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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

2 fotoğraf arasındaki farkı bulun!
1888 yılında kurulan

Ziraat Bankası,
Türkiye’nin en köklü

bankalarından.
Cumhuriyetin ilanı ile

birlikte logosunda
‘Türkiye Cumhuriyeti’
(T.C) ibaresi konulan 
Ziraat Bankası’nın,

Kadıköy’de açılan yeni
binalarının

tabelalarındaki
de�i�ikli�i fark ettiniz

mi?

�� Haberi 10. Sayfada
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Fotoğraflar, Çamlıca Kız Lisesi’ni yaşatmak için
ÇAMLICA Kız Lisesi

mezunları, yıllarca içinde
e�itim gördükleri tarihi

Ahmet Ratip Pa�a Kona�ı’nı
ya�atmak ve restorasyonla

yeniden aya�a kaldırmak için
bir foto�raf sergisi

düzenliyor. 
� Haberi Sayfa 6’da

UZMANLAR kentsel dönü�üm
kavramını masaya yatırdıkları panelde

sürecin sancılı devam etti�ini
vurgularken, panelistler arasında yer
alan Kadıköy Belediye Ba�kanı Av.

Selami Öztürk, 1999 depreminden bu
yana di�e dokunur bir ilerleme
kaydedilemedi�ini ifade etti. 

� Haberi Sayfa 14’te

KADIKÖY Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü nedeniyle birçok etkinlik

düzenliyor. Bunlardan biri de Melike Demira�
konseri. 8 Mart Cuma ak�amı saat 20.00’de

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde düzenlenecek ücretsiz konsere tüm

Kadıköylüler davetli.  � Ayrıntılar Sayfa 2’de

8 MART’TA MELİKE
DEMİRAĞ KONSERİ

KADIKÖY NASIL DÖNÜŞECEK?

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Dünyan�n ço�u
yerinde insanlar�n

e�itim ve bilgilerinin
az veya yava�; istek
ve beklentilerinin ise
h�zla ve çok artt���
bir sosyal davran��
modelinin süreci

ya�an�yor. 

“Lüküs hayat,
lüküs hayat bak

keyfine yan gel de
yat, ne güzel �ey

oh ne rahat yoktur
e�in lüküs
hayat....”
Bu sözleri

hat�rlamayan�n�z
var m�? 

BiLGi ÇÖPE;
TÜKETiM BAŞ KÖŞEYE

Ölüm
ne anlatır?

ŞOV ZAMANI!

Her gün
gazetelerdeki ölüm
ilanlar�na bakar�m.

Çe�itli sosyal
kesimlerden geni� bir
çevrem oldu�u için
dostlar�ma kar�� son
görevde bir eksiklik
yapmak istemem. 

Bizans ve Osmanl�
dönemlerinde en h�zl�

atlar�n�n yar��lar�na sahne olan,
ad�n� da buradan alan

Ko�uyolu,1950’lerde bahçeli,
az katl� evlerin oldu�u, ye�il
dokusuyla dikkat çeken tipik

bir mahalleydi. Türkiye’de �ehircilik e�itiminin
önderlerinden, ünlü mimar Prof. Dr. Kemal Ahmet Arû'nun
mimar� oldu�u semt, eski güzel günlerini ar�yor. Mahalle ve

konut kimli�ini kaybeden Ko�uyolu’nun ‘cafeyolu’na
dönü�üyor olmas� semt sakinlerini endi�elendiriyor. ..

Kapat�ld��� 1993 y�l�ndan bu yana, yani tam 20 y�ld�r  terk edilmi� halde duran
tarihi Hasanpa�a Gazhanesi, gerçekten de makus talihini yenecek ve kültür

merkezi olabilecek mi? ‘Kültür merkezi’ olaca�� pek çok kez ifade edilen ama her
seferinde yine çürümeye b�rak�lan Gazhane için son aç�klama, �BB’den geldi.

�BB Ba�kan� Kadir Topba�, Gazhane’nin kültür merkezi olaca�� müjdesini verdi!

�� Haberi 8. Sayfada

�� Haberi 11. Sayfada

TERK EDiLMiŞLiĞiNiN 20.

YILINDA HASANPAŞA GAZHANESi,

TOPLUMSAL HAYATA

KAZANDIRILABiLECEK Mi? Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...

Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...

Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...

Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...

Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...

Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...

Gazhane duvarına �BB tarafından asılan afi�te, Gazhane’nin
yukarıdaki temsili resimde oldu�u gibi düzenlenece�i

belirtiliyor.  Ancak, �BB ‘2013 yılı içerisinde uygulama çalı�malarına
ba�lanaca�ı dü�ünülmektedir’ diyerek, kafaları karı�tırmayı, mu�lak

ifadeler kullanmayı sürdürüyor. 

Koşuyolu’nun geçmişe özlemi...
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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

8 - 14 MART 20132 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● 8 MART ETK�NL�KLER�
� Me li ke De mi ra� Kon se ri
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. 
� Dün ya Emek çi Ka dın lar Gü nü Et kin li -
�i
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. Ge ce yi �a ir Müs lim
Çe lik su 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. 
� Dün ya Ka dın lar Gü nü Se mi ne ri
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 dın Pa ne li
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.
� Ka dın Oyun la rı
Mi mi Ko me di Ti yat ro su, Da ri o Fo’nun “Ka -
d�n Oyun la r�”n� 8 Mart �e re fi ne sah ne ye ta -
�� yor. Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde 9
Mart Cu mar te si 20.30’da sah ne le ne cek
oyun, tek per de lik ke yif li bir ko me di. 
� 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.
� “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. 
� Ka dı na Adı nı Yaz dı ran Ser gi
Ka d� köy’ün an ne si Ay ten Ha ti ce Eti’nin
ko nuk sa nat ç� ol du �u, 170 sa nat ç� n�n
re sim, fo to� raf, hey kel ve eb ru ser gi si
11 Mart’a ka dar �ir ket-i Hay ri ye Sa nat
Ga le ri si’nde gö rü le bi lir. 
� “Ka dı na Ba kı� Açı sı” Ser gi si
8 Mart Dün ya Emek çi Ka d�n lar Gü nü
ne de niy le Mo dern Sa nat lar Mü ze si
Der ne �i’nin or ga ni ze et ti �i Ka d� na Ba -
k�� Aç� s� ad l� ser gi Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde 11 Mart Pa zar te si gü nü
aç� l� yor. 25 Mart’a ka dar aç�k ola cak
ser gi ye 25’e ya k�n sa nat ç� re sim ve
hey kel le riy le ka t� l� yor. 
�Ek mek de is ti yo ruz Gül de… Sem poz -
yu mu
Do �u� Üni ver si te si, Sa nat ve Ta sa r�m Fa -

kül te si, Türk Üni ver si te li Ka d�n lar Der ne �i
ve Ata �e hir Be le di ye si i� bir li �i ile 8 Mart
Dün ya Ka d�n lar Gü nün de bir haf ta sü re cek
bir et kin lik ger çek le� ti ri yor. Bu kap sam da 8
Mart Cu ma sa at 10.00’da Ata �e hir Be le di -
ye si Ni kâh Sa lo nu’nda “Ek mek de �s ti yo -
ruz, Gül de…” Sem poz yu mu ger çek le� ti ri -
le cek. Ge le nek sel sa nat la r� ya �a tan yö re sel
ka d�n üre ti ci le rin sem poz yum da sa nat la r� n�
ta n�t ma f�r sa t� ve ri le cek, mik ro kre di uy gu -
la ma la r� aç� s�n dan çö züm öne ri le ri üre til -
me ye ça l� �� la cak ve üre ti ci ka d�n la r�n eser -
le ri de �i �ik ku rum lar da aç� la cak olan  “El
Eme �i, Göz Nu ru Ser gi si” ile sem poz yu ma
ka t� lan la ra ve top lu ma ta n� t� la cak. 
El Eme�i Göz Nuru Ser gisi ay n� gün sa at
16.30’da Do �u� Üni ver si te si H blok fua ye
ala n�n da aç� la cak. 

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY ● T�YATRO
� Ka rın ca Ka pa nı
Ber tolth Brecht’in “Ban ka kur mak m�
yok sa ban ka soy mak m� suç tur?” sö -
zün den ha re ket le Cü neyt Uzun lar’�n
yaz d� �� “Ka r�n ca Ka pa n�”nda Uzun lar ve
Ser dar Bor da na c� oy nu yor. Ül ke si ni ve
evi ni y� k� c� bir sev day la ‘ida re’ eden pat -
ron la r�n pat ro nu Gü ven Sa r� se li mo� -
lu’nun dü �ü� hi kâ ye si ni an la tan oyun her
pa zar te si 20.00’de Pe ra Gü zel Sa nat lar
Ka d� köy’de. 0216 550 88 08
� Ba vul
Sam Bob rick’den kah ka ha do lu bir Bo ra
Se ver can uyar la ma s�…”Çok mut suz ol -
ma n�n en gü ve ni lir yo lu, çok mut lu ol ma -
y� is te mek tir” di yen oyun 9 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 iz le ne bi lir. 
� Ölen Ada mın Cep Te le fo nu
Ame ri ka l� ya zar Sa rah Ruhl’dan ödül lü
bir Off-Bro ad way ko me di si. Ke sil me yen
bir cep te le fo nu se si. Bir Ca fe. Bir ka d�n.
Ölü bir adam. S� ra dan bir gün, bir ya -
ban c� n�n cep te le fo nu, ha ya t� n� z� bir an -
da ne ka dar de �i� ti re bi lir? Oyun, cep te -
le fo nu ile gü nü müz de ile ti �i min ve ili� ki -
le rin ne ha le gel di �i ni hem ger çek çi hem
de iro nik ve ger çe küs tü bir bi çim de
se yir ci siy le bu lu� tu ru yor. 9 Mart Cu mar -
te si ve 18 Mart Pa zar te si 20.30’da Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� �s tan bul ve A�k
�s tan bul’a a��k ve �s tan bul’da a��k olan -
la r�n mü zi kal hi ka ye si… Za ma na ve ya -
�an m�� l�k la ra ta n�k l�k eden, po li si ye lez -

zet ler ba r�n d� ran kur gu suy la sey re de ni
içi ne çe ki ve re cek s�m s� cak bir öy kü… 9
Mart Cu mar te si 20.30’da Ka d� köy Be le -
di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Ku çu Ku çu
Ko ca s�n dan ön ce ge len Me lis’i, Kud ret
Bey’in ka r� s� Mel da kar �� lar. Mel da ve
Me lis, ta n� ��p soh bet ede rek ko ca la r� n�n
i� ten gel me si ni bek le me ye ba� lar lar. Za -
man iler le dik çe soh be tin ren gi de �i �ir.
Bel ki de on la r� bir ara ya ge ti ren �ey sa -
de ce ko ca la r� n�n i� ili� ki si de �il dir… Öz -
gü Na mal ve Se lin Uçer’in oy na d� �� “Ku -
çu Ku çu”, 10 Mart Pa zar 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’nun ye ni oyu nu,
Mo li ere’in ba� ya p� t� Tar tuf fe, sür priz ler le
do lu bir uyar la may la sah ne ye ge li yor.
Oyun 11 Mart Pa zar te si 20.30’da Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Arap sa çı
Ti yat ro Dün ya s� Oyun cu la r�,  Arap sa -
ç� ile sah ne de. Ray Coo ney’in yaz d� -
��, Can Tör top’un uyar la y�p yö net ti �i
bu kar ma �a ko me di sin de Ber ke Hür -
can, Se ra Tok de mir, Can Tör top, Üm -
mü han K�l di� ile bir lik te sah ne le rin ve te -
le viz yon la r�n se vi len tec rü be li oyun cu la r�
yer al� yor. Oyun 11 Mart Pa zar te si
20.30’da Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi
sah ne sin de iz le ne bi lir. 
� Ba sit Bir Ev Ka za sı
2008-2009 Muh sin Er tu� rul - Sad ri Al� ��k
ve Afi fe Ja le Ti yat ro Ödül le ri Ko me di Da -
l�n da En �yi Ka d�n Oyun cu Ödü lü’ne la y�k
gö rü len Ba sit Bir Ev Ka za s�, 11 Mart Pa -
zar te si 20.30’da CKM’de bir kez da ha
iz le yi ciy le bu lu �u yor. 
� Na fi le Dün ya
Du ru Ti yat ro’nun ye ni oyu nu “Na fi le
Dün ya”, 12 Mart Sa l� 20.30’da Koz ya ta -
�� Kül tür Mer ke zi’nde.  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 ka -
ye si…
� Ben Ber tolt Brecht
H�n z�r ya za r� m�z san ki bu gün le -
ri, biz le ri dü �ü ne rek yaz m�� ki mi
�i ir le ri ni. “Bas k� n�n art t� �� gün -
ler de ka rar ver di bi zim ki/ ek me -
�in den ol ma mak için/ a� z� n� s� -
k� tu ta cak t�” di yor. “�n san la r�n
na s�l al� n�p sa t�l d� �� n� gör düm/
in san pa zar la r�n da” di yor. �s yan
edi yor: Bo zuk ada let ye ter ar t�k.
Ace mi el ler de yo� ru lan, iyi pi� -
me mi� ada let ye ter. Ye ter du ra
du ra ba yat la yan ada let.” Gen co
Er kal’�n bü yük il gi gö ren oyu nu
“Ben Ber tolt Brecht”, 13 Mart
Çar �am ba 20.30’da Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Üs tü Kal sın
Ti yat ro ger çek ta ra f�n dan sah -
ne le nen, Ce mal Sü re ya’n�n �i ir le rin den
ve ba z� düz ya z� me tin le rin den olu �an,
mü zi �in �i ir le re e� lik et ti �i tek per de lik bir
gös te ri. Sim ge ler ve ça� r� ��m lar la dü -
zen len mi� sah ne at mos fe rin de Ha kan
Ger çek ve Til be Sa lim �ai rin bü yü le yi ci
�i ir le ri ne ha yat ve ri yor. 14 Mart Per �em -
be 20.30’da Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde. 
� Ye ni Ya sak lar
Kan de mir Kon duk’un ya sak lar isim li

oyu nu y�l lar ön ce “Ze ki Alas ya - Me tin
Ak p� nar” ile De ve ku �u Ka ba re Ti yat -
ro su ta ra f�n dan oy nan m�� ve çok bü -
yük il gi gör mü� tü. Kon duk, �im di de
“Ye ni Ya sak lar”� yaz d�. Gü nü müz de ki
çe �it çe �it ya sak la r�n ele� ti rel ko me di -
si ni ya pan ya za r�n bu yep ye ni oyu nu -
nu Ro ots Sa nat sah ne ye koy du.
Oyun 15 Mart Cu ma 20.30’da
CKM’de iz le ne bi lir. 
� Kor ku dan Kork mak
Mo da Sa nat Ti yat ro su’nun Aziz Ne -
sin’den sah ne ye uyar la d� �� “Kor ku -
dan Kork mak”, 15 Mart Cu ma
20.30’da Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir. 

● KONSER
� La ter na
La ter na; ara la r� na çi zil mi� ya pay s� n�r -
la ra inat ay n� ez gi ler le co �an ve ay n�
de ni zin tu zun dan bes le nen �z mir, �s -
tan bul ve Pi re'nin �ar k� la r� n� ser gi li -
yor... Ege mü zi �i nin ge le nek sel ör -
nek le rin den gü nü müz po pü ler form la -
r� na ka dar uza nan ge ni� bir yel pa ze de
çe �it li �ar k� lar (re be ti ko, lai ka; xa sa pi -

ko, çif te tel li, ka la ma ti a, sir ta ki, kar �� la ma)
su nan La ter na, 9 Mart Cu mar te si
21.00’de Gi tar Ca fe’de. www.gi tar ca -
fe.com
� Atil la Al de mir – Ver da Er man Kon -
se ri
Ke man ve vi yo la ala n�n da ka zan d� �� bir -
çok ulus la ra ra s� ödül le is mi ni du yu ran
Atil la Al de mir ve Cum hur ba� kan l� �� Sen -
fo ni Or kes tra s�’n�n so list üye si ve Dev let
Sa nat ç� s� Ver da Er man, bu kon ser le ilk
de fa Sü rey ya din le yi ci siy le bu lu �a cak.
Al de mir ve Er man bu kon ser de Brahms,
Be et ho ven, Franck’�n ke man/vi yo la ve
pi ya no so nat la r� n� ses len di re cek ler. Y� l�n
özel kon se ri, 11 Mart Pa zar te si 20.00’de
Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra -
s�’nda. 
� Pi ya no Kon çer to su ve Pi ya no �ki li si
Ha luk Tar can ve Or çun Or cun sel’in
prog ra m� n�n esa s� n� M.Ra vel’in Sol El
için yaz d� �� pi ya no kon çer to su olu� tu ru -
yor. Ra vel, ilk dün ya sa va ��n da sa� ko -
lu nu kay bet mi� olan pi ya nist Witt gens -
te in için bu kon çer to yu yaz m��. Ay r� ca
Be et ho ven’in bi rin ci so na t� ve Cho -
pin’den Ma zur ka ve Nok türn de iki li nin
prog ra m�n da yer al� yor. Üc ret siz kon ser
12 Mart Sa l� 20.00’de Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde. 
� �s tan bul Ba rok Kon se ri
Klav sen ci Ley la P� nar yö ne ti min de ki �s -
tan bul Ba rok bu ay “Ba rok Ti tan lar” ba� -
l�k l� kon se riy le Bach, Händel, It rî, Ra me -
au, Scar lat ti,Vi val di gi bi Ba rok mü zik pi -
ya sa s� n�n ya r�� ç� dev le ri ni yo rum lu yor…
Kon ser 13 Mart Çar �am ba 20.00’de
CKM’de.
� Ke man ve Pi ya no Re si ta li
Ke man sa nat ç� s� P� nar Te zi� çi ve pi ya -
nist Jer fi Aji’nin ke man ve pi ya no re si ta -
lin de Mo zart, El gar, Mes sa net, De bussy,
Tu ra, Fal la ve Franck’�n eser le ri ses len -
di ri le cek. Üc ret siz kon ser 14 Mart Per -
�em be 20.00’de CKM’de. 

● BALE
� Ro me o ve Ju li et
Ça� da� Ba le Top lu lu �u, iki soy lu ai le
ara s�n da ki bit mek bil me yen nef ret ve
dü� man l� ��n göl ge sin de ye �e ren bü yük
bir a� k�n an la t�l d� �� Ro me o ve Ju li et’i,
Cem Er te kin ko re og ra fi si Hec tor Ber li -
oz’un mü zi �i ile sah ne ye ta �� d�. Ro me o
ve Ju li et ba le si 13 Mart Çar �am ba sa at
20.00’de Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde
iz le ne bi lir. 

● SÖYLE��
� Yıl maz Ay san – Afi �e Çık mak
“Afi �e Ç�k mak” ad l� afi� ler den olu �an bir
al büm-ki tap ha z�r la yan ve ay n� ad l� bir de
ser gi açan Y�l maz Ay san, 9 Mart Cu mar -
te si sa at 15.00’te Ta rih çi Ki ta be vi’nde
Ka d� köy lü ler’ le bu lu �a cak. 
0216 418 68 86
� Si nan Mey dan – 18 Mart Ça nak ka -
le Za fe ri
Ta rih çi-ya zar Si nan Mey dan “18 Mart
Ça nak ka le Za fe ri” an ma et kin li �i kap sa -
m�n da Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
bir söy le �i ye ka t� la cak. Ar d�n dan ki tap la -
r� n� im za la ya cak Si nan Mey dan söy le �i si
16 Mart Cu mar te si 15.00’te ba� l� yor. 

● SERG�
� 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. 
� 100. Yı lın da Kart pos tal lar la Bal kan
Sa va� la rı
Os man l� n�n tek ba �� na gi ri� ti �i son sa -
va�. Bu hen gâ me de tut sak dü �en genç
bir Os man l� su ba y� n�n Sof ya’da ki tut sak -
l�k gün le rin de top la d� �� kart pos tal lar la
olu� tur du �u al büm. Bu ac� sa va �a Bul -
gar Dev le ti nin ba k�� aç� s� n� yan s� tan ve
Türk ka mu oyun ca bu gü ne ka dar hiç bi -
lin me yen kart pos tal lar ki tap ta bü tün cül
bir bel ge se lin ka re le ri ola rak de �er len di -
ri li yor, yo rum la n� yor. Ser gi 12 Mart-6 Ni -
san ta rih le ri ara s�n da Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� 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

� 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.
� “Por tre” Ser gi si
K� z�l top rak Sa nat Ga le ri si’nde 9 Mart-3
Ni san ta rih le ri ara s�n da ger çek le �e cek
olan De met Yer sel’in “Por tre” isim li ser -
gi si gö rü le bi lir. 

● ÇOCUK
� Kozzy Ço cuk Ku lü bü
Ço cuk lar için Kozzy’de bu ay, ke li me nin
tam an la m�y la “e� len ce ay�”… Mart ay�
bo yun ca her cu mar te si - pa zar ger çek -
le� ti ri le cek olan ka ri ka tür, ah �ap oyun -
cak, se ra mik – re sim, si hir ve jong lör lük
atöl ye le ri ile kü çük le rin renk li dün ya s�
da ha da �en le ne cek.  
Kozzy Ço cuk Ku lü bü’nde 15.00 – 18.00
sa at le ri ara s�n da ger çek le� ti ri le cek et -
kin lik le re, di le yen her kes ço cuk la r� n� or -
tak ede bi le cek.

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�

Basit bir
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Sos yal Gü ven lik Ku ru mun dan hiz met alan va -
tan da� la r�n mem nu ni ye ti ni ar t�r ma ya yö ne lik
ça l�� ma lar de vam edi yor. Ka mu ku rum la r�

ba� ta ol mak üze re özel �ir ket ler ve ban ka la ra ya p� -
lan bil gi len dir me zi ya ret le ri nin va tan da� aya �� da
ya p� l� yor.

Bu ba� lam da, �s tan bul Sos yal Gü ven lik �l Mü -
dür lü �ü’ne ba� l� Ka d� köy Sos yal Gü ven lik Mer ke -
zi de emek li maa �� al ma ya hak ka za nan va tan da� la -
r� ika met le rin de zi ya ret ede rek emek li ay l� �� na ili� -
kin bil gi ve ri yor.

Ay r� ca Sos yal Gü ven lik Ku ru mu’na prim öde -
ye rek emek li lik hak k� ka za nan va tan da� la ra emek li
ol duk la r� na ili� kin teb li gat el den tes lim edi li yor.
� MA A�I NIZ BA� LAN DI, HA YIR LI OL SUN

SGK �s tan bul �l Mü dür lü �ü Ka d� köy Mer kez
Mü dür Yar d�m c� s� Ay nur Öl çer Kurt, va tan da�
mem nu ni ye ti ni ar t�r ma ya yö ne lik ye ni uy gu la ma
hak k�n da bil gi ver di. 

Ay nur Öl çer Kurt, “Her ay ma a� ba� la d� �� m�z
ken di böl ge miz den 3 emek li mi ze ma a� teb li gat la r� -
n� el den tes lim et me uy gu la ma s� ba� lat t�k. Ha y�r l�
ol sun de yip, ma a� teb li gat la r� n� tes lim edi yo ruz.

Ma a�� n�n ba� lan d� �� bil gi si ni, ne ka dar ma a�
ba� lan d� �� n�, ma a�� n� ne re den ala ca �� n� an -

la t� yo ruz. Ay r� ca var sa emek li mi zin ku -
ru mu muz la il gi li so ru la r� n� ce vap lan -

d� r� yo ruz” de di. 
Zi ya ret ön ce si ran de vu al d�k -

la r� n�, ku rum kart la r�y la ken di le -
ri ni ta n�t t�k la r� n� söy le yen Kurt,
�s tan bul’da ilk olan, uy gu la ma -
n�n, Ka d� köy Sos yal Gü ven lik
Mer kez Mü dü rü Mit hat Yal -
ç�n’�n fik ri ol du �u nu, ku rum
ola rak va tan da� mem nu ni ye ti ne

önem ver dik le ri ni, uy gu la ma y�
yay g�n la� t�r mak is te dik le ri ni, ku -

ru mun ay n� �e kil de i� ve ren zi ya ret -
le ri ne de önem ver di �i ni an lat t� ve va -

tan da� la r�n uy gu la ma dan mem nu ni yet le -
ri ni di le ge tir di �i ni söy le di. 

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ko�uyolu D›�bank Sitesi

FiR MA LAR:
� Ba uha us- ‹çe ren köy
� Car re fo ur ‹çe ren köy
� Car re fo ur Ac› ba dem
� Car re fo ur Ex pres’ler
� Mc Do nald’s Göz te pe: 0216 355 08 78
� Mc Do nald’s

Ka zas ker:  0216 445 51 81
� Sa han Ata �e hir:         0216 315 36 36
� ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
� Nida Su:                   0216 565 82 46
� Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
� Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
� Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
� Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
� Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
� Ada G› da:                  0216 385 99 40
� Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
� Be yaz F› r›n

Çif te ha vuz lar: 0216 302 00 00
� Be yaz F› r›n Eren köy:   0216 360 90 90
� Be yaz F› r›n Su adi ye:   0216 464 20 20
� Ta pu o� lu Un ve

Un lu Ma mül ler: 0216 338 22 96
� Petites Flowers:        0216 414 44 62
� De ve li Ke bap:  0216 418 94 00
� Ba lon Ca fe Ka d› köy:   0216 347 67 03
� Fe ner yo lu

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
� Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
� Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
� Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
� So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
� Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
� Fe ri han La çin Hs t: 0216 449 20 81
� ‹s tan bul

Oyun cak Mü ze si: 0216 359 45 50
� Se tur Di van: 0216 523 63 00
� SSK Bü fe: 0216 566 58 76
� Su adi ye Ope ra s›: 0216 467 60 58
� Su adi ye Ca fe: 0216 464 85 00
� Ka d› köy w.c.: 0216 337 94 32
� AN-KA SA⁄.

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
� Stu di o Spot: 0216 347 14 82
� Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
� Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
� Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
� Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
� Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
� Özel Ata �e hir A�›z

ve Di� Sa� l› �›: 0216 456 56 33
� Ata �e hir Me di kal:       0216 456 01 32
� Hay dar pa �a Lisesi

Me z. Der.: 0216 330 46 94
� Ana to l› a Hay van Hs t.: 0216 411 40 77
� Özel Bil fen

‹l kö� re tim Oku lu: 0216 444 44 22
� Ela z›� l› Ta r›k Us ta n›n

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
� Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
� Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
� Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
� Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
� Taç Spor: 0216 576 90 50
� Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
� Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
� Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
� Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
� Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
� T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
� Sude Su: 0216 363 48 37
� Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
� Can Rek lam: 0216 348 88 40
� Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
� Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
� Aden Otel:                 0216 345 10 00
� Byotel:                      0216 571 61 61
� Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
� Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
� Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
� Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
� Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
� Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
� Re Cafe:                    0216 339 57 67
� Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
� �apka Tur:             0216 410 00 51
� Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

Ruh Sa�l��� Merkezi:  0216 411 45 98
� Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Bilgi için: 0532 522 13 28

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

iNGiLiZCE DERS VERiLiR

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

Emeklilik tebligatları
elden teslim ediliyor
Emeklilik tebligatları
elden teslim ediliyor
Emeklilik tebligatları
elden teslim ediliyor
Emeklilik tebligatları
elden teslim ediliyor
Emeklilik tebligatları
elden teslim ediliyor
Emeklilik tebligatları
elden teslim ediliyor

Vatanda� memnuniyetine önem veren Kadıköy SGK Müdürlü�ü
personeli, emekli maa�ı almaya hak kazanan vatanda�ları

ikametlerinde ziyaret ederek emekli aylı�ına ili�kin bilgi veriyor.

“Kül tür ve Tu rizm Gö nül lü le ri Plat for mu Su na Pe -
kuy sal Ti yat ro Ku lü bü”nün dü zen le di �i “Su na
Pe kuy sal An ma Ge ce si” Ka d� köy Be le di ye si

Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi Nec det Mah fi Ay ral Ti -
yat ro Sa lo nu’nda ger çek le� ti ril di. 2008 y� l� n�n Tem -
muz’un da kay bet ti �i miz �BB �e hir Ti yat ro la r�’n�n us ta
oyun cu su Su na Pe kuy sal için 5 Mart 2013 Sa l� gü nü ya -
p� lan an ma y, �BB �e hir Ti yat ro la r� Ge nel Sa nat Yö net -
me ni Hil mi Za fer �a hin ba� ta ol mak üze re �BB �e hir
Ti yat ro la r� sa nat ç� la r� ve Su na Pe kuy sal’�n dost la r� ka -
t�l d�. Bu y�l ikin ci si dü zen le nen an ma da ga ze te ci Çe tin
Ya p� c�’n�n Su na Pe kuy sal için yaz d� �� me tin, To gay K� -
l� ço� lu ve Dam la Özen K� l� ço� lu ta ra f�n dan oku nur ken,
sa nat ç� n�n oy na d� �� ti yat ro oyun la r� ve si ne ma film le -
rin den ka re ler gös te ril di. An ma ge ce sin de �BB �e hir Ti -
yat ro la r� Ge nel Sa nat Yö net me ni Hil mi Za fer �a hin,
Su na Pe kuy sal’�n o� lu Sa it Ali Kök nar, Me ti ner Ürer ve
Çe tin Ya p� c� bi rer ko nu� ma yap t�. 

Dillerden düşmeyen şarkıları söylediler
Kadıköy Belediyesi’nin bir kültür hizmeti olarak gerçekle�en konserler dizisi “Eskimeyen Eskilerde

Güncellemeler”in dördüncüsü Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Safa ve Grup Akustik'in yer aldı�ı “Dillerden
Dü�meyen �arkılar”' adlı konserde Türk Hafif Müzi�in ve Türk Sanat Müzi�in en tanınmı� parçaları yer aldı.

Dinleyicilerinde bir çok parçada orkestraya e�lik etmesi büyük bir ço�ku yarattı. Bir sonraki konser, “Tangoneva”
teması ile 28 Mart Per�embe günü saat 20.00’de gerçekle�tirilecek.

Usta sanatçı Suna Pekuysal anıldı

ATATÜRK’ÜN emriyle 16 �ubat 1925’te Türk
Tayyare Cemiyeti ad�yla kurulan Türk Hava
Kurumu 88 ya��n� kutluyor. THK’nin 88. y�l
kurulu� y�ldönümü nedeniyle THK �stanbul

�ubeleri, Kad�köy �skele Meydan� Atatürk An�t�
önünde çelenk koyma töreni gerçekle�tirdi.
THK, kurban derisi, fitre ve zekât� be� ayr�

kurum-kurulu� ad�na topluyor. Bu faaliyetten
elde edilen gelirle, her y�l binlerce gence

havac�l���n de�i�ik dallar�nda ücretsiz e�itimler
vererek, onlar� gelece�e haz�rl�yor, havac�l�k ilgi
ve sevgisini yaymaya ve a��lamaya çal���yor. 

Havacılığın baş kurumu 88 yaşında

Ay nur Öl çer Kurt
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Ra sim pa �a Gö nül lü Evi’nde, 21 �u bat
Per �em be gü nü, 12.00-13.00 sa at le ri
ara s�n da ”Ma hal le miz de Sev gi-Ho� gö -

rü” ko nu lu se mi ner ya p�l d�.
Se mi ne re, �s tan bul Üni ver si te si �s tan bul

T�p Fa kül te si’nde sos yal da n�� man l�k üni te si ni
ku ran ve sos yal da n�� man ola rak ha len gö re vi -
ne de vam eden e�i tim ci-sos yo log Ley la Ben -

gi su ko nu� ma c� ola rak ka t�l d�. 
Ho� gö rü ve sev gi nin as l�n da Ana do lu in sa -

n� n�n özün de var ol du �u nu, Yu nus Em re,
Mev la na Ce la led din Ru mi gi bi bü yük dü �ü -

nür le rin eser le rin den de bu nun öne mi nin an la -
��l d� �� n� vur gu la yan Ley la Ben gi su, bu na ör -
nek ola rak; 

Yu nus Em re’nin “Se ve lim, se vi le lim, bu
dün ya kim se ye kal maz”, “Ne var l� �a se vi ni -
rim, ne yok lu �a ye ri ni rim. A� k�n ile avu nu -
rum; ba na se ni ge rek se ni” ve “K�r ma dos tun
kal bi ni; ona ra cak us ta s� yok. Sol dur ma gö nül

çi çe �i ni; su la ma ya ib rik yok”
söz le ri ni, Mev la na Ce la led -
din Ru mi’nin ise “Cö mert lik
ve yar d�m et me de akar su gi bi
ol”, “�ef kat ve mer ha met te
gü ne� gi bi ol”  ve “Ho� gö rü -
lü lük te de niz gi bi ol” söz le ri -
ni ver di.  

Sev gi ve ho� gö rü nün in -
san ha ya t� ve top lum da
olum lu yan la r� n� da an la tan
Sos yo log Ben gi su, sev gi ve
ho� gö rü nün ol ma d� �� top -

lum lar da, in san la r�n ta ham mül süz, asa bi, say -
g� s�z ve mer ha met siz bir kim li �e bü rü nüp, hu -
zur suz bir ya �am or ta m� ya rat t� �� n� söy le di. 

60 gö nül lü ve ma hal le sa ki ni nin ka t�l d� ��

et kin lik so nun da  Gö nül lü Evi Ba� ka n� Ce mi le
Gü ney, il giy le din le nen ko nu� ma s�n dan do la y�
Ley la Ben gi su’ya ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Av. Se la mi Öz türk’e bu f�r sa t� ta n� d� �� için
te �ek kür et ti. 

� MA HAL LE N�N SA K�N LE R� N�
A�IR LA DI LAR

Ma hal le le rin de ika met eden ya� l� la r� zi ya -
ret eden Ra sim pa �a Gö nül lü le ri, on la r�
Ma hal le Evi’ne da vet et ti ler. Gö nül lü -
le rin da ve ti üze ri ne 26 �u bat Sa l� gü nü
Gönüllü Evi’ne ge len ya� l� la ra çe �it li
ik ram lar ya p� l�p, soh bet edil di. Her bi -
ri an� la r� n� an lat t�. 85 ya ��n da ki Kad ri -
ye Ars lan, �k ba li ye �l ko ku lu’nda ki an� -
la r�n dan bah set ti, ha len et ki si ni ya �a d� -
��, 3. s� n�f ta ö� ren ciy ken Ata türk ile
olan kar �� la� ma s� n� an lat t�. Gö nül lü ler
de o an� Ars lan’la bir lik te ya �a d� lar. 

Bir di �er ma hal le sa ki ni Ay fer Mi -
yak, ba ba s� n�n Kur tu lu� Sa va �� ’n da ki
ba �a r� la r� n� ve Ga zi an ne si ola rak o� lu ile ya -
�a d� �� ac� l� gün le ri an la ta rak her ke si duy gu lan -
d�r d�. Ül ker Atay, Ka d� kö y’ ün 1940’l� y�l la r� -
n�, o dö nem de in san la r�n da ha sa mi mi ve say -

g� l� dav ran d� �� n�, çev re nin ve de ni zin da ha te -
miz ol du �u nu an lat t�. Fa di le H�ç k� r� ko� lu ise
ai le fert le ri nin sa va �� gör mü� ve ya �a m�� ol du -
�u nu, sa va� tan en çok ka d�n lar ile ço cuk la r�n
et ki len di �i ni vur gu la d� ve bir Ga zi an tep li ola -
rak Gü ney Do �u s� n�r la r� m�z da de vam eden
sa va� tan ka çan mül te ci le rin, ço cuk ve ka d�n la -
r� n�n dra m�n dan bü yük üzün tü ü duy du �u nu

söy le di. S� cak bir or tam da ge çen et kin lik, Fa -
di le H�ç k� ro� lu ’nun söy le di �i bir bi rin den gü -
zel �ar k� lar la so na er di. Et kin lik ten mut lu olan
ya� l� lar, tek ra r� n� is te di ler.

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri
ve �t ri Mü zik Oku lu kur si yer le ri nin
olu� tur du �u ko ro nun, �ef le ri vir tü öz,

bes te ci aran jör �t ri �man l� yö ne ti min de ver di �i
“Do �u dan Ba t� ya Na� me ler 5” ad l� kon ser, iz -
le yi ci ler den tam
not al d�.

Eren köy Gö -
nül lü le ri ev sa hip li -
�in de, 4 �u bat Pa -
zar te si ak �a m�
Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi Ga zan fer
Öz can Gö nül Ül kü
Sah ne si’nde ve ri -
len kok tey lin ar d�n -
dan Erenköy Gö -
nül lü Ba� ka n� Nes -
rin Kay nak’�n ko -
nu� ma s�y la ba� la -
yan kon se re il gi
bü yük tü, mer di ven ler da hil tüm sa lon do luy du.
Kon se ri iz le yen ler ara s�n da Ka d� köy Be le di ye -
si Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu üye le ri
Ay �en Gü rer Gül çin Er gün, Yü rüt me Ku ru lu
Kon sey Üye si Nu ray Za fer Ay bar, Gö nül lü evi
geç mi� dö nem ba� kan la r�, es ki ve ye ni gö nül -
lü ler ile ka la ba l�k bir da vet li top lu lu �u yer al -
d�. Ba� kan Nes rin Kay nak, ka t� l�m la r�n dan ve

kat k� la r�n dan ötü rü her ke se te �ek kür et ti. 
Kon ser de, Ba� kan ve gö nül lü le rin biz zat

ta sar la d� �� ve dü zen le di �i kar ve k�� te ma l�
sah ne de ko ru nu ta mam la yan ko ro ve saz he ye -
ti nin k� ya fet le ri göz dol dur du. Türk ve dün ya

mü zik le rin den, ni -
ha vent, hi caz, rast,
u� �ak ve kür di ma -
kam la r�n dan seç kin
ör nek le rin su nul du -
�u, �s tan bul Dans
Pro ject’ten e�it men
Er soy �a hin ile ar -
ka da� la r� n�n sir ta ki
gös te ri si yap t� ��
kon ser de, saz he ye -
ti, ko ro üye le ri ve
iz le yi ci le rin yük sek
ener ji siy le unu tul -
maz bir ge ce ya -
�an d�. 

So list Gül naz Il gar’�n ses len dir di �i “Ça l� -
ku �u” ad l� eser de sa lon da ki ler ta ra f�n dan be -
�e niy le din len di. �im di den an� lar da ay r� bir
yer edi nen bu gü zel ge ce nin bir ben ze ri nin 5
Ha zi ran 2013 ge ce si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde su nu la ca �� n�n müj de si ni ve ren Nes rin
Kay nak ge ce ye ka t� lan her ke si bir son ra ki kon -
se re da vet et ti.

� �LAÇ KUL LA NI MI NA D�K KAT!
Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri

Sa� l�k Ko mi te si 8 �u bat Cu ma gü nü Eren köy
Gö nül lü Evi’nde “Bi linç li �laç Kul la n� m�” ko -
nu lu bir se mi ner dü zen le di. 

Se mi ne ri ve ren ec za c� Fey za Öz türk ilaç
kul la n� m� n�n çok önem li ol du �u nu vur gu la ya -
rak, özel lik le ya� l� lar, ço cuk lar, ha mi le le rin
dik kat li kul lan ma -
la r� ge rek ti �i ni söy -
le di. Has ta ol du �u -
muz za man, ken di
ken di mi ze ve ya ta -
n �  d � k  l a  r �  m �  z � n
öner di �i ilaç la r�
kul lan ma ma m�z ge -
rek ti �i ni be lir ten
Öz türk, söz le ri ni
�öy le sür dür dü:

“Her han gi bir
hast lal�k du ru mun -
da ön ce dok to ra
ba� vu rup, dok to run
öner di �i ilaç la r�, re -
çe te le ri ala rak her gün ay n� sa at te be lir ti len sü -
re ve mik tar da kul lan mak ge re kir.  Ay r� ca dok -
to ra gi der ken kul lan d� �� m�z ilaç la r� ve ön ce ki
te da vi bil gi ve bel ge le ri ni ya n� m�z da bu lun dur -
ma m�z, ilaç aler ji miz var sa bu nu söy le me miz

�art. �laç la r� aç ve tok al mak önem li.” 
Öz türk, kap sül ha lin de ki ilaç la r� k� r�l ma -

ma s� n�, �u rup �ek lin de ki ilaç la r�n çal ka la na rak
içil me si ni, ilaç la r� ken di ku tu la r�n da, nem den
���k tan, ru tu bet ten ko ru ma m� z�, özel ilaç lar d� -
��n da di �er ilaç la r�n buz do la b�n da de �il oda s� -
cak l� ��n da sak lan ma s� n�n ge rek ti �i nin de al t� n�
çiz di. Se mi ne ri iz le yen ka t� l�m c� lar ise ilaç

k u l  l a  n �  m �
hak k�n da ec -
za c� Fey za
Öz türk’ten
ya rar l� bil gi -
ler edin dik -
le ri ni söy le -
di ler. Eren -
köy Gö nül lü
Evi Ba� ka n�
Nes rin Kay -
nak da Fey -
za Öz türk ve
k o  n u k  l a  r a
te �ek kür ko -
nu� ma s� n�n

ar d�n dan Eren köy Ma hal le si sa kin le ri ni dü zen -
le dik le ri se mi ner ler ile bil gi len dir me ye de vam
ede cek le ri ni ifa de et ti. 

Erenköy Gönüllüleri’nin etkinlikleri
devam edecek. 

HABER4 8 - 14 MART 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 01 - 10 MART 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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

Egemen  
Tarih: 08.03.2013 / 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 / 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 / 09.30

Yer: Zincirli Kuyu 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: 09-15 Mart 2013 /

Aç�l�� saati: 10.00
Yer: Kad�köy Belediyesi

Ba�kanl�k Fuayesi
Düzenleyen: Moda Gön.
DÜDÜKLÜDE KIYMALI

BAMYA
Yazan: Mehmet Baydur,

Yönetmen: Hüseyin Ak�en
Tarih: 11.03.2013 / 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Moda Gön.
“HÜLLEC� “ T�YATRO

OYUNU 
 Tarih: 11.03.2013 / 20.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Tiyatro Gön.

NEFES TEKN�KLER�
Ya�am Koçu Ufuk Tu�utlu
Tarih: 12.03.2013 / 13.30

Yer: Zühtüpa�a Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
UNUTKANLIK

Uzm.Dr. Gamze Ero�lu Ar��
Tarih: 12.03.2013 / 14.00
Yer: Bostanc� Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostanc� Gönüllüleri
ve Center Hospital ��birli�i �le

ALZHE�MER
HASTALARINA BAKIM

VERENLERDE
SORUNLAR VE

ÇÖZÜMLER
Dr. Nurullah Yücel

Tarih: 12.03.2013 / 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri Alzheimer Derne�i
��birli�i �le

YÜZ GENÇLE�T�RME
OPERASYONLARI VE

AMEL�YATSIZ ESTET�K
TEDAV�LER

Doç. Dr. Naz�m ÇERKE�
Tarih: 12.03.2013 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

MARMARA MUS�K�
TOPLULU�U KONSER�

�ef FarukKestiren
Tarih: 12.03.2013 / 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

Davetiyelidir. 
�leti�im 0535 340 28 10

RAS�MPA�A
GÖNÜLLÜLER� TÜRK

SANAT MÜZ�G� KOROSU
KONSER�

�ef Semih Ataergin
Tarih: 12.03.2013 / 20.00
Yer: Ac�badem �stek Vakf�

Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

BEY�N KANAMASI VE
BEY�N TÜMÖRÜ

Beyin. Omurilik Ve Sinir
Cerrahisi Uzm.

Dr. Ajlan Çerçi, Dr. Atilla
K�rcelli

Tarih: 13.03.2013 / 14.00
Yer: Osmana�a Gönüllü Evi
Düzenleyen: Osmana�a Gön.

ATATÜRK VE TÜRK
KADINI

Gazeteci Fatih Altay ��cen
Tarih: 13.03.2013 / 14.00
Yer: F.bahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: F.Bahçe Mah. Gön.
NÜKLEER TIP VE GUATR

Doç.Dr. Tunç Öne�
Tarih: 13.03.2013 / 14.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans Salonu

Düzenleyen: Gönüllü Merkezi
KEM�K ER�MES�
(OSTEOPOROZ)

Fizik Tedavi Uzm. Dr. Selma
Öney

Tarih: 13.03.2013 / 14.00
Yer: Sahray�cedid 23 Nisan

Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri
ALTAN AKI�IK �LE ���RL�

SOHBET
Tiyatro Ve Sinema Sanatç�s�

Altan Ak���k 
Tarih: 13.03.2013 / 20.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
KIZ KULES� TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Mustafa Sa�ya�ar
Tarih: 13.03.2013

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

14 MART TIP BAYRAMI
Tarih: 14.03.2013 / 12.00

Yer: Özgürlük Park� Fua Cafe
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
“OCAK” T�YATRO OYUNU

Yazan Turgut Özakman
Yöneten: Hüseyin Çeliker
Tarih: 14.03.2013 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
TÜKET�C�Y� KORUMA

HAKLARI
Tarih: 14.03.2013 / 14.00

Yer: Hasanpa�a Gönüllü Evi
Düzenleyen: Hasanpa�a Gön.
BESLENME VE BESLENME

TAKV�YELER�N�N
VÜCUDUMUZA YARARLARI
Beslenme Uzman� Asude

Elçi Karnap
Tarih: 14.03 .2013 / 14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda Gön.

GEÇM��TEN GÜNÜMÜZE
TÜRK BESTEKÂRLARI VE

SOL�STLER
“Münir Nurettin Selçuk Ve

Zekai Tunca �ark�lar�”
Solist Zekai Tunca, �ef. Dr.

Arif �anl�
Tarih: 14.03.2013 / 20.00
Yer: Ac�badem �stek Vakf�

Konser Salonu
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

ATAK VOKAL GRUBU 
14 MART TIP BAYRAMI

KONSER�
�ef Gürkan Göksel

Tarih: 14.03.2013 / 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

�LKYARDIM E��T�M�
E�itim Hem�iresi Duygu

Sever Öztürk
Tarih: 15.03.2013

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri,
Center Hospital i�birli�i �le

ÇANAKKALE �EH�TLER�
ANMA

Sinema Sanatç�s� Altan
Ak���k’�n Katk�lar� ile

Tarih: 15.03.2013 / 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy Gön.

Ö�RETMEN
OKULLARININ KURULU�
YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

Tarih: 15.03.2013 / 14.00
Yer: Rasimpa�a Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpa�a Gön.Evi

KUANTUM VE �NSAN  
Doç. Dr. Haluk Berkmen
Tarih: 16.03.2013 / 14.00

Yer: Feneryolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
ÇANAKKALE ZAFER�

KUTLAMASI
“Çanakkale Sava��’nda

Mustafa Kemal Ve Liman
Von Sanders �li�kileri”

Yard. Doç. Dr. Korkmaz
Uluçay

Tarih: 16.03.2013 / 14.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri
B�TMEYEN DAVALARVE
CHARLES D�CKENS'IN

KASVETL� EV�
Sunanlar: Ay�egül Arman,
Esen Balkan Soner, Nuran

Babao�lu
Tarih: 16.03.2013 / 14.00
Yer: Ko�uyolu Mah. Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu Mah.
Evi Gönüllüleri

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Ka  d �  k ö y
Be le di ye -
si’nin  or -

ga ni ze et ti �i, hiz -
met bi rim le ri nin
ta n� t�l ma s� prog -
ra m� kap sa m�n da,
Os ma na �a Gö -
nül lü evi ve ma -
hal le sa kin le rin -
den olu �an bir
grup, 7 �u bat Per -
�em be gü nü tüm be le di -
ye bi rim le ri ni gez di ri le -
rek ta n� t�m la r� ya p�l d�.

Ge zi ye ka t� lan va -
tan da� lar, Ka d� köy Be le -
di ye si’nin hal k�n hiz me -
ti ne sun du �u hiz met bi -
rim le ri ni be �en di ler ve
Be le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk’e te �ek kür et ti ler. 

� OS MA NA �A’DA B� O ENE J� SE M� NE R�
Os ma na �a Gö nül lü Evi’nde 9 �u bat Cu mar -

te si gü nü “Bi o ener ji ne dir? Te da vi si ne ler dir”
ko nu lu bir se mi ner ve ril di.

Ka t� l�m�n
yo �un ol du �u
se mi ner de ko -
nu �an Bi o
ener ji uz ma n�
Er tu� rul Ok -
yal t� r�k, “Bi o
ener ji ne dir?
Her kes te var
m� d�r? �n san
ken di ni ge li� -
ti rir se bi o

ener ji ve re bi lir mi” so ru -
la r� n�n ce va b� n� ver di. 

Ok yal t� r�k, bir ka t� -
l�m c� ya bi o ener ji ve re -
rek ener ji nin kar �� l� �� n�n
(bil gi) ol du �u nu an lat t�.
Uz man Ok yal t� r�k’� il -
giy le iz le yip so ru lar so -
ran din le yi ci ler, do yu ru -

cu ce vap lar al d� lar. Her et kin lik ten son ra ko nuk -
la ra çay ve si mit ik ram eden Gönüllü Evi Ba� kan�
�ük ran Gül gen, Er tu� rul Ok yal t� r�k’a te �ek kür
bel ge si ver di, ge len ko nuk la ra te �ek kür ede rek
se mi ne ri son lan d�r d�. 

Bos tan c� Gö nül lü Evi’nde 14 �u bat’da
özel bir kut la ma var d�. Sev gi li ler Gü nü
kut la ma s� için ha z�r l�k la ra gün ler ön -

ce sin den ba� la yan Bos tan c� Gö nül lü le ri, hü -
ner li el le riy le yap t�k la r� ik ram lar ile zen gin
bir ma sa ha z�r lan d�. 

Ba� la ma us ta s� Tu fan Çelik çal d� �� Ana -
do lu ez gi le riy le, Ya �ar Do �an söy le di �i tür -
kü ler le, udi üye Ali Ay d�n ses len dir di �i Türk
Sa nat Mü zi �i eser le riy le gü ne renk kat t� lar. 

Ar d�n dan hal ko yun la r� e� li �in de ha lay lar

çe kil di. Ay n� gün ka d� na �id de te kar �� dans
ede rek bu an lam l� pro tes to ya kat k� sa� lan d�.
Da ha son ra tüm üye le rin al k�� la r�y la sev gi
pas ta s� ke sil di. 

Me sai saa ti bi ti min de Gö nül lü Mer ke zi
bi ri min de ki gö rev ya pan la r�n ve yo �un tem -
po la r� için de ken di le ri ne za man ay� ran mec lis
üye le ri nin kut la ma ya ka t� l� m�, gö nül lü le ri
mut lu et ti.

Saat 19.00’a ka dar sü ren et kin lik gü zel
di lek ler le son bul du. 

‘Mahallemizde Sevgi-Hoşgörü’ semineri

ERENKÖY GÖNÜLLÜLERi’NiN ÖZEL KONSERi

Bostancı’da Sevgililer
Günü kutlaması 

‘Altan Akışık ile Şiirli Sohbet Programı’

Belediye birimlerini gezdiler 

Ha san pa �a Gö nül lü le ri, Kur ba �a l� de re’de,
spor ho ca la r� Vol kan Bu dak sal ile yap t� ��
spor son ra s�, so kak hay van la r� n� ve ku� la -

r� n� bes le di. 
So kak hay van la r� için te min et tik le ri ma ma lar

ve ku� lar için ha z�r la nan apa rat lar la ya �am sa va -
�� ve ren dost la r� n�n ha ya t� n� ko lay la� t�r ma y�

amaç la yan gö nül lü ler, 19 �u bat Sa l� gü nü bi ra ra -
ya gel di ler. Hay van la r� bes le dik ten son ra sem tin
ün lü köf te ci sin de mo la ve ren mo la n�n ar d�n dan
bir di �er Ha san pa �a es na f�n da kah ve le ri ni içe rek
soh bet eden gö nül lü ler, gün le ri ni son lan d�r d�. 

Da ha ön ce plan la nan bu et kin li �i de re bo yun -
da ki ka nal ça l�� ma la r�n dan ötü rü son an da ip tal

et tik le ri ni be lir ten Ha sa pa �a
Gö nül lü le ri, “Ha ya t� ne re sin -
den ya ka lar sa n�z; ora s� si zin
için ya �am d�r ve biz Gö nül lü -
ler, önü müz de ki ay lar da et kin -
lik le ri mi zi de re bo yun da ya �am
alan la r� aça rak ger çek le� tir me
ka ra r� al d�k. Önem se di �i miz ve
üze rin de ça l�� ma lar yap t� �� m�z
pro je mi zin ilk et kin li �i olan bu
gü nü müz de biz le re e� lik eden
dost la r� m� za gö nül den te �ek kür
ede riz” de di ler.

Sabah sporunda buluştular KA DI KÖY Be le di ye si Mer di ven köy Gö nül lü le -
ri ve Sel ma Hep gül Ko ro su i� bir li �iy le dü zen -
le nen “Ti yat ro ve Si ne ma Sa nat ç� s� Al tan Ak� -
��k la �i ir li Soh -

bet Prog ram la r�”,
75. Y�l Ha lis

Kurt ça Kül tür
Mer ke zi’nde de -

vam edi yor.
Ara l�k Ay� prog -
ra m�n da Or han
Ve li Ka n�k’� can -
lan d� ra rak, �i ir le -
ri ne ve Bel la ile

yap t� �� rö por taj la
il gi li slayt gös te -
ri si ne yer ve ren

sa nat ç� Al tan Ak� ��k, Ocak ay�n da da yi ne Nâ -
z�m Hik met’i can lan d� ra rak, us ta �ai rin hem
ha ya t� hak k�n da bil gi ver di, hem de �i ir le ri ni

oku du. Et kin li �e ka t� lan de �er li sa nat ç�, so list
Le vent Tun cay, Ka mil Kurt ve Ad nan Ak -
kor’un �ar k� la r�y la prog ra m� zen gin le� tir di. 

� A� LE �Ç� �LE T� ��M PA NE L�
Mer di ven köy Gö nül lü Evi Sa� l�k Ko mi te si’nin
or ga ni zas yo nuy la dü zen le nen pa nel de, Psi ko -

log Dr. Fa tih Do ne, “Ai le
�çi �le ti �im” ko nu sun da

gö nül lü le re ve çev re sa -
kin le ri ne bil gi ver di.  Dr.

Do ne, son y�l lar da yo �un
ya �a m�n ge tir di �i stre sin
ai le le ri üz dü �ü nü vur gu -
la d� ve ai le bi rey le ri nin bu
zor gün le ri na s�l at la t� la -
ca �� bi lim sel ola rak an -
lat t�.  Pa nel son ra s� din -

le yi ci ler le kar �� l�k l� soh bet
s� ra s�n da so run lar, ne -

den le ri ve çö züm yol la r�
ko nu �ul du. Gö nül lü ler, Dr. Fa tih Do ne’yi ve

mi sa fir le ri ni, gö nül lü  ev le rin de a��r la d� lar. Za -
ma n� m� z�n en bü yük so ru nu olan  ile ti �im ko -
puk lu �u nu fark l� bir yön den gö rü� mek üze re

söz le� ti ler ve da ha ge ni� kit le le re ula �a bil mek
için tek rar  ça l�� ma ba� lat t� lar.
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KADIKÖY Belediyesi �nsan
Kaynaklar� ve E�itim

Müdürlü�ü, hizmet içi e�itim
seminerlerini sürdürüyor.

Geçti�imiz günlerde
gerçekle�tirilen 2 ayr�
toplant�da, 110 zab�ta

memuruna “Zab�ta
Yönetmeli�i ile 5326 Say�l�

Kabahatler Kanunu” ile ilgili,
100 memura da “Kamu �hale
Mevzuat�” konusunda e�itim
verildi. �nsan Kaynaklar� ve

E�itim Müdürlü�ü’nün düzenli
olarak gerçekle�tirdi�i bu

e�itimler sayesinde,
Kad�köylülere daha sa�l�kl� ve
kaliteli hizmet sunulabiliyor.
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Kad�köy Belediyesine ödemesini
yapt���m

G.20716,G.622942,G.892053 nolu
Emlak vergi makbuzlar�m

kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.
Erol ÜNAL

Kad�köy Belediyesi Mali Hizmetler
Mü�avirli�i’nden alm�� oldu�um 

H 787587 ve H 737997 no’lu iki adet
geçici teminat makbuzumu
kaybettim. Hükümsüzdür.

Ercan GÜNE�

KAYIP iLANI

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60 
0 532 726 73 01 

İlanlarınız için 

İş Bankası Konut Sitesi Sokak No: 1/ B
Acıbadem Kadıköy

YARATICILI�IN do�u�tan gelen bir özellik, bir
yetenek oldu�unu mu dü�ünüyorsunuz? Evet,
öyle. Ama bu özellik “herkes” için geçerli, bu

yetenek “herkeste var”. 
Yaratıcılık, bizim do�amızın bir özelli�i.

Mayamızda var. Ama ortaya çıkması için ona
nasıl ula�aca�ımızı, nasıl kullanaca�ımızı ve nasıl
geli�tirece�imizi ö�renmemiz gerekiyor. Yani ön

hazırlık �art; her türlü yetene�in ifade bulması
için çaba ve emek gerektirmesi gibi. Stanford

Üniversitesi ö�retim üyesi ve ödüllü bir e�itimci
olan Tina Seelig, mastır ö�rencilerine verdi�i

yaratıcılık derslerini “Herkes �çin Yaratıcı Zekâ”
adıyla kitapla�tırırken içimizdeki yaratıcı

potansiyeli nasıl harekete
geçirece�imizi anlatıyor. Bugünün

dünyasında inovasyonun ve
yaratıcı tarzda sorun çözmenin ne

kadar önem kazandı�ı biliniyor.
Ama bazen yeni fikirler üretmek için

ne kadar u�ra�sak da yaratıcı bir
kıvılcım bir türlü çıkmaz. Çünkü ön

hazırlı�ımız yeterli de�ildir. ��te böyle
anlarda kullanılmak üzere yeni ve

devrimci bir model olarak �novasyon
Motoru’nu sunan Seelig, ayrıca CQ
yani “Yaratıcı Zekâ” kavramını da
geli�tiriyor. Yaratıcılık nefes almak

kadar do�aldır. Ama günümüz
dünyasında ço�umuz do�ru nefes almayı

unuttu�umuz için kurslara gidiyor ve
do�ru nefes almayı yeniden

“hatırlıyoruz”. Aynı �ey yaratıcılı�ımız
için de geçerli; onu da yeniden

“hatırlayabiliriz”.
Tina Seelig’in yazdı�ı, Ahmet
Pekiner’in çevirdi�i “Kuraldı�ı

Yayınları’ndan çıkan “Herkes �çin
Yaratıcı Zekâ” adlı kitap,

yaratıcılı�ımızı yeniden “hatırlama”
ve istedi�imiz anda hizmetimize

ça�ırma aracı.

‘Herkes �çin Yarat�c� Zekâ’ kitab� ç�kt�

Minikler çevre için yarıştı

Recy cling �n dustry Der gi si ta ra f�n dan dü zen le nen 5.
Ge ri Dö nü �üm Et kin li �i “Biz Ar t�k Çöp De �i liz” pro -
je ya r�� ma s�n da, ana oku lu ö� ren ci le ri at�k ma ter yal -

ler le ha z�r la d�k la r� pro je ler le be �e ni top lan d�.
Bu y�l be �in ci si dü zen le nen Ana okul lar Ara s� Ge ri

Dö nü �üm et kin li �i, mi nik ö� ren ci le ri ve on la r�n umut
ve ren çev re pro je le ri ni bir kez da ha bir ara ya ge tir di.
Ana oku lu ö� ren ci le ri nin ar t�k mal ze me ler le üret ti �i bir -
bi rin den il ginç pro je ler, “Biz Ar t�k Çöp De �i liz” pro je
ya r�� ma s�n da jü ri kar �� s� na ç�k t�.

Ana oku lu ha z�r l�k s� n� f� ö� ren ci le ri ne
yö ne lik ola rak ger çek le� ti rilen pro je

ya r�� ma s�y la, mi nik be yin ler de ön -
ce lik le çev re ko nu sun da far k�n -
da l�k ya rat mak ve ar t�k ma ter -
yal ler den fark l� ürün ler or ta ya
ko ya rak ya ra t� c� l�k la r� n� ar t�r -
mak he def len di. “Biz Ar t�k Çöp

De �i liz” isim li pro je ya r�� ma s� -
na, 20 ana oku lun dan yak la ��k 100

mi nik ö� ren ci ka t�l d�.
Ö� ren ci le re; ru lo, ku tu, ku ma�, pul,

bon cuk, ip vb. ar t�k ma ter yal ler ve ril di. Mi nik ö� -
ren ci ler ken di le ri ne ve ri len bu ar t�k ma ter yal ler le, ö� ret -
men le ri e� li �in de pro je le ri ni üret ti ve jü ri nin de �er len -
dir me si ne sun du. Yak la ��k bir sa at sü ren ha z�r l�k sü re ci -
nin ar d�n dan mi nik ö� ren ci ler tek tek pro je le ri ni jü ri
üye le ri ne an lat t�. Ö� ren ci le rin il gi çe ki ci pro je le ri ara s�n -
da çev re ci ro bot lar öne ç�k t�. Ay r� ca de niz le ri te miz le yen
ge mi, ha va y� ve or ma n� te miz le yen fil gi bi ça l�� ma lar yer
al d�. Ki mi ö� ren ci ler de
yap t�k la r� çev re pro je si ni
“Ge ri dö nü �üm ya pa l�m,
çev re yi ko ru ya l�m” gi bi slo -
gan lar la süs le di ler. Gü nün
so nun da tüm ö� ren ci le re
ma dal ya ve ser ti fi ka ve ri lir -
ken; ya r�� ma bi ri ni ci li �i ni
Özel Ço cuk Aka de mi si
Ana oku lu ka zan d�. 

Aka de mis yen ve e�i tim -
ci ler den olu �an jü ri de; sa -
nat ç� kim li �in den çok çev -
re ci özel li �iy le öne ç� kan
Ediz Hun, TÜK ÇEV Yö ne -

tim Ku ru lu Ba� ka n� Bey han As lan, TÜ MA KÜ DER Ge -
nel Ba� ka n� Mus ta fa Akalp, Bo �a zi çi Üni ver si te si Çev -
re Bi lim le ri Ens ti tü sü ö� re tim üye si Prof. Gü nay Ko ca -
soy, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar,
Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü dü rü Ay ten Kar tal, ÇEV -
KO Vak f� ile ti �im ve E�i tim Mü dü rü Di lek Öz can l� ile
Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü dü rü
�u le Sü mer gi bi isim ler de yer al d�. 

Anaokullar Arası Geri
Dönü�üm etkinli�ine

katılan minik
ö�rencilerin

hazırladı�ı projelerde
çevreci robotlar öne
çıktı. Ayrıca denizleri

temizleyen gemi, havayı
ve ormanı temizleyen fil

gibi çalı�malar yer aldı.

BELEDİYEDE EĞİTİM HAFTASI

KADIKOY-5:Layout 1  3/7/13  11:15 AM  Page 1



OPERA dekorlar�n�n resim, foto�raf ve
çizimlerinden olu�an “Türk Operas�nda Dekor

Resimleri Sergisi” 1 Mart Cuma ak�am� Kad�köy
Belediyesi Süreyya Operas�’nda aç�ld�.

Türkiye’de bir ilk olan sergiye ilgi yo�undu.
Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ün yan�

s�ra sergide eserleri bulunan dekoratörler ile
sinema ve tiyatro oyuncular� da aç�l�� etkinli�ine

kat�lanlar aras�ndayd�. Törende bir konu�ma
yapan Ba�kan Öztürk, serginin önemine

de�inerek 70 y�ll�k opera ve bale tarihinde

kullan�lan sahne dekorlar�n�n resim ve çizimlerini
görmenin heyecan verici oldu�unu belirtti.

Serginin, Süreyya Operas�’n�n daha önce açt���
sergiler gibi bir ilk niteli�i ta��d���n� da vurgulayan
Öztürk böyle bir sergiye ev
sahipli�i yapmaktan gurur

duyduklar�n� ifade etti.
Konu�man�n ard�ndan
Süreyya Operas� Genel

Müdürü Dr. Murat Kato�lu,
Ba�kan Selami Öztürk’e

sergiyi gezdirdi. 30 Nisan’a
kadar aç�k kalacak sergide
opera ve bale eserlerinin
sahnelenmesinde büyük

rolü olan dekor
tasar�mlar�n�n resimlerini ya

da foto�raflar�n� görmek mümkün olacak.
Sergide baz� dekoratörler daha geni�, baz�lar� ise
s�n�rl� örneklerle yer al�yor. Bunun nedeni de, iyi

bir ar�iv çal��mas� yap�lmas�na ra�men ancak bu
kadar�na ula��labilmesi.

Dekoratörlerin baz�lar� hayatta
olmad��� için, baz� dekorlar

da çok eski y�llara ait
olduklar� için bunlar�n

çizimlerine ula�mak mümkün
olamam��. Sergide 70 y�ll�k

opera ve bale tarihinde
kullan�lan sahne dekorlar�n�n
orijinal çizimlerinin yan� s�ra

dekor resimlerinin
orijinallerinden fotokopiler ve

foto�raflar bulunuyor.

Serginin gerçekle�mesinde Yücel Tanyeri ve
Osman �engezer’in büyük katk�s� bulunuyor.

�stanbul Devlet Opera ve Balesi ressamlar�ndan
�smail Aksu da, birçok dekor resminin bulunup,
kopyalar�n�n sergi için haz�rlanmas�nda özel bir

çaba harcam��. De�erli tiyatrocu Ahmet
Levendo�lu da bu sergi için yard�m�n�
esirgemeyenlerden. Türkiye’de opera

dekoratörlerinin toplu/karma retrospektif bir
sergisinin ilk kez düzenlendi�ini belirtelim! 

● Semra ÇELEB�

�s tan bul’un o es ki gü zel çeh re sin de bü yük
pa y� olan Mi mar Ke ma let tin Bey’in en
önem li ah �ap eser le rin den ta ri hi Ah met

Ra tip Pa �a Kö� kü, t�p k� ben zer le ri gi bi ka de ri -
ne terk edil mi� du rum da. Ha yat la r� n�n en co� -
ku lu, en gü zel y�l la r� n� Ac� ba dem’de ki bu ko -
nak ta ge çir mi� olan Çam l� ca K�z Li se -
si’nin es ki me zun la r�y sa, bu ta ri hi kö�k -
le bir lik te ha t� ra la r� na da sa hip ç� k� yor -
lar. 

Çam l� ca K�z Li se li ler Der ne �i �s -
tan bul �u be si, uzun sü re e�i tim gör dük -
le ri son ra da ka de ri ne terk edi len bu
özel ko na �� ya �at mak ve res to ras yo nu -
nu sa� la mak için bir fo to� raf ser gi si dü -
zen li yor. 11 Mart Pa zar te si gü nü Ka d� -
köy Be le di ye si �eh re ma ne ti Bi na s�
Mer kez Sa nat Ga le ri si’nde aç� la cak
olan ser gi de Çam l� ca K�z Li se si’nin es -
ki ve son dö nem fo to� raf la r� yer ala cak.
Çam l� ca l� Dr. Ha ti ce Bal ta c� o� lu ve fo -
to� raf e�it men le ri Me tin Kop e� li �in de,
li se y�l la r� n�n geç ti �i ta ri hi ko na �� fo -
to� raf la yan Çam l� ca K�z Li se si me zun la r� n�n,
oku lun iç ve d�� me kân la r�n da çek ti �i 70 fo -
to� raf, sa nat se ver ler le bu lu �a cak. 

Li se le ri ne sa hip ç� kan me zun lar, fo to� raf
ser gi le riy le il gi li �un la r� söy lü yor lar: 

“Mi ma ri ta ri hi mi zin özel bir ör ne �i ola rak
y�l la ra gö �üs ge ren ama son ne fe si ni ya �a yan
Ra tip Pa �a Ko na �� (Çam l� ca K�z Li se si) kö�k
bi na s� n�n aci len res to re edil me si ama c� n� ta �� -
yan fo to� raf ser gi si; Ac� ba dem cad de si üze rin -
de, çam a�aç la r� ara s�n da, böy le ola �a nüs tü bir
ya p� ol du �u nu bil me yen le ri hay re te dü �ü rür -
ken, Çam l� ca K�z Li se li le rin an� la r� n�
can lan d� ra cak ve kül tür ha ya t� m�z da yer
alan ba �a r� l� ka d�n la r�n na s�l de �er li bir
me kân da de �er li ho ca lar la ye ti� ti �i ni göz -
ler önü ne se re cek. Kar tal ka nat l� li se miz
ka ra ve ya� mu ra tes lim, her gün bi raz da -
ha ha rap olu yor. Ta rih çi le ri miz Par ga l� �b -
ra him Pa �a ’n�n ka y�p sa ra y� n� ara mak ye ri -
ne yok ol ma dan bir ta ri hi mi ra s� m� za sa hip
ç� ka rak ka mu oyu ya ra ta bi lir ler. Her fo to� -
raf ka re si nin ay r� bir an lam ta �� d� �� bu ama -
tör ser gi yi ge ze rek ta ri hi mi ze ve ge le ce �i mi ze

sa hip ç�k mak için bir ad�m ata bi lir si niz.”                               
Ka d� köy Be le di ye si �eh re ma ne ti Bi na -

s�’nda 11 Mart Pa zar te si sa at 17.00’de bir kok -
teyl le aç� la cak olan “Çam l� ca K�z Li se si Fo -
to� raf Ser gi si” 18 Mart’a ka dar zi ya ret edi le -
bi lir. 

� AH MET RA T�P PA �A KO NA �I 
Kö�k, Ac� ba dem sem tin de ve bu

isim le an� lan cad de üze rin de. Et ra f�n da -
ki ta ri hi kö�k ler den he men he men hiçbi -
ri si bu gün mev cut de �il. Ah met Ra t�p
Pa �a'n�n ah �ap, dört kat l�, be yaz bo ya l�
kö� kü bir bah çe için de ve çok gü zel bir
man za ra s� var. Uzak tan ba k�l d� ��n da uç -
ma ya ha z�r la nan bir kar ta l� an d� ran bu
mu az zam ya p� n�n ka de me li ar ka bah çe si
Fa ik Bey Mes ci di So ka ��'na ka dar uza -
n� yor. 

Ac� ba dem’de ih ti �am l� gö rün tü süy le
hâ lâ in san la r� bü yü le yen kö� kün ta ri hi de
bir o ka dar renk li. Bü tün ka p� ve pen ce -
re le ri oy ma sa nat ç� la r� ta ra f�n dan ya p� lan
54 oda l� kö� kün, mer di ven kor ku luk la -
r�n da de �er li ba ka ra kris ta li kul la n�l m��.

Bü tün ah �ap ak sa m� Vi ya na’da ya p� la rak ge ti -
ril mi�. Ah met Ra t�p Pa �a'n�n yaz l�k kö� kü, 30
bin 929 met re ka re lik bü yük bir bah çe için de
bu lu nu yor. Ya p� n�n bü tün ka p� ve pen ce re le ri,
oy ma sa nat ç� la r� ta ra f�n dan bir ku yum cu hü ne -

riy le, mü cev her gi bi i� len mi�. Mer di ven ba� la -
r�n da kris tal avi ze ler bu lu nu yor. Ta ri hî bi na da
bu lu nan oda la r�n bir k�s m�, y�l lar ön ce bu ra da
e�i tim ve ren Çam l� ca K�z Li se si'nin ye mek ha -
ne si ve ya tak ha ne si ola rak kul la n� l� yor du. Ah -
met Ra t�p Pa �a Kö� kü, 1908 �kin ci Me� ru ti ye -
ti'nden son ra bah çe si ve bü tün mü� te mi lâ t� ile
be ra ber, ba kan l�k ad� na okul ya p�l ma s� ama -
c�y la sa t�n al�n m��. Bu ra da,  Ac� ba dem Ya t� l�
Nu mu ne K�z Li se si aç�l m��. Okul k� sa za man -
da ka pan m�� ve ye ri ne �nas (K�z) Sul ta nî si
aç�l m��. Bu, Cum hu ri yet dö ne mi ne ka dar de -
vam et mi� ve Bi rin ci Dün ya Sa va ��’yla bir lik -
te ka pa nan ve sa va ��n he men er te sin de ye ni -
den aç� lan okul Çam l� ca K�z Li se si ad� n� al -
m��. 1923-1934 y�l la r� ara s�n da Çam l� ca Or ta -
oku lu ola rak hiz met ve ren okul, 1939-1940
ö� re tim y� l�n da ya p� lan bir dü zen le mey le
Çam l� ca K�z Li se si’ne dö nü� tü rül mü� ve ya t� -
l� ola rak hiz met ver me yi sür dür mü�.
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ün ya n�n ço �u ye rin de in san la r�n e�i tim
ve bil gi le ri nin az ve ya ya va�; is tek ve
bek len ti le ri nin ise h�z la ve çok art t� �� bir
sos yal dav ra n�� mo de li nin sü re ci ya �a -

n� yor. �k ti sat ç� la r�n, sos yal bi lim ci le rin “tü ke -
tim top lu mu” de dik le ri ya �am tar z� n�n te mel
özel li �i bel ki böy le bir ge nel le me ile ta n�m la -
na bi lir. Öte yan dan in san l� ��n, çev re sin de ve
dün ya da olup bi ten ler den es ki dö nem le re
gö re çok da ha faz la ha ber dar ol duk la r� n� da
söy le mek ge rek. O hal de ba� ta de �in di �i -
miz tes pit ile çe li� ki ye dü� mü� gi bi olu yo -
rum. Di ye lim ki öy le dir. Ama be nim bu iki le -
mi bi raz ol sun ir de le mek me ra k� na ka p�l ma -
m� oku yu cu nun ba ��� la ma s� n� di li yor ve de -
vam edi yo rum.

�u yer yü zü bu gün in san l� ��n ta ma m� n�n
ol ma sa da ge ni� bir ke si mi nin ula� t� �� uy -
gar l�k dü ze yi ne ga li ba son iki yüz el li-üç yüz
y�l d�r; ya ni bu har ma ki na s�/sa na yi dev ri mi ile
s�ç ra d�. He le 1800’le rin de mir yo lu ve tel graf
dün ya s� yüz y�l lar d�r al� �� la gel mi� za man ve
me kân al g� s� n� ve bu na ba� l� ya �am de �er -
le ri ni yer le bir edin ce, in san l�k yep ye ni bir
de �er ler sis te mi ne yel ken aç t�. O za ma na
ka dar ge le nek sel bir tem po ve ri tim le sey re -
den ge li� me h� z�, bir den bi re geo met rik ola -
rak art t�. Ar t�k in sa no� lu nun yer kü re de ki se -
rü ve ni ve do �ay la olan mü ca de le si bam ba� -
ka ola nak la ra; kol gü cü nün ye ri ne ma ki na la -
ra, h�z l� ula �� ma ve mal çe �it le ri ne ka vu� tu
ve sos yal ya p� lar ta ma men de �i� ti. De mir -
yo lu ve tel graf sim ge siy le ta n�m la ma ya ça -
l�� t� �� m�z “ye ni dün ya dü ze ni“ne uyum sa� -
la yan; ya ni bi lim ve tek no lo ji yi kul la nan lar;
yer yü zü nün öbür ül ke le riy le h�z la fark l� la� t� -
lar. 1400-1500’ler den ba� la ya rak di �er ül ke -
le re na za ran ge li� me tem po su nu art t� ran
Ba t� Av ru pa ül ke le ri, ara da ki far k� 1750’ler -
den son ra bü yük bir h�z la aç�p yük sel di ler.
19. yüz y� l�n uy gar l� �� ar t�k es ki ye gö re özüy -
le de, �ek liy le de ye ni bir alem dir. �n san l�k,
pa zar eko no mi si, sa na yi üre ti mi ve tü ke ti mi
de nen ol gu lar la tam ola rak o za man kar �� -
la� ma d� m�? Bi lim, tek no lo ji yi; tek no lo ji ise
üre ti mi geo met rik h�z la art t� ra rak sey ret ti ve
ga li ba t�p k� “de mir yol la r� ve tel graf lar” dev ri -
min de ol du �u gi bi �kin ci Dün ya Sa va �� ile
ba� la yan ile ri tek no lo ji/bi li �im dev rim le riy le
in san l�k yi ne bam ba� ka bir uy gar l�k ev re si ne
ge çi yor/geç ti. Nük le er gü cün, per va s�z
uçak la r�n ve as�l ilk ör nek le ri oda bü yük lü -
�ün de ki bil gi sa ya r�n yak la ��k za man da imal
edi lip kul la n�l ma s� ta rih te aç� lan ye ni say fa -
n�n sem bol le ri dir. Bir önem li fark var. Bu de -
fa, bü tün ye ni lik ler den, ye ni lik le ri ke� fe den
ve üre ten le rin ya n� s� ra, ke� fet me yen ve
üret me yen ül ke ler de ön ce “ha ber dar” olu -
yor lar; son ra on la r� it hal edi yor lar; tak lit edi -
yor lar, mü� te ri si olu yor lar… Bu gün bir ta ri hi
öy kü olan de mir yol la r� ve tel graf lar ya ni sa -
na yi dev ri mi y�l la r� n�n pek ala “ye ni dün ya
dü ze ni” idi. Gü nü müz de ki de �i �i me de ay n�
isim ve ril mi yor mu? Ba na ka l�r sa bu na bal
gi bi “2. ye ni dün ya dü ze ni” di ye bi li riz. �ki si -
nin de lo ko mo ti fi; ya ni ya ra t� c� s�/üre ti ci si Ba -
t� uy gar l� �� de �il mi? Bi rin ci si nin dün ya si ya -
se tin de ve güç ler den ge sin de ki te cel li si �u
bil di �i miz “em per ya lizm” ol mu� tu. Bu de fa
ad� n� “kü re sel le� me” (glo ba lizm) koy du lar.
El bet o gün den bu gü ne yer yü zü de �i� mi�;
“Ba t�” ol ma yan güç ler de do� mu� tur. Ve
tek no lo ji nin es kiy le k� yas ka bul et mez müt -
hi� üre tim ka pa si te si, bu nun do �al so nu cu
olan ge ni� le mi� ve ge ni� le yen pa zar lar...
Ya ni müm kün ol du �un ca ge ni�, bel li oran da
al�m gü cü olan kit le ler. Bu kit le le rin cid di bir
e�i tim den ge çi ril me le ri ge rek siz dir. As lo lan,
dün ya y� yö ne ten ak l�n ya ni ka rar ve ri ci le rin
ka rar la r� n�n in san l� �a ola bil di �in ce yay g�n -
la� t� r� la rak be nim se til me si dir. O hal de “ya -
�a s�n kit le kül tü rü”; “ya �a s�n po pü ler kül tür”.
Yük sek kül tür, bi lim, sa nat sal es te tik, ya ra t� -
c� l�k ke na ra… On lar her ke se ge rek mez. “2.
Ye ni Dün ya Dü ze ni”nin e�i tim ku rum la r�
aca ba te le viz yon ka nal la r�, rek lam ve ma ga -
zin ya y�m c� l� �� m� d�r di ye sor gu la mak ta ya rar
var d�r. �n ter net ise pro fe sör dür.

Bu dü ze nin bi rey le ri nin for mas yo nu, ken -
di le ri ni tü ket tik le ri öl çü de öz gür sa ya cak �e -
kil de olu� tu ru lup kur gu lan ma l� d�r. Bu ne -
den le in san la r�n e�i tim ka li te le ri ni yük selt -
mek ten zi ya de, tü ke tim gü dü le ri k�� k�r t�l ma -
l� d�r. Esa sen üre tim/ima lat çe �it li li �i nin ve
yo �un lu �u nun her gün bü yük bir iv mey le art -
t� ��, ade ta gök yü zün den her tür lü nes ne nin,
g� da tür le ri nin sa ç�l d� �� ye ni ha yat ta in san la -
r�n mut lu luk la r� bun la ra sa hip ola bil mek le
oran t� l� ha le gel mi� tir. Üret mek ten çok tü ke -
ten ge li� me mi� ül ke ler de bu ruh ha li da ha
da ege men dir. �h ti yaç lar ve bek len ti ler sü -
rek li g� d�k la n�r. Kit le ler bas ma ka l�p öz gür lük
ve de mok ra si yi tü ke tim sev da s�y la sar ma�-
do la� ya �a y�p gi der ler. Ar t�k ye ni öl çüt le rin,
ye ni de �er le rin rüz ga r�y la, bi linç ten so yut -
lan m�� ve nes ne ler pe �in de ko �u� ma kül tü -
rü nün ege men li �in de ki bir ha yat tar z� ku rul -
mak ta. Bu bir ger çek lik tir.

Onun için e�i tim dü ze ni de bu na gö re bi -
çim le nir, ka li te de �il sa y� sal l�k öne ç� kar. �s -
ta tis tik ler de okul ve okul lu sa y� s� n�n art t� ��
göz le nir ama, o sa y� lar ka li te/bil gi/bi linç gi bi
de �er le ri aç�k la maz. Za ten aç�k la ma s� da
pek is ten mez. Bu ye ni bir de �er ler sis te mi;
ya ni ye ni bir ha yat t�r.

Murat  KATOĞLU
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BiLGi ÇÖPE; TÜKETiM
BA� KÖ�EYE � Semra ÇELEB�

KADIKÖY’ün tarihi semtlerinden
Yelde�irmeni’nde sanat atölyeleri ve
galerilerin say�s� gün geçtikçe art�yor. 

K�sa bir zaman önce aç�lan Nehir Sanat
Galerisi de �u günlerde “Bu Dünyadan

Nâz�m Geçti” sergisine ev sahipli�i
yap�yor. 1 Mart’ta aç�lan sergi 10 Mart

Pazar gününe kadar gezilebilecek. 
Sergide Nâz�m Hikmet Ran’� anmak

amac�yla yap�lm�� 37 adet resim
sergileniyor. Ad�n� Vâlâ Nureddin’in

kitab�ndan alan sergi, “içinden geçti�imiz
emekten yoksun bu karanl�k dönemde,

Nâz�m Hikmet’i anmak ve içimize ���k
tutmak amac�yla” haz�rland�.

Serginin küratörü Nehir K�l�ç; ba�ta
Ulucanlar ve Sinop cezaevleri olmak üzere
Nâz�m Hikmet’in kald��� cezaevlerinde bu
çal��malar� sergilemek istedi�ini söylüyor. 
Sergide Vahit Akan, Belma Demir Akda�,
Saadet Akdo�an, Sevil Arslan, Dilek Nigar

Aksakal, Sevil Arslan, Ertan A�ar, Ay�e
Ceyda Aytaç, Yusuf Bilge, Turan

Büyükkahraman, Ülkü C�l�zo�lu, Sumru
Ç�nar, Semahat Çin, Akife Dekeli, Fahri
Ertürk,Havva Gül�an, Gürsel Gümü�gil,

�ah-� Hayal, Turhan Ka, Nermin
Kam��o�lu, Yasemin Ku�i, Nehir, Nuray
Nizam, Serap Öney, Ça�da� �lim Öngel,
Harika Ören, Pervin Özen, I��k Sungurlar,
Güne� �ahin, Dilek �enol, Sevinç �im�ek,

Türkan Taybara, Seyhan Peker Turgut,
Feza Y�ld�r�m Ünsal, Fato� Yalç�nkaya,
Onur Yan�k, Lütfiye Yazan ve Yasemin

Zanbak’�n Nâz�m Hikmet resimleri
bulunuyor. 

Ayr�nt�l� bilgiye Nehir Sanat Galerisi’nin
0216 345 01 33 nolu telefonundan

ula��labilir. 

ASFALT Art Gallery, 5 Mart-5 Nisan tarihleri
aras�nda günümüz video sanat�na öncülük eden

ilk deneysel çal��malar olan “Dada Sinemas�”ndan
örneklerin izlenece�i bir sergiye evsahipli�i

yap�yor. Film gösterimleri d���nda sanatç�lar�n
hareketli görüntüyü kulland�klar� 20. yüzy�l�n

ba�lar�ndan günümüz dijital teknolojilerin
olanaklar�na, “Dada Sinemas�’ndan Video

Sanat�’na” ba�l�kl� bir söyle�i de sergiye e�lik
ediyor. Film kameras� icat edildi�inden beri

hareketli görüntüler her zaman sanatç�lar�n ilgisini
çekmi�tir. Hareketli görüntünün sanatç�lar� neden
bu kadar çok etkiledi�i birçok �ekilde anlat�labilir.

Ortak olan nokta, sanatç�n�n içinde ya�ad���
dönemin popüler kültürünün en güçlü araçlar�
olan sinema, televizyon ve video teknolojisine

verdi�i kar��l�kt�r. Teknik geli�meler ve yeni
araçlar, sanatç�n�n içinde bulundu�u özellikli sanat
çevresini k�rarak sanat� popüler kültüre yakla�t�r�p,

kendisine de gerçek hayat�n sosyal ve politik
meselelerine daha yak�ndan bakma olana��

sa�lam��t�r. Günümüzde en güçlü evrensel ileti�im
ve sanat mecralar�ndan biri dijital videodur. 20.
yüzy�l�n ba�lar�nda hareketli görüntünün sanat

alan�nda kullan�lmas�yla ba�layan Video sanat�n�n
deneysel Dada Sinemas� ile ili�kisi ve tarihsel

geli�imini ele alan bu etkinlik, gündeme getirilmesi
ile bir ilk niteli�i ta��yor. 

� F�LM GÖSTER�MLER� VE 
SÖYLE��LER VAR

Festival kapsam�nda Dada Sinemas�’n�n
önemli temsilcileri Hans Richter, Marcel

Duchamp,  Viking Eggeling, Man Ray, Fernand
Leger ve Walter Ruttmann’�n filmleri gösterilecek. 

Akif Ergüleç 9 Mart Cumartesi“Dada Sinema”,
16 Mart Cumartesi ise “Avangasr Sinema” ba�l�kl�
söyle�iler gerçekle�tirecek. 23 Mart Cumartesi ise

Derya Yücel “Yeni Medya Sanat� ve Video-Art”
ba�l�kl� bir sunum gerçekle�tirecek. Söyle�ilerin

ba�lama saati 14.30. www.asfaltartgallery.com

DADA Sinemas�
Asfalt Art Gallery’de

Fotoğraflar, Çamlıca Kız
Lisesi’ni yaşatmak için…

MİMAR KEMALETTİN:
“ZAVALLI İSTANBUL…”

Yelde�irmeni’nden Nâz�m geçti…

Çamlıca Kız Lisesi mezunları,
yıllarca içinde e�itim gördükleri

tarihi Ahmet Ratip Pa�a Kona�ı’nı
ya�atmak ve restorasyonla

yeniden aya�a kaldırmak için bir
foto�raf sergisi düzenliyor.

1900’lerin ba�ında Osmanlı’nın son,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında �stanbul’a

çok önemli eserler kazandıran, Çamlıca
Kız Lisesi’nin de mimarı olan ayrıca

bugün kullandı�ımız 20 TL’nin üstünde
resmi bulunan Kemalettin Bey’in

sözleri, aradan geçen bir asra ra�men
sizce de geçerlili�ini

korumuyor mu? “Zavallı
�stanbul! Son dü�ü�

devrinde imâr adı altında
ne câhilane, ne zafimâne

yıkıma u�radı. Üçüncü
Selim’den sonra, eski

Türk sanatının incelik ve
temizlikle millî ruh

do�uran eserleri takdir
edilmedi; batı tesiri
altında batının bakı�

açı�ıyla kabala�ma ba�ladı... Asırlar
içinde geli�e geli�e yüzey süslemesinin
en kıymetlı eserlerini üretmi� olan koca

bir sanat birikimi çirkin görülmeye
ba�landı ve neticede millî sanatımızı
yitirdik. Ziyân ettik, koruyamadık...
Batının seri imâlatcıları karınlarını

�i�irdiler ama aklımız ba�ımıza
gelmedi... Hatta onların memleketimize

döktü�ü ruhsuz tek tip yapılar
gözümüze güzel görünmeye ba�ladı.
Sonuçta bu surette iktidarsız ve câhil

halde kaldık”

Kadıköy Belediyesi Süreyya
Operası’nda açılan ‘Türk Operasında

Dekor Resimleri Sergisi’
sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. 

Opera dekorları resim ve fotoğraf sergisi açıldı
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● Sem ra ÇE LE B�

30 Mart-14 Ni san ta rih -
le ri ara s�n da ger çek le� -
ti ri le cek 32. �s tan bul

Film Fes ti va li, si ne ma se ver le re
20’nin üze rin de bö lüm de 200’ü
a� k�n fil min ya n� s� ra us ta si ne ma -
c� la r�n ka t� la ca �� söy le �i ler, atöl ye
ça l�� ma la r� ve si ne ma ders le riy le
do lu iki haf ta su nu yor.

Fes ti val, 2012 ve 2013’ün
par lak film le rin den unu -
tul maz si ne ma kla sik le ri -
ne, us ta yö net men le rin
ba� ya p�t la r�n dan Sun dan ce
ve Ber lin Film Fes ti va li’nde
prö mi ye ri ya p� lan film le re,
Al t�n La le ve FA CE ya r�� ma la -
r�n dan bel ge sel ler ve ço cuk
film le ri ne uza nan zen gin prog ra -
m�y la iz le yi ciy le bu lu �a cak. Fes ti -
val prog ra m�n da “Ka d�n Hi kâ ye le -
ri” gi bi ye ni bir bö lü mün ya n� s� ra
uzun bir ara n�n ar d�n dan ye ni den
can lan d� r� lan “Ede bi yat tan Be yaz per -
de ye”, Ey lül’de ba� la ya cak 13. �s tan bul
Bi ena li i� bir li �iy le ha z�r la nan “Ben-
Kent li Va tan da� De �il Mi yim?” ve
“Ger çek Mu ci ze dir: Car los Rey ga das”
gi bi özel bö lüm ler de yer al� yor. 

32. �s tan bul Film Fes ti va -
li'nin prog ra m� 4 Mart
Pa zar te si ak �a m�
Mar t� �s tan bul Ho -
tel’de dü zen le nen
bir top lan t�y la, �KSV
Ge nel Mü dü rü Gör -
gün Ta ner, Ak bank
Ge nel Mü dü rü Ha kan
Bin ba� gil ve �s tan bul
Film Fes ti va li Di rek tö rü
Azi ze Tan ta ra f�n dan ba s� -
na aç�k lan d�.

� AÇI LI� AL MA DO -
VAR’IN SON 

F�L M�Y LE YA PI LA CAK
32. �s tan bul Film Fes ti va li,

29 Mart Cu ma ak �a m� �s tan bul

Lüt fi K�r dar Ulus la ra ra s� Kon -
gre ve Ser gi Sa ra y�’nda ki aç� l��
tö re niy le ba� la ya cak. Su nu cu -
lu �u nu Me met Ali Ala bo -
ra’n�n ya pa ca �� aç� l�� tö re ni
CNN Türk’ten can l� ya -
y�m la na cak. Tö re nin he -
men ar d�n dan, Ped ro Al -
mo do var’�n, fes ti val
kap sa m�n da “Ak bank
Ga la la r�”nda iz le ne bi -
le cek son fil mi I’m
So Ex ci ted / Ak l� m�
Oy na ta ca ��m fes ti -
va lin aç� l�� fil mi
ola rak gös te ri le -
cek.

14 Ni san
Pa zar ak �a m�
Ce mal Re �it
Rey Kon ser
S a  l o  -
n u ’ n d a
ya  p �  l a  -
cak ka -

pa n�� ve ödül tö -
re ni ise NTV’den can l�

ya y�m la na cak. Cey da Dü ven ci
ve Mert F� rat’�n su na ca �� ge ce -
de, Al t�n La le ler ile fes ti va lin
di �er ödül le ri aç�k la na cak.
Tö re nin ar d�n dan Al t�n La le
Ulus la ra ra s� Ödü lü’nü ka -
za nan film gös te ri le cek.
� LA LE BEL KIS’A S� -
NE MA ONUR ÖDÜ LÜ

�s tan bul Film Fes ti -
va li Si ne ma Onur Ödül le -
ri bu y�l al t� önem li is me
ve ri li yor. Fes ti va lin aç� -
l�� tö re nin de Tür ki ye
si ne ma s� na y�l lar bo -
yu emek ver mi� Ka -
d� köy lü oyun cu La -
le Bel k�s, gö rün tü
yö net me ni Ay te -
kin Çak mak ç�,
oyun cu Ah met
Me kin ve se -
na rist Ay �e
�a sa’ya fes -
ti va lin Si ne -

ma Onur Ödü lü tak -
dim edi le cek. At�f Y�l maz’�n

1966 y� l�n da çek ti �i, se nar yo su nu
Ay �e �a sa’n�n yaz d� �� Ah Gü zel �s tan bul,

La le Bel k�s’�n rol al d� �� Kal bi min Efen di si ve Ah -
met Me kin’in oy na d� �� Bir Türk’e Gö nül Ver dim
film le ri de fes ti val prog ra m�n da gös te ri le cek.

� COS TA GAV RAS �S TAN BUL’A 
GE L� YOR

Us ta yö net men Cos ta
Gav ras da fes ti va lin Ya -
�am Bo yu Ba �a r� Ödü -
lü’nü ala cak. Mis sing /
Ka y�p, Z ve Eden is
West / Cen net Ba t� da
gi bi film le ri nin ün lü
yö net me ni Cos ta-Gav -
ras’a ödü lü, “Ak bank
Ga la la r�” kap sa m�n da ki
fil mi Ca pi tal / Ka pi tal’in 7
Ni san Pa zar gü nü At las si ne ma -
s�n da sa at 13.30’da ger çek le� ti ri le cek
gös te ri min den ön ce ve ri le cek. Yö net men, ay n�
gün 16.00’da Ak bank Sa nat’ta Alin Ta� ç� yan mo -
de ra tör lü �ün de bir de si ne ma der si ve re cek.

Fes ti va lin bu y�l ki en son onur ödü lü ise, 32.
�s tan bul Film Fes ti va li Al t�n La le Ulus la ra ra s� Ya -
r�� ma Jü ri Ba� ka n� Pe ter We ir’e tak dim edi le cek.
Gal li po li / Ge li bo lu, De ad Po ets So ci ety / Ölü
Ozan lar Der ne �i, Gre en Card / Ye �il Kart ve The
Tru man Show / Tru man Show gi bi film le ri nin us -
ta yö net me ni Pe ter We ir’e Si ne ma Onur Ödü lü,
fes ti va lin 14 Ni san Pa zar ak �a m� ya p� la cak ka pa -
n�� ve ödül tö re nin de ve ri le cek. Yö net men, fes ti -
val kap sa m�n da si ne ma der si de ve re cek. Pe ter
We ir’in si ne ma der si 12 Ni san Cu ma gü nü
16.00’da Bo �a zi çi Üni ver si te si Mit hat Alam Film
Mer ke zi’nde ger çek le� ti ri le cek.

� BU YIL  DA KA DI KÖY LÜ LER’�N
AD RE S� REXX S� NE MA SI

Fes ti va lin gös te rim le ri Be yo� lu’nda At las, Be -
yo� lu, Pe ra Mü ze si, Ni �an ta ��’nda City’s, Or ta -
köy’de Fe ri ye ve Ka d� köy’de Rexx ol mak üze re 6
si ne ma da ya p� la cak.

Film le rin gös te rim se ans la r� 11.00, 13.30,
16.00, 19.00 ve 21.30. Fes ti va lin bü yük il gi gö ren
“Ge ce ya r� s� Ç�l g�n l� ��” bö lü mün de bu y�l her cu -
ma ve cu mar te si ge ce si 00.00’da yük sek ge ri lim li
bir film gös te ri le cek.

� GÜN DÜZ
SE ANS LA RI 5 TL.

32. �s tan bul Film Fes ti va li bi let le ri 16 Mart
Cum ar te si gü nü sa at 10.00’dan iti ba ren Bi le tix ile
At las, Be yo� lu ve Rexx si ne ma la r�n da aç� la cak
ana gi �e ler den al� na bi le cek.

Fes ti val de bi let fi yat la r� tam 15 TL, ö� ren ci
ile 65 ya� ve üs tü si ne ma se ver ler için ise

10 TL ola cak. Haf ta içi gün düz se -
ans la r�n da ki in di rim li bi let uy gu -

la ma s� bu y�l da de vam ede cek.
Fes ti val bo yun ca, haf ta içi
gün düz se ans la r� (11.00,
13.30 ve 16.00) 5 TL ola cak.

Türkiye’nin en büyük sinema etkinli�i olan 32.
Uluslararası �stanbul Film Festivali 30 Mart’ta ba�lıyor.
�ki hafta boyunca 200’ü a�kın filmin yanı sıra usta
sinemacılarla bulu�acak olan sinemaseverler için
bahar, �stanbul Film Festivali’yle geliyor.  

Sinemanın baharı 30 Mart’ta
İstanbul’a geliyor
Sinemanın baharı 30 Mart’ta
İstanbul’a geliyor
Sinemanın baharı 30 Mart’ta
İstanbul’a geliyor
Sinemanın baharı 30 Mart’ta
İstanbul’a geliyor
Sinemanın baharı 30 Mart’ta
İstanbul’a geliyor
Sinemanın baharı 30 Mart’ta
İstanbul’a geliyor
Sinemanın baharı 30 Mart’ta
İstanbul’a geliyor

Ünlü yönetmen 
Costa Gavras

Truman Show’un yönetmeni 
Peter Weir juri ba�kanlı�ı yapıcak

Lale Belkıs ile Ahmet Mekin

Onur Ödülü alıcaklar arasında.
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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�

Av. Selami ÖZTÜRK

Ya z� �� le ri Yö net me ni
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Koordinatörü
Esma BAYRAKTAR

Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

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

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

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 2 Kad�köy Belediyesi
4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

üküs ha yat, lü küs ha yat bak key fi ne yan gel de
yat, ne gü zel �ey oh ne ra hat yok tur e�in lü küs
ha yat....” Bu söz le ri ha t�r la ma ya n� n�z var m�? Bü -
yük ço �un lu �un bil di �i ni tah min edi yo rum; ya ni
de mek is ti yo rum ki Türk hal k� mü zi kal se ver.

Ken di ne öz gü, ya l�n bir olay ör gü sü ve ko lay ak�l da ka l�r
bir ez gi si olan, mü zik, dans ve di ya log la r�n e�it a��r l�k ta -
�� d� �� duy gu sal ve e� len di ri ci bu tarz tam da bi ze gö re dir.
Bu na kar ��n Türk mü zi kal le ri nin sa y� s� bir elin par mak la r� -
n� geç mez ken; yer li ol sun ya ban c� ol sun, ül ke miz de bir
se ne de sah ne le nen mü zi kal sa y� s� da nü fu su do yur mak -
tan çok uzak ta.

Di �er ta raf tan dün ya da mü zi kal, 20. yüz y� l�n dan ba -
��n dan iti ba ren di �er sah ne eser le ri nin ak si ne yük se len
bir gra fik çi zi yor. Mü zik ve dra ma an tik dö nem ler den bu
ya na bir ara da kul la n�l sa da ‘mü zi kal’ de di �i miz sah ne
ese ri nin or ta ya ç� k� �� 19. yüz y� l�n so nu nu bu lu yor. Ope ra -
dan tü re yen bu tür, ça ��n ge tir dik le ri ve zevk le riy le, ami -
ya ne ta bir le ‘ha fif’ ope ra di ye bi le ce �i miz ope ret le rin he -
men ar d�n dan ç� k� yor ve za man içe ri sin de ope ra iz le yi ci -
si nin bü yük bir k�s m� n� ça l� yor. Yan l�� an la ��l ma s�n ‘ye ri ne
geç mi yor’ an cak ope ra n�n ‘ev ril me si’ der sek çok da yan -
l�� ol maz di ye dü �ü nü yo rum. Hat ta ba z� ope ra la r�n mü zi -
kal ver si yon la r� da ya p�l d�. 

Ope ra bes te si ko nu sun da �tal ya ve Al man ya’n�n, hat -
ta Fran sa’n�n zi ya de siy le ge ri sin de ka lan �n gi liz ler, bu ye -
ni tarz la on la r�n önü ne ge çi yor lar. Bay ra �� �n gi liz ler den
alan ye ni ça ��n �n gil te re si ABD ise ay n� bay ra �� zir ve ye
di ki yor. Sa de ce sah ne le ye rek de �il el bet te, eser ler üre te -
rek. Ge or ge Gers hwin, Leo nard Bern ste in, Co le Por ter
gi bi bes te ci ler ç� ka ra rak. Pro dük si yon lar ka dar eser le ri
de pa zar la ya rak... 20. yüz y� l�n ba ��n da bü tün dün ya ya ih -
raç et tik le ri mü zi kal film le rin ‘Bro ad way’i Bro ad way yap -
mak ta ki ro lü de yad s� na maz. Fred As ta ire, Ge ne Kelly,
Gin ger Ro gers ya da Judy Gar land'� kim bil mez? Bu gün
mü zi kal ler bü tün dün ya da sah ne len se de, New York'ta ki
Bro ad way ve Lon dra'da ki West End bu tü rün kut sal
ma� bet le ri ve 'mil yar do lar la r�n' dön dü �ü en düs tri mer -
kez le ri de �il mi? 1940-60 ara s�n da ‘al t�n ça ��’n�n ar d�n -
dan de �i �im ba� l� yor. Ön ce ha fif te ma la r�n ye ri ni sos yal
te ma lar al ma ya ba� l� yor; Ba t� Ya ka s� Hi ka ye si, Dam da ki
Ke man c� gi bi.. 70'le re, 80'le re ge lin di �in de rock mü zi kal -
le ri, pop mü zi kal le ri gi bi mü zik de çe �it le ni yor. 2000'ler -
de ha li ha z�r da hit ol mu� par ça la r� bir eser de top la ya cak
hi kâ ye ler ya z�l ma ya ba� la n� yor. (Ki en ba �a r� l� s� Ab ba'n�n
mü zik le ri için ya z� lan Mam ma Mi a'd�r.) 

Ame ri ka tar t�� ma s�z ola rak; yüz ler ce y�l l�k Av ru pa
mü zik ve ope ra ta ri hi nin üze ri ne ken di mü zik li gös te ri tar -
z� n� in �a ede rek 20. yüz y� la bu ko nu da da dam ga s� n� vur -
du. Ama dün ya n�n ge ri ka lan ül ke le ri de el el de ba� ba� -
ta otur mu yor. Mü zi kal ler New York ve Lon dra’ya dün ya -
n�n dört bir ta ra f�n dan tu rist çek ti �i gi bi, ye rel pro dük si -
yon lar da bü yük il gi gö rü yor. Al man ya, Avus tur ya, Çek
Cum hu ri ye ti, Fran sa, �s pan ya gi bi Av ru pa ül ke le rin den
de az da ol sa eser ler ç� k� yor. Bir dö nem Hin dis tan’�n
‘Boll ywo od’u, ni te li �i ni tar t�� m� yo rum, ne re dey se Bro ad -
way ka dar mü zi kal film üre ti yor du. Ja pon ya, her ko nu da
ol du �u gi bi bu ko nu da da ken di ne has, Ani me ve Man -
ga odak l� ça l�� ma lar ya p� yor. 

Dö ne lim Tür ki ye’ye... Türk se yir ci si ta ra f�n dan da çok
se vi len mü zi kal ler ne den se �s tan bul'da bi le dü zen li bir
üre tim sü re ci ne gi re me di. �lk Türk mü zi ka li (ope ret di ye
de ge çer ama as len mü zik li gös te ri dir) �s tan bul �e hir Ti -
yat ro la r�’n�n o za man ki yö ne ti ci si Muh sin Er tu� rul'un si -
pa ri �i üze ri ne Ce mal ve Ek rem Rey Kar de� ler ta ra f�n dan
ya z� lan ve ilk de fa Cum hu ri ye tin 10. y�l kut la ma la r� n�n ya -
p�l d� �� 1933 y� l�n da sah ne le nen Lü küs Ha yat’t�r ve iz le yi -
ci si o gün den bu gü ne hiç bit me mi� tir. Dör dün cü kez
sah ne ye ko yu lu �u nun üze rin den otuz y� la ya k�n bir za -
man geç me si ne ra� men, ay n� pro dük si yon ha la ara l�k s�z
de vam edi yor. His se li Ha ri ka lar Kum pan ya s�, Ye di Ko ca l�
Hür müz, Ke �an l� Ali Des ta n� ve bel ki bir iki ta ne da ha var -
d�r ama i� te o ka dar; Türk mü zi kal le ri bir elin par mak la r� -
n� geç mez. Bir ara iki üç Bro ad way uyar la ma s� mü zi kal
de de nen di fa kat ömür le ri çok k� sa sür dü. Hat ta kad ro la -
r� epey ka la ba l�k ve po pü ler di. Ya büt çe de ha ta ya p�l d�,
ya halk al� �a na ka dar sab re di le me di ama bu de ne me le -
rin so nu gel me di. Dev let Ope ra ve Ba le si de ara da s� ra -
da mü zi kal ler sah ne ye ko yu yor an cak, hiç bir sü rek li li �i
yok. ��in as l�, mü zi kal oyun cu lu �u da ope ra �ar k� c� l� ��n -
dan ay r� bir �ey dir za ten. Bu ko nu da bir ba si ret siz lik var
la kin ne den? �im di ye ni bir mü zi kal sa lo nu var, Zor lu
Cen ter Per for mans Sa nat la r� Mer ke zi. Söy le nen o ki
mer ke zin yö ne ti mi için Ame ri ka l� Ne der lan der Worl dwi de
En ter ta in ment (NWE) ile an la ��l m�� ve 50 bin met re ka re -
lik mer kez dün ya n�n en ün lü mü zi kal ve dans gös te ri le ri -
ne ev sa hip li �i ya pa cak m��. Gö nül is ter ki Türk pro dük si -
yon la r� da yap s�n lar ama Ame ri ka l� la r�n bu nu mis yon edi -
ne ce �i ni hiç san mam. En az�n dan bu da bir �ey dir, ba ka -
l�m bel ki de �s tan bul’da ki mü zi kal pi ya sa s� n� can lan d� r�r
da ba� ka la r� da he ves le nir. Hiç bir �ey den ek sik kal ma yan
biz Türk le rin mü zi kal en düs tri si nin d� ��n da kal ma s� ya k� -
��k al m� yor! Ar t�k ‘�ov’ za ma n�!

As l ı  AY HAN

L

ŞOV
ZAMANI!

● Gökçe UYGUN

Ga ze te Ka d� köy’ün dik kat li okur la r�, Ta ri hi
Ha san pa �a Gaz ha ne si'nin du ru mu nu on -
lar ca kez say fa la r� m� za ta �� d� �� m� z� an�m -

sa ya cak lar d�r. Zi ra bu gü zel ve önem li en düs tri
mi ra s�, ka pa t�l d� �� 1993 y� l�n dan be ri pek çok
kez “kül tür mer ke zi” ola cak söy lem le riy le gün -
de me gel di. �s tan bul 2010 Av ru pa Kül tür Ba� -
ken ti ça l�� ma la r� n�n en id di al� ve ka l� c� pro je le -
rin den bi ri ola rak ye ni le ne cek, bir kül tür mer ke -
zi ola cak t�. Ya p�l(a)ma d�... Da ha son ra “�ha le ya -
p� la cak, ya p�l d� ama ip tal edil di, pe ki ya �im di ne
ola cak” so ru la r�y la ge çen ay la r�n ar d�n dan, geç -
ti �i miz gün ler de Ha san pa �a ma hal le sa kin le ri
ga ze te mi zi ara ya rak “Gaz ha ne du var la r� n�n y� -
k�l d� �� n�” söy le di ler. He men git tik olay ye ri ne,
çek ti �i miz fo to� raf la r� say fa da gö rü yor su nuz.
Bir de ta be la ko nul mu� tu. Ta be la da “Ta ri hi Gaz -
ha ne Bi na s� n�n Çev re Du va r� Re kons trük si yon
�n �a at�” ya z� yor du. An cak de tay l� bil gi ala bi le ce -
�i miz kim se ler yok tu gö rü nür de. Biz de ma kul
ola n� ya p�p, mül ki ye ti �s tan bul Bü yük �e hir Be le -
di ye si'nde ol du �u için, bil gi al mak için �BB Ba -
s�n Bü ro’ya ba� vur duk. An cak bir ne ti ce ala ma -
d�k....

� �BB’YE GAZ HA NE SO RU LA RI...
Bu nun üze ri ne Bil gi Edin me Ya sa s� kap sa -

m�n da �BB Be yaz Ma sa'ya ba� vur duk ve Ka d� -
köy lü ler ad� na �u so ru la r� sor duk;

“Ka d� köy-Ha san pa �a’da bu lu nan Gaz ha -
ne'nin son du ru muy la il gi li bil gi ri ca edi yo ruz.
Ha san pa �a Gaz ha ne si Res to ras yon Pro je si'nin
iha le si 15 Mart 2012 Per �em be gü nü ya p�l m�� t�.
Ça l�� ma la ra Ha zi ran'dan ön ce ba� la na ca �� söy -
len mi� ti. Aca ba ça l�� ma lar ne du rum da, ba� lan d�
m�? Ya da ne za man ba� la na cak? Ne va kit bi ti ril -
me si ön gö rü lü yor? Pro je na s�l ola cak? Ay r� ca
bu gün ler de Gaz ha ne’de çev re du va r� re kons trük -
si yon ça l�� ma s� ya p� l� yor. Bu ça l�� ma n�n ama c�,
ne ler ya p�l d� ��, ne za man bi ti ri le ce �i ko nu sun da
bil gi edin mek is ti yo ruz. Özet le ve son ola rak
�BB, 2013 y� l�n da Gaz ha ne için ne ya pa cak?”'

� ÇA LI� MA LAR
BU YIL BA� LA YA B� L�R!

1798737 nu ma ra l� ba� vu ru mu za �BB Be yaz

Ma sa’dan ge len ya n�t �u �e kil de:
“Ba� vu ru ile ti niz de yer alan ko -
nu de �er len di ril me si ve ge -
re �i için �s tan bul Bü yük -
�e hir Be le di ye si Ta ri hi
Çev re Ko ru ma Mü dür -
lü �ü’ne ile til mi� olup,
al� nan bil gi a�a �� da ki
gi bi dir. �l gi ba� vu ru da
Ka d� köy, Ha san pa �a
Gaz ha ne si'nin iha le si ne ve
ya p� la cak ça l�� ma la ra ili� kin
son du rum bil gi si is ten mek te dir.
Ha san pa �a Gaz ha ne Te sis le ri ne ili� kin “Ka -
d� köy �l çe si, Gaz ha ne Te sis le ri nin Rö lö ve, Res ti -
tüs yon, Res to ras yon, Ye ni Kul la n�m (Kül tür
Mer ke zi) ve Çev re Dü zen le me Pro je si” �s tan bul
II Nu ma ra l� Kül tür ve Ta bi at Var l�k la r� n� Ko ru -
ma Böl ge Ku ru lu'nun 22.06.2001 ta rih 6091 sa -
y� l� ka ra r� ile onay lan m�� t�r. Onay la nan ye ni kul -
la n�m avan pro je le ri nin mi ma ri ve mü hen dis lik
uy gu la ma pro je le ri nin ha z�r lan ma s� na yö ne lik
ola rak “Ka d� köy, Ha san pa �a Gaz ha ne si Mi ma ri
�n �a at, Ma ki ne, Elek trik Mü hen dis li �i Uy gu la ma
Pro je le ri” i�i, 16.03.2012 ta rih li �ha le Ko mis yo -
nu Ka ra r� ile AKANT Ta sa r�m Res to ras yon Uy -
gu la ma Ve Tic. Ltd. �ti.’ne iha le edil mi� olup,
13.04.2012 ta ri hin de söz le� me si im za lan m�� ve
17.03.2012 ta ri hi iti ba riy le pro je le rin te mi ni ne
yö ne lik ça l�� ma la ra ba� lan m�� t�r. Ça l�� ma kap sa -
m�n da çev re de ki i� gal -
le rin Gaz ha ne içe ri -
sin de ki mü da ha le le -
ri nin or ta dan kal d� r� -
la bil me si için, çev re
du va r� in �a s� na ön -
ce lik ve ril mi� tir.
2013 y� l� içe ri sin de
uy gu la ma pro je le -
ri nin te mi ni ça l�� -
ma la r� n�n so nuç -
la na ca �� ve uy -
gu la ma ça l�� ma -
la r� na ba� la na -
ca �� dü �ü nül -
mek te dir.”

Bu ya n�t tan an la ��l d� �� ka da r�y la Ta ri hi Ha -
san pa �a Gaz ha ne si, 2013 y� l� son ra s�n da-uçu
aç�k bir ta rih-kül tür mer ke zi ola cak gi bi gö rü nü -
yor. An cak bu sü re cin y�l lar d�r sü rün ce me de kal -
ma s�, ko nuy la il gi li ola rak hiç bir za man net bir
aç�k la ma ya p�l ma ma s�, bu gi ri �im için de so ru
i�a ret le ri do �ur mu yor de �il... �BB Ba� ka n� Ka dir
Top ba�’�n, Ma y�s 2011 ta ri hin de Fi kir te pe'de
yap t� �� bir ko nu� ma da, Ha san pa �a Gaz ha ne Pro -
je si için “Siz le re ya lan yan l�� �ey ler söy len di �i
ku lak la r� ma ge li yor. Ora ya bir kül tür mer ke zi ve
bir ca mii ya pa ca ��z. Di �er k�s m� n� ta ma men siz -
le rin kul la n� m� na su na ca ��z. Siz ler ne is ti yor sa -
n�z, biz ler onu ya pa ca ��z. Bi ri le ri nin de dik le ri
de �il, siz le rin de di �i ola cak” söz le ri, bu ka fa ka -
r� ��k l� �� n� per çin li yor. Topba�, geçti�imiz
günlerde Habertürk gazetesine yapt��� son
aç�klamada ise Gazhane’nin kültür merkezi
olaca��n� söyledi. 
� YAK LA �IK 30 B�N MET RE KA RE L�K

GAZ HA NE’YE ENER J� MÜ -
ZE S�

Gaz ha ne du va r� na,
çok k� sa bir sü re ön -

ce as� lan afi� te ise
pro jey le �u bil gi -
ler yer al� yor:
“ H a  s a n  p a  � a
Gaz ha ne si Pro -

je si kap sa m�n da
12.714 m2 tes cil li

ya p�, 4427 m2 ye ni
ya p� ala n�, 22514 m2

pey zaj ala n� bu lun mak ta d�r.
Ye ni kul la n�m pro je si do� rul tu sun da kül tür mer -
ke zi ola rak i� lev len di ril mek te dir. Pro je 377 ki �i
ka pa si te li kon fe rans sa lo nu, 100-150 ki �i lik 3
adet si ne ma sa lo nu, 40 ki �i lik bir adet si ne max,
ser gi sa lon la r�, atöl ye ler, ener ji mü ze si, ener ji
ens ti tü sü, lo kan ta, ka fe ter ya, ço cuk oyun evi,
oto park ve ida ri bi rim ler den olu� mak ta d�r.”
� 121 YA �IN DA K� EN DÜS TR� ÇI NA RI...

Tec sil len mi� bir en düs tri mi ra s� olan Ha san -
pa �a Gaz ha ne si, sa de ce Ka d� köy’ün de �il �s tan -
bul'un önem li en düs tri ya p� la r�n dan bi ri... Ana -
do lu ya ka s� n�n en es ki sa na yi te sis le rin den bi ri
ola rak, Os man l� en düs tri yel mi ra s� n�n er ken ör -
nek le rin den ...

1800’lü y�l lar da Ana do lu ya ka s�n da or ta ya
ç� kan gaz ta le bi ni kar �� la mak üze re Ha san pa -
�a’da ye ni bir gaz ha ne da ha ya p�l ma s� ka rar la� t� -
r�l d�. Gaz ha ne nin i� let me im ti ya z�, 1 A�us tos

1891’de 50 y�l için Pa ris li bir sa na yi ci
olan mü hen dis Char les Ge or ge’a
ve ril di. 1892’de hiz me te gi ren Ha -
san pa �a Gaz ha ne si'nin i� let me söz -
le� me si 1924’te 50 y�l için ye ni len di.
Ka d� köy-Üs kü dar ve Ana do lu Ya ka -
s� Ha va ga z� �ir ke ti, 1926’da Ye di ku -
le Gaz ha ne si’ni de sa t�n al d�. Bu �ir ket
da ha son ra i� let me im ti yaz la r� n� ve te -
sis le ri ni 1931’de �s tan bul Elek trik �ir -
ke ti'ne sat t�. An cak �s tan bul Elek trik
�ir ke ti'nin mil li le� ti ril me si nin ar d�n dan
ha va ga z� �ir ke ti ay r� la rak 1937-1944
ara s�n da fa ali yet le ri ne müs ta kil ola rak
de vam et ti. An cak za rar eden bu �ir ket,
dev let ta ra f�n dan sa t�n al�n d� ve 1945'te �s -
tan bul Be le di ye si Elek trik Tram vay Tü nel
�da re si’ne (�ETT) ba� lan d�. Gaz ha ne’ye
za man için de ye ni f� r�n lar ek len di. Böy le -
lik le o y�l lar için Ana do lu ya ka s� gaz ih ti ya -
c� n�n üze rin de bir üre tim ra ka m� na ula ��l d�
ve önem li bir kö mür ta sar ru fu sa� lan d�. An -

cak son ra la r� ta lep azal ma s� ne de niy le Gaz ha ne
13 Ha zi ran 1993’de fa ali ye ti ne son ver di. Tür ki -
ye’nin en önem li en düs tri yel kül tür mi ras la r�n -
dan bi ri olan Ha san pa �a Gaz ha ne si, üre ti min
dur ma s�y la �s tan bul’da tü rü nün son ör ne �i ola -
rak ka de ri ne terk edil di. Ga zo met re le ri sö kü lüp
sa t�l d�, hur da de po su ve çöp lük ha li ne ge ti ril di.
Fark l� dö nem ler de kö mür de po su, oto büs ga ra j�,
�ETT de po su ola rak kul la n�l d�.1994’de ka lan
par ça la r� da sö kül mek üze rey ken, S�T ala n� ilan
edi le rek ko ru ma al t� na al�n d�.

Kapatıldı�ı 1993 yılından bu yana, yani tam 20 yıldır  terk edilmi� halde duran tarihi
Hasanpa�a Gazhanesi, gerçekten de makus talihini yenecek ve kültür merkezi

olabilecek mi? ‘Kültür merkezi’ olaca�ı pek çok kez ifade edilen ama her seferinde
yine çürümeye bırakılan Gazhane için son açıklama, �BB’den geldi. 

�BB Ba�kanı Topba�, Gazhane’nin kültür merkezi olaca�ı müjdesini verdi!

Gazhane duvarına �BB tarafından asılan afi�te, Gazhane’nin yukarıdaki
temsili resimde oldu�u gibi düzenlenece�i belirtiliyor.  Ancak, �BB ‘2013 yılı
içerisinde uygulama çalı�malarına ba�lanaca�ı dü�ünülmektedir’ diyerek,

kafaları karı�tırmayı, mu�lak ifadeler kullanmayı sürdürüyor. �imdi
Kadıköylüler Gazhane’nin akıbetini merakla bekliyor....

ÖZEL ilgi alan� endsütri yap�lar� olan mimar
Cem Sorguç, zaman�nda �stanbul'da

Hasanpa�a, Poligon, Yedikule,
Dolmabahçe ve Kuzguncuk olmak üzere 5

gazhane oldu�unu an�msatarak, �unlar�
söylüyor: “Bugün hepsi hepsi metruk bir
halde, �ehrin göbe�inde duran 5 yap�....
Gazhaneler sadece eski yap� de�il, 19
yüzy�l�n teknolojisiyle kurulmu� olmalar�

mühim. Zaman�n teknolojisinin bu
topraklardaki halinin uzant�s�n� yans�tan

nadir yap�lardan... 1993 y�l�na dek
havagaz� kullan�lm�� olmas�n�n da belle�i.

Tarihsel ve toplumsal bellek.... Üzerinde en
fazla çal���lan gazhane ise-hem akademik

hem proje baz�nda-Hasanpa�a’daki.
2010’da kültür merkezi olacakt� ama

olmad�. Olmas�n� isterdim. Y�k�lmadan �slah
edilmesi ve tekrar hayat�n içine girmesi

taraftar�y�m. Kültür merkezi olabilir,
kütüphane ya da konser alan�... Yeter ki
insanlar�n kullan�m�na aç�k, girilebilir bir
alan olsun. Mesela �u an �ETT’nin oray�
kullanmas� do�ru de�il ama hiç olmazsa
insanlar oraya gidip geliyorlar, böyle bir

yap�y� görüyorlar! Romanlar�n orada
ya�amas� fikri de fena gelmiyor, en
az�ndan çocuklar kullan�yor oray�...

Çocuklar�n illegal oyun alan� olmas� bile
iyidir! Yedikule Gazhanesi böyle bile

de�il... Toplumsal bellekte bir yer tutacak.
O çocuklar ileride, ‘Gazhane’de oyun

oynard�k’ diye anlatacaklar. Geçmi�in izleri
kaybolmadan korunmal�. Belleklerimizden

kolayca silinebiliyor baz� �eyler, o
zamanlardan elimizde somut bir �eyin

kalmas� önemli elimizde.”

Terk edilmişliğinin 20. yılında Hasanpaşa Gazhanesi, toplumsal hayata kazandırılabilecek mi?

Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...
Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...
Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...
Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...
Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...
Hasanpaşa Gazhanesi’nin
BiLiNEMEYEN GELECE�i...

Fo to� raf lar:
Mus ta fa SÜR ME L�

Ba ran ÇE V�K

GAZHANELER;
ŞEHRiN iÇiNDEKi

TOZLA KAPLANMIŞ
YÜZÜK TAŞLARI...
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Kad�köylü genç yazar Ozan Ek�i’nin
“Tanr�n�n Kaderi” adl� ilk kitab� Cinius
Yay�nlar�’ndan ç�kt�. “Bu ruh bu bedende

zaten günah” alt ba�l���yla yay�nlanan roman�n
arka kapa��nda �u ifadelere yer veriliyor: “Böyle
hayatlar var biliyorum, daha kötüleri de olabilir.
Belki daha çok ac� çekip öldüler, belki de hala
ya��yorlar ölümsüz ac�lar�yla… Benim hayat�ma

gelince; ben tecavüze u�ram��, küçük bir k�z
çocu�u ve evli bir kad�n�m. Tan r� ba na ha ya t�m
bo yun ca ka de ri mi ba ha ne ede rek iki yol
su nup bi ri ni seç me mi is te di: iyi-kö tü, gü -
nah-se vap, ölüm-ya �am, cen net-ce hen -
nem. Han gi yo lu se çer sem se çe yim o be -
nim ka de rim ola cak t�. Seç me di �im yol
da be nim ka de rim, ya �a mak is te me di �im

ka de rim. Ve
ben hep seç -
me di �im yo -
lun ka de ri ni
ya �a d� m… ”

Genç ya -
zar Ozan Ek -
�i, ki ta b� yaz -
ma ya ba� la d� -
�� an dan iti ba -
ren çev re sin -
den ge len bir
do lu ele� ti ri -
nin he de fi ol -
mu�. En faz la ele� ti riy -
se ki ta b�n ad�y la il gi li
olan “Tan r� n�n ka de ri
ol maz, Tan r� ka der ya -
za r”, “Tan r� de �il Al -

lah!” gi bi tep ki ler mi�. Bu ka dar ön yar g�y la kar �� -
la ��n ca ya y�n la mak tan vaz geç mi� ama “ka de r”

onu bu gü ne sü rük le mi�:
“Ki ta b� bi tir di �im gü nün
er te si, ça l�� t� ��m i� ye rin -
den ko vul dum, se bep si z…
�çim de ki nef ret f�r t� na s�n -
da sav ru lup taz mi nat pa -
ram la bir lik te ken di mi bir
an da ya y� ne vi nin ka p� s� -
n�n önün de bul dum. Hiç
kim se um rum da de �il di
ar t�k. San ki bir �ey ya da
bir güç bu nu yap ma m� is -
te mi� ti. Bel ki de bu Tan r� -
’n�n ka de riy di …”

Ek �i, oku ray sa �öy le
ses le ni yor: 

“Ba na hak ve rir sin ya
da ver mez sin, ben ce bu -
nun bir öne mi yok. �na n� -
yo rum ki, hem bu ki tap il -

gi ni çe ke cek, hem de yaz d�k la r�m için be ni yar g� -
la ya cak s�n. Ay r� ca ki ta b� oku du �un da, ki ta b�n
bir çok fark l� ba k�� aç� s� na aç�k ol du �u nu da
göreceksin. Yazmas� benden hayali senden. �yi
seyirler…”
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● Mu zaf fer Ay han KA RA

Meh met Bay dur’un önem li ese ri “Dü dük -
lü de K�y ma l� Bam ya”y� ma ale sef da ha
ön ce iz le ye me mi� tim ve ilk kez bir

ama tör top lu luk tan iz le dim ge çen ler de… Mo da
Gö nül lü le ri Ti yat ro Gru bu’nun Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde ser gi le ye ce �i oyu na gi der -
ken aç�k söy le ye yim ki s� k� la bi le ce �i mi bi le dü -
�ün mü� tüm. Fa kat, iti raf ede yim ki he nüz ikin ci
kez sah ne alan bir oyun da, ama tör bir top lu luk
an cak bu ka dar ba �a r� l� ola bi lir. Pro fes yo nel bir
ti yat ro da bi le he nüz ikin ci kez sah ne alan bir
oyu nun otur ma s� çok zor dur. Mo da Gö nül lü le ri
Ti yat ro Gru bu’nun ho ca s� ve Dü dük lü de K�y -
ma l� Bam ya’n�n yö net me ni Hü se yin Ak �en ha -
ki ka ten bir mu ci ze ger çek le� tir mi�. 

Oyun da rol alan oyun cu lar s� r�t ma dan, hat ta
yer yer p� r�l t� l� oyun cu luk la r�y la do� ru su yö net -
me nin ça ba s� n� ta mam l� yor. �ki per de lik oyun da
de kor ve kos tüm de tam not al�r ken, pü rüz sü ze

ya k�n ak�� ve di ya log la ra ba kan, sa n�r ki en az�n -
dan bir k�s m� pro fes yo nel bu oyun cu la r�n! Oy sa,
hiç bi ri da ha ön ce sah ne to zu yut ma m��… 

Bü tün “ka d�n lar” ola bil di �in ce ro lü nün hak -
k� n� ve ri yor… “Hiz met çi”, ne re dey se ku sur suz
ve ol duk ça renk li bir oyun ç� ka r� yor. “Pos ta c�”
ve “k�z ar ka da ��” yer yer p� r�l t� l� di ye bi le ce �im
do yu ru cu bir oyun cu luk or ta ya ko yu yor. Pos ta -
c� n�n de de si “Fah ret tin Bey”i oy na yan,  huy suz
fa kat ger çek le ri de pat di ye söy le yi ve ren ih ti yar
ti pi ni fev ka la de can lan d� ran Ze ki Sö zer a�a be yi -
mi ze ay r� bir pa ran tez aç mak ge re kir. Oyun da
do �al ama çok da renk li bir ka rak ter çi zi yor Sö -
zer; k�rk y�l l�k oyun cuy mu� ça s� na jest ve mi -
mik ler le sah ne ye çok ya k�� m�� do� ru su. Dök tü -
rü yor der sem, hiç de abart m�� ol mam! 

“Fah ret tin Bey” ro lü ne ad� n� yaz d� ran de �er -
li dos tum; Mil li yet’in es ki ya z� i� le ri mü dü rü,
y�l la r�n TRT’ci si (son ola rak can l� ola rak ek ra na
ge len Çö zü me Do� ru ad l� ha ber prog ra m� ha z�r -
la y�p su nar d�) Ze ki Sö zer’in ki �i li �in de bü tün

oyun cu la r� ve oyu nun yö net me ni Ak �en’i kut lu -
yo rum. Ak �en, oyu na ce sa ret le gün cel rep lik ler
ka ta rak ve da ha gün cel ha le ge ti re rek di na mizm
ge tir mi�, iyi de yap m��. Mo da Gö nül lü le ri, oyu -
nun ge li ri ni 2013 y� l� n�n en gel li y� l� ol ma s� ne -
de niy le yü rü me en gel li Emi ne Er gün’e akü lü bir
araç ala rak de �er len dir mi�. Hak l� bir k� vanç edi -

nen Mo da Gö nül lü le ri’ni de al k�� l� yo ruz. Bu ra -
dan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e
de bir me saj ver mek ge rek; bu kad ro nun Ka d� -
köy’ün bü tün sah ne le rin de ve hat ta Ata �e hir,
Mal te pe, Kar tal ve Ada lar’da da sah ne al ma s�
çok ye rin de olur. Ye ni den oy na d� ��n da ti yat ro -
se ver ler ka ç�r ma s�n de rim. �yi se yir ler. 

Bu oyuncuların hepsi amatör
ESDEM’de ‘Yeni bir

adım, Yeni bir yaşam’
● Bü�ra TANRITANIR

F�K�RTEPE E�itim ve Sosyal Destek
Merkezi’nde (ESDEM) düzenlenen “Yeni

bir ad�m, yeni bir ya�am” konulu seminer,
28 �ubat Per�embe günü yap�ld�.
Seminerin konu�mac�s�, e�itmen-koç

ve Soroptimist Kulüpleri Federasyonu'nun
Marmara Kulübü
üyesi olan Beril

Atakul’du.
Seminer,

Soroptimist Kulüpleri
Federasyonu'nun
Marmara Kulübü
Yönetim Kurulu
Ba�kan� Birse
Özgüven’in

konu�mas�yla ba�lad�.
Özgüven, kulüp

hakk�nda dinleyenlere
bilgi verdi. 

Ard�ndan Atakul, ESDEM’de verdi�i ilk
seminerde; “Vizyon nedir?, Giri�imcilik
ruhu nedir?” gibi konular� dinleyicilere

aç�klayarak, “özgüven, deneyimler,
hatalar” gibi kavramlara örnekler verdi.

Atakul, “Hatalarla ö�renme zaman�!
Ö�rendiklerimizle neler yapabiliriz?
Gelecekte bu hatalar� ya�amaktan

korkmamal�y�z. Hatalarla ilerleyebilenler iyi
yere gelebiliyorlar” dedi. Seminerin

sonunda kat�l�mc�lar, Atakul’a te�ekkür etti.

Moda Gönüllüleri Tiyatro Grubu, Hüseyin Ak�en’in yönetti�i
Düdüklüde Kıymalı Bamya’da profesyonel tiyatrolara ta�

çıkartacak bir performans ortaya koyuyor. 

Ozan Ekşi’nin ilk kitabı raflarda
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‹nal AY DI NO⁄ LU

er gün ga ze te ler de ki ölüm ilan la r� na ba -
ka r�m. Çe �it li sos yal ke sim ler den ge ni�
bir çev rem ol du �u için dost la r� ma kar ��
son gö rev de bir ek sik lik yap mak is te -

mem. Ce na ze tö ren le ri hiç ar zu la nan bir �ey
de �il dir ama ay n� za man da dost la r�n bu lu� -
ma ye ri gi bi dir. Uzak tan, ya k�n dan ge len
dost lar ca mi de bir bir le ri ni gö rür ler. Her
grup ta ay r� bir soh bet ya p� l�r. Ce na ze na ma -
z�n dan son ra ya k�n ak ra ba lar ha riç ce ma atin
bü yük bir bö lü mü ca mi den ay r� l�r. Tö ren de,
“Ölüm en bü yük ders tir” de ni lir fa kat dik kat
edi yo rum, ben dâ hil, bir çok in san ce na ze
na ma z� k� l�n d�k tan son ra ölüm üze rin de dü -
�ün mü yor. Yol da tra fik le na s�l u� ra �a ca �� n�,
ka yan ran de vu la r� na s�l plan la ya ca �� n�, dö -
nün ce ne ler ya pa ca �� n� he sap l� yor. Oy sa ki
ho ca her can l� n�n ölü mü ta da ca �� n� söy ler
ama in san lar bir gün s� ra n�n ken di le ri ne de
ge le ce �i ni he sap la maz, ka t�l d�k la r� tö ren den
al ma la r� ge re ken ders üze rin de dur maz lar.   

Ölüm üze ri ne dü �ün mü yor, bir ne fe si al�p
ikin ci si ni ala ma ya ca �� m� z� he sap et mi yor,
yal n�z ca ölüm den kor ku yor, an�m sa d�k ça,
“Al lah ge çin den ver sin” de yip ge çi� ti ri yo ruz.
As l�n da ölüm ola s� l� �� bi le biz ler için en iyi
ders ol ma l� d�r. Bir gün ön ce �a ka la ��p ko -
nu� tu �u muz bir ar ka da ��n, bir gün son ra
ölüm ha be ri ni ala bi li yo ruz. Ölü mün en iyi
ö� ret men ol du �u nu, öl dük ten son ra gö re -
mez si niz. Önem li olan bu nu ya �ar ken an la -
mak t�r. Her in san ölü mün ka ç� n�l maz ol du -
�u nu ve her an ken di si ne de ge le bi le ce �i ni
bil me li dir. Hiç kim se ya �a d� �� gü nün son gü -
nü ol ma d� �� n� ga ran ti le ye mez. Mut la ka her
bi ri mi zin bir son gü nü ola cak t�r ve o bi zim
ta ra f� m�z dan ya �a na cak t�r.  

Öl dü �ü müz za man ne re dey se ca n� m�z
pa ha s� na bi rik tir di �i miz dün ya sal �ey le rin
tü mü ar t�k bi zim de �il dir. Ümit le ri miz, ar zu -
la r� m�z, ha yal le ri miz, her �e yi miz yok olur.
E�i miz, dos tu muz, ço cuk la r� m�z, sev di �i miz
tüm in san lar bu dün ya da ka l�r. E�er bir tek
ne fes bu den li bü yük bir de �i �i me ne den
olu yor sa o ne fe sin k�y me ti ni bi li niz. Ne fe si
al d� �� n�z sü re ce za ma n� n� z� kor ku lar la, çe -
ki� me ler le, mü ca de le ler le ge çir me yi niz. Ya -
pa bi le ce �i niz �ey le rin en iyi si ni yap mak için
s� n�r l� za ma n� n� z� en ve rim li �e kil de de �er len -
di ri niz. E�i ni zi, ço cuk la r� n� z�, dost la r� n� z�,
tüm in san la r� co� kuy la se vi niz. Ha ya t� n� z�
do lu do lu ya �a y� n�z.

Bir dos tum has ta ne de ya t� yor du ve dok -
tor la r�n ifa de si ne gö re za ma n� çok az kal -
m�� t�. Zi ya ret et tim, el le ri mi tut tu, “Ha va ne
ka dar gü zel, de niz ke na r� na in mek, de rin bir
ne fes al mak, dem li bir çay iç mek için ne bü -
yük bir öz lem du yu yo rum bi le mez si niz” de -
di. De niz ke na r�n da yü rü me nin, al� nan de rin
bir ne fe sin, bir yu dum ça y�n ne den li önem li
ol du �u nu öy le bü yük bir iç ten lik le an lat t� ki...
Has ta ne den ç�k t�k tan son ra he men sa hi le
git tim, o öz lem için de yü rü rüm zan net tim fa -
kat dü �ün dü �üm zev ki ala ma d�m. Ka fam
öy le si ne çok so run la ve dün ya sal olay la do -
luy du ki… Oy sa ki da ha bir sa at ön ce ölü me
yak la �an bir in sa n�n hiç ula �a ma ya cak ol du -
�u de niz öz le mi ni din le mi� tim. Ben ise he -
nüz kaç gün da ha gö re bi le ce �i mi bil me di -
�im de ni zin ke na r�n day d�m ve de ni zin ta d� n�
ala ma dan ka fam da gün lük so run la r� at�p tu -
tu yor dum. De ni zin ger çek ta d� n� ala bil mek
için mut la ka ölüm ta ri hi ni bil mek mi ge rek li? 

Her kes ölüm den kor ku yor. Ölüm den
kork mak ye ri ne ölü mün ger çek li �i ni bi li niz
ve ha ya t� n� z�n her an� n� çok az za ma n� n�z
kal m�� gi bi do lu do lu ya �a ma ya ça ba sarf
edi niz. Ha ya ta an lam ka zan d� ran �ey kork -
ma dan, çe kin me den ha ya t�n tüm de ne yim -
le ri ne aç�k ol mak t�r. Genç lik gün le rim de a��r
bir bo �ul ma teh li ke si at lat m�� t�m. Te da vi
son ra s� eve dö ner ken bak t�m; dün ya ay nen
dö nü yor, in san lar te la� için de ko �u� tu ru yor.
Hiç kim se ölüm teh li ke si at lat t� ��m dan ha -
ber dar de �il. Öl sey dim de dün ya için bir fark
ol ma ya cak, yi ne dö ne cek ti.                

O ne den le bil me li yiz ki ha yat bi zim ele
ge çir di �i miz bir �ey de �il, bi zim içi ne ka t� l�p
bir lik te ak ma m�z ge re ken bir �ey dir. Bir ar -
ka da ��m var d�. Tüm ya �a m� n� dün ya da bir
�ey le re sa hip ol mak için har ca m��, bu mü -
ca de le için de çok yo rul mu�, çok ac� lar çek -
mi� ti. Bir sa bah duy duk ki e�i bi le fark et me -
den, ge ce uy ku da son ne fe si ni ver mi�. Ço -
cuk la r� �im di b� rak t� �� yer den de vam edi yor -
lar. O s� f�r dan ba� la y�p bir �ey le re sa hip ol -
mak için ça ba la m��, önün de akan ha ya t� ya -
ka la ma ve ya �a ma f�r sa t� n� ka ç�r m�� t�. �im di
ço cuk la r� mil yon lar ca li ra l�k ser vet dev ra la -
rak ba� la y�p ay n� yo lu kav ga, mü ca de le, çe -
ki� me için de ay nen iz li yor lar. 

Ha yat de �er li dir. De �er li olu �u da s� n�r l�
olu �un dan kay nak la n�r. E�er ölüm ol ma say -
d�, �im di ta� dev rin de do �an 12.000 ya �� na
ula �an ve o dev rin ger çek le ri ne gö re ya �a -
yan in san lar la be ra ber olur duk. Oy sa ki ölüm
ha ya t� ye ni ler. Her do �an in sa na ken di gü -
nü nün ger çek le ri ne gö re ya �a ma ola na ��
su nar. Ölüm ha ya ta an lam ve de �er ka tar.
Ölüm süz bir ha ya t�n yü kü nü hiç kim se ta �� -
ya maz. Ölüm kur ta r� c� m�z d�r. Ölüm den kork -
ma y� n�z. Si zin kor ku nuz ölüm den de �il ha -
ya t� ya �a ya ma mak tan ol sun. Ha ya t�n ve ölü -
mün si ze ne söy le mek is te di �i ni an la ma ya
ça l� �� n�z. Ölü mün ayak ses le ri ni her an du -
yu nuz, bu dün ya da ki s� na v� iyi ve re bil mek ve
ha ya t� iyi ya �a ya bil mek için ça ba sarf edi niz.

H

ÖN CE SEV Gİ �
ÖLÜM NE
ANLATIR?

De�erli tüketiciler;
Bu sabah yine bir zam

haberiyle uyand�k.
�stanbul F�r�nc�lar Odas�
Ba�kan� tüketicilerden
özür dileyerek ekme�e
zam yap�ld���n� aç�klad�.
Art�k 250 gram ekme�i

1 TL.’den 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, hâlâ
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 etti�ini
aç�klamamaktad�r.

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.’ydi. 

� 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.

(Tüketiciyi Koruma
Derne�i Genel Merkez

Yönetim 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

Ga ze te Ka d� köy’ün
te le fon la r� sus ma d�
geç ti �i miz gün ler -

de. Okur la r� m�z �s rar la ve
is yan la ar� yor lar d� bi zi. 

Ka d� köy’de ye ni aç� -
lan Zi ra at Ban ka s� �u be -
le ri nin ta be la s�n dan Tür -
ki ye Cum hu ri ye ti (T.C.)
iba re si nin kal d� r�l d���n�
söy lü yor lar d�. Biz de he -
men bu ola y� fo to� raf la -
d�k ve  siz le re su nu yo -
ruz....

Sah ra y� ce did ci va r�n -
da, Ata türk Cad de si üze -
rin de ye ni aç� lan çok kat -
l� Zi ra at Ban ka s�’n�n ye ni

ta be la s�n da  “Tür ki ye Cum hu ri ye ti” (‘T.C) iba -
re si yer al maz ken, di �er fo to� raf lar da gö rü le -
ce �i gi bi Cad de bos tan, Çe men zar, Sah -
ra y� ce did ve Su adi ye’de uzun sü re dir
yer alan di �er �u be le rin ta be la la r�n da
T.C. ya z� yor.

� DE �� �EN “T.C.”N�N 
FO TO� RAF LA RI...

Ka d� köy lü ler, Tür ki ye’de ya -
�am tar z� n�n olum suz yön de de �i� -
mek te ol ma s� n� ele� ti re rek, “Ata -
türk Tür ki ye’si ne ya k�� ma yan
gö rün tü ler le kar �� la �� yor, Tür ki -
ye Cum hu ri ye ti te mel de �er le -
ri ne ters dü �en olay lar ya �� yo -
ruz. �n san la r�n “ya �am bi çim -
le ri’ne mü da ha le edi li yor.
Res mi ku rum ve ku ru lu� lar -
da, Cum hu ri yet’in sim ge le ri
kal d� r� l� yor. Cum hu ri yet’in is mi ne

bi le ta ham mül edil mi yor! Tür -
ki ye’nin yö ne til me bi çi mi ni
ifa de eden ve Ata türk’ün u� ru -
na bü yük mü ca de le ver di �i
“Türkiye Cumhuriyeti” ibaresi
ar t�k ta be la lar da bi le yer
alm�yor” di ye is yan et ti.

� Z� RA AT BANKASI:
“T.C. �BA RE S� 

BA �AK TA!”
Ko nuy la il gi li ola rak ban -

ka ya yap t� �� m�z ya z� l� ba� vu -
ru ya ge len ya n�t ise ay nen �öy -
le;

“Ban ka m�z ti ca ri un va n�
“T.C. Zi ra at Ban ka s� A.�.”dir.
Tüm hu ku ki ve res mi i� lem ler -

de bu un van kul la n�l ma ya de -

vam edi le cek tir. “Zi ra at Ban ka s�” Ban ka m� z�n
mar ka ad� olup mar ka ad� m� z� gös te ren lo go -
mu zun için de yer alan ba �ak fi gü rü  üze rin de

“T.C.” iba re si mu ha fa za edil mek te
ve bu �e kil de kul la n�l mak ta d�r.
Ko nu yu bil gi le ri ni ze su nar,

esen lik ler di le riz.
Say g� la r� m�z la

T.C. Z� RA AT BAN KA SI
A.�.”

� �S K� DE YAP TI
Öte yan dan �s tan bul Bü yük �e hir

Be le di ye si’ne ba� l� �s tan bul Su ve
Ka na li zas yon �da re si (�S K�) de ben -

zer bir uy gu la ma ya im za at t�. �S -
K�’nin es ki ve ye ni ka �e le ri ara s�n da

da “T.C.” far k� yer al� yor. Ön ce ki res mi
ya z�� ma la r�n da T.C. iba re si yer alan �S -

K�, ye ni ya z�� ma la r�n da T.C.’yi kul lan -
ma y� ter cih et mi yor. 

Türkiye’nin, Atatürkçülükten, Cumhuriyet’in kazanımlarından
uzakla�arak de�i�en ve dönü�en yeni yüzü, tabelalara da yansıdı...
Logosunda “T.C.” yazan Ziraat Bankası’nın yeni tabelalarında bu
ibarenin kaldırılması, vatanda�ların büyük tepkisine neden oldu!

“Türkiye Cumhuriyeti” ad� silindi!

AKP enflasyon geriliyor diyor
ama durmadan zam yapılıyor!

�SK�’nin eski ve yeni ka�eleri
arasındaki ‘T.C’ farkını bulunuz!
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● Gök çe UY GUN

Prof. Ke mal Ah met Arû... �e hir ve Böl ge
Plan la ma bi lim ala n� n�n ül ke miz de ki ön cü le -
rin den, mer hum mi mar ve �e hir plan c� s�...

UNES CO, 2012 y� l�n da 100.  do �um y�l dö nü mün -
de ulus la ra ra s� dü zey de an�l mak üze re se çil di. Ka -
rar da, “Ke mal Ah met Arû’nun bü tün dün ya mi -
mar la r� ve �e hir ci le ri için bir re fe rans ol du �u” vur -
gu la n� yor. �� te bu ne den le geç ti �i miz ay lar da, �s -
tan bul Te knik Üni ver si te si ’n de ulus la ra ra s� bir
sem poz yum ya p�l d�. “Prof. Ke mal Ah met Arû-
Do �u mu nun 100. Y� l� An ma Et kin lik le ri” ad� n� ta -
�� yan bu sem poz yu mu, say fa la r� m� za ta �� yan ise
Arû’nun, Ka d� köy’ün en müs tes na, en ye �il semt -
le rin den olan Ko �u yo lu’nun mi ma r�” ol ma s�... Bu
sem poz yu ma pa ra lel ola rak, Ko �u yo lu Ma hal le
Evi’nde de bir kon fe rans ger çek le� ti ril di geç ti �i -
miz gün ler de. �TÜ Mi mar l�k Fa kül te si �ç Mi mar -
l�k Bö lü mü Bö lüm Ba� ka n� Prof. Dr. Ha san �e ner
ve Mi mar l�k Bö lü mü Ö� re tim Üye si Yrd. Doç.
Dr. Di lek Y�l d�z, “Sü rek li lik ve De �i �im: KO �U -
YO LU” ba� l�k l� ara� t�r ma la r� n� sun du lar Ko �u yo -
lu sa kin le ri ne. Biz de bu ve si ley le, ma hal le nin yo -
lu nu tut tuk ve Prof. �e ner, Yrd. Doç. Y�l d�z ve
Ma hal le Ya �am Da ya n�� ma Der ne �i (MA YA -
DER) ku ru cu la r�n dan Cev her-Se mih Bil gin çif ti
ile Ko �u yo lu’nu ma sa ya ya t�r d�k.

� B�R MO DERN LE� ME PRO JE S� 
OLA RAK KO �U YO LU 

Y. Doç. Dr. Di lek Y�l d�z bi ze “Arû’nun Ko �u -
yo lu”nu an lat t� lar. Di lek Y�l d�z, Ko �u yo lu’nun
1950’le rin ba ��n da mo dern dö ne min en önem li
top lu ko nut uy gu la ma la r�n dan bi ri ola rak in �a
edil di �i ni, bir mo dern le� me pro je si ol du �u nu vur -
gu la ya rak, “UNES CO’nun SO KÜM (So mut Ol -

ma yan Kül tü rel Mi ras) ad�n da bir söz le� me si var -
d�r. Ko �u yo lu da bu kap sam da ele al� na bi lir. Bu ra -
da ki de �i �im sü re ci ya �am alan la r� n� h�z la yok edi -
yor. Ko �u yo lu, ko nut kim li �i ni kay be di yor. De �i -
�im el bet te ola cak ama hiç de �il se ar ka so kak lar
ko ru na bi lir di. Bu ra da çok fark l� ni te lik te i� yer le ri
var, oto park ve tra fik so ru nu ar t� yor. Gün düz nü -
fus çok, ge ce �s s�z la �� yor. Bu h�z la gi der se bu ra da
hiç ko nut ka la ma ya cak! Hiç ko nut ol ma d� ��n da da
Ko �u yo lu Ma hal le si di ye bir �ey de ola ma ya cak!”
de di. 

� ES TE T�K KU RUL OL MA LI
Ken di si de bir Ko �u yo lu sa ki ni olan Prof. Dr.

Ha san �e ner ise “Arû ho ca n�n �e hir ci lik an la y� ��
ola rak koy du �u pren sip ler, kent dok su ola rak o
gün den bu gü ne yan s� d�, ufak bo zul ma lar ol mak la
bir lik te....” yo ru mu nu yap t�.
En bü yük bo zul ma n�n sos yal
ha ya t�n ho mo jen ya p� s�n da
ya �an d� �� na dik kat çe ken �e -
ner, �un la r� söy le di; “Kom -
�u luk an la m�n da, bir ko nut
yer le� me si ola rak plan la nan
bu semt te ar t�k ne re dey se ya -
r� ya r� ya ora n�n da i� ye ri var.
Kent sel me kân de di �i miz
cad de, so kak, ve mey dan lar
gü nün de �i �ik sa at le rin de
çok fark l� yo �un luk gös te ri -
yor. Ör ne �in ge ce le ri bi zim
so kak ta sa de ce bir kaç ���k ya n� yor, çün kü çok az
ev kal d�. Di �er bir de �i �im de  Arû’nun öner di �i
bah çe li �e hir kon sep tin de ya �an d�. Bah çe li ye �il
do ku aley hi ne bir ya p� yo �un lu �u var. Zi ra bah çe
ya pa cak top rak kal ma d�. Ben ce, yak la ��k 10 se ne
son ra tüm ar ka bah çe ler be ton la �a cak. Pe ki biz ge -
le cek ku �ak la ra mi ras ola rak ne yi ak ta ra ca ��z?
Ye ni len me ka ç� n�l maz ama bu ye ni li �in ni te li �i
önem li. Ko �u yo lu özel bir yer. Be lir li il ke ler ko nu -
lup, bir es te tik ku rul olu� tu rul ma l�.”

� KO �U YO LU, ‘CA FE YO LU’ OL MA SIN’
2011’den bu ya na Ko �u yo lu’nda ça l�� ma lar

yü rü ten MA YA DER’in ku ru cu la r� ara s�n da yer
alan, ken di le ri
de bu semt te ya -
�a yan Cev her-
Se mih Bil gin
çif ti, ma hal le ye
da ir �un la r� an -
lat t�:

“ K o  � u  y o  -
lu’muz h�z la
ko nut kim li �i ni
h�z la kay be di -
yor. Ra kam lar
da bu nu do� ru -
lu yor. 

2000 y� l�n da
ko nut ora n�
yüz de 79, ti ca ri
alan yüz de 19 iken,
2012 y� l�n da ko nut
ora n� yüz de 45’e dü� -
mü�, ti ca ri alan da
yüz de 46’ya yük sel -
mi�. Ya ni 12 se ne de
ko nu ta ala n� yüz de 57
azal d�, ti ca ri alan ise
yüz de 170 art m��. Ko -
�u yo lu ca fe yo lu ol ma -
ya ba� la d�! Biz ler
bun dan ra hat s� z�z. �u
an ki imar pla n�,  tüm
par se lin ka z�l ma s� na
im kan sa� l� yor. Ya ni
bod rum kat-oto park ol ma s� için tüm par se lin ka -
z�l ma s� na imakn sa� l� yor. Bu ne de mek? A�aç l�k -
l� bir yer de tüm par sel ka z� l�n ca a�aç kök le ri kal -
m� yor. Biz tüm par se lin ka z�l ma s� na s� n�r la ma ge -
ti ril me si ni is ti yo ruz. Ye �i li ko ru mak.. Tüm he de fi -
miz bu. Bel ki ra di kal bir çö züm için, Ko �u yo lu da
Ka d� köy Ta ri hi Çar �� s� gi bi S�T ala n� ilan edi le bi -

lir. An cak o za man  Ke mal Ah met Arû’’nun mi ra -
s� na sa hip ç� k� la bi lir...”

� KO �U YO LU KÜL TÜ REL M� RAS
OLA RAK KO RUN MA LI DIR

Ko �u yo lu sa ki ni, ya zar Nük het Eren de bir ya -
z� s�n da Ko �u yo lu ve Le vent’in mi ma r� Ke mal Ah -
met Arû ile Ko �u yo lu hak k�n da �un la r� ka le me al� -
yor du; “1976 y� l�n da Ko �u yo lu’nda ya �a ma ya
ba� la d� �� m�z da, Ka d� köy’e gi den dol mu� la ra bin -
mek için yü rü dü �ü müz ge ni� mer di ven li ya ya yol -
la r� çok ho �u ma git mi� ti. Bir kaç y�l ön ce be le di ye
ta ra f�n dan ye ni le nen bu yol lar, bah çe li ev le rin çok
yük sek ol ma yan du var la r� n�n ara s�n dan ses siz ce
akan bir ne hir gi bi uza n�r; mi mo za, akas ya ko ku -
la r�, mev si mi ne gö re ge çen le re e� lik eder di. Ma -
hal le ye a�i na ol ma yan la r�n, ne re ye ç� ka ca �� n� kes -

ti re me dik le ri için pek ra� bet et -
me dik le ri mer di ven le re, ak �a -
mü zer le ri yol dan da ha ses siz
genç sev gi li ler otu rur du. On la -
r� ne tu haf bir na zar la, ne de bir
fis ke söz le in cit me den yol la r� -
na de vam eden ler ise, Ko �u yo -
lu’nun ilk sa kin le riy di. Ba z� k��
ak �am la r�n da ol du �u gi bi te pe -
de ki lam ba lar dan bi ri yan m� -
yor sa e�er, bi raz te dir gin lik du -
ya rak ko �ar ad�m lar la ay d�n l�k
ta ra fa geç mek de ge re ke bi lir di
bu ra lar da. Sa de ce ya ya la ra ait

olan bu yol la r�n ki min ta ra f�n dan dü �ü nü lüp ya p�l -
d� �� n�, do� ru su nu söy le mek ge re kir se, bir kaç haf -
ta ön ce si ne ka dar bil mi yor dum. (...) Ko �u yo -
lu’nda-Le vent ile bir lik te, 1950’li y�l la r�n ba ��n da
kent öl çe �in de yer le �im ala n� ku rul ma s� n� sa� la -
yan ki �i Ke mal Ah met Arû’ydu.  Arû, kom �u luk
ili� ki le ri ne da ya nan mü� te rek bir ya �a m�n f�r sat la -
r� n� su nar ken, sa de ce ko nut bi na la r� n� de �il, çar ��,
okul, spor ala n� gi bi ge rek li bi rim le rin yer le �i mi ni
de ye �il lik ler için de kur mu� tu. (...) Arû için kent ve
çev re si sa de ce bi na lar de �il di, ai le ve bi rey ler var -
d� kent te. Ona gö re;  hu zur için de, sa� l�k l�, ra hat
ya �a yan lar ce mi ye tin kal k�n ma s� n� sa� lar ve bu

ne den le mes -
ken ko nu su
sos yal bir ko -
nu dur. Bu gün
Ko �u yo lu’nun
gel di �i ye re
bak t� �� m�z da,
1 9 5 0 ’ l e r  d e
olu� tu ru lan ori -
ji nal kul la n� -
m�n sü rek li li �i -
ni ko ru ya ma d� -
�� gö rü lü yor.
Kat sa y� s� iki
üçü geç me me -
si ne ra� men,
ko nut lar yer le -

ri ni i� yer le ri ne b� rak -
m��. Bi na la r�n ön ve
ar ka bah çe le rin de ki
ye �il git gi de yok ol -
ma ya yüz tut mu�.
Gö zü mü zün önün de
ger çek le �en bu kent
de �i �i mi, an cak mi -
mar l�k ve mi mar l�k
ta ri hi aç� s�n dan sür -
dü re bi lir li �in or ta dan
kalk ma s� ör ne �i ola -
bi lir. Oy sa Mi mar
Ke mal Ah met
Arû’nun yap t�k la r� n�n

de vam l� l� �� n� is ti yor sak, Ko �u yo lu kül tü rel mi ras
ola rak ko run ma l� d�r. (...) Ko nut la r�n, i� yer le ri nin
tüm ya �a yan la r�, Ke mal Ah met Arû’yu ve yap t�k -
la r� n� bil me li, bir bir le ri ne ak tar ma l� ön ce. Ar d�n -
dan bir ara ya ge lip, ya ra t� lan Ko �u yo lu’nun gü nü -
mü ze uy gun ola rak de vam l� l� �� n� sa� la ya bil me
yol la r� n� bu la bi li riz hep bir lik te.”
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M�MARLIK platformu Arkitera’da  Reyhan
Suo�lu imzas�yla yay�nlanan “Geçmi�in
Modern Mimarl��� - 7: Ko�uyolu” ba�l�kl�

yaz�dan baz� sat�rba�lar�;
(...) 1950’lerden sonraki zamanlarda,

mimarl�kta uluslararas� yönelimler,
postmodernist söylemler a��r basm��,
bunun Ko�uyolu Yerle�imi’ndeki etkisi,

ancak Bo�aziçi Köprüsü’nün aç�lmas�ndan
sonra bölgenin-ne yaz�k ki-ke�fedilmesiyle

olu�maya ba�lam��t�. Konut olarak in�a
edilmi� yap�lar�n i�levleri de�i�meye, evler

birer birer ofis ve ticaret yap�lar�na
dönü�meye ba�lam��t�. Mütevaz� olarak
in�a edilmi� yap�lardan bir k�sm�, zaman

zaman bilinçli ve mimari, zaman zaman da
bilinçsiz ve baya�� biçimselci yakla��mlarla

ya de�i�tirilmi� ya da y�k�larak yeniden
in�a edilmi�ti. Bugün Ko�uyolu’nun
dokusunu; az ya da çok de�i�erek
günümüze ula�m�� Ko�uyolu toplu

konutlar�, sonradan yap�lm�� konutlar ve
ço�unlukla bölgenin dokusunu hiçe
sayarak sonradan yap�lm�� i�yerleri
olu�turuyor. (...) �n�a edildi�i y�llarda

ye�illikler içerisinde nerdeyse çat�lar�n�n
kayboldu�u bir bahçe kent görünümünde

olan yerle�me, bugün çok katl� konut
bloklar�yla çevrelenmi�. Daha da önemlisi,

1950’li y�llarda in�a edilen konutlar her
geçen gün h�zla y�k�lmakta, bu binalar�n
yerlerine çok farkl� üslup ve karakterde

yeni binalar yap�lmakta, Ko�uyolu’nun
çehresi h�zla de�i�mektedir. (...) Bölgede,
son 50 y�lda olagelen de�i�imler k�saca

özetlenecek olursa; yap� yo�unlu�u artm��,
ye�il alanlar giderek azalm��t�r, arazi

kullan�m �emas� de�i�mi�, ofis ve ticaret
alanlar� artm��t�, kullan�c� profili de�i�mi�,
dar-orta gelir grubu olan hedef kütleden

uzakla��larak daha çok üst-orta ve üst gelir
gruplar�na yönelik bir konut çevresi haline
gelmi�ti; tüm bu de�i�imlerin sonucunda

sokak dokular�, yap� tipleri, yap�larda
izlenen üsluplar da de�i�mekteydi. (...)
Emlak Bankas� taraf�ndan 1953 y�l�nda
haz�rlanan “Levend ve Ko�uyolu Evleri”
bro�üründe (�ekil. 6), bölgeden �öyle

bahis ediliyor:
“Evi bulunm�yan vatanda�lar�n, ev sahibi
olmalar�n� temin gayesiyle çal��an ve bu

çal��malar�na h�zla devam eden bankam�z,
Belediye ile mü�tereken kurdu�u �stanbul

�mar Limited Ortakl���na, Kad�köy’de
�brahima�a - Altunizade asfalt� üzerinde
Ko�uyolu namiyle mâruf mevkide sat�n

ald�rd���, araziyi imar plan� gere�ince ifraz
ettirerek geçen y�l 415 binal�k bir

mahallenin kurulmas�na te�ebbüs etmi� ve
ilk k�s�m in�aat� te�kil eden 105 bina k�sa

bir zamanda ikmal edilerek taliplerine
sat�lm��t�r. Mezkûr mahallenin ikinci k�sm�n�
te�kil etmekte olup, planlar� �stanbul �mar
Limited Ortakl���nca haz�rlanm�� ve halen

ayn� yerde yapt�r�lmakta bulunan 160 ev de
di�erleri gibi sakinlerine sükun ve saadet
içinde ya�ama imkanlar� verecek surette

tertip olunmu� güzel manzaral� binalardan
te�ekkül etmektedir. Yol, kanalizasyon, su,

elektrik tesislerini de ihtiva eden
mahallenin 150 binadan ibaret olacak son

k�sm�n�n ise önümüzdeki y�l içinde
in�aat�na geçilecek ve s�ra itibariyle halen

yapt�r�lmakta olan evlerden birini
alam�yanlar, sat�� �artlar�m�zda da

bildirildi�i gibi üçüncü k�s�m in�aat�ndan bir
ev alabilmek için tercih hakk� kazanm��

olacaklard�r.”
II. Milli Mimari Ak�m�’n�n henüz çözülmeye

ba�lad��� bir dönemde in�a edilmeye
ba�lanan Ko�uyolu konutlar� (1951), hem
biçimcili�e kaçmayan yal�n nitelikte yerel

Türk ve Anadolu mimarisi izlerini
ta��makta, hem de Modern Mimari ve
Rasyonalizm’in olanaklar�n� ve tasar�m

anlay���n� kullan�yor. (...) Cumhuriyet’in ilk
y�llar�ndaki Modern Mimari yap�tlar�n�n pek

az�n�n günümüze ula�t��� bir ortamda,
Ko�uyolu bölgesinin dokusunun ve

yerle�im niteliklerinin ço�unlukla
korunmas�, Ko�uyolu Evleri’nden de bir

tak�m de�i�ikler geçirerek de olsa
günümüze ula�an örneklerinin bulunmas�,
dönemin mimari ideallerini göstermesi ve
halen yüksek nitelikli ve ya�ayan bir çevre

sunmas� bak�m�ndan anlaml�.

Bizans ve Osmanlı dönemlerinde en hızlı atların yarı�larına
sahne olan, adını da buradan alan Ko�uyolu,1950’lerde

bahçeli, az katlı evlerin oldu�u, ye�il dokusuyla dikkat çeken
tipik bir mahalleydi. Türkiye’de �ehircilik e�itiminin

önderlerinden, ünlü mimar Prof. Dr. Kemal Ahmet Arû’nun
mimarı oldu�u semt, eski güzel günlerini arıyor. Mahalle ve

konut kimli�ini kaybeden Ko�uyolu’nun ‘cafeyolu’na
dönü�üyor olması semt sakinlerini endi�elendiriyor...

1957 tarihli Ko�uyolu Kredi Yapı Sandı�ı
Evleri bro�üründen: 

“Ko�uyolu’nda meyve ve çam a�açları dolu,
geni� bir sahada bahçeli, her zevke ve

ihtiyaca uygun meskenleri in�aya
ba�lamı�tır. Mahallenin, yol, su, elektrik,

havagazı ve telefon ihtiyacı temin edilmi�tir.
Büyük bir çar�ısı ve modern bir sineması ve

ye�il sahaları olacaktır. �stanbul’un en
mutena kö�elerinden biri olan

Ko�uyolu’nda, kolaylıkla ucuz ve güzel bir
yuvaya sahip olmanız için Kredi Yapı

Sandı�ı size güzel bir imkan hazırlamı�
bulunmaktadır.”

Koşuyolu’nun geçmişe özlemi...

Foto�raf: Tunahan YURDAKUL 
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2013-ÖMSS/KURA Tercih K�lavuzundan
yerle�tirme için tercih yapan ve tercih yapacak
adaylar�n dikkat edilmesi gerekenler belli oldu.

28 �ubat 2013 tarihinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr  internet adresinden

yay�mlanan 2013-ÖMSS/KURA Tercih
K�lavuzunda yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve

Tablo-4 Devlet Personel Ba�kanl���n�n talebi
üzerine yeniden düzenlenmi�tir. Ayr�ca tercih

süresi 11 Mart 2013 tarihine kadar uzat�lm��t�r. �lgili
duyuru metni a�a��da detayl� olarak yer

almaktad�r.  
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi; ÖMSS/Kura

süresince dan��manl�k hizmeti vermektedir. Bize
Ula��n bölümünde yer alan ileti�im bilgileri

arac�l���yla merkezimizle ileti�ime geçip detayl�
bilgi alabilirsiniz. 

Baz� kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan ayn�
unvanl�, ayn� nitelikli ve ayn� ko�ullar� ta��yan

kadrolar�n tek tek tercih yap�lacak �ekilde Devlet
Personel Ba�kanl���na bildirildi�i, Devlet Personel

Ba�kanl��� taraf�ndan da ÖSYM Ba�kanl���na

bildirilen ve Tercih K�lavuzunda bu �ekilde
yay�mlanan kadrolar üzerinde Devlet Personel

Ba�kanl���nca yap�lan incelemede, bu durumdaki
kadrolar�n sadece adetlerinin birle�tirilmesi

suretiyle, engelli adaylar�n daha çok say�da kadro
için tercihte bulunabilmelerine imkân sa�lanaca��

de�erlendirilmi�, Tercih K�lavuzunda yer alan
Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4’deki ayn�

nitelik ve ko�ullar� ta��yan kadrolar�n birle�tirilerek
yeniden yay�mlanmas� talep edilmi�tir. Bu

çerçevede, kadrolar� birle�tirilen kamu kurum ve
kurulu�lar� ile bunlara ait kadrolar a�a��da yer
verildi�i �ekilde Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve

Tablo-4’de yer almaktad�r.
Bu do�rultuda; ÖSYM’nin ÖMSS/Kura tercih
sistemi ile ÖMSS/Kura 2013 Tercih K�lavuzu

yeniden düzenlenecektir.
8 Mart 2013 tarihinde sona erece�i duyurulan
tercih süresi, düzenlemeler nedeniyle adaylar�n

tercihlerini  yeniden de�erlendirmeleri için ek süre
tan�nmas�n� sa�lamak amac�yla, 11 Mart 2013

tarihi saat 23.59’a kadar uzat�lm��t�r.

Bu düzenleme nedeniyle tercihini tamamlayan
adaylar�n yeniden tercihlerini de�erlendirmeleri ve

yap�lan de�i�ikliklere göre tercihlerini
düzenlemeleri gerekmektedir. Bu de�i�iklik
nedeniyle tercihlerini yeniden düzenlemesi

gereken adaylar tercih süresi içinde tercihlerini
de�i�tirebileceklerdir. Ayr�ca; de�i�iklikten

etkilenmeyen adaylar da tercih süresi içinde
tercihlerini de�i�tirebileceklerdir. Tercih i�lemlerini
tamamlayan adaylar�n tercih bilgilerini, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih

süresi içinde kontrol etmeleri gerekmektedir.
2013-ÖMSS/KURA Tercih K�lavuzu yap�lan

düzeltmeler do�rultusunda en k�sa süre içinde
yenilenerek ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr

internet adresinden yay�mlanacak ve yeni
düzenlemeye göre tercihler al�nmaya

ba�lanacakt�r.
Adaylar�n tercihlerini yaparken, Tercih K�lavuzunda

yap�lan düzenlemelere ve de�i�ikliklere dikkat
etmeleri gerekmektedir.

Kaynak:  http://www.osym.gov.tr/belge/1-
16000/2013-omsskura-ile-ozurlu-memur-

yerlestirme-2013-omsskur-.html
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 24 14 Faks: 0216 338 88 84

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

BE� duyumuzdan biri olan i�itme, görme ve
dokunmayla birlikte çevreyle ili�kimizi sa�lar.

��itmenin azalmas� ileti�imi s�n�rland�r�r.
Ülkemizde 10 ki�iden birinde i�itme kayb�

vard�r. Gürültü i�itme kayb�n�n en s�k
sebebidir. Teknolojinin geli�mesiyle trafik, i�

makineleri, gece klüpleri, konserler, ev sinema
ve ses sistemleri, MP3 çalar ve ipodlar�n

kullan�m�, kula�a gelen sesin �iddetini artt�rd�.
Böylece 50’li ya�lardan sonra görülen i�itme

ya�lanmas� 30’lu ya�larda ortaya ç�k�yor.
Çocuk sa�l��� dergilerinde 6-19 ya� aras�

çocuklar�n yüzde 12,5’inde yüksek sese ba�l�
i�itme kayb� oldu�u bildiriliyor. Ya�l�larda

i�itme kayb� artrit ve hipertansiyondan sonra
en s�k kar��la��lan kronik sorundur. Dünya

sa�l�k örgütüne göre etkisi geri
döndürülemeyen en önemli mesleki hastal�k
gürültüye ba�l� i�itme kayb�d�r. Yüzde 100
kal�c�d�r fakat yüzde 100 önlenebilir. ��itme
kayb�n�n erken i�aretler, duyars�n�z, fakat

anlayamazs�n�z. Kalabal�k ve gürültülü yerlerde
duymak daha zordur; insanlar m�r�ldan�yor
veya geveliyor gibi gelir, s�k tekrarlat�rs�n�z

T.V.’yi daha yüksek sesle dinlersiniz, kap� ve
telefon duymakta zorlan�rs�n�z, kafan�zda veya

kula��n�zda u�ultu veya ç�nlama vard�r,
topluluktan kaçars�n�z. Görmemek insan�
e�yadan, duymamak ise insandan ay�r�r.

Gürültünün insana etkileri 4’e ayr�l�r: 
1) Fiziksel etkileri: ��itme kayb�, kural olarak

bir kol mesafesinden i�itilmek için
ba��r�yorsan�z oras� gürültülü bir yerdir. 85 dB

�iddetinde gürültülü bir ortamda 8 saat
kal�n�rsa i�itme zarar görür. 95 dB’de 1

saat,105 dB’lik gürültü
15 dakika sonra i�itme

kayb�na neden olur.
2) Fizyolojik etkileri:

Kan bas�nc�n�n
artmas�, dola��m

bozukluklar�,
solunumda h�zlanma,
kalp at��lar�nda azalma, kortizol seviyesinde

yükselme, kan �ekerinin artmas�, ba� a�r�s�na
neden olur. Diyabetlilerde i�itme kayb�n�

art�rd��� gibi diyabetin ortaya ç�kmas�na neden
oldu�u ve diyabet hastalar�n�n artmas�ndan

sorumlu oldu�u bildirilmi�tir.  
3) Psikolojik etkileri: Uykusuzluk, davran��

bozukluklar�, a��r� sinirlilik ve gerginlik.
4) Performans etkileri: �� veriminin dü�mesi,

konsantrasyon bozuklu�u, hareketlerin
yava�lamas�, yorgunluk sonucu kazalar�n

ortaya ç�kmas�na sebep olur.
Gürültünün zararlar�ndan korunmak için �u

noktalara dikkat etmek gerekir:
1) Sesin oldu�u yerden uzakla��n

2) Sesi azalt�n.
3) Yüksek seste kula��n�z� kapat�n. Bunun için

kulak t�kaçlar�n� kullanabilirsiniz, hatta
parma��n�zla bile kapatabilirsiniz, böylece
gürültüyü 15-20 db azaltm�� olursunuz.   

Çal��malar, gürültüye ba�l� i�itme kayb� ve
önlenmesinin ö�retildi�i çocuklar�n ileride
mesleki ve e�lence yerlerinde koruyucu

ayg�tlar� kullanmaya yatk�n oldu�unu
göstermi�tir. Bu yüzden toplumda bu sorunun

fark�ndal���n� art�racak çal��malar yap�lmal�,
ana baba ve ö�retmenler e�itilmelidir. 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

GÜRÜLTÜ VE İŞİTME KAYBI

Dr. Nilüfer ÜNAL
(Kadıköy Belediyesi Dr.

Rana Be�e Sa�lık
Poliklini�i KBB Uzmanı) 
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● HA BER MER KE Z�

Halk ara s�n da he mo ro idin kan se re dö -
nü� tü �ü gi bi yay g�n ve yan l�� bir ka na -
atin ol du �u nu söy le yen Op. Dr. Ay �e -

gül Ener, ka l�n ba ��r sak kan se ri ile he mo ro -
idin ba z� be lir ti le ri nin ben ze di �i ni be lir te rek,
“Oy sa ki he mo ro id kan se re dö nü� mez. Ko le -
rek tal ya ni ka l�n ba ��r sak kan se ri ile he mo ro -
idin ba z� be lir ti le ri ben ze r. Ne ya z�k ki gü nü -
müz de hâ lâ ku lak tan duy ma bil gi ler le ya da
ça �� m� z�n ge ti ri si in ter net üze rin den ya p� lan
ara� t�r ma lar la has ta lar ken di ken di le ri ne te� -
his koy ma ya ça l� �a bi li yor. Has ta lar ken di le ri -
ni he mo ro id has ta s� ola rak ni te len di re rek
utan ma, kork ma, umur sa ma ma gi bi ne den ler -
le uz man he kim mu aye ne sin den ka ç� na bi li -
yor. Ba z� va ka lar da da he mo ro it has ta l� �� ile
bir lik te kan ser has ta l� �� bir ara da e� za man l�
gö rül mek te, has ta lar �i kâ yet le ri nin mev cut
he mo ro it has ta l� ��n dan kay nak l� ol du �u dü -
�ün ce siy le mu aye ne den uzak dur duk la r� sü re -
ce ne ya z�k ki kan se rin te� hi si ni ve te da vi si ni
ge cik ti ri yor” de di.

Ge nel Cer ra hi Uzm. Op. Dr. Ay �e gül
Ener, söz le ri ni �öy le sür dür dü:

“Anal böl ge de he mo ro id, fis tül, fis sür, si -
�il gi bi bir çok fark l� has ta l�k gö rül mek te dir.
Bu böl ge has ta l�k la r� ben zer �i kâ yet le re yol
aça bil di �i için ke sin te� his an cak uz man bir
he kim ta ra f�n dan ger çek le� ti ri le cek rek to sig -
mo idos ko pik mu aye ne ile ko nu la bi li nir. Rek -

to sig mo idos ko pik mu aye ne ka l�n ba ��r sa ��n
son 15-20 cm’si nin gö rün tü le me sis tem li özel
bir alet le in ce len me si dir. Rek to sig mo idos ko -
pik mu aye ne ile ke sin te� his te bu lu nup, te da -
vi pla n� n� çiz di �i miz gi bi ka l�n ba ��r sak ta ki
mev cut ya da ola s� bir kan se ri de te� his ede bi -
li yo ruz” di ye ko nu� tu.

� AME L� YAT SIZ DA TE DA V�
MÜM KÜN OLA B� L� YOR

He mo ro idin ame li yat s�z ola rak, ya ta rak
ne ka hat dö ne mi ge rek tir me yen te da vi si nin
müm kün ol du �u nu aç�k la yan Ulus la ra ra s� On
Kli nik Ge nel Cer ra hi Uzm. Op. Dr. Ay �e gül

Ener, “He mo ro id halk ara s�n da ki bi li nen is -
miy le ‘ba sur’  ka d�n-er kek her 3 ki �i den bi rin -
de gö rü lü yor. Ka na ma, a� r�, otur ma da zor luk
gi bi �i kâ yet le re yol açan he mo ro id, has ta la r� -
n�n ya �am ka li te si ni dü �ü rü yor. He mo ro idin
4. de re ce ye ka dar olan va ka lar da ame li yat s�z
ola rak te da vi si müm kün. Bu te da vi me to du
ne ka hat dö ne mi ya ni ya ta rak din le me ge rek -
tir me di �i gi bi 10 da ki ka gi bi k� sa bir sü re içe -
ri sin de uy gu la na bi li ni yor. He mo ro idin ame li -
yat s�z te da vi sin de band li gas yon ba� ta ol mak
üze re in fra red, sur git ron, skle ro te ra pi yön -
tem le ri ni uy gu lu yo ruz” de di.

� KA DIN LAR D�K KAT!
Prok to lo ji ala n�n da sa de ce he mo ro it has -

ta l� �� n�n te da vi si ko nu sun da de �il fis tül, fis -
sür, si �il gi bi anal böl ge de gö rü len çok çe �it li
ra hat s�z l�k la r�n da te� his ve te da vi si nin ger -
çek le� ti ril di �i ni söy le yen Ener, “Fis sür ve he -
mo ro id �i ka yet le ri; ka d�n lar da hor mo nal de -
�i �ik lik ler, be be �in ka r�n içi bas k� s�, ki lo al� -
m�, ka b�z l�k gi bi ne den ler le ha mi le lik dö ne -
min de ar t� yor.  Ha mi le lik dö ne min de fis sür
ve he mo ro id den ko run mak için uz man dok to -
run öne ri le ri ve kon tro lü do� rul tu sun da bes -
len me al�� kan l� �� na dik kat edil me si ni, po sa l�
yi ye cek ler, bol su ve uy gun s� v� g� da lar tü ke -
til me si ni öne ri rim.  Yi ne uz man la r�n öne ri le -
riy le uy gun eg zer siz ve yü rü yü� le rin ya p�l ma -
s� da ba ��r sak ak ti ve ti si ni dü zen le mek te ve
ka b�z l� ��n önü ne geç mek te fay da l� ola cak t�r”
�ek lin de ko nu� tu.

ERENKÖY Zihnipa�a Halk E�itim
Merkezi, kat�l�mc�s� oldu�u Once

Upon A Time In Europe (Bir
zamanlar Avrupa’da) adl� Grundtvig
projesinin ilk toplant�s�na kat�lmak
üzere �spanya ve Portekiz’e gitti. 
�spanya’n�n koordinatörlü�ünde,

Portekiz, �talya, Yunanistan,
H�rvatistan, Danimarka, Polonya,
Türkiye ve  �zlanda’n�n kat�l�m�yla
yap�lan toplant�lar, geçti�imiz ay

�spanya ve Portekiz’de
gerçekle�tirildi. 

Toplant�da seçilen eserlerle ilgili
çal��malar sergilendi ve gerekli
payla��mlar yap�ld�. Toplant�da
Zihnipa�a Halk E�itim Merkezi

ad�na �ngilizce ö�retmeni Mürüvvet
Akto�u bir sunum yapt�. �ki y�l

sürecek olan projenin bir sonraki
toplant�s� bu ay içinde �talya ve

Yunanistan’da yap�lacak. 

Teşhisi uzman yapar

Zihnipaşa Halk Eğitim Avrupa’da

Genel cerrahinin Proktoloji
alanında çalı�malarını yürüten

Op. Dr. Ay�egül Ener, anal
bölgede görülen hastalıklar

ve hemoroid konusunda
bilgi verdi.

Erenköy Zihnipa�a Halk
E�itimi Merkezi

Grundvig projesiyle
�spanya ve Portekiz’de
Türkiye’yi temsil etti. 
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T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

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

KONFERANS

UYANMA VAKT�!  
�LKBAHARA MERHABA! 

Elif Victoria SMYR

15 Mart Cuma Saat: 19.00 – 21.00
�lkbahar gelince do�a ile birlikte vücut, zihin ve duygular�m�z uyan�yor ve yenileniyor. 

Yenibahara haz�rl�k olarak hem fiziksel, hem zihinsel olarak ar�n�p, ya�am alanlar�m�z� de
temizleyip yeni enerjilere yol açmal�y�z!

Ye�ermek üzere olan bitkiler ve a�açlar misali biz de her canl�y� besleyen güne�e ve do�a
enerjilerine susam���z!

Sa�l�k, gençlik, güzellik ve sevgi enerjilerini depolama ve art�rma yollar�n� sizlerle payla�mak
üzere  “UYANMA VAKT�, �LKBAHARA MERHABA!”

Konferans’�na davet ediyoruz!
NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklarımız numaralanmı�tır.

Yer numarası fi�lerinizi en erken konferans zamanından 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 

FUTBOLUN genç y�ld�zlar� kupalar�na kavu�tu. Maltepe Ba��büyük
Spor Kulübü Okullar Aras� Y�ld�zlar Futbol Ligi sona erdi. Mürüvvet

Han�m Ortaokulu ve Atatürk �lkö�retim Okulu’nun oynad��� son
maç�n ba�lama vuru�unu yapan Maltepe Belediye Ba�kan� Prof.
Dr. Mustafa Zengin maç öncesi oyuncularla �s�nma hareketleri
yaparak moral verdi. Maç�n bir bölümünü yedek kulübesinden
izleyen Ba�kan Zengin daha sonra kar��la�man�n geri kalan�n�

tribünden takip etti. Maç� izleyenler aras�nda Maltepe Kaymakam�
Ahmet Okur’un yan� s�ra Maltepe �lçe Emniyet Müdürü, Maltepe

�lçe Milli E�itim Müdürü ve tak�m taraftarlar� vard�. Ligin �ampiyonu
Mürüvvet Han�m �lkö�retim Okulu futbol tak�m� oldu. Maç�n

�kincilik kupas�n� �ehit �brahim Cengiz �mam Hatip Ortaokulu
al�rken üçüncülük kupas� Zümrütevler Ortaokulu’nun oldu.

8 - 14 MART 2013

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr Gençlerimiz Türkiye korfbol �ampiyonu
KADIKÖYLÜ gençler korfbolda ne kadar iddialı ve ba�arılı olduklarını gösterdi.

1-3 Mart 2013 tarihleri arasında �stanbul Kurtköy Spor Salonu’nda yapılan Gençler
Türkiye Korfbol �ampiyonası’nda aralarında �stanbul Kadıköy Lisesi’nden

8 sporcunun da bulundu�u Haydarpa�a Lisesi Spor Kulübü büyük bir ba�arıya
imza attı. Final maçında �stanbul Korfbol Spor Kulübü takımını çeki�meli geçen
40 dakikanın ardından uzatmalar sonunda 5-4 yenerek Türkiye �ampiyonlu�una

ula�tı. Turnuvanın üçüncülü�ünü Yıldız Teknik Üniversitesi kazandı.

Kupanın yıldızları belli oldu

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

Ata �e hir Be le di ye si ta ra f�n dan ödül lü sa� l�k ko -
�u su dü zen le ni yor. Tür ki ye’nin her ye rin den
ka t� l� m�n sa� la na bi le ce �i ko �u nun ama c�, da ha

sa� l�k l� bir ya �am için spo run öne mi ni vur gu la ma n�n
ya n�n da bu tür spor tif fa ali yet le rin Ata �e hir’de yay -
g�n la� ma s� n� sa� la mak. 

500 ya r�� ma c� n�n ka t� la ca �� “Ata �e hir Be le di ye si
Sa� l�k Ko �u su”, 7 Ni san Pa zar gü nü sa at 09.30’da
dü zen le ne cek. 

10 ki lo met re uzun lu �un da ki ko �u yu ta mam la yan
tüm ka t� l�m c� la ra an� ma dal ya s� ve ti �ört ve ri le cek.
Genel ka te go ride Er kek ve Ka d�n lar s� ra la ma s�n da; ya -
r�� ma y� bi rin ci bi ti ren le re 2.000’er TL, ikin ci bi ti ren le -
re 1.500’er TL, üçün cü bi ti ren le re 1.000’er TL, dör -
dün cü bi ti ren le re 600’er ve be �in ci bi ti ren le re de

400’er TL ödül ve ri le cek. Ba t� Ata �e hir’den ba� la ya -
cak ko �u, Ata �e hir’i 10 ki lo met re do la� t�k tan son ra yi -
ne Ba t� Ata �e hir’de son bu la cak.

Ko �u bo yun ca al� nan ön lem ler da hi lin de; 3 adet
am bu lans, her an ha z�r bu lu nan bir sa� l�k eki bi ve
gü zer gâh üze rin de acil va ka la ra kar �� uya r�l m�� has -
ta ne ler ko �u cu la r�n hiz me tin de ola cak. Ya r�� ma ya
ka t�l mak is te yen tüm va tan da� lar, Be le di ye ye ait
www.ata se hir.bel.tr in ter net ad re sin den ba� vu ru la r� -
n� ya pa bi lir ler.

Yet ki li le rin ko �uy la il gi li bir uya r� s� da var:
“Ata �e hir Be le di ye si Sa� l�k Ko �u su’na, ko �u ya ka -
t�l ma la r� na en gel ola bi le cek so lu num yol la r� ve kalp
has ta l�k la r� gi bi sa� l�k prob lem le ri bu lu nan va tan -
da� la r� m� z�n ka t�l ma ma s� önem le ri ca olu nur.”
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DURUŞ
BOZUKLUKLARININ

NEDENLERi?
GÜNÜMÜZDE insanlar belirli bir dönemden sonra hareketi
b�rakmakta, en k�sa mesafelere bile ta��tla gitmektedirler.

Giderek hareketsizle�en bu ortamda kilo alan ki�ilerin
özellikle kar�n bölgesinde ya�lanma ortaya ç�kmaktad�r. Bu
durum iskelet sistemini olumsuz yönde etkileyen en önemli
faktördür. ��iniz gere�i vücudunuzun baz� bölgelerini a��r�

kullanman�z (di� hekimleri, tenisçiler…) duru�unuzda
bozulmalara neden olacakt�r. �� sonras� mutlaka pilates

yaparak gücünü kaybeden taraf�n�z� e�itleyebilirsiniz.
Ergenlik döneminde, h�zla büyüyen genç, duru�un önemini
de bilmiyorsa öne e�ilerek giderek kamburunu ç�kartarak

yürüme al��kanl��� kazanabilir. Bunu özenti olarak
yapacakt�r. Sürekli ayakta duran ki�ilerde yorgunluk sonucu
duru� bozulur. Omuzlar sarkar ve zaman zaman a��rl�k bir

tarafa aktar�l�r. 
Ayak yaylar�nda çöküntü olan ki�ilerde duru� bozulur.

Ruhsal çöküntülerde kaslar duruma uyar. 
Ki�inin kendine güveni artt���nda yürüyü�ünün dikle�mesi

asl�nda beyin ile kaslar aras�nda ki ba�lant�y� çok iyi gösterir.
1-Oturulan sandalye ve kullan�lan araçlar�n sa�l�ks�z olmas�.
2-Çok dar elbiselerin, kemerlerin, ayakkab�lar�n giyilmesi.

3-Çok yumu�ak yataklarda yat�lmas�.
4-Bele korse, ku�ak, sarg� sar�lmas�. Bunlar kar�n kaslar�n�n

güçlerini kaybetmesine, ya�lanmas�na dolay�s�yla duru�
bozuklu�una yol açar.

�Y� B�R DURU� NASIL OLMALIDIR?
�yi bir duru�ta ki�i, rahat, kollar�n� yana sark�tm��, e�ilmeden

ba��na bir kitap konuldu�unda kitap dü�ürülmeden
yürüyebilecek ahenkte olmal�d�r. Omuzlar� birbirine uyumlu

olmal�, bel çukuru içeri çökmemelidir. Boyun öne
e�ilmemeli, dizler düzgün olmal�, gergin ve zorlay�c�

durumda tutulmamal�d�r. Yürüme, duru�un bozulmas�na
neden olan veya duru�un düzelmesini sa�layan çok önemli
bir uygulamad�r. Yürürken ritmik ve uyumlu yürünmelidir.
Ayaklar� yerde sürümemeli, her ad�m�n hakk� verilmelidir.
Yürüme olay� vücudun ayaklar üzerinde kayd�r�lmas�d�r.

Ad�m at�l�rken, kollar ve vücudun di�er bölümleri ile denge
sa�lan�rken, vücut a��rl��� bir ayaktan di�er aya�a aktar�l�r.
Yürümede ayak ba�parma�� çok önemlidir. Ba�parmak içe

veya d��a yönelikse yürüme zorlan�r. Sa�l�ks�z ayakkab�,
ayak parmaklar�n�n biçimini bozan ve ayak yap�s�n� zorlayan
çok önemli bir faktördür. A�a��da yer alan egzersizler ayak

sa�l��� ve yürüme de çok yararl�d�r.
1-Ayaklar aras�nda 15 cm. b�rak�lacak �ekilde durulur. Daha
sonra ayaklar�n d�� taraf�na bas�larak ayaklar birle�tirilir veya

ayaklar�n kenarlar�na bas�larak yürünür.
2-Ayaklar 25 cm. aç�ld�ktan sonra yerden ayaklarla bir �ey

tutmak isteniyormu� gibi kavrama hareketi yapmaya çal���l�r.
Yere bir kalem veya bilye konularak ayak parmaklar�yla

al�nmaya çal���l�r.
3-Ayak parmaklar� mümkün oldu�u kadar öne do�ru

uzat�larak tutulur ve bu durum korunarak yürümeye çal���l�r.
4-Duvardan 50 cm. kadar uzakta ve yüz duvara dönük

olarak durulur. Ba�parmaklar olabilece�i kadar gergin olarak
duvara do�ru uzat�l�r. El ayalar� duvara dayan�r.  Eller ba�
hizas�n�n biraz üzerinde yerle�mi� olmal�d�r. Bundan sonra
ba�parmaklar mümkün oldu�unca gergin tutulmaya gayret
edilerek burun duvara dayan�p, vücut geriye itilir. Vücut ileri-

geri hareket ettirilirken nefes al�n�p verilir ve hareketler
oldukça yava� olarak yap�l�r.

P�LATES S�STEM�N�N DURU�TAK� ÖNEM�
� Pilates her ya�tan ki�inin rahatl�kla

uygulayabilece�i bir sistemdir.
� Ayr�ca pilates egzersizleri engelli bireylere adapte edilerek

fiziksel ve ruhsal rahatlama sa�lanabilir.
� Dansç�lar ve sanatç�lar taraf�ndan özellikle tercih

edilmektedir. Çünkü kas geli�imini sa�larken, kaslar�
kal�nla�t�rmadan s�k� bir görünüm kazand�r�r.

� Duru� bozukluklar�n�n tedavisinde, esneklik kazanmada,
denge kazan�m�nda, sakatl�k rehabilitasyonunda

etkili olarak kullan�labilmektedir.
� Hamile kad�nlarda konsantrasyon ve nefes

çal��malar�ndan programl� olarak yararlanabilirler.
Nurcan BENG�N (KGM Pilates E�itimeni)

KADIKÖY GENÇLiK
KALDIĞI YERDEN DEVAM

KADIKÖY Gençlik, Türkiye
deplasmanl� bölgesel bayanlar ligi

2. devre müsabakalar�na K�z�ltoprak’�
3-0 yenerek galibiyetle ba�lad�. Maç�n

1. setine Zeynep-I��nsu-Benil-Asl�-
�eyma-Duygu- alt�s�yla ba�layan

Kad�köy Gençlik, 2 haftal�k dinlenmenin
vermi� oldu�u rehavetle zorlanarak ba�lad�.
Seti 25-17 kazanan Kad�köy Gençlik, 2. sete

daha arzulu ve istekli ba�lad�.
Kad�köy 1. setin moraliyle bu seti de
25-16 kazanarak maç� 2-0’a getirdi.

3. sete pasör Ezgi ve smaçör
Ecesu’yu alarak ba�layan Kad�köy,
kaptan Zeynep’in güzel servisleriyle
üst üste say�lar bularak bu seti de

25-8 kazanarak maç� da 3-0 kazand� ve
2. yar�ya 3 puanla ba�lad�.

Kadıköy
Gençlik

2. devreye
galibiyetle
ba�ladı.

Sakatlık futbolcunun kabusu
FOOTBALLER Magazine
Dergisi’nin Nisan sayısı
için röportaj veren Elvan
Abeylegese ve Alemitu

Bekele’nin eski
antrenörü Ertan
Hatipo�lu, Türk

futbolunda ya�anan
darbe dı�ı sakatlanmalar

üzerine açıklamalarda
bulundu. Hatipo�lu, Türk

Milli Takımı ve Be�ikta� ba�ta
olmak üzere birçok kulüpte

antrenmanlarda ya�anan
sakatlıkların birden fazla
nedeni oldu�unu, ancak

do�ru ve disiplinli bir
çalı�mayla darbe dı�ı

sakatlanmalar
ya�anmasının çok zor

oldu�unu belirtti.
Hatipo�lu, “Antrenman
esnasında sakatlanan
bir futbolcunun teknik

ekibini bir sonraki maç için
zorunlu olarak rotasyon yapmak

zorunda bırakıyor, kulüpler için
de milyonlarca liranın çöpe

atılması gibi bir sonuca neden
oluyor” diye konu�tu. 20 yıldan

fazla antrenörlük yapan
deneyimli antrenör, bilgi ve

birikimlerini artık futbol dünyası
için kullanmak istedi�ini

açıklarken, bir Alman kulübüyle
görü�me halinde oldu�unu
belirtti. Hatipo�lu, ancak
gönlünün bu bilgileri Türk

kulüplerine ve Türk
futbolcularına iletmekten yana

oldu�unu  söyledi. 

Ataşehirliler sağlığa koşuyor
Türkiye’nin her

yerinden katılımın
sa�lanabilece�i

ko�unun amacı, daha
sa�lıklı bir ya�am için

sporun önemini
vurgulamanın yanında

bu tür sportif
faaliyetlerin Ata�ehir’de

yaygınla�masını
sa�lamak. 
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Kadıköy nasıl dönüşecek?Kadıköy nasıl dönüşecek?Kadıköy nasıl dönüşecek?Kadıköy nasıl dönüşecek?Kadıköy nasıl dönüşecek?Kadıköy nasıl dönüşecek?
● Mustafa SÜRMEL�

TMMOB Ma ki na Mü hen dis le ri Oda s� �s tan bul
�u be si ta ra f�n dan 4 Mart Pa zar te si gü nü or ga ni -
ze edi len, TMMOB �n �a at Mü hen dis le ri Oda s�

�s tan bul �u be si, TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul
Bü yük kent �u be si, TMMOB �e hir Plan c� la r� Oda s�
�s tan bul �u be si, �s tan bul Ba ro su, TMMOB �s tan bul �l
Ko or di nas yon Ku ru lu ve Ka d� köy Be le di ye si’nin yer
al d� �� pa nel de, Ana do lu Ya ka s�’nda kent sel dö nü �üm
üze rin de du rul du. Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le� ti ri len pa nel de
TMMOB Ma ki na Mü hen dis le ri Oda s� �s tan bul �u be
Ba� ka n� Ze ki Ars lan mo de ra tör lük ya par ken aç� l�� ko -
nu� ma s� n� MMO Ka d� köy Tem sil ci lik Yü rüt me Ku -
ru lu Ba� ka n� Sa ni Gü ro cak yap t�.

TMMOB �n �a at Mü hen dis le ri Oda s� �s tan -
bul �u be Ba� ka n� Ce mal Gök çe, TMMOB

Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u -
be si ad� na Mü cel la Ya p� c�, TMMOB

�e hir Plan c� la r� Oda s� �s tan bul �u -
be Yö ne tim Ku ru lu Üye si K� -

vanç Kut lu ca, TMMOB �s -
tan bul �l Ko or di nas yon

Ku ru lu Sek re te ri Sü -
ley man Sol maz, Ka -

d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av.

Se la mi Öz -
türk ve

�s tan -

bul Ba ro su ad� na da Av. Alev Tu na pa nel de ko -
nu� ma c� ola rak yer al d� lar. 

“Kent sel Dö nü �üm Ya sa s� ne di yor? Afet ris ki
al t�n da ki alan la r�n dö nü� tü rül me si ad� al t�n da yü -
rü tü len ran ta yö ne lik alan lar da ye ni den dü zen len -
me si, bu nok ta da es ki bi na sa hip le ri, afet ris ki al -
t�n da ki alan lar da otu ran la r�n ne ler yap ma la r� ge -
rek ti �i, ör güt lü tav r�n öne mi ve hak la r� m�z” ko nu -
la r� n�n ele al�n d� �� pa nel iki otu rum da ya p�l d�. 

�lk otu rum da Ce mal Gök çe, Mü cel la Ya p� c�,
K� vanç Kut lu ca su num la r� n� yap t� lar. �kin ci otu -
rum da ise Sü ley man Sol maz, Se la mi Öz türk ve
Alev Tu na ko nu� tu lar. Su num la r�n ar d�n da sa lon -
da ki ka t� l�m c� la r�n so ru la r� tek tek ya n�t lan d�k tan
son ra et kin lik so na er di. 

� DEP REM GER ÇE �� VE
KENT SEL DÖ NÜ �ÜM

1999’dan bu ya na ge çen 14 y�l da dep re me ha -
z�r l�k ba� la m�n da ça l�� ma la r�n is te nil di �i gi bi git -
me di �i ni, Göl cük’te 6 ya k� n� n� kay bet mi� bi ri si
ola rak bi na la r�n bir an ön ce dep re me da ya n�k l� �e -
kil de in �a edil me si ge rek ti �i ni ko nu� ma s�n da vur -
gu la yan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk, Dep re me ha z�r l�k ve kent sel dö nü �üm ko -
nu sun da si ya si dü �ü nül me me si ge rek ti �i ni söy le -
di. Se la mi Öz türk, pek çok kez “2,07’nin 2,5’e ç� -
ka cak m�” so ru suy la da mu ha tap ol du �u nu be lir te -
rek, “O so ru nun ya n� t� ben de de �il. Bü yük �e hir
Be le di ye si’nde ve Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� -
��’nda” de di.

Öz türk ko nu� ma s�n da Hay dar pa �a Ga r�’n�n
otel ya p�l mak is ten me si ni ve Ku� di li ça y� r� na
AVM yapma karar�n�da ele� tir di.

Uzmanlar kentsel dönü�üm
kavramını masaya

yatırdıkları panelde sürecin
sancılı devam etti�ini

vurgularken, panelistler
arasında yer alan Kadıköy

Belediye Ba�kanı Av. Selami
Öztürk, 1999 depreminden
bu yana di�e dokunur bir

ilerleme kaydedilemedi�ini
ifade etti.

�STANBUL
Kadıköy’deki Ku�dili

Çayırı di�er adıyla eski
Salı Pazarı TBMM

gündemine geldi. CHP
�stanbul Milletvekili

Kadir Gökmen Ö�üt,
Genel Kurul'da yaptı�ı
konu�mada ve verdi�i
soru önergesiyle tarihi

Ku�dili Çayırı’nı
yapıla�maya açan

planı Meclis’e ta�ıdı.
�stanbul Büyük�ehir

Belediyesi'nin 3. derece do�al
S�T alanı Ku�dili Çayırı’na

AVM yapılmasına ili�kin planı
belediye meclisinden

geçirdi�ine ve planın Çevre
ve �ehircilik Bakanlı�ı

tarafından da onaylandı�ını
belirten milletvekili Kadir
Gökmen Ö�üt, Ku�dili ve
çevresinin ticari alan haline getirildi�ini

vurguladı. 

Ö�ÜT: ‘PLAN
K�MLERE FAYDA
SA�LAYACAKTIR’
Plana konu alana 1
kilometre uzaklıkta

�stanbul’un en
kapsamlı

AVM’lerinden
birinin oldu�unu
söyleyen Ö�üt,

projeyle Kadıköy
esnafının ve

trafi�in de olumsuz
etkilenece�ini söyledi. 

“Ku�dili Çayırının do�al sit
alanı olması ve geçmi�ten bu
yana yüklendi�i ye�il alan ve

deprem toplanma alanı
fonksiyonun devam

ettirilmesi kamu yararınadır”
diyen CHP’li Kadir Ö�üt, daha

önce Danı�tay’dan dönen
projenin neden yeniden

gündeme alındı�ını vurgulayarak, projenin
kimlere fayda sa�layaca�ını sordu.

Tarihi Kuşdili Çayırı
TBMM gündeminde

Kadıköylülerin yo�un
tepkisine neden olan

Tarihi Ku�dili
çayırının yapıla�maya
açılması planı CHP’li

Milletvekili Kadir
Gökmen Ö�üt

tarafından TBMM
gündemine ta�ındı.
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