 
718 HA NE YE G� D�L D�

Ka d� köy Be le di ye si çev re ekip le ri kent te
ne re dey se gi dil me dik so kak b� rak -

ma d�. Ka p� dan ka p� ya bil gi -
len dir me ça l�� ma la r� kap -

sa m�n da, Çev re Ko ru -
ma ve Am ba laj At�k -

la r� De �er len dir me
Vak f� �k ti sa di �� -
let me si (ÇEV -
KO) des te �iy le
2011 y� l�n da Ka -
d� köy so kak so -
kak ge zil di. Ay -

r� ca pla n�n i� le yi -
�i nin sa� l�k l� bir �e -

kil de de vam ede bil -
me si ve kon tro lü nün

sa� lan ma s� için, Ac� ba -
dem, Bos tan c�, Cad de bos tan,

Ko �u yo lu ve Su adi ye Ma hal le le rin de
am ba laj at� �� top la ma ve rim li lik ana liz le ri ya -
p�l d�. Ya p� lan ve rim li lik ana liz le ri so nu cun da
Ka s�m 2012 ta ri hin de, Ac� ba dem, Bos tan c� ve
Su adi ye Ma hal le le rin de ye ni den bil gi len dir me
ça l�� ma s� na ba� lan d�. 

Yak la ��k iki ay ka dar de vam eden bu ça l�� -
ma son ra s�n da; 5 bin 428 bi na da 41 bin 718 ha -
ne ye ula �� la rak, bi re bir gö rü� me ler ya p�l d�, bi -
linç len dir me afi� le ri as�l d�. 42 bin adet am ba laj
at�k la r� el bro �ü rü, va tan da� la ra ve ya si te yö ne -
tim le ri ne tes lim edil di.

� ÇA LI� MA LAR MEY VE S� N� VER D�
Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon -

trol Mü dür lü �ü’nün des tek le yi ci ku rum ve ku -
ru lu� lar la yap t� �� or tak ça l�� ma mey ve le ri ni
ver di ve ver me ye de vam edi yor. Ön ce lik le ya -
p� lan ara� t�r ma so nu cun da; bil gi len dir me ya p� -
lan Ac� ba dem, Bos tan c� ve Su adi ye Ma hal le le -
rin de at�k top la ma mik tar la r� n�n yak la ��k  yüz de
20 oran la r�n da art t� �� tes pit edil di. 2013 y� l�n da;
Cad de bos tan, Ko �u yo lu, Eren köy, Göz te pe,
Züh tü pa �a, Fe ner yo lu ve Fe ner bah çe ma hal le -
le rin de ana liz ça l�� ma la r� ta mam lan d�. 2013 y� -

l�n da bu ma hal le ler de ikin ci kez ka p� dan bil gi -
len dir me ça l�� ma la r� ya p� la cak.
� PLAS T�K TOR BA YA HA YIR PRO JE S�

Ka d� köy Be le di ye si at�k dö nü �ü mü ça l�� ma -
la r� n� yü rü tür ken bir yan dan da do �a n�n den ge -
si ni ve ye �il alan la r� ko ru mak ama c�y la ka t�l -
d� �� �k lim Dos tu Kent ler Kam -
pan ya s� il ke le ri do� rul tu -
sun da 07.12.2009 ta -
rih ve 2009/132
sa y� l� Ka d� köy
B e  l e  d i  y e
Mec lis ka ra -
r�y la,  1
M a r t
2010’da Ka -
d� köy ge ne -
lin de plas tik
tor ba kul la n� m�
ya sak la d�. Yüz de
90 ora n�n da ba �a r�
sa� lan d�.

Be le di ye plas tik tor ba ye -
ri ne bez tor ba, fi le ve ya vb. ye ni den
kul la n� la bi lir ürün le rin kul la n� m� n� yay g�n la� -
t�r ma ya ça l� �� yor. �l çe de, mer ke zi i� alan la r�n -
da, pa zar ye ri ve al�� ve ri� mer kez le ri nin ya n� s� -
ra tüm STK’la ra, il kö� re tim okul la r� na ve ö� -
ret men le re, gö nül lü grup la r�n bil gi len dir me
top lan t� la r�n da; be le di ye za b� ta bi ri mi nin de
des te �iy le 20 bin adet bez tor ba da �� t�l d�. Ay r� -
ca 12 Tem muz 2012 Per �em be ta rih 28351 sa -

y� l� Res mi Ga ze te’de ya y�n la nan “Pa zar Yer le ri
Hak k�n da Yö net me lik” ge re �i; 2014 y� l� iti ba -
riy le bi obo zu nur ya ni do �a da çö zü nen tor ba la -
r�n kul la n� m� zo run lu ha le ge le cek.

� BA KAN LIK, UYGULAMAYI
YAYGINLA�TIRIYOR

Kad� köy Be le di ye si, plas tik tor ba
kul la n� m� n� 1 Mart 2010’da

il çe ge ne lin de ya sak -
lar ken Çev re ve �e -

hir ci lik Ba kan l� ��
da Kad�köy

Belediyesi’nin
bu çal��mas�n�

destekleyen
bir  karar ald�. 

Ba kan l �k ,
geç ti �i miz ay

ko nuy la il gi li
ola rak yap t� �� aç�k -

la ma da, “sa� l� �a ve
çev re ye za rar ve ren nay -

lon po �et ye ri ne do �a da k� sa
sü re de ken di li �in den yok olan bi yo bo -

zu nur po �et le rin kul la n�l ma s� için ça l�� ma ba� -
lat t� �� n�” aç�k la d�. 

Çevre ve �ehircilik Ba kan l���, bu ay dü zen -
le ne cek top lan t� n�n ar d�n dan Tür ki ye genelinde
naylon po �et kul la n� m� ve al�� kan l� �� n�n de �i� -
me si sü re ci nin ba� la ya ca �� n�, uy gu la ma n�n ilk
ola rak mar ket ve pa zar lar da ha ya ta ge çi ri le ce �i -
ni be lirt ti. 
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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

am-� di �er yav ru va tan Ku zey K�b r�s’ta
son 3 y�l da, 4 ka d�n ko ca s� ta ra f�n dan
i� le nen ci na ye te kur ban git mi�. Ko nu
med ya da ge ni� yer bul mu�, Ye ni K�b -

r�s Par ti si içe ri sin de fa ali yet gös te ren bir fe -
mi nist ör güt len me olan YKP- FEM ku rul mu�.
Bu ci na yet ler den üçü KKTC’de ya �a yan Tür -
ki ye va tan da� la r� ta ra f�n dan i� len mi�. Dör -
dün cü olay, KKTC uy ruk lu bir ko ca n�n ön ce
yi ne K�b r�s l� olan ka r� s� n� vu rup, son ra da in ti -
har et me si. Bu dör dün cü olay kar �� s�n da ne -
re dey se bü tün K�b r�s l� ka d�n lar aya �a kalk -
m��. Ce na ze yi er kek le re b� rak ma yan ha n�m -
lar, ta bu tu ken di le ri ta �� y�p ken di le ri gö me rek
tep ki le ri ni or ta ya koy mu� lar. K� sa ca s� yer ye -
rin den oy na m��.

Ge le lim Ku zey K�b r�s’�n 65 ki lo met re ku -
ze yin de ki ana va ta na. Bi zim ora la r�n adet le ri,
me� hur dur ka d�n ci na yet le ri... Bu ka dar me� -
hur olun ca, in san ka n�k s� yor da. Tep ki ver mi -
yor. Say ma ge re �i duy mu yor. Ör ne �in Tür ki -
ye’de ka d�n ci na yet le ri ne ili� kin tam bir ve ri -
ye ula� mak müm kün de �il. “Ka d�n Ci na yet le -
ri ni Dur du ra ca ��z” Plat for mu, Ada let ve Ka -
d�n ve Ai le den So rum lu Dev let ba kan l�k la r� na
bu ko nu da ve ri al mak için ba� vur du �un da,
“eli miz de böy le bir ve ri yok” ce va b� al m��.
Ken di le ri nin yap t�k la r� ara� t�r ma ya gö re, sa -
de ce 2012 y� l� n�n ilk al t� ay�n da 92 ka d�n ci na -
ye ti i� len mi�. Ta bi bu ra kam an cak ka y�t l�
olan la r� yan s� t� yor. Ya ni faz la s� var, ek si �i
yok. Ka y�t d� �� ci na yet le ri de tah mi nen ek le -
yip, sa y� y� y�l la ra vu run ca kar �� m� za sa va� gi -
bi kor kunç bir kat li am ç� k� yor. Pe ki kos ko ca
ül ke de, kaç ki �i bu ko nu da se si ni ç� ka r� yor?
Öl dü rü len ka d�n sa y� s�n dan bi le az d�r kor ka -
r�m. 

“Ün lü bir pi ya nist, �eh rin en bü yük ote li ne
ait res to ra n�n da, ko nuk la ra kon ser ver mek
için da vet edi lir. Da ve ti ka bul eden pi ya nist,
bir mu zip lik dü �ü nür ve he nüz kon ser ba� la -
ma dan dü �ün ce le ri ni uy gu la ma ya ko yar. Ko -
nuk lar gel me den ön ce pi ya no nun tel le ri ni ç� -
ka r�r. Da vet li ler gel di �i an dan iti ba ren bü yük
bir a�k la en gü zel bes te le ri ni çal ma ya ba� lar.
Hat ta pi ya no nun tu� la r� na do ku nur ken ken -
di sin den geç mi� gi bi poz lar ve rir. An cak pi -
ya no nun tel le ri ni da ha ön ce den ç� kar d� �� için,
ha liy le hiç ses ç�k ma mak ta d�r. �ki sa at ten
faz la bir za man di li mi içe ri sin de ro lü nü ba �a -
r� ile oy nar. Kon ser bit tik ten son ra bü yük bir
i� ba �ar m�� gi bi aya �a kal kar ve ko nuk la r�
se lam lar. Res to ran da bu lu nan her kes ün lü
pi ya nis ti ayak ta al k�� lar. Res to ran dan d� �a r�
ç�k t� ��n da ba s�n men sup la r�, pi ya nis te ne den
böy le bir �ey yap t� �� n� so rar lar.

Ce vap il ginç tir:
- �n san la r�n tep ki siz li �i nin s� n� r� n� ölç mek

is te dim.
- Pe ki, ölç tü nüz mü?
- Evet, ölç tüm; in san la r�n tep ki siz li �i nin s� -

n� r� yok mu�.”
‘Ka n�k sa mak’, ‘al�� mak’, ‘tep ki ver mez ol -

mak’, ‘tep ki siz le� mek’ ne kor kunç bir son.
‘Son’ di yo rum çün kü bun lar in sa n� kö rel tir,
gö zü nü kör, ku la �� n� sa ��r eder, uyu� tu rur,
his siz le� ti rir. Ba� ka s� n�n ca n� na, ba� ka s� n�n
ma l� na za rar ge li yor sa n�r, ha li ni ze �ük re der -
si niz. Oy sa siz den de bir par ça git mi� tir, an -
la maz s� n�z. Don mak gi bi bir �ey dir, hat ta bir
ara s� cak l�k bi le his se der si niz. Ama don mak,
öl mek tir. 

Bir ka d�n da ha m� ko ca s� ta ra f�n dan öl dü -
rül mü�? Vah vah. Be ri ki da yak m� ye mi�?
Tüh tüh. Me te oro lo ji ara zi si ne 50'�er kat l�
dört gök de len mi di kil mi�? �yi. Ku� di li Ça y� -
r�'na AVM mi ya p� la cak m��? Gü zel... 

Yu ka r� da ki pa rag raf ve da ha ni ce le ri si ze
de ta n� d�k ge li yor sa; ne der si niz, yok sa biz
öl dük mü? 

As l ı  AY HAN

N

BiZ
ÖLDÜK MÜ?

ÇEVKO, 1991’de ambalaj at�klar�n�n geri
kazan�m�yla ilgili olarak kurulan bir vak�f.

Kad�köy’de ambalaj at�klar�n�n geri dönü�ümüyle
ilgili Kad�köy Belediyesi’nin çözüm orta��y�z.

2005’ten beri Çevre ve �ehircilik Bakanl���’ndan
yetkilendirilmi� bir kurulu� lisans� ald�k. Bu y�l

itibar�yla 1509 ekonomik i�letmenin
yükümlülü�ünü üstlendik. Bu, 400 bin ton

ambalaj at���n�n geri kazan�lmas�na ili�kin bir
yükümlülük. Bunu Türkiye’nin çe�itli illerinde
belediyeler ve lisans alm�� toplama-ay�rma

tesisleriyle gerçekle�tiriyoruz. 
At�klar�n toplanmas� sorumlulu�u belediyelerde.

Türkiye genelinde 100’den fazla belediyeyle
çal���yoruz. 25 ilde faaliyette bulunuyoruz.

�stanbul çok önemli. Çünkü at�klar�n büyük miktar�
�stanbul’dan ç�k�yor. Nüfusu yüksek. Merkezimiz
de �stanbul’da. Kad�köy Belediyesi’yle çok uzun
y�llard�r i�birli�i içindeyiz. Biz Kad�köy’de yap�lan
çal��malar� örnek çal��ma olarak gösteriyoruz.

Kad�köy Belediyesi’nin bu konudaki duyarl�l���
bunun için en önemli nedenlerden. Kad�köy
Belediyesi’ne ve Say�n Ba�kan Av. Selami

Öztürk’e, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü �ule
Sümer’e ve eme�i geçenlere te�ekkür ediyorum.

Kad�köy Belediyesi çok önemli bir konuda
öncülük ediyor. 

Kad�köy Belediyesinin ambalaj at�klar�n� ay�rma
tesisi var. Bu bir kazanç. Belediyenin bir tesisinin

olmas� bir avantaj. 
Ambalaj at�klar� yönetim plan� dahilinde

çal���yoruz. Yönetim plan� uyguland�ktan sonra
konutlar� dola��yoruz, ambalaj at�klar�n�n ayr�
toplanmas� hakk�nda bilgilendirme yap�yoruz.
Çöpten ayr� �ekilde at�klar toplan�yor. Kad�köy

Belediyesi bu a�amalar�n hepsini geçti.
Kad�köy’de yakla��k 240 bin konutu ziyaret

etmi�iz bu konuda. Birkaç y�l içerisinde i�yeri ve
konutlar olmak üzere toplam 773 bin 800 ki�iye

de bilgilendirme yapm���z. Baz� ilçeler hiç

ba�lamad� bu çal��malara, ama Kad�köy
tamamland�. Düzgün bir toplama yap�l�yor ve

haftal�k olarak yap�l�yor. Evim ve i�im Kad�köy’de.
Ben de ambalaj at�klar�m� biriktiriyor, haftada bir

defa belediyenin ilgililerine teslim ediyorum.
ÇEVKO da Kad�köy Belediyesi’ne bu anlamda
katk�da bulunuyor. 2012 y�l�nda tüm konutlar
bitirilmi� olmas�na ra�men yeniden bir tespit

yap�ld�. Ac�badem, Bostanc� ve Suadiye
mahallelerinde tekrar bilgilendirme yapt�k ve

olumlu sonuç al�nd�. 
Ambalak at�klar�n� toplamaya ilk olarak Kad�köy

Belediyesi ba�lad�. Ciddi bir �ekilde ele ald�.
Kad�köy, toplanan ambalaj at�klar� miktar�

bak�m�ndan di�er ilçelerden öne ç�k�yor. Biz bunu
model olarak da dü�ünüyoruz. 

2011 y�l� sonu itibari ile Kad�köy’de tüm bölgeye;
21 mahalleye yakla��k olarak 750 bin ki�iye
ula��ld�. Kad�köy’de ayda ortalama 900 ton

ambalaj at��� toplan�yor. 

GERİ DÖNÜŞÜM GELECEĞİ KAZANMAKTIR

Kadıköylü çöp diye atmadı, ayrı�tırdı hem ülke kazandı hem çevre…
Kadıköy Belediyesi’nin önem verdi�i konuların ba�ında çevre geliyor.
Sa�lıklı bir çevrenin korunarak gelece�e miras bırakılması için çevre

politikalarına özel önem veren, hayata geçirdi�i projelerle tüm Türkiye’ye
örnek olan Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’de 2012 yılında 

5 bin 428 binada 41 bin 718 haneye ziyaret gerçekle�tirerek, yurtta�lara 
ambalaj atıklarının geri dönü�ümü hakkında bilgi verdi.  

Kadıköylü, ambalaj atığını
çöp diye atmıyor
Kadıköylü, ambalaj atığını
çöp diye atmıyor
Kadıköylü, ambalaj atığını
çöp diye atmıyor
Kadıköylü, ambalaj atığını
çöp diye atmıyor
Kadıköylü, ambalaj atığını
çöp diye atmıyor
Kadıköylü, ambalaj atığını
çöp diye atmıyor

Mete �MER
(ÇEVKO Genel Sekreteri)

2012 yılında Kadıköy �lçesi’nde tonaj olarak en fazla ambalaj atı�ının toplandı�ı
mahalle Acıbadem olurken, yapılan bilgilendirme ve e�itim çalı�maları ile tüm

mahallelerde ambalaj atı�ının kayna�ında ayrı toplanması ile ilgili duyarlılık her
geçen gün artıyor ve bu duyarlılık toplanan atık miktarlarına da yansıyor.

Kad�köylülerin konuya gösterdi�i duyarl�l�k rakamlarla kendini gösterdi ve
Çevre Koruma ve Ambalaj At�klar� De�erlendirme Vakf� �ktisadi ��letmesi

(ÇEVKO) verilerine göre ayn� y�l Kad�köy genelinde; ayl�k ortalama
900 ton ambalaj at��� topland�. �lk etapta Ac�badem, Bostanc� ve Suadiye

Mahallelerinde ambalaj at��� toplama miktarlar�n�n yakla��k yüzde
20 oran�nda artt��� tespit edildi. Çevreye duyarl� Kad�köylülerin

ambalaj at�klar�n� geri dönü�üme kazand�rmas� sayesinde hem ülke
ekonomisi kazand� hem de çevre…

Kadıköylü, ambalaj atığını
çöp diye atmıyor
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� Acaba �artlar� nas�l ?
� Hijyen ko�ullar�na uyuyorlar m� ?

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

BU T�P SORULARA SON…

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

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

H�ZMET�N�ZDEY�Z…

ADAK - KURBAN
SATIŞ ve KESİM YERİ

ATAŞEHİR BELEDİYE İZİNLİ

H�JYEN KO�ULLARINA
UYGUN KES�M

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…

Renk ler, i�i nin us ta s� el ler ve ka me ra ar -
ka s� n�n hiç gör me di �i niz yüz le ri on lar.
Si ne ma-rek lam film le ri, di zi ler ve ti yat -

ro… Söz ko nu su “sah ne” ol du �un da on lar
per de ar ka s� n�n gö rün mez kah ra man la r�. Kah -
ra man ta n�m la ma s� n� da hak et mi yor de �il ler
ha ni; çün kü ço cuk la r�n sev di �i bir çok kah ra -
ma na mak yaj la can ve ren de on lar… Pe ki ya
biz bü yük ler, bir di zi ya da film iz ler ken ki mi
za man ba ka ma y�p ka fa m� z� çe vir di �i miz o
yüz ler ya da vü cut lar da on la r�n mak ya j� n�n
ese ri. Öy le kor kunç ka rak ter ler ya rat t�k la r� na
da bak ma y�n, ek ran dan gö zü nü zü çe vi ri yor sa -
n�z bu on la r�n ne ka dar ba �a r� l� ol du �u nu gös -
te rir… Ki mi za man gen ce cik bir yüz 30-40
ya� bir den ya� la n�r, ki mi za man pü rüz süz bir
be den b� çak dar be le ri al m�� evi re çe vi re dö -
vül mü� gi bi ç� kar kar �� n� za. On la r�n i�i bu; ba -
zen çir kin le� tir mek ya da ya ra be re için de b� -
rak mak. Ya da bir rek lam fil min de Ga zi Mus -
ta fa Ke mal Ata türk’ü gör dü �ü nüz de, bi lin ki
sa at ler ce sü ren bir ça l�� ma n�n so nu cu bu.

Tür ki ye’de “plas tik efekt mak yaj” de nil di -
�in de per de nin ar ka s�n dan “Ku lis Mak yaj
Aka de mi” ç� k� yor.

Çün kü Ku lis Mak yaj Aka de mi’yi olu� tu -
ran her us ta, y�l lar bo yun ca set ler de ka me ra ar -
ka s�n da de yim ye rin dey se toz yu ta rak, ge ce
gün düz uy ku suz ka la rak bü yük bir sa b�r la ça -

l� �a rak bu gün le re gel di. Bir ta raf tan da yurt d� -
��n da ki ge li� me le ri ta kip ede rek ve ye rin de
e�i tim le re ka t� la rak Tür ki ye’nin bu alan da da
var ol ma s� n� sa� la d�. 
� B� R� N� MAK YAJ LA YA� LAN DIR MAK

YA DA YÜ ZÜ NÜ GÖ ZÜ NÜ
MO RART MAK �S TER M� S� N�Z?

Ku lis Mak yaj Aka de mi, za man za man dü -
zen le di �i üc ret siz se -

mi ner ler le de ne yim -
le ri ni ve me rak edi -

len le ri pay la �� yor.
K a  t �  l �  m � n

her da im ge ni�
ol du �u se mi -

n e r  l e r  d e
y a  p �  l a n

�ov lar da
iz le yen le re ke -

yif li an lar ya �a t� yor. 
En son Ka d� köy Halk

E�i tim Mer ke zi’nde yak la ��k
500 ki �i nin iz le yi ci ola rak ka t�l d� ��

ve Tür ki ye’de ilk kez dü zen le nen se mi -
ner de en dik kat çe ken; ka t� l�m c� la r�n ne re dey -
se hep si nin bu ko nu da e�i tim al mak için gös -
ter di �i il giy di. Ki mi plas tik-efekt mak yaj ko -

nu sun da e�i tim al�p
fark l� ka rak ter ler

ya rat mak is ti -
yor, ki mi de
pro fes yo -
nel mak yaj
ko nu sun da
e�i tim al -

mak is ti yor.
K u  l i s

Mak yaj Aka de -
mi’nin Mo da’da ki

stüd yo sun da mak yaj ko -
nu sun da her alan da kurs lar dü zen le ni yor. 

Sa de ce ken di yüz hat la r� na gö re mak yaj
yap mak için de, bu i�i bir mes lek ha li ne ge tir -
mek is te yen lere de ka p� la r� aç�k…

Çün kü Ku lis Mak yaj Aka de mi; si ne ma
dün ya s� na me rak du yan her ke se o ka p� dan gir -
me ve ka me ra ar ka s� na geç me ola na �� da sa� -
l� yor.

Ku lis'in yer al d� �� ba z� pro je ler ara s�n da
“Ha rem”, “Türk'ün Uzay la �m ti ha n�” ad l� TV
di zi le ri, bü yük ses ge ti ren Ana do lu Si gor -
ta’n�n “Ata türk” rek lam fil mi, Ça �an Ir mak’�n
“Pren se sin Uy ku su” ile Is s�z Adam” film le ri,
“Der si miz Ata türk” ve “Mu ro fim le ri bu lu nu -
yor.

Türkiye’de makyajın perde arkası
Kadıköy’deBazı TV dizilerinde, sinema ve

reklam filmlerinde izledi�imiz
korkunç karakterler ile tarihi

ki�iliklerin benzerleri, Kadıköy
Moda’da bulunan Kulis

Akademi’nin elinden çıkıyor... 

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 
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Geç ti �i miz y�l Sos yal De mok rat Be le di -
ye ler Der ne �i (SO DEM) ola rak Av ru -
pa l� Sos ya list le ri Ka d� köy’de a��r la m��

ve bir di zi top lan t� yap m�� t�k. 
Top lan t� ya AB Sos ya list Ça l�� ma Gru bu

üye le ri ile �s tan bul’da ki sos yal de mok rat be le -
di ye ler ka t�l m�� t�. O top lan t� da Ana ya sa’da ye -
rel yö ne tim le re da ha çok yet ki ve ma li kay nak
ve ril me si ge rek ti �i vur gu lan m�� t�. Ay r� ca Tür -
ki ye’nin AB’ye üye lik sü re ci nin de tar t� ��l d� ��
top lan t� da, Böl ge ler Ko mi te si Tür ki ye ile Ça -
l�� ma lar Gru bu Ba� ka n� Fran s�z Ber nard SO -
ULA GE, Tür ki ye’nin AB’ye ka t�l ma s� n� is te -
di �i ni net bir �e kil de ifa de et mi� ti. So ula ge,
“Tür ki ye’nin Av ru pa’ya ih ti ya c� var’ di ye dü -
�ü nen ler den de �i lim. Oy sa Av ru pa’n�n Tür ki -
ye’ye ih ti ya c� var. AB, bir Hris ti yan ku lü bü
ola maz. Ama ne ti ce de ka rar ve re cek olan siz -
si niz…” de mi� ti. Bu ba k�� aç� s� bi zim aç� m�z -
dan sa mi mi bir ç� k��.

Biz ken di mi zi Av ru pa l� la ra iyi ifa de et mez -
sek küs me hak k� m�z da ol maz.

AB ile ili� ki ler de kar �� l�k l� ön yar g� la r�n k� -
r�l ma s� bi zim aç� m�z dan önem li. Biz ken di
cep he miz den bu sü re ce, du yar l� l�k la r� m� z� ve
has sa si yet le ri mi zi �im di ye ka dar Bir li �e üye
ül ke le rin po li ti ka c� la r� na ve yö ne ti ci le ri ne ye -
te rin ce ak ta ra ma ma n�n öze le� ti ri si ni ya pa rak
ba� la d�k. AB ile olan te mas la r� m�z da gör dük ki
Av ru pa’ya bam ba� ka bir Tür ki ye tab lo su su -
nu lu yor. Av ru pa l� sos ya list ler, si ya si par ti tem -
sil ci le rin den zi ya de o ül ke de ki STK’lar la te -
mas kur mak is ti yor lar. Biz de bu yüz den SO -
DEM’i kur duk. SO DEM, Av ru pa ve Tür ki -
ye’de ki ye rel yö ne tim ler ara s�n da bil gi, de ne -
yim pay la �� m� n� ve i� bir li �i ni he def le di. Biz

ken di mi zi Av ru pa l� la ra iyi ifa de et mez sek küs -
me hak k� m�z da ol maz. SO DEM bu kar �� l�k l�
di ya lo �un sa� l�k l� bir ze min de iler le me si için
or ta ya ko nu lan ça ba n�n ürü nü dür. Bu ve si ley le
Ka d� köy’de yap t� �� m�z ve bi zim aç� m�z dan ve -
rim li ge çen top lan t� n�n ar d�n dan ge çen haf ta
Fran sa’ya bir ge zi dü zen le dik.

Pa ris’e CHP Ye rel Yö ne tim ler den So rum lu
Ge nel Ba� kan Yar d�m c� s� Gök han Gü -
nay d�n ba� kan l� ��n da ki
CHP’li be le di ye ba� kan -
la r�n dan olu �an he -
yet le git tik. Bu ra da
Fran s�z si ya set -
çi ler le ye rel
y ö  n e  t i m  l e r
üze ri ne bir
di zi top lan t� -
lar ger çek le� -
tir dik. CHP
Ye rel Yö ne -
tim ler den So -
rum lu Ge nel
Ba� kan Yar d�m c� s�
Gök han Gü nay d�n,
An tal ya Bü yük �e hir Be -
le di ye Ba� ka n� Prof. Dr. Mus -
ta fa Akay d�n,  Mer sin Bü yük �e hir Be le -
di ye Ba� ka n� Ma cit Öz can, Ay d�n Be le di ye
Ba� ka n� Öz lem Çer çi o� lu, Mu� la Be le di ye
Ba� ka n� Os man Gü rün, Be �ik ta� Be le di ye Ba� -
ka n� �s ma il Ünal, Ba k�r köy Be le di ye Ba� ka n�
Ate� Ünal Er zen, Kar �� ya ka Be le di ye Ba� ka n�
Ce vat Du rak, Bor no va Be le di ye Ba� ka n� Ka -
mil Ok yay S�n d�r, Ko nak Be le di ye Ba� ka n�
Ha kan Tar tan, Se fe ri hi sar Be le di ye Ba� ka n�

Tunç So yer, Kon ya al t� Be le di ye Ba� ka n� Mu -
hit tin Bö cek, Çu ku ro va Be le di ye Ba� ka n� Y�l -
d� ray Ar� kan, Mu rat pa �a Be le di ye Ba� ka n� Sü -
ley man Ev cil men,  Ye ni ma hal le Be le di ye Ba� -
ka n� Fet hi Ya �ar ve SO DEM sek re tar ya s�n dan
olu �an he yet ile be ra ber Fran sa’n�n önem li si -
ya set çi le ri ara s�n da top lan t� lar ger çek le� ti re -
rek, iki ül ke için de ye rel yö ne tim le rin yet ki,

so rum lu luk ve hiz met yön tem le ri ve uy -
gu la ma la r� ko nu sun da bil gi al�� -

ve ri �in de bu lun duk.
Ça l�� ma kap sa m�n -

da ki zi ya ret te ay r� ca
Fran sa Dev let Re -

for mu, Ye rel le� -
me ve Ka mu
Hiz me ti Ba ka -
n� Mary li se
Leb ranc hu ile
ya p� lan top lan -

t� da, Sa y�n Ba -
kan, ge nel ola rak

Fran sa’da ki ye rel
yö ne tim le rin i� le yi -

�i, adem-i mer ke zi yet -
çi lik ça l�� ma la r� ve yet ki

ika me si ko nu sun da ki re form lar
hak k�n da bir su num ger çek le� tir di. He ye -

ti miz de Ba kan Leb ranc hu’ya Tür ki ye’de ki ye -
rel le� me-mer ke zi yet çi le� me du ru mu hak k�n da
bil gi ver di ve ye ni Bü yük �e hir Be le di ye Ya sa -
s�’n� ve ge ti re ce �i et ki le ri ak tar d�.

He ye ti miz, Fran s�z Par la men to su Mil let ve -
ki li ve d’An no nay Be le di ye Ba� ka n� Oli vi er
Dus sopt ile yap t� �� gö rü� me de, Fran sa’da
Mec lis’in gün de min de olan ve Dus sopt’un ra -

por tör lü �ü nü üst len di �i ye rel le� me ye yö ne lik
ya sa ta sa r� s� hak k�n da bil gi al d�. Pa ris Be le di -
ye Ba� kan Ve ki li Pi er re Scha pi ra ile yap t� �� -
m�z top lan t� da ise Pa ris Be le di ye si’nin i� le yi �i,
di �er be le di ye ler ve ku rum lar ile ili� ki le ri, ya -
�a n� lan te mel zor luk lar ve çö züm me tot la r�
hak k�n da bil gi al d�k. Ay r� ca he ye ti miz, Ba� kan
Scha pi ra’ya Tür ki ye’de ki be le di ye le rin i� le yi �i
ve ye rel yö ne tim ler ek se nin de ya �a nan gün cel
ge li� me ler hak k�n da ba z� yo rum lar da bu lun du.

Zi ya re ti miz de ay r� ca, Fran sa Par la men to su
Mil let ve ki li Tür ki ye-Fran sa Par la men to la ra ra -
s� Dost luk Gru bu üye si Chris top he Bo uil lon,
Fran sa De part man lar Asamb le si (ADF) Ba� ka -
n� Cla udy Leb re ton, Rho ne Al pes Böl ge si Ba� -
kan Yar d�m c� s�, Böl ge ler Ko mi te si Sos ya list
Grup  üye si ve Tür ki ye Ça l�� ma Gru bu Es ki
Ba� ka n� Ber nard So ula ge,  si ya set bi lim ci
Step han Ro zes ve Fran s�z Sos ya list Par ti si’nin
(PS) kam pan ya so rum lu la r� ile de bi ra ra ya gel -
dik ve gö rü� al�� ve ri �in de bu lun duk.

� AV RU PA’NIN GÜN DE MI 
YE REL LE� ME VE KA TI LIM

AB Sos ya list Gru bu ile yap t� �� m�z top lan -
t� la r� n�n git tik çe da ha ve rim li bir ha le gel di �i ni
göz lem le dik. Hem biz bu top lan t� lar da ken di -
mi zi da ha aç�k ve net ola rak ifa de et me �an s�
bul duk, hem de Av ru pa Bir li �i’nin için de fark -
l� gö rü� ve yak la �� m� lar ba r�n d� ran bir bir lik ol -
du �u na �a hit ol duk. Bir lik bün ye sin de ki te mel
tar t�� ma ko nu su nun da “ye rel le� me ve ka t� l�m”
ol du �u nu be lirt mek is te rim. SO DEM kar �� l�k l�
di ya log kur ma ça l�� ma la r� na ara ver me den de -
vam ede cek. Bu top lan t� lar da ki gö rü� ve tar t�� -
ma ko nu la r� n� za man za man si zin le blo gum -
dan pay la �a ca ��m.
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�p Tu riz mi ile il gi li bir top lan t� ya ka t�l m�� -
t�m. Ame ri ka’da, �n gil te re’de t�p tu riz -
min den el de edi len ge lir ler le il gi li bil gi ler
ve ri li yor ve Tür ki ye’nin bu ko nu da ki �an -

s�n dan söz edi li yor du. Özel lik le aç� lan ye ni
has ta ne ler, ye ti �en çok ba �a r� l� dok tor lar ve
co� ra fi ko nu mu muz ne de niy le Tür ki ye’nin ne
den li ba �a r� l� ola bi le ce �i an la t� l� yor du. Top -
lan t� n�n, so ru ve öne ri bö lü mün de, ka t� l�m c� -
lar dan bi ri si dün ya da ba t� t�b b� ile do �u t�b b� -
n�n bir çok has ta l�k ta bir lik te kul la n�l d� �� n� an -
la t�p ül ke miz de de bu uy gu la ma n�n ba� la ma -
s� n�, ön cü ola cak üni ver si te ve has ta ne le rin
bü yük bir hiz met ya pa ca �� n� he ye can la an -
lat t�. He men ba� ka bir ka t� l�m c� söz al d�. “Bi -
zim üni ver si te nin bir ön ce ki rek tö rü de t�p
pro fe sö rü idi, or ta ya böy le bir ko nu at m�� t�.
Bir lik te Çin’e git tik. Çin T�b b� de ni len �ey as -
pa ra gas ar ka da� lar, bi zim üni ver si te has ta -
ne le ri mi ze so ku la maz” an la m�n da �ey ler
söy le di. Top lan t� bit tik ten son ra ö� ren dim ki,
ko nu �an, önem li bir gö rev de bu lu nan bir t�p
pro fe sö rü imi�. Üç bin y� l� a� k�n geç mi �i olan
ve gü nü müz de de tüm Uzak do �u ül ke le ri nin
ya n� s� ra Ame ri ka, Av ru pa ve Avus tral ya’da
pek çok üni ver si te ve has ta ne de her gün ar -
tan bir �e kil de uy gu la nan Ge le nek sel Çin
T�b b�’n� ya lan ola rak gö rü yor du. Oy sa ki biz,
mü zik le te da vi yi en ile ri dü zey de uy gu la yan
bir ge le ne �in va ris le ri yiz.

Bir gün t�p pro fe sö rü olan ba� ka bir ta n� -
d� ��m la be ra ber dim. ”Ben il men ka n�t lan ma -
yan hiç bir �e ye inan mam” de di. Tüy le rim di -
ken di ken ol du.  He men as pa ra gas suç la ma -
s� ya pan ho ca y� an�m sa d�m. Bir t�p pro fe sö -
rü in san da ki duy gu sal ve ruh sal de rin li �i, dü -
�ün sel zen gin li �i, iç sel de �er le ri, ar zu la r�, is -
tek le ri, co� ku la r�, se vinç le ri, bun lar ara s�n da -
ki et ki le �im le ri, or ta ya ç� kan so nuç la r�, in sa -
n�n bi lim sel ola rak ka n�t la na ma yan s� n�r s�z iç
ev re ni ni gör mez den ge li yor du. Ba� ka bir
gün, bir özel üni ver si te nin mü te vel li he ye ti
ba� ka n� ile be ra ber dik. Söz ge le nek sel t�p tan
aç�l m�� t�. “T�p ba� naz la r� n� a� ma dan, Tür ki -
ye’de bu ko nu da hiç bir ye re ula �a ma y�z” de -
di.

�n san bi lin ci hem dar an lam da odak lan -
ma, hem de ge ni� bir ala na ya y�l ma ye te ne -
�i ne sa hip di na mik bir far k�n da l�k ala n� d�r.
Uf ku aç�k, viz yo nu ge ni�, ya �am la r� n� iç dün -
ya s� n�n de �er le ri ve zen gin lik le ri ile ay d�n la -
tan in san lar ge ni� bir far k�n da l�k için de, iç ve
d�� dün ya n�n e� siz lez zet le ri ni ta da rak ya �ar -
lar. �n sa n�n ki �i li �i, bi lin ci nin odak lan d� �� ye -
re gö re be lir le nir; ne ka dar dar bir ala na
odak la n�r sa dün ya s� da o ka dar da ra l�r. Ken -
di kim li �i ni o dar dün ya ile ta n�m lar ha le ge -
lir. Tüm dün ya s� n� eviy le i�in den olu� tu ran bir
ar ka da ��m la ko nu �u yor dum. “�ü kür ler ol sun
50 ya �� n� a� t�m ama he def le di �im her ye re
de ula� t�m. ��im de iyi ka za n� yo rum, Ka d� -
köy’ün en iyi apart man la r�n dan bi rin de otu -
ru yo rum, ço cuk la r� en iyi okul lar da oku tu yo -
rum. Da ha ne is te ye bi li rim ki?” di yor du. Dün -
ya s� n� i�a da m� ve iyi ba ba l�k kim li �i ile s� n�r -
la m�� t�. Al lah’�n bu ni met le ri ona ne den k�s -
met et ti �i ni, bun la ra ni çin sa hip ol du �u nu,
“Sa hip ol dum” de di �i �ey ler le il gi li han gi yü -
küm lü lük le ri bu lun du �u nu, ba� ka ne re le re
ula� ma s� ge rek ti �i ni, eviy le i�in den ba� ka
dün ya la r� da fark ede rek ruh sal bir ay d�n l�k
ve zen gin li �e do� ru yol al ma s� n� ve da ha bir -
çok in sa ni gö rev le ri ve iç sel zen gin li �i hiç
dü �ün mü yor du.

�n san bel li bir nok ta ya odak lan d�k ça, ör -
ne �in, pa ra, po li ti ka, bi lim, ün, güç gi bi. Dik -
ka ti ni ora da top lar, ken di ne kü çük ve gü ven -
li bir dün ya ku rar. Kur du �u dün ya da iler le -
me ye ça l� ��r. Bir çok i� ada m� ar ka da ��m ofi -
si ne gir di �i an da TV’de eko no mi ka na l� n� aç� -
yor ve ay r� l�n ca ya ka dar gün de 10 sa at eko -
no mi ka na l� na, gün de bel ki 1000 kez dö viz
kur la r� na ve bor sa ya ba k� yor. Haf ta son la r� n�
i� ar ka da� la r�y la ge çi ri yor; ye ni in san lar ta n� -
mak is te di �in de i�i ne kat k� s� ola bi le cek po li -
ti ka c� la ra ula �� yor. Se ya hat le ri nin he men he -
men tü mü nü i� amaç l� ya p� yor ve ya se ya hat -
ler de i�i ne fay da s� ola ca �� n� um du �u in san -
lar la be ra ber olu yor.

Bi zim tek yön lü kal ma m�z da ve tek yön lü
ge li� me miz de top lum sal ku ral lar ve top lu -
mun bek len ti le ri de çok et ki li olur. Top lu mun
ka bul et ti �i ve ya et me di �i dav ra n�� lar var d�r.
Na s�l otu rup kal ka ca �� n� z�, ne ler ko nu �a ca �� -
n� z�, ne ler gi ye ce �i ni zi ne ler ya pa ca �� n� z�,
hat ta ne ler yi yip içe ce �i ni zi bi le top lum be lir -
ler. Top lu mun bek len ti le ri ne uy duk ça top -
lum la ba r�� için de olur su nuz. Si ze iti bar
eder ler, il gi gö rür sü nüz. Hat ta top lu mun is -
tek le ri do� rul tu sun da ya �a d� �� n�z sü re ce se -
vil di �i ni zi bi le zan ne der si niz. Si zi al k�� lar lar,
çe �it li top lum sal gö rev ler ve rir ler. Al d� �� n�z
gö rev ler yük sel dik çe po pü ler li �i niz ve al k�� -
la yan in san la r�n sa y� s� da ar tar. Bir sü re son -
ra ya rat t� �� n�z kim li �in için de siz de ken di ni zi
kay bet me ye ba� lar s� n�z. Bir ba kar s� n�z ki
her ke sin sö zü, her ke sin gö rü �ü, dü �ün ce si,
ç� kar la r� ve her ke sin ger çe �i si zi et ki le mi�;
bun la r�n ara s�n da si zin ken di ger çe �i niz ise
kal ma m��.

Siz in san s� n�z; bü yük de rin li �i niz, zen gin
yön le ri niz, çok zen gin iç sel de �er le ri niz var.
On la r� gör me den, on la ra ula� ma dan kü çü -
cük dün ya lar için de ka l�r sa n�z, ge ri de ya �an -
ma m�� bir ha yat b� ra k�r s� n�z. Ken di ya rat t� �� -
n�z kü çük kim li �in içi ne hap so lur sa n�z, is ter
mil yar der i� ada m�, is ter pro fe sör, is ter ge nel
ba� kan olu nuz, siz de kü çü cük ka l�r s� n�z. 

T

ÖN CE SEV Gİ �
KÜÇÜCÜK
KALMAK

SORU: Say�n Av. �ükran
ERO�LU,

Kas�m 2012 ay�nda sat�n
al�nan ve 10.12.2012

tarihinde sap� ç�kt��� için
Yetkili Servise b�rak�lan “Tefal
Türk Kahvesi Cezvesi” ile ilgili
olarak Tefal-Türkiye ile halen
sonuçlanmayan bir sorunum
var. Kas�m 2012 ay� ba��nda
sat�n ald���m Tefal Cezvenin
sap�n�n ç�kmas� üzerine,10
Aral�k 2012 tarihinde Tefal

Yetkili Servisi Elsu Elektrik’e
tamir edilmesi talebiyle

45432 Servis Fi� Numaras�
ve “Garanti Belgesi” ile

birlikte b�rakt�m. Alet,
garanti süresi içinde
oldu�u halde, yeni
aletle de�i�tirme
süresini 1 hafta
geçirdi�im için

yararlanamayaca��m
bilgisi verildi. Bir hafta
sonras�ndan itibaren
aramaya ba�lad���m
Tefal Yetkili Servisi

Elsu Elektrik’ten
tamirat�n devaml�

ertelenme durumunda
oldu�u bilgisinden

ba�ka bir sonuç elde
edemedim. En son 14 Ocak

2013 tarihinde arad���mda ise
Tefal’de Y�l sonu Depo

Say�m� oldu�u, depo yerinin
de�i�tirildi�i gibi sebeplerle
tamirat�m�n gerçekle�medi�i
bilgisine edindim. Tüketici

memnuniyeti aç�s�ndan
bak�ld���nda, bu sebeplerin

benim gereken hizmeti “Tam
ve zaman�nda almam�”

önleyici olmamas� gerekti�i
inanc�nday�m. Bir sonraki
ba�vuruma gelen yan�tta,

“Kad�köy Elsu Elektrik yetkili
servisimizdeki ürününüz ile

ilgili ya�am�� oldu�unuz
probleminiz incelenmi� ve

firmam�z taraf�ndan
ürününüzün yenilenmesi

karar� al�nm��t�r. Yeni
ürününüz Kad�köy Elsu

Elektrik yetkili servisimize
ula�t�r�lacak ve bu konuda en
k�sa sürede sizinle ileti�ime

geçilecektir” denildi. Ancak
halen sorunum çözülmü�

de�il. Konunun de�erli
gazeteniz arac�l���yla

okuyucular�n�za duyurulmas�
ve de�erli önerilerinizden
yararlanmam konusunu
bilgilerinize sunuyorum.

YANIT: De�erli tüketicimiz, 
Tüketicinin Korunmas�

Hakk�nda Kanun ve Garanti
Belgesi Yönetmeli�i gere�i

ar�zalanan mal�n onar�m
süresi 20 i�günüdür.

(Cumartesileri i� günü
say�lmaktad�r). Sizin mal�
onar�m için gönderdi�iniz

servis 20 i� gününü
geçirmi�

oldu�undan art�k
yaz��malarla zaman

kaybetmeyin.
Do�ruca

oturdu�unuz ilçede
kaymakaml�kta
bulunan tüketici
sorunlar� hakem

heyetine
ba�vurarak

ödedi�iniz bedelin
iadesini ya da mal�n

ay�ps�z misliyle
de�i�tirilmesini istemelisiniz.

De�erli tüketicilerimiz
yukar�da da yazd���m gibi

onar�m süresi 20 i� günüdür.
Bu sürenin a��lmas� halinde
hiç beklemeksizin hakem

heyetine gitmelisiniz. De�ilse
telefonlar ve yaz��malarla

bo�una zaman kaybetti�iniz
gibi, ar�za giderilmedi�i ya da
yeterince ilgilenilmedi�i için
de sinirleriniz bozulacakt�r.
Oysa sat�c�lar ve servisler
onar�m süresini gayet iyi
bildiklerinden bu yaz��ma

trafi�i ile sizi oyalamakta ve
zaman kaybettirmektedirler.

Unutmayal�m tüketici
yönlendirilen de�il

yönlendiren olmal�d�r. Yani
biz sat�c� ya da sa�lay�c�lara

haklar�m�z�n ne oldu�unu
bilerek ve bu haklar� talep

ederek gitmeliyiz. Aksi halde
onlar�n elinde oyuncak

olmam�z içten bile de�ildir.

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z�

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.
TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

AV RU PA NE Yi TAR TI�I YOR?
Kadıköy Belediye Ba�kanı
Selami Öztürk, 21-23 Ocak

tarihleri arasında
Fransa’daydı. Paris’te

Fransız siyasetçilerle yerel
yönetimler üzerine bir dizi

toplantı yapan Kadıköy
Belediye Ba�kanı Selami

Öztürk,
‘selamiozturk.wordpress.com

’ adresli resmi blogunda
geziyi de�erlendirdi. 
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● �ule ÖZÇEL�K

Hay dar pa �a Has ta ne si'nin es ki ba� he kim le -
rin den, ha ya t� n� he kim li �e ve Ka d� köy'ün
ta ri hi ile il gi li ara� t�r ma la ra ada yan, yaz d� -

�� ki tap lar la “Ka d� köy’ün bel le �i” ha li ne ge len Dr.
Mü fid Ek dal’�n ad�, ya �a d� �� so ka �a ve ri li yor. Ha -
len, 1918 y� l�n da do �up bü yü dü �ü, ba ba evi olan
kö� kün de ya �a yan Dr. Ek dal’�n evi nin bu lun du �u
so kak, ar t�k ken di ad� n� ta �� ya cak. Fe ner yo lu’nda
Ga zi Muh tar Pa �a So kak’�n de va m�n da yer alan ve
Ga zi Muh tar Pa �a Ç�k ma z� ola rak ad lan d� r� lan
ç�k maz so kak, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec -
li si’nin 13.09.2012 ta rih li ka ra r�y la Dr. Mü fid Ek -
dal Ç�k ma z� ol du. Biz de Ga ze te Ka d� köy ola rak
da ha ön ce pek çok kez ya z� la r� na yer ver di �i miz,
rö por taj lar yap t� �� m�z Dr. Ek dal’a ko nuk ola rak,
bu ko nu da ki duy gu la r� n� ö� ren mek is te dik. Dr.
Mü fid Bey’le e�i Ce li le Ha n�m, her za man ol du �u
gi bi son de re ce s� cak bir �e kil de bi zi kar �� la d� lar.
Sa mi mi bir or tam da yap t� �� m�z söy le �i de Mü fid
Bey, so ru la r� m� za iç ten lik le ce vap ver di, do �up,
bü yü dü �ü, ya �a m� n� ge çir di �i Ka d� köy’ün ken di si
için ne ka dar önem li ol du �u nu vur gu la d�, Hiç bi ri -
miz gö rü� me s� ra s�n da vak tin na s�l geç ti �i ni an la -
ma d�k. Bu ke yif li söy le �i nin tü mü nü yaz ma ya
say fa la r� m�z yet me ye ce �i için özet le mek zo run da
kal d�k. �im di siz le ri tam bir “�s tan bul be ye fen di -
si” olan, il çe mi zin ya k�n dö nem geç mi �i ni en iyi
bi len ki �i olan Dr. Mü fid Bey’le yap t� �� m�z söy le -
�i yle ba� ba �a b� ra k� yo ruz….

� Ka d� köy’ün si zin için ne ka dar önem li ol -
du �u nu bi li yo ruz. �l çe nin zen gin geç mi �i ni an la -
tan pek çok ki tap da yaz d� n�z. �im di evi ni zin bu -
lun du �u so ka �a si zin ad� n�z ve ri li yor. Bu ko nu da
ne ler his set ti �i ni zi ö� re ne bi lir mi yiz?

Ta bii ki mut lu luk ve ri ci bir olay. An cak ba� ta
so ka �a be nim ad� m�n ve ril me si ni is te me mi� tim.
Çünkü so kak ad la r� n�n hep si nin bir öne mi, ta ri hi
bir geç mi �i var. Son y�l lar da so kak ad la r� n� ak l� m� -
za gel di �i gi bi-o so ka �a ne den o ad�n ve ril di �i ni
sor gu la ma dan-de �i� ti ri yo ruz. Ama bu yan l��. Ga zi
Muh tar Pa �a So kak’�n de va m�n da olan be nim de
evi min bu lun du �u ç�k maz so ka ��n ad� ba� ta Ga zi
Muh tar Pa �a Ç�k ma z� idi. Ga zi Muh tar Pa �a, çok
önem li ve de �er li bir ki �i lik. Ben de ki tap la r�m da
Ga zi Muh tar Pa �a’n�n ko na �� n�, ya �a m� n� an lat -
t�m. Ga zi Ah met Muh tar Pa �a, 1877-1878 Os man -
l�-Rus Sa va �� ��’n�n Kaf kas ya cep he si ko mu ta n�,
as ker, gök bi lim ci, ya zar, e�i tim ci ve dev let ada m� -
d�r, ya �a m� n� Fe ner yo lu’nda ki kö� kün de sür dür -
mü� tür. Semt te iz b� rak m�� bi ri dir. 

Do la y� s�y la bu so kak ta onun ad� n�n ol ma s� ba -
na gö re çok do� ru ve ge rek li bir �ey di. Bir kent te
es ki den ge len ya p� lar, o ken tin geç mi �i ni bel ge ler,
es kiy le ye ni ara s�n da köp rü ku rar. Bu yüz den so -
kak ad la r� n� de �i� tir mek de yan l��. Biz de bu ha ta

da s�k s�k ya p� l� yor. Bir so ka ��n ad� n� de �i� tir mek
bü yük bir yan l�� t�r. O so ka ��n ad� n� de �i� tir di �i niz
za man o so ka ��n geç mi �i ve ta ri hi kay bo lur.

An cak son ra na s�l ol duy sa bir gün bak t�k ki
“Ga zi Muh tar Pa �a Ç�k ma z�” ol mu� “K� l� çars lan
Ç�k ma z�”. Bu ki �i nin kim ol du �u, so kak la ya da
ma hal le ile olan il gi si ni kim se bil mi yor du, ben de
bil mi yor dum. Ana do lu Sel çuk lu Sul ta n� olan K� l�ç
Ars lan’la bir ba �� var m� yok mu? Onu da bil mi -
yo rum. Hat ta bir gün ba na zi ya re te ge len Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Say�n Se la mi Öz türk’le de bu
ko nu yu ko nu� tuk. So ka �a bu is min ve ril me si ne bir
an lam ve re me dik. Böy le il gi siz bir is min ye ri ne
be nim ad� m�n ko nul ma s� o yüz den ba na uy gun
gel di. Ben Ka d� köy’de-ger çi �s tan bul’da çok az -
d�r-do� du �u ev de ya �a yan en der in san lar da n�m.
Ai lem, 1910 y� l�n da in �a edi len bu ev de üç ku �ak -
t�r ya �� yor. En faz la iki ku �ak var d�r, ay n� ev de ya -
�a yan. �im di evi min bu lun du �u so ka �a da ad�m
ve ri le cek. Bu aç�  dan ken di mi �ans l� his se di yo rum.

� �l çe nin zen gin geç mi �i ni si zin yaz d� �� n�z
ki tap lar dan ö� re ni yo ruz. Biz zat ta n�k ol du �u nuz
de �i �i mi ki tap la r� n�z da an la t� yor su nuz. Ki tap la -
r� n� z� oku yun ca il çe nin na s�l de �i� ti �i ni gö rü yo -
ruz. O gü zel kö�k le rin, ko nak la r�n ye rin de �im di
ne ya z�k ki yük sek be ton apart man lar di kil di. O
za man lar kö�k ler le, ko nak lar la do lu olan Ka d� -
köy, na s�l bu gün le re gel di? O ko nak lar, kö�k ler
ne den y� k�l d�?

Ger çek ten çok hü zün ve ri ci bir sü reç tir. Ka d� -
köy’ün co� raf ya s� bo zul du di ye bi li rim. Ben de bu
sü re ci biz zat ya �a d�m. Ka d� köy’de ki o gü zel bah -
çe için de ki ah �ap kö�k le rin y� k� l�p yer le ri ne be ton
bi na lar di kil di �i ni gör düm.  Kö�k ler de ki, ko nak -
lar da ki ha yat, ya �a nan bü yük de �i �im ne de niy le
yok ol du. Ka d� köy, �s tan bul’un pek çok sem tin de
ol du �u gi bi es ki den bom bo� bir yer di. 1850 y� l�n -
da va pur se fer le ri nin ba� la ma s�y la bir lik te can lan -
d�, bir say fi ye ye ri ol du. Ör ne �in Fe ner bah çe, Mo -
da k� ��n bo �a l�r, ya z�n c� v�l c� v�l ol dur du. Geç mi� -
te, Fe ner bah çe, Mo da gi bi semt ler ta ma men le van -
ten le rin kö�k le riy le do luy du. O yüz den bu semt ler,
�s tan bul'un ba t� l� semt le ri dir. Ka d� köy, bu özel li �i -
ni gü nü müz de de sür dü rü yor. Mo dern, ça� da� ya -
�a m�n ol du �u, e�i tim-kül tür se vi ye si nin en yük sek
il çe ler den bi ri dir Ka d� köy. Ney se tek rar ko nu mu -
za dö ner sek, ör ne �in Fe ner bah çe'nin tü mün de �n -
gi liz ai le le rin mülk le ri var d�. Mo da’da da du rum
böy ley di. Ün lü Whit tal ai le si nin kö� kü çok me� -
hur du. Fa kat ba ba Whit tal ölün ce-ai le si ne ya �am -
la r� n� Mo da’da sür dür me si ni va si yet et me si ne ra� -
men-ço cuk la r� kö� kün ara zi si ni zi sa t�p, �n gil te -
re’ye göç et ti ler. Bu du rum pek çok ai le de ya �an -

d�, ör ne �in bu gün Ka d� köy Li se si ola rak e�i tim
ve ren Mo da’da ki oku lun yer al d� �� Mer mer Ko nak
ve ara zi si de mül kün sa hi bi Mah mut Muh tar Pa �a
ve fat edin ce ai le si ta ra f�n dan Mil li E�i tim’e sa t�l -
m�� t�r. Mer mer Ko nak, bu gün son de re ce ba k�m -
s�z, y�k l� ma teh li ke si arz eden bir �e kil de ayak ta
dur ma ya ça l� �� yor. Bu tür ör nek le ri ço �al ta bi li riz. 

Ço �un lu �u ah �ap olan bu ev le rin mas ra f� n�n
bü yük ol ma s� ver gi le rin yük sek ol ma s�, za man la
ev sa hip le ri ne a��r gel me ye ba� la d�, fi nan se edi le -
me di. Bir ba� ka ne den, ai le ler de mi ras ç� sa y� s� n�
art ma s� ve her ke sin mal sa hi bi ol mak is te me siy di.
Dü �ü nün bir par sel de ki kö�k y� k� l� yor, ye ri ne 2-3
apart man di kil yor. Tüm bu ge li� me ler üze ri ne
kö�k ler mü te ah hit le re sa t�l ma ya ba� lan d�. Ön ce
ara zi ler par sel len di, son ra y� k�m ba� la d� ve o es ki
gü zel kö�k le rin ye ri ne ko ca ko ca be to nar me bi na -
lar ya p�l ma ya ba� lan d�. Ben ne ya z�k ki bir çok
kö� kün y� k� l� �� na ta n�k ol dum. Bu ge li� me ler be ni
çok üz dü, ço cuk lu �u mun, genç li �i min bi na la r� art
ar da yok ol ma ya ba� la d�. Ta ri hi kö�k le re olan sev -
gim ve me ra k�m yü zün den edin di �im bir fo to� raf
ma ki na s�y la kö�k le rin fo to� raf la r� n� çek me ye, ar -
�iv le me ye ba� la d�m.  As l�n da ba�ta ki tap yaz mak
gi bi bir dü �ün cem yok tu, ama za man la elim de
zen gin bir ar �iv olu� tu. Ben de bun la r� bir ki tap
ola rak de �er len dir me yi dü �ün düm ve ki tap lar s� ra -
s�y la gel di. 

�yi ki de bu i�e ba� la m� ��m, çün kü e�er ben bu
i�i yap ma say d�m y� k� lan o kö�k le rin, ko nak la r�n
hiç bir fo to� ra f� gü nü mü ze ula �a ma ya cak t�. Da ha
son ra bu kö�k le rin, ko nak la r�n özel lik le ri ni, için de
ya �a yan la r�n hi kâ ye le ri ni an la tan ki tap lar yaz ma -
ya ba� la d�m. Y� k� lan ev le rin izi ni bul mak, hiç de -
�il se bir fo to� ra f� n� bu la bil mek için ara la r�n da
ABD’nin ve Su ri ye’nin de ol du �u dün ya n�n pek
çok ül ke si ne se ya hat et tim. Ev le ri ni sat t�k tan son -
ra Ka d� köy’den göç edip yurt d� �� na gi den ai le le ri
bu la bil mek, on lar la ko nu� mak ama c�y la çok s�k
se ya hat et mek zo run da kal d�m.  Ön ce den böy le bir
�ey plan la m�� t�m. Her �ey do �al ola rak ge li� ti. Ki -
tap la r�m da Ka d� köy’ün ta ri hi ni ku ru ku ru an lat m� -
yo rum, ya �a nan olay la r� ve o kö�k le rin-ko nak la r�n
sa kin le ri nin ha yat hi kâ ye le ri ni de an la t� yo rum.  

Hiç de �il se ge le cek ten gü nü mü ze bir an� kal -
s�n, bel ge len sin di ye ço �u ayak ta ka la ma yan bu
kö�k le rin, ko nak la r� n�n hi kâ ye si ni an la t� yo rum. 

� O dö nem in �a edi len kö�k le rin, ko nak la r�n
öne ç� kan özel lik le ri ne ler di? Ya �am na s�l d�?

Da ha ön ce de vur gu la d� ��m gi bi, Ka d� köy’de -
ki de �i �im, en az�n dan ya p� la� ma an la m�n da ben -
ce olum lu yön de ol ma d�. Sa de ce bi na lar m�, nü fus,
ya �am tar z�, in san la r�n bir bi ri ne ba k� �� her �ey ama
her �ey de �i� ti. Ben or ta mek tep tey ken Ka d� -
köy’ün nü fu su 28 bin ci va r�n day d�. Ma hal le ler de
her kes bir bi ri ni ta n�r d�. �li� ki ler çok s� cak t�. Her -
kes bir bi riy le se lam la ��r, soh bet eder di. Kom �u luk
ili� ki le ri var d�. �im di öy le mi, bir ke re nü fus al d�
yü rü dü, her yer ka la ba l�k la� t�, so kak lar, cad de ler
ara ba lar la dol du, kal d� r�m lar da ya ya yo �un lu �u
ne de niy le yü rü mek ne re dey se im kan s�z ha le gel di.
Gü nü müz de ar t�k ne re dey se bir ma hal le bü yük lü -
�ün de olan apart man lar da ya �a yan in san lar bir bi -
ri ni ta n� m� yor, kom �u suy la soh bet et me yi, ta n�� -
ma y� bi le bir yük ola rak gö rü yor. Kom �u suy la ay -
n� asan sö re bi le bin mek is te mi yor, soh bet et me -
mek için. Soh bet et me yi bi le bir zo run lu luk ola rak
gö rü yor. Ka d� köy’de her ke sin bir bi riy le soh bet et -
ti �i, dost ol du �u za man la r� ya �a m�� bi ri ola rak be -
nim için bun lar çok ac� olay lar. 

Biz geç mi �iy le ba� lan t� y� ko pa ran bir top lum
ha li ne gel dik. Es ki yi y�k yok et ye ni ev ler de ya �a.
Es ki ko nak lar, kö�k ler ye ri ne apart man blok lar da
ya �a ma y� ter cih edi yo ruz. Tek tük ka lan es ki kö�k -
ler de ya �a yan lar da geç mi� te o ev de ki min ya �a d� -
�� n� bil mez, me rak da et mez. Ben ki tap la r�m için
ara� t�r ma ya par ken bu nu gör düm. Ya �a d� �� sem tin
geç mi �i ni, ora da ne ler ya �an d� ��, geç mi� ten ka lan
iz le ri me rak et mez. Top lum sal bel le �i za y�f olan
bir top lu muz. Geç mi �i mi zi ac� ma s�z ca tah rip edi -
yo ruz; an cak dü nü bil me yen bu gü nü ka ti yen kav -
ra ya maz. Bu gü nü an la mak için dü nü çok iyi bil -
mek la z�m.

� Bu ev ler de ki kom �u luk ili� ki le ri na s�l d�?
Ka d� köy’ün geç mi� te ki ko nak la r�, kö�k le ri,

kom �u luk ili� ki le ri ni ge li� ti ren, s� cak dost luk la r�n
ya �an d� �� bir ya �a ma da ev sa hip li �i ya p� yor du.
Ev le rin hep si nin bah çe si var d� ve bu bah çe ler de
ge nel de üzüm ba� la r� ve çe �it çe �it mey ve a�aç la -
r� olur du. Bu a�aç lar dan top la n�p ye nen mey ve le -
rin lez ze ti ne do yum ol maz d�. Mev si min de top la -
nan üzüm ler de çar �� da, pa zar da sa t� �a ç� kar d�.
Ama ne den se hiç sa t�� ol maz d�! Çün kü her ke sin
bah çe sin de üzüm ba �� ol du �u gi bi ge ri dö nü �ü ol -
ma yan bir ti ca ret �ek liy di bu… Top la nan mey ve -

ler mu hak kak kom �u ev le re de ik ram edi lip, ya z�n
bah çe ler de otu ru lur, mev si min ta d� ç� ka r� l�r d�.
�im di ise o soh bet le rin ya p�l d� ��, ku ru lan ma sa lar -
da top lu ca ye ni lip içi len bah çe le rin ye rin de be ton
apart man lar var. Ne kom �u luk kal d� ne de ho� soh -
bet ler. Gü nü mü zün ne yaz�k ki ger çe �i bu. 

Es ki ev ler le vur gu lan ma s� ge re ken bir di �er
nok ta da in �a eden le rin Rum ve Er me ni us ta lar ol -
du �u dur. O dö nem de in �a at us ta la r� n�n ne re dey se
tü mü Rum ve Er me ni’dir. Ör ne �in kar �� ya ka da
ara la r�n da Dol ma bah çe Sa ra y�’n�n da ol du �u Os -
man l�’n�n son dö nem le rin de bir çok an�t ya p� y�  in -
�a eden mi mar lar da Bal yan ai le sin den dir. 
� Ka d� köy’ü an la tan ki tap la r�n a��r l�k l� ol du �u
8 ki ta b� n�z var. Ye ni ki tap ça l�� ma n�z var m�?

Evet, il çe de ki 140 so ka ��n is mi ni, ta ri hi an la -
tan bir ki tap ha z�r la d�m. So kak la ra ad� n� ve ren, ad -
la r� Ka d� köy’le öz de� le mi� ki �i le ri an lat t� ��m bu
ki ta b�m, bü yük bir ih ti mal le Ka d� köy Be le di ye si
ta ra f�n dan ya y�n lana cak. Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Sa y�n Se la mi Öz türk’le bu ko nu da ko nu� tuk. 

Ha z�r l�k la r� n� sür dür dü �üm bir di �er eser de
biz zat ta n� ma f�r sa t� bul du �um ve te da vi de et ti �im
ün lü ki �i ler le olan an� la r� m� ya za ca ��m ki tap. Ör -
ne �in ara la r�n da es ki cum hur ba� kan la r� m�z dan
Ce lal Ba yar, Ney zen Tev fik, �a ir Ne cip �a ir K� sa -
kü rek, R� za Tev fik gi bi top lu mun çe �it li ke sim le -
rin den ve de �i �ik mes lek grup la r�n dan bir çok ki �i -
yi ta n� ma ve te da vi et me im ka n� bul dum. Ay r� ca
Os man l� dö ne min den, ya �am la r� n�n son y�l la r� n�
Ka d� köy’de ki kö�k ve ko nak la r�n da sür dü ren ün lü
isim le ri de te da vi et me �an s� n� bul dum. Za man la
dok tor-has ta ili� ki si nin ya n� s� ra ara m�z da s� cak
dost luk lar da ku rul du, on lar dan çok �ey ö� ren dim.
�im di bu isim ler le ya �a d� ��m an� la r�, genç ku �ak -
la ra ak tar mak is ti yo rum, sa de ce be nim zih nim de
kal ma s�n is ti yo rum. “Ta n� d� ��m �n san lar” ba� l�k l�
bir ki tap ola rak ha z�r la ma y� plan l� yo rum. Bu ko -
nu da ça l�� ma la r�m de vam edi yor. 
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Feneryolu’ndaki Kılıçarslan Çıkmaz
Soka�ı’nın adının ‘Dr. Müfid Ekdal

Çıkmazı’ olarak de�i�tirilmesi,
13.09.2012 tarihli ve 1840 sayılı �stanbul
Büyük�ehir Belediye Meclisi kararıyla

onaylandı. Bu çıkmaz sokak, artık
Dr. Ekdal’ın adını ta�ıyor. 

Dr. Ekdal, duygularını anlatırken, ‘Ben sokak isimlerinin
de�i�tirilmesine kar�ıyım. Soka�ın önceki adı Gazi Muhtar Pa�a

Çıkmazı’ydı. Ama sonradan ‘Kılıçarslan Çıkmazı’ yapıldı. Bu ki�inin
kim oldu�unu, sokakla ya da mahalle ile olan ilgisini kimse

bilmiyordu, ben de bilmiyordum.. Böyle ilgisiz bir ismin yerine benim
adımın konulması o yüzden bana uygun geldi’ diye konu�uyor. 

1910 yılında babası Tahir Ekdal tarafından in�a ettirilen evde do�up, büyüyen, ya�amını halen bu kö�kte sürdüren
Dr. Müfid Ekdal’ın adı, evinin bulundu�u çıkmaz soka�a verildi. Feneryolu’ndaki Gazi Muhtar Pa�a Soka�ı’nın

devamındaki çıkmaz sokak artık Dr. Müfid Ekdal adıyla anılacak. 

� Kardiovasküler
Sistem

Hemodinami�i 
� T�phaneden

Numuneye 
� Bir Fenerbahçe

Vard�
� Bir Konak Bir
Ömür Bir Devir

� Bizans
Metropolünde �lk

Türk Köyü: Kad�köy
� Prenses Elâ

� Eski Bir �htilalciden
Dinlediklerim

� Kapal� Hayat
Kutusu/Kad�köy Konaklar�

� Kad�köy’ün tarihi sokak isimlerini anlatt���
yeni kitab� ise halen yay�n a�amas�nda. 

KADIKÖY’Ü ANLATAN
KiTAPLARI VAR

DO�MA büyüme Kadıköylü olan Ekdal, doktor olmasının yanında Kadıköy'ün tarihi
geçmi�ini anlatan kitaplarıyla tanınıyor. 1918 yılında �stanbul'da do�an Dr. Müfid Ekdal
ortaö�retimini Kadıköy ve Haydarpa�a Liselerinde tamamladıktan sonra 1942 yılında

�stanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1950’de Kadıköy Numune Hastanesi’nde dahiliye
uzmanı oldu. 1963-65 yılları arasında kardiyoloji ihtisası için �ngiltere’ye gitti ve bu dalda

uzman oldu. 1979’da Numune Hastanesi’nde Dahiliye Servis �efi, daha sonra da
ba�hekim oldu. 1983’te emekli oldu. Halen Feneryolu’nda do�du�u evde oturuyor ve

serbest hekimlik yapıyor. E�i Celile Ekdal ile yarım asra yakla�an mutlu bir evlili�i olan
Dr. Müfid Ekdal'ın bir kız bir erkek iki çocu�u ve dört torunu var. 

DR. MÜ FiD EK DAL’IN ÖZ GEÇ MiŞi

Foto�raflar: Sinem TEZER

Dr. Müfid Bey, e�i Celile
Hanım ve torunuyla birlikte.
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G� da Ta r�m ve Hay van c� l�k Ba -
kan l� ��’nda ça l� �an ve te ri ner he -
kim Meh met Güç kan ile Fa tih

Kö se’ye Pet shop ma �a za s� de ne tim le ri
s� ra s�n da ya p� lan sal d� r�, 31 Ocak Per -
�em be gü nü Ba� dat Cad de si
Eren köy’de ki �l G� da Ta r�m ve
Hay van c� l�k Mü dür lü �ü önün de
ya p� lan ba s�n aç�k la ma s�y la k� -
nan d�. 

�s tan bul Ve te ri ner He kim le ri
Oda s� Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n�
Prof. Dr. Mu rat Ars lan, Oda’n�n
ba s�n aç�k la ma s� n� oku du. Prof.
Dr. Ars lan, yap t� �� aç�k la ma da,
“Bu sal d� r�, mes lek ta� la r� m� z�n
�ah s�n da mes le �i mi ze ya p�l m�� -
t�r. Top lum sa� l� �� ve hay van
sa� l� �� ko nu sun da ve te ri ner he -
kim le rin yap t� �� ça l�� ma lar de -
vam ede cek, he kim ola rak her
tür lü �id de te kar �� y�z ve bun dan
son ra ki sü reç te mes lek ör gü tü ola rak mes -
lek ta� la r� m� z�n ya n�n da ola ca ��z. Mes lek ta� -

la r� m� z�n ba� l� ol du �u sen di ka yö ne ti ci le ri
de sal d� r� y� k� na d�. Ba s�n aç�k la ma s� na, Yö -
ne tim Ku ru lu üye le ri miz, de le ge le ri miz,

KHVHD (Kü çük Hay van Ve te ri ner
He kim le ri Der ne �i), KL� VET (Kli nis -
yen Ve te ri ner He kim le ri Der ne �i) yö -
ne ti ci le ri ile fark l� ku rum lar da ça l� �an
çok sa y� da mes lek ta �� m�z ka t� la rak des -

tek ver di ler. Mes lek ta� la r� m� z�n
gös ter di �i yük sek da ya n�� ma
bi zi mem nun et ti. Bü tün mes -
lek ta� la r� m� za son suz te �ek kür
edi yor, da ya n�� ma n� z�n ar ta rak
de vam et me si ni di li yo ruz” di ye
ko nu� tu.

Ba s�n aç�k la ma s�n dan ön ce
Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Prof.
Dr. Ar lan, Yö ne tim Ku ru lu
Üye le ri Ne ca ti Boz kurt ile Öz -
gür �im �ek,  sal d� r� ya u� ra yan
mes lek ta� la r� n� ma kam la r�n da
zi ya ret ede rek geç mi� ol sun di -
lek le ri ni ilet ti ler.

He yet ay r� ca �s tan bul G� da,
Ta r�m ve Hay van c� l�k  �l Mü dü -

rü Ka s�m Pi ral’� da zi ya ret ede rek ya �a nan
sü reç te ver di �i des tek için te �ek kür et ti. 
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ORTODONT�; kapan��
bozukluklar�n� ve di�lerin
çenelerdeki konumlar�n�n

nas�l olu�tu�unu
inceleyen, te�his eden,

bu bozukluklar�
olu�madan önce

önlemeye çal��an ve
olu�tuktan sonra da
tedavi eden bir di�

hekimli�i bilim dal�d�r.
Ortodontik bozukluklar�
te�his edip tedavisini
yapan hekimlere de

ortodontist denilmektedir.
Günümüze kadar halk aras�nda
ortodontik tedavilerin sadece

çocuklukta veya büyüme geli�im
sürecindeki bireylerde yap�ld���

konusunda bir inan�� vard�. Halbuki
ortodontik tedavi her ya�taki

hastaya uygulanabilir. Eri�kin hasta;
büyüme ve geli�im sürecini

tamamlam�� hasta demektir. Di� ve
di�lerin köklerinin çevresini saran

kemik dokusu sa�l�kl� oldu�u
müddetçe her ya�taki hastaya

ortodontik tedavi
uygulanabilmektedir.

Herhangi bir sebepten ötürü
çocukluk döneminde iken tedavi
olma �ans�n� yakalayamam�� olan
bireyler, di�sel tüm bozukluklarda

ortodonti’ye
ba�vurabilir. Ortodonti;

eri�kin hastalarda
sadece tek bir noktada

tek ba��na yeterli
kalamamaktad�r, o da;
çenelerinde iskeletsel
bozuklu�u var olan
hastalarda. Bu tip

vakalarda ortodontist
yan� s�ra uzman bir
plastik cerrah da
devreye girer ve
ortognatik cerrahi

olarak adland�r�lan bir
i�lemle çenelerin tedavisi

gerçekle�tirilir. Eri�kin hasta
say�s�n�n günümüzde art���n�n
sebeplerinden birisi de estetik
materyallerdeki geli�meler ve

kullan�mlar�ndaki art��t�r. Günümüze
kadar ortodontik tedavilerde,
gümü� renkli metal ala��mlar

kullan�lm��ken, art�k daha �effaf,
daha estetik görünümü olan hatta
d��ar�dan bak�ld���nda görünmeyen

ortodontik teller mevcuttur.
Özellikle sosyal statü ve psikolojik

etmenler nedeniyle eri�kin hastalar,
estetik materyalleri tercih

etmektedirler. Bu amaçla, son
zamanlarda hastalar, porselen ve

safir ala��m� içerikli �effaf

görünümlü tellerle tedavi olmak
istemektedirler. Gün boyu tellerle

dola�mak istemeyen, yemek
yerken ç�kart�labilen Invisalign ad�

alt�nda geli�tirilen bir tedavi
�eklinde ise eri�kin hastalar�n bu

tedaviyi s�kl�kla yapt�rmas�na olanak
sa�lanm��t�r. Bu tedavi �eklinde,
�effaf plaklar haz�rlanmakta ve
hasta bu plaklar�n� yemekler

haricinde takabilece�i kadar uzun
süreler kullanmaktad�r. Ayl�k

randevularda yenisi ile de�i�tirilen
plaklarla tedavi gerçekle�mektedir.
Lingual ortodonti denilen bir ba�ka
tedavi �eklinde ise teller di�lerin dil

yüzeyine bakan arka k�s�mlar�na
yap��t�r�lmakta ve d��ar�dan

bak�ld���nda ki�inin telli oldu�u hiç
bilinmemektedir. Yaln�z bu
tedavide teller di�lerin dil

yüzeylerine bakan k�s�mlar�nda
oldu�u için kullan�ma ba�l� zorluklar

ve konu�ma güçlükleri
çekilebilmektedir. Ortodonti,

geli�en materyaller do�rultusunda
uzun yollar katetmi�tir ve sadece
küçük ya�lardaki çocuklara de�il

her ya�taki bireye hizmet vermeye
ba�lam��t�r. Hayatta hiçbir �eyde

oldu�u gibi di�lerinizdeki
bozuklular�n tedavisi için de

geç de�ildir.

DOKTORUNUZ YAZIYOR
ERiŞKiNLERDE ORTODONTi

Dr. Levent ALMAÇ

12

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’de kan ba �� �� n�n art t� r�l ma s�
için ça l�� ma ba� la t�l d�. Ka d� köy Kay -
ma kam l� ��, Ka d� köy K� z� lay �u be si

ve Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü,
kan ba �� �� n�n öne mi hak k�n da top lum sal bi -
lin cin olu� ma s� ad� na ta n� t�m kam pan ya s�
ba� lat t�. Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü -
�ü bi na s�n da ba� la yan pro je nin ta n� t� -
m� na; Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku -
ru bal, Ka d� köy K� z� lay �u be Ba� ka n�
Nu man Ho ca o� lu, Ka d� köy �l çe Mil li
E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar ve Ka d� -
köy e�i tim ca mi as� ça l� �an la r� kan la -
r�y la des tek ver di.
� ‘OLA SI B�R AFE TE KAR �I

KAN HA ZIR LI �I YAP MA LI YIZ’
Türk K� z� la y� Ka d� köy �u be Ba� -

ka n� Nu man Ho ca o� lu yap t� �� aç�k la -
ma da, “Kan kam pan ya la r� na �s tan -
bul’da da çok önem ve ri yo ruz. �s tan -
bul’da kan ih ti ya c� n�n an cak yüz de
50’si ni kar �� la ya bi li yo ruz. �s tan bul
Ana do lu Ya ka s�’ndan tak vi ye yap t� �� m�z da
olu yor ba zen. Kan ba �� �� kam pan ya la r� n�
art t� ra ca ��z. K� z� lay Ge nel Mer ke zi miz kan
ba �� �� kam pan ya la r� n�n art ma s� na çok önem
ve ri yor. �h ti yaç ol ma dan da va tan da� la r� -
m�z dan kan kam pan ya la r� na des tek ver me -
le ri ni is ti yo ruz. Zi ra ola s� bir afe te kar �� kan
ih ti ya c� n� �im di den kar �� la ma l� y�z ki zor luk

ya �a ma ya l�m. Ye ter li kan sto �u muz ha z�r
ol ma l�. Bir ba ��� ç� 3 ki �i ye ha yat ve ri yor”
de di.

� HA YAT KUR TAR MAK
G� B� S� VAR MI?

Kam pan ya n�n ana des tek çi si olan Ka d� -
köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal, y�l da iki de -
fa kan ba ��� la ma ya özen gös ter di �i ni be lirt -
ti ve “Biz ler yö ne ti ci ler ola rak bu tür kan ba -

�� �� kam pan ya la r� na des tek ver me li yiz ki
top lu ma da ör nek ola l�m. Unut ma ya l�m ki
her kes kan al ma ya po tan si yel. Ma ale sef bi -
linç yok bu ko nu da. Biz ler de du yar l� l�k ya -
rat mak ad� na bu ra da y�z. Ül ke miz de tra fik
ka za la r� na ta n�k olu yo ruz. Ka na her za man
ih ti yaç var. �n san la r� du yar l� ol ma ya da vet
edi yo rum” di ye ko nu� tu. 

� ‘A� LE LE RE ULA �A CA �IZ’
Ka d� köy Kay ma kam l� �� nez din de Ka d� -

köy K� z� lay Kan Mer ke zi ile bir lik te Ka d� -
köy’de kan ba �� �� kam pan ya s� ba� la ta rak,
kan ih ti ya c� na dik kat çek mek ve va tan da� la -
r� bu ko nu da bi linç len dir mek is te dik le ri ni
söy le yen Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü
Fer �at Ayar ise ilk de fa böy le bir kam pan ya -
ya omuz ver dik le ri ni ifa de ede rek, “Ama c� -

m�z; ha yat kur tar mak. Bir dam la
kan ve re rek ha yat kur ta ra ca ��z.
�h ti ya c� olan la ra yar d�m ede ce �iz.
Sa� l�k ko nu su çok önem li. Has ta
olan la ra yar d�m c� ol mak, on la r�
sa� l�k la r� na ka vu� tur mak, bu na
ve si le ol mak ne ka dar gü zel ol sa
ge rek. Sa� l� �� na ka vu� mak için
bek le yen in san la ra o s� k�n t� l� za -
man la r�n da yar d�m c� ol mak ve
sa� l�k la r� na ka vu� ma la r� na kat k� -
da bu lun mak ta rif edi le mez bir
mut lu luk” de di. Fer �at Ayar,
kam pan ya ça l�� ma la r� n� okul la ra
ya ya rak, ö� ren ci ler va s� ta s�y la

ve li le re ula� ma y� ve top lum da bu ko nu da bi -
linç olu� tur ma y� amaç la d�k la r� n� da ek le di. 

E�i tim De net me ni Ce mal Ka ra ku� ise
önem li bir so rum lu lu �u ye ri ne ge tir di �i ni
ifa de ede rek, “Her za man ka na ih ti ya c� m�z
ola bi lir. Sos yal so rum lu lu �u mu zu ye ri ne ge -
tir dik. Herkesin bir gün kana ihtiyac�
olabiliyor” �ek lin de ko nu� tu. 

Kadıköy Kaymakamlı�ı, Kadıköy Kızılay �ubesi ve
Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü kan ba�ı�ı
kampanyalarının artması için çalı�ma ba�lattı.

Bir damla KAN
BiR HAYAT

Veteriner hekimler, meslektaşlarına sahip çıktı
�stanbul Veteriner Hekimleri Odası,

meslekta�larına yapılan saldırıyı
Erenköy’deki �l Gıda Tarım ve Hayvancılık

Müdürlü�ü önünde yaptı�ı basın
açıklamasıyla kınadı….
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S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr Ata�ehirli gençler doyas�ya e�lendiler
ATA�EHiR Belediyesi’nin Ülker Sports Arena,

ÇEVKO ve Radyo Viva i�birli�i ile çevre
bilincini, basketbol sevgisiyle peki�tirmek

amacıyla ba�lattı�ı “Ye�il Pota Temiz Do�a”
projesinin 2. etabında yarı�an lise ö�rencileri,

Fenerbahçe Ülker-Erdemir kar�ıla�masını
izlemek üzere Fenerbahçe Ülker Sports

Arena tribünlerinde yerlerini aldılar.
3 okuldan toplam 200 ö�rencinin heyecanlı

ve co�ku içinde izledi�i maçı, dört periyodun
sonunda 82-77’lik sonuç ile Fenerbahçe

Ülker kazandı. Yarı�maya 16 liseden 11 bin
746 ö�rencinin katıldı ve 9 bin 304 kilogram

ambalaj atı�ı toplandı.

6 �UBAT ÇAR�AMBA SATIN ALMA PSİKOLOJİSİ
7 �UBAT PER�EMBE ETKİLİ TAHSİLAT YÖNETİMİ
8 ŞUBAT CUMA ETKİLİ MÜLAKAT  (İŞ ARAYANLARA)
15 �UBAT CUMA İLETİŞİM BECERİLERİ
16 �UBAT CUMARTES� YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ 
17-18-19 �UBAT EBEVEYN KOÇLUĞU 
23 �UBAT CUMARTES� ETKİLİ MÜLAKAT (İK ÇALIŞANLARINA) 
25 ŞUBAT PAZARTES� SATIŞTA YARATICILIK
26 �UBAT SALI ÖĞRENCİ BAŞARISINDA EBEVEYNİN ROLÜ
27 ŞUBAT ÇARŞAMBA SUNUM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİ
28 ŞUBAT PERŞEMBE SÜRÜDÜRÜLEBİLİR SATIŞ İÇİN İLETİŞİM

EĞİTİM & KOÇLUK & DANIŞMANLIK
İnsanın Evi Gibisi Yok

�UBAT AYI E��T�MLER� 

info@houseofhuman.com
0216 337 0164 ve 0532 172 6201

E�itim Merkezi: Has�rc�ba�� Cad. Be�ik Apt. No:7 Da:6
Kad�köy / �STANBUL

ERENKÖY ORTAOKULU’NUN
BÜYÜK BAŞARISI
ERENKÖY ORTAOKULU’NUN
BÜYÜK BAŞARISI
ERENKÖY ORTAOKULU’NUN
BÜYÜK BAŞARISI
ERENKÖY ORTAOKULU’NUN
BÜYÜK BAŞARISI
ERENKÖY ORTAOKULU’NUN
BÜYÜK BAŞARISI
ERENKÖY ORTAOKULU’NUN
BÜYÜK BAŞARISI

KADIKÖY’ün gençleri yine bir ba�arıya imza atarak,
Kadıköy’ün ismini zirveye ta�ıdı. Ba�arının mimarı ba�ta

ö�renciler ve Erenköy Ortaokulu ö�retmenlerinin
mutlulu�u ise görülmeye de�erdi.

NAMA�LUP �AMP�YON
Erenköy Ortaokulu Yıldız Erkek Voleybol Takımı

oynadı�ı bütün maçları set vermeden kazanarak
“�stanbul �ampiyonu” oldu. Kadıköy �lçe Milli E�itim

Müdürlü�ü Erenköy Ortaokulu’nun sergiledi�i ba�arıyı
resmi internet sitesinden duyurarak, “Türkiye

�ampiyonasına katılacak olan okulumuza Kadıköy �lçe
Milli E�itim Müdürlü�ü olarak ba�arılar dileriz” denildi. 

GENÇ RAKETLER KAPI�TI
GENÇ Er kek ler Kı� Te nis Ku pa sı, 1 �u bat
Cu ma gü nü sa at 10.00’da açı lı� tö re ni ile
ba� la dı. Tö re ne; �s tan bul Genç lik Hiz met -

le ri ve Spor �u be Mü dü rü Ad nan Ku zu,
Taçs por Ku lu bü Ba� ka nı Mah mut Nai bi,
Taçs por Ku lü bü Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri

Cem Gök çer, U�ur Sa ru ha no� lu, Fa tih Ta -
may, bir çok ba sın men su bu ve çok sa yı da

te nis se ver ka tıl dı. 14 Ya� Mil li Ta kım lar
So rum lu su Taçs por Ku lü bü Ba �an tre nö rü
Er dinç Bay kal ile Se ra ced din Tu ran’ın an -
tre nör lü �ü nü yap tı �ı Mil li Ta kı mı mız da Er -
gi Kır gın, Ka ya Gö re, Can Ka ya ve Po lat

Gül cür yer al dı. Tür ki ye’nin ya nı sı ra  Al -
man ya, Fin lan di ya, Fran sa, Le ton ya, Por -
te kiz, Ro man ya ve Slo vak ya ol mak üze re
top lam 8 ül ke den en iyi 3 oyun cu nun ka tı -

lı mıy la ger çek le �en tur nu va da ta kım lar
tek ler de iki, çift ler de ise tek maç ya pa rak

top lam 27 maç oy na dı lar. 
Oy na nan maç so nuç la rı na gö re sı ra la ma

�öy le olu� tu:
1. Fran sa
2. Tür ki ye
3. Por te kiz

4. Ro man ya

5. Slo vak ya
6. Fin lan di ya
7. Al man ya
8. Le ton ya

Bu so nuç la ra gö re Fran sa ve Tür ki ye ta -
kım la rı 15-17 �u bat 2013’de �tal ya’da oy -
na na cak fi nal maç la rı na ka tıl ma hak kı ka -
zan dı lar.  Taçs por yö ne ti mi ken di kort la -
rın da dü zen le nen or ga ni zas yon so nun da
yap tı �ı açık la ma da, “Tur nu va da ba �a rı ile
mü ca de le eden ba� ta Türk Mil li Ta kı mı mız

ol mak üze re tüm ül ke ta kım la rı nı teb rik
eder, ba �a rı la rı nın de va mı nı di le riz” de di.

TAÇSPOR kortlarında düzenlenen Avrupa 14 Ya� Genç Erkekler Kı�
Tenis Kupası sona erdi. �l Spor Müdür Adnan Kuzu çocuklarla

mutluluklarını payla�tı.

�stanbul’da Giri�imci Gençlere f�rsat
Girişimci gençlik yetiştirmek için

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
KOSGEB el ele verdi. 120 gence
İstanbul’da ücretsiz Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanl��� ile KOSGEB aras�nda imzalanan
protokol sonucunda 12 pilot ilde Uygulamal� Giri�imcilik
E�itimleri ba�l�yor.

Uygulamal� Giri�imcilik E�itimi ile Gençlik ve Spor Bakanl���
kendi i�ini kurmak isteyen giri�imci gençleri bilinçlendirerek i�
kurmalar�n�, kurduklar� i�i sürdürebilir hale getirmelerini hedefliyor
ve bunun için bir e�itim f�rsat� sunuyor. Bakanl�k ve KOSGEB
aras�nda imzalanan protokol çerçevesinde 12 pilot il aras�nda
�stanbul da yer al�yor. Projenin �stanbul’da faaliyete geçmesi için
gerekli çal��malar ba�lat�ld�. 18-29 ya� grubundaki gençlerin
ba�vuraca�� “Uygulamal� Genç Giri�imcilik E�itimi” ile �stanbul’da
120 gence, Uygulamal� Giri�imcilik E�itimi ücretsiz olarak kentin
farkl� yerlerinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri’nde verilecek.
Maltepe Gençlik Merkezi, Üsküdar Sultantepe Gençlik Merkezi ve
Avc�lar Gençlik Merkezlerinde toplam 120 ki�iye verilecek 70
saatlik e�itim sonunda kat�l�mc�lara KOSGEB taraf�ndan sertifika
verilecek.

Uygulamal� Genç Giri�imcilik E�itimi ba�vurular�, Gençlik
Merkezleri taraf�ndan al�nacak ve e�itimlerin tarihleri yak�n
zamanda �stanbul spor il müdürlü�ü sitesinden ve Gençlik
Merkezlerinin Facebook adreslerinden bildirilecek. Ayr�ca konuyla
ilgili detayl� bilgi için gencgirisimciler.gsb.gov.tr sitesi ziyaret
edilebilir.
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● Gök çe UY GUN

Far k� nda m� s� n�z? Hay dar pa �a Gar dö nü �üm
pro je si ne kar �� gar mer di ven le rin de ve ri len
mü ca de le sü rü yor! Hay dar pa �a'ya sa hip ç� -

kan bir grup in san, Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� ad�
al t�n da, 1 y�l d�r her Pa zar gü nü ve her Per �em be
ge ce si gar da bu lu� tu lar! Hem de ha va �art la r� na hiç
mi hiç al d�r ma dan... Pa zar gün kü ey lem le ri da ha
çok nö bet �ek lin dey di, bi ri si gel mez se di �er le ri
dev ral d� nö be ti. Per �em be ge ce le ri ise ey le min sa -
nat tan, ede bi yat tan ko puk ol ma ma s� için �ar k� l�,
tür kü lü, folk lor lu, ke man din le ti li, et kin lik ler dü -
zen len di ler.

�� te bu uzun so luk lu ey lem li lik sü re ci, 20 �u -
bat Çar �am ba gü nü ya p� la cak olan bü yük bir ey -
lem le taç la na cak. �u bat ay� Hay dar pa �a için
önem li. Zi ra 1 �u bat 2012, TCDD’nin ga r� tren -
le re ka pat t� �� ta rih. 5 �u bat 2012’de Hay dar pa �a
Da ya n�� ma s�'n�n ilk ey le mi ni yap t� �� gün. Tüm
bun la r�n üze rin den ge çen 1 y� l� da ha iyi an la mak,
de �er len dir mek ve Hay dar pa �a ile da ya n�� mak
için Çar �am ba ak �am üze ri sa at 18.30’da Ka d� -
köy �s ke le si'nde top la n� la cak. 

Hay dar pa �a sev da l� la r�, bu ra dan ga ra me �a le -
li bir yü rü yü� ger çek le� ti re cek. “Hay dar pa �a hal -
k�n d�r...! Ta la na, ran ti ye ye, ge çit ver me ye ce -
�iz...!” slo ga n�n yük se le ce �i ey le me Ti yat ro Si -
murg gös te ri si, mü zis yen Ufuk Ka ra koç da din -
le ti siy le des tek ve re cek.
� 20 �U BAT’TA, HAY DAR PA �A’DA...

104 y�l dan be ri dir gar ola rak hiz met ve -
ren ve �s tan bul'un sim ge si ha li ne gel mi�
dün ya kül tür mi ra s� m�z Hay dar pa �a Ga r� ve
Li ma n�n en düs tri yel i� le vi ni de vam et tir me -
si,  bu böl ge de uy gu lan mak is te nen ya� ma
pro je le ri nin ha ya ta geç me me si için u� ra �an
Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�, �u ça� r� y� ya p� -
yor;

“Ka mu ya ra r� na yö ne lik cid di teh li ke ler
ba r�n d� ran bu ya� ma pro je si ger çek le� ti ril di -
�i tak dir de ken tin do �al çev re si, sos yal ya p� -
s�, ta ri hi ve fi zik sel do ku sun da ge ri dö nül -
mez ha sar lar olu �a ca �� ko nu sun da ka mu -
oyu nu uyar ma gi ri �i mi niz ve mü ca de le miz
sü re cek tir. 1 y�l d�r yap t� �� m�z ey lem ler de,
ha va ko �ul la r� ço �un luk la bi ze gü lüm se di,
ba zen �em si ye al t�n da �s lan ma mak için ba -

zen de gü ne� ten ko ru na bil mek için kul la na rak
mer di ven ler de ki yer le ri mi ze sa hip ç�k t�k. Ha va
ko �ul la r� bun dan son ra pek yar d�m c� ol ma ya cak
gi bi dur sa da biz ler �em si ye le ri miz le, at k� la r� -
m�z la sa r� n�p sar ma la n�p sür dür me yi dü �ü nü yo -

ruz ka rar l� l�k la. Bu dö nem de bi ze da ha da bir
‘du yar l� ço �un luk’ kat k� s� ol ma l�. Ve öy ley se 20
�u bat  2013 Çar �am ba ak �a mü ze ri Ka d� köy va -
pur is ke le sin den Hay dar pa �a Ga ra ya p� la cak
olan yü rü yü� te kol ko la ol ma n�n tam za ma n� d�r
�im di...” 

� HAY DAR PA �A �Ç�N SA NAT!
Öte yan dan, da ha ön ce Emek Si ne ma s� di re ni �i,

Hrant Dink ci na ye ti nin ay d�n la t�l ma s� sü reç le ri ne
sa nat la des tek ve ren Ba r�� �çin Sa nat Gi ri �i mi, bu
kez Hay dar pa �a için kol la r� s� va d�. Gi ri �im, 11 �u -
bat’ta “Bir Ken tin Bel le �i; Hay dar pa �a” ser gi si dü -
zen li yor. Yerli ve yabanc� 60 sa nat ç� n�n ka t� la ca ��
re sim, hey kel, dö kü man tas yon ve fo to� raf ser gi si,
21 �u bat'a dek aç�k ka la cak.

HAYDARPA�A GARI 
Haydarpa�a Gar�’nda üç s�ra vagon
Üstüne ku�lar konuyor
Ne kadar kendini tutsa insan garip oluyor
Haydarpa�a gar� bo�alm�� bir kenarda duruyor
Gidelim buradan dedim duymuyor.
Haydarpa�a Gar�’nda bir ak�am yaln�z m� kald�n�z
Nas�ld�r çaresizlik içinde insan anlars�n�z. 

(�lhan Demiraslan)

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

� 8 - 14 �UBAT 2013

HAYDARPA�A’DA DAYANI�MAYA DA
EYLEME DE DEVAM!

Haydarpa�a Garı'nın trenlere kapatılmasının, Haydarpa�a Dayanı�ması’nın da eylemlilik sürecine ba�lamasının 1. yılında, “Haydarpa�a Gar’a
yürüyoruz” sloganını ta�ıyan büyük bir eylem düzenlenecek. 20 �ubat Çar�amba ak�amı, yetkilileri uyarmak ve kamuoyu sahiplenmesi yaratmak

amacıyla Kadıköy’den Gara me�aleli yürüyü� yapılacak.  Haydarpa�a mücadelesine sanatlı destek için 11 �ubat’ta bir de sergi olacak.

Haydarpa�a Dayanı�ması'nın verdi�i
bilgiler ı�ı�ında süreci �öyle özetlemek
mümkün:
• Haydarpa�a’yla ilgili 2004’ten beri gar ve
liman fonksiyonunun de�i�tirilerek ‘rant
yarat�c� projeler’ uygulanabilmesi için
yap�lan baz� çal��malar gündeme geliyor.
• 28 Kas�m 2010’da gar�n çat�s� yand�.
• 25 Kas�m 2011’de Gar Alan�n�, Kad�köy
Meydan� ve Harem Otogar�n�n bulundu�u
bölgeyi; kültür, turizm, ticaret alan�na

dönü�türecek olan plan onayland�.
• Kad�köy Belediyesi toplad��� 5000’i a�k�n
imza ile plana itiraz etti.
• Haydarpa�a Dayan��mas� bile�enlerinden
Mimarlar Odas�, BTS ve Liman �� de dava
açt�.
• 1 �ubat 2012'de TCDD, Gebze-Köseköy
aras�ndaki Yüksek H�zl� Tren projesi
çal��malar�n� gerekçe göstererek
Haydarpa�a Gar�’na gelen ve giden tüm
anahat trenlerinin seferlerini sonland�rd�. 

HAYDARPAŞA’DA NELER OLMUŞTU?
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