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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

SO�UK k�� mevsimi yerini yava� yava�
bahar�n �l�k ve renkli günlerine b�rak�rken,
Kad�köy’de de bu de�i�imi fark etmek

mümkün. Kad�köy Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlü�ü tüm birimleriyle

Kad�köyümüzü bahara haz�rl�yorlar.
Yol kenarlar�ndaki bo� alanlar�,

parklar�, refüjleri rengarenk
çiçeklerle donatan Kad�köy
Belediyesi kenti bahara bir
gelin gibi haz�rlad�. Ye�il

alanlar bu sezon çiçeklerden ku�, çiçek, kalp
motifleriyle renkleniyor. Kad�köy Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürü Güleser Orhan Kad�köy’e
900 binden fazla çiçek dikilece�ini belirterek,

“Kad�köy’de muhtelif bölgelere, parklara 150 bin
lale, 250 bin adet nergis, 500 bin mevsimlik çiçek
toplam 900 bin adet çiçek dikildi. Bahar aylar�yla

birlikte sardunyalar da ekilecek. Yak�nda
gül dikimi ve da��t�m� ba�layacak ve

25 bin gül Kad�köy’de da��t�l�p
dikilecek” dedi.
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Tutsak Eserler Sergisi’nde DUYGUSAL ANLAR…Tutsak Eserler Sergisi’nde DUYGUSAL ANLAR…Tutsak Eserler Sergisi’nde DUYGUSAL ANLAR…Tutsak Eserler Sergisi’nde DUYGUSAL ANLAR…Tutsak Eserler Sergisi’nde DUYGUSAL ANLAR…Tutsak Eserler Sergisi’nde DUYGUSAL ANLAR…
Kamuoyunda ‘Balyoz’
ismiyle bilinen dava

kapsamında Hasdal ve
Maltepe Cezaevi’nde kalan

muvazzaf ve emekli askerlerin
yaptıkları resim, ebru ve

karakalem çalı�malarından
olu�an sergi Kadıköy’de açıldı.
Açılı�a katılanlar cezaevinde
bulunan yakınlarının yaptı�ı

eserleri gözya�ları içinde
izlediler. 20 aydır tutuklu Deniz

Kurmay Albay Mehmet
Örgen’in o�lu Mehmet Can
Örgen de yaptı�ı duygusal
konu�ma ile herkesi a�lattı.

�� Haberi 6. Sayfada

Kadıköylü gökyüzü kahramanı
Vecihi Hürku�'un adı,

Kızıltoprak’ta yapılacak anıtla
ölümsüzle�iyor! Hürku�'un 1930’da
Kadıköy'de imal etti�i ilk Türk sivil
uça�ı  VEC�H� XIV figürünün yer

alaca�ı anıtın, Mart ayı içinde açılması
için çalı�malar hızla sürüyor

�� Haberi 11. Sayfada

Kadıköy’e Tayyareci
Vecihi heykeli!

�� Haberi 8. Sayfada

K�zartma ya�lar�n�n
lavabolara dökülerek
çevre kirlili�ine yol

açmas�na engel olmak
için çal��malar yürüten

Kad�köy Belediyesi, geri
dönü�ümü özendirmek

için 5 litre at�k ya�
biriktiren Kad�köylülere,

1 litre ayçiçek ya�� hediye
edecek. Amaç, özellikle
ev kad�nlar�n� harekete

geçirmek...
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GÜNDEM KUŞDiLi
TARiHi Ku�dili çayırına

alı�veri� merkezi
yapılmaması için

Kadıköylülerin çabası devam
ediyor. Ku�dili planının iptali
için etkin ses olu�turulması

yönünde Ku�dili Çayırı Çevre
Gönüllüleri de çalı�malarını

sürdürüyor. � 10’da

8 MART Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi,
10 Mart’ta Kadıköy’de yapılacak. Kadıköy

Belediyesi’nin de o gün kadınlar için konserden,
panele birçok etkinli�i var. � Haberi Sayfa 3’te

TÜRKiYE’NiN sayılı Karagöz ustalarından
Tacettin Diker nam-ı di�er “Taci Baba”,

90 ya�ında olmasına ra�men hala sanatını
yapmaya devam ediyor.“Perde arkası

ömürdür” diyen Diker, Mart ayı boyunca her
Pazar günü Kadıköy Belediyesi’nin davetlisi
olarak Barı� Manço Evi’nde yok olmaya yüz
tutan bu sanatı meraklılarıyla bulu�turacak.

� Haberi Sayfa 7’de

‘PERDE ARKASI ÖMÜRDÜR’ KADINLAR 8 MART’I
KADIKÖY’DE

KUTLAYACAK

KARAGÖZ

USTASI

TACETTiN DiKER:

Foto�raflar: Mustafa SÜRMEL�
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

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

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25

1 - 7 MART 20132 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
� Bil di �i niz �ey ler
Ya za r� Va la Thors dot tir’in de ka t� l� m�y la 1
Mart Cu ma ak �a m� 20.30’da Emek Sah ne -
si’nde ilk gös te ri mi ni ya pa cak olan “Bil di �i -
niz �ey ler”; gü nü müz ka d� n� So ley’in, ko -
ca s�n dan ay r�l d�k tan son ra flört dün ya s� na
ye ni den ad�m at� �� n�n, ev li li �i bo yun ca yok
say d� �� ken di kim li �i ni ha t�r la ma s� n�n e� -
len ce li ve ta n� d�k hi kâ ye si ni an la t� yor.
� Kar man Çor man
Ta r�k �er bet çi o� lu’nun yö net ti �i ti pik bir
vod vil ör ne �i olan oyun da i� ler öy le bir ka -
r� �a cak t�r ki ade ta kar man çor man ola cak -
t�r. Sü rük le yi ci öy kü sü ve ar tan tem po su ile
dik kat çe ken “Kar man Çor man”, 1 Mart
Cu ma ak �a m� sa at 20.30’da Ka d� köy Be le -
di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi
(Kozzy)’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. “Ya la -
n�n Ar d�n da ki”, 1 Mart 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. 
� Na fi le Dün ya
Po lis lik mes le �i ne otuz lu y�l lar da ba� la m��
ve ge çen za man için de Cum hu ri yet re ji mi -
ne ve dev let hiz met il ke si ne ilk gün kü gi bi
ba� l� kal d� �� için, de �i �en, yoz la �an top -
lum sal ko �ul la ra ayak uy du ra ma yan kü çük

bir ada m�n tra ji ko mik hi kâ ye si. “Na fi le Dün -
ya” 2 Mart 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. 
� Woy zeck
Gü nü müz de hâ lâ sis tem ta ra f�n dan bi re yin
ki �i li �i ne yö nel mi� ve gi de rek yük se len y� -
k� c� ama ör tük sal d� r� la r� bu oyun la tar t� �an
ve do �u mu nun 200. y� l�n da Ge org Büch -
ner’e bu oyun la bir se lam gön de ren Ti yat -
ro Mer di ven, tüm ti yat ro se ver le ri 2 Mart
Cu mar te si gü nü sa at 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde bek li yor. 
� �sim, �e hir, Hay van
Gen cay Gü rün’ün Ge nel Sa nat Yö net -
men li �i ni yap t� ��, Ti yat ro �s tan bul ta ra -
f�n dan sah ne le nen, Y�l maz Öz dil’in kö -
�e ya z� la r�n dan der le nen, Say g�n De li -
ba� ve Fet hi Kan tar c� ta ra f�n dan oyun -
la� t� r� lan “�sim, �e hir, Hay van” ad l� mü -
zik li ka ba re yi Me tin Se rez li sah ne ye
koy du. Oyun 2 Mart Cu mar te si Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi (Kozzy AVM)’de
sah ne le ne cek. 
� Asi Ku�
Ya zar ve Oy na yan: Ali Poy ra zo� lu
�s tan bul Ti yat ro Fes ti va li’nde bü yük il gi
ya ra tan “Asi Ku�”‘ta Ali Poy ra zo� lu Bi -
zet’nin ün lü ope ra s� Car men’in bir
ucun dan gi rip öbür ucun dan ç� k� yor.
Ope ra, ti yat ro, ba le ve gül dü rü nün bir
ara da ol du �u oyun, 3 Mart Pa zar sa at
16.00’da Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� Be zir gân (Tar tuf fe)
�s tan bul Halk Ti yat ro su, Mo li ere’in ba� -
ya p� t� ‘Tar tuf fe’u, sür priz ler le do lu bir
uyar la may la sah ne ye ko yu yor. Oyun 4
Mart Pa zar te si 20.30’da Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Ön ce Bo� luk Ol du Kalp Gi din ce Ama
�im di �yi
Di ja na, o sa bah Ka ra köy �s ke le si’ne ya na -
�an Odes sa fe ri bo tun dan in di �in de, ha yal -
le rin de da ha iyi bir ya �am ve mut lu bir ge -
le cek umu du var d�. Ama onun için plan la -
nan lar, ha yal le rin den çok ba� kay d�. �n san
ta cir le ri nin eli ne dü �üp pa sa port la r� el le rin -
den al� n�p, ev ler de ki lit li tu tu la rak fu hu �a
zor la nan yüz ler ce ka d�n dan yal n�z ca bi ri
Di ja na. Oyun, 5 Mart Sa l� 20.30’da Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� 1881
Oyun, Se la nik’te Ko ca Ka s�m Ma hal le si 71
No’lu ev de Zü bey de Ha n�m’�n o� lu Mus ta -
fa’y� dün ya ya ge tir me siy le ba� lar, 10 Ka -
s�m 1938’de sa at 9’u 5 ge çe Dol ma bah çe
Sa ra y�’nda so na erer. Bu ara da Ata türk’ün
ha ya t�n da bi lin me yen yak la ��k 40 ay r� ola -

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY ya yer ve ri lir. Oyun da 107 ay r� ro lü 42 sa -
nat ç� oy na mak ta. Müj dat Ge zen’in ya z�p
yö net ti �i oyu nun afi� le ri ni ün lü res sam
Bed ri Bay kam ha z�r la d�, iç ses ler ise
Rut kay Aziz’e ait. 1881, 6 Mart Çar �am -
ba 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� Ley la’nın Evi
Zül fü Li va ne li’nin ay n� ad l�, 60 bas k� yap -
m��, se vi len ro ma n�n dan uyar la nan, Ne -
dim Sa ban’�n yö net ti �i, “Ley la’n�n Evi”
ad l� oyun da Ce li le To yon, Ay ça Var l� er’in
ba� ro lü nü pay la� t� �� mü zik li oyu nun,
mü zik le ri ne Li va ne li im za at� yor. Oyun,
evi elin den al� nan Ley la’n�n �ah s�n da
Os man l�’dan gü nü mü ze �s tan bul’un dö -
nü �ü mü nü an la t� yor. Oyun, 8 mart Cu -
ma 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir. 

● KONSER
� �s tan bul Dev let Sen fo ni Or kes tra sı
So list ler ola rak Gül ru En sa ri (pi ya no),
Aziz Ba zi ki (fa got), Se za i Ko ca b� y�k
(obu a), Rüs tem Mus ta fa (ke man) ve
Ça� la yan Çe tin’in (çel lo) yer al d� �� �s tan -
bul Dev let Sen fo ni Or kes tra s�’n�n kon se -
ri 1 Mart Cu ma sa at 20.00’de Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Tay lan Er ler �s tan bul Jazz Band
Tay lan Er ler �s tan bul Jazz Band kon ser -
le rin de a��r l�k l� ola rak Di xie land ve New
Or le ans tar z� na yer ve ri yor lar. Ama sah -
ne de sa de ce bir kon ser yok. Za man za -
man soh be te, se yir ci le rin de �ar k� la ra
ka t�l d� �� bir ko ro ya, es pri le rin ve kah ka -
ha la r�n ha va da uçu� tu �u bir stand-up
gös te ri si ne dö nü �ü yor sah ne. Gös te ri, 2
Mart Cu mar te si 20.30’da Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Ko puz Oda Or kes tra sı
Ko puz Oda Or kes tra s�’n�n üc ret siz kon -
se ri 6 Mart Çar �am ba 20.00’de
CKM’de. 
� Ro jin
2005 y� l�n da en iyi et nik mü zik ödü lüy le
ilk Kürt çe mü zik ya pan sa nat ç� ol ma n�n
ya n�n da yurt içi ve yurt d� ��n da ti yat ro
ça l�� ma la r� ya pan Ro jin, bu kez de Li va -
ne mik ro fon la r� na ses ve ri yor. Kon ser, 6
Mart Çar �am ba gü nü 21.30’da Li va -
ne’de. 0216 414 40 96
� Ri tim Ca dı la rı
Ka d�n lar dan olu �an ri tim gru bu, mü zik
ve �i ir e� li �in de “ka d�n” te ma l� gös te ri si -
ni 8 Mart Cu ma 20.00’de Ha lis Kurt ça
Kül tür Mer ke zi’nde su na cak.

● SÖYLE��
� Sa nat Ta rih çi - Ya zar Gül �re po� lu
ile Söy le �i
Sa nat ta rih çi, mi mar ve ya zar Gül �re -
po� lu, YKY Ge nel Ya y�n Yö net me ni Ra -
�it Ça va�’�n da e� lik ede ce �i bir söy le -
�iy le lâ le nin im pa ra tor luk la r� et ki le yen,
sa na ta yön ve ren uzak ve ya k�n ta ri hi ni
ele al� yor. Söy le �i 2 Mart Cu mar te si
15.00’de Cad de bos tan kül tür Mer ke -
zi’nde. 

● ETK�NL�K
� Mü ba de le Ge ce si
Lo zan Mü ba dil le ri Vak f� (LMV) ile Sos yal
Da ya n�� ma ve �le ti �im Der ne �i (SO D�D),
3 Mart Pa zar gü nü sa at 19.00’da “Mü -
ba de le Ge ce si” dü zen li yor. Ge ce kap sa -
m�n da LMV Ko ro su mü ba de le tür kü le ri
söy le ye cek, “Kar de� Ne re ye?” ad l� bel -
ge sel fil min gös te ri mi ya p� la cak. 
0216 336 49 46

● ATÖLYE
� Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us lu yö -
ne ti min de ki Oku ma Atöl ye -
si, iki haf ta da bir Sa l� gün le ri
11.00’de, ede bi yat ki tap la r� -
n�n ön ce den oku nup kü tüp -
ha ne de üze rin de soh bet
edil di �i bir kül tür et kin li �i.
Oku ma Atöl ye si’nde bu ay
in ce le ne cek ki tap lar:
5 Mart 2013 Sa l� Ne ca ti Cu -
ma l�, Vi ran Da� lar (Ma ke -
don ya 1990)
19 Mart 2013 Sa l� Pe arl
Buck, Ana

● ANMA
� Su na Pe kuy sal An -
ma Ge ce si
Kül tür ve Tu rizm Gö nül -
lü le ri Plat for mu, us ta
oyun cu Su na Pe kuy sal’�
an ma et kin li �i dü zen li -
yor. Çe tin Ya p� c�’n�n ko -
or di na tör lü �ü nü yap t� ��
ge ce Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi’nde 5 Mart Sa -
l� sa at 20.00’de ba� la ya cak. 

● SERG�
� “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 ba t–7 Mart
ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� “Ka dın ca Ka dın” Fo to� raf Ser -
gi si
Sö �üt lü çe� me’de geç ti �i miz ay lar -
da aç� lan Fo to� raf met re’nin ka d�n
üye le ri 8 Mart Dün ya Ka d�n lar Gü nü
kap sa m�n da “Ka d�n ca Ka d�n” ko nu -
lu pro je le ri ni su na cak lar. 9 Mart Cu -

mar te si 17.00’de ba� la ya cak ser gi aç� l� -
��n da pro jey le il gi li ko nu� ma lar da ya p� -

la cak. 
� 8 Mart Ka dın lar Gü nü Ser gi si
Bos tan c� Halk E�i tim Mer ke zi kur si yer le -
ri nin 8 Mart Dün ya Ka d�n lar Gü nü ser gi -
si 8 Mart Cu ma sa at 10.00’da Ka d� köy
Be le di ye si �eh re ma ne ti bi na s�n da aç� l� -
yor. Ser gi üç gün bo yun ca ge zi le bi le cek. 
� 3 Bö lüm lük Bir Af ri ka Ma sa lı: 
Eti yop ya 
Pho to World Fo to� raf Mer ke zi Sa l� et kin -
lik le ri Ali Bo ro va l�’n�n Eti yop ya gös te ri si

ile de vam edi yor.  Dün ya n�n en fa kir ül -
ke le rin den bi ri, en ne fes ke sen le rin den
de... Kral La li be la’n�n ka ya içi ne oy dur -
du �u mo no li tik ki li se ler den, bin y�l d�r de -
�i� me yen Or to doks ayin le ri ne; Af ri ka n�n
ça t� s� Si mi en Da� la r�’ndan, de niz se vi ye -
si nin 160 met re al t�n da ki Da na kil Çö kün -
tü sü’ne; Omo Va di si ka bi le le ri nin dans l�-
k�r baç l� ri tü el le rin den, Mur si le rin ta -
bak-du dak l� ka d�n la r� na... Bir Af ri ka
ma sa l�, Eti yop ya. Et kin lik 5 Mart Sa -
l� 19.30’da Pho to World Fo to� raf
Mer ke zi’nde. 
0216 418 19 76 – 0216 418 01 74
� “Ar �iv” Çiz gi sel Re sim Ser gi si
Zey nep Nes li gül Er y�l d� r�m’�n “Ar �iv”
ad l� çiz gi sel re sim ser gi si 2-8 Mart
2013 ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be le -
di ye si Mer kez Sa nat Ga le ri si’nde sa -
nat se ver ler ile bu lu �u yor. Sa nat ç� n�n
ser gi sin de 50 adet ça l�� ma s� bu lu nu -
yor.
� Türk men Al kan Re sim Ser gi si
�lk ki �i sel ser gi si ni açan sa nat ç�, ger -
çek çi bir an la y�� tan yo la ç� ka rak in -
san dü� le ri ne ve ya �an m�� l�k la r� na bir
ka p� ara l� yor. Türk men Al kan Re sim
Ser gi si'ni 2-15 Mart 2013 ta rih le ri
ara s�n da Dü� Yol cu su Sa nat Du ra -
��'nda ge ze bi lir si niz.
0216 386 99 03
� �em set tin Ba� kurt Re sim Ser gi si
Ya �ar Ke mal’in or ta okul da ki re sim
ö� ret me ni, res sam Abi din Di no’nun

sür gün de ta n�� t� �� res sam �em set tin
Ba� kurt’un Kü çük ya l�, Bos tan c� ve Ada -
na’da yap t� �� 167 re sim Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde ser gi le ni yor. Ser gi 8
Mart’a ka dar gö rü le bi lir. 
� Âlem le rin En Gü zel �eh ri �s tan bul
�s tan bul’a olan hay ran l� �� n� re sim le ri ne
ak ta ran res sam Ha ti ce Te kin “alem le rin
en gü zel �eh ri” �s tan bul’u su lu bo ya,
ya� l� bo ya ve ak ri lik ça l�� ma la r� ile siz le rin
be �e ni si ne su nu yor. Ser gi 7 Mart’a ka -
dar Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ge zi -
le bi lir. 
� Kat man lar (Ko lek tif Bel lek)
�lk in san dan bu ya na in san l�k bel le �in de
yer et mi� kül tür kat man la r� n�n gü nü müz
ça� da� ya �am form la r�y la sen te zi ve bu
ya �am kat man la r� ara s�n da �im di ki sim -
ge le re yük len mi� yol cu luk la ra ç�k mak…
“Kat man lar (Ko lek tif Bel lek)” ser gi si 1-10
Mart ta rih le ri ara s�n da Ba r�� Man ço Kül -

tür Mer ke zi’nde gö -
rü le bi lir. 
� 18 Mart Kah ra -
ma nı Ce vat Pa �a
Ata türk’ün si lah ar -
ka da �� Ce vat Ço -
ban l� Pa �a’n�n fo to� -
raf ve ra por la r� n�n yer
al d� �� ser gi 9-20 Mart
ta rih le ri ara s�n da
Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde gö rü le -
bi lir. 
� Dok tor la ra Say gı
Ser gi si
Ürün Sa nat Ga le ri -
si’nde 9 Mart - 4 Ni -

san ta rih le ri ara s�n da 14 Mart T�p Bay ra -
m� do la y� s�y la “Dok tor la ra Say g�” isim -
li ser gi iz le ne bi lir. Res sam Re ha Yal n�z -
c�k ve ga le ri yö ne ti ci si Gü nay Pe sen bu
ser gi yi hem �id de te ma ruz ka lan dok tor -
la ra dik kat çek mek için hem de yo �un
ça l�� ma la r�n dan bul duk la r� ilk f�r sat ta sa -
nat sal u� ra� lar için de olan o gü zel el le re
sa� l�k di le mek ad� na dü zen li yor lar. Ser -
gi de Re ha Yal n�z c�k re sim le ri nin ya n� s� ra
Prof. Dr. Or han Çiz me ci, Prof. Dr. Ser -
gü len Onan Der vi �o� lu ve Prof. Dr.
Sem ra Ça lan gu’nun re sim le ri, Prof. Dr.
Ömer Tü rel’in fo to� raf la r�, Di� He ki mi
Ye �im Il d� r�m’�n se ra mik le ri de gö rü le bi -
lir.

● ÇOCUK
� Tah ta Oyun cak Bo ya ma Atöl ye si
Bir bi rin den fark l�, se vim li �e kil ler den olu -
�an tah ta oyun cak lar ço cuk lar dan ve
bü yük ler den il gi gö rü yor. Ço cuk lar ken -
di oyun cak la r� n� ya par ken hem ya ra t� c� -
l�k la r� n� ge li� ti ri yor, hem de çok e� le ni -
yor lar. Tah ta oyun cak bo ya ma atöl ye si
her Cu mar te si-Pa zar gün le ri Oyun cak
Mü ze si’nde. Sa at le ri ni ö� ren mek için �s -
tan bul Oyun cak Mü ze si’ni te le fon ile
ara ya rak bil gi ala bi lir si niz.
0216 359 45 50 -51

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.

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Türkmen Alkan Resim Sergisi

“Ar �iv” Çiz gi sel Re sim Ser gi si
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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

31 - 7 MART 2013HABER

Bilgi için: 0532 522 13 28

Tecrübeli �ngilizce ö�retmeninden 
Lise ve üniversite ö�rencilerine 
Uygun ücretli özel ders verilir.

iNGiLiZCE DERS VERiLiR

TOKHADER’de
İngilizce kursları başlıyor 

Toplumsal Kad�n Hareketi
Derne�i (TOKHADER)’de yo�un

istek üzerine mart ay�nda
cumartesi-pazar günleri, 

13.00-16.00 saatleri aras�nda
Ba�lang�ç �ngilizce Kurslar�

düzenlenecek.

Telefon: 0216 380 62 05

Adres: Hüseyin Ayano�lu Sok.
Konuta� Bloklar� D-Blok

Kozyata��

Kadınlar 8 Mart’ı Kadıköy’de kutlayacak
● Semra ÇELEB�

Dün ya ka d�n la r� n�n cins ay r�m c� l� �� na kar �� bir lik,
mü ca de le ve da ya n�� ma gü nü 8 Mart için bu y�l
da ka d�n la r�n bu lu� ma ad re si Ka d� köy ola rak be -

lir len di. Bir çok kit le ör gü tü ve si ya si par ti nin için de bu -
lun du �u 8 Mart Ka d�n Plat for mu,
�s tan bul Va li li �i’ne mi ting ba� vu -
ru sun da bu lun du. Va li li �in izin
ver me si du ru mun da 8 Mart Dün -
ya Emek çi Ka d�n lar Gü nü Mi tin -
gi, 10 Mart 2013 Pa zar gü nü Ka -
d� köy Mey da n�’nda ya p� la cak.
Ka d�n lar sa at 12.00’de Hay dar pa -
�a Nu mu ne Has ta ne si önün de bu -
lu �a rak, ta lep le ri ni içe ren pan -
kart la r�, afi� le ri ve slo gan la r�y la
�s ke le mey da n� na yü rü ye cek. Ka -
d�n la r�n bu y�l ki ta lep le ri ara s�n da
8 Mart’�n üc ret li izin gü nü ol ma -
s� ve ev içi eme �in üc ret len di ril -
me si öne ç� k� yor. 

� 8 MART’TA ME L� KE
DE M� RA� KON SE R�

Ka d� köy Be le di ye si 8 Mart
ne de niy le bir çok et kin lik dü zen li -
yor. Bun lar dan bi ri de Me li ke
De mi ra� kon se ri. 8 Mart Cu ma
ak �a m� sa at 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde dü zen le ne cek kon ser de Me li ke De -
mi ra�, es ki ve ye ni �ar k� la r�y la ka d�n lar la bu lu �a cak.
Üc ret siz kon se re tüm Ka d� köy lü ler da vet li. Ka d� köy
Be le di ye si’nin bir ba� ka kül tür mer ke zi olan Ba r�� Man -

ço Kül tür Mer ke zi’nde ise “Dün ya Emek çi Ka d�n lar
Gü nü” et kin li �i ger çek le� ti ri le cek. 8 Mart Cu ma sa at
20.00’de ba� la ya cak et kin lik te ön ce 8 Mart bel ge se li
gös te ri le cek ve Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s� (TYS)’n�n 8
Mart ge le nek sel bil di ri si oku na cak. TYS Ge nel Ba� ka n�
Mus ta fa Köz’ün aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pa ca �� et kin lik

Ka d� köy lü ka d�n ya zar lar Nük het
Eren ve Fü gen K� v�l c� mer’in ko -
nu� ma la r�y la de vam ede cek. Da ha
son ra Nur Sa ka, dün ya �a ir le rin den
8 Mart �i ir le ri ni ses len di re cek. Et -
kin lik �k bal Kay nar’�n mü zik din -
le ti siy le de vam ede cek. Ay n� gün
bir de se mi ner dü zen le ne cek. 8
Mart Cu ma sa at 13.00’te Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi B Sa lo -
nu’nda ger çek le �e cek se mi ner de
Uzm. Psi ko log Fey za Bay rak tar,
“Ka d�n lar ken di si için ne is ter?”;
Ki �i sel Ge li �im ve NLP Uzm. Sa -
bi ha Par lar de mir “Öz say g� n� z�
yük sel te rek ‘Evet’ di ye bi lir si niz”
ba� l�k l� su num lar ya pa cak. 
� YA �AM DA KA DIN PA NE L�

Ka d� köy Be le di ye si Sa nat Kü -
tüp ha ne si 8 Mart Dün ya Emek çi
Ka d�n lar gü nü ne de niy le “Ya �am -
da Ka d�n” ba� l� �� al t�n da bir pa nel

dü zen li yor. 9 Mart Cu mar te si sa at 14.00’te CKM’de ya -
p� la cak pa ne le; CHP �s tan bul Mil let ve ki li �a fak Pa vey
ile sa nat ç� lar Fat ma Gi rik ve Gün se li Ka to ka t� la cak. Pa -
ne lin mo de ra tör lü �ü nü ise ga ze te ci-ya zar Ay �e nur Ars -
lan üst le ni yor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi, 10 Mart’ta Kadıköy’de yapılacak.
Kadıköy Belediyesi’nin de o gün kadınlar için konserden, panele birçok etkinli�i var. 
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Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri 23 Ni san Par k�
Gö nül lü Evi’nde ih ti yaç sa hip le ri ne, geç -
ti �i miz ay ye mek ver di ve er zak yar d� m�

yap t�. Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri Sos yal Yar -
d�m la� ma ve En gel li ler Ko mi te si’nin dü zen le -
di �i bu et kin li �e, Gö nül lü Mer ke zi yö ne tim
ku ru lu üye le ri Gül çin Er gün, Nur han Kut man
ve Ay �en Gü rer de ka t�l d�. Ye mek s� ra s�n da
Sah ra y� ce dit Gö nül lü le ri Ba� ka n� Nur han Ka -
ral Ser dar bir ko nu� ma ya pa rak, Gö nül lü
Evi’nin et kin lik le rin den söz et ti ve her han gi
bir ih ti yaç du ru mun da ma hal le sa kin le ri nin
hiz me tin de ol duk la r� n� vur gu la d�. Ay r� ca Ka -
d� köy Be le di ye si’nin ça l�� ma la r� hak k�n da da
bil gi ve ren Ser dar, ken di le ri ni Gö nül lü Evi’ne
üye ol ma ya da vet et ti.

� MEV LA NA ANIL DI
Mev la na Ce la led din Ru mi’nin vus la t� n�n

739. y�l dö nü mün de, Ka d� köy Mev la na Der ne -
�i Ba� ka n� Ab dul ha mit Çak mut, Sah ra y� ce did
Gö nül lü le ri’ne ta sav vuf ve mev le vi lik hak k�n -
da bil gi ler ver di. Mev le vi lik fel se fe si nin özü -
nün ta ma men in sa na hiz met ol du �u, tüm in -
san la r�n din, dil, �rk hiç bir fark gö ze til me den
e�it ol du �u an la t�l d�. Özün de ho� gö rü ve in san
sev gi si olan Mev le vi lik te, Mev la na’n�n “Ya
ol du �un gi bi gö rün, ya gö rün dü �ün gi bi ol”
ün lü de yi �i nin ne ka dar bü yük önem ta �� d� ��
vur gu lan d�. Ga la ta Mev le vi le ri Se ma ve Ta -
sav vuf Top lu lu �u da gö nül lü le re bir se ma gös -

te ri si yap t� ve se ma zen le rin ha re ket le ri nin an -
la m� n� an lat t�.
� PS� KOD RA MA �LE GÖ NÜL LÜ LÜ �ÜN

ÖNE M� VE GE RE ��
E�i tim ci ve dav ra n�� bi lim ci Ha cer Mert -

ler, Def ne Par k� Sah ra y� ce did Gö nül lü Evi’nde
psi kod ra ma ile gö nül lü lü �ün öne mi ni ve ge re -
�i ni an lat t�.

Mert ler, in sa n�n özü nün ya ni iç dün ya s� n�n
dü �ün ce ler, zi hin, duy gu lar ve dav ra n�� lar bü -
tü nün den olu� tu �u nu be lir te rek, “Bun lar da bi -
zi biz ya pan ki �i li �i ya ni ka rak te ri olu� tu ru yor.
Önem li ola n�n bun lar ara s�n da sa� l�k l� ve den -
ge li bir ili� ki ku ra bil mek” di ye rek, gö nül lü le re
bu ko nu da ay r�n t� l� bil gi ve rid. 

� �LE T� ��M DE �N SAN TA NI MA SA NA TI
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�.

�n 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 yan Yap -
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. 
� A�IZ VE D�� SA� LI �I SE M� NE R�

Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri, geç ti �i miz ay 23
Ni san Par k� Gö nül lü Evi’nde, “A��z ve Di�
Sa� l� �� Se mi ne ri” dü zen len di.

Ken di si de Sah ra y� ce did Gö nül lü sü olan
di� he ki mi �f fet So may, “a��z ve di� sa� l� ��”
üze ri ne bir ko nu� ma yap t�. Di� he ki mi So may,
ço cuk lar da ve bü yük ler de a��z ve di� sa� l� ��
üze ri ne fay da l� bil gi ler ver di. Ma hal le sa kin le -
ri nin de ka t� l� m�y la ger çek le �en top lan t�, so ru
ve ce vap lar la so nuç lan d�. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 1 - 10 MART 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

�ZLEN�MLER FOTO�RAF
SERG�S�

 Tarih: 1- 7 Mart 2013
Aç�l��: 01.03.2013/17.00

Yer: Kad�köy �ehremaneti
Sanat Galerisi

Düzenleyen: Caddebostan
Gönüllüleri

�LKYARDIM E��T�M�
Central Hospital i�birli�i ile 
E�itim Hem�iresi Duygu

Sever ÖZTÜRK
Tarih: 01.03.2013/14.00

Yer: Osmana�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllüleri
D�YABET

Ac�badem Hastanesi i�birli�i
ile

Dr. Yaser SÜLEYMANO�LU
Tarih: 01.03.2013/14.00

Yer: Erenköy
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

YE��LAY HAFTASI
KUTLAMA

Ba��ml�l�k Dan��man� Yavuz
Tufan KOÇAK, Psikolog

Makbule Uras, Doç. Dr. Erol
F�L�Z

Tarih: 02.03.2013
Saat: 09.30

Yer: Selamiçe�me Özgürlük
Park� Fua Cafe

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

NEFES FARKINDALI�I
Ya�am Koçu Ye�im YÜCEL

Tarih: 03.03.2013
Saat: 14.00

Yer: Kozyata�� Kültür Merkezi
Konferans Salonu

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

B�TK�LER�N
YET��T�R�LMES� VE

BAKIMI
Ziraat Yüksek Müh. �hsan

DEM�R
Tarih: 04.03.2013

Saat: 14.00
Yer: Zühtüpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
KADIN SA�LI�I

Opr.Dr. Figen Temelli AKIN
Tarih: 04.03.2013

Saat: 14.00
Yer: Ko�uyolu
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Gönüllüleri

“ART�Z MEKTEB�”
T�YATRO OYUNU
Tarih: 04.03.2013

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
HEPGÜL TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Selma HEPGÜL
Tarih: 04.03.2013

Saat: 20.00
Yer: Kozyata�� Kültür Merkezi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri Davetiyelidir. 
�leti�im: 0533 723 14 04
DEPREM VE DO�AL

AFETLER
BAK Kad�köy E�itmeni

Hakan ÖZDEM�R  
Tarih: 05.03.2013

Saat: 14.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpa�a

Gönüllüleri
ALZHE�MER

HASTALARININ TIBB� VE
F�Z�KSEL SORUNLARI

 (Alzheimer Derne�i ��birli�i
�le Sal� Çay Saati Toplant�lar�)

Doç. Dr. Ne�e TUNCER
Tarih: 05.03.2013

Saat: 14.00
Yer: Kozyata�� Kültür Merkezi

Konferans Salonu
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
UNUTKANLIK

 Dr. Mehmet Emin ÇAKIR
Tarih: 05.03.2013/14.00

Yer: Zühtüpa�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpa�a Gön.
Central Hospital i�birli�i ile

�BRAH�M ��R�N TÜRK
SANAT MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef �brahim ��R�N  

Tarih: 05.03.2013/20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi (Davetiyelidir.) 
�leti�im: Gültekin Çilekar 0532

343 48 45
YA�AR ÖZEL TÜRK

SANAT MÜZÜ�� KOROSU
KONSER�

�ef Ya�ar ÖZEL
Tarih: 05.03.2013/20.00

Yer: Ac�badem �stek Vakf�
Konser Salonu

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

PAY ÖLÇER �LE �LG�L�
B�LG�LEND�RME

Makine Yüksek Müh. �.
Cengiz SOLAKO�LU

Tarih: 05.03.2013/14.00
Yer: Bostanc� Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ

KUTLAMASI
Av. Ataman ALTAN, Hülya

ARABACI, Gülsüm TARHAN
Tarih: 06.03.2013/14.00

Yer: Osmana�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllüleri

A�LE �Ç� �LET���M
�leti�im Prof. Günseli

MALKOÇ
Tarih: 06.03.2013/14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Gönüllüleri
�STANBUL MUS�K�
A�IKLARI KOROSU

KONSER�
�ef Sevinç ÇELEB� �EKERC�

Tarih: 06.03.2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

ENGELL� HAKLARI
Kad�köy Belediyesi Engelli

Birimi
Tarih: 06.03.2013/15.00
Yer: Bostanc� Gönüllüleri

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

KADIN HAKLARI
Kad�köy Kent Konseyi Kad�n

Meclisi Ba�kan Yard. Av.
Nalan A�KIN

Tarih: 07.03.2013/14.00
Yer: Sahray�cedid 23 Nisan

Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri
8 MART KADINLAR GÜNÜ

KUTLAMASI
 Tarih: 07.03.2013/14.00
Yer: Moda Gönüllüleri

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

S�NEMA KU�A�I
ÇANAKKALE 1915 F�LM

GÖSTER�M�
Tarih: 07.03.2013/14.00

Yer: Rasimpa�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

GÜR NEFESLER TÜRK
SANAT MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Gürhan YAMAN

Tarih: 07.03.2013/20.00
Yer: Ac�badem �stek Vakf�

Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
DO�RU �LAÇ KULLANIMI
Ac�badem Hastanesi i�birli�i

ile
Eczac� Feyza ÖZTÜRK

Tarih: 07.03.2013
Saat: 14.00

Yer: Kad�köy Gençlik Merkezi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Gönüllüleri
RES�M SERG�S�

Tarih: 07-13 Mart 2013
Ba�lang�ç Tarihi: 07.03.2013

Aç�l�� Saati: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi Performans 1 Kat�
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
LAT�FE HANIM BELGESEL�
Seslendirme Sanatç�s� Tuna

Egemen  
Tarih: 08.03.2013

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllü Evi
B�Z, B�ZE,

B�ZCE ANLATMAK
�STED�K?
B�LMEM

ANLATAB�LD�M M�?
Do�açlama Oyun
Tarih: 08.03.2013

Saat: 19.00
Yer: 19 May�s Kültür Merkezi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
 Prof. Dr. Türkan Saylan’�

Mezar� Ba��nda Anma
Tarih: 08.03.2013

Saat: 09.30
Yer: Zincirlikuyu Mezarl���
Düzenleyen: Hasanpa�a

Gönüllüleri
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Tarih: 08.03.2013/14.00
Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fikirtepe
Gönüllüleri

OKUL ÖNCES� ÇOCUKLAR
K�TAPLA TANI�IYOR
Tarih: 09.03.2013/10.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

RES�M SERG�S�
Tarih: 9-15 Mart 2013

Saat: 16.00
Yer: Kad�köy Belediyesi

Ba�kanl�k Fuayesi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri
3 KADIN YAZAR �LE
HAYAT VE SANAT

Prof. Dr. Fatma Esin-
Astronom/Yazar

Nurcan Elver-Oyuncu/Yazar
Nuran Medo�lu-Yazar

Tarih: 08.03.2013/14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR

Su adi ye Gö nül lü le ri; Ka d� köy Be -
le di ye si ve ti yat ro sa nat ç� s� Til be
Sa ran’�n kat k� la r�y la dü zen le nen

söy le �i de, il kö� re tim ö� ren ci le ri ne des -
tek ama c�y la e�i tim se ver le ri tek plat -
form da bu lu� tur du. 

Al t�n Por ta kal ba� ta ol mak üze re,
sa y� s�z ya r�� ma ve et kin lik ler de bü yük
ödül le ri gö �üs le yen Tür ki ye’nin en der
de �er le rin den ti yat ro sa nat ç� s� Til be Sa -
ran, Mo da De niz Ku lü bü’nde e�i ti me
kat k� ama c�y la ka t�l d� �� özel söy le �i de,
e�i tim se ver le re geç mi� ten gü nü mü ze
ti yat ro yu an lat t�. 

“Ti yat ro, in sa n�n ken di ni gör dü �ü
sa nat da l� d�r. Oyun cu ve se yir ci, as l�n da
ti yat ro yu bir lik te oy nar” di yen Sa ran,
ta rih yol cu lu �u ta d�n da ki söy le �i so -
nun da uzun sü re al k�� lan d�. Y�l la r�n es -
ki te me di �i ba �a r� l� sa nat ç�, ka t� l�m c� la -
ra ve Su adi ye Gö nül lü le ri’ne da vet le -
rin den do la y� te �ek kür et ti.

Et kin li �e Ka d� köy Be le di ye si Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu ve Be -
le di ye Mec lis Üye le ri Gül çin Er gun ve
Nur han Kut man ile Mer hum Ba� ba kan
Er dal �nö nü’nün e�i Se vinç �nö nü de
ka t�l d�. 

Su adi ye Gö nül lü le ri Ba� ka n� Gül se -
vim Ba� tu� da et kin lik te yap t� �� ko nu� -
ma da, “E�i tim Ko mi te miz, ö� ren ci ve
ve li le re yö ne lik söy le �i ha z�r l� yor. Sa� -
l�k Ko mi te miz, tah sis edi len çe �it li sa -

lon lar da dok tor la r� ko nu� ma c� ola rak
ge ti iyor. Et kin li �i mi ze ve ö� ren ci le ri -
mi ze yö ne lik des tek le ri ni esir ge me yen
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk’e de Su adi ye Gö nül lü le ri ad� na te -
�ek kür le ri mi su na r�m” de di Su adi ye
Gö nül lü le ri ta ra f�n dan, ti yat ro sa nat ç� s�
Til be Sa ran ve Mo da De niz Ku lü bü
Mü dü rü Ay han Alp Ak�n’a, e�i ti me
des tek le ri ne de niy le pla ket ve ril di. Sa -
ran ve Ak�n da Su adi ye Gö nül lü le ri yet -
ki li le ri ne te �ek kür et ti.
� SU AD� YE’DE TSM KON SE R� 

Kül tür ve Tu rizm Ba kan l� �� �s tan -
bul Ta ri hi Türk Mü zi �i Top lu lu �u Kla -
sik Ke men çe Sa nat ç� s� �ef Ser taç Te ze -
ren yö ne ti min de ki Su adi ye Gö nül lü le ri
Ko ro su, unu tul maz bir kon ser ver di. 

Ka d� köy Be le di ye si Ni kâh Sa lo -
nu’nda dü zen le nen kon se re il gi bü yük -
tü. 

Kon ser de, es ki ve ye ni eser ler, ko ro
ile mi sa fir sa nat ç� lar ta ra f�n dan ic ra
edil di. Da rü la ce ze sa kin le ri nin ve TSK
(Türk Si lah l� Kuv vet le ri) Çam l� ca Özel
Ba k�m Mer ke zi sa kin le ri nin de da vet
edil di �i kon ser, co� ku ve ke yif le iz len -
di. Se yir ci ler de za man za man �ar k� la ra
e� lik et ti ler. Da vet edi len bes te ci le rin
eser le ri de ic ra edil di. Kon se rin fi na li,
mi sa fir sa nat ç� Adem Tay’�n ses len dir -
di �i �ar k� lar la ya p�l d�. Din le yi ci ler,
kon se rin tek ra r� n� is te di.  

Müzik Gönüllüleri’nin özel konseri

TÜRK Sanat Müzi�i’nin sevilen
sanatçs Oya Aksoy, Kadköy
Belediyesi Müzik Gönüllüleri
organizasyonunda, 14 �ubat

Per�embe ak�am, CKM’de bir
konser verdi. Sevgililer Günü

nedeniyle düzenlenen
konserde Aksoy, Türk Sanat
Müzi�inin fantezi tarzndaki

popüler a�k �arklarnı
seslendirdi. Ege Bölgesinde,
Türk Sanat Müzi�i sevenlerin
yakndan tand� �arkıcı Oya

Aksoy, �stanbul Teknik
Üniversitesi Konservatuvar

mezunu ve aslen Karadenizli.
�stanbul’daki ilk konserini

Caddebostan Kültür
Merkezi’nde veren sanatç,
kendine has bu�ulu sesi ve
düzgün fizi�i ile bu alanda

�stanbul’da da iddial ve
aranan bir sanatç olaca�n
gösterdi. Programn birinci
bölümünde sanatç söz ve

bestesi kendisine ait olan ”Bu
Gece” ve “ �ki Ayr �ehirde”
isimli �arklarn yorumlad.

Türk Müzi�inin Fantezi

tarznda, popüler a�k
�arklarndan olu�an zengin
repertuvarıyla izleyicilerin
kalplerine hitap eden Oya

Aksoy, tüm sevenlerin
sevgililer gününü kutladı ve
bundan sonra da �stanbul
gecelerinde Türk Müzi�i

sevenler ile konserler vesilesi
bulu�mak istedi�ini ifade etti.
Kadıköy Belediyesi Gönüllü
E�itim ve Danı�ma Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe
Müsevito�lu da gecede Oya
Aksoy’a bir te�ekkür çiçe�i
verdi ve yaptı�ı konu�mada

“14 �ubat sadece sevgililerin
de�il, birbirini seven, yüre�i

insan sevgisi ile dolu herkesin
günü. Bu anlamlı sevgi

gününde, sevgi �arkıları ile
kalplerimize hitap eden Oya

Aksoy’a te�ekkür ederiz.
A�kın rengi kırmızı, ancak
tertemiz sevginin rengi de

beyazdır. Bu nedenle ben de
tertemiz sevgiyi sembolize

eden beyaz çiçekleri kendisine
vermek istiyorum” dedi. Gece,

izleyicilerin yo�un iste�i
üzerine Türk Müzi�inin sevilen

bir a�k �arkısının sanatçı
tarafından tekrar yorumu ile

sona erdi.

Ihtiyaç sahiplerine erzak yardımıIhtiyaç sahiplerine erzak yardımıIhtiyaç sahiplerine erzak yardımıIhtiyaç sahiplerine erzak yardımıIhtiyaç sahiplerine erzak yardımıIhtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Yürekler öğrenciler
için biraraya geldi

CKM’de sağlığımız için önemli seminer
CADDEBOSTAN Gönüllüleri’nin �ubat ay� CKM
program� konu�u, TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odas� �stanbul �ubesi Ba�kan� Ahmet Atal�k’t�. 
CKM B Salonu’nda 11 �ubat Pazartesi günü
düzenlenen seminerin konusu, “Hatal� tar�m
uygulamalar�n�n çevreye ve insan sa�l���na

etkileri”ydi. Atal�k,
seminerde, “�nsan

sa�l���n� etkileyen Hibrit
ve GDO’lu ürünler
nedir, Dünya’da ve

Türkiye’de bu konuda
neler yap�l�yor ve neler
yap�lmal�?” sorular�na

cevap verdi. Hibrit
tohumlar�n genelde
zararl� olmad���n�

vurgulayan Ahmet
Atal�k, “Çünkü hibrit tohum kaba tabiriyle melez
tohumdur. Yani cinsin geneti�i bozulmam��t�r,

sadece ayn� geneti�e sahip bitkiler aras�nda daha
iyi ürün alabilmek için melez bir tür elde edilmi�tir.

Bir defaya mahsus kullan�lan bu tohumlar iyi
melezlenmezse insana bir fayda sa�lamaz ve

bizler gerekli g�day� eksik alm�� oluruz” dedi. As�l
tehlikenin geneti�i bilinen bu ürünlere göre

ilaçlama yap�lmas� oldu�unu ifade eden Atal�k,
sözlerini �öyle sürdürdü: “Ürüne dokunmadan
etraf�ndaki yabanc� otlar� hedef alan ilaçlama,

yak�n bir gelecekte topra�� çorakla�t�r�r, bir
müddet sonra ürün veremez hale gelir. GDO’lu

ürünler ise daha tehlikeli sonuçlar do�uracak gibi
görünüyor. Bu tohumlama sisteminde tohumlar�n
genetik duvarlar� k�r�larak yepyeni bir tür meydana

getiriliyor, do�uraca�� sonuçlar hiç bilinmiyor.
Türkiye’de

yeti�tirilmesi yasak,
ama d��ar�dan ithal
edilen soya, m�s�r,

kanola ve pamuk gibi
ürünlerle birlikte
ülkemize giriyor
olabilir. Ayr�ca

hayvanlar için ithal
edilen yemler de

dikkatle incelenmeli.
Devaml� GDO’lu

ürünlerle beslenen hayvanlar�n  ürünlerinden ve
etinden faydalanan bizleri nas�l tehlikeler bekliyor

bilmiyoruz. Yani birçok bilmezli�in içinde
yuvarlanan bizler için biliminsanlar� ve devlet

gerekli ara�t�rmalar� yap�p, ülkemiz ve yar�nlar�m�z
için bilimsel kararlar al�p bir an önce yürürlü�e
koymal�d�r.” Caddebostan Gönüllüleri, seminer

sonunda, “Bizleri bilgileriyle  bilinçlendirip
misafirlerimizin sorular�na doyurucu cevaplar

veren Say�n Ahmet Atal�k’a te�ekkür ediyor ve
ba�ar�lar�n�n devam�n� diliyoruz” dediler.

Oya Aksoy; a�k ve sevgi
�arkıları ile 14 �ubat

Sevgililer Günü’nde CKM’de
kalplere girdi.

Ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı
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nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

İlanlarınız için 

Nüfus cüzdan�m� kaybettim . Hükümsüzdür.
Duygu SÜZER

Kad�köy Belediyesi’nden ald���m 874301, 323476,
493088, 823439, 991842, 874295, 874296, 874301

numaral�, �ehriyar Demirta� ad�na kay�tl� bina
vergisi makbuzlar� kaybolmu�tur. Hükümsüzdür. 

Kad�köy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlü�ü’nden
al�nan 902518 ve 889263 numaral� Güzin Güzide
Gökberk ad�na kay�tl� 2 adet Tahsilat Makbuzu

kaybolmu�tur. Hükümsüzdür. 

�stanbul Teknik Üniversitesi Ö�renci Kimlik Kart�m�
kaybettim. Hükümsüzdür. U�ur SARI�EN

KAYIP iLANI

Bir �stanbul çiçe�i:
KADIKÖY Çi�DEMi

� Alp BOLAT
“Kadıköy Çi�demi-Colchicum

chalcedonicum” adını Kadıköy’den
alan çi�dem. Her bahar laleler ile

co�an �stanbul’u her nedense lale ile
bütünle�tiririz, oysa flora açısından
bakarsak lale �stanbul kökenli bir
bitki de�ildir, lale Anadolu kökenli

bir bitkidir. Son yıllarda hızlı
yapıla�ma ve a�ırı göç nedeniyle

yok olma tehlikesiyle kar�ı kar�ıya
olan �stanbul’umuzun florası müthi�
bir zenginlik ihtiva ediyor. Mesela

�stanbul’da yeti�en 39 tür bitki
“endemik” kabul ediliyor yani
dünyanın ba�ka bir yerinde

yeti�miyor. Bunlardan biri de
Kadıköy Çi�demi-Colchicum

chalcedonicum. Kadıköy çi�deminin
isim babası �stanbullu George V.

Anzavour. Kadıköy acıçi�demi 1911
yılında ke�fedildi. Adını Kadıköy'ün

tarihi ismi, “Kalkedon-
Chalcedon”dan almı�, ço�unlu�u
�stanbul'da olmak üzere, dünyada

yalnızca birkaç yerde yeti�ti�i
bilinen çok nadir bir bitki. Ancak

kontrolsüz �ehirle�me, bu bitkiyi de
yok olmanın e�i�ine getirdi. �u an

sadece Ömerli Havzası’nda, Ömerli
Barajı Havzası’nı da içine alarak
Kocaeli Yarımadası’nın orta ve
güney bölümlerinde yer alan
tepelerde yeti�iyor. Bilgi için

http://istanbulistanbulolali.blogspot.
com

İş Bankası Konut Sitesi Sokak No: 1/ B
Acıbadem Kadıköy
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● Semra ÇELEB�

Geç ti �i miz y�l lar da Dev let Ope ra ve Ba -
le si’nin ku ru lu� öy kü sü nü fo to� raf lar
ve kos tüm ler le an la tan, 70 y�l l�k ope ra

ta ri hi ni afi� ler le gös te ren iki ser gi açan Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra -
s�, yi ne iyi bir ar �iv ça l�� ma s�y -
la kar �� m�z da! Sü rey ya Ope ra -
s�, 2- 30 Mart ta rih le ri ara s�n da,
Tür ki ye ope ra ve ba le ta ri hi nin
dua yen de ko ra tör le ri nin ta sa -
r�m seç ki le ri ni “Türk Ope ra s�n -
da De kor Re sim le ri” ad l� bir
ser giy le sa nat se ver ler le bu lu� -
tu ru yor. Ope ra ve ba le eser le ri -
nin sah ne len me sin de bü yük ro -
lü olan de kor ta sa r�m la r� n�n re -
sim le ri ni ya da fo to� raf la r� n�
gör mek Mart ay� bo yun ca Sü -
rey ya Ope ra s�’nda müm kün
ola cak. Ser gi de ba z� de ko ra tör -
ler da ha ge ni�, ba z� la r� ise s� n�r -
l� ör nek ler le yer al� yor. Bu nun
ne de ni de, iyi bir ar �iv ça l�� ma -
s� ya p�l ma s� na ra� men an cak bu ka da r� na ula -
�� la bil me si. De ko ra tör le rin ba z� la r� ha yat ta ol -
ma d� �� için, ba z� de kor lar da çok es ki y�l la ra
ait ol duk la r� için bun la r�n çi zim le ri ne ula� mak
müm kün ola ma m��. Ser gi de 70 y�l l�k ope ra ve
ba le ta ri hin de kul la n� lan sah ne de kor la r� n�n
ori ji nal çi zim le ri nin ya n� s� ra de kor re sim le ri -
nin ori ji nal le rin den fo to ko pi ler ve fo to� raf lar
bu lu nu yor. 

Sü rey ya Ope ra s� Ge nel Mü dü rü Dr. Mu rat

Ka to� lu, ser giy le il gi li �un la r� söy lü yor:
“Dra ma tik-li rik sah ne sa na t� n�n özel li �i,
in san la r�; ya ni se yir ci yi an la t� lan öy kü -
nün/ola y�n içi ne sok mak; bu amaç la duy gu
bo yu tu nu yo �un la� t�r mak için ben zet me le -
re/il lüz yon la ra ba� vur mak ve bu nun ara c�
ola rak ey lem, mü zik, ses, jest, mi mik ten
ya rar lan ma s� ve ni ha yet öy kü nün geç ti �i
me kân ve za ma n� tas vir et me si dir. �s ter se -
niz si mü las yon da di ye bi lir si niz. �� te de kor
ve ya sah ne ta sa r� m� de nen �e kil sa na t�,
ope ra ve ba le nin ay r�l maz par ça s� d�r. Ese -
rin sah ne de iz le yi ci nin kar �� s� na ç� k� ��; mü -
zik di rek tö rü/re ji sör ve de ko ra tö rün duy gu ve
dü �ün ce bir li �iy le sa� la n�r. Per de aç� l�n ca iz le -

yi ci nin kar �� s� na ilk ç� kan de kor dur.
De ko run i� le vi, ese rin, öy kü nün ru hu nu

yan s� ta cak or ta m�; �e kil ler le, renk ler le olu� tur -
mak de �il mi dir? De kor yal n�z ola y�n me kâ n� -
n� de �il, za ma n� n� da gös ter me li dir. Dra ma tik
an la t�m an cak öy küy le ba� da �an, onun geç ti �i
me kan ve za ma n� gör sel sim ge ler le ta mam la -
yan bir ta sa r�m la ba �a r� l�r. Ope ra da de kor, re -
ji sö rün te mel bir sah ne le me ve an la t�m ara c� -
d�r. Bü tün sah ne ey lem ve tra fi �i nin inan d� r� -

c� l� ��, ba �a r� s�, re ji -
sör ve de ko ra tö rün
an la y�� bir li �iy le
ba� lan t� l� d�r. Dra ma -
tik ger çek li �in iz le -
yi ci ye ak ta r�l ma s�n -
da me kân dü zen le -
me si ya rat t� �� at mos -
fer le bi rin cil de re ce -
de önem li bir an la -
t�m un su ru dur. Ku� -
ku suz, de ko run ay -
r�l maz bir bü tün le yi -
ci si de ‘���k’t�r. Bu

ser gi de Dev let Ti yat ro-Ope ra ku ru mu nun sah -
ne le di �i ope ra ve ba le tem sil le ri nin de kor la r� -

n� yap m�� dua yen sah ne ta sa r�m c� la r� n�n
ça l�� ma la r�n dan bu lup der le ye bil di �i miz
ör nek le ri sa nat se ver le re su nu yo ruz.”
� �LK KEZ B�R DE KOR SER G� S�

AÇI LI YOR
Ser gi nin ger çek le� me sin de Yü cel

Tan ye ri ve Os man �en ge zer’in bü yük
kat k� s� bu lu nu yor. �s tan bul Dev let Ope ra
ve Ba le si res sam la r�n dan �s ma il Ak su da
bir çok de kor res mi nin bu lu nup, kop ya la -
r� n�n ser gi için ha z�r lan ma s�n da özel bir
ça ba har ca m��. De �er li ti yat ro cu Ah met
Le ven do� lu da bu ser gi için yar d� m� n�
esir ge me yen ler den. Tür ki ye’de ope ra
de ko ra tör le ri nin top lu/kar ma ret ros pek tif
bir ser gi si nin ilk kez dü zen len di �i ni be -
lir te lim! 

2-30 Mart ta rih le ri ara s�n da Sü rey ya
Ope ra s�’nda aç�k ola cak bu özel ser gi yi
ka ç�r ma y�n. 
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ür ki ye'nin he men her �eh rin de ki ye mek
kül tü rü için de köf te dai ma ba� kö �e ye
yer le� mi� tir. Ev ler de ve el bet lo kan ta la -
r�n me nü le rin de bin bir çe �i diy le boy

gös te rir. Köf te, “har c� alem” bir yi ye cek ol du -
�u ka dar, id di al� sof ra lar dan da ek sik ol maz.
Bir çok a� ç� “köf te si” ile övü nür. Lo kan ta ve
a� ç� dük kân la r� n�n ya n� s� ra me rak l� s� için
özel köf te ci le ri kim bil mez? Bun la r�n ün lü le -
ri nin önün de mü� te ri kuy ruk la r� olu� tu �u nu
da gö re bi lir si niz.

Köf te le rin çe �it le ri ka dar ol ma sa da köf -
te ci le rin çe �it le ri de var d�r. Bi rin ci si ge nel lik -
le i� ve çar �� mer kez le rin de ve ya çev re sin de
ko nu� la nan ün lü köf te ci ler, �z ga ra tü rü nün
us ta la r� d�r. Köf te de yin ce ilk ak la ge len de
bu dur.

Et ye mek le ri ara s�n da özel ve ge ni� bir
re per tu va ra sa hip olan köf te; �z ga ra ol sun,
sal ça l�/sos lu ol sun ve ya k� zart ma/ta va ol sun
i� len mi� ya ni “ma mul”; imal edil mi� bir g� da -
d�r. Pir zo la ve ya �i� ke ba b�/ka bur ga em sa li
“ham mad de” de �il dir. Ka r� ��m d�r. En yay g�n
ola n�, �z ga ra köf te dir ki onun da tür lü hal le ri
var d�r. �s tan bul, Trak ya, Ege mut fa ��n da ki �z -
ga ra köf te ka n�m ca bu tü rün ba� ta c� d�r. Bal -
ka nik tir; Ru me li i�i dir. �s tan bul, An ka ra, �z -
mir, Bur sa; ya ni �e hir kül tü rün de bu na “c�z-
b�z” de nir ve ne ya z�k t�r ki ha lis/usu lün ce ha -
z�r la n�p pi �i ri len c�z-b�z köf te yi ar t�k pek az
yer de bu la bi lir si niz. �z mir ve yö re sin de Ru -
me li tar z� �z ga ra köf te yay g�n l� �� n� sür dü rü -
yor. �s tan bul'da ise Ana do lu usü lü köf te le rin;
bir di �er de yi� le “ke bap ç�” tar z� n�n yo �un -
la� t� �� n� bi li yo ruz. El bet tek tük de ol sa, c�z-
b�z’�n asa le ti ni mü� te ri le ri ne su nan köf te ci ler
de iyi ki var l�k la r� n� de vam et ti ri yor.

Ke bap ç� köf te si, Ru me li c�z-b�z’�n dan ta -
ma men ba� ka bir lez zet tir. Har man la ma s�;
ya ni bi le �en le ri de; �ek li de fark l� d�r. Bu nun
ay r�n t� s� na gir me yip k� sa ca de �in dik ten son -
ra ge le lim köf te kül tü rü nün çe �it le me le ri ne.

Yi ne Ru me li/�s tan bul kül tü rü nün bir ba� -
ka ün lü sü de “ku ru köf te”dir. K� zar ta rak pi �i -
ri len bu çe �i de de ar t�k lo kan ta lar da rast la -
mak ne re dey se im kan s�z. Ku ru köf te i k�r ge -
zi le ri nin, ‘pik nik’le rin de “ol maz sa ol ma -
z�”yd�. Ar ka s�n dan yi ne ay n� co� raf ya n�n bir
ba� ka le ziz ürü nü “ka d�n bu du” köf te yi ha t�r -
la ma l�. Ka d�n bu du köf te tam bir sen tez dir.
�n ce lik li bir har man la ma dan son ra ç�r p�l m��
yu mur ta ile k� zar t�l ma s� hü ner is ter.

Bir ga ze te ya z� s� için de köf te nin çe �it le ri -
ni s� ra la mak ola nak s�z d�r. Ba� ka et ye mek ve
�z ga ra la r� n� ye me yen çok kim se köf te yi ade -
ta et ler den ay r� tu tar ve se ve se ve tü ke tir.
Ço cuk lar da ço �u kez et ten ka ç� n�r lar da;
köf te de yin ce he men sof ra ya ya na ��r lar. Be -
nim, köf te ler den bah se di lin ce ha t� r� ma ge len
�ey ler den bi ri de de �er li ede bi yat ç�, ya zar ve
ga ze te ci Or han Du ru’dur. Sev gi li Or han’a ar -
ka da� la r� ve ya e�i ne ye mek is te di �i ni sor -
duk la r�n da de �i� mez ce vap “köf te” olur du.
Ün lü bes te ci Ne cil ka z�m Ak ses de köf te yi
ön de tu tan bir ye mek üs ta d�y d�.

Köf te, �z ga ra la r�n ve ta va n�n üs tün de ol -
du �u ka dar, ten ce re ler de, f� r�n lar da da lez -
zet ten lez ze te; �e kil den �ek le gi rip sof ra la ra
ge len bir ye mek tir. Ter bi ye li si; su lu su, seb -
ze li si, �z mir’i, ro lu su, pa ta tes li si kla sik Türk
mut fa �� n�n de mir ba� la r� d�r. �ç li köf te, çi� köf -
te gi bi tür ler de ar t�k aya küs tü yi ye cek yer le -
rin den, ke bap ç� lar dan ba� la ya rak lo kan ta
me nü le ri ne gir di. Ek mek ara s� na ko nu la rak
“ham bur ger” ad�y la Al man ya’n�n Ham -
burg’un dan de �il de ABD’den uçup ge len
köf te ise ye ni, mo dern, kü re sel, ço �ul cu, de -
mok ra tik, ho� gö rü lü ya �a m�n gül le rin den!
Onun sa ye sin de köf te nin bit mez tü ken mez
bir rek lam ko nu su ola bi le ce �i ni de ö� ren dik.
Za val l� c�z-b�z köf te; ek mek ara s� na s� k�� t� r� -
lan “Ham burg lu”nun ya n�n da ök süz gi bi kal -
d�. Kü re sel le �e me di, mo dern le �e me di, rek -
lam la �a ma d�, ket çap la �a ma d�. Bu na ra� -
men, ki lo met re ler ce uza y�p gi den ka ra yol la -
r�n da, oto büs yol cu luk la r�n da, tu ris tik ge zi -
ler de yol üzer le rin de köf te ci le rin man gal la r�
tü tü yor; bu har c� alem gü zel ler gü ze li yi ye ce -
�in mü� te ri si ek sik ol mu yor.

Ya z� y�; �e hir ha ya t� na öz gü bir çe� ni olan
sey yar köf te ci le ri de ha t�r la t�p on la ra se lam
gön de re rek nok ta la ya l�m.

Murat  KATOĞLU

T

KÖFTE

Ka d� köy Be le di ye si’nin ev sa hip li �in de
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ki “Öz -
gür Tut sak lar dan Tut sak Eser ler” ser gi si -

nin aç� l� �� na Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi

Öz türk, ce za evin de ya tan 1. Or du Es ki Ko mu ta -
n� Emek li Or ge ne ral Çe tin Do �an’�n e�i Nil gün
Do �an, ga ze te ci ler So ner Yal ç�n, Ba r�� Ter ko� lu
ve Ba r�� Peh li van, Emek li Kor ge ne ral Atil la K� -

yat ile ce za evin de tu tuk lu bu -
lu nan la r�n ya k�n la r� ka t�l d� lar.

Aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, la ik hu kuk
dev le ti için yo �un ça ba har ca -
yan la r�n he def ha li ne gel dik -
le ri ni söy le ye rek “Bu ül ke nin
ba ��m s�z l� �� n� sa vu nan lar
ken di ül ke le rin de tut sak du -
rum da lar. Yar g� yok ada let
yok, hu kuk yok. Be� y�l ön ce
ba� la yan saf sa tay la hâ lâ dal -
ga lar var. Biz ler bir lik te olur -
sak bu ka ran l�k la r� a�a r�z.
�çer de onur lu ca di re nen le re,
d� �a r� da di re nen le re des tek ol -
ma ya, ya n�n da ol ma ya ça �� r� -
yo ruz” de di. 

Da ha son ra ko nu �an Nil -

gün Do �an da “Bi ze bu s� k�n t� la r� ya �a tan la r�
ölün ce ye ka dar af fet me ye ce �iz. On la r� esir al -
m�� lar ama duy gu la r� n� dü �ün ce le ri ni tut sak ede -
me mi� ler. Çok gü zel eser ler var.
Özel lik le ‘öz le di �im kah val t�’
�ek lin de ya p� lan re sim be ni çok
et ki le di” di ye ko nu� tu.
� 13 YA �IN DA K� MEH MET

CAN A� LA DI, A� LAT TI
20 ay d�r tu tuk lu De niz Kur -

may Al bay Meh met Ör gen’in
o� lu Meh met Can Ör gen de
yap t� �� duy gu sal ko nu� ma ile
her ke si a� lat t�. Ko nu� ma s� s� ra -
s�n da ken di si de a� la yan 13 ya -
��n da ki Ör gen, “Gü ne� tu tul -
ma dan ön ce bir ka ran l�k olur
ya, bu re sim ler onu gös te ri yor.
Da ha son ra gü ne� ye ni den do -
�a cak ve ba bam lar d� �a r� ç� ka -
cak. Va tan hai ni di ye al� nan -
lar bu ka dar �e ref li ola bi lir ler
mi?” di ye ko nu� tu.

13 ya ��n da ki Meh met
Can ko nu� ma s� n� göz ya� la r� için de ta mam lar ken

ara la r�n da Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk’ün de bu lun du �u ka t� l�m c� lar göz ya� la r� -
n� tu ta ma d� lar. Meh met Can, Ka d� köy Be le di ye

Ba� ka n� Se la mi Öz türk ve bir ya k� n� ta -
ra f�n dan te sel li edil me -
ye ça l� ��l d�. Ko nu� ma -
la r�n ar d�n dan ser gi nin
aç� l� �� ya p�l d�. Ser gi ye
ka t� lan lar ce za evin de
ka lan ya k�n la r� n�n yap t� -
�� re sim, eb ru ve ka ra ka -
lem ça l�� ma la r� n� göz -
ya� la r� için de iz le di ler.
Ser gi de ba z� eser le rin sa -
t� �� n�n ya p� la ca �� ve bu
sa t�� tan el de edi len ge li rin
tu tuk lu su bay lar ya ra r� na
da va gi der le rin de kul la n� -
la ca �� ö� re nil di. 35 re sim,
50 eb ru ile ka ra ka lem ça -
l�� ma la r� ve iki ge mi ma ke -
ti nin bu lun du �u Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde ki
ser gi 5 Mart ta ri hi ne ka dar
ge zi le bi le cek.

Tutsak Eserler Sergisi’nde
DUYGUSAL ANLAR…
Tutsak Eserler Sergisi’nde
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DUYGUSAL ANLAR…

Kamuoyunda ‘Balyoz’ ismiyle bilinen dava kapsamında Hasdal ve Maltepe Cezaevi’nde kalan
muvazzaf ve emekli askerlerin yaptıkları resim, ebru ve karakalem çalı�malarından olu�an
sergi Kadıköy’de açıldı. Açılı�a katılanlar cezaevinde bulunan yakınlarının yaptı�ı eserleri

gözya�ları içinde izlediler. 20 aydır tutuklu Deniz Kurmay Albay Mehmet Örgen’in o�lu
Mehmet Can Örgen de yaptı�ı duygusal konu�ma ile herkesi a�lattı.

● Semra ÇELEB�
MISIR Çar��s�’na bomba koydu�u iddias�yla y�llard�r
yarg�lanan, daha önce iki kez beraat karar� ç�kmas�na

ra�men son duru�mada “a��rla�t�r�lm�� müebbet”
cezas�na çarpt�r�lan sosyolog P�nar Selek için
sanatç�lar “adalet” talebiyle bir araya geliyor. 

“7-8 Mart Sanat�n Eylemi” ad�yla gerçekle�ecek
etkinlikle ilgili Türkiye’de ve dünyadaki sanatç�lara �u

ça�r�da bulunuldu: “Tüm sanatç�lar, üretenler,
dü�ünenler, yazanlar, çizenler, boyayanlar, yontanlar,
oynayanlar, foto�raf ve film çekenler, dans edenler,

çalanlar-eyleyenler-söyleyenler, konu�anlar,
anlatanlar... Zulme kar��, adaletsizli�e kar�� insani hak

ve özgürlüklerimizi savunmak üzere sanatç�
atölyelerinde bulu�al�m... Atölyelerde, sokaklarda,
sahnelerde, mekânlarda, ekranlarda adalet için

üretelim, sergileyelim, performans yapal�m, �ark�lar,
�iirler söyleyelim, filmler yapal�m, oyun sahneleyelim,

kukla ve pantomim gösterileri yapal�m… �nsanlar�
davet edelim. Tüm yurtta ve dünyadaki atölye ve
mekânlarla ba�lant�lar kurup sadece iki günlük bir
kat�l�m sa�layal�m... Ayn� günde her yerde atölyeler

birle�iyor... Sanatç�lar adalet istiyor...” Etkinlik
kapsam�nda 7 ve 8 Mart günlerinde, sanatç�lar
üretimlerini P�nar Selek’e adayacak ve bunu
payla�acak. Bu üretimler ve tüm dokümanlar

http://7-8mart.blogspot.com adresinde toplanacak,
daha sonra bunlar bir katalog haline getirilecek.
Eylemin bir de �ark�s� olacak. �u anda üzerine

çal��malar�n sürdü�ü bu �ark�, 7 ve 8 Mart tarihlerinde
tüm mekânlarda çalacak ve sosyal medyada

payla��lacak. Çekilecek bütün videolar bir belgesele
dönü�türülecek. Eylem kapsam�nda Kad�köylü

sanatç�lar da bir araya gelecek. Zeynep Roj Saref’in
Yelde�irmeni’ndeki atölyesinde bulu�acak sanatç�lar
“P�nar için, insanl�k için, adalet için bulu�acaklar�n�,

ürettikleri eserleri sergileyeceklerini” duyurdular.
Eyleme kat�l�p destek vermek isteyen sanatç�lar,

üretimlerini etkinli�in facebook sayfas�nda
(https://www.facebook.com/events/260211390776
988/272242006240593/?notif_t=plan_mall_activity)
payla�malar� ya da sanatadalet@gmail.com e-posta

adresine göndermeleri yeterli. 

Dekorların arasından
opera tarihine yolculuk

Sanatçılar Pınar Selek
için ADALET istiyor

Kadıköy Belediyesi Süreyya
Operası, �stanbul Devlet Opera
ve Balesi’nin katkılarıyla, opera
ve bale dekorlarından olu�an

resim ve foto�raf sergisiyle yine
tarihte bir yolculu�a davet

ediyor sanatseverleri…
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● Röportaj ve Foto�raflar:
Semra ÇELEB�

Li ba di ye’de bir ev. Ka p� da ha fif ak sa yan aya ��y -
la bir us ta ve k� z� kar �� l� yor be ni. Y�l la r�n Ka ra -
göz oy na t� c� s�, UNES CO’nun “Ya �a yan Kül tür

Ha zi ne si” Taceddin Di ker, da ha ka p� da, o ko ca man
gü lüm se me si ve s� ca c�k “Ho� gel din k� z�m” söz cük le -
riy le, bir an da “Ta ci Ba ba” olu ve ri yor. Zi ra Ka ra göz
âle mi ve sev dik le ri nin Ta ci Ba ba’s� o. Bu ke yif li soh -
bet ten son ra ar t�k be nim de…

Yok ol ma ya yüz tut mu� bir sa na t� ya �at ma n�n
hem key fi ni sü rü yor hem de so rum lu lu �u nu ta �� -
yor Ta ci Ba ba. Bu yüz den de 90 ya ��n da bi le per -
de ar ka s� na ge çi yor ve ken di ni unu tur ca s� na ya p� -
yor gös te ri si ni. “Ça l�� ma say d�m ölür düm” di yen
us ta, 3-10-17-24 ve 31 Mart Pa zar gün le ri 13.00-
14.00 ara s� Ba r�� Man ço Evi’nde Ka ra göz ile Ha -
ci vat gös te ri le ri ya pa cak. Bu et kin li �i f�r sat bi lip
“ya �a yan ef sa ne” Taceddin Di ker’i zi ya ret edi yo -
ruz. Ta ci Ba ba otu rur otur maz “Ka ra göz’ün de bir
ada b� var ama �im di ki ler bil mi yor. So pa y� eli ne
alan Ka ra göz oy na t� yor” di ye gi ri yor sö ze. Us ta -
n�n en bü yük yar d�m c� s� k� z� Gül de ren Di ker’in de
ka t�l d� �� soh be ti miz ba� l� yor böy le ce…

� Ka ra göz oy nat ma n�n özel bir tek ni �i var
de �il mi?

El bet te var. Bir ke re ti yat ro bil gi si ol ma s� �art.
Ti yat ro dan bir far k� yok ki bu nun. Sah ne de de �il -
si niz de per de ar ka s�n da s� n�z. Hat ta ti yat ro dan da -
ha zor. Ti yat ro da se yir ci yi gö re bi li yor su nuz, tep -
ki le ri ni an la ya bi li yor su nuz ama Ka ra göz’de sa de -
ce ses le ri du yu yor su nuz. Son ra Ka ra göz-Ha ci vat

se si ni ver mek çok zor dur. Bu se si ve re me yen
lüt fen bu i�i yap ma s�n!

� Siz na s�l Ka ra göz sa nat ç� s� ol du nuz?
Na s�l ye ti� tir di niz ken di ni zi?

Es ki den �eh za de ba ��’nda Di rek le ra ra s� de -
ni len yer de otu ru yor duk. Ora da ti yat ro lar var -
d�.  Ço cuk lu �um hat ta genç li �im o ti yat ro lar da
geç mi� tir. Sü rek li oyun iz ler dim. Rah met li Na -
�it Bey’i, Düm bül lü’yü, Yu na nis tan’dan ge len
Zo zo Dal mas’la r�, Ce mal Sa hir ope ret le ri ni…
o dö nem ne var sa sey ret tim. Son ra cu mar te si
gün le ri �e hir Ti yat ro su’nda ta le be ma ti ne le ri
var d�. On la r� da hiç ka ç�r maz d�m. Bü tün Yu -
nan kla sik le ri ni, �eks pir’i, Mo li ere’i iz le dim,
ti yat ro ya da ir ne var sa ora lar dan ö� ren dim. 

� Pe ki Ka ra göz’le na s�l ta n�� t� n�z?
1942 y� l�n da ta n�� t�k (gü lü yor). O za man lar

Hal kev le ri Halk Oda la r� var d�. Rah met li Ha -
z�m Kör mük çü, Sa l� gün le ri Ka ra göz oy na t�r d�.
Son ra Cam c� �r fan Bey var d�. O dö nem bu sa -
nat ç� lar bü tün Halk oda la r� n� ge zi yor lar d�. Bi -
zim Halk Oda s�’na da gel di ler ve 10 gün kal d� -
lar. Hem sah ne önü nü hem ar ka s� n� iz le me �e -
re fi ne na il ol dum. Ti yat ro nun be �i �in de bü yü -
dü �üm için de za ten bü yük sem pa tim var d�. O
gün sah ne nin to zu nu yut tum ve böy le ce ba� la -
d�m. Halk Oda s�’nda ev ve la mu kav va dan ya -
p�l m�� Ka ra göz tas vir le ri ni oy nat ma ya ba� la d�m.
Mu kav va y� al�r tas vi ri ç� kar t�r ya� da k� zar t�r d�m,
�ef faf ol ma s� için. Ama faz la da yan maz d�. Son ra
rah met li Ra g�p Tur te kin ile ta n�� t�k. Es ki Üs kü dar
Kay ma ka m�, ud ça lar, hat tat… Za ten es ki ler hep
öy ley di, bir çok sa na t� ic ra et me ka bi li yet le ri olur -

du. Ka ra göz ya p� m� n� on dan ö� ren dim. 
25 y�l Zi ra at Ban ka s�’nda me mu ri yet

yap t�m. O ara da da sa� da sol da Ka ra göz
oy na t� yor dum hat ta hok ka baz l�k bi le
yap t�m (gü lü yor). Son ra ken di is te �im le
emek li ol dum ve pro fes yo nel ola rak bu
i�e de vam et tim. Emi nö nü Kü çük pa -
zar’da ki Halk Oda s�’nda Tem sil Ko lu kur -
dum. E� ref Kol çak, Bü lent Ko ral gi bi ak tör ler
hep ora dan geç mi� tir. 

� Geç mi� te, Hal kev le ri Halk Oda la r� çok
önem li yer ler di de �il mi?

El bet te! Mun ta zam bir ti yat ro sah ne si
var, kü tüp ha ne si var, sü rek li bir ça l�� ma
üret me or ta m�… O za man lar ba z� ma hal le -
ler de elek trik yok tu ama ço cuk lar Halk
Oda la r� na ge lip ders ça l� ��r d�. Ya� ça bü yük -
ler kü çük le re e�i tim ve rir di. Biz böy le ye ti� -
tik i� te. Ama ka pat t� lar! Evet, ar t�k kö tü ol -
ma ya ba� la m�� t�, rü� vet ver me den aç t� ra -
m� yor du nuz ka p� s� n� ama ne den ka pa t� -
yor su nuz, �s lah edin! Öy le bir kü tüp ha -
ne var d� ki ora da an la ta mam si ze…
Bir tek ki tap kal ma d�, hep si mah -
vol du git ti… Ya z�k!

� Ka ra göz oy nat ma n�n e�i ti -
mi ve ri li yor muy du o dö nem?

1973 y� l�n da Cum hu ri yet Ga ze -

te si’nde bir ilan ç�k t�, “Ata türk Kül tür Mer ke -
zi’nde Ka ra göz Ya p�m Oy na t�m Pi yes Ye ni le -
me Kurs la r� aç� la cak” di ye. Ben de o s� ra lar bu
i�i ya p�p ya pa ma ya ca ��m dan �üp he li yim. Ba� -
vur dum, im ti ha na gir dim ve ka zan d�m. Rah -
met li Nu ret tin Se vim Bey-Carl Ebert ile bir lik -
te An ka ra Ti yat ro su’nu ku ran in san d�r-ho ca -
m�z d�. Bi ze bir ti yat ro ar tis ti ne ne ver mek ge -
re ki yor sa her �e yi ver di, ö� ret ti. �ki y�l l�k çok
özel bir e�i tim al d�k. 1974’te emek li ol duk tan
son ra da ta ma men bu i�e ver dim ken di mi. Bir
gün oyun dan son ra rah met li Erol Gü nay d�n ve
Se lim Na �it gel di ler ya n� ma. Ak bank Ço cuk
Ti yat ro su’nda ça l�� ma m� tek lif et ti ler. On la r�n
sö züy le ora ya gir dim ve tam 36 se ne her cu -
mar te si pa zar ora da Ka ra göz oy nat t�m. Ge çen
y�l bir te �ek kür et me den ka p� d� �a r� et ti ler be -
ni. 

� Ger çek ten çok üzü cü. Ge rek çe ola rak
ne gös te ril di?

Hiç bir ge rek çe gös te ril me di. Ben de dim ki
on la ra “�s te mi yor sa n�z be ni b� ra k�n gi de yim”.
Ma ale sef bir se ne oya la d�k tan son ra ge rek çe
gös ter me den Ka ra göz gös te ri si ni bi tir di ler. 

� Ama �im di Ka d� köy’de ya pa cak s� n�z
gös te ri le ri ni zi, biz çok mut lu yuz, siz he -
ye can l� m� s� n�z?

Evet, sa �ol sun Ka d� köy Be le di ye si aç -
t� ba na ka p� la r� n�. K�s met olur sa Mart ay�
bo yun ca her Pa zar, Ba r�� Man ço Evi’nde
gös te ri miz ola cak. Ay�n ilk Cu mar te si de
Oyun cak Mü ze si’nde gös te ri ya p� yo ruz.
Ama ba na yet mi yor ta bi. 

� 90 ya ��n da bu ça l�� ma az mi niz
ger çek ten �a ��r t� c�… 

Ça l�� maz sam za ten bu ya� ta ola -
mam (gü lü yor). Per de ar ka s� ömür -
dür…

� Eki bi niz de kim ler var?
K� z�m en bü yük yar d�m c�m. Ko ca eli

Üni ver si te si Kuk la Bö lü mü Ba� ka n� Ata Ca -
muz da yar dak la r�m dan (yar d�m c�) bi ri, bir de

yi ne üni ver si te den Al pay Eker var. On lar be -
nim elim aya ��m. Ka ra göz’ü bir ki �i oy na t�r
ama bu gös te ri tam bir ekip i�i dir. 

� Hi kâ ye le ri de siz mi ya z� yor su nuz? 
Ba z� la r� es ki hi kâ ye ler ama bir ço �u nu ben

yaz d�m. Ka ra göz’ün za ma na uy ma s� gö rü -
�ün de yim. Gün cel lik ol maz sa Ka ra göz
ölür. Es ki Ka ra göz’ün ne di li kal d� ne ko -
nu su... Ama o es ki Ka ra göz mü ze lik ola -
rak ka la cak. 

� Pe ki, var m� siz den son ra la y� -
��y la bu i�i ya pa cak olan?

Bir iki ki �i var. On lar ye ni ku �ak -
la r� ye ti� ti rir se ne mut lu, ye ti� tir mez -

se bit ti bu i�!
� Ve son so ru: Ka ra göz ile

Ha ci vat ger çek ten ya �a yan ka -
rak ter ler miy di siz ce?

Ora s� �üp he li. Halk on la r�n

Bur sa’da ye ti� ti �i ne inan d�. Hal k�n inan d� �� bir �e -
yi de si le mez si niz. Bu du ru mu ben �eks pir me se -
le si ne ben ze ti yo rum. Ya �a y�p ya �a ma d� �� çok tar -
t� ��l d�, me za r� n� aç ma ya kalk t� lar ama bu gün �eks -
pir Ti yat ro su var, �eks pir evi var. Mil let böy le ka -
bul et mi�. Ya ni bu ka rak ter le rin ar t�k ya �a y�p ya -
�a ma d�k la r� n�n bir öne mi kal ma d�. Ba na so ra cak
olur sa n�z ben Ka ra göz ile Ha ci vat’�n ya �a d� �� na
ina n� yo rum. Za ten 600 se ne dir ya �a yan bir kül -
tür…

AVRUPA SOSYAL
SORUMLULUK PROJELER�
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

Türkiye’nin sayılı Karagöz ustalarından Taceddin Diker nam-ı di�er “Taci Baba”, 90
ya�ında olmasına ra�men hala sanatını yapmaya devam ediyor.“Perde arkası ömürdür”

diyen Diker, Mart ayı boyunca her Pazar günü Kadıköy Belediyesi’nin davetlisi olarak
Barı� Manço Evi’nde yok olmaya yüz tutan bu sanatı meraklılarıyla bulu�turacak. 

TACEDD�N ustan�n k�z� Gülderen Diker,
Karagöz sanat�n�n içine do�mu�. Karagöz ile

Hacivat’� çok sevse de çocukken onlar�
k�skand���n� gizlemiyor. Emekli olduktan sonra

bu sanata daha çok vakit ay�ran Gülderen
Han�m gülümseyerek anlat�yor:

“Tek çocu�um ama hiç kendimi tek
hissetmedim. Benden önce Karagöz ile
Hacivat gelmi�ti bu aileye. Hatta bazen
kendimi üvey evlat gibi hissetmi�imdir

(gülüyor). Küçükken bana yemek yedirmek
için perde kurup karagöz oynat�rlarm��.
Babam sürekli gösteriye giderdi, annem

oyunun perdelerini dikerdi. O yüzden hep
mesafeliydim Karagöz’e kar��. Ama ben de
emekli olduktan sonra, daha çok e�ildim bu
i�e. Babamla birlikte gösterilerin müziklerini

haz�rl�yorum, perde arkas�nda yard�m
ediyorum. Bizim ailecek tüm ya�am�m�z

Karagöz ile Hacivat oldu.”

GÜLDEREN DiKER:
‘ÜÇÜNCÜ EVLAT GiBiYiM’

Karagöz ustası Taceddin Diker:
‘PERDE ARKASI ÖMÜRDÜR’
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Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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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

4-15 ya� la r�n day ken, bir ara da bü -
yü dük di ye bi le ce �im bir ar ka da�
gru bu muz var d�. Her gün ay r� bir
ko nu üze ri ne tar t�� ma ya gi rer dik.

Ama öy le ço cuk ça san ma y�n; k� ran k� ra -
na! O za man ki bil gi miz le de re ce sin de,
dün ya y� kur ta r�r d�k... �çi miz de bi ri var d� ki
ko nu her ne olur sa ol sun her ke sin z�t t�n -
da bir fi kir be yan eder, in sa n� ç�l d�r ta na
ka dar o fik ri sa vu nur du. Ba z� gün le rin so -
nun da ev le re da �� l�r ken “Ben de za ten si -
zin gi bi dü �ü nü yo rum, sa de ce ‘tar t�� ma’
ol sun di ye kar �� fik ri sa vun dum” der di.
Me rak eden ler için söy le ye yim; o ar ka da�
da ha son ra kim ya ger ol du. 

Bi lim ada m� ‘sep tik’ ya ni �üp he ci dir.
�üp he ci ol du �u için de me rak l� ve ara� t�r -
ma c� d�r. Bu ne den le ger çe �e en çok yak -
la �a bi len dir. Bi lim de ne re dey se hiç bir za -
man as�l s�z id di ala ra yer yok tur. “Spe kü -
las yon” de di �i miz, az bir ve ri ye da ya na -
rak cid di so nuç lar ç� kar ma i�in de da hi ta -
ma men uy dur ma ya n�t lar ve ril mez. Kal d�
ki bi lim sel yön te min en kü çük bi ri mi olan
“hi po tez” bi le, özün de “ger çek le ri” ba r�n -
d� r�r. En ba sit bir özet le bi lim ger çek tir.
So mut tur. Bir ger çe �i göz ler, bu ger çe �in
ne ol du �u na da ir ba z� yak la ��k aç�k la ma -
lar ya par ki bun lar hi po tez dir. Bu hi po tez -
le ri çok fark l� ko �ul lar da test eder ve so -
nuç la r� n� bi lim ca mi as� na ilan eder. Ba� ka
ara� t�r ma c� lar da bu hi po tez le ri tes te ta bi
tu tar lar. Bir hi po tez, tüm bi lim in san la r�n -
ca yan l�� lan ma ya (yan l�� ol du �u is pat lan -
ma ya) ça l� �� l�r; e�er tüm bu ça ba la ra ra� -
men çü rü tü le mi yor sa gi de rek güç le nir. 

Tüm bu ça l�� ma la r�n ya p� la bil me si
ku� ku suz ki ba z� ih ti yaç la r�n kar �� lan ma -
s�y la müm kün dür. Bi lim sis te mi nin ve bi -
lim po li ti ka la r� n�n olu� tu rul ma s� ge re kir.
Bi lim po li ti ka la r� n�n var ol ma s� ta bi ki ye -
ter li de �il dir, uy gu lan ma s� da ge re kir. El -
bet te ki bi lim sel bir tar t�� ma or ta m� n�n da
olu� tu rul ma s� la z�m d�r. Bi lim sel ge li� me -
nin çok önem li ko �ul la r�n dan bi ri de Ara� -
t�r ma-Ge li� tir me dir (AR GE). Tür ki ye’de
1.000 ki �i ye dü �en ara� t�r ma c� sa y� s� 0,9
iken, ABD'de 5, Ko re'de 5,4, Al man ya'da
ise 4’tür. Aç�k ça gö rü lü yor ki yal n�z ka mu
de �il; özel sek tör de is tek siz. Eh hal böy -
le olun ca, bi lim sel iler le me(me)miz ayan
be yan or ta da.

Ben de ko nu ya bi lim adam la r� gi bi
sep tik yak la �a ca ��m. Mus ta fa Ke mal’in
“Bir mil let ki re sim yap maz, bir mil let ki
hey kel yap maz, bir mil let ki fen nin ge rek -
tir di �i �ey le ri yap maz; iti raf et me li ki o
mil le tin iler le me yo lun da ye ri yok tur” sö -
zü nü ‘ku tup y�l d� z�’ ka bul ede rek so ru yo -
rum: 

Bi li me ye ter li ya t� r� m�n ya p�l ma ma s�
ne den dir? Tür ki ye hâ li ha z�r da dün ya n�n
17. bü yük eko no mi si, 17. bü yük nü fu su
(in san ser ma ye si), y�l da yak la ��k 27 bin
bi lim sel ya y�n ile bi lim sel ma ka le üret me -
de 19. s� ra da ol du �u hal de ne den bi lim
ve tek no lo ji üre ti min de ay n� bü yük lü �e
sa hip de �il dir? �l gi li le rin ve ku rum la r�n bu
ko nu da ki ic ra at la r� ne ler dir? Bi lim po li ti -
ka la r� m�z ne den yok; var sa ne den uy gu -
lan m� yor? AR GE’ye pa ra har ca ya ca �� ma
d� �a r� dan sa t�n al� r�m man t� �� ner den ile ri
ge li yor? Aca ba Tür ki ye'de bi li min ge li� -
me si d�� müh rak lar ca m� en gel len mek te?
Öy le de �il se, bü tün bun lar ba� l� ba �� na
bir çe li� ki de �il mi dir?

As l ı  AY HAN

1

SEPTiK
SORULAR

Ev ler de ve lo kan ta lar da kul la n� lan at�k k� -
zart ma ya� la r� n�n çö pe ve la va bo la ra dö -
kül me si ile mey da na ge len çev re, yer al t�

su la r� ve de niz kir li li �i ni ön le mek için ça l�� ma lar
ya pan Ka d� köy Be le di ye si, ko nu nun öne mi ne
dik kat çek mek ve ev ka d�n la r� n� ha re ke te ge çir -
mek için at�k ya �� n� bi rik ti ren Ka d� köy lü le re, te -
miz ya� ar ma �an edi yor. Çev re Ba kan l� ��’ndan
li sans alan De ha Bi odi zel Fir ma s� ile bir kam -
pan ya ba� la tan Ka d� köy Be le di ye si, 5 lit re at�k
ya� ge ti ren le re 1 lit re ay çi çe �i ya �� ve re cek. At�k
ya� la r� n�, ye ni ayçi çek ya �� ile de �i� tir mek is te -
yen ler 444 28 45 ya da 414 38 15 no’lu te le fon -
la r� ara ya rak ev le ri ne at�k ya� top la ma ara c� ça -
�� ra bi le cek ler. Ka d� köy lü ler, at�k ya� la r� n�, muh -
tar l�k lar ile 21 ma hal le de bu lu nan gö nül lü ev le ri -
ne de b� ra ka bi le cek ler. 
� ATIK YA� LAR GE R� DÖ NÜ �Ü YOR

Ko nuy la il gi li ola rak 22 �u bat Cu ma gü nü
Do ub leT re e by Hil ton Otel'de ger çek le� ti ri len

ba s�n top lan t� s�n da ko nu �an Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, 2008 y� l�n dan iti ba ren
ev ve i� yer le rin den at�k ya� la r� top la d�k la r� n� ve
bi odi zel ya p�l ma s� için fir ma la ra ver dik le ri ni
an�m sat t�. Öz türk, “Bu gün bu ra da ba� lat t� �� m�z
kam pan ya da ik lim dos tu ça l�� ma la r� m� z�n
önem li bir par ça s� n� olu� tu ru yor. De ha Bi odi zel
fir ma s�, Ka d� köy so kak la r� na ci haz lar yer le� ti re -
cek. Ka d� köy lü ler, at�k ya� la r� n� bu ci haz la ra b� -
ra ka cak ve kar �� l� ��n da bir bi let ala cak lar. 5 lit re -
lik ya �a denk ge len bi let sa y� s� na ula� t�k la r�n da
ise an la� ma l� ma �a za la ra gi de rek 1 lit re ay çi çek
ya� la r� n� üc ret siz ola rak ala bi le cek ler. Böy le ce
ev de uzun sü re ya� bi rik tir mek, bir se fer de 5 lit -
re ya� b� rak mak zo run lu lu �u da ol ma ya cak. Bu
pro je ile in san l�k için, dün ya için gü zel bir i� ya -
p� yo ruz. �d di a edi yo rum ki Ka d� köy lü gö nül lü ler
sa ye sin de, bu pro je Tür ki ye’de en iyi Ka d� köy'de
uy gu la na cak. Her ke si de, kom �u su nu bu pro je -
den ha ber dar et me ye ça �� r� yo rum” de di. De ha Bi yo di zel Ge nel Mü dür Yar d�m c� s� Ni hal Söz bir

Ka ra ku� da Tür ki ye’de y�l da 350 bin ton at�k ya�
olu� tu �u nu be lir te rek, “Ama c� m�z; bu ya� la r�n
la va bo la ra dö kül me me si... Ben kim ya mü hen di -
si yim ve �u nu söy lü yo rum; en teh li ke li at�k, at�k
ya� d�r! Ya� lar dö kül me sin, can l� lar öl me sin. Bu
ya� la r� top la ya rak, eko no mi ye kat k� su na l�m” di -
ye ko nu� tu.

Ma hal le muh tar la r� ve Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü le ri'nin ka t�l d� �� top lan t� da, da ha pro je
ba� la ma dan ön ce, ken di ça ba la r�y la at�k ya� top -
la yan Züh tü pa �a Ma hal le si Muh ta r� Ha ri ka De -
ve li o� lu'na pla ket su nul du. 5 lit re at�k ya� bi rik -
ti ren Ka d� köy lü ka d�n la ra da Ba� kan Öz türk, 1
lit re ay çi çek ya� la r� n� he di ye et ti.

Atık yağı getir, temiz yağı götürAtık yağı getir, temiz yağı götürAtık yağı getir, temiz yağı götürAtık yağı getir, temiz yağı götürAtık yağı getir, temiz yağı götürAtık yağı getir, temiz yağı götür
Kızartma ya�larının lavabolara dökülerek çevre kirlili�ine yol açmasına
engel olmak için çalı�malar yürüten Kadıköy Belediyesi, geri dönü�ümü

özendirmek için 5 litre atık ya� biriktiren Kadıköylülere, 1 litre ayçiçek ya�ı
hediye edecek. Amaç, özellikle ev kadınlarını harekete geçirmek...

Lavabo ya da çöpe döküldü�ünde topra�a,
yer alt� temiz su kaynaklar�na ve denizlere

ula�arak çevre kirlili�ine neden olan bitkisel
at�k ya�lar, su kirlili�inin yüzde 25’ini

olu�turuyor. At�k ya�lar ile kirlenen sular� ise
biyolojik olarak ar�tmak mümkün de�il. Üstelik

denize kar��an at�k ya�lar, sular�n yüzeyini
kaplayarak, suya oksijen transferini önleyip
deniz canl�lar�n�n ölmesine sebep oluyor.

1 LiTRE ATIK YAĞ, 1 MiLYON
LiTRE SUYU KiRLETiYOR!

� K�zartma amac�yla kullan�lan ya�lar
defalarca kullan�ld���nda polar say�lar� yükselir
ve kanserojen madde haline gelir. Kulllan�lm��

ya� kesinlikle bekletilip kullan�lmamal�d�r.
Bekleyen ya��n peroskit de�eri yükselerek
oksitlenir ve ba����kl�k sistemimize büyük 

zarar verir.
� Ya�lar su yüzeyini kaplayarak havadan suya

oksijen transferini önler, zamanla suda
bozunarak sudaki oksijenin tükenme h�z�n�

artt�r�r. Denize, akarsuya ve göle ula�an bitkisel
ve hayvansal at�k ya�lar, bal�klara ve di�er
canl� türlerine zarar verir. Ayr�ca denizanas�
olu�umunu da art�rarak, kirlili�e neden olur.

� Lavaboya dökülen bitkisel ve hayvansal at�k
ya�lar, kanal borular�na yap��arak boru

kesitinin daralmas�na ve t�kanmas�na neden
olur. Kanalizasyona dökülen ya�lar, at�k su

ar�tma tesislerine zarar verir ve i�letme
maliyetlerini artt�r�r. 

� Çöpe dökülen bitkisel ve at�k ya�lar, çöp
depolama alanlar�nda s�k s�k yang�n ç�kmas�na

neden olmaktad�r. Bu nedenle bitkisel ve
hayvansal ya� at�klar�n�n çöp içerisine at�lmas�

veya dökülmesi yasakt�r. Bu ya�lar ya�mur
sular� ile beraber yeralt� temiz su kaynaklar�na

ula�arak temiz su kaynaklar�m�z� da
kirletmektedir.

� Yeralt� sular� her ülke için önemli bir içme
suyu kayna��d�r. Kullan�lm�� bitkisel ve

hayvansal ya�lar, evsel at�k su kirlili�inin yüzde
25’ini olu�turmaktad�r.

BUNLARI BiLiYOR MUSUNUZ?

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1846154 26 /02/2013
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 5.  Toplant� Y�l�nda yapaca�� Mart
Ay� Toplant�lar� 04 Mart 2013 Pazartesi –  08 Mart 2013 Cuma tarihleri aras�nda
yap�lacakt�r.

Mart Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 04 Mart 2013 Pazartesi günü, saat 16.30’da
Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda yap�laca��ndan Say�n
Meclis Üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:

1. �mar ve �ehircilik Müdürlü�ünün, Kozyata�� – Bostanc� Mahalleleri s�n�r�n�n
yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifi. 

2. Ula��m Hizmetleri Müdürlü�ünün, Fen ��leri Müdürlü�ünün ihtiyac� olarak
belirtilen 1 (bir) adet çekici kamyonun sat�n alma yolu ile temin edilebilmesi ile ilgili
teklifi. 

3. Yaz� ��leri Müdürlü�ünün, Hakk� huzur ödemeleri ile ilgili teklifi. 

4. Emlak ve �stimlak Müdürlü�ünün, Kad�köy Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarihli,
2012/31, 09.03.2012 tarihli 2012/35-36 ve 11.05.2012 tarihli 2012/63-64-65-66-67-
68 say�l� Kararlar�n�n iptal edilmesi ile ilgili teklifi. 

AB ülkelerinde ki�i ba��na dü�en y�ll�k at�k
ortalama at�k ya� miktar� 2.4 kg. iken toplanan

ortalama ya� miktarlar� da �öyle: 
� Belçika’da 2.2 kg.
� Almanya’da 1.8 kg. 
� �ngiltere’de 1.54. kg.

Türkiye’de ise y�lda 1.5 milyon ton bitkisel
ya�, g�da amac� ile kullan�l�yor.
� Bu ya�lardan yakla��k olarak
350 bin ton at�k ya� olu�uyor.
� Toplanabilen at�k ya� miktar�

15 bin ton civar�nda. 
� Ki�i ba��na toplanan at�k ya� miktar�

sadece 200 gr.

AVRUPA’DA VE BiZDE
DURUM NASIL? 
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● Ay�e KÜÇÜKKURT

Gü nü mü zün en ça buk ula��l�r sa nat dal� ha li -
ne ge len fo to� raf he men he men her ya�
gru bu nun il gi alan� ol ma ya ba� lad�. Yaln�z

fo to� raf ma ki ne lerine de �il cep te le fon lar�ndan
tab let bil gi sa yar la ra ka dar gi ren ka me ra lar sa ye -
sin de, sos yal med yan�n da des tek le me si ile an an
ha yat�m�z� gö rün tü ler ve pay la��r ol duk. Git ti �i -
miz, gör dü �ü müz, ye di �i miz, giy di �i miz he men
her �e yi fo to� raf lay�p bun lar� pay la� mak ye ni
ça��n ol gu lar�ndan bi ri. Foto�raf çekme imkan�n�n
artmas�yla ters orant�l� olarak fo to� raf sa nat� ise
gün den gü ne yok olmaya ba�lad�. Ye ni ça� tüm
sa nat dal lar�na ol du �u gi bi fo to� ra fa da ye ni yak -
la��mlar ve yo rum lar ge tir di. Ge li �en tek no lo ji, in -
ter ne tin yayg�n ola rak kul lan�lmas�, fo to� raf ma ki -
ne si üret ci le ri nin s�ra dan kul lan�c�lar için eko no -
mik ürün yel pa ze le ri ni ge li� tir me le ri, fo to� raf e�i -
mi ve ren ku rum lar�n çok lu �u gi bi fak tör ler fo to� -
raf� sa nat ol mak tan za man za man ç�kar sa da bu sa -
nat için hâ lâ bir �ey ler üret me k, ül ke miz fo to� raf
sa nat�n� ge li �tirmek için çal��an lar da var. Bu isim -
ler den bi ri de Kad�köy lü fo to� raf sa natç�s� Ara mis
Ka lay. Ara mis Ka lay ile si zin için bir söy le �i yap -
t�k. 

� Fo to� ra fa il gi niz na s�l ba� la d�? �lk ma ki -
na n� z� al d� �� n�z da ne ler his set ti niz?

Oku ma-yaz ma ö� ren dik ten son ra eve al�nan
Hür ri yet ga ze te si ni de oku ma ya çal���yor dum. An -
cak gö züm sü rek li fo to� raf la ra tak�l�yor du. Kim

çek mi�, nas�l çek mi�? Son ra fo to mu ha bir le ri nin
ad lar�n� akl�mda tut ma ya çal���yor dum. Olay lar�
öy le fo to� raf lar la des tek li yor lard� ki alt yaz� ye ti -
yor du, ço �u za man ha ber le ri bi le oku mu yor dum.

O ya�lar da fo to� raf ç� lar
ba na si hir baz m�� gi bi ge li -
yor du. Son ra or ta oku la
ba� la d� ��m y�l harç l�k la r� -
m� bi rik ti re rek ilk ma ki na -
m� al d�m.12 poz çe ken
ku tu gi bi bir �ey di. Ama
si hir li bir ku tu. He ye can -
dan uy ku tut ma d� �� n�
an�m s�yo rum. Fo to� raf

çek me ye ba� lay�nca da ar ka da� lar aras�nda ha -
vam� sor may�n.

� Ne den fo to� raf?
Ha len bu so ru nun ce vab�n� ar�yo rum. �a ka bir

ya na bi raz bi linç len dik ten son ra ken di mi ifa de et -
mek, duy gu lar�m� ak tar mak için fo to� raf� an lat�m
arac� ola rak seç tim. �ai rin, ya zar�n ka lem le, res -
sam�n tu val ve f�rçay la, hey kel tra��n ça mur la kil le
vb.ya rat mas� gi bi be nim se çi mim de fo to� raf ol du.

� Fran sa Ulu sal Ki tap l�k Ko lek si yo nu’na
Ara Gü ler’den son ra eser le ri ka bul edi len tek
Türk fo to� raf sa nat ç� s� s� n�z. Bu nun mes le ki ka -
ri ye ri ni ze et ki le ri ol du mu?

Ön ce �u nu dü zel te yim. San�yo rum ben den
son ra iki ki �i nin i� le ri da ha ka bul edil di. �u an kaç
sa natç�m�z�n i� le ri nin ko lek si yo na al�nd���n� bil -
mi yo rum. 1987’de ilk ki �i sel ser gi mi Pa ris’te
‘Göl ge ler’ te mal� si yah/be yaz fo to� raf lar la
açm��t�m. Bu ser gi de ki 29 yap�ttan 20 ta ne si ko -
lek si yon için se çi lip sat�n al�nm��t�. Mes le ki ka ri -
ye ri me et ki si ni his se ti �i mi pek söy le ye mem do� -
ru su. Ya da ben fark�nda de �i lim. Ben le çal��mak
is te yen ler kim ol du �u mu ara�t�rm��lar sa (ki �im di
çok ko lay) bak�� aç�lar� de �i� mi� ola bi lir.

� Di ji tal tek no lo ji fo to� ra f� ko lay ula �� la bi lir
bir sa nat da l� ha li ne ge tir di. Siz ce bu nun fo to� raf
sa na t� na ya rar la r� ve za rar la r� ne ler dir?

Ko lay ula��la bi lir de me ye lim de ko lay u� -
ra��la bi lir di ye lim. Sa nat ba� ka bir �ey fo to� raf
çek mek ba� ka bir �ey. Fo to� raf la sa nat yap mak
bam ba� ka bir �ey. Di ji ta lin ya rar� art�k film, ban -
yo, bask� ma li ye ti ol mad���ndan mas rafs�z bir hobi
ol du. Ba �ar�p ba �a ra mad���n� an la mak için la bo ra -
tu var sü re ci bek len mi yor. Çek bak ça��nday�z. Di -
ji ta lin ben ce fo to� raf sa nat�na ver di �i en bü yük za -
rar, her ke sin ken di ni fo to� rafç� san mas�d�r. Or tal�k
son mo del ma ki na lar�n� ko nu �an he ves li ler le do lu
ama fo to� raf tan ko nu �an yok. Evet bas�nca bir �ey
ç�k�yor ama önem li olan o ç�kan�n bi ze ne an -
latt���. He pi mi zin bir ka le mi var ama ço�umuz �i -
ir ya zam�yor. “Sev gi li gün lük...” bi le di ye mi yo -

ruz. Bil gi sa yar lar�m�z var ama öy kü, ro man ya -
zam�yo ruz. Pe ki fo to� raf ma ki nam�z var di ye ne -
den her kes sa natç� sa natç� do la �a bi li yor?

� Siz uzun sü re dir Star Ga ze te si’nde fo to� raf
ya z� la r� ya z� yor su nuz. Bu sü reç ten bi raz bah se -
der mi si niz?

Art�k cep te le fon lar� ol sun, di ji tal ma ki ne ler le
ol sun çev re miz de fo to� raf çe ken bi ri ni gör me di �i -
miz an yok. Ben den fi kir ler, pra tik bil gi le re yer
ve re ce �im yaz�lar için ga ze te nin cu mar te si ekin de
yaz mam� ta lep et ti ler. Ulu sal bir ga ze te Tür ki -
ye’de ilk kez fo to� raf için dü zen li bir kö �e açt�.
Her haf ta ‘Fo top ra tik’ adl� kö �em de; fo to� raf la il -
gi li de ne yim le ri mi ve kü çük s�rlar�m�, öy kü ler e� -
li �in de ve ta bii ki ör nek fo to� raf lar la ak tar�yo rum.

� Fo top ra tik atöl ye le ri de dü zen li yor su nuz.
Kim ler ka t� la bi li yor bu atöl ye le re?

Fo top ra tik atöl ye le ri Kad�köy Fo to� raf Mer ke -
zi i� bir li �iy le ha ya ta ge çir di �i miz bir pro je. Te mel
fo to� raf e�i ti mi alm�� her ya� tan ki �i kat�la bi li yor.
Atöl yem uy gu la ma mer kez li. Fo to� raf çe ke rek
ö� ren me ve ö� ret me yi amaç l� yo rum. Be� der sin
üçü tam gün uy gu la ma içe rik li. 7 sa at teo rik, 30
sa at pra tik içe ri yor. 

� Fo to� ra fa ye ni ba� la yan la ra öne ri le ri niz?
Çok ser gi, çok film, çok fo to� raf ki tab�, söy le -

�i ler ve gös te ri ler le da �arc�klar�n� dol dur sun lar.
Gör mek on lar� ge li� ti rir. Za man la çe ke cek le ri iyi
fo to� raf la ra alt yap� olu� tu rur.

� Ya k�n da ser giniz var m�?
Üze rin de çal��t���m “�s tan bul 24 Ayar” pro je si

var, an cak bit ti �in de ser gi a�a mas�n� dü �ü ne ce -
�im.

Fransa Ulusal Kitaplık Koleksiyonu’na Ara Güler’den sonra eserleri kabul edilen
Aramis Kalay, bugüne kadar sayısız eserin altına imzasını attı. Yarı�malarda jüri üyeli�i
yaptı, amatör foto�rafçıların yeti�mesine katkıda bulundu. Kalay, düzenledi�i Fotopratik

Atölyeleri ile kendi sırlarını foto�raf sanatına gönül vermi� amatörlerle payla�ıyor.

KADIKÖYLÜ FOTO�RAF USTASI ARAMiS KALAY: 

‘Fotoğrafı anlatım
aracı olarak seçtim’

Fo toğ raf ha ne le rin
fo toğ raf lı ta ri hi...

● Gökçe UYGUN
FOTO�RAFÇI Zeynep Orhon Targaç’�n “O”

an bir daha geri gelmeyecek” adl� sergisi,
foto�raf�n Türkiye’deki yolculu�unun bir

yönününe ���k tutuyor. �stanbul Profesyonel
Foto�raf Sanatkârlar� Odas� (�SFO) ve
FOCUS Dijital Foto�rafç�l���n katk� ve

destekleriyle haz�rlanan sergi, Targaç’�n cam
negatif koleksiyonunun “Dünden Bugüne

Foto�rafhaneler-1” bölümünden seçilen ve
1924 - 1960 zaman kesitini içeren 70 adet
foto�raf� kaps�yor. Sergide, genç Türkiye

Cumhuriyeti foto�rafç�lar� taraf�ndan çekilmi�
kareler yer al�yor. Zeynep Orhon Targaç,
sergiyle ilgili �unlar� söylüyor; “Ald���m

davetlerle kendi imkânlar�mla ula�t���m
foto�rafhane sahiplerinin foto�raflar�n�n

ço�unu, kömürlüklerde veya kullan�lmayan
odalarda hiç de uygun olmayan �artlarda

buldum. Bana verilen cam negatifleri
ara�t�rarak, gereken yöntemlerle bak�mlar�n�
yapt�m. Bu çok nazik belgelerin baz�lar�n�,

kitap halinde bast�rmadan önce baz� stüdyo
foto�rafç�lar�n� tan�tmak üzere dergide
yay�mlad�m. Bu az bulunan k�r�labilir

koleksiyonun saklanmas�, korunmas� ve
gelece�e ta��nmas�n� amaçlayan projemin
içerdi�i çe�itli büyüklükteki cam negatifler,
hem dü�ük, hem de yüksek çözünürlükte

taranarak DVD’lere aktar�larak ar�ive al�nd�lar.
Y�llar süren bu uzun soluklu çal��mam�n
yay�mlanarak herkese ula�abilmesi çok

önemli” diyor. Ocak ay�nda Foto�rafmetre'de
(Foto�raf Film ve Gezi Derne�i) aç�lan sergi 7
Mart’a dek ziyaret edilebilir. (Sö�ütlüçe�me

Cad. Siftah Sok. No:15 Kat:4 Kad�köy)
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ört ar ka da� �e hir d� ��n da ki bir in �a at
�an ti ye si ni in ce le me ye git mi� tik. Ara ba -
m�z �an ti ye ye ula� t� ��n da gö rev li ler bi zi
kar �� la mak için ka p� ya ç�k t� lar; biz de

ara ba dan in me ye ba� la d�k. O s� ra da �an ti -
ye ye ya ban c� la r�n gel di �i ni gö ren gü ven lik
kö pek le ri hep bir a��z dan hav la ma ya ba� la -
d� lar. D� �a r� ç� kan ar ka da� lar dan bi ri si he -
men ara ba ya ge ri dön dü ve ka p� la r� ka pat t�.
He pi miz hay ret et tik. �ri cüs se li, güç lü kuv -
vet li bir hol ding pat ro nu kö pek hav la ma la -
r�n dan kork mu� ve ara ba dan d� �a r� ya ç� ka -
m� yor du. �an ti ye nin sa hi bi nin, be ti ben zi sa -
ra ran hol ding pat ro nu na kö pek le rin ba� l� ol -
duk la r� n� ve hiç bir za rar ve re me ye cek le ri ni
an lat ma s� na ra� men ar ka da �� m�z, d� �a r� da
do la �an bir kaç da so kak kö pe �i gö rün ce,
“Ben �an ti ye yi ara ba dan iz le rim” de di ve
ara ba dan in me di. Ö� ren dik ki ço cuk lu �un -
da, köy de kö pek le rin hü cu mu na u� ra m�� ve
�s� r�l m��. 

Ha ya t� m�z da yer alan çe �it li olay lar
zih ni miz de ve kal bi miz de iz ler b� ra k�r lar.
Biz bu iz le nim le re da ya na rak olay lar dan
et ki le nir ve ya �a m� m� z� geç mi� ten ge len
bu et ki le re gö re bi çim le me ye ça l� �� r�z.

Bir ta n� d� �� m�n ba ba s�, an ne si ta ra f�n -
dan, mad di, ma ne vi a��r iha net le re u� ra -
m�� t�. Ba yan, ko ca s� n�n �ir ke tin de ki ge nel
mü dür le cin sel ili� ki ya �a ma ya ba� la m��,
�ir ket his se le ri nin bü yük bir bö lü mü nü
mü dü rün yap t� �� hi le ile üze ri ne dev ral -
d�k tan son ra ço cu �u nu da b� ra k�p evi terk
et mi� ti. Ai le ce bü yük s� k�n t� lar ya �a m�� lar.
Ta n� d� ��m ki �i o ta rih ler de he nüz il ko kul -
da oku ma s� na ra� men iha ne tin tüm ac� la -
r� n� ba ba s�y la bir lik te ya �a m�� ve ba ba s� -
n�n an ne si hak k�n da ki ac� ya k�n ma la r� n�
din le mi�. “O gün ler den be ri içim de ka d�n -
la ra kar �� de rin bir gü ven siz lik ve kin var.
Bi raz pa ra ka zan d�k tan son ra ka d�n lar la
olan tüm ili� ki le ri mi pa ra ile kur dum. Her
ka d�n da bi ze iha net eden an ne mi gör -
düm. Ka d�n la r� pa ra ile sa t�n al d�m, çok
hor kul lan d�m, i�im bit tik ten son ra ha ka -
ret ler ya� d�r d�m. Bir za man lar ha yat ka -
d�n la r� ara s�n da ad�m ç�k m�� t�. An cak pa -
ra ya çok s� k� �an lar ve ha ka re ti gö ze alan -
lar be nim le bir lik te olu yor lar d�. Bu ara da
il ginç bir olay ya �a d�m. Ha yat ka d�n la r�n -
dan bi ri si ha ka ret ten müt hi� ho� la n� yor du
ve ben yap t�k ça da ha a��r ve ga liz le ri ni is -
ti yor du. Be nim i�im ka d�n la ra zevk ver -
mek de �il de dim ve he men gö rü� me le ri -
mi kes tim.” 

Geç mi� te ki olay la r� e�er içi miz den
ata maz ve si le mez isek, içi miz de her gün
bi raz da ha bü yür, kök le nir ler. Son ra ya -
�a m� m� z� yö ne tir ha le ge lir ler. Ko ca hol -
ding pat ro nu, kö pek kor ku su ne de niy le
in ce le mek için git ti �i �an ti ye de ara ba dan
ine me mi� ti. Öbür ta n� d� ��m ise dün ya n�n
ya r� s�y la kav ga l�, kin li, tüm ka d�n la ra kar ��
sev gi siz ve öf ke için dey di. Bi ri si hav la yan
kö pek gör dü �ü za man i�i ni unu tu yor, di -
�e ri her gör dü �ü ka d� na öf ke ve nef ret le
ba k� yor du. Geç mi� ten ge len böy le ta k�n -
t� la r� n�z var sa, her kar �� la� t� �� n�z da bi rik -
mi� kor ku ve nef ret le u� ra� mak tan bu gü -
nü nü ze ba ka maz s� n�z.

Kö pek ler le ve ka d�n lar la her gün he pi -
miz bir lik te yiz. Ben zer olay lar la kar �� la� -
m�� çok en der in san lar ha riç hiç kim se
kö pek ler den kork mu yor, ka d�n lar dan nef -
ret et mi yor. Çün kü in san la r� kor ku ya ve
nef re te yön len di ren kö pek ler ve ka d�n lar
de �il ya �a nan olay lar d�r. Ola y� so run ha li -
ne ge ti ren ise, bi zim olup bi ten ola ya kar -
�� tu tu mu muz dur. Ai le si ne mut lu luk sa -
çan, �ef ka tiy le bes le yen mil yar lar ca ka d�n
var ken, on la r�n hiç bi ri ne bak ma dan ken -
di an ne si nin ai le ye yap t� �� iha ne ti tüm ka -
d�n la ra mal et mek ve ya ço cuk luk ta ki bir
kö pek �s�r ma s� n� kor ku ola rak 60 ya �� na
ka dar sak la mak in san lar da ener ji t� kan -
ma la r� na ne den olur. Ener ji t� kan ma la r�,
olay la r� di �er in san lar gi bi ola �an kar �� la -
ma n� z� en gel ler. Ener ji nin t� kan d� �� yer ler -
de ta k� l�r ka l�r s� n�z. E�er bi lin ci niz hiç bir
�e ye ta k�l ma dan yal n�z ca mey da na ge len
olay la r�n üze ri ne odak la na cak olur sa, her
za man in sa n� kö pek �s�r ma ya ca �� n�, bel ki
de ruh has ta s� olan bir ka d� n�n yap t� �� iha -
ne ti ba� ka ka d�n la r�n da yap ma ya ca �� n�
aç�k ça gö rür sü nüz.

Geç mi� ten ge len bi ri kin ti le ri niz; kor ku -
la r� n�z, kin le ri niz üze ri ne e�i li niz. Siz de o
den li de rin iz ler b� ra kan olay la r�n geç mi� -
te ol mu� ve bit mi� ol duk la r� n� ka bul edi -
niz. On la ra ta k� l� kal ma n�n es ki ac�, kin ve
kor ku la r� ha la si ze ya �at t� �� n� gö rü nüz.
E�er an�m sa d� ��m iki in sa n�n bi lin ci geç -
mi� te ki ac�, kin ve kor ku la ra ta k�l mak ye -
ri ne bu gü ne odak la na cak ve bu gü nü ya -
�a ya cak ka dar öz gür ol say d�; ne kö pek -
ler den kor kup ko mik du rum la ra dü �er di,
ne de dün ya n�n en gü zel var l� �� olan ka -
d�n la ra dü� man l�k için de ya �ar d�. 

E�er es ki bi ri kin ti le rin ver di �i ac� lar dan
zevk al m� yor sa n�z, ya ni dert le ri zevk edin -
me diy se niz ac� çek ti �i ni zi ka bul edi niz.
On lar la yüz le �i niz, gev �e yi niz, “Olay lar o
gün ol du lar, bu gün kü ya �a m� m� zi yan
ede mez ler” de yi niz. Si li niz ge çip git sin ler,
siz bu gü ne ba k� n�z.                                       
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ÖN CE SEV Gİ �
GEÇM��TEN

BUGÜNE

De�erli tüketiciler;
Bu sabah yine bir zam

haberiyle uyand�k.
�stanbul F�r�nc�lar Odas�
Ba�kan� tüketicilerden

ÖZÜR D�LEYEREK
EKME�E ZAM

YAPILDI�INI AÇIKLADI.
Bugünden itibaren 250

gram ekme�i 1 TL.
s�ndan yiyece�iz.

AKP iktidar� ve
Say�n Ba�bakan

sürekli olarak
ekonomimizin

büyüdü�ünden,
enflasyonun

dü�tü�ünden ve
Türkiye’nin

ilerledi�inden
bahsederken

tüketim
maddelerine

neden devaml�
olarak zam

yap�ld���n�, tüketicilerin
ceplerindeki paran�n her

geçen gün neden
eridi�ini, halen

Dünya’n�n en pahal�
benzinini, do�algaz�n� ve
elektri�ini kullanmam�za
ra�men neden ucuzlama

olmad���n�, vergilerin
neden dü�ürülmedi�ini
ve tüketicilerin Devlet

eliyle soyulmas�na
neden müsaade etmeye

devam ettiklerini
aç�klamamaktad�rlar.

AKP’nin iktidara geldi�i
2002 y�l�nda enflasyon
yüzde 150’lerde iken;

Ekmek 15 kuru� 
Benzin 1.65 TL. 

Mutfak tüpü
14 TL.’s�yd�. 

Enflasyonun tek haneli
rakamlara dü�tü�ünün

ve ülkenin büyüdü�ünün
söylendi�i bugünlerde

ise:
Ekmek 1 TL.

Benzin 4.90 TL. 
Mutfak tüpü 55 TL. oldu.

De�erli tüketiciler bu
rakamlarda bir gariplik

yok mu? Enflasyon
dü�erken
tüketim

maddelerinin
a��r� zamlanmas�

nas�l bir ters
orant�d�r? Say�n
Ba�bakandan
bizlere bunu
aç�klamas�n�
bekliyoruz. 

Ekme�imizle
oynayan,

i�sizlik, açl�k ve
yoksullu�u

art�ran, tüketicileri
Bankalar�n ve tekellerin
eline terk ederek onlara

sahip ç�kmayan,
Hazinenin tek gelir

kayna��n� vergi art�rmak
olarak gören AKP

iktidar�na ve onlar�n
yanda�lar�na derslerini

vermenin zaman�
gelmedi mi? 

Hepinizi hesap sormak
ve örgütlenmek için

TÜKODER çat�s� alt�nda
birle�meye ça��r�yoruz.,,

Ya�as�n Tüketicilerin
örgütlü mücadelesi,
Ya�as�n TÜKODER

TÜKET�C�Y� KORUMA
DERNE�� GENEL

MERKEZ YÖNET�M
KURULU 

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

● Mustafa SÜRMEL�

Ku� di li Ça y� r� Çev re Gö nül lü le -
ri’nin dü zen le di �i ve çe �it li si vil
top lum ku ru lu� la r�, si ya si par ti

tem sil ci le ri nin ka t�l d� �� top lan t� da, Ta ri -
hi Ku� di li Ça y� r�’na al�� ve ri� mer ke zi
ya p�l ma s� na ili� kin pla n� n�n ip ta li için
ya p�l ma s� ge re ken ler ko nu �ul du. 

Ka d� köy Be le di ye si Bri fing Sa lo -
nu’nda 26 �u bat  Sa l� gü nü dü zen le -
nen top lan t� ya, Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk de ka t� la -
rak dü �ün ce le ri ni pay la� t� ve son du -
rum la il gi li bil gi ver di. Top lan t� da
Mi mar lar Oda s� ad� na söz alan Meh -
tap �nan Ku� di li ko nu sun da ça l�� ma
ya pa cak bir plat form olu� tu rul ma s�
ge rek ti �i dü �ün ce si ni ta �� d� �� n� söy -
le di. Ku� di li Ça y� r� Çev re Gö nül lü le -
ri’nin top lan t� da slo gan, isim ko nu -
sun da da bir ça l�� ma yap t� �� göz len -
di. Ku� di li Ça y� r� Çev re Gö nül lü le -
ri’nin, di �er si vil top lum ku ru lu� la r�,
si ya si par ti ler, es naf ve böl ge sa kin le -

riy le top lan t� la r� önü müz de ki gün ler -
de de de vam ede cek.  

Di �er ta raf tan top lan t� ya ka t� lan
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk de dü �ün ce le ri ni ka t� l�m -
c� lar la pay la� t�. Ku� di li Ça y� r� Gö -
nül lü le ri ba� ta ol mak üze re top lan t� -
ya ka t� lan di �er si vil top lum ku ru lu� -
la r� ve si ya si par ti tem sil ci le ri ni son
du rum hak k�n da bil gi len di ren Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Bü yük -
�e hir Be le di ye si’nin Ku� di li’nde uy -
gu la ma y� dü �ün dü �ü pla n�n, böl ge ye

yo �un bir ya p� la� ma ge ti re ce �i ni yi -
ne le di. Öz türk, böl ge de ya p� la� ma is -
te me yen Ka d� köy lü le rin bi rey sel ola -
rak Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’na
ko nuy la il gi li dü �ün ce le ri ni, s� k�n t� -
la r� n� ve ra hat s�z l�k la r� n� içe ren mek -
tup yaz ma la r� n� tav si ye et ti. Böy le -
lik le Ba kan l� ��n dik ka ti nin çe ki le bi -
le ce �i ni be lir ten Öz türk, böl ge nin ya -
p� la� ma ya aç�l ma s� na tep ki ver me si
ge re ken le rin ön ce lik le si vil top lum
ku ru lu� la r�, si ya si par ti ler, es naf ve
böl ge sa kin le ri ol du �u nu vur gu la d� ��
ko nu� ma s�n da, ya p� c� yak la ��m, ele� -
ti ri ve et ki li pro tes to lar la pro je nin ip -
tal edi le bi le ce �i dü �ün ce si ni ta �� d� �� -
n� söy le di.

‘Tohumları tanıyalım ve koruyalım’

AKP enflasyon geriliyor diyor
ama durmadan zam yapılıyor!

GUNDEM KU�DiLiGUNDEM KU�DiLiGUNDEM KU�DiLiGUNDEM KU�DiLiGUNDEM KU�DiLiGUNDEM KU�DiLi

SELAMiÇE�ME'DEKi
Ekolojik Üreticiler
Derne�i Kad�köy

Belediyesi Organik Halk
Pazar�, 27 �ubat günü

“2. Cemre Suya
Dü�erken&Tohumlar�

Topraklar
Bulu�turuyoruz” adl�
etkinli�e evsahipli�i

yapt�. Etkinlikte,
organik tar�m
teknikeri Ülkü
Yüzüakyan�k,

Mustafa Ayk�n ve
29 Ekim ilkö�retim
okullar�n�n 6. ve 7.
s�n�f ö�rencilerine
tohumlar� tan�tt�.
Okul yöneticileri,
Ekolojik Üreticiler
Derne�i Ba�kan�
Levent Gürsel

Alev ile Feneryolu
Gönüllü ba�kan�

Nihal Emekçio�lu’na
te�ekkür etti. 6 Mart

Çar�amba günü
tekrarlanacak olan
etkinlikte, cemrenin
topra�a dü�mesi
vesilesiyle, Cemre

ad�n� ta��yan
ö�rencilere minik

hediyeler verilecek.

Tarihi Ku�dili çayırına alı�veri� merkezi yapılmaması
için Kadıköylülerin çabası sürüyor. Ku�dili planının iptali

için etkin ses olu�turulması yönünde Ku�dili Çayırı
Çevre Gönüllüleri de çalı�malarını sürdürüyor.

Kadıköy’de duygu yüklü sergi…
SERAM�K sanatç�s� Gülcan Gülle, 2. ki�isel

sergisini Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde açt�. Bu sergisinde tema olarak

do�a ve sevgiyi i�leyen Gülle, “Topra��n en güzel

halidir seramik. Her a�amas�nda emek ister. Kent
ya�am�n�n h�zl� temposu, insanlar� yoruyor. Bu

nedenle çal��malar�mda do�an�n muhte�emli�ini,
sevginin yap�c�l���n� ve nefes alma gibi pozitif

duygular� yans�tmaya çal���yorum”
diyor. Ö�retmenlikten emekli

olduktan sonra her zaman içinde
ta��d��� sanat sevgisini seramik

üzerine yo�unla�t�ran ve 10 y�ld�r
bu sanat dal�yla u�ra�an Gülcan
Gülle “Sanat bana huzur veriyor
ve bu sergimi yüre�inde sevgi

olan ki�ilere ithaf ediyorum” diyor.
�imdiye dek birçok karma

sergiye kat�lan sanatç�, ilk ki�isel
sergisini de 2008 y�l�nda

Kad�köy Belediyesi Merkez
Galerisi’nde açt�m. 
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● Gökçe UYGUN

Ka d� köy, mart ay� için de gü zel ve an lam l� bir
ha va c� l�k an� t� ka za na cak. Zi ra, Tür ki ye
Cum hu ri ye ti ta ri hi nin ef sa ne pi lo tu, Tür ki -

ye’nin ilk si vil ha va yo lu nu ku ran, ha ya t� n� ha va -
c� l� �a ada yan Ve ci hi Hür ku�’un ad� na ya p�l mak ta
olan an�t, aç� l�� için gün sa y� yor... 

Tay ya re ci Ve ci hi Hür ku� Mü ze si Der ne �i
(TVHMD) Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Av. Ba ha d�r
Gü rer, “Gök le rin a�� ��, Tür ki ye sev da l� s� bir Ka d� -
köy lü” ola rak ta rif et ti �i Hür ku� için ya p�l mak ta
olan an� t�n Ka d� köy’e çok ya k� �a ca �� n� be lir te rek,
“Ka d� köy Be le di ye si’nin gös ter di �i hass si ye te, ta -
rih bi lin ci ve Ka d� köy lü lük se vin ci ne gü zel bir an�t
ola cak... Bu ra da ya �a ma ay r� ca l� �� n� Ka d� köy lü le -
re da ha iyi his set ti re cek olan bu an� t� çok önem si -
yo ruz. Be le di ye mi ze ve üre tim eki bi ne de �ük ran -
la r� m� z� su nu yo ruz” di yor. Gü rer, ya p� lan bu an�t -
ta ki uça ��n, onun 1930’da Ka d� köy’de imal et ti �i
ilk si vil uçak ol du �u nu be lir te rek, “Ve ci hi Bey bu
uçak la ön ce An ka ra'ya git mi�. Ar d�n dan ser ti fi ka
al mak için git ti �i Çe kos la vak ya’dan uça rak gel -
mi�. Ya ni Av ru pa se ma la r�n da uçan ilk Türk uça -
��...” bil gi si ni ve ri yor. 

An�t pro je si nin sa hi bi, hey kel tra� Er sal Ya vi
de an� t�n, krom ayak lar üze rin de yük se len bir kai -
de üze rin de hey kel ve üze rin de de pi ke yap mak ta
olan uçak tan olu �a ca �� n� aç�k l� yor. Da ha ön ce de,
Ka la m��’ta ki Sa dun Bo ro hey ke li ni ya pan Ya vi,
an� t� �öy le an la t� yor; “Ka d� köy Be le di ye si ile pro -
to kol ya p�l d�. An� t�n uy gu la ma i�i ni Der ya Er soy
Da� de vi ren ve eki bi ya pa cak. Ay n� Sa dun Bo -
ro’da ol du �u gi bi in san la r�n içi ne gi rip ç� ka bi le ce -

�i, ko nul du �u me kân la ça t�� ma ya cak, rüz gâ r�n bir
yer den gi rip öte ta raf tan ç� ka bi le ce �i bo� luk la r�
olan, ya ni ko nul du �u yer de böy le bü yük bir kit le
olu� tur ma yan bir ça l�� ma ola cak...  Onu tek ba �� na
bir kah ra man fi gü rü ola rak ele al d�k. Ö� ren ci le ri
var ama on la r� an� t�n röl yef k�s m�n da ele al� yo ruz.
Bu an�t ta en te pe de kah ra ma n� m�z var. Ta bi pi lot
ol du �u nu vur gu la mak ge rek. Ce ket li kra vat l� bir
hey kel ola maz. O ne den le üze rin de uçu� k� ya fe ti,
rüz gâr ba� l� ��, göz lü �ü var. Elin de de ko ca man bir
per va ne tu tu yor, gök yü zü ne ba k� yor. Sem bo lik
ola rak bu in sa n�n ak l� fik ri hep ha va lar da, uçak lar -
da ol du �u için... Hür ku�’un he men üs tün de de pi -
ke ya pa rak h�z la gi den uça �� var. �n san lar Hür -
ku�’u pek ta n� m� yor, özel lik le genç ler. Bu an� ta
bak t�k la r� za man onu ö� ren sin ler. Üç gen ka ide nin
bir yü zün de an� t�n ki ta be si, ka nat lar ve ken di res -
mi ola cak. Di �er bir yüz de bir Mil li Mü ca de le

kah ra ma n� ola rak Hür ku�’un yap t�k la r�, ilk kez ha -
va da dü� man uça �� dü �ü ren ki �i ol ma s� n� an la t� yo -
ruz. Öte ki yüz de de Cum hu ri yet dö ne min de ki ça -
l�� ma la r� ifa de edi li yor. Hey kel ye ri K� z�l top rak
ola cak. Bu ra s� Fe ner bah çe Sta d�’na çok ya k�n.
An� t� bi le rek yük sek ya p� yo ruz ki ho li gan lar t�r -
ma na ma s�n.”

� KA DI KÖY’ÜN HÜR KU�’U
Ulu sal kur tu lu� sa va �� m� z�n ilk ke �if uçu� -

la r� n� ya pan, ilk si vil uça �� m� z�
bir mo bil ya atöl ye sin de imal
eden, ömrünün yak la ��k 30.000
sa ati ni ha va da ge çi ren ve ilk
Türk ha va yo lu �ir ke ti ni ku ran
Ve ci hi Hür ku�, kendini, gök -
yü zü ne ve Türk uçak la r� n�
uçu ra cak mil li ha va c� la r� m� -
z� ye ti� tir me ye ada m�� t�. 

1927’de An ka ra-Kay se -
ri ara s�n da ilk ula ��m uçu� -
la r� n� ya pa rak yur du muz da
ilk ha va yol la r� uçu� la r� n�
ger çek le� ti ren Hür ku�,
1932’de �lk Türk Si vil Tay ya re
Mek te bi’ni kur du, 2’si k�z 12 ö� ren -

ci ye ti� ti rir ken top lam 4 tip te 6 uçak ve
bir su k� za �� (ho ver craft) imal et ti.

� HÜR KU�'UN KEN D�
KA LE M�N DEN KEN D� UÇA �I...

“Y�l l�k iz ni mi 1930 y� l� Ha zi ran
15’ten iti ba ren kul la na cak t�m. �n �a s� n�
dü �ün dü �üm tay ya re nin pro je le ri ni hiç -
bir ek sik b� rak ma dan ta mam la m�� ola -
rak �s tan bul’a ha re ket et tim. Evim Ka d� -
köy’de olup be nim için en mü sa it ça l�� -
ma ye ri bu mu hit idi. �lk i�im ya pa ca ��m
i�e uy gun bir ye ri ara mak ol du. Ka d� köy
Ke res te ci ler so ka ��n da bul du �um bir
ma �a za n�n üst ka t� n� mü na sip gö re rek

iyi bir an la� ma ile ki ra la d�m ve ih ti ya c�m olan ilk
mal ze me yi ha z�r la ya rak, gel di �i min üçün cü gü nü,
iki ma ran goz, bir hi zar c� ve bir tes vi ye ci ile i�e
ba� la d�m (19 Ha zi ran 1930). Say g� ve �ük ran la
zik re de �er ki yap t� �� m�z i�in ilk Türk si vil tay ya -
re si ol du �u et raf ta du yu lun ca gör mek için ge len -
ler ara s�n da yar d�m et mek is te yen ler pek çok tu.
Ci var da ki i�yer le rin de b�ç k�, ke sim ve kay nak gi bi
ba z� i� le ri yap t�r m�� ve bu i�yer le ri nin ih ti ya ca gö -
re tez gâh ve araç la r�n dan fay da lan m�� t�m. Bu i� -
le rin üc ret le ri ni öde mek is te di �im de, “Ho ca sen
ka zanç ve men fa at sö zü ile ala ka s� ol ma yan bir
ga ye yi ya rat ma ya u� ra �� yor sun, na s�l ça l� �� yor sun
gö rü yo ruz. Se nin bu mil li te �eb büs ve ese ri ne is te -
ye rek bir kü çük yar d�m yap t�k, bu nun için na s�l
pa ra al� r�z?” di yor lar d�. Özet le bu i� Ka d� köy sa -
nat kâr la r� için “Bu bir Ve ci hi i�i de �il, bir va tan
hiz me ti, bir Ka d� köy i�i” ola rak ka bul edil mi� ti.
(...)  Sek sen do ku zun cu gü nün ge ce si tay ya re yi a�a -
�� in dir dik, iki kam yon yar d� m� ile Ku yu ba �� mev -
ki ine ge tir dik. �ki gün ön ce bu ma hal de ça d�r ku -

ra rak ba z� ha z�r l�k lar yap m�� t�m. Ge ce nin de -
rin sü kű ne ti için de tay ya re nin

mey da na gel -
me si bir çok
me rakl�n�n
he men mey -
da na top lan -
ma s� na ve si le
ol du. Bun lar
ara s�n da tay -
ya re yi ya k�n -
dan gö ren ler
he men hiç yok
gi bi idi. (...) 27
Ey lül 1930 par -
lak bir gün. Ga ze -
te ci ler, fo to� raf ç� -
lar, yol la r� dol du -
ran oto mo bil ve
ara ba lar ve bin ler -
ce in san dan bi rik mi�
halk y� ��n t� s�, bu gi bi
top lan t� lar dan is ti fa -

de et me si ni çok gü zel bi len ayak sa t� c� la r� ve bu
top lan t� ya mil li bir var l�k duy gu su ve ren da vul ve
zur na, hü la sa mu az zam bir mi ting gü nü nü an d� ran
sa mi mi bir ha va.  (...) Mo tö rü mü ça l�� t�r d�m. Bu
tat l� ahenk dar ses, he ye can için de ç�r p� nan hal k� -
m� z� da co� tur mu� tu. Halk ko �u �u yor, tay ya re nin
et ra f�n da dö nü yor lar d�. Po lis ler in zi ba t� güç lük le
te min edi yor lar d�. Ar t�k uçu� za ma n� gel mi� ti. (...)
Ma ki nis tim Ha mid’in “ATE�!” sö zü nü duy dum,
mo tö rü mün elek trik ce re ya n� n� aça rak ben de
“ATE�!” de dim. Ça l� �an mo tö rü mün
mun ta zam ahen gi ni din li yor dum. Gü zel,
her �ey yo lun da. Ha mid’e i�a ret et tim, te -
ker lek le rin önün de ki ta koz lar al�n d�, ar t�k
tay ya rem ser best. Elim de ki gaz ma ne ti ni
aça rak mo tö rü mü dol dur dum, tay ya rem
ko� ma ya ba� la d� ve k� sa bir ru la ile ye ri
ter k et ti. Bir an be� se ne ev vel ki ba �a r� m�n
do ya ma d� ��m ne �e si için de yim. Bu uçu�
pro to tip bir tay ya re nin tec rü be si he ye ca -
n�n dan zi ya de, üze rin de çok uçul mu� ve
çok i� len mi� ina n� l�r bir tay ya re nin uçu �u -
na da ha çok ben zi yor du. Tay ya re mi ya -
par ken ça l� �a cak kuv vet le re ait par ça lar

üze rin de ay r� ay r� ve bir çok de fa lar yap t� ��m sta -
tik tec rü be ler den tay ya re min ta ham mül had di ni
ta ma men tes bit et ti �im için sa� lam l� �� na da kuv -
vet li bir inanç la gü ve ni yor dum. �� te bu gü ven le
sal la d�m, sars t�m ve sa vur dum. �s te di �im gi bi ak -
ro ba tik ha re ket le ri hu zur için de ya pa rak uzun za -
man sü ren uçu� mah ru mi ye ti mi te la fi edi yor dum.
Bu uçu� ta yer de bu lu nan la r�n se vinç le ri de be nim -
kin den a�a �� de �il mi�. Bu mil li ba �a r� y� gör mek
için bu ra ya gel mi� olan hal k� m� z�n yurt se ver duy -
gu la r� ile bu ese ri öy le si ne bes le mi� ler di ki tay ya -
re yer den ke sil di �i an dan ba� la ya rak bü tün uçu�
sü re sin ce tak dir ve teb rik duy gu la r� n� se vinç göz -
ya� la r� ile ka r� ��k ba na du yu ra bil mek için bü tün
kuv vet le riy le ‘Ya �a, Ya �a Ve ci hi’ ses le riy le hay -
k�r m�� lar. On be� da ki ka de vam eden uçu� bi tip ye -
re in di �im za man be ni omuz la r�n dan b� rak ma yan
bu sev gi li hal k� m� z�n teb rik le ri ay yu ka yük se li yor -
du, ya nak la r� m�n ve el le ri min bu se le re bo �ul du �u
bu gün, ne mut lu bir gü nüm dü. �� te özel emek ve
te �eb bü sün bu ba �a r� gü nü Türk özel ha va c� l� �� n�n
do� du �u gün dü....”
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Kadıköylü
gökyüzü
kahramanı Vecihi
Hürku�’un adı,
Kızıltoprak’ta
yapılacak anıtla
ölümsüzle�iyor!
Hürku�’un 1930’da
Kadıköy’de imal
etti�i ilk Türk sivil
uça�ı  VEC�H� XIV
figürünün yer
alaca�ı anıtın,
Mart ayı içinde
açılması için
çalı�malar hızla
sürüyor

Foto�raflar: Baran ÇEV�K / 
Tayyareci Vecihi Hürku� Müzesi Derne�i

ZEK� Müren'in �zmir'e her geli�i Fuar
dönemine rastlard�. Onun Fuar'daki

varl��� �zmir için bile bir canl�l�k
anlam�na gelirdi. Zeki Müren,

Fuar'daki çal��mas�ndan bir gün önce
uçakla gelirdi. Cumaovas� havaalan�'na
ko�ard�k. O, her geli�inde de�i�ik bir

imaj sergiler. Kiminde gladyatör,
kiminde bahçevan olur, kiminde mini
etek giyer, kiminde de kraliçe k�l���na
girerdi. Hep, kendinden söz ettirecek
bir geli� olurdu bu. Bir keresinde, ilk
sivil pilotlar�m�zdan Vecihi Hürku�'un

kulland��� tek pervaneli bir uçak
kullan�lm��t� geli�i �erefine. Uça��n bir
kanad�na Zeki, di�erine Müren yaz�l�

büyük birer bez parças� as�lm��t�.
Uçak, havaalan�nda Zeki Müren'in

üzerinde uçarken biz de resim
çekecektik. Ama hava rüzgârl�. Vecihi
Hürku�, bütün maharetini kullan�yor
ama bir türlü uça�� Zeki Müren’in

üzerine denk getiremiyordu. Saatlerce
bir oraya bir buraya ko�tuk durduk.
Zeki Müren, sanki duyacakm�� gibi

a�a��dan Vecihi Hürku�'a
sesleniyordu: “Vecihi Bey, biraz sa�a

lütfen...” Olmad�, olmad�... Hürku�,
�zmir üzerinde bir tur att�. Rüzgârs�z bir

yer olarak, Mehmetali Restoran’�n
bulundu�u yeri tespit etti. Arabalara
binip oraya ko�tuk. Gazinonun arka

taraf�nda denize uzanan terasta
bekledi Zeki Müren. Vecihi Hürku� da
nas�l yapt�ysa uça�� denk getirdi, Zeki

Müren’in üzerinde uçurdu, biz de
resim çekebildik... (Magazin gazetecisi

Tayfur Göçmeno�lu)

ZEKi MÜREN
VE HÜRKU�!

Ersal Yavi

Bahadır Gürer
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2013-ÖMSS/KURA ile özürlü memur yerle�tirme
için adaylardan tercih al�nmaya ba�land�…

Tercihler; 28 �ubat-8 Mart 2013 tarihleri aras�nda
yap�lacak. 29 Nisan 2012 tarihinde yap�lm�� olan

2012-ÖMSS’ye girmi� ve 14-25 May�s 2012
tarihleri aras�nda ÖSYM’ye kura için ba�vuru
yapm�� adaylar, 2013- ÖMSS/KURA ile kamu

kurum ve kurulu�lar�n�n bo� kadrolar�na
yerle�tirme i�lemi için ba�vuru da bulunabilecekler.
A�a��da yerle�tirme i�lemleriyle ilgili olarak önemli
bilgiler bulunuyor. 2013-ÖMSS/KURA �le Özürlü

Memur Yerle�tirme Tercih K�lavuzuna göre
yap�lacak yerle�tirmeye ba�vuracak adaylar�n

k�lavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
� 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 ay��on, 

� 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

yapacaklar. �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� gerekiyor. TERC�H L�STES�”ni
doldurmayan adaylar�n, ÖSYM S�nav
Koordinatörlükleri taraf�ndan tercihleri

al�nmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen
veya elden teslim edilen tercih listeleri geçerli

olmayacak.
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

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

TOPUK dikeni, genel kan�n�n aksine asl�nda bir
kemik hastal��� olmay�p ayak taban�nda bulunan
plantar fasia adl� zar�n kronik olarak zedelenmesi

sonucu olu�an bir durumdur. Her insan�n aya��n�n
iç k�sm�nda bulunan ve aya��n uzun ark� denilen

çukurluk sayesinde aya�a gelen yükler dengeli bir
�ekilde da��t�larak yumu�ak dokular ve kemiklere
a��r� yük gelmesi önlenir. Aya��n ark�n�n çökmesi,
a��r� ayakta kalma, uzun yürüyü�ler kötü ayakkab�
al��kanl�klar� sonucu bu ark� destekleyen plantar

fasia adl� taban zar� a��r� gerilir. Kronik
zedelenmeye ba�l� olarak plantar fasiada

kal�nla�ma ve özellikle topuk kemi�ine yap��t���
yerde yumu�ak doku ödemi olu�ur. Ayak taban
zar�n�ndaki bu romatizmal hadise plantar fasiit
olarak adland�r�l�r. Hastal�k ilerledikçe bu zar

kal�nla�maya ba�lar ve topuk kemi�ine yap��t���
noktada kronik zedelenmeler ortaya ç�kar. Vücut

bu bölgede yeni kemik olu�turarak stresi
azaltmaya çal���r. Bu olu�an kemik yap� sivri
oldu�unda topuk dikeni olarak adland�r�l�r.
� TOPUK D�KEN� NE G�B� ��KÂYETLER

YAPAR?
En önemli bulgusu

a�r�d�r. Bu a�r� özellikle
sabahlar� rahats�z

edicidir. Hasta sabah
kalkt���nda bir süre
topu�una basamaz.
Hastal�k ilerledikçe

sabah a�r�lar� gün içine
yay�lmaya ba�lar. Sert

tabanl� ayakkab�lar,
topuklu ayakkab�lar

rahats�z edici olabilir.
A��r vakalarda art�k

ayakta durulan her an
rahats�z edici hale gelir ve hatta a�r�lar istirahat

halinde bile devam edebilir. 
� TOPUK D�KEN�NDE
TANI NASIL KONUR?

Topuk dikeninin henüz olu�mad��� plantar fasiit
döneminde iyi bir muaye ile tan� konabilir. Bu

a�amada sadece MR ve bazen Ultrason
görüntüleme ile taban zar�ndaki ödem ve

kal�nla�ma tespit edilebilir. Topuk kemi�inde zar�n
yap��t��� yerde topuk dikeni olu�tu�unda art�k
basit bir röntgen tan�y� koymak için yeterlidir.

Unutulmamas� gereken
önemli bir nokta ayak alt�

a�r�s� ve topuk dikeni
iltahapl� omurga

romatizmas�n�n ilk bulgusu olabilir. Özellikle topuk
arkas�nda da a�r� varsa ve tedaviye dirençli ise bu

hastal�k mutlaka ara�t�r�lmal�d�r.
� TOPUK D�KEN�NDE NE G�B� TEDAV�LER

KULLANILIR?
Topuk dikenin tedavisi genelde konservatif
yöntemlerle yap�l�r. Çok özel durumlar hariç
cerrahinin yeri yoktur. Antiromaizmal ilaçlar,

aktivite k�s�tlamas�, ayakkab� modifikasyonu hafif
vakalarda yeterli olabilir. Özel tabanl�klar, topuk
k�sm� delinmi� topuk destekleri i�e yarayabilir.

�natç� vakalarda topuktan kortizon enjeksiyonu i�e
yarar. K�sa dönem sonuçlar� iyi olsa da yüzde 40-
50’lere yakla�an tekrarlama e�ilimi vard�r. Bunda
enjeksiyonun do�ru yere yap�lamamas�n�n da rolü

vard�r. Bu nedenle bu tip i�neler ultrason
görüntüleme ile yap�lmal�d�r. ESWT olarak
adland�r�lan �ok dalgas� son y�llarda s�kça

kullan�lmaya
ba�lanm��sada

sonuçlar� kortizon
i�nesine göre daha
kötüdür ve i�lem

s�ras�nda hasta a�r�
duyabildi�inden çok

tercih edilmemektedir.
� TOPUK D�KEN�

TEDAV�S�NDE PRP
PRP �ngilizce “Platelet

Rich Plasma”
ifadesinin ba�

harflerinin k�saltmas�
olup, “trombositten

zengin plazma” anlam�na gelmektedir. Bu
yöntemde ilaç hastan�n kendi kan�ndan

haz�rland���ndan do�al bir tedavi yöntemidir. PRP
s�v�s�n�n içerdi�i yüksek orandaki büyüme

faktörleri zedelenmenin oldu�u plantar fasia ve
topuk dikeni bölgesindeki yap�lar�n hücrelerini

uyararak  o bölgedeki iyile�meyi h�zland�r�r. Yak�n
tarihli ara�t�rmalarda özellikle di�er tedavilerle

sonuç al�namayan topuk dikeni vakalar�nda yüz
güldürücü sonuçlar bildirilmi�tir. Genelde bir

bazen birer ay arayla iki kez uygulanmaktad�r.
PRP tedavisi diz kalça gibi eklem

romatizmalar�nda, tenisçi dirse�i gibi tendon
romatizmalar�nda etkili oldu�u zaten ispatlanm��

bir yöntemdir. Art�k topuk dikeni ve plantar fasiitin
de  PRP tedavisinin kullan�m alan�na girdi�ini

söyleyebiliriz. Tabiki tüm tedaviler ve PRP tedavisi
de aktivite modifikasyonu ve uygun egzersiz

program� ile desteklenmelidir. PRP tedavisi bir çok
inatç� kas iskelet sistemi hastal���nda yeni bir umut

olmaya devam etmektedir.
Sa�l�cakla kal�n.

Doç. Dr. Cengiz BAHADIR
Tel: 0216 4490941   

cengizmd@gmail.com

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

TOPUK DiKENi TEDAViSiNDE
YENi UMUT: PRP TEDAViSi

Doç. Dr. Cengiz
BAHADIR

Özürlü memur
adaylarının dikkatine!
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● Mustafa SÜRMEL�

Yaz ay la r� n�n ken di ni öz let ti �i so �uk k��
gün le ri, cil di mi zi ye ni le mek ve �� -
mart mak için en uy gun dö nem.  Yaz

bo yun ca hem gü ne �in ne den ol du �u ha sar la r�
onar mak hem de epi las yon, le ke te da vi si gi bi
uy gu la ma lar sü re sin ce cil di mi zi gü ne� ���n la -
r�n dan özen le ko ru ma m�z ge re ken yön tem ler -
den ya rar lan mak için de gü zel bir f�r sat.

Ke yif es te tik mer ke zi sa hi bi uz man es te -
tis yen �eh naz Kar g�, k�� ay la r�n da uy gu la na -
bi le cek an tia ging ya ni genç le� me ve cilt ba k� -
m� yön tem le riy le ile il gi li �u bil gi le ri pay la� -
t�; 

“Gü ne� ko ru yu cu krem ler, �ap ka lar kul la -
na rak cil di mi zi ne ka dar ko ru ma ya ça l�� sak
da yaz ay la r�n da gü ne� ���n la r� na faz la ca ma -
ruz kal d� �� m�z bir ger çek.  Gü ne� ���n la r�,
DNA ha sa r� na yol aça rak cil di miz de elas ti ki -
yet kay b� na ya ni k� r� ��k l�k la r�n ve sark ma la r�n
or ta ya ç�k ma s� na se bep olu yor. Gü ne� le ke le -
ri ise yaz ay la r� n�n se vim siz bir ha t� ra s� ola rak
or ta ya ç� ka bi li yor. Ge rek le ke te da vi le rin de,
ge rek epi las yon ve an tia ging uy gu la ma la r�
için özel lik le k�� ay la r� n� öne ri yo ruz. Çün kü
bu uy gu la ma lar s� ra s�n da cil di mi zi gü ne� ���n -
la r�n dan ko ru mak bü yük önem ta �� yor.”

� LE KE LE R� DERT ET ME Y�N
Bir çok alan da ol du �u gi bi gü zel lik sek tö -

rü de ge li �i yor. Özel lik le ha n�m la r�n ya k�n dan
ta kip et ti �i, son y�l lar da da ha ba k�m l� gö rün -
mek ad� na er kek le rin de il gi gös ter di �i gü zel -
lik ve ba k�m tek no lo ji le ri ge li �e dur sun, uz -
man lar bu ko nu da uyar ma y� ih mal et mi yor.

1998 se ne sin den be ri Kryo derm ya ni buz
te ra pi si yön te mi ni uy gu la yan Uz man Es te tis -
yen �eh naz Kar g� yön te min cilt le ke le ri nin
gi de ril me si üze rin de ki et ki si ni an lat t�; “Cil di -
miz den yaz ay la r� n�n is ten me yen ha t� ra la r� n�
ya ni gü ne� le ke le ri ni kryo derm yön te mi ya ni
buz te ra pi si ile sil mek müm kün. Ya� l� l�k le -
ke le rin de de uy gu la na bi len bu yön tem de ci -
ha z�n ha va dan al d� �� ok si jen ve nem yak la ��k
cil din ya p� s� na gö re -40 de re ce de bir so �uk lu -

�a ula �a rak, buz kris tal le ri
olu� tu rur. Olu �an bu buz
kris tal le ri, cil din al t�n da ki
ko le jen le re et ki eder. Cil -
din al t� n�n iyi le� me si sa� la -
n�r ken, üst te ki le ke li cil din
ku ru ya rak dö kül me si sa� la -
n� yor. Böy le lik le ye ni bir cilt
do ku su or ta ya ç� k� yor. Uy gu la ma

son ra s�n da uy gu la ma ya p� lan böl ge de ye ni
or ta ya ç� kan cilt do ku su pem be, be yaz renk li
ol mak la bir lik te yak la ��k 7-10 gün içe ri sin de
nor mal cilt ren gi ne bü rü nü yor. Ya rar lan mak
is te yen her ke se mut la ka test uy gu la ma s� ger -
çek le� ti re rek, cil din has sa si ye ti ni göz lem li yo -
ruz ve uy gu la ma y� de ne me f�r sa t� ve ri yo ruz. 

� C�L D� N� Z� TA ZE LE Y�N
Cilt le ke le ri nin ya n� s� ra ak ne, si vil ce iz le -

ri, k�r ��k l�k, gö zal t� mor luk la r� gi bi �i kâ yet le -
rin gi de ril me sin de ya da an tia ging amaç l� uy -
gu la nan der ma rol ler yön te mi ni de an la tan uz -
man es te tis yen �eh naz Kar g�, gü ne� le ke le ri,
ya� l� l�k le ke le ri gi bi lo kal le ke ler de uy gu la -
nan kryo derm ya ni buz te ra pi si nin ya n� s� ra
özel lik le hor mo nal le ke le rin gi de ril me sin de
der ma rol ler uy gu la ma s� n� ter cih et ti �i ni be lir -
te rek, mik ro i� ne ler le cilt te mik ro der mal ka -
nal lar aç�l ma s� n�n sa� lan d� �� n�, der ma rol ler
yön te miy le cil din alt ta ba ka s� olan der mi sin
uya r�l ma s� sa� la na rak ko la jen ve elas tin üre ti -
mi nin art ma s� ve kan do la �� m� n�n h�z lan ma s� -
n�n sa� lan d� �� n� söy le di.

Kar g�, “Cilt le ke le ri nin ya n�  s� ra an tia -
ging, ak ne ve si vil ce iz le ri, göz al t� mor luk ve
tor ba lan ma la r�, k� r� ��k l�k, se lü li tin gi de ril me si
ve çat lak lar da da uy gu la nan bu yön tem son ra -
s�n da uy gu la ma ama c� na gö re cil din ye ni len -
me si ni ve bes len me si ni des tek le yen çe �it li vi -
ta min ler den olu �an özel kok teyl se rum lar uy -
gu la n� yor. Kok teyl le rin der ma rol ler ile uy gu -

lan ma s�,  cil din alt ta ba ka s�
olan der mi� ta ba ka s� na

et ki et me si ni sa� l� -
yor. Yön tem her

han gi bir �i kâ ye ti
ol ma sa da cilt
ya p� s� n� ye ni le -
ye rek ya� lan -
ma y� ge cik tir -
mek, cilt te can l�

ve par lak bir gö -
rü nüm ka zan mak

ama c�y la da uy gu la -
n� yor” de di.

KADIKÖY Belediyesi Dr. Rana
Be�e Sa�l�k Poliklini�i’nde
geçti�imiz �ubat ay�nda

düzenlenen gebe okulu e�itimine
büyük ilgi vard�. 10’ar ki�ilik gruplar

halinde düzenlenen, 3’er saatlik
e�itimler, 5 gün boyunca devam

etti. Acil durumlarda al�nacak
önlemler ve olu�an kazalara kar��

neler yap�lmas� gerekti�i uygulamal�
olarak Bebek ve Çocuklarda �lkyard�m dersinde i�lendi.

Bebek maketi üzerinde uygulama yap�ld�. Gebe okulunda;
hamilelik dönemi, do�um eylemi, do�um sonras� dönem ve
bebek bak�m�yla ilgili bilimsel do�rular� içeren e�itim içeri�i ile

hamile kad�nlar�n do�um ile ilgili
önyarg�lar�n� ve korkular�n� azaltmay�,

anne adaylar�n�n bebek bak�m�
konusundaki bilinçlenmelerini ve sa�l�kl�

bebekler yeti�tirmelerine yard�mc�
olmay� amaçl�yor. 

Gebe Okulunda yer alan konular;
deneyimli kadro (Kad�n Hastal�klar� ve
Do�um, Çocuk Hastal�klar�, Beslenme

ve Diyet Uzmanlar� ve Psikolog)
taraf�ndan anne adaylar�na aktar�l�yor. 10.00-13.00
saatleri aras�nda verilen gebe e�itimiyle ilgili bilgi

almak için
0216 418 88 30 no’lu telefon aranabilir. 

Cildimin bakım zamanı
geldi diye düşünüyorsanız…

Cildimin bakım zamanı
geldi diye düşünüyorsanız…

Cildimin bakım zamanı
geldi diye düşünüyorsanız…

Cildimin bakım zamanı
geldi diye düşünüyorsanız…

Cildimin bakım zamanı
geldi diye düşünüyorsanız…

Cildimin bakım zamanı
geldi diye düşünüyorsanız…

Uzman estetisyen �ehnaz
Kargı so�uk geçen kı�

mevsiminin zarar verdi�i
cildinizin bahara canlı bir
görünümle girmesi, yazın

keyfini ise gö�sünüzü gere
gere çıkarabilmeniz için birkaç

bakım tekni�ini siz
okurlarımızla payla�tı.

GEBE OKULU E�iTiMLERi SÜRÜYOR
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�
s tan bul �l Mil li E�i tim Mü dür lü �ü Genç lik
Hiz met le ri ve Spor �l Mü dür lü �ü’nün dü -
zen le di �i Y�l d�z Er kek Fut bol Tur nu va s�

Ka d� köy’den Me la hat Ak kut lu Or ta oku -
lu’nun �am pi yon lu �uy la so nuç lan d�. 

2012-2013 E�i tim ve Ö� re tim y� -
l� spor fa ali yet le ri çer çe ve sin de 1999 ve
2000 do �um lu ö� ren ci ler ara s�n da dü -
zen le nen �s tan bul Okul la ra ra s� Y�l d�z
Er kek Fut bol Tur nu va s� n�n �am pi yo nu,
Ka d� köy Me la hat Ak kut lu Or ta oku lu ol du.

�s tan bul ça p�n da 15 Ocak 2013 ta ri hin de oy na -
nan grup maç la r�y la ba� la yan tur nu va n�n fi na -
li 25 �u bat 2013 Pa zar te si gü nü Fa tih sur için -
de ki Na m�k Se vik Sta d�’nda oy nan d�. 320

oku lun ka t�l d� �� tur nu va n�n �am pi yo nu
Esen ler Men de res Or ta oku lu’nu 1-0 ile ge -
çen Ka d� köy Me la hat Ak kut lu Or ta oku lu
ol du. Tur nu va n�n üçün cü lü �ü nü Zey tin bur -
nu 75. Y�l Or ta oku lu, dör dün cü lü �ü ise

Esen ler Ha sip Dinç soy Or ta oku lu al d�. Ma ça
Ka d� köy Me la hat Ak kut lu Or ta oku lu ön ce ki
maç la r� na gö re tu tuk ba� la d�. Son da ki ka la ra
ka dar çe ki� me li ve sert ge çen maç ta son da ki -
ka lar he ye can l� geç ti. Ma ç�n ge ne lin de tu tuk
gö rü nen Me la hat Ak kut lu Or ta oku lu son da ki -
ka lar da aç�l d� ve iki ka nat tan da bin dir me le ri -
ni art t�r d�. �ki eki bin de son da ki ka yor gun lu -
�u na ra� men cen til men ce ve ba �a r�y la mü ca -
de le et ti �i kar �� la� ma da ra ki bi ni iyi ce bu nal tan
Me la hat Ak kut lu Or ta oku lu Si nan Ak de niz'in
32.da ki ka da at t� �� gol le 1-0 ma ç� ka zan d�. Ka -
d� köy tem sil ci si grup lar da top lam 12 maç yap -
t�.11 ga li bi yet ve 1 be ra ber lik ka za na rak ye nil -
gi siz �am pi yon ol du.

Ka d� köy Me la hat Ak kut lu Or ta oku lu
Kad ro su: Alp ka ya Ka ra da�, Ba tu han Y�l maz,
Fa ik Kar tal Du ran, Si nan Ak de niz (Gol Dk.
32), Al per O�uz, Mah sun Çap kan (Rah mi),
Ber kay Se fa Ka ra (Usa me), Al pas lan De mir  

Ye dek ler: Usa me Ka ra ta�, Rah mi An�l
Esen ler Men de res Or ta oku lu Kad ro su:

Okan, Ka dir, Ab dul lah, �b ra him, O�uz han,
Ömer, Ba r��, Ber kay
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SELiM SIRRI TARCAN ANILDI
SPOR tarihimizin mihenk ta�larından
Selim Sırrı Tarcan vefatının 56. yılında

2 Mart Cumartesi günü 11.00’da
Feriköy Kabristanlı�ı’ndaki mezarı

ba�ında anıldı. Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin kurucusu ve aynı

zamanda Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’nin Türkiye’deki ilk

temsilcisi olan Selim Sırrı Tarcan,
Türkiye’de sporun ve beden

e�itiminin geli�mesinde önemli
katkıları olan öncü bir spor adamıydı.

320 okulun arasından sıyrılarak finale yükselen Kadıköy Melahat Akkutlu Ortaokulu
�stanbul �ampiyonu oldu. Centilmence geçen finalde iki güçlü rakibin mücadelesi

büyük alkı� toplarken, yıldız gençler centilmenlikleriyle göz doldurdu.

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

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

KONFERANS

�ÇSEL B�LGEL���M�Z� UYANDIRMAK
Ay�egül DEL�KKAYA

09 Mart Cumartesi Saat: 16.30 – 18.30
�çimizdeki bilge varl���n fark�nda olmak, onu,
meyvelerini verinceye kadar beslemek ve

güçlendirmek.
Toplad���m�z meyvelerle de hem kendimizi hem de

ba�kalar�n� doyurarak birlikte büyümek…
Brahma Kumaris Derne�i’nin katk�lar�yla haz�rlanm��t�r.

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

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

ADRES / YER:
T.C. KADIKÖY BELED�YES�

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No: 10 KOZYATA�I
Telefon: 0216 362 11 05 - 362 11 09 - 362 11 23

19mayis.Kultur@kadikoy.bel.tr. 
www.19mayis.gen.tr

Kadınlar Ligi’ne Play-off kuraları çekildi

işte GOL işte ŞAMPiYONişte GOL işte ŞAMPiYONişte GOL işte ŞAMPiYONişte GOL işte ŞAMPiYONişte GOL işte ŞAMPiYONişte GOL işte ŞAMPiYON

Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi
Derne�i’nde her cumartesi günü
13.00-19.30 saatleri aras� günlük

iki ki�ilik tak�m turnuvas�
düzenlenmektedir.

Her seviye ve ya�tan sporcular�n
kat�labilece�i turnuvada 4’er

tak�ml�k gruplar, lig usulü
yar��maktad�r. Tak�mlar

birbirleriyle iki tek ve bir çift maç�
yapacakt�r. Gruplar�n ilk iki tak�m�

final elemelerine son iki tak�m�
teselli elemelerine kat�lacakt�r.
Finalistlere kupa ve madalya

verilecektir. Her oyuncu en az 8
en fazla 12 maç yapacakt�r.

Turnuvaya kat�l�m ki�i ba�� 15
TL’dir ve ilk ba�vuran 16 tak�m

yar��acakt�r. Erken ba�vuru
yapmak tavsiye edilir. �lgilenenler

www.fbvtt.org sitesinden 
532 505 56 07’den 

veya hafta içi 16.00’dan sonra
(216) 565 12 51den bilgi alabilir.  

HER CUMARTESi
MASA TENiSi TURNUVASI

MADALYA AVCILARIMIZ BALKANLARI FETHETTi
�

s tan bul'da dü zen le nen 18. Bal kan Sa lon At -
le tizm �am pi yo na s�’nda er kek ler de 3 al t�n, 2
gü mü� ve 2 bronz alan Tür ki ye ta k�m ha lin -

de �am pi yon olur ken, ba yan -
lar da ise 2 al t�n, 4 gü mü� ve 2
bronz ma dal ya ala rak Ro man -
ya’n�n ar d�n dan ikin ci ol du.
Tür ki ye �am pi yo na da top lam -
da 5 al t�n, 6 gü mü� ve 4 bronz
ma dal ya ka zan d�. Bal kan At -
le tizm Fe de ras yon la r� Bir li -
�i'ne (ABAF) üye ül ke le rin
ka t� l� m�y la As l� Ça k�r Alp te -
kin At le tizm Sa lo nu’nda dü -
zen le nen �am pi yo na da Tür ki -
ye’nin ya n� s� ra Ar na vut luk,
Bos na-Her sek, Bul ga ris tan,
H�r va tis tan, Yu na nis tan, Mol -
do va, Ka ra da�, Ro man ya,
Ma ke don ya, S�r bis tan ve bu
y�l üye li �e ka bul edi len Er me nis tan’dan 96 er -
kek, 73 ba yan ol mak üze re top lam 169 spor cu
ya r�� t�. Or ga ni zas yon da, Ken ya ve Azer bay -
can l� spor cu lar da özel da vet le tas nif d� �� mü ca -
de le et ti. Türk spor cu lar, �am pi yo na da 2 sa lon 5

Tür ki ye re ko ru k�r d�. Av ru pa �am pi yo nu ve
olim pi yat be �in ci si Ne vin Ya n�t, 60 met re en -
gel li de 7,98’lik de re cey le ken di si ne ait olan

�am pi yo na ve Tür ki ye re ko -
ru nu ge li� tir di.

Dün ya sa lon ikin ci li �i bu -
lu nan �l ham Ta nui Öz bi len,
1500 met re de 3.37,49’luk de -
re ce siy le, 3.42,62 ile Ru men
Ion Av ra mes cu'ya ait olan
�am pi yo na re ko ru nu k�r d�.

Ka d�n lar gül le at ma da
Emel De re li, 17,04 met re lik
de re ce siy le y�l d�z lar ve genç -
ler de 17,02’yle yi ne ken di si -
ne ait olan Tür ki ye re ko ru nu
ge li� tir di. Er kek ler gül le at -
ma da ise Hü se yin At� c�,
19,25 met re ile ken di si ne ait
olan Tür ki ye re ko ru nu

19,50’e ç� kar d�.
3000 met re de tas nif d� �� ya r� �an Sü ley man

Bek mez ci, 8.19,71'lik de re ce siy le y�l d�z lar ka -
te go ri sin de 8.30,36 ile Yu nus Em re Ça vu� li'ye
ait olan Tür ki ye re ko ru nun ye ni sa hi bi ol du.

�STANBUL Okul Sporlar� Anadolu Yakas� Birincili�i 22
�ubat Cuma günü yap�lan 7. tur maçlar� ve ödül töreni ile

sona erdi. 4 gün boyunca minikler-küçükler-y�ld�zlar-
gençler kategorilerinde 500 sporcu mücadele etti. Minikler

kategorisinde Re�at Nuri Güntekin �lkö�retim Okulu
ö�rencisi Selim Arda Tombak 6,5 puanla kategorinde

�ampiyon oldu. 2-6. dereceler 6 puanla payla��ld�. E�itlik
bozma ile ikinci Hasan Tahsin �lkokulu ö�rencisi Efe K�nay

Tuncer, üçüncü Özel Küçük Prens �lkokulu ö�rencisi
Burak Can Aksöz oldu. Küçükler kategorisinde birincili�i
Özel Bilfen Çaml�ca �lkokulu ö�rencisi Rad Jannesar 6,5
puanla kazand�. �kincili�i e� puanla Özel Üsküdar SEV

�lkokulu ö�rencisi Ça��l Irmak Arda elde etti. Üçüncülü�ü
6 puan ve e�itlik bozma sonucu Özel Marmara Ortaokulu

ö�rencisi Berk Günay kazand�. Y�ld�zlar kategorisinde
birincili�i 7 tam puanla Özel Marmara �lkokulu ö�rencisi

Bahad�r Özen kazand�. �kincili�i 6 puan ile Melih
�svendiyar Ortaokulu ö�rencisi Bedirhan Mehmet Akal�n,

üçüncülü�ü ise e� puanla Bilfen Yeni�ehir Ortaokulu
ö�rencisi Kerem Serdar Öztürk kazand�. Gençler

kategorisinde Kad�köy Anadolu Lisesi ö�rencisi �iar Yaran
7 tam puanla �ampiyon oldu. 2-7. dereceler 6 puan
kazanan sporcular aras�nda payla��ld�. E�itlik bozma

sonucu, ikincili�i Özel Denizat� Anadolu Lisesi ö�rencisi
Uzay Canhür Tu�anl�, üçüncülü�ü ise Kad�köy Anadolu

Lisesi ö�rencisi Ege Özbek kazand�. 

8. Balkan Salon Atletizm �ampiyonas� �stanbul'da gerçekle�tirildi. Türkiye,
erkeklerde tak�m halinde �ampiyon, bayanlarda ise Romanya’n�n ard�ndan

ikinci oldu. Sporcular�m�z �ampiyonada 2 salon 5 Türkiye rekoru k�rd�. 

Öğrenciler yarıştı

Bağlarbaşı Spor Salonu TBMM gündeminde
Ba� lar ba �� Spor Sa lo nu’nun son du ru -

mu Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si
gün de min de. Cum hu ri yet Halk Par -

ti si (CHP) �s tan bul 1. Böl ge Mil let ve ki li
Ka dir Gök men Ö�üt ko nuy la il gi li ola rak
TBMM’ye, il gi li ba kan l�k ta ra f�n dan ce -
vap lan d� r�l ma s� için 21 �u bat 2013 ta ri hin -
de bir so ru öner ge si sun du. Ö�üt, en k� sa
za man da da Mec lis kür sü sü ne ç� ka rak ko -
nu yu söz lü ola rak ifa de ede ce �i ni söy le di. 

�s tan bul 1. Böl ge Mil let ve ki li Ka dir
Gök men Ö�üt, so ru öner ge sin de; Ba� -
lar ba �� Spor Sa lo nu’nun, �s tan bul’da
olim pi yat stan dart la r� na sa hip tek jim -
nas tik sa lo nu ol du �u nu, sa lon da hâ li ha z�r da
15 ku lüp ten bin 270 ci va r�n da li sans l� spor cu -
nun ça l�� t� �� n�,  y�l da 700’den faz la ma ç�n ya -
p�l d� �� hent bol sa lo nun dan ise 27 ta k�m ve 5
bi ne ya k�n li sans l� spor cu ile 340 spor oku lu

ö� ren ci si nin fay da lan d� �� n� be lirt ti. Ö�üt, il -
gi li ku rum lar ara s�n da ki ra söz le� me si nin ye -
ni len me me si do la y� s�y la sa lo nun ka pa t�l ma
ve y� k�l ma teh li ke siy le kar �� kar �� ya kal d� �� n�
da vur gu la d�. 

Ve li ler ve spor cu la r�n Ba� lar ba ��
Spor Sa lo nu’nun ka pa t�l ma ma s� için im -
za kam pan ya s� ba� lat t� �� n� da ifa de eden
Mil let ve ki li Ka dir Gök men Ö�üt, 7 so ru -
dan olu �an öner ge si ni, Genç lik ve Spor
Ba ka n� Su at K� l�ç ta ra f�n dan ce vap lan d� -
r�l ma s� için TBMM Ba� kan l� ��’na gön -
der di. Ö�üt, öner ge sin de �u so ru la r�n ce -
vap lan ma s� n� is te di:

“Ki ra söz le� me si nin ye ni le me me si
do la y� s�y la sa lo nun ka pa t� la ca �� do� ru
mu dur, ka pan ma ve y� k� m� en gel le mek
için al ter na tif çö züm ara y�� la r� var m� d�r,
te si sin ka pan ma s� ve y� k� m� ko nu sun da

il gi li ba kan l� ��n gö rü �ü ne dir, al ter na tif ola -
rak Kar tal’da ba� ka bir sa lo nun gös te ril di �i
do� ru mu dur, Ba� lar ba �� Spor Sa lo nu'nun ka -
pa t� l�p y� k� la rak ye ri ne al�� ve ri� mer ke zi ya -
p� la ca �� id di ala r� do� ru mu dur?”

KADINLAR 2. Ligi 2012-2013 sezonu Play-
off 1. Tur kuralar�, Orhan Saka Amatörler
Evi’nde çekildi. Kura çekimine, Türkiye
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
Ba�kan� ve Türkiye Futbol Federasyonu

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dü�mez, TFF Kad�n
Futbolu Müdürlü�ü yetkilileri ile Kad�nlar 2.

Ligi gruplar�n� 1. ve 2. s�rada bitiren kulüplerin
temsilcileri kat�ld�. Kad�nlar 2.Ligi Play-off 1.
Tur kar��la�malar� 2-3 Mart 2013 tarihlerinde
tek maç eleme usulüne göre, TFF taraf�ndan

duyurulacak tarafs�z sahalarda oynanacak.
Kad�nlar 2.Ligi Play-off 1. Tur

e�le�meleri �öyle; 
� Maç 1: Gaziantep F�st�kspor-

Nazilli Bld.spor
� Maç 2: Akdeniz Nurçelikspor-

Amasya E�itimspor
� Maç 3: 1207 Antalyaspor-

Marmara Ünv.spor
� Maç 4: Adana Akdeniz Demirspor-

Elaz�� Hedefspor

� Maç 5: �zmit Çene Suyuspor-
�lkad�m Bld.spor

� Maç 6: Ovac�k Gençlikspor-
Erzurum Albayraklarspor

� Maç 7: Hakkarigücüspor-
Diyarbak�r B�.bld.

� Maç 8: Gazikentspor-Gülizar hyspor
ÇEYREK F�NAL

� Maç 1 galibi-Maç 2 galibi
� Maç 3 galibi-Maç 4 galibi
� Maç 5 galibi-Maç 6 galibi
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TARiHi Haydarpa�a Gar�’n�n otel veya
AVM’ye dönü�türülmesine kar�� ç�kan

Haydarpa�a Dayan��ma Platformu, bu kez
Avrupa'da eylem düzenledi. Brüksel’de
Avrupa Parlamentosu (AP) önünde, AP

�nsan Haklar� Komisyonu görevlisi Ekmel
Çizmecio�lu’nun giri�imiyle gerçekle�tirilen

protesto gösterisine Türkiye-AB Karma
Parlamento Komisyonu Üyesi �ngiliz

Liberal Andrew Duff da kat�ld�. 
“Haydarpa�a için söyleyecek sözümüz

var”, “Haydarpa�a’n�n deste�imize ihtiyac�
var” yaz�l� dövizlerin ta��nd��� eylemde,
“�stanbul sat�l�k de�il” sloganlar� at�ld�.

Eylemde Haydarpa�a Dayan��ma
Platformu ad�na bir bas�n aç�klamas�

yapan Çizmecio�lu, Haydarpa�a Gar�’n�n
tren istasyonu olarak kalmas�n�

istediklerini söyledi. Tarihi yap�s�yla
Haydarpa�a’n�n �stanbul’un en önemli

yap�lar�ndan bir tanesi oldu�unu an�msatan
Çizmecio�lu, “Birçok insan�n �stanbul’a ait

an�lar�nda yer alan Haydarpa�a �stasyonu’nun
ticari bir amaçla otele veya bir al��veri�

merkezine çevrilmesine kar��y�z. Marmaray
nedeniyle Haydarpa�a’n�n fonksiyonlar�nda

birtak�m de�i�iklikler olabilecek. Bunun
fark�nday�z ve kabul ediyoruz. Ancak

Marmaray’�n devreye girmesi Haydarpa�a’ya
zarar verilmeden yap�labilir. Haydarpa�a ana

hatlar�yla tren istasyonu olarak kalmaya
devam edebilir" dedi.

� ‘HAYDARPA�A, AVRUPA’NIN DA
KÜLTÜREL M�RASI’

Haydarpa�a’n�n gelece�i ile ilgili al�nacak
kararlarda sivil topluma mutlaka dan���lmas�
gerekti�i üzerinde duran Ekmel Çizmecio�lu,

“Sivil toplumla isti�arelerden ç�kan sonuçlar da
mutlaka de�erlendirilmeli. Çok h�zl� �ekilde

yap�l�yor baz� �eyler. Kim, neye, ne zaman karar
veriyor net de�il. �stanbullu’nun bu konuda

söyleyecekleri var. Yetkililer kulak kabartmal�.
Haydarpa�a sadece Türkiye’nin de�il Avrupa’n�n

da kültürel bir miras�” diye konu�tu. Alman
Ye�iller E�ba�kani Cem Özdemir'in de bir video
mesaji ile katk� sundu�u eylemde, Türkiye-AB
Karma Parlamento Komisyonu Üyesi �ngiliz

Liberal Andrew Duff da Haydarpa�a Gar�’n�n tren
istasyonu olarak kalmas� gerekti�ini vurgulad�.

CHP Brüksel temsilcisi Kader Sevinç ise
Haydarpa�a Gar�’n�n otel ve al��veri� merkezine

çevrilme plan�n� ele�tirdi. 

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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AMATÖR foto�rafç� Denis Belger'in objektifine tak�lan
kareler bunlar... Kad�köy'de sisli bir gün.. Sis adeta bir

yorgan gibi sarm�� Kad�köy'ün üstünü...Bizim dilimiz
yetmez sözcüklere dökmeyi bu an�, o nedenle sözü �stanbul
a���� iki �airin sis konulu �iirlerinden al�nt�larla sonland�ral�m;

Tevfik Fikret-Sis
“Sarmı� ufuklarını senin gene inatçı bir duman, 
beyaz bir karanlık ki, gittikçe artan 
a�ırlı�ının altında her�ey silinmi� gibi, 
bütün tablolar tozlu bir yo�unlukla örtülü; 
tozlu ve heybetli bir yo�unluk ki, bakanlar 
onun derinli�ine iyice sokulamaz, korkar!”

Yahya Kemal Beyatlı-Siste Söyleniş
“Birden kapandı birbiri ardınca perdeler...
Kandilli, Göksu, Kanlıca, �stinye nerdeler?
Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden
Firuze nehri nerde? Bugün saklıdır, neden?
Benzetmek olmasın sana dünyâda bir yeri;
Eylül sonunda böyledir �sviçre gölleri.”

Brüksel’de Haydarpaşa
DAYANIŞMASI!

Brüksel’de Haydarpaşa
DAYANIŞMASI!

Brüksel’de Haydarpaşa
DAYANIŞMASI!

Brüksel’de Haydarpaşa
DAYANIŞMASI!

Brüksel’de Haydarpaşa
DAYANIŞMASI!

Brüksel’de Haydarpaşa
DAYANIŞMASI!

Haydarpa�a Garı için ilk kez
Avrupa’da eylem düzenlendi.

Sisler alt�nda
Kad�köy
Sisler alt�nda
Kad�köy
Sisler alt�nda
Kad�köy
Sisler alt�nda
Kad�köy
Sisler alt�nda
Kad�köy
Sisler alt�nda
Kad�köy
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