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Gazeteci Altan Öymen, Kadıköy’de
GAZETEC�, yazar Altan Öymen,

1930’lu yılları anlattı�ı “Bir Dönem Bir
Çocuk”, 1940’lı yılları anlattı�ı

“De�i�im Yılları”, 1950’lerin ilk yarısını
anlattı�ı “Öfkeli Yıllar” ve 1960’ları
kendi penceresinden aktardı�ı son

kitabı “...Ve �htilal” ile keyifli bir söyle�i
programında okurlarıyla Kozyata�ı

Kültür Merkezi’nde bulu�acak.

KU�D�L�’NDE AVM
istemeyen Kadıköylüler, 7
bini a�kın dilekçe ile tavrını

koydu. Kadıköy
Belediyesi'nin anketine

katılanların da yüzde 85’'i
ye�il alan isterken, AVM’ye
vize verenlerin oranı yüzde

6’da kaldı. � 14’te

T�YATRO ya�amının 55. yılını geride
bırakan Tuncay Özinel, ‘Padi�ahım

Çok Ya�a’ adlı yeni oyunuyla
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
seyircileriyle bulu�maya devam

ediyor. � Haberi Sayfa 6’da

Özinel, yeni oyunuyla CKM’de
SEYiRCiLERiYLE BULUŞUYOR

Kuşdili’nde AVM’ye itirazlar çığ gibi

Fikirtepe ve çevresinde
heyecanla beklenen uygulama

imar projesindeki son durum,
Kad�köy Belediye Ba�kan�’n�n da

kat�ld��� CHP �lçe te�kilat�n�n
panelinde masaya yat�r�ld�. �BB’nin

ba�ta verdi�i baz� haklar� geri
almas� nedeniyle sürecin

t�kand���n� söyleyen Kad�köy
Belediye Ba�kan� Av. Selami

Öztürk, Fikirtepelilerin haklar�n�
korumak ad�na plan

de�i�ikliklerine itiraz ettiklerini
belirterek, Fikirtepelilerin yan�nda

oldu�unu söyledi. 

‘Çözüm için yanınızdayız’‘Çözüm için yanınızdayız’‘Çözüm için yanınızdayız’‘Çözüm için yanınızdayız’‘Çözüm için yanınızdayız’‘Çözüm için yanınızdayız’

�� Haberi 8. Sayfada

Başkan Öztürk, en başarılı ilçe belediye başkanı
Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk,
Objective Research Center

(ORC) adlı ba�ımsız
ara�tırma �irketinin yerel

yönetimlere yönelik yaptı�ı
Yerel Yönetimler

Ara�tırmasında en ba�arılı
Metropol ilçe Belediye

Ba�kanı olarak belirlendi. 
�� Haberi 12. Sayfada

‘ÖLDÜREN sevgi istemiyoruz’ diyen kad�nlar,
14 �ubat Sevgililer Günü’nde, kad�na yönelik
�iddete, tacize, tecavüze kar�� dans ettiler.

Dünyan�n 160 ülkesinde dans hareketine kat�lan
kad�nlara, Türkiye’den de büyük destek vard�.
�stanbul’daki kad�nlar�n adresi Kad�köy oldu.
Kad�köy Belediyesi’nin ça�r�s�yla meydanda

bulu�an kad�nlar önce Yonca Evcimik’in ‘Haydi
Sallayal�m Dünyay�’ �ark�s�yla dans ettiler sonra

haftalard�r haz�rland�klar� ‘Break The Chain / Zinciri
K�r’ �ark�s�n�n dans�n� tüm dünya kad�nlar�yla birlikte

yapt�lar. Ak�am saatlerinde Kad�köy meydan�nda
bulu�an kad�nlar�n tercihi ise halaylar ve horonlar oldu. 

�� Haberi 11. Sayfada

Haydarpa�a Garı ve Kadıköy
Meydanı Planı’na itirazları görü�en

�stanbul Büyük�ehir Belediye Meclisi,
aralarında Kadıköy Belediyesi’nin de
dilekçesinin bulundu�u 5379 itiraz

dilekçesine ret kararı verdi.  Ba�kan
Öztürk, konuyu yargıya ta�ıyacaklarını

açıkladı. 20 �ubat ak�amı büyük bir
eylem yapan Haydarpa�a Dayanı�ması

ise ‘’Haydarpa�a’da oldu bitti’ye izin
yok’’ mesajı verdi.

�� Haberi 2. Sayfada

Kadıköylülerin
iTiRAZINI

GÖRMEDiLER
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● Gökçe UYGUN

�
s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin ha z�r la d� �� Hay -
dar pa �a Ga r� ile Ka d� köy Mey da n� ve Çev re si Ko ru -
ma Amaç l� Na z�m �mar Pla n� bir sü re ön ce gün de me

gel mi�, an cak bir çok ke si min tep ki si ne ne den ol mu� tu.
Bü yük �e hir Be le di ye si’nin ha z�r la d� �� plan da, mil li
bay ram lar da çe lenk koy ma tö ren le ri nin ya p�l d� �� Ka d� -
köy Ata türk An� t� na ve mey da na yer ve ril me mi�, ay n�
böl ge ye fu ar ve pa na y�r ala n� ko nul mu� tu. Hay dar pa �a
Tren Ga r� ise otel ya p�l ma s� na im kân ve ren ko nak la ma
ala n� ve kül tü rel te sis ala n� ola rak be lir len mi� ti. 
� ÖZ TÜRK: “DA VA AÇA CA �IZ. KO NU B� Z�M

AÇI MIZ DAN KA PAN MA DI”
Ka mu oyu na Ata türk An� t�’n�n kal d� r�l mak is ten me -

siy le yan s� yan Hay dar pa �a Ga r� ve Ka d� köy Mey da n�
Pla n�’na hem Ka d� köy Be le di ye si’nin hem de Ka d� köy -
lü le rin iti ra z� ol du �u nu kay de den Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Ka d� köy lü le rin iti raz di lek çe le -
riy le pla na iti raz et ti �i ni an�m sat t�. Öz türk, ko nu nun
hem ba s�n da hem de ka mu oyun da çok tep ki gör dü �ü nü,
5379 va tan da ��n di lek çe ile iti ra z� n� so mut ha le de ge -
tir di �i ni vur gu la ya rak, iti raz la r�n dik ka te al�n ma ma s� n�
ele� tir di. Ba� kan Öz türk �un la r� söy le di:

“Pla n�n ad�, Hay dar pa �a Ga r� ile Ka d� köy Mey da n�
ve Çev re si Ko ru ma Amaç l� Na z�m �mar Pla n� an cak, bu
plan da ko ru nan bir �ey yok. An�t lar Ku ru lu, Hay dar pa -
�a Ga r�’n�n ta ri hi i� le vi nin sür me si gö rü �ü nü ka rar la� -
t�r d�. Bu na ra� men, Hay dar pa �a Ga r� çev re sin de bü yük
bir ya p� la� ma yo �un lu �u ge ti ri li yor. Hay dar pa �a Ga r�
için 'kül tü rel te sis, ko nak la ma ala n�, alt kat lar gar, üst
kat lar ko nak la ma te si si' ifa de si kul la n� l� yor. Ya ni ora ya
nos tal jik bir tren ge le cek, üs tü yi ne otel ya pa cak lar. Oy -
sa he men ga r�n ar ka s� na yi ne ta ma m� ol mak üze re tu -
rizm ve ko nak la ma ala n� ko nul mu�. Bun lar var ken ni ye
Gar bir da ha ko nak la ma te si si ya p� l� yor. Plan da,  Ata -
türk An� t�’n�n bu lun du �u mey dan 4729 met re ka re lik bir
alan ola rak ay r� l�p, fu ar, pa na y�r ve fes ti val ala n� ola rak

plan lan m��. Fu ar ala n� için Ata türk An� t� n�n bu lun du �u
yer d� ��n da ba� ka yer bu lu na ma m��.  Oy sa Mey da na ya -
k�n �S K� ve �s park’�n ge ni� alan la r� var. Fu ar için bu bö -
lüm ler uy gun. Biz Ka d� köy’e ya k� ��r bir mey dan is ti yo -
ruz di ye rek Ka d� köy lü ler le bir lik te pla na iti raz et tik.
An cak �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si, 15 �u bat
ta rih li otu ru mun da iti raz la r� gö rü �en �mar Ko mis yo nu -
nun ra po ru nu oy la ma ya su na rak, iti raz la r�n ta ma m� n�
red et ti. Ka d� köy lü le rin hiç bir gö rü �ü nü ve iti ra z� n� dik -
ka te al ma d� lar. An cak biz bu nu ka bul ede me yiz. Ko nu -
yu yar g� ya ta �� yo ruz. Böl ge �da re Mah ke me si’ne pla n�n
ip ta li için da va aça ca ��z. Bu plan bi zim ve Ka d� köy lü -
le rin gö rü �ü al ma dan ya p�l d�. �ti raz la r� m�z var ve ya sal
yol lar dan hak k� m� z� ara ya ca ��z.”

� TOP BA� PLAN DA IS RAR CI!
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Ka dir Top -

ba� ise ''Cum hu ri yet Halk Par ti si’nin te ma yü lü bu do� -
rul tu da . Bu nu ga yet iyi bi li yo ruz. Mil le ti miz de bi li yor.
Bir �ey üret mek ye ri ne, en gel li yor, yar g� ya gö tü rü yor,
Ana ya sa Mah ke me si ne gö tü rü yor lar. Önü müz de ki bü -
tün en gel ler bu �e kil de olu� mak ta ama her bi ri ni tek tek
a�� yo ruz. Ama bu za man kay b�n dan ba� ka bir �ey ol mu -

yor. Yar g� sü re ci ba� la t�r lar sa o yar g� n�n ve re ce �i ka rar -
d�r. Yar g� n�n ne di ye ce �i ni ön ce den kes tir mek müm kün
de �il. Biz yo lu mu za de vam edi yo ruz. Ba kan l�k bi ze
plan yap ma yet ki si ni ver mi�. Ça l�� ma la r� m� z� yap t�k,
Mec lis’ten geç ti. Ula� t�r ma Ba kan l� �� Ula� t�r ma Ba kan -
l� ��'m� z�n bu ra da ki ta sar ru fu, bu plan do� rul tu sun da
ola cak. Bu na gö re bir de �er len dir me ya p� la cak t�r" de di.
� �T� RAZ LAR RED DE D�L D�, HAY DAR PA �A

SEV DA LI LA RI SO KA �A DÖ KÜL DÜ
Hay dar pa �a Day n�� ma s�’n�n plan a iti raz la ra ret ka -

ra r� na ya n� t� ise ge cik me di. Hay dar pa �a Ga r�'n�n tren le -
re ka pa t�l ma s� n�n, Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�'n�n da ey -
lem li lik sü re ci ne ba� la ma s� n�n 1. y� l�n da, “Hay dar pa �a
hal k�n d�r...! Ta la na, ran ti ye ye, ge çit ver me ye ce �iz...!’’
te ma l� bü yük bir ey lem ya p�l d�.

As l�n da bu ey lem çok ön ce den or ga ni ze edil mi� ti.
An cak pla na iti raz lar�n red de dil me si ne denk ge li �i, ka -
t� l� m� da ka rar l� l� �� da art t�r d�. 20 �u bat Çar �am ba ak �a -
m� Ka d� köy r�h t�m da yüz ler ce ki �i bi ra ra ya gel di. Bir le -
�ik Ta �� ma c� lar Sen di ka s�, CHP, �P, ÖDP, TKP, �s tan -
bul Ta bip Oda s�, Tü ko der, Emek li ler-Ya� l� lar Ha re ke ti,
Mal te pe Ya �am ve Çev re Plat for mu, HDK, çok sa y� da
sen di ka ve STK’dan tem sil ci ler ile CHP is tan bul Mil -
let ve ki li Ka dir Gök men Ö�üt, oyun cu Ser dar Or çin,
TMMOB Mi mar lar Oda s� Ge nel Ba� ka n� Eyüp Muh -
cu’dan olu �an kor te jin en önün de ise kar ton dan ya p�l -
m�� te ker lek li tren ma ke ti var d�. Sa at ler 19.00’u gös ter -
di �in de, tren dü dü �ü nü çal d� ve yü rü yü� ba� la d�. ga ra
do� ru ya p� lan me �a le li, slo gan l�, �ar k� l� yü rü yü� le ba� -
la d�. Yü rü yü� bo yun ca “Hay dar pa �a an� la r� m� z�n ga r� -

d�r’’, “Sus ma hay k�r Hay dar pa �a gard�r’’, “Hay dar pa �a
hal ka ve tren le re ka pa t� la maz’’, “Sus ma di ren, Hay dar -
pa �a’ya tren’’ dö viz ve slo gan la r� e� li �in de ya p� lan yü -
rü yü�, gar mer di ven le rin de so na er di. Bu ra da Hay dar -
pa �a Da ya n�� ma s� ad� na ba s�n aç�k la ma s� ya pan oyun cu
Or han Kur tul du, ‘’Ol du-bit ti’le rin ya �an ma ma s� için
yar g� sü re ci nin bek len me si ve yar g� n�n ‘ba ��m s�z ve
hu kuk norm la r� n� esas alan’ bir ka rar sü re ci ni h�z la i� -
let me si ni bek le mek te yiz. Ya� ma ya kar �� mü ca de le mi -
zin 9. Y� l�n da, Hay dar pa �a ve çev re si ni tüm de �er le riy -
le bir lik te sa vun ma ya ka rar l� ol du �u mu zu bir kez da ha
yi ne li yo ruz’’ de di. �a ir Ata ol Beh ra mo� lu oku du �u �i -
ir le,  Ufuk Ka ra koç, Bil ge su Ere nus ve �s ma il Hak k�
De mir ci o� lu �ar k� la r�y la, Ti yat ro Si murg da gös te ri siy -
le ey le me des tek ver di.
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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

SOSYAL SORUMLULUK
PROJELER�NE KATILMAK

�STER M�S�N�Z?
16-25 ya��ndaki gençler Avrupa’daki

Sosyal Sorumluluk Projelerine
kat�lmak ister misiniz? En az bir

yabanc� dili iyi bilmeniz gerekiyor.
Son ba�vuru tarihi: 1 Nisan 2013

Beral Danı�manlık: 0216 2904184-85
www.languageturkey.com

KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
� Bay Kol pert
Genç ti yat ro top lu lu �u Deh liz; yö net men li -
�i ni Eras lan Sa� lam’�n üst len di �i ilk oyu nu
”Bay Kol pert” ile 28 �u bat Per �em be
20.30’da Emek Sah ne si’nde! Al man ya zar
Da vid Gie sel mann’�n, ade ta uyu� mu� gü -
nü müz top lu mu nun, “in san l� �� n� his set mek
için” na s�l �id de te ba� vur du �u nu ko me di -
nin renk li di liy le an la tan ün lü oyu nu ”Bay
Kol pert, �s tan bul’da ilk kez, Deh liz oyun cu -
la r� ta ra f�n dan sah ne le ni yor. Oyun da Ali can
Bay han, Mü ge Ko çak, Ser hat Y�l d�z, Öz ge
O’Ne ill ve Ha kan Ko ca da� rol al� yor. 
0216 545 73 76
� A�k Bir Rü ya dır
Bu se zon se yir ci si ne ka p� la r� n� açan ve bir -
bi rin den fark l� sah ne le me tek nik le riy le ger -
çek le� tir di �i üre tim le riy le be �e ni top la yan
Alt kat Sa nat’ta, ka d�n-er kek ili� ki le ri üze ri ne
s� ra d� �� bir oyun ti yat rose ver le rin kar �� s� na
ç�k ma ya ha z�r la n� yor. ‘A�k Bir Rü ya d�r’, 22
�u bat Cu ma’dan iti ba ren Ka d� köy Alt kat
Sa nat’ta iz le yen le riy le bu lu �a cak.
22 �u bat Cu ma 20.30 ve 24 �u bat Pa zar
17.00’de sah ne le ne cek oyu nun bi let le ri,
mybi let.com ve Alt kat gi �e den te min edi le -
bi li yor. www.ve ti yat ro.com
� Dut �er be ti
Ti yat ro Aç�k ça’n�n bu se zon sah -
ne le me ye ba� la d� �� “Dut �er be ti”,
23 �u bat Cu mar te si 20.30’da Ka -
d� köy Öy kü Sah ne’de bir kez da ha
iz le yi ciy le bu lu �u yor. Su ra t� na Ti -
yat ro (in-yer-fa ce) tü rün de ki oyun,
iki ai le nin iç içe ge çen, et ki le yi ci
ve yü rek bur kan hi kâ ye si ni an la t� -
yor. Dut �er be ti; �id de tin, sev gi -
siz li �in, ile ti �im siz li �in ve geç mi�
za ma n�n ço rak top rak la r� n� su lu -
yor. 0216 330 53 30
� Kü çük Adam Ne Ol du Sa na?
Oyun, dün ya n�n her ye ri için ge -
çer li olan in san l�k te ma s� n� ve in -
san l�k mü ca de le si ni bir ka ba re de
�ar k� lar ve dans lar e� li �in de tra ji -
ko mik bir bi çim de ser gi li yor. Kü çük in san la -
r�n an cak ken di ger çek le ri ne sa hip ç� ka rak
ve on la r� bü yü te rek de �i� mez le ri de �i �ir k�l -
ma s� n�n müm kün ol du �u nu vur gu la ya rak
kü çük bur ju va s� n� f� n�, öy kün dük le ri üst s� n� -
f�n dav ra n�� la r� n� ele� ti ri yor. Sad ri Al� ��k Ti -
yat ro su’nun sah ne le di �i oyun, 22 �u bat
Cu ma 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Ya la nın Ar dın da ki
Ka r� s� n� öl dür mek le suç la nan bir psi ki yat -
rist le, ken di ni bu ci na ye ti çöz me ye ada m��
bir de dek tif ara s�n da ge çen; sor gu la yan ve
sor gu la na n�n kim lik ça t�� ma la r�, suç ve ce -
za kav ra m�, bas k� �id det ve psi ko lo jik i� ken -
ce nin top lum sal bo yut la r� ve bi rey ler üze rin -
de ki yan s� ma la r� sah ne le ni yor. Bi zim Ti yat -
ro’nun oyu nu, 22 �u bat Cu ma 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür

Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ku çu Ku çu
Ün lü i�a da m� Kud ret Bey, haf ta so nu nu ge -
çir mek üze re göz de ça l� �a n� Ra g�p ve ka r� s�
Me lis’i, ada da ki vil la s� na ça �� r�r. Ko ca s�n -
dan ön ce ge len Me lis’i, Kud ret Bey’in ka r� s�
Mel da kar �� lar. Mel da ve Me lis, ta n� ��p soh -
bet ede rek ko ca la r� n�n i� ten gel me si ni bek -
le me ye ba� lar lar. Za man iler le dik çe soh be -
tin ren gi de �i �ir. Se len Uçer ve Öz gü Na -
mal’�n oy na d� �� Ku çu Ku çu, 23 �u bat Cu -
mar te si 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Can
Ha ya t�n için den bir an bi le ek sil me mi�, ken -
di ne bi le s�� ma m�� ve ta� m�� bir �ai ri 85.
do �um y� l�n da ken di �i ir le rin den uyar lan m��
ha yat öy kü süy le an� yor “Ti yat ro Kum pan -
ya s�”. Can Yü cel’in �i ir le rin den Gen co Er -
kal’�n uyar la d� �� tek ki �i lik oyu nu Ke mal Ko -
ca türk yö ne ti yor ve oy nu yor. “Can”, 23 �u -
bat Cu mar te si 20.30’da CKM’de. 
� Bi zim Ev
Ha ber ve e� len ce iç içe ge çe bi lir mi? Te le -
viz yon dün ya s� n�n en önem li ya p�m c� la r�n -
dan bi ri olan Wes, gi de rek aza lan ray ting ler
kar �� s�n da, Ame ri ka’n�n en be �e ni len ha ber
spi ke ri Jen ni fer’� po pü ler bir “rea lity
show”un su nu cu su ha li ne dö nü� tü rür. Bu
ara da, Or ta Ame ri ka’da bir evi pay la� mak ta
olan dört genç, ger çek dün ya n�n men fa at -
le ri üze ri ne ate� li kav ga la ra tu tu� mak ta d�r -

lar. “Bi zim Ev”, 24 �u bat Pa zar 15.30’da
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Uçurt ma nın Kuy ru �u
Çok ac�k l� de �il bu hi kâ ye. Bel ki bi raz bu ruk.
Ama çok ko mik! Sa va� Din çel us ta n�n ola -
�a nüs tü bir in ce lik le ka le me al d� �� bu iki ki -
�i lik oyun da sah ne de 12 ki �i var. �l ker Ay r�k
ve Ay kut Ta� k�n’�n rol le ri pay la� t�k la r� oyun,
24 �u bat Pa zar 18.00’de Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Lu la bay, Bir Ci han gir Hi kâ ye si
‘Lu la bay’, bir ta ��n ma hi kâ ye si; ruh ve be -
de nin yer de �i� tir me si, evi olan lar ve evi ol -
ma yan lar, d�� dün ya ya di re nen iç dün ya,
ken di ni giz le me ama be ce re me me, iki ara -
da bir de re de kal m�� a�k ve bu gel git te kay -
bo lan so kak ço cu �u ve ev ke di si nin hi kâ ye -
si… Na il K�r m� z� gül, Fa tih Sev di, Zu hal Gen -
cer Er ka ya, As l� han Er gu van’�n rol al d� ��

oyun 25 �u bat Pa zar te si 20.30’da Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Si vas ’93
Gen co Er kal’�n yaz d� �� ve yö net ti �i bel ge sel
oyun “Si vas‘93” Ma d� mak Ote li’nde ki yan -
g� n�n öy kü sü nü an la t� yor. Ba� tan so na bel -
ge sel film e� li �in de oy na na cak bu oyu nun
mü zi �i de Fa z�l Say im za s� n� ta �� yor. 27 �u -
bat Çar �am ba 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde. 
� Üs tü Kal sın
Ti yat ro ger çek ta ra f�n dan sah ne le nen, Ce -
mal Sü re ya’n�n �i ir le rin den ve ba z� düz ya z�
me tin le rin den olu �an, mü zi �in �i ir le re e� lik
et ti �i tek per de lik bir gös te ri. Sim ge ler ve
ça� r� ��m lar la dü zen len mi� sah ne at mos fe -
rin de Ha kan Ger çek ve Til be Sa lim �ai rin
bü yü le yi ci �i ir le ri ne ha yat ve ri yor. 28 �u bat

Per �em be 20.30’da
Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde. 

● KONSER
� 11 Ka pı lı Koz mik
Sah ne li Grup Yo -
rum Kon se ri
Grup Yo rum, 24 �u -
bat Pa zar gü nü Bos -
tan c� Gös te ri Mer ke -
zi'nde, ara la r�n da
ala n�n da Tür ki ye'nin
en ün lü sa nat ç� la r� n�n
da bu lun du �u 53 ko -
nuk sa nat ç�y la bir lik -
te “Grup Yo rum ve

Dev rim ci Avu kat lar �çin 11 Ka p� l� Koz mik
Sah ne li Kon ser“ dü zen le ye cek. Kon se rin
ba� la ma saa ti 15.00.
� Ay la Er du ran-Se def Er çe tin-Bur çin
Bü ke
Ömür Bo yu Ba �a r� ödü lü dâ hil on lar ca ödü -
lün sa hi bi, hak k�n da iki ki tap ya z�l m�� “Dev -
let Sa nat ç� s�” un van l�, ef sa ne ke man sa nat -
ç� s� Ay la Er du ran;  s� ra d� �� ye te ne �i sa ye -
sin de kla sik mü zi �in ya n� s� ra caz ve tan go
gi bi fark l� tür le rin ic ra s�n da da son de re ce
yet kin olan Se def Er çe tin Ata la ve kla sik
mü zikse ver ler ka dar caz din le yi ci le ri ta ra -
f�n dan da il giy le ta kip edi len pi ya nist Bur -
çin Bü ke, Sü rey ya Ope ra s�’nda bir ara ya
ge li yor. Bir lik te ve re cek le ri kon ser le rin de J.
Brahms ve S. Rah ma ni nov’un eser le ri ni
ses len di re cekler. Kon ser 25 �u bat Pa zar -
te si 20.00’de �s tan bul’un tek ope ra sah ne -

si Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda. 
� Ne fi ri Trom bon Qu ar tet
Jazz - Kla sik - Ça� da� - Tür kü - Türk Bes -
te ci ler - Rock - La tin - Vals gi bi tarz lar da
her kes ta ra f�n dan bi li nen eser le rin den olu -
�an re per tu va r� ile dik kat çe ken Ne fi ri Trom -
bon Qu ar tet, 27 �u bat Çar �am ba sa at
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde bir kon ser ve re cek. �s -
tan bul do �um lu olan gru bun he def le ri ara -
s�n da Tür ki ye’de trom bon mü zi �i nin önem li
tem sil ci le rin den bi ri ol mak ve ül ke ça p�n da -
ki ba �a r� s� n� ulus la ra ra s� mü zik dün ya s� na
ta �� mak var. 
� Es ki me yen Es ki ler de Gün cel le me ler 4
Ka d� köy Be le di ye si’nin bir kül tür hiz me ti
olan Es ki me yen Es ki ler de Gün cel le me ler’in
dör dün cü sü “Dil ler den Dü� me yen �ar k� lar”,
28 �u bat Per �em be 20.00’de Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde. Gi tar, ke man, klav -
ye, ba te ri, klar net, bas gi tar, ka nun ve ud ile
Or kes tra Akus tik “Dil ler den Dü� me yen �ar -
k� lar”‘� ses len di re cek.

● SÖYLE��
� Cum hu ri yet ve De mok ra si Kon fe ran sı
An ka ra Ba ro su Ba� ka n� Av. Me tin Fey zi o� -
lu ve Mil li yet Ga ze te si ya za r� Meh met Tez -
kan top lu mun bü tü nü nü il gi len di ren ko nu la -
r� de mok ra si, in san hak la r� ve hu ku kun üs -
tün lü �ü çer çe ve sin de de �er len di re cek ler.
Ül ke mi zin için den bir tür lü ç� ka ma d� �� hu -
kuk ve si ya set kriz le ri ile il gi li çö züm öne ri le -
ri ni iz le yi ciy le pay la �a cak lar. Cum hu ri yet ve
De mok ra si Kon fe ran s�, 23 �u bat Cu mar te -
si 14.00’te Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde, üc ret siz kon fe ran sa her kes da vet li. 
� Prof. Dr. Nur han Ata soy ile Söy le �i ve
�m za
Prof. Dr. Nur han Ata soy’un ka t� la ca �� “Os -
man l� Kül tü rü nün Av ru pa’ya Yan s� ma s�” ko -
nu lu söy le �i si ve ar d�n dan ger çek le� ti re ce �i
im za et kin li �i ne her kes da vet li! 24 �u bat
Pa zar 15.00-17.00 ara s� Ka d� köy Be le di ye -
si Muh tar Öz ka ya Halk Kü tüp ha ne si’nde. 

● SERG�
� “Tut sak Eser ler” Ser gi si
Has dal ve Mal te pe Ce za evi’nde Bal yoz da -
va s� ne de ni ile tu tuk lu bu lu nan Türk Si lah -
l� Kuv vet le ri per so ne li ne ait eser ler, “Tut sak
Eser ler” ser gi siy le iz le yi ciy le bu lu �u yor.  tu -
tuk lu luk la r� s� ra s�n da öz lem le ri ni, is yan la r� n�,
duy gu la r� n� yap m�� ol duk la r� ya� l�bo ya, ka -
ra ka lem ve eb ru ça l�� ma la r�n da di le ge ti ren
as ker le rin ser gi si 25 �u bat-5 Mart 2013 ta -
rih le ri ara s�n da Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi Per for mans bir ka t�n da ge zi le bi lir.
� 7 Fır ça 7 Renk Kar ma Re sim Ser gi si
Res sam Ali za de Ta ri yel Ha sa no� lu Atöl ye -
si’nden 7 res sa m�n re sim le ri, 23 �u bat-1
Mart 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 sa nat se -
ver ler le bu lu �u yor. 
� “Dün ya Ka dın la rı” Re sim Ser gi si
8 Mart Dün ya Ka d�n lar Gü nü nün kut lan d� ��
Mart ay� içe ri sin de Zey nep Güç bil mez’in

ak ri lik ça l�� ma la r� n�n bu lun du �u “Dün ya Ka -
d�n la r�” te ma l� re sim ser gi si sa nat se ver ler le
bu lu �u yor. Ser gi, 26 �u bat-07 Mart ta rih le ri
ara s�n da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde gö -
rü le bi lir. 
� �en gün Sa at çi Ala cak lı Re sim Ser gi si
Ka d� köy lü res sam �en gün Sa at çi Ala cak -
l�’n�n ki �i sel re sim ser gi si, 23 �u bat Cu mar -
te si sa at 15.00-18.00 ara s� Ka d� köy Be le di -
ye si �eh re ma ne ti Bi na s� Ser gi Sa lo nu’nda
aç� l� yor. Ser gi, 28 �u bat’a ka dar gö rü le bi lir. 
� Pe lin Kor ku lu “Kır mı zı” Re sim Ser gi si
Pe lin Kor ku lu’nun “K�r m� z�” ad� n� ver di �i re -
sim ser gi si 1 Mart’a ka dar Cad de bos tan
Dü� Yol cu su Sa nat Du ra ��’nda 
gö rü le bi lir. 
� Gül can Gül le’nin ser gi si, BMKM’de
Gül can Gül le 2. ki �i sel se ra mik ser gi si ni 16
�u bat’ta Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde (BMKM) aç t�. Bu ser gi -
sin de te ma ola rak do �a ve sev gi yi i� le yen
Gül le “Top ra ��n en gü zel ha li dir se ra mik.
Her a�a ma s�n da emek is ter. Göz lem le ri min
top rak ve ate� le kay na� ma s�, s�r la r�n renk le -
ri, mut lu luk ve ri yor ba na. Kent ya �a m� n�n
h�z l� tem po su, in san la r� yo ru yor. Bu ne den -
le ça l�� ma la r�m da do �a n�n muh te �em li �i ni,
sev gi nin ya p� c� l� �� n� ve ne fes al ma gi bi po zi -
tif duy gu la r� yan s�t ma ya ça l� �� yo rum” di yor.
�im di ye dek bir çok kar ma ser gi ye ka t� lan
sa nat ç� ilk ki �i sel ser gi si ni de 2008 y� l�n da
Ka d� köy Be le di ye si Mer kez Ga le ri si’nde aç -
m��. Gül le’nin Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde ki ser gi si 27 �u bat’a ka dar ge zi le bi lir.

● ÇOCUK
� Ala ad din’in Si hir li Lam ba sı
Ti yat ro Ye ni den kla sik bir ma sa l� sah ne ye
ta �� yor. Ama bam ba� ka bir aç� dan ba k� yor
ma sa la; bu gü ne ka dar hep Cin’den bir �ey -
ler di len di, Cin hep ba� ka la r� n�n di le �i ni ye -
ri ne ge tir di. Pe ki, ya Cin ne is ti yor? O mut lu
mu lam ba n�n için de ol mak tan? �n san la r�n
bi tip tü ken me yen is tek le ri ni ye ri ne ge tir mek
zo run da m�? Ya onun is tek le ri, onun di lek -
le ri? On la r� kim ye ri ne ge ti re cek? Tüm bu
so ru la r�n ya n�t la r� ço cuk la r�n dü� le ri ha re ke -
te ge çi ri le rek bir lik te ara na cak bu oyun da...
23 �u bat Cu mar te si ve 24 �u bat Pa zar
gün le ri 13.00 ve 15.00’te Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 

KA DI KÖY DI�INDAN
● SERG�
� “Ba ba mı Bek li yo rum” Re sim Ser gi si
Erol Y�l d� r�m’�n “Ba ba m� Bek li yo rum” ad -
l� ki �i sel re sim ser gi si, Kü çük çek me ce Be le -
di ye si’nin kat k� la r�y la Bü yük çek me ce AKM
�b ra him Çal l� Sa nat Ga le ri si’nde 1-7 Mart
ta rih le ri ara s�n da gö rü le bi lir. 
� Ser kan Yük sel “Ta ham mül” Ser gi si
Ça� da� res min öne ç� kan sa nat ç� la r�n dan
Ser kan Yük sel’in son dö nem ça l�� ma la r�
“Ta ham mül” ba� l� �� al t�n da 20 �u bat-20
Mart ta rih le ri ara s�n da Ni �an ta �� Ka re Sa nat
Ga le ri si’nde iz le yi ciy le bu lu �u yor.

● 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.

Hay dar pa �a Ga r� ve Ka d� köy Mey da n� Pla n�’na iti raz la r� gö rü �en �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye
Mec li si, ara la r�n da Ka d� köy Be le di ye si’nin di lek çe si nin de bu lun du �u 5379 iti raz di lek çe si ne ret
ka ra r� ver di.  Ba� kan Öz türk, ko nu yu yar g� ya ta �� ya cak la r� n� aç�k la d�. 20 �u bat ak �a m� bü yük bir
ey lem ya pan Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� ise ‘’Hay dar pa �a’da ol du bit ti’ye izin yok’’ me sa j� ver di.

Fo to� raf lar: Ba ran ÇE V�K-Tu na han YUR DA KUL
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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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Tecrübeli �ngilizce ö�retmeninden 
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Uygun ücretli özel ders verilir.

iNGiLiZCE DERS VERiLiR

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’de es naf zi ya ret le ri ni ak -
sat ma yan, s�k s�k es na f�n so run -
la r� n� din le yen Ka d� köy Kay ma -

ka m� Bi rol Ku ru bal bu haf ta için de Ka -
d� köy Ta ri hi Çar �� es na f� n� zi ya ret et ti.
Top lum-es naf ili� ki le ri, es na f�n so run -
la r� ve is tek le ri ile Ka d� köy’de es na f�n
du ru mu hak k�n da Ta ri hi Çar �� es na f�y la
uzun bir soh bet ger çek le� ti ren Kay ma -
kam Bi rol Ku ru bal, da ha son ra Ka d� köy
Ta ri hi Çar �� s� Kül tür ve Da ya n�� ma Der ne �i
Ba� ka n� Ali Geç gel ve der nek üye le riy le bir lik te
Ta ri hi Çar ��’y� ge ze rek es naf la gö rü� tü.

Ka d� köy’de eko no mik ya �a m�n nab z� n� tut mak
ad� na kent te tüm es naf grup la -
r� na yö ne lik s�k s�k zi ya ret ler
ger çek le� ti ren Kay ma kam
Kurubal bu zi ya ret ler çer çe ve -
sin de çar �� es na f�y la da bir
ara ya gel di. Ta ri hi Çar �� es na -
f�y la il gi li göz lem le ri ni Ga ze te
Ka d� köy’e an la tan Kay ma kam
Ku ru bal, “Eli miz den gel di �i
ka dar, vak ti miz mü sa ade et ti �i
ka dar es na f� m� za u� ra ma y�,
on la r�n dert le ri ni an la ma y�,
so run la r� n� pay la� ma y� ken di -
me i� edin mi� bir in sa n�m ve
bun dan mut lu luk du yu yo rum.
Ta ri hi Çar �� Der ne �i de ba na
da ha ön ce bir ho� gel di niz zi -
ya re tin de bu lun mu� tu. Ben de
ia de-i zi ya ret te bu lun dum.

Hem de in sa n� m� z�n ge çim kay na ��, ül ke mi zin
bel ke mi �i olan or ta dü zey es na f� m�z ne ya p� -

yor, bu nu an la mak üze re ken di le ri ni zi ya ret
et tim. S� cak bir �e kil de kar �� la d� lar. Dert le -
ri ni din le dim, so run la r� n� an lat t� lar. Bi zi
il gi len di ren ko nu lar da on la ra yar d�m c�
ola ca �� m�z sö zü nü ver dik. Hem es na f� m� -
z�n ka zan ma s� hem top lu mun, böl ge sa ki -
ni nin ra hat s�z ol ma ma s�, mü� te ri le rin ra -

hat s�z ol ma dan al�� ve ri� le ri ni ya pa bi le cek -
le ri bir or tam ya rat ma m�z la z�m. Ta ri hi miz

mut la ka ko run ma l�. Ta ri hi Çar �� da Ana do lu
ya ka s�n da ki az sa y� da ki ta ri hi çar �� lar dan bir ta -

ne si. Gü zel bir der nek ku rup kar de� lik or ta m� olu� tur -
mu� lar. On la ra te �ek kür edi yo rum. Çar �� n�n ko run -
ma s� aç� s�n dan da bu çok olum lu bir ge li� me” de di.

Kaymakam
Birol Kurubal

Kadıköy Tarihi
Çar�ı esnafıyla

biraraya gelerek
sorunlarını

dinledi.

Moda Sahil Parkı
YEŞiL KALIYOR!

● Semra ÇELEB�

�STANBUL’UN nefes alabildi�i nadir yerlerinden
biri olan Moda Sahil Park�’n�n betonla�mas�na
kar�� iki ay önce ba�lat�lan imza kampanyas�

sonuç verdi ve 4 bin ki�inin deste�iyle ba�ar�ya
ula�t�. �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’ne hitaben
yap�lan ça�r�da, Moda Sahili’nde bulunan ye�il
alan üzerinde uygulanmas� dü�ünülen beton

plaklardan vazgeçilmesi istenmi�ti. Yetkiler bu
ça�r�ya kulak verdi ve beton plak

uygulamas�ndan vazgeçildi. Kampanyan�n
öncülerinden Süha Ertekin konuyla ilgili �unlar�
söyledi: “Bu kampanya ile hem gelece�imize

beton y���n� bir sahil yerine umut b�rakt�k hem de
hep beraber ne kadar güçlü

oldu�umuzu göstermi� olduk.
Ben bu kampanyay�

yürütürken dünyaya gelen
k�z�m�n da ablalar� gibi topra�a

basarak büyüyebilece�ini
bilmek inan�n ki paha

biçilemez. ��te bu, ‘nas�lsa bir
�ey yapamay�z’ demeden,
do�runun arkas�nda durup,

harekete geçmemiz sayesinde
gerçekle�ti. T�pk� 10 y�l önce,

Moda sahili trafi�e kapal�
kalmal� derken oldu�u gibi...

Bu gücü kullanmal�,
etraf�m�zda yanl�� giden

�eylere sesimizi ç�karmaya devam etmeliyiz.
�mzan�z� att�n�z ve Moda park�n� kurtard�n�z,
�imdi tekrar imzan�z� atarak ba�ka olumlu

de�i�imler yaratabilirsiniz.”  Ertekin, Kad�köy
Ku�dili’ne al��veri� merkezi yerine yemye�il bir
park yap�lmas�, Mogan Gölü’ne deniz uçaklar�
yerine göçmen ku�lar�n inmesi, Kapadokya’n�n
dünya miras� olarak dimdik ayakta kalmas� ve

Alak�r Vadisi’nin HES yerine ça�layan dereleriyle
tan�nmas� için de herkesi, düzenlenen imza

kampanyalar�na kat�lmaya davet etti.

Ba�ta
Kadıköylüler
olmak üzere,
�stanbulluların
elinde kalan
nadir ye�il

alanlardan biri
olan Moda
Sahil Parkı,

yapılan itirazlar
sonucu
betonla

kaplanmaktan
kurtuldu.

Esnaf ziyaretleri
aralıksız sürüyor
Esnaf ziyaretleri
aralıksız sürüyor
Esnaf ziyaretleri
aralıksız sürüyor
Esnaf ziyaretleri
aralıksız sürüyor
Esnaf ziyaretleri
aralıksız sürüyor
Esnaf ziyaretleri
aralıksız sürüyor

1997 y�l�nda Özel Gökdil Koleji'nden ald���m
lise diplomas�n� kaybettim. Hükümsüzdür.

Bora URDAN

KAYIP iLANI
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Bos tan c� Gö nül lü Evi, 1 �u bat Cu ma
gü nü ya p� lan aç� l�� tö re niy le mini bir
kitapl��a ka vu� tu. 

Aç� l�� tö re nin de, Gö nül lü Evi bah çe sin de
da vul zur na ça l�n d�. Gö nül lü ler bir bay ram
ha va s� için de ha lay çe ke rek, aç� l�� �en li �i ne
renk kat t� lar. Bir çok ya zar, �a ir ve kül tür in -
sa n� n�n da ka t�l d� �� aç� l�� �en li �i ne; Ka d� köy
Be le di ye Mec lis üye le ri Nur han Kut man,
Gül çin Er gun ile Ay �en Gü rer de i� ti rak et ti.
Gö nül lü Evi Ba� ka n� Tu nay Soy dan aç� l��
ko nu� ma s�n da, “El bir li �iy le ger çek le� tir di -
�i miz bu olu �um için tüm gö nül lü le re ba� ta
da kitapl�k so rum lu muz Ah met Po lat ve
Mus ta fa Y�l maz’a te �ek kür edi yo rum” de di.
Ah met Po lat ise “Ki tap s�z ya �am kör, sa ��r ve
dil siz ya �a mak de mek tir” di ye ko nu� tu, sem tin
sa kin le ri ne bu hiz me ti sun mak tan do la y� se -
vinç ve mut lu luk duy du �u nu be lirt ti. Mus ta fa
Y�l maz da “Bu gü zel gi ri �i mi mi zin di �er 21
Gö nül lü Evi ne ör nek ol ma s� n� di li yo rum. 21
ma hal le miz de 21 kü tüp ha ne aç mak bir bo� lu -
�u dol dur mak an la m� na ge lir” de di. 

Tö ren de çok sa y� da da vet li nin ya n� s� ra �a -
ir ler Ce ma let tin Ta� k� no� lu, Me la hat Ba ba l�k,
Ah met Oker ile Sa ba hat tin Yal k�n, Le man Ka -
ya �l kö� re tim Oku lu ö� ret men Si bel �bi� ile
ö� ren ci le ri ve ge çen dö nem Gö nül lü Evi Ba� -
ka n� Vil dan Efe de ha z�r bu lun du. Gö nül lü Evi

Ba� ka n� Tu nay Soy dan, Ka di köy Be le di ye -
si’nin ki tap l�k raf la r� n�n ya p� m�n da gös ter dik -
le ri du yar l� l�k için te �ek kür et ti. Aç� l�� için dü -

zen le nen kok teyl den son ra, üye ler tö ren -
den mut lu luk la ay r�n d� lar ve kitapl��a
eme �i ge çen her ke si içten lik le kut la d� lar.

� MA V� KA PAK KAM PAN YA SI
Gö nül lü üye le rin, semt sa kin le ri nin ve

Le man Ka ya �l kö� re tim Oku lu 4-A s� n� f�
ö� ret me ni Si bel �bi� ve ö� ren ci le ri nin
kat k� la r�y la 100 bin adet faz la ma vi ka pak
top lan d�. 

Top la nan bu ka pak lar, Gö nül lü Evi
Ba� ka n� Tu nay Soy dan, Ba� kan Yar d�m -
c� s� Kadriye Ünsaç ve En gel li Ko mis yo nu
Ba� ka n� Semra Gümrah ta ra f�n dan, Bos -
tan c� Za b� ta s�’n�n ara c�y la Kü çük ya l� Ma -
hal le Muh ta r� Kad ri ye Nec la Ti mur’a 5

�u bat Sa l� gü nü tes lim edil di. 
Sa y� ola rak ama c� na ula �an bu kam pan -

ya ile ih ti yaç sa hi bi bir en gel li ço cu �a da te -
ker lek li san dal ye al� na cak. 

� �K�N C� EL KI YA FET YAR DI MI
Bos tan c� Gö nül lü Evi’nde, üye le rin ve

semt sa kin le ri nin bir lik te or tak bir ça l�� ma
ile top la d�k la r� giy si ler te miz bir �e kil de ha -
z�r lan d� ve pa ket len di. Da ha son ra bu giy si -
le rin ama c� na uy gun bir �e kil de de �er len di -
ril mek üze re ne re le re ula� t� ra bi le ce �i gö nül -
lü ler ta ra f�n dan ara� t� r�l d� ve sem te ya k�n bir

muh tar l� ��n ta le bi üze ri ne Kü çük ya l� Muh tar l� -
��’na gö tü rül me si uy gun gö rül dü. 6 �u bat Çar -

�am ba gü nü Gö nül lü Evi Ba� ka n� Vil dan Efe,
Sos yal Ko mi te Ba� ka n� Banu Do�rugüven ve
Ba�kan Yar d�m c� s� Aynur Yüceel, Ka d� köy
Be le di ye si Za b� ta Mü dür lü �ü’nden te min edi -
len araç ile yar d� m�, Kü çük ya l� Ma hal le Muh -
tar l� ��’na biz zat gö tür dü ler ve da �� t� m�n da da
ha z�r bu lun du lar. �h ti yaç sa hip le ri pa ket le rin
için de be den le ri ne uy gun giy si le ri al d� lar ve
gö nül lü le re te �ek kür et ti ler. 

Fe ner bah çe Gö nül lü Evi’nde 7 �u bat Per -
�em be gü nü ka mu nun bi linç len di ril me si
ama c�y la dü zen le nen “Kent sel Dö nü �üm”

kon fe ran s�, Mi mar lar Oda s� Ka d� köy �u be si Ba� -
ka n� Sal tuk Yü ce er ile �e hir Plan c� la r� Oda s� Ka -
d� köy Tem sil ci si Dr. K� vanç Kut lu ca ta ra f�n dan
ve ril di.

Ma hal le li ler ve çev re sa kin le ri nin il gi gös ter di -
�i kon fe ran sa bü yük bir ka t� l�m var d�. Ka t� l�m c� la -
r�n so ru la r� n�n da ce vap lan d� �� top lan t�, geç sa at le -
re ka dar de vam et ti. Kent sel Dö nü �üm ka nu nu nun

ve uy gu la ma yö net me li �i nin ba z� mad de le ri nin ge -
tir di �i mü kel le fi yet ler ile mül ki yet sa hip le ri nin
onay oran la r�n da ki de �i �im ler, ka t� l�m c� la r�n so ru -
la r� n�n yo �un la� t� �� ko nu lar ol du. 

� SEV G�, DOST LUK, MUT LU LUK 
ÜZE R� NE NA� ME LER

Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü Evi’nde 31
Ocak Per �em be gü nü, sev gi, dost luk, mut lu luk,
ho� gö rü ve öz ve ri üze ri ne söy le �i dü zen len di. Bes -
te kar-�a ir-ya zar Erol Gün gör ile Sa li ha Gü len ler’in
ko nuk ol du �u et kin lik te, �i ir ler okun du, da vet li le -

rin gö rü� le ri ve dü �ün ce le ri al�n d�. Kar �� l�k l� fi kir
al�� ve ri �i ya p�l d�. Da vet li ler ara s�n da ken di �i ir le ri
olan lar �i ir le ri ni oku du. An� lar pay la ��l d�, da ha
son ra mü zis yen e� li �in de �ar k� lar söy len di. Da vet -
li le rin mem nu ni ye ti üze ri ne et kin li �in tek ra r� na ka -
rar ve ril di.

� A� LE �Ç� �LE T� ��M DE 
NE LE RE D�K KAT EDE L�M?

�le ti �im Pro fe sö rü Gün se li Mal koç’un her ay�n
ilk Çar �am ba gü nü de vam et mek te olan “Ai le �çi
�le ti �im” kon fe rans la r�n dan bu ay ki prog ra m� n�n

ko nu su “Ai le �çi �le ti �im”di.  Mal koç, Fe ner bah çe
Gö nü lül Evi’nde 6 �u bat Çar �am ba gü nü düz le nen
kon fe rans ta; “Stres Yö ne ti mi, va ro lu �un be� bo yu -
tu, stre sin ver di �i za rar lar ve stres le na s�l ba �a ç� k� -
la ca �� n�n yön tem le ri” an lat t�. Ay r� ca “Dik ka te al� -
n� yor mu yum, ka bul edi li yor mu yum, de �er li mi -
yim, ye ter li mi yim ve se vil me ye la y�k m� y�m” ko -
nu la r� i� len di. Her za man il giy le iz le nen prog ra m�n
“Ai le �çi �le ti �im” ko nu su nun i� len di �i son bö lü -
mü, her za man ol du �u gi bi ka la ba l�k bir din le yi ci
gru bu ta ra f�n dan ta kip edil di. 

HABER4 22 - 28 �UBAT 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 15 - 24 �UBAT- 3 MART 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

MENOPOZ VE KADIN
Opr. Dr. Melike Batukan

Tarih: 25.02.2013
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi /B

Salonu
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
AFET B�L�NC�N�N

GEL��MES�
Bak Kad�köy E�itmeni

Hakan Özdemir
Tarih: 26.02.2013

Saat: 14.00
Yer: AcIbadem Gönüllü

Evi
Düzenleyen: AcIbadem

Gönüllüleri
EKMEK, �NSAN, ���R

Sunan �air Yelda
Karata�

Tarih: 26.02.2013
Saat: 14:00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi/ B

Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
SOHBET VE DANI�MA

(Alzheimer Derne�i
��birli�i �le Sal� Çay Saati

Toplant�lar�
Uzm. Psk. Dan. Ay�e

Özalku� �ahin
Tarih: 26.02.2013

Saat: 14:00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri
BA�DAT TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Sevinç Çelebi

�ekerci
Tarih: 26.02.2013

Saat: 20.00
Yer: KadIköy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. 

�leti�im: 0532 305 32 29
NLP SOHBETLER�

Nlp Uzman ve E�itmeni
Cengiz Eren

Tarih: 27.02.2013 /14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

ÇEVRE B�L�NC�
Kad�köy Belediyesi
Çevre Mühendisleri
Suzan Bodur, Merve

Kulbakan
Tarih: 27.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedid 23

Nisan Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedid 
Gönüllüleri

FENERYOLU
GÖNÜLLÜLER� TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Göknil Bi�ak
Özdemir

Tarih: 27.02.2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

Davetiyelidir. 
�leti�im Cihat Güner: 

0532 348 28 99
KADIN

HASTALIKLARINDA
GÜNCEL KONULAR

Uzm. Dr. Mete Bostanc�
Tarih: 28.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe

Mahallesi Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mahalle
Gönüllüleri

UNUTKANLIK
Dr. Nebahat B�L�C�
Tarih: 28.02.2013

Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

YE��LAY HAFTASI
Ba��ml�l�k Dan��man�
Yavuz Tufan Koçak
Tarih: 02.03.2013

Saat: 09:30
Yer: Selamiçe�me

Özgürlük Park� Fua Cafe
Düzenleyen: 

Feneryolu Gönüllüleri
TOHUM EK�M

�ENL���
Tarih: 27.02.2013

Saat: 11:00
Yer: Selamiçe�me

Özgürlük Park� Organik
Pazar

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

NLP Uz ma n� �e nay Yap rak,
23 Ni san Par k� Gö nül lü
Evi’de dü zen le nen

top lan t� da, “�le ti �im de �n -
san Ta n� ma Sa na t�”n� an -
lat t�. Gö nül lü le re ko nu
hak k�n da bil gi ve ren
Yap rak, in sa n�n ya �a -
m�n da ken di si ne ben ze -
yen ki �i ler le ar ka da� l�k
kur du �u nu, fa kat bu -
nun ge li �i mi ne bir
kat k� sa� la ma d� ��
vur gu la ya rak, ken di -
si ne ben ze me yen ki -
�i ler le ile ti �im ku ran
in sa n�n ge li� ti �i ni
an lat t�.

Ko lay ile ti �im
ku ran lar ve ile ti �im -
de zor la nan lar ola rak
iki tip in san ol du �u nu be lir ten �e nay Yap rak,
“Ko lay ile ti �im ku ran la r�n ar ka da� l�k la r� de -
vam l� ola m� yor, ile ti �im de zor la nan lar ise da ha
ka l� c� ar ka da� l�k lar ku ra bi li yor. Bir
de Pro ses ve Pro se dür in san
tip le ri bu lu nu yor. Pro ses ler
be lir li ya �am tar z�n da
zor la nan lar, pro se dür -
ler ise be lir li ka l�p la -
r�n için de ya �a yan lar.
Her iki si nin de uç lar -
da ya �a yan la r� ra hat -
s�z edi ci dir. Bir in sa n�n
nor mal bir ya �am sür -
me si için iki si nin or ta yo -
lu nu bul ma s� ge re ki yor” de -
di. 

� KU MAN YA YAR DI MI 
Sah ra y� ce did Gö nüll lü le ri,
dü zen le dik le ri yar d�m kam -

pan ya s� so nu cun da ha z�r la -
nan ku man ya y�, okul yö ne -
ti mi ne tes lim et ti ler. Sah -
ra y� ce did Gö nül lü Ba� ka n�
Nur han Ka ral Ser dar ba� -

kan l� ��n da ki Sos yal Yar -
d�m la� ma Ko mi te si üye le ri

ve Gö nül lü Mer ke zi
Yö ne tim ku ru lu
üye le rin den Gül çin
Er gün, Nur han Kut -
man ve Ay �en Gü -
rer, geç ti �i miz ay
�öh ret Kur �un lu
En gel li ler Mes lek
Li se si’ni zi ya ret
ede rek, top la nan
ku man ya yar d� m� n�

ver di ler. 
� A� LE DE SEV G� �LE T� �� M�

Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri, Def ne Par k� Gö -
nül lü Evi’nde 17 Ocak’ta NLP uz -

ma n� Cen giz Eren’i ai le de sev -
gi ile ti �i mi ko nu sun da ko -

nu� ma c� ola rak a��r la d�.
Yo �un bir il gi nin ol du -
�u top lan t� da Cen giz
Eren fay da l� bil gi ler
ver di. �le ti �im de sev -
gi nin çok önem li ol du -

�u nu, kar �� ta ra fa sev gi
ak ta ra bil mek için ön ce

in sa n�n ken di si ni sev me si,
ken di si nin de �er li ol du �u nu

his set me si ge rek ti �i ni an lat t�.

Ra sim pa �a Gö nül lü Evi’nde 13 �u bat
Çar �am ba gü nü, 12.00-14.00 sa at le ri
ara s�n da “Top lum da �id det-Ta ciz” ko -

nu lu bir se mi ner dü zen len di. Se mi ne re; ya zar
Tan su Be le, Ya zar lar Sen di ka s� üye si �n ci Po -
nat, Uz. Psi ko log Asu man Özay d�n ve Ah met
Ka ra bü ber ko nu� ma c� ola rak ka t�l d�.

Tan su Be le, Cum hu ri ye ti mi zin ku ru cu su
Ulu Ön der Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün ka d� na
ver di �i öne mi ve ta n� d� �� hak la r� an lat t�, o y�l -
lar da dün ya n�n hiç bir ye rin de ka d� n�n söz
hak k� yok ken O’nun sa ye sin de Türk ka d� n� n�n
er kek ler le e�it hak la ra sa hip ol du �u nu vur gu -
la d�.

�n ci Po nat ise �id de tin tüm dün ya da ol du -
�u nu, bu nun si lah sa t�� la r�y la kö rük len di �i ni,
ka d�n-er kek-ço cuk tüm in san la r�n �id det ve
ta ciz den pa y� n� al d� �� n� be lir te rek; �id de ti,
böl ge sel li �in, eko no mik fak tör le rin, e�i tim -

siz li �in ve po li tik yak la ��m la r�n da et ki le di �i -
nin is ta tik sel ola rak an la ��l d� �� n� aç�k la d�. 

Uz.Psk.Asu man Özay d�n da ço cuk la ra uy -
gu la nan �id det ve ta ci zi an la t�p, bu nun çe �it le -
ri ni, ço cuk lar üze rin de ki trav ma la r� ve b� rak t� -
�� et ki le ri, bu ço cuk la r�n ye ti� kin lik le rin de ay -
n� dav ra n�� la r� e�i, ço cuk la r� ve çev re si ne uy -
gu la ya bil dik le ri ni an lat t�. Ma hal le sa ki ni Ah -
met Ka ra bü ber ise �s lam da �id de tin ye ri nin ol -
ma d� �� n�, e� le rin bir bir le ri ne say g� ve sev gi ile
yak la� ma la r� n�, ço cuk la r� n� sev gi ile bü yüt -
me le ri nin buy rul du �u nu be lirt ti ve sev gi siz
top lum lar da �id de tin da ha faz la gö rül dü �ü nü,
as l�n da ka d� na uy gu la nan �id de tin ço cu �u an -
ne kar n�n da et ki le di �i ni söy le di. Ka ra bü ber,
ay r� ca sev gi nin öne mi ni vur gu la d�.  

Se mi ne ri iz le yen 50 gö nül lü ve ma hal le
sa ki ni, et kin lik te eme �i ge çen Gün sel Mü te -
vel li o� lu’na te �ek kür et ti.

ZÜHTÜPA�A Gönüllüleri, Kas�m ay�ndan
itibaren Gönüllü Evi’nde her onbe� günde bir
Çar�amba günleri saat
11.00-13.00 aras�nda
toplanarak kitap
okuma günleri
düzenliyor.
Kat�l�mc�lar�n ortak
karar� ile kitap
seçiyorlar, bu hafta da
Kay�p Gül roman�n�
okudular.
Okuma günlerine sesli

kitaplar� haz�rlayan ve yay�nlayan Tuna
Egemen, ba�kanl�k ediyor. Kitap hakk�nda

sohbetler ediliyor,
tart��malar yap�l�yor ve
keyifli saatler ya�an�yor.
Zühtüpa�a Gönüllü
Evi’nde bundan sonraki
okuma gününde
“Latife” adl� kitap
okunacak. Gönüllüler,
mahalle sakinlerini de
kitap okuma günlerine
davet ediyorlar.  

Bostancı Gönüllüleri’nin mini kitaplığı var

SEVGiLiLER GÜNÜ
KUTLAMASI

M�LL� Hakimiyet Parkı Gönüllüleri, Kadıköy
Belediyesi Gönüllü Merkezi’nde toplanarak

önümüzdeki dönem yapacakları projeler
hakkında görü�tüler. Herkesin iste�i, gönüllü
evlerinin bir an önce açılmasıydı. Bu konuda

heyecanlı ve istekli olan gönüllülerin
yüzlerindeki mutluluk görülmeye de�erdi.

Toplantı sırasında daha önce gönüllü ba�kanlı�ı
yapmı� Gönüllü Konsey üyesi Tülin Erkan,

gönüllülere Sevgililer Günü pastası getirerek
sürpriz yaptı. Ne�e içinde geçen toplantıda

konu�an Erkan, “Gönül istiyor ki her gün sevgi
ve dostluk günü olsun. Kalbimizdeki sevgiyi bir

güne sı�dırmak mümkün de�il. Sembolik de
olsa kutladı�ımız bugün, sizlerle bir arada
olmanın mutlulu�unu ya�ıyorum. Bildi�im

sevgiden yana fakir oldu�umuz ve kaç ya�ına
gelirsek gelelim sevilmeye, sevmeye olan

ihtiyacımızın azalmadı�ı. Bu nedenle sevgililer
gününde evimize çiçekle dönmek, daha özel bir

sofraya oturmak, televizyonu açmadan,
bilgisayarın ba�ına oturmadan, mumların
yandı�ı bir masada, sohbet ederek yemek

yiyebilmek ne ho� olur. En çok ihtiyacımız olan
�ey birbirimize zaman ayırmak bence. Sevgililer

günü, bizim için ‘sevdiklerimizle bulu�maktır!
Sevgililer gününüz kutlu olsun” dedi. 

Fenerbahçe’de ‘Kentsel
Dönüşüm Konferansı’

Fenerbahçe’de ‘Kentsel
Dönüşüm Konferansı’

Fenerbahçe’de ‘Kentsel
Dönüşüm Konferansı’

Fenerbahçe’de ‘Kentsel
Dönüşüm Konferansı’

Fenerbahçe’de ‘Kentsel
Dönüşüm Konferansı’

Fenerbahçe’de ‘Kentsel
Dönüşüm Konferansı’

Rasimpaşa’da
‘ŞİDDET’
semineri 

Zühtüpaşa’da ‘Okuma Atölyesi’ 

Fenerbahçe’de ‘Kentsel
Dönüşüm Konferansı’

Iletişimde insan
tanıma sanatı
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TÜRK�YE’N�N önemli ça�da� sanat
galerilerinden biri olmayı hedefleyen

Adıgüzel Sanat Galerisi’nin açılı�ı, 
23 Ocak Çar�amba günü yapıldı.
Anadolu yakasında Ata�ehir’in ilk
sanat galerisi olma özelli�i ta�ıyan
Adıgüzel Sanat Galerisi’nin açılı�

kokteylinde, birçok sanatçı ve
sanatsever biraraya geldi. Adıgüzel
Sanat Galerisi açılı�ıyla beraber 24

profesyonel sanatçının katıldı�ı
“Karma-Karı�ık” adlı resim sergisine
evsahipli�i yaptı. Sergide; Adil Salih,
Altan Çelem, Burçak Cansu, Ercan
Süelden, Evren Erol, Güner Yener,
Halim Çeliker, �brahim Çiftçio�lu,

Kazım Karakaya, Murat Tolga, Murat
�rtem, Nesrin �çen, Orhan Benli,
Özgür Yener, Saim Erken, Salih
Kele�, Selahattin Aydın, Serpil

Yazman, �erif Günyar, Tülay �çöz,
U�ur Durak, Vedat Örs, Yusuf Ziya

Aygen ve Yüksel Diyaro�lu’nun
eserleri yer alıyor. Açılı�ta, ayrıca

Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Müzik
Bölümü ö�rencileri de ziyaretçilere

müzik ziyafeti sundu. “Karma-
Karı�ık” adlı sergi, Adıgüzel Sanat
Galerisi’nde, 23 �ubat Cumartesi

gününe kadar gezilebilir.

EU.EM.NET (Mes le ki e�i tim de
ka li te nin de vam l� l� �� n�n sa� lan -
ma s� n� des tek le me ve i� ve ren le -

rin ge rek si nim du yu lan be ce ri le rin tah -
mi ni sü re ci ne da hil edil me si için Av ru -
pa’da sis te ma tik bir yak la ��m olu� tur -
ma) isim li Brük sel Mer kez li Leo nar do
Da Vin ci Mul ti la te ral Net work Pro je -
si’nin aç� l�� top lan t� s� geç ti �i miz ay
Slo vak ya’n�n ba� ken ti Bra tis la va’da
ya p�l d�. 

Pro je de Tür ki ye ad� na Eren köy
Zih ni pa �a Halk E�i ti mi Mer ke zi ve
YE S� DEF (Tür ki ye Ye mek Sa na yi ci le -
ri Der nek le ri Fe de ras yo nu) yer al d�.
Ku rum ad� na top lan t� ya, mer kez mü dü -
rü Ul vi ye Ba yar ile Mü dür Yar d�m c� s�
Ni hal Mert Ge dik ka t�l d�. Mer ke zin
part ne ri ol du �u pro je nin ko or di na tö rü,
Slo vak ya’da bu lu nan Böl ge sel Ge li �im
Ajan s�. Slo vak ya, H�r va tis tan, Ro man -
ya, Bul ga ris tan, Avus tur ya, �n gil te re,

Lük sem burg, Ma ke don ya ve Tür ki -
ye’den top lam 13 part ne rin tem sil ci le -
ri nin ka t�l d� �� top lan t� n�n ilk gün de mi
part ner le rin bir bir le ri ni ve ye ter lik le ri -
ni ta n�t ma la r�y d�. Ta n� t�m lar ku rum la -
r�n ha z�r la d�k la r� su num lar va s� ta s�y la
ger çek le� ti ril di. Ar d�n dan ko or di na tör
ku rum pro je ile il gi li ça l�� ma tak vi mi -
ni, i� pay la �� m� ile il gi li ha z�r la d� �� pla -
n� ve pro je nin fi nan sal yö ne ti mi ile il gi -
li ku ral la r� içe ren bir su num yap t�. 

Ad�güzel
Sanat

Galerisi
aç�ld�

Zihnipaşa Halk Eğitim, Slovakya’daydı

Erenköy
Zihnipa�a Halk
E�itimi Merkezi,

geçti�imiz ay
Slovakya’da

yapılan
Leonardo Da

Vinci
Multilateral

Network
Projesi’nin açılı�

toplantısına
katıldı. 

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

İlanlarınız için 
�stanbul Üniversitesi

Ö�renci Kimlik Kart�m�
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
U�ur SARI�EN

KAYIP iLANI
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ATO’nun ka rar gâ h� da, Av ru pa Bir li �i’nin
(AB) “pa yi tah t�” da Brük sel’dir. Bu el bet si -
ya sal sim ge olan bir mer kez dir. Bel li bir
dün ya gö rü �ü nü pay la �an ül ke le rin as ke ri

ve si ya sal or ga ni zas yon la r� n�n ifa de si dir. Tür ki ye
NA TO’nun üye si dir ama AB’nin de �il. Brük -
sel’de Tür ki ye’yi her iki ör güt nez din de tem sil
eden iki ay r� bü yü kel çi bu lu nur. Dik kat; Brük -
sel’de Tür ki ye’nin Bel çi ka Bü yü kel çi si'nin ol du -
�u nu da unut ma ya l�m. He men bir sap ta ma:
üye si ol ma d� �� m�z AB için ora da dev le ti tem sil
eden bir bü yü kel çi miz var d�r. 

AB, uzun bir geç mi� te bir çok Av ru pa l� en te -
lek tü el ve si ya set çi nin sev da s� ol mu� bir ide al -
dir. 16. yüz y� l�n ba� la r�n dan be ri, ta a bü yük hü -
ma nist Eras mus’tan ba� la ya rak bu bir lik fik ri sü -
re gel mi� tir. Özel lik le k� ta Av ru pa s�’nda bu u�ur -
da ki si ya sal çal kan t� lar, kan l� sa va� lar say mak la
bit mez. ��in özü ne ba kar sa n�z ef sa ne vi Fran s�z
ge ne ral ve im pa ra tor Na pol yon Bo na part ve
hat ta son as r�n gö zü ka ra Al man ön de ri Hit ler de
bu da va n�n ve olu �u mun pe �in dey di ler. So nun -
da AB san ki sa va� la de �il; Av ru pa ül ke le ri nin
ara la r�n da ki sa va �� unu ta rak, geç mi� te b� ra ka -
rak uz la� ma la r�y la ku rul mu� ol du, öy le sa y�l d�.
Oy sa ki bal gi bi sa va� lar sil si le si so nun da, ç� kar
bir li �i nin pu su la s� na gö re �e kil len di ril di. Ön cü le -
ri de iki bü yük ra kip Al man ya ve Fran sa ol du.
�kin ci bü yük sa va� bu ül ke le re “ola ma ya cak”la -
r� gös ter di. Di �er le ri de ka bul et ti. 

Bi rin ci tes pit ve ya so ru bu ra da or ta ya ç�k t�:
AB si ya si co� raf ya s� ne re le ri dir? �kin ci si de tam
ola rak di le ge ti ril me yen H� ris ti yan l�k or tak pay -
da s� d�r. Her iki so ru da esa s�n da “so run”dur. �lk
so ru nun ke sin ce vap la na cak bir bö lü mü, bu bir -
li �in için de Rus ya’n�n bu lun ma ya ca �� d�r. Za ten
Rus ya hiç bir za man “kla sik” Av ru pa l� ol ma m�� -
t�r. Göv de si esa sen As ya’da d�r. Üs te lik te
Slav'd�r ve Or ta doks’tur. Aca ba “öz/ha ki ki Av ru -
pa” Ger men ler/Frank lar ve La tin ler den mi iba ret
sa y�l mak ta d�r? Ve Ka to lik ve Pro tes tan lar dan…
Di �er yan dan Ang lo sak son �n gil te re öz ev lat m� -
d�r yok sa üvey mi dir? Bu nu ya n�t la ya cak olan lar
yal n�z ca Al man ve Fran s�z lar de �il, ta bi ki �n gi liz -
ler dir. �n gi liz le rin bi raz b� y�k al t�n dan gü lüm se -
dik le ri ni de ra hat ça gö re bi lir si niz. Pa ra bi ri mi ne
de geç me mi� ler dir.

ABD’nin he nüz ol ma d� �� za man lar da Ba t�
uy gar l� �� Av ru pa l� ve Bri tan ya l� lar dan olu �u yor -
du. Dün ya y� pe ka la ida re edi yor lar d�. AB, hiç
ku� ku suz em per yal gü cü nü kay bet ti �i ni an la -
yan ül ke le rin güç bir li �i an la y� �� n�n esi ri dir. Ama
ar t�k AB ça re siz lik ten do �u Av ru pa ül ke le ri ni içi -
ne ala rak co� raf ya s� n� bü yüt se de, ha t� ra lar da
kal ma ya ba� la m�� gör kem li y�l la r�n güç ve et kin -
li �i ne ar t�k ka vu �a ma ya ca �� n� da an la mak ta ve
ABD’nin ka nat la r� al t�n da dik dur ma ya ça l�� mak -
ta d�r. 

Tür ki ye’nin bu si ya sal se rü ven de mev ki i ne
ola bi lir di? 1961’den be ri gir di gi re cek po zis yo -
nun da, e�ik te bek le yen Tür ki ye böy le bir bir lik -
te li �in un su ru ola bi lir mi? Bu �ek len dai ma
olum lu ce vap la na rak bu gü ne ula ��l d�. So nun da
Tür ki ye Ba� ba ka n� bi li nen ‘rest’ini çek ti. Ger çi
he men ar d�n dan “çe vir ka z� yan ma s�n” üs lu buy -
la rest yu mu �a t�l d�. Bu de fa da ta rih sel “do �u-
ba t�” me se le si or ta ya tek rar ç�k t�. “�ang hay
Be� li si” ile flört ede bi li riz de me ye ge ti ren Ba� -
ba kan inan d� r� c� ol ma sa bi le, eze li bir so ru na
bel ki de i�in ta rih sel bo yu tu nu bil me den ve he -
sap la ma dan, yal n�z ca ge le cek kay g� s�y la de �in -
mi� ol du. Ko nu nun ko nu �ul ma yan fa kat özün de
AB’nin kim ya s� n� olu� tu ran din fak tö rü me se le si
de or ta ya sa ç�l d�. Türk hal k� esa sen ger çe �i gör -
mek tey di. Za man bu gö rü �ü per çin le di. 

Brük sel de �er le ri, NA TO’su ile AB’si ile ha len
Tür ki ye ha ya t�n da so mut yer tu tu yor. �ang hay
ve yük se len do �u de �er le ri ise; ge le nek ler den,
Or ta As ya kar de� lik le rin den ne ka dar dem vu ru -
lur sa vu rul sun, Türk le rin ya �a m�n da kar �� l� �� ol -
ma yan so yut ko nu mu nu sür dü rü yor. Tür ki ye
son za man lar da ki ken din den faz la s�y la ho� nut
söy le miy le aca ba avu nu yor mu, yok sa ken di ni
mi al da t� yor? D�� ili� ki ler de ka rar s�z l�k,  sav ruk -
luk ül ke le rin güç süz lü �ü nün be lir ti si dir di ye bi li -
nir. Do �u ile ba� da� mak ba� l� ba �� na ve son de -
re ce cid di bir pro je dir.

Murat  KATOĞLU

N

BRÜKSEL-�ANGHAY

GEL�R�N�N Türgök/Türkiye
Görme Özürlüler Vakfı'na
aktarılaca�ı ‘Arma�an'ın

Penceresi” sergisi, 15 �ubat
ak�amı açıldı. Arma�an

Portakal'ın 3 yıl boyunca farklı
ülkelerde çekti�i foto�raflarının

yer aldı�ı serginin açılı�ına,
Kadıköy Belediyesi Ba�ka
Yardımcısı Hulusi Özocak,

tiyatrocu ve komedyen Metin
Zako�lu ile müzisyen Murat

Evgin'in de aralarında bulundu�u
kalabalık bir davetli toplulu�u katıldı.
Sergiyi açılı� gününden bir süre önce

sergiyi ziyaret eden Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami Öztürk, Portakal'ın

Kadıköy isimli
çalı�masını satın

alarak göreme
engellilere destek
oldu. 24 �ubat’a
kadar Kozyata�ı

Kültür Merkezi’nde
açık kalacak olan

sergideki
foto�rafların

satı�ında elde
edilecek gelir, görme
engellilere kabartma

kitap alımında
kullanılacak.

● Bü�ra TANRITANIR

1974’ten bu ya na oy na d� �� TV di zi le ri, si ne -
ma ve ti yat ro oyun la r�y la ken di ni sev di ren
ve be nim se ten usta tiyatrocu Tuncay Özi -

nel, tüm zor luk la ra ra� men ti yat ro su nu ya �a t� yor. 
Ni ce Y�l la ra, Ya �a m�n Se si, Yüz le� me ve

H�r s� zis tan, Ben Bü yü yün ce �n san Olu cam ve
Uyan Uyan Ga zi Ke mal oyun la r� n�n ar d�n dan
Tun cay Özi nel son ola rak Ali Yay l�, �dil Yaz gan,
Ke rem Kes kin ve Öz ge So yal’�n da kad ro sun da
ol du �u “Pa di �a h�m Çok Ya �a” ad l� ko me di oyu -
nuy la ti yat ro se ver ler le bu lu �u yor. 2 per de den
olu �an oyun, her cu ma gü nü 20.30’da her pa zar
gü nü de 16.00’da sah ne le ni yor. Oyun da, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de gö rün -
tü sü ve se siy le se yir ci ler le bu lu �a rak, Hay dar -
pa �a Ga r� ve çev re sin de ki son ge li� me le ri de -
�er len di ri yor. Biz de Ga ze te Ka d� köy ola rak
oyu nu iz le me ye git tik. Oyun da ki si ya si söy -
lem le rin ya n� s� ra yap t� �� es pri ler le bi zim le be -
ra ber tüm sa lo nu gül dü ren Özi nel’e çok te �ek -
kür ler! Oyu nun ar d�n dan si zin için Özi nel ile
ti yat ro ve Ka d� köy hak k�n da ke yif li bir soh bet
et tik...

� “Pa di �a h�m Çok Ya �a” ad l� ti yat ro oyu -
nu nu zun haz�rl�k süreci nas�ld�? Oyun ne ka -
dar sah ne le ne cek?

Bu oyu nu 1 ay da ha z�r la d�k. Bu y�l oy na ya -

ca ��z. Bel ki önü müz de ki y�l da oy na -
ma ya de vam ede riz. 

� Ti yat ro nun ya va� ya va� öl dü �ü
söy le ni yor, siz ne dü �ü nü yor su nuz bu
ko nu hak k�n da?

Bu ko nu çok de rin. As l�n da çok faz -
la ko nu� mak is te mi yo rum. Ti yat ro öl -
mez. Hiç bir za man, dün ya n�n hiç bir ye -
rin de öl mez. Bu gün Pa ris’te her ge ce
500 ti yat ro per de si ni aç� yor. Tür ki ye’de
ne ya z�k ki bir kül tür ve eko no mik eroz -
yon söz ko nu su. Özel ti yat ro lar, dev let
ve �e hir ti yat ro la r� na gö re da ha ucuz.
Ti yat ro ya gi de cek bir ai le nin, bir oyu nu
iz le mek için çok bü yük mas raf yap ma s�
ge re ki yor. Bu ne den le ti yat ro ya olan il -
gi es ki si gi bi de �il. �s tan bul’da ki tra fik
de bu na ek le nin ce in san lar evlerin den
ç�k mak is te mi yor. Ben 55 y�l d�r ti yat ro
ya p� yo rum. Ti yat ro be ni ya �a t� yor. De -
mek ki hâ lâ ya �� yo ruz.

� Dev let ve �e hir Ti yat ro la r� üze rin de ki
bas k�, özel ti yat ro lar için de ge çer li mi?

Dev le tin özel ti yat ro la ra des te �i var. Ge çen -
ler de ka r�� t� r�r ken bul dum. 1982 y� l�n da ba na
sor mu� lar bu ko nu hak k�n da yi ne. Ben, “Dev let
yar d� m�, bu bi çi miy le yan l�� t�r. Çün kü ile ri de ti -
yat ro lar üze rin de bas k� ge ti rir” de mi �im. Ben öy -
le �ey ler du yu yo rum ki… Ti yat ro la r�n için de bu -
lun du �u du rum dan uta n� yo rum. Dev let des te �i
için mü ra ca at eden bir ti yat ro nun, ga ze te nin ilk
say fa s�n da ya y�n la nan Tay yip Er do �an’�n fo to� -
ra f� ve ‘Sa y�n Er do �an’a çok te �ek kür ede riz’ di -

ye bir ya z� s� var. Bu du rum bir ti yat ro ya hiç
ya k�� m� yor. Ben bi raz da ha dev let yar d� m�
al� yo rum. A�a �� s�n dan ve ri yor lar ba na. Ben
dev let ta ra f�n dan çok da se vi len bir ti yat ro
de �i lim. (Gü lüm sü yor.)

� Ka d� köy’ün si zin için öne mi ne dir?
Ben do� ma-bü yü me Ka d� köy lü yüm.

Ka d� köy Be le di ye si Ba� ka n� Se la mi Öz türk
ilk se çil di �i za man “Tür ki ye si zin le gu rur
du yu yor” ad l� oyu nu mu zun ga la s� na gel di.
Ben al k� �� dur du rup “Ba� kan ho� gel din Ka -
d� köy’e” de dim.  Ha lit Ak ça te pe, Er can Yal -
gan, Ay �en Gru da gi bi bir çok isim var d�. Bu
dua yen kad ro za man za man ev de ça l� �� yor -
du. Ka d� köy gi bi bir il çe de sa lon yok tu. “Bi -
ze söz ver, Ka d� köy’e sa lon ya pa ca �� na da -
ir” de dim. “Ka d� köy’de ki hal ka söz ve ri yo -
rum, ti yat ro sa lon la r� ya pa ca ��m” de di Ba� -
kan. Se la mi Öz türk sö zü nü tut tu ve zan ne di -
yo rum ki 6 ti yat ro sa lo nu aç t�. Ben Sü rey ya
Ope ra s�’na gi rer ken a� la d�m. Çün kü ço cuk -
lu �um Ka d� köy’de geç ti. Ope ra da ha son ra
si ne ma ol mu�. Ora n�n tek rar ope ra ol ma s�
için ne ya pa bi le ce �i mi dü �ü nü yor dum. Se la mi
Ba� kan tek rar ope ra ol ma s� n� sa� la d�. Ben ne ka -
dar ora da oy na ma ya cak ol sam da be nim için de -
�er liy di. Se la mi Öz türk, yap t�r d� �� sa lon lar dan
hiç bir üc ret is te mi yor. Bu ra la r� halk evi gi bi kul -
la n� yo ruz. Bu Türk ti yat ro su na ve ril mi� en bü -
yük des tek tir. Ben ken di ç� ka r�m için Se la mi Öz -
türk’ün pe �in de de �i lim. Türk ti yat ro su na bu ka -
dar des tek ver di �i için hep ar ka s�n da y�m. Ve çok
se vi yo rum ken di si ni. Ek sik ol ma s�n. Ben bun la r�

ge nel mer kez de de an lat t�m. Bu sa lon la r�n en bü -
yük öne mi ise, oy na d� �� m�z sah ne ler de genç ler
de ama tör ola rak ti yat ro ö� re ni yor lar, ya p� yor -
lar,ya �� yor lar. Mü zik ö� re ni yor lar. Genç le re ka -
p� aç�l d� böy le lik le. 

� Ka d� köy’de en çok ne re yi se vi yor su nuz?
Ben Ka d� köy’ün her ta ra f� n� se ve rim. Ta bi

be nim ço cuk lu �um da ki Ka d� köy ba� kay d�. 
� So ka �� n� za Türk ti yat ro su nun ön cü isim -

le rin den Be di a Mu vah hit’in is mi ni ve ril me si ni
sa� la m�� s� n�z. Bu nun hi kâ ye si ni bi zim le pay la -

��r m� s� n�z?
Bi zim so ka ��n is mi La le So kak’t�. Da ha

son ra so ka ��n is mi ni de �i� ti rip An ti ka c� lar So -
ka �� yap m�� lar. Ama bi zim so kak ta an ti ka c�
yok. �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’ne te le fon
aç t�m, “Bu so kak ta an ti ka c� yok. An ti ka ola rak
kas te di yor sa n�z bir tek ben va r�m. Lüt fen bu nu
de �i� ti re lim” de dim. “Pe ki, ne ol ma s� n� is ter si -
niz?” de di ler. Ben de, “Be di a Mu vah hit So kak
ol sun” de dim. Son ra bü tün bi na la r� biz zat ge ze -
rek, “So ka �a han gi is min ko nul ma s� n� is ter si -
niz” di ye sor dum. “Tun cay Özi nel” so kak ol -
sun di yen ler de ol du. Ama ta bii ki ben bu nu
tek lif ede mem. Ama çok gü zel bir �ey. “Ben öl -
dük ten son ra ya par s� n�z” de dim. �im di so ka �� -
m� z�n ad� Be di a Mu vah hit so kak ol du.

Bir de Armağan’ın penceresinden bakın...

Özi nel, ye ni oyu nuy la CKM’de
SE YiR Ci LE RiY LE BU LU ŞU YOR

Tiyatro ya�amının 55. yılını geride bırakan Tuncay Özinel,
‘Padi�ahım Çok Ya�a’ adlı yeni oyunuyla Caddebostan Kültür

Merkezi’nde seyircileriyle bulu�maya devam ediyor. 

● Muzaffer Ayhan KARA

GEÇEN hafta Moda’daki Bar�� Manço
Kültür Merkezi sahnesinde Kabare Dev
Aynas�’n�n son oyununu izledim. Özel

tiyatrolar�n ya�am alan� bulamad��� ve tek
tek kapand��� bir devirde, 2001 krizinin tam

da göbe�inde usta
tiyatro adam� Ali

Erdo�an’�n kurdu�u
tiyatroda son olarak

yaz�p-yönetti�i ve rol de
ald��� “Bize Bir Haller
Oldu” (ondan önce de

“�li�kime �li�me”,
“Sansasyonun Kadar
Konu�”, “T�pk�s�n�n
Aynas�”, “Külah�ma

Anlat” oyunlar� yaz�p-
yönetmi�ti),

yurdumuzdan ve
yurdum insan�ndan

durumlar� usta bir yergi
(hiciv) penceresinden aktar�yor. Günümüz

Türkiyesi’nin siyasal ve toplumsal
atmosferine de göndermeler yapan oyun,

“masal” finaliyle cesur bir yakla��m
sergileyerek bir “korku imparatorlu�una”

dönü�en yaln�z ve güzel ülkemizde uyar�c�
rolünü yerine getiriyor. Bu arada, iktidara

yeterince muhalefet yapamayan muhalefet
de ele�tiriden pay�n� al�yor. “�leri demokrasi”
vurgusu, endi�e ve korku atmosferi siyasal

ele�tirinin doruk noktas� olurken, yar��ma
programlar�, kö�e yazar� gibi parodilerde

günümüz medyas�n�n durumu güldürürken
ciddi olarak ele�tiriyor da… Müzik ve dans

ögeleriyle desteklenen oyunun bir tercih
oldu�u a�ikar olan son derece sade dekoru,

oyuncular�n ve oyunculu�un ön planda
olmas�na olanak tan�yor. Kostümler de
abart�s�z ve tiplemelerin karakteristi�ine

elveri�li, iyi.  Oyunda, Kabare Dev
Aynas�’n�n di�er oyunlar�nda da oldu�u gibi

geleneksel Türk tiyatrosunun tipik çizgileri,
ay�r�c� özellikleri belirgin… Bize Bir Haller

Oldu, aileyi, bireyi oldu�u kadar toplumu da
hicvediyor, siyasal iktidar� da… Kad�n-
erkek, baba-o�ul, yarg�ç-san�k, medya

yöneticisi-kö�e yazar�, h�rs�z-ev sahibi vb.
e�le�melerdeki sürükleyicilikten yararlanan

yönetmen, ayn� zamanda
ba�roldeki Ali Erdo�an,

hakikaten “sarho�” ve “küçük
memur” tiplemelerinde

oyunculu�unun da zirvesine
ç�k�yor. Ertan Özgül’ün

dekor-kostümlere, Murat
K�z�lkaya’n�n ���k ve sese,

Ayhan Yava�’�n müzik
düzenlemeye imza att���
oyunda Sibel Erkan ve

Merdan Kardan’�n da Ali
Erdo�an’�n yan� s�ra son

derece ba�ar�l�, hatta yer yer
p�r�lt�l� oyunculuklar�n�n da
alt�n� çizmek gerek. Meriç

Ero�lu ve Ça�la �ado�lu da s�r�tmayan
oyunculuklar�yla alk��� hak ediyorlar. Ekip,
“Neler oluyor bize?” sorusunu e�lendirip

güldürürken dü�ündürerek B�R güzel
soruyor ve yan�t�n� da izleyicilere b�rak�yor.

Oyunu Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
izlemek mümkün. Ben izledi�imde salon
doluydu, biletlerinizi önceden alman�zda

yarar var. �yi seyirler. (Gi�e: 0216 418 95 49;
Toplu Sat��: 0537 046 67 55)

NELER OLUYOR BiZE?
Ali Erdo�an’ın kurdu�u tiyatroda
son olarak yazıp-yönetti�i ve rol
de aldı�ı “Bize Bir Haller Oldu”,

yurdumuzdan ve yurdum
insanından durumları usta bir
yergi penceresinden aktarıyor.

Yazar adaylarından Öykü Günü kutlaması
● Semra ÇELEB�

14 �ubat tüm dünyada Sevgililer
Günü olarak bilinse de edebiyat

dünyas� için çok önemli bir ba�ka
anlam� daha var; Dünya Öykü Günü.

2002 y�l�ndan bu yana çe�itli
etkinliklerle kutlanan bu gün,

öykülere ve yazarlara bir sayg�
duru�u niteli�inde. PEN Türkiye

Öykü Ödülü’nün bu y�lki sahibi ise
öyküye getirdi�i yeniliklerden ötürü Leyla Erbil

oldu. 14 �ubat Per�embe günü Sevgililer Günü
nedeniyle “1 Milyar Aya�a Kalk�yor” dans

etkinliklerinin yan� s�ra Kad�köy’de Dünya Öykü
Günü kutlamas� vard�. Ko�uyolu Mahalle Evi

Yazarl�k Atölyesi üyeleri, Kad�köy �skelesi
önünde ellerinde, uçlar�na öykülerini

ba�lad�klar� balonlarla bulu�tular. Rulo haline

getirdikleri öykülerini balonlar�n ucuna ba�layan
yazarlar, tüm dünyaya yay�lmas� amac�yla uçan
balonlar� gökyüzüne b�rakt�lar. Burada yap�lan
k�sa aç�klamada ise �unlar söylendi: “Bu 14

�ubat Dünya Öykü Günü için geldi�imiz
Kad�köy vapur iskelesinde, Eminönü’nden,
Be�ikta�’tan, Adalar’dan gelenlere selam

getirdik. Yine o vapurlarla gidenlerle selam
gönderdik. Ko�uyolu Mahalle Evi Yazarl�k

Atölyesi olarak, göklere b�rakt���m�z
balonlarla, uzak diyarlara yolcu ta��yan
uçaklara, denizlere s��mayan mart�lara,

sual edildi�imiz turnalara, onlar gibi olmak
istedi�imiz kartallara selam gönderdik.
Ellerimizde rulo yap�p iple ba�lad���m�z
öykülerimizle yollara dü�tük. Bizim gibi

yollarda i�ine ko�turan bütün emekçilere,
mahzun askere, liseli k�zlara selam
getirdik. Öykülerimizi okuyarak bizi

onurland�ranlara te�ekkür etmeye geldik.
Kad�köy’de bugün hazan vard�, ne�e vard�,
karde�lik, sevgi ve bar�� vard�. Gökyüzünde

gezinen rengârenk balonlar�m�z vard�. Ve
oturdu�umuz tahta bankta ellerimizde en güzel
yiyece�imiz, simit ve çay vard�. Bugün Kad�köy
vapur iskelesinde güne� vard�. Burada insanlar

ümitleriyle vard�.”
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● Sem ra ÇE LE B�

Uzun y�l lar Dev let Ti yat ro su’na emek ver -
dik ten son ra Ti yat ro Bi te at ral ad l� özel
bir ti yat ro ku ran ve iki y�l ön ce “Me de a”

ro lüy le kar �� m� za ç� kan Ay �e Leb riz Ber kem, bu
se fer s� ra d� �� bir ya za r�n s� ra d� �� ha ya t� n�n iz le -
ri ni ta �� yan bir öy kü sü nü ta �� yor sah ne ye. 

Fran s�z sa nat ç� Je an Coc te au’nun yaz d� ��
“�n san Se si” do ku nak l� bir ay r� l�k öy kü sü nü an -
la t� yor. Prö mi ye ri ni �s tan bul Ulus la ra ra s� Ti yat -
ro Fes ti va li kap sa m�n da ya pan oyun, tek ki �i lik
per for mans ile Ay �e Leb riz Ber kem ta ra f�n dan
yo rum la n� yor. 

Ti yat ro Bi te at ral’in ikin ci pro dük si yo nu olan
Je an Coc te au’nun “�n san Se si”, ay r� l� ��n ilk
gün le ri ni ya �a yan â��k bir ka d� n�n sev gi li si ile

yap t� �� “son” te le fon ko nu� ma s� na odak la n� yor.
Te le fo nun bir ucun da, terk edil di �i için ac� çe -
ken fa kat bu nu as la gös ter me yen, ay r� l� ��n son
an�n da bi le tut ku su nu giz li bir ba� l� l�k la sür dü -
ren bir ka d�n; di �er ucun da ise ve da eder ken bi -
le dü rüst ol ma y� be ce re me yen bir adam... Hi kâ -
ye, bi lin dik bir ay r� l�k hi kâ ye si ne ben zi yor mu�
gi bi gö rün se de al� ��l m� ��n d� ��n da ki yak la �� -
m�y la ta n� d�k ola n� ya ban c� la� t� ra rak iz le ye ni
gö rü ne nin öte si ne ula� t� r� yor. Ada ma inan mak
is te yen ka d�n ne re ye ka dar bu nu sür dü re bi lir?
A� k�n ne fe si nin ke sil me ye ba� la d� �� o “an” ne
za man ge lir? Ka d�n ne za man b� ra k�r tu tun ma -
y�? Ne za man izin ve rir ha ya t�n dan ka y�p git me -
si ne â��k ol du �u ada m�n? 

� MER KEZ DE KA DIN LAR VAR
Ti yat ro Bi te at ral, Fran s�z �a ir, ya zar, res sam,

yö net men, sah ne ta sa r�m c� s� Je an Coc te au’nun
1930 y� l�n da yaz d� �� “�n san Se si” oyu nu nu se -
yir ci nin, hi kâ ye nin içi ne ra hat ça gi re bil me si için
za man d� �� bir nok ta dan ve ça� da� bir al g� dan
yo la ç� ka rak sah ne li yor. Son de re ce s� ra dan bir
ile ti �im ara c� olan te le fon, söz cük ler ve ses siz -
lik ler yo luy la ka d� n�n ac� s� n� de rin le� ti rir ken ay -
n� za man da sev gi li si ile ara s�n da ki ili� ki yi de se -
yir ci için gö rü nür k� l� yor.

�lk oyu nun da Eu ri pi des’in in ti kam h�r s�y la
do lu ka d�n ka rak te ri Me de a’y�, ikin ci oyu nun da
ise terk edil mi� â��k bir ka d� n� sah ne ye ta �� yan
Ay �e Leb riz Ber kem, her iki oyu nun da “ka d�n”
mer kez li ol ma s�y la ti yat ro nun ken di çiz gi si ni
be lir le di �i ni söy lü yor ve de vam edi yor: “Ne var
ki ka d� na ili� kin ola rak ya p� la cak her oyu nun
ge ri sin de in sa n�n, in san ili� ki le ri nin ve sis te min

sor gu lan ma s� ka ç� n�l maz d�r. Bi te at ral, bu nun bir
an lam da po li tik bir du ru �u da ge ti re ce �i nin bi -
lin cin de ola rak me se le le ri oyun üze rin den tar t�� -
ma y� önem se mer. Ti yat ro yap ma ya ka rar ver -
mek ka dar her �e ye ra� men ti yat ro yap ma y� sür -
dür mek ba� l� ba �� na po li tik bir du ru� tur. Bu, Bi -
te at ral’in bun dan son ra ki pro je le rin de de in sa na
da ir me se le le ri ken di me se le si ola rak sah ne ye
ta �� ya ca �� an la m� na ge li yor.”

Tek ki �i lik per for man sa da ya l� olan oyun da
ka rak te re can ve ren Ay �e Leb riz Ber kem, ay n�
za man da yö net men li �i de Cem Ba za ile be ra ber
üst le ni yor. Tüm s� z� s� na kar ��n “a� k�n” mey dan
oku ma s� n� sah ne de iz le mek is ter se niz 24 �u bat
Pa zar gü nü sa at 16.00’da Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde ilk kez iz le yi ciy le bu lu �a cak oyu -
nu ka ç�r ma y�n!

SIRADIŞI SANATÇI
JEAN COCTEAU 

1889 yılında Paris’te do�an Cocteau
gençlik yıllarında �iir ve yazına ilgi duydu.

Dönemin sürrealist, dadacı ve kübist
öncü sanatçılarıyla arkada�lıklar kurdu,
�iirler, piyesler, romanlar ve �arkı sözleri
yazdı. Garip özel ya�amıyla dikkat çekti,

farklı cinsel kimliklerle ili�kiler ya�adı.
Cocteau’nun filmleri yo�un sanatsal ve
fikri altyapıları ile fark yarattı. Cocteau

modern sanat ve sinema dünyasına çok
büyük katkılarda bulundu.

11 Ekim günü Édith Piaf’ın öldü�ü
açıklandıktan kısa bir süre sonra (aynı

gün içinde) çok sevgili dostu Jean
Cocteau da hayata veda etti.
Cocteau’nun Piaf’ın acısına

dayanamadı�ı için kalp krizi geçirdi�i
söylenir.

Tiyatro Biteatral,
‘Medea’nın ardından yine
ilginç bir oyunla sahneye
çıkıyor. Fransız sanatçı

Jean Cocteau’nun,
dokunaklı bir ayrılık

öyküsünü anlattı�ı ‘�nsan
Sesi’ni sahneye ta�ıyan

tiyatronun kurucusu
Ay�e Lebriz Berkem,

tüm tiyatroseverleri 24
�ubat’ta CKM’deki

galaya bekliyor. 

Tiyatro Biteatral, ‘�nsan Sesi’ ile sahnede!
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Fikirtepe ve çevresinde heyecanla beklenen uygulama imar
projesindeki son durum, Kadıköy Belediye Ba�kanı’nın da

katıldı�ı CHP �lçe te�kilatının panelinde masaya yatırıldı. �BB’nin
ba�ta verdi�i bazı hakları geri alması nedeniyle sürecin tıkandı�ını söyleyen Kadıköy Belediye Ba�kanı Av. Selami Öztürk,

Fikirtepelilerin haklarını korumak adına plan de�i�ikliklerine itiraz ettiklerini belirterek, Fikirtepelilerin yanında oldu�unu söyledi. 

UZUN y�llar Kad�köy’de görev yapan gazeteciler,
Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk'ün ev
sahipli�inde bir araya gelerek nostalji yapt�lar.

Türkiye Gazetesi muhabiri Cüneyt Bitikçio�lu'nun
organizasyonuyla Fenerbahçe Khalkedon’da
bulu�an  Kad�köy’ün eski gazetecileri; Burak

Ersemiz, Erdo�an Akta�, Selahattin K�nal�, Tuncer
Köseo�lu, Melda Tuncel, Tahsin Tavac�, Murat
Buldu, Baki Öz���k, Co�kun Bel, Bülent Ülger,

Yalç�n Bel, Taci Öcal, Mustafa Bakacak, Cumhur
Elmas, Canan Temalkaya ve Kad�köy Belediyesi
Bas�n Dan��man� Arife Avcu Çall�o�lu, bölgede

birlikte çal��t�klar� dönemdeki gazetecilik an�lar�n�

tazelediler. 15-20 y�l önce Haydarpa�a Numune
Hastanesi'nde bölge muhabirli�i ve Kad�köy

Adliyesi’nde adliye muhabirli�i yapan gazetecilerin,
günümüzde farkl� konumlarda ve kurumlarda
olmas�na ra�men dostluklar�n�n sürmesinden

memnuniyet duydu�unu kaydeden Ba�kan Öztürk,
kendisinin de gecede an�lar�n�n tazelendi�ini

söyledi. Keyifli geçen gecede, daha önce çal��an
birçok muhabirin ve gazetecinin eksikli�ini de

vurgulayan gazeteciler, nostaljik bulu�ma
yeme�inde eksikli�i hissedilen ya da haber

verilemeyen di�er gazetecilerin de davet edilerek
bir kez daha tekrarlanmas� karar�n� ald�lar.

● Mustafa SÜRMEL�

CHP Ka d� köy �l çe Ba� kan l� �� ta ra f�n dan 14
�u bat Per �em be gü nü Fi kir te pe Sa ray Dü -
�ün Sa lo nu’nda dü zen le nen “Kent sel Dö -

nü �üm” ko nu lu hal ka aç�k pa nel de Fi kir te pe’nin
du ru mu ma sa ya ya t� r�l d�. Ak �am sa at le rin de dü -
zen le nen pa ne le yo �un il gi gös te ren Fi kir te pe li -
ler top lan t� sa lo nu nu dol du rur ken, pa ne lin ko -
nu� ma c� la r� ara s�n da bu lu nan Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’ten böl ge nin ak� be ti
ko nu sun da bil gi al d� lar. CHP Ka d� köy �l çe Ba� -
ka n� Ne ca ti Ek �i’nin aç� l�� ko nu� ma s�y la ba� la -
yan pa nel de s� ra s�y la Mi mar Nur fe �an A� ra ve
Mi mar Bu rak Ka an Y�l maz soy kent sel dö nü �üm
ve Fi kir te pe ile il gi li bi rer ko nu� ma yap t�. Ka d� -
köy CHP �l çe Ba� ka n� Ne ca ti Ek �i ko nu� ma s�n -
da Fi kir te pe hal k� n�n ma� dur ol ma s� n� is te me -
dik le ri ni ve bu ne den le par ti te� ki la t� ola rak Fi -
kir te pe li le rin yan la r�n da ol duk la r� n� ifa de et mek
ad� na hal ka aç�k pa nel dü zen le dik le ri ni söy le di.
Ko nu nun önem li ol du �u nu ve el le rin den ge len
hu ku ki des te �i Fi kir te pe li le re su na cak la r� n� be -
lir ten Ek �i, “Bu so run, Fi kir te pe li ma� dur edil -
me den mut la ka çö zül me li dir” de di.

� ‘HER KES F� K�R TE PE L� LE RE
SAY GI GÖS TER MEK ZO RUN DA’

Plan la il gi li ya p� lan de �i �ik lik ler ne de niy le
ol duk ça s� k�n t� l� ol duk la r� göz le nen ve bir an ön -
ce Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz -
türk’ten son du rum ile il gi li aç�k la ma yap ma s� n�
ve so ru la ra ce vap ver me si ni ri ca eden Fi kir te pe -
li ler Ba� kan Öz türk’ü can ku la ��y la din le di ler. 

“Fi kir te pe bu gün ge ce kon du böl ge si de �il.
Ge ce kon du, ba� ka s� n�n ar sa s� na ya p� lan bi na de -
mek tir. Bu ra da her kes ta pu sa hi bi dir, mülk sa hi -
bi dir. Özel lik le bu nun al t� n� çiz mek is ti yo rum.

Bu son de re ce önem li. Bu gün Su adi ye’de, Zon -
gul dak’ta, Ada na’da ta pu ya ne ka dar say g� gös -
te ri li yor sa Fi kir te pe’de de her kes Fi kir te pe li le rin
ma l� na, ken di si ne say g� gös ter mek zo run da d�r”
di ye söz le ri ne ba� la yan Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Av. Se la mi Öz türk, Fi kir te pe pro je si ko nu -
sun da a�� la ma ya cak bir s� k�n t� ol ma d� �� n� dü �ün -
dü �ü nü be lir te rek, Fi kir te pe ve çev re sin de uy gu -
la ma ya ko nu lan uygulama imar pro je si sü re ci ni
de �er len dir di. 

Fi kir te pe’nin y�l lar d�r çö züm bek le di �i ni, çe -
�it li dö nem ler de de böl ge ile il gi li ça l�� ma la r�n
ol du �u nu ama bun la r�n böl ge sa kin le ri nin bek -
len ti le ri ne ce vap ver me di �i ni ifa de eden Ba� kan
Öz türk, Ka d� köy’de 2,07’den yük sek in �a at hak -
k� ol ma d� �� n� an cak mülk sa hip le ri nin ada ba z�n -
da bir ara ya gel me si du ru mun da Fi kir te pe’ye
4,14 in �a at hak k� ta n�n d� �� n�, bu nun bir ba� ka ör -
ne �i nin ol ma d� �� n� söy le di. Bu ge li� mey le Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� ola rak ken di si ve Fi kir te -
pe li le rin se vin di �i ni, o dö nem Fi kir te pe li’yle bu -
lu� tu �u bir top lan t� da Bü yük �e hir’e te �ek kür
edip, al k�� la d� �� n� be lir ten Öz türk, Bü yük �e hir’in
son uy gu la ma s� n� ele� tir dik le ri ni vur gu la d�. 

� ÖZ TÜRK: ‘HER YURT TA �IN
HAK KI NI KO RU MAK ZO RUN DA YIZ’

Tüm bu olum lu ge li� me ler so nu cun da
mülk sa hip le riy le mü te ah hit fir ma lar ara s�n -
da an la� ma lar ya p�l d� �� n� an cak Bü yük �e -
hir’in 80 met re yük sek lik s� n� r� ge tir me -
siy le bü yük bir s� k�n t�y la kar �� kar �� ya ka -
l�n d� �� n�, bu sü reç te Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� ola rak biz zat ken di si nin Bü yük �e -
hir Be le di ye si yet ki li le riy le gö rü �e rek ka ra -
r�n yan l�� ol du �u nu ken di le ri ne an lat t� �� n�
ifa de eden Ba� kan Öz türk, “80 met re s� n� r� na
Ka d� köy Be le di ye si ola rak iti raz et tik. �n san la r�n

hak la r� n� ko ru mak zo run da y�z. Sa de ce siz le rin
de �il, Ka d� köy’de ki her yurt ta ��n hak k� n� ko ru -
mak zo run da y�z” de di.

� F� K�R TE PE L� ÖZ TÜRK’E SOR DU:
‘NE YA PA LIM BA� KAN?’

Ba� kan Öz türk, Fi kir te pe li le rin ge li nen son
du rum la il gi li ser ze ni� le ri ne ve so ru la r� na da tek
tek ce vap ver di.  80 met re s� n� r� n�n ar d�n dan çek -
me me sa fe le ri ve yol pa y� ile il gi li de �i �ik lik le re
de Ka d� köy Be le di ye si ola rak ya z� l� iti raz et tik le -
ri ni, ge li nen nok ta da iti raz la r�n ka bul edi lip edil -
me ye ce �i nin bi li ne me ye ce �i ni ifa de eden Öz -
türk, “Ama bu yol lar ola y� du ru yor ora da. E�er
iyi bas k� ya par sak yol la r� kur ta r� r�z. Bu hep be ra -
ber bir lik ten ge çi yor. Bu si zin i�i niz” di ye Fi kir -
te pe li le re bir lik te ha re ket et me le ri ge rek ti �i me -
sa j� n� ver di. 

Sü re cin uza d� �� n�, �u an da pro jey le il gi li ba -
z� yet ki le rin Bü yük �e hir Be le di ye si’nde ol du �u -
nu, bu nun da pro je nin önü nü t� ka d� �� n� an la tan
Öz türk, Fi kir te pe li le rin; en ba� ta ve ri len hak la r�
ge ri al mak için Bü yük �e hir Be le di ye si’ne, si ya si -
le re bu ko nu da bas k� yap ma s� ge rek ti �i ni vur gu -

la ya rak, “Bu nun ba� ka bir yo lu yok. Di ye cek si -
niz ki, ‘Bi ze bir hak ver di niz sa de ce o hak k� m� z�
is ti yo ruz. Ye ni bir �ey is te mi yo ruz’. Kim se de
kim se ye ba� ba ��� la m� yor. Bu si zin ana n� z�n ak
sü tü gi bi he lal olan bir hak t�r” di ye ko nu� tu. 

� BE LE D� YE, �L ÇE TE� K� LA TI VE
VE K�L LE R� M�Z LE TA K�P Ç� S� Y�Z
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� ola rak ken di si nin

Fi kir te pe li le rin ya n�n da ol du �u nu, Bü yük �e hir
Be le di ye si’nden ken di si nin bi le 6 ay d�r ran de vu
ala ma d� �� n�, e�er Fi kir te pe li le re ran de vu ve ri lir -
se be ra ber ce Bü yük �e hir Be le di ye si ne gi de bi le -
ce �i ni söy le yen Öz türk, Fi kir te pe’de bir çok ye -
rin y� k�l d� �� n�, es na f�n i� ya pa ma d� �� n� ve pe ri -
�an bir gö rün tü nün or ta ya ç�k t� �� n� ifa de et ti. 

Fi kir te pe’nin 40 y�l d�r çek ti �i s� k�n t� la r� ya -
k�n dan bil di �i ni, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� ola -
rak Fi kir te pe’de ki so ru nun bir Ka d� köy lü ve bir
be le di ye ba� ka n� ola rak ken di si ni de çok üz dü -
�ü nü an la tan Ba� kan Öz türk, bun dan son ra ki sü -
reç te de Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� ola rak üze ri -
ne dü �e ni ya pa ca �� n�, Fi kir te pe li le rin ya n�n da
ha re ket ede ce �i ni vur gu la d�. Söz le ri s�k s�k al k�� -

lar la des tek le nen Öz türk, “Bu ola -
y�n ta kip çi si yiz. Be le di ye ola rak

da, �l çe te� ki la t� ola rak da mil -
let ve kil le ri miz le be ra ber bu
ola y�n ta kip çi si yiz” di ye ko -
nu� tu. 

Di �er ta raf tan Fi kir te pe -
li le re söz le� me ya par ken
dik kat li ol ma s� n� bir kez da -

ha tav si ye eden Öz türk, on la -
ra gü ve ne bi le cek le ri bir avu kat

ve gü ve ne bi le cek le ri bir mi mar
bul ma la r� n� öner di.
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

stan bul Dev let Ope ra ve Ba le si, Sü rey ya
Ope ra s�'nda ger çek le� tir di �i tem sil le ri ne
bu haf ta bir ye ni kon ser da ha ek le di: Su -
na Ko rat Ge ce si. Tür ki ye'de ope ra sa nat -
ç� s� de yin ce ak la ilk ge len isim Ley la Gen -

cer'dir. Oy sa en az onun ka dar ba �a r� l� ol mu�,
yurt d� ��n da önem li tem sil ler de ba� rol ler söy le -
mi� ba� ka ope ra sa nat ç� la r� da var. �� te on lar dan
bi ri de sop ra no Su na Ko rat't�r (Su na Ko rad).

�DOB da ha ön ce de bu gi bi ya �a yan ve ya ya -
�a ma yan dua yen sa nat ç� lar için ‘say g�’/’an ma’
kon ser le ri or ga ni ze et ti. Ley la Gen cer ve Zeh ra
Y�l d�z için he men he men her se ne dü zen le ni yor.
El bet te ba� ka ku rum lar da ‘Us ta la ra Say g�’ gi bi
isim ler le ben zer or ga ni zas yon lar ya p� yor. Bes te -
ci ler için, �ar k� c� lar için, �a ir ler/ya zar lar için vs...
Bu tür an ma/say g� ge ce le ri ki mi za man ki mi le ri -
ne ‘lü zum suz’ gel se de, gü zel ve ge rek li bir i� tir.
Sa nat ç� ku �ak la r� ara s�n da ba� lan t� ku rar, sa nat
ge le ne �i nin olu� ma s� na kat k� da bu lu nur, genç
sa nat ç� lar için umut ve ri ci olur. Av ru pa'da da sa -
nat ç� ekol le ri böy le olu �u yor. Ka mu ku ru lu� la r� -
n�n, se ne de hiç de �il se 3-4 ta ne bu tip or ga ni -
zas yon yap ma s� te� vik edi ci ol maz m�?

Bu tip et kin lik le rin bir di �er fay da s� da, genç
ku �ak lar için bil gi len di ri ci ol ma s�. Ha z�r �DOB’un
onun an� s� na ya pa ca �� kon ser gün de me gel mi� -
ken, ben de Ko rat’� bil me yen le re ta n�t mak, bi len -
le re ha t�r lat mak is ti yo rum. 1935'te �s tan bul’da
do �an Su na Ko rat; hem Dev let Ti yat ro su'nun
hem de Muh sin Er tu� rul’un kur du �u Be yo� -
lu’nda ki ilk sa nat ti yat ro su Kü çük Sah ne'nin
oyun cu la r�n dan Asu man Ko rat'�n e�i dir. Fo to� -
raf la r�n dan gör dü �üm ka da r�y la sa r� ��n ve çok
gü zel bir ha n�m m��.

Sa nat ha ya t� na An ka ra Dev let Kon ser va tu va -
r�’nda pi ya no ders le ri ile ba� la yan Su na Ko rad,
da ha son ra �an e�i ti mi al d�. Al man ope ra re per -
tu va r� n� Han no ver’de Dr. H.Thi er fel der ile �tal yan
Ope ra re per tu va r� n� da La Sca la Ope ra s�’nda
Ma es tro T. To ni ni ile ça l� �a rak ha z�r la d�. Ope ra
�ar k� c� s� ola rak dün ya n�n bü tün önem li mer kez -
le rin de sah ne ye ç�k t�, kon ser ler ver di, plak lar
dol dur du. Ba �a r� l� sop ra no em sal siz se si, tek ni �i
ve ifa de si ile dün ya n�n her ta ra f�n da hay ran l�k
uyan d�r d�. Ma ri o Del Mo na co, Ti to Gob bi gi bi
bü yük �öh ret ler le be ra ber sah ne ye ç�k t�.

Lon dra B.B.C. te le viz yo nun da Ye hu di Me nu -
hin, Mar got Fon ta ine ve Ru dolf Nu re yev ile bir lik -
te ‘Ga la Per for man ce’� ger çek le� tir di. Te at re Re -
gi o Di Par ma’n�n or kes tra s�, ko ro su ve Mi la no La
Sca la Ope ra s�’ndan Re na ta Te bal di, Ti to Gob bi
ve Ma ri o Del Mo na co gi bi sa nat ç� lar la bir lik te,
tek ya ban c� ola rak Ame ri ka’da Ver di Fes ti va li’ne
ka t�l d�. Pa ris’te Na ti onal Ope ra’da bu gü ne ka dar
oy na yan tek Türk sa nat ç� s� olan Ko rat, ay r� ca
Basf �ir ke ti ile bel can to tü rün de ope ra ar ya la r�n -
dan olu �an, or kes tra e� li �in de bir long play yap -
t�. Hol lan da AV RO te le viz yo nun da or kes tra ve
ko ro e� li �in de Christ mas ge ce sin de bü tün dün -
ya ya ya p� lan nak len ya y�n da Ave Ma ri a’y� söy le -
di. (AV RO te le viz yo nu bu nu ay r� ca bir plak yap -
t�.)

Dün ya n�n bir çok ül ke sin de ba� ro le ç� kan Su -
na Ko rat’a 1981’de, Türk hü kü me ti nin sa nat ç� lar
ver di �i en yük sek ün van olan “Dev let Sa nat ç� s�”
un va n� ve ril di. Sa nat ç�, son ola rak Bil kent Üni -
ver si te si Mü zik ve Sah ne Sa nat la r� Fa kül te si'nde
ö� re tim gö rev li si iken ge çir di �i kalp kri zi so nu cu
2003'te ya �a ma göz le ri ni yum du.

Ün lü an sik lo pe dist ve ara� t�r ma c� Pars Tu� -
la c�, Su na Ko rad: ‘Türk Ope ra s� n�n Sön me yen
Y�l d� z�’ ad l� ki ta b�n da Su na Ko rat’� da ha de tay l�
bi çim de an la t� yor ve ya �am öy kü sü nü re sim ler le
bu lu� tu ru yor. De niz Ba no� lu'nun da Su na K� rat’�
an lat t� �� ‘Bir Yal n�z Di va’ isim li bir ki ta b� bu lu nu -
yor. �DOB’un Ko rat için ger çek le� ti re ce �i an ma
kon se ri ni ise 19 Mart Sa l� ak �a m� sa at 20.00’de
Sü rey ya Ope ra s�'nda ic ra edi le ce �i ni not ede -
yim. Su na Ko rat’� say g�y la an� yo rum…

As l ı  AY HAN

İ

Sanatçıya Saygı Geceleri:
BiR YALNIZ DiVA

Ba�kan Öztürk, Fikirtepelilere hitap etti:

Kad�köy’ün gazetecileriyle nostaljik bulu�ma
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KADIKÖY’DE y�llarca bak�ms�z ve bo� olarak
bulunan ve gazeteci Beria K�z�la�aç ad�na kay�tl�

Ahmet Ha�im’in kona�� önceleri, K�z�la�aç’�n kendi
ad�na vak�f kurmas�yla vakfa ba��� olarak geçti.

Ancak daha sonra kona�� ye�eni Tahir Akyürek’in
üstüne sat�� gösterdi. Beria K�z�la�aç’�n 2005

y�l�nda ölmesinin ard�ndan, Vak�flar Genel
Müdürlü�ü, Beria K�z�la�aç Bas�n Vakf�’n�n

yönetimi için kayyum atad�. Kayyumla, Tahir
Akyürek aras�nda ah�ap konak için ihtilaf ç�kt�. Bu
süreçte Kad�köy Belediyesi de, 18.09.2008 tarih
ve 75/2 say�l� Encümen karar� ile Yelde�irmeni
Mahallesi yenileme projesi kapsam�nda Ahmet
Ha�im’in ya�ad��� bu kona��n kamula�t�r�lmas�

karar�n� ald�. Tahir Akyürek ad�na kay�tl� olup Beria
K�z�la�aç Bas�n Vakf� ad�na tescil edilece�i

yönünde tapuda �erh bulunmas�ndan kaynaklanan
mülkiyet problemlerinin giderilmesi ve

kamula�t�rma bedellerinin tespiti için, Kad�köy
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava aç�ld�. Dava,
kona��n kamula�t�r�lmas� yönünde sonuçland�.

Beria K�z�la�aç’�n evde ya�ad��� dönemde, ah�ap
kona��n yan�ndaki tinercilerden korktu�u, ilgi
mercilere bu yüzden ba�vuruda bulundu�u

gazetelere de haber olmu�tu.
Ahmet Ha�im’in tarihi kona��,

restorasyon ve rölöve projelerinin
haz�rlanmas�ndan sonra An�tlar Kurulu

onay�yla kültür merkezi olarak
kullan�lacak. 

KEND�N� Ç�RK�N BULAN �A�R
AHMET HA��M 

�iirlerinde d�� dünya gözlemlerini kendi
prizmas�ndan geçirerek anlatan Ha�im,
sonbahar, ak�am k�z�ll��� ve karamsarl�k
temalar�n� i�lemesiyle tan�nm��t�. Hayat�

boyunca yaln�zl�k ac�s� çeken �air,
kendisini çirkin buldu�u ve yüzünü

be�enmedi�i için ömür boyu �zd�rap
çekmi�. Hatta “Ba��m” adl� �iirinde “Bi-
haber gövdeme gelmi� konmu�” diyerek

vücudu ve ba��n�n birbirine
yak��mad���n� konu edinmi�tir. Ha�im,
bir gün de arkada�� Yakup Kadri’ye;
“Mon�er, dün gece bu surat�m�n hali
uykumu kaç�rd�. Onu �öyle hayalimde
tashih edeyim dedim. Mesela aln�m�
daha muntazam, bir �ekle soktum.

Kafam� lepiska saçlarla örttüm.
Yana��mdaki Halep ç�ban�n� sildim.

Anlad�m ki bu kafay� kökünden söküp
atmaktan ba�ka çare yok” der.  4

Haziran 1933 y�l�nda Kad�köy'de vefat
eden Ahmet Ha�im, Piyer Loti’de

topra�a verilmi�ti.
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Ahmet Haşim’in konağı kültür merkezi oluyor

Bi-ha ber göv de me gel mi�, kon mu�Mü te hey yic, mü te kal lis bir ba�Ayı rır san ki bu ba� tan eti miÖmr-ü eh ra ma mua dil bir ya�San ki kan dır �a ka �ım dan akı yor,Bir kı zıl çeh re de ate� ten göz lerBa na gü ya ki, içim den ba kı yorBu ce hen nem de ye ti� mi� ka fa yaKan lı bir lok ma dır an cak mi he nimAh Ya Ra bi i ! Na sıl bir le� ti Bu çe tin ba� la bu suç suz be de nim.

BA ŞIM

SATIŞ İLANI
S A T I Ş  Ş A R T L A R I  V E  U S U L Ü
1. A�a��da cinsi ve özelli�i yaz�l� mallar�n sat��� 12.03.2013 tarih Sal� günü saat 11.00-11.30 aras� aç�k teklif alma usulü
ile yap�lacakt�r.
2. Sat��a konu olan bu mallar�n sat��� tespit edilen de�erinin %75’inden a�a�� bir fiyat verildi�i veya hiç al�c� ç�kmad���
takdirde ikinci sat�� 19.03.2013 tarihinde Sal� günü saat 11.00’de aç�k pazarl�k usulü ile en çok fiyat verene yap�lacakt�r.
3. Sat�� bedeli pe�in olarak tahsil edilir veya en geç be� i� günü içinde ödenir.
4. Katma De�er Vergisi al�c�ya aittir.
5. Sat�� yeri: �çmeler mah. G.13 Reis Sokak, Parsel No:999 E5 Yanyol –Tuzla -�stanbul adresinde bulunmakta olup, bilgi
almak ve sat��a kat�lmak isteyenler tüzel ki�i ad�na kat�lacaklarsa imza sirküleri veya vekaletleri ile �ayet gerçek ki�i
olarak kat�lacaklar ise Nüfus Cüzdan� as�llar� ile birlikte sat�� gününden en az bir gün önce Fener Kalam�� Cd. No:75/1 A
Fenerbahçe -�stanbul adresinde bulunan �irketimiz merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir. 
6. Sat��a ç�kar�lan mallar hasars�z, eksiksiz ve kullan�labilir durumda olup, al�c�lar�n yerinde bizzat görerek sat��a kat�ld���
kabul edildi�inden, al�c� taraf�ndan sonradan hiçbir �ekilde itiraz edilemez. Bu konuda yap�lan itirazlar reddedilir. 

CİNSİ MİKTARI
1- YARI MAMÜL Model Miktar Tutar

Expedition 50 -Kompozit Yar� Bitmi� Yelkenli Tekne 2006 1Adet

Tekneye ait ekipmanlar Miktar
Seramik Evye 2006 2 
Klima Yedek Parça 2006 1 
Sahil Besleme Prizi ve Mekanizmas� 2006 1 
�kili Halat Makaras� (Krom) 2006 2 
Tekli Halat Kilidi (Krom) 2006 4  
Dörtlü Halat Kilidi (Krom) 2006 1 
24 V Hidrofor 2006 1  
12 V Hidrofor 2006 1 
March Klima Su Pompas� AC -5C MD 230 V 2006 1 
Ritchie Pusula Kapa�� 2006 2 
Parmax 4 Hidrofor 24 V 2006 1  
Rule Sintine Pompa 24 V 2000 GPH 2006 1
Jabsco 36740 -0010 Blower 24 V 2006 1 
March Klima Su Pompas� LC 3 ept MD 230 V 2006 1 
March Klima Su Pompas� 809-BR- HS- C 24 V 2006 2 
Jabsco 29270-0000 Universal Pompa 2006 1 
Ritchie Süper Spot Pusula SS 2000 2006 2
Fire boy Xinex ES-3000 - 01 24 V Lojistik Kumanda 2006 1 
Rule Du� Pompas� 98 - 24 2006 3 
Jabsco 35760 -0094 Blower 24 V 2006 1 
Krom Manika 650041 2006 4 
Grunert FTG Flare Male Dual Plate 2006 2 
Grunert FTG Flare Male Dual Plate Büyük 2006 2 
Ah�ap Caml� Güverte Üstü Kamara Ayd�nlatmas� 2006 2 
Sealand Kompresör Kontrol Ünitesi 24 V 2006 2 
Bosch Çama��r Makinesi 110 V 2006 1 
Bosch Çama��r Kurutma Makinesi 110 V 2006 1 
Sharp R-930 CS Micro Dalga F�r�n 2006 1 

2- DEM�RBA� E�YA L�STES� Model                 Miktar            Tutar
40 Feet Konteyner 2004 1 Adet
Elektrikli Vinç 2005 1 Adet
2005 Blek Bear Vinç 2 Ton 2005 1 Adet
Blek Bear Vinç 1 Ton 2005 1 Adet
Kompresör 10 Hp 500 Lt. 2004 1 Adet
Planya Makinas� 2004 1 Adet
Branda 2006 1 Adet
Tekne K�zak 2006 1 Adet
Bilgisayar 2003 1 Adet
Bilgisayar 2003 1 Adet
MS 48 Santral 2003 1 Adet
Hp 1110 C Yaz�c� 2004 1 Adet
Gold Bilgisayar Cpu P.4 2004 1 Adet
Gold Bilgisayar 2005 1 Adet
Bilgisayar 2005 1 Adet
MS 48 Telefon Santrali 2005 1 Adet
Ufo Soba 2006 1 Adet
Hp Designjet Yaz�c� 2005 1 Adet
Split Klima (3 Adet) 2005 1 Adet
Ofis Mobilyalar� 2005 1 Adet
Note Book 2007 1 Adet

3- TEKNE KALIBI Model                Miktar Tutar
Tekne Kal�plar� 2005 3  Adet

Ünlü �air Ahmet Ha�im’in bir dönem
ya�adı�ı Rıhtım’daki tarihi kona�ı

satın alan Kadıköy Belediyesi, burayı
kültür merkezi yapacak. 
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KADIKÖY �lçe G�da Tar�m ve
Hayvanc�l�k Müdürü Ebru

Kocatürk’ün yerine atanan Sefer
�ahintürk yeni görevine ba�lad�.
“Kad�köy gibi güzide bir yerde

görev yapaca��m için mutluyum”
diyen �ahintürk, “Amac�m�z;

vatanda�lar�m�za en güzel �ekilde
hizmet vermek. Kad�köy’de

ya�ayan vatanda�lar�m�z�n daha
sa�l�kl� ve hijyenik g�da tüketmesi için
ben ve �lçe Müdürlü�ümüzdeki tüm

çal��anlar ile birlikte görevimizi lay�k�yla
yerine getirmeye çal��aca��z” dedi.
Sinop �l G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k

Müdürlü�ü Altyap� ve Arazi
De�erlendirme �ube Müdürü olarak

görev yapmakta iken Kad�köy �lçe G�da,
Tar�m ve Hayvanc�l�k Müdürü olarak
atanan Sefer �ahintürk, 29 Ocak’da

yeni görevine ba�lad�.
� SEFER �AH�NTÜRK K�MD�R?

1953 y�l�nda Trabzon �li Arakl� �lçesinde
do�du. �lk ve orta ö�renimini Trabzon

ve Zonguldak’ta tamamlad�.
1980 y�l�nda Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Zirai Ekonomi Bölümünden

mezun oldu. 1982-1985 y�llar�nda
Bakanl�k Ziraat ��leri Genel

Müdürlü�ünde mühendis, 1985-1993
y�llar�nda Sinop �l Müdürlü�ünde

mühendis olarak görev yapt�.
1993-2011 y�llar�nda Sinop �l

Müdürlü�ü’nde Proje ve �statistik �ube
Müdürlü�ü görevini yürüttü. 2011-2013

y�llar�nda Sinop �l Müdürlü�ünde
Tar�msal Altyap� ve Arazi De�erlendirme

�ube Müdürü olarak görev yapt�.
Evli ve 2 çocuk babas�.

10 22 - 28 �UBAT 2013 HA BER

‹nal AY DI NO⁄ LU

ayat her gün kar �� m� za ye ni f�r sat lar ve
ka y�p lar ç� ka r�r. Ha ya t� m� za ge len ler ve
gi den ler olur. Biz kar �� m� za ç� kan her
f�r sa ta ve ya her ge le ne ne ka dar çok

se vi nir, bay ram lar eder, he men sa hip le nir -
sek; her ka y�p ta da üzün tü müz ve ka y�p duy -
gu muz o den li bü yük olur. Oy sa ki ka y�p la r�
ve ka zanç la r�, ge len le ri ve gi den le ri ya �a m�n
nor mal ak� �� ola rak ka bul eder sek; ka zan c�
en ve rim li �e kil de de �er len dir me ye, ka y�p tan
ise ge rek li ders le ri al ma ya ça l� �� r�z. Böy le ce
her gi den le ka y�p ve her ge len le ka zanç duy -
gu su nun ya ra ta ca �� stre si ya �a m� m�z dan sil -
mi� olu ruz.

Çok üst dü zey gö rev ler de bu lu nan, da ha
son ra mil let ve kil li �i ya pan bir ar ka da ��m la
gel mek ve git mek üze ri ne ko nu �u yor duk.
“Mü dür ol dum, va li ol dum, mil let ve ki li ol -
dum, hep si geç ti, git ti. �im di bil gi, bi ri kim ve
de ne yim le ri mi üni ver si te ler de ö� ren ci ler le
pay la �� yo rum. Ö� ren ci le rin kar �� la r� na da ha
do na n�m l� ç� ka bil mek için sü rek li oku yor, ye -
ni �ey ler ve ye ni e�i tim tek nik le ri ö� re ni yo -
rum” de di. He men sö ze gir dim, “ ‘Ben o gö -
rev ler dey ken kar tal d�m �im di ka nat la r�m k� -
r�l d�’ di ye hiç üzül mü yor mu su nuz?” de dim.
Hay ret le, “Ni ye üzü le yim ki, her an Al lah’a
�ük re di yo rum. O onur lu gö rev le ri k�s met
ede rek dev le ti me, mil le ti me hiz met im kâ n�
ver di. �im di de yi ne Al lah’�n ver di �i sa� l�k la
spor ya p�p ken di mi zin de tu tu yor ve de ne -
yim le ri mi genç ler le pay la �� yo rum. Siz han gi
kar tal l�k tan, han gi güç ten, han gi k� r�k ka nat -
tan söz edi yor su nuz. Ben hiç bir za man o
önem li gö rev ler le �ah si güç sa hi bi ol ma d�m.
Gö re vin ge rek le ri ni ye ri ne ge tir dim. Ba na
de �il, gö re ve ait olan güç le ri hiz met için kul -
lan d�m. Gö rev bi tin ce de gü cü gö rev le bir lik -
te ye rin de b� rak t�m. O gün de, bu gün de, in -
san ola rak han gi gü ce, han gi ye te nek le re
sa hip sem on la r� da o za man, o hiz met ler için
kul lan d�m. Özüm de mev cut o güç le re ve ye -
te nek le re �im di yi ne sa hi bim. Gö rev ler gel di,
geç ti; ben o gö rev ler le ne ki �i sel bir güç el -
de et tim, ne de ka zanç ve ya ka y�p. Ben de
ka lan lar yal n�z ca al d� ��m ders ler ve el de et ti -
�im de ne yim ler dir.

Bir an için gö rev den ay r� lan ve ya se çim
kay be den ba� ka in san la r� dü �ün düm. Yap -
t�k la r� gö rev ler ne de niy le el de et tik le ri ni zan -
net tik le ri gü cü kay bet mi� ol ma n�n y� k�n t� s�
için de ya �� yor lar d�. Pu su ya yat m��, yer le ri ne
ge len ve ya se çi len in san la r�n ku sur la r� n� bul -
ma ya, ayak la r� n� kay d�r ma ya ça l� �� yor lar d�.
Ye ni den gö re ve ge lip ye ni den o güç le ri el de
et me ça ba s� için de ç�r p� n� yor lar d�. Bu ç�r p� -
n�� on la ra gö re vi kay bet mi� ol mak tan da ha
bü yük ac� lar ya �a t� yor du. Çün kü ken di le ri ni,
kay bet tik le ri o gö rev le ta n�m la m�� lar, o gö re -
ve ya p�� m�� lar, tüm güç le ri ni o gö rev den al -
m�� lar d�. Gö re vi kay be din ce ken di le ri ni i� siz,
güç süz ve bo� luk ta his se di yor lar d�. Öy le ç�r -
p� n�� lar için de olan, se çim kay bet mi� bir ge -
nel ba� ka na sor dum: “Kar de �im, sen anan -
dan ge nel ba� kan ola rak m� do� dun, ba� ka
bir i� ya pa maz m� s�n?” Oy sa ki o ge nel ba� -
kan l� ��n ver di �i pres tij ve güç le ken di ni dev
ay na s�n da gö rüp, bü yük adam ha va s� na gir -
mi� ti. Yü rü yü �ü, dav ra n�� la r�, in san la ra ba k� -
��, her �e yi de �i� mi� ti. Ken di için de ki bü yük
de �er le ri, güç le ri, in san ol ma n�n ver di �i yü -
ce lik ve bü yük lü �ü b� rak m��, ge nel ba� kan l�k
s� fa t� n�n ya rat t� ��, sah te bü yük adam l� �a
odak lan m�� t�. O s� fat gi din ce her �e yi nin git -
ti �i ni zan ne di yor du.

�lk an lat t� ��m ar ka da ��m çok önem li olan
gö rev le ri nin bi rin den, de �i �en da ha üst  dü -
zey yö ne ti ci le rin kad ro la r� n� ra hat se çe bil me -
le ri ama c�y la is ti fa et mi� ti. Çün kü onun için
önem li olan bir san dal ye ye sa hip olup ona
sa r� la rak ya �a mak de �il di. Etik de �er ler için -
de her han gi bir öz ve ri yap mak ge re ki yor sa
ön ce den ya p�p, ye ni gö rev li seç me ola na �� -
n� kar �� ya sun mak is ti yor du. Oy sa ki san dal -
ye ye sa r� lan lar onu b� rak ma mak için ken di
kim lik le rin den, ki �i lik le rin den ne fe da kar l�k lar
ya par lar, ne tak la lar atar lar bi lir mi si niz?
Onur lu her in san ha ya t� n� ki �i den ki �i ye de -
�i� me yen ger çek ler üze ri ne; in san ol ma n�n
ger çek le ri üze ri ne kur ma l�, ken di si ola bil me li
ve ken di ne olan say g� s� n� kay bet me me li dir.
E�er her ke sin ger çe �i ne uy ma ya ça l� ��r ve
on la ra gö re ya �a ma ya kal k� ��r sa; zih nin de
ger çek sa y� la bi le cek hiç bir �ey olu� tu ra maz.
Her �e yi sah te olur. 

E�er sü rek li hu zur, say g�n l�k, co� ku ve
mut lu luk is ti yor sa n�z sah te güç le re tu tun -
mak tan vaz ge çi niz. Çün kü sah te güç le rin
yü kü nü çek mek ko lay de �il dir. Bi zim do �a -
m�z �ef kat, mer ha met ve Al lah’�n ger çek le ri
üze ri ne ku rul mu� tur; sah te li �in ye ri yok tur. 

Bir Pa zar gü nü, ge le cek ko nu �u mu kar �� -
la mak üze re Ata türk Ha va Li ma n� V�P Sa lo -
nu’nday d�m.  15 e ya k�n p� r�l p� r�l genç he ye -
can için de bek le �i yor lar d�. Ta n� d� ��m bir
gen ce ne bek le dik le ri ni sor dum. “Ye ni ge nel
mü dü rü mü zü” de di. Bi raz son ra genç ler s� -
ra ya di zil di ler. K� sa boy lu, t�k naz, bur nu ha -
va da bir adam sa lo na gir di. Eli nin ucuy la
tüm genç le rin el le ri ni s�k t�, yüz le ri ne da hi
bak ma dan bek le yen si yah Mer ce des’e bi nip
git ti. Pa zar gü nü ko �u �up ge len o genç le re
ne te �ek kür et ti, ne sev gi gös ter di, ne de
�ef kat... Çün kü o ya n�n da ça l� �an genç le re
te �ek kür et me ye cek, sev gi ve �ef kat gös ter -
me ye cek ka dar bü yük adam d�.

He pi miz ya �a m� m�z bo yun ca öy le sah te
bü yük ler gör dük ki; bir ga ze te ha be riy le, bir
tah ki kat la ve ya se çim kay be de rek kü çü cük
kal d� lar, hat ta s� f�r ol du lar.

H

ÖN CE SEV Gİ �
BÜYÜK ADAM

Merhabalar,
08-14 �ubat tarihinde

Gazete Kad�köy
gazetesindeki

kö�enizde tüketici
�ikâyeti ile ilgili bilgi
vermek istiyorum.

Ünsal Eybeyli isimli
tüketicinin taraf�n�za

yapm�� oldu�u
�ikâyet gazetenizde

yay�nlam��t�r.
Ürün servisli�imize 10
Aral�k 2012’de teslim

edildi�i an ar�za tespiti
yap�lm�� olup, yedek parça
tedarik sürecine gidilmi�tir.
20 i� günlük yasal sürede

ürünün parças� temin
edilemedi�i için de�i�im
karar� ç�kar�lm�� olup yeni

ürün getirtilmi�tir.
Tüketicinin ürününün 30

Ocak 2013
tarihinde yenisiyle
de�i�tirilip (mesaj

ile de�i�im)
yap�ld���n�n bilgisi

verilmi� olup,
tüketiciye  yeni

ürün teslim
edilmi�tir.

Bilgilerinize arz
olunur.

Ahmet TURAN
Elsu Elektrik

EVET
ARKADA�LAR

GÖRDÜ�ÜMÜZ G�B�
��KÂYET HAKKIMIZI

KULLANINCA SATICI VE
ÜRET�C�LER DE

DO�RULARI Ö�REN�P,
YASAYI UYGULUYORLAR.

HAK ARAMAYA DEVAM
EDEL�M. 

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

● Sinem TEZER

Okul la r� zi ya ret ede rek, okul la r�n so run la -
r� n� din le yip ih ti yaç la r� n� ye rin de in ce le -
yen Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi

Öz türk, bu haf ta Mus ta fa Mih ri ban Boy san �l ko -
ku lu’nday d�. Okul Mü dü rü Müs lim Y�l d�z, Mü -
dür Yar d�m c� la r� Ömer Atil la ve Hay ri Etik’in
ya n� s� ra Okul Ai le Bir li �i üye le ri Es ra Bi rer ile
Ley la Cö mer to� lu ve ser vis so rum la s� Ka mil
Sa kal ile kah val t� da bi ra ra ya ge len Ba� kan Öz -
türk, oku lun so run la r� ve ih ti yaç la r�y la il gi li bil -
gi al d�.

Ba� kan Öz türk’e, Ka d� köy Be le di ye si
Mec lis Üye le ri Hü se yin Öz de mir ile Or han
�ah baz, Ka d� köy Be le di ye si Özel Ka lem Mü -

dü rü Kad ri ye Ka sa po� lu, Ka d� köy Be le di ye si
Park Bah çe ler Mü dü rü Gü le ser Or han, Fen �� -
le ri Mü dü rü Mu rat Ars lan ve Te miz lik �� le ri
Mü dü rü Bü lent Özay da e� lik et ti. Okul Mü dü -
rü, Mü dür Yar d�m c� la r� ve Okul Ai le Bir li �i
Üye le ri, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk’e okul ile il gi li ta lep le ri ni di le ge ti re rek
okul bah çe sin de bu lu nan Ata türk büs tü nün dü -
zen len me si ni is te di ler. Park Bah çe ler Mü dü rü
Gü le ser Or han, Fen �� le ri Mü dü rü Mu rat Ars -
lan ve Te miz lik �� le ri Mü dü rü Bü lent Özay da
ya p� la cak olan ye ni le me le ri ye rin de in ce le di -
ler. Okul zi ya ret prog ra m�, Okul Ai le Bir li �i
üye le ri ve okul yet ki li le ri nin top lu fo to� raf
çektirmeleriyle son bul du.

Mustafa Mihriban
Boysan �lkö�retim
Okulu yetkilileriyle

biraraya gelen
Ba�kan Öztürk,

okulun sorunlarını
ekibiyle birlikte

yerinde inceledi. 

SATILIK BATERi

MÜRACAAT: 0536 680 92 81

PEARL  BATER� + 
KUTULARI �LE B�RL�KTE..

Başkan Öztürk’ün okul ziyaretleri sürüyorBaşkan Öztürk’ün okul ziyaretleri sürüyorBaşkan Öztürk’ün okul ziyaretleri sürüyorBaşkan Öztürk’ün okul ziyaretleri sürüyorBaşkan Öztürk’ün okul ziyaretleri sürüyorBaşkan Öztürk’ün okul ziyaretleri sürüyor

ATATÜRKÇÜ Dü�ünce
Derne�i’nden yapılan

açıklamada, bazı �ahıs ve
kurulu�ların dernek adını
kullanarak satı� yapmaya

çalı�tı�ı yönünde duyumlar
alındı�ı belirtilerek,

vatanda�lar bu konuda
uyarıldı. Atatürkçü Dü�ünce Derne�i
Kadıköy �ube Ba�kanı V. Batur �lter

adına konuyla ilgili olarak yapılan
açıklama �öyle: “Belli bir süredir

derne�imizin adı kullanılarak; kapı
kapı dola�ılarak, satı� yapıldı�ı

duyumu ve �ikâyetleri almaya devam

ediyoruz. Bazı �ahıslar ve
kurulu�ların bu �ekilde

davranmalarını fırsatçılık
olarak de�erlendiriyoruz.
Bu yakı�ıksız davranı�ta

bulunanları kınarken,
halkımızın bu tür satı�

giri�imlerine prim vermemesini
diliyoruz. Atatürkçü Dü�ünce
Derne�i tanıtım malzemelerini

yalnızca dernek binasında ya da
açılan resmi tanıtım stantlarında

ba�ı� kar�ılı�ı temin
edilebilmektedir. Tüm yurtta�larımızı

derne�imize davet ediyoruz.”

Atatürkçü Düşünce Derneği’nden uyarı!

Gıda Tarım’ın
yeni müdürü

Şahintürk
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● Semra ÇELEB� 

V-Day Ha re ke ti’nin ça� r� s�y la, ka d� na yö ne -
lik �id de te, ta ciz ve te ca vü ze kar �� bir ara ya
ge len tüm dün ya dan ka d�n lar, 14 �u bat’ta

sev gi li le rin den he di ye bek le mek ye ri ne so -
kak la ra ç� k�p dans la is yan et ti ler. Dün ya,
bu y�l 14 �u bat’ta ka d�n la r�n dans la
ayak lan ma s� na ta n�k l�k et ti. 

Tür ki ye’nin bir çok ilin de de
bu ha re ke te des tek var d�, �s tan -
bul’da ki et kin lik le rin ad re siy se
Ka d� köy ol du.  

Ka d� köy Be le di ye si, V-Day
Ha re ke ti nin 160 ül ke de ay n�
an da ya p� lan ayak lan ma ça� r� -
s� na des tek ver di.  Ara la r�n da
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se -
la mi Öz türk ile e�i Sev gi Öz -
türk’ün de ol du �u yüz ler ce Ka -
d� köy lü, 14 �u bat Per �em be gü -
nü sa at 13.00’te �s ke le Mey da -
n�’nda bu lu� tu. Ka d�n la r�n ya n� s� ra
az da ol sa er kek le rin ve il d� ��n dan
ge len ler le ya ban c� tu rist le rin de ka t�l d� -
�� et kin lik Yon ca Ev ci mik’in “Hay di Sal la -
ya l�m Dün ya y�” �ar k� s� e� li �in de ya p� lan dans la
ba� la d�. Gru buy la bir lik te, mey da na ku ru lan plat -
form üze rin de dan se den Yon ca Ev ci mik’e yüz ler -
ce ka d�n e� lik et ti. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se -
la mi Öz türk’ü dans pis ti ne da vet eden Ev ci mik;
“Böy le bir Be le di ye Ba� ka n� m�z ol du �u için çok

�ans l� y�z” de di.
Ba� kan Öz türk’ün de,

dans pis ti ne ç� ka rak ka d�n -
la ra e� lik et ti �i et kin lik te,
“Sus ma Dans Et!” “Ka d� -
na �id de te Ha y�r” slo gan -
la r� n�n ya z� l� ol du �u ti -
�ört ler da �� t�l d�. Ti �ört le ri

gi ye rek dans eden ka d�n lar ve er kek ler, Ka d� köy
�s ke le Mey da n�’nda renk li gö rün tü ler olu� tur du lar.
Yon ca Ev ci mik’in �ar k� s� n�n ar d�n dan, haf ta lar d�r
dans mer kez le rin de pro va la r� ya p� lan “Bre ak the
Cha in / Zin ci ri K�r” �ar k� s� e� li �in de, pro fes yo nel

dans ç� la r�n ön cü lü �ün de be lir le nen dans lar
ya p�l d�. Dans et kin li �i ne ka t� lan Ka d� köy

Be le di ye si Ti yat ro Gö nül lü le ri de �id -
de ti pro tes to eden özel mak yaj la r�y la

et kin li �e ka t� la rak, �id det gö ren ka -
d�n la ra des tek ol du lar.

� ‘HAY DAR PA �A GA RI 
YAL NIZ DE ��L D�R’

One Bil li on Rai sing / 1 Mil -
yar Aya �a Kal k� yor �s tan bul Plat -
for mu’nun ça� r� s�y la bir ara ya
ge len ka d�n la r�n bu lu� ma ad re si
Hay dar pa �a Ga r� ol du. 

14 �u bat gü nü sa at 14.00’te
Gar bi na s� n�n içi ni dol du ran yüz -

ler ce ka d�n, iz di ha ma ra� men hep
bir lik te �ar k� lar söy -

le di, dans et ti. “Zin -
ci ri K�r” �ar k� s� e� li -

�in de ya p� lan dans la -
r�n ar d�n dan, et kin li �e

de vam eden ka d�n lar,
ha lay lar çek ti, ho ron lar
tep ti. Pro fes yo nel
dans grup la r� ise
zum ba dan tan go ya
ka dar bir çok dans
gös te ri si sun du.
Ka d�n la r�n ey le -
mi ne Hay dar pa �a
Da ya n�� ma s� da dö -
viz le riy le des tek ver -

di. “Hay dar pa �a tren siz ve in san s�z ol maz”, “Hay -
dar pa �a’dan tren se si ek sil me sin” dö viz le ri ta �� yan
grup kit le nin ara s�n dan yü rü ye rek sah ne ye ç�k t�.
“�id de te kar �� dans edi yor ayak la n� yo ruz” dö viz le -
ri ta �� yan ka d�n lar la yan ya na ge len Hay dar pa �a
ey lem ci le ri, da ya n�� ma gö rün tü le ri ver di. 

� ‘8 MART’TA SES LE R� M� Z� 
B�R LE� T� RE L�M’

Ka d�n lar ak �am sa at le rin de de “1 Mil yar Aya -
�a Kal k� yor” et kin lik le ri kap sa m�n da Hal dun Ta -
ner Sah ne si önün de bu lu� tu. “Ya �a s�n Ka d�n Da -
ya n�� ma s�” pan kar t� aç� lan ey lem de, dans tan ön ce
bir ba s�n aç�k la ma s� ya p�l d�. 

“Biz ler bu gün  ‘öl dü ren sev gi is te mi yo ruz’ di -
ye hay k� r� yo ruz, bu gün se si miz de, sö zü müz de,
�ar k� m�z da, dan s� m�z da ba� kal d� r� var” de ni len
aç�k la ma da �u ifa de le re yer ve ril di: 

“Biz ka d�n lar en çok, en ya k� n� m�z da ki sev di -
�i miz er kek ler den, ko ca la r� m�z dan, ba ba la r� m�z -
dan, a�a bey le ri miz den, sev gi li le ri miz den �id det
gö rü yo ruz. Ka d� na yö ne lik vah �e te kar �� yar g� üç
may mu nu oy nar ken, te ca vüz ve ci na yet da va la r�
so nuç suz ka l� yor. 

Biz le re se ne nin 364 gü nü �id de ti re va gö rüp,
bir gü nü bir de met çi çek, tek ta� yü zük, mut fak ro -
bo tu he di ye edip sus ma m� z�, gö zü mü zü ka pa t�p
ev le ri mi zin, dü ze nin ci ci ka d�n la r� ol ma m� z� bek -
le yen le re kar �� ‘biz öz gür lük is ti yo ruz’ de me ye
gel dik.”

Aç�k la ma da 8 Mart Dün ya Emek çi Ka d�n lar
Gü nü’ne de ça� r� ya p�l d�: “Bu gün kâ ina t�n dört bir
ya n�n da bir bir le ri ni gör me yen mil yon lar ca ka d�n
ay n� bas k� ya ma ruz ka l� yor ve ay n� der di pay la �� -
yor sa bu is yan bu ra da bit me ye cek de mek tir, sa de -
ce bu gün de �il bun dan son ra da her yer de ve her an
biz le rin bir ara ya ge le rek, ka d�n lar ola rak is te di �i -
miz öz gür ha yat la r� el de ede ne ka dar be ra ber mü -
ca de le et me miz �art. Bu gün kü mü ca de le ru hu muz -
la Dün ya Ka d�n lar gü nü ne yak la ��r ken is ya n� m� z�
8 Mart’a ta �� ya l�m, alan la r� bir lik te dol du ra l�m, er -
kek ege men li �i ne da ha güç lü ha y�r de mek için 8

Mart’ta da ses le ri mi zi bir le� -
ti re lim.”

Ya p� lan ba s�n aç�k la -
ma s� n�n ar d�n dan bir grup

“Zin ci ri K�r” �ar k� -
s�y la dans eder ken,

ba� ka bir grup bü -
yük bir ha lay kur -

du.
K a  d � n  l a r

dans la r�n ar -
d�n dan slo -

g a n  l a r  l a
yü rü yü �e
geç ti. Ka -
d� köy so -
kak la r�n -

da el le rin de me �a le ler ve dö -
viz ler le yü rü yen ka d�n lar
hep bir lik te “Hür do� -
dum hür ya �a r�m”
�ar k� s� n� söy le di.
� CA FE RA -

�A’DA
DO YA SI YA

DANS
One Bil li -

on Rai sing / 1
Mil yar Aya �a
Kal k� yor �s tan -
bul Plat for -
mu’nun sa lon bu -
lu� ma s� ise sa at
20.30’da Ca fe ra �a Spor

Sa lo nu’nda ger çek le� ti. Bir kaç
haf ta d�r, tüm dün ya için

be lir le nen tek dan s�n
ça l�� ma la r� na ka t� -

lan, pro va la r� n�
ya pan on lar ca
ka d�n ve er kek
“Bre ak The
Cha in / Zin ci ri
K�r” �ar k� s�
e� li �in de dans

et ti. Da ha son ra
pro fes yo nel dans

okul la r�, zum ba,
ça ça, rum ba gi bi

dans gös te ri le ri ni sun -
du lar. 
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DANSLA DÜNYAYI SALLADILAR

‘Öldüren sevgi istemiyoruz’ diyen kadınlar, 14 �ubat Sevgililer Günü’nde, kadına
yönelik �iddete, tacize, tecavüze kar�ı dans ettiler. Dünyanın 160 ülkesinde dans

hareketine katılan kadınlara, Türkiye’den de büyük destek vardı. �stanbul’daki
kadınların adresi Kadıköy oldu. Kadıköy Belediyesi’nin ça�rısıyla meydanda

bulu�an kadınlar önce Yonca Evcimik’in ‘Haydi Sallayalım Dünyayı’ �arkısıyla
dans ettiler sonra haftalardır hazırlandıkları ‘Break The Chain / Zinciri Kır’

�arkısının dansını tüm dünya kadınlarıyla birlikte yaptılar. Ak�am saatlerinde
Kadıköy meydanında bulu�an kadınların tercihi ise halaylar ve horonlar oldu. 

Foto�raflar: Gökçe UYGUN - Semra ÇELEB� - Mustafa SÜRMEL� 

‘One Billion Rising’in çıkı� noktası
uluslararası bir organizasyon olan V-Day.

Eva Ensler 15 yıl önce Kongo, Bukavu’daki
‘City of Joy’ kampanyasında �iddet gören
kadınlara yardım için çalı�ırken, kadınlara
�iddete kar�ı evrensel bir aktivist hareket

olu�turmaya karar veriyor. ‘Victory,
Valentine, Vagina/ Zafer, Valentin ve

Vajina’yı temsil eden ‘V-Day’ fikri böyle
ortaya çıkıyor. Esasında Aziz Valentin’den
dolayı kutsal bir gün olarak kabul edilen

Sevgililer Günü’nün seçilmesinin
sebebiyse, zaman içinde ticarile�mi� bu

günün asıl çıkı� noktası olan sevgi temasını
herkese hatırlatmak. 

“Her üç kadından birisi tecavüze

u�ruyorsa, basit bir matematikle bu sayı
1 milyar oluyor. Bu delilik! Neden bu 1

milyar kadını i�yerlerinden okullarından ya
da evlerinden dı�arı çıkartıp gruplar halinde

tüm dünyada dansa davet etmiyoruz?”
diyen Eva Ensler, kadına kar�ı �iddetle
mücadele için V-Day’i de a�acak kadar

büyük ve farkındalık yaratacak bir
kampanya ba�latmak gerekti�ine

inanıyordu. Bir yıl önce, V Day’in 15’inci
yıldönümü olan 14 �ubat 2013’te tüm
kadınların dans etmesi amacıyla ‘One

Billion Rising’ adlı hareketi ba�lattı. Ensler,
hareketi “Sınıf, sosyal grup ya da dini

ö�eleri a�an bir organizasyon oldu. Devasa
bir feminist tsunami” olarak tanımlıyor. 

HER ŞEY NASIL BAŞLADI?

Etkinli�e destek verenler
arasında Ba�kan Öztürk’ün
e�i Sevgi Öztürk de vardı.
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Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, önem li
bir ba �a r� ya im za at t�. Ba ��m s�z Ara� t�r ma �ir ke -
ti, Ob jec ti ve Re se arch Cen ter (ORC)’�n Ba �a r� l�

Ye rel Yö ne tim le ri be lir le mek ama c�y la yap t� �� “Ye rel
Yö ne tim ler Ara� t�r ma s�n da” sos yal de mok rat be le di ye
ba� kan la r�, en ba �a r� l� Be le di ye Ba� kan la r� ola rak be lir -
len di. Ara� t�r ma so nu cun da Bü yük �e hir Be le di ye le ri
için de CHP’li Es ki �e hir Be le di ye Ba� ka n� Y�l maz Bü -
yü ker �en, �l be le di ye le ri içinde Ay d�n Be le di ye Ba� ka -
n� Öz lem Çer çi o� lu, �l çe Be le di ye Ba� kan la r� ara s�n da
da Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk bi rin ci ol -
du. 

ORC Ara� t�r ma �ir ke ti’ nin 8-13 �u bat ta rih le ri ara -
s�n da 16’s� Bü yük �e hir ol mak üze re, 81 il mer ke zi ve 16
Bü yük �e hir met ro pol il çe le rin de, 12 bin 617 ki �iy le yüz
yü ze gö rü �e rek Tür ki ye’nin en ba �a r� be le di ye ba� kan la -
r� n� be lir le di. Fark l� sos yo-eko no mik ve sos yo-de mog ra -
fik gru ba men sup ki �i ler den, ya�, cin si yet ve e�i tim ko -
ta la r� na gö re te sa dü fî yön tem le se çi len ki �i le re be le di ye
ba� kan la r� n�n ba �a r� la r� so rul du.  Ara� t�r ma so nu cun da
bi rin ci s� ra ya  mu ha le fet te ol ma la r� na ra� men Sos yal
De mok rat Be le di ye ba� kan la r� yer le� ti. Böy le ce sos yal
de mok rat be le di ye le rin, be le di ye ci lik ala n�n da ki ba �a r� -
la r� da bu ara� t�r ma ile tes cil len mi� ol du. 

ORC �ir ke ti nin Bü yük �e hir Be le di ye Ba� kan la r�
Per for mans Ara� t�r ma s�n da, Es ki �e hir Bü yük �e hir Be le -
di ye Ba� ka n� Y�l maz Bü yü ker �en yüz de 66.2 ile bi rin ci
ol du. Lis te ye CHP’li Be le di ye Ba� kan la r�n dan �z mir
Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Aziz Ko ca o� lu dör dün cü,
An tal ya Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Mus ta fa Akay d�n
onun cu, Mer sin Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Ma cit

Öz can ise on bi rin ci s� ra dan gir di. 
�l Be le di ye Ba� kan la r� s� ra la ma s�n da da CHP’li Ay -

d�n Be le di ye Ba� ka n� Öz lem Çer çi o� lu yüz de 71,4 ba �a -
r� ora n�y la bi rin ci s� ra da yer al d�. 

�l çe be le di ye Ba� kan la r� ara� t�r ma s�n da ise CHP’li
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk yüz de 63,1
ba �a r� ora n�y la bi rin ci ol du. 

Lis te ye, CHP’li Ko nak Be le di ye Ba� ka n� Ha kan
Tar tan da yüz de 60,5 ile üçün cü ola rak, Ni lü fer Be le di -
ye Ba� ka n� Mus ta fa Boz bey, yüz de 57.9 ile al t�n c�, Be -
�ik ta� Be le di ye Ba� ka n� �s ma il Ünal yüz de 54.5 ile se ki -
zin ci, Mal te pe Be le di ye Ba� ka n� Mus ta fa Zen gin ise
yüz de 53.0 ile do ku zun cu s� ra da yer al d�. 
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BAZI kamu kurum ve kurulu�lar�n�n kadrolar�na
yerle�tirme yapmak için engelli adaylar ne tür

i�lemler yapmalar� gerekiyor? 
“Özürlülerin Devlet Memurlu�una Al�nma �artlar�

ile Yap�lacak Merkezi S�nav ve Kura Usulü
Hakk�nda Yönetmelik" hükümleri uyar�nca yap�lan

2012 Özürlü Memur Seçme S�nav� (ÖMSS)
sonuçlar� ve kura usulü ile kamu kurum ve

kurulu�lar�n�n bo� kadrolar�na ÖSYM taraf�ndan
yerle�tirme yap�lacak. Bu amaçla haz�rlanan

2013-ÖMSS/KURA �le Özürlü Memur Yerle�tirme
Tercih K�lavuzunda, �lkö�retim/ortaokul/ilkokul,
ortaö�retim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayr�
olmak üzere tercih yap�labilecek kadrolar yer
al�yor. Tercih K�lavuzu, 28 �ubat-8 Mart 2013

tarihleri aras�nda ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden

yay�mlanacak. K�lavuzda yer alan kadrolardan
tercih yapabilmek için, 29 Nisan 2012 tarihinde

yap�lm�� olan 2012-ÖMSS’ye girilmi� ve
ortaö�retim mezunlar� için ÖMSSP1, ön lisans
mezunlar� için ÖMSSP2, lisans mezunlar� için

ÖMSSP3 puan�n�n al�nm�� olmas� ve Kura Usulü
Yap�lacak Yerle�tirmede tercih yap�labilmesi için

14-25 May�s 2012 tarihlerinde Merkezimize
ba�vuru yap�lm�� olmas� gerekiyor. 

2013-ÖMSS/KURA �le Özürlü Memur Yerle�tirme
Tercih K�lavuzunda yer alan kadrolar�, 2012-
ÖMSS/KURA �le Özürlü Memur Yerle�tirme

Tercih K�lavuzunda yer alan herhangi bir kadroya
ÖSYM taraf�ndan yerle�tirilen adaylar tercih

edemeyecekler. Adaylar tercihlerini, 28 �ubat-8
Mart 2013 tarihleri aras�nda, k�lavuzda yer alan

kurallara göre, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.trinternet adresinden TC

Kimlik Numaralar� ve �ifrelerini kullanarak kendileri
yapacaklard�r. �steyen adaylar, k�lavuzda yer alan
“TERC�H L�STES�”ni doldurup bir ÖSYM S�nav
Koordinatörlü�üne giderek de yapm�� olduklar�
tercihlerinin 3,00 TL ücret kar��l���nda ÖSYM
S�nav Koordinatörlükleri taraf�ndan sisteme

kaydedilmesini sa�layabilecekler. ÖSYM S�nav
Koordinatörlüklerine tercih i�lemi için gitmeden
önce adaylar�n TERC�H L�STES�’ni doldurmu�

olmalar� gerekmektedir. TERC�H L�STES�’ni
doldurmayan adaylar�n, ÖSYM S�nav
Koordinatörlükleri taraf�ndan tercihleri

al�nmayacakt�r. ÖSYM’ye posta yoluyla
gönderilen veya elden teslim edilen tercih listeleri

geçerli olmayacakt�r. 2013-ÖMSS/KURA �le
Özürlü Memur Yerle�tirme Tercih K�lavuzuna göre

yap�lacak yerle�tirmeye ba�vuracak adaylar�n
k�lavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 

Kaynak: http://www.osym.gov.tr/belge/1-
14958/2013-omsskura-ile-ozurlu-memur-

yerlestirme-bazi-kamu-ku-.html
B�ZE ULA�IN

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok. Sad�ko�lu

Plaza 5 No:49 Kad�köy - �stanbul /Türkiye
Web:  engelsizis.kadikoy.bel.tr 

E-Posta: engelsiz@kadikoy.bel.tr
Tel: 0216 338 2414 

Faks: 0216 338 8884
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Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, Objective Research Center (ORC) adlı
ba�ımsız ara�tırma �irketinin yerel yönetimlere yönelik yaptı�ı Yerel Yönetimler

Ara�tırmasında en ba�arılı Metropol ilçe Belediye Ba�kanı olarak belirlendi. 

Başkan Öztürk, en başarılı
iLÇE BELEDiYE BAŞKANI

FİKİRTEPE EĞİTİM VE SOSYAL
DESTEK MERKEZİ  İSTİHDAM

BÜROSU SEMİNERLERİ
KAPSAMINDA 

MARMARA SOROPTİMİST
KULÜBÜ İŞBİRLİĞİYLE

DÜZENLENEN;
“YENİ BİR ADIM, YENİ BİR YAŞAM”
KONULU SEMİNERE DAVETLİSİNİZ…

KONU�MACI: E��TMEN KOÇ BER�L ATAKUL
TAR�H: 28 �UBAT 2013

SAAT: 11.00 - 12.00
YER: F�K�RTEPE E��T�M VE SOSYAL DESTEK MERKEZ�

UNIVER SAL Ka d� köy Has ta ne si Kar di -
yo lo ji Uz ma n� Dr. Ol cay to �n ce de re, ko -
ro ner kalp has ta l� �� risk fak tö rü ola rak
si ga ra y� an lat t�. 
Kalp bir tür pom pa d�r; 
• Bir da ki ka da 70-80 kez ka s� l�p gev �e -
ye rek vü cu dun ih ti ya c� n� sa� lar.
• Kal bin için den da ki ka da 5 lit re kan ge -
çer, vü cu da pom pa la n�r. 
• Bu pom pa da ki ka da yak la ��k 75 kez
ka s� l�p gev �er, sa at te 4500 kez, y�l da 40
mil yon kez.
�� te bu mü kem mel pom pa n�n bu ka dar
yü kü kal d� ra bil me si için bes len me si ge -
re kir. Bu bes len me yi sa� la -
yan, kalp ada le si ni bes le yen
de ko ro ner da mar lar d�r. Bu
da mar la r�n da ral ma s� ya da
t� kan ma s� na ko ro ner kalp
has ta l� �� di yo ruz.
• Ko ro ner ar ter has ta l� ��;
ge li� mi� ül ke ler de ölüm le rin
ya r� s� na ya k� n�ndan, ge li� -
mek te olan ül ke ler de yak la -
��k üç te bi rinden, ül ke miz de
yak la ��k yüz de 40’dan so -
rum lu dur. 
• Ko ro ner ar ter has ta l� �� risk
fak tör le rin den en önem li le -
rin den bi ri si “si ga ra”d�r.  
• Kalp has ta l�k la r�n da ölüm ris ki git tik çe
art mak ta d�r. Ge çen yüz y� l�n ilk ya r� s�n da
alt s� ra lar day ken, gü nü müz de 1. s� ra da -
d�r. Kalp has ta l�k la r�n dan en s�k gö rü len
ve ölü me en s�k se bep olan ko ro ner
kalp has ta l� �� d�r. 
• Kalp-da mar has ta l� ��n dan ölüm le rin
üç te bi ri si ga ra yü zün den ol mak ta d�r. 
• Si ga ra içen ler de kalp-da mar has ta l� ��
ge li� me ris ki iç me yen ler den 2 ile 5 kat
da ha yük sek tir.  Di �er risk fak tör le ri de
var sa risk 8 kat art mak ta d�r. (Hi per tan si -
yon: Yük sek tan si yon, Hi per ko les te ro le -
mi: Yük sek kan ya� la r�, DM, �e ker Has -
ta l� ��).
• 45 ya� al t� kalp kriz le ri nin
ne den i yüz de 80 si ga ra d�r.
Bu ya� lar da yo �un si ga ra
içil me si ölüm cül kalp kri zi n,
i10-15 kat art t�r mak ta d�r. 
KALP KR� Z� R�S K� N�Z NE
KA DAR? 
• Hiç si ga ra iç me mi� olan bi ri -
si nin kalp kri zi ge çir me ris ki ni 1
ka bul eder sek;
• Si ga ra iç mi� ve b� rak m�� olan -
lar da 1.3 kat 
• Gün de 15 ta ne den az içen ler -
de 2.0 kat 
• Gün de 15-24 ta ne
içen ler de 3.1 kat
• Gün de 25 ve da ha
faz la içen ler de 4.9 kat ar -
tar.
• Si ga ra n�n b� ra k�l ma s�n dan

son ra 3 y�l için de kalp kri zi ge çir me ris ki
ya r� ya r� ya dü �er.
• 6 y� l�n so nun da risk, iç me mi� olan la r�n
dü ze yi ne yak la ��r. 
• Sa de ce tir ya ki ler de de �il, si ga ra içi len
or tam da bu lu nan ve si ga ra du ma n�n dan
pa sif ola rak et ki le nen ki �i ler de de risk
art mak ta d�r. Gün de bir kaç ta ne iç mek le
bi le risk ar ta bil mek te dir.
ZA RAR LA RI SAY MAK LA B�T M� YOR 
Ko ro ner kalp has ta l� �� n�n en önem li ha -
z�r la y� c� la r�n dan bi ri si olan si ga ra n�n za -
rar la r� n� da �öy le s� ra la ya bi li riz:
a) Kan li pid pro fi li ni bo zar. (�yi-HDL ko -

les te ro lü azal t�r, kö tü-LDL ko -
les te ro lü yük sel tir. )
b) Si ga ra içen ler de hi per tan -
si yon da ha s�k gö rül mek te ve
te da vi ye di renç gös ter mek te -
dir. 
c) Ka n�n p�h t� la� ma s� n� ko lay -
la� t� r�r. (Fib ri no jen dü ze yi ni
art t� r�r). 
d) Ka n�n da mar du va r� na ya -
p�� ma s� ve p�h t� olu �u mu nu
ko lay la� t� r�r. (Trom bo sit: Kan
p�h t� la� ma hüc re le ri nin çök me
h� z� n� art t� r�r).
e) Da mar du va r� n�n na rin kay -
gan pü rüz süz iç dü ze yi ni bo -

zar, pü rüz lü ha le ge ti rir.
f) Da mar la r� bü zü� tü rür, ko ro ner ler den
kalp ada le si ne gi den kan ak� m� n� azal t�r.
g) Ka n�n ak�� kan l� �� n� azal t�r, ko yu lu �u nu
art t� r�r. (Se kon der po lis te mi).
h) Si ga ra er kek te rast la nan en s�k risk
fak tö rü dür.
i) Ka d�n lar da da ha önem arz eder, ka -
d�n la r� ko ro ner kalp has ta l� ��n dan ko ru -
yan iki önem li �e yi olum suz yön de et ki -
ler: Ös tro jen, ya ni ka d�n l�k hor mo nu ve
HDL-iyi ko les te rol. 
j) Si ga ra içen ka d� n�n kalp kri zi ris ki, si -
ga ra içen er ke �e gö re yüz de 25 da ha
faz lad�r.  
k) Si ga ra ya ba� l� kalp kri zi ve ölüm ris ki
er kek te 2.7 kat, ka d�n lar da 4.7 kat art -
mak ta d�r. 
l) Kalp kri zi ge çi ren ki �i le rin, si ga ra iç -
me ye de vam et me le ri ha lin de tek rar kriz
ge çir me ris ki yüz de 22-45 ora n�n da ar -
t��yor. CABG (BY- BASS) ope ras yo nu

son ra s� si ga ra iç ilmeye
de vam edilir se
ris k yükselir. 
Si ga ra sa de ce
has ta lan d�r mak la
kal ma y�p öm rü

de 5-10 y�l k� -
salt �r. Si ga ra -
dan ay r�l mak

için hiç bir za man
geç kal m�� sa y�l -

maz s� n�z!
Kal bi ni ze iyi ba k�n!

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

KORONER KALP HASTALIĞI RİSK
FAKTÖRÜ OLARAK SİGARA 

Dr. Olcayto
�NCEDERE

(Kardiyoloji Uzmanı)

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk,
ara�tırma sonucu ile ilgili olarak, “Yerel yönetim
ara�tırmalarında Sosyal Demokrat Belediyeler
birinci çıktı. Ba�ımsız ara�tırma ajansı ORC'nin

yaptı�ı anketteki ilçe belediyelerindeki
birincili�imiz, tüm Kadıköylülerin ba�arısıdır. Tüm
ekibime ve kent ya�amına katılan Kadıköylülere

te�ekkür ederim” de�erlendirmesi yaptı. 

Tür ki ye’de hiç bir sos yal gü ven ce si ol ma yan ai le le -
re yö ne lik Ai le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan l� �� ile
Ac� ba dem Sa� l�k Gru bu’nun el ele ve re rek im za

at t� �� bü yük sos yal so rum lu luk pro je si ba� la d�.
“Umut’lar Ger çek Olu yor” is miy le ka mu oyu na du yu ru -
lan pro je kap sa m�n da, ba� vu ru ya pan 2 bin 500 çif te
Ac� ba dem Tüp Be bek Mer kez le ri’nde üc ret siz tüp be bek
te da vi si im ka n� su nu lu yor. Böy le ce tüp be bek te da vi si
gö ren ai le le rin be bek ha ya li nin ger çe �e dö nü� me si he -
def le ni yor. Ai le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan l� �� ile Ac� -
ba dem Sa� l�k Gru bu’nun i� bir li �iy le ha ya ta ge çen ve 19
Ekim 2012 ta ri hin de dü zen le nen bir ba s�n top lan t� s�y la
du yu ru lan Umut lar Ger çek Olu yor kam pan ya s� ba� la d�.
Tür ki ye ge ne lin de 81 il de, kam pan ya ya ba� vu ran ai le ler
ara s�n dan, ara nan kri ter le re uy gun 2 bin 500 çift tespit
edildi. Ai le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan l� �� ta ra f�n dan

be lir le nen ai le ler, Ac� ba dem Sa� l�k Gru bu’na ba� l� Ac� -
ba dem Tüp Be bek Mer kez le ri‘nde üc ret siz tüp be bek te -
da vi si im ka n� na ka vu� tu lar. Kam pan ya kap sa m�n da, ai -
le le rin ula ��m ve ko nak la ma gi der le ri Sos yal Yar d�m la� -
ma ve Da ya n�� ma Va k�f la r�’nca,  tüp be bek için ge re ken
te da vi ve ilaç des te �i ise Ac� ba dem Sa� l�k Gru bu ta ra -
f�n dan kar �� la na cak.

� BA� VU RU LA RI SOS YAL YAR DIM LA� MA
VE DA YA NI� MA VA KIF LA RI KA BUL ED� YOR

Kam pan ya’dan ya rar lan mak için ai le ler, ba� l� bu lun -
du �u il çe de ki Sos yal Yar d�m ve Da ya n�� ma Va k�f la r�’na

ba� vur du lar. Ya p� lan ba� vu ru lar so nu cun da el de edi len
ve ri ler, Sos yal Yar d�m la� ma ve Da ya n�� ma Vak f� Mü te -
vel li He yet le rin ce de �er len di ril di ve ba� vu ru �art la r� na
uyan ai le le rin lis te si, Ac� ba dem Sa� l�k Gru bu’na ile til di. 

Ai le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan l� ��, bu kam pan ya
öze lin de ge rek li sa y� ya ula ��l m�� ol sa da Tür ki ye’de ki
ge nel ih ti ya c� gör mek ve ge rek ti �in de ben zer pro je ler
ge li� tir mek ama c�y la ba� vu ru la r� al ma ya de vam edi yor. 

� TE DA V� SÜ RE C� NA SIL YÜ RÜ YE CEK?
Ac� ba dem Tüp Be bek Mer kez le ri ta ra f�n dan ta kip

edi le cek çift ler, Ac� ba dem yet ki li le ri ta ra f�n dan ara na rak
bil gi len di ril me ye ba� lan d�. Bil gi len dir me son ra s�n da ai -
le ler tek tek ara na rak te da vi için ta rih ve ri le cek ve ai le -
ler için he ye can l� ko �u� tur ma ba� la m�� ola cak.  Ai le le rin
tüp be bek te da vi sin de, ASG’ye ba� l� 9 tüp be bek mer ke -
zi gö rev ya pa cak.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı�ı ve
Acıbadem Sa�lık Grubu’nun 2 bin 500

aileye tüp bebek imkanı sa�layan
kampanyası ba�ladı.

2013-ÖMSS/KURA İle Özürlü
Memur Yerleştirme hakkında 

2 bin 500 aileye tüp bebek imkan�!
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Ka d� köy Genç lik genç k�z vo ley bol ta k� m�
da ab la la r� n�n izin den gi de rek haf ta y� ga li -
bi yet le ka pa d�. KGSK Genç vo ley bol ta -

k� m� �s tan bul genç k�z lar li gi en iyi ikin ci ler gru -
bun da ra ki bi Ye �il ba� la r� 3-
0 yen di.

Ma ça Si nem, Mer yem, De niz, Tut ku, Me -
lis sa, Ece naz al t� s�y la ba� la yan Ka d� köy
Genç lik, Si nem’in et ki li hü cum la r�, Me lis -
sa’n�n sa y� olan ser vis le riy le se ti 25- 20 ka -
zan d� ve 1-0 öne geç ti.

� BER MU DA ÜÇ GE N� MER YEM,
ME L�S SA, S� NEM

2. set te man �et ge tir mek te zor la nan Ka -
d� köy genç lik, An tre nör Can Ça vu �o� lu’nun
ar ka alan da sis tem de �i �ik li �i yap ma s�y la
çe ki� me li ge çen bu se ti 26-24 ka za na rak du -
ru mu 2-0’a ge tir di. Ma ç�n 3. ve son se tin de
ra ki bi nin de mo ral bo zuk lu �un dan ya rar la -
nan Ka d� köy’ün genç le ri bu set te Mer -
yem’in et ki li ser vis le ri, Me lis sa ve Si nem’in
ak�l l� hü cum la r�y la se ti 25- 15 ka za na rak
ma ç� da 3-0 ka zan d�. 

� KGSK A TA KIM’A YE N� KAN
Tür ki ye dep las man l� böl ge sel li gi nin en

id di al� ta k�m la r�n dan KGSK kad ro su nu güç -
len dir me ye de vam edi yor. H gru bu nun id di -
al� ta k�m la r�n dan Ka d� köy Genç lik Ed re mit
Be le di ye spor dan Çi� dem Y�l maz’� da renk -
le ri ne ba� la d�.

Li gin ikin ci ya r� s�n da for ma gi ye cek
olan Çi� dem’in ta k�m la r� na güç ka ta ca �� n�
söy le yen ba� an tre nör Can Ça vu �o� lu, “Ta -
k� m� m� z� Çi� dem ile güç len dir dik. As�l he -
de fi miz olan 3. li ge bu y�l yük sel mek” de di.

22 - 28 �UBAT 2013
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ATLETLER iSTANBUL’DA YARI�ACAK
18. Balkan Atletizm Salon �ampiyonası 23 �ubat

2013 Cumartesi  günü �stanbul’da yapılacak. Balkan
Atletizm  Federasyonları Birli�i’ne (ABAF) üye
ülkelerin katılım ile Aslı Çakır Alptekin Atletizm
Salonu’nda düzenlenecek olan �ampiyonaya,

Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Bosna-
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan,

Moldova, Karada�, Romanya, Makedonya ve
Sırbistan katılacak. Bir gün sürecek olan �ampiyona,

saat 13.30’da kadınlar üç adım atlama
müsabakalarıyla ba�layacak ve sporseverler yarı�ları
ücretsiz olarak izleyebilecek. 12 ülkeden 186 atletin
mücadele edece�i �ampiyonaya Türkiye 40 ki�ilik

kadrosu ile katılacak.
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Pilates Skolyoz ve
Kifoz sorununa

faydal� m�?
Kadıköy Belediyesi Gençlik Merkezi
Pilates E�itmeni Nurcan Bengin bu

hafta pilatesin omurga bozukluklarının
tedavisindeki faydalarına de�indi.
��te Bengin’in ilgiyle okuyaca�ınızı
dü�ündü�ümüz bu haftaki yazısı: 

SKOLYOZ, omurgan�n üç boyutlu 10 derece
üzerindeki e�rilme deformitesidir. Normal ve

sa�l�kl� omurgada omurlar arkadan bak�ld���nda
yukardan a�a��ya yani boyun, s�rt ve bel
bölgelerinde düz bir hat �eklinde uzan�r.

Skolyozda ise omurlar sa�a veya sola do�ru yer
de�i�tirir veya kendi eksenleri etraf�nda döner.

Omurgaya arkadan bak�ld���nda e�rilik düz
duruldu�unda bile fark edilebildi�i gibi bazen bu

denli net de�ildir ve ancak öne e�ilme durumunda
veya hekim kontrolü ve röntgen filmlerinde

anla��labilir. Skolyoz çok de�i�ik nedenlerle ortaya
ç�kabilir, okul çocuklar�nda ortalama yüzde 1,5

oran�nda oldu�u belirtiliyor. K�zlar ve erkek
çocuklarda yakla��k oranlarda görülebilen

skolyozun genetik oldu�unu savunan uzmanlar da
bulunuyor. Skolyozun farkl� nedenlerle ortaya

ç�kt���n� vurgulayan uzmanlar, yap�sal skolyozun
do�umsal, travma, tümörler ve di�er nedenlerle
yap�sal olmayan skolyozuz ise postüral skolyoz,
bacak uzunluk farkl�l�klar�na ba�l�, kalça eklem

kaynakl� ve enflamatuar nedenlerle ortaya
ç�kabildi�ini vurgulamaktad�rlar. Ya�, cinsiyet ve

e�rili�in derecesine göre skolyozun ilerledi�i

belirtilirken, yap�sal skolyozda ergenli�e geçi�
döneminde e�rilik derecesinin daha h�zl� artt���

tespit edilmi� olup, bunun ergenlik sonras�
durdu�u da önemli bir tespit. Skolyoz bir hastal�k
de�ildir, biçimsel bir deformitedir. Baz� vakalarda
kaburgalar�n yer de�i�tirmesi ile birlikte akci�er

solunum kapasitesi, akci�erin bu durumuna ba�l�
solunum de�i�iklikleri ortaya ç�kabilir. Bu durumda

solunum s�k�nt�s�, akci�er enfeksiyonlar�, kronik
a�r� ve psikolojik problemler ortaya ç�kabilir. 

SKOLYOZ VE P�LATES
Skolyoz hastalar�nda pilates, ilk tercih edilen

egzersizdir. Skolyoz hastalar�nda pilates iki amaçla
yap�l�r. �lkinde özellikle skolyozun ilerlemesinin
devam etti�i ergenlik ya� grubunda ilerlemeyi
durdurmaya ya da düzeltme, ikincisinde ise

eri�kinlik döneminde skolyozlu hastalar�n
omurgalar�nda esnekli�i art�r�p duru�u düzeltmek

hedeflenir. Böylece hastalarda skolyoza ba�l�
olarak geli�ebilecek kulunç ya da omurga

kireçlenmesi gibi hastal�klar�n olu�umu engellenir.
Skolyozu 20 dereceye kadar olan ki�ilerde pilates

egzersizleri sayesinde olumlu sonuçlar
al�nmaktad�r. 

K�FOZ (KAMBURLUK) VE P�LATES
Kifoz de�i�ik nedenlerle geli�ir. Gev�ek bir

bicimde oturma, yürüme, kötü duru� pozisyonu
(bilgisayar ve televizyon kar��s�nda uzun süre sabit

ve uygun olmayan �ekilde oturma) omurgadaki
ba�lar� gerer ve bu da zamanla omurgan�n do�al
e�iminin artmas�na neden olur. Omurlar aras�nda
kaynamalar, yap���klar çocuk büyüdükçe ilerleyen

kamburluklara neden olur. Bu tür kamburluklar çok
h�zl� ve ciddi biçimde artar. Kifoz’da a�r� nadir
olarak görülür. Yap�lan pilates egzersizleri ile

“s�n�rl�” da olsa düzelme sa�lanabilmektedir. Baz�
ki�iler al��kanl�k olarak kambur dururlar. Bu

ki�ilerin kifoz hastalar�ndan farklar� istediklerinde
dik durabilmeleridir. Röntgen aç� ölçümleri de
normale yak�n ç�kar. Baz� a��r sporlarda artan

gö�üs kafesi hacmi ve kas kitlesinin omurgay� öne
çekmesi ya da ergenlik ça��ndaki k�zlarda

geli�mekte olan gö�üsleri gizleme gayreti duru�
bozuklu�u sebebi olarak dü�ünülür. Duru�

bozuklu�u zaman içinde esnekli�ini yitirebilir.
Zaman içinde koltu�a y���larak kambur oturmaya
ve kambur yürümeye ba�l� olarak omurga çevresi
baz� ba�lar k�salarak kifoz hastal���na dönü�ebilir.

Bu ki�iler isteseler de art�k dik duramazlar. Bu,
kifoz hastal���na dönü�üm olarak dü�ünülebilir

Kifozun önlenebilmesine yönelik egzersizler
genelde duru� bozuklu�una ba�l� kifoz için geçerli
olabilir. K�sa olan kar�n, gö�üs ve bacak kaslar�n�n
uzat�lmas�; omurga çevresi kaslar�n güçlendirilmesi
ana prensiplerdir. Kemik erimesine ba�l� omurga

k�r�klar�n olu�mas�n� engellemek ya da k�r�k
omurlar�n daha fazla çökmesini durdurarak kifoz
olu�umu engellenebilir. Bu durum için en etkili

yöntem omurgay� uzat�c� ve omurga etraf�nda yer
alan kaslar� güçlendirici pilates egzersizleridir.
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TÜRK Telekom altyapı basketbolcusu Mustafa
Emre Da�cı, ülke çapında basketbol tutkunu

genç yetenekleri ortaya çıkarma amacıyla
düzenlenen “The Challenge” projesi

kapsamında bin 200 genç arasından seçilerek
Amerika'ya gitmeye hak kazandı. Emre

Da�cı’nın hedefi NCAA Üniversite Ligi’nde
oynamak. Türkiye’de düzenlenen “The
Challenge” (Oyununu Göster) projesi, 3

yetenekli genç basketbolcuya Amerika kapısını
açtı. Türkiye’den Anadolu Efes takımının

ba�arılı basketbolcusu Sinan Güler’in yaptı�ı
basketbol gösterisinin video görüntülerini

izleyerek, hareketlerin aynısını uygulamaları
istenen genç

basketbolcular bu
görüntüleri kaydettiler.

�stanbul, �zmir ve
Ankara’dan toplam bin 200

sporcunun elemelerini,
NBA Bireysel Geli�im

Antrenörü Christopher
Thomas yaptı. Finale kalan

30 sporcu, 4 buçuk saat
süren zorlu bir elemeden

daha geçti. Türk Telekom Gençlik ve Spor
Kulübü basketbol altyapısından yeti�en

Mustafa Emre Da�cı, seçilenler arasına girme
ba�arısı elde ederek Amerika’ya davet edildi.

Da�cı’nın aralarında bulundu�u 3 genç
yetenek, basketbolun anavatanı Amerika’da

basketbol dolu günler ya�ayacak. Sporcular 8-
14 �ubat tarihlerinde Indiana, 14-18 �ubat

arasında ise Houston’da saha kenarında NBA
maçı izleme, Cristopher Thomas ile birebir
yapılacak özel bir antrenman,  Nike’ın özel

e�itmeni John Lucas ile antrenman yapma, bir
hafta grup idmanı, üniversite gezisi gibi
aktivitelerde bulunacaklar. 16 ya�ındaki

Da�cı’nın kariyerinde; Türk Telekom Gençlik
ve Spor Kulübü Basketbol Minik Takımı’nda

Ankara üçüncülü�ü ile birlikte Türkiye
birincili�i bulunuyor.

Türk
Telekom’un
ba�arılı alt

yapı
basketbolcusu

Emre Da�cı
Amerika
yolunda...

Emre’nin
büyük

başarısı

MOTOS�KLET ve yar��
camias�n�n merakla bekledi�i

Türkiye Motosiklet
Federasyonu (TMF) 2013

Taslak Yar�� Takvimi aç�kland�.
Pist, Süpermoto, Motokros,
Enduro ve Drag bran�lar�nda
toplam 32 yar���n yer ald���

takvim 30-31 Mart 2013
tarihlerinde Bodrum’da

düzenlenecek Türkiye Enduro
�ampiyonas�’n�n ilk aya��yla

ba�layacak. Takvim, 2-3 Kas�m
2013 tarihlerinde Manisa

Akhisar’da yap�lacak Türkiye
Motokros �ampiyonas� 6. Ayak

yar���yla sona erecek.
2013 y�l�nda Türkiye uluslararas�
�ampiyonalara da ev sahipli�i

yapacak. Do�u Avrupa Motokros
�ampiyonas�’n�n 8. Ayak yar���
28-29 Eylül’de düzenlenecek.
Yunanistan’�n Serez pistinde
yap�lacak Do�u Avrupa Pist

�ampiyonas� da TMF
organizatörlü�ünde Türkiye Pist

�ampiyonas� ile birlikte
düzenlenecek. Motosiklet

sporunun yayg�nla��p, geli�mesi
için geçti�imiz senelerde oldu�u
gibi sporculardan 2013 y�l� içinde

lisans ücretleri al�nmayacak.

TMF 2013 Yarış Takvimi açıklandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2013 Yarı� Takvimi
açıklandı. Takvimde, be� bran�ta 32 yarı� bulunuyor.

� Nusret KARACA

�stanbul Kadıköy Lisesi’nde do�a
sporları etkinli�i… �stanbul

Kadıköy Lisesi Do�a Sporları
Kulübü, 2012-2013 e�itim

ö�retim yılının 2. döneminin ilk
etkinli�ini gerçekle�tirdi. “Do�a
Sporları ve �lk Macera Sporları”

ba�lı�ı altında düzenlenen
etkinli�e sunumulla Faruk Kar

katıldı. Sinevizyon gösterisi ile
daha da renkli hale gelen

etkinli�i, Do�a Sporları Kulübü
ö�retmeni Tolga Çetinkaya

organize etti. Okul konferans
salonunda gerçekle�en sayısız
sanat ve kültürel etkinliklerin
arasında farklı bir konu olan

“Do�a Sporları” ö�rencilerden
ve di�er konuklardan büyük

ilgi gördü.

Liseli gençlere doğa sporları anlatıldı

�
s tan bul Genç lik Hiz met le ri ve Spor �l Mü dü -
rü Av. Nu man Gü zey, ata spo ru muz gü re �in
olim pi yat lar dan ç� ka r�l ma s� yö nün de Ulus la -

ra ra s� Olim pi yat Ko mi te si nin tav si ye ka ra r� üze -
ri ne ade ta çi le den ç�k t�. �s tan bul Genç lik Hiz -
met le ri ve Spor �l Mü dür lü �ü res mi in ter net si te -
sin den ya y�n la nan aç�k la ma s�n da Nu man Gü zey,
“Gü re �in Os kar’� ola rak de �er len dir di �i olim pi -
yat lar dan “il gi az” ba ha ne siy le gü re �i ç� ka r�l ma -
ya ça l� �an ulus la ra ra s� olim pi yat ko mi te si ni ele� -
ti re rek, “Ma ri fet il ti fa ta ta bi dir. Ne ve rir sen onu
al�r s�n. Dün ya n�n gü re �e en yat k�n mil le ti yiz”
de di.

�s tan bul Genç lik Hiz met le ri ve Spor �l Mü -
dü rü Nu man Gü zey, olim pi yat la r�n dün ya da ki
spor al g� s� için çok önem li ol du �u nu ifa de ede -
rek, “Os car’� ol ma yan bir bran� ta zevk ala bi lir

mi si niz?” di ye so ran Gü zey,
“He de fi niz Os car de �il mi? Gü -
re �in Os car'� da olim pi yat lar d�r,
spo run Os car'� olim pi yat lar d�r”
de di.

� MED YA NE RE DE?
Med ya y� du yar s�z kal mak la

suç la yan Gü zey, “Ab di �pek çi'de
can l� can l� dün ya �am pi yo na s�
de vam eder ken sen kal kar bant -
tan ar tis tik pa ti na j� ve rir sen, bu
spo ru se ven le ri na s�l te� vik ede -
ce �iz?” di ye ko nu� tu.

Gü re� te sis tem li ça l�� ma n�n
mut la ka so nuç ver di �i ni, bu nun
en gü zel ör ne �i ni de Bul gar gü -
re� çi le rin olu� tur du �u nu di le ge -
ti ren Gü zey, "Dün ya n�n gü re �e
en yat k�n mil le ti yiz. Ama he nüz
bir sis te mi ku ra bil mi� de �i liz”
di ye rek gü re� te ki ek sik le ri mi zi
ele� tir di.

Ata sporumuza büyük saygısızlık

Can
Çavu�o�lu
ve Çi�dem

Yılmaz
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● Gök çe UY GUN

Ta ri hi Ku� di li Ça y� r�’na al�� ve ri� mer ke zi
ya p�l ma s� na ili� kin Ka d� köy lü’nün iti ra z�
ç�� gi bi bü yü dü. Ka ra r�n du yul ma s� n� ar -

d�n dan Ka d� köy Be le di ye si’ne ge len bin ler ce
va tan da�, ça y� ra AVM ya p�l ma ma s� için iti raz
di lek çe si ver di. Di lek çe ve ren ler ara s�n da Ka d� -
köy Ta ri hi Çar �� s� Kül tür ve Da ya n�� ma Der ne -
�i de var d�. Der nek Ba� ka n� Ali Geç gel, Ku� di -
li'ne ya p� la cak bir AVM’nin tüm böl ge
es na f� n� olum suz et ki le ye ce �i ni
be lir te rek, “Ka d� köy’de
ya ra ta ca �� yo �un
tra fik de ca ba -
s�... Biz ye �il
alan dan ya na -
y�z” de di. Pla na
iti raz sü re si nin
dol du �u 15 �u bat
Cu ma ak �a m� iti ba -
riy le di lek çe ler 7 bin
369’a ula� t�. Ka d� köy -
lü ler, Ku� di li ça y� r� n�n
do �al S�T ala n� ol du �u -
na dik kat çe ke rek,  geç -
mi� ten bu ya na yük len di �i
ye �il alan fonk si yo nu nun
de vam et ti ril me si ni is ti yor.

� KA DI KÖY LÜ ‘YE ��L’ DE D�
Öte yan dan Ka d� köy Be le di ye si’nin sos yal

med ya üze rin den yap t� �� an ket te de ilk so nuç -
la ra ula ��l d�. Bu na gö re “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�?” so ru su na ve ri len ya -
n�t lar �öy le;
•Ye ral t� oto par k�y la, ye �il alan
ola rak tek rar dü zen len sin:
(6660 Ki �i) / Yüz de 85 
• AVM ol sun: (456 Ki �i) / Yüz de 6
• Mev cut du rum ko run sun: (757 Ki -
�i) /Yüz de 9

� �N TER NET TE KAM PAN YA
Ku� di li’ne AVM ka ra r� na sa nal dün ya -

dan da sesler yük se li yor. Chan ge.org.tr’de
“AVM ye ri ne ye �il alan is ti yo ruz” ba� l�k l� bir
kam pan ya yü rü tü lü yor. �s tan bul �l Çev re Mü dü -
rü Ah met Ay y�l d�z’n mu ha tap ol du �u kam pan -
ya da im za c� lar, “Da ha faz la ye �il alan ya p� l�p
in san la ra te miz ha va sa� la mak ye ri ne AVM’ler
in �a edi li yor. Böy le ce hem es na f�n i� le ri kö tü

yön de et ki le ni yor hem de in san lar ka pa l� bir ala -
na s� k� ��p ka la rak te miz ha va dan mah rum ka l� -
yor. Biz böy le bir �s tan bul’da, böy le bir Ka d� -
köy’de ya �a mak is te mi yo ruz. Ye �il alan ta lep
edi yo ruz” di yor.

� KU� D� L�’NDE NE LER OLU YOR?
Ko nuy la il gi li bir ba s�n aç�k la ma s� ya y�n la -

yan Ye �il ler ve Sol Ge le cek Par ti -
si Ka d� köy �l çe Yü rüt me si de
“Ka d� köy’ün or ta ye ri, es ki Sa l�
Pa za r� ola rak da bi li nen Ku� di -
li Ça y� r�, te pe den in me bir ka -
rar la ya p� la� ma ya aç� l� yor.
Ha z�r la nan AVM pro je si ile
il çe mi zin sa y� l� acil top lan -
ma ve aç�k alan la r�n dan
bi ri si da ha yok edil mek
is te ni yor” di ye gö rü�
bil dir di. “Ka d� köy'ün
sos yal ta ri hin de
önem li ye ri olan
Ku� di li ve çev re si,

ora da ya �a yan la r�n, i� yer le -
ri nin ve her gün ora dan ge çen va -

tan da� la r�n söz hak k�y la, ta ri hi, do �al ve
ya �am sal do ku tah rip edil me den in san odak l� bir
an la y�� la dü zen le ne mez mi?” di ye so ru lan aç�k -
la ma da, �u ifa de le re yer ve ril di;

“Kent sel dö nü �üm ad� al t�n da �e -
hir le rin tek tip le� ti ril di �i, fi nans mer -

kez le ri ne dö nü� tü rül dü �ü, kül tü rel
ve ta ri hi de �er le rin yok edil di �i,

in san la r�n ev le rin den ve ma hal -
le le rin den uzak la� t� r�l d� �� da -

yat ma c� po li ti ka la ra kar �� bu
de fa fark l� bir i� yap ma ya

ne der si niz? Hal k�n ka t� l� -
m� n� te mel alan, in san la -

r�n do �al par ça s� ol du -
�u, ye �il alan la r�n

ko ru na rak ge li� ti -
ril di �i, kom �u luk

ili� ki le ri ne de �er
ve ri len, so kak hay van -

la r� n�n gö ze til di �i ya �a na bi -
lir bir Ka d� köy’ü ne den hep bir -

lik te olu� tur ma ya l�m? Bu nu e�i tim
dü ze yi tüm il çe ler için de en yük sek olan

Ka d� köy’de ya pa maz sak ne re de ya pa ca ��z?
Bü yük �e hir Be le di ye si’nin Ka d� köy lü le re sor -
ma dan al m�� ol du �u bu da yat ma c� ka rar dan vaz -
geç me si ni ta lep edi yo ruz. Ye �il ler ve Sol Ge le -
cek Par ti si ola rak Ku� di li ile il gi li ya sal sü re cin
so nu na dek ta kip çi si ola ca ��z. Da ha ya �a na bi lir
bir Ka d� köy için ge li �e cek si vil ha re ket le re des -
tek sun ma ya ha z�r ve bil gi pay la �� m� na aç�k ol -
du �u mu zu tüm ka mu oyu na du yu ru ruz.”

Kuşdili’nde AVM kararına
itirazlar beklenenin üstünde

ERTAN ARABACI: O sahan�n tarihi
de�eri var. Oraya AVM yap�lmas�

�stanbul’a ve Kad�köy’de ya�ayanlara
ihanettir. �iddetle kar�� ç�kmal�y�z. Bu
�ehir burada ya�ayanlar�nd�r. Bir kaç
kendini bilmez rant heveslisine teslim

edilmeyecek kadar da mukaddestir. A�z�
sulanarak oradan rant elde etmek
isteyenlerin de hevesi kursa��nda

kalacakt�r. 
D�LEK ESEN: Göztepe Park�

mahvediliyor, hiç de�ilse benzeri bir ye�il
ya�am alan� yap�labilir buraya 

MUSTAFA NUR� �ENER: Ku�dili,
Fikirtepe gibi, Pendik gibi, Yar�mburgaz
gibi �stanbul'un Prehistorik (Tarih öncesi)
ilk yerle�imlerinden birisi... Ne otopark

olmal�, ne AVM, ne üstüne kurulan
gökdelenli yerle�im... Ku�dili'nin gerçek

sahibi tarihe ve tarihsel geçmi�ine b�rak�n
orada ya�atal�m...

MAYSEL ECE AKAGÜNDÜZ: Mevcut
haliyle korunsun yeter bu kadar AVM!

Tarihimize sahip ç�kal�m...
MAHFUZE YILDIRIM BARUT: Elimizi
uzatsak AVM’ye çarpacak! Ye�il alan

olsun da millet nefes als�n.
V�LDAN YILDIZ: Herkesin ye�illikler

içinde yürüyebilece�i, nefes alabilece�i
a�açl�k, çiçeklerle dolu dinlence yeri

olmal�. Sat�c�lar�n hiçbirinin oraya
giremeyece�i medeni bir dinlence yeri.
A�açl�k yerlere hasret kald�k. Trafikten

bunald�k. Arabalar için de yer alt�na
otopark yap�labilir. 

RAB�A SERTEL�: Halk�n kullan�m� için,
fiyat� uygun bir kapal� yüzme havuzu
yap�ls�n. Yüzme sporu di�er tüm spor

aktivitelerinden daha yararl�d�r. Kad�köy
halk� bunu neden dü�ünmez.

DEN�Z DERYA: Nefes alacak alanlara
acilen ihtiyaç var. Ye�il alan olsun s�k�ld�k
beton y���nlar�ndan. �ehircilik ilkesinin en

birincil ko�ulu halk�n nefesini betonla
kesmemektir.

“Bir kıyımız mı kaldı bu �ehirde onu da batır hadi
Çiçe�imizi yol, rüzgârımızı bur, suyumuzu acıt

Gökyüzümüz mü hani nerede? 
Sahi nerde bizim gökyüzümüz hani lokman

bulutlarımızda güvercin lekelerimiz?
Gözümüzü körelt hadi içimiz börtsün ellerimizi yırt”

(Metin Elo�lu)

KADIKÖYLÜ
NE DiYOR?

Ku�dili Çayırı Çevre Gönüllüleri’nin ikinci toplantısında, gelinen nokta konu�uldu.
Toplantıya katılan Mimarlar Odası ve �ehir Plancıları Odası temsilcilikleri, söz konusu

alanın dere yata�ı oldu�unu anımsatarak, buradaki olası bir yapıla�manın su
basmalarına neden olabilece�i uyarısında bulundu. 

Ku�dili’nde AVM istemeyen Kadıköylüler, 7 bini a�kın dilekçe ile tavrını
koydu. Kadıköy Belediyesi’nin anketine katılanların da yüzde 85’'i ye�il

alan isterken, AVM’ye vize verenlerin oranı yüzde 6’da kaldı.

Projenin yüzde
70’nin ye�il
alan olaca�ı

ileri sürülüyor.

KADIKOY-14:Layout 1  2/21/13  10:36 AM  Page 1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

