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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�� Haberi 11. Sayfada

Tiyatro Dünyasının
ustalarından Nejat Uygur’dan

sonra Kadıköylü sevilen tiyatro
sanatçımız Tuncay Özinel de

veda etti.

Fikirtepe’de kentsel
dönü�üm için nihayet

faaliyetler ba�lad�. T�kanma
a�amas�na gelen sürecin

yeniden ba�lamas�yla rahat
bir nefes alan firmalar,

in�aat ruhsat i�lemlerine h�z
verirken, henüz anla�ma

yapmayan bina sahipleri de
firmalarla anla�ma

imzal�yorlar.

Arsa sahipleriyle anla�an
firmalar da projelerini

hazırlayıp, Kadıköy
Belediyesi’ne ve �ehircilik
Bakanlı�ı �l Müdürlü�ü’ne
in�aat ruhsatı almak için
ba�vurmaya ba�ladılar. 

Öte yandan
Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami
Öztürk de kentsel

dönü�üm ve deprem
riski ta�ıyan

binalarla ilgili
bilinmesi ve

yapılması gerekenler
hakkında blogunda
önemli bilgiler verdi.

SAHNELER
ÖKSÜZ KALDI

�� Haberi 12. Sayfada

Kadıköy Belediyesi, bu yıl da
ö�retmenler için Bostancı

Gösteri Merkezi’nde özel bir
program hazırladı. Ahmet Ümit’in
son kitabını ö�retmenlere hediye

eden Kadıköy Belediyesi, pop
müzi�inin ba�arılı sesi Nilüfer’i de

ö�retmenler ile bulu�turdu. 
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568 yoksul çocuğun mektubunu taşıyorlar! Nostaljik yıldızların efsane şarkılar geçidi
KADIKÖY Kaymakamı Birol

Kurubal ba�kanlı�ında
yapılan �ç güvenlik

toplantısında, ‘aile içi
�iddet’, ‘trafik ve minibüs

problemi’, ‘hırsızlık’ ve
‘madde ba�ımlılı�ı’

sorunlarının çözüm yolları
konu�uldu. � Sayfa 3’te

MEKONG nehrinin geçti�i
7 ülkede, yoksulluk
nedeniyle ö�renim

göremeyen 568 çocu�un
mektuplarını ta�ıyan 3

Fransız yardım gönüllüsü,
üç tekerlekli Tuk Tuk ile
Kadıköy’ün konu�u oldu.

� Haberi Sayfa 14’te

TÜRK Pop
Müzi�inin efsane

sanatçıları
klasikle�mi�
�arkıları ile

yeniden
sahnelere
dönüyor.

� Sayfa 7’de

Kaymakamlıkta iç güvenlik toplantısı

Kadıköylü öğretmenler
Bostancı’da BULUŞTU

ŞiDDET GÖREN KADINLARA BELEDiYE DESTEGi
Kadıköy’ün evsahipli�inde düzenlenen
kadın çalı�tayında, kadına kar�ı �iddet

konusunda yerel yönetimlerin
kar�ıla�tı�ı sorunlar tartı�ıldı, çözüm planları

ortaya konuldu. CHP
Milletvekili Aylin
Nazlıaka, kadınlara

‘’mücadele ve
dayanı�maya

devam’’
ça�rısı

yaptı. 

�� Haberi
10. Sayfada

FiKiRTEPE’DE FAALiYET
BAŞLADI

FiKiRTEPE’DE FAALiYET
BAŞLADI

FiKiRTEPE’DE FAALiYET
BAŞLADI

FiKiRTEPE’DE FAALiYET
BAŞLADI

FiKiRTEPE’DE FAALiYET
BAŞLADI

FiKiRTEPE’DE FAALiYET
BAŞLADI

�� Haberi 8. Sayfada

FiKiRTEPE’DE FAALiYET
BAŞLADI
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Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

40 YILLIK TECRÜBEM�ZLE….
YEN� ADRES�M�ZDE…

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ

8. Sınıf ö�rencilerinin 
merkezi ortak sınava hazırlık

tekrarlarına yardımcı
özel ders verilir.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE DERS

“LAM�A GÜVENER”

KAN MERKEZ�M�Z

H�ZMETE G�RM��T�R.

Ba���lanan 

“HER KAN B�R CAN”
Slogan� ile gönüllerimizi

KAN
ba���lamaya bekliyoruz.

Rıhtım cad. Misak-ı Milli sok. 
No: 2 Saray muhallebicisi yanı,

Eminönü �skelesi kar�ısı

Kadıköy �rtibat Tel: 
0216 336 05 66  

KADIKÖY KIZILAY 

KA DI KÖY’DEN
● T� YAT RO
� Yüz le� me
Yüz le� me, de niz k� y� s�n da ki
is tas yon da yol la r� ke si �en yal -
n�z in san la r� an la t� yor. Bir yan -
da geç mi �e dö nük k�r g�n l�k la r�
ve pi� man l�k la r� ile geç mi �i ni
ir de le yen Zü ley ha, di �er yan -
da tek der di pa ra olan, ya �a -
m� ba sit so ru la r�y la an lam lan -
d�r ma ya ça l� �an ve umu du nu
yi tir me yen Ya di gâr... Ars lan
Ka car’�n yaz d� �� oyu nu Ali Ka -
ra göz yö ne ti yor. 4-8 Ara l�k
2013 ta rih le ri ara s�n da Ka d� -
köy Hal dun Ta ner Sah ne -
si’nde oy na na cak oyun da;
Pe ri han Sa va�, Ze ki Y�l d� r�m,
Sa met Ha f� zo� lu ve Or can
Dön me zer rol al� yor.
� Kü çük Prens 
Sa int-Exupéry’nin dün ya ca bi li nen ese ri Kü çük
Prens, Tür ki ye’de ti yat ro iz le yi ci si nin kars ̧� s� na
gö za l� c� bir ekip le ge li yor. Bi ti yat ro ve Thea ter an
der Ruhr or tak ya p� m� olan pro je, Exupéry’nin
asķ,sa vas ̧ ve ço cuk luk öz le miy le ge çen ha ya -
t�n dan esin len me ler tas ̧� yor, ya za r�n bu ün lü
ese ri nin ye ni den okun ma s� ve yo rum lan ma s�
üze ri ne özel bir ça l�s ̧ma ola rak sah ne le ni yor. Ni -
hat I ̇le ri ve La çin Cey lan’�n rol le ri pay la� t� �� oyun
1 Ara l�k  Pa zar sa at
18.00’de Ka d� köy Be le di ye -
si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi
Gö nül Ül kü ve Ga zan fer
Öz can Sah ne si’nde se yir ci -
siy le bu lu �a cak. (0216) 658
00 15
� Ar tu ro Ui’nin Ön le ne bi lir
Tır ma nı �ı
Bu se zon Ber tolt Brecht’in
“Ar tu ro Ui’nin Ön le ne bi lir
T�r ma n� ��” ad l� oyu nuy la
per de yi açan Ti yat ro adam,
8 Ara l�k Pa zar gü nü Ka d� -
köy lü ler le Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde bu lu �a cak.
Oyu nun ba� la ma saa ti
18.00. Ti yat ro adam oyun -
cu la r�n dan A� k�n �e nol, Ay -
ça Ko yu no� lu, Berk Yay g�n,
Çe tin Ka ya, De niz Öz men,
Fa tih Ko yu no� lu, Gök han

Az la� ve Nes li han Ars lan yak la ��k 36 fark l� ki �i yi
dö nü �üm lü bir �e kil de oy nu yor. 
(0216) 658 00 15

� Kar man Çor man
Müm taz i� bi lir son de re ce
var l�k l� bir i�a da m� d�r. Bir
gün sa ba h�n kö rün de ya n�n -
da ça l� �an Fet hi Gü ven ma -
a�� na zam is te mek için ge lir
çün kü zen gin bir k� z� ba ba -
s�n dan is te ye cek tir. “�u an
ka zan d� ��m pa ra ev le ne ce -
�im k� z� mut lu et me ye yet -
mez” der. Oy sa is te di �i k�z
Müm taz be yin k� z� d�r. �s tan -
bul Kum pan ya s� ta ra f�n dan
sah ne ye ko nan bu s� cak ai -
le ko me di si ni, 6 Ara l�k Cu ma
20.30’da Ba r�� Man ço Kül -
tür Mer ke zi’nde iz le ye bi lir si -
niz. 
� Kaf kas Te be �ir 
Da ire si
Oyun da, din, dil, �rk,

mez hep ay r� m� gö zet me den dün ya in sa n� na
se çe nek ya �a ma bi çi mi su nu lu yor. Ev ren sel
bir ni te lik ta �� yan; iyi lik, dü rüst lük, öz ve ri,
mül ki yet gi bi “in san l�k de �er le ri nin”, çok
fark l� kar �� l�k lar bu la bil di �i bir “ma sal”dan
ha re ket eden mü zik li oyun ye ni se zo nun en
id di al� oyun la r�n dan. Sad ri Al� ��k Ti yat ro su
ta ra f�n dan sah ne ye ko nan bu Brecht kla si -
�i ni 6 Ara l�k Cu ma 20.30’da Koz ya ta �� Kül -

tür Mer ke zi’nde iz le ye -
bi lir si niz. 
� Che ve Ul ri ke
Bi zim Ti yat ro, 33. Y� l�n -
da Za fer Di per’in ya z�p
yö net ti �i “Che ve Ul ri -
ke” ad l� oyu nu sah ne li -
yor. Öl dü rü len Che Gu -
eva ra (1967) ve Ul ri ke
Me in hof (1976) y�l lar son ra
ba� ka bir yer de bir ara ya
ge lir ler. Çe �it li ya z� lar dan,
bel ge sel ler den, ya �am öy -
kü le rin den ya rar la na rak
üze rin de yak la ��k iki y�l d�r
ça l� �� lan oyun 7 Ara l�k Cu -
mar te si 20.30’da  Ka d� köy
Be le di ye si Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne -
bi lir.

● F�LM GÖSTER�M�
� Sa bah Yıl dı zı Sa ba hat tin Ali
Us ta ya zar Sa ba hat tin Ali’nin ya �am öy kü sü nü
an la tan Me tin Av daç’�n “Sa bah Y�l d� z�” fil mi bir
kez da ha Ka d� köy’de! Hâ lâ iz le me diy se niz, 30
Ka s�m Cu mar te si sa at 15.00’te Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde gö re bi lir si niz. Fil min ar d�n -
dan yö net men le söy le �i de ola cak. Ka ç�r ma y�n!

● SÖYLE��
� Ana do lu’da Ka dim Bir Halk Er me ni ler
Ana do lu’da ya �a yan; ko nan-gö çen, ye nen-ye -
ni len, sa va� la ra, ölüm le re sü rü len bir çok halk tan
bi ri olan Er me ni le rin ta ri hi nin ele al� -
na ca �� söy le �i ve mü zik et kin li �i 30
Ka s�m Cu mar te si 19.30’da AKA-
DER Ka d� köy �u be&Kül tür Mer ke -
zi’nde. Ara� t�r ma c� ya zar Ya kup
Ay gil’in ka t� la ca �� söy le �i nin ar d�n -
dan Er me ni Halk Ez gi le ri din le ti si
ola cak. 

● KONSER
� Te ne ke Tram pet
Te ne ke Tram pet, dört du var ara -
s�n da söy le dik le ri �ar k� la r� n� ba� ka
in san lar la da pay la� mak ama c�y la
so kak lar da söy le me ye ka rar ve ren

Cem Pu lat -
ha ne li, O�uz
Ta rih men ve
Ba r�� Tun cer
ta  ra  f �n  dan
k u  r u l  d u .
G ü n  t e r
Grass’�n, ya -
�a d� �� bas k� -
c� dün ya ya
b ü  y ü  m e  y i
red  de  den ,
t ram pe t i  n i
ça la rak ve si -
nir len di �in de
ç�� l�k ata rak
et raf ta ne

var sa k� r�p dö ken ka rak te ri Os kar Ma ze rath’� an -
lat t� �� "Te ne ke Tram pet" ad l� ro ma n�n dan esin -
le ne rek gru ba bu ad� ver di ler. Te ne ke Tram -
pet’in blu es, folk, rock ve do �u mü zi �i esin ti le ri -
nin his se dil di �i �ar k� la r� n�, 30 Ka s�m Cu mar te si
ak �a m� sa at 21.00’den iti ba ren Gi tar Ca fe’de
din le ye bi lir si niz. (0216) 348 6055
� Erol Bü yük burç 
Bir dö ne me dam ga s� n� vur mu� ef sa ne sa nat ç�
Erol Bü yük burç’un e� lik ede ce �i Rö ne sans Sa -
na te vi TSM Ko ro su unu tul ma yan �ar k� la r� e� li -
�in de mü zik se ver le re gü zel bir ge ce ya �a ta cak.

Üc ret siz kon ser 3 Ara l�k Sa l� 20.00’de Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 

● ATÖLYE
� Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. Di dem Us lu’nun yö ne ti min de de vam
eden Oku ma Atöl ye si’nde bu haf ta Si mo ne de
Be au vo ir’in “Ba� ka la r� n�n Ka n�” ki ta b� in ce le ne -
cek. Üc ret siz atöl ye, iki haf ta da bir Sa l� gün le ri
11.00-13.00 ara s� Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi
Per for mans 1 Ka t�n da. 

● SERG�
� Si nan �nan “Na mas te” Fo to� raf Ser gi si

2008 y� l�n dan bu ya na
se ya hat ve ge zi fo to� -

raf ç� l� �� üze ri ne ça l�� ma -
lar ya pan Si nan �nan’�n
2011-2012 y�l la r�n da
Hin dis tan ve Ne pal’de
çek ti �i fo to� raf lar dan
olu �an “Na mas te” ad l�
ser gi si 6 Ara l�k’a ka dar
CKM’de gö rü le bi lir. Ser -
gi den el de edi len ge lir
Ça� da� Ya �a m� Des tek -
le me Der ne �i’ne ba ��� la -
na cak. (0216) 467 36 00
� �ki Ça� da� Ka dın dan
Tez hip Ser gi si
Gü her Erk ve Ber rin Yük -
sel’in ça l�� ma la r�n dan
olu �an Tez hip Ser gi si, 2

Ara l�k Pa zar te si gü nü 17.00’de Mo da De niz Ku -
lü bü Ser gi Sa lo nu’nda aç� l� yor. Ser gi 12 Ara l�k’a
ka dar gö rü le bi lir. 
� ‘Kı �a Mer ha ba’ 
Kar ma Ser gi si
Ba ha ri ye Sa nat Ga le ri si’nin
“K� �a Mer ha ba” Kar ma Re -
sim Ser gi si 3 Ara l�k’a ka dar
gö rü le bi lir. Ser gi’de 23 sa -
nat ç� n�n 30’a ya k�n ese ri ser -
gi le ni yor. 
� Na lân Sol maz Ba yar
Pas tel Ser gi si
Ürün Sa nat Ga le ri si’nde 14
Ara l�k’a ka dar res sam Na lân
Sol maz Ba yar’�n pas tel re -
sim ser gi si iz le ne bi lir. 16. ki -
�i sel ser gi si ni açan Na lân
Sol maz Ba yar, re sim le rin de
ken di ne has pas tel ka z� ma

tek ni �i ile olu� -
tur du �u kom -
po zis yon la r�,
Ana do lu’nun
zen gin do �al
ya p� s� n� ya �am
�ek li miz ve ge -
le nek le ri miz le
pe ki� ti re rek su -
nu yor. (216)
363 12 80
� Nai le Akın cı
Re sim Ser gi si
Ya �a yan Türk
ka d�n res sam -
la r� n�n du aye ni ola rak ka bul edi len Nai le Ak�n c�,
sa nat ya �a m� n�n 75. y� l�n da ve 1938’de gir di �i
Dev let Gü zel Sa nat lar Aka de mi si Yük sek Re sim
Bö lü mü’nden me zun olu �u nun 61. Y�l dö nü mü
ne de niy le dü zen le nen kap sam l� ser gi le rin ikin ci -
sin de, 1998 – 2013 y�l la r� ara s�n da ki on be� y�l -
l�k sü reç te üret ti �i ya p�t la r� n� sa nat se ver ler le
pay la �� yor. Ak�n c�’n�n ser gi si 30 Ka s�m’a ka dar
K� z�l top rak Sa nat Ga le ri si’nde gö rü le bi lir. Ser gi
ne de niy le sa nat ç� hak k�n da Dr. Naz l� Pek ta� ta -
ra f�n dan kap sam l� bir ka ta log da ha z�r lan d�. 
(0 216 ) 418 38 06
� Ne hir Kı lıç “Ça kır key/f” Ser gi si
Res sam Ne hir K� l�ç’�n “Ça k�r key/f” ad� n� ver di �i
re sim ser gi si 2-8 Ara l�k gün le ri ara s�n da Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi Ser gi Sa lo nu’nda gö rü le bi lir. 
� “Ne den Ol ma sın?” Kar ma Re sim Ser gi si
Res me gö nül ver mi� emek li ev ka d�n la r� n�n Sel -
ma Yü rür Re sim Atöl ye si’nde ö� ren dik le riy le
ya rat t�k la r� eser ler 6 Ara l�k’a ka dar Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi B Sa nat Ga le ri si’nde gö rü le bi lir.

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY

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

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

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
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�ç Gü ven lik Sek tö rü nün Si vil Gö -
ze ti mi nin Ge li� ti ril me si Pro je si
kap sa m�n da Ka d� köy �l çe Ön le me

ve Gü ven lik Ko mis yo nu Üçün cü
Top lan t� s�, geç ti �i miz haf ta lar da Ka -
d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal
ba� kan l� ��n da ya p�l d�. Kay ma kam
Bi rol Ku ru bal’�n aç� l�� top lan t� s� n�n
ar d�n dan, pro je eki bin den Ser ra Ti -
tiz’in su nu muy la pro je de ki ge li� me -
ler, ope ras yo nel sek re ter ya
ça l�� ma la r� ve ge li� ti ri len öne ri ler
ko mis yon üye le ri ile pay la ��l d�. Ko -
mis yon üye le ri nin de gö rü� le ri ni
ilet me si so nu cun da tes pit edil mi� so -
run la r� çöz mek ama c�y la ya p� lan
öne ri ler ko nu �ul du ve çe �it li ka rar -
lar al�n d�. Top lan t� da ko nu �u lan ko -
nu lar ve al� nan ka rar lar özet le �öy le:

�A� LE �Ç� ��D DET 
Ai le içi �id de tin h�z la yük sel me si

ve Ka d� köy il çe sin de bir gü ven lik za-
 afi ye ti olu� tur ma s�, ko mis yo nu ko nu
ile il gi li ön le yi ci ça l�� ma yap ma ya
yön len dir di. Ai le �çi �id det ko nu su -
nun has sas bir du rum ol ma s� ve di �er
gü ven lik so run la r� gi bi yön tem ler le
çöz me nin zor ol du �un dan bah se dil -

di. Er kek le re yö ne lik e�i tim le rin de
dü �ü nül me si ge re ken bir bo yut ol du -
�u na dik kat çe kil di. 

� TRA F�K VE M� N� BÜS
PROB LE M�

Tra fi �in ge tir di �i so run lar la il gi -
li ara ca �o fö rün is mi nin kon ma s�, mal
sa hi bi nin ken di ara ba s� n� ta kip et me -
si, bir özel de ne tim fir ma s� n�n ra por -
la ma yap ma s�, bir dav ra n�� ku ral la r�
bro �ü rü ha z�r lan ma s�, Halk E�i tim i� -
bir li �i ile �o för le re yö ne lik bir e�i tim
ser ti fi ka prog ra m� ba� la t�l ma s� gi bi
çö züm ler ko nu �ul du. 

Bu ba� lam da Kay ma kam l� ��n
des te �iy le tüm �o för le re zo run lu ser-

 ti fi ka prog ra m� ha z�r lan ma s� n�n ör -
nek bir gi ri �im ola bi le ce �i vur gu lan -
d� ve bu nun pro je len di ril me si ne ka rar
ve ril di. 

� HIR SIZ LIK
H�r s�z l�k oran la r� Ka d� köy’de her

ne ka dar �s tan bul’un di �er il çe le ri ne
gö re da ha dü �ük ol sa da ev den, oto-
 dan ve i� ye rin den h�r s�z l�k ra kam la r�
son y�l da ar t�� gös ter mi� du rum da.
Ko nuy la il gi li ola rak,  ev den, oto dan,
i� ye rin den h�r s�z l�k la il gi li ön ce ki dö -
nem de ha z�r la nan bro �ür içe rik le ri nin
gün cel le nip ye ni den ba s�l ma s� n�n ya -
n� s� ra ye ni ön lem ler de ko nu �ul du. 

� MAD DE BA �IM LI LI �I
Ko mis yon top lan t� s�n da Mil li

E�i tim Mü dü rü ile gö rü �ü le rek ko -
mis yon ola rak so ru nun çö zü mü ne
kat k� sa� la ya bi le cek na s�l ye ni bir
pro je nin  ya p� la bi le ce �i üze rin de ça -
l� ��l ma s� na ka rar ve ril di. 

CAFERA�A Dayanı�ması, Gezi
direni�inde ya�amını yitiren

Mehmet Ayvalıta�’ın ismini Moda
Eski Havuz Meydanı’na verdi.

Aralarında Mehmet Ayvalıta�’ın
ailesinin de oldu�u çok sayıda ki�i 20

Kasım Çar�amba ak�amı Kadıköy Altıyol’da bir
araya geldi. Kitle, Gezi direni�inde ya�amını

yitirenlerin foto�raflarının oldu�u ve “Bu dava
bizim” yazılı pankart ve “Mehmet Ayvalıta�
Meydanı” yazılı pankartla Moda Eski Havuz

Meydanı’na yürüdü.
Yürüyü�e katılanlar
Mehmet Ayvalıta�

maskeleri taktı,
“Mehmet Ayvalıta�

burada” yazılı
dövizler ta�ıdı.
Grup, yürüyü�

boyunca sık sık
“Hepimiz Mehmet’iz

öldürmekle
bitmeyiz”, “�ehitler

bizim meydanlar
bizim”, “Fa�izme

kar�ı omuz omuza”
sloganlarını attı. Moda Eski Havuz Meydanı’ndaki

heykele “Mehmet Ayvalıta� Meydanı” pankartı
asılarak, parkın ismi de�i�tirildi. Burada yapılan

konu�mada, “Bu meydanının adını Mehmet
Ayvalıta� Meydanı olarak de�i�tiriyoruz. Bu

de�i�iklik resmi de�il fiili bir de�i�ikliktir” denildi.
� BABA AYVALITA� TAKS�M 
RUHUYLA DAVAYA ÇA�IRDI

Gezi direni�inde ya�amını yitirenler için saygı
duru�u yapılmasının ardından, Mehmet

Ayvalıta�’ın babası Ali Ayvalıta� kısa bir konu�ma
yaptı. Ayvalıta�, “Mehmet’in, Ali �smail’in davasına

Taksim ruhuyla davet ediyorum” dedi. Anne
Fadime Ayvalıta� ise “Mehmetimi kaybettim ama
kar�ımda binlerce Mehmet’i görüyorum. Mehmet

adalet ve özgürlük için ya�amını yitirdi” diye
konu�tu. Mehmet Ayvalıta�’ın kuzeni Volkan

Ayvalıta� da Mehmet Ayvalıta�’a aracıyla çarpan
Mehmet Demirba�’ın aileye kan parası teklif

etti�ini ifade ederken, “Biz onların parasıyla satın
alınacak de�iliz” dedi.

� DURU�MA K�L�TL� KAPILAR ARDINDA YAPILDI
Gezi direni�i sırasında Ümraniye 1 Mayıs

Mahallesi’nde TEM
otoyolunda yapılan
yürüyü�te bir aracın

çarpması sonucu ölen
Mehmet Ayvalıta� davasının

ilk duru�ması 21 Kasım
Per�embe günü Kartal
Adiyesi’nde görüldü.

Duru�ma salonuna girmek
isteyen kitleye polis biber

gazıyla müdahale etti.
Duru�mayı izlemek üzere
gelen kitle yer olmadı�ı

gerekçesiyle salona alınmak
istenmedi. �zleyiciler salona

girmek isteyince polis salon giri�inde biber gazı
kullandı. Milletvekillerinin de oldu�u çok sayıda

ki�i gazdan etkilendi. �lk arbedenin ardından
duru�maya az sayıda izleyici alındı. Salonda bo�

yer olmasına ra�men, yine yer olmadı�ı
gerekçesiyle salon kapısı kapatıldı. Bu sırada çok
sayıda avukat ve basın mensubu da dı�arıda kaldı.

Skandallar bununla da bitmedi salon kapısı
içeriden kilitlenerek kilitli kapılar ardında

yargılama yapıldı. Tüm itirazlara ra�men kapı
açılmayınca avukatlar mahkeme ba�kanı
hakkında tutanak tuttu. Avukatlar, basın

mensupları ve dı�arıda kalan izleyiciler duruma
tepki gösterdi. Salon kapısının kilitlenmesi adliye

dı�ında bekleyen kitlenin de tepkisine neden oldu.
Sanıkların tutuklu yargılanması talebinin

reddedildi�i duru�ma 5 �ubat 2014’e ertelendi. 
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GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 06-08 / 9-11 ARALIK MEVLANA-�EB-� ARUZ TÖREN TURU
� 07-08  ARALIK CMT-PAZAR BURSA TURU (THERMAL KONAKLAMALI)
� 14-15 ARALIK SAFRANBOLU-AMASRA-KR�STAL TERAS TURU

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com
Ba�dat Cad No:517-Çatalçe�me /Bostancı

� 01 ARALIK PAZAR ABANT-GÖLCÜK (BARBEKÜ DAH�L) 
� 11 ARALIK ÇAR�AMBA MUDANYA-KUMYAKA-TR�LYE 
� 12  ARALIK PER�EMBE FORUM AKVARYUM-FET�H MÜZES�-TÜRK EVLER� 
� 14 ARALIK CMT. KUMKAPI’DA MÜZ�KL� AK�AM E�LENCES� (YEMEKL�) 
� 18 ARALIK ÇAR�AMBA BEYO�LU-PERA-GALATA 
� 22 ARALIK PAZAR ZEYREK -FENER-BALAT(KAR�YE MÜZES� DAH�L) (YEMEKL�)

DÜNE A�T NE VARSA G�TT�, 
BUGÜN YEN� �EYLER GÖRMEK GEREK.

HO�GELD�N KI�

19-22 ARALIK YILBA�I ÖNCES�NE ÖZEL 2 GECE, 5*THERMAL OTEL
KONAKLAMALI GEZ, GÖR, E�LEN SUYUN MUC�ZE �EHR�; 

“DEN�ZL�-PAMUKKALE VE ANT�K KENTLER’’ TURU

Kaymakamlıkta iç
güvenlik toplantısı

Moda’da Mehmet
Ayvalıtaş Meydanı

Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal ba�kanlı�ında
yapılan �ç güvenlik toplantısında, ‘aile içi �iddet’, ‘trafik
ve minibüs problemi’, ‘hırsızlık’ ve ‘madde ba�ımlılı�ı’

sorunlarının çözüm yolları konu�uldu. 

Cafera�a Dayanı�ması,
Moda Eski Havuz

Meydanı’nın ismini
Mehmet Ayvalıta� Meydanı

olarak de�i�tirdi. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 29 KASIM - 08 ARALIK 2013

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

SPOR VE
EGZERS�Z�N
Z�H�NSEL VE
BEDENSEL
ETK�LER�
Konu�mac�

Moderatör Mustafa
ÖZCAN

Tarih: 03.12.2013
Saat: 13.00

Yer: Ac�badem
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Ac�badem

Gönüllüleri
ENGELL�LER GÜNÜ

Tarih: 03.12.2013
Saat: 14.00

Yer: Bostanc�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Bostanc�

Gönüllüleri
“GÖNÜL

PENCEREM�ZDEN”
KARMA SERG�

Tarih: 03 - 09 Aral�k
2013  Tarihler Aras�
Aç�l�� Saati: 16.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi
Performans 1 Kat�

Düzenleyen: 
Kad�köy Belediyesi

Caddebostan
Gönüllüleri

SABA TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Muharrem

YILDIRIM
Tarih: 03.12.2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

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

MALKOÇ
Tarih: 04.12.2013

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

GENÇ NEFESLER
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Gürhan YAMAN
Tarih: 04.12.2013

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

AYASOFYA’NIN
TAR�H�

Yazar Co�kun Faik
KAVALA

Tarih: 05.12.2013
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

AYDIN BOYSAN
�LE SÖYLE��

Mimar-gazeteci-
yazar Ayd�n
BOYSAN

Tarih: 05.12.2013
Saat: 13.30

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi
Zühtüpa�a
Gönüllüleri

KEND�N� TANIMA
Doç. Dr. Semai
TUZCUO�LU

Tarih: 05.12.2013
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi

Caddebostan
Gönüllüleri

“MUTLULUK” 
F�LM GÖSTER�M�
Tarih: 05.12.2013

Saat: 14.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi
Rasimpa�a
Gönüllüleri

GENÇL�K TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef �nci YAMAN

Tarih: 05.12.2013
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Müzik

Gönüllüleri
SA�LIKLI A�IZ VE
D�� HEK�ML���NDE
YEN� GEL��MELER

Di� Hekimi Hale
TA�KAYA

Tarih: 06.12.2013
Saat: 14.00

Yer: Feneryolu
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
A,B,C HEPAT�TLER
Dr. �afak GÖKTA�
Tarih: 07.12.2013

Saat:10.00
Yer: Özgürlük Park�

Fua Cafe
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri

HABER

Sah ra y� ce did Gö nül lü le ri, Dün ya Di ya -
bet gü nü ne de niy le Ka d� köy Be le di ye si
Dr. Ra na Be �e Sa� l�k Po lik li ni �i’nden

Dr. Ay �e gül Ka ra çam’� ko nu� ma c� ola rak ko -
nuk et ti. Dr. Ka ra çam, ka t� l�m c� la ra di ya be ti,
di ya be tin tip le ri ni ve se bep le ri ni an lat t�. Di -

ya be tin da mar sis te mi ni et ki le di �i için böb -
rek, kalp, göz ve be yin gi bi önem li or gan la r�n
ha ra bi ye ti ne se bep ol du �u nu, bu yüz den çok
önem sen me si ge rek ti �i ni vur gu la d�, mut la ka
dok tor kon tro lün de olun ma s� ve dok to run
tav si ye le ri ne har fi yen uyul ma s� n�n �art ol du -

�u nu an lat t�. Et kin lik te, tüm din le yi ci le re de
tok luk �e ke ri kon tro lü de ya p�l d�.

� ENER J� M� Z� NA SIL YÜK SEK 
TU TA B� L� R�Z?

Gö nül lü ler, 25 Ekim Cu ma gü nü de ko -
nu� ma c� ola rak ki �i sel ge li �im uz ma n� Sa bi ha

Par lar de mir’i ko nuk et ti. Par lar de mir, gö nül -
lü le re ener ji mi zi yük sek tut ma m�z için ne ler
yap ma m�z ge rek ti �i ni an la t�. 

Uy gu la ma lar la ve so ru ce vap �ek lin de ya -
p� lan söy le �i yi ka la ba l�k bir din le yi ci top lu lu -
�u iz le di. 

Mil let ve ki li Bü yü kel çi Os man Ko -
ru türk, geç ti �i miz haf ta do �up
bü yü dü �ü sem tin gö nül lü le ri ni

zi ya ret et ti.
Mo da Gö nül lü Evi’nde ka la ba l�k bir

top lu lu �a hi ta ben yap t� �� ko nu� ma da da ha
çok d�� po li ta ya ili� kin aç�k la ma lar da bu -
lu nan Ko ru türk, özet le �öy le ko nu� tu:

“Ba t� �s lam Dün ya s� na  Müs lü man ve
de mok rat bir ül ke olan Tür ki ye’yi mo del
gös te re rek ye ni bir bi çim ver me ye ça l� �� -
yor. An cak bu ya p� l�r ken la ik dü ze nin ka -
t� ku ral la r� n� es net mek zo run da b� ra k� lan
Tür ki ye’de Ata türk çü ke sim ler de hak l�

kay g� lar ve kor ku lar ya ra t� l� yor. Yi ne de
her kes �un dan emin ol sun ki Ata türk’ün
par ti si olan CHP her �e ye ra� men la ik
cum hu ri ye tin gü ven ce si ol ma ya de vam
edi yor.”

Al t�n c� Cum hur ba� ka n� m� z�n o� lu
olan Os man Ko ru türk ile ara la r�n da sa mi -
mi bir gö nül ba �� ol du �u nu vur gu la yan
Mo da Gö nül lü le ri, bu ba ��n sa de ce ay n�
sem ti de �il, ay n� de �er le ri de pay la �� yor
ol mak tan kay nak lan d� �� n� söy le di ler.

Gö nül lü ler tek rar u� ra ma sö zü al d�k la -
r� Os man Ko ru türk’ü al k�� lar la u�ur la d� -
lar.

Su adi ye Gö nül lü le ri Ge zi Ko mi te -
si’nin 7 Ka s�m Per �em be gü nü dü -
zen le di �i ilk kül tür prog ra m� na il gi

bü yük tü. 
Prog ra m�n ilk du ra ��, Su al t� Dün ya s�

(Tur ku azo o) ol du. Ge zi ye ka t� lan gö nül -
lü ler, 10 bin adet su al t� can l� s� n�, bil gi -
len dir me ler e� li �in de ya k�n dan ta n� ma
f�r sa t� bu la rak, renk li ve he ye can do lu bir
yol cu luk yap t� lar. 

Ak var yum ge zi si nin ar d�n dan Tür ki -
ye’de bir ilk olan Pa no ra ma 1453 Fe tih
Mü ze si’ne do� ru yo la ç� k�l d�. Top ka p�
�e hir Par k� içe ri sin de yer alan Pa no ra ma
1453 Mü ze si, yak la ��k 5 mil yon do lar l�k
bir ma li yet ile 3 bin met re ka re lik bir iç

alan üze rin de ku ru lu. �s tan bul’un fet hi -
nin 555. ci y�l dö nü mün de aç� lan “’Pa no -
ra ma Aç�k Ha va Mü ze si” Tür ki ye’de ki
ilk pa no ra mik, dün ya da ise ilk kub be li
pa no ra mik mü ze ol ma özel li �i ni ta �� yan
bir mü ze. Fe tih’in 3 bo yut lu ola rak, özel
ses efekt le ri ile can lan d� r�l d� �� mü ze zi -
ya re ti s� ra s�n da  �s tan bul’un fe tih he ye -
ca n� n� ya k�n dan his se den gö nül lü ler,
duy gu la r� n� giz le ye me di ler. 

Ge zi, kah ve ve çay mo la s� ar d�n dan
so na er di.  

“Ge zi yi dü zen le yen ve kat k� la r� olan
tüm dost la ra te �ek kür le ri mi zi ile ti yo ruz”
di yen Su adi ye Gö nül lü le ri, bir son ra ki
ge zi de bu lu� mak di le �iy le ay r�l d� lar. 

Sah ra y� ce did Gö nül lü Evi’nin 2013-
2014 ça l�� ma dö ne mi, 30 Ey lül Pa zar -
te si gü nü tö ren le ba� la d�. 

Aç� l� �a; Ka d� köy yö ne tim ku ru lu üye le ri
Ay �en Gü rer, Gül çin Er gün, Nur han Kut -
man, Ne si be Mü sev vü to� lu, Gö nül lü Mer -
ke zi So rum lu su En gin Ba ran, di �er gö nül lü
evi ba� kan la r�, gö nül lü ler ve ma hal le sa kin -
le ri ka t�l d�. Sah ra y� ce did Gö nü lül le ri Ba� ka -
n� Fü sun Yön tem aç� l�� ko nu� ma s� n� yap t�.

Ka d� köy yö ne ti min den Nur han Kut man da
ko nu� ma s�n da, ye ni dö nem için ba �a r� lar di -
le di ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la m�
Öz türk’ün se la m� n�n ve ba �a r� di lek le ri ni
ilet ti. Ko nuk lar la, soh bet ha va s�n da sa� l�k l�,
mut lu ve ba �a r� l� b�r y�l ge çir mek di le �i ile
aç� l�� top lan t� s� son lan d� r�l d�. 1 Ey lül ak �a -
m� da Def ne Par k� Gö nül lü Evi’nde, Sah ra -
y� ce did Mü zik kur si yer le ri bu y�l ki mü zik
ça l�� ma la r� n�n aç� l� �� n� yap t�.

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri, 14 Ka s�m Per -
�em be gü nü Uz man Psi ko log P� nar
Ko par’� a��r la d� lar. “Stres” ko nu lu se -

mi ne ri, ka la ba l�k bir se yir ci kit le si iz le di.
Ko nu� ma c� Ko par, stre sin olay lar kar �� s�n da
vü cut ta mey da na ge len olum suz de �i �ik lik -
ler ol du �u nu vur gu la ya rak, “Son bir ay da
ka rar ve rir ken zor la n� yor sa n�z, uy ku nuz bö -
lü nü yor sa, sev di �i niz �ey le ri yap mak tan bi -
le ka ç� n� yor sa n�z, öf ke pat la ma la r� ya �� yor -
sa n�z, i� ta h� n�z da de �i �ik lik ler ya �� yor sa n�z,

ara da ken di ni ze mo la ver me niz la z�m” de di.
A�� r� stre sin kalp da mar has ta l�k la r� n�, ül ser,
mig ren, kan ser ve dep res yo nu te tik le di �i ni
söy le yen P� nar Ko par, stre sin do zu nun çok
iyi ayar lan ma s� n�n ge rek ti �i ne dik kat çek ti.
Ko par, “Stres le dost ol mak için dü �ün ce le ri -
ni ze hük me din, ki �i li �i ni zi ta n� y�n, do� ru
ne fes al�n, ya ra t� c� olun ve sa� l�k l� bes le nin”
tav si ye le rin de bu lun du. Se mi ner, te �ek kür
bel ge si ve ril me si nin ar d�n dan çe �it li ik ram -
lar la so na er di.

Zühtüpaşa Gönüllü
Evi’nde ‘stres’ semineri

Sahray�cedid’de diyabet semineri

Sahrayıcedid’de yeni dönem çalışmaları başladıSahrayıcedid’de yeni dönem çalışmaları başladıSahrayıcedid’de yeni dönem çalışmaları başladıSahrayıcedid’de yeni dönem çalışmaları başladıSahrayıcedid’de yeni dönem çalışmaları başladıSahrayıcedid’de yeni dönem çalışmaları başladı

Osman Korutürk Moda
Gönüllüevi’ndeydi

6-13 EK�M tarihleri arasında GAP turu
yapan Göztepe Gönüllüleri, Gaziantep,

Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar
Çar�ısı, Fırat nehrinde Halfeti tekne
turu, Harran evleri ve ilk üniversite

kalıntıları gördükten sonra �anlıurfa’ya
geçtiler. Daha sonra dünyada bilinen ilk
tapına�ı içersinde bulunduran Cilalı Ta�

Devri yerle�imi oldu�u söylenen

Göbeklitepe’ye gittiler. Ardından
Mardin ve Midyat’ı gezip Mor Gabriel

Manastırı’nı ziyaret ettiler. Dicle
Nehri üzerinde kurulacak olan Ilısu

barajı nedeniyle sular altında kalacak
olan Hasankeyf’i gördüler. Diyarbakır
ve Adıyaman’ı gezip, Nemrut Da�ı’na

çıktılar ve Adana üzerinden
�stanbul’a döndüler. Gönüllüler, gezi

sırasında yanlarında götürdükleri
okul malzemelerini köy okullarında

ö�rencilere da�ıtarak 
sohbet de ettiler.

� MODERN SANATLAR 
MÜZES�’NE Z�YARET

Göztepe Gönüllü Evi, 15 Kasım tarihinde
Harun Re�it �lkö�retim Okulu’nun 4.sınıf
ö�rencilerini �stanbul Modern Sanatlar

Müzesine götürdü. Ziyaret sırasında
ö�renciler ile Sanat Labirenti adlı
çalı�ma yapıldı. Foto�raf ve resim
sanatı arasındaki benzerliklerin ve

farklılıkların ele alındı�ı atölye çalı�ması,
bu iki sanat formunu bir arada konu
olarak aldı. Uzman e�li�inde sergi

gezisinin ardından atölyede çocuklar
kendileri için hazırlanan foto�raflar

üzerine çizimler ve boyamalar yaparak
sanat çalı�malarını tamamladılar.
Böylece ö�renciler, farklı sanat

formlarını birlikte kullanarak sanatsal
becerilerini geli�tirmi� oldular.

� BELGRAT ORMANI’NDA ME�E
PALAMUTU TOPLADILAR

Göztepe Gönüllülüleri, 7 Kasım
Per�embe günü de TEMA Vakfı'nın

düzenledi�i Belgrad Ormanları gezisine
katıldı. Me�e palamudu toplama

etkinli�ine katılan gönüllüler, orman
mühendisleri ile ormanı gezip, me�e ve

gürgen a�açlarını tanıttılar. Me�e
palamutlarını toplayan gönüllüler, a�aç

sayısının daha az oldu�u bölgelere
palamutları atarak dönü�e geçti.

Suadiye Gönülülleri’nin
ÖZEL GEZİSİ

Göztepe Gönüllüleri GAP’ta bayrak açtı

Sahrayıcedid’de yeni dönem çalışmaları başladı
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Ya ra t� c� ve il gi çe ki ci pro je le riy -
le öne ç� kan Ta sa r�m Atöl ye si
Ka d� köy, �im di de Ka d� köy lü -

le rin ha yal  güç le ri ne odak la n� yor. 
Candy Chang'in 2011 y� l�n da yap -

t� �� “Be fo re I Di e...” isim li ens ta las -
yon, ya �a m� sor gu la yan, ka mu sal ala -
na “öze li” ka tan bir ça l�� ma. Sa nat ç� -
n�n New Or le ans'da bir evin cep he sin -
de ya p� lan, ki �i sel bir sor gu la ma içe -
ren du var, ya p�l d� �� n�n er te si gü nü ya -
z� lar ile do lu yor. Her kes “Öl me den
ön ce...” cüm le si ni ta mam l� yor, yap -
mak is te di �i �ey le ri, söy le mek is te -

dik le ri ni, bel ki iti raf et mek is te di �i
�ey le ri du va ra ya z� yor. Du va r�n dün -
ya n�n dört bir ya n�n da fark l� ver si yon -
la r� olu� tu ru lu yor. Ar d�n dan ya z� la r�n
en özel le ri ki ta ba dö nü� tü rü lü yor.
�im di ise ens ta las yo nun bir ver si yo nu
TAK ve Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n -
dan “Bir gün mut la ka...” ola rak Ka d� -
köy’de uy gu la n� yor. Ka ra kol ha ne
Cad de si ile Ha li ta �a Cad de si’nin ke -
si� ti �i yer de ki de �ir men ta� la r� n�n ar -
ka s�n da ki du va ra “Ben Bir Gün Mut -
la ka” ya z�l d�. Bir ar zu su, bir ha ya li
olan her kes ge lip bu ra ya is te di �i ni ya -
za bi lir.
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KAYIP iLANI
23.11.2013 tarihinde akbil
indirmeli kart�m� kaybettim.

Hükümsüzdür.
Nurten AYTAÇ

��yeri ruhsat�m� kaybettim.
Hükümsüzdür. 

Di� Hekimi
Halil �brahim GÜRBÜZ

SUBAY E�leri ve Yak�nlar�
Yard�mla�ma Derne�i, 15. ya��n�

kutlad�. Büyük Kulüp’te
gerçekle�tirilen kutlama

program�nda dernek yöneticileri
ile üyeler biraya geldi. 1998

y�l�nda, Atatürk ilkeleri �����nda

kurulan derne�in etkinli�inde,
müzik dinletileri yap�ld�, ödül
töreni gerçekle�tirildi.  Çok
say�da seçkin konu�un yan� s�ra
�ehitlerin çocuklar�n�n da kat�ld���
etkinlik, y�ldönümü pastas�n�n
kesilmesi ve mar�larla sona erdi.

SEY-DER 15 yaşında

BiR GÜN MUTLAKA…BiR GÜN MUTLAKA…BiR GÜN MUTLAKA…BiR GÜN MUTLAKA…BiR GÜN MUTLAKA…BiR GÜN MUTLAKA…
Bir gün mutlaka yapmak istedi�inizi

Kadıköy duvarına yazabilirsiniz…

LIONS Kulüpleri taraf�ndan her y�l
yap�lan de�erlendirmeler

sonucunda verilen Melvin Jones
Ödülü sahibini buldu. Uluslararas�
Lions Kulüplerinin kurucusunun

ad�n� ta��yan ödülün bu y�lki sahibi
ise Türk edebiyat�na polisiye roman
türünde önemli eserler kazand�ran

ünlü Yazar Ahmet Ümit oldu. 
118-Y �stanbul Anadolu Yakas�
9. Bölge Kulüpleri taraf�ndan

düzenlenen ve 12 Kas�m Sal� günü,
gerçekle�en ödül törenine kat�lan

Ahmet Ümit, Melvin Jones
Ödülü’nü 118-Y Yönetim Çevresi
Genel Yönetmeni Selva Ülgen’in

elinden ald�. 

Ahmet Ümit’e Melvin Jones ödülü…
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Fi kir te pe, h�z l� bir de �i -
�im ve dö nü �üm sü -
re ci ne gi ri yor.

Ya �a m�n ve me kân�n
iz le ri h�z la de �i �ir -
ken, Ta sa r�m Atöl -
ye si Ka d� köy,
kay bo lan iz le ri
kay bet me den kay-
 det mek için yak la ��k
2 ay ön ce Fi kir te pe li yiz!
K� sa Film Atöl ye si ni ba� -
lat t�.

Film TAK Prog ra m� kap-
 sa m�n da ba� la t� lan atöl ye -
yi, gö nül lü pro je
yü rü tü cü le ri Meh met
Er can (Gör sel An tro -
po log), Zey nep Se -
nem Er can (Pi ya nist),
Nes li han Ak p� nar
(Sos yo log), Duy gu
Par mak s� zo� lu (An tro -
po log) ve Mi ray Öz kan
(�e hir Plan c� s�) yü rüt tü ler. Fi -
kir te pe ya �a m� n�, hi kâ ye le ri ni,
ses le ri ni bel ge le mek is te yen
11-15 ya� ara s�n da ki 6 ka -
t� l�m c�, 5 haf ta l�k atöl ye
e�i ti mi ne ka t� la rak, rö-
 por taj, vi de o yo luy la
ken di hi ka ye le ri ni ha -
z�r la d� lar. Atöl ye so nu -
cun da, 5 adet k� sa film
or ta ya ç�k t�. Atöl ye nin
ama c�, Fi kir te pe’yi, Fi kir te -
pe li ler den din le mek, Fi kir te pe li

genç ve ço cuk la r� ka me ra ve fo-
 to� raf ile ta n�� t�r mak ve atö-

l ye so nun da or ta ya
ç� ka cak k� sa film ler le
Fi kir te pe'de aç�k ha va
gös te rim le ri dü zen le -
mek. Ay r� ca, k� sa
film ler ile çe �it li fes ti -

val le re ka t� l�m ya p�l -
ma s� da plan la n� yor.

�z le yi ci le rin bü yük be �e ni -
si ni ka za nan ilk gös te rim, 16

Ka s�m Cu mar te si gü nü, Ta sa r�m
Atöl ye si Ka d� köy’de ya p�l d�.

Atöl ye ka t� l�m c� la r� De niz
Gü ne�, Elif Ebinç, Em re

Ba hat tin, Fat ma nur Ulu-
 soy, Meh met Ak �an ve
Se mi ha Ebinç’in Fi kir -
te pe hi kâ ye le ri iz le yi ci -
ler le bu lu� tu. Ayak ta

al k�� la nan ka t� l�m c� lar, bu
sü reç te yer al mak tan çok

mut lu ol duk la r� n� ve film yap-
 ma ya de vam et mek is te dik le ri ni

söy le di ler ve iz le yi ci le rin so -
ru la r� n� ya n�t la d� lar. Son-

 ra ki gös te rim ler ise
Fi kir te pe’de ve sür-
 priz me kân lar da
ola cak. Gös te rim
ta rih le ri ve yer le ri
için TAK’�n fa ce -

bo ok say fa s� n� ta kip
ede bi lir si niz; www.fa -

ce bo ok.com/Ta sa ri mA -
tol ye si Ka di koy

�stanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü ö�retim üyesi
Doç. Dr. Selim Karahasano�lu, “Kad� ve

Günlü�ü” kitab�yla Kad�köy Belediyesi
Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi’nin
konu�u oldu. 17 Kas�m Pazar günü yap�lan
etkinlikte Doç. Dr. Kad�o�lu “Osmanl�
Dünyas�’nda Günlük Tutmak: Kad� ve Gün-
lü�ü” ba�l�kl� sunumunun ard�ndan Türkiye
�� Bankas� Kültür Yay�n-
lar� taraf�ndan Mart
2013’te bas�lan “Kad� ve
Günlü�ü” adl� kitab�n� da
imzalad�.

Karahasano�lu, 1711-
1735 y�llar� aras�nda tu-
tulmu� bir günlü�ün
sahibi Sadreddinzade
Telhisi Mustafa Efendi
günlü�ü üzerinde durdu
ve söz konusu günlü�ü
Osmanl� ve Avrupa gün-
lükleri ile mukayese etti.
Sunum, günlü�ün yazar�
Sadreddinzade’nin hayat�,
geride b�rakt��� günlü�ü ve günlü�ün nas�l
okunabilece�i meseleleri etraf�nda �ekil-
lendi.

Karahasano�lu �unlar� söyledi: “Sadred-
dinzade, günlü�ünü tutarken eseri ka-
muoyuna açma dü�üncesinde olmamal�d�r;

ancak girdilerin içeri�i dü�ünüldü�ünde
metin yay�lsa da yazar kendisini s�k�nt�ya
sokacak herhangi bir �eyi kayda geçirmiyor;
yorumu/ele�tiriyi minimum düzeyde tutu-
yordu. Belki Sadreddinzade bu konuda bi-
linçli bir dikkat içerisindeydi. George
Makdisi’nin de �bnü’l Benna’n�n (1005-
1079) günlü�ünden yola ç�karak belirtti�i
üzere, günlük kamuya açmaya yönelik de�il

de ki�isel bir kay�t anlam�na
geldi�i için bir propaganda
metnine göre inand�r�c�l���
oldukça yüksektir;  bu
haliyle günlük, tabiat�yla,
oldukça ki�isel bir kay�t
ifadesidir ve de�erlidir.
Günlüklerin anlam�, nas�l
de�erlendirilebilece�i üz-
erine kalem oynatanlar�n
üzerinde durdu�u en
önemli konulardan bir
tanesi, muhatap mesele-
sidir. Günlükler, birileri
taraf�ndan okunmak

dü�üncesiyle mi kaleme
al�n�rlar? Yazar�n d���nda mutlak bir
muhatap, bir ikinci ki�iye ihtiyaç var m�d�r?
Pekala, günlük yazar�n�n kendisi muhatap
konumunda da olabilir. Yani günlük, bir an-
lamda Habermas’�n deyimiyle ‘sahibine
postalanm�� bir mektup’  gibidir.”

6 29 KASIM - 5 ARALIK 2013

lt�n sar�s� AYVA nedense meyvalar
hiyerar�isinde geride kal�r; pek
hat�rlanmaz. Özellikle taze yemi�

olarak kullan�m� yo�un de�ildir. Elma,
portakal, armut derecesinde tüketilmez.
Bana sorarsan�z nefis bir meyvad�r. Ne var
ki sertçe ve bu sebeple yutulmas� biraz
zahmetli oldu�u için insanlar ve hele
çocuklar ayvaya mesafeli yakla��rlar. Ama
günümüzde art�k birçok sebze ve meyvan�n
tar�m teknolojisinin marifetleri sayesinde
yepyeni türde ve lezzette olanlar� üretildi�i
gibi, anla��lan ayvan�n da kolay yenilenleri
yayg�nla�t�. Olgun ya�takiler, ayva
yiyenlerde zaman zaman kar��la��lan
yutkunluk zorlu�una çare olarak s�rta vurma
adetini hat�rlayacaklard�r. 

Argo dilinde belki bu sebeple olsa gerek,
zor ve arzu edilmeyen durumlarda kal���
ifade etmek üzere "ayvay� yedik" veya
ayvay� yedi" gibi deyi�ler s�kl�kla kullan�l�r.

Ayva, Önasya'n�n, �ran'�n öz meyvas�d�r.
Birçok sebze ve yemi� gibi Amerika'dan,
Afrika'dan dev�irilmi� de�ildir. Çe�itlerine
limon ayvas�, ekmek ayvas�, misket, demir,
�eker ayvas�, tekke�, karaali gibi isimler
verilmi�tir. Parlak sar� kabu�unu kaplayan
kahverengimsi tüyleri elle ovarak temizleyip
di�ledi�imi hat�rlar�m. �imdilerde
dükkânlarda temizlenmi�, p�r�l p�r�l �ekilde
kar��m�za ç�k�yor... Tüyünü ovalamak yok...
Zavall� ayva "kab�zl�k yapar" diye de
kötülenir. Ama demek ki bunun tersi
durumlarda da i�e yarayaca�� anla��l�r. 

Dayan�kl� bir yemi�tir. Bu sebeple ayva
uzun y�llar yeni türlerinin elde edilmesi ve
as�l dayan�kl� olmalar�n�n sa�lanmas�
amac�yla "armutlar�n a��lanmas�"nda
kullan�lagelmi�tir. Bugün piyasada bulunan
gösteri�li armutlar genellikle ayva a��l�d�r.

Yeyi�i kolay oldu�undan makbul say�lan
"ekmek ayvas�"d�r. Ancak son y�llarda
ortaya ç�kan, hatta art�k ve özellikle
meyhanelerde sofraya gelen meyva
tabaklar�nda ayva dilimleri de yer al�yor.
Çünkü armutlar�n ayva ile a��lanmas� gibi,
anla��lan ayva a�açlar�na da yumu�atma
amac�yla armut a��lan�yor. Ayvan�n reçeli,
kompostosu belki tazesinden fazla
tüketilmekteydi. Ayva tatl�s� ise yak�n
dönemde iyice yayg�nla�t�. Hem çar��
a�hanelerinin hem de cakal� lokantalar�n
ba�l�ca tatl�lar�ndan biri haline geldi. Elbet
kaymak ile servis ediliyor.

Bunlar�n yan� s�ra ayvan�n geçmi�
zamanlarda, özellikle Anadolu'da
yemeklerde de kullan�ld���n� biliyoruz. Birçok
sebze gibi domates de ancak 18. yüzy�ldan
itibaren Türk mutfa��na girdi. Anadolu'ya
eri�mesi ise daha da sonrad�r. Ayva,
özellikle et yemeklerine uzun seneler
katalizör olarak lezzet katm��t�r. Domatesin
Türk damak tad�na kat�lmas�ndan sonra
tencerelerden çekilmi� gibidir. Ancak esas�
ayvadan meydana gelen s�cak yahniler de
pi�irilmi�tir. Mesela t�pk� kabak kalyesi ve
patl�can musakkas� gibi ku�ba�� do�ranm��
ayvaya k�yma ilavesiyle yap�lan "ayva
kalyesi"ne birçok yörede rastlan�r(d�).

Ku�ba�� kuzu etiyle ve elbet so�anla ve
tereya��yla pi�irilen "ayva yahnisi" enfes bir
yemektir. Baz� yörelerde bu yahniye bir
miktar �eker de kat�l�r.

Ayvan�n dolmas� da yap�l�r. Dolma
yap�lacak ayvalar�n kabu�u soyulmaz. �kiye
ayr�larak çekirdek yataklar� oyulup kaz�n�r.
Tercihen kuzu k�ymas� ile dolma içi
haz�rlan�r. Ku� üzümü ve çam f�st��� da
konulur. Yass� tencere veya f�r�nda güveçte
pi�irilir. Suyunu ve ya��n� ayarlamak a�ç�n�n
hünerine kalm��t�r. Ama bu yemeklerin
pi�irilmesinde a�ç� deyi�iyle "ya��na
indirilmesi"ne özen gösterilmelidir. 

Ayva �arab� yap�ld���n� da i�itip
dinlemi�tim. Ama ne yaz�k ki tad�na
bakamad�m. Herhalde tarihte kalm��t�r. �iiri
de var:

"So�uktur kurudur ayva �arabı
Veli kemdür dima�a var fesadı"

(Ama kötüdür aklı bulandırır)

�u s�ralar ayvan�n tam zaman�d�r...

Murat  KATOĞLU

A
AYVA

SANATKÜLTÜR

Karahasanoğlu, ‘Kadı
ve Günlüğü’nü anlattı

‘Aşk Köpekliktir’in
GALASI YAPILDI

AHMET Ümit’in yaz�p oyunla�t�rd��� tek
eseri “A�k Köpekliktir” oyunun galas�

Tiyatro Akla Kara’da yap�ld�. Yazar Ahmet
Ümit’in de kat�ld��� galan�n konuklar�

aras�nda, Aytaç
Arman, Buket

Dereo�lu,
Fulden

Akyürek, Cem
Kurto�lu, Tijen

Par, Sennur
Nogaylar,
Mehtap
Bayri de

vard�. Ahmet Ümit,
oyunu izlerken gözya�lar�n� tutamad���n� ve

‘A�k Köpekliktir’in ilham�n� Nâz�m
Hikmet’in bir �iirinden ald���n� söyledi. A�k

Köpekliktir, 7 ve 8 Aral�k günleri
Kad�köy’de Tiyatro Akla Kara’da izlenebilir.

● Sem ra ÇE LE B�
- Yi me kü pek yi me
- O et çi� dir
- Bi zim kü pek çi� et yi mez
- Yi me kü pek ze hir le ne bü lür sün (yok ol -

maz ze hir le di �i mi an lar lar)
- Has ta la na bü lür sün!

Zen gin Mut fa �� deyin ce ak l� -
m� za ge len en tra ji ko mik
mo no log, a� ç� Lüt fü

Peh li van’�n ze hir le me ye ça -
l�� t� �� ko na ��n az g�n kö pe -
�i ne söy ler gi bi yap t� ��
ama as l�n da son ra s�n da
suç lan ma mak için bü tün
ko na �a du yur ma ya ça l�� t� ��
bu söz le ri dir her hal de. 

Va s�f Ön gö ren’in 1977’de
yaz d� �� Zen gin Mut fa �� ay n� y�l �s-
 tan bul �e hir Ti yat ro la r�’nda Ba �ar Sa bun cu
yö ne ti min de sah ne len di ve ba� rol de �e ner
�en oy na d�. Ara la r�n da �s met Kün tay Ödü lü
de bu lun mak üze re çe �it li ödül ler alan oyun
1980’de ay n� ekip ta ra f�n dan si ne ma ya da
ak ta r�l d�. 

Biz ler y�l lar ca TV’ler de pek s�k gös te ril -
me se de her ya y�n lan d� ��n da pür dik kat iz le -
dik bu fil mi. Lüt fi Peh li van ro lün de ki �e ner
�en’in, ma sum hiz met çi k�z Ni lü fer Aç� ka -
l�n’�n ve di �er oyun cu la r�n, bir ko na ��n mut-
 fa ��n da, tek me kân da ge çen bu film de ki

per for mans la r� n� hay ran l�k la iz le dik. 1980
as ke ri dar be si nin ül ke nin ya r� s� n� ce za ev le ri -
ne di �er ya r� s� n�y sa ev le re hap set ti �i o gün-
 ler de bu fil mi iz le mek bir öz gür lük ala n�y d�
san ki. Çün kü ko nu su hiç do lay s�z, bi zim ya -
�a m� m�z d�.

Film, 1970 y� l� n�n 15-16 Ha zi ran gün le -
rin de ül ke yi sar san i� çi di re ni �i s� ra -

s�n da ba� la y�p son ra s�n da ca d�
av� na dö nen bir or tam da zen gin

bir i�a da m� n�n mut fa ��n da ge -
li �en olay la r� an la t� yor du. �e -
ner �en’in, ara s� ra k�z sa da
ge nel de min net duy du �u
pat ro nu Ke rim Bey’e toz

kon dur ma yan a� ç� Lüt fi Peh -
li van ka rak te ri ni can lan d�r d� ��

film de, o mut fak ta ça l� �an la r�n
ül key le bir lik te na s�l de �i� tik le ri ne

�a hit olu yor duk. An tifa �ist bir yak la ��m la
ya z� lan oyun da an la t� lan s� n�f bi lin ci ger çe -
�i nin si ne ma per de si ne en iyi yan s� t�l d� ��
Tür ki ye si ne ma s� ör nek le rin den bi riy di Zen-
 gin Mut fa ��. Hâ lâ da öy le…

� �Z LE Y� Z� C� ÇOK 
TEP K� S� BÜ YÜK OYUN

Y�l lar ca bir ti yat ro oyu nu eda s�n da ama
be yaz cam da iz le di �i miz Zen gin Mut fa ��,
Dev let Ti yat ro la r� ta ra f�n dan 1994-1995 se-
 zo nun da sah ne len me sin den y�l lar son ra, ye -
ni den �s tan bul �e hir Ti yat ro la r� sah ne le rin de

iz le yi ciy le bu lu� ma ya ba� -
la d�. Üs te lik bu se fer oyu -
nu sah ne ye ko yan, Va s�f
Ön gö ren’in ken di si gi bi ti -
yat ro cu olan k� z� As l� Ön -
gö ren’di. Oyun ilk kez
2012-2013 se zo nun da sah-
 ne len di, bü yük il gi gör dü.
Oyu na bi let bu lu na maz ken
fa �izm kar �� t� oyun tep ki -
ler le de kar �� la� t�. �lk oyun-
 lar dan bi rin de “fa �izm
ele� ti ri li yor” ge rek çe siy le

ba z� se yir ci le rin kü für lü sal d� r� s� na u� ra d�. 
Bu ola y�n ar d�n dan bir sü re re pe tu var da

yer al ma yan ve “bir bas k� m� söz ko nu su?”
so ru su nu be ra be rin de ge ti ren oyun, ney se ki
2013-2014 ti yat ro se zo nun da ye ni den ve hiç -
bir de �i �ik li �e u� ra ma dan prog ra ma al�n d�.
Bu bir ka za n�m el bet te ama �ek li de �i� se de
an ti fa �ist bir oyu nun hâ lâ sal d� r� ya u� ru yor
ol ma s�, üze rin de uzun
sü re dü �ün me yi ge rek -
ti ri yor.

Zi ra Zen gin Mut fa -
��, y�l lar ön ce de, 1978
y� l�n da Fa tih’te �s tan bul
�e hir Ti yat ro la r� oyun-
 cu la r� ta ra f�n dan pro va
edi lir ken oyun cu la ra
bir bom ba l� sal d� r� ger -
çek le� mi� ti. Sal d� r� so nu cun da Fa tih �e hir
Ti yat ro su’nun yan sah ne si ha va ya uç mu� tu. 

� YE N� DEN T� YAT RO
SAH NE S�N DE �Z LE MEK…

Ka s�m ay� bo yun ca Har bi ye Muh sin Er-
 tu� rul Sah ne si’nde iz le yi ciy le bu lu �an Zen-
 gin Mut fa ��, Ara l�k’ta da Üs kü dar Ke rem
Y�l ma zer Sah ne si’nde ola cak. 

Uzun sü re si ne ra� men hiç s�k ma yan, bü -
yük bir me rak la se yir ci yi kol tuk la ra çi vi le -
yen oyun da, hiç bir gün cel le me ol ma ma s� na
ra� men ya �a d�k la r� m� z�n 40 y�l ön ce siy le çok
ben zer ol ma s�, gü ler ken içi mi zin ac� ma s� na
ne den olu yor. Ör ne �in “Ko mü nist ler k�z l� er -
kek li ay n� ev ler de ka l� yor” cüm le si bü yük al -
k�� al�r ken, gi de rek fa �ist le �en Se lim
ka rak te ri nin tak t� �� “be yaz be re” ile Hrant
Dink �ah s�n da tüm yi ti ri len le ri bir kez da ha

ha t�r la t� yor. 
As l� Ön gö ren’in yö net ti �i oyun da Lüt fi

Peh li van ka rak te ri ni can lan d� ran Mu rat Ga ri-
 pa �a o� lu, �e ner �en’i arat m� yor. �n san la r�n
zih nin de bü yük bir oyun cuy la öz de� le� mi�
bir ka rak te ri ye ni den can lan d�r mak ne ka dar
zor ol sa da Ga ri pa �a o� lu bu nu hak k�y la ya -
p� yor. Se yir ci ler ve ti yat ro üs tat la r�y sa el bet -

te bu nun kar �� l� �� n� bol
al k�� ve ödül le ve ri yor. 

2 sa at 10 da ki ka gi bi
uzun bir za man di li min de
müt hi� bir per for mans
ser gi le yen, tem po su hiç
dü� me yen oyu nun lo ko -
mo ti fi Mu rat Ga ri pa �a -
o� lu �im di ye ka dar
ti yat ro dün ya s� n�n en
pres tij li ya r�� ma la r�n dan

Afi fe Ti yat ro Ödül le ri’nden “Y� l�n En Ba �a -
r� l� Mü zi kal ya da Ko me di Er kek Oyun cu”
ve Ti yat ro Ti yat ro Der gi si Ödül le ri’nden “En
�yi Er kek Oyun cu” ödül le ri ne de �er gö rül dü.
Bu ödül le rin de va m� n�n gel me si sür priz ol-
 ma ya cak. 

Mü zik li oyun ola rak sah ne ye ko nan Zen-
 gin Mut fa ��’n�n mü zik le ri ne im za atan Çi�-
 dem Er ken de Afi fe ve Ti yat ro Ti yat ro
Der gi si ta ra f�n dan “Y� l�n Oyun Mü zi �i” ödü -
lü nün sa hi bi ol du. Oyun da Se lim ka rak te ri ni
can lan d� ran genç oyun cu Ali Mert Ya vuz -
can’�n per for man s� da gö rül me ye de �er. 

Ir mak Ör nek, Ozan Gö zel, Sel çuk Yük-
 sel’in de oyun cu luk la r�y la bü yük emek ver -
dik le ri, ke man ve pi ya no lu can l� mü zik
e� li �in de sah ne le nen Zen gin Mut fa ��’n� ka -
ç�r ma y�n!

15-16 Haziran Büyük ��çi Direni�i’nin ardından bir kona�ın
mutfa�ında geli�en olayları konu alan ‘Zengin Mutfa�ı’ yazıldıktan
yıllar sonra yeniden tiyatro sahnesine ta�ındı. 2 saati a�kın bir süre

seyirciyi koltu�a çivileyen oyun, ödüllere doymuyor!

Kadıköy’ün kentsel dönü�üm ya�ayan mahallesi
Fikirtepe’nin küçük sakinleri, hızla de�i�en semtlerini

kendi bakı� açılarıyla çektikleri kısa filmlerde anlattılar…

Fikirtepeli çocuklardan
FiKiRTEPE FiLMLERi!

Zengin Mutfa��’na
�K� ÖDÜL DAHA!
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● Gökçe UYGUN

Geç mi� y�llar�n ki -
mi za man hü zün -
lü ki mi za man

ne �e li, es ki ama es ki me -
yen �ark�lar� yi ne ye ni -
den din le yi ci ler le bi ra ya
ge li yor.  Mü zi kal öz geç -
mi� le ri ile bir dö ne me
im zas�n� atm�� ulu sal sa -
natç�lar�m�z� se ven le ri
ile ye ni den bu lu� tur -
may� he def le yen “Ef sa -
ne ler ile Dün, Bu gün ve
Yar�n”  isim li pro je ba�l�yor.

Pro je yö net me ni Er dinç As lan -
ta�, “El vis Pres ley’in ölü mü nün
üze rin den 36 se ne geç ti, ama
hâ lâ se ve rek din le ni yor, hâ lâ
es ki ve hiç din len me mi�
kay�tlar�na ye ni al büm ler
yap�l�yor. Frank Si nat ra, ya �a -
ma ve da et ti �i son za man lar�na
ka dar hâ lâ kon ser ve ri yor du.
En gel bert Hum per dinck 2012
y�l�nda 76 ya��nday ken 50.000 iz le yi -
ci nin din le di �i dev bir or ga ni zas yon da hâ lâ
di na miz mi ni ko ru ya bi li yor ve se ven le ri ile
bu lu �a bi li yor. Ge li� mi�
ül ke ler de sa natç� ya�
ald�kça sa nat sal ka ri ye -
ri bü yür ken, ül ke miz de
ma ale sef sa natç�lar�m�z
ya� ald�kça unu tul ma ya
bir ad�m da ha yak-
 la��yor” di yor. Ger çek
de �er le ri miz olan sa -
natç�lar�m�za sa hip ç�k-
mak ve on lar� hak
et tik le ri yer le re ta��mak
is te dik le ri ni vur gu la -

yan As lan ta�, “Sa natç�lar�m�z�, mü zik se ver -
ler den da ha faz la mah rum b�rak ma ya

hakk�m�z ol mad���n� dü -
�ü ne rek bu pro je mi zi ba� -
latt�k” di ye ko nu �u yor.

� PROG RAM DA
K�M LER YOK K�!
Ba� ta Mo da De niz

Ku lü bü ol mak üze re, V�P
me kân lar ve fes ti val ler de
“EF SA NE LER ile DÜN,
BU GÜN ve YA RIN”’
pro je si kap sam�nda sah ne
ala cak isim ler �öy le; Ca -
lip so mü zi �i ni ül ke mi ze

60’l� y�llar dan be ri tan�tan ve o dö nem -
ler de ül ke mi ze çok ya banc� olan bu

tarz� sev di re bil mek için
�ark�lar�n söz le ri ni halk�n alg�
dü ze yi ile ör tü� tü ren dev ç�nar
Me tin Er soy; la tin mü zi �i ni
ru huy la, dans�yla,
his li oku yu �uy la

Türk top lu mu na
sev di ren, sa nat

gü ne �i miz Ze ki
Mü ren ta raf�ndan bi le

oku ma tek ni �i ile öv gü alm��
ef sa ne Sa lim Dün dar; kül tür

el çi li �i mis y-
o nu na güç lü se -
siy le katk�da
bu lu nan ve 70’li y�llar�n
so nun da yep ye ni bir so und
ile Türk mü zi �in de ç���r
açm�� Nur Yol da�; Bat�l�
�ark�c�lar�n ro man tiz mi ve
saf duy gu lar� no ta lar la bu-
 lu� tur du �u y�llar da, söy le di -
�i ro man tik �ark�lar la
ya�l�s� gen ci tüm mü zik se -
ver le rin kal bi ni fet het mi�

yer li El vis “Ço cuk Göz ler” Er san Er du ra; di-
 na miz mi ve güç lü se siy le bir çok farkl� mü -
zik tarz�n� ba �ar�yla ses len di ren ve mü zik
se ver le rin kal bin de taht kur mu� Er can Tur -
gut; ço cuk su duy gu lar�m�z�n saf genç lik ha -
yal le riy le bu lu� tu �u za man lar da içi mi zi
k�p�r k�p�r eden yo ru muy la, hep sem pa tik
Bil gen Ben gü; Sel mi An dak �ark�lar�n� o
duy gu lu se siy le en iyi yo rum la yan
�ark�c�lar�m�zdan bi ri Co� kun De mir; “�ki -
miz bir fi dan�n gül ler açan dal�y�z” di ye rek
dö ne min tüm lis te le ri ni alt üst eden ve ba -
�ar�s�n�n kar��l���nda alt�n plak ile tal tif edi -
len Tü lay Özer; renk li Türk film le ri nin si yah
be yaz dü� le ri mi zi renk len dir di �i dö nem ler -
de duy gu lar�m�za ter cü man olan sem pa tik
�ark�lar�n e� siz iki li si Gü zin ile Ba ha…

� TA NI TIM GE CE S� 
MO DA’DA YA PIL DI

Pro je nin bas�n  lans man� ise 20 Kas�m
ak �am� Mo da De niz Ku lü bü’nde yap�ld�. �z-

 le yi ci ler ta raf�ndan da ol duk ça yo �un
il gi gö ren ge ce de; Bil gen Ben gü,

Co� kun De mir, Er can Tur gut,
Er san Er du ra, Gü zin ile Ba ha,
Me tin Er soy, Nur Yol da�, Sa -
lim Dün dar ve Tü lay Özer bi -
rer bi rer sah ne ala rak mü zi kal
ka ri yer le rin de halk�n en çok be -

�e ni si ni ka zanm�� �ark�lar� ses -
len dir di ler.  
Fa tih Mü hür dar’�n  ken di ne has

e� len ce li us lü buy la sun du �u ge ce de sa -
natç�la ra Dre am Band or kes tras� e� lik et ti.
Nos tal jik ge ce nin fi na lin de ise tüm sa -
natç�lar ye ni den sah ne ye ç�ka rak top lu ca fi -
nal �ark�s�n� ses len dir di ler. Mo da De niz
Ku lü bü Yö ne tim Ku ru lu Ba� kan� Teo man
Ta�p�nar, ge ce nin an�s�na tüm sa natç�la ra ve
pro je yö ne ti mi ne pla ket ve rir ken, kül tü rel et -
kin lik le re des tek ver me yi sür dü re cek le ri ni
ifa de et ti. Sa natç�lar hay ran lar�yla bir ara da

ol man�n mut lu lu �u nu ya �ar ken, sa natç�y�
alk��lar la bu lu� tu ran bu pro je de yer al mak -
tan duy duk lar� mut lu lu �u di le ge tir di ler. Ge -
ce ye bas�n ve med ya tem sil ci le ri nin yan� s�ra
Kad�köy Be le di ye si, Ata �e hir Be le di ye si ve
�s tan bul'un önem li mü zik me kân lar�n�n yö-
 ne ti ci le ri ile oyun cu Vol kan Se ver can ile
spor spi ke ri �l ker Ya sin de kat�ld�.
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EFSANE YILDIZLARDAN 
nostaljik şarkılar geçidi

Türk Pop Müziğinin 
efsane sanatçıları

klasikleşmiş şarkıları
ile yeniden sahnelere

dönüyor.
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Yak la ��k 1,5 mil yon met re ka re ala n�n
dö nü �e ce �i Fi kir te pe’de dö nü �ü mün
önün de en gel kal ma d�. Çev re ve �e-

 hir ci lik Ba kan l� �� n�n sü re ci ye ni den ba� lat -
ma s� n�n ar d�n dan ra hat bir ne fes alan
Fi kir te pe’de fir ma lar  in �a at ruh sa t� için ba� -
vu ru da bu lun ma ya ba� la d�.  Ar sa sa hip le riy -
le an la� ma ya var d�k tan son ra fir ma lar ön ce
haf ri yat için ba� vu ru da bu lun du lar. Fir ma la -
r�n önem li bö lü mü haf ri yat ruh sa t� al ma ya
hak ka zan d�. Ar d�n dan in �a at ruh sa t� al mak
için de ha re ke te ge çen fir ma la r�n ba z� la r�
Ka d� köy Be le -
d i  y e  s i ’ n d e n
imar du ru mu ve
va zi yet plan la r�
ala rak �e hir ci -
lik Ba kan l� �� �s-
 tan bul �l
Mü dür lü �ü’ne
b a �  v u r  m a  y a
ba� la d� lar.

Öte yan dan,
Çev re ve �e hir -
ci lik Ba kan l� ��
böl ge de ir ti bat
bü ro su ola rak
kul lan mak için
iki kat l� bir bi na ki ra la d�. Fi kir te pe ile il gi li
sü reç hak k�n da bil gi al mak bu ko nu da imar
du ru mu da n�� mak is te yen ler ise Ka d� köy
Be le di ye si �mar Mü dür lü �ü Du rum Bü ro su
ta ra f�n dan bil gi len di ri li yor. 

Fi kir te pe sü re ci ni çok ya k�n dan ta kip
eden  Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk de sü re ci h�z lan d�r mak için ça l�� t�k -
la r� n� be lir te rek �un la r� söy le di: “Fi kir te pe li -
ler çok bek le di, çok sab ret ti ama sü reç
bil di �i miz gi bi bi zim d� �� m�z da fark l� ne den-
 ler le t� kan d�, bi zim de ça ba la r� m�z la ar t�k
son nok ta ya ge lin di. Çev re ve �e hir ci lik Ba -
ka n� ile sü rek li gö rü� me ha lin de yiz. Ruh sat
a�a ma s� na ba� la d�k. Ba kan l�k, Fi kir te pe’de
iki kat l� bir bi na ki ra la d�. ‘Ruh sat la r� Ba kan-
 l�k ve re cek’ den di an cak il çe be le di ye si ola -
rak bi zim ver me miz ge rek li. Bu ko nu da
Sa y�n Ba kan ile gö rü� tüm. Fi kir te pe li ler fir-
 ma lar la an la� ma la r� n� im za la ma ya de vam
edi yor lar, ha len im za la r� ta mam lan ma yan
par sel ler var. Ama bu nun d� ��n da an la� ma -
la r� n� ta mam la yan fir ma la r�n bir k�s m�, biz-
 den Be le di ye miz den imar du ru mu, va zi yet
plan la r� gi bi onay la r� al d�k tan son ra �e hir ci -
lik Ba kan l� ��’na ba� vu ru yap t� lar ve ruh sat
i� lem le ri için sü re ce ba� la d� lar. Biz de bu sü -

re ci h�z lan d�r mak is ti yo ruz. �� lem ler ta mam-
 lan d� ��n da Ruh sat la r� çok h�z l� bir �e kil de
ve re ce �iz.”

� F� K�R TE PE DE SAN CI LI 
B�R SÜ REÇ YA �AN DI

Fi kir te pe’de bu a�a ma ya ko lay ge lin me -
di, zor lu sü reç ler ya �an d�. 2011 y� l�n dan iti -
ba ren fir ma lar ar sa sa hip le riy le an la� ma ya
ba� la d� an cak bu sü reç çok ya va� iler le yip,
an la� ma lar ger çek le� me yin ce dö nü �üm t� -
kan ma a�a ma s� na ka dar gel di. 2013 y� l� Ma -
y�s ay�n da Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��,
Fi kir te pe kent sel dö nü �üm ko nu su na ini si -
ya ti fi ni koy du. Böl ge afet risk li alan ilan

edil di. Ye ni
ka rar la r�n ar -
d�n dan ye ni
plan lar ha z�r -
lan d� ve sü re -
cin önü aç�l m��
ol du. Ge rek
fir ma yet ki li le -
ri ge rek se böl -
ge sa kin le ri
Ka d� köy Be le -
di ye si’nin sü -
reç bo yun ca
sür dür dü �ü ya -
p� c� tu tum dan
do la y� da Ka d� -

köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’e
te �ek kür le ri ni ifa de edi yor lar.
� KA DI KÖY’ÜN 2 YE N� KENT MER -
KE Z� F� K�R TE PE’DE OLU �A CAK

Fi kir te pe, E�i tim, Dum lu p� nar ve E�i tim
Ma hal le le ri ni kap sa yan kent sel dö nü �üm sü -
re ci nin ta mam lan ma s� n�n ar d�n dan Ka d� köy
iki ye ni kent mer ke zi ne da ha ka vu �a cak. Gü -
nü müz de de za ten ca zi be mer ke zi ol ma ko -
nu mu nu ko ru yan Ka d� köy, Fi kir te pe’nin
mer ke zin de olu� tu ru la cak iki kent mer ke ziy -
le ca zi be si ni kat be kat art t� ra cak. Tür ki -
ye’nin mo dern ken ti ola rak in �a edi le cek

Planlarda, �s tan bul ve Ka d� köy'ün ye ni
ca zi be mer kez le ri nin, Te pe Ca mii ile Oni ki -
ler Ca mi inin bu lun duk la r� böl ge ler de olu �a -
ca �� be lir til di. Plan lar da si yah renk ko nut ve
i� ye ri, ma vi renk ye �il alan, sa r� ise do na t�
alan la r� ola rak be lir len mi�. Ka d� köy’ün ye ni
ca zi be mer ke zi ola ca �� gö züy le ba k� lan böl -
ge de mi ma ri pro je ler en çok da ar sa sa hi bi
olup, fir ma lar la an la� ma sa� la yan Fi kir te pe -
li le ri he ye can lan d� r� yor. 

� F� K�R TE PE L� LER F� DEM �LE
DER NEK LE� T�

Di �er ta raf tan kent sel dö nü �üm böl ge -
sin de Fi kir te pe li le rin 2010 y� l�n da kur du �u

Fi kir te pe, Dum lu p� nar, E�i -
tim, Mer di ven köy Ma hal le le -
ri Sos yal Yar d�m la� ma ve
Kül tür Der ne �i (F� DEM) de
ak tif bir �e kil de ça l�� ma la r� n�
sür dü rü yor. Dört ma hal le de ki
kent sel dö nü �üm le ala ka l� sü -
re ci sa� l�k l� bir �e kil de yü rü -
te bil me yi, ili� ki le rin da ha
sa� l�k l� iler le me si için köp rü
olu� tur ma y� ve çö züm or ta ��
ol ma y� is te dik le ri ni söy le yen
F� DEM Yö ne tim Ku ru lu Ba� -
ka n� Er cü ment Oruç, F� -
DEM’in bir ih ti yaç tan do la y�
do� du �u nu be lir te rek, “2010
y� l�n da ku ru lan bir der ne �iz.
Kon gre yap t�k, ye ni yö ne ti -

mi mi zi be lir le dik, k� sa sü re de sü re ce kat k�
sun ma y� ba �ar d�k. Fi kir te pe’de anor mal bil -
gi kir li li �i var ve bu nu ön le me ye ça l� �� yo -
ruz” de di.

Der ne �in yö ne tim ku ru lun da �s ma il
Güç k� ran, Sa im Ko nuk, Ali Me tin ile Ya sin
Bek ta� gi bi böl ge sa kin le ri bu lu nu yor ve F� -
DEM ola rak kent sel dö nü �üm böl ge sin de
ge li� me le ri ta kip edi yor lar. He men he men
her gün kent sel dö nü �üm böl ge si ni ge zip in-
 san lar la gö rü� tük le ri ni söy le yen Er cü ment
Oruç, “Gün için de be �i miz bir yer de yiz,
Mer di ven köy, Dum lu p� nar, Fi kir te pe, E�i -
tim Ma hal le le ri ni ge zi yo ruz. Üye sa y� m�z 2
bi ni ge çi yor. Özel lik le haf ta son la r� Man d� -
ra Cad de si nu ma ra 42’de ki ofi si miz bo� kal -
m� yor. Kent sel dö nü �üm sü re ci bit tik ten
son ra da der ne �i mi zin de vam et me si ni he -
def li yo ruz” di ye ko nu� tu. Oruç, Fi kir te pe’de
61 ada bu lun du �u nu ve an ket �ek lin de bir
ça l�� ma ya p�p, va tan da ��n en çok me rak et-
 ti �i ko nu la r� yet ki li le re ula� t� ra cak la r� n� ve
ce vap la r� n� da ken di le ri ne ait sos yal pay la -
��m si te sin de ya y�n la ya cak la r� n� söy le di. 

� F� K�R TE PE ARA� TIR MA KO NU SU
Fi kir te pe ve ci va r�n da he ye can la de vam

eden kent sel dö nü �üm sü re ci bi lim çev re le -
ri nin de dik ka ti ni çe ki yor. Tür ki ye’nin ya n�
s� ra ya ban c� ül ke ler den de ge len ö� ren ci ve
aka de mis yen ler ta ra f�n dan kent sel dö nü �üm
sü re ci in ce le me ko nu su ol mu�. Za man za -
man ö� ren ci ler ba� la r�n da ho ca la r�y la, za -
man za man ha z�r la d�k la r� tez ve ya ma ka le ler
için tek ba� la r� na Fi kir te pe’nin yo lu nu tu tu -
yor lar. Fi kir te pe’de F� DEM ve böl ge sa kin -
le riy le gö rü �üp, duy gu ve dü �ün ce le ri ni
ö� re ni yor lar. Fi kir te pe’de pro je yap ma ya
ha z�r la nan mü te ah hit fir ma lar la gö rü �üp,
pro je le ri, in �a at ve mi ma ri tek no lo ji ve ba -
k�� aç� la r� da ara� t�r ma la r� na yan s� t� yor lar.
K� sa ca s� ge le ce �in ken ti Fi kir te pe’de ya �a -
nan dö nü �üm, sos yo-eko no mik ve kül tü rel,
in �a at tek no lo ji le ri ve mi ma ri yak la ��m ba k� -
m�n dan il gi oda ��.

� HA RAP B� NA LAR 
F�LM SE T� OLU YOR

An la� ma la r� n� ya p�p, Fi kir te pe’den ba� -
ka yer le re gö çüp git me den ön ce bin ler ce in-
 sa n�n ya �a d� ��, her ya n�n da ev le rin
yük sel di �i ma hal le nin ba z� ke sim le rin de
�im di ses siz lik hâ kim. Bo �al t�l m��, y� k�l ma -
y� bek le yen ev ler, y� k�l m�� ha rap gö rü nü -
müy le dü �ün dü ren bi na lar hâ kim ki mi
yer ler de. Düm düz ol mu� yük sek ke sim ler -
den, Fi kir te pe’nin  na s�l bir man za ra s� n�n ol -
du �u ob jek ti fi mi ze yan s� yor. Ha len
ma hal le le ri ni terk et me mi� olan Fi kir te pe li -
ler, ha rap bi na la r�n film sek tö rü nün de il gi -
si ni çek ti �i ni söy lü yor lar. Se nar yo la r�n da
ara d�k la r� gö rün tü le re uy gun ol du �u için
film �ir ket le ri bu gün ler de s�k s�k ge lip çe -
kim ler ya p� yor lar.  Di �er ta raf tan met ruk bi-
 na lar da za man za man ev siz le rin kal d� �� da
gö rü lü yor. H�r s�z l�k olay la r� n�n da art t� �� Fi -
kir te pe de bir an ön ce ye ni ha ya t�n ba� la ma -
s� bek le ni yor.

Çevre ve �ehircilik Bakanlı�ının bina
yenilemeyle ilgili olarak; 6306 sayılı yasayla

getirdi�i iki büyük de�i�iklik var.
1-Mevcut bir bina hakkında depreme kar�ı

dayanıklı olup olmadı�ına dair test
yapılmasını herhangi bir kat maliki talep

edebilir. Bu talep do�rultusunda Bakanlı�ın
lisans vererek yetkili kıldı�ı firmalara

ba�vuru ile bina risk rapor ücreti bedeli de
yatırıldı�ında bina risk tespit raporu

hazırlanır. Bakanlıkça lisanslandırılmı� bu
firmalar binaya gerekli testleri* uygular ve
rapor düzenlenir. Düzenlenen bu raporda
binanın riskli yapı oldu�u sonucu çıkarsa

raporun teslim edildi�i ve onaylandı�ı
merci olan Çevre ve �ehircilik Bakanlı�ı

�stanbul Altyapı ve Kentsel Dönü�üm
Müdürlü�ü’nce binanın yıkımı yönünde
karar verilebiliyor. Çevre ve �ehircilik
Bakanlı�ı �stanbul Altyapı ve Kentsel

Dönü�üm Müdürlü�ü riskli yapı raporunu
onayladıktan sonra binanın bulundu�u ilgili

Tapu Müdürlü�üne söz konusu binanın
riskli yapı oldu�unu iletir. Ayrıca bunu bir
yazıyla �lçe Belediyesine de bildirir. �lgili

Tapu Müdürlü�ü gelen bu yazı
do�rultusunda ta�ınmazın tapularına riskli
yapıdır �erhini koyar ve tüm kat maliklerine

tebligat göndererek bunu bildirir. Kat
maliklerine Tapunun bu yazısının

ula�masıyla binaları için düzenlenen rapor
konusunda yasa gere�i kendilerine verilmi�

olan 15 günlük itiraz süreci de ba�lamı�
olur. E�er maliklerden rapora itirazı olanlar

varsa bir dilekçe ile Tapunun tebligatını
almalarına müteakip 15 gün içinde �stanbul
Altyapı ve Kentsel Dönü�üm Müdürlü�üne

müracaat ederler. 

�tirazlar Çevre ve �ehircilik Bakanlı�ı
tarafından görevlendirilmi� üniversite

hocaları ve bakanlıktan yedi ki�ilik bir heyet
tarafından incelenerek karara ba�lanır.
�tiraz uygun bulunursa; raporu veren

kuruma gönderilip eksikleri giderilir ve
karara ba�lanır. �tiraz olmayan veya kurul
tarafından incelenerek itirazı reddedilen
raporlarla ilgili olarak �lçe Belediyesine

binanın yıkım i�lemlerine ba�lanması, yasa
gere�i 60 günden az olmamak üzere süre
verilmesi ve maliklerine tebligat çekilmesi
için yazı gönderilir ve binanın tahliyesi ve

yıkımının temin etmesi istenir. Belediye, kat
maliklerine 60 gün içinde binanın tahliyesini

gerçekle�tirmeleri ve yıkımını yapmaları
için tebligat gönderir. Bu süre dolmasına

müteakip binanın tahliyesi ve yıkımı
gerçekle�tirilmemi�se son olarak 30 gün

bir ek süre daha verilir. Tüm bu yasal
süreler tamamlandıktan sonra tahliye ve
yıkım i�lemleri ile ilgili �lçe Belediyesi tüm

yazı�maları ve i�lemleri yapar. 
2-Deprem riski nedeniyle yıkılan binalarda,
binanın yeniden yaptırılmasına dair karar,

kat maliklerinin 2/3’si ço�unlu�u ile
alınabilmektedir. Karara katılmayan

maliklerin hisselerinin paraya
dönü�türülmesi de belli ko�ulların

yerine getirilmesine ve SPK
tarafından belirlenen bedelin

ödenmesi ile olanaklıdır. Yasa
öncesi binalar hakkında yıkım

kararı almak olanaksızken artık bu
yeni düzenleme ile eski ve

dayanıksız tüm binalar bu kapsama
girebilmektedir. Eskiden binanın

yenilenmesine tüm kat maliklerince
karar alınabiliyorken yeni

düzenleme ile kat maliklerinin 2/3
ço�unlu�u yeterli olmaktadır.
6306 sayılı yasa çerçevesinde

Belediyeler sadece binanın
tahliyesi ve yıkımıyla ilgili i�ler ile
görevlendirilmi� olup riskli yapı
raporu alınan binalar hakkında
yıkım kararı Çevre ve �ehircilik

Bakanlı�ı �stanbul Altyapı ve
Kentsel Dönü�üm Müdürlü�ünce

alınmaktadır.

Konuyla ilgili Belediyemizde
kurulan danı�ma biriminden 
detaylı bilgiye ula�abilirsiniz:
542 50 00 (1677-1683-1678)

� Yapılan testler: 
Beton numune örnekleri, karot
okumaları (demir röntgeni) ve
zemin incelemesi (sondaj veya

ara�tırma çukuru, MASW
çalı�maları) do�rultusunda

laboratuardan gelen sonuçları
bilgisayar ortamına aktarılır,

binanın onaylı statik projesi de 
göz önüne alınarak, bilgisayarda

binanın performans analizi
yaptırılarak rapor düzenlenir.

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Av. Selami ÖZTÜRK

Ya z� �� le ri Müdürü
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

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

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Servisi
Esma BAYRAKTAR - Özge ÖZVEREN

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

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

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

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

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
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Fikirtepe’de faaliyet başladı

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği
Sayı: 27339511-301-03/1987718 27/11/2013
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Kadıköy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 5.  Toplantı Yılında ya-

pacağı Aralık Ayı Toplantıları 02 Aralık 2013 Pazartesi –  06 Aralık 2013
Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.

Aralık Ayı Toplantılarının ilk birleşimi 02 Aralık 2013 Pazartesi günü, saat
16.30’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağın-

dan Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim. 
Av. Selami ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

GÜNDEM:
• Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Sinop İli, Gerze Belediyesinin ihtiyacı
olan 34 07 15094 plakalı, 2007 model greyderin 31.12.2013 tarihine kadar
geçici olarak görev yapması ile ilgili teklifi. 
• Fen İşleri Müdürlüğünün,  Göztepe Mah. Mazhar Bey Caddesi No:24/1A
da bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme
Ekipler Amirliği Binasındaki tadilat işlerinin ihaleten yaptırılan işler kap-
samında yapılması ile ilgili teklifi. 
• Fen İşleri Müdürlüğünün, Kadıköy Kaymakamlığı, İlçe Nüfus Müdürlüğü
binası tadilat işlerinin ihaleten yaptırılan işler kapsamında yapılması ile ilgili
teklifi. 
• Fen İşleri Müdürlüğünün,  Erenköy Mah. Sinan Ercan Cadddesi, No:29’da
bulunan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
bünyesindeki Çocuk Psikiyatri Polikliniği tadilat işlerinin ihaleten yaptırılan
işler kapsamında yapılması ile ilgili teklifi. 

�a�kınbakkal Yapı Kredi
Bloklarındaki Di� Klini�imi Kazım
Özalp Sok.Cumhuriyet Apt. No: 38
D: 7 �a�kınbakkal (Marks Spencer

kar�ı soka�ı) yeni yerimizde
hizmet vermekteyim.

Di� Hekimi
HAL�L �BRAH�M GÜRBÜZ

Tel: 0543 291 0558

Deprem riski taşıyan
binalarla ilgili
bilinmesi ve

yapılması gerekenler

Fikirtepe’de kentsel dönü�üm için nihayet faaliyetler
ba�ladı. Tıkanma a�amasına gelen sürecin yeniden

ba�lamasıyla rahat bir nefes alan firmalar, in�aat ruhsat
i�lemlerine hız verirken, henüz anla�ma yapmayan bina

sahipleri de firmalarla anla�ma imzalıyorlar.

�ehircilik Bakanlı�ı Fikirtepe’de
irtibat bürosu için iki katlı bir

bina kiraladı. Kadıköy Belediye
Ba�kanı Av. Selami Öztürk,

�ehircilik Bakanlı�ı ile sürekli
görü�me halinde olduklarını,

ruhsatları verme sürecini
hızlandırmaya çalı�tıklarını

söyledi.

Arsa
sahipleriyle

anla�an
firmalar da
projelerini
hazırlayıp,
Kadıköy

Belediyesi’ne
ve �ehircilik
Bakanlı�ı �l

Müdürlü�ü’ne
in�aat ruhsatı

almak için
ba�vurmaya
ba�ladılar. 

Kadıköy
Belediye
Ba�kanı 

Selami Öztürk
de kentsel

dönü�üm ve
deprem riski

ta�ıyan binalarla
ilgili bilinmesi ve

yapılması
gerekenler
hakkında

blogunda önemli
bilgiler verdi.
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● Gül SÖKMEN

Ka d� köy geç ti �i miz Pa zar gü nü a�k me -
lo di le ri ile dol du  ta� t�. Halk E�i tim
Mer ke zi’nde bir pi ya nist, bir pi ya no ve

a�k  var d�… Ka d� köy lü le rin  bü yük il gi gös-
 ter di kon ser de Tu luy han U�ur lu’nun par mak -
la r� si yah-be yaz tu� lar üze rin de a�k tan a� ka
ko� tu… U�ur lu, Mev lân a� k�y la ba� la d� ��
kon se ri ne At ti lâ  �l han’la de vam et ti. Da ha
son ra mi to lo ik a�k la ra geç ti. Bar ka viz yon da
ner gis çi cek le ri gö rün tü sü e� li �in de ken di ne
a��k Nar kis sos’la ba� la d� ��
mi to lo jik a�k la r�, ar d�n dan da
ta ri hi a�k la r�  pi ya no su nun tu� -
la r�y la ha yat ver di… Ta rih te
a�k olun ca el bet te Hür rem ile
Ka nu ni Sul tan Sü ley man’�n a� -
k� da kon se rin bir par ça s�y d�.
Tu luy han U�ur lu kon se ri nin ilk
bö lü mü nü  Ed gar Al len Po e’nun
“An na bell Le e” �ii ri ile bi tir di. 

“Bak ma y�n a�k do lu �ar k� lar
çal d� �� ma, ben a�k tan me�k ten hiç
an la ma yan bir ada m�m, a� k�n bir fi -
gü ra n� y�m” di yen U�ur lu, a�k an la -
t� s� na “�s tan bul” a�k la r� ile de va et ti.
K�z ku le si’nin mi to lo jik öy kü sü He ro

ile Le andr’�n hü zün lü a� k� n�, ar d�n -
dan da lâ le ile �s tan bul top ra �� n�n
sev da s� n� an lat t� biz le re. �kin ci bö -
lüm mis tik a�k la ra ay r�l m�� t�... Gül -
le bül bü lün a� k� ha yat bul du
Tu luy han U�ur lu’nun par mak la -
r�n da, ar d�n dan tek rar Mev lâ -
na’ya a� k� n� an la tan U�ur lu’ya
bu kez üç se ma zen e� lik et ti…

O gün Tu luy han U�ur lu pi -
ya no da ta sav vuf mü zi �i ne ses
ver di, üç se ma zen de a� ka dön -
dü..

�ki sa at bo yun ca seyir-
cilere, a� k�n co� ku su nu, hüz -

nü nü an la tan Tu luy han  U�ur lu, da ki ka lar ca
ayak ta al k�� lan d�..

29 KASIM - 5 ARALIK 2013YA�AM 9
Tuluyhan Uğurlu
A�KI ANLATTI

�K� baba dört çocu�un öyküsü bu.
Öykü dedi�imize bakmay�n, gerçekle

bulu�an bir “babalar” projesi . Baba da
bir proje ayn� zamanda. Ad�; “Be�ikten

77’ye”. Evet do�ru, haf�zan�z sizi
yan�ltm�yor 7’den 77’ye ve Bar��

Manço... Ama bu kez “Be�ikten 77” ve
tabi Bar�� Manço. �ki baban�n

gözlemleri sonucu ortaya ç�kan önemli
projelerden biri. Çünkü hem özellikle 0-

2 ya� aras� bebekler için yeni bir
dünyan�n kap�lar�n� aç�yor hem de onlar�

Bar�� abileriyle daha küçücükken
bulu�turuyor.Yani

gelece�in adam
olacak çocuklar�, do�duklar�ndan k�sa

bir süre sonra Bar�� abileri onlara
mikrofon tutmasa da onunla tan��arak
büyüyor... Projenin sahipleri iki kiz iki
erkek babas� Ahmet Öncan ve Murat

Do�u. Kendi çocuklar�ndan yola
ç�karak bir çocu�un geli�imi için neler
yap�l�r sorusuna ciddi kafa yoran iki

isim. Onlar�n çocuklar� da
hareketleriyle, tepkileriyle ve

davran��lar�yla onlar�n zihninde
fazlas�yla alternatif yaratan ufakl�klar. �ki

eski dost ve baba, bu konuya kafa
yorarken çocuklar�n nas�l ninniler

dinleyerek uyuduklar� ve uyumalar�
gerekti�i noktas�nda tak�l� kal�yor.

Hepimizin bildi�i ninniler güzel iyi ama

sanki yetersiz sanki bir�eyler daha
yap�lmas� gerekiyor...Yani bir yenili�e

ihtiyaç var. Tabi özü de kaybetmeden...
Sonuç k�sa zamanda geldi... Ve ortaya
Be�ikten 77’ye projesi ç�kt�. Proje, Bar��

Manço'nun �ark�lar�n�n ninni olarak
düzenlenmi� halleri... Kollar s�vand� ve

k�sa sürede ortaya 0-2 ya� aras�
çocuklar için harika bir proje ç�kt�. Bar��

Manço’nun 10 �ark�s� ninni �ekilde
düzenlendi. Ve k�sa sürede müzik

marketlerde ve ayn�
zamanda sanal

marketlerde de anne
babalarla bulu�tu.

Be�ik’ten 77’ye
albümünün içinde Bar��
Manço’nun; “Alla Beni

Pulla Beni”, “Kol
Dü�meleri”, “Arkada��m

E�ek”, “Eski Bir
Fincan”, “Ne Ola Yar

Ola”, “Güle Güle
O�lum”,

“Unutamad�m”,
“Bahçede Han�meli”,

“Nazar Eyle” ve
“Rüya” �ark�lar�n�n
ninni uyarlamalar�

enstrümantal olarak yer al�yor.
Eskiden 7 ya� ve üzerindeki çocuklarla

yan yana duran güleryüzli Bar�� abi,
arkada�� e��e�i al�p, kol dü�melerini
tak�p bebekleri de rüyalar�na yolcu

ediyor; güleryüzü, dillerden dü�meyen
ve dü�meyecek olan �ark�lar�n�n ninni

halleriyle. �ki baba 4 çocu�un
öyküsüyle ba�layan proje, ninniye

uyarlanm�� 10 Bar�� Manço �ark�s�yla,
her bebekle yeni bir dünyan�n içine

giriyor ve onu, uzun saçl�, güleryüzlü
Bar�� abiyle tan��t�r�yor. �leride onlar�n
çocuklar� oldu�unda bayra�� teslim
almak ve etmek üzere... Bu arada

küçük bir not, Adisababa ekibi bunu 0-
2 ya� çocuklar için haz�rlad�. Ama siz
büyükler de bir dinleyin... Unutulmaz

�ark�lar�n ninni halleri, sizleri de belki bir
çocuk rüyas�na götürebilir.

Kadıköy Halk E�itim
Merkezi’deki konserinde ünlü

piyanist, a�k için çaldı,
semazenler a�ka döndü..

�ki ba ba, be bek le ri Ba r�� Man ço’yla bu lu� tu ru yor

7’DEN DE ĞiL
BE ŞiK TEN 77’YE

7’DEN DE ĞiL
BE ŞiK TEN 77’YE

7’DEN DE ĞiL
BE ŞiK TEN 77’YE

7’DEN DE ĞiL
BE ŞiK TEN 77’YE

7’DEN DE ĞiL
BE ŞiK TEN 77’YE

7’DEN DE ĞiL
BE ŞiK TEN 77’YE
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ÖN CE SEV Gİ �
ÇOCUKLUK

10

‹nal AY DI NO⁄ LU

er ye ti� ki nin için de bir ço cuk var d�r”
der ler; do� ru dur ama hiç bi ri miz bu
ço cu �a il gi, sev gi gös ter mez, ya �at -
ma ça ba s� için de ol maz, ara da bir ha -

ya t� m� za ka t�p onun la oy na ma y�z. Oy sa ki ço -
cuk, sa fi ye ti, ma su mi ye ti, co� ku yu, se vin ci,
ne �e yi ve da ha bir çok gü zel �e yi ifa de eder.
�çi miz de ki ço cu �u ya �a ta bil sek, za man za -
man biz de onun la ço cuk la �a bil sek, ha ya t� -
m�z ne den li gü zel, ne den li ay d�n l�k olur du bi -
lir mi si niz?

Ço cu �un ilk ö� ren di �i �ey gül mek ve a� -
la mak t�r. En bü yük is te �i ise oyun dur. Ke� ke
he pi miz ço cuk lar ka dar oy na ma ya he ves li,
gül me ye ha z�r ve a� la ma ya e�i lim li ola bil sek;
�ar k� lar söy le ye bil sek, her “agu” di ye ne kah -
ka ha lar ata bil sek, içi miz de ki kir le ri, zi fir le ri bo -
�al t�n ca ya dek göz ya �� dö ke bil sek...

Siz hiç kay g�, en di �e, gu rur, ki bir, kin du -
yan bir ço cuk gör dü nüz mü? E�er biz ö� ret -
mez sek kor ku yu da bil mez on lar. Her gü len le
gül me ye, her oy na yan la oy na ma ya, her uza -
t� lan eli tut ma ya ha z�r d�r lar. Dil, din, �rk ne dir
bil mez ler, ay� r�m s�z ve ko �ul suz her ke si se -
ver ler, on la ra ya k�n olan her kes le an la ��r lar.
E�er biz ör nek ol ma d�y sak ve ya a�� la ma d�y -
sak, kin, k�s kanç l�k, ha sis lik ne dir, on la r� da
bil mez ler.

Ço cuk lar da ki saf, te miz, ay d�n l�k, p� r�l p� r�l
ve co� ku lu ba k� �� hiç bir bü yük te bu la bil mek
ola s� de �il dir. Her ba k�� la r�, her dav ra n�� la r�,
iç le rin de ki ma su mi ye ti ifa de eder. O ma su mi -
yet için de hiç kim se den kö tü lük bek le mez,
tüm in san la ra kar �� gü ven du ya rak ya �ar lar.
He sap bil mez, ç� kar bil mez ler. Bak ka la gi der,
avu cu nu açar, “Am ca ba na bir �e ker ver, pa -
ra y� da bu ra dan al” der ler. Onun �e ke ri ne bo -
ya ka tan, gli koz la tat lan d� ran, bi re yap t� �� n�
iki ye sa tan am ca la r� na k�z maz lar bi le; on lar
�e ke ri al ma n�n mut lu lu �u nu du yar lar yal n�z -
ca...

Ço cuk lar her ko �ul da mut lu dur lar. Ay n�
ol gun in san lar gi bi ken di le ri ne kar �� ya p� lan
kö tü dav ra n�� la r�, onur k� r� c� tu tum la r� so run
yap maz, kav ga ya, mü ca de le ye gi ri� mez ler.
Bir be bek için le hi ne ve ya aley hi ne ya p� lan
ko nu� ma lar hiç bir �ey ifa de et mez, her iki si ne
de gü lüm ser ge çer. An ne den, ba ba dan, ai le -
den gör dük le ri a�� r� sev gi ye ra� men ken di le -
ri ni hiç kim se den bü yük gör mez ler, gös te ri len
il gi den gu rur duy maz lar. Çok se vil dik le ri ni bil -
dik le ri hal de ken di le ri ni kib re hiç kap t�r maz lar. 

Be nim en iyi ar ka da ��m to ru num dur. Her
f�r sat ta onun la gez me ye, oy na ma ya ça l� �� yo -
rum. Park la ra, bah çe le re, ti yat ro la ra gi di yo -
ruz. Ço cuk la r�y la oy na yan an ne le ri, ba ba la r�
gö rü yo rum. San ki ken di ço cuk luk la r� n� ya �� -
yor lar. Oyun cak be bek le oy na yan ço cuk lar
gi bi zevk al� yor lar. Ço cuk lar gi bi ko nu �u yor,
ko �u yor ade ta ye ni den ço cuk olu yor lar. Ben
ge çim mü ca de le si ve ka ri yer te la �� için de
ken di ço cuk la r� m�n ço cuk luk la r� n� do ya s� ya
ya �a ya ma d�m; ka ç�r d�m... Ben ce ya �a m� m�n
en bü yük kay b� d�r... �im di to ru num da kay ba
u� ra ma mak için ça l� �� yo rum. Aman Ya Rab -
bim; in sa n�n ço cuk la� ma s�, ken di için de ki ço -
cu �u or ta ya ç� ka r�p onun la oy na ma s�, ço cu -
�un ma su mi ye ti ve sa fi ye ti ni pay la� ma s�
muh te �em bir gü zel lik… Ço cuk la oy nar ken
ya r� �a gi ri� mi yor sun, ken di ni on dan üs tün
gör mü yor sun, “Ben sen den da ha bü yü �üm,
sen den da ha çok �ey bi li rim, sen den da ha
güç lü yüm” de mi yor sun. Ço cu �a ya lan söy le -
mi yor sun, he sap tut mu yor sun, ç� kar te la �� içi -
ne gir mi yor sun... Ke� ke ben da hil he pi miz, di -
�er in san lar la olan ili� ki le ri miz de ço cuk lar la
ol du �u muz gi bi ola bil sek.

�n san lar ya �a m� çok cid di ye al� yor lar, bir
yük ya p�p s�rt la r�n da ta �� ma ya ça l� �� yor lar, ön -
le ri ne so nu cu meç hul he def ler ko yu yor lar.
Ge ce gün düz i�in den ba� ka bir �ey dü �ün -
me yen, h�rs la ça l� �an bir ta n� d� ��m var d�. Ço -
cuk la r� n�, hat ta ye ni do �an to ru nu nu bi le gö -
re me den bir i� se ya ha tin den di �e ri ne ko �ar d�.
Ha lin den �i kâ yet et ti �i ni du yun ca, “Pe ki pla -
n�n ne dir?” de dim. “He de fim 50 mil yon luk bir
var l� �a ula� mak, az kal d�” de di. Bu h�z la 50’ye
de ula� sa 60, 70 di ye cek, dün ya sal mü ca de -
le ye hep de vam ede cek tir. Oy sa ki ruh sal ya -
�am 50’de, 60’da, 70’de de �il, pa ra n�n ve
dün ya sal de �er le rin ger çe �i ne ula� t� ��n za -
man ba� lar. Ruh sal zen gin lik için de ya �a yan
in sa n�n he de fi ken di ger çe �i ne ula� mak, özü -
nü or ta ya ç� kar mak t�r; ay n� ço cuk lar gi bi... 

Ço cuk lar, biz on la r� �a ��rt ma d� �� m�z sü re -
ce ken di öz de �er le ri ne uy gun, ken di ger çek -
le ri ne odak l� ya �ar lar. Ken di öz le rin de sev gi
var d�r, kor ku suz luk var d�r, saf l�k, te miz lik, ma -
su mi yet var d�r. Biz ba� ka �ey ler ö� ret mez -
sek, bun la r� bi lir ler, öy le ya �ar lar. Haz re ti �sa,
“Ço cuk lar ka dar saf ve ma sum ol ma d�k ça Al -
lah’�n me le kû tu na gi re mez si niz” der. Ço cuk -
la r� saf l�k ve ma su mi yet ör ne �i ola rak gös te -
rir. Ruh sal in sa n�n ma su mi ye ti de ço cuk la� -
ma s�n da, ço cuk gi bi ol ma s�n da gö rü lür. Ruh -
sal in san, ay n� ço cuk gi bi her ke se gü ve nir,
her söy le ni le ne ina n�r, al dat mak is te ye ne al -
da n�r. Ken di si ise hiç kim se ye kö tü lük, hak -
s�z l�k, hu kuk suz luk dü �ün mez. Kin tut maz,
ha sis lik yap maz, elin de olan la r� cö mert çe
pay la ��r. Co� kuy la gü ler, için den ge lin ce hiç
er te le me den a� lar, ko �ar, oy nar…

Ço cuk la r� ken di ni ze ör nek al� n�z, ço cuk -
lar la ar ka da� olu nuz, içi niz de ki ço cu �u unut -
ma y� n�z, ya �a t� n�z... 70 ya �� na ula� sa n�z bi le
ço cuk la� mak tan vaz geç me yi niz. Ço cuk la r�n
ara s� na gi ri niz, ço cuk lar la ar ka da� l�k ya pa rak
siz de mut lu bir ço cuk gi bi olu nuz. Ya �a m�n
ger çe �i ne ve ger çek ol gun lu �a an cak ço cuk -
lar gi bi ya �a d� �� n�z za man ula ��r s� n�z.

“H

● Gök çe UY GUN

Ka d� köy Be le di ye si, Ka d� na �id de te
Kar �� Ulus la ra ra s� Mü ca de le ve Da ya -
n�� ma gü nü olan 25 Ka s�m gü nü

önem li bir top lan t� ya ev sa hip li �i yap t�. Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde 25-26 ve 27 Ka -
s�m gün le rin de “Ye rel Yö ne tim ler de �id det le
Mü ca de le Ça l�� ma la r�n da Kar �� la �� lan So run-
 la ra Al ter na tif Çö züm Öne ri le ri Ça l�� ta y�”
ger çek le� ti ril di.  Ça l�� ta y�n aç� l�� ko nu� ma la -
r� n� CHP An ka ra Mil let ve ki li Ay lin Naz l� aka
ile Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
yap t�. Ko nu� ma s�n da 25 Ka s�m’�n ta ri hi ni ve
öne mi ni an la tan Öz türk, ka d�n ve er ke �in as -
l�n da do �ar ken e�it ol du �u nu an cak bu e�it li -
�in da ha son ra bo zul du �u nu söy le di. “Bir
ço cuk do� du �un da ‘ne den k�z’ di ye so ru lan
bir top lum da, ka d� na �id de ti azalt mak zor’’
di yen Öz türk, “Ama el bet te ki bu nun la mü-
 ca de le ye de vam et me li yiz. Bu mü ca de le yi
esa sen ka d�n lar yü rü tü yor ama as�l er -
ke �in e�i til mesi �art. Bu nu ya pa -
cak olan da yi ne ka d�n lar,
ana lar d�r.  An ne ler ço cuk la -
r� n� oyun cak ta ban ca lar dan
uzak tu ta rak, �id det ten ar�n -
d� ra rak bü yüt sün ler’’ ça� r� -
s� n� yap t�. Öz türk, �u
ra kam la r� pay la� t�; “5 y�l da
802 ka d�n öl dü rül dü ai le içi
�id det ne de niy le. 50 bi ne ya k�n
uzak la� t�r ma ce za s� var. De mek ki 50
bi ne ya k�n ka d� n� m�z yar g� ya ba� vur mu�.
Bun lar ta bi yar g� ya yan s� yan lar, bir de yan-
 s� ma yan lar var! S�rf için de bu lun du �u muz
y�l da 28 bin ka d�n �id det gör mü�. Bu, çok
yük sek bir ra kam! Bun ra ka m� in dir me li -
yiz.”

� KA DIN KO NU KE V�’NDEN
4 B�N KA DI NA DES TEK

Ka d� köy Be le di ye si’nin Ai le Da n�� ma
Mer kez le ri’ni ilk ku ran yer le yö ne tim ler den
ol du �u nu an�m sa tan Ba� kan Öz türk, 11 y�l -
d�r hiz met ve ren Ka d� köy Be le di ye si Ka d�n
Ko nu ke vi’nden de bu gü ne dek 4 bin 225 ka -
d�n ile 2 bin 800 ço cu �un ya rar lan d� �� bil gi -
si ni ver di.  Öz türk, �öy le de vam et ti;
“Mer ke zi mi ze özel lik le ko nu ke vi de dik çün -
kü bu ka d�n lar bi zim mi sa fi ri miz. Ama c� m�z
on la ra hem mo ral hem eko no mik des tek su -

na rak ken di ha yat la r� n� kur ma la r� na yar d�m -
c� ol mak. Ni te kim öy le de olu yor. Ka d�n la r� -
m�z ken di ara la r�n da an la ��p ev tu tup, ça l� ��p,
da ya n�� ma için de ya �� yor lar. Ba z� ka d�n la r� -
m� za da be le di ye miz de i� im ka n� sun duk.  Bu
ka d�n lar hem da ha mut lu hem i� üre ten ka -
d�n lar ha li ne gel di ler za man la. Bu mo del ül -
ke ça p�n da yay g�n la� ma l�. �id de ti ol ma yan
bir ül ke ya rat ma l� y�z. Ö� ret men ler Gü nü’nde
ö� ret men le re uy gu la nan po lis �id de ti ni gör -
dük. Dev let ön ce ken di yap t� �� �id de ti dur-
 dur ma l� ki top lu ma ör nek ola bil sin.”
� KA DIN LA RA DA YA NI� MA ÇA� RI SI…

CHP An ka ra Mil let ve ki li Ay lin Naz l� aka
da ka d�n-er kek e�it lik mü ca de le si nin ne za -
man ba� la d� �� n�n tam ola rak bi lin me di �i ni
çün kü ta rih ya zan la r�n hep er kek ol du �u için
ka d�n la r�n e�it lik mü ca de le si nin yok sa y�l -
ma s� n� ele� tir di. Ta rih bo yun ca ka d�n mü ca -
de le si ni özet le yen, fe mi nizm den bah se den

Naz l� aka, “Ba� ba kan ve ba z� hü kü met
üye le ri ben den bah se der ken ‘O

fe mi nist mil let ve ki li..’ di yor -
lar ya, o fe mi nist ke li me si ni
öy le bir ton la söy lü yor lar
ki, san ki ye ri ne ‘te rö rist’
de se ler de ola cak gi bi. Ön -
ce fe mi niz min ne ol du �u nu

ö� ren sin ler. Biz gu rur du yu -
yo ruz. On lar ön ce bir had le ri -

ni bil sin ler lüt fen..” de di. Her
gün 5 ka d� n�n öl dü �ü, her 3 ka d�n dan

bi ri nin �id det gör dü �ü ül ke miz de ka d�n la r�
top lum sal mu ha le fet te ki ye ri ne de �i nen Naz -
l� aka, “Ge zi sü re ci ni dü �ü nün. En ön de hep
ka d�n lar var d�; bi ber ga z� yi yen me� hur k�r-
 m� z� l� ka d�n, suy la dans eden si yah l� ka d�n ve
di �er le ri… Ka d�n lar Ge zi’de ki ba r�� ç� or ta m�
sa� la d� lar, ta ki er kek po lis �id de ti ba� la ya na
dek…” yo ru mu nu yap t�.  CHP Mil let ve ki li
Naz l� aka, �un la r� söy le di; “Ka d�n lar �id det
sar ma l� için de va rol ma mü ca de le si için de ler.
Pe ki bu te ca vüz cü ler, �id det uy gu la yan lar bu
gü cü ner eden al� yor lar? Ka d�n-er kek e�it li �i -
ne inan ma d� �� n� söy le yen Ba� ba kan’dan, te -
ca vüz cü yü ko ru yan yar g� ka rar la r�n dan, k�z l�
er kek li e�i ti me kar �� olan ka ran l�k zih ni yet -
ler den… Top lu mun öz ne si olan ka d�n nes ne -
si ha li ne ge ti ril me ye ça l� �� l� yor. 81 ili miz
için de tek 1 ta ne ka d�n va li miz var. Bu gü ne

ka dar ki 9 bi ni a� k�n mil let ve ki li nin sa de ce
315’i ka d�n d�. Ka d�n lar i� ya �a m�n da cam ta -
van sen dro mu ya �� yor. Oy sa ka d�n lar ka rar
me ka niz ma la r�n da da ha et kin ol ma l�. Me se la
ye rel yö ne tim ler de da ha çok ka d�n ol ma l�. 2
bin 950 be le di ye ba� ka n� n�n sa de ce 26’s� n�n
ka d�n ol du �u nu bi li yor muy du nuz? Pe ki biz
ka d�n lar ne ya pa ca ��z? Hem �id de ti dur du ra -
bil mek hem ha yat ta da ha sa� lam va ro la bil -
mek için mü ca de le ye ve da ya n�� ma ya
ka rar l� l�k la de vam ede ce �iz! Gü cü mü zü içi -
miz de ki is yan dan ve kal bi miz de ki sev gi den
al� yo ruz. Da ya n� �a l�m, da ha faz la sö zü müz
ol sun!”

� 3 GÜN LÜK ÇA LI� TAY
Ye rel Yö ne tim ler de �id det le Mü ca de le

Ça l�� ma la r�n da Kar �� la �� lan So run la ra Al ter -
na tif Çö züm Öne ri le ri Ça l�� ta y�’na, Tür ki ye
ge ne lin de ara la r�n da Di yar ba k�r, Ga zi an tep,
Ada na, An tal ya, Es ki �e hir, Gi re sun, Çan ka ya

ba� ta ol mak üze re ka d� na �id de te yö ne lik ça -
l�� ma lar ya pan 30 be le di ye nin tem sil ci le ri,
avu kat lar, ka d�n der nek tem sil ci le ri ka t�l d�. 3
gün lük ça l�� tay da,  ye rel yö ne tim le rin ka d� -
na �id det le mü ca de le de kar �� la� t� �� so run la r�
ma sa ya ya t� r�l d� ve çö züm öne ri le ri ele al�n -
d�.  Ye rel yö ne tim le rin kar �� la� t� �� so run lar,
yü rür lü lük te ki �id det ön le me ya sa la r� n�n uy -
gu la ma so run la r�, ço cuk la r�n du ru mu, med -
ya n�n �id det ar t� s�n da ro lü nün de tar t� ��l d� ��
ça l�� ta ya, ara la r�n da ga ze te ci Ru hat Men gi,
avu kat Hül ya Gül ba har, �s tan bul Üni ver si te -
si Ö� re tim Üye si Doç. Dr. Ney lan Zi ya lar,
Ga la ta sa ray Üni ver si te si Ö� re tim Üye si Prof.
Dr. Ya se min �n ce o� lu, Mar ma ra Üni ver si te -
si Ö� re tim Üye si Dr. Gür kan Sert, LGBT
Tem sil ci si Sos yal Po li ti ka lar ve Cin sel Yö -
ne lim Ça l�� ma la r� Der ne �i’nden Avu kat Ro -
ze rin Se da Kip ve Dr. Gür kan Sert ko nu� ma c�
ola rak yer al d� lar. 

● Sem ra ÇE LE B�

�s tan bul’da yüz ler ce ka d�n, 25 Ka s�m
Ka d� na Yö ne lik �id de te Kar �� Mü ca -
de le Gü nü ne de niy le, 24 Ka s�m Pa -

zar gü nü Ka d� köy’de bu lu� tu. �s tan bul
Ka d�n Da ya n�� ma s�’n�n ça� r� s�y la Al t� -
yol’da bir ara ya ge len ka d�n lar, Be �ik ta�
�s ke le mey da n� na yü rü dü.

Ka d�n lar, “Ka d�n dü� man l� �� na, �id-
 de te, AKP’ye mey dan oku yo ruz” ya z� l�
pan kart açar ken, Ac� ba dem, Üm ra ni ye,
De niz Gez mi� fo rum la r�n dan ka d�n lar ve
HDK Mal te pe Ka d�n Mec li si pan kart la -
r�y la ey le me ka t�l d�.

Ey lem de “Hem a� k�n hem eme �in
ya r� s� bi ziz”, “Ka d�n lar so ka �a mü ca de -
le ye”, “Tay yip su sa cak ka d�n lar ko nu �a -
cak”, “�id de te dur de” ya z� l� dö viz ler
ta ��n d�. “Bu da ha ba� lan g�ç mü ca de le ye
de vam”, “Tay yip kaç kaç kaç ka d�n lar
ge li yor”, “5 ço cuk de �il i� is ti yo ruz”, slo-
 gan la r� at�l d�. Yü rü yü� kor te ji kav �ak ta
bu lu nan Hos ta Res ta urant’�n önü ne gel -
di �in de, bi na n�n üst ka t�n dan “Kam püs
Ca d� la r�” im za l� “�id de te ta ci ze te ca vü ze
k�r m� z� l� is yan da y�z” ya z� l� pan kart sar k� -
t�l d�. Pan kar ta Hos ta ça l� �an la r� n�n mü-
 da ha le et me si, ka d�n la r�n yo �un
tep ki siy le kar �� la� t�. Bi na önün de bir sü -
re ger gin lik ya �a n�r ken, çok sa y� da ka d�n
içe ri gi re rek pan kar t� tek rar aç t�.

�  ‘KA DIN DÜ� MA NI 
PO L� T� KA LA RI YE NE CE ��Z’

Yü rü yü �ün ar d�n dan Be �ik ta� is ke le
mey da n�n da ilk ola rak üni ver si te li ka d�n-
 lar ad� na Di dem Kö se da y� bir aç�k la ma
yap t�. AKP’nin he de fin de özel lik le üni -
ver si te li ka d�n la r�n ol du �u nu söy le yen

Kö se da y�, Ba� ba kan’�n k�z l� er kek li ev ler
aç�k la ma s� na tep ki gös ter di. Kö se da -
y�’n�n ha t�r lat t� �� AKP’li le rin aç�k la ma -
la r�, yüz ler ce ka d�n ta ra f�n dan yu ha lan d�.
Er kek ler le ay n� ev de ka lan ka d�n la r�n
ma� dur ol du �u aç�k la ma s� na ya n�t ve ren
Kö se da y�, yüz ler ce ka d� n�n �id de te, ta ciz
ve te ca vü ze ma ruz kal d� �� n� ha t�r la ta rak,
“Ka d�n po li ti ka la r� n�z ne re de?” di ye sor -
du. Ar d�n dan �s tan bul Ka d�n Da ya n�� -
ma s� ad� na ha z�r la nan met ni Ne vin
Kap lan ve Ça� la Ay d�n oku du. Aç�k la -
ma da, yüz y�l lar d�r ka d�n üze rin de cin sel,
ulu sal, s� n�f sal sö mü rü ve �id det uy gu la -
n�r ken, Tür ki ye’de AKP ik ti da r� ile ge ri -
ci ve top lum sal cin si yet çi zih ni ye tin
de rin le� ti ril di �i, cin si yet çi e�it siz lik ve
ay r�m c� l� ��n art t� �� be lir til di.

Aç�k la ma da, “Ay r� ca AKP’nin ka -
d�n lar ve genç ler üze rin de kur ma ya ça -
l�� t� �� ah lak bas k� s�, ka d�n be de ni
üze rin den uy gu lan mak is te nen ge ri ci po -
li ti ka lar la gün de lik ha yat ta öz gür lük ler
dev let eliy le k� s�t lan mak is te ni yor” de nil -
di. E�it lik ve ada let is te dik le ri ni be lir ten
ka d�n lar, “Ge ri ci zih ni yet le ri ta �� yan hiç -
bir si ya si ira de nin vit ri ni ol ma ya ca ��z”
de di. Ey lem �ar k� lar la so na er di. 

Şiddet gören kadınlara
BELEDiYE DESTEĞi

Kadınlar Kadıköy’de
“MEYDAN OKUDU”!

25 Kasım Kadına Yönelik
�iddetle Mücadele Günü

nedeniyle Kadıköy’de
bulu�an yüzlerce kadın
“Kadın dü�manlı�ına,

�iddete ve iktidara meydan
okuyoruz” diyerek protesto

gösterisi düzenledi.
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Tuncay Özinel,  gazetemize verdi�i röportajda �öyle demi�ti;

‘Kadıköy’ün her yerini seviyorum…’

SAHNELER ÖKSÜZ KALDI

● Mustafa SÜRMEL�
TÜRK Tiyatrosu’nun dev ismi Tuncay
Özinel son yolculu�una Kadıköy’den

u�urlandı. Geçti�imiz hafta sonu
geçirdi�i bir rahatsızlık sonucu

kaldırıldı�ı hastanede ya�amını yitiren
ünlü sanatçı Tuncay Özinel, Türkiye’yi
yasa bo�du. Eserleriyle ve sahnedeki

performansıyla yıllardır be�eniyle
izlenen Tuncay Özinel için Kadıköy
Halk E�itim Merkezi’nde 25 Kasım
Pazartesi günü 13.00’da bir tören

düzenlendi. CHP Milletvekilleri Akif
Hamzaçebi, Aylin Nazlıaka, Kadıköy
Belediye Ba�kanı Av. Selami Öztürk,

Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürü
Fer�at Ayar, Kadıköy CHP �lçe

Ba�kanı Necati Ek�i’nin yanı sıra kısa
süre önce babaları Nejat Uygur’u
kaybeden Süheyl-Behzat Uygur

karde�ler, Müjdat Gezen, Ali Erdo�an
olmak üzere sanat camiasının önde

gelen çok sayıda ünlü isminin
katıldı�ı tören, merhum Tuncay

Özinel’in sanat ya�amının anlatımıyla
ba�ladı. Naa�ı sahneye getirilen

Özinel için törene katılan usta ve yeni
ku�ak pek çok sanatçı dostunun
gözya�larını tutamadı�ı görüldü.

� YAKIN DOSTUMU DA KAYBETT�M
Kadıköy Halk E�itim Merkezi

salonunda düzenlenen törende
kaybetti�imiz Tuncay Özinel ve di�er

sanatçılar için saygı duru�u da
düzenlendi. Kadıköylü bir yönetici ve

Özinel’in yakın bir dostu olarak
duygularını payla�mak istedi�ini

söyleyen Kadıköy Belediye Ba�kanı
Av. Selami Öztürk sözlerine

ba�sa�lı�ı dile�iyle ba�ladı. Sanatçı
ve aynı zamanda yakın dostunu ani

�ekilde kaybetmenin üzüntü ve
�okunu birarada ya�adı�ını ifade

eden Ba�kan Selami Öztürk,
"Türkiye önemli bir sanatçısını

kaybetti. Aynı zamanda sevdi�im bir
dostumu da kaybettim. Daha geçen
hafta ba�ında bana gelmi�ti. Canı bir

�eye sıkılınca çok çabuk gelirdi
zaten sevgili Tuncay. Bir �eye

takılmı�sa muhakkak telefonla arar
ve aynı anda gelmek isterdi. O gün
de yine bir �eylere takılmı�tı. Geldi,
oturduk, konu�tuk biraz rahatladı.
Gayet sa�lıklıydı. Ali Poyrazo�lu

cumartesi günü telefonda a�layarak

arayınca birden bire �ok geçirdim. Bir
anda kar�ınızda duran sizi seven,

hiçbir problemi olmayan bir isim bir
an sonra maalesef yok. Yalnız

görünüyordu ama çok dostları
sevenleri olan birisiydi. Her zaman da
dik durmasını bildi. Muhlis gözüken
Tuncay Özinel aslında içi devamlı

kaynayan ve dik duran, taviz
vermeyen bir yapıya sahipti.

Oyunlarını istedi�i gibi özgürce
oynamayı seviyordu.  Bu yönüyle de
çok takdir ediyordum. I�ıklar içinde

yatsın hepimizin ba�ı sa�olsun” dedi. 
Ardından di�er sanatçı ve yakın

dostları da Tuncay Özinel ile ilgili
duygu ve dü�üncelerini gözya�ları

içinde payla�tılar. CHP Genel Ba�kanı
Kemal Kılıçdaro�lu da törene

çelenkle katılarak usta sanatçı için
ba�sa�lı�ı diledi. Kadıköy Halk E�itim

Merkezi’ndeki törenin ardından
Üsküdar’daki �akirin Camiinde ikindi
namazına müteakip kılınan cenaze

namazının ardından sanatçının naa�ı
Karacaahmet mezarlı�ında defnedildi.
Süheyl ve Behzat Uygur karde�ler de

Tuncay Özinel’in ani kaybı üzerine
ya�adıkları üzüntü ve �oku,

“Babamızın taziyesi için daha birkaç
gün önce görü�mü�tük.
Bize ba�sa�lı�ı dilemi�ti.

�imdi ise o aramızdan ayrıldı”

1974’ten bu yana oynad��� TV dizileri,
sinema ve tiyatro oyunlar�yla kendini
sevdiren ve benimseten Özinel, tüm zor-

luklara ra�men tiyatrosunu ya�at�yor. 
Nice Y�llara, Ya�am�n Sesi, Yüzle�me ve

H�rs�zistan, Ben Büyüyünce �nsan Olucam ve
Uyan Uyan Gazi Kemal oyunlar�n�n ard�ndan
Tuncay Özinel son olarak Ali Yayl�, �dil Yaz-
gan, Kerem Keskin ve Özge Soyal’�n da
kadrosunda oldu�u “Padi�ah�m Çok Ya�a”
adl� komedi oyunuyla tiyatroseverlerle bu-
lu�uyor. 2 perdeden olu�an oyun, her cuma
günü 20.30’da her pazar günü de 16.00’da
sahneleniyor. Oyunda, Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk de görüntüsü ve sesiyle
seyircilerle bulu�arak, Hay-
darpa�a Gar� ve çevresindeki son
geli�meleri de�erlendiriyor. Biz
de Gazete Kad�köy olarak oyunu
izlemeye gittik. Oyundaki siyasi
söylemlerin yan� s�ra yapt��� es-
prilerle bizimle beraber tüm salonu
güldüren Özinel’e çok te�ekkürler!
Oyunun ard�ndan sizin için Özinel
ile tiyatro ve Kad�köy hakk�nda ke-
yifli bir sohbet ettik...
� “Padi�ah�m Çok Ya�a” adl� tiyatro
oyununuzu ne kadar sürede haz�r-
lad�n�z? Oyun ne kadar süreyle sah-
nelenecek?

Bu oyunu 1 ayda haz�rlad�k. Bu y�l
oynayaca��z. Belki önümüzdeki y�l da
oynamaya devam ederiz. 
� Tiyatronun yava� yava� öldü�ü
söyleniyor, siz ne dü�ünüyorsunuz bu
konu hakk�nda?

Bu konu çok derin. Asl�nda çok fazla
konu�mak istemiyorum. Tiyatro ölmez.
Hiçbir zaman, dünyan�n hiçbir yerinde
ölmez. Bugün Paris’te her gece 500 tiyatro
perdesini aç�yor. Türkiye’de ne yaz�k ki bir
kültür ve ekonomik erozyon söz konusu. Özel
tiyatrolar, devlet ve �ehir tiyatrolar�na göre
daha ucuz. Tiyatroya gidecek bir ailenin, bir
oyunu izlemek için çok büyük masraf yapmas�
gerekiyor. Bu nedenle tiyatroya olan ilgi es-
kisi gibi de�il. �stanbul’daki trafik de buna ek-
lenince insanlar evinden ç�kmak istemiyor.
Ben 55 y�ld�r tiyatro yap�yorum. Tiyatro beni
ya�at�yor. Demek ki hâlâ ya��yoruz.

� Devlet ve �ehir Tiyatrolar� ü-
zerindeki bask�, özel tiyatrolar için de
geçerli mi?

Devletin özel tiyatrolara deste�i
var. Geçenlerde kar��t�r�rken buldum.
1982 y�l�nda bana sormu�lar bu konu
hakk�nda yine. Ben, “Devlet
yard�m�, bu biçimiyle yanl��t�r.
Çünkü ileride tiyatrolar üzerinde
bask� getirir” demi�im. Ben öyle
�eyler duyuyorum ki… Tiyatro-
lar�n içinde bulundu�u durumdan
utan�yorum. Devlet deste�i için
müracaat eden bir tiyatronun,
gazetenin ilk sayfas�nda yay�n-
lanan Tayyip Erdo�an’�n fo-
to�raf� ve ‘Say�n Erdo�an’a
çok te�ekkür ederiz’ diye bir
yaz�s� var. Bu durum bir tiya-
troya hiç yak��m�yor. Ben
biraz daha devlet yard�m�
al�yorum. A�a��s�ndan
veriyorlar bana. Ben devlet
taraf�ndan çok da sevilen
bir tiyatro de�ilim.
(Gülümsüyor.)
� Kad�köy’ün sizin için
önemi nedir?

Ben do�ma, büyüme
K a d � k ö y l ü y ü m .
Kad�köy Belediyesi
Ba�kan� Selami Öztürk
ilk seçildi�i zaman
“Türkiye sizinle gurur
duyuyor” adl�
o y u n u m u z u n
galas�na geldi. Ben

alk��� durdurup “Ba�kan ho�
geldin Kad�köy’e” dedim.  Halit Akçatepe,
Ercan Yazgan, Ay�en Gruda gibi birçok isim
vard�. Bu duayen kadro zaman zaman evde

çal���yordu. Kad�köy gibi bir ilçede salon
yoktu. “Bize söz ver, Kad�köy’e salon ya-
paca��na dair” dedim. “Kad�köy’deki halka
söz veriyorum, tiyatro salonlar� yapaca��m”
dedi Ba�kan. Selami Öztürk sözünü tuttu ve
zannediyorum ki 6 tiyatro salonu açt�. Ben
Süreyya Operas�’na girerken a�lad�m. Çünkü
çocuklu�um Kad�köy’de geçti. Opera daha
sonra sinema olmu�. Oran�n tekrar opera ol-
mas� için ne yapabilece�imi dü�ünüyordum.
Selami Ba�kan tekrar opera olmas�n� sa�lad�.
Ben ne kadar orada oynamayacak olsam da
benim için de�erliydi. Selami Öztürk, yap-
t�rd��� salonlardan hiçbir ücret istemiyor. Bu-
ralar� halk evi gibi kullan�yoruz. Bu Türk
tiyatrosuna verilmi� en büyük destektir. Ben
kendi ç�kar�m için Selami Öztürk’ün pe�inde

de�ilim. Türk tiyatrosuna bu kadar destek
verdi�i için hep arkas�nday�m. Ve çok sevi-
yorum kendisini. Eksik olmas�n. Ben bunlar�
genel merkezde de anlatt�m. Bu salonlar�n en
büyük önemi ise, oynad���m�z sahnelerde
gençler de amatör olarak tiyatro ö�reniyorlar,
yap�yorlar, ya��yorlar. Müzik ö�reniyorlar.
Gençlere kap� aç�ld� böylelikle. 
� Kad�köy’de en çok nereyi seviyorsunuz?

Ben Kad�köy’ün her taraf�n� severim. Tabi
benim çocuklu�umdaki Kad�köy
ba�kayd�. 
� Soka��n�za Türk tiyatrosunun öncü
isimlerinden Bedia Muvahhit’in ismini
verilmesini sa�lam��s�n�z. Bunun
hikâyesini bizimle payla��r m�s�n�z?

Bizim soka��n ismi Lale Sokak’t�.
Daha sonra soka��n ismini de�i�tirip An-
tikac�lar Soka�� yapm��lar. Ama bizim
sokakta antikac� yok. �stanbul Büyük�e-
hir Belediyesi’ne telefon açt�m, “Bu
sokakta antikac� yok. Antika olarak
kastediyorsan�z bir tek ben var�m. Lüt-
fen bunu de�i�tirelim” dedim. “Peki, ne
olmas�n� istersiniz?” dediler. Ben de,
“Bedia Muvahhit Sokak olsun” dedim.
Sonra bütün binalar� bizzat gezerek,
“Soka�a hangi ismin konulmas�n� is-
tersiniz” diye sordum. “Tuncay Özinel”
sokak olsun diyenler de oldu. Ama tabii
ki ben bunu teklif edemem. Ama çok
güzel bir �ey. “Ben öldükten sonra ya-
pars�n�z” dedim. �imdi soka��m�z�n ad�
Bedia Muvahhit sokak oldu. 

Tiyatro Dünyasının
ustalarından Nejat
Uygur’dan sonra

Kadıköylü sevilen tiyatro
sanatçımız Tuncay Özinel

de veda etti.

Usta tiyatrocu Özinel, son
röportajını Gazete Kadıköy’e

vermi�ti. Bu yılın �ubat ayında
yaptı�ımız bu söyle�iyi,

sanatçının anısına bir kez
daha yayımlıyoruz…
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● Nus ret KA RA CA

Ka d� köy Be le di ye si, Ka d� köy’de gö rev ya pan
ö� ret men le ri 24 Ka s�m Ö� ret men ler Gü -
nü’nde Bos tan c� Gös te ri Mer ke zi’nde a��r-

 la d�. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
“Sev gi li Ö� ret me nim, Ata türk il ke ve dev rim le ri ne
yü rek ten ba� l�; ba ��m s�z, de mok ra tik ve la ik bir top -
lum ya rat ma ül kü sü ne inan m��, Cum hu ri yet ö� ret -
men le ri mi zin 24 Ka s�m Ö� ret men ler Gü nü’nü
kut lu yo rum. Siz de �er li ö� ret men le ri miz için dü -
zen le di �i miz prog ra m� m� z� onur lan d�r ma n� z� di li -

yo rum” di ye rek Ka d� köy lü ö� ret men le ri gün ler ön -
ce sin den bu an lam l� et kin li �e da vet et mi� ti. 

Ö� ret men ler Gü nü Kut la ma Prog ra m�, sa at
18.30’da Ah met Ümit’in “Be yo� lu’nun En Gü zel
Abi si” ad l� ki ta b� n�n da �� t� m� ve Ah met Ümit’in
okur la r� n�n ki tap la r� n� im za la ma s�y la ba� la d�. Ah -
met Ümit, bir yan dan ö� ret men le rin ki tap la r� n� im -
za lar ken bir yan dan da soh bet et ti. Sa at 20.00’de
sa lo na ge çil di. Ba �ö� ret men Mus ta fa Ke mal Ata -
türk için 1 da ki ka l�k say g� du ru �u nun ve  �s tik lal
Mar ��’n�n okun ma s� n�n ar d�n dan Ka d� köy Be le di ye

Ba� ka n� Avu kat Se la mi Öz türk sah ne ye ç� ka rak,
Tür ki ye’nin Cum hu ri yet çi ve ay d�n ö� ret men ler le
ka ran l�k tan kur tu la ca �� n� söy le di. Ba� kan Öz türk
ko nu� ma s� n�n ar d�n dan sah ne yi, Ah met Ümit’e b� -
rak t�. Ah met Ümit, ö� ret men le ri se lam la y�p bü tün
ö� ret men le rin ö� ret men ler gü nü nü kut la d�. Da ha
son ra Ka d� köy Ti ca ret Mes lek Li se si’nde oku yan
bir ö� ren ci �i ir oku du.  Prog ram, “Ha t� ra lar Ha yal
Ol du” ad l� �ar k�y la sah ne de ye ri ni alan Ni lü fer’in
kon se riy le de vam et ti. Ge rek �ar k� lar ge rek se sah ne
�ov la r�y la ö� ret men ler, renk li bir ak �am ge çir di. 
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● Gül SÖKMEN
KADIKÖY’ün en eski çevre örgütü

S.O.S (Sivil Organize Semtler)
Çevre Gönüllüleri Platformu,

24. kurulu�
y�ldönümünü, 22

Kas�m Cuma günü
Bar�� Manço

Kültür
Merkezi’nde bir
panelle kutlad�.

Panel,
Cumhuriyetin

kurucusu Ulu Önder
Atatürk, silah

arkada�lar�, S.O.S’in bu gün
hayatta olmayan üyeleri ve Gezi

Park� olaylar�nda ya�am�n
kaybeden gençler için bir dakikal�k
sayg� duru�u ve �stiklâl Mar��’n�n
okunmas�yla ba�lad�. Ard�ndan
konu�malara geçildi. Orman

Mühendisleri Derne�i Ba�kan�
�smail Ba�o�lu, Derne�in 2.
Ba�kan� ve 21. dönem DSP

milletvekili Yücel Erdener, S.O.S.
�stanbul Çevre Gönüllüleri

Platformu Ba�kan� Türksen Ba�er
Kafao�lu, avukat Can Kurtulu�

Önsel, Kent hareketleri ad�na Arif
Belgin ve gazeteci Naz�m Alpman

birer konu�ma yapt�. 

S.O.S.’in kurulu� y�ldönümü
kutlamalar�na kat�lan Kad�köy

Belediye Ba�kan� Selami Öztürk
de k�sa bir konu�ma yapt�. “Umut

gençlerde ve gelecekte” diye
sözlerine ba�layan Öztürk, “Bizim

yerel yönetime gelmemizle
S.O.S.’in kurulu�u hemen hemen
ayn� tarihlerdeydi. O gün bu gün

beraberiz. Birlikte kötü hava, kötü
su, kirli denizin ve çevrenin
mücadelesini  verdik” dedi.

Öztürk, sözlerini “Toplum bir �eyi
kaybederken fark�nda de�il ama

kaybettikten sonra geri almak için
mücadele veriyor. Ne mutlu bize

ki, bizi sorgulayan, bize bask�
yapan sivil toplum örgütlerimiz var.

Birlikte Kad�köy’ü ya�an�r hale

getiriyoruz” diye bitirdi.
Panelistlerden Orman

Mühendisleri Derne�i Ba�kan�
�smail Ba�o�lu, �stanbul’da

en büyük talan�n
ormanlarda

yap�ld���n�
vurgulayarak,
“Avrupa’da

orman art�yor
ama Asya

ormans�zla��yor.
Avrupa’daki art��

Asya’daki tahribat�
önlemez, önleyemez.

Vah�i kapitalizm dünyada
da bizde de ortak kaynaklar�m�z�

yok ediyor. En büyük orman
tahribat� kuzey ormanlar�nda

ya�an�yor. 3. köprü, 3. havaalan�,
kanal �stanbul gibi gereksiz

projeler, Kuzey ormanlar�m�z� yok
ediyor. Böyle giderse, �stanbul çok

yak�nda oksijen arayan �ehir
olacak. Çözüm ise ülkeye sahip
ç�kmakt�r” diye konu�tu. �kinci

konu�mac� 21. Dönem milletvekili
ve S.O.S’in kurucular�ndan Yücel
Erdener de �stanbul’daki deprem

s���nma alanlar� hakk�nda konu�tu.
Olas� bir depremde �stanbul’da

çad�r kurulacak, toplanacak
deprem alanlar�n�n
giderek azald���n�,

kentsel dönü�üm ad�
alt�nda ye�il alanlar�n

yok edildi�ini
vurgulad�.

S.O.S.’in ba�kan�
Türksen Ba�er

Kafao�lu ise kendisinin
haz�rlad��� bir k�sa film
gösterisinin ard�ndan,

S.O.S.’in kurulu�
amac�n�, çal��malar�n�,
bu çal��malar s�ras�nda

çektikleri zorluklar�,
çal��malar�n�n dününü
ve bu gününü anlatt�.

“Kolektif ya�am içinde haklar�m�z�
aramak, tüm haklar�m�z� istemek

durumunday�z. Bunun için
mücadelemize devam edece�iz”

dedi. Türksen Ba�er Kafo�lu’ndan
sonra derne�in en genç üyesi
Avukat Can Kurtulu� Önsel,

bugünkü yasal ortam ve yasal
haklar�m�z hakk�nda, Gezi Park�

olaylar� ve 1 May�s’taki olaylar� da
örnek göstererek hukuki anlamda
bilgi verirken, “kent hareketleri ve
kamusal alanlar için fark�ndal�k ve
dayan��ma” konusunda söz alan

Arif Belgin de kent hareketinin
önemine dikkat çekti. Te�ekkür
belgeleri de takdim edildikten

sonra, kutlamalar ikram ve
sohbetle sona erdi.

S.O.S. 24 yaşında Kadıköylü öğretmenler,
BOSTANCI’DA BULUŞTU

Barı� Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelle
24. kurulu� yıldönümünü kutlayan S.O.S., çevre
konusunda önemli çalı�malar gerçekle�tiriyor.  

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
KADIKÖY ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL İLANI
BOSTANCI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDANŞubemizin 10.Olağan Genel Kurulu nisaplı olarak
15.12.2013 tarihinde saat 10.30’da, nisapsız olarak 22.12.2013
tarihinde saat 10.30 da İstanbul Kadıköy Kız Teknik ve Meslek

Lisesi Salonunda (Moda) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. 
Saygılarımızla  

Batur İLTER / Şube Başkanı   
Yönetim Kurulu adına

GÜNDEM:
1-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2-Başkanın Açış Konuşması
3-Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi
4-Toplantı tutanağının, Divan Başkanlığınca imzalanması için
yetki verilmesi
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
6-Kesin Hesap Raporunun Okunması
7- Denetim Kurulu Raporunun Okunması
8-Raporlar üzerinde görüş bildirilmesi
9-Yönetim Kurulunun İbrası
10-Denetim Kurulunun İbrası
11-Tahmini Bütçenin Okunması ve Onaylanması
12-Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna, Bilançoda yer alan fasıllar
arasında aktarma yapabilme yetkisinin verilmesi

13-Yeni seçilecek Yönetim Kurulu,Denetim Kurulu ve Disiplin Ku-
rulu ile Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin seçimleri ve Aday-
ların kendilerini tanıtmaları
14-Dilek ve Temenniler
15-Kapanış

Derneğimizin olağan Genel Kurul Toplantısı 15 ARALIK 2013
Pazar günü saat 13:00’de Bahçelere giden yol, 2/2 Bostancı

Kadıköy/İST. adresindeki dernek lokalinde yapılacaktır.
Gündem aşağıda yazılıdır. 

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 
22 ARALIK 2013 Pazar günü saat 13:00’de çoğunluk aranmak-

sızın aynı gündemle yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla, 
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1-Açılış ve saygı duruşu
2-Başkanlık divanı seçimi
3-Yönetim Kurulu 2012 – 2013 faaliyet raporunun okunması
ve müzakeresi
4-Denetleme Kurulu 2012 – 2013 dönemi raporunun okun-
ması ve müzakeresi
5-Yönetim  Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibra
edilmesi
6-2014–2015 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve oylan-
ması
7-Derneğimiz futbol takımlarının antrenman sahasının İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinden uzun vadeli kiralanması için dernek
Yönetim kuruluna yetki verilmesi
8-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil ve yedek
üyelerinin seçimi
9-Dilekler ve öneriler
10-Kapanış

Cs’Tekstil OVERSIZE
HANIMLAR!!! BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ…

PARDESÜ’DEN - ABİYE’YE...
SİZ KAHVENİZİ İÇİP FALINIZA BAKTIRANA KADAR

ELBİSENİZ HAZIR…. BİR SAAT İÇİNDE …
DİLEDİĞİNİZ MODELİ KATALOGTAN BEĞENİN…

BEĞENDİĞİNİZ BİR MODELİN DETAYLI 
RESMİNİ GETİRİN 

GÖZLERİNİZE İNANAMAYACAKSINIZ…

AYRICA DEĞİŞİK MARKALARIN HAZIR 
KIYAFETLERİ DE SİZLERİ BEKLİYOR...
ÜSTELİK İNANILMAZ FİYATLARLA…

EL YAPIMI ÖZEL TASARIM AKSESUVARLAR…
EL BOYAMASI ÖZEL MODEL 

KESİM GÖMLEKLER…
SİZ EN İYİSİ BİZE BİR UĞRAYIN….

YOLUNUZUN ÜSTÜNDEYİZ...

Tel: 0216 349 11 68 Cep: 0537 652 33 86
Derici Zeynel Sok. No 2/A KADIKÖY

● Nusret
KARACA

Kadıköy Belediyesi, bu yıl da
ö�retmenler için Bostancı Gösteri

Merkezi’nde özel bir program
hazırladı. Ahmet Ümit’in son kitabını
ö�retmenlere hediye eden Kadıköy
Belediyesi, pop müzi�inin ba�arılı
sesi Nilüfer’i de ö�retmenler ile

bulu�turdu. 

T.C
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veteriner İşleri Müdürlüğü

EĞİTİM SEMİNERİ DUYURUSU
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönet-

meliği gereği; Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü’nce Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak isteyenlere

24.12.2013-25.12.2013 tarihlerinde eğitim semineri verilecek-
tir. Seminere katılmak isteyenlerin T.C. Kimlik fotokopileri ile

birlikte Müdürlüğümüze en geç 20.12.2013 tarihi mesai
bitimine kadar müracaatları önemle duyurulur. 

Eğitim Konuları: 
1-5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama

Yönetmeliği.
2-Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sö-

zleşmesi.
3-Hayvan Ekolojisi ve Davranışı.

4-Ev ve Süs Hayvanlarında (Kedi, Köpek, Akvaryum Balıkları,
Kuşlar, Kemirgenler ve sürüngenler) Bakım ve Beslenme.
5-Hasta Hayvanların Tanınması ve İlk Yardım Hakkında

Genel Bilgiler.
6-Hayvanların Kısırlaştırılması, Aşılanması, İşaretlenmesi,

Sahiplenilmesi ile İlgili Genel Bilgiler.
Başvuru Yeri: Kadıköy Belediyesi Başkanlığı Binası Veter-

iner İşleri Müdürlüğü Kalemi
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Hasanpaşa / Kadıköy 
Eğitim Yeri: Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Hizmet Binası Seminer Salonu
Mandıra Cad. 1. Erdemler Sok. No:36 Fikirtepe/Kadıköy

İrtibat Telefonu: 0216 542 50 00 (1140-1141)
Eğitim Tarihleri: 24.12.2013 

(Saat: 09.30-16.30 Arası)
25.12.2013 (Saat: 09.30-12.30 Arası)

* Sertifika almak isteyenlerin tüm derslere katılımı zorun-
ludur. Müracaat tarihinden sonraki dilekçeler bir sonraki

kurs dönemi için değerlendirilecektir.
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S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr HABERiMiZ iLGi GÖRDÜ
Tenisteki ba�arılı gencimiz Erem Akyurt ile ilgili
yaptı�ımız haber ses getirdi. Kısa sürede kendi

kategorisinde elde etti�i ba�arılarıyla spor
sayfamıza ta�ıdı�ımız ba�arılı sporcumuz Erem
Akyurt, gazetemizi takip eden haber ajansları,

televizyon ve gazetelerin de ilgisini çekti.
Hatırlanaca�ı üzere Türkiye’nin gelecek vaad eden

tenisçileri arasında yer almayı ba�aran Erem

Akyurt ile ilgili olarak geçti�imiz sayılarda bir haber
yapmı�, ba�arılı sporcunun sporumuz için gelecek

vadeden bir ilerleme sergiledi�ini ifade etmi�tik.
Ba�arılarının devamı için gerekli deste�e ihtiyaç

duyan genç sporcu, 2013 yılı sezonunu Uluslararası
Tenis Klasmanı ITF Junior turnuvalarından aldı�ı

puanlarla ve Türkiye klasmanında aldı�ı derecelerle
ba�arı ile tamamlamı�tı. 

�STANBUL Voleybol Spor Kulübünün sporcu ordusu  genç ve
y�ld�z tak�mlar�, hummal� bir �ekilde yeni sezona haz�rlan�yor.

Haftada iki gün Burhan Felek Lisesi spor salonunda antrenman
yapan �stanbul Voleybol sporcular�n�n ba�ar�ya odakland���
gözlenirken, kulübün geni� bir kadroya sahip oldu�u, 2014-

2015 sezonunda �stanbul liglerinde f�rt�na gibi  esece�i voleybol
çevrelerinde konu�uluyor. Genç ve Y�ld�z olmak üzere her iki
tak�mda da geni� kadrolar� oldu�unu söyleyen Ba� antrenör

Can Çavu�o�lu, “Genç tak�m�m�z 20, Y�ld�z tak�m�m�z 26
sporcudan olu�uyor. K�zlar voleybolu çok seviyorlar ve

antrenmanlar�m�z� aksatm�yorlar. 27 Ocak-1 �ubat tarihleri
aras�nda lige haz�rlanmak için Antalya’da kamp yapaca��z.

Orada özel maçlarla tak�mlar�m�z� test edece�iz” dedi.

� KAPIMIZ VOLEYBOL SEVDALILARINA AÇIK
Kadrolar�ndaki oyuncular�n kendi öz kaynaklar�

oldu�unu söyleyen kulüp ba�kan� Nükhet Yolaç da
“Oyuncular�m�z Üsküdar Burhan Felek Lisesi

salonunda yapt���m�z voleybol okulu çal��malar�ndan
yeti�iyorlar, kendilerini geli�tiriyorlar. Sistemli

antrenmanlar sonucunda sa�lam bir alt yap�yla yeti�en
oyuncular�m�z liglerde mücadele edecek düzeye

eri�iyorlar” diye konu�tu. Voleybol e�itimi veren say�l�
kulüplerden bir tanesi olduklar�n� da belirten Nukhet
Yolaç, kap�lar�n�n voleybolcu adaylar�na her zaman
aç�k oldu�unu ve isteyenlerin kulübe ula�malar�n�n

yeterli olaca��n� söyledi.

�stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdürü �brahim �lhami Koç, �stanbul
spor il temsilcileriyle bir toplant� yapt�.

�stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor �l
Müdürlü�ü Burhan Felek Spor Kompleksi
konferans salonunda yap�lan toplant�ya
sporun çe�itli bran�lar�ndan �stanbul tem-
silcileri kat�ld�. Bütün il temsilcilerini tek
tek dinleyen  �stanbul Gençlik Hizmetleri
ve Spor �l Müdürü �brahim �lhami Koç, �s-
tanbul’da yeni bir sistem kurmakta olduk-
lar�n�, hem nitelik hem de nicelik
bak�m�ndan sürekli geli�meyi ve ilerlemeyi

hedef ald�klar�n� kaydederek, “Bir sistem
kurarak, o sistem dâhilinde ortak ak�lla
hareket edece�iz. Günün her saatinde bana
ula�abilirsiniz. �ikâyetlerinizi bizzat bana
ileteceksiniz. Sporcu say�s�nda geli�igüzel
bir art��tan ziyade, nitelikli ve nicelikli bir
geli�meyi hedefliyorum. Ortak ak�lla, ortak
disiplin içinde ortak hareket etme esas�na
göre çal��aca��z. Bütün il temsilcilerimiz
proje birimimizle irtibat halinde olacak.
Bundan sonra il temsilcilerimizle her ay bir
araya gelece�iz. �stanbul’a yara��r bir
görev anlay���yla hareket edece�iz” dedi.

iSTANBUL VOLEYBOL
yeni sezona hazırlanıyor

İSTANBUL’DA
STATLAR

ONARILIYOR
�STANBUL’da oynanan müsabakalara
ev sahipli�i yapan ve özellikle amatör
tak�mlar�n�n yo�un �ekilde kulland���

statlardan olan Nam�k Sevik Stad�, Vefa
Stad� ve Selimiye Stad�’n�n özellikle
zemininin kullan�lamayacak duruma
gelmesi sonucunda Türkiye Futbol

Federasyonu
�stanbul �l

Ba�kanl���n�n
giri�imleriyle

onar�l�yor. 
�halesi yap�lan ve

k�sa süre içerisinde
çal��malara
ba�lanmas�

planlanan Güngören
Stad� da

müsabakalara
kapat�ld�. Bölge
tak�mlar� stattaki

onar�m çal��malar�
tamamlan�ncaya kadar müsabakalar�n�

belirlenen ba�ka statlarda oynamak
zorundalar. �l Ba�kanl���n�n, tak�mlar�n bu

geli�melerden olumsuz yönde
etkilenmemeleri için çal��ma yapt���
belirtildi. �l Ba�kanl���ndan yap�lan

aç�klamada gelecek sezonda da 3-4
stad�n onar�m�yla ilgili çal��malar�na

ba�lanaca��, bu çal��malar�n Spor Genel
Müdürlü�ü ve Konfederasyon

planlamalar� dâhilinde yer ald���
vurguland�. Di�er taraftan çok say�da

amatör kulübün bulundu�u �stanbul’da
stat s�k�nt�s� ya�an�yor. Aktif olarak
kullan�lan saha ve stat say�s�n�n 80

civar�nda oldu�u ve haftal�k 400-450
müsabaka program�n�n yap�ld���, hafta içi

de müsabakalar oldu�u takdirde
�stanbul’da 600 civar�nda müsabaka

oynand��� da TFF �stanbul �ubesi
taraf�ndan verilen bilgiler aras�nda. Pek

çok kulübün maçlar�n� oynayaca��
kendine ait bir stad� olmad��� için her

sezon stat konusunda ya�anan s�k�nt�lar
gündeme gelmeye devam ediyor.

Hem sporcu yeti�tiriyor hem de liglerde mücadele ediyor.

�s tan bul At le tizm Tem sil ci li �i nin fa ali yet
prog ra m�n da yer alan, 41 il den top lam
179 at le tin ka t�l d� �� 58. Ömer Be sim Ko -

�a lay K�r Ko �u su 23 Ka s�m 2013 Cu mar te si
gü nü ko �ul du.

Tür ki ye d� ��n dan  Bul ga ris tan ve Eti yop -
ya’dan  da  at let le rin yer al d� �� k�r ko �u su
Zey tin bur nu Kaz l� çe� me Ko �u Par ku run da
sa at 09.00’da  start al d�.

1928 y� l�n da ki 1:59.6’l�k de re ce siy le 800
met re de 2 da ki ka n�n al t� n� ko �an ilk Türk at -
le ti olan Ömer Be sim Ko �a lay ad� na dü zen -
le nen ge le nek sel ya r�� ma lar ay n� za man da
Av ru pa Kros �am pi yo na s� için mil li ta k�m
seç me si ni te li �i ta �� yor.

Genç ler, 23 ya� al t� ve bü yük ler ka te go -
ri le rin de ki mü ca de le le rin so nun da, 8 Ara l�k
Pa zar gü nü S�r bis tan’�n ba� ken ti Bel grad’da
dü zen le ne cek Av ru pa Kros �am pi yo na s�’nda

Tür ki ye’yi tem sil ede cek mil li at let ler be lir -
le ne cek.
� KA SIM AYIN DA DÜ ZEN LE N� YOR

Ömer Be sim Ko �a lay (1898-1956), 1928
y� l�n da ki 1:59.6’l�k de re ce siy le 800 met re de
2 da ki ka n�n al t� n� ko �an ilk Türk at le ti. Ço -
cuk fel ci ne de niy le 6 ya �� na ka dar yü rü ye me -
di. Spo ra gü re� le ba� la d� ve 1917’de 52 ki lo
�s tan bul �am pi yo nu ol du. Bir sü re fut bol oy-
 na d� ve 1920’de Ga la ta sa ray A ta k� m� na ka -
dar yük sel di. Ömer Be sim,1922’de fa al
at le tizm ya �a m� na ba� la d�. 29 Tür ki ye re ko -
ru k�r d�. 1923’te 2:14.4 ile eli ne ge çir di �i 800
met re re ko ru nu be� y�l için de 2 da ki ka n�n al-
 t� na in dir di. Ay n� dö nem de 400 met re re ko -
ru nu 57.8’den 51.6’ya ve 1500 met re yi ise
4:47.4’ten 4:16.0’a ge li� tir di. Pa ris 1924 ve
Ams ter dam 1928 Olim pi yat la r�n da ül ke mi zi
tem sil et ti. Ga la ta sa ray’da ida re ci lik ler de bu-

 lu nan Ömer Be sim Ko �a lay spor ya -
zar l� �� da yap t�. 
�l ki 11 Mart 1957’de ya p� lan ve �l ha -
mi Koç’un ka zan d� �� Ömer Be sim K�r
Ko �u su, 1995’e ka dar y� l�n ilk ay la -
r�n da dü zen len di. 1994 �u bat’�n da ki
38. ya r�� ma dan son ra ay n� y�l Ara l�k
ay�n da bir kez da ha ko �u lan ya r�� ma -
n�n ye ni ta ri hi her y�l Ka s�m ay� ola -
rak be lir len di.

58.Ömer Besim Koşalay Kır
Koşusu İstanbul'da yapıldı

SiSTEMLi VE ORTAK AKILLA
HAREKET EDiLECEK

�stanbul’da düzenlenen toplantıda
spor bran�larının temsilcileriyle
biraraya gelen Spor �l Müdürü

�brahim �lhami Koç, sistemli ve ortak
akılla hareket edilece�ini vurguladı.

�stanbul’da
amatör futbol

maçlarının
oynandı�ı statlar

elden geçiyor.
Ancak

�stanbul’da stat
sayısının az
olması da

takımları zora
sokuyor.

Brezilya’ya özgü, Afrika kökenli bir
savunma sporu olup, kölelerin savunma

sanatlarını ö�renmesi yasaktı ve onlar da
dans ve müzikle kamufle ettikleri bu

sporu geli�tirdiler. Angola, Regional ve
Senzala olmak üzere üç genel tarzı

vardır. Günümüzde giderek popülaritesi
artan bir spor dalıdır.

Capoeira: 
BU NEDiR?
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VAR �O VA’da 189 ül ke den tem sil ci le -
rin ka t�l d� �� 19. Bir le� mi� Mil let ler �k -
lim Zir ve si top lan t� la r�n dan Fi li pin -

ler’de ki tay fun fe la ke tiy le il gi li hiç bir
so nuç ç�k ma ma s� pro tes to edil di.  22

Ka s�m Cu ma ak �a m� Ka d� köy’de ki
Emi nö nü �s ke le si önün de bi ra ya ge -
len  Kü re sel Ey lem Gru bu (KEG) ak ti -
vist le ri, “Ge ze gen ölü yor, dev let ler iz -
li yor” pan kar t� n� aç t�. "Fi li pin ler'de 10
bin in san öl dü", “Hey dev let ler ge ze -
gen el den gi di yor”, “%99 ça pul cu yuz
ka za na ca ��z” ve “#di ren ge zi#di ren ge -
ze gen” slo gan la r� n�n yaz d� �� dö viz ler
ta �� yan ak ti vist ler, son dö nem de art
ar da mey da na ge len Fi li pin ler’de ki

tay fu nun ve �tal ya’n�n Sar dun ya Ada -
s�’nda ya �a nan hor tum fe la ke ti nin do -
�al afet ler ol ma d� �� n� vur gu la d�. Grup
ad� na aç�k la ma ya pan Zi �an To kaç

pet rol �ir ket le ri nin “on la r�n söz cü lük -
le ri ni ya pan hü kü met le rin” kü re sel

�s�n ma dan so rum lu ol duk la r� na dik kat
çek ti. To kaç �un la r� söy le di: “Ama biz
‘ar t�k ye ter! bu de li li �i dur dur ma vak ti

gel di’ di yo ruz. �k lim de �i �ik li �i as la
ka de ri miz de �il. Biz, yok olu� ve ça -
re siz lik için de ol ma y�, ölü say�l mak

zo run da kal ma y�, in san la r� ve do �a y�
te mel al ma dan ik lim zir ve le rin de yap -
t� �� n�z kar bon pa zar l�k la r� n�, bi zim ad� -
m� za ka rar lar al ma n� z� ve ik li mi de �i� -

ti ren sis te mi ni zi red de di yo ruz. Ge -
zi’de bü tün bas k� ve �id de ti ni ze kar ��
ka zan d�k. Ba� ka bir dün ya n�n müm -
kün ol du �u nu bi li yor ve bu nu ya rat -

mak için mü ca de le ede ce �iz.”

Foto�raflar: Berkay BA�CI

568 yoksul çocuğun mektubunu taşıyorlar!
‘TUK TUK’LA iYiLiK YOLCULUĞU

Kam boç ya’dan 15 A�us tos’ta
üç te ker lek li araç la r� Tuk Tuk
ile yo la ç� ka rak Çin, Myan -

mar, La os, Tay land, Vi et nam’dan ge -
çip Tür ki ye’ye ge len 3 Fran s�z yar -
d�m gö nül lü sü Ka d� köy’de mo la ver -
di. Geç tik le ri gü zer gâh üze rin de ki
As ya ül ke le rin de ya �a yan yok sul ço -
cuk la r�n mek tup la r� n�, Fran sa’da bu -
lu nan En fants Du Me kong ad l� yar -
d�m ku ru lu �u na gö tü ren Thi ba ut La -
bey, Ma ri ne Da gu et ve Rap ha el Da -
gu et, yol cu luk s� ra s�n da bo zu lan
“Tuk Tuk”la r� n� ta mir et tir mek için
Ka d� köy de mo la ve rip, Ka d� köy Be -
le di ye si’nin des te �iy le ba k� m� n� yap -
t�r d� lar. 

4 ay ön ce ba� la yan yol cu luk la r� -
n�n Tür ki ye aya ��n da Ka d� köy'de ta -
mir-ba k�m mo la s� ve ren Fran s�z
genç ler, Ka d� köy Be le di ye si’nin mi -
sa fi ri ol du lar. Ka d� köy Be le di ye si’ne
ge len genç le ri Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk ve be le di ye
ça l� �an la r� kar �� la ya rak çay ve lo kum
ik ram et ti ler. 

As ya ül ke le rin de ki yok sul ço cuk -
la r�n oku la gi de bil me le ri için ba� lat -
t�k la r� iyi lik yol cu lu �u na Tür ki ye’den
ge çe rek de vam et tik le ri ni be lir ten
Fran s�z genç ler, en bü yük yar d� m�
Tür ki ye s� n�r la r�n da gör dük le ri ni di le
ge tir di ler. Özel lik le Çin s� n�r la r� n� ge -

çer ken zor lan d�k la r� n�, Tür ki ye de ise
sev gi ve il gi ile kar �� la� t�k la r� n� kay -
de den genç ler, iyi lik yol cu lu �u nu ta -
mam la d�k tan son ra önü müz de ki y�l
�s tan bul’a tu rist ola rak ge le cek le ri ni
söy le di ler. Yok sul ai le le rin ço cuk la -
r� n�n yaz d� �� mek tup la r� Fran s�z Yar -
d�m Ku ru lu �u na ile te cek le ri ni ve bu -
lu na cak spon sor ai le ler ile ço cuk la r�n
oku la git me si ni sa� la ya cak la r� n� kay -

de den genç ler, ta �� d�k la r� mek tup la r�
ba s� na gös ter di ler. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin mi sa fi ri
ola rak 3 gün �s tan bul’da ka lan genç -
ler, Tuk Tuk’la r� n� ta mir et tir dik ten
son ra yol cu luk la r� na kal d�k la r� yer -
den de vam et mek için yo la ç�k t� lar.
Genç le ri Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, ar ka la r�n dan su dö ke -
rek yol cu la d�. 

Asya’da Mekong nehrinin
geçti�i 7 ülkede, yoksulluk

nedeniyle ö�renim
göremeyen 568 çocu�un

mektuplarını ta�ıyan 3
Fransız yardım gönüllüsü,
üç tekerlekli Tuk Tuk ile
Kadıköy’ün konu�u oldu. 

‘Afet değil cinayet’
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