
Kad�köy
Belediyesi,

570 çocu�un
e�itim gördü�ü

Faz�l Hüsnü
Da�larca Çocuk
Etüt Merkezi’ni
Hasanpa�a’daki
yeni yerinde açt�.

Usta
edebiyatç�m�z
Faz�l Hüsnü
Da�larca’n�n
ad�n� ta��yan
Çocuk Etüt
Merkezi’nde ilk ve ortaö�retim ö�rencilerine,
uzman ö�retmenler taraf�ndan ücretsiz Fen,

Türkçe, �ngilizce, Matematik dersleri veriliyor.
Merkezin aç�l���nda ö�rencilerin ve velilerin

mutlulu�u gözlerinden okunuyordu. 

�� Haberi 8. Sayfada

�� Haberi 6. Sayfada

� 13 - 19 ARALIK 2013 � Y›l: 14 � Say›: 716 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

Meliha Akay, Kad�köy’de bir otelde
yollar� kesi�en farkl� insanlar�n ya�ad���
40 günün hikayesini anlatt��� Badem

�ekeri roman�nda, üç ku�ak aras�ndaki
uzakl�klar�n yan� s�ra hayvan ve insan
aras�ndaki sevgi ba��n�n gücüne, h�zl�

ya�amla birlikte yitirilen güven duygusunun
yeniden kazan�m�na dikkat çekiyor.

Duru Tiyatro’nun içinde bulunan Picasso Cep Sahnesi ve idare odası,
kaymakamlıktan gelen tebli�le 11 Aralık Çar�amba günü bo�altıldı. 

Kınay, dava sonuçlanmadan verilen tahliye kararına tepkili.
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Laz kültürü yeniden doğuyor

KADIKÖY Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde 17 Arılık Salı günü saat
20.00’de “740. �eb-i Arus” töreni var.

�stanbul Müzik ve Sema Toplulu�u’nun
sunaca�ı, genel sanat yönetmenli�ini Ali

Uyandıran’ın, müzik direktörlü�ünü
Serhat Sarpel’in yaptı�ı tören, ücretsiz. 

SOSYAL medyayı en iyi kullanan kamu
kurumu olarak seçilen Kadıköy

Belediyesi 400 bin ki�inin oyu ile birinci
oldu. Ödülü, Özel Kalem Müdürü

Kadriye Kasapo�lu aldı. 
� Haberi Sayfa 10’da

�STANBUL’DA ya�ayan Lazlar, dünyada
bir ilki gerçekle�tirerek Lazca’yı

ya�atmak için bir ‘Laz Enstitüsü’ kurdu.
Do�u Karadeniz (Lazona) halkı olan

Lazların, kendilerini en özgür
hissettikleri yerlerin ba�ında gelen

Kadıköy’de hayata geçirdikleri
enstitüde, Lazca dersleri verilmeye

ba�landı bile… � Haberi Sayfa 7’de

CKM’DE �EB-i
ARUS TÖRENi

Acıbadem’in
su terazisi
ONARILDI

�� Haberi 10. Sayfada

Acıbadem semtinin
simgelerinden olan

binlerce yıllık Su Terazisi,
Kadıköy Belediyesi tarafından

restore edildi.

GULE OYNAYA OGRENINGULE OYNAYA OGRENINGULE OYNAYA OGRENINGULE OYNAYA OGRENINGULE OYNAYA OGRENINGULE OYNAYA OGRENINGULE OYNAYA OGRENIN

Bir Kadıköy otelinin
Bademşeker’li öyküsü

�� Haberi 11. Sayfada

Kad�köy Belediyesi, so�uk ve ya���l�
havalar nedeniyle sokakta zor
durumda kalan ve parklarda

ya�ayan kediler için yapt�rd��� kedi
evlerini parklara koydu. 

Kadıköy’ün kedileri
artık ÜŞÜMÜYOR!

�� Haberi 13. Sayfada

Duru Tiyatro kısmen
TAHLiYE EDiLDi!

Kadıköy Belediyesi’ne 
sosyal medya ödülü
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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

Deneyimli ö�retmenden lise
ve üniversite ö�rencilerine

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE DERS

�stanbul Ticaret Sicil Memulu�u
Ticaret Sicil No: 767578

Ticaret Unvanı
E�D �n�aat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim �irketi

Ticari Adresi:  Sahrayıcedit Mah. �nönü Cad. No: 12/1 KADIKÖY - �STANBUL
Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukar�da bilgileri yaz�l� �irketimizin Yönetim Kurulunun 25 Kas�m 2013 tarihli alm�� oldu�u karar istinaden;
27 Aral�k 2013 tarihinde, saat; 14:00’ da, Sahray�cedit Mah. �nönü Cad. No: 12 / 1 Kad�köy �stanbul adresinde,
a�a��daki gündem maddeleri çerçevesinde 2011-2012 y�llar� ola�an genel kurul toplant�s� gerçekle�tirilecektir.  

Finansal tablolar, yönetim kurulunun y�ll�k faaliyet raporu ve denetleme raporu,  genel kurul toplant�s�ndan en az on
be� gün önce �irket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine haz�r bulundurulacakt�r.

Genel kurul toplant�m�za, ortaklar�m�z�n asaleten veya a�a��ya ç�kar�lan vekâletname ile temsilcilerinin kat�l�m�n�n
sa�lanmas� hususu ilan olunur. Saygılarımızla,

Gündem;
1. Aç�l�� ve toplant� ba�kanl���n�n seçimi,

2. Ba�kanl�k heyetine toplant� tutanaklar�n� hissedarlar ad�na imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2011 - 2012 y�l� yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplar�n�n ve 

denetçi raporunun okunmas�,
4.Genel Kurulda okunan 2011 - 2012 y�l� yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun 

müzakeresi kabulü ya da reddi hakk�nda karar al�nmas�,
5. Yönetim Kurulunun ibras�,

6. Denetçinin ibras�,
7. Yönetim Kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti,

8. Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görü�ülmesi ve ödenecek ücretin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde say�l� hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi

hakk�nda karar al�nmas�,
10. 2011- 2012 faaliyet dönemi kar�n�n da��t�l�p da��t�lmamas� hakk�nda karar al�nmas�, 

11. �irket Yönetim Kurulunca Anonim �irketlerin Genel Kurul Toplant�lar�n�n Usul Ve Esaslar� �le Bu 
Toplant�larda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanl��� Temsilcileri Hakk�nda 6122 say�l� TTK kanunu hükümleri

uyar�nca haz�rlanan �ç Yönergenin Kabulü �le Tescil ve �lan�,
12. Sermayenin art�r�lmas� hakk�nda görü�ülmesi ve karara ba�lanmas�,

13. Ana sözle�menin madde 5, madde 6, madde 8, madde 9, madde 10, madde11, madde 13, madde 
16, madde 17 ve madde 18’in de�i�tirilmesi,

14. Dilek ve temenniler, kapan��.
VEKALETNAME ÖRNE��

E�D �n�aat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim �irketi,
Genel Kurul Ba�kanlı’ na,

Sahibi oldu�umuz ……………………..TL toplam itibari ile ………. Paya ili�kin olarak, E�D �n�aat Taahhüt Enerji Sanayi
ve Ticaret Anonim �irketi nin 27 Aral�k 2013 tarihinde Sahray�cedit Mah. �nönü Cad. No: 12 / 1 Kad�köy �stanbul

adresinde, saat 14:00 de yap�lacak 2011 – 2012 y�l� ola�an genel kurul toplant�s�nda bizi temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara ba�lanmas� için oy kullanmaya, ……………………vekil tayin ettik. 

• Sermaye Miktar�
• Hisse Adedi
• Oy Miktar�

• Adresi

Yılbaşı için hindi siparişi alınır.
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GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 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

� 14 ARALIK CMT. KUMKAPI’DA MÜZ�KL� AK�AM E�LENCES� (YEMEKL�) 
� 18 / 25 ARALIK ÇAR�AMBA BEYO�LU-PERA-GALATA 
� 19 ARALIK PER�EMBE FORUM AKVARYUM-FET�H MÜZES�-TÜRK EVLER� 
� 21 ARALIK CMT. ABANT- GÖLCÜK GÖLÜ ( BARBEKÜ DAH�L )
� 22 ARALIK PAZAR ZEYREK -FENER-BALAT(KAR�YE MUZES� DAH�L) (YEMEKLI)
� 05 OCAK PAZAR KARTEPE-MA�UK�YE-SAPANCA ( YEMEKL� )

HO�GELD�N KI�, 
HO�GELD�N YEN� YIL!!!

KONAKLAMALI ESK��EH�R - ODUNPAZARI YILBA�I TURU
31 ARALIK - 1 OCAK (YILBA�I GALA GECES�) DAH�L  

�a�k�nbakkal Yap� Kredi
Bloklar�ndaki Di� Klini�imi

Kaz�m Özalp
Sok.Cumhuriyet Apt.

No:38 D:7 �a�k�nbakkal 
(Marks Spencer kar��
soka��) yeni yerimizde
hizmet vermekteyim.

Di� Hekimi
HAL�L �BRAH�M GÜRBÜZ

Tel: 0543 291 05 58

KAYIP iLANI
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa Sinan ÖZBAYRAKCI

9/12/2013 tarihinde kendi ad�ma olan Nüfus cüzdan�m�
ve sürücü belgemi,o�lum Arda Kuzey ÖZTÜRK  ad�na
nüfus cüzdan�,e�im Ça�r� ÖZTÜRK ad�na kay�tl� araba

ruhsat�m� kaybettim. Hükümsüzdür…
Elif ÖZTÜRK

● Tugay KARTAL

Ege Lin yit le ri �� let me si Mu ha se be ser vi -
sin de vez ne dar ola rak ça l� �an Ma den ci
Mus ta fa’n�n ço cu �u ola rak 3 Ha zi ran

1957’de So ma’da ha ya ta göz le ri ni aç t� Ha luk
Can dan.

Ma den ci lik So ma’da ya �a yan la r�n ek mek
ka p� s� ve tek se çe ne �i idi. Ha luk Can dan da
as ker dö nü �ü (Ege Lin yit le ri �� let me si) Etüt
ser vi sin de i�e ba� la d�. Re fah yol Hü kü me tin de
ya p� lan dü zen le me so nu cu 1997 y� l�n da emek-
 li ye ay r�l d�.

Va ci de tey ze nin tek o� lu Ha luk Can dan
iki ev li lik yap m�� t� ve ilk ev li li �in den 1980
do �um lu Onur isim li bir o� lu var d�. 

Ka fa s� ça l� �an, ti tiz, dü zen li ve ze ki olan
Ha luk Can dan, 1999 y� l�n da ilk e�in den bo �a -
n�n ca So ma’dan ay r� l�p �s tan bul’a yer le� ti. 

�stanbul’da Ev ren sel ga ze te si nin bul ma ca
kö �e si ni ha z�r la ma ya ba� la d�, fo to mu ha bir li -
�i yap t�. Emek de mok ra si öz gür lük ad� na dü -
zen le nen her ey le me, di re ni �e sa nat sal
et kin li �e ka t�l d�, ya �a m� bo yun ca em per ya liz -
me kar �� mü ca de le et ti. 

� GE Z� D� RE N� �� SI RA SIN DA
HAS TA LAN DI

Ha luk Can dan Tak sim Ge zi di re ni �i nin ilk
gün le rin de has ta lan d�, pan kre as kan se ri te� hi -
si ko nul du. Hay dar pa �a Nu mu ne Has ta ne -
si’nde ba� la n� lan te da vi si ne ai le si nin
gö ze ti min de de vam edil me si yö nün de, ai le si -
nin ve Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�’n�n ka rar al-
 ma s� üze ri ne 22 A�us tos 2013 ta ri hin de
So ma’ya gö tü rül dü.

So ma’da 104 gün de vam eden ya �am mü-
 ca de le si sü re sin de Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�
Ha luk Can dan’� ve ai le si ni yal n�z b� rak ma d�. 5
Ara l�k 2013 Per �em be gü nü sa at 07.30’da So-
 ma’da ve fat eden Ha luk Can dan ay n� gün ikin -
di na ma z� son ra s� se ven le rin den dost la r�n dan
olu �an ka t� l�m la So ma’n�n Cin ge kö yü ne def -
ne dil di. 

� EN SEV D� �� YER DE 
HAY DAR PA �A’DA ANIL DI

Ula� ma im kâ n� bu lu na ma ma s� ne de niy le
Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� ak ti vist le ri ce na ze
tö re ni ne ka t� la ma d� lar, an cak ay n� gün ak �a m�
“Hay dar pa �a Gar As la Yal n�z Kal ma ya cak”
slo ga n� ile Hay dar pa �a Gar’da ya p� lan 77. Per -
�em be ey le min de �i ir ler le tür kü ler le Ha luk
Can dan’� an d� lar. 

Hay dar pa �a Gar’da bü yük bek le me sa lo -
nun da ger çek le �en et kin lik te Ha luk Can dan’�n
ya �a m� n� an la tan slayt gös te ri si e� li �in de Se zai
Sa r� o� lu’nun oku du �u �i ir ler, Atil la Ay do� -
du’nun ses len dir di �i tür kü ler din le nil di. Hay-

 dar pa �a Da ya n�� ma s� yü rüt me sin de bu lu nan
ör güt ler den bi ri olan Bir le �ik Ta �� ma c� l�k Ça -
l� �an la r� Sen di ka s� Ge nel Sek re te ri Ha san
Bek ta� yap t� �� ko nu� ma da, “Ha luk Can dan’�n
Hay dar pa �a Gar dö nü �üm pro je si ne kar �� de -
vam eden mü ca de le de ha ber ci li �in öte si ne
geç ti �i ni ve biz zat ey le min öz ne si ol du �u nu”
söy le di.  Ga ze te ci Gök han Gül te kin Ka ra ka�
ise yap t� �� aç�k la ma da “Ha luk Can dan ga ze -
te ci li �i ga ze te ci lik için ya pan, fo to� raf ma ki -
ne si ile de mok ra si ve emek mü ca de le si ni
bel ge le yen ve ha ber le� ti ren bir abi miz di. Ken-
 di si ni say g� ve sev giy le an� yo ruz” �eklinde
konu�tu.  Tak sim Da ya n�� ma s� ad� na duy gu -
la r� n� di le ge ti ren Mi mar Mü cel la Ya p� c� ise
“Sos yal  med ya y� faz la kul lan mam, bu gün fa -
ce bo ok’u aç t� ��m da Ha luk Can dan’�n ar ka da� -
l�k tek li fi ni gör düm ve ka bul et tim. Ay n� an da
da ölüm ha be ri ni al d�m ve ta ri fi müm kün ol-
 ma yan ac� la ra dü� tüm” de di. 

Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� bi le �en le rin den
olan HDP ad� na ko nu �an Meh met Ali Kü lek -

çi de “Ha luk Can dan ga ze te ci li �in den ön ce o
iyi bir ko mü nist ti. Emek ve de mok ra si mü ca -
de le sin de genç li �in den ya ta �a dü �e ne ka dar
mü ca de le si ni sür dür dü. Onun b� rak t� �� yer den
mü ca de le yi sür dü re ce �iz” diye konu�tu.  Son
ko nu� ma y� Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� ak ti vis -
ti Gam ze Bay han yap t�. Bay han, “Ha luk sa� -
l� ��n da Hay dar pa �a Gar mü ca de le sin de biz le ri
yal n�z b� rak ma d�, biz de has ta l� �� sü re sin ce
onu ve ai le si ni ya �am mü ca de le sin de yal n�z
b� rak ma d�k, des tek ol duk. Ha luk’u unut ma ya -
ca ��z, Hay dar pa �a Ga r�n en düs tri yel i� le vi ni
sür dür me si ta le bi miz den vaz geç me ye ce �iz”
de di. 

An ma es na s�n da ha z�r la nan ve ka ran fil ler -
le süs le nen seh pa ya Ha luk Can dan’�n fo to� ra -
f� n�n ya n� s� ra onun ya �a m�n da önem li yer
tu tan Fe ner bah çe ta raf tar gru bu SOL AÇIK at -
k� s�, bir adet do lu ra k� ka de hi ve gün lük Ev -
ren sel Ga ze te si ko nul mu� tu.

Yo lun aç�k ��� ��n bol ol sun Ha luk Can-
 dan…

Haluk Candan’a Haydarpaşa’dan veda…
En çok Haydarpaşa Garı için yapılan eylemlerde

elinde fotoğraf makinesiyle gördüğümüz gazeteci
Haluk Candan 56 yaşında yaşamını yitirdi. Candan

için Haydarpaşa’da anma töreni yapıldı.
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GÖZTEPE Gönüllü Evi,
Engelliler Günü için
Göztepe Dosteller

��itme Engelliler Okulu
yararına Erol

Büyükburç konseri
düzenledi. Gönüllüler,
3 Aralık Salı günü de
Halis Kurtça Kültür

Merkezi’nde Dosteller
��itme Engelliler Ortaokulu

ö�rencilerinin yapmı� oldu�u
resimlerin yer aldı�ı serginin açılı�ını

yaptılar. 4 Aralık Çar�amba günü
düzenlenen Erol Büyükburç konseri
ise i�itme engelli ö�rencilerin, �stiklal

Mar�ı’nı �iir olarak okumaları ve i�aret
dili ile söylemeleriyle ba�ladı.

Konu�malarının ardından
Dosteller ��itme Engelliler

Okulu ve Özel Ulus Musevi
Okulu ö�rencileri ritim grubu
gösterisi yaptılar. Daha sonra
Erol Büyükburç sahneye çıktı.

Çocuklar, konseri ilgiyle
izlediler. Dosteller ��itme

Okulu ö�rencilerinin yaptı�ı
zeybek gösterisi ardından

Erol Büyükburç
yeniden

sahneye çıktı,
bu sefer

çocuklar da sahneye çıkıp dans
ederek, o anı ya�adılar. Konser

sonunda, çocukların, ö�retmenlerin
ve Erol Büyükburç’un ödülü, Göztepe

Gönüllü Evi Ba�kanı Gül Altınok
tarafından verildi ve Onuncu Yıl
Mar�ı’nın söylenmesiyle bu özel 

gece sona erdi. 

MÜZEYE G�TT�LER
Göztepe Gönüllüleri, 6 Aralık Cuma

günü Harun Re�it �lkö�retim
Okulu’nun 4. sınıf ö�rencilerini

�stanbul Modern Sanatlar Müzesi’ne
götürdüler. Erol Akyava� ile Burhan

Do�ançay’ın eserlerinin de bulundu�u
180 tablonun oldu�u sergiyi uzman
e�li�inde gezip, ardından atölyede
kendileri için hazırlanan foto�raflar

üzerine çizimler ve boyamalar yapan
ö�renciler, Sanat Labirenti adlı
çalı�mayı tamamladılar. Böylece
ö�renciler, farklı sanat formlarını
birlikte kullanma imkanı buldular. 
Ö�RETMENLER GÜNÜ Z�YARET�

Göztepe Gönüllüleri, 24 Kasım
tarihinde Valideba� Ö�retmenler
Evi’ni ziyaret ederek, ö�retmenler

gününü kutladılar.
Gönüllüler, ö�retmenlerle sıcak

bir sohbet yaptılar. 

4 13 - 19 ARALIK 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 13 - 19 ARALIK 2013

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

MEVLANA HAFTASI
Kadköy Mevlana

Kültür Derne�i Ba�kan
Abdülhamit ÇAKMUT

Tarih: 13.12.2013
Saat: 13.30.

Yer: Sahraycedid
Defne Park Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi
Sahraycedid
Gönüllüleri

DUYGUSAL
ÖZGÜRLE�ME
TEKN�KLER�

PARMA�IMIZIN
UCUNDAK� MUC�ZE

Eft-Theta Uzman
Fatma CAN

13.12.2013/ 14.00
Yer: Erenköy Gön. Evi
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Erenköy

Gönüllü Evi
KADIN

HASTALIKLARI
Dr. Seyhan ÖZCAN
Tarih: 13.12.2013

Saat: 14.00
Yer: Osmana�a 

Gön. Evi
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Osmana�a

Gönüllü Evi
YILBA�I KUTLAMASI

Tarih: 13.12.2013
Saat: 14.30

Yer: Feneryolu 
Gön. Evi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
TEMEL AFETLER

HAKKINDA
B�L�NÇLEND�RME
Jeoloji Müh. Hakan

ÖZDEM�R
Tarih: 13.12.2013

Saat: 13.30
Yer: Kozyata� Mustafa

Nevzat Esin Camii
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Kriton Curi

Park Gönüllüleri
7. KADIKÖY K�TAP

GÜNLER�
Tarih: 13, 14, 15 Aralk

2013
Saat: 10.00 - 22.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi
Performans 1 Kat

A-B Salonlar, Büyük
Salon

Onur Konu�u
Gazeteci-yazar Hfz

TOPUZ
HAYD� BULMACA

ÇÖZEL�M
Sanatç Ercan

BOSTANCIO�LU
Tarih: 17.12.2013

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a 

Gön. Evi
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Bostanc

Gönüllüleri
MEVLANA HAFTASI -

�EB-� ARUZ
Tarih: 17.12.2013

Saat: 14.00
Yer: Bar� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Acbadem

Gönüllüleri
ALZHE�MER

HASTALI�INDA
ERKEN TANI:

ÖNLEYEMEY�Z AMA
ÖTELEYEB�L�R�Z

Prof. Dr. Türker �AH�N
Tarih: 17.12.2013

Saat: 14.00
Yer: Kozyata� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi
Merdivenköy
Gönüllüleri

YA�AR ÖZEL TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
Ya�ar ÖZEL

Tarih: 17.12.2013
Saat: 20.00

Yer: Kadköy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Müzik

Gönüllüleri
�AMANIN RUHU
NLP Uzm. Hürriyet

KALALI
Tarih: 18.12.2013

Saat: 14.00
Yer: F.Bahçe Mah.

Gön. Evi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

CUMHUR�YET TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Serap KUZEY
Tarih: 18.12.2013

Saat: 14.00
Yer: Kadköy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

Davetiyelidir. �leti�im
0532 817 26 61

A�LE �Ç� �LET���M
Nepal Fahri

Ba�konsolosu Prof. Dr.
Günseli MALKOÇ 
Tarih: 18.12.2013

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Kriton Curi

Park Gönüllüleri
GÜNÜMÜZDE

PLASTIK VE ESTET�K
CERRAH�DEK� SON

GEL��MELER
Opr. Dr. Nazm

ÇERKE�
Tarih: 18.14.2013

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Suadiye

Gönüllüleri
AMATÖR �AN
TOPLULU�U

KONSER�
Opera Sanatçs,

Soprano Günay ACAR
Tarih: 18.12.2013

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen: Kadköy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

TARTÜF T�YATRO
OYUNU

Tarih: 18.12.2013
Saat: 20.30

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Tiyatro

Gönüllüleri
FARKINDALIK

ATÖLYES�
Genel Sanat

Yönetmeni Reyhan
SALMAN

Tarih: 19.12.2013
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
EV VE SÜS

HAYVANLARI BAKIM,
BESLENME VE

HASTALIKLARINA
GENEL YAKLA�IM  

Veteriner Dr. Süleyman
ERÇ�N

Tarih: 19.12.2013
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Kriton Curi

Park Gönüllüleri
ATA�EH�R HAYVAN

BARINA�INA
Z�YARET

Tarih:17.12.2013
Saat: 14.00

Yer: Ata�ehir Hayvan
Barna�

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Bostanc

Gönüllüleri
D�LE SENDEN NE

D�LERSEN
Tv Programcs- Ya�am
Mimar Melda TUNCEL

Tarih: 19.12.2013
Saat: 14.00

Yer: C.Bostan Gön. Evi
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi C.Bostan

Gönüllüleri
HUZUREV� YEN� YIL

KUTLAMASI
Z�YARET�

19.12.2013/14.00
Yer: Semiha �akir

Huzurevi
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Rasimpa�a

Gönüllüleri
N�HAVENT

BAYANLAR TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Recep Alper

ÇEV�REL
19.12.2013/20.00

Yer: Kadköy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Müzik

Gönüllüleri
I CH�NG-

DE����MLER YASASI 
Feng Shui Uzman

Tülay KAHYAO�LU
20.12.2013/14.00
Yer: Osmana�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kadköy
Belediyesi Osmana�a

Gönüllüleri

HABER

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN MERD�VENKÖYLÜLER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Merdivenköy Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 478 37 12

Adres: Halis Kurtça Kültür Merkezi 
Ressam Salih Ermez Cad. Merdivenköy

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

Eren köy Gö nül lü Evi’nde 8 Ka s�m Cu -
ma gü nü “Sa y� la r�n Di li ve Far k�n da -
l�k” ko nu lu bir se mi ner var d�.  Ser pil

H� d� ro� lu ta ra f�n dan ve ri len se mi ner de; ya �a -
m� m�z da ki ini� le rin, ç� k�� la r�n ve ha ya t� m� z�n
her an� n�n sa y� lar la be lir len di �i ni an lat �ld�.
Do �um ta ri hi mi zin bi zim ha yat �if re miz ol -
du �u nu söy le yen H� d� ro� lu, “Ya �a m� m�z da ki
her �ey bir sem bol dür. Ai le miz den ta ra f� m� za
ak ta r� lan lar, bi zim ger çek le ri miz dir. Do �um
ta ri hin den ba� la yan ve bi zi sa r�p sar ma la yan
tüm sa y� lar da güç lü ve güç süz yan la r� m� z� ta -
n� ya bi li riz” de di. Yo �un bir ka la ba l� ��n il giy -
le iz le di �i se mi ne rin so nun da kür sü ye ge len
Gö nül lü Evi Ba� ka n� Sev gi To kuç, Ser pil H� -
d� ro� lu’na te �ek kür et ti ve ko nuk la r� Gö nül lü
Evi ola rak dü zen le ye cek le ri se mi ner le re ka -
t�l ma ya da vet et ti.

� CKM’DE SA� LIK TOP LAN TI SI
Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri

Sa� l�k Ko mi te si, 19 Ka s�m Sa l� gü nü Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde “Nük le er T�p ve
Gu atr” ko nu lu bir se mi ner or ga ni ze et ti ler.
Ba� kan Sev gi To kuç’un aç� l�� ko nu� ma s� n�n
ar d�n dan Mar ma ra Üni ver si te si Ö� re tim üye -
si  Doç. Dr. Tunç Öne� ka t� l�m c� la ra ko nu ile

igi li bil gi ak tar d�. Nük le er T�b b�, bi yo lo jik et -
ki den so rum lu ga ma ���n la r� ya yan mad de
ola rak ta n�m la yan Doç. Dr. Öne�, iyot ek sik -
li �i has ta l�k la r� n�n, do �um sal ane mi ler, hi po -
t ri od, gu atr, men tal ve fi zik sel ge li� me ge ri li -
�i ile bo zul mu� men tal fonk si yon lar ol du �u -
nu söy le di. Doç. Dr. Öne�, ti ro id fonk si yon la -
r� n� de �er len dir me de ilk ya p� la cak test le rin
TSH ile ser best T4 ol du �u nu be lirt ti ve has ta -
l�k lar ile te da vi yol la r� hak k�n da bil gi ak tar d�. 

Doç Dr. Tunç Öne�, se mi ner so nun da ko -
nuk la r�n so run la r� n� ce vap lan d�r d�. Gö nül lü
Evi Ba� ka n� Sev gi To kuç, Doç Dr. Tunç
Öne�’e te �ek kür et ti. 

� Ö� RET MEN LER GÜ NÜ
KUT LA MA SI VAR DI

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri
Kül tür ve Sa nat ve E�i tim Ko mi te si’nin, 24
Ka s�m Ö� ret men ler Gü nü ne de niy le Di lek
Pas ta ne si’nde ver di �i kah val t� ya, Eren köy
Gö nül lü Evi’nde da ha ön ce den gö rev al m��
sa nat ç�-e�it men Feh mi Bil dik ile Nec mi ye
Ye tik,  ha len gö rev ya pan ö� ret men ler le bir -
lik te Feh mi Ek �i o� lu ve Zih ni Pa �a okul la r�n -
dan da vet edi len ö� ret men ler ve gö nül lü ler
ka t�l d�. Eren köy Gö nül lü Evi Ba� ka n� Sev gi

To kuç, yap t� �� ko nu� ma da, tüm ö� ret men le re
kut la ma ya ka t�l d�k la r� için te �ek kür et ti. To -
kuç, “Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün Tür ki ye
Cum hu ri ye ti’nin ba �ö� ret men li �i ni ka bul et -
ti �i 24 Ka s�m, 1981 y� l�n dan be ri ül ke miz de
Ö� ret men ler Gü nü ola rak kut la n� yor. Ba �ö� -
ret me ni miz olan Ulu Ön der Mus ta fa Ke mal
Ata türk’ün önün de say g�y la e�i li yo ruz” de di.

Kah val t� ya ka t� lan geç mi� dö nem ba� kan -
la r� Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Ay �en Gü rer, N. Za fer Ay bar, Han dan Be ni -
ce ile Nes rin Kay nak, ö� ret men le ri miz le soh -
bet ede rek has ret gi der di ler. 

Kah val t� ya ka t� lan tüm ö� ret men le re �a ir-
ya zar Su nay Ak�n’�n “Ge yik li Park” ad l� son
ç� kan ki ta b� n� ar ma �an eden Eren köy Gö nül -
lü Evi Ba� ka n� Sev gi To kuç, “Top lum la r�n
uy gar l�k dü ze yi ö� ret me ne ver di �i de �er le öl -
çü lür ger çe �in den yo la ç� ka rak; bi ze do� ru yu,
iyi yi,  güze li, mil li duy gu la r� ve Ata türk �l ke -
le ri ne ba� l� l� �� ö� re ten ö� ret men le ri mi zi
onur lan d�r mak he pi mi zin gö re vi dir” de di.

� YE MEK YA ZA RI
SAH RAP SOY SAL �LE SÖY LE ��
Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri

Kül tür Sa nat ve E�i tim Ko mi tesi’ nin 21 Ka -

s�m Per �em be gü nü Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi Kon fe rans sa lo nun da dü zen le di �i ve Eren -
köy Gö nül lü Evi Ba� ka n� Sev gi To kuç’un su -
nu muy la ba� la yan et kin li �in ko nu �u, ye mek
uz ma n� ve ya za r� Sah rap Soy sal’d�. 

Gü ler yüz lü, po zi tif ki �i li �i, sa mi mi ve iç -
ten su nu muy la, ko nuk la r�n bü yük bir ke yif le
iz le di �i Soy sal, OD TÜ kim ya bö lü mü me zu -
nu ol du �u nu, uzun y�l lar özel sek tör de yö ne -
ti ci ola rak ça l�� t�k tan son ra bir te sa düf so nu cu
te le viz yon da ye mek prog ra m� yap ma ya ba� -
la d� �� n� söy le di. Ül ke miz de ye mek kül tü rü -
nün çok bas k�n bir kül tür ol du �u nu ve bu du -
rum dan et ki le ne rek tüm Ana do lu’yu gez di �i -
ni, ki tap la r�y la yurt d� ��n da ödül ler ka zan d� �� -
n� söy le di.  Soy sal, se yir ci ler den ge len  so ru -
la r� da de tay l� ola rak ce vap la d�. Ay r� ca ye mek
ki tap la r� n� im za la d� ve ko nuk la r�y la soh bet
et ti. Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim ku ru lu Üye le -
ri Ay �en Gü rer, Nur han Kut man, Gül çin Er -
gun, Yü rüt me Ku ru lu Kon sey Üye si N. Za fer
Ay bar’�n da iz le di �i et kin lik so nun da Gö nül -
lü Evi Ba� ka n� Sev gi To kuç’un yap t� �� te �ek -
kür ko nu� ma s� n�n ar d�n dan, Kad�köy
Belediyesi Erenköy Gönüllüleri ad�na Sahrap
Soysal’a plaket verdi.

Erenköy’de ‘Say�lar�n dili’ semineri

OKULA yeni ba�layan
çocuklarda görülen okul

fobisinin sebepleri ve ailelerin
nelere dikkat etmesi

gerekti�inin püf noktalar�,
Psikiyatrist Dr. Emel Belliba�
taraf�ndan velilere anlat�ld�. 
Fikirtepe Mahalle Evi’nde
13 Kas�m Çar�amba günü

düzenlenen seminerde,
annelere konuyla ilgili önemli

bilgiler verildi. Seminer
sonras� soru-cevaplar
ile konu peki�tirildi. 

Su adi ye Gö nül lü le ri Ge zi Ko mi te si
Ba� ka n� Ay ten Ar� lar ile ko mi te üye -
le ri nin dü zen le di �i Se la nik, Ka va la,

Gü mül ci ne, Dra ma ve �s ke çe ge zi si, 15-17
Ka s�m ta rih le ri ara s�n da or ga ni ze edi ldi

Gezi s�ras�nda ilk olarak Se la nik’te
Ata türk’ün do� du �u ev zi ya ret edil di.
Ata’ya ait fo to� raf lar, Ata’n�n bal mu mu
hey ke li, ha ya t�, ço cuk lu �u, ai le siy le ge çir -
di �i gü zel gün le ri ka t� l�m c� la ra yan s�t �ld���
müze evin sa lon la r�n bo� ol ma s� ise zi ya -

ret çi le ri ha yal k� r�k l� �� na u� rat t�. Gezi
s�ras�nda Yu na nis tan’�n nü fus aç� s�n dan 2.
bü yük �eh ri olan Se la nik’in önem li tu ris tik
yer le ri; Ka le, Be yaz Ku le ve Ar ke olo ji
Mü ze si de zi ya ret edil di. Se la nik ge zi si nin
ar d�n dan Vol vi gö lün den ge çe rek, 150 bin
nü fus lu �i rin bir yer le �im ye ri olan, su ke -
mer le riy le be zen mi� Ka va la ge zil di. Ar -
d�n dan Gü mül ci ne, �s ke çe, De de a�aç ve
s� n�r ka p� s� �p sa la’dan ge çi le rek bu gü zel
ge zi nin so nun da ana va ta na dö nül dü.  

Rasimpaşa’da
‘UNUTKANLIK’

SEMiNERi
RAS�MPA�A Mahalle Evi Gönüllüleri,
Central Hospital Hastane i�birli�i ile
“Unutkanl�k” ba�l��� alt�nda Demans
ve Alzheimer hastal��� ile ilgili bilgi

verilen bir seminer düzenledi.
28 Kas�m Per�embe günü

Rasimpa�a Gönüllü Evi’nde
düzenlenen seminerin konu�mac�s�,
nöroloji uzman� Dr. Mehmet Emin

Çak�r’d�. Anl�k unutkanl�klar�n önemli
olmad���n�, ama bunlar�n uzun süreli

ve s�k s�k olmas�n�n bir uyar�
oldu�unu belirten Dr. Çak�r,
Demans�n Alzheimer i�areti

oldu�unu, Alzheimerin ba�lang�ç, orta
ve ileri seviye olarak 3 a�amada seyir

etti�ini, son a�amas�n�n tamamen
haf�za kayb� ve yata�a ba��ml�l�k

�eklinde devam etti�ini anlatt�. Dr.
Çak�r, hastal���n 80 ya� yukar�s�nda

görülme olas�l���n�n yüzde 80
oran�nda oldu�unu vurgulad� ve bu
hastal��a yakalanmamak için neler
yapmam�z, nelere dikkat etmemiz

gerekti�i hakk�nda bilgi verdi.
Seminer, kat�l�mc�lar�n sorular� ile

söyle�i �eklinde sona erdi.
Kat�l�mc�lar, seminer sonunda Dr.
Çak�r’a ve Gönüllü Evi’ne te�ekkür

ederek ayr�ld�lar.

Ö�RETMENLER GÜNÜ
KUTLAMASI

24 Kas�m Ö�retmenler Günü,
Rasimpa�a Mahalleevi’nde,

mahalleden ve farkl� yerlerden gelen
ö�retmenlerle birlikte yakla��k 

50 ki�iyle kutlad�. 
E�itimci-yazar-�air ö�retmen Gür�en

Kafkas, ö�retmenin toplumdaki
önemini ve Atatürk’ün daima ba�

ö�retmenimiz oldu�unu vurgulayan
bir konu�ma yapt�. Konu�mas�n�
�iirlerle sonland�rd�. Rasimpa�a

Gönüllüleri Koro �efi �ule Ataergin
ile koro arkada�lar�, ö�retmenlerle

birlikte mar�lar ve Atatürk’ün sevdi�i
�ark�lar� söyleyerek kutlamay� devam
ettirdiler. �kram ve çiçek sunumlar�yla

kutlama etkinli�i sona erdi.
Kat�l�mc�lar, etkinli�i düzenleyen

Em.Ö�r. Nedret �en’e
te�ekkür ettiler. 

GÖZTEPE GÖNÜLLÜLERİ’NİN
Erol Büyükburç konseri

Suadiye Gönüllüleri, Atatürk’ün evindeSuadiye Gönüllüleri, Atatürk’ün evindeSuadiye Gönüllüleri, Atatürk’ün evindeSuadiye Gönüllüleri, Atatürk’ün evindeSuadiye Gönüllüleri, Atatürk’ün evindeSuadiye Gönüllüleri, Atatürk’ün evinde

Bostanc� Gönüllü Evi’nde �iiR DiNLETiSi
BOSTANCI Gönüllü Evi’nin geleneksel
hale getirdi�i edebiyat günlerinin �iir
dinletisi, 20 Kasım Çar�amba günü

Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM)
gerçekle�tirildi. Ba�kan Tunay Soydan,
Kadıköy  Belediye Ba�kanı Av. Selami
Öztürk’e ve katılımcılara te�ekkürler

ederek, etkinli�i ba�lattı. E�itim Komite
Ba�kanı ve dinletinin moderatörü Ahmet

Polat, Ahmet Arif’in merhaba �iirini
okuyarak sözü ba�lattı. Sonra sırası ile

katılımcılara dönü�ümlü olarak söz hakkı

verdi. 92 ya�ındaki gazi �air ve yazar
Cemalettin Ta�kıno�lu, Atatürk

�iirlerinden örnekler sundu. Tekin

Gönenç, �iirlerinin yanı sıra Küba’daki
Atatürk büstü ile ilgili bir anısını anlattı.
Samsun’dan katılan Gülseren Akta� ise

görsel sunum e�li�inde eserlerini
seyirciler ile payla�tı. �air-yazar ve aynı
zamanda eski bir denizci olan Ahmet
Otker deniz ve gemiler konulu kendi

�iirlerinden örnekler sundu. Ahmet Polat 7
�iir ile etkinli�e renk kattı. Son olarak
seyirciler arasında olan Suzan Sayar,
Atatürk �iirini ezbere okuyarak büyük

alkı� aldı. Yönetim kurulu üyeleri Ay�en
Gürer ile Nurhan Kutman da etkinli�i

izledi. Te�ekkür ve plaket sunumundan
sonra gün sonlandı.

Fikirtepe’de önemli e�itim semineri
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KADIKÖY yay�n ya�am�na yeni bir
üye kat�ld�. Ayl�k olarak yay�nlanan
Tarih ve Edebiyat dergisi Gökçe

ikinci ay�s�n� Kas�m ay�nda ç�kard�.
Mütevaz� tasar�m�na sanat�n

inceliklerini sadelikle i�leyen dergi,
tarih ve edebiyata dair kaleme al�nan

entelektüel yaz�lar�yla da dikkat
çekiyor. Genel Yay�n Yönetmenli�ini
ve Yaz� ��leri Müdürlü�ünü Elçibey’in

yapt��� derginin ilk say�s�ndaki
Elçibey imzal� giri� yaz�s�nda Elçibey,
Gökçe Tarih ve Edebiyat Dergisi’nin

kurulu� amac�ndan �öyle
bahsediyor: “Hayat� ileriye do�ru kaç

sene daha s�k�nt�s�z ve elemsiz
uzatabiliriz? S�hhatli ya�am �artlar�na

ve t�bb�n imkânlar�na riayet ederek

ve kullanarak ve do�al ya�amdan
kopmayarak, örne�in ortalama
ya�am süresine 20 ya da 25 y�l
daha… Fakat madem ki hayat�n

içindeki ya�am uzunlu�u hat�ralar�n
çoklu�undan ibarettir; o halde tarihi
iyi ö�renmek �art�yla hayat� maziye

do�ru binlerce y�l uzatabilmek
mümkündür. Ayn� sebepten gerek

tarih ve gerek ise edebiyat
konular�nda siz okurlar�m�za

desteklerimizle sunmaya çal��t���m�z
yaz�lardan olu�an Gökce Tarih ve

Edebiyat Dergisi ile yolumuza devam
etmek istiyoruz.”

Cross Bas�m ve Yay�nc�l�k
taraf�ndan bas�l�p yay�nlanan dergi

60 sayfadan olu�uyor.

6 13 - 19 ARALIK 2013

ay dar pa �a Ga r� ve yö re si ile il gi li GA -
ZE TE KA DI KÖY’de 2010 ve 2012 y�l -
la r�n da dört ya z� yaz m� ��m... O gün -
ler den bu ya na ko nu gün cel li �i ni ko -

ru yor. Ne var ki o ya z� lar da de �in di �i miz gi -
bi �eh rin ula ��m sis te min de bek le nen de �i -
�ik lik ler ger çek le� me ye ba� la d�. Te mel de -
�i �ik lik, ya p� m� uza y�p gi den ve ge ci ken
Bo �a zi çi Tüp Ge çi �i’nin (Mar ma ray) k�s -
men de ol sa �s tan bul ula ��m �e be ke si ne
ka t�l ma s� d�r. Si ya sal ace le ci lik le ri, i�in mü -
hen dis lik aç� s�n dan di le ge ti ri len ek sik lik ve
sa k�n ca la r� n� bir ya na b� ra ka l�m. So nuç ola -
rak Ana do lu ya ka s� �s tan bul’u ile Ru me li
ya ka s� �s tan bul’unu ray l� sis tem le ke sin ti siz
ba� la yan bir ana ula ��m ak s� n�n zor lu bö lü -
mü ha ya ta geç ti. Ar t�k Ana do lu ya ka s�n da -
ki son ray l� ta �� ma is tas yon la r� Hay dar pa �a
de �il, “Ay r� l�k Çe� me si” ve Üs kü dar ol du.
Ya k�n da Ana do lu’dan ge len ana hat de mir -
yo lu ile Geb ze’den iti ba ren met ro sis te mi
de dev re ye gi re cek. Ay r� l�k Çe� me si ay r� ca
Ka d� köy-Kar tal met ro su nun ak tar ma is tas -
yo nu. Yu ka r� da bah set ti �im ya z� lar da ol du -
�u gi bi ar t�k Hay dar pa �a is tas yon bi na s� n�n
ula ��m ak s�n da ki i� le vi son bul mu� olu yor.
Bu, bü tün nos tal jik duy gu la ra ra� men bir
ger çek lik. 2013 y� l� Ara l�k ay� iti ba riy le du -
rum bu dur.

Öte yan dan ül ke de dört ay son ra ye rel
se çim ler var. De mek ki önü müz de ki be� y�l
için de �e hir içi ula ��m �e be ke si nin ge rek
Geb ze’ye ge rek Hal ka l�’ya ve Ye ni ka p� ak -
tar ma is tas yo nuy la Tak sim ve Le vent is ti -
ka me ti ne ba� lan ma ça l�� ma la r� n� se çim le ri
ka za nan ye ni �s tan bul Bü yük �e hir Be le di -
ye si yü rü te cek tir. Bu bi rin ci si...

�kin ci si; bu nun so nu cu ola rak es ki hat
üze rin de ka la cak �e hir içi is tas yon bi na la r�
ve (dik kat!) yal n�z Hay dar pa �a Ga r� de �il,
“Hay dar pa �a Gar Komp lek si” ye ni imar
dü zen le me le ri ni ge rek ti re cek tir. Ya p� lar her
ne ka dar Dev let De mir yol la r� �da re si’ne ait
ol sa da, enin de so nun da �eh rin so rum lu su
olan Bü yük �e hir Be le di ye si ve il çe be le di -
ye le ri nin so rum lu lu �u na ge çe cek tir. Bu ka -
ç� n�l maz d�r.

O hal de ön ce lik le ve özel lik le gar bi na -
la r� komp lek si ve Hay dar pa �a yö re si �s tan -
bul için son de re ce ya �am sal, fi zi ki plan la -
ma ve imar ka rar la r� na muh taç t�r.

�k ti dar par ti si ve be le di ye si nin bu alan ile
il gi li ta sav vur la r� ol du �u bi li ni yor. 2014 �s -
tan bul Ye rel Se çim le ri’nde CHP’nin bu yö -
rey le ve ya p� la r�y la il gi li esas l� ve ya ra t� c� fi kir
pro je le ri ni hal ka sun ma s� ge re kir. Bu böl ge
ge le cek �s tan bul’un son de re ce al�m l�, pres -
tij li bir ye ri ol ma ya la y�k t�r. �e hir için de ki ko -
nu mu, to pog raf ya s�, mül ki yet �art la r� bu ra -
da dün ya ya par mak �s�r ta cak bir �e hir do ku -
su olu� tur ma ya el ve ri� li dir. CHP be le di ye ci -
le ri nin, Hay dar pa �a so ru nu nu gar bi na s�n -
dan iba ret gör me yip Ha rem’e ka dar uza -
nan, Se li mi ye ve es ki Hay dar pa �a Has ta ne -
si (�im di rek tör lik) da hil bü tün yö rey le bir lik -
te ele al ma la r� ve bu nu se çim le rin id di al�
pro je le rin den bi ri ola rak top lu ma an lat ma la -
r�n da sa y� s�z fay da lar var d�r. 

Hay dar pa �a Ga r�’n� ko ru mak an cak ya -
p� c� ve ya ra t� c� yak la ��m lar la, ona ak�l c� i� -
lev ver mek le müm kün dür. Es ki ta rih sel bi -
na la r�n i� lev de �i �ik lik le riy le kul la n�m la r� n�n
çok ör nek le ri var d�r. Me se la Pa ris’in or ta -
s�n da ki “d’Or say Ga r�” mü ze ye dö nü� tü rül -
mü� tür. Tür ki ye’de de bu nun ör nek le ri ni
gö re bi li riz. Hay dar pa �a’da ki gör kem li Nu -
mu ne Has ta ne si �im di rek tör lük ve fa kül te
bi na s� d�r. Bir çok Sel çuk lu med re se si çe �it -
li il le rin mü ze le ri ol mu� tur. Ar t�k Hay dar pa -
�a’n�n tren is tas yo nu ola rak i� le vi ola ma ya -
ca �� n� gör mek ge re kir. Ya k�n za man lar da,
gar aç�k ken bi le, ana hat yol cu la r� n�n ço �u
Bos tan c�’da ine rek �eh re da ��l mak tay d�.
Gü nün ula ��m �art la r�n da in san la r�n Hay -
dar pa �a’da tren den ine rek va pur bek le yip
Ru me li ya ka s� na geç me yi ter cih et me le ri,
ne ya z�k ki ak la ya k�n de �il dir. Ke sin ti siz
met ro �e be ke si ve ana hat de mir yo lu, yol -
cu la r� kon for lu ve h�z l� �e kil de �eh rin is te -
dik le ri yer le ri ne ta �� ya cak t�r. 

Bu se çim ler de mev cut ik ti da r�n �eh rin
her nok ta s� n� mad di ç� kar gö züy le gö ren
an la y� �� na kar ��, in san la r� mut lu ede cek,
ha yat la r� na ka li te ka ta cak yep ye ni pro je le ri
top lu ma aç�k se çik an la ta rak ba �a r� l� olu -
na bi lir. Hem ele� ti ri hem de ça re le ri su nan
bir se çim söy le mi ne ih ti yaç var d�r.

Bu gün kü ida re, uzun ge cik me den son -
ra dev re ye gi ren Mar ma ray ba� lan t� la r�n da
mü hen dis lik ve plan la ma ha ta la r� yap m�� t�r.
Yurt ta� lar ak tar ma is tas yon la r�n da Mar ma -
ray’a ge çe bil mek için uzun ve yo ru cu me -
sa fe le ri yü rü mek ve ay r� ca ek üc ret öde -
mek zo ru da ka l� yor lar... Tak sim’den Ha c� -
os man is ti ka me ti ne ha re ket eden met ro,
Os man bey �s tas yo nu ya k� n� na ka dar ne -
den h�z la na m� yor? Bu, ida re ye so rul ma l� -
d�r. Ha c� os man’dan ge len hat t�n �i� ha ne
ve son ra s� na (Ye ni ka p�’ya), Tak sim’de ak -
tar ma yap mak s� z�n de vam et me si ge rek -
mez miy di? Bu mü hen dis lik ha ta s� de �il
mi dir? 

Hay dar pa �a, hem �eh rin ula ��m so run -
la r� hem de �e hir plan la ma ve �s tan bul’a
ça� da� ha yat alan la r� ka zan d�r ma ba k� m�n -
dan gar bi na s� so ru nun dan iba ret ol ma y�p
bu se çim le rin id di al� bir ko nu su ol ma l� d�r.
Siz ya ra t� c� ol maz sa n�z gö zü aç�k lar ma ri fet
sa hi biy mi� gi bi gö zü kür ler. 

Murat  KATOĞLU

H

YEREL SEÇ�MLER 
DOLAYISIYLA 
HAYDARPA�A

SANATKÜLTÜR

● Sem ra ÇE LE B�

Ti yat ro sa nat ç� s� Em re K� nay’�n Ka d� köy
Ana do lu Li se si’nden ki ra la y�p Ka d� -
köy’e ve ti yat ro dün ya s� na ka zan d�r d� ��

Du ru Ti yat ro için hu kuk mü ca de le si sü rü yor. 
Okul bah çe sin de bu lu nan ti yat ro nun bo -

�al t�l ma s� n� is te yen Ka d� köy Ana do lu Li se si
yö ne ti mi ve Du ru Ti yat ro’nun ku ru cu su K� nay
ola y� mah ke me ye ta �� d�.

Okul yö ne ti mi nin aç t� �� ‘ki ra söz le� me si -
nin fes hi’ da va s� n� ka zan ma s� n�n ar d�n dan K� -
nay, kar �� bir da va aç t�. Mah ke me, ‘ki ra
söz le� me si nin fes hi’ni dur dur ma ka ra r� al d�.

K� nay, yü rüt me yi dur dur ma da va s� so nu -
cu nu bek le me den kay ma kam l�k tan ge len teb -
li� le ti yat ro nun bir bö lü mü nün 11 Ara l�k

Çar �am ba gü nü bo �al t� la ca �� n� Twit ter he sa -
b�n dan du yur mu�, tüm ti yat ro cu dost la r� n� ve
ba s� n� o gün Du ru Ti yat ro’ya ça ��r m�� t�.Ti -
yat ro dün ya s� n�n az, ba s� n�n yo �un il gi gös ter -
di �i tah li ye için po lis ve za b� ta ekip le ri 11
Ara l�k sa ba h� sa at 10.30 ci va r� Du ru Ti yat -
ro’ya gel di. 

Tah li ye ka ra r� ve ri len Pi cas so Cep Sah ne -
si ve ti yat ro nun ida re oda s� n� Em re K� nay ile
bir lik te ge zen po lis ler, bo �al t�l m�� olan bu iki
oda n�n anah tar la r� n� tes lim ala rak mü hür le di,
kay ma kam l�k gö rev li si ta ra f�n dan ha z�r la nan
tu ta nak im za lan d�. 

� DA VA SO NUÇ LAN MA DAN
TAH L� YE KA RA RI

Da ha son ra avu ka t�y la bir lik te, des te �e ge-
 len ler le soh bet eden Em re K� nay, he nüz yü rüt-

 me yi dur dur ma ka ra r� n�n so nuç lan ma d� �� na
dik kat çe ke rek, “Bun dan iki y�l ön ce dört ay
bo yun ca bu ti yat ro yu ya pa bil mek için çok bü -
yük emek ve pa ra har ca d�k. O za man kim se
bi ze ‘bu ra ya ti yat ro ya pa maz s� n�z’ de me di.
�im di mah ke me ka ra r� bi le bek len me den ç� -
kar t�l ma ya ça l� �� l� yo ruz. Ne den bu ace le?” di -
ye sor du. “Oyu nun bi rin ci bö lü mü ta mam lan d�
ama he nüz so nu nu gör me dik” di yen K� nay bü -
yük sa lon da oyun la r�n de vam ede ce �i ni an cak
mah ke me den aleyh te bir ka rar ç�k ma s� du ru -
mun da bu ra y� da bo �alt mak zo run da ka la cak -
la r� n� be lirt ti. Bu du rum dan Ka d� köy Ana do lu
Li se si mü dü rü nü ve Okul Ai le Bir li �i’ni so-
 rum lu tu tan Em re K� nay, “Gö re cek si niz çok
de �il be� y�l son ra bu ra s� özel le� ti ri le cek ve sa -
t� la cak. Ön ce ti yat ro yu ata cak lar bu ra dan son -

ra da okul vas f� n� yok ede cek ler Çün kü bu ar -
sa Mo da’n�n en gü zel ye rin de bu lu nu yor. ��-
 tah la r� ka bar d�. Rant için ya p� yor lar”
id di as�n da bu lun du. 

� T� YAT RO CU LA RA S� TEM
Em re K� nay ve Du ru Ti yat ro eki bi nin ti y-

at ro dün ya s� na ve özel lik le de Ka d� köy’de sa-
 lon la r� bu lu nan ti yat ro sa nat ç� la r� na da si te mi
var d�. Ti yat ro sa nat ç� la r� n�n bas k� la ra kar �� bir-
 lik ola ma d� �� n� söy le yen K� nay, böy le bir gün -
de yal n�z b� ra k�l d�k la r� n� be lir te rek ge len le re
te �ek kür et ti. 

Tah li ye s� ra s�n da des te �e ge len ler ara s�n da
Oyun cu lar Sen di ka s� üye le ri, Bo �a zi çi Gös te -
ri Sa nat la r� Top lu lu �u’ndan oyun cu lar ve
Dün ya Ya zar lar Bir li �i PEN Tür ki ye Ba� ka n�
Ta r�k Gü ner sel de var d�. 

● Ha ri ka �eb nem KA RA BI YIK

Ka d� köy Be le di ye si 19 Ma y�s Kül tür
Mer ke zi’nde, ba ��� lar la ku ru lan kü tüp -
ha ne, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la -

mi Öz türk’ün de ka t�l d� �� bir tö ren le 28 Ka s�m
Per �em be gü nü aç�l d�. 

“Ya� mur lu ha va da s� cak bir aç� l�� ya p� yo -
ruz” di ye söz le ri ne ba� la yan Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, eme �i ge çen her ke se
te �ek kür et ti. Öz türk, söz le ri ni �öy le sür dür dü:

“19 Ma y�s Kül tür Mer ke zi mi zin So rum lu -
su Do çent Tü lay Çe le bi o� lu, 20 y� la ya k�n be-
 ra ber ça l�� t� �� m�z bir ar ka da �� m�z. Uzun
sü re den be ri bu ra da gö nül lü ola rak hem ö� re -
tim üye li �i hem ab la l�k hem an ne lik ya p� yor.
�na n� yo rum ki bu ra s� ona evi gi bi ge li yor, çün -
kü bu ra y� çok se vi yor, ay r�l ma s� müm kün de -
�il. Bu ra n�n yo �un bir �e kil de böl ge  hal k�
ta ra f�n dan kul la n�l ma s�n dan da bü yük mut lu -
luk du yu yo rum. Bi na la r� yap mak so run de �il,
önem li olan bi na la r�n iç le ri nin in san lar la  dol -
du rul ma s� ve ora dan fay da n�l ma s� d�r. Bu ra s� o
s� cak mer kez ler den bir ta ne si. Ba ��� lar la olu�-
 tu ru lan kü tüp ha ne, as l�n da ye ni sa t� lan lar dan
çok da ha de �er li. Geç mi� dö nem Cum hur ba� -
kan la r� m�z dan rah met li Ce lal Ba yar’�n k� z� Ni -
lü fer Ha n�m, 20 bin ki tap tan olu �an
kü tüp ha ne si ni bu ra ya ba ��� la d�. Bu de �er li

eser le ri pa ray la ara sa -
n�z bu la maz s� n�z,
emek ve ren le ri yü rek -
ten kut lu yo rum. Kü -
tüp ha ne yi, her ke sin,
sa� l�k l�, hu zur lu gün ler -
de kul lan ma s� n� di li yo -
rum, ha y�r l� ol sun.” 

Öz türk, ko nu� ma s� n�n ar d�n -
dan kü tüp ha ne nin kur de le si ni kes ti ve kü tüp -
ha ne ye des tek ve ren ba ��� ç� la ra te �ek kür
bel ge le ri ni sun du. 19 Ma y�s Kül tür Mer ke zi
Kü tüp ha ne si’nin olu� ma s� na kat k� la r� olan ba -
��� ç� lar �u isim ler den olu �u yor; Ah met Sa ra -
ço� lu, Ali Ne ca t� Ök tem, Ay lin Ya �ar
Sa r� göl,Can sen Gül ko kan, Em re Gü rer, Gök -
han T�r nak c�, Hik met Ar�k, �l yas Ema net, �s-
 ma il Me tin Si mav, Nec det Genç, Ned ret
Gül can, Öz ge De niz Boz kurt, Sa ba hat Ba k�r,

Seb la Ka ra ka zan, Sel min Bo dur, Sev da Oku-
 tur, Se vim Kres pi, Si may Bo dur, �eb nem Bo -
ra, Tan ju Öz de ner, Tü lin Ül ker, Üze yir
Ka ra b� çak, Ya zar lar Sen di ka s�, Yel da Kes kin,
Y�l d�z Me te, Yük sel Ok tay.

� HER TÜR K� TAP BU LU NU YOR
Kü tüp ha ne kül tür mer ke zi nin ci va r�n da

otu ran ve kül tür mer ke zin de ki ça l�� ma la ra ka -
t� lan ki �i le rin ba ��� la r�y la 1,5 y�l için de ku rul -
du.  Kü tüp ha ne de; fel se fe, psi ko lo ji, top lum

bi lim le ri, ta rih, co� raf ya, bi yog ra fi, din, se -
ya hat, ya ban c�-yer li ro man, hi kâ ye,

do �a bi li mi, ma te ma tik, ço cuk ki-
 tap la r� ve an sik lo pe di gi bi bir çok
tür de ki tap bu lu nu yor. Ki tap la -
r�n her bi ri ka te go rik o la rak s� -
n�f lan d� r�l d� ve okur lar için
ko lay l�k sa� lan d�. Bu nun ya n�

s� ra mer kez de ger çek le� ti ri len
kon fe rans la ra ait vi de o ka y�t la r� n�n

ar �i vi ni olu� tu ran DVD’le ri ço �al ta -
rak di ji tal kü tüp ha ne de olu� tu rul du. �s te -

yen ki �i ler bu ola nak tan ya rar la na bi li yor. 40-50
ki �i ka pa si te si olan kü tüp ha ne, ka fe ter ya ile ay -
n� ça l�� ma ye ri ni pay la� t� �� için ran de vu sis te -
miy le ça l� �� yor. 

Bu ra da ki et kin lik le re ka t� lan lar, 2 sa at
aray la te nef fü se ç� k� yor. Kü tüp ha ne, haf ta içi
her gün 14.00-20.00 sa at le ri ara s�n da, cu mar te -
si gün le ri ise on be� gün de bir 09.30 ile 18.30
sa at le ri ara s�n da hiz met ve re cek. Oku nan ki ta-
p lar d� �a r� ya ve ril mi yor.

Duru Tiyatro’nun içinde bulunan Picasso Cep Sahnesi ve idare odası,
kaymakamlıktan gelen tebli�le 11 Aralık Çar�amba günü bo�altıldı.

Kınay, dava sonuçlanmadan verilen tahliye kararına tepkili.

Foto�raflar:
Tutku D�R�

Bağış kitaplarla oluşan
KÜTÜPHANE AÇILDI

Gökçe ‘Merhaba’ dedi

Çevre halkının ba�ı�larıyla kurulan 19 Mayıs Kültür Merkezi’ndeki
kütüphane, geçti�imiz hafta törenle hizmete girdi. 

DURU TiYATRO 
kısmen tahliye edildi!

Emre Kınay,
Kadıköy
Anadolu
Lisesi’nin

verdi�i ‘Fark
Yaratanlar’

ödülüne de�er
görülmü�tü.

PEN Türkiye
Ba�kanı Tarık

Günersel Kınay’ı
yalnız bırakmadı.
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● Gökçe UYGUN

Ad la r� ge nel de f�k ra lar la an� lan, Tür ki -
ye top rak la r� n�n renk li ki �i lik le riy le
bi li nen et nik grup la r�n dan Laz lar;

kim lik le ri ne ve kül tür le ri ne sa hip ç�k mak
için ha re ke te geç ti. Ana do lu’nun en es ki dil-
 le rin den  Laz ca’n�n öl me me si için kol la r� s�-
 va yan Laz ay d�n la r�, hem bir hak hem de bir
gö rev ola rak Laz ca için ça l�� ma ya ba� la d�.
Bu ça l�� ma la r� da Laz Ens ti tü sü ku ra rak so-
 mut la� t�r d� lar. 

Biz de, mer ke zi Ka d� köy’de bu lu nan
ens ti tü yü zi ya ret ede rek, ku ru cu lar dan ya zar
Nük het Eren ve müzisyen-�a ir Mus ta fa Öz -
kurt ile ko nu� tuk. Eren ve Öz kurt’un an lat -
t�k la r� na gö re; Tür ki ye’de 600 bin ci va r�n da
Laz nü fu su var an cak sa de ce 250 bin ki �i  di -
li ni ko nu �a bil iyor. Üs te lik el de ki ara� t�r ma -
la ra gö re, Laz ca ko nu �an ve an la yan la r�n
sa y� la r� git tik çe aza l� yor. Hat ta UNEC SO,
Laz ca’y� yok ol mak ta olan dil ler lis te si ne al -
m�� bi le. �� te tam da bu nok ta da bir Laz en-
s ti tü sü ol ma s� n�n ge rek li li �i or ta ya ç� k� yor.
As l�n da 80’li, 90'l� y�l lar da Laz ca ya ili� kin
ça l�� ma lar bi rey sel ya da grup lar ha lin de
var m��, ba z� der gi ler ç� k� yor mu�. An cak bu
ha re ket le ri da ha ör güt lü bir ya p� al t�n da bir-
 le� tir mek ama c�y la Laz Ens ti tü sü ku rul mu�.  

� LAZ CA SEÇ ME L� D�L OL DU
Laz Ens ti tü sü’nün ilk ve en önem li fa ali -

ye ti Mil li E�i tim Ba kan l� �� ile gö rü� me ler
ya pa rak, Laz ca n�n seç me li ders ola rak oku-
 tul ma s� n� ve müf re da ta gir me si ni sa� la mak
ol mu�. �u an Ri ze (F�n d�k l�) ve Art vin (Ar -
ha vi)’de ki okul lar da is te yen ö� ren ci ler Laz -
ca ö� re ne bi li yor. Za ten ens ti tü de de Laz ca
ders le ri ve ril me ye ba� lan m��. Bu ders ler
Laz ca ö� ren mek is te yen, Laz kül tü rü ne il gi
du yan her ke se aç�k.  Laz Ens ti tü sü’nün k� sa
va de li he def le ri ara s�n da, Laz ca ders ve re -
cek  ö� ret men ler ye ti� tir mek,  Laz ca ders ler
için ki tap, söz lük gi bi ma ter ya lin ha z�r lan -
ma s� n� sa� la mak var. Laz ca n�n in san la r�n
gün lük ha ya t� na gi re rek ya �a ma s� için rad -

yo ve te le viz yon la r�n Laz ca ya y�n yap ma s�
da ens ti tü nün uzun va de li he def le ri ara s�n -
da….
� OR� J� NAL LAZ KEN T� �S TAN BUL!

Pe ki Laz la r�n ens ti tü sü ne den Tür ki -
ye’nin ba t� s�n da, �s tan bul/Ka d� köy’de ku rul-
 mu�? Ya n� t� ens ti tü sü ku ru cu la r�n dan
Mus ta fa Öz kurt’tan; “Biz de bir ata sö zü var -
d�r; ‘Ho pa’da adam öl dü, ya s� n� �s tan bul’da
tu tu yor lar’ di ye. �s tan bul’da o ka dar çok Laz
var ki, bu ra s� ade ta ori ji nal bir Laz ken ti!
Laz lar �s tan bul’un he men he men her sem -
ti nde var lar. Ama Ka d� köy bir çe kim ala n�,
Laz la r� da çe ki yor! Biz bu ra da ya �a ma y� se-
 vi yo ruz, bu ra da öz gü rüz. Ay r� ca Ka d� köy
Be le di ye si’ne de des tek le rin den ötü rü çok

te �ek kür edi yo ruz.’’
� LAZ CA �LE �L G� LE NEN LE RE DA VET

“Tek he de fi miz var o da Laz ca’n�n ya �a-
 ma s�…” di yen ya zar Nük het Eren ise �un la -
r� söy lü yor; 

“Laz  di li nin ma sal la r�, oyun la r�, des tan -
la r�, a��t la r�, �i ir le ri, öy kü le ri, �ar k� la r� unu -
tu lur ol du, yok ol ma ya yüz tut tu.   Ey lem ve
ha re ket yö nün den böy le si ne zen gin li �e, ma -
sal la r�n da ku la �a ho� ge len tat l� ses de� li �e
sa hip Laz di li nin ya �a ma s�, ge ni� le til me si,
ye ni den üre til me si sü re ci ne her kes  sa hip -
len me li ben ce. Önü müz de çok i� var ya pa -
cak. Bu nun için de- Laz ol sun
ol ma s�n-Laz cay la u� ra� mak is te yen her ke si
ens ti tü mü ze da vet edi yo ruz. �u gün ler de
Laz al fa be siy le il gi li ça l�� ma la r� m� z� son lan -
d�r mak üze re yiz.  Çiz gi film le rin Laz ca dub -
laj la ya y�n lan ma s� pro je miz söz ko nu su.
Bu nun d� ��n da in san la r� bi rara ya ge ti re cek
kül tü rel et kin lik, fes ti val gi bi ça l�� ma la r� m�z
da ola cak.”
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‘DOĞAYI KORU,
LAZCA’YI YAŞAT’

Laz Enstitüsü'nün aç�l��� vesilesiyle
geçti�imiz haftalarda Caddebostan Kültür

Merkezi'nde bir tören gerçekle�tirildi.
Kad�köy tam bir Laz usulü �ölene

evsahipli�i yapt�. “Do�ay� Koru, Lazca'y�
ya�at”, “Skudas nena” yaz�l� pankart�n
konuklar� kar��lad��� etkinlikte, Ay�enur

Kolivar, Erdal Bayrako�lu, Marsis sahne
ald�, Lazca �ark�lar söylendi, horon tepildi,

yöresel Laz yemekleri yenildi. Kaz�m
Koyuncu’nun özlemle an�ld��� etkinli�e, eski

milletveki Ak�n Birdal, HDP milletvekili
Levent Tüzel, BDP Diyarbak�r milletvekili
Altan Tan’�n da aralar�nda bulundu�u çok

say�da ünlü isim de kat�ld�. Törende
konu�an Laz Ensititüsü'nün Ba�kan� Prof.

Dr. Mehmet Bekaro�lu, Lazlar�n kendi
dillerini konu�amamas�n�n sorumlusunun

devlet oldu�unu vurgulad�. Bekaro�lu,
“Biz devlete kar�� bu nedenle öfkeli

de�iliz. Ama bundan sonra gerekenin
yap�lmas� önemli. Devletten, herkesten

bundan sonra gerekeni yapmas�n�
bekliyoruz” dedi. �lk olarak

üniversitelerde Laz dili ve Edebiyat�
bölümlerinin aç�lmas�n� istediklerini
belirten Bekaro�lu, Lazca yay�nlar

yap�lmas� için televizyon ve radyolar�n
kurulmas�n�, Lazca'n�n seçmeli dil
olmas�yla birlikte Lazca ö�reten

ö�retmenlerin yeti�tirilmesi gibi talepleri
olduklar�n� söyledi. 

Laz kültürü yeniden doğuyorLaz kültürü yeniden doğuyorLaz kültürü yeniden doğuyorLaz kültürü yeniden doğuyorLaz kültürü yeniden doğuyorLaz kültürü yeniden doğuyor
�stanbul’da ya�ayan Lazlar, dünyada bir ilki gerçekle�tirerek Lazca’yı ya�atmak için bir ‘Laz Enstitüsü’
kurdu. Do�u Karadeniz (Lazona) halkı olan Lazların, kendilerini en özgür hissettikleri yerlerin ba�ında

gelen Kadıköy’de hayata geçirdikleri enstitüde, Lazca dersleri verilmeye ba�landı bile…

Fo to� raf lar: Harika �EB NEM KA RA BI YIK / Evrim KE PE NEK

Ba�kan Selami
Öztürk, Laz Enstitüsü

açılı�ında enstitü
Ba�kanı Bekaro�lu’yla

sohbet ederken…

Nâzım Hikmet, Memleketimden �nsan
Manzaraları’nda Lazları �öyle yazmı�; (…)

“dümende ve ba� altlarında insanlar vardı ki
bunlar uzun e�ri burunlu ve konu�mayı
�ehvetle seven insanlardı ki sırtı lacivert

hamsilerin ve mısır ekme�inin zaferi için hiç
kimseden hiçbir �ey beklemeksizin bir �arkı

söyer gibi ölebilirlerdi…”

Laz �air Mustafa Özkurt, “Lazca rüzgâr gibidir; istedi�i melodiyi çıkarır,
istedi�i �ekilde eser. Bu kadar mükemmel bir dili, ya�lanmı� bir at gibi

çayıra salıp ölümünü beklemek insanlı�ın ayıbı olurdu ki biz Lazlar bunu
içimize sindiremezdik…” diyor.
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Be le di ye si ders ha ne ye gi de -
me yen ço cuk lar için aç t� �� etüt mer -
kez le ri ne bir ye ni si ni da ha ek le di.

Ha san pa �a’da hiz me te gi ren Ço cuk Etüt
Mer ke zi, il kö� re tim 3, 4 ve 5. s� n�f ö� ren ci -
le ri ile or ta ö� re tim 6, 7 ve 8. s� n�f ö� ren ci le -
ri ne hiz met ve re cek. 

Ka d� köy’de ika met eden ço cuk la r�n ö� -
re nim le ri ne kat k� da bu lun mak için 2009 y� -
l�n da ku ru lan Ço cuk Etüt Mer kez le ri ,
Hasanpa�a’da da faliyet göstermeye ba�lad�.
Yeni hiz me te gi ren Fa z�l Hüs nü Da� lar ca
Ço cuk Etüt Mer ke zi ile merkezlerin say�s�
4’e yük sel di. 540 ö� ren ci nin fay da la na ca ��
mer kez de ki tap lar, yap rak test ler ve de ne me
s� na v� ki tap ç�k la r� Ka d� köy Be le di ye si ta ra -
f�n dan üc ret siz ola rak ve ri le cek. 
� “BA� KAN AM CA HO� GEL D�N”

Ka d� köy Be le di ye si Fa z�l Hüs nü Da� lar -
ca Ço cuk Etüt Mer ke zi’nin aç� l� ��, 7 Ey lül
Cu mar te si gü nü ger çek le� ti ril di. Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’ü he -
ye can la ka p� da bek le yen mi nik le re ve li le ri
de e� lik et ti. Ba� kan Öz türk’ün ge li �iy le he -
ye can la r� kat be kat ar tan ço cuk lar ara s�n da
Ba� kan Öz türk ile ilk de fa ta n� �an lar da var -

d�. Be le di ye Ba� ka n� Öz türk gel di �in de et -
ra f� n� ku �a tan ço cuk la r�n sev gi si gö rül me ye
de �er di. Ba� kan Öz türk, me kân ço cuk la ra
ait olun ca on la ra kur de le yi bir lik te kes me yi

tek lif et ti. Öz türk, kur de le yi kes me den ön ce
ço cuk la ra etüt mer ke zi ne ad� ve ri len Fa z�l
Hüs nü Da� lar ca ile il gi li bil gi ver di. Fa z�l
Hüs nü Da� lar ca’n�n ede bi ya t� m�z da ki öne-
 mi ni k� sa ca an la tan Öz türk, ün lü ede bi yat ç� -
n�n ül ke si ne ve Ka d� köy'e çok �ey kat t� �� n�
do la y� s�y la hep ha t�r la na ca �� n� söy le ye rek,
“O, siz ço cuk la r� çok se vi yor du ve ge le ce �i -
mi zin bü yük le ri nin iyi e�i tim al ma s� n� is ti -
yor du. Bu ra y� da siz le rin iyi e�i tim al ma n�z
için siz le rin hiz me ti ne aç t�k. Gü le oy na ya
kul la n�n” de di.

Ba� kan Öz türk’e “Ba� kan Am ca Ho�
gel din” di ye ses le nen ço cuk lar kur de le yi
kes tik ten son ra Ba� kan am ca la r� n�n elin den
tu ta rak, etüt mer ke zi ni gez dir di ler.
� ‘ÇO CUK LA RI NIZ B� ZE EMA NET…’

Ba� kan Se la mi Öz türk, ay n� za man da an -
ne ve ba ba la r�n da yo �un il gi gös ter di �i aç� -
l�� tö re nin de ö� ren ci le re ba �a r� ve sa� l�k
di le di. An ne ve ba ba la r�n gö nül le ri nin ra hat
ol ma s� n� zi ra Ka d� köy Be le di ye si Fa z�l Hüs -
nü Da� lar ca Etüt Mer ke zi’nde ço cuk la r�n

son de re ce do na n�m l� ö� ret men le rin elin -
de, ders ha ne le ri ve özel okul la r� arat ma -
ya cak mo dern �art lar da e�i tim ve ö� re tim
gör dü �ü nü vur gu la yan Öz türk, böy le e�i -
tim yu va la r� na ge lin ce ak l� na ö� ret men
ba ba s� ile y�l lar ön ce bir ço cuk ken köy
oku lu nun s� ra la r�n da im kân s�z l�k lar için -
de otur du �u gün le ri ha t�r la d� �� n� ve duy -
gu lan d� �� n� ifa de et ti. 

Öz türk, “Ge le ce �i miz olan ço cuk la r� -
m� z�n, genç le ri mi zin ça ��n ge rek tir di �i
�art lar da ö� re nim gör me si için se fer ber
ol duk. Bu etüt mer ke zi miz de yav ru la r� m� za
biz den ar ma �an ol sun” di ye ko nu� tu. Etüt
Mer ke zi’nin ko ri dor du-
 v a  r � n  d a
ede bi ya t� -
m� z�n unu -
tul maz is mi
Fa z�l Hüs nü
Da� lar ca’n�n
an la t�l d� �� bir
bö lü mün ya -
p�l d� �� da dik -
kat çek ti.
Böy le ce ö� ren -

ci le rin bu önem li
is mi ta n� ma s� ve unut ma ma s� sa� lan d�. 

� ÇO CUK LAR MUT LU,
HER KES MUT LU

Pas ta ve ku ra bi ye ler le do lu tam da ço -
cuk la ra hi tap eden bir de kok tey lin dü zen -
len di �i aç� l�� ta ço cuk la r�n mut lu lu �u ise
gö rül me ye de �er di. Ö� ret men le riy le ili� -
ki le ri ni, ar ka da� la r�y la olan ile ti �im le ri ni,
na s�l bil gi sa yar kul lan d�k la r� na va ra na
ka dar ha yat la r�n da ki  de �i �im ve ge li� -
me le ri he ye can la Ba� kan Öz türk ve ve -
li le ri ne an lat ma he ye ca n� için de olan
ço cuk lar, etüt mer ke zi ne gel dik le ri için
okul da ba �a r� la r� n�n da art t� �� n� be lirt -

ti ler. “Ne Ma te ma tik ten ne �n gi liz ce den ko-
rk mu yo ruz” di yen ço cuk lar�n mut lu luk la r�
bü yük le ri ni de mem nun et ti.

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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Etüt mer ke zi ne gir di �i niz de bir an ön -
ce zil çal s�n da evi me gi de yim gi -
bi ba kan göz ler ye ri ne ���l ���l

ba kan göz ler, p� r�l p� r�l mi nik be-
 den ler kar �� l� yor siz le ri. Ya� la r�
kü çük ama dü �ün ce le ri, kav ra y�� -
la r� bü yük olan ev lat la r� m�z na s�l
da be nim se mi� ler etüt mer kez le -
ri ni. Okul dan eve ge lip ye mek
son ra s� bi raz din len dik ten son ra

on la r�n ca zi be mer -
ke zi ol mu� bu ra s�.

Ora da ne yok ki;
ders, al�� t�r ma ve ta bi
ki ha yat la r� n�n vaz ge -
çil me zi oyun lar... He -
le bil gi sa yar oyun la r�
yok mu, ders son ra s�
ö� ret men le ri nin

izin ver di �i öl -
çü de oyun ve

in ter net im kân la -
r� ço cuk la r� m� za su -

nul mu� bu mer kez de. �nan mak
güç ol sa da kon fo ru, te miz li �i ve
ka li te si ne ra� men her �ey üc ret -
siz. 

Ço cuk la r�n etüt mer ke ziy le il-
 gi li gö rü� le ri de �öy le:

� Ab dul lah Ka le: Ö� ret men le ri mi
çok se vi yo rum. Özellikle Meh tap ö� ret -
me ni mi çok se vi yo rum.

� Be güm Us lu lar: Etüt mer ke zi sü per.

S� nav la ra da ha iyi ça l� �� yo rum. Özel lik le
ma te ma tik ça l� �� yo rum.

� Can sel Uy sal: Me la hat
�e fi za de Or ta oku lu’na gi -
di yo rum. Bu ra da ders le -
ri me ça l� �� yo rum. Hem
de ki tap oku ya bi li yo -
rum kü tüp ha ne de. �n gi -
liz ce, Ma te ma tik
ders le ri var. Ma te ma ti �i

çok se vi yo rum.
� Cem re S�r ma: Me la -

hat Ak kut lu Or ta oku lu’na gi di -
yo rum. Okul Mü dü rü müz �l ter Ay gün

ve bu ra da ki ö� ret men le ri me çok te �ek kür
edi yo rum. Bi zim le ya k�n dan il gi le ni yor lar.
Ka dim, Bu rak, Tu� rul, Meh tap ö� ret men -
le rim si ze se lam söy lü yo rum ve si zi çok

se vi yo rum. Bu ra ya ge lin ce da ha
bir gü ve nim art t�.

� Ce ren Tat l�: Etüt
mer ke zi çok gü zel, ar ka -
da� l�k da öy le.

� Em re Ad� gü zel:
Ba� ka n� m� za bi ze böy -
le gü zel bir yer yap t� ��
için Fa ce bo ok'tan te �ek -

kür me sa j� m� ile ti yo rum
�im di.
� Em re So ner: Bu ra da ders -

le ri mi tek rar et me im kâ n�m olu yor. Ders -
le ri me çok kat k� la r� olu yor. �n gi liz cem
da ha çok ge li� ti.

� Fat ma-�lk nur Sa� d�ç: To ru nu mu
ge ti ri yo rum. Bu ra y� çok be �e ni yo -

ruz. Çok mem nu nuz. Al lah
ra z� ol sun Ba� ka n� m�z dan.
Çok mut lu yuz. Da ha ne
is te riz.

� K�y met-Gö nül
Ku�: Bu ra dan çok
mem nu nuz. Se la mi
Ba� kan’a, k� z� m� za böy -

le bir im kân sun du �u için
çok te �ek kür ede riz. Fi kir te -

pe’den her gün 2 y�l d�r k� z� m�
ge ti ri yo rum. Çok fay da s� n� gör dü k� z�m.

Bir k� z�m bu ra ya gel mi� ti Ana do lu li se si ni
ka zan d�. Ke� ke böy le yer ler da ha çok ol sa.

� Tay yar Ak y�l d�z: Okul da ö� ren dik -
le ri mi bu ra da pe ki� ti ri yo rum da ha gü zel

olu yor. S� nav la ra ça l� �� yo rum.
� Za ri fe Öz de mir: Etüt

mer ke zi çok iyi gi di yor.
Bu ra y� bil me yen ar ka -
da� la r� ma tav si ye edi -
yo rum. Mut la ka ge lip,
gör sün ler. Bu ra y� yap-
 t� ran Ba� kan Am ca m� -
za çok te �ek kür

edi yo rum.
� Zeh ra Ka le: Ders le ri -

min hep si ni se vi yo rum. Bu ra ya
gel me ye ba� la d�k tan son ra ki ilk s� na v�m
çok iyi geç ti. Okul dan gel dik ten son ra her
gün bu ra ya ge li yo rum. Bu ra y� bi ze ar ma -

�an eden her ke si çok se vi yo rum. Be le di ye
Ba� ka n� m�za te�ekkür ediyorum.

� �H T� YA CA CE VAP VE R� YOR
Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Etüt

Mer kez le ri 2009 y� l�n da Fi kir te -
pe’de 1 ders lik ve kü tüp ha ne ile
hizmete girdi. �u an da 3 bi ne ya -
k�n ö� ren ci Fa z�l Hüs nü Da� lar -
ca, Bed ri Rah mi Eyü bo� lu,
Ke mal Ta hir ve Ce mal Sü re ya

Ço cuk Etüt Mer kez -
le ri’nde ö� re nim

gö rü yor. Gi de rek
ta lep ar t� yor, mer kez -

ler de ih ti ya ca ce vap
ver mek için gi de rek
da ha bü yük bir ku rum
ha li ne ge li yor. 3. s� n�f -

tan 8. s� n� fa ka dar
ö� ren ci le re e�i -

tim ve ren ku-
 rum da bil gi sa yar
ders le ri, etüt ça l�� -
ma la r�, li se ye ha z�r l�k kurs la r�,
film gös te rim le ri, atöl ye, kü tüp -
ha ne hiz me ti, reh ber lik, zi hin sel
ge li �im et kin lik le ri ve ri le rek çe �it -

li et kin lik ler de dü zen le ni yor. Ak�l -
l� tah ta tek no lo ji si, bil gi sa yar l�

e�i tim tek no lo ji le ri de kul la n� l� yor.
Ço cuk lar e� le nir ken bi lim le ta n�� t� r� l� yor.
Na s�l m�? Si hir li Kim ya ders le ri kap sa -
m�n da ku ru buz dan bu lut olu� tur ma gi bi…

EV SI CAK LI �IN DA B�R ETÜT MER KE Z�

Abdullah
Kale

Begüm
Uslular

Cansel
Uysal

Cemre
Sırma

Ceren
Tatlı

Emre
Adıgüzel

Zarife
Özdemir

Zehra
Kale

Merkezin dinamik bir e�itim kadrosu var...

Akıllı tahtada
ders keyfi...
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● Gök çe UY GUN

Ka d� köy’ün ev sa hip li �in de dü zen le nen
ka d�n ça l�� ta y�n da, ka d� na kar �� �id det
ko nu sun da ye rel yö ne tim le rin kar �� -

la� t� �� so run lar tar t� ��l d�, çö züm plan la r� or-
 ta ya ko nul du. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin ev sa hip li �in de
ger çek le� ti ri len “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�”n�n so nuç bil dir ge si ya y�m lan d�.
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’da Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ba� la yan ve 3 gün
sü ren ça l�� ta ya, Tür ki ye ge ne lin de ka d�n ça -
l�� ma la r� ya pan 29 ye rel yö ne tim den ge len
ala n�n da uz man sos yal ça l�� ma c� ve din le yi -
ci ler ka t�l d�. 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� So -
nuç Bil dir ge si’nde “Tür ki ye co� raf ya s�n da
�id det, bir ile ti �im �ek li, k�s kanç l�k ema re si,
ya ni bir tür sev gi gös ter ge si ola rak kar �� m� za
ç�k mak ta d�r. ‘Se ven sev di �i ni yer den ye re
vu rur mu�’ ör ne �in de ol du �u gi bi ata söz le ri -
mi ze ka dar si ra yet et mi� ve iç sel le� ti ril mi� bir
�id det kül tü rü ile kar �� kar �� ya kal mak ta y�z.
Ba� ta alan ça l�� ma c� la r� ol mak üze re ifa de
ka l�p la r� m� z� ge le nek sel le� ti ril mi� �id det söy -
lem le rin den ay�k la ya rak kul lan ma ya yön len -
di ri ci bir dil an la y� �� n� te� vik ede bi li riz. Bu
ba� lam da ben zer bir so run ola rak kar �� m� za
ç� kan �l kö� re tim ki tap la r� n�n ve müf re dat
prog ram la r� n�n ye ni den dü zen len me si zo run -
lu lu �u, cin si yet ay r�m c� l� �� ile mü ca de le de te -
mel bir za ru ri yet te� kil et mek te dir” de nil di. 

� ÇO CUK GE L�N LER �Ç�N 
ÖZEL SI �I NAK

Ço cuk ge lin ler için ‘uz man la� m�� s� �� -
nak’ (ço cuk ge lin le rin ya �a d� �� trav ma lar ko -
nu sun da uz man la� m�� sos yal ça l�� ma c� la r�n
için de yer al d� �� al ter na tif bir s� �� nak) mo de -
li nin ge rek li li �i ne dik kat çe ki len bil dir ge de,
�id de tin ai le den ba� la d� ��, ai le içi ile ti �im

�ek li ha li ne dö nü� tü �ü ül ke miz de ba� ta te le -
viz yon lar ol mak üze re tüm med ya da ör nek
ai le ve dav ra n�� mo del le ri ni içe ren prog ram -
la r�n,  ka mu spot la r� n�n olu� tu rul ma s�, dü zen -
li ola rak te le viz yon lar da ya y�n lan ma s�,
ga ze te ve ha ber ler de yer al ma s� ge rek ti �i vur-
 gu lan d�. Bil dir ge de, özet le �u ko nu la ra de �i -
nil di; 
� Te le viz yon lar da ya y�n la nan po li tik �id de -
ti, ide olo jik da yat ma la r�, öte ki le� tir me yi,
nef ret söy lem le ri ni des tek le yen di zi ve di �er
prog ram la r�n de net len me si hu su sun da top -
lum sal ola rak ör güt le nil me si el zem dir.

� �id det le mü ca de le ça l�� ma la r�n da ka d�n -
lar ka dar er kek le rin de e�i til me si, bi linç len -
di ril me ye ça l� ��l ma s�, ya p� lan her tür lü
et kin li �e ta raf ol ma la r� n�n sa� lan ma s� ge rek -
mek te dir.           
� Ba� ta kol luk kuv vet le ri ol mak üze re, ad li
sü reç ça l� �an la r� na top lum sal cin si yet e�it li �i
e�i tim le ri ve ril me si, �id det le mü ca de le de da -
ha du yar l� ha le ge ti ril me le ri için dü zen li e�i -
tim le re de vam edil me si ve 6284 sa y� l�
mev cut �id det ön le me ya sa s� n�n uy gu la n�r l� -
�� n�n de net len me si ve ce zai mü ey yi de le ri nin
ol ma s� ge rek li li �i nin al t� çi zil mi� tir. S� �� nak
ça l� �an la r� n�n �id det le mü ca de le du yar l� l� ��
ta �� yan, alan ba k�� aç� s� na sa hip uz man lar
ara s�n dan se çil me si ve e�i ti ci nin e�i ti mi pro-
g ram la r� na dü zen li ola rak ta bi tu tul ma la r� ge -
rek mek te dir.
� 6284 sa y� l� ka nun uya r�n ca �id det ma� du -
ru ka d� na ko run ma ted bir ka ra r� ç� kar t�l d� ��n -
da, �id de ti uy gu la yan er ke �in de, �id de ti
ne den uy gu la d� �� n�n ara� t� r�l ma s�; ge rek li
hal ler de psi ki yat rik te da vi, mad de-al kol ba -
��m l� l� �� te da vi le ri ni al ma s� n�n sa� lan ma s�,
er ke �in de re ha bi li te edil me si; bu sü re cin ce -
zai mü ey yi de ler le ga ran ti al t� na al�n ma s� ge -
rek mek te dir. 
� Ka d�n la r�n s� �� nak ta kal ma sü re si ola rak
yö net me lik ler de yer alan 3-6 ay l�k za man di l-
i mi nin ka d�n la r�n güç len di ril me a�a ma la r�n da
ye ter siz kal d� �� ifa de edil mek te dir. Ka d�n la -
r�n ih ti yaç la r� na gö re, ku ra ca �� ye ni dü ze ne
ha z�r ha le ge le bil me si için da ha uzun sü re ye
ih ti yaç du yul mak ta d�r. Ka d�n la r�n s� �� nak -
lar dan ay r�l d�k tan son ra ki sü reç te ta kip edil -
me le ri ve mad di-ma ne vi des tek len me le ri
ge rek mek te dir.  An cak bu sü reç le rin de va -
m� n�n sa� l�k l� bir �e kil de sa� lan ma s� için ye -
rel yö ne tim le rin cid di bir büt çe ye ih ti yaç la r�
var d�r.  Bu ba� lam da so rum lu ba kan l� ��n ve
ye rel yö ne tim le rin el le ri ni ta ��n al t� na koy-
 ma la r� �art t�r.
� Ye rel yö ne tim le rin ve si vil top lum ör güt -
le ri nin bir lik te ça l� �a rak top lum sal pro je ler
üret me si za ru ri dir.  
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KENT Hareketleri, Kuzey Ormanlar�
Savunmas�, Forumlar Aras� Kentsel
Dönü�ümle Mücadele
Çal��ma Grubu’nun

ça�r�s�yla bir araya gelen
birçok kitle örgütü

“Ya�maya kar�� haydi
�stanbul’u savunmaya”
diyerek 22 Aral�k Pazar

günü saat 12.00’de
Kad�köy’de bulu�acak. 

�stanbul Kent Mitingi ad�yla
aç�lan internet sitesinden

yap�lan ça�r�da �u ifadelere
yer veriliyor: “�ehrimize,
mahallemize, park�m�za,
suyumuza, orman�m�za,

tarlam�za, bostan�m�za yönelik bu aç�k ve
organize sald�r� tüm h�z�yla sürüyor.

Zenginler için soylula�t�r�larak sermayeye
pazarlanan, muktedirlerin tepeden inme
kararlar�yla yönetilerek bütün do�al ve

kentsel e�ikleri zorlanan �stanbul �ehri can

çeki�iyor. �stanbul �ehriyle birlikte,
�stanbul halk� da parça parça ve hep

birlikte, geri dönü�süz bir insani
y�k�ma sürükleniyor. �nsanca,

güvenli, güvenceli ve sa�l�kl� bir
�ehirde ya�ama hakk�m�z; kent ve

kentli haklar�m�z; kendi
hayatlar�m�zla ilgili söz ve karar

hakk�m�z; insanl�k onurumuz hiçe
say�l�yor. �stanbul’da ya�ayanlar

olarak “Art�k Yeter! �stanbul
Bizimdir” diyoruz! Ya�am�m�z�n

her alan�na, kazan�lm��
haklar�m�za ve insanca

ya�ama olanaklar�m�za yönelik
bu sald�r�lar kar��s�nda �stanbul

halk�na sayg� gösterilmesini isteyerek
aya�a kalk�yoruz. Geri dönü�ü olmayan
bu kentsel, do�al ve insani y�k�ma kar��

y�llard�r parça parça yürüttü�ümüz
mücadeleleri birle�tirmek; art�k bu biçimde
yönetilmek istemedi�imizi hayk�rmak için

22 Aral�k’ta Kad�köy’de bulu�uyoruz.”  

Kadına yönelik şiddete
karşı işbirliği çağrısı…

Kadın örgütleri, kadına kar�ı
�iddet sorunun çözülmesi için
ba�ta Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlı�ı olmak üzere, 
ilgili bakanlıkları, yerel

yönetimler, STK’lar ve medyayı
çözüm sürecinde
i�birli�ine ça�ırdı.

İstanbul Kent Mitingi 22 Aralık’ta Kadıköy’de

Kapatılmaya öğrencilerden
TEPKi GELDi

MARMARA Üniversitesi’nde ö�renciler
taraf�ndan kurulan Atatürkçü Dü�ünce

Kulübü’nün kapat�lmas� üniversite
camias�nda tepkilere neden oluyor.

Üniversite bünyesindeki ö�renci
kulüplerinden biri olan Atatürkçü Dü�ünce
Kulübü’nün kapat�lmas� üzerine ö�renciler,

ba�ta sosyal medya olmak üzere farkl�
�ekillerde tepkilerini dile getirmeye

ba�lad�lar. Üniversitede ö�renci kulübünün
kapat�lmas�na tepkiler büyüyor. Ö�renci
kulübünün kapat�lmas�n� üniversiteliler,

sosyal medya üzerinden ele�tirmeye devam
ediyor. Atatürkçü Dü�ünce Kulübü’nün

kapat�lmas�, kulübün facebook adl� sosyal
payla��m sayfas�nda, “Marmara

Üniversitesi’nde Atatürkçü Dü�ünce Kulübü
Kapat�ld�” �eklinde foto�rafla duyurulurken,
Türkiye’nin farkl� üniversitelerinden gelen
foto�rafl� mesajlarla kulübün kapat�lmas�

ele�tiriliyor. �stanbul’daki di�er
üniversitelerin ö�renci kulüplerinin de ortak

bas�n aç�klamas� yaparak, Marmara
Üniversitesi Atatürkçü Dü�ünce Kulübü’ne

destek verdikleri sosyal payla��m sitesinden
duyuruldu. Ö�renci kulübünün kapat�lmas�,
Caddebostan Kültür Merkezi’nde 4 Aral�k
Çar�amba günü Ba�dat Caddesi Forumu

taraf�ndan düzenlenen ve �stanbul
Büyük�ehir Belediye Ba�kan Aday Aday�
Can Atakl�’n�n konu�mac� olarak kat�ld���
toplant�yla da ele�tirildi. Ayr�ca Atatürkçü

Dü�ünce Kulübü’nün kapat�lmas� nedeniyle

Marmara Üniversitesi ö�rencileri, Göztepe
Kampüsü’nde 5 Aral�k Per�embe günü

11.30’da toplanarak geli�meyi 
protesto ettiler. 

Marmara Üniversitesi Atatürkçü Dü�ünce
Kulübü’nün konuyla ilgili olarak haz�rlad���

metinde; üniversitelerin 
bilimin kalesi, Cumhuriyetin kurumlar�

oldu�u vurgulan�rken,
üniversite rektörlü�ünün Atatürkçü

Dü�ünce Kulübü’nü, yapt��� 29 Ekim
çal��malar�n� gerekçe göstererek ve uyar�da

bulunmadan kapatt��� belirtildi. Panelde
konu�an Marmara Üniversitesi Atatürkçü

Dü�ünce Kulübü Ba�kan� S�la Ay,
konu�mas�nda kulübün

geçmi�inden bahsetti. Kapat�lma
ile ilgili süreci anlatan S�la Ay, “29

Ekim Cumhuriyet Bayram� için
stant açma ba�vurusu yapt�k,

reddedildi. Arkas�ndan da kulüp
kapat�ld�” dedi. Kulübün

kapat�ld���n� ama henüz kendilerine
kapat�lmayla ilgili resmi bir belge

verilmedi�ini belirten Ay, konunun üzerine
gittiklerini, kapat�lmaya kar�� imza
toplad�klar�n� söyleyerek, “Kulübü

kapatt�rmayaca��z. Hukuki süreci de
ba�lat�yoruz” diye konu�tu. Ba�dat

Caddesi Forumu taraf�ndan Caddebostan
Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde
konu�an �stanbul Büyük�ehir Belediyesi

Ba�kanl��� Aday Aday� Gazeteci Can Atakl�,
neden aday oldu�u ile ilgili aç�klamalarda

bulunurken, halktan ald��� olumlu
yakla��m�n aday adayl��� karar�nda etkili
oldu�unu söyledi. Yakla��k 1,5 y�ld�r bu
konuda yo�unla�t���n�, toplumla iç içe

oldu�unu söyleyen Atakl�, son zamanlarda
anketlerde isminin görülmesinin umudunu

artt�rd���n� belirtti.
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● Gök çe UY GUN

Ka d� köy’de ta ri hi ya p� la r�n ona r� m�, ba -
k� m� için ça l�� ma la r� n� sür dü ren Ka d� -
köy Be le di ye si, bir pro je si ni da ha

ha ya ta ge çir di. Es ki Ka d� köy'den gü nü mü ze
ka lan na dir eser ler den olan, y�l lar ca ba k�m -
s�z ka lan ve cid di �e kil de y�p ra nan Ac� ba dem
Su Te ra zi si’nde, be le di ye ta ra f�n dan ya p� lan
rö lö ve, res ti tüs yon ve res to ras yon ça l�� ma la -
r� so na er di.  

Te ra zi nin aç� l� �� 10 Ara l�k Sa l� gü nü ger -
çek le� ti ri len bir tö ren le ya p�l d�. Ac� ba dem
hal k� n�n ka t� l� m�y la ya p� lan tö ren de ko nu �an
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
Ka d� köy Be le di ye si’nin uzun y�l lar d�r sür dür -
dü �ü ça l�� ma lar la ta ri hi ne sa hip ç�k t� �� n�
an�m sa ta rak, “Ha san pa �a’da ki ta ri hi kö� kü
Ka ri ka tür Evi ya p� yo ruz. Yel de �ir me ni’nde -
ki ki li se yi sa t�n al d�k. R�h t�m’da bu lu nan va
Ah met Ha �im’in ol du �u ifa de edi len evi de
res to re edi yo ruz. Bu gün de bu ra da Su Te ra -
zi si’ni aç� yo ruz. Bun dan do la y� gu rur lu yuz.

Bu su te ra zi si nin içi ne de bir fonk si yon ver-
 me yi, böy le ce bu ra y� ya �a yan bir yer ha li ne
ge tir me yi plan l� yo ruz” de di. Tö re ne ka t� lan
ÇE KÜL (Çev re ve Kül tür De �er le ri ni Ko ru -
ma ve Ta n�t ma Vak f�) Ba� ka n� ve Ta ri hi
Kent ler Bir li �i Onur sal Ba� ka n� Prof. Dr.
Me tin Sö zen de su te ra zi le ri nin ken tin sem bol
bi na la r� ol du �u nu vur gu la d�. 

Sö zen, “�s tan bul  ta rih bo yun ca hep su -
suz kal m��, bu ne den le ken tin ta ri hin de su te -
ra zi le ri ay r� bir önem ta �� yor. Bu ra s� da
Ana do lu ya ka s�n da ki önem li te ra zi ler den bi -
ri. Bu ya p� n�n res to re edi le rek, aya �a kal d� -
r�l ma s�, geç mi �in izi ni ko ru mak ad� na
önem li. Ka d� köy’e bu an lam da bir çok ça l�� -
ma ya p� l� yor. Ka d� köy kim li �i ni ko ru yor. Biz
de bu ça l�� ma la r� bir ki tap ha li ne ge ti ri yo ruz.
Ta ri hi Kent ler Bir li �i’nin ku ru cu ye rel yö ne -
tim le rin den olan Ka d� köy Be le di ye si, ta ri hi
mi ra sa sa hip ç� k� yor” di ye ko nu� tu. Tö re ne
ka t� lan bir Ac� ba dem sa ki ni, Ba� kan Öz türk’e
Ac� ba dem’de ki Os man l� me zar l� �� n� sor du.
Ba� kan Öz türk �u ya n� t� ver di;

“Te �ek kür ede rim, çok gü zel bir ko nu ya
te mas et ti niz. Biz yak la ��k 7 y�l d�r o me zar l� -
��n ba k� m� n� ya pa l�m di ye �s tan bul Bü yük �e -
hir Be le di ye si’ne ba� vu ru yo ruz. Ama her
se fe rin de, ba k� m� ken di le ri nin ya pa ca �� �ek-
 lin de ya n�t al� yo ruz. Ge çen ler de �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Ba� ka n� Ka dir
Top ba�’la bir gö rü� mem de ken di si ne bu ko -
nu yu an�m sat t�m. O da Me zar l�k lar Mü dür lü -
�ü’ne ta li mat ver di. Biz bu ko nu nun ta kip çi si
ola ca ��z.”

� �S TAN BUL’UN FARK LI 
SU TE RA Z� S�…

Su da �� t�m �e be ke le ri üze rin de ba s�n c�
ya ra la yan Su Te ra zi le ri ne �s tan bul'un pek çok
sem tin de rast la mak müm kün. Ayak ta ka lan
na dir ya p� lar dan olan Ac� ba dem Su Te ra zi si,
Ka d� köy es ki su yol la r� üze rin de yer al d� �� sa -
n� lan De po lu Su Te ra zi si’dir. Yak la ��k 4x5
met re bo yu tun da dört gen �ek lin de ve yak la -
��k 12 met re yük sek li �in de ki Ac� ba dem Su
Te ra zi si’nin, üs tün de ke mer li bir ya p� için de
10-12 m3 hac min de de po su ol du �u gö rü lü -

yor. Ya p� tar z� ve hid ro lik fonk si yo nu aç� s�n -
dan �s tan bul’da ki di �er su te ra zi le ri ne ben ze -
til mez. Ya p� Kü fe ki ta� ve tu� la ile örül mü�
y�� ma al ma ��k du var dan olu� mak ta olup bir
yü zün de iki adet pen ce re ve son ra dan aç�l d� -
�� dü �ü nü len gü nü müz de var olan bir ka p� ya
da sa hip. Te ra zi nin, bi li nen an tik Khal ke don
dö ne min den kal m�� ola bi le ce �i tah min edi li -
yor. Bi zan ti on an tik ken tin den de es ki ol du -
�u tah min edi len Khal ke don’un gü nü müz de
Kur ba �a l� de re ola rak bi li nen böl ge de ku rul -
du �u be lir ti lir ken, Fe ni ke di lin de “Ye ni
Kent” an la m� na gel di �i ifa de edi li yor. Su te-
 ra zi si nin de bu dö nem de ya p�l d� �� tah min
edi li yor. An tik ça� da Ka y�� da ��’n dan Ka d� -
köy’e ge len su yol la r� ko nu sun da bir ara� t�r -
ma n�n bu lun ma d� �� da kay de di lir ken, sa de ce
ken te ge len su yol la r� n�n Al t� yol’dan ken te
gir di �i be lir ti li yor. De po lu Su Te ra zi si Ha lit
A�a Cad de si’nden Ac� ba dem’e gi der ken yo -
lun sa� ta ra f�n da ya p� blok la r� ara s�n da s� k�� -
m��, an cak yok edil me mi� ve gü nü mü ze dek
ayak ta ka la bil mi�.
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ÖN CE SEV Gİ �
GERÇEK
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‹nal AY DI NO⁄ LU

nsan lar dün ya ya odak l�, ger çek ler den
uzak, ger çek zan net tik le ri �ey le re ba� -
l� bir ya �am sür dü rü yor lar; ger çek kar -
ma �a s� için de ya �� yor lar. Söz lük ler den

al� nan bil gi le re gö re: Ger çek; bir nes ne ve -
ya ni te lik ola rak var olan, var l� �� in kâr edi le -
me yen �ey de mek tir. Ger çe �in için de ya lan
yok tur. Ger çek dü �ü nü len, ta sa r�m la nan,
ha yal edi len de �il do �a da ki gi bi olan, do -
�a y� ay nen yan s� tan �ey dir. Ger çe �in as�l
ol ma s� ve ya as l�n dan bir par ça ol ma s� ge re -
kir.

Ef la tun “�n san lar ger çe �e de �il, ger -
çek gö rü nen �ey le re ina n�r lar” der.
San ki Ef la tun, yak la ��k 2500 y�l ön ce,
hem ken di dö ne mi nin, hem bu gü nün
in sa n� n� gör mü�. Çün kü in san lar ken di
üret tik le ri ger çek le re ina n� yor lar, dün -
ya sal ko �ul la ra gö re olu� tur duk la r� huy -
la r�, ah la k�, an la y� �� ger çek gi bi gö rü -
yor lar. Ger çek ten uzak la ��p ken di üret -
tik le ri �ey le ri ger çek ola rak gör dük le ri
za man ya �am la r� zor la �� yor. Dün ya sal
bil gi ler le, dün ya sal ger çe �e ula� mak
pa ra, pul, mal, mülk, ser vet, �öh ret gi bi
ge çi ci �ey le rin hep si ni ger çek gi bi gö -
rüp amaç edin mek hem ken di dün ya la -
r�n da hem de di �er in san lar la ara la r�n -
da önem li so run lar ya ra t� yor. Yan l��
�ey ler ara y�n ca ger çek bu lu na maz.
Ger çek an cak ken di ni ara ya na tes lim
olur.

Bil ge bir ki �i, “�n san gö züy le de �il,
yü re �iy le bak t� �� za man ger çe �i gö rür”
der. Göz bi zi her za man ya n�l t�r. Gör me
ey le mi göz den ge çip bey ne ula �an et -
ki ler le olu �ur. Gör me nin olu� ma s�, ya -
�a ma yan s� ma s� be yin yo luy la d�r. Be yin
de ay n� be den gi bi ölüm lü ve dün ya ya
ait bir or gan d�r. Oy sa ki ger çek, ölüm -
süz ve s� n�r s�z d�r. Ki �i nin ger çe �e ula� -
ma s� için ken di özü ne, ken di kal bi ne
ula� ma s� ge re kir. Kal bi miz Al lah’�n ne -
fe si ve sev gi siy le do lu dur. Ora da �ef -
kat, mer ha met, ba ��� la y� c� l�k ve tüm s� -
fat la r� ile Al lah mev cut tur. On lar ger -
çek tir, gö zün gör dük le ri ger çek de �il -
dir. Bir gün iyi, bir gün kö tü, bir gün
�öy le, bir gün böy le gö rür. Be yin ise her
�e yi o gün kü du ru ma gö re ve ç� ka r� na
uy gun �e kil de de �er len di rir. Ki min söy -
le di �i ni an�m sa m� yo rum ama bil ge ki �i -
le rin söy le di �i bir söz var d�r: “Al lah yo -
lun da yü rü yen dü rüst ki �i yal n�z ca ger -
çe �i söy ler, ak�l l� ki �i ise za ma na gö re
dav ra n�r, za ma n� ge lin ce ge re ke ni söy -
ler.” Gön lün de ki yü ce li �e, Al lah sev gi -
si ne, ger çe �e ula �an ki �i için ay, gün,
dil, din, �rk, mez hep, mil li yet hiç bir �ey
önem li de �il dir. Çün kü o hep si dir. Bu
an la y�� en gü zel Bir le� mi� Mil let ler Te� -
ki la t�’n�n ge nel mer ke zin de sim ge len -
mi� tir. Ge nel mer kez de bir iba det ha ne
var d�r; ne ca mi ye, ne ki li se ye, ne hav ra -
ya, ne di �er din le rin ma bet le ri ne, hiç bi -
ri ne ben ze mez;  o Al lah ger çe �i ne ula -
�an in sa n� sim ge ler. Be nim an la y� �� ma
gö re, in sa n�n han gi din den, mez hep ten
olur sa ol sun, hiç bir mi ma ri �ek le ba� -
lan ma ma s� n�, in san ol du �u nu bil me si ni,
in sa n�n bir li �i ne inan ma s� n� ve Al lah
ger çe �i ne ula �a cak hu zu ru bu bir lik te
bul ma s� n� ifa de et mek te dir. Çün kü in -
san ger çek mut lu lu �a an cak in san la r�
ay� ran en gel le ri or ta dan kal d�r d� �� za -
man ula �a bi lir.

Ger çek, dü �ü nü le cek, ta sa r�m la na -
cak, ha yal edi le bi le cek bir �ey de �il dir,
do �a da ki gi bi olan, do �a y� yan s� tan
�ey dir. Ger çek ta rif edi le mez ve an la t� -
la maz. Mev la na di yor ki: “Ne ka dar bi -
lir sen bil, söy le ye cek le rin kar �� da ki nin
an la ya ca �� ka dar d�r.” Se nin söy le dik le -
rin ve ta rif le rin de se nin gör dü �ün ve
an la d� ��n ka dar d�r. O ne den le hiç kim -
se yi yar g� la ma mak ve hü küm ver me -
mek ge re kir. Çün kü hü küm le rin ve de -
�er yar g� la r� n�n tü mü in san ürü nü dür.
�n san ne yi ta rif eder se et sin ger çek ten
uzak la ��r. Do �a da hiç bir �ey sa bit de -
�il dir. Her �ey her an de �i �ir. Bu den li
de �i �i min için de bi zim söy le di �i miz her
�ey zan dan iba ret tir. Ne hak k�n da ko -
nu �ur, ne hak k�n da yar g� da bu lu nur ve
ka rar ve rir se niz, bi li niz ki o ger çek de -
�il, si zin yo ru mu nuz dur. Haz re ti Mu -
ham med bir gün na maz dan son ra ca mi
av lu sun da soh bet eden ce ma ati gö rür,
ne ko nu� tuk la r� n� so rar. “Al lah’�n za t� n�
ko nu �u yo ruz” der ler. “Ak l� n� za ne ge lir -
se gel sin, bi li niz ki o Al lah de �il dir” bu -
yu rur.

Ger çe �in en bü yük dü� ma n� ta raf -
tar l�k t�r. Han gi ko nu da ve ya ki min ta ra -
f�n da olur sa n�z olu nuz ger çek ten uzak -
la ��r s� n�z. Ta raf tut mak, o ta ra f� sev -
mek, o ta ra f�n de �er yar g� la r� n� ka bul
et mek de mek tir. Oy sa ki ger çe �e yal -
n�z ca ger çek ara y� ��y la ula �� l�r. Ba� ka
yol lar, ba� ka ta raf lar ba� ka ara y�� lar
de ne di �i niz za man önü nüz de bin ler ce
yol gö rür sü nüz. Siz fark l� yol lar de ne -
dik çe ger çek siz den uzak la� ma ya ba� -
lar.

Ev ren de hiç de �i� me yen bir tek ger -
çek var d�r: Yü ce Al lah. Onun yo lu na
gir di �i niz, onun yo lun da yü rü dü �ü nüz
za man ha ya t� n�z ko lay la ��r, kal bi niz ay -
d�n la n�r. Ya �a m� n�z da ki tüm yan l�� an -
la ma lar kay bo lur.            

İ

Acıbadem semtinin simgelerinden olan 
binlerce yıllık Su Terazisi, Kadıköy Belediyesi

tarafından restore edildi.

Acıbadem’in su terazisi onarıldı

Sos yal Med ya ala n�n da ba �a r� l� yö ne ti -
miy le ad�n dan söz et ti ren Ka d� köy Be -
le di ye si, bu ba �a r� s� n� �TÜ �� let me

Mü hen dis li �i Ku lü bü’nün Turk cell Su pe -
ron li ne spon sor lu �un da dü -
zen le di �i Sos yal Med ya
Ödül le ri’nde ken di ka te go ri -
sin de al d� �� ödül le taç lan d�r d�.
�n ter net üze rin den 400 bin ki -
�i nin oy la r�y la be lir le nen Sos -
yal Med ya Ödül le rin de Ka mu
Ku ru mu ka- te go ri sin de ödü lü
ka za nan, Ka d� köy Be le di ye si
ol du. �TÜ �� let me Mü hen dis -
li �i ta ra f�n dan ilk ola rak 2010
y� l�n da dü zen le nen ve Tür ki -
ye’de Sos yal Med ya ala n�n da
en önem li ödül ler den bi ri olan
Turk cell Su pe ron li ne Sos yal
Med ya Ödül le ri, dü zen le nen
tö ren le sa hip le ri ni bul du. 6.Bi -
li �im Tek no lo ji le ri Zir ve si’nin
ka pa n� ��n da �TÜ Mas lak Kam-
 pü sü Sü ley man De mi rel Kül tür Mer ke -
zi’nde dü zen le nen ödül tö re nin de, Sos yal
Med ya’n�n y�l d�z la r� aç�k lan d�.

Bi rey sel ve ku rum sal alan da sos yal
med ya y�l d�z la r� �n ter net üze rin den 400 bin
ki �i nin oy la r� ile be lir len di. Her ka te go ri de

tek ödü lün ve ril di �i ya r�� ma da, Ka d� köy
Be le di ye si, Ka mu Ku ru mu ka te go ri sin de
sos yal med ya ödü lü nü ka za nan tek ka mu
ku ru mu ol du. Ka d� köy Be le di ye si’nin ra -

kip le ri ara s�n da �s tan bul ve
An ka ra Bü yük �e hir Be le di -
ye le ri ile Genç lik ve Spor
Ba kan l� �� var d�. Cey hun Y�l-
 maz’�n sun du �u, sa nat, si ya -
set, spor, med ya
dün ya s�n dan seç kin da vet li -
le rin ka t�l d� �� ödül tö re nin de,
Ka d� köy Be le di ye si’nin ödü -
lü nü Özel Ka lem Mü dü rü
Kad ri ye Ka sa po� lu al d�. Ka -
sapo� lu, yap t� �� te �ek kür ko -
nu� ma s�n da, “Ka d� köy
Be le di ye si, Sosyal medyada
kamu kurumlar�n�n cid di ve
so �uk ima j� n� y� ka rak, ka mu
ku ru mu da ol sa sos yal med ya
ala n�n da se ve cen, sa mi mi,
h�z l�, do� ru la r� söy le yen, ki -

mi za man bir dost, ki mi za man bir a�a bey
ba zen de ar ka da� olu na bi le ce �i ni gös ter di ”
dedi. Kadriye Ka sa po� lu, ödü lü Ka d� köy lü -
ler ve sos yal med ya he sap la r� n� yü rü ten
ekip ad� na al d� �� n� da be lir te rek, halk oy la -
ma s� na ka t� lan la ra te �ek kür et ti. 

Kadıköy Belediyesi’ne
SOSYAL MEDYA ÖDÜLÜ

Sosyal medyayı
en iyi kullanan
kamu kurumu
olarak seçilen

Kadıköy Belediyesi,
ödülünü aldı.
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● Röportaj: Gökçe UYGUN

Ya zar Me li ha Akay uzun y�l lar Ka d� köy
r�h t� m�n da bir otel de ça l�� m��. Gö rev
sü re sin ce ni ce ki �i ler le ta n�� m��, de �i -

�ik hi kâ ye le re �a hit ve or tak ol mu�. Bu ta n�k-
 l�k la r� n� da Ba dem �e ke ri ro ma n�n da
an la t� yor. Sö zün da ha s� Akay’da… 

� Ba dem �e ke ri ilk ki ta b� n�z de �il. An -
cak ya k�n za man da 2. bas k� s� n� yap t�. Ek se -
ri yet le on dan bah set mek is te rim zi ra
Ka d� köy’de ge çi yor ro man. 

Ev te ilk ki ta b�m 2. ro ma n�m,  5. ki ta b�m.
�lk 3 ki ta b�m öy kü ki ta b�y d�. �lk öy kü ki ta -
b�m Ya� mu ra Tu tu lan lar’da Ka d� köy s�k ça
ge çi yor du.  Ba dem �e ke ri ise ta ma men Ka -
d� köy’de ge çen bir ro man. As l�n da bir �e kil -
de her ki ta b�m da Ka d� köy’ü vur gu lu yo rum.

� O hal de Ka d� köy’le ba �� n� z� ko nu �a -
l�m bi raz…

Ka d� köy’le ba ��m ta ma men i� le ala ka l�.
Ben Bur sa l� y�m esa sen, y�l lar ev vel ön ce i�
için �s tan bul’a ta ��n d�m. 11 y�l (1999 dep re -
min he men son ra s�n da gel dim, Ocak
2011’de ay r�l d�m) Ka d� köy’de Si don ya
Ote li’nde i� let me ci ola rak ça l�� t�m, ya �a -
d�m. Be nim için özel bir ye ri var Ka d� -
köy’ün. Özel lik le ote lin bu lun du �u
Nem li za de So kak ve he men ar ka so kak olan
Or taç So kak. Bu so kak la ra ben ‘de ni ze ko �an
so kak lar’ ad� n� tak t�m. Nem li za de ne ka dar
ha re ket li, ke� me ke� li, can l� ise Or taç o ka dar
sa kin ve hu zur lu. Ve bu te zat l� �� sa de ce bir
bi na, bir ka p� ay� r� yor. Bu te zat l�k hep il gi mi
çek ti. Bir bir le ri ne ben ze se ler di böy le ol ma -
ya cak t�,  bel ki ben de bu ka dar et ki len me ye -
cek tim.

� Bir rö por ta j� n�z da “Ka d� köy �s tan -
bul’un dün ya ya aç� lan tek ka p� s�” di yor su -
nuz. Bu cüm le üze ri ne bi raz da ha
ko nu� ma n� z� is te rim..

(Rö por ta j� yap t� �� m� Si don ya Ote li’nin te -
ra s�n dan gör dü �ü man za ra y� be tim li yor… )
Uzak di yar lar dan ge len bü yük tan ker ler Bo -
�az lar dan ge çi yor ve bu ba k�� aç� s� na bak t� -
�� m�z da Ka d� köy ka p� gö re vi gö rü yor.
�s tan bul’un dün ya ya aç� lan birçok ka p� s� ola-
 bi lir. An cak i� ola rak, ih ra cat ba k� m�n dan ka -
p� olu yor be nim ba k�� aç� ma gö re. Ge ce si
ba� ka gün dü zü ba� ka olu yor Ka d� köy’ün.
Özel lik le R�h t�m’�n  ge ce si ve gün dü zü ara -

s�n da bü yük bir te zat l�k var. Ka d� köy her ge -
çen gün de �i �iyor ve ge li �i yor. 

� Bir otel de ça l�� mak na s�l bir duy guy -
du? Bir ya zar ola rak si ze ne kat t�?

Otel ci lik in san la r� ta n� mak için çok uy gun
bir mes lek. Her ke sim den fark l� fark l� in san -
la ra ev sa hip li �i et mek, k� sa da ol sa on lar la
pay la ��m lar da bu lun mak… Bu ra da ça l� ��r ken
çok hu zur luy dum. Otel evim ol mu� tu.

� Bu ra da ki kar �� la� ma lar m� si zi yaz-
 ma ya it ti?

Evet bir tür mi sa fir le re ve ça l�� ma ar ka -
da� la r� ma ve fa bor cu… Ki tap la r�m da bu ra -
dan esin len dim. �u an otur du �u muz te ras ta ki
gün ba t� m� man za ra s� be ni çok et ki ler. Bu ra -
dan be nim bak t� ��m ba k�� aç� s� ile r�h t�m dan
bu ra ya ba kan ki �i Ka d� köy’ü çok fark l� gö rü -
yor. Ba k�� aç� s� fark l� l� ��...

� Ya zar ol du �u nu zu söy le di niz mi otel
mi sa fir le ri ne?

Ha y�r söy le me dim çün kü söy le sey dim
yüz le ri ne is ter is te mez bir mas ke ta ka cak lar -
d�. On la r� te dir gin et mek is te me dim.  Ama
son ra s�n da ta bi ki söy le dim ve izin is te dim
on lar dan. Ger çi kim se yi bi re bir yaz ma d�m.
Hiç bi ri si ken di ba �� na ka rak ter de �il, bir kaç
ki �i den bir ka rak ter olu� tur dum.

� Ro man tek me kân da geç me si ne kar -
��n çok ka rak ter li, çok ha re ket li…

24 sa at aç�k ve mi sa fi ri hiç bit mi yor. Ve
ben 24 sa at bo yun ca hi kâ ye ler din li yor dum.
Ko nu ve me kâ n�n ko nu mu ge re �i fark l� kül -

tür ler den, fark l� din ler den ki �i le ri bir ara ya
ge tir dim. Bü yük ken te uyum sa� la ma ya ça l� -
�an, bo ca la ma lar ve kay g� lar için de ye ni bir
ha yat tut tu ran ka rak ter ler ön plan da ki tap ta.
Öy kü le ri bir bi rin den ay r�, yaz g� la r� da öy le
ama ki ta b�n ba ��n da giz le dik le ri ye te nek ve
ha yal le ri ki ta b�n so nun da sa hip ç�k t�k la r� ve
ses len dir dik le ri söz ler ola rak ç� ka cak kar �� -
m� za, ka der le ri ni el le ri ne ala cak ve ye ni ha-
 yat lar ku ra cak lar.

� Ba dem �e ke ri ro ma n�n kah ra man la -
r�n dan bi ri de otel sa hi bi nin mi nik kö pe �i
Prens… O da ger çek mi?

Evet ger çek ten bu ra da Prens ad�n da bir

kö pek ya �a d�. Ba dem �e ke ri ise be nim
Prens’e ver di �im isim di. Biz Ba dem �e ke -
ri’yle bu ra da ta n�� t�k ve çok sev dik bir bi ri -
mi zi. Ben onu o� lum ola rak be nim se dim,  o
da be ni an ne si. Ba dem �e ke ri �u an cen net -
te… Ro ma n� yaz d� ��m y�l lar da tek no lo ji al�p
ba �� n� git mi� ti. Tek no lo ji her �e yi h�z lan d� r� -
yor du ama in san la r�n di �er in san lar la, do �ay -
la ve do �a da ki di �er can l� lar la ili� ki si gi de rek
aza l� yor du -ki bun lar hâ lâ böy le-bu nu a� ma -
n�n yol la r�n dan bi ri;  öte ki can l� lar la ku ra bi -
le ce �i miz ile ti �im ben ce. Bu na dik kat
çek mek için Prens’i kat t�m ki ta ba. Ro man ya -
y�n lan ma dan ön ce bir ve da mek tu bu yaz d�m
ro ma n�n ar ka s� na Prens’e. 

� Son ola rak; ye ni ki tap ha z�r l� yor mu -
su nuz ve Ka d� köy var m� için de.?

�u an yaz d� ��m ro man da ta ri hi olay la r�
ele al� yo rum. Otel den ay r�l d� ��m için Ka d� -
köy’den de uzak kal d�m.  Bi lin  çal t�m da Ka -
d� köy’ün de rin bir ye ri var. Bun dan son ra
ya za ca ��m her öy kü ve ro man da Ka d� köy
ola cak di ye tah min edi yo rum.

Meliha Akay, Kadıköy’de bir otelde yolları kesişen
farklı insanların yaşadığı 40 günün hikayesini
anlattığı Badem Şekeri romanında, üç kuşak

arasındaki uzaklıkların yanı sıra hayvan ve insan
arasındaki sevgi bağının gücüne, hızlı yaşamla

birlikte yitirilen güven duygusunun yeniden
kazanımına dikkat çekiyor.
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BiR KADIKÖY OTELiNiN
Badem�eker’li öyküsü…

KADIKÖY’DE bir otelin i�letmecisi olan
eski devrimci Recep Bey, radikal bir
kararla otel yönetimini k�sa süreli�ine
ye�eni Sedef’e b�rak�r. Ço�u ta�radan
gelmi�, büyük kente uyum sa�lamaya

çal��an otel personelinin ya�am�, Sedef’in
ans�z�n otele geli�i ve ard� ard�na ya�anan
olaylarla de�i�ime u�rar. Ve art�k ekibin

bir parças� olan, otel sahibinin minik
köpe�i Prens… Sedef ve Prens aras�nda
kurulan tan�ms�z sevgi, otel çal��anlar� ve
misafirlerinin kendileriyle yüzle�melerine,
geçmi�leriyle hesapla�malar�na neden

olur. Yitik bir a�ktan ç�kan k�rg�n ve
umutsuz Sedef, Recep Bey’in zengin ve

��mar�k k�z� Elif, ona kar��l�ks�z bir a�k
besleyen otel çal��an� Selim, arkeolog

Andreas, kaptan Göksun, sokak çalg�c�s�
Nikolay, Ç�ld�r Gölü yak�nlar�nda otel
açma heveslisi Leylâ ve di�erleri…

BADEM
ŞEKERi’NDEN…

Fo to� raf lar:
Ha ri ka �eb nem KARABIYIK

MELiHA Akay, 1960 y�l�nda
Mustafakemalpa�a’n�n Tepecik

Köyü’nde do�du. Liseyi ayn� ilçede
bitirdi. Turizm ve otelcilik e�itimi ald�.

Uzun y�llar Kad�köy’de bir otelde
i�letme sorumlusu olarak çal��t�.
Bir o�lu var. Yaz�n çal��malar�

kitapla�madan önce Varl�k, Ya�as�n
Edebiyat, Mum, �nsanc�l gibi

dergilerde yay�mland�. �lk öykü kitab�
Ya�mura Tutulanlar (2002), Gülü�ün

Gelincik Tarlas� (2004) ve Ya
Kaybolursan (2006) Epsilon Yay�nc�l�k
taraf�ndan yay�nland�. �lk roman Ate�in
Külü Suyun Mili (2008) Pupa Yay�nlar�,

Badem �ekeri (2011-2013),
Çileklik (2013) Gita Yay�nlar� etiketiyle
okula bulu�tu. Ya�mura Tutulanlar’�n

ve Gülü�ün Gelincik Tarlas�’n�n
yeni bask�lar� da Gita Yay�nlar�

taraf�ndan yap�ld�.

BURSA’DAN
KADIKÖY’E…

Akay’a göre, Ortaç Sokak
Kadıköy’ün en özel soka�ı…

Akay ile
uzun yıllar

çalı�tı�ı
Sidonya
Oteli’nin

güzel
manzaralı
terasında
konu�tuk.
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● Mustafa SÜRMEL�

Bu haf ta rö por ta j� m� z� Mar ma ra Üni ver si te si
Pen dik E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si Pe di -
at rik �m mü no lo ji Ana bi lim Da l� ’n�n genç Ö� -

re tim Üye si Doç. Dr. Tunç Ak koç ile ‘kök hüc re’
ko nu su üze ri ne yap t�k. Zi ra bu haf ta Ka d� köy önem -
li bir t�p zir ve si ne ev sa hip li �i ya pa cak ve bu zir ve -
nin ko nu su da ya �am sal mu ci ze ye ha iz “Kök
Hüc re”… Doç. Dr. Tunç Ak koç, Türk �m mü no lo ji
Der ne �i ve Mar ma ra Üni ver si te si Ec za c� l�k Fa kül -
te si i� bir li �i ile Mar ma ra Üni ver si te si ta ri hi Hay dar -
pa �a Kam pü sü’nde Prof. Dr. Re �at Kay nar
Kon fe rans Sa lo nu’nda ilk üç sem poz yum da ol du �u
gi bi 4. kök hüc re sem poz yu mu na da ba� kan l�k ede-
 cek.  4 y�l d�r bu önem li ko nu da se si ni du yur ma ya ça -
l� �� yor genç bir bi lim ada m� ola rak. Geç ti �i miz

y�l lar da hem aka de mis yen le rin hem de ö� ren ci le rin
yük sek oran da ka t� l� m� ile ger çek le� tir dik le ri sem-
 poz yu mun 4. sü nü bu y�l bü yük bir he ye can la dü -
zen le ye cek le ri ni söy le yen Doç. Dr. Tunç Ak koç, bu
sem poz yu ma ‘kök hüc re’ ko nu su ile il gi li önem li bi -
lim in san la r� n�n ka t� l� m� sa� la n�r ken, genç ara� t�r -
ma c� la ra da yap t�k la r� bi lim sel ça l�� ma la r� sun ma
im ka n� su nul du �u nu vur gu la d�. Bu y�l 400’e ya k�n
bir ka t� l� m�n bek len di �i ni söy le yen Doç. Dr. Tunç
Ak koç, kök hüc re ko nu sun da hem bi lim ca mi as� n�n
hem de hal k�n do� ru bil gi len me si ni sa� la ma y� amaç
edin dik le ri ni, zi ra bu ko nu da do� ru bil gi len me ye ih -

ti yaç ol du �u nu  vur gu lu yor.
“Kök hüc re ile il gi li ça l�� ma lar 1960 y�l la r� na

uza n� yor. �lk ola rak He ma to po ie tik kök hüc re le rin
(ke mik ili �i kay nak l� kök hüc re ler) el de edil me si, ta -
n�m lan ma s� ve çe �it li kan kay nak l� he ma to lo jik has -
ta l�k lar da kul la n�l ma s� ile bi lim, t�p dün ya s� na gir di.
Ke mik ili �i na kil le ri gü nü müz de kan ele man la r� n�n
ek sik li �i ne ba� l� ma lig ni te ler de ba �a r� ile uy gu la n� -
yor” di yen Doç. Dr. Ak koç, gü nü müz de bir çok do-
 na n�m l� has ta ne de bu tür na kil le rin ya p�l d� �� n� ve
sa� ka l�m oran la r� n�n önem li öl çü de art t� �� n� söy le -
di. Doç. Dr. Tunç Ak koç kök hüc re le rin kul la n�m
alan la r� hak k�n da da �un la r� söy le di: “Kök hüc re le -
rin kul la n�m alan la r� çok ge ni�. Do ku ve or gan red-
 din de, nö ro lo jik has ta l�k lar da, ke mik ha sar la r�n da ve
ya ra lan ma lar da, ya �a ba� l� ge li �en kör lük ler de, di -
ya bet te Alz he mi er ve Par kin son’da, duy ma kay b�n -
da ve bir çok kro nik has ta l�k ta kul la n� l� yor. Umut
ve ri ci ye ni ça l�� ma la ra de vam edi li yor. Biz ler de
ken di ça l�� ma gru bu nuz da As t�m has ta l� ��n da kök
hüc re uy gu lan ma s� üze ri ne de ney sel ça l�� ma lar sür -
dü rü yo ruz. Bu kap sam da Tü bi tak des tek li pro je mi -
zi ta mam la d�k, çe �it li bi lim sel top lan t� lar da su num lar
yap t�k ve XI II. Ulu sal T�b bi B� yo lo ji ve Ge ne tik
Kon gre si’nde söz lü bil di ri ala n�n da ikin ci lik ödü lü -
nü al d�k. Bu ko nu da ki ça l�� ma la r� m�z ye ni pro je ler -
le de vam edi yor.”  

YA�AMSA�LIK13 - 19 ARALIK 2013

Kadıköy bu hafta 4. Kök Hücre
Sempozyumu’na ev sahipli�i

yapacak. Marmara Üniversitesi
Haydarpa�a Kampüsü’nde

düzenlenen sempozyumda, kök
hücre çalı�maları ve insan ya�amı

için önemi vurgulanacak.

KADIKÖY Belediyesi Engelli
Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi,
Engelsiz Ya�am Fuar�’na kat�ld�.
�stanbul Fuar Merkezi’nde, 5-8
Aral�k 2013 tarihleri aras�nda

gerçekle�tirilen “Engellilere özel
ürünler, hizmetler ve özel e�itim

kurumlar�” konulu Engelsiz Ya�am
Fuar�’na, Kad�köy Belediyesi bu y�l

5. kez i�tirak etti. 15 bin ki�inin
ziyaret etti�i fuarda Kad�köy
Belediyesi engelliler alan�nda

sundu�u hizmetlerin
tan�t�m�n� gerçekle�tirdi.

Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk de merkezin
fuardaki stand�n� ziyaret etti.

Engelsiz Ya�am Fuar�’na;
yerel yönetimler, engelli

teknolojisi üreten firmalar,
Sivil Toplum Kurulu�lar� ve
rehabilitasyon merkezleri

kat�ld�. Ulusal ve uluslararas�
ölçekte engellilere özel ürün,
teknoloji ya da hizmet sunan

kurulu�lar�n tek çat� alt�nda
topland��� fuarda, konuyla

ilgili sivil toplum
kurulu�lar�n�n da katk�lar�yla

güçlü bir kamuoyu
olu�turuluyor. Kad�köy

Belediyesi de fuara engelliler
alan�nda hizmet sunan Engelli

Dan��ma ve Dayan��ma
Merkezi ile kat�ld�. Engelli

Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi,
2005 y�l�ndan bu yana engelli

vatanda�lara ve ailelerine
psikoloijk, hukuki ve istihdam

alanlar�nda dan��manl�k hizmeti
veriyor. Mesleki e�itim, sosyal

organizasyonlar ve grup faaliyetleri
ile sosyal destek veren merkez,

engellilerin ya�am kalitelerini
artt�rmay� ve sosyal hayata 

daha fazla kat�lmalar�n� sa�lamay�
hedefliyor.

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

T.C
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veteriner İşleri Müdürlüğü

EĞİTİM SEMİNERİ DUYURUSU
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği

gereği; Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce Yerel Hayvan
Koruma Görevlisi olmak isteyenlere 24.12.2013-25.12.2013 tarihlerinde
eğitim semineri verilecektir. 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 Sözleşmesi.

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, Sahiple-
nilmesi ile İlgili Genel Bilgiler.

Başvuru Yeri: Kadıköy Belediyesi Başkanlığı Binası Veteriner İşleri
Müdürlüğü Kalemi

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Hasanpaşa / Kadıköy 
Eğitim Yeri: Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Bi-

nası 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 zorunludur.
Müracaat tarihinden sonraki dilekçeler bir sonraki kurs dönemi için

değerlendirilecektir.

Engelli Danışma ve Dayanışma
Merkezi, fuara katıldı

YETİŞTİRME YURTLARINI VE EĞİTİMİ DESTEKLEME
DERNEĞİ GELENEKSEL YENİ YIL KERMESİ

20-21 ARALIK 2013 CUMA-CUMARTESİ
Yer: Dernek Merkezi Tel.: 0216 345 43 47

Recep Peker Cad. Rıfat Bey Sk. Barış Apt. No: 1/3-4
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Kök Hücre çalışmaları
UMUT OLUYOR

KADIKÖY Belediyesi Dr. Rana
Be�e Sa�l�k Poliklini�i’nin

gerçekle�tirdi�i ‘Gebe Okulu’ ve
Dumlup�nar Sa�l�k Poliklini�i’nin

gerçekle�tirdi�i ‘Ho�geldin Bebek’
projelerine kat�lan annelere kat�l�m

belgeleri Kad�köy
Belediyesi Brifing
Salonu’nda verildi.

Sa�l�k ��leri
Müdürlü�ünce

düzenlenen; annelerin
bebekleriyle birlikte

davet edildi�i etkinlikte
konu�an Kad�köy

Belediye Ba�kan� Av.
Selami Öztürk,

gebelikten itibaren
anne ve bebe�in
sa�l���na özen

gösterilmesi gerekti�ini
vurgulad� ve

bebekleri için bu
e�itimlere

kat�lan annelere
te�ekkür etti,

bebeklere
aileleriyle birlikte
uzun ve sa�l�kl�
bir ömür diledi.
Dr. Rana Be�e

Sa�l�k Poliklini�i
Ba�hekimi Prof.

Dr. Korkmaz
Altu� da yapt��� konu�mada,
projelerin amac�n� anlatt� ve

kat�l�mlar�ndan dolay� anneleri
kutlad�, bebeklere sa�l�kl� ve mutlu
bir ya�am temennisinde bulundu.
Kat�l�m belgeleri Belediye Ba�kan

Yard�mc�s� Mustafa Demircan,
Sa�l�k ��leri Müdürü Dr. Zeynep

Süzme ve Prof. Dr. Korkmaz Altu�
taraf�ndan annelere verildi. Kad�köy

Belediyesi Dr.Rana Be�e Sa�l�k
Poliklini�inin ‘Gebe Okulu’ ve

Dumlup�nar Sa�l�k Poliklini�i’nin
‘Ho�geldin Bebek’ projeleri; ‘sa�l�kl�

gebe’, ’sa�l�kl� anne’ ve ‘sa�l�kl�

bebek’ anlay���yla gerçekle�tirildi.
�K� PROJE DE DEVAM ED�YOR

‘Gebe Okulu’ projesiyle; Kad�köy’de
ya�ayan gebelerin kat�l�mlar� ile

gebeliklerini, do�umlar�n�, lohusal�k
sürecini ve bebek bak�mlar�n� daha

sa�l�kl� �artlarda
yapabilmelerinin

sa�lanmas�, bebeklerin
geli�imlerinin sa�l�kl�
bir �ekilde kontrol
alt�na al�nmas� ve
do�umu beklenen

bebe�in ya�am
kalitesinin artt�r�lmas�

hedeflendi. 
Kas�m 2012-Haziran
2013 döneminde 9

gebe okulu
program�na 79 anne

aday� kat�ld�.  
‘Ho� geldin

Bebek’ projesinde
ise; Dumlup�nar

Sa�l�k
Poliklini�i’nde

gebelikleri
süresince takip
edilip e�itimlere
kat�lan, Fikirtepe
ve Dumlup�nar
mahallelerinde

ikamet eden, son
6 ay içerisinde

do�um yapm�� olan anneler
evlerinde ziyaret edildiler. Bu
ziyaretlerde; annelerin sa�l�kl�
do�um yap�p yapmad�klar�

ara�t�r�ld�, anne ve bebe�in sa�l�kl�
bir ortamda ve sa�l�kl� bir biçimde

ya�ayabilmelerini sa�layarak ya�am
kalitelerini artt�rmak için anne ve

bebe�in sosyal çevreleri, ekonomik
ve kültürel özelliklerini yerinde

gözlemlemek hedeflendi.
�ubat 2013-Kas�m 2013

döneminde 24 anne evinde
ziyaret edildi. Her iki proje de

devam ediyor.

12

Bilinçli annelere
sertifikaları verildi

Bebeklerine daha
sa�lıklı bir
gelecek

hazırlamak için
Kadıköy

Belediyesi’ne
ba�lı sa�lık

polikliniklerinin
projelerine

katılan annelere
sertifikaları

törenle verildi.

FAKiR ve Yardıma Muhtaç
Ailelere Destek Derne�i, her yıl

geleneksel olarak yaptı�ı
yardımlara ek olarak, Kütahya-

Aslanapa ilçesi Ortacaköyü
�lkö�retim Okulu ö�rencilerine
kırtasiye, anorak ve bot yardımı
yaptı. Dernek üyeleri, Ba�kan

Türkan Bozkurt ile birlikte,

yardımları bizzat Ortacaköyü
�lkö�retim Okulu’na giderek elden
teslim ettiler. Dernek, üniversite

ö�rencilerine e�itim, muhtaç
ailelere erzak, giysi ve sa�lık
yardımının yanında bu yıl 200

ilkö�retim ö�rencisine kırtasiye
malzemesi, 60 ö�renciye de
anorak ve bot yardımı yaptı.

Kadıköy’den Kütahya’ya eğitim yardımı

KELKİTLİLER SOSYAL VE
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

SAYIN ÜYELERİNE 
DUYURULUR

Derneğimizin yıllık Genel Kurulu
04 Ocak 2014 Cumartesi günü, saat

15.00’de (Kadıköy Dost Cafe)’de 
yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı
takdirde bir hafta sonra 11 Ocak 2014
de saat 15:00 de tekrarı yapılacaktır.

Genel kurula tüm Kelkitliler ve üyelerin
katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu adına;
Gündem

1- Açılış ve yoklama,
2- Saygı duruşu,
3- Divan seçimi 

4-Yeni Yönetim Kurulu asil ve
yedek üyelerinin seçimi,
5-Dilekler ve temenniler.

6- Kapanış 
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www.gazetekadikoy.com.tr Galatasaray’�n Juventus zaferi
Galatasaray �ampiyonlar Ligi’nde yoluna devam

etti.  10 Aralık Salı günü yo�un kar ya�ı�ı
nedeniyle 31. dakikada ertelenen Juventus maçı,

bir gün sonra Türk Telekom Arena'da kaldı�ı
yerden devam etti. Hollandalı yıldız Wesley

Sneijder, 85. dakikada attı�ı muhte�em golle tarihi
galibiyetin mimarı oldu. Juventus'u 1-0 deviren

Cimbom, puanını 7 yaptı ve Real Madrid'in
ardından B Grubu'ndan çıkan ikinci takım oldu.

�talyan ekibi Juventus ise 6 puanda kaldı ve yoluna
UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Galatasaray, geride kalan sezonda oldu�u gibi
yine grubunda ikinci sırayı alarak üst üste ikinci
sezonda da Devler Ligi'nde tur atlamayı ba�ardı.

28 Ka s�m-1 Ara l�k 2013 ta rih le -
rin de Çek Cum hu ri ye ti’nin ba� -
ken ti Prag’da

dü zen le nen, 44 ül ke -
den 1090 spor cu -
nun ka t�l d� ��
Fu do kan Dün ya
� a m  p i  y o  n a  -
s�’nda spor cu -
lar, çe �it li
dal lar da; 3 Al -
t�n, 1 Gü mü�, 4
Bronz ma dal ya ve
ay r� ca 4 dal da da 5
Dün ya 5. Li �i gi bi önem -
li de re ce ler el de et me yi ba �ar d� lar.

Türk Ka ra te-Do’su nun ku ru cu su
ve Onur sal Ba� ka n� Kanc ho Hak k�

Ko �ar’�n ka fi le ba� kan l� �� yap t� ��
�am pi yo na da; Ba nu Ko �ar, Rey han

Ko �ar K�v rak, R� za I��k ve
Mus ta fa K�v rak ha kem

ola rak gö rev yap t�.
� MA DAL YA

GE T�R D� LER
Bü yük ler Ku-

 mi te de de -70
kg’da Mu rat Sa r�,
Genç ler Ku mi te de

-70 kg’da Ka an
Az can, Ka det Ku mi -

te de -75 kg’da Enes
Oruç al t�n ma dal ya ka zan d� -

lar.          
Ka det Ku mi te de -70 kg’da Alp

I��k gü mü� ma dal ya al�r ken, En-bu

Da l�n da da Enes Oruç ile
Alp I��k bronz ma dal -
ya ka zan d� lar.

10-11 ya�
En-bu Da l�n da
�s met Ka an Gü -
nal, Züm ra �m
bronz ma dal ya
al�r ken,   10-11
ya� Ba yan Ta k� m�
Ka ta da; Züm ra �m,
Ey lül Tu� lu, Se her Tur -
cer ile ül ke mi ze Dün ya 5.li �i
ge tir di ler. 

8-9 ya� Ku mi te de Umut Gü rol
yi ne Dün ya 5.li �i el de eder ken, 8-9
ya� En-bu da Tu� ran Tu� lu, Umut
Gü rol Dün ya 5.li �i ni ka zan d� lar.

Ay r� ca Dün ya Fu do -
kan Ka ra te Do Kon-

 gre sin de Kanc ho
Hak k� Ko �ar
Dün ya Ka ra te -
Do Fe de ras yo -
nun da 2.
Ba� kan l� �a ve

Onur Ku ru lu na;
Me lek Ko �ar Ha -

c� o� lu ve Ba nu Ko -
�ar Ha kem Ko mi te si ne

Mel tem Ko �ar Yoz gat da Tek -
nik Ko mi te ye se çil di ler.

�am pi yo na n�n ka pa n�� se re mo -
ni sin de Kanc ho Hak k� Ko �ar’a
Ulus la ra ra s� 9. Dan un va n� ile Onur
�il ti ve ril di.

Olimpiyat nedir?: 
Olimpiyat Oyunları veya kısaca Olimpiyatlar, dört yılda bir yapılan
geni� kapsamlı bir spor organizasyonu olup, Antik Yunan'da ilk

defa yapılmı�tır. Fransız Pierre Frèdy, Baron de Coubertin
tarafından 19.

yüzyıl'ın sonlarında
modernize edildi.
Yaz Olimpiyatları,

1896'dan beri
Dünya Sava�ları

istisnaları hariç her
dört yılda bir

yapılırken, Kı�
Oyunları ise

1924'te yapılmaya
ba�landı. 

Türk Karate-Do’sunun kurucusu ve
Onursal Ba�kanı Kancho Hakkı Ko�ar’ın

kafile ba�kanlı�ı yaptı�ı Prag’da
düzenlenen Fudokan Dünya

�ampiyonasında sporcularımız önemli
ba�arılara imza attılar. 

KESK’ten uyarı!
● Tutku D�R�

Ka mu Emek çi le ri Sen di ka la r�
Kon fe de ras yo nu üye si bir grup
2014 büt çe si nin Mec lis’te gö -

rü �ü le ce �i 10 Ara l�k gü nü sa at
13.00’da Ka d� köy Be le di ye si’nin
önün de ba s�n aç�k la ma s� ya pa rak, büt -
çe den ça l� �an la ra ye te ri ka dar pay ay -
r�l ma ma s� n� pro tes to et ti. 

KESK üye le ri, “�n san ca ya �a mak
is ti yo ruz” ve “Pa ra s�z e�i tim, pa ra s�z

sa� l�k”slo gan la r�y la Ka d� köy’de se si ni
du yur du. Grup ad� na aç�k la ma ya pan
Bü ro Emek çi le ri Sen di ka s� �s tan bul
�u be Ba� ka n� Sa lih Ak soy, “Sa t�� sö-
z le� me si ni ka bul et mi yo ruz, büt çe den
hak k� m� z� is ti yo ruz!” de di.

Ak soy, ta lep le ri ne bu söz ler le de -
vam et ti: “Ka y�p la r� m� z�n te la fi si için
her ka mu emek çi si nin ma a�� na en az
300 li ra zam ya p�l ma s� n�, her ke se i� ve
üc ret gü ven ce si sa� lan ma s� n�, ma a� la -

r� n�n ver gi ver gi ar t� ��n dan et ki len me -
me si ni, ka d�n emek çi le re po zi tif ay -
r�m c� l�k uy gu lan ma s� n�, bas k�,
tu tuk la ma ve sür gü ne son ve ril me si ni,
is ti yo ruz!” AKP hü kü me ti ka mu
emek çi le ri nin hak l� ta lep le ri ne olum lu
ce vap ver mez se,19 Ara l�k 2013 Per -
�em be gü nü AKP hü kü me ti ni uyar -
mak ama c�y la tüm ka mu emek çi le ri ni,
hak la r� ve ge le cek le ri için güç ver me -
ye ve ge nel gre ve ça ��r d�.

KESK üyeleri,’�nsanca ya�amak
istiyoruz’ ve ‘Parasız e�itim,
parasız sa�lık’ sloganlarıyla
Kadıköy’de sesini duyurdu.

Kadıköy’ün 
kedileri artık
ÜŞÜMÜYOR!

KADIKÖY’de parklarda ya�ayan kediler art�k
ü�ümeyecek. Kad�köy Belediyesi, so�uk  ve

ya���l� havalar nedeniyle sokakta zor durumda
kalan parklarda ya�ayan kediler için yapt�rd���

kedi evlerini parklara koydu. Ah�ap iki katl�
kedi evleri; Özgürlük, Yo�urtçu ve Fenerbahçe
Parklar�na yerle�tirildi. Mama ve su kaplar� da

b�rak�lan kedi evlerini kediler k�sa sürede
sahiplendi. Kedi evlerindeki mamalar�n sürekli
yenilenece�ini kaydeden Kad�köy Belediyesi

Veteriner Müdürü Ali �hsan Mete, parklara 
13 kedi evinin konuldu�unu, ihtiyaca göre
di�er parklara da kedi evleri konulaca��n�
söyledi. Mete, hava ko�ullar�n�n özellikle

sokak hayvanlar�n�n hayat�n� riske soktu�unu
kaydederek, zor durumdaki di�er sokak
hayvanlar�n�n da bar�nakta korunmaya

al�naca��n�, vatanda�lar�n bu durumdaki
hayvanlar�n kurtar�lmas� için (0216) 542 5052

no’lu telefondan belediye ile irtibata
geçmelerini istedi.

Onlar hem ringleri hem
KALPLERi FETHETTiLER 
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Ga ze te ci-ya zar H�f z� To puz’un Onur Ko -
nu �u ol du �u 7. Ka d� köy Ki tap Gün le -
ri’nin aç� l� �� 12 Ara l�k Per �em be gü nü

sa at 18.00’da ger çek le� ti ril di. 70 ya y� ne vi nin
ka t�l d� �� Ki tap Gün le ri’nde; ara la r�n da Prof.Dr.
�l ber Or tay l�, Mus ta fa Mut lu, Su nay Ak�n, Ümit
Zi le li, Sel çuk Er dem, Ah met Ümit, Eren Er -
dem, Üs tün Dök men, Ba r�� Ter k-o� lu, Ba r��
Peh li van, Naz l� can Öz kan, Han de Ka za no va,
Ya se min Soy sal, Can Bo no mo, Yal ç�n Ça k�r,
Ari fe Ka lan der, Mi ne K� r�k ka nat, Er dal Sa r� -
zey bek, Do �an Cü ce lo� lu, Prof. Dr. Meh met
Bo ra Pe rin çek, Ar da Oda ba ��, Ha kan B� çak ç�,
Mi ya se �lk nur, Mi ne Sö �üt, Nur � çö zü, Bu ket
Uzu ner, Or han Bur sa l�, Fü gen Ünal �en, Ha kan
Bay rak ç� ve Ti mur Soy kan gi bi ede bi yat, si ya -
set ve ba s�n dün ya s�n dan önem li ki �i le rin ka t�l -
d� �� 15 söy le �i ve 35 im za et kin li �i ger çek le �e -
cek.
� �L BER OR TAY LI, EREN ER DEM VE
SEL ÇUK ER DEM  SÖY LE �� YA PI YOR

Ka d� köy Ki tap Gün le ri’nde Prof. Dr. �l ber Or -
tay l� 14 Ara l�k Cu mar te si gü nü sa at 14.00’te
“Ta ri hi Ti yat ro Eser le ri” ad l� bir söy le �i ya pa -
cak.
Pen gu en Der gi si ku ru cu la r�n dan ka ri ka tü rist
Sel çuk Er dem de 14 Ara l�k Cu mar te si gü nü sa -
at 16.00’da ke yif li bir söy le �i gerçekle�tirecek.
Son za man lar da en çok ko nu �u lan ve oku nan
ki tap lar lis te sin de bu lu nan “Dev rim Ayet le ri”
ki ta b� n�n ya za r� Eren Er dem de 15 Ara l�k Pa zar
gü nü sa at 14.00’de okur la r�y la söy le �i ya pa cak.
Mü zik ve �i ir din le ti le ri nin ya n� s� ra R� far Ba -
tur’un ki tap oku ma n�n er de mi ni, ne de ni ni, �ek -
li ni ke yif li bir dil le an la tan tek ki �i lik stand-up
gös te ri si nin de yer ala ca �� ki tap gün le rin de Tür -
ki ye Ya zar lar Sen di ka s� da bir söy le �i ger çek -
le� ti ri le cek.
� TUN CAY ÖZ KAN’IN K� TA BI NI KI ZI

VE AR KA DA� LA RI �M ZA LI YOR
Tu tuk lu ga ze te ci Tun cay Öz kan’�n ce za evin de
yaz d� �� ki ta b� n� ise k� z� Naz l� can Öz kan ile ce -
za evi ar ka da� la r� Ba r�� Ter ko� lu, Ba r�� Peh li -
van ve ga ze te ci dost la r�  14 Ara l�k Cu mar te si
gü nü sa at 15.00’de im za la ya cak lar. Ayn� gün
saat 13.00’te Co�kun Aral’�n seçkisiyle 21 foto
muhabirinin Gezi direni�i foto�raflar�ndan
olu�an Gazeteci Gözüyle Direni� kitab�n�n
söyle�i ve imza günü olacak.
Ka d� köy Be le di ye si gö nül lü le ri nin des te �iy le
ger çek le� tir di �i Ka d� köy Ki tap Gün le ri’nde ya -
y� nev le ri nin ba ��� la ya ca �� ki tap lar ise köy il ko -
kul la r� n�n kü tüp ha ne le ri ne gön de ri le cek. Gi ri -
�in üc ret siz ol du �u Ki tap Gün le ri 15 Ara l�k Pa -
zar ak �a m� na ka dar de vam ede cek.
�� te Ka d� köy Ki tap Gün le ri’nin tam prog ra m�: 

� SÖY LE �� PROG RA MI 
13 ARA LIK CU MA
13:00-14:30: “Ço cu �u nu Y�l d� z�n dan Ta n�”
“�i� man l� ��n Kod la r� n� Çöz”
Ko nu� ma c� lar: Han de KO ZA NO VA (as tro log)
/ Ya se min SOY SAL (ya zar-sa� l�k l� ya �am ko -
çu)
Ha z�r la yan: Ka d� köy Be le di ye si// 3. Kat A sa lo -
nu
15.00-16.30: “�li� ki ler de �le ti �im Tu zak la r� ve
Do� ru �le ti �im Di li”
Ko nu� ma c�: Ye �im Va rol �en (Ya �am ko çu ve
ev li lik da n�� ma n�)
Ha z�r la yan: Ka d� köy Be le di ye si //3. Kat B sa lo nu
17:00-18:30: “1908 Dev ri mi, �t ti hat Te rak ki ve
Jön Türk ler”
Ko nu� ma c� lar: Prof. Meh met Bo ra Pe rin çek
(Ta rih çi, si ya set bi lim ci), �. Ar da Oda ba �� (Si -
ya set Bi lim le ri Dok to ru)
Ha z�r la yan: Kay nak Ya y�n la r� // 3. Kat A Sa lo -
nu
19:00-20:30: “R� fat Ba tur Stand Up Gös te ri si”
(8-11 ya� gru bu)
Ko nu� ma c�: R� fat  Ba tur (Ya zar,res sam)

Ha z�r la yan: O2 Ya y�n la r� // 3. Kat B Sa lo nu
19:00-20:00: “Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s� 40
Ya ��n da” 
Ko nu� ma c� lar: Mus ta fa Köz (Ge nel Ba� kan),
Aba Müs lüm Çe lik (Ge nel Sek re ter), Er tan M� -
s�r l�  (Yön. Ku ru lu Üye si)
Ha z�r la yan: Tür ki ye Ya zar lar Sen di ka s� // Sa nat
Kü tüp ha ne si

� 14 ARA LIK 2013 CU MAR TE S�
14:00-15:30: “Ta ri hi Ti yat ro Eser le ri”
Ko nu� ma c�: Prof. Dr. �l ber Or tay l� (Türk Ta rih
Prof.)
Ha z�r la yan: Ka d� köy Be le di ye si / Bü yük Sa lon
16:00-17:00: “Sel çuk Er dem ile Söy le �i ve
�m za”
Ko nu� ma c�: Sel çuk Er dem (Pen gu en çi ze ri,
Ka ri ka tü rist)
Ha z�r la yan: Pen gu en Der gi si // 3. Kat A Sa lo nu

� 15 ARA LIK 2013 PA ZAR
12:00-13:00: “Ede bi yat ta Va ro lu� çu lu �un �z le -
ri” 4 Ya zar 4 Ro man: Dos to yevs ki-Ye ral t�n dan
Not lar, Kaf ka-Dö nü �üm, Mel vil le-Ka tip Bart -
leby, Ca mus-Ya ban c� 
Ko nu� ma c� lar: Ko �u yo lu Ma hal le Evi Ya ra t� c�
Ya zar l�k Atöl ye si
Mo de ra tör:  Nük het Eren, Ay sel Ka ra ca, Er dal
Ku zu can 
Ha z�r la yan: Ka d� köy Be le di ye si // Sa nat Kü tüp -
ha ne si
12:45-13:45: “Ba �a r� l�, Dik kat ve Ö� ren me”
Ko nu� ma c�: Doç. Dr. Os man Aba l�
Ha z�r la yan: Ade da Ya y�n c� l�k// 3.Kat A Sa lo nu
13:00-14:00: “Char les Dic kens’tan Gü nü -
mü ze Ej der ha ya Dö nü �en Mah ke me ler” Kas -
vet li Ev ad l� ro man dan Tür ki ye’nin mah ke -
me le ri ne do� ru
Ko nu� ma c� lar: Ko �u yo lu Ma hal le Evi Ya ra t� c�
Ya zar l�k Atöl ye si
Mo de ra tör: Nük het Eren, Ay �e gül Ay man, Av.
Ka mil Te kin Sü rek
Ha z�r la yan: Ka d� köy Be le di ye si // Sa nat Kü tüp -
ha ne si
14:00-15:30: “Dev rim Ayet le ri”
Ko nu� ma c�: Eren Er dem (Ya zar)
Ha z�r la yan: K�r m� z� Ke di Ya y�n la r�// 3. Kat B
Sa lo nu
15:30-16:30: “Kan ser Öl dür mek için De �il Ya -
�at mak �çin dir”
Ko nu� ma c�: Yü cel Ay de mir  (sos yo log, ya zar)
Ha z�r la yan: Ya �a m�n Gi ze mi Ya y�n c� l�k// Sa nat
Kü tüp ha ne si
16:00-17:30: “Po li ti ka ve Po li si ye”
Ti mur Soy kan (ga ze te ci, ya zar)
Ha z�r la yan: Ka d� köy Be le di ye si //3. Kat A Sa lo nu
17:30-19:00: Pa nel: “Ce mal Sü re ya’n�n Dü� le -
mi ve Genç lik” 
Yö ne ten: As l� Du rak
Ko nu� ma c� lar: Ber kiz Berk soy, Ça� da� Cen giz,
Sey yit Ne zir, Ta r�k Gü ner sel
Ha z�r la yan: Ce mal Sü re ya  KSD//3. Kat B Sa lo nu
19:15-21:00: “Kar de len �i ir ve Mü zik Din le ti si” 
Ko nu� ma c� lar: Yard. Doç. Dr. Se vi lay Ç� nar, Zü -
ley ha (Sa nat ç�), Yu suf Zi ya Leb le bic (�a ir)
Ha z�r la yan: Ka d� köy Be le di ye si //3. Kat B Sa lo nu

� �M ZA PROG RA MI
12 ARA LIK 2013 PER �EM BE / PER FOR -
MANS 1. KA TI
11:00-15:00: Yal vaç URAL (Ya p� Kre di Ya -
y�n la r�)
11:00-19:00: Sü hey la TA� ÇI ER (Pa yan Ya -
y�n la r�), Yük sel YA ZI CI (En ki Ya y�n la r�), Tu -
ran KA RA TE PE (El Ya y�n la r�), Ve li AY DIN
(El Ya y�n la r�)
12:00-14:00: Ku lo� lu ÖMER (Bi rey sel Stand),

Me ral YA� CI O� LU (Bi rey sel Stand), Nu ran
EL VER (Bi rey sel Stand), Fat ma B� BER (Bi -
rey sel Stand), Te kin GÖ NENÇ (Bi rey sel
Stand), Ömer Fa ruk HÜS MÜL LÜ (Bi rey sel
Stand), Gül se ren AK DA�(Bi rey sel Stand)
13:00-17:00: Fat ma BA� VU RAL (Ce res Ya -
y�n la r�), Ümit ÜN KER (Ce res Ya y�n la r�)
14:00-16:00: Bey tul lah ÖZ L� HAN (Bi rey sel
Stand), Bed ros DA� LI YAN (Bi rey sel Stand),
Ömer Ha kan BA BA CAN (Bi rey sel Stand), Ay -
ten ÇE T� NER (Bi rey sel Stand), Ce mi le ÇE L�K
(Bi rey sel Stand), Meh met DA �I TAN LI (Bi -
rey sel Stand), Emel SE ÇEN (Bi rey sel Stand)
16:00-18:00: Ali KA RA GÖZ (Bi rey sel Stand),
Ta ki AK KU� (Bi rey sel Stand), Sü ley man AL -
TUN BA� (Bi rey sel Stand), Mu al la OR HUN
(Bi rey sel Stand), Öz can ATA MERT (Bi rey sel
Stand), Ha ti ce DÖK MEN (Bi rey sel Stand)
� 13 ARA LIK 2013 CU MA / G� R�� KAT

14:30: Han de KA ZA NO VA (Ka d� köy Be le di -
ye si), Ya se min SOY SAL (Ka d� köy Be le di ye si)
15:00: Ah met TUL GAR (Ka d� köy Be le di ye si),
Su nay AKIN (Ka d� köy Be le di ye si)
16:00: Üs tün DÖK MEN (Ka d� köy Be le di ye si)
16:30 Ye �im VA ROL �EN (Ka d� köy Be le di -
ye si)

� PER FOR MANS 1 KA TI
10:00-13:00: Rez zan ER TON (Ce mal Sü rey ya
KSD), Ümit ÖZ TÜRK (Ce mal Sü rey ya KSD),
Esin ÜÇÜN CÜ O� LU (Ce mal Sü rey ya KSD)
10:00-18:00: Han ri BE NA ZUS (Bi zim Ki tap -
lar), Sev gi TAN RI SE VER (Bi zim Ki tap lar)
11:00-17:00: Bir han ERO� LU (C�n g� Ya y�n -
c� l�k), Gül ten DU MAN (C�n g� Ya y�n c� l�k)
11:00-19:00: �en gül YIL DI RIM (Tunç Ya y�n -
c� l�k), Ah met TI� LI (Tunç Ya y�n c� l�k), Ha ti ce
OPAK B�L G�N (Tunç Ya y�n c� l�k), Ra di fe �EN
(Tunç Ya y�n c� l�k), Fa ruk C� VE LEK (Tunç Ya -
y�n c� l�k), Yük sel YA ZI CI (En ki Ya y�n la r�), Sü -
hey la TA� ÇI ER (Pa yan Ya y�n la r�), Gür �en
KAF KAS (K� r�n t� Der gi si), Tu ran KA RA TE -
PE (El Ya y�n la r�), Ve li AY DIN EL (El Ya y�n -
la r�)
12:00-14:00: Ku lo� lu ÖMER (Bi rey sel Stand),
Me ral YA� CI O� LU (Bi rey sel Stand), Nur can
EL VER (Bi rey sel Stand), Fat ma B� BER (Bi -
rey sel Stand), Te kin GÖ NENÇ (Bi rey sel
Stand), Ömer Fa ruk HÜS MÜL LÜ (Bi rey sel
Stand), Gül se ren AK DA� (Bi rey sel Stand) 
13:00-17:00: Ozan PO LAT (Ce res Ya y�n la r�
Stan d�), Ser dar AT MA CA (Ce mal Sü rey ya
KSD), Me la hat BA BA LIK (Ce mal Sü rey ya
KSD), Gül süm CEN G�Z (Ce mal Sü rey ya
KSD), As l� DU RAK (Ce mal Sü rey ya KSD),
Ari fe KA LEN DER (Ce mal Sü rey ya KSD)
14:00-16:00: Bey tul lah ÖZ L� HAN(Bi rey sel
Stand), Bed ros DA� LI YAN  (Bi rey sel Stand),
Ömer Ha kan BA BA CAN (Bi rey sel Stand), Ay -
ten ÇE T� NER (Bi rey sel Stand), Ce li le ÇE L�K
(Bi rey sel Stand), Meh met DA �IS TAN LI (Bi -
rey sel Stand), Emel SE ÇEN (Bi rey sel Stand),
Yü cel AY DE M�R (Ya �a m�n Gi ze mi Ya y�n c� -
l�k), Or han TÜR LER (Sel ya y�n c� l�k), Sey yit
NE Z�R (Broy Ya y�n c� l�k)
14:00-18:00: Sa mi BA� KA YA (Broy Ya y�n c� -
l�k)
16:00-18:00: Mu kad der KAY HAN (Ka fe kül -
tür Ya y�n c� l�k), Zey nep BA TI MOR (Bi rey sel
Stand), Öz lem ÇE T�N KA YA (Bi rey sel Stand),
Ali KA RA GÖZ (Bi rey sel Stand), Ta ki AK -
KU� (Bi rey sel Stand), Sü ley man AL TUN BA�
(Bi rey sel Stand), Mu al la OR HUN (Bi rey sel
Stand), Öz can ATA MERT (Bi rey sel Stand),
Ha ti ce Dök men (Bi rey sel Stand)

18:00-20:00: Su na BAY KAM (Ka fe kül tür Ya -
y�n c� l�k), Ha san ÖZ TOP RAK (Ka fe kül tür Ya -
y�n c� l�k)
18:30: Meh met Bo ra Pe rin çek (Kay nak Ya y�n -
la r�), �. Ar da ODA BA �I  (Kay nak Ya y�n la r�)
19:00-21:00: Öz lem TÜM (Ka fe kül tür Ya y�n -
c� l�k), Mü ni re ÖZ GEN CAN (Ka fe kül tür Ya -
y�n c� l�k)

� 14 ARA LIK 2013 CU MAR TE S� / 
G� R�� KA TI

11:00: Os man �A H�N (Can Ya y�n la r�) 
13:00 Serkan OCAK, Eyüp SAKA (K�rm�z�
Kedi Yay�nlar�) 
14:00-16:00: Mi ne SÖ �ÜT (Ya p� Kre di Ya -
y�n la r�) �s ma il SAY MAZ (�le ti �im Ya y�n la r�),
Nur �ÇÖ ZÜ (Al t�n Ki tap lar), Bu ket UZU NER
(Ka d� köy Be le di ye si)
15:00-18:00: Mus ta fa Mut lu (K�r m� z� Ke di Ya -
y�n la r�), Ba r�� TER KO� LU (Ka d� köy Be le di -
ye si), Ba r�� PEH L� VAN (Ka d� köy Be le di ye si),
Naz l� can ÖZ KAN (Ka d� köy Be le di ye si), Onur
CAY MAZ (Ka d� köy Be le di ye si), Or han BUR -
SA LI (Cum hu ri yet Ki tap), Ay d�n AR�F (Bu
Ya y� ne vi), Fü ru zan  (Ya p� Kre di Ya y�n la r�), Al -
tay TO KAT (Ner giz Ya y�n la r�)
15:30: �l ber OR TAY LI (Ka d� köy Be le di ye si)
17:00: Fey za HEP Ç� L�N G�R LER (Ka d� köy
Be le di ye si)
Sel çuk ER DEM (Pen gu en )
19:00: Ah met ÜM�T (D&R)

� PER FOR MANS 1 KA TI
10:00-18:00: Dr. Ali GÜL TE K�N (Bi zim Ki -
tap lar), Pek can TÜR KE� (Ka d� köy Be le di ye -
si), Se mih BUL GUR (Ka d� köy Be le di ye si)
10:00-13:00: Nur can ÇE L�K (Ce mal Sü rey ya
KSD), Fat ma TÜRK KU� KA YA (Ce mal Sü rey ya
KSD), Se vim YA ZAR (Ce mal Sü rey ya KSD)
11:00-13:00: Me tin ATA MER (Ye ni �n san lar
Ya y�n c� l�k)
11:00-17:00: H. Hü se yin YAL VAÇ (C�n g� Ya -
y�n c� l�k), Sü ley man EK�N C� (C�n g� Ya y�n c� -
l�k), Ol cay KA SI MO� LU (C�n g� Ya y�n c� l�k),
�b ra him TÜ RE MEN (C�n g� Ya y�n c� l�k), Se vi -
lay YA VUZ (C�n g� Ya y�n c� l�k)
11:00-19:00: Ab dur rah man TÜ MER (Ka nes
Ya y�n la r�), Ta ner KA RA TA� (Tunç Ya y�n c� -
l�k), Cen giz YIL MAZ (Tunç Ya y�n c� l�k), Mür -
sel ADI GÜ ZEL (Tunç Ya y�n c� l�k), Hüs nü
SÖN ME ZER (Tunç Ya y�n c� l�k), Ay fer KOÇ
(Tunç Ya y�n c� l�k), Yük sel YA ZI CI (En ki Ya -
p�), Sü hey la TA� ÇI ER (Pa yan Ya y�n la r�), Fer -
hat ÖZEN (K� r�n t� Der gi si), Tu ran KA RA TE -
PE (EL Ya y�n la r�), Ve li AY DIN (El Ya y�n la r�),
Er dem SEÇ MEN (Bu lut Ya y�n c� l�k)
12:00: Nu ran D� REK (Pan Ya y�n c� l�k)
12:00-14:00: Ku lo� lu ÖMER (Bi rey sel Stand),
Me ral YA� CI O� LU (Bi rey sel Stand), Nur can
EL VER (Bi rey sel Stand), Fat ma B� BER (Bi -
rey sel Stand), Te kin GÖ NENÇ (Bi rey sel
Stand), Ömer Fa ruk HÜS MÜL LÜ (Bi rey sel
Stand), Gül se ren AK DA� (Bi rey sel Stand)
13:00-17:00: Fun da AK PA MUK (Ce mal Sü -
rey ya KSD), Mus ta fa KI RAN (Ce mal Sü rey ya
KSD), �en ÇA KIR (Ce mal Sü rey ya KSD), Ali
R� za GE L�R L� (Ce mal Sü rey ya KSD), Me tin
KA YA (Ce mal Sü rey ya KSD)
14:00: Hay dar ER GÜ LEN 
(K�r m� z� Ke di Ya y�n la r�)
14:00-16:00: Bey tul lah ÖZ�L HAN (Bi rey sel
Stand), Bed ros DA� LI YAN (Bi rey sel Stand),
Ömer Ha kan BA BA CAN (Bi rey sel Stand),
Ay ten ÇE T� NER (Bi rey sel Stand), Ce li le ÇE -
L�K (Bi rey sel Stand), Meh met DA �I� TAN LI
(Bi rey sel Stand), Emel SE ÇEN (Bi rey sel
Stand), Sev can TE K�N (Bi rey sel Stand), �dil
GÜ LER (Bi rey sel Stand), Ari fe KA LEN DER
(Bi rey sel Stand), Si nan SÜ LÜN (Sel Ya y�n c� -
l�k), Ne vin BOZ BO RA (Broy Ya y�n c� l�k),
Umur GÜR SOY (Ye ni �n san Ya y�n c� l�k), Ay -
d�n IL GAZ (Ç� nar Ya y�n la r�), Nil gün IL GAZ
(Ç� nar Ya y�n la r�), Hu lu si TUN CA (Esen Ki -
tap), Ay dan ER SAN (Ka fe kül tür Ya y�n c� l�k)
15:00-17:00: Ah met �. DO �AN (Ka re sus
Ya y�n la r�), Er sin BAY RA (Ka re sus Ya y�n la -
r�), Gür do �an Do� rul (Ka re sus Ya y�n la r�),
Me lis OL ÇUM (Ka fe kül tür Ya y�n c� l�k), Ay -
can TÜRK (Ka fe kül tür Ya y�n c� l�k), Mü ni re
ÖZ GEN CAN (Ka fe kül tür Ya y�n c� l�k)
15:00-18:00: Sa mi BA� KA YA (Broy Ya y�n -
c� l�k), Es ra TÜ RE KUL (Esen Ki tap)
16:00: Ka mil �ER KA RAN (Pan Ya y�n c� l�k)
16:00-18:00: Emi ne ER BA� (Broy Ya y�n c� -
l�k), Ha lil GÖK HAN (Ka fe kül tür Ya y�n c� l�k),
Ali KA RA GÖZ (Bi rey sel Ya y�n c� l�k), Ta ki
AK KU� (Bi rey sel Ya y�n c� l�k, Sü ley man AL -
TUN BA� (Bi rey sel Ya y�n c� l�k), Mu al la OR -
HUN (Bi rey sel Ya y�n c� l�k), Öz can ATA -
MERT  (Bi rey sel Ya y�n c� l�k), Ha ti ce Dök men

(Bi rey sel Ya y�n c� l�k), Zey nep BA TI MOR (Bi -
rey sel Ya y�n c� l�k), Öz lem ÇE T�N KA YA (Bi -
rey sel Ya y�n c� l�k)

� 15 ARA LIK 2013 PA ZAR 
/ G� R�� KA TI

12:00-13:00: Fü gen ÜNAL �EN 
(Ka d� köy Be le di ye si)
13:00-15:00: Ümit Z� LE L� 
(Ka d� köy Be le di ye si)
15:30-17:00: Eren ER DEM (K�r m� z� Ke di
Ya y�n la r�), Mi ne KI RIK KA NAT (Ka d� köy
Be le di ye si), Ha kan BI ÇAK ÇI (Ka d� köy Be le -
di ye si), Er dal SA RI ZEY BEK (Ka d� köy Be le -
di ye si Sa r� zey bak Ya y�n ve Ha ber ci lik), Do -
�an  CÜ CE LO� LU (Ka d� köy Be le di ye si),
Mi ya se �LK NUR (Ka d� köy Be le di ye si), Ömer
Fa ruk YAR MAN (Ner giz Ya y�n la r�)
17:00-18:00: Öner YA� CI (Cum hu ri yet
Ki tap)
17:30: Ti mur SOY KAN (Ka d� köy Be le di ye si)

� PER FOR MANS 1 KA TI
10:00-13:00: Ay dan AY (Ce mal Sü rey ya
KSD), Emi ne ER BA� (Ce mal Sü rey ya KSD),
Fü gen KI VIL CI MER (Ce mal Sü rey ya KSD),
Vol kan HA CI O� LU (Ce mal Sü rey ya KSD)
10:00-18:00: Nur ONUR (Bi zim Ki tap), Be ril
ÖTÜ GEN (Bi zim Ki tap), Ay �e gül KA LEM
ER TAL (Bi zim Ki tap)
11:00-13:00: De vin BAH ÇE C� (Ye ni �n san lar
Ya y�n la r�)
11:00-17:00: H.Hü se yin YAL VAÇ (C�n g�
Ya y�n c� l�k), Ol cay KA SI MO� LU (C�n g� Ya -
y�n c� l�k), Bur han KA RA CAN (C�n g� Ya y�n c� -
l�k)
11:00-19:00: Di lek  AK SA KAL (Tunç Ya y�n -
c� l�k), Ef kan ÖT GÜN (Tunç Ya y�n c� l�k), �b ra -
him CO �AR (Tunç Ya y�n c� l�k), Ali D�L K�
(Tunç Ya y�n c� l�k), Mus ta fa D�L K� (Tunç Ya -
y�n c� l�k), Sü hey la TA� ÇI ER (Pa yan Ya y�n la -
r�), Yük sel YA ZI CI (En ki ya y�n la r�), Eray
CAN BERK (K� r�n t� Der gi si), Tu ran KA RA -
TE PE (El Ya y�n la r�), Ve li AY DIN (El Ya y�n -
la r�), Der man BAY LA DI (Bu lut Ya y�n la r�)
12:00-14:00: Ku lo� lu ÖMER (Bi rey sel
Stand), Me ral YA� CI O� LU (Bi rey sel Stand),
Nur can EL VER (Bi rey sel Stand), Fat ma B� -
BER (Bi rey sel Stand), Te kin GÖ NENÇ (Bi -
rey sel Stand), Ömer Fa ruk HÜS MÜL LÜ (Bi -
rey sel Stand), Gül se ren AK DA� (Bi rey sel
Stand)
13:00-17:00: Ümit ÜN KER (Ce res Ya y�n la -
r�), Gül ba har KUR TO� LU (Ce res Ya y�n la r�),
�s ma il B� ÇER (Ce mal Sü rey ya KSD), Na lan
ÇE L�K (Ce mal Sü rey ya KSD), Le vent KA -
RA TA� (Ce mal Sü rey ya KSD), Zu hal TEK -
KA NAT  (Ce mal Sü rey ya KSD)
13:30-15:00: Ha kan BAY RAK ÇI  (Ke ra sus
Ya y�n la r�), Ar zu BI YIK LI O� LU (Esen Ki tap)
13:45-16:00: Doç. Dr. Os man ABA LI (Ade da
Ya y�n c� l�k)
14:00: Yal ç�n Ça k�r (K�r m� z� Ke di Ya y�n c� l�k)
14:00-15:00: Emi ne ER BA� (Broy Ya y�n la r�)
14:00-16:00: Bey tul lah ÖZ L� HAN (Bi rey sel
Stand), Bed ros DA� LI YAN (Bi rey sel Stand),
Ömer Ha kan BA BA CAN (Bi rey sel Stand),
Ay ten ÇE T� NER (Bi rey sel Stand), Ce li le ÇE -
L�K (Bi rey sel Stand), Meh met DA �IS TAN LI
(Bi rey sel Stand), Emel SE ÇEN (Bi rey sel
Stand), Sev can TE K�N (Bi rey sel Stand), Es ra
PE K�N (Sel Ya y�n c� l�k), Beh zat TA� (Okur
Ya zar Ya y�n la r�), Mus ta fa AK SOY (Ye ni �n -
san Ya y�n la r�), Beh zat TA� (Okur Ya zar Ya -
y� ne vi), Ya se min �E F�K (Esan Ki tap), Or han
ALP TE K�N (Ka fe kül tür Ya y�n c� l�k), �i rin
PAR KAN (Ka fe kül tür Ya y�n c� l�k)
14:00-19:00: Ser vet SAY GI NO� LU (Bi rey -
sel Ya y�n c� l�k), Ner gis OR HON SOY DA NER
(Pan Ya y�n c� l�k), Er kan SAR YIL DIZ 
(Ka nes Ya y�n la r�)
15:00-18:00: Sa mi BA� KA YA (Broy Ya y�n -
la r�), Ay �en �N C� (Ke ra sus Ya y�n la r�), Onur
ER D� REN (Ke ra sus Ya y�n la r�), Su at ÇAK -
MAK (Gri fin Ya y�n la r�), Gü ven Er kin ER -
KAL (Esen Ki tap), Eda GE VEN (Ka fe kül tür
Ya y�n c� l�k), Gök çe TUN CER (Ka fe kül tür Ya -
y�n c� l�k), Em rah SA YAR (Ka nes Ya y�n la r�)
16:00-18:00: Nur can ONA RAN (Ka fe kül tür
Ya y�n c� l�k), P� nar TU MAN BAY (Ka fe kül tür
Ya y�n c� l�k), Can BO NO MO (Esen Ki tap),
Gök sel ER KI LIÇ (Ka nes Ya y�n la r�), Emi ne
ER BA� (Broy Ya y�n c� l�k), Ha lil GÖK HAN
(Ka fe kül tür Ya y�n c� l�k), Ali KA RA GÖZ (Bi -
rey sel Stand) Ta ki AK KU� (Bi rey sel Stand),
Sü ley man AL TUN BA� (Bi rey sel Stand), Mu -
al la OR HUN (Bi rey sel Stand), Öz can ATA -
MERT (Bi rey sel Stand), Ha ti ce DÖK MEN
(Bi rey sel Stand), Zey nep BA TI MOR (Bi rey -
sel Stand), Öz lem ÇE T�N KA YA (Bi rey sel
Stand), �dil GÜ LER (Bi rey sel Stand), Ari fe
KA LAN DER (Bi rey sel Stand)
16:30: Yü cel AY DE M�R (Ya �a m�n Gi ze mi
Ya y�n c� l�k)
18:00-20:00: Can dan SEL MAN-Ha san ÖZ -
TOP RAK (Ka fe kül tür Ya y�n c� l�k)

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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Kadıköylüleri, ‘kitap ve yazarıyla’ buluşturacak olan Kadıköy Belediyesi
Kitap Günleri başlıyor. Bu yıl 7. si düzenlenecek olan Kadıköy Kitap

Günleri, 13-14-15 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.
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