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Metropolde yaşlı olmanın hikâyesi; ‘Avni Amca’ Ediz Hun, 50 yıl öncesine yolculuk yaptı
METROPOLDE ya�lı ve yalnız olmayı

anlatan ‘Avni Amca’ filmi, Kadıköy
Belediyesi’nin Ya�lılar Haftası etkinlikleri
kapsamında izleyiciyle bulu�acak. Galası

22 Mart’ta CKM’de yapılacak olan kısa film,
büyük �ehir hayatının, en sevdiklerimize

bile zaman ayırmayı eziyet olarak
görmemize neden olan hızlı ve insanı

tüketen temposuna vurgu yapıyor. � 6’da

TÜRK sinemasının unutulmaz
isimlerinden Ediz Hun, yarım asır

sonra, Ye�ilçam’da kullandı�ı
�mpala’nın direksiyonuna geçti…

Hun, �stanbul Klasik Otomobilciler
Derne�i’nce organize edilen

etkinli�e, 50 yıl önce kullandı�ı
Chevrolet Impala otomobil ile geldi. 

� Haberi Sayfa 9’da

AB Enstitüsü bünyesinde
ba�latılan AB Bilgi Merkezi

projesi kapsamında
kurulan AB Bilgi Merkezi
Ofisi Türk halkına AB’yi

anlatacak. Ofis
çalı�malarına Kadıköy’den

ba�layacak.
� Haberi Sayfa 11’de

TEK BAŞINA BiR MERKEZ

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Sakall�, büyük
dü�ünce adam�

Marx teknolojinin
insan ve toplum

hayat�n�
belirledi�ini ve
belirleyece�ini

tespit edip
söylemi�ti. 

“Aptallara göre
insanlar; �rk,

cinsiyet, milliyet,
ya�, statü, renk,
din ve dil ba�ta

olmak üzere 8’den
fazla kategoriye
ayr�l�rlar. Halbuki

olay bu kadar
komplike de�ildir. 

DEĞiŞME VE
KOŞUŞMA

BEN ÇUKURU

YiN-YANG

Egonun
bask�s�ndan

kurtulan
insanlar,

kendileri ve
ba�kalar� için

olumlu duygu ve
dü�ünceler

geli�tirebilirler. 

Kad�köy Belediyesi’nin çocuk a��z
di� sa�l��� koruyucu hekimlik

konusunda önemli bir halk sa�l��� hizmetini
ücretsiz olarak sundu�u Çocuk A��z ve Di�
Sa�l��� Merkezi 7. ya��n� kutlad�. Merkezde

Türkiye’nin dört bir yan�ndan gelen
engellilerin de di� ameliyatlar� yap�l�yor.

�� Haberi 12. Sayfada

Kadınlar artık
SUSMAYACAK!
Kadınlar artık
SUSMAYACAK!
Kadınlar artık
SUSMAYACAK!
Kadınlar artık
SUSMAYACAK!
Kadınlar artık
SUSMAYACAK!
Kadınlar artık
SUSMAYACAK!

HÜKÜMET KONAĞI MI  

LİSE Mİ ?��
Haberi 3

. Sayfada

Kadıköylülerin

yılla
rdır i

htiyaç

ve özlem duydu�u,

planlarda “h
ükümet

kona�ı yeri” 
olarak

belirle
nen

Uzunçayır  
E-5

kenarın
da hızlı b

ir

�ekilde iki in
�aat

yükseliyor. 

�� Haberi 8. Sayfada

Kad�köy, Dünya Emekçi Kad�nlar Günü’nde binlerce kad�n�n gösterisine sahne oldu. �skele
Meydan�’nda bulu�an kad�nlar, �iddetin ve sava��n sona ermesini istedi, erkek

hegemonyas�n�, cinsiyetçi politikalar� protesto etti. Bar�� taleplerinin yükseltildi�i mitinge, bir grup
holigan�n sald�rmas� ise erkek �iddetiyle mücadele edilmesinin önemini bir kez daha an�msatt�.

Minik dişlerin koruyucu merkezi 7 yaşında!
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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

15 - 21 MART 20132

�LKÖ�RET�M Ö�RENC�LER�NE 

UYGUN F�YATLARLA 
�NG�L�ZCE DERS� VER�L�R

TEL: 0536 358 54 13
TEL: 0533 457 43 17

EV TEL:0216 355 57 90
EMA�L:

canangulcelik@hotmail.com

Maltepe Park’ta Uygur
Çocuk Tiyatrosu ile

eğlence zamanı
23 Mart Cu mar te si gü nü ECE Tür ki ye Pro je Yö -

ne ti mi A.�. ta ra fın dan yö ne ti len Car re fo ur SA
Mal te pe Park Alı� ve ri� Mer ke zi’nde ço cuk lar

için özel bir et kin lik var.  Uy gur Ço cuk Ti yat ro -
su nun ha zır la dı �ı “Kır mı zı Pa buç lar” oyu nu, 23
Mart ta ri hin de Car re fo ur SA Mal te pe Park Alı� -
ve ri� Mer ke zin de ser gi le ne cek. Sa at 16.00’da

ba� la ya cak üc ret siz gös te ri le re bü tün zi ya ret çi -
ler da vet li. Ço cuk la rıy la bir lik te gü zel bir Cu mar -

te si gü nü ge çir mek is te yen her kes, Mal te pe
Park Alı� ve ri� Mer ke zi’ne da vet li...
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16 Mart 1978 y� l�n da �s tan bul Üni ver si te si Ec za c� -
l�k Fa kül te si önün de kat le di len 7 ö� ren ci bu y�l da
tö ren le an� l� yor.

16 Mart Plat for mu ta ra f�n dan dü zen le nen et kin lik -
ler kap sa m�n da  bu y�l da her y�l ol du �u gi bi Be ya z�t
Mey da n�'nda çe �it li grup lar, der nek ler, si ya si ör güt len -
me ler “an ma” ya pa cak lar. 16 Mart Plat for mu, “16 Mart
Cu mar te si gü nü sa at 13.00’te Be ya z�t’ta, Mer kez Bi na -
n�n Önün de yiz!” ça� r� s� n� yap t�. �le ti, Twit ter ve Fa ce -
bo ok’ta da pay la ��l d�.

An ma tö re ni nin ya n� s� ra Plat form, 16 Mart’�n “An -
ti-fa �ist Ö� ren ci Gü nü” ola rak bi lin me si ve ka bul le nil -
me si için ça l�� ma lar ya p� yor. Ay r� ca 16 Mart kat li am� -
n� an la tan, Enis R� za ve ar ka da� la r� n�n yap t� �� bel ge sel
fil min ça l�� ma la r� sü rü yor. Enis R� za, bel ge sel ha z�r l�k -
la r� s� ra s�n da ya p� lan gö rü� me ler den ya rar la na rak Bir -
gün ga ze te si ne iki gün lük, 16 ve 17 Mart gün le ri ya -
y�m la na cak bir di zi ha z�r la ya cak. 16 Mart Cu mar te si
ge ce si de R�d van Akar’�n CNNTURK’te ki “Hayat�n
Tan���” adl� prog ra m� Be ya z�t Mey da n�’n� ele ala cak
ve ek se nin de 16 Mart ola cak.  16 Mart Plat for mu geç -
ti �i miz y�l da Be ya z�t Mey da n�’na, kat le di len ö� ren ci -
le rin an� s� na, tem si li 16 Mart hey ke li dik mi�, aralar�nda
ser gi lerin de oldu�u çe�itli etkinlikler dü zen le mi� ti. 

� 16 MART’TA NE OL MU� TU
16 Mart Kat li am�, 16 Mart 1978 gü nü �s tan bul Üni -

ver si te si Ec za c� l�k Fa kül te si önün de 7 ö� ren ci nin ölü -
mü, 41 ö� ren ci nin de ya ra lan ma s�y la so nuç la nan bom -
ba l� ve si lah l� sal d� r� d�r.

�s tan bul Üni ver si te si Hu kuk Fa kül te si 1. s� n�f ö� -
ren ci si olan Ül kü cü ö� ren ci le rin için de giz li ce fa ali yet

gös te ren genç bir is tih ba rat ç�, �s tan bul Em ni ye ti'ne geç -
ti �i bil gi no tun da, “ül kü cü le rin 8-10 gün için de �s tan -
bul Üni ver si te si ç� k� ��n da sol cu ö� ren ci le rin üze ri ne di -
na mit at�p, si lah l� ta ra ma ya pa cak la r�’’n� bil dir mi� ti.
An cak, Em ni yet ar �i vi ne 7 Mart 1978 ta rih,
1.D.2.12780 ko duy la gi rip, res mi yet ka za nan bil gi no -
tun da be lir ti len yer ve ta rih te ger çek le �en kat li ama en -
gel olun ma d�. Bil gi no tu, kat li am la il gi li so ru� tur ma ve
yar g� la ma lar sü rer ken hiç or ta ya ç�k ma d� ta ki olay dan
19 y�l son ra da va ikin ci kez aç� l�n ca ya, bil gi no tu nun
ya z� l� �� n�n üze rin den 22 y�l ge çin ce ye ka dar...

�ük rü Bal c� ve Sü rey ya San’�n ara la r�n da bu lun du -
�u po lis �ef le ri “gö rev le rin de ka y�t s�z kal mak”la, Re �at
Al tay ise sal d� r� ya u� ra yan ö� ren ci le ri da ��l ma nok ta -
s� na ka dar ko ru ma al t�n da tut ma s� ge re kir ken üni ver si -
te ka p� s�n da terk et mek le suç lan d� lar. �z mit 1. As li ye
Ce za Mah ke me si'nde TCK 230 uya r�n ca gö re vi ih mal -
den yar g� la n�p, de lil ye ter siz li �in den be ra at et ti ler. Sa -
n�k em ni yet çi ler hak k�n da ve ri len tek ce za, po lis ba� -
mü fet ti� le ri nin öner di �i, di sip lin ce za s� ni te li �in de ki
“ih tar” ce za s� ol du. 

Ka d� köy Uzun ça y�r  E-5 ke na r�n da Ye ni Sa l�
Pa za r�’n�n he men önün de h�z la yük se len ve
Ka d� köy lü le rin bü yük bir ümit le Hü kü met

Ko na �� ya p� la ca �� n� um du �u in �a at ta so na ge li ni -
yor. Da ha ön ce Ad li ye bi na s� n�n ya p�l ma s� için ay -
r�l d� �� be lir ti len bi na n�n, Kar tal’da ye ni Ad li ye Sa -
ra y�’n�n ya p�l ma s�n dan son ra Ka d� köy Hü kü met
Ko na ��’na ay r�l d� �� id di a edil mi�, bu ra da h�z la in �a -
at�n ba� la ma s�y la Ka d� köy lü le rin bu ko nu da ümit le -
ri art m�� t�. 

Sa l� Pa za r�’n�n D-100 ka ra yo lu ta ra f�n da, ka ra -

yo lu na pa ra lel �e kil de 4-5 kat l� iki bi na n�n in �a at�
h�z la sü rü yor. Ça t� s� n�n ya p� m� sü ren  bi na la r�n bi ti -
min de ne ola rak kul la n� la ca ��, hem çev re hal k� hem
de Sa l� pa za r� es na f� ara s�n da me rak ko nu su. 

Hiçbir ta be la s� bu lun ma yan  bi na la r�n, bi ti min -
de mes lek li se si ve imam ha tip li se si ola rak kul la n� -
la ca �� ko nu �u lur ken, yet ki li ler ise Ka d� köy Hü kü -
met Ko na �� ya p�l ma s� ko nu sun da her han gi bir ge -
li� me nin ol ma d� �� n�, in�aat� de vam eden ve li se ola -
ca �� id di a edi len iki bi na ile il gi li res mi bir bil gi nin
ol ma d� �� n� ifa de et ti ler. 

� KA DI KÖY’DE HÜ KÜ MET 
KO NA �I YOK…

Ka d� köy’de, hal k�n tüm ku rum la ra bir ara da ko -
lay ca ula �a ca �� bir Hü kü met Ko na �� yok. Çünkü
resmi binalar�n hepsi farkl� yerlerde bulunuyor.

Ka d� köy lü ler es ki den ol du �u gi bi kay ma kam -
l�k la ve e�i tim ile il gi li i� lem le ri için Ba ha ri ye’ye,
ver gi i� lem le ri için Ha li ta �a Cad de si üze rin de ki ver -
gi da ire si ne, nü fus i� lem le ri için Os ma na �a Ma hal -
le si’nde es ki bir bi na da hiz met ve ren Nü fus Mü dür -
lü �ü’ne, ta pu i� lem le ri için ise Ka d� köy s� n�r la r� n�
da a��p, kom �u il çe Ata �e hir’e git me ye de vam edi -
yor lar.

Ka d� köy de Hü kü met Ko na ��’n�n bu lun ma ma s�,
tüm res mi ku rum la r�n bir bi rin den ay r� ve uzak yer -
ler de olma s� n�n en bü yük s� k�n t� s� n� ise Ka d� köy lü -
ler çe ki yor. Bir kaç da ki ka ya da sa at te ya p� la bi le cek
i� lem ler, ku rum lar ara s� me sa fe ol ma s�n dan do la y�
bir kaç gün de an cak bi ti ri le bi li yor.

� PLAN DA, HEM �DA R� TE S�S 
HEM MES LEK TE S� S� DE N� L� YOR

Ka d� köy Uzun ça y�r’da bu lu nan, mül ki ye ti Ma -
li ye Ha zi ne si'ne ait yak la ��k 56 bin met re ka re lik
alan, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si (�BB) ka y�t la -
r� na gö re Uzun ça y�r Yo lu Cad de si ile Kur ba �a l� de -
re ara s�n da ka l� yor. Bu alan, 14 Ni san 1999 onay l�
1/1000 öl çek li “D100 Gü ne yi Re viz yon �mar Pla -
n�”nda ida ri te sis ala n�n day d�. Bu pla na gö re ala na
bir ad li ye bi na s� ya p� la cak t�. An cak pro je ha ya ta
geç me di.

Ar d�n dan Ku� di li Ça y� r�'nda ki Sa l� Pa za r� bu ra -
ya ta ��n d�. �BB, 20 Ocak 2008'de plan lar da bir ta di -
lat yap t�. Ka d� köy Kent Mey da n�, oto park ala n�, di -
ni te sis ala n� ve k�s men de ye �il alan ola rak be lir len -
di. An cak, da va lar aç� lan bu plan, mah ke me ka ra r�y -
la ip tal edil di. Bu nun üze ri ne 19 Mart 2012'de ye ni
bir 1/5000 öl çek li plan ya p�l d�. Bu pla na gö re de
alan, k�s men aç�k pa zar, k�s men ida ri te sis, k�s men
di ni te sis, k�s men de mes lek ve tek nik e�i tim te si si

mer ke zi ola rak ta n�m lan d�. Son ola rak da bu plan
üze rin de uy gu la ma hü küm le rin de de �i �ik lik yap -
mak üze re 19 Ma y�s 2012’de ye ni bir 1/5000 öl çek -
li ta di lat ya p�l d�. Ay n� fonk si yon la r�n ko run du �u bu
plan �u an yü rür lük te...

Plan da “ida ri te sis” ola rak be lir le nen ala n�n, Ka -
d� köy Hü kü met Ko na ��’n�n in �a edi le ce �i yo ru mu
ya p� l� yor. An cak plan not la r�n da bu lu nan “mes lek
ve tek nik e�i tim te si si” ifa de si ka fa la r� ka r�� t� r� yor. 
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Bilgi için:
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Hükümet konağı mı lise mi?

6. Cumhurba�kanımız Fahri S.
Korutürk’ün e�i, ressam Emel Korutürk 11
Mart Pazartesi günü rahatsızlanarak
kaldırıldı�ı Kızıltoprak’taki Florence
Nightingale Hastanesi’nde aynı gün ö�le
saatlerinde ya�ama gözlerini yumdu. Emel
Korutürk, 14 Mart Per�embe günü
Te�vikiye Camii’nde ö�le vakti kılınan
cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu
Mezarlı�ı’nda topra�a verildi.
Osmanlı Meclis- Mebusan’ında iki dönem,
Cumhuriyet’in kurulu�u sonrasında da üç
dönem milletvekilli�i ve CHP genel

merkez yönetim kurulu üyeli�i yapan
gazeteci-yazar Salah Cimcoz ve Hasene
Cimcoz’un kızı olarak 1915’te Moda’da
dünyaya gelen Emel Korutürk, 97 ya�ına
kadar Moda’da ya�adı. Dame de Sion’da
ba�ladı�ı ö�renimini Lozan’da
tamamlayarak yurda döndü ve Güzel
Sanatlar Akademisi resim bölümüne girdi.
�brahim Çallı Atölyesi’nde çalı�tı. 1936’da
akademiyi bitirdi ve e�i Korutürk
Cumhurba�kanıyken birlikte Ankara
Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin
kurulmasına önayak oldu. “Gazi’ye

�ükran” adlı tablosu da Ankara Devlet
Resim ve Heykel Müzesi’nde sergilenen
Emel Korutürk, Cumhuriyet dönemi öncü
Türk resminin de önemli simaları
arasındadır. 1944’te daha sonra Deniz
Kuvvetleri Komutanı ve 1973’te de 6.
Cumhurba�kanı olarak seçilen Fahri S.
Korutürk ile evlendi. CHP �stanbul
Milletvekili, emekli büyükelçi Osman
Korutürk’ün de annesi olan Emel
Korutürk’ün küçük o�lu Salah Korutürk
Finlandiya Büyükelçisi, Moda’da ya�ayan
kızı Ay�e Arzık da uzman psikologdur.  

Emel Korutürk’ü kaybettik 

16 Mart’ta katledilen öğrenciler anılıyor

Geçti�imiz yıl
yapılan anma

töreninde, basın
açıklamasını

sanatçı Orhan
Alkaya, temsili

16 Mart
heykelinin

önünde
okumu�tu.
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Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü le ri fa ali yet dö ne -
min de et kin lik le ri ne yo �un bir �e kil de de -
vam edi yor, sos yal yar d�m la� ma ve da ya -

n�� ma n�n gü zel ör nek le ri ni ger çek le� ti ri yor lar.
Son dö nem de Kri ton Cu ri Par k�’nda ih ti yaç

sa hi bi en gel li le re 4 adet akü lü te ker lek li san dal ye

tes li mi ya p�l d�, 11 adet pa nel ve ril di. Sos yal Ak -
ti vi te ler Ko mi te si’nin tes pit et ti �i okul ve ö� ren -
ci le re ak�l l� tah ta lar, ki tap, k�r ta si ye mal ze me le ri,
oyun cak ile çe �it li mef ru �at ürün le ri te min edil di.
Yi ne 15 ai le nin er zak ih ti yaç la r�, k� ya fet ile bir
ai le nin bi rik mi� elek trik borç la r� öden di.

14 �u bat Sev gi li ler Gü nü ile 8 Mart Dün ya
Emek çi Ka d�n lar Gü nü  de ma hal le li ile bir lik te
kut lan d�. Ha va n�n gü zel ol ma s� ne de ni ile gö nül -
lü ler le Göz da �� ’na gi di le rek e� len ce li sa at ler ge -
çi ril di. Kül tü rel et kin lik ler kap sa m�n da Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zin de Ti yat ro Ko mi te si ’nin

“Or ta ya Ka r� ��k” ad l� skeç ler den olu �an ti yat ro
oyu nu ka t� l�m c� la r�n be �e ni si ni top la d�.

Ay r� ca tüm gö nül lü le re ve ma hal le li ye Ka d� -
köy Be le di ye si’nin Hiz met Bi rim le ri gez di ri le rek
Ka d� köy Be le di ye si’ni ya k�n dan ta n� ma im ka n�
sa� lan d�.

Bos tan c� Gö nü lül le ri ta ra f�n dan
geç ti �i miz ay dü zen le nen,
“kent sel dö nü �üm” ile il gi li

bil gi len dir me se mi ne ri ne, kom �u il -
çe ler den de ka t� l�m lar ol du. 

Bos tan c� Gö nül lü Evi’nde dü zen -
le nen se mi ne re olan yo �un il gi, dep -
rem ris ki nin ol du �u ve ço �u nun za -
man a�� m� na u� ra d� �� es ki bi na la r� -
m�z da, kan d� r�l ma dan ve ma� dur du -
ru ma dü �ü rül me den na s�l en do� ru
ka ra r� ve re bi li ri zin pe �in de ol du �u -
mu zu gös ter di. Ko nu� ma c� la r�n ko -
nu la r�n da yap t�k la r� ay r� ay r� su num
ve söy le �i ler, iz le yi ci le ri hay re te dü �ür dü. Ön -
ce �s tan bul’un ilk kent sel dö nü �üm pro je si

olan Ayaz ma ma sa ya ya t� r�l d�. Ne den bu ra dan
ba� lan d� ��, “özün de va ro� gö rü nen bir böl ge yi

te miz li yo ruz” dü �ün ce siy le ha ya ta ge çi ri -
len kent sel dö nü �ü mün as l�n da kent ru hu nu
na s�l öl dür dü �ü ve ora da ki ya �a yan hal k�n
na s�l kan d� r� la rak gö çe zor lan d� �� an la t�l d�.
Me kân dü zen le me le ri ad� al t�n da kül tü rün
na s�l yok edil di �i, sos yal ada let ten uzak
me ga kent le rin olu� tu �u ve ye �il alan la r�n
hoy rat ça yok edil di �i vur gu lan d�. Ay r� ca
kent hak la r� hi çe sa y� la rak ya p� lan plan la -
ma n�n za rar la r� an la t�l d� ve eko sis te min
çö kü �ü ne al d�r ma dan kent üze rin den zen -
gin ya rat ma yo lu nun se çil di �i ne dik kat çe -
kil di. Ko nu� ma la r� n�n so nun da ade ta so ru

ya�muruna tu tu lan uz man lar, bir kez da ha ko -
nu hak k�n da bil gi len dir me top lan t� s� sö zü ve -
re rek gü nü son lan d�r d� lar. Gö nül lü ler, top lan t�
so nun da yap t�k la r� de �er len dir me de, “Bu �e -
hir de ya �a yan biz ler di li yo ruz ki ya p� lan de �i -
�im ler de amaç in san kay nak l� ol sun ve �eh rin
sa kin le ri dü �ü nül sün” de di ler. 

� HA YA TA DA �R B�R SÖY LE ��
�kin ci Ba har

Ko mi te si’nin ha z�r -
la d� �� “Ha ya ta Da -
ir” ad l� söy le �i nin
ko nu �u �nal Ay d� -
no� lu’ydu. Bos tan -
c� Gö nü lül le ri’nin
“Ha ya ta Da ir” ad l�
söy le �i le ri kap sa -
m�n da her y�l en az
bir kez da vet et ti �i
�nal Ay d� no� lu,
geç ti �i miz ay Cad -
de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde Bos tan c� Gö nü lül le ri’yle bu lu� tu. 

Ay d�n do �u, ya� l� l� �� m�z da na s�l ölüm kor -
ku sun dan ar� na rak ha ya t�n ni met le rin den fay -
da la na bi le ce �i mi zi es pri li bir dil le an lat t�. Her
ya� ta ha ya ta bir �e kil de tu tun ma m�z ge rek ti �i -
ni, de vam l� ya k�n d� �� n�z tak dir de ya n� m�z da
kim se yi bu la ma ya ca �� m� z� ve in san la r�n en

gü zel dö ne mi nin as l�n da sonba har mev si mi ol -
du �u vur gu la d�. Et kin lik so nun da Ay d� no� -
lu’na te �ek kür ede rek, “Sa y�n Ay d� no� lu’nun
bil gi ve soh be tin den bü yük zevk al d�k” di yen
gö nül lü ler, Ay d� no� lu’ndan bir son ra ki et kin li -
�e gel me sö zü ve re rek gü nü son lan d�r d�.

�  EM PA T� KO NU LU SE M� NER
An ka ra’dan da vet li ola rak se mi ner ver me -

ye ge len ki �i sel ge -
li �im uz ma n� Ti jen
�ma mo� lu, em pa ti
ile il gi li bil gi ve bi -
ri kim le ri ni, Bos tan -
c� Ma hal le Evi’nde
iki gün aray la gö -
nül lü ler le pay la� t�.
Da ha çok kar �� l�k l�
soh bet ha va s�n da
devam etti�i ko nu� -
ma s� n� so ru lar la
sür dür dü. Her ka t� -
l�m c� dan kü çük bir

olay la il gi li em pa ti ku ra rak mi ni bir ti yat ro
oyu nu oy na ma s� n� is te yen �ma mo� lu, iz le yi ci -
ler den em pa ti ön ce si ve son ra s� fark l� l�k la r� di -
le ge tir me le ri ni is te di. �ki gün son ra tek rar la ya -
ca �� se mi ner için her ke se mi nik ödev ler veren
�mamo�lu, iki gün son ra ver di �i se mi ner de de
bil gi le ri ni ka t� l�m c� lar la pay la� t�. 
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KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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

Sever Öztürk
Tarih: 15.03.2013

Saat: 11.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri, Center Hospital

��birli�i �le
TÜKET�C�Y� KORUMA

HAKLARI
Av. Ay�en Türktekin

Tarih: 15.03.2013 / 14.00
Yer: Hasanpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri

ÇANAKKALE �EH�TLER�
ANMA

Tarih: 15.03.2013 / 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
Ö�RETMEN

OKULLARININ KURULU�
YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

Tarih: 15.03.2013 / 14.00
Yer: Rasimpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllü 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 DAVALAR VE
CHARLES D�CKENS'IN

KASVETL� EV�
Sunanlar:

Ay�egül Arman, Esen Balkan
Soner, Nuran Babao�lu

Tarih: 16.03.2013 / 20.30
Yer: Ko�uyolu Mah. Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu Mah.
Evi Gönüllüleri

“KINALI HASAN” T�YATRO
OYUNU

Yönetmen ve Sunucu 
Ali Ufuk Eygil

Tarih: 18.03.2013 / 12.30
Yer: Rasimpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

MUTLULUK
�leti�im Prof. Günseli Malkoç

Tarih: 19.03.2013
Saat : 14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: 
Merdivenköy Gönüllüleri
SEVG� VE DOSTLUK

ÜZER�NE
�nteraktif Sohbet

Tarih: 19.03.2013 / 14.00
Yer: Bostanc� Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

ORGAN�K ÜRÜNLER VE
TÜKET�C�N�N

B�L�NÇLEND�R�LMES�
G�da,Tar�m ve Hayvanc�l�k

Bakanl��� �l Md. Y�lmaz Türk
Ekolojik Tar�m Org. Dern.

Canan Elibollar
Tarih: 19.03.2013 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
SA�LIKLI YA�AMIN

FARKINDALI�I
Do�al Beslenme Uzman�

Fehmi Aslando�an
Tarih: 19.03.2013

Saat: 14.00
Yer: Zühtüpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri

N�HAL ARDA TÜRK
SANAT MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Nihal ARDA

Tarih: 19.03.2013 / 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. 

�leti�im Necla Sö�üto�lu
0533 242 35 04

D�LRUBA TÜRK SANAT
MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Fahri Dibeko�lu

Tarih: 19.03.2013 / 20.00
Yer: Ac�badem �stek Vakf�

Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im: 

Osman Ünal 0530 323 91 73

KARAKTER HIRSIZLI�I
Ki�isel Geli�im Uzman� Hilal

Orhan
Tarih: 20.03.2013 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

OBEZ�TE
Dr. Özlem Bodur Yalç�n

Tarih: 20.03.2013 / 14.00
Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fikirtepe
Gönüllüleri

ÇANAKKALE ZAFER�
KUTLAMASI  M.Ü. 

Konsey Ba�kan� Tarih Prof.
Dr. Cemil Öztürk

Tarih: 20.03.2013 / 14.00
Yer: Sahray�cedid Defne

Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri
CUMHUR�YET TÜRK

SANAT MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Serap Kuzey
Tarih: 20.03.2013 / 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri Davetiyelidir.
�leti�im: 

Mustafa Varol 
0535 817 26 61

“OCAK” T�YATRO OYUNU
Tarih: 20.03.2013 / 20.30
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
YOGA 2

Yoga E�itmeni Hale Kamar
Tarih: 21.03.2013 / 15.00

Yer: Caddebostan Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Caddebostan
Gönüllü Evi

DÜNYA ���R GÜNÜ
Sinema Ve Tiyatro Sanatç�s�

Altan� Ak���k
Tarih: 21.03.2013 / 12.00

Yer: Feneryolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Feneryolu Gönüllü Evi
KISIRLIK TEDAV�S�NDE

SON GEL��MELER
Dr. Engin Enginsu

Tarih: 21.03.2013 / 14.00
Yer: Sahray�cedid Defne

Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Sahray�cedid Gönüllü Evi
MÜZ�K DOSTALARI TÜRK
SANAT MÜZ��� KOROSU

KONSER�  
�ef Osman Ziyagil

Tarih: 21.03.2013 / 20.00
Yer: Ac�badem �stek Vakf�

Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. 

�leti�im: 
Cihangir Yüksek 
0539 572 68 00

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

Sever Öztürk
Tarih: 22.03.2013 / 14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Ac�badem Gönüllüleri Ve
Central Hospital ��birli�i �le
ESNAFLA BULU�MA   
Tarih: 22.03.2013 / 11.00
Yer: Sakalar Pastanesi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri

KENTSEL R�SKLER�N
ÇÖZÜMLENMES�

�TÜ Mimarl�k Fakültesi �ehir
Bölge Planlamac�s�

Doç. Dr. Seda Kundak
Tarih: 22.03.2013 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllü Evi
VAL�DEBA�

Ö�RETMENLER
HUZUREV� Z�YARET�

Tarih: 22.03.2013 / 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

18 MART ÇANAKKALE
�EH�TLER�N� ANMA

Yönetmen Hüseyin Çeliker
Tarih: 22.03.2013 / 15.00
Yer: Bostanc� Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Bostanc� Gönüllüleri

ÇA�DA� B�R ÇEVREDE
HAYVANLARLA B�RL�KTE

YA�AMAK
Doç.Dr. Rukiye Akkaya Kia

(Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö�retim Üyesi)
Tarih: 18.03.2013 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: 

Caddebostan Gönüllüleri

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bostancı’da ‘kentsel dönüşüm semineri’

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri Ocak ay� için de Ya -
�am Ko çu Ufuk Tu �ut lu’yu Gö nül lü Ev le -
ri’nde a��r la d� lar. 

Ka la ba l�k bir ka t� l� m�n ol du �u “Ay nay la De -
�i �im Dö nü �üm” se mi ne rin de Tu �ut lu, Ma ya y� -
l� n�n so nu nun sev gi ça �� n�n ba� lan g� c� ol du �u nu,
in san la r�n bi linç le ri nin aç�l d� �� n� söy le di. Kor ku -
la r�n zih nin ya rat t� �� il lüz yon lar ol du �u nu,  dün -
ya y� de �i� tir mek is ti yor sak ken di mi zi de �i� tir -
me miz ge rek ti �i ni de söz le ri ne ek le yen Ufuk Tu -

�ut lu, vü cu du muz da ki çak ra alan la r� n� da gös ter -
di ve ka t� l�m c� la ra çe �it li ener ji te ra pi le ri uy gu la -
d�. So ru-ce vap ola rak de vam eden se mi ner de Tu -
�ut lu, te le pa ti nin yol la d� �� m�z ener ji nin bi ze ge ri
dö nü �ü ol du �u nu vur gu la d�. 

Ka t� l�m c� la r�n yo �un is te �i üze ri ne Tu �ut lu,
12 Mart Sa l� gü nü de ne fes tek nik le ri ni an lat mak
üze re Züh tü pa �a Gö nül lü Evi’ne tek rar gel di.  Se -
mi ne rin so nun da çe �it li ik ram lar ya p�l d�, Ufuk
Tu �ut lu’ya çi çek ve te �ek kür bel ge si ve ril di.

Fe ner bah çe Gö nül lü
Evi’nde, 20 �u bat Çar -
�am ba gü nü ki �i sel ge li -

�im uz ma n� Di dar Bes te Ba �a -
ran, slayt gös te ri si ile “Gü nü -
müz Tür ki ye’sin de Ka d� n�n De -
�i �en Ro lü” ko nu lu bir su num
ger çek le� tir di. Bu su num da ça� -
da� ka d� na de �i �en dün ya da
ken di di �il ener ji si ni do� ru kul -
la n�p er ke �in de des te �i ni ala -
rak ai le için de bir lik ve be ra ber -
li �i sev gi ile ya �a y�p ya �a ta bil -
me si nin öne mi ne de �in di. Bu -
nun ev ren sel bir gö rev ol du �u -
nu be lir ten Ba �a ran, bu ko nu da
ka d� na dü �en so rum lu lu �a bir
kez da ha dik kat çek ti.

Zühtüpaşa’da ‘Aynayla
Değişim Dönüşüm’ semineri

Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde toplantı

�U BAT 2013 ay� n� “sev -
gi-ho� gö rü” ay� ola rak
ka bul eden Ra sim pa �a
Ma hal le Evi Gö nül lü le ri,
bu ne den le 21 �u bat
Per �em be gü nü özel bir
et kin lik dü zen le di ler. 
“Sev gi-Ho� gö rü” et kin li -
�i nin ar ka s�n dan �i ir ler
oku yan gö nül lü ler, �ar k� lar söy le ye rek gü zel
bir gün ge çir di ler. Bir çok ün lü �a ir le rin �i ir le ri
ya n� s� ra geç mi� ya �an t� la r�n da iz b� rak m��,

ken di yaz d�k la r� �i ir le ri de
oku yan gö nül lü ler,  duy -
gu sal an lar ya �a d� lar.
TSM Ko ro su �e fi Se mih
Ata er gin’in ya z�p bes te -
le di �i “Ra sim pa �a Ma -
hal le Evi Gö nül lü le ri” ad� -
na ya z� lan �ar k� y� oku ya -
rak et kin li �i son lan d�r d� -

lar. 45 üye nin ka t�l d� �� et kin lik te eme �i ge çen
�u le Ata er gin’e te �ek kür eden gö nül lü ler, tek -
ra r� n� is te di ler.

Rasimpaşa’da özel bir etkinlik

Merdivenköy Gönüllüleri’nin
ANLAMLI YARDIMI 
Mer di ven köy Sa� l�k Ko mi te si’nin ça -

l�� ma s� sü rü yor. Ko mi te üye si gö -
nül lü ler, her cu ma gü nü Gö nül lü

Evi’nde top la na rak üret tik le ri ör gü-di ki� ve
bu nun gi bi he di ye lik e� ya la r�, lö se mi li ço -
cuk lar ya ra r� na sa ta rak, has ta ne de ya tan ço -
cuk la r�n k�r ta si ye ih ti ya c� n� kar �� la d� lar.

Ay r� ca ka lan mik ta r�, lö se mi li ço cuk la r�n
ih ti yaç sa hi bi olan  ai le le ri nin kul lan ma s� için
ba ��� la d� lar. Le vent’te ki Va k�f bi na s� n� zi ya -
ret ede rek, he di ye le ri ni sun du lar. Yet ki li ler
ile  gö rü �üp tek rar ih ti yaç la r� n� ö� ren di ler ve
so run la r� hak k�n da  bil gi  al d� lar. Va k�f ça l� -
�an la r� bu gü zel ça l�� ma için Ka d� köy  Be le -
di ye si’ne ve Mer di ven köy Gö nül lü le ri’ne te -
�ek kür et ti ler. Gö nül lü ler, zi ya re tin ar d�n dan
ya k�n da ki ha kim evi ne gi de rek, ye mek e� li -
�in de ki soh bet le ye ni pro je ler de bu lu� mak
için söz le� ti ler.

Ö� REN C� LER LE BU LU� TU LAR
Mer di ven köy Gö nül lü le ri’nin ge çen y�l dü -

zen le di �i oku ma-yaz ma kur sun dan me zun olan
ö� ren ci ler için aç t� �� te ka mül  kur su nu bi ti ren -
ler, oku ma-yaz ma y� da ha iyi ö� ren me nin mut -
lu lu �u nu ya �a d� lar. Kur su açar ken ö� ren ci le ri
için bir çay da ve ti dü zen le mi� ti. Kur sun bit me -
siy le bu kez ö� ren ci ler, gö nül lü le re ve ö� ret -
men le ri ne sür priz yap t� lar. Ev le rin de yap t�k la r�
ürün le ri, Gö nül lü Evi’nde, da vet li ler ile çay
saa ti ya pa rak pay la� t� lar ve me zu ni yet le ri ni
kut la d� lar. Ba z� ö� ren ci le rin aç�k li se de oku ya -
cak la r� n� du yan gö nül lü ler çok mut lu ol du lar.
Oku ma n�n ya �� ol ma d� �� n� ve oku ya cak ö� ren -
ci le re her tür lü des te �i ve re cek le ri ne söz ver di -
ler. Tek rar bu lu� mak üze re ö� ren ci ler le söz le -
�en gö nül lü ler, gö nül lü ol ma n�n mut lu lu �u nu
ya �a d� lar ve ye ni pro je ler de bu lu� mak üze re ça -
l�� ma la ra ba� la d� lar.

KRiTON CURi’DE YOĞUN GÜNLER
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Sar� Bas�n Kart�m� kaybettim.
Hükümsüzdür. 

Kurtulu� ATASOY

Kad�köy Belediyesi  Evlendirme
Dairesinden 8.8.2011 y�l�nda alm��

oldu�um H-771092 no’lu makbuzumu
kaybettim.Hükümsüzdür. 

Gökhan ÇEL�KKALP 

KAYIP iLANI

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

Irmak’ta yeni eğitim dönemi
BAŞVURULARI SÜRÜYOR

�nci Berrin �im�ek, dünyanın
en güzel aynı zamanda en
acılı yerlerinden biri olan,

farklı kültürlerin iç içe
ya�adı�ı Balkanlara yaptı�ı
gezinin anılarını kitap haline

getirdi. �im�ik, Balkanlar
co�rafyasının Bosna-Hersek,

Hırvatistan, Karada�,
Arnavutluk, Makedonya

kesimindeki farklı kültürleri,
tarihi ve günlük ya�ama

ili�kin gözlemlerini,
“Balkanlarda Ke�ke Sen De

Olsaydın” adıyla kitapla�tırdı.
�im�ek’in 142 sayfalık, Kibele

Yayınları’ndan çıkan kitabı,
hem buralara gitmi� olanların
hem de gitmeyi dü�ünenlerin
merakla okuyaca�ı bir kitap. 

‘Balkanlarda Keşke 
Sen de Olsaydın’

IRMAK Okullar�’nda 2013-
2014 E�itim Dönemi kay�t
ba�vurular� devam ediyor.

Bireysel görü�meler ve
düzey belirleme s�nav�

arac�l���yla yap�lacak
ba�vurular 1, 2, 3. s�n�flar için

bireysel görü�meler, 4, 5, 6 ve 7.
s�n�flar ile Lise 10, 11. s�n�flar için

ise Düzey Belirleme S�nav�
arac�l���yla gerçekle�tirilebilecek.
Anaokulu, ana s�n�f�, ilkö�retim ve
lise ö�renci al�mlar�na �imdiden

ba�layan Irmak Okullar�, bu sene

anaokulu bölümüne 2010,
2009 ve 2008 do�umlu
çocuklar kabul edecek.
�lkö�retim 1,2,3. s�n�flara

bireysel görü�melerle, 4,5,6,
7. S�n�flar ile Lise 10,

11.s�n�flara ise Irmak Düzey
Belirleme S�nav� sonuçlar�na göre
ö�renci al�nacak. Düzey Belirleme
S�nav�, 17 Mart 2013 Pazar günü
gerçekle�tirilecek. Ba�vurular�n

16 Mart 2013 tarihine kadar
Irmak Okullar� Ö�renci ��leri

Birimi’ne yap�lmas� gerekiyor. 
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akall�, bü yük dü �ün ce adam� Marx tek -
no lo ji nin in san ve top lum ha yat�n� be lir -
le di �i ni ve be lir le ye ce �i ni tes pit edip
söy le mi� ti. Öy le de ol mu� tu ve ol mak -
tad�r. Üs te lik tek no lo ji nin do �ur gan� bi -

lim ve bi lim sel ara�t�rma yo �un la�t�kça, tek -
no lo ji ya ni bi li min ve ri le ri de çe �it le nip art -
mak tad�r. Her tür lü nes ne; araç/ge reç, ma -
ki na, bom ba, mes ken, k�l�k/k�ya fet, yi ye -
cek/içe cek, süs e� yas�, tar�m, mak yaj mal -
ze me si der ken in sa no� lu bin ler ce y�l bun lar�
bil me den ya �am�n� pe ka la sür dür dük ten
son ra; bin bir çe �it ürün ha yat�n�n par ças�
hat ta ih ti yaç mad de si olu ver di. Gün geç mi -
yor ki ye ni icat bir nes ne pi ya sa ya sü rül me -
sin! Hiç ku� ku yok ki bu deh �et li zen gin
ima lat�n hep si ge li� mi� uy gar ül ke le rin bil gi
bi ri ki mi nin pra tik ha ya ta sun du �u ürün ler.
�u nu da unut ma mal�: bu say�s�z ke �if ler/bu -
lu� lar yaln�zca mad di uy garl���n mah sul le -
rin den iba ret de �il. Ayn� üre tim tem po su,
ayn� ya rat�c�l�k, ma ne vi uy garl���n üre ti min -
de de yo �un �e kil de ger çek le �i yor. Mü zik
ve sah ne et kin lik le riy le, si ne ma ve tü rev le -
riy le, yay�m ve ile ti �im ka nal lar�yla yep ye ni
eser ler, yep ye ni zevk ler top lum lar�n gün lük
ha yat�na gi ri yor. Bü tün bun lar� üret me yen
top lum lar ve ya ül ke le rin bu ye ni lik le rin i� -
tahl� mü� te ri le ri ol du �u nu da bi li yo ruz.
Özel lik le mad di uy garl���n ve rim le ri nin pek
me rakl� tü ke ti ci le ri, kul lan�c�lar� ol ma ya he -
ves li dir ler.

Ya �a ma bi çim le ri nin de �i� me si de üre -
ten tü ke ten top lum lar da el bet da ha �id det li
olu yor. Fa kat de �i� me nin bü tün dün ya da
�id de ti ni sür dür dü �ü nü de dü �ü ne bi li riz. �n -
san lar�n kul land�klar� mal ve ge reç ler de �i� -
tik çe, al��kanl�klar da de �i �i yor. Bir çok nes -
ne de �e ri ni yi ti ri yor, or ta dan kalk�yor. El bet
in san lar�n alg�la ma lar�, de �er len dir me le ri de
bu na gö re �e kil le ni yor. Bu nun ti pik bir ör ne -
�i oyun ve oyun cak lard�r. Bi re yin e�i tim ve
for mas yo nun da, sos yal le� me sin de önem li
bir et ken olan ço cuk luk ve oyun dev re si
art�k bam ba� ka de �er ler le olu �u yor. So kak -
lar da oy na ma ve so kak oyun lar� ma zi ye
kar��mak ta de �il mi? Çem ber çe vir me, bil -
ya, mis ket, uçurt ma gi bi oyun cak lar art�k
unu tul ma ya terk edil di. Bir dir bir, uzun e�ek,
çe lik-ço mak oyun lar�n� bi len ço cuk ve ya
çev re kalm�� m�d�r? B�rak�n bun lar�; yak�n
gün le re ka dar göz de olan fab ri ka ima lat� bir
çok oyun cak bi le çe ki ci li �i ni kay bet ti. He -
nüz dört be� ya��nda ki ço cuk lar bi le elek -
tro nik/di ji tal ek ranl� oyun cak lar�n pe �in de -
ler. Bun lar aca ba oyun cak m�d�r di ye sor -
may�n. Oyun ve oyun cak alg�s� da de �i� -
mi� tir. T�pk� cep te le fon lar�n�n in san vü cu -
du nun bir par ças� ha li ne gel me si gi bi, bu di -
ji tal oyun cak lar da ço cuk lar�n tut ku su ol -
mu� tur. K�sa za man da ye ri ni ne yin ala -
ca��n� dü �ün me yin, mut la ka ye ni le ri ge le -
cek tir. Me se la Tür ki ye nü fu su nun muh te -
me len yüz de on ka dar� hat ta da ha faz las�,
es ki sa bit te le fon lar dan ya ha ber dar de �il -
dir ya da hiç kul lan mam��t�r. Bir genç ar ka -
da��m “cep te le fo nu nun ol mad��� za man da
ar ka da� lar�n�zla nas�l bu lu �a bi li yor du nuz?”
di ye sor du.

Her ye ni ma la eri� mek, onu el de ede bil -
mek art�k “kit le kül tü rü”nün ege men lik
araç lar�ndand�r. �n san lar böy le mut lu ola -
cak lar�na inanm�� ve ya �art lanm��lard�r. Ge -
ni� kit le le rin öm rü tü ke tim pe �in de ko �u �a -
rak geç mek te ve bu bir amaç say�lmak tad�r.
Ye ni pi ya sa ya ç�kan çi ko la ta ve ya �e ker le -
me, ye ni ç�kan kot pan to lon pe �in de ko �ul -
mas� ge re ken de �i �ik lik tir Ona eri� mek bel -
ki de mut lu luk yo lu dur. He le he le en son
ç�kan te le fon mo de li... Te le fon lar
ak�lland�kça in san lar�n ba� ka yol lar dan bil gi
edin me ih ti yac� da azal�yor.

�öy le de dü �ü ne bi li riz; okul lar�n yan� s�ra
yük sek bir tem po ile olu �an de �i �im ve
onun bir un su ru olan “pi ya sa” da ba�l�
ba��na bir e�i tim sis te mi dir. �n san lar� or tak
de �er ler çev re sin de bir le� tir mek te ve for -
mas yon lar�n� be lir le mek te de �il mi dir? Ha -
yat tarz�n� �e kil len dir mek te dir. Bi rey le rin
de �i �i me ayak uy dur mak ve onun ni met le -
rin den ya rar lan mak için ko �u� ma lar� do �al
bir hal alm��t�r. Ve bu ni çin mut lu luk gü zer -
gâh� ol mas�n? ‘Mu ha fa za kâr’ ol ma ya ge rek
yok; gü ne ayak uy dur mal�.

Murat  KATOĞLU

S

DE���ME VE
KO�U�MA

Metropolde yaşlı olmanın hikâyesi;
‘AVNi AMCA’

T�YATRO Stüdyo,  �rlandalı oyun
yazarı, romancı, kısa öykücü ve �air
Oscar Wilde’ı anlatan “Oscar Wilde

�le Bir Gün” oyununu izleyiciyle
bulu�turmaya hazırlanıyor.

Günümüzde özellikle hayata dair
sözleriyle ve çok yönlü sanatçı
ki�ili�i ile hatırlanan

Oscar Wilde, 19. yüzyılda
ya�amı� olmasına

ra�men bir 20. yüzyıl
dü�ünürü sayılır. Yazarı,
“Mutlu Prens ve Ba�ka
Masallar” eseri, “Dorian
Gray’in Portresi” romanı,
“Ciddi Olmanın Önemi”, “�deal Bir

Koca” gibi tiyatro oyunları ve
“Reading Gaol” �iiri ile bilenler, onu
e�siz konu�malarından, “Sanat için

sanat” gibi ünlü sözlerinden de
hatırlayabilir. Ya�adı�ı dönemde

estetik akımın ve sosyalizmin
savunucusu olan Oscar Wilde,

ayrıca özel hayatı ile çok tartı�ılmı�,
adeta efsane haline gelmi� bir yazar.

Sanat ya�amının zirvesinde,
�ngiltere’de toplumun ahlaki

anlayı�ına kar�ı saldırıya giri�ip,
bunun bedelini 2 yıl a�ır hapis cezası
çekerek ödemi� bir tabu deviren…
Aslıhan Evrensel’in yazıp yönetti�i
“Oscar Wilde �le Bir Gün”, yazarın

ölmeden kısa bir süre
önce Paris’te ya�adı�ı
otelde, beklemedi�i bir

ziyaretçi ile kar�ı
kar�ıya gelmesini
anlatıyor.  Aslında,

Paris’te bugün
mü�terilere açık olan

L-Hotel’de kaldı�ı odanın içerisinde
geçen oyun Oscar Wilde’ı, onun
dü�üncelerini ve duygularını, en
yo�un ve merak edilen yönüyle

seyirciye sunuyor. �lk kez
sahnelenecek bu oyunda Celal Kadri

Kıno�lu ve Deniz Arcak rol alıyor.
Ferdi Merter Tiyatro Can’sına ait
prodüksiyon, �stanbul’da Nisan

ayında ba�layacak. 

Oscar Wilde ile bir gün…
Yüzyılı a�kın bir süredir, eserleri,

fikirleri, hayatı ve ki�ili�i ile
dünya çapında üne sahip

�rlandalı yazar Oscar Wilde
tiyatro sahnesine ta�ınıyor. 

● Gökçe UYGUN

Sos yal be le di ye ci lik an la y� �� ile ya� l� la r�n
top lu ma ka zan d� r�l ma s� ko nu sun da ted -
bir ler alan ve ya� l� la ra yö ne lik pro je ler

yü rü ten Ka d� köy Be le di ye si, bu za ma na dek
“Ya� l� la ra Say g� Haf ta s�” sü re sin ce; ya� l� lar
için önem arz eden ko nu la r�n de �i nil di �i se mi -
ner ve pa nel ler, üc ret siz si ne ma gös te ri mi,
dans gi bi bir çok et kin lik ger çek le� tir di. Bu se -
ne 18-24 Mart ara s�n da ki Ya� l� la ra Say g� Haf -
ta s� et kin lik le ri ni ise ya� l� l� �a da ir çe ki len bir
k� sa film le taç lan d� r� yor. Ka d� köy, met ro pol de
yal n�z ya �a yan ya� l� bir ada m�n et ki le yi ci hi -
kâ ye si nin an la t�l d� �� “Av ni Am ca” k� sa fil mi -
nin ga la gös te ri mi ne ev sa hip li �i ya pa cak. Pro -
fi lo Da ya n�k l� Ev Alet le ri'nin spon sor lu �un da,
Ka d� köy Be le di ye si’nin des te �iy le, La van ta
Film'in ya p�m c� l� ��n da çe ki len Av ni Am -
ca’n�n ilk gös te ri mi, 22 Mart 2013 Cu ma gü nü
sa at 20.00’de Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde ger çek le� ti re cek. “Hiç bir �ey gö rün dü -
�ü ka dar de �il dir...” slo ga n� n� ta �� yan film, iz -

le yi ci si ni ön yar g� la r� ile yüz le� ti rir ken, “Sev -
dik le ri me ye te rin ce za man ay� ra bi li yor mu -
yum?” so ru su üze rin den bir vic dan mu ha se be -
si nin yo lu nu aç� yor. Film de To ron Ka ra ca o� -
lu,  Zer rin Ni �an c�, Be yaz �e ker ci, Elif Ata -
kan, Ca nan Okan ve Co� kun Öz me riç gi bi üç
ay r� ku �a �� tem sil eden,  iz le yi ci nin ti yat ro, si -
ne ma ve di zi pro je le rin den ötü rü ya k�n dan ta -
n� d� �� bir oyun cu kad ro su rol al� yor.

� SE Y�R C� YA� LI LIK VE
YAL NIZ LIK LA YÜZ LE �E CEK

Av ni Am ca'n�n yö net me ni Çi� dem To pa -
lo� lu, bir ta raf tan met ro pol de ya �a yan ya� l�
nü fus sa y� s� tüm ül ke ler de h�z la yük se lir ken,
di �er ta raf tan met ro pol ha ya t� n�n za ma n� h�z l�
tü ke ten ve en sev dik le ri mi ze bi le za man ay� ra -
ma ya cak ha le gel me mi ze se bep olan tem po su -
nun art t� �� n� be lir te rek, “Bu pro je bu iki un su -
ru da için de ba r�n d� ran çok ev ren sel bir so ru na

dik kat çe ken bir pro je ol du �u  için ha ya ta ge -
çir me ye ka rar ver dik. Bu film de yal n�z l�k te -
ma s� d� ��n da üze rin de en çok dur du �um ko -
nu vic dan mu ha se be si ve ön yar g� la r� m�z...
Film bu an lam da bir ta raf tan met ro pol de ya -
�a yan her ke sin de ne yim le me du rum da ka la -
bi le ce �i yal n�z l�k ol gu su üze ri ne vur gu ya -
par ken di �er ta raf tan da ‘Sev dik le ri mi ze ye -
te rin ce za man ay� r� yor mu yuz?’ so ru su nu
sor du ra cak” de di. 

� YA� LI NÜ FU SU AR TI YOR
Fil min spon so ru Pro fi lo Da ya n�k l� Ev

Alet le ri’nin Pa zar la ma Mü dü rü Bah ri ye
Bay rak l� Ta vuk çu o� lu da or ta la ma in san öm -
rü nün her ge çen y�l bi raz da ha uza ma s�y la bir -
lik te Tür ki ye’de son 10 y�l da or ta la ma in san
öm rü nün ka d�n lar da 4 y�l uza ya rak 77 ya �� na,
er kek ler de ise 5 y�l uza ya rak 72 ya �� na gel di -
�i ni vur gu la ya rak, “Ge le cek 10 y�l da bu sü re -
cin de vam et me si ve ya� l� nü fu su nun Tür ki -
ye’de gi de rek art ma s� bek le ni yor. Bir be yaz
e� ya mar ka s� ola rak tü ke ti ci le ri miz ara s�n da
önem li bir ye ri olan bu gru bun ih ti yaç la r� na
ku lak ver me yi ön ce lik le ri miz ara s� na al d�k.
Av ni Am ca da ge le cek te nü fu su muz için de
da ha ge ni� bir kit le yi olu� tu ra cak ya� l� la r� m� z�
ne den da ha faz la dü �ün me miz ge rek ti �i ni güç -
lü me saj lar la an la tan bir k� sa film. Mar ka ola -
rak du ru �u mu zun bu k� sa filmle ör tü� tü �ü nü
dü �ün dü �ü müz için pro je yi des tek li yo ruz” di -
ye ko nu� tu.

Operanın divası Suna
Korad unutulmadı…  
�STANBUL Devlet Opera ve Balesi, dünyan�n en

büyük opera evlerinde Türkiye’yi temsil etmi�,
devlet sanatç�s� Soprano Suna Korad’�, ölümünün

10.y�l�nda Süreyya Opera Sahnesi’nde an�yor. 
1981 y�l�nda, Türkiye hükümetinin sanatç�lara

verdi�i en yüksek unvan olan “Devlet sanatç�s�”
unvan�n� alan Suna Korad’�n hayat�n�n anlat�ld��� ve

sesinden Donizetti’nin Lucia di Lammermoor
operas�ndan ‘Il dolce suono’

ve I Puritani operas�ndan
Elvira’n�n aryas�n�

dinleyece�imiz konserde, �s -
tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si
sa nat ç� la r�, Su na Ko rad’�n oy -
na d� �� ‘La Tra vi ata’, ‘Lu ci a di
Lam mer mo or’, ‘Gil da’, ‘Ro me
ve Ju li et te’ope ra la r�n dan ar ya -
lar ses len di re cek. Ca ner Ak -
gün, Ca ner Ak�n, Naz l� De niz
Bo ran, Gül bin Gü nay, Bü lent
Kü lek çi, Ay ten Te lek, Tü lay

Uyar, Si rel Ya ku po� lu ve De niz Ye tim’in so list ola -
rak ka t�l d� �� kon ser de sa nat ç� la ra pi ya no da Pao lo
Vil la e� lik edi yor. Su na Ko rad An ma Kon se ri, 19

Mart Sa l� ak �a m� sa at 20.00‘de Ka d� köy Be le di ye si
Sü rey ya Ope ra Sah ne si’nde sey re di le bi lir.
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Türk Operası’nın
divası Soprano

Suna Korad,
ölümünün

10.yılında �stanbul
Devlet Opera ve
Balesi tarafından

Süreyya
Operası’nda
görkemli bir

konserle anılıyor.

Metropolde ya�l� ve yaln�z olmay� anlatan ‘Avni Amca’ filmi, Kad�köy Belediyesi’nin Ya�l�lar Haftas� etkinlikleri kapsam�nda
izleyiciyle bulu�acak. Galas� 22 Mart'ta CKM’de yap�lacak olan k�sa film, büyük �ehir hayat�n�n, en sevdiklerimize bile

zaman ay�rmay� eziyet olarak görmemize neden olan h�zl� ve insan� tüketen temposuna vurgu yap�yor. 

Oyun atölyesi’nde iki ki�ilik bir oyun: ‘Pandalar�n Hikâyesi’ 
● Muzaffer Ayhan KARA

“PANDALARIN Hikâyesi” diye k�salt�lan
oyunun tam ad�; “Frankfurt’ta K�z Arkada��
Olan Bir Saksofoncu Taraf�ndan Anlat�lan

Pandalar�n Hikâyesi”. Caner Cindoruk ve Ebru
Özkan’�n rol ald��� iki ki�ilik ve tek perdelik (80

dakika) oyunu Matei Visniec kaleme alm��.
�ranl� çeviren, Omid Darvishi. Yönetmen olarak

oyuna imza atan Kemal Aydo�an. Sahne
tasar�m�yla ve ���k tasar�m�yla imza atanlar

Bengi Günay ve �rfan Varl�. (Bu ekibin, oyun
atölyesi’ne yeni y�lla birlikte veda etti�i notunu
dü�elim.) Mertcan Mertbilek ve Hande Öztürk,

animasyonlar�yla oyunu destekliyor. Müzik,
yine Tolga Çebi’ye ait. Oyunda saksofoncuyu
canland�ran ve tiyatroda “alayl�” bir geçmi�i

olan Caner Cindoruk, sinema ve televizyondan
da tan�d���m�z bir oyuncu. Saksofoncunun k�z

arkada��n� canland�ran Ebru Özkan ise
“mektepli” bir tiyatrocu; onu da sinema ve

televizyondan tan�yoruz ayn� zamanda. Kabul
etmek gerekir ki, “k�z arkada��”,

“saksofoncu”ya göre oyundaki rolünden de
kaynaklanan itkiyle daha p�r�lt�l� bir oyun

ç�kar�yor. Asl�nda bu “p�r�lt�” erke�in her zaman
“a��k”, kad�n�n ise her zaman “ma�uk”, yani

a��k olunan bir zeminde yer almas�ndan.
Yoksa Caner Cindoruk’un oyunculuk kuma��

da yerinde. Bu arada, kad�n ve erkek
aras�ndaki “a” diyalogunun zihinlerde uzun

süre yerini koruyaca�� farkl� bir ak��� bu
noktada i�aret etmemek

olmaz. �pucu vermek
istemiyorum, oyunu

izleyecekler için merakl�
bir boyut çünkü. Belki de
oyunculuk ad�na en renkli

dilim.  Pandalar�n
Hikâyesi, a�kla yeni bir

boyut kazanmak üzerine
bir oyun. A�kla ya�amak,
a�kla kavramak üzerine…

K�saca, a�k üstüne bir
oyun da diyebiliriz pekâlâ.

Kendini hat�rlamayan;
kendisini, evreni,

varolu�unu unutmu�
erkekle, erke�e “insan”

oldu�unu a�kla hat�rlatan

kad�n�n hikayesidir. Kad�n ve erkek a�kla
geçerler duyular�n ötesine, gerçek üstüne.

Kad�n a�k ile boyut atlaman�n imkan�n� sunar
erke�e. Ak�l ve ruh sa�l��� bozulmu� dünyay�

a�k ile büyülemek ister Peki, nedir a�k?
Kendini an�msaman�n, varolu�unun fark�na
varman�n ve duyular�n keskinle�mesinin en

etkili yolu mudur? Yeni
boyutlar ke�fetmek için

ç�k�lan yolculu�un
kap�lar�n� m� açar? Evreni

bedende
deneyimlemenin
kap�lar�n� açan bir

maymuncuk mudur?
Oyunun bam teli, “a�k�n

bir kendine dönü�ü,
evreni kendinde

an�msamay�” aç��a
ç�karmas�…  

Yazar, Pandalar�n
Hikâyesi’nde, a�kla ölüm
aras�ndaki ya�am�n tüm

belirsizliklerinin
bar�nd�rd��� potansiyelleri

orta yere koyar. Ölümden korkan, ölümden
sonras�n� karanl�k olarak nitelendiren bat�l� ve

modern erkek kültürünün t�kan�p kald���, nefes
alamad��� yerden ba�layan Pandalar�n

Hikâyesi, ölümü “yeni bir do�u�” olarak gören
do�unun reenkarnasyona kap� açan çok
boyutlu derinli�inde devam eder. Yazar,
oyunun sonunda final yapmaz buradan

hareketle; hayat devam eder. O evrensel
döngü, “bengi dönü�” sürüp gidecektir. 

Sonsuza kadar, yeniden ve yeniden, daima,
yenilenerek ak�p gidecektir. Romen as�ll�

Frans�z yazar, Pandalar�n Hikâyesi ile adeta bir
“�ifac�” gibi… Kafalarda �ekillenen bat�l�

hapishanelerden oyun oynaman�n, hatta bir
oyun olman�n zevkiyle kurtulu�umuza katk�da
bulunuyor. Dünyan�n da, ülkemizin de ak�l ve
ruh sa�l���n�n kötüye gitti�i �u s�ralarda az da

olsa bir �ifa yerine geçer mi Pandalar�n
Hikâyesi, bilinmez. Ancak, oyun atölyesi’nin

murad� budur oyundan. Biz de onlar�n dile�ine
kat�larak noktalayal�m o zaman; evrenin

büyüsünün, ruhumuzu ve bedenimizi yeniden
���kland�rmas� dile�iyle iyi seyirler. 

(Gi�e: 0216 349 98 78)

nolu telefon
numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

İlanlarınız için 
Gazete Kadıköy
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● Röportaj ve Foto�raflar:
Semra ÇELEB�

Ke mal Ay do �an’� ti yat ro se ver ler ya k�n dan ta n�r.
Ka d� köy’ün en önem li ti yat ro sah ne le rin den
Oyun Atöl ye si’nin 11 y�l l�k emek çi si, Tes tos -

te ron’dan Mac beth’e, Pan da la r�n Hi ka ye si’nden, ge -
çen yaz Sha kes pe are Glo be The at re’da sah ne le nen
An to ni us ile Kle opat ra’ya ka dar bir çok oyu nun yö net -
me ni… Oyun Atöl ye si’nin son 10 y� l� na dam ga s� n�
vu ran bir isim. Zi ra biz ga ze te ci ler bi le ne za man sah -
ne yi ara sak hem ko or di na tör hem yö net men ola rak
kar �� m� za hep Ke mal Ay do �an ç� kar d�. Evet, bu bir -
kaç ay ön ce si ne ka dar böy ley di. Oyun Atöl ye si’nin
ku ru cu su Ha luk Bil gi ner ile yol la r� ay r� lan Ke mal Ay -
do �an hiç bo� luk ta n� ma dan ba� ka bir sah ne nin yü kü -
nü ta �� ma ya ko yul du, 11 sa nat sev da l� s� ve emek çi si
ar ka da ��y la bir lik te…

Bu ko nu nun bir ta ra f�. Di �er ta ra f�y sa y�l lar ca
Ka d� köy’ün bel li ba� l� si ne ma sa lon la r�n dan bi ri
olan Ci ne ma Mo da. Bir za man lar sa haf lar la çev ri -
li pa sa ja gir di �i miz de fes ti val film le ri ni iz le me
�an s� bul du �u muz Mo da Si ne ma s� da gi �e ye en -
deks li vah �i si ne ma pi ya sa s� n�n ga za b� na u� ra d� ve
ka pan mak zo run da kal d�. 

An cak üzü cü gi bi gö rü nen bu iki ha ber; ya ni
bir grup ti yat ro cu nun Oyun Atöl ye si’nden ay r�l -
ma s� ve Ci ne ma Mo da’n�n ka pan ma s�, ye ni ve gü -
zel bir me kâ n�n müj de ci si ol du. Ara la r�n da oyun -
cu Mert F� rat, Ti mur Acar, Onur Ün sal, yö net men
�lk sen Ba �a r�r’�n da ol du �u 12 ki �i lik bir ekip Mo -
da Sah ne si’nin te mel le ri ni at t�. �u an es ki Mo da
Si ne ma s�’nda bu dö nü �ü mün ses le ri yan k� la n� yor,
in �a at�n sür dü �ü sa lon la r�n ara s�n dan…

Biz de Ekim ay�n da aç� l� �� ya p� la cak Mo da
Sah ne si’ni zi ya ret et tik. Ke mal Ay do �an ve oyun -
cu Ti mur Acar ile Ka d� köy’ün me rak la bek le di �i
ye ni kül tür mer ke zi ni ko nu� tuk. 

� Ne ler olu yor bu ra da? Ka d� köy lü me rak
için de…

Ti mur Acar: Bu ra da ye ni bir olu �um, ye ni bir
sah ne var; Mo da Sah ne si. Y�l lar ca Mo da Si ne ma -
s� ola rak fa ali yet gös ter di. Biz de o Mo da ad�n dan
vaz geç mek is te me dik.  Ka d� köy lü le rin Mo da l� la -
r�n da bil di �i bir yer es ki den be ri. Ya ni Mo da Si -
ne ma s� ol du Mo da Sah ne si. 

Biz ekip ola rak 12 ki �i yiz. Da ha ön ce yi ne Ka -
d� köy’de Oyun Atöl ye si ça t� s� al t�n day d�k. Ekip
ola rak ora dan ay r�l d�k tan son ra ne ya pa bi li riz di ye
dü �ün dük. Mo da Si ne ma s� hep ak l� m�z day d� za -
ten. So nuç ta bu ra y� 10 y�l l� �� na ki ra la d�k. �u an da
bu ra y� ti yat ro, kon ser sa lo nu, si ne ma tek, re sim
atöl ye le ri, work shop lar �ek lin de fa ali yet len dir me
içe ri sin de yiz. 

� O za man sa de ce bir ti yat ro sah ne si de �il…
Ti mur Acar: Evet, bu ra s� bir kül tür mer ke zi

ola cak. �u an da yo �un bir in �a at sü re ci ne gir dik,
bir ya p� lan d�r ma için de yiz. A�us tos ay� na ka dar
bu in �a at i� le ri ni bi ti rip ar t�k sah ne ye ç�k mak is ti -
yo ruz (gü lü yor). Önü müz de ki se zon Ekim ay�n da
aç� l� �� yap ma y� he def li yo ruz. 

� Ne ler ola cak içe ri sin de tam ola rak?
Ke mal Ay do �an: Üç ta ne sa lon var. Bir sa lon

si ne ma tek ve ba ��m s�z si ne ma ör nek le ri nin gös te -
ril di �i bir sa lon ola rak i� lev gö re cek. Bir stüd yo

sah ne miz var. Bu ra s� ço cuk lar la ya p� la cak dra ma,
mü zik, dans atöl ye le ri ve söy le �i ler-ki en önem se -
di �i miz et kin lik ler den bi ri sa nat söy le �i le ri-yi ne
birta k�m de ney sel ti yat ro grup la r� n�n oyun la r� n�
sah ne le ye cek le ri bir yer ola cak, bi zim için de pro -
va sa lo nu i� le vi gö re cek. Bü yük sa lo nu muz var ta -
bi bir de. Kol tuk lu 300, ayak ta 500-600 ki �i yi ala -
cak bir kon ser ve ti yat ro sa lo nu ola cak. 

� Ti yat ro sah ne si nin i� lev sel li �i ka dar bir Si -
ne ma tek fik ri de çok he ye can ve ri ci. �s tan bul’un
Si ne ma tek’e en ya k�n sah ne si Emek’ti, o da ka -
pa t�l d�. Ken tin ih ti ya c� olan si ne ma tek, Mo da
Sah ne si’nde mi ola cak?

Ke mal Ay do �an: Öy le ol ma s� n� biz de is ti yo -
ruz. �ki yö nü ola cak. Bir ka na d� top lu gös te rim ler
ola cak, yö net men le rin top lu gös te rim le ri ni ya p�p
ar d�n dan söy le �i ler dü zen le ye ce �iz. Ba ��m s�z
Türk si ne ma c� la r�n sa lon bu la ma yan ya da az gös -
te ri len film le ri ne ev sa hip li �i ya pa ca ��z. Di �er ka -
na d� da va ro lan fes ti val ler. �s tan bul’da çok sa y� da
film fes ti va li dü zen le ni yor. Fes ti val sa lon la r�n dan
bi ri ol ma y� da is ti yo ruz. 

� Ken di niz bir fes ti val dü zen le me yi dü �ü nü -
yor mu su nuz?

Ke mal Ay do �an: �im di lik bu nu plan la ma d�k.
Yö net men �lk sen Ba �a r�r da bu ra n�n ku ru cu la r�n -
dan bi ri. Onun mih man dar l� ��n da yü rü ye cek bu ra -
da ki si ne ma et kin li �i. Onun bi zi yön len dir me siy le
böy le bir fes ti val dü zen le ye bi li riz bel ki ama �im -
di lik sa de ce va ro lan fes ti val le re ev sa hip li �i yap -
ma y� dü �ü nü yo ruz. 

� Bu 12 ki �i den bah se der mi si niz? Mo da
Sah ne si eki bi kim ler den olu �u yor?

Ke mal Ay do �an: Dört oyun cu ar ka da �� m�z
var: Ti mur Acar, Mert F� rat, �nan Ula� To run,

Onur Ün sal. Oyun Atöl ye si’nde ti yat ro nun de �i �ik
alan la r�n da gö rev yap m�� Sel çuk Ay do �an, �r fan
Var l�, Ben gü Gü nay, Er dal Çift çi, Ba r�� Ya man,
Or han Toz ko paran, si ne ma c� �lk sen Ba �a r�r ve ben
va r�m. 

� Bu ka dar iyi is min bir ara ya gel me si kül tür
sa nat ya �a m� na çok �ey ka zan d� ra cak. Siz ce Ka -
d� köy’ün ka za n� m� ne olur?

Ti mur Acar: Bi rin ci si Ka d� köy’ün çok önem -
li bir kül tür sa nat mer ke zi ola cak. �kin ci si ve en
önem li si de; �s tan bul’da bir çok bü yük fes ti val dü -
zen le ni yor ve Ka d� köy lü le rin ço �u bu fes ti val le ri
ta kip et mek için Tak sim’e, Be yo� lu’na geç mek
zo run da ka l� yor. Çün kü Ana do lu ya ka s�n da bu tip
bir sa lon yok. Bu ya ka da ki in san la r�n bü yük bir ih -
ti ya c� n� kar �� la ya cak. Ge len tep ki ler de bu yön de
za ten. Caz fes ti va li nin, ti yat ro fes ti va li nin bir aya -
�� bu ra da da ola bi lir. 

Ke mal Ay do �an: Bu tür gö rü� me le ri miz de
sü rü yor za ten. Ulus la ra ra s� fes ti val le rin Ana do lu

ya ka s�n da ki aya �� ol ma y� he def li yo ruz. Bu ra s� sa -
de ce Mo da Sah ne si eki bi nin de �il ko nuk ti yat ro
grup la r� n�n, mü zik grup la r� n�n da me kâ n� ola cak.
�öy le di ye bi li riz; Ka d� köy’ün çok kül tür lü ve çok
et kin lik li bir me kâ n� ola cak. 

Ti mur Acar: Mo da hal k�y la da et ki le �im için -
de ol mak is ti yo ruz. On lar la da et kin lik ler yap mak,
fa ali yet ler yü rüt mek ni ye tin de yiz. 

� �u an in �a at ha lin de bir ya p� dan bah se di -
yo ruz. Ay lar ca sü re cek bir in �a at�n ta mam lan ma
sü re ci var. Bü yük bir mad di kül fet de mek bu.
Dev let des te �i al� yor mu su nuz?

Ke mal Ay do �an: (Gü lü yor) Ha y�r hiç bir
mad di des tek söz ko nu su de �il �u an için. Ta ma -
men 12 ki �i nin ki �i sel ça ba la r�y la bu sah ne ku ru lu -
yor. Kül tür Ba kan l� ��’na ba� vur duk an cak he nüz
ce vap ala ma d�k. Ama me se le bu nun ya say la gü -
ven ce al t� na al�n ma s�. Ya ni ya sa da “özel bir ti yat -
ro ku ru lur ken dev let �u ka dar mad di kat k� su nar”
di ye bir �ey yok. Bu nun ol ma s� la z�m. �u an bi ze
ne ce vap ve ri le cek ya da bu yar d�m ya p� la cak m�
bil mi yo ruz. Bu na gü ve ne rek de bu i�e gi ri� me dik.
Biz sa nat ku rum la r� n�n ta ma men özerk ol ma s� ge -
rek ti �i ni sa vu nu yo ruz. 

� Ka d� köy Be le di ye si’ne bir ba� vu ru nuz ol du
mu?

Ke mal Ay do �an: Bu ye ri ki ra la d� �� m�z gün
Ba� kan Se la mi Öz türk ile gö rü� tük. Pro je mi zi
aç�k la d� �� m�z da çok se vin di. Bü tün bu in �a at sü re -
cin de mo loz la r� üc ret siz ta �� ta ca �� sö zü ver di, yap -
t� da. Bi zi bü yük bir mad di kül fet ten kur tar d�. Ay -
r� ca sa lon la r�n en gel li iz le yi ci le ri miz için dü zen -
len me si i�i ni de Ka d� köy Be le di ye si üst len di. Bu
tür des tek ler de bi zim için çok önem li. Za ten Ka -
d� köy Be le di ye si’nin sa na ta gös ter di �i il gi ve des -
tek, kül tür mer kez le rin den bel li olu yor. Bü tün ye -
rel yö ne tim le rin böy le ol ma s� ge re ki yor as l�n da.
Ay r� ca Ba� kan Öz türk her tür lü so run da çe kin me -
den ara ma m� z�, elin den ge le ni ya pa ca �� sö zü nü de
ver di sa �ol sun. 

� A�us tos ay� na ka dar in �a at ta mam la na -
cak, Ekim ay�n da da sah ne aç� la cak di yor su nuz.
Aç� l� �� han gi oyun la ya pa ca �� n�z bel li mi?

Ke mal Ay do �an: Ha y�r �u an sa de ce in �a ata
odak lan d�k (gü lü yor lar). Ama eli miz de 10 ta ne
oyun var. Han gi si ola ca �� na ka rar ver me dik ama
bi ri ni se çip a�us tos ta pro va la ra ba� la ya ca ��z. Her -
ke si aç� l� �� m� za bek li yo ruz. 
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Bahariye’nin en eski sinemalarından Cinema Moda kapandı.
Üzücü gibi görünen bu haberden sonra size iyi bir haberimiz var!
Korkmayın buraya AVM yapılmayacak yerine içinde sinemateki,
stüdyo sahnesi, konser ve tiyatro salonu olan ‘çok kültürlü’ bir

merkez yapılıyor. �u an in�aat halinde olan ve içinde hummalı bir
çalı�manın sürdü�ü Moda Sahnesi, Ekim ayında kapılarını açacak. 

MODA SAHNESi ÇOK YAKINDA
KADIKÖY’DE!
MODA SAHNESi ÇOK YAKINDA
KADIKÖY’DE!
MODA SAHNESi ÇOK YAKINDA
KADIKÖY’DE!
MODA SAHNESi ÇOK YAKINDA
KADIKÖY’DE!
MODA SAHNESi ÇOK YAKINDA
KADIKÖY’DE!
MODA SAHNESi ÇOK YAKINDA
KADIKÖY’DE!

İstanbul Sinematek’e, Kadıköy çok kültürlü merkeze kavuşuyor:
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ptal la ra gö re in san lar; �rk, cin si yet, mil li -
yet, ya�, sta tü, renk, din ve dil ba� ta ol mak
üze re 8’den faz la ka te go ri ye ay r� l�r lar. Hal bu -
ki olay bu ka dar komp li ke de �il dir. �n san lar
sa de ce 2’ye ay r� l�r lar: �yi in san lar ve kö tü in -

san lar” di yor Al bert Eins te in... Ben se hep in sa no� lu -
nun do �a s� n�n kö tü ol du �u nu, iyi li �in son ra dan ö� re -
nil di �i ni dü �ün mü �üm dür. Top lum ve ah lak ku ral la r� -
n�n ‘iyi’ ni te le me siy le biz le re son ra dan ö� re til di �i ni...
Ken di sa v� m� in sa n�n en saf ha li olan ço cuk la r� göz -
lem le ye rek ge li� tir mi� tim. Ço cuk la r� ken di hal le ri ne
b� ra k�r sa n�z ben cil ve ac� ma s�z d�r lar. Hep ken di is te -
dik le ri ol sun is ter ler. Ol maz sa a� lar lar, ba �� r�r lar, vu -
rup k� rar lar... Bu ko nu da bir ara� t�r ma ya p�l d� �� n� gö -
rün ce çok mat rak gel di ve otu rup in ce le dim. �ç gü dü -
le rin var l� ��, gen ler de ki kar �� l�k la r� ve ev rim sel geç mi� -
le ri bi ze tür le rin do� duk la r� an dan iti ba ren ba z� bil gi le -
re sa hip ol du �u nu gös te ri yor. Bu nu test et mek is te -
yen Ya le Üni ver si te si'nin psi ko log la r� ve ev rim sel bi -
yo log lar, he nüz fab ri ka ayar la r�n da ki in san lar, ya ni
be bek ler üze rin de ze ki ce de ney ler yap m�� lar. He nüz
yü rü ye me yen, ko nu �a ma yan, söy le nen le ri an la ya -
ma yan, hat ta emek le ye me yen ya ni e�i til me mi� olan
be bek le rin ver di �i so nuç: �n san tü rün de ah lak do �u� -
tan ge li yor mu�.

Ya p� lan bi rin ci de ney de 3 ve 6 ay l�k be bek le re
kuk la gös te ri si sey ret ti ri li yor. Kuk la n�n bi ri iyi, bi ri kö tü
dav ra n�� lar ser gi li yor. Son ra iki kuk la da be be �in kar -
�� s� na ko yu lu yor. Be bek le rin hep si iyi ola na uza n� yor -
lar. Yar d�m c� olan ki �i lik le re il gi gös te ri yor, in san la ra
kar �� an ti sos yal dav ra n�� lar ser gi le yen le ri d�� l� yor lar.
�lk de ne yi sey re din ce me �er bü yü dük çe bo zu lu yor -
mu �uz di ye ge çir dim içim den.

�kin ci de ney de, kuk la lar dan bi ri ne kö tü dav ra n�� -
lar ser gi le ti yor lar. Son ra bu kuk la n�n yar d� ma ih ti ya c�
olu yor ve di �er iki kuk la dan bi ri ona yar d�m edi yor di -
�e ri i�i ni bal ta l� yor. Bu se fer be bek le rin bü yük ço �un -
lu �u kö tü kuk la ya yar d�m et me ye ni se çi yor lar. Kö tü
ola n�n ce za lan d� r�l ma s� n� is ti yor lar. Aca ba bu in san la -
r�n için de ki ‘ada let’ iç gü dü sü nü mü, ‘in ti kam’ duy gu -
su nu mu gös te ri yor? Yi ne de in san da ki ah lak iç gü dü -
sü nü do� ru la d� �� n� söy le ye bi li riz. (‘Ah lak’ kav ra m� na
Tür ki ye'nin de için de ol du �u ba z� ül ke ler ce çok ba� -
ka an lam lar da yük le nir; o yüz den bu ra da 'etik' dav -
ra n�� ka l�p la r� n�n kas te dil di �i nin al t� n� çi ze lim.)

Ö� re ni len, his ler/iç gü dü ler de �il dav ra n�� lar d�r.
�n san ney se odur as l�n da.

Pe ki o za man kö tü lük ne re den ç�k m��? Üçün cü
de ney de: Be be �e iki fark l� kra ker su nu lu yor. Be bek
bir ta ne si ni da ha çok se vi yor ve onu al� yor. Son ra iki
kuk la kar �� s� na ge ti ri lip bi ri onun sev di �i kra ke re, di -
�e ri sev me di �i ne uza n�r ken gös te ri li yor. Ar d�n dan ön -
ce ki de ney ler de ki kuk la oyu nu tek rar la n� yor. Bu se fer
be bek le rin bü yük ço �un lu �u sev me di �i kra ke re uza -
nan kuk la ya kö tü dav ra nan ka rak te ri se vi yor ve onu
se çi yor. Ya ni ken di si ne ben ze me ye nin ce za lan d� r�l -
ma s� n� is ti yor. �� te in sa n�n do �u� tan ge tir di �i ka ran l�k
ta ra f�! Son de ney bi raz da ha bü yük ço cuk lar la ya p�l -
m��. Oy na t� lan bir oyun da de ney ya p� lan ço cuk la ra
bir ken di si nin bir de ba� ka bir ço cu �un ka sa s� ol du -
�u söy le ni yor. Kü çük ya� gru bu na “sen bir fi� al�r san
kar ��n da ki ka sa n�n sa hi bi olan ço cuk hiç fi� al ma ya -
cak; sen iki fi� al�r san di �er ço cuk da iki fi� ala cak”
de nil di �in de ço cuk, öbür ço cuk tan da ha faz la fi� ala -
bil sin di ye bir fi� al ma y� iki fi �e ter cih edi yor. Adil ol -
mak kü çük ço cuk la r�n umur la r�n da ol mu yor, önem -
li olan di �er le rin den öne geç mek. Bü yü dük çe ada let
duy gu la r� da ge li �i yor ve e�it fi� al ma y� ter cih edi yor -
lar. En bü yük ya� gru bun da kar �� s�n da ki ço cu �un da -
ha faz la fi� al ma s� na bi le izin ve re bi li yor lar. Ama ar t�k
bu dav ra n� ��n ‘in san do �a s�’ ol du �u nu söy le ye me yiz.
Bü yü dük çe e�i til dik le ri için ö� re nil mi� dav ra n�� lar
ser gi le me ye ba� l� yor lar.

Bu de ney ler es ki bir do �u fel se fe si ni Yin-Yang’i
des tek li yor. Her �e yin bir bi rin den ay r� la maz iki kar ��t
kut bu var d�r ve bu ku tup lar, cü zi oran da da hi ol sa
kar �� t� n� mu hak kak ken di için de ba r�n d� r�r. �n san iyi
ve ya kö tü de �il dir. �yi li �i de kö tü lü �ü de için de ba r�n -
d� r�r. Gö rü yo ruz ki tüm in san lar ba� ka la r� n� dü �ün me,
ben cil lik, ada let, dar ka fa l� l�k ve iyi lik duy gu la r� n�n ka r� -
�� m�n dan olu �an bir iç gü düy le dün ya ya ge li yor lar.
Far k� ya ra tan e�i tim le ri miz. E�i tim ora n� azal d�k ça,
stres ve bas k� al t�n day ken iç gü dü le ri mi zin, ö� re nil mi�
dav ra n�� la r� m� z�n al t�n dan f�r la y� ver me si de ko lay la �� -
yor. Do �a y� ka bul len me mek müm kün de �il. �n sa n� iç -
gü dü le rin den do la y� suç la ya ma y�z. �n san his set tik le -
rin den de �il, an cak dav ra n�� la r�n dan so rum lu tu tu la -
bi lir. De mek ki; “e�i tim �art”!

As l ı  AY HAN

A

YiN-YANG

● Gökçe UYGUN

8Mart Dün ya Emek çi Ka d�n lar Gü nü kap sa -
m�n da Ka d� köy'de ger çek le� ti ri len et kin lik -
ler den  der le dik le ri miz �öy le; 

8 Mart Cu ma ak �a m� Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi'nde Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s�'nca dü -
zen le nen et kin lik te ön ce 8 Mart Bel ge se li gös te -
ril di. Fü gen K� v�l c� mer ile Nük het Eren ko nu� ma
yap t� ��, �k bal Kay nar’�n �ar k� la r�y la renk kat t� ��
et kin lik te, Nur Sa ka da dün ya �a ir le ri nin 8 Mart
üze ri ne yaz d�k la r� �i ir seç ki si ni iz le yi ci ler le pay -
la� t�. TYS’nin Ge le nek sel 8 Mart Bil di ri si’ni ise
bu y�l K�b r�s l� �a ir Ne �e Ya ��n ka le me al d�. Ya -
��n, “Gü nay d�n 8 Mart! Dün ya ken di çev re sin de
dö ner ken bir gün �öy le bir du rup ba k� yor ka d�n
cin si ne… Her y�l is ta tis tik ler çok az de �i� mi�
olu yor, ay r�m c� l�k hep ay n� ay r�m c� l�k, zu lüm ay -
n� zu lüm ol ma ya de vam edi yor. Kü çük ka za n�m -
lar için he ye can la n� yo ruz; on la r� se vinç için de
kut lu yo ruz yi ne de… �a ir ve ya zar ka d�n lar aç� -
s�n dan bak t� �� m�z da kü tüp ha ne raf la r�n da ki

oran da kü çük bir ar t�� gö re bi li yo ruz en az�n dan.
Bü yü kan ne le ri miz den ön dey sek bu bü yük mü ca -
de le ler, ce sur ç� k�� lar la ger çek le� ti ril mi�. Bu gün
bi raz da bü tün bu isi miz kah ra man la ra say g� gü -
nü… Gü nay d�n 8 Mart! Ta lep le ri mi zi s� ra la ya ca -
��z bu gün. Dün ya ya ken di ni sey re dip utanç la yü -
zü nü ka pa ta ca �� bir ay na tu ta ca ��z. De �i �im mü -
ca de le si zor lu, bu nu bi li yo ruz… Yi ne de her ge -
çen gün da ha da gü zel le �e cek dün ya, ka d�n la r�n
do ku nu �uy la…” de di.

� KA DIN LAR TAY Y�P
ANA YA SA SI NI �S TE M� YOR!

8 Mart Cu ma ak �a m� bir ba� ka et kin lik de
Ca fe ra �a Spor Sa lo nu'nday d�. TKP’li Ka d�n -
lar’�n ça� r� -
s�y la bir ara -
ya ge len ka -
d�n lar, “Ka -
d�n lar Tay -
yip Ana ya -
sa s�’n� is te -
mi yor” me -
sa j� ver di. 

Di re ni� te
olan THY ve
DHL'nin ka -
d�n i� çi le ri,
Lüb nan Ko -
mü nist Par ti -
si E� Ge nel
Ba� ka n� Ma -
ri e Na sif Debs’in de söz al d� �� et kin lik te, An ka -
ra Kent Sah ne si Emek çi Ka d�n lar Eki bi Da ri o
Fo’nun “Yal n�z Ka d�n” oyu nu nu ser gi le di. Et -
kin lik te, HAY FEM Folk lor Gru bu Van yö re si
ka d�n oyu nu nu oy na d�. Bu lu� ma, Bil ge su Ere nus
Sol Ma jör'ün ez gi le ri ve ha lay lar la so na er di. �s -
tan bul Sos ya list Ka d�n Mec lis le ri, 8 Mart Cu ma
ak �a m� Ba ha ri ye’de ki Mo da �l kö� re tim Oku lu
önün de top la na rak, ki li se mey da n� na yü rü dü.
Ey lem de, ka d�n ci na yet le ri nin  dur du rul ma s�, ka -
d�n la ra in san ca ça l�� ma ve ya �am ko �ul la r� sa� -
lan ma s� is ten di. Ay n� gün ay n� yer de  ÇYDD Ka -
d� köy �u be si bur si yer ve gö nül lü le ri, hal ka 800
ta ne mor kur de le da ��t t�.
� L� SE L� LER DEN FO TO� RAF SER G� S�

8 Mart ak �a m� Ka d� köy’de bir de ser gi var d�.
Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Li se si Si ne ma TV

Bö lü mü ö� ren ci le ri nin “Ka d� na �id de te Ha y�r”
ko nu lu fo to� raf ser gi si, Ka d� köy Halk E�i tim
Mer ke zi fu aye sin de aç�l d�. Ser gi, ö� ren ci le rin
�id de te ma ruz ka lan ka d�n la r� gös ter mek için
ken di yap m�� ol duk la r� mak yaj lar la ka me ra kar -
�� s� na ge çe rek ver di �i poz lar dan olu �u yor.
MSGSL ö� ren ci le ri nin kur gu la r�y la bi çim le nen
ve 55 fo to� ra f�n yer al d� ��  ser gi, ö� ren ci ha re ke -
ti bi çim de ka d� na �id de ti vur gu la mak için fi zik -
sel ola rak ya ra lan ma, darp et me gi bi ko nu la r� n�
i� li yor. 

�id det gör mü� ka d�n, ka d� n�n ma� du -
ri ye ti ve kü çük ya� ta zor la ev len di ri len
ka d�n la r�n an la t�ld� �� ser gi nin ama c�;
ka d� na �id de te dik kat çe ke rek top -
lum sal du yar l� l�k olu� tur mak...
Ser gi nin y�l bo yun ca Tür ki ye’nin
çe �it li il le ri ne ta ��n ma s� plan la n� -
yor.
� KA DI KÖY BE LE D� YE -

S�’NDEN PA NEL, KON SER,
SA� LIK TA RA MA SI...
Ka d� köy Be le di ye si’nin Dün -

ya Ka d�n lar Gü nü et kin lik le ri, 8
Mart sa ba h� Ba� kan Se la mi Öz -
türk’ün be le di ye bi na s� gi ri �in de ka d�n
per so ne li çi çek ler le kar �� la ma s�y la ba� la -
d�.

8 Mart Cu ma ak �a m� Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi'nde dü zen le nen üc -
ret siz kon ser de, Me li ke De mi ra�, es ki ve ye ni
�ar k� la r� n� ka d�n lar için söy le di. Ay n� gün
CKM'de ger çek le� ti ri len 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 de “Öz say g� n� z� yük sel te rek ‘Evet’
di ye bi lir si niz” ba� l�k l� su num lar yap t�. Par lar de -

mir, su nu mu nun son 15 da ki ka s�n da ra hat la ma
me di tas yo nu ile sa lon da ki ko nuk la ra zi hin sel ra -
hat la ma tek nik le ri ni uy gu la ma l� ola rak gös ter di.
Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li -
ni �i’n de dü zen le nen et kin lik te de Dum lu p� nar
Ma hal le sin de ki ka d�n la r�n �e ker, ko les te rol, tan -
si yon öl çüm le riy le sa� l�k kon trol le ri  ya p�l d�. 70
ki �i nin ka t� l� m�y la ger çek le� ti ri len et kin lik te ka -
d�n la ra, Ka d� köy Be le di ye si'nin ha z�r la d� �� gül
fi dan la r�n dan da he di ye edil di. 9 Mart Cu mar te si
gü nü ise Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde “Ya -
�am da Ka d�n” pa ne li ger çek le� ti ril di. Pa ne lin
aç� l�� ko nu� ma s� n� ve mo de ra tör lü �ü nü “Med ya
Ma hal le si nin ab la s�” Ga ze te ci Ay �e nur Ars lan
yap t�. Pa nel de Bir le� mi� Mil let ler �n san Hak la r�
Ko mi ser li �i’nde en gel li ler, az�n l�k lar, ço cuk lar
i� ken ce ma� dur la r� ve �id de te u� ra yan ka d�n lar -

la il gi li yap t� �� ça l�� ma lar la ba �a r� la ra im -
za atan CHP �s tan bul Mil let ve -
ki li �a fak Pa vey ile yap t� ��
ça l�� ma lar la ulus la ra ra -
s� üne sa hip min ya tür
sa nat ç� s� Gün se li
Ka to, gü nü müz de
ya �am da ka d� n�n
ro lü ko nu sun da gö -
rü� le ri ni iz le yi ci ler -
le pay la� t�.
� YA �A SIN KA DIN

OL MAK
Ka d� köy Me la hat Ak kut lu

Or ta oku lu ö� ret men le ri ve okul ai le bir li �i
üye le ri  Ka d�n lar Gü nü’nü  kut la d�. Okul Mü dü -
rü �l ter Ay gün yap t� �� ko nu� ma da; y�l lar ca ida re -
ci lik yap t� �� n� ve da ha çok ka d�n ö� ret men ler le

ça l�� t� �� n�, bu ne den le ça l� �an ka d�n la r�n
ev ve an ne lik le il gi li so rum lu luk la r� n�n

far k�n da ol du �u nu, her za man yar -
d�m c� ol du �u nu söy le di. Okul Mü -
dür Yar d�m c� s� Gü lay Öz gül de
ka d�n yö ne ti ci ol ma n�n, ça l� �an
ka d�n ol ma n�n so rum lu luk la r� n�
bir kat da ha art t�r d� �� n�, bu nun la
bir lik te ça l�� ma ha ya t�n da ka d�n
yö ne ti ci le rin sa y� s� n�n gi de rek
ço �al ma s� n� te men ni et ti �i ni be -

lirt ti. Okul Ai le Bir li �i Ba� ka n�
Nu ri ye Al koç ise ka d�n ol ma n�n an -

ne ol mak la bir lik te bir kat da ha an -
lam ka zan d� �� n�, ço cuk la r� n�n e�i tim

ha yat la r�n da da ha iyi �art lar da ye ti �e bil -
me le ri için okul ai le bir li �in de gö rev al ma y� ter -
cih et ti �i ni söy le di. 

� B�N LER CE KA DIN
KA DI KÖY’DE BU LU� TU

Ka d�n la r�n �id de te, cin si yet çi po li ti ka la ra
kar �� bir lik, mü ca de le ve da ya n�� ma gü nü 8 Mart
için ka d�n la r�n ey lem ad re si yi ne Ka d� köy ol du.
Bir çok sen di ka, STK, der nek ve si ya si par ti nin
için de bu lun du �u 8 Mart Ka d�n Plat for mu, 10
Mart Pa zar gü nü Ka d� köy �s ke le Mey da n�'nda
mi ting yap t�. Sa at 12.00'de Hay dar pa �a Nu mu ne
Has ta ne si önün de bu lu �an ka d�n lar, 8 Mart Ka -
d�n Plat for mu'nun Kürt çe ve Türk çe ya z� l� “Cin -
si yet çi po li ti ka la ra, sa va �a, yok sul lu �a, ka d�n
kat li am la r� na ve eme �i mi zin sö mü rül me si ne kar -
�� di re ne rek ör güt le ni yo ruz” pan kar t� n�n ar ka s�n -
da yü rü yü �e geç ti. Slo gan ve �ar k� lar la ala na gi -
ren ka d�n lar, mi ting ko mi te si ta ra f�n dan Türk çe,
Kürt çe, Za za ca, Arap ça ve Er me ni ce se lam lan d�.
Mi tin gin aç� l�� ko nu� ma s� n� plat form ad� na Ay -
�e nur Ko li var yap t�. Ay n� ko nu� ma y� Ru ge� K� -
v� c� da Kürt çe ola rak ses len dir di. 

� ‘ER KEK VU RU YOR,
DEV LET KO RU YOR’

Or tak ba s�n aç�k la ma s�n da özet le �u ta lep ler
di le ge ti ril di; Sa va� lar da en çok ka d�n lar be del
ödü yor. Ba r�� sü reç le rin de de en faz la sö zü söy -
le ye bil me li dir. Be de ni miz üze rin den po li ti ka ya -
p� l� yor. Kürt ka d�n ha re ke tin de ki isim ler den, Pa -
ris'te kat le di len Sa ki ne Can s�z, Fi dan Do �an ve
Ley la �ay le mez'in fa il le rin aç� �a ç� ka r�l ma s� n�

is ti yo ruz. Dev let eli ni be de ni miz den çek sin.
AKP'nin ka d�n dü� ma n� po li ti ka la -

r� ne de niy le her gün 5 ka d�n
öl dü rü lü yor, Ba� ba kan be�

ço cuk is ti yor. Özerk,
ka dIn odak l�, ula �� la bi -
lir ve ye ter li sa y� da s� -
��n ma evi is ti yo ruz.
Av c� lar’da linç edil -

me ye ça l� �� lan, Mal te -
pe’de k� l�ç lar la sal d� r� -

lan, Bur sa’da öl dü rü len
trans ka d�n la r�n he sa b� n� so ru -

yo ruz. Ke sin ti siz zo run lu e�i ti mi
kal d� ra rak k�z ço cuk la r� n�n oku ma la r� n�n önü -

ne ge çen  4+4+4 e�i tim sis te mi nin kal d� r�l ma s�
ge rek. Bin y�l lar d�r ev içe ri sin de ki eme �i miz gö -
rün mez k� l� n� yor. Gö rün me yen ev içi eme �i miz
gö rün sün ar t�k. Ev ve ba k�m hiz met le ri top lum -
sal la� t� r�l s�n ve dev let ta ra f�n dan kar �� lan s�n. Üc -
ret li ev i� çi le ri i� ya sa s� na al�n s�n. Biz ka d�n lar
kö le, hiz met çi, ku luç ka ma ki ne si de �i liz. Mü ca -
de le yi, so kak ta omuz omu za ka za na ca ��z.”

� KA DIN LAR GÜ NÜ’NDE
ER KEK LER DEN KA DIN LA RA SAL DI RI!

Mi tin gin so na er me si nin ar d�n dan oto büs le re
yö ne len ka d�n la ra, Fenerbahçe maç� için Ka d� -
köy’e ge len Bur sas por lu ho li gan lar, “Kah ro sun
PKK” di ye ba �� ra rak sal d�r d�. Sal d� r� da çok sa y� -
da ka d�n  ya ra lan d�. Bu �rk ç� sal d� r� ya ka d�n la r�n
ya n� t� da ge cik me di. 11 Mart Pa zar te si ak �a m�
Ka d� köy Bo �a Hey ke li’nin önün de  “So kak la r�
terk et me ye ce �iz, fa �iz me tes lim ol ma ya ca ��z.
Ka d�n lar he sap so ru yor” pan kar t�y la bu lu �an 8
Mart Ka d�n Plat for mu üye le ri, yap t�k la r� ey lem -

le hem sal d� r� y� hem po li sin ola ya se yir ci kal ma -
s� n� k� na d�. Ya p� lan ba s�n aç�k la ma s�n da, ka d�n -
la r�n e�it lik ve öz gür lük ta lep le ri ni di le ge tir dik -
le ri mi ting de yük se len is yan se si nin er kek �id de -
ti nin ya n� s� ra dev let �id de ti ne de kar �� ol du �u
be lir til di. Aç�k la ma da, “Bur sas por ta raf ta r� ol -
duk la r� n� ö� ren di �i miz gru bun hiç de te sa düf
ese ri ol ma ya cak bi çim de 3 fark l� yer de sal d�r d�k -
la r� n� gö rü yo ruz. �lk sal d� r� De niz Otel’in önün -
de hem de po lis le rin göz le ri önün de ol mu� an cak
po lis ler hiçbir �e kil de mü da ha le et me mi�. Ar d�n -
dan da ha ka la ba l�k bir grup Hay dar pa �a Nu mu ne
önün de yi ne sal d�r m��. Ora da bir er kek ar ka da �� -
m�z b� çak la ka s� ��n dan ya ra lan m��, bir ka d�n ar -
ka da �� m� za ise sal d� r� dan kaç ma ya ça l� ��r ken
ara ba çarp m�� ve ba ca �� k� r�l m��, iki ka d�n ise
ba ��n dan ya ra lan m��t�r. Ar d�n dan sal d� r� lar es ki
Sa l� Pa za r�n da �i �e ler le ve maç lar da kul la n� lan
fi �ek ler le de vam et mi�, ba ��n dan ve kol la r�n dan
ya ra la nan ka d�n lar ol mu�; oto büs le rin cam la r�
k� r�l m��t�r. Son ra s�n da ney se ki po lis or ada gü -

ven li �i sa� la mak için bu lun du �u nu id rak et mi�
ve mü da ha le et mi�tir. Plat form bi le �e ni ka d�n lar
has ta ne de te da vi olan ya ra l� ar ka da� la r� zi ya ret
et ti. Biz ler bu ka dar yo �un sal d� r� ve ta ki bin sa -
de ce bir kaç ken di ni bil me zin i�i ol ma d� �� n� ma -
ruz kal d� �� m�z linç ler den bi li yo ruz. Po li sin gö re -
vi sa de ce ala na gi ren ka d�n la r� ara mak de �il ka -
d�n la r�n gü ven li �i ni sa� la mak t�r. Bu sal d� r� po li -
tik ya �am da, top lum sal mü ca de le de cins mü ca -
de le sin de öne ç� kan ka d�n lar dan du yu lan ra hat -
s�z l� �� gös te ri yor. Biz ka d�n lar, bu sis te ma tik sal -
d� r� dan kork mu yo ruz. Ba r�� ta le biy le mey dan la r�
dol du ran Kürt ka d�n la r� na ya p� lan sal d� r� y� k� n� -
yo ruz. On la r� ra hat s�z et me ye, so kak ta, alan lar da
ol ma ya, e�it lik, öz gür lük mü ca de le mi zi yük selt -
me ye, fa �iz me tes lim ol ma ya ca �� m� z� söy le me ye
de vam ede ce �iz” de nil di.

Kadıköy, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde binlerce kadının isyanına
sahne oldu. �skele Meydanı’nda bulu�an kadınlar, �iddetin ve sava�ın sona
ermesini istedi, erkek hegemonyasını, cinsiyetçi politikaları protesto etti.
Barı� taleplerinin yükseltildi�i mitinge, bir grup holiganın saldırması ise
erkek �iddetiyle mücadele edilmesinin önemini bir kez daha anımsattı.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü
nedeniyle, Gazetemizin de

konukları vardı. Bostancı Halk
E�itim Merkezi Müdürü Ergüder

Güngör, Müdür Yardımcısı
Emre Karakoç ve ö�retmen
Gül�ah Yalçın, Gazetemizi
ziyaret ederek, Kadınlar

Günümüzü kutladı. 

GAZETEMİZE 
8 MART ZİYARETİ

Kadınlar artık susmayacak!
Fo to� raf lar:

Gök çe UY GUN-Ha le Gü zin KI ZI LAS LAN-ET HA

Ba�kan Öztürk, Kadıköylü kadın yöneticiler ve o gün kendisini
ziyarete gelen CHP Kadın Kolları üyeleri ile yemekte bulu�tu.
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Bir ço �u mu zun ha f� za s�n da önem li yer tut -
mu� tur kla sik oto mo bil ler. Chev ro let, Dod -
ge, Plymo uth, Ford, Bu ick, Pon ti ac, Ca dil -

lac gi bi mar ka la r�n 50-60 y�l ön ce sin de üret ti �i,
es ki �s tan bul’a dam ga s� n� vur an bu modeller,
tat l� bir an� ola rak ya �am la r� m�z da ol ma ya de -
vam ediyor. Bir nes li y�l lar ca dost la r� na, se -
ya hat le re, sev gi li le ri ne ta �� yan, bu hey bet li,
es te tik ve kon for lu araç lar; 1950’li  ve
1960’l� y�l la r�n Ye �il çam film le rin de de s�k
s�k rol al m�� t�r. Ba zen �o för Sad ri Al� ��k’�n
tak si du ra ��n da ki en ya k�n ar ka da �� ol mu� -
tur 1957 mo del Chev ro let, ba zen de Ediz
Hun’un ve ya Gök sel Ar soy’un sev gi li si ne a� -
k� n�n hay k�r ma s� n�n �a hi di ol mu� tur K�z Ku le si
man za ra s�y la 1949 Plymo uth…

Ye �il çam si ne ma s� na üs tün emek ler ver mi�
ak tör Ediz Hun da 1965 y� l�n da Os man Se den’in
yö net men li �in de çe ki len, ba� rol le ri ni ken di si nin,
Tür kan �o ray’�n ve �z zet Gü nay’�n pay la� t� �� “El -
ve da Sev gi lim” fil min de kul lan d� �� 1960 Chev ro -
let Im pa la’y� 50 y�l son ra tek rar kul lan ma f�r sa t�
bul du. �s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i’nce
(�KOD) or ga ni ze edi len et kin lik te, der ne �in Ka d� -
köy’de ki mer ke zi ne 50 y�l ön ce kul lan d� �� 1960
mo del Chev ro let Im pa la’yla ge len de �er li sa nat ç�
Ediz Hun, kla sik oto mo bil se ver ler le “Ye �il çam si -
ne ma s�” ko nu lu bir söy le �i yap t� ve yi ne ken di si
ile Tür kan �o ray’�n ba� rol le ri ni pay la� t� �� 1969 y� -
l� ya p� m�  “Son ba har Rüz gâr la r�” ad l� fil mi ni �s -
tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i üye le riy le
bir lik te iz le di. Ken di si ne der nek yö ne ti min ce Ye -
�il çam’a ver di �i üs tün eme �in den do la y� su nu lan
te �ek kür pla ke ti nin ar -
d�n dan, bu gü nün ken di si
için çok an lam l� bir gün
ol du �u nu ifa de eden
Ediz Hun, “�s tan bul Kla -
sik Oto mo bil ci ler Der -
ne �i sa ye sin de �u an an� -

la r�m tek rar gö zü mün önün de can lan d�. Türk si ne -
ma s�n da 150 ci va r�n da film de çal��t�m. �im di nin
kla sik araç la r� sa y� lan o dö ne min oto mo bil le ri
film le ri mi zin ol maz sa ol maz la r�y d�. Bu gün de

1960 y� l� ya p� m� Chev ro let Im pa la’y� kul lan ma
f�r sa t� n� ve re rek, be ni 50 y�l  ön ce si nin es ki �s -
tan bul’una,Ye �il çam set le ri ne gö tür dük le ri
için der nek yö ne ti mi ne son suz  te �ek kür le ri -
mi su na r�m” dedi. �s tan bul Kla sik Oto mo -
bil ci ler Der ne �i Ba� kan� Ser kan Okay ise
Ediz Hun’u mer kez le rin de a��r la mak tan
onur duy duk la r� n� ifa de et ti ve “Ye �il çam si -

ne ma s� n�n biz le rin kla sik oto mo bil sev gi sin de bü -
yük pa y� var d�r. Bu ne den le mer ke zi mi zin bir kö -
�e si ni Ye �il çam te ma s�y la de ko re et tik. K� s�t l� im -
kan lar la ola �a nüs tü gü zel i� ler ç� ka ran ve gü nü -
müz de çok az rast la d� �� m�z sa mi mi duy gu la r�, ger -
çek a�k la r�, dost luk la r� biz le re uzun bir dö nem ya -
�a tan Türk si ne ma s� na ve bu dö ne me üs tün emek -
ler ve ren Ye �il çam sa nat ç� la r� na min net tar l� �� m� z�
sun mak ad�n a bu gü nü or ga ni ze et me ye ça l�� t�k.
Biz ler için unu tul maz bir gün ol du.Ye �il çam’a gö -
nül ve emek ver mi� us ta oyun cu la r� m� z� mer ke zi -
miz de ko nuk et me yi sürdürece�iz” diye konu�tu.

15 - 21 MART 2013YA�AM 9
Ediz Hun, 50 yıl öncesine yolculuk yaptıEdiz Hun, 50 yıl öncesine yolculuk yaptıEdiz Hun, 50 yıl öncesine yolculuk yaptıEdiz Hun, 50 yıl öncesine yolculuk yaptıEdiz Hun, 50 yıl öncesine yolculuk yaptıEdiz Hun, 50 yıl öncesine yolculuk yaptı

Türk sinemasının
unutulmaz isimlerinden

Ediz Hun, yarım asır sonra,
Ye�ilçam’da kullandı�ı

�mpala’nın direksiyonuna
geçti… Hun, �stanbul
Klasik Otomobilciler
Derne�i’nce organize
edilen etkinli�e, 50 yıl

önce kullandı�ı Chevrolet
Impala otomobil ile geldi. 

Ediz Hun, 50 yıl öncesine yolculuk yaptı

KADIKOY-9 :Layout 1  3/14/13  10:54 AM  Page 1



10 15 - 21 MART 2013 HA BER

‹nal AY DI NO⁄ LU

e nel de haf ta son la r� o� lum, k� z�m ve to -
ru num bi zi zi ya re te ge lir ler. Hep te men -
ni de bu lu nu rum; “�n �al lah o� lum la k� z� -
m�n ba� ka i� le ri var d�r, to ru nu bi ze b� ra -

k�r gi der ler, da ha faz la bir lik te olu ruz” de rim.
Ba zen de on la r�n haf ta so nu prog ra m� na gö -
re biz to run la iki miz ge zer, ge nel de ço cuk ti -
yat ro su na gi de riz. 

To ru num bi zim eve her ge li �in de ka p� y�
ken di si ça lar, son ra da an ne si nin ar ka s� na
sak la n�r. Biz ba ba an ne siy le bir lik te bir sü re
onu her yer de arar, bu la ma y�z, son ra o kah -
ka ha lar ata rak an ne si nin ar ka s�n dan ç� kar.
Her haf ta oy na d� �� m�z ilk oyun bu dur. Bi zim
ona ne ka dar önem ver di �i mi zi bi lir, ken di
öne mi ni da ha da ar t� ra bil mek için böy le
oyun lar dü zen ler. Bu her in san da bu lu nan bir
duy gu dur. Ken di ni va ret me ve önem set me
duy gu su kü çük ya� lar dan ba� lar, ego yü kün -
den kur tu la ma yan in san lar da ölün ce ye ka dar
sü rer.

Ken di ni va ret me ve önem set me duy gu su
her in san da fark l� be lir ti ler le gö rü lür. Bir gün
bak t�m, Bo �a zi çi Köp rü sü’nün en yo �un ol du -
�u sa at te, ün lü bir zen gin, çok pa ha l�, üs tü
aç�k, spor oto mo bi li ne bin mi�, ipek göm le �i
rüz gâr da dal ga la na rak; et ra fa se lam ve gü lü -
cük ler da �� ta rak gi di yor. �n san lar na s�l alay c� ve
k�s kanç l�k do lu göz ler le ba k� yor lar bi lir mi si niz?
O ise va rol du �u ve önem sen di �i duy gu su için -
de gu rur lu… Ba� ka bir gün, bir lo kan ta ya da -
vet liy dim, lo kan ta ya 10-15 met re ka la önüm -
de ki pa ha l� ara ba dur du rul du. �ki va le, be� gar -
son ko� tu, ar ka dan �ef gel di, ka p� lar aç�l d� için -
den mi ni etek li, bo ya kü pü ne dü� mü� bir genç
k�z la ka fa s� aca yip tra� l�, göm le �i gö be �i ne ka -
dar aç�k k� sa boy lu bir de li kan l� a��r a��r ç�k t�.
A�a be yi ya ��n da ki gar son lar önün de e�il di ler.
Her ke se yük sek ten bak t�, son ra ken din den 15
cm uzun ba ya n�n elin den tut tu, ar ka da bek le -
yen araç la ra hiç al d� r�� et me den lo kan ta ya
do� ru et ra f�n da ki kü çük gar son or du suy la bir -
lik te a��r a��r yü rü dü. �çer de mi sa fir le ri var m��,
gö rün ce hep si bir den aya �a f�r la d� lar. Hiç kim -
se nin eli ni s�k ma d�, ba ��y la otu run i�a re ti yap t�,
ma sa n�n ba �� na otur du. Ye mek bo yun ca me -
rak edip o ma sa da olan la r� iz le dim. Ye mek le rin
ge li �i, gi di �i, ma sa da ki le rin tu tum la r�, gar son la -
r�n gös te ri �e ka çan aca yip dav ra n�� la r�, ola ya
ken di ara la r�n da ki alay c� ba k�� la r�, her �ey san -
ki bir ko me di gi biy di. Son ra lo kan ta da bir ha re -
ket len me ol du. De li kan l� n�n ma sa s�n da ki ler gi -
di yor lar d�. Bak t�m ka p� da tüm gar son lar tek s� -
ra di zil mi�, de li kan l� ce bin den bir to mar 100
Do lar l�k pa ra ç� kar d�, s� ra da ki her gar so na 100
Do lar ver di, s� ra en son da ki �e fe ge lin ce 100
Do lar eli ne ver di, 100 Do lar gö �üs ce bi ne koy -
du, “Aç a� z� n�” de di, 100 Do lar da a� z� na sok -
tu ve kah ka ha lar ata rak lo kan ta dan ay r�l d�.

Ken di ni va ret me ve önem set me ça ba s� en
çok a�a �� l�k duy gu su kök le� mi� in san lar da or -
ta ya ç� kar. Bir gün çok ka la ba l�k bir top lan t� da
ken di ni tak dim eden bir i�ada m� sö ze ba� la d�.
Bran ��n da ne ka dar ön de ol du �u nu, ne den li
bü yük bir i�i yö net ti �i ni, ne ka dar bü yük bir ai -
le den gel di �i ni, e�i ti mi nin çok az ol ma s� na ra� -
men �ir ke tin de ne den li çok üni ver si te me zu nu
ça l�� t�r d� �� n� an lat t�k ça an lat t�, an lat t�k ça co� tu
din le yen le rin bir bö lü mü ac� ma duy gu su, bir
bö lü mü alay, bir bö lü mü hay ret ler ede rek iz le -
di ler. Bir di �er ta n� d� ��m var d�. Her ko nu yu en
iyi ken di nin bil di �i ni id di a eder di. He men he -
men her ko nu da hiç bir öne ri ye aç�k de �il di.
Her han gi bir ha ta ol du �un da hiç üst len mez,
ka fa s�n ca suç lu yu he men sap tar ve ken di ni ak -
lar d�. Öy le her �e ye ege men bir ya p� s� var d� ki
e�i hep sus kun du. 40 ya ��n da ki k� z� n� ise 4 ya -
��n da ki ço cuk gi bi, hiç söz hak k� ve ini si ya tif ta -
n� ma dan ida re eder di.

Bir in sa n�n ego su ne den li bü yür se ol gun -
lu �u o ka dar aza l�r. Ego su yük sek in san lar
sü rek li çev re le ri ni kon trol al t�n da tut ma ve
ken di le ri ni sa vun ma ih ti ya c� için de dir ler. Ego -
la r� tüm dav ra n�� la r� n� k� s�t lar. Ya �am la r� ego -
la r� na esir edil mi� gi bi dir. Ken di kur duk la r� sa -
vun ma me ka niz ma la r� n�n k� s�r dön gü sü için -
de mut suz ve hu zur suz bir ya �am sü rer ler. Ve
en bü yük za ra r� en ya k�n la r� na ve rir, on la r� da
hu zur suz eder ler. Tüm ça ba la r� ken di le ri ni
va ret me ve önem set me üze ri ne dir. Ken di le ri -
ni ka bul et ti re bil mek için ki mi za man al�n gan -
l�k ve k� r�l gan l�k, ki mi za man öf ke ve �id det,
ki mi za man teh dit ve kor kut ma gös te ri si ya -
par lar.  

�n sa na öz gü ol gun lu �un gös ter ge si, ego -
nun bas k� s�n dan kur tul mak, öz gür le� mek tir.
Bir in sa n�n ve re bi le ce �i en zor s� nav ise bu
öz gür lü �ü ka za na bil mek te dir. Çok güç lü
ego su olan, ör ne �in, a�a �� l�k duy gu su için de
ç�r p� nan bir in sa na, “Siz de a�a �� l�k duy gu su
var” de se niz, bel ki de he men üze ri ni ze f�r lar.
Oy sa ki ego dan kur tul ma yo lu ken di ni ta n� ma
ve çev re nin si ze na s�l bak t� �� n� his set mek ile
ba� lar. 

Ego su kuv vet li olan in san lar ya �a d�k la r�
olay la ra ob jek tif  bak ma ye te nek le ri ni yi ti rir ler.
Her �e yi ken di süz geç le rin den ge çi re rek ba -
kar lar. Sü rek li ken di ben le riy le u� ra� t�k la r� için
her fark l� ba k� �� ben lik me se le si ya par lar. Fi kir
ça t�� ma la r� he men ki �i lik ça t�� ma la r� na dö ner.
Ge çi nil me si zor in san lar d�r.      

Ego nun bas k� s�n dan kur tu lan in san lar,
ken di le ri ve ba� ka la r� için olum lu duy gu ve dü -
�ün ce ler ge li� ti re bi lir ler. Hem ken di le ri ne, hem
ba� ka la r� na say g� l� d�r lar. Ben çu ku ru na dü� -
me den ha ta la r� n� ka bul eder ler, her öne ri yi de
din ler ler. Özet le; Ko lay an la �� lan, man t�k l�, gü -
ve ni lir ve il ke li in san lar d�r.  

G

ÖN CE SEV Gİ �
BEN

ÇUKURU

RE KA BET Ku ru mu,
Ak bank, �� Ban ka s�,
Ya p� Kre di Ban ka s�,

Fi nans bank, Türk Eko -
no mi Ban ka s�, Halk
Ban ka s�, Va k�f bank,

Zi ra at Ban ka s�, De niz -
bank, HSBC ve ING
Bank hak k�n da “kar -

tel” so ru� tur ma s� ba� -
lat t� ve ya p� lan so ru� -
tur ma so nu cun da Re -
ka bet Ku ru lu ara la r�n -
da ka mu ban ka la r� n�n
da bu lun du �u 12 ban -

ka ya “MEV DU AT,
KRE D� VE KRE D�

KART LA RI H�Z MET LE R� ala -
n�n da Re ka be tin Ko run ma s�
Hak k�n da Ka nun da” re ka be ti

s� n�r la y� c� an la� ma, uyum lu ey -
lem ve ka rar lar” mad de si ne ay -
k� r� dav ran mak tan do la y� ce za
ya� d�r d�. Bu ka rar ban ka la r�n
ara la r�n da an la �a rak özel lik le

tü ke ti ci le re ver dik le ri hiz met ler -
de “te kel le� me ye” git tik le ri ni

or ta ya ç� kar d�.
De �er li tü ke ti ci ler, y�l lar d�r ban -
ka la r�n biz le rin s�r t�n dan bü yük
pa ra lar ka zan d�k la r� n�, son y�l -

lar da ya p� lan aç�k la ma lar dan i� -
let me gi der le ri nin yüz de 65’ini
biz den hak s�z ola rak tah sil et -

tik le ri pa ra lar dan kar �� la d�k la r� n�
ve tü ke ti ci hak la r� n� hi çe say -
d�k la r� n� söy le yip dur mak ta y�z.
Ne ka dar hak l� ol du �u muz ya -
p� lan so ru� tur ma ve ve ri len ce -
za lar la ka n�t lan m�� ol du. Tü ke ti -
ci ler ola rak  ar t�k so yul mak, is -
tis mar edil mek ve ma� dur ol -

mak is te mi yo ruz. 
Bu nun için de;

13-14 MART’TA  BAN KA LA RA
G�T M� YO RUZ.

BAN KA ÖN LE R�N DE OTUR MA
EY LEM LE R� M�Z OLA CAK.

Bu hak s�z uy gu la ma la r�n de vam
et me si du ru mun da, biz ler de ör -

güt lü ve ka rar l� mü ca de le mi zi
sür dü re rek  ban ka lar önün de
otur ma ey lem le ri ya pa cak ve
ban ka la r� pro tes to ede ce �iz. 

PA RA LA RI MIZ YAS TIK AL -
TIN DA DA HA GÜ VEN L�.

Ban ka lar da aç t� �� m�z va de siz
mev du at he sap la r�n dan he sap
i� le tim üc re ti, ko mis yon, gi der
ver gi si ,BSMV, KKDF vb. isim -
ler al t�n da de vam l� pa ra al�n -

mak ta d�r. Ban ka bir yan dan bi -

zim pa ra m� z� i� le te rek
pa ra ka za n�r ken di �er
yan dan biz den de pa -
ra al ma ya de vam et -
mek te dir.  Bu du rum -
da bi ze ka zan d�r ma -
y�p ban ka la r� zen gin
eden he sap la r� m� z�

ka pat ma m�z ve pa ra -
la r� m� z� es ki usul de
yas t�k al t�n da sak la -
ma m�z da ha do� ru
ola cak t�r. Bu “De li
Dum rul” ke sin ti le ri

de vam eder se he sap -
la r� m� z� ka pa ta ca ��z.
KRE D� KART LA RI -

MI ZI B�R’E �N D� RE CE ��Z.
Ban ka lar y�l l�k ki ra al�r gi bi kre -
di kar t� y� l�k ai da t� al mak ta �s rar
eder ler se tü ke ti ci yi ye ni ted bir -
ler al ma ya zor la ya cak lar ve tü -
ke ti ci ler iki kre di kar t�n dan bi ri -

ni ip tal ede cek tir.
BAN KA LA RI UYA RI YO RUZ!
Siz le ri hiz met an la y� �� n� bir ya -
na b� ra ka rak sa de ce pa ra ka -

zan mak üze re kur du �u nuz sis -
tem den vaz ge çe rek, VAR LI �I -
NI ZI SÜR DÜ RE B�L ME N� Z�N
EN ÖNEM L� ELE MAN LA RI
OLAN tü ke ti ci le re ve tü ke ti ci

hak la r� na say g� l� ol ma ya da vet
edi yo ruz. 

AK S� HAL DE ÖR GÜT LÜ VE
KA RAR LI MÜ CA DE LE M� Z�
SÜR DÜ RE CEK VE TÜ KE T� -
C� LER OLA RAK PA RA LA RI -
MI ZI ÇEK MEK TEN BA� LA -

YIP HER TÜR LÜ MÜ CA DE LE
YÖ NE T� M� N� HA YA TA GE Ç� -

RE CE ��Z. 
De �er li tü ke ti ci ler unut ma ya l�m
ki güç lü olan biz le riz, biz ol ma -
d� �� m�z da  üre tim de tü ke tim

de ban ka lar da ser ma ye de ol -
maz. Hep bir lik te, el ele ve

omuz omu za mü ca de le et ti �i -
miz de her tür güç lü �ün, hak

ih la li nin ve su iis ti mal le rin önü -
ne ge çe bi li riz. Bu nun için de
he pi ni zi Tü ko der’de ör güt len -

me ye ve biz le re des tek ver me -
ye ça �� r� yo ruz. 

YA �A SIN TÜ KO DER 
YA �A SIN TÜ KE T� C� 

MÜ CA DE LE M�Z,
TÜ KO DER 

(Tü ke ti ci yi Ko ru ma Der ne �i) 
GE NEL MER KEZ YÖ NE T�M

KU RU LU 

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

Ata �e hir �e hit Ö� ret men Ha san Akan �l kö� -
re tim Oku lu 2. s� n�f ö� ren ci si Zey nep Ay -
soy, Ata’ya yazd �� mek tup ve ge len ya n�t la

Ka d� köy’ün gün de mi ne gel di geç ti �i miz gün ler de...
Zey nep’in k� sa ama sev gi do lu hi kâ ye si ni �öy le an -
la ta l�m siz le re; 8 ya ��n da ki Zey nep ve an ne si Öz lem
Ay soy, �u an Çek me köy'de ika met et me le ri ne kar -
��n ön ce le ri Ka d� köy’de ya �� yor lar d�. Zey nep de o
za man lar da s�k s�k Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’ne
gi dip ço cuk oyun la r� iz li yor du. �� te o al�� kan l�k la,
geç ti �i miz 14 �u bat Sev gi li ler Gü nü ön ce si ne denk
ge len bir gün de yi ne CKM’nin yo lu nu tut tu an ne-
k�z. Zey nep CKM’de Ka d� köy Be le di ye si’nin her
y�l kur du �u Sev gi Pos ta ne le ri’nden bi ri ni gör dü ve
mek tup yaz mak is te di �i ni söy le di. An ne si “Ki me

ya za cak s�n k� z�m mek tu bu nu?” di ye sor du �un da,
Zey nep’ten �a ��r t� c� ve duy gu lu bir ya n�t gel di;
“Ata türk’e!” 
� ATA’YA VE AN NE AN NE YE MEK TUP...

Öz lem Ay soy ön ce �a ��r d�, son ra se vin di k� -
z� n�n bu Ata türk sev gi si ne. Son ra Zey nep, Ata -
türk’e olan sev gi si ni ve öz le mi ni ka le me al d�.

An cak so run �uy du, kart han gi ad re se gön de ri -
le cek ti?  Öz lem Ay soy k� z� n�n Ata’ya mek tup
yaz ma s� na des tek ol mu� tu ama ki me ve ne re ye
gön de re cek ler di mek tu bu? 

Son ra Öz lem Ha n� m�n ak l� na An�t ka bir gel -
di. Öy le de yap t� lar. Zey nep'in sev gi kar t� n� Ata -
türk ad� na An�t ka bir’e pos ta la d� lar. Öz lem Ha -
n�m, gü nün bi rin de bir ge ri dö nü� ala cak la r� n�
ak l� n�n ucu na bi le ge tir me mi� ti o an. Zey nep o
gün bi ri ne da ha sev gi kar t� at m�� t� CKM’de ki
Sev gi Pos ta ne si’nden. Ka d� köy’de ya �a yan sev -
gi li an ne an ne si ne. Bir kaç gün son ra Zey nep ve
an ne si nin, an ne an ne yi zi ya re te git tik le ri bir gün
kart da ula� m�� t� ad re se. 

� ANIT KA B�R’DEN GE LEN
DUY GU SAL YA NIT

Zey nep’in Ata’ya mek tup gön de ri �in den
çok k� sa bir sü re son ra bir gün Zey nep ad� na bir
pa ket gel di Ay soy ai le si nin evi ne. Pa ke tin için -
den Ata türk’le il gi li 2 ki tap, An�t ka bir El Reh -
be ri ve bir de mek tup ç�k t�. Mek tup el ya z� s�y la
ya z�l m�� t� ve An�t ka bir’den ge li yor du. �m za

ola rak da Mü ze
Ko mu ta n� Ö� ret -
men Yüz ba �� Ka -
s�m Meh met Te -
ke’nin is mi var d�.
Mek tup ay nen
�öy ley di;

“Sev gi li Zey -
nep,

Cum hu ri ye ti -
mi zin ku ru cu su
Mus ta fa Ke mal
ATA TÜRK’e hi -
ta ben yaz m�� ol du -
�un duy gu do lu
his le ri ni ifa de et ti -
�in kar t� n� mem -
nu ni yet le oku dum.
Emi nim ki, Ata -

türk ya �a say d� se nin gi bi bi linç li bir Cum hu ri yet
k� z� n� göz le rin den öper di. Yaz m�� ol du �un kar -
t�n da da be lirt ti �in gi bi ta bi ki biz ler de bü yük
li de ri miz ATA TÜRK’ü öz lü yo ruz. Ama ha t�r -
la ya cak olur san ATA TÜRK �u söz le riy le ken -
di si ha yat ta ol ma sa da ge le cek te biz le rin na s�l
ha re ket et me si ge rek ti �i ni çok gü zel bir �e kil de
ifa de et mi� tir; ‘Be ni gör mek de mek, mut la ka
yü zü mü gör mek de mek de �il dir. Be nim dü �ün -
ce le ri mi, be nim duy gu la r� m� an l� yor san ve his -
se di yor san bu ye ter li dir. �na n� yo rum ki, ATA -
TÜRK’ün gös ter mi� ol du �u ak�l ve bi lim yo -
lun da yü rü ye rek ül ke si ne, mil le ti ne ve tüm dün -
ya ya ya rar l� bir in san ola cak s�n. Sa na sa� l�k l�,
mut lu ve ba �a r� do lu bir ömür di li yo rum…

Ka s�m Meh met TE KE
Ö�. Yzb. Mü ze Ko mu tan�”

� BA� KAN ÖZ TÜRK: ‘NE MUT LU B� ZE’…
Ata’ya ya z� lan mek tu ba An�t ka bir’den ge len

bu gü zel yant, Zey nep’i ve an ne si ni duy gu lan -
d�r d�, he ye can lan d�r d�, se vin dir di ve gu rur lan -
d�r d� el bet te. An ne-k�z bu duy gu la r� n� ve mek -
tu bu da ha çok in san la pay la� mak için Twit ter’a
ko yun ca Ka d� köy Be le di ye si’nin dik ka ti ni çek -
ti ler. Ve Ba� kan Se la mi Öz türk,
kü çük Zey nep’le bi ra ra ya gel di
geç ti �i miz gün ler de. Ha san pa -
�a’da ki Ka d� köy Be le di ye bi na -
s� na an ne siy le ge len Zey nep’i
Ba� kan Öz türk sev giy le kar �� -
la d�. Öz türk, yük sek ses le
mek tu bu oku yan Zey nep’e
'”Sen da ha ön ce de  Cum hu ri -
yet t� r�n da �i ir oku mu� tun de -
�il mi? Sen iyi ce Cum hu ri -
yet'in sim ge si ol dun, tüm
ço cuk lar gi bi...” de di. Hem
Zey nep’i hem de böy le bir
ör nek bir Cum hu ri yet ço -
cu �u ye ti� tir dik le ri için

an ne Öz lem Ay soy’u teb rik
eden Öz türk, duy gu la r� n� �öy le
ifa de et ti; “Ata türk'e kart at mak
çok gü zel bir fi kir. Biz bu Sev gi
Pos ta ne le ri’ni 3-4 y�l d�r ku ru yo -
ruz, bu gü ne dek kim se nin ak l� na
gel me mi� ti. Se ni kut lu yo rum. El le,
özen le ya z�l m�� bir ya n�t  gel me si
bi zi de duy gu lan d�r d�. Ne mut lu ki
ATA’ya mek tup ya za cak ka dar se -

ven ço cuk la r� m�z ve on la ra özen le ce vap ve re -
cek as ker le ri miz var...”  An ne Öz lem Ay soy da
“Bu gün ar t�k kaç ço cuk Ata türk’e bu ka dar de -
�er ve ri yor? Kaç ço cuk ona mek tup ya z� yor ve
kaç ço cu �a böy le gü zel ya n�t ge li yor. Bu nu her -
kes le pay la� mak is te dik” di ye rek, en ya k�n za -
man da An�t ka bir’e gi de rek, mek tu bu ka le me
alan ko mu tan ile ta n�� mak is te dik le ri ni vur gu la -
d�. Bu lu� ma n�n so nun da Öz türk, Zey nep’e
Cum hu ri yet’e hiz met eden le rin an la t�l d� �� Ço -
ban Ate �i ad l� ki ta b� ve Ata türk'ün im za s� n�n ol -
du �u bir fin can ta k� m� he di ye et ti.

Kadıköy’den Ata’ya sevgi mektubu

DEĞERLİ TÜKETİCİLER,

Ka dı köy Be le di ye si’nin Sev gi Pos ta ne si’nden Ata’ya mek tup ya zan
8 ya �ın da ki Zey nep’e, Anıt ka bir’den duy gu do lu bir ya nıt gel di!
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Mar ma ra Üni ver si te si bün ye sin -
de Av ru pa Bir li �i ko nu sun da
y�l lar d�r ça l�� ma ya pan bir

Ens ti tü var. Y�l lar ön ce ku rul du �un -
da “Av ru pa Bir li �i Ens ti tü sü” ye ri -
ne “Av ru pa Top lu lu �u Ens ti tü sü”
ad� n� ta �� yor du. Ve biz yi ne y�l lar
ön ce, o y�l lar da ki is miy le Av ru pa
Top lu lu �u’na üye ol mak üze re ba� vur -
mu� tuk Tür ki ye ola rak. Y�l lar y�l la r� mev -
sim ler mev sim le ri ko va la d�. Ül ke le rin s� n�r la -
r�, ik ti dar la r� de �i� ti, “Av ru pa Top lu lu �u” bi le is mi ni
de �i� tir di, ade ta ev rim ge çir di ve “Av ru pa Bir li �i” is mi -
ni al d�. Pek çok �ey de �i� ti ama bir �ey de �i� me di: Tür -
ki ye’nin aday ül ke sta tü sü…

Ba� vu ru yap t� �� ta rih olan 1959’dan bu ya na ne hik -
met se bir tür lü Av ru pa ai le si ne ka bul edil me di Tür ki ye.
54 y�l l�k ba� vu ru muz bir tür lü is te di �i miz gi bi so nuç lan -
ma d�. Gün gel di ül ke gün de mi nin ilk mad de si ol du Av -
ru pa üye li �i, gün gel di ad� bi le an�l ma d�. Ama ye ni ad�y -
la Av ru pa Bir li �i Ens ti tü sü ça l�� ma la r� n� hep sür dür dü
bu sü reç te. Av ru pa’da ki üni ver si te ler le, si vil top lum ku -
ru lu� la r�y la ile ti �im kur du, za man za man pro je le re i� ti -
rak et ti. Tür ki ye ve Av ru pa’da ki üni ver si te ler ara s�n da
ö� ren ci de �i �i mi pro je le ri da hi yü rüt tü ve yü rüt me ye de -
vam edi yor. �li� ki le ri her da im s� cak tut ma ya ça l�� t� k� sa -
ca s�.

� AB ENS T� TÜ SÜ’NDE K� HÂ K�M 
DÜ �ÜN CE LER �ÖY LE

Av ru pa Bir li �i Ens ti tü sü aka de mik an lam da üze ri ne

dü �e ni faz la s�y la yap ma ya ça l� �� yor y�l lar -
d�r. Bu ba� lam da, mü za ke re sü re cin -

de da ha öne ç� kan top lum sal des -
te �in güç len di ril me si ne yö ne lik

ça l�� ma la r� n� AB Tür ki ye De -
le gas yo nu ile bir lik te yü rü tü -
yor. Bu amaç la Ens ti tü bün -
ye sin de “AB Bil gi Mer ke zi”
pro je si ba� la t� la rak, “AB Bil gi

Mer ke zi” ofi si ku rul du ve bu
Ofis fa ali yet le ri ne sü rat le ba� la -

d�. Av ru pa Bir li �i Ens ti tü sü’nün
öne mi da ha da art t� ve mis yo nu ge ni� le -

di di ye bi li riz k� sa ca s�. Aka de mik ça l�� ma la r�n
ya n� s� ra ça l�� ma lar top lum sal bir bo yut ka zan d�. 

Top lum sal des tek sa� lan ma dan mü za ke re sü re ci nin
ba �a r�y la ta mam lan ma s� n�n zor ola ca ��, bu ba k�m dan
top lum la r�n kar �� l�k l� ola rak bu sü reç le il gi li bil gi len di -
ril me si ge rek ti �i gö rü �ü Ens ti tü’de hâ kim. Ay r� ca AB
üye li �i nin salt bir eko no mik ve ti ca ri i� bir li �i ni ön gör -
me di �i, AB üye li �i nin, Av ru pa halk la r� n�n bir lik te ya �a -
ma pro je si ol du �u vur gu la n�r ken, Av ru pa halk la r� n�n,
özel lik le ken di yö ne ti ci le ri ta ra f�n dan, Tür ki ye’nin üye -
li �i ne ve bu üye li �in Bir lik için olum lu kat k� lar ya pa ca -
�� na inan d� r�l ma s� ge rek ti �i dü �ü nü lü yor.

AB Ens ti tü sü bu gü ne ka dar yap t� �� ça l�� ma la ra ek
ola rak aç t� �� ye ni say fa ile bir lik te ça l�� ma la r� n� da ha ak -
tif ha le ge ti re cek. Ka d� köy’den ba� lat t� �� ça l�� ma lar kap -
sa m�n da Ni san ay� ba ��n da Ka d� köy il çe sin de ki okul lar -
da gö rev ya pan 100’ün üze rin de ö� ret me ne AB’yi ta n� -
ta cak, AB’nin in san hak la r� ko nu sun da gel di �i nok ta ko -
nu sun da ö� ret men ler bil gi len di ri le cek.

AB Enstitüsü bünyesinde ba�latılan AB Bilgi Merkezi projesi
kapsamında kurulan AB Bilgi Merkezi Ofisi Türk halkına AB’yi

anlatacak. Ofis çalı�malarına Kadıköy’den ba�layacak.

AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birli�i’nin Türkiye’deki
faaliyetlerini yürütmekte olan AB Türkiye

Delegasyonu taraf�ndan öncülük edilen Avrupa
Birli�i Bilgi A�� çerçevesinde kuruldu. Yani merkez,
Türk halk�n�n AB’yi do�ru tan�mas� için Türkiye’de

21 ilde faaliyet gösteren yap�n�n parças�. Daha önce
sözünü etti�imiz gibi halklar�n birbirini do�ru

tan�mas� için bir ad�m asl�nda. Türkiye’de AB’ye
yönelik önyarg�lar fazla olmasa da yanl��

yönlendirmeleri önlemek için böyle çabalar gerekli.
Biz de bu amaçla AB ile birlikte Marmara

Üniversitesi Avrupa Birli�i Bilgi Merkezi’nde çe�itli
faaliyetler yürütüyoruz. Ba�ta sivil toplum

kurulu�lar�, belediyeler, e�itim kurumlar� olmak
üzere birçok payda��m�zla birlikte hareket etmeye

önem veriyoruz. Zira AB sürecini geni� toplum
kesimlerine yaymak çok önemli. �nsanlar AB’yi

tan�d�kça daha do�ru karar verebilmeleri mümkün
olur.  Öncelikli hedefimiz toplumda etkili olan

insanlara AB’yi
anlatabilmek. Ayn�

�eyler Avrupa’da,
yani Avrupal�

halklara yönelik
olarak yap�l�rsa,

onlar da
Türkiye’yi

daha do�ru
tan�rlar. ��te

biz bu
amaçla

Türkiye’de
üzerimize

dü�eni
yap�yoruz. Bu

amaçla
Türkiye’de

kendimize do�ru
ortaklar seçmeye
çal���yoruz. Örne�in

ö�retmenlerimizle
çal���p, onlar�n AB’yi do�ru
tan�malar�n�, ö�rencilerine de do�ru tan�tmalar�n�
istiyoruz. Nisan ay� ba��nda Kad�köy ilçesindeki

okullarda görev yapan 100’ün üzerinde
ö�retmenimize hem AB’yi tan�taca��z, hem de
AB’nin insan haklar� konusunda geldi�i noktay�

inceleyece�iz. Amac�m�z ö�retmenlerimiz yoluyla
binlerce gencimizin AB’yi gerçek anlamda

tan�mas�n� sa�lamak… Bu vesileyle bizden i�birli�ini
esirgemeyen Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürü Say�n

Fer�at Ayar’a �ükranlar�m�z� iletmek isterim. 
Geni� kitlelere ula�mak çok önemli. Ancak biz

sadece bunu hedeflemiyoruz. AB konusunda daha
derinlikli bilgiye ula�makta da arac� olmay�
amaçl�yoruz. Bunun için de AB konusunda

Anadolu’daki birçok üniversiteden gelecek genç
akademisyen adaylar� ile birlikte bir çal��tay
düzenleyece�iz. Bu faaliyetle özellikle AB

konusunda çal��an genç arkada�lar�m�z sa�l�kl� bir
tart��ma ortam�nda do�ru bilgiye ula�acaklar. Bu
çal��may� 9 May�s Avrupa günü haftas�na denk
getirmeyi hedefledi�imiz bir konferans dizisi ile
desteklemek istiyoruz. AB Türkiye Delegasyonu

Ba�kan� Büyükelçi Say�n Jean-Maurice Ripert’in  ve
Marmara Üniversitesi Rektörü Zafer Gül’ün de
kat�laca�� bir konferansla geni�letece�imiz AB

konusunda kapsaml� bir çal��ma bu. Umuyorum,
titizlikle haz�rlan�lan bu çal��malardan ç�kacak

sonuçlar AB’nin Türkiye’de do�ru ve tarafs�z bir
�ekilde alg�lan���na büyük katk� sa�layacakt�r. AB

Bilgi Merkezi Koordinatörlü�ü, Enstitümüzde görevli
Ar�. Gör. Ay�e Alp taraf�ndan yürütülmektedir. Bu
kapsamda gerçekle�tirilen etkinliklerle ilgili olarak

bilgi almak isteyenler Enstitümüzün 0216 336 33 35
numaral� telefonundan ileti�im kurabilirler. Ayr�ca
http://avrupa.marmara.edu.tr adresini de ziyaret

edebilirler. Ayr�ca Türkiye’nin Avrupa Birli�i’ne üyelik
sürecine önem veren yay�nlar�n�zdan ve gerek

Enstitümüze gerekse Avrupa Birli�i Bilgi Merkezi’ne
gösterdi�iniz ilgiden dolay� te�ekkür ederiz. 

AB Bilgi Merkezi topluma
Avrupa Birliği’ni anlatacak

TÜRK�YE’nin Avrupa Birli�i
maceras� 1959 y�l�nda ba�lad�.

Aradan uzun y�llar geçtikten
sonra, 1987 y�l�nda dönemin Türk

Hükümetinin tam üyelik
ba�vurusu yapmas�ndan çok k�sa

bir süre sonra bu ba�vuruya
paralel bir �ekilde Marmara

Üniversitesi bünyesinde ilk defa
bir AB Enstitüsü kuruldu.

Dolay�s�yla Marmara Üniversitesi
AB Enstitüsü’nün geçmi�i uzun

y�llar öncesine dayan�r.
Enstitünün ba�l�ca amac�,

Türkiye’nin gereksinim duydu�u
AB uzmanlar�n� yeti�tirmek, AB

ile ilgili konularda ara�t�rma
yapmak ve kamuoyunu bu
konularda bilgilendirmekti.
Türkiye’de AB ile ciddi bir

yap�lanma ba�lamadan önce
Marmara Üniversitesi’nde bu

konuda ilk ad�m�n at�lmas�nda,
dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan
O�uz ile kurucu müdürü Prof. Dr.

Halûk Kabaalio�lu’nun derin
öngörülerini özellikle belirtmek
gerekir. Bu vesileyle kurulu�

a�amas�ndan itibaren uzun
y�llar enstitünün

geli�imine önemli
katk�da bulunmu�

olan Prof. Dr.
Aslan Gündüz

hocam� da
rahmetle
anmak

istiyorum.
Bugün
gelinen

noktada,
mezunlar�m�z�
gerek kamu

kurum ve
kurulu�lar�nda
gerekse özel

sektörde önemli
görevlerde

görmek bizleri çok
mutlu etmektedir.

Yine geçen süre zarf�nda
ulusal ve uluslararas� düzeyde
gerçekle�tirilmi� çe�itli projeler
ve bu ba�lama düzenledi�imiz

seminer, konferans, çal��tay vb.
etkinliklerle Türkiye’nin AB üyeli�i

sürecine katk� sa�lad���m�z�
dü�ünüyoruz. Ayr�ca, bugüne

kadar yapt���m�z çe�itli kitap ve
derleme yay�nlar�n yan� s�ra 22

y�l� a�k�n bir süredir Türkçe-
�ngilizce dillerinde yay�nlad���m�z
Avrupa Ara�t�rmalar� Dergisi ile
Türkiye-AB ili�kilerine yönelik
olarak ulusal ve uluslararas�

düzeyde bir akademik platform
olu�turdu�umuzu dü�ünüyorum. 

Türkiye-AB ili�kileri salt bir
ekonomik ve ticari ili�ki de�ildir.

AB üyeli�i, k�saca Türk
toplumunun Avrupa ailesiyle

bütünle�me yani birlikte ya�ama
projesidir. Ayr�ca, dünyan�n

ekonomisi en geli�mi�
bölgelerinden biri �üphesiz
AB’dir. Üye ülkeler aras�nda

insanlar�n, sermayenin, mal ve
hizmetlerin serbestçe dola�t���,
k�saca s�n�rlar�n de facto-yani

fiilen-önemini yitirdi�i ileri
düzeyde bir projedir. Bugün

dünya genelinde ayn� co�rafyada
bulunan ülkelerin biraraya

gelerek olu�turduklar� çok say�da
bölgesel i�birli�i mevcuttur.

Bunlar, genelde ya aralar�ndaki
ekonomik ve ticari ili�kileri

geli�tirmek amac�yla baz� ad�mlar
atarlar ya da güvenlik

konular�nda bulunduklar� bölgede
istikrar amaçl� çal��malar

yaparlar. Ama bunlar�n hiçbiri
bugüne kadar AB’nin gösterdi�i
ba�ar�y� gösterememi�lerdir. Bu
aç�k �ekilde görülmekte. Böyle

bir yap� ile kom�u iseniz sizin için
mutlaka önemli etkileri olacakt�r.
Bu etkileri do�ru analiz etmek

gerekir. Bu bak�mdan kamu-özel
kurum ve kurulu�lar�n yan� s�ra

sivil toplum örgütlerine de önemli
görevler dü�üyor. 

Bilindi�i üzere Avrupa insanl�k
için çok önemli ad�mlar�n at�ld���

bir k�ta olman�n yan� s�ra ayn�
zamanda yine insanl�k için büyük

felakete neden olan dünya
sava��n�n merkezi olmu�tur. AB
projesinin ya�ama geçirilmesiyle

birlikte k�tada bar�� kal�c�
olmu�tur. Üye ülkeler aras�ndaki
ili�kiler giderek daha s�k� bir hale

gelmekte. Öyle ki Avrupa
halklar�n�n birarada ya�amalar�n�n

hukuki alt yap�s�n� sa�lamak
amac�yla olu�turulan kurallar
manzumesi yakla��k 100 bin

sayfaya ula�m�� ve sürekli olarak
geli�tirilmekte. AB’nin, özellikle

merkezi konumdaki ülkelerin,
demokrasi ve insan haklar�n�n en
iyi uyguland��� bir k�ta oldu�unu
söylememe gerek var m�? Tüm

bunlar� söylerken, tabii ki, AB’nin
her yönden mükemmel oldu�unu
kastetmiyorum. Onlar�n da birçok

sorunlar� var. Ama bugünkü
konumlar� itibar�yla, ula�m�� 

olduklar� refah düzeyini temel
al�rsak, dünyan�n en geli�mi�
bölgelerinden biri olmas�, AB

alan�n� cazip k�l�yor. 
Türkiye’nin de bu birli�in içinde
yer almak istemesi çok do�al.
Türkiye, bilindi�i üzere birçok
bölgesel i�birli�i projesinin de
içinde yer almakta. Karadeniz
Ekonomik i�birli�i, Ekonomik

��birli�i Te�kilat�, D8 gibi. Ama
AB, aram�zdaki tüm

problemlerimize ra�men hep
önceli�imiz.   

Ba�lang�çta ifade ettim. Türkiye,
AB’ye üye olmak için ilk
ba�vuran ülkelerden biri.

�li�kilerimiz çok ini�li-ç�k��l� bir
süreç izledi. �u anda Türkiye ile

AB aras�nda tam üyeli�i
öngören müzakere

süreci devam
etmektedir. Sürecin

en temel
özelliklerinden

biri, üyelik
sürecinin salt

hükümetler
aras� ili�kilerle

de�il
toplumlar

aras� diyalogla
desteklenmesi

gereken bir
proje

olmas�d�r. Daha
önce de

de�indi�im gibi
AB üyeli�i salt bir

ekonomik ve ticari
i�birli�i

öngörmemekte. AB
üyeli�i Avrupa halklar�n�n

birlikte ya�ama projesidir. Daha
önce belirtti�im on binlerce

sayfay� bulan kurallar
manzumesinin benimsenmesidir.

Müzakere süreci demek, bu
mevzuat�n tamam�n�n

üstlenilmesi sürecidir. Yani
müzakere süreci bir pazarl�k

süreci de�il, daha do�rusu bir
�ey verip kar��l���nda bir �ey
alma de�ildir. Aday ülke için

anlam�, bütün AB mevzuat�n�n
üstlenilmesidir, her türlü
standard�n� AB düzeyine

çekmesidir. Bu sebeple hiçbir
aday ülke için kolay bir süreç

olmam��t�r. Türkiye için de
müzakere sürecinde çe�itli

sorunlar ç�kmakta. 
Burada AB üyesi ülkelerinin

hepsinde olmasa bile bir
bölümünde Türkiye’nin üyeli�i

konusunda-di�er üye ülkelerden
farkl� olarak-din ve kültürel

faktörler ileri sürülerek, üyeli�e
kar�� ç�kan kesimler mevcut.

Bunlar ne yaz�k ki, toplumlar� da
olumsuz yönde etkilemekte.
Avrupa’da ciddi önyarg�lar

mevcut. 
Oysa AB herhangi bir din

toplulu�u de�il, ba�ta demokrasi
ve insan haklar� olmak üzere

evrensel de�erleri benimsemi�
bir topluluk. Farkl� kültürler

AB’nin zenginli�i. Ancak bunlar�n
Avrupa halklar�na anlat�lmas�

gerekir. Her iki taraf
toplumlar�n�n da bu sürece

haz�rlanmas� gerekir. Avrupa
halklar�n�n, özellikle kendi

yöneticileri taraf�ndan,
Türkiye’nin üyeli�ine ve bu

üyeli�in Birlik için olumlu katk�lar
yapaca��na inand�r�lmas� gerekir.
Bu ayn� zamanda Türk toplumu

için de geçerlidir. Toplumsal
destek sa�lanmadan, tepeden
inme yöntemlerle, bu müzakere

sürecinin ba�ar�yla
tamamlanmas� zor olur.

Bu bak�mdan toplumlar�n
kar��l�kl� olarak bu süreçle ilgili
bilgilendirilmesi gerekir. Burada

bize, yani Avrupa Birli�i
Enstitüsü’ne de, akademik

a��rl�kl� çal��malar�n�n yan� s�ra
önemli görevler dü�mekte. Bu

ba�lamda, müzakere sürecinde
daha öne ç�kan toplumsal
deste�in güçlendirilmesine
yönelik olarak AB Türkiye
Delegasyonu ile birlikte

yürüttü�ümüz “AB Bilgi Merkezi”
projesi ba�latt�k. Bu amaçla

Enstitümüz bünyesinde bir de
“AB Bilgi Merkezi” ofisi kurduk.

AB SÜRECi VE
AB ENSTiTÜSÜ

YA �AM 15 - 21 MART 2013 11
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
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TEK BAŞINA BİR MERKEZ
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Prof. Dr. Muzaffer DARTAN
(AB Enstitüsü Müdürü)

Dr. Emirhan GÖRAL
(AB Enstitüsü Müdür

Yardımcısı)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

TEK BAŞINA BİR MERKEZ
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Ac� ba dem Ka d� köy Has ta ne si’nde ger çek le� -
ti ri len ve Türk Ka d�n lar Bir li �i üye le ri nin
ka t�l d� �� “Ka d�n ve Sa� l�k” söy le �i sin de “Ji -

ne ko lo jik Kan ser ler” hak k�n da ko nu �an Ji ne ko lo jik
On ko lo ji Uz ma n� Doç. Dr. Ser kan Er kan l�, me no -
poz dö ne min den son ra ra him kan se ri nin da ha faz la
gö rül dü �ü nü be lir te rek, “Me no po za gi ren ka d�n lar,
bir dam la bi le kan gel di �i ni gö rür ler se he men ola s�
kan ser ih ti ma li nin ara� t� r�l ma s� ama c�y la he ki me
ba� vur ma l� d�r” di yor.  Ka d�n sa� l� �� n�n ço cuk luk
ya� la r�n dan iti ba ren dü zen li ta kip ler le iz len me si ni
öne ren Doç. Dr. Ser kan Er kan l�, söy le �i ye ka t� lan -
la r�n so ru la r� n� da ya n�t la d�. 

Gü nü müz de dün ya da tüm ölüm le rin bi rin ci ne -
de ni nin kalp has ta l�k la r� ol du �u nu, ikin ci s� ra da
kan se rin yer al d� �� n� be lir ten Er kan l�, “�s ta tis ti ki
ve ri le re gö re, her y�l 12 mil yon ki �i kan se re ya ka -
la n� yor. Bun la r�n 6 mil yo nu nu ka d�n lar olu� tu ru -
yor. Ka d�n lar da gö rü len kan ser le rin ya r� s� da ölüm -
le so nuç la n� yor. Yak la ��k 10-15 y�l gi bi bir sü re
için de kan ser den ölüm le rin bi rin ci s� ra ya yük sel -
me si ön gö rü lü yor. Oy sa ba z� kan ser tür le rin de er -
ken ta n� ve te� his sa ye sin de kan ser le rin üç te bi ri ni

ön le ye bi li yo ruz. Bir has ta y� do� ru yön tem ler le te -
da vi et mek önem li an cak da ha da önem li si, in san -
lar has ta lan ma dan ön ce ted bir al mak t�r. Bu ne den -
le in san la r�n kan ser le il gi li ola rak bi linç len me le ri
çok önem ta �� yor” de di.  

� KAN SER LE R�N EN SIK GÖ RÜ LEN 
NE DEN LE R� NE LER D�R? 

Kan ser le rin art ma s� na ne den olan risk fak tör le ri ol -
du �u nu be lir ten Ji ne ko lo jik On ko lo ji Uz ma n� Doç. Dr.
Ser kan Er kan l�, bun la r� da �öy le s� ra la d�:

1-Kö tü ve den ge siz bes len mek. 
2-Spor yap ma mak, hep asan sör kul lan mak, her ye re

ara bay la git me ye ça l�� mak, gün için de ha re ket et me mek. 
3-Si ga ra ve al kol tü ket mek, bun la r�n tü ke ti mi ni de

ar t�r mak. 
4-Gü ne �in za rar l� ���n la r� na ma ruz kal mak. 
5-Za rar l� kim ya sal la ra ma ruz kal mak. 
6-Obe zi tey le mü ca de le et me mek. Ki lo nun her ge çen

y�l da ha da art ma s�. (Ör ne �in obez has ta lar da ra him kan -
se ri, bar sak ve me me kan se ri, pan kre as kan se ri da ha faz -
la gö rü lü yor.) 

YA�AMSA�LIK15 - 21 MART 2013

R.A.C.E. Türkiye bir Leonardo da Vinci-Yenilik
Transferi Projesi olup genel amac� engellilerin ya�am
boyu ö�renme f�rsatlar�na, e�itimlerine ve i�e al�nma

intibaklar�na odaklanarak, onlar�n aç�k i�gücü
piyasas�na aktif kat�l�mlar�n� sa�lamakla sorumlu
politika yap�c� ve karar al�c�lar�, mesleki is e�itimi

sa�layan e�itimcileri, dan��manlar�, akademisyenleri,
istihdam sektöründeki  firma yönetici ve çal��anlar�n�
desteklemektir. Proje 2011 Kas�m ay�nda ba�lam��t�r

ve Ekim 2013'de tamamlanacakt�r. Proje iki
oturumdan olu�an e�itimlerden olu�maktad�r. �lk

k�sm� 21-22-23 �ubat 2013 ve �kinci k�sm� ise 6-7-8
Mart 2013 tarihinde �zmit’ te yap�lm��t�r. E�itimde
Destekli �stihdam Modelinin tan�t�m� ve uygulama
örnekleri payla��lm��t�r. E�itimlere; Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanl��� Özürlü ve Ya�l� Hizmetleri Genel
Müdürlü�ü, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� -

Çal��ma Genel Müdürlü�ü, Eti Maden ��letmeleri
Genel Müdürlü�ü, Dolunay Yeti�kin Engelliler,

Kocaeli Büyük�ehir Belediyesi, �zmit Belediyesi,
Türkiye �� Kurumu, Kocaeli �� Kurumu, Assan Hanil
Otomotiv San. Ve Tic. A.�. ve Türk Pireli A�.  Ve

Kad�köy Belediyesi Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi

kat�lm��t�r. Destekli �stihdam Modeli: Avrupa’da
uygulanan ve henüz ülkemizde uygulamas�

bulunmayan engelli istihdam�na yönelik yeni bir
modeldir. Modelin amac� engelliyi i� gücü

piyasas�nda sürekli ve destekli istihdam etmektir. Bu
modelde engelli istihdam alan�nda uzman bir i� koçu
e�li�inde engelli uygun i�e yerle�tirilmektedir. �� koçu

engelliyle beraber i�e ba�lar ve engelliyi i�e al��ma
sürecinde destekler. A�amal� olarak destek sona erer

ve istihdam süreci yasal olarak ba�lat�l�r. 
Projenin Hedefleri:

• Bu alanda üretilmi� bilgiyi ve AB’ndeki en iyi
uygulamalar� aktarmak, bu alanda olu�turulmu�

e�itim materyallerini Türkiye’ye ve �talya’ya özgü hale
getirerek yeniden düzenlemek, rehber dokumanlar

olu�turmak
• Engelli istihdam� ve is dünyasina entegrasyonu

konusunda çali�an Türkiye’deki karar al�c� ve politika
yap�c�lar� olu�turulan materyaller ve uzmanl�kla

desteklemek
• Engellilerin hayata ve özellikle i� dünyas�na

kat�l�mlar�n� art�rmak için ve bu konularda uygulanan
politikalar�n iyilestirilmesi için ilgili kurumlar�n,

vatanda�lar�n fark�ndal�klar�n� art�rmak, bunu projede
olu�turulmu� materyallerin yayg�nla�t�r�lmas�n�

duyurulmas� sa�layarak ve sonuçlar� bu alanda
çal��ma yapan karar vericiler, vatanda�, mesleki
e�itim ögretim verenler, dernekler ve vak�flar, i�

dünyas�na ula�t�rarak gerçekle�tirmek
• Engellileri aç�k isgücü piyasas�nda desteklemek

için, -bu projede olu�turulmu� egitim materyalleri ve
pilot e�itimler arac�l��� ile bu alanda çal��an yönetici
ve kilit çal��anlar�n, “destekli istihdam” uygulama

yapmalar�n� sa�lamak, bu sisteme geçi�i ba�latmak
• Türkiye’de ulusal yard�m masas� olu�turup

sürdürülebilirli�i sa�lamak
Detayl� bilgi ve sorular�n�z için Engelsiz �� ve �stihdam

Merkezine ula�abilirsiniz. 
B�ZE ULA�IN

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

Plaza 5 No: 49 Kadıköy �stanbul /Türkiye
Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 

E-Posta: engelsiz@kadikoy.bel.tr
Tel: 0216 338 2414 Faks: 0216 338 88 84               

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Kadıköy Belediyesi Engelsiz İş ve İstihdam
Merkezi RACE projesine katıldı 
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● Gökçe UYGUN

Ba� ta en gel li ço cu klar ol mak üze re tüm ço -
cuk la ra üc ret siz ola rak di� sa� l� �� hiz me -
ti su nan Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk A��z

ve Di� Sa� l� �� Mer ke zi, 6 y� l� ge ri de b� rak t�.
Mer ke zin 7. y� l� na gi ri �i ne de niy le ger çek le� ti ri -
len bu lu� ma da, Ba� kan Se la mi Öz türk’e bir su -
num ya p�l d�. Mer ke zin 6 y�l da yap t� �� ça l�� ma -
la r�n ak ta r�l d� �� vi de oda, ve li ler “Bu ra da çok ka -
li te li sa� l�k hiz me ti al� yo ruz. Kos ko ca Tür ki -
ye'de böy le hiz met az. Di �er be le di ye le re de ör -
nek ol ma s� n� is ti yo ruz” gö rü �ü nü ifa de edi yor.
Mer ke ze ge lip di� te da vi si olan ço cuk lar da
“Ön ce den di� çi den kor ku yor duk ama �im di çok
mut lu yuz. Bu ra da di� le ri mi zi te da vi edi yor lar”
di yor.

� ‘BU H�Z MET, TÜR K� YE’ YE 
ÖR NEK OL MA LI’

Su nu mun ar d�n dan Ka d� köy Be le di ye si Ço -
cuk A��z ve Di� Sa� l� �� Mer ke zi eki bi ne hi tap
eden Ba� kan Öz türk, bü tün per so ne li teb rik et ti.
Öz türk, bu mer kez de çok gü zel bir hiz met ve ril -

di �i ni vur gu la ya rak, “Bi zim ba� lat t� �� m�z bu
pro je ya va� ya va� Tür ki ye'ye ya y� l� yor. Bu be -
nim en çok övün dü �üm pro je le ri miz den bi ri.
Biz fik ri ver dik ama son ra s�n da ki tüm ba �a r� si -
ze ait. Sa� l�k ver di �i niz in san la r�n du ala r� si ze
ye ter...” yo ru mu nu yap t�. Öz türk, �öy le de vam
et ti: “�im di bu hiz me te, po li tik aç� dan ba kar sak,
evet se çim ler de oya dö nü �ür. Ama biz bu amaç -
la yap ma d�k. Ka d� köy'de ya �a yan ço cuk lar bü -
yü yün ce, sa� l�k l� bi rey ler ola rak ül ke ye hiz met
ede bil sin ler di ye yap t�k. Bu hiz me tin bir de gö -
rül me yen yü zü var; ile ri de e�er iyi bir is ta tis tik
ya p� l�r sa a��z ve di� has ta l�k la r� n�n azal d� �� gö -
rü le cek. Ama kim se bun da bu mer ke zin pa y� ol -
du �u nu he sa ba kat ma ya cak. Bu nu ad�m gi bi bi -
li yo rum. Ya p� lan hiz met ler unu tu lur. Önem li
olan siz le rin, biz le rin bu nu bil me si. Sa� l�k Ba -
kan l� �� ve sa� l�k sek tö rün de ki yet ki li ler Ka d� -
köy'e ge lip bu mer ke zi mi zi in ce le me li ve Tür ki -
ye'ye yay mak için ça l�� ma l� lar.”

Kadıköy Belediyesi’nin çocuk a�ız di� sa�lı�ı koruyucu hekimlik konusunda önemli bir halk sa�lı�ı hizmetini ücretsiz olarak
sundu�u Çocuk A�ız ve Di� Sa�lı�ı Merkezi'nde, konularında uzman doktor ve hem�ireler görev yapıyor.

ÖDÜLLÜ MERKEZ
KADIKÖY Belediyesi Çocuk A��z ve Di�
Sa�l��� Merkezi, Uluslararas� Pediatrik Di�

Hekimleri Birli�i’nin “Parlak Gülü�ler, Parlak
Gelecekler” ödülüne de�er görülmü�tü.
Merkez, daha önce de �stanbul Tabip

Odas�'n�n Halk Sa�l��� alan�nda hizmet veren
önemli kurum ve ki�ilere verdi�i Prof. Dr.

Nusret Fi�ek Halk Sa�l��� Hizmet Ödülü’nü de
kazanm��t�. 12 Mart 2007’de aç�lan merkez,

önceleri �çerenköy’de bir binada hizmet
vererek Ata�ehir’deki tüm okullarda okuyan
ö�rencilerin a��z ve di� sa�l��� taramas� ile

tedavilerini ücretsiz olarak yap�yordu. Ata�ehir
Belediyesi’nin kurularak s�n�rlar�n�n ayr�lmas�

üzerine Göztepe’deki binas�na ta��nd� ve
burada hizmetine devam etti. Çocuklar�n a��z
ve di� sa�l��� tedavileriyle birlikte ailelerine de
a��z hijyeni konusunda e�itimler verilen proje
kapsam�nda bir ad�m daha at�larak Türkiye’de
önemli bir problem olan engelli çocuklar�n ve

yeti�kinlerin a��z ve di� ameliyatlar� için
ameliyathane açarak önemli bir sa�l�k

hizmetini daha ba�latt�. Tüm hizmetlerin
ücretsiz oldu�u poliklinikte çocuk a��z ve di�

sa�l��� konusunda uzman doktor ve hem�ireler
görev yap�yor. Çocuklar�n belediyenin servis

araçlar�yla okullar�ndan al�narak tedaviye
getirildi�i poliklinikte tüm hizmetler adeta 5

y�ld�zl� hastane konforunda modern ve
teknolojik bir ortamda gerçekle�tiriliyor.

BiNLERCE MiNiK
DiŞ TEDAVi OLDU

2007 Mart’tan 2013 Mart’a kadar
geçen 6 y�ll�k sürede Kad�köy

Belediyesi Çocuk A��z ve Di� Sa�l���
Merkezi'nde; 

� 501 bin 869 adet tedavi i�lemi
gerçekle�tirildi.

� 176 bin 650 çocu�a di� tedavi
randevusu verildi.

� 571 engelli vatanda��n genel
anestezi uygulamas� alt�nda di�

ameliyat� yap�ld�.
� 51 bin 682 çocu�a a��z-di� sa�l���

e�itimi verildi.
� 20 bin 15 veliye a��z-di� sa�l���

e�itimi sunuldu.
� 45 bin 573 çocu�a genel sa�l�k

muayenesi yap�ld�.

Minik dişlerin koruyucu
merkezi yeni yaşında!

Foto�raflar: Sinem TEZER

BELEDİYE’DE KANSER SEMİNERİ
8Mart Dün ya Ka d�n lar Gü nü ne de niy le Ka -

d� köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu’nda per so -
nel için “Me me Kan se ri, Ta n� Yön tem le ri

ve Er ken Ta n�’n�n Öne mi” ko nu lu bir e�i tim se -
mi ne ri dü zen len di. 

Ka d� köy Be le di ye si Ma mog ra fi ve Ka d�n
Sa� l� �� Mer ke zi’nden Uz man. Dr Hik met Ka ra -
gül lü’nün ver di �i se mi ner de, ka t� l�m c� la ra ko nu
hak k�n da ay r�n t� l� bil gi ve ril di. 

Son y�l lar da top lum da me me kan se ri gö rül -
me ora n� n�n art t� �� n� be lir ten Dr. Ka ra gül lü,
“Me me kan se ri, 40 ya� al t�n da az gö zü kü yor. 8
ka d�n dan bi ri me me kan se ri. Tek no lo jinin
geli�mesiyle birlikte me me kan se ri te� hisi ko nul -
ma oran� yükseldikçe ölüm ora n� azal d�. Ka d�n -
la r�n en çok ölüme se bep olan hastal�k, me me
kan se ri. Ka d�n ölüm le ri nin ilk s� ra s�n da me me
kan se ri yer al� yor” de di.

Er ken ta n� n�n me me kan se ri ni ön le me de
önem li ol du �u nu vur gu la yan Dr. Ka ra gül lü, söz -
le ri ni �öy le sür dür dü:

“40 ya ��n dan son ra her y�l ma mog ra fi çek ti -
ril me si �art t�r. 35-40 ya� al t�n da ki ba yan la ra ise
kan ser ta n� s� ko nul ma dan ma mog ra fi çe kil mi -
yor. 40-50 ya� ara s�n da ölüm ne den le ri ara s�n da

ilk s� ra da me me kan se ri ge li yor. 40-50 ya� ara -
s�n da ki ka d�n la r�n ma mog ra fi çek tir me yi ih mal
et me me si ge re ki yor. Me me kan se rin de er ken ta -
n� önem li. Er ken sap tan ma d� ��n da ölüm ris ki ol -
duk ça yük sek, er ken sap tan d� ��n da ise te da vi si
ola s� l� �� da o ka dar yük sek.. Ame ri ka ve �n gil te -

re’de me me kan se rin de ar t� �a ra� men bu na ba� l�
ölüm ler de, er ken ta n� ne dey le gi de rek azal ma
var. Ölüm le ri azalt ma n�n yo lu, er ken ta n� d�r. Er -
ken ta n� da da en önem li yön tem, ma mog ra fi çek -
tir mek tir. Bu ko nu ya tüm ba yan la r�n önem ver -
me si ge re ki yor.” 

Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sa�lı�ı Merkezi’nden 
Uzman. Dr Hikmet Karagüllü, 8 Mart Kadınlar günü nedeniyle
düzenlenen seminerde, kadınlara meme kanseri konusunda

önemli bilgiler verdi. 

Kadıköy Kent Konseyi Tüketici Hakları
Çalı�ma Grubu, “15 Mart Dünya

Tüketiciler Günü” nedeniyle
“Haklarımızın Farkında Mıyız!” konulu bir
panel düzenliyor.  Kozzy Kültür Merkezi
A Salonu’nda 16 Mart Cumartesi günü

14.00 -16.00 saatleri arasında

düzenlenecek panelin açılı�
konu�malarını; Kadıköy Kaymakamı

Birol Kurubal, Kadıköy Belediye Ba�kanı
Selami Öztürk, Tüketici Örgütleri

Federasyonu Genel Ba�kanı Fuat Engin
ve Kadıköy Kent Konseyi Ba�kanı 

Nüvit �ahlıo�lu yapacak.                       

TÜKETİCİLER GÜNÜ PANELİ!

Çok az kanama olsa da
DOKTORA G�D�N!

Merkezde tedavi gören 
Cemre Kurumlu, Ba�kan
Öztürk’e te�ekkür etti.
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Si nan Ak de niz Ka -
d� köy Me la hat
Ak kut lu Or ta -

oku lu 8-A s� n� f� ö� ren -
ci si. 14 ya ��n da ba �a r� l�
bir genç. Ge le cek va at
edi yor. Her gen ci -
miz gi bi onun da
ge le cek plan la r�
var ve fut -
b o l  c u
ola maz -
sa be -
den e�i ti -
mi ö� ret me ni ol ma y�
çok is ti yor. 

Ta k� m� n�n sol bek
oyun cu su. Za ten ka der
go lü nü de sol aya ��y la
at t� ve �s tan bul �am pi -
yon lu �u nu son da ki ka -
lar da Ka d� köy’e ge tir di.
Ga ze te Ka d� köy’ün ta -
kip et ti �i fi nal ma ç� ve
son ra s�n da yap t� �� ha -
ber ler le �im di Ka d� köy
spor ca mi as� Me la hat
Ak kut lu Or ta oku lu’nun
�am pi yon lu �u nu ve Si -
nan’� ko nu �u yor. 

Sol bek oyun cu su olan
Si nan ele me ler de at t� ��
gol den son ra �am pi yo na -
da ki en kri tik go lü fi nal
ma ç�n da ra kip ka le ye gön -
der di. Aç�k ça s� Si nan’�n
sol aya ��n dan ra kip le rin kork -
ma s� la z�m der sek abart m�� ol ma y�z.

“O duy gu yu ger çek ten bir da ha ya -
�a mak is te rim” der ken Si nan’�n göz le ri
par l� yor, se si tit ri yor. Ar ka da� la r� m�n
da des te �iy le gol son ra s� çok duy gu lan -
d�m. Bir da ha ya �a ma y� çok is te rim o
duy gu yu” di yor ve de vam edi yor:

“Gol den son ra ne ol du �u nu hiç ha t�r -
la m� yo rum. Bü tün ar ka da� la r�m se -
vinç le bir an da üze ri me gel di ler. Se vinç

yu ma �� olu� tur duk. Çok se vin dim.
Bu nun ka dar duy gu lan ma d�m. Çok
mut lu ol mu� tum go lü at t� ��m da.”

Si nan �u an da Fe ner bah çe
Spor Ku lü bü’nün ye ti� tir di �i bir
spor cu ve ba �a r� s� ai le si ni, ö� ret -
men le ri ni ve ta biî ki ku lü bü nü

gu rur lan d�r d�.

“An ne mi ve ba ba m� gu rur lan d�r d� ��m için
çok mut lu yum. Al lah ra z� ol sun on lar dan. Be ni
des tek li yor lar. Çok se vin di ler on lar da be nim gi -
bi. Teb rik et ti ler” di yen Si nan,  söz le ri ni �öy le
sür dür dü: “Ö� ret men le ri mi ve ku lü büm de ki ho -
ca la r� m� çok se vi yo rum. Ze ki ve �l ter ho ca la r� m� -
z�n des te �iy le de Tür ki ye �am pi yo nu ola ca �� m� -
za ina n� yo rum. Ta k�m ola rak hep bir ara da y�z.
Ar ka da� l�k çok iyi. Bir bi ri mi zin oyun özel lik le ri -
ni ta n� yo ruz. �n �al lah Tür ki ye �am pi yo na s�n da
da bi rin ci ola ca �� m� za ina n� yo rum. He pi miz ka -
li te li fut bol cu la r�z. Fi nal ma ç�n da sto pe ri miz ek -
sik ti. Çün kü ken di si Mil li Ta k�m’day d�. Onun da

yok lu �u nu ya �a d�k. Onun da ka t� l� m�y la Tür ki ye
�am pi yo nu ola ca �� m� za ina n� yo rum.”

� ‘RA K�P LER KORK SUN’
Ra kip le ri ne de “Ben den kork sun lar” di ye

me saj gön de ren Si nan, “�s tan bul’da da za ten kar -
�� m� za kor ka rak ge li yor lar d�. Tür ki ye �am pi yo -
na s�n da da öy le ola cak. Ra ki bi her za man için
�s�r ma m�z la z�m” di yor. 

� YA �IT LA RI NA TAV S� YE LER
Si nan, ya ��t la r� na da “Her kes ye te ne �i ne gö -

re bir alan seç sin. Ben ce her kes spor yap ma l�.
Spo run her ke sin ha ya t�n da ol ma s� ge re ki yor”
tav si ye sin de bu lun du. 

15 - 21 MART 2013

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr IRMAK SATRANÇ TURNUVASI BA�LIYOR
GEÇEN sene Irmak Okulları tarafından ilk
kez düzenlenen, resmi statüde ve �stanbul

genelinde planlanan ve yo�un ilgi gören
“Irmak Hamlesi Satranç Turnuvası”nın

ikincisi bu sene 23-24 Mart 2013 tarihlerinde
gerçekle�ecek. Türkiye Satranç

Federasyonu UKD hesaplamalarına dâhil

olan turnuvada; Küçük Erkekler,
Küçük Kızlar, Yıldız Erkekler ve Yıldız

Kızlar olmak üzere dört kategoride
sporcular yarı�acak ve turnuva sonucunda

derece alanlar ödüllendirilecek.
Turnuvaya geçen sene oldu�u gibi bu sene

de yo�un bir ilgi var.

GOLÜN SAHiBi KONUŞTU: 
‘Türkiye Şampiyonu olacağız’

Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi
Derne�i’nde her cumartesi günü 13.00-

19.30 saatleri aras� günlük iki ki�ilik
tak�m turnuvas� düzenleniyor..

Her seviye ve ya�tan sporcular�n
kat�labilece�i turnuvada 4’er tak�ml�k
gruplar, lig usulü yar���yor. Tak�mlar

birbirleriyle iki tek ve bir çift maç�
yap�yor. Gruplar�n ilk iki tak�m� final

elemelerine, son iki tak�m� teselli
elemelerine kat�l�yor. Finalistlere kupa ve
madalya veriliyor. Her oyuncu en az 8 en

fazla 12 maç yapacak.
Turnuvaya kat�l�m ki�i ba�� 15 TL ve ilk

ba�vuran 16 tak�m yar��acak. 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 51’den bilgi alabilir.  

HER CUMARTESi GÜNÜ
MASA TENiSi TURNUVASI

8Mart Dün ya Ka d�n lar gü nü çer çe ve sin de
Ge dik Üni ver si te si Spor Bi lim le ri Fa kül te -
si,“Ka d�n ve Spor” ba� l�k l� bir pa nel dü -

zen le di. Ka d�n la r�n spor için de ki ko num la r� n�
gö rü nür k�l mak ve bu yol la ko nu ya ili� kin top -

lum sal far k�n da l� ��n art t� r�l ma s� n�n amaç lan d� ��
pa nel Ge dik Üni ver si te si’nde ger çek le� ti ril di. 

Pa nel de ka d�n spor cu lar, yö ne ti ci ler ve di -
�er mes lek alan la r�n da ki ka d�n sporcular de ne -
yim le ri ni pay la� t� lar. Böy le ce ö� ren ci le re rol

mo del olup bu ala na ili� kin bil gi -
le ri nin art t� r�l ma s� sa� lan d�. Pa ne -
lin aç� l�� ko nu� ma s� n� i�ka d� n� ve
ay n� za man da Ge dik Üni ver si te si
Mü te vel li He yet Ba� ka n� olan
Hül ya Ge dik Sa d�k lar yap t�. Hül ya
Ge dik Sa d�k lar ödül tö re ni s� ra s�n -
da yap t� �� ko nu� ma da, “Gü nü -
müz de ka d�n lar top lu mun her ala -
n�n da ba �a r� la r� n� ve fark l� l�k la r� n�
or ta ya ko ya bil mek te dir ler. Spor
da bu alan lar dan bi ri si ola rak kar -
�� m� za ç� k� yor. Bir top lum için de
ka d� n�n spo ra ka t� l� m�, ka d� n�n o top lum içe ri -
sin de ki ge nel sta tü sü nün de bir yan s� ma s� d�r.
Özel lik le ka d�n la r�n hem i� ha ya t�n da hem de
ev le rin de ya �a d�k la r� ko� tur ma ca dan do la y�
tem po la r� çok yo �un. H�z l� tem po lu ha ya t� m�z,
bes len me �ek li miz, ar tan stre si miz spor dan
uzak, ha re ket siz bir ha yat sür dür me mi ze ne den
ol ma ma l�” de di. Pa ne le; En gel siz Aka de mi
Spor Ku lü bü Ba� ka n� ve mil li spor cu P� nar Car -

lak, Tür ki ye Mil li Olim pi yat
Ko mi te si Ge nel Sek re te ri Ne �e
Gün do �an, Emek li Spor Aka de -
mi si ve Ga zi E�i tim Ens ti tü sü
Be den E�i ti mi Bö lü mü’nde at -
le tizm der si ö� re tim gö rev li si
Fe ri ha �a kar, Ka d�n lar için Spor
ve Fi zik sel Ak ti vi te Der ne �i
Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ben gü
Ars lan ve es ki mil li vo ley bol cu
ve Fe ner bah çe Ku lü bü Vo ley -
bol �u be si �da ri Me na je ri Çi� -
dem Can Ras na ka t� la rak bi rer

ko nu� ma yap t� lar.
Pa ne lin mo de ra tö rü �lk nur Ha c� sof ta o� lu

yap t� �� ko nu� ma s�n da “Spor Ge nel Mü dür lü -
�ü’nün is ta tis tik le ri ne gö re top lam fa al ka d�n
spor cu sa y� s� er kek le rin sa y� s� n�n dört te bi ri ka -
dar. Bu ora n�n her ge çen y�l da ha da ara ta ca �� -
na ina n� yo ruz. Ak tif spor ile u� ra �an ka d�n la r�n
sa y� s� 437.621 iken er kek le rin sa y� s� 1566.645”
diye konu�tu.

● Nusret KARACA 

TÜRK�YE Kad�nlar 2. Basketbol Ligi
Kad�köy’de çeki�meli bir maça sahne oldu.
Çankaya Üniversitesi konuk oldu�u �stanbul

Kad�köy deplasman�nda AS�STANBUL
kar��s�nda ilk iki çeyrek zorlanmas�na ra�men
kar��la�may� 78-62 kazand�. �lk çeyre�i 16-10

önde kapatan AS�STANBUL kar��s�nda Çankaya
Üniversitesi ikinci çeyrekte yar�m baskete indirdi

(33-32). Üçüncü çeyre�i 51-47 önde kapatan
Ba�kent temsilcisi kar��la�madan 72-68’lik bir

skorla galip ayr�ld�. Seyircilerin yo�un ilgi
gösterdi�i maçta zaman zaman hakem

kararlar�na tepkiler geldi. Kar��la�man�n teknik
komiseri Gökmen Öztürk Ba�hakemi Özkan

Tala, yard�mc� hakem Mehmet Onur Sönmez’di.
2 tak�m, kar��la�maya �u kadrolarla ç�kt�:

AS�STANBUL 
4-HAZAL POYRAZ                                 

5-M�NE MEM�KO�LU
6-TU�BA GÖNEN     

7-AY�E MEL�SA BERKALP 
8-TU�BA BATTAL      

9-EBRU KÖSEDA�I 
11-AY�E CORA       

12-RU�EN KOBULAN      
13-NATALL�A TRATS�AK  

14-ARZU ÖZY���T 
15 SELENAY KARAAHMET   

Ba� Antrenör: SERAP YÜCES�R        
ÇANKAYA ÜN�VERS�TES�

5-MERVE �NCE
7-DAMLA GEZG�N 
8-FERDA YILDIZ

10-BAHAR KOCAO�LU
11-PEL�N KÜÇÜK

13-GÜLÇ�N CANTEK�N
14-ÖZGE TURMU�

15-CAND�DE ÖZTÜRK
16-T�FFANY STANSBURY
19-BAHAR GÖKÇER�

20-ÖZLEM ÖZTÜRK
Ba� Antrenör: ÇA�RI ÖZEK    

Caferağa’da gülen
Çankaya Üniversitesi oldu

Melahat Akkutlu
Ortaokulu’nu attığı golle
şampiyonluğa taşıyan

sol bek oyuncusu Sinan,
o anki duygularını, 

‘Gol sonrası çok
duygulandım. Bir daha
yaşamayı çok isterim 

o duyguyu’ diye
anlatıyor.

Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle

düzenlenen, ‘Kadın
ve Spor’ panelinde,
toplam faal kadın
sporcu sayısının

erkeklerin sayısının
dörtte biri kadar
oldu�u belirtildi.

KADINLAR SPORA UZAK

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

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

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