
�� Haberi 8. Sayfada

Ac� tatl� an�lar�yla bir y�l� daha
geride b�rakmak üzereyiz.
Takvimlerden 2013’ün son

günlerine ait yapraklar�n birer birer
kopar�lmaya ba�land��� son
günleri ya��yoruz. Kentimiz

oldukça hareketli geçen bir y�l�
geride b�rak�rken, yeni umutlar

ve heyecanlarla 2014 y�l�n�
kar��lamaya haz�rlan�yor.

Kad�köy’de 2013 y�l�nda ya�anan
geli�meleri ana hatlar�yla derledik.

365 güne o kadar çok
geli�me s��m�� ki…
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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

Ö
Z

E
T

 L
E Türkiye’nin ilk i�gal evi olan

Yelde�imeni’ndeki Don Ki�ot, Türk
filmlerindeki gibi bir mahalle dü�ününe

evsahipli�i yaptı. Dü�ünlerini, renkli
balonlar ve ampullerle süslenmi� olan
Don Ki�ot’un önündeki sokakta yapan

Zelal ve Barı� çiftinin mutlulu�una,
mahalle sakinleri de ortak oldu.

� 9. Sayfada

Ba�ka Sinema, vizyona girme �ansı
bulamayan filmleri yıl boyunca
çe�itli sinemalarda göstererek

seyirciye sınırsız bir festival
deneyimi ya�atıyor. �stanbul ve

Ankara’dan Bursa ve Eski�ehir’e
yayılan Ba�ka Sinema’nın Kadıköy

mekânları ise Rexx ve Moda
Sahnesi! � Haberi 7. Sayfada

Saint-Exupéry’nin dünyaca bilinen eseri Küçük
Prens, Kadıköy’e... 7 Ocak Salı günü Kadıköy

Belediyesi Kozyata�ı Kültür Merkezi Gönül Ülkü
ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde sahnelenecek

olan Küçük Prens, 17 Ocak Cuma günü de
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi

Büyük Salon’da seyircisiyle bulu�acak.
� Haberi 6. Sayfada

BAŞKA bir SİNEMA deneyimi MÜMKÜN!Küçük Prens’in Kadıköy turu… İşgal evinde bir düğün gecesi

�� Haberi 11. Sayfada

Kadıköy’de bir araya gelen
on binlerce ki�i, yolsuzluk

ve rü�vetle “rantkente”
dönü�türülen �stanbul’un

sahipsiz olmadı�ını gösterdi.
Gezi ruhuyla “Kendimizi de

kentimizi de biz yönetece�iz”
diye haykıran kitle “Evime,

mahalleme, do�ama, kentime
dokunma” dedi. Polisin

müdahalesi sonucu yedi
ki�inin yaralandı�ı mitingde
yolsuzlukları ortaya çıkan
hükümet istifaya ça�rıldı. 

Kadıköy’ün yaşayan tarihi
Dr. Müfid Ekdal’a vefa;

�� Haberi 3. Sayfada

YENi YILINIZ KUTLU OLSUN
Kadıköy Belediyesi, 2014 yılını rengârenk ı�ıklar,
yılba�ı temalı dev heykel süslemeleri ve Ba�dat

Caddesi'nde yapılacak müzik dinletileriyle
kar�ılıyor. Kadıköy Belediyesi, ba�ta Ba�dat Caddesi
olmak üzere, Hasanpa�a ve Acıbadem caddelerinde
yılba�ı süslemeleriyle 2014 yılına ne�eli bir kar�ılama

hazırlı�ı yaptı. Ba�dat Caddesi'nde �a�kınbakkal-
Erenköy arasında içlerinde ı�ıklı filler, kardan adam,

yılba�ı pastası, yılba�ı topları temalı dev süs heykeller
yerle�tiren Kadıköy Belediyesi, yeni yıl sevincini

sokaklara ve caddelere yansıttı. Ba�dat
Caddesi’ndeki dev ı�ıklı yılba�ı heykelleri ziyaretçilerin

akınına u�ruyor. Heykeller önünde resim
çektirmek isteyenler kuyruklar olu�tururken,
sadece Kadıköylüler de�il, çevre ilçelerden

gelenler de bu co�kuya ortak oluyor.
Kadıköy Belediyesi ayrıca bu hafta sonu

cumartesi ve Pazar günü ile 31 Aralık Salı
günü saat 12.00-17.00 arasında canlı

müzik grupları ile de yeni yıla ne�eli bir
giri� yapmayı amaçlıyor. 28 Aralık

Cumartesi ile 29 Aralık Pazar günü ve 31
Aralık Salı günü 3 ayrı noktada canlı

müzik grupları izleyenlere ne�eli
dakikalar ya�atacak. �a�kınbakkal,

Caddebostan ve Erenköy’de Bando,
Napoliten ve Trio Amor müzik grupları
saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında

ne�eli yılba�ı �arkılarıyla
Kadıköylülere yeni yıl co�kusunu ya�atacaklar. 

De�erlerine ya�arken sahip
ç�kan Kad�köy Belediyesi,

Kad�köy’ün tarihi ç�nar� Dr. Müfid
Ekdal’�n ad�n�, do�du�u ve

95 y�ld�r ya�ad��� soka�a verdi.

Çevreden sa�lı�a, kültür ve sanattan spora birçok alanda Kadıköy Belediyesi’nin örnek projelerle ve
ödüllerle dolu ba�arılı bir yılı geride bıraktı�ını belirten Belediye Ba�kanı Av. Selami Öztürk, yakla�an

yerel seçimler öncesi güçlü adaylarla 2014’e umutlu girdi�ini söyledi.

Doğduğu sokağa
adı verildi
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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

Yılbaşı için hindi siparişi alınır.
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● Gök çe UY GUN

Hay dar pa �a Has ta ne si'nin es ki
ba� he kim le rin den, ha ya t� n�
he kim li �e ve Ka d� köy'ün ta-

 ri hi ile il gi li ara� t�r ma la ra ada yan,
yaz d� �� ki tap lar la “Ka d� köy’ün bel -
le �i” ha li ne ge len Dr. Mü fid Ek-
 dal’�n ad�, ne re dey se 1 as�r l�k
öm rü nü ge çir di -
�i so ka �a ve ril di.
Ha len, 1918 y� -
l�n da do �up bü -
yü dü �ü, ba ba evi
olan kö� kün de ya -
�a yan Dr. Ek-
 dal’�n evi nin
bu lun du �u so kak,
ar t�k ken di ad� n�
ta �� yor. Fe ner yo -
lu’nda Ga zi Muh tar
Pa �a So kak’�n de-
 va m�n da yer alan ve
Ga zi Muh tar Pa �a
Ç�k ma z� ola rak ad-
 lan d� r� lan ç�k maz so -
kak, “Dr. Mü fid
Ek dal Ç�k ma z�”    ol -

du. Ek dal’a ve fa gö re vi ni ye ri ne ge-
 ti ren Ka d� köy Be le di ye si, Fe ner yo -
lu’nda ki so ka ��n gi ri �in de 20 Aral�k
Cuma günü bir tö ren ger çek le� tir di.
Dr. Mü fid Ek dal, e�i Ce li le ha n�m,
ço cuk la r�, to run la r�, dost la r�, se ven -
le ri, es ki Ka d� köy Kay ma ka m� Hü -

se yin Eker, Hal dun
Ta ner’in e�i De met
Ta ner ve Ka d� köy lü le -
rin ka t�l d� �� tö ren de
ko nu �an Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk, Ek dal’�n
bir as�r l�k öm rü nün
her an� n� do lu do lu
ya �a d� �� n�, hem
mes le ki ola rak hem
de in sa ni an lam da
her ke se yar d�m et ti -
�i ni söy le di. Öz -
türk, “Ben be le di ye
ba� ka n� ol maz dan
ev vel, Sa y�n Ek-
 dal’� dok tor ola rak
bi li yor dum. Çün -
kü ken di si ba ba -

m�n he ki miy di. Be le di ye ba� ka n� ol -
duk tan son ra da ken di si ni ‘Bi zans
Met ro po lün de �lk Türk Kö yü: Ka d� -
köy’ ki ta b� ve si le siy le ta n� d�m” de di.
Ba� ba kan Re cep Tay yip Er do �an’�n
geç ti �i miz gün ler de, CHP’li yö ne -
tim le ri olan 2 il çe yi (Ka d� köy ve Ba -
k�r köy) ör nek gös ter di �i ni
an�m sa tan Öz türk, �un la r� söy le di;
“Bir ken ti gü zel ya pan sa de ce bi na -
la r�, yol la r�, park la r� de �il in san la r� -
d�r as�l. Ka d� köy’ün Mü fid Ek dal’�
var, Ka d� köy’ün Ra na Be �e’si var,
Ka d� köy’ün da ha ni ce de �er li in sa n�

var. Ka d� köy’ü Ka d� köy ya pan bu
in san lar. Siz Ba� ba kan ola rak, ön ce
ül ke nin e�i ti mi ne, kül tü rü ne, sa na t� -
na öz gür bir or tam sa� la y�n. Ya za r� -
na, sa nat ç� s� na, aka de mis ye ni ne,
ay d� n� na de �er ve rin. Ka d� köy de -
�er le ri ne k�y met ver di �i için Ka d� -
köy…”

Tö ren de k� sa bir ko nu� ma ya pan
Dr. Ek dal da “�ah s� ma gös te ri len bu
il ti fa ta, en de rin �ük ran la r� m� su nu -
yo rum. Ben 95 y�l ön ce do� du �um
oda da uyu yo rum hâ lâ…” ifa de si ni
kul lan d�. 

De�erlerine ya�arken sahip çıkan Kadıköy Belediyesi,
Kadıköy’ün tarihi çınarı Dr. Müfid Ekdal’ın adını,

do�du�u ve 95 yıldır ya�adı�ı soka�a verdi.
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TEBRİK
2014 y�l�n�n; ba�ta Kad�köyümüz’de, �stanbulumuz’da, 

Ülkemiz’de ve de tüm Dünya’da ACISIZ, AFETS�Z ve FELAKETS�Z
bir y�l olmas�n�, ayr�ca tüm insanl�k için “PAYLA�IMLARIN” y�l�

olmas� dilek ve temennilerimle, KADIKÖY halk�m�z�n yeni y�l�n� kutlar,
sayg�lar�m� sunar�m.

Numan HOCAO�LU
TÜRKKIZILAYI KADIKÖY �UBE BA�KANI 

Kad�köy’ün ya�ayan tarihi Dr. Müfid Ekdal’a vefa;

Doğduğu sokağa adı verildi…

Dr. Ekdal, Gazete Kad�köy’e
konuyla ilgili verdi�i röportajda
�unlar� söylemi�ti;
“Ben Kadıköy’de-gerçi �stanbul’da
çok azdır-do�du�u evde ya�ayan
ender insanlardanım. Ailem, 1910
yılında in�a edilen bu evde 3
ku�aktır ya�ıyor. En fazla 2 ku�ak
vardır, aynı evde ya�ayan. Tabii ki
mutluluk verici bir olay. Ancak
ba�ta soka�a benim adımın
verilmesini istememi�tim. Sokak
adlarının hepsinin bir önemi, tarihi
bir geçmi�i var. Son yıllarda sokak
adlarını aklımıza geldi�i gibi-o
soka�a neden o adın verildi�ini

sorgulamadan-de�i�tiriyoruz. Ama
bu yanlı�. Gazi Muhtar Pa�a
Sokak’ın devamında olan benim de
evimin bulundu�u çıkmaz soka�ın
adı ba�ta Gazi Muhtar Pa�a
Çıkmazı idi. Gazi Muhtar Pa�a, çok
önemli ve de�erli bir ki�ilik. Ben de
kitaplarımda Gazi Muhtar Pa�a’nın
kona�ını, ya�amını anlattım. Gazi
Ahmet Muhtar Pa�a olarak 1877-
1878 Osmanlı-Rus Sava�ı�ı’nın
Kafkasya cephesi komutanı, asker,
gökbilimci, yazar, e�itimci ve devlet

adamıdır, ya�amını Feneryolu’ndaki
kö�künde sürdürmü�tür. Semtte iz
bırakmı� biridir. Dolayısıyla bu
sokakta onun adının olması bana
göre çok do�ru ve gerekli bir �eydi.
Bir kentte eskiden gelen yapılar, o
kentin geçmi�ini belgeler, eskiyle
yeni arasında köprü kurar. Bu
yüzden sokak adlarını de�i�tirmek
de yanlı�. O soka�ın adını
de�i�tirdi�iniz zaman o soka�ın
geçmi�i ve tarihi kaybolur. Bizde bu
hata da sık sık yapılıyor. Ancak

sonra nasıl olduysa bir gün baktık ki
“Gazi Muhtar Pa�a Çıkmazı” olmu�
“Kılıçarslan Çıkmazı”. Bu ki�inin kim
oldu�u, sokakla ya da mahalle ile
olan ilgisini kimse bilmiyordu, ben
de bilmiyordum. Anadolu Selçuklu
Sultanı olan Kılıç Arslan’la bir ba�ı
var mı yok mu? Onu da
bilmiyorum. Hatta bir gün bana
ziyarete gelen Kadıköy Belediye
Ba�kanı Selami Öztürk’le de bu
konuyu konu�tuk. Soka�a bu ismin
verilmesine bir anlam veremedik.
Böyle ilgisiz bir ismin yerine benim
adımın konulması o yüzden bana
uygun geldi.”

HÂLÂ DOĞDUĞU EVDE YAŞIYOR!

Foto�raflar: S
inem
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KONGRE �LANI
TÜRK�YE YE��LAY CEM�YET� 
ÜSKÜDAR �UBE BA�KANLI�I

TÜRK�YE YE��LAY CEM�YET� ÜSKÜDAR
�UBES�’N�N Ola�an Genel Kurul toplant�s� 11/01/2014
Cumartesi günü saat 11:00’de Valideba� Semt Kona��

Altunizade - Üsküdar/�stanbul adresinde yap�lmas�
kararla�t�r�lm��t�r. Ekseriyet sa�lanamad��� takdirde;

18/01/2014 Cumartesi günü saat 11:00’de ayn� yerde
ayn� gündem ile yap�lacakt�r. 

Yönetim Kurulu

GÜNDEM: 
• Sayg� duru�u, Aç�l��, Kongre Ba�kanl�k Divan Seçimi.
• Raporlar�n müzakeresi ve ibras�.
• �ube Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
• Genel merkez kongresine delege seçimi.
• Temenniler ve kapan��.
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RAS�MPA�A Mahalle Evi
Gönüllüleri olarak, mahalle

evimizde ayda bir gerçekle�en
film gösterisinin Aralık ayındaki

gösterim gününün, “Kadınlara
Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi
Günü”ne denk gelmesi sebebiyle,

ülkemizde hâlâ devam eden
kadına yönelik töre cinayetlerini

i�leyen Zülfü Livanelli’nin
“Mutluluk”  filmi izlendi. Filmde;

Van’ın bir köyünde akrabası
tarafından tecavüze u�rayan bir

kızın hakkında ölüm fermanı

verilmesi ve onu öldürme görevi
verilen akrabasıyla birlikte

çıktıkları ölüm yolculu�unu ama
hikâyenin mutlu sonla bitmesi

anlatılıyor. Film arası ,gelenek
haline gelen patlamı� mısır ve çay

ikram edildi. Film sonunda
izleyiciler, kadınlara gerçek

anlamda e�itlik verilmesini ve töre
cinayetlerinin sonlanmasını
istediler. �zleyiciler, bu filmi

izlemelerine vesile olan Gönüllü
Evi’ne ve  kendilerine bu imkanı

sa�layan Kadıköy Belediye

Ba�kanı Av. Selami
Öztürk’e te�ekkür ettiler.

� ED�RNE GEZ�S�
Rasimpa�a Mahalle Evi
Gönüllüleri, Edirne’ye
geçti�imiz Cumartesi

günü bir gezi
düzenlediler. 

Sabah 06.30’da ba�layan
gezide sırasıyla

BucakTepe Tabyası,
�ükrüpa�a Anıtı, Balkan
Sava�ı Müzesi ve Sırp
Sındı�ı Sava�ı Müzesi

ziyaret edildi. 
Daha sonra Sarayiçi

gezisi, Kırkpınar Ya�lı
Güre� Meydanı, Adalet
Kasrı, Fatih ve Saray

Köprüleri, Edirne Sarayı
kalıntıları, Babüssade,

Saray Mutfakları,
Cihannüma Kasrı, Kum

Kasrı ve Hamamı,
Balkan �ehitli�i, II.
Beyazıt Külliyesi ve

Sa�lık Müzesi gezildi. 
Ö�len molasında

Edirne’nin me�hur ci�er
tavası yendikten sonra Üç �erefeli
Camii, Ulu Camii, Selimiye Camii

ve Arasta Çar�ısı’na gidildi.
Gezinin son kısmında Karaa�aç,

Tarihi Meriç Köprüsü, Lozan Anıtı
ve Tren  �stasyonu gezilip, Kır
kahvesinde çay molasıyla gezi

tamamlandı. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 27 ARALIK 2013 - 5 OCAK 2014

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

SA�LIKLI
YA�AMA

MERHABA
Beslenme Uzman�

Aydan ÜZÜM
27.12.2013 / 13.30
Yer: Sahray�cedid

Defne Park�
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Sahray�cedid
Gönüllüleri

MÜZ�K D�NLET�S�
Yazar, Müzisyen

�kbal Kaynar
27.12.2013 / 14.00

Yer: Osmana�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Osmana�a

Gön.Evi
MELDA TUNÇEL

�LE D�LE
BENDEN NE
D�LERSEN  

Tv Programc�s�-
Ya�am Mimar�
Melda Tunçel

Tarih: 27.12.2013
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Erenköy

Gönüllüleri
YEN� YIL

KUTLAMASI 
Tarih: 27.12.2013

Saat: 12.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Rasimpa�a
Gönüllüleri

“YEN� YILA
MERHABA”

FASL-I MUSIK�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Fulya Soyata
Tarih: 29.12.2013

Saat: 19.00
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Müzik Gönüllüleri

KENTSEL
DÖNÜ�ÜM  
Bilimci Hasan

Zümrütbel
Tarih: 02.01.2014

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Kad�köy Belediyesi
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
“�NC�R

ÇEK�RDE��”
F�LM GÖSTER�M�
Tarih: 02.01.2014

Saat: 14.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Rasimpa�a
Gönüllüleri
KÜÇÜK

NÜANSLAR
ÇOCUK KOROSU

KONSER�
�ef Suzan Bünül
Tarih: 02.01.2014
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Müzik Gönüllüleri
SADABAD TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU
KONSER�

�ef Dr. Abidin
GENCEKER

Tarih: 02.01.2014
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Müzik Gönüllüleri

AHUDUDU
T�YATRO OYUNU 
02.01.2014 / 20.00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Tiyatro Gönüllüleri

GEÇM��TEN
GÜNÜMÜZE

BASIN
HAREKETLER�
Gazeteci, Yazar
Cahit ÖZBAY

Tarih: 04.01.2014
Yer: Özgürlük
Park� Fua Cafe

Düzenleyen:
Kad�köy Belediyesi

Feneryolu
Gönüllüleri
ERENKÖY

GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Itri �MANLI
Tarih: 27.12.2013

Saat: 20.00
Yer: Kozyata��
Kültür Merkezi
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3Ara l�k Dün ya En gel li ler Gü nü ne de niy le
Bos tan c� Gö nül lü Evi’nde bir et kin lik
dü zen len di. 

Et kin li �e, ma hal le de en gel li ço cu �u olan
ai le ler da vet edil di. 

Bos tan c� Gö nül lü le ri Ba� ka n� Tu nay Soy -
dan’�n gü ne ait bil gi len dir me ve ho� gel din
ko nu� ma s�n dan son ra, söz en gel li an ne le ri ne
ve ril di. On la r�n ya �a d�k la r� zor luk lar ve his -
set tik le ri duy gu lar ken di a��z la r�n dan din len -
di. Tür ki ye’de en gel li ola rak ya �a ma n�n zor -
luk la r� göz önü ne se ril di. Din le yi ci ler den bir -
kaç da ki ka da ol sa, em pa ti kur ma la r� n� is te -
yen en gel li ço cuk la r�n an ne le ri, �i kâ yet ve di -
lek le ri ni bil dir di ler, sos yal hak la r�y la il gi li da -
ha çok bil gi sa hi bi ol mak is te dik le ri ni be lirt ti -
ler. Son ra s�n da ka t� l�m c� ço cuk la ra, üye ler ile
bir lik te ha z�r la nan kü çük he di ye ler ve ril di.

Türk Halk Mü zi �i sa nat ç� s� Se her Yon ga -
c�’n�n ses len dir di �i ez gi ler din len di. Ya p� lan
çay ik ra m� ve fo to� raf çe kim le rin den son ra
gün son lan d�. 

� GE LE NEK SEL �� �R D�N LE T� S�
Bos tan c� Gö nül lü le ri E�i tim Ko mi te -

si’nin dü zen le di �i Ge le nek sel �i ir Din le ti si,
geç ti �i miz haf ta Gö nül lü Evi’nde ya p�l d�.

Ba� kan Yar d�m c� s� Ah met Po lat’�n ho�
gel di niz ko nu� ma s�n dan son ra ilk söz, �a ir-
ya zar Vu ral �a hin’e ve ril di. Çok yön lü bir ya -
zar olan �a hin, TRT’de me tin ya zar l� �� yap t� -
�� n�, 250 �i ir din le ti si dü zen le di �i ni, �ar k� sö -
zü de yaz d� �� n� ve 100’e ya k�n ese ri nin bes te -
len di �i ni an lat t�. Ya y�n lan m�� 6 ki ta b� bu lu -
nan ya zar, ken di �i ir le rin den ör nek ler sun du.
Di �er ka t� l�m c� lar dan Yon ca �a hin, Ha ti ce
Gök men ve Ce ma let tin Ta� k� no� lu da ken di

�i ir le rin den su num lar yap t� lar.
Et kin li �e ka t� lan semt sa kin le ri
ve üye ler den bir ka ç� da bi rer �i ir
oku ya rak et kin li �e renk kat t� lar.
Son ra s�n da Ah met Po lat ken di �i -
iri ni oku ya rak ve ka t� l�m c� la ra te -
�ek kür ede rek gü nü son lan d�r d�. 

� OR TO PE D� SE M� NE R�
Sa� l�k Ko mi te si’nin 10 Ara l�k Sa l� gü nü

dü zen le di �i or to pe dik ra hat s�z l�k lar la il gi li bi -
linç len dir me se mi ne ri ne il gi bü yük tü.

Kö tü ha va ya ra� men ka t� l�m c� sa y� s� yük -
sek ti. Gö nül lü Evi Ba� ka n� Tu nay Soy dan’�n
aç� l�� ko nu� ma s�n dan son ra sö zü Özel Göz te -
pe Has ta ne si’nden Op. Dr. Mu rat Ata bey al -
d�. Ki reç len me nin a�� r� ha re ket ten ve k� k�r dak
do ku nun ke mik le� me sin den olu� tu �u nu, çok
mec bur ka l�n ma d�k ça ila ca ba� vu rul ma ma s�

ge rek ti �i ni be lir te rek ko nu� ma s� na ba� la yan
Dr. Ata bay, ge ne tik ya p� n�n önem li ol du �u nu,
ki �i le ri sa� l�k du ru mu nu yön len dir di �i ni vur -
gu la d�. 

Her a� r� n�n an lam l� ol ma d� �� n� sa de ce a� -
r� la r�n de vam l� l� �� ve sü re si nin önem li ol du -
�u nu söz le ri ne ek le yen Dr. Ata bey, diz pro -
tez le ri ve gü nü müz de ço �a lan to puk di ke ni
has ta l� �� ile il gi li ola rak da bil gi ver di. 

Son ra s�n da ka t� l�m c� la r�n ki �i sel ra hat s�z -
l�k la r� ile il gi li so ru lar ce vap lan d�, fo to� raf lar
çe kil di ve ik ram la r�n ar d�n dan gün son lan d�. 

Mer di ven köy Gö -
nül lü le ri Sa� l�k,
E�i tim, Ge zi ve

Sos yal Ko mi te le ri ile
Sop ra no Han de So ner
Ür ben ve ö� ren ci le rinin
kat k� la r�y la, LÖ SEV ya -
ra r� na or tak la �a dü zen le -
dik le ri kon ser ler se ri si -
nin ilk kon se ri 26 Ka s�m
Sa l� gü nü ve ril di. Gö nül lü ler ve Ka d� köy lü ler
ta ra f�n dan bü yük il gi gö ren kon ser de, �an ö� -
ren ci le ri, Kla sik Türk Sa nat Mü zi �i, Türk
Halk Mü zi �i, Ba t� mü zi �i ve mü zi kal ler den
der le nen re per tu var la r� n� ba �a r�y la sun du lar. 

Kon ser so nun da Gö nül lü Ba� ka n� Fai ze
Dar can ta ra f�n dan top la nan ba ��� lar, LÖ SEV
gö rev li si ne ve ril di. 

Ay r� ca kon se ri
dü zen le yen Han de
So ner Ür ben’e
ödü lü ve ta le be le ri -
ne te �ek kür bel ge -
le ri sah ne de tak dim
edil di. Mer di ven -
köy Gö nül lü Ba� -
ka n� Fai ze  Dar can,
iz le yi ci le re ka t� -

l�m la r�n dan do la y� te �ek kür et ti ve bun dan
son ra ki kon ser ler se ri si nin Ha lis Kurt ça Kül -
tür Mer ke zi’nde 26 Ara l�k Per �em be ak �a m�
sa at 19.30’da ve ri le cek kon ser le de vam ede -
ce �i ni söy le di. Dar can, ikin ci kon ser le rin de,
Ka d� köy gö nül lü ev le ri üye le ri ni ve Ka d� köy -
lü le ri gör mek ten çok mut lu ola cak la r� n� söz le -
ri ne ek le di. 

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü -
le ri Sa� l�k Ko mi te si, 12 Ara l�k Per -
�em be gü nü Sa� l�k Ko or di na tö rü

Gül sün I��k ve Eren köy Gö nül lü Evi Ba� ka -
n� Sev gi To kuç’la bir lik te 33 ö� ren ci yi �s -
tan bul Oyun cak Mü ze si ne gö tür dü ler. 

�a ir-ya zar Su nay Ak�n ta ra f�n dan ku ru -
lan �s tan bul Oyun cak Mü ze si’nde 20 y�l da
dün ya n�n çe �it li ül ke le rin de bu lu nan an ti ka -
c� lar dan ve aç�k art t�r ma lar dan edi ni len 4
bin den faz la oyun cak ser gi le ni yor. Ö� ren ci -
ler me rak ve mut lu luk için de tüm oyun cak -

la r� tek tek in ce le di ler. Mut lu bir �e kil de on -
la ra e� lik eden ö� ret men le ri ile bir lik te Ka -
d� köy Be le di ye si’nin tah sis et ti �i ser vis ara -
c�y la okul la r� na b� ra k�l d� lar. Mec lis Üye si
ve En gel li Ko mis yo nu Ba� ka n� Ay �en Gü -
rer ile Eren köy Gö nül lü Evi Onur üye si Se -
ma Kut lu ve Su nay Ak�n, ö� ren ci le re e� lik
et ti ler. Eren köy Gö nül lü Evi Ba� ka n� Sev gi
To kuç, Dost El ler ��it me En gel li ler Oku lu
ö� ren ci le ri ni �s tan bul Oyun cak Mü ze si zi -
ya re ti ne ka bul eden Su nay Ak�n’a te �ek kür
et ti.

Bostanc�’da ‘Engelliler
Günü’ etkinli�i 

ENGELLiLERLE
ELELE

3 ARALIK Dünya Engelliler Günü’nde
Kriton Curi Park� Gönüllü Evi’nde, Türk

Spastik Çocuklar Vakf� taraf�ndan
Cerebral Palsy (Engelli Çocuklar)

konulu sunum düzenlendi.
Vakfa ait görsel tan�t�mlar ve slayt
gösterileri yap�ld�. Sunuma kat�lan

gönüllüler, gerek çevrelerinde gerekse
ailesinde bulunan engelli çocuklar�n

ya�amlar�ndan kesitler anlatt�lar. Bu tür
engellilerle nas�l ileti�im

kurulabilece�inin, onlar�n ya�ant�lar�n�n
nas�l kolayla�t�r�labilece�inin cevaplar�
arand�. Gönüllüler, Spastik Çocuklar
Vakf�’na 5 adet tekerlekli sandalye

ba���lad�lar. Gönüllü Evi’nde ilk kez
kurulan Engelliler Komitesi de Özel

E�itim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne
verilmek üzere (0-6 ya� grubu a��rl�kl�)

oyuncak toplama kampanyas�  ba�latt�. 

Merdivenköy Gönüllüleri’nin özel konseri

Suadiye’de ‘insan hakları’ toplantısı
Suadiye Gönüllüleri, 10
Aralık Salı günü Dünya

�nsan Hakları günü
nedeniyle Yard. Doç.
Ahmet Emre Ate�’i

Gönüllü Evi’nde a�ırladı.
Yard. Doç. Ate�, �nsan

Hakları Günü’nün
tarihçesi ve önemi

hakkında katılımcılara
bilgi verdi.  

Rasimpaşa’da ‘Mutluluk’ filmi

Erenköylü çocuklar Oyuncak Müzesi’nde
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ür ki ye’nin si ya sal ha ya t� n�n, özel lik le
1970’ler den be ri gi de rek ar tan bir yo �un -
luk la ulus la ra ra s� et ki ve ya tel kin le re aç�k
ha le gel di �i göz lem le ni yor. ��in özü ne iner -

se niz çok sa y� da ül ke nin de ben zer du rum da ol -
du �u nu tes pit eder si niz. Hat ta bi raz ile ri gi de rek
bu gü nün dün ya s�n da ta ma men ba ��m s�z, bil di �i
gi bi ha re ket eden sa y� l� ül ke bu lun du �u nu bi le
söy le ye bi lir si niz. Yük sek tem po da ge li �en tek no -
lo jik ye ni lik ler ve bu na ba� l� ola rak deh �et li bir h�z -
la ar tan sa na yi/tek nik ma mul ler ile ta r�m mah sul -
le rin de ki ina n�l maz üre tim el bet ulus la ra ra s� ti ca -
re ti yo �un la� t�r d�. Ula ��m ve ha ber le� me/ile ti �im
ola nak la r� n�n mu az zam ge li �i mi pa zar la r�n ya k�n -
la� ma s� n� ko lay la� t�r d�. �� te �u dil ler den dü� me -
yen "kü re sel le� me" de nen ol gu, ide olo jik bir id di -
a ol ma y� a��p hiç de �il se ti ca ret ha ya t�n da ye ni
dün ya da bir hay li yay g�n bir ger çek lik ola rak or ta -
ya ç�k t�. �n san lar ay n� mal la r�n ve de �er le rin tir ya -
ki si ol du lar.

Son de re ce aç�k ve bi li nen bir ger çek ise kim
ve ya kim ler yük sek üre tim ya par sa on la r�n bu yer -
yü zü pa za r�n dan kâr l� ç� ka ca �� d�r. Pa za r�n bek çi -
le ri ve de net çi le ri de el bet üre tim zen gin le ri dir. Za -
b� ta kuv vet le ri (!) de niz de/ka ra da/ha va da o güç lü -
le re ait tir. Pa za r�n "a�a l� ��" ve "yö ne tim ku ru lu
üye le ri" güç le ri ne gö re de re ce de re ce söz hak -
k�/yap t� r�m me ka niz ma s�n da yer al�r lar. Gü cü ol -
ma yan lar ano nim �ir ket le rin kü çük ve yet ki siz his -
se dar la r� gi bi dir. Kü re sel pa zar dü ze ni, kü çük pay
sa hip le ri nin söz hak k� n� es ki dün ya da ki ne gö re
da ha da azalt m�� t�r.

Böy le olun ca zen gin bü yük ler di �er le ri nin
eko no mi po li ti ka la r� na mü da ha le yi hak ve âdet
ha li ne ge tir mi� olur lar. Çok ka ba de yi� le “pa ra y�
ve ren dü dü �ü ça lar” mi sa li “çok üre tim ya pan be -
de li ni az üre tim ya pan dan tah sil eden dir” di ye dü -
�ü ne bi lir si niz. Da ha da ile ri si var d�r... Güç süz le rin
ne üre ti mi ya pa cak la r� ve ne üre ti mi yap ma ya cak -
la r� da usu lün ce, eko no mi po li ti ka la r� n�n cen de re -
siy le be lir le nir. 

Bun dan �öy le bir so nuç da ç� ka ra bi li riz: Yer -
yü zün de ki ge li� mi� lik ve zen gin lik hi ye rar �i sin de
te pe de yer alan la r�n ye ri de �i� me mek �ar t�y la,
a�a �� lar da ufak te fek inip ç�k ma lar ve pa laz lan -
ma lar müm kün dür. �� ki her kes had di ni bil sin; ik -
ti dar da ki ler bu an la y� �� kav ra m�� ol sun; kav ra d� ��
için uyum lu ol ma ba si re ti ni gös ter sin. H�r ç�n l�k et -
me sin. Bü yük le rin ka rar la r� na kar �� dü ze ni ra hat -
s�z ede cek ç� k�n t� l�k lar ya p�l ma s�n. Bu amaç la çe -
�it li ül ke ler de “ulus la ra ra s� top lum” ad� ve ri len gü -
cün çe �it çe �it mü da ha le ler de bu lun du �u nu ha -
t�r la y� n�z. Bu, me� ru iye ti ni ne re den al d� �� meç hul
ulus la ra ra s� top lu mun ki mi yer de si lah l� güç, ki mi
yer de eko no mik yap t� r�m lar la ik ti dar la r� de �i� tir di -
�i ne ta n�k ol mu yor mu yuz? B� ra k�n Af ga nis tan,
Lib ya, Irak ma ce ra la r� n�... Geç ti �i miz ya k�n y�l lar da
Yu na nis tan ve �tal ya’da ik ti dar la r�n na s�l de �i� ti �i -
ni, ba� ba kan la r�n na s�l ta yin edil di �i ni ha t�r la y� -
n�z... Ya ka y� kap t�r ma ya gö rün...

Ba ��m s�z si ya set, bü tün in san la r�n ve ül ke le rin
do �al ide ali dir. Gü nü müz de bu kav ra m�n es ki za -
man la ra oran la epey ce es ne di �i ni his set mek te -
yiz. Ar t�k ül ke ler de �i �en mad di ve kül tü rel �art lar -
da bir bir le ri ne da ha ba ��m l�/so rum lu ko num la ra
gel di ler. Her kes bir bi ri nin i�i ne es ki ye gö re da ha
çok ka r� �� yor. Kla sik “iç i� le ri ne mü da ha le” ya sa ��
ge le ne �i bi le bü yük öl çü de ha fif le di. Ne var ki
güç lü olan lar bu ba ��m s�z l�k de nen ide ali ko ru ya -
bi lir ken güç süz ler ve özel lik le ih ti ras la r� ak�l la r�n -
dan ve do na n�m la r�n dan faz la olan la r�n ba �� na çe -
�it li dert ler ge le bi li yor.

Tür ki ye ül ke ler yel pa ze sin de te pe ler de ol ma -
sa da kö tü bir po zis yon da de �il di ve ol ma ma s�
ge re kir. Bi rin ci ve �kin ci Bü yük Sa va� lar ara s�n da,
hat ta 1950’le re ka dar ken di ayak la r� n�n üs tün de
du ra bil mi� tir. 1970’le re ka dar da ida re et ti �i ni dü -
�ü ne bi lir si niz. Ba ��m l� l� ��n ar t� �� ise 1980’den be ri
iv me ka zan m�� gö rü nü yor. 1980’de Tür ki ye si ya -
se tin de büs bü tün ye ni bir say fa aç�l d�. Eko no mi
d�� et ki ve tel kin le re da ha aç�k; do la y� s�y la da ha
ba ��m l� ha le gel di. Bu nun olum lu/olum suz ta raf la -
r� n� ya �a d�k ve ya �� yo ruz. Ti ca ret te dün ya pa zar -
la r�y la ya k�n la ��p at� l�m ya par ken sa na yi ve tek no -
lo ji de, aç�k ça s� üre tim de ay n� ba �a r� gös te ri le me -
di. Sa hip olu nan üre tim ka pa si te le ri nin bü yük k�s -
m� da sa t� l�p el den ç� ka r�l d�. 1980’de gi ri �i len yol
2000’de t� kan d�. T� ka n�r ken ül ke nin si ya si kül tü rü
ve uy gar l�k yö rün ge si de sal lan d� ve gü ya ma ne -
vi yat res to ras yo nu ile a�� la n�p ay n� yol da yü rü me -
ye ça l� ��l d�. Ar t�k d�� et ki le rin gü cü es ki dö nem le -
re gö re da ha be lir le yi ciy di. Öte yan dan ik ti da r�n
bil gi ve kül tür bi ri ki mi nin, de ne yi mi nin ye ter siz li �i
göz ler önün dey di, apa ç�k t�. �m kân la r� n�n d� ��n da
sev da la ra dü� tü ler, ya pay d�� dost luk la ra bel
ba� la d� lar. D�� mü na se bet le rin ge re �i olan den -
ge li ve ak�l c� po li ti ka y� bi le me di ler. Zi hin sel ya p� la -
r� da za ten uy gar âlem de kü rek çek me ye el ve ri� li
de �il di. �im di ik ti da r�n yö ne ti ci le ri “d�� mih rak -
lar”�n kur du �u tu zak lar dan bah se di yor. Oy sa ki d��
mih rak lar ile iç li d�� l�/sar ma� do la� olan ken di le riy -
di. Hat ta bu ili� ki le ri ki �i sel le� ti rip övün mü yor lar
m�y d�? Dol du ru �a ge li yor lar d� ama fark et me le ri
ola nak s�z d�.

Es ki den bü tün si ya si ba �a r� s�z l�k la r�n suç lu su
di ye “ko mü nizm” uma c� s� ba ha ne edi lir di. Ne ya -
z�k ki (!) �im di yok. “D�� mih rak” var. Üs te lik bu d��
mih ra k� hü kü me tin ba �� ABD di ye ta rif bi le et me -
di mi? Bü yü kel çi le ri ni yol cu et mek (!) ni ye ti ni be -
lirt me di mi? Ce va b� sert ge lin ce çark et mek D� �i� -
le ri bü rok ra si si ne dü� tü. Ace mi, ta rih bi lin cin den
yok sun, he ves kâr ve den ge siz d�� po li ti ka n�n cil -
ve le ri ac� ma s�z d�r. Ata la r� n�n “Ak�l s�z dos tum ola -
ca �� na ak�l l� dü� ma n�m ol sun” de yi �i ni bi le mu ha -
fa za kâr ka fa al g� la ya ma d�.

Ekim 2013’te GA ZE TE KA DI KÖY’de “Tür ki ye
Si ya se tin de Ye ni Say fa m�?” ba� l�k l� ya z� da ül ke -
nin ye ni bir dö ne me yel ken aç mak ta ol du �u nu
an lat ma ya ça l�� m�� t�m. Ga li ba hiç gör me di �i miz
olay lar la kar �� la �a ca ��z. 2014’te ye ni si ya sal olu -
�um lar la ta n� �a ca ��z.

Murat  KATOĞLU

T

DI� S�YASET�N 
C�LVELER�

SANATKÜLTÜR

ALTERNAT�F MEDYA 
�enli�i Don Ki�ot’tayd�

�lki 2011 y�l�nda düzenlenen,
herkesin kendi rengini ve sesini

payla�abilece�i kat�l�mc� bir ortam
yaratmak, ayr�mc� ve nefret

söyleminden ar�nm�� bir habercilik
yapmak ve temelde daha güzel,
daha adil, daha e�itlikçi olmak
parolas�yla yola ç�kan Alternatif
Medya �enli�i’nin üçüncüsü 14

Aral�k günü Kad�köy Yelde�irmeni
Don Ki�ot Sosyal Merkezi’nde

gerçekle�tirildi. Ye�il Gazete ve Ye�il
Dü�ünce Derne�i’nin ça�r�c�l���n�
yapt��� �enli�e bu y�l Gezi direni�i
damgas�n� vurdu. Önceki y�llarda

paralel oturumlar �eklinde ilerleyen
�enlikte bu y�l herkes konu�mac� her

yer serbest kürsüydü. 
�enlik ba�lamadan önce bir grup
Yelde�irmeni ��gal Evi’ne gelerek

temizlik yapt�, so�uk hava nedeniyle
soba yakt�. Evin giri� kat�ndaki

etkinlikte çe�itli dergi ve fanzinlerin
yer ald��� stantlar da 

yer ald�. Gün boyu süren Alternatif
Medya �enli�i’nde daha çok Gezi

direni�inde anaak�m medyan�n
durumu ve buna alternatif üretilen

medya kanallar�yla sosyal medyan�n
etkisi konu�uldu. 

● Semra ÇELEB�

Kad�köy’de her gün say�s� artan sanat ga-
lerileri, her y�l oldu�u gibi bu y�l
da “Y�lba�� Sergileri” ile

sanatseverlere keyifli bir yeni y�l
etkinli�i sunuyor. Biz de
okurlar�m�z için, bize ula�an
Y�lba�� sergilerini derledik. 

��te Aral�k 2013’ten Ocak
2014’e kadar devam eden
Kad�köy sergileri: 
� “ÖLÜMSÜZ VE KIRIL-

GAN” YILBA�I SERG�S�
Dü� Yolcusu Sanat Dura��’n�n

geleneksel hale getirdi�i Y�lba�� Karma
Sergisi, bu y�l farkl� bir sergiye ev sahipli�i
yap�yor. “Ölümsüz ve K�r�lgan”
ismini ta��yan karma
sergide, ressamlar�n bir
araya gelerek, desen-
lerini porselen
tabaklara s�r üstü
dekor olarak uygu-
lad��� tabaklar�
görebilirsiniz. Sergi,
3 Ocak 2014 tarihine
kadar Caddebostan Dü�
Yolcusu Sanat Dura��’nda
görülebilir. 

Sergide eserleri bulunan sanatç�lar �öyle:
Arzu K�l�çdo�an, Asl�han Kaplan Bayrak,
Aysu Koçak, Eser Güray, Hande I��nsu, I��l

Dural, Mesut Eren, Öznur Eren, R�za Sava�,
Sinem Çal��, Soner Çakmak, �erif Günyar,

Türkmen Alkan, Ümit Erzurumlu,
Zehra Ba�aran. www.dusyol-

cususanatduragi.com
� YEN� YIL KARMA 

SERG�S�
Ürün Sanat Ga-

lerisi’nde Yeni Y�l Karma
Sergisi izlenebilir. 21
Ocak’a kadar devam ede-

cek olan sergide Bedri
Rahmi Eyübo�lu, Mehmet

Pesen, Ruzin Gerçin gibi
aram�zda olmayan resim ustalar�n�n

yan� s�ra Saim Dursun, Sedef Y�lmaba�ar Er-
tugan, Canan Bilge ve Çiler Belen’in de çal��-

malar� ve de Leyla Tekbulut’un
tak�labilir gümü� heykelcikleri yer

al�yor. Ürün Sanat Galerisi’nin de
Caddebostan’da oldu�unu hat�r-
latal�m. www.urunart.com
� NATAL� AYDAR - MÜ-

CELLA A�KAN “KAR-
MAKARI�IK 2”

Natali Aydar ve Mücella
A�kan’�n  “Karma Kar���k 2” adl�

resim sergisi Hobi Sanat Merkezi’nde
sanatseverlerin be�enisine sunuluyor. 21 A-
ral�k’ta aç�lan sergi, 31 Aral�k 2013’e kadar zi-
yaret edilebilecek. Do�a, insan ve çiçek
temalar�na dayal� sergide sanatç�lar�n 50 adet

suluboya ve pastel çal��malar� yer al�yor. Hobi
Sanat Merkezi Göztepe’de. 

Tel.: 0216 565 35 72
� BURHAN ÖZER

“ELV�N” SULUBOYA
RES�M SERG�S�

Suadiye Monet Sanat’ta
Burhan Özer’in “Elvin” Su-
luboya Resim Sergisi 14 Aral�k
Cumartesi günü aç�ld�. Sanat-
severin yo�un ilgiyle kar��lad���
sergide sanatç�n�n 40 adet eseri
bulunuyor. Sergi 14 Ocak’a
kadar görülebilir. Tel.: 0216 384
12 84

� YILBA�I KARMA 
SERG�S�

Bahariye Sanat Galerisi’nde
düzenlenen ‘Y�lba�� Karma Ser-
gisi’ birçok sanatç�n�n
kat�l�m�yla 26 Aral�k Per�embe
günü aç�ld�. Sergide Ayfer Ak-
ba�o�lu, Aynur Sencan, Ay�e
Güne�, Devrim Erbil, Elif Kara-
day�, Ferzan Özgürer, Güner
Gültekin, Hadiye Ald�kaçt�, Halim Çeliker,
Meltem Karakuyu, Mualla So�anc�, Nur Ulu-

bil, Oya Dirik, Özcan Allahverdi, Recep Usta,
�afak I��lay, �encan Gül, Ümit Gezgin, Yeliz
Ural, Ziynet Özdo�an, Z. Nuray Atasagun’un

eserleri yer al�yor. 
Sergide pek çok sanatsal

obje, izleyicilerin be�enisine
sunuluyor. Ailesine ve sevdik-
lerine de�erli ve kal�c� bir
hediye vermek isteyenlerin
arad�klar�n� bulacaklar� bu y�l-
ba�� sergisi 9 Ocak’a kadar
devam edecek. 

www.bahariyesanat.com 
� LEYLA �K�ZLER “SI-

RADI�I TASARIM VE AK-
SESUVARLAR” SERG�S�

Gazi Osmanpa�a döneminin
örgü tak� dizayn� günümüze
yans�yan modelleriyle her nesle
hitap eden çe�itli aksesuvarlarla
Leyla �kizler’in “S�rad���
tasar�mlar ve aksesuvarlar” ser-
gisinde. Y�lba�� hediyesi için de
güzel bir alternatif olan tak� ve
aksesuvarlar, 30 Aral�k’a kadar

Kozyata�� Kültür Merkezi B Sanat Ga-
lerisi’nde görülebilir. www.kkm.org.tr

● Gök çe UY GUN

Sa de ce ço cuk lu �u mu zun
de �il, er gen lik ve ye ti� -
kin li �i mi zin de ar ka -

da �� Kü çük Prens,
hi kâ ye si ni an lat mak üze -
re bir kez da ha Ka d� köy’ü
zi ya ret edi yor…

Sa int-Exupéry’nin
dün ya ca bi li nen ese ri Kü -
çük Prens, Tür ki ye’de ti -
yat ro iz le yi ci si nin kar �� s� na
gö za l� c� bir ekip le ge li yor. Bi ti -
yat ro ve Thea ter an der Ruhr or tak
ya p� m� olan pro je Exupéry’nin a�k, sa -
va� ve ço cuk luk öz le miy le ge çen ha ya t�n dan
esin len me ler ta �� yor ve ya za r�n bu ün lü ese ri nin
ye ni den okun ma s� ve yo rum lan ma s� üze ri ne
özel bir ça l�� ma ola rak sah ne le ni yor. Da ha ön ce
Mek si ka, �ran, Irak ve �s pan ya’da sah ne le nen
oyu nun �im di ki du ra �� Tür ki ye. Geç ti �i miz gün-
 ler de Ka d� köy ve Le vent’te sah ne le nen oyun, yi -
ne Ka d� köy lü se yir ciy le bu lu �a cak.
Al man ya’da ki Thea ter an der Ruhr’un ku ru cu -
su, ti yat ro da fark l� kül tür le rin kar �� l�k l� et ki le �i -
mi ni önem se yen Av ru pa’n�n en önem li
yö net men le rin den Ro ber to Ci ul li’nin yö ne ti -
miy le sah ne le nen eser, Tür ki ye’de B� T� YAT -
RO ile iz le yi ci le re ula �� yor. Yö net me nin
Bi ti yat ro eki bi ne ge tir di �i öne riy le çal� ma la r� na
ba� la nan ya p�m da, ti yat ro, si ne ma ve te le viz yon

iz le yi ci si nin ya k�n dan ta n� d� �� La çin
Cey lan ve Ni hat �le ri rol al� yor.

Tüm  ül ke ler de ve kül tür ler de il -
gi uyan d� ra rak dün ya dil le ri ne
çev ri len Kü çük Prens, ço cuk
ede bi ya t� na ka zan d� r�l m�� bir
eser ola rak bi lin me si ne kar -
��n, bu oyun ye ti� kin le re hi -
tap edi yor.

�  7 VE 17 OCAK’TA
SAH NE DE…

Oyun da Kü çük Prens’i can-
 lan d� ran Ni hat �le ri, ye ti� -

kin le rin hâ lâ
dö ne dö ne Kü çük

Prens’i oku duk la r� n� be-
 lir te rek, “Be nim için bu
bir a�k ve ölüm hi kâ ye si -
dir. Ro ber to’nun ça l�� ma
dü ze ni do �aç la ma üze ri ne.
Biz çok faz la do �aç la ma
yap m� yo ruz ama bi re bir
uyar la ma ya p�l ma d�. Biz den
ç� kan so nuç bam ba� ka... Her
ül ke de fark l� ‘Kü çük Prens’
oy na n� yor’’ di yor. Oyun da ki
di �er rol le rin hep si ni-ki mi za -
man Kü çük Prens da hil-can -
lan d� ran La çin Cey lan da
afi� ler de, oyu nun ço cuk oyu nu
ola rak al g� lan ma ma s� için çok

dik kat li dav ran d�k la r� n� vur gu la ya rak, “Bu na
ra� men se yir ci ba� ta bu nu ço cuk oyu nu ola rak
al g� la ya bi lir. As l�n da ger çek ten fel se fe ye ilk
ad�m ki ta b�. Ço cuk luk tan söz eden, ço cuk luk öz -
le miy le do lu olan bu ki ta b�n k�y me ti nin an la �� -
la bil me si için as l�n da bi raz da ço cuk lu �un

kay be dil me si ge re ki yor. Oyu -
nu muz; ki ta b�n ya za r� Exu -
pery’nin ya �a m�n da ki ac� la r�,
se vin ci, sa va� la ve a�k la ili� -
ki si ni ye ni den yo rum la ma s�”
di ye ko nu �u yor.

Kü çük Prens, 7 Ocak
2014 Sa l� sa at 20:30’da
Ka d� köy Be le di ye si Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi
Gö nül Ül kü ve Ga zan fer
Öz can Sah ne si’nde ve
17 Ocak 2014 Cu ma sa -
at 20:30’da Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi
Bü yük Sa lon’da se -
yir ci siy le bu lu �a cak.

Bil gi ve ile ti �im: 0533
4256040 www.bi ti yat ro.com

Küçük Prens’in Kadıköy’deki

KÜÇÜK TURU…

Kadıköy’de YILBAŞI
sergileri Kadıköy’deki sanat galerileri yeni yıla yepyeni ve farklı

sergilerle giriyor. Porselenden gümü�e, ya�lıboyadan
suluboyaya onlarca eserin oldu�u sergiler

Kadıköylüleri bekliyor.

Saint-Exupéry’nin dünyaca bilinen eseri Küçük Prens,
Kadıköy’de... 7 Ocak Salı günü Kadıköy Belediyesi Kozyata�ı
Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde
sahnelenecek olan Küçük Prens, 17 Ocak Cuma günü de

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da
seyircisiyle bulu�acak.

Bahariye Sanat Galerisi Hobi Sanat Merkezi

Suadiye Monet Sanat

Ürün Sanat Galerisi

Kozyata�ı Kültür Merkezi

Dü� Yolcusu
Sanat Dura�ı
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● Sem ra ÇE LE B�

Kas�m ay� itibariyle sinemaseverler,
farkl� bir sinema deneyimi ya�amaya
ba�lad�lar. Al��veri� Merkezleri

içinde, sadece “gi�e” yapacak filmlere gös-
terim �ans� tan�yan sinema salonlar�na kar��
ya�am mücadelesi veren semt sinemalar�
için bir umut do�du. Ba�ka Sinema
olu�umu, festivallerden ödüllerle dönüp
vizyona girme �ans� bulamayan ya da bulsa
da çok k�sa bir süre vizyonda kalan filmlerin
yönetmenlerini, yap�mc�lar�, kaliteli film
izlemek isteyen seyirciyi ve sinema salonu
i�letmecilerini mutlu edecek türden bir gi-
ri�im.

Ulusal ve uluslararas� sinema çevreleri
taraf�ndan ilgiyle bahsi edilen filmleri, 1
Kas�m’dan beri �stanbul’da Beyo�lu Bey-
o�lu, Kad�köy Rexx ve Altunizade Capitol
sinemalar�nda, Ankara’da ise Büyülü Fener
K�z�l�rmak sinemas�nda izleyebiliyoruz.
�imdi bu salonlara yeni �ehirler ve yeni sa-
lonlar da eklendi. Aral�k ay� itibariyle �stan-
bul’da Kad�köy Moda Sahnesi, Levent
Metro City Cinema Pink, Haramidere
Cinetech Torium, Bursa Cinetech Korupark
ve Eski�ehir Kanatl� Cinema Pink’te de
Ba�ka Sinema filmleri gösterilmeye ba�-
land�. 

Üstelik  “Festival filmleri izlenmiyor”
görü�ünün tam aksine seyirci
filmlere bilet bulmakta zor-
lan�yor, salonlar doluyor.
K�sacas� Ba�ka Sinema
sayesinde sinemada bütün y�la
yay�lan s�n�rs�z bir festival havas�
esiyor. 

Proje Koordinatörü �mre
Tezel ile Ba�ka Sinema’y� konu�-
tuk: 

� Ba�ka Sinema nedir? Nas�l
bir olu�umdur?

Üstünde yakla��k 9-10 ayd�r
çal��t���m�z bir olu�um Ba�ka
Sinema. Ortaya ç�kma sebebi de �u:
Bildi�iniz gibi yerli ve yabanc� pek
çok film art�k Türkiye’de vizyona
girememeye ba�lad�. Bunlar ulusal ve ulus-
lararas� festivallerde ses getirmi� filmler
oluyor genelde. Ya vizyona hiç giremiyor-

lar ya da bir hafta vizyonda kal�p ç�k�yorlar.
Bu nedenle de izleyiciye ula�am�yorlar. �z-
leyici de bu filmleri görememekten muz-
daripti.  

M3 Film ve Kariyo&Ababay Vakf�
olarak Ba�ka Sinema olu�umunu yaratmak
için bir i�birli�ine gittik. Böylece her filmin
en az 4 hafta vizyonda kald���, izleyicinin
hangi sinemada hangi filmi izleyece�inden
en az bir ay önceden haberdar oldu�u yeni
bir olu�um Ba�ka Sinema.

� AVM sinemalar�na
kar��l�k tekil sinema salon-
lar�n� desteklemeyi de hede-
fliyorsunuz san�r�m de�il
mi?

Çok do�ru. Ba�ka Sine-
ma’n�n ç�k�� noktalar�ndan
biri de sektör içindeki birçok
ki�i ve kurumun yarar�na
çal��mas�. Hem sinemalar�n
oldu�u durumdan daha iyi bir
hale gelmesi, hem yap�mc� ve
ithalatç�lar�n bu tür filmler
yapmaya ve ithal etmeye
devam etmesi, hem de da��t�m-
c�lar�n bu filmleri izleyiciye
ula�t�rabilmesi için her aç�dan
dü�ünülmü� bir olu�um.

� Seyircinin de çok ilgisi var de�il mi?
Ço�u zaman bilet bulu-
nam�yor. Festivallere ilgi
nas�lsa Ba�ka Sinema sa-
lonlar�ndaki filmlere ilgi
de ayn� �ekilde. �lgi
konusunda bir eksiklik
içinde de�iliz ama
bugüne kadar bu festi-
val filmlerinin ne
zaman nas�l vizyona
girece�i iyi tan�t�la-
mad��� için seyirci il-
gisi azm�� gibi
görünüyordu. �u anda
da bizim en büyük is-
te�imiz, bu festival
heyecan�n�n bütün

y�la yay�lmas�. Bu arada festivallere
rakip olmad���m�z� da belirtmek isterim.
Tamamen onlar�n deste�iyle devam edi-
yoruz. 

� Ba�ka Sinema filmleri 1
Kas�m’dan beri vizyonda ve her
ay de�i�iyor. Bu filmleri neye
göre seçiyorsunuz?

Sinemaseverlere çekici gelen
bir ö�e içermesi yeterli. Mesela
“Bir Vampir Hikayesi” de bizim
program�m�z içinde ve sebebi
yönetmeninin Neil Jordan olmas�.
“Mavi En S�cak Renktir”in Can-

nes’da ödül almas�
bir etken. Yönetmen-
leri, festivallerde
ödüllerle dönmeleri
önemli tabi ama illa �öyle
olacak gibi keskin s�n�r-
lar�m�z yok. Örne�in “Mavi
Dalga” filmini biz festi-
vallere kat�lmadan önce
izledik ve program�m�za
ald�k, yönetmenin ilk filmi
olmas�na ra�men. Ama film
gerçekten sinemaseverlerin
ilgisini çekebilecek ö�eler
ve ilkler içeriyor. Yani
seçici kurulumuz bunun
karar�n� veriyor ama gayet

esnek bir bak�� aç�s� var.

� Film gösterimleriyle bir-
likte söyle�iler gibi paralel
etkinlikler de yap�l�yor de�il
mi?

Ba�ka Çar�amba diye bir
etkinli�imiz var. Çar�amba
geceleri ön gösterimler, k�sa
film gösterimleri, sürpriz film
gecesi gibi etkinliklerimiz
oluyor. Gerçekten inan�lmaz
bir ilgi var. 

� Bizim gördü�ümüz
kadar�yla sinema salonlar�

Ba�ka Sinema filmlerine küçük sa-
lonlar�n� ay�r�yorlar oysa ilgi büyük ve bilet
bulunam�yor. Bu de�i�ecek mi sizce?

Öyle umuyoruz. Tabii ki bu yeni bir
olu�um ama bundan sonra izleyicinin ilgisi
ve iste�iyle, sinemac�lar�n da gidi�at� görme-
siyle salonlar daha büyüyecektir. 

� Bilet fiyatlar� da vizyon filmleriyle
ayn�. �lginin artmas�yla bir dü�ü� söz
konusu olabilir mi?

Bilet fiyatlar�na biz müdahale etmiyoruz,
sinema salonlar�n�n her zamanki fiyatlar�
fakat ileride “aidiyet kart�” ç�karmay�
dü�ünüyoruz. �zleyicilerimiz bu kartla toplu
bilet al�m�nda indirim kazanabilecekler. 
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BU hafta Ba�ka Sinema kapsam�nda
Kad�köy’de Türkiye sinemas�n�n son dönem

filmlerinden ikisi izleyiciyle bulu�uyor.
Festivallerden ödüllerle dönen Yozgat Blues

ve ilk kez perdeye yans�yan Özür Dilerim.
Özür Dilerim, engelli bir insan� ve onun sa�l�k
sorunlar�yla �ekillenen bir ailenin iç dünyas�n�

anlat�yor. Cemil A�ac�ko�lu’nun yönetti�i
filmde Güven K�raç, Sema Poyraz ve Köksal

Engür ba�rolleri payla��yor. Ba�rollerinde
Ercan Kesal, Ayça Damgac�, Tansu Biçer ve
Nadir Sar�bacak gibi oyuncular�n yer ald���

Yozgat Blues, festivallerde elde etti�i
ba�ar�larla bu y�l�n en çok söz edilen

filmlerden biri oldu. Yozgat Blues filmi
ba�ar�l� oyunculuklar�n�n yan� s�ra üslubu ve

ta�raya dair ince anlat�m�yla sinema
ele�tirmenlerinin ve izleyicilerin ilgisini çekti.

Filmde zaman zaman incelikli bir mizah
duygusu öne ç�karken de zaman zaman

hüzünlü anlar yans�t�l�yor.
Ba�ka Sinema filmleri kapsam�nda bu hafta

iki de yabanc� yap�m var. Bunlardan biri,
Bosna Hersek-Fransa-Slovenya ortak yap�m�

Bir Hurdac�n�n Hayat�. 2001 y�l�nda “No
Man´s Land / Tarafs�z Bölge” ile Yabanc�

Dilde En �yi Film kategorisinde Oscar
kazanan Danis Tanovic´in çekti�i bu

dokunakl� oldu�u kadar gerçekçi film,
Bosna-Hersek’in 2014 Oscar aday� olarak

belirlendi. Genç ve Güzel ise ünlü yönetmen
François Ozon’un son filmi. “4 mevsim ve 4

�ark�yla 17 ya��ndaki bir k�z�n ça�da�
portresi” olarak tan�mlad��� son filminde
Ozon, Buñuelin me�hur Gündüz Güzeli
filmini ça�r��t�ran bir öyküyü ele al�yor. 

BAŞKA bir SİNEMA deneyimi MÜMKÜN!

YENİ DÖNEM TÜRK SİNEMASI KADIKÖY’DE

Başka Sinema, 
vizyona girme şansı 

bulamayan filmleri yıl
boyunca çeşitli 

sinemalarda 
göstererek seyirciye
sınırsız bir festival
deneyimi yaşatıyor. 

İstanbul ve Ankara’da
başlayıp Bursa ve 

Eskişehir’e yayılan
Başka Sinema’nın
Kadıköy mekânları
ise Rexx ve Moda

Sahnesi! 

Proje
Koordinatörü

�mre Tezel
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● HABER MERKEZ�

Çev re den sa� l� �a, e�i tim den sa na ta,
kül tü re, spo ra kent ya �a m� n�n her ala -
n� na va ra na dek bir çok ge li� me ya �an -

d� Ka d� köy’de. 2013 y� l� na 669. sa y� s�y la
mer ha ba di yen Ga ze te Ka d� köy, Ka d� köy
ile il gi li he men he men her ko nu yu say fa la -
r� na ta �� ya rak, ken tin ta ri hi ne de ade ta not
dü� tü. 

� SA� LIK LI ÇEV RE
SA� LIK LI B� REY LER �Ç�N

� Ka d� köy Be le di ye si 2013 y� l�n da
özel lik le çev re ko nu sun da yap t� �� ça l�� ma -
lar la dik kat çe ker ken, Ka d� köy’ün çev re do -
ku su nun bo zul ma ma s� için kent li nin tu tu mu
da ha f� za lar da kal d�.

� Ka d� köy’de en gel li va tan da� lar için
en gel ler kalks�n pa ro la s�y la yo la ç� kan Ka -
d� köy Be le di ye si 2013 y� l�n da kent te ki
100’ü a� k�n par k� el den ge çir di ve en gel li
va tan da� la r�n da ko lay l�k la kul la na bi le ce �i
ha le ge tir di. 

� Çev re nin ko run ma s� na ili� kin ça l�� -
ma lar kap sa m�n da Ka d� köy Be le di ye si ön -
cü lü �ün de Ka d� köy lü le rin am ba laj
at�k la r� n� çöp di ye at ma ma s�, ay r�� t�r ma s�
için ör nek bir uy gu la ma ba� la t�l d�. 2012 y� -
l�n da yak la ��k 5 bin 500 bi na, 41 bin 800
ha ne ge zen be le di ye ekip le ri am ba laj at�k la -
r� ko nu sun da hal k� bi linç len dir me ça l�� ma -
la r� yap t�. Ay l�k 900 bin ton am ba laj at� ��
top lan d� �� tes pit edi lir ken, hal k�n ko nu ya il-
 gi si nin art t� �� da sap tan d�. Ka d� köy Be le di -
ye si’nin çev re ça l�� ma la r� h�z kes me di.
Kent ge ne lin de at�k ya� la r�n ge ri dö nü �ü -
mü için il ginç bir kam pan ya ba� la t� la rak, 5
lit re at�k ya� bi rik ti rip ge ti ren va tan da� la ra
1 lit re ay çi çe �i ya �� ve ril di. 

� Ka d� köy Be le di ye si çev re dos tu hib-
 rit araç fi lo su nu kent te hiz me te sok tu. Böy -
le ce gü rül tü, gö rün tü ve çev re kir li li �i nin
önü ne ge çil me si plan la na rak ör nek bir ça -
l�� ma ba� la t�l m�� ol du. 

� Ka d� köy’de at�k su la r�n ge ri dö nü �ü -
mü nün sa� lan ma s� ve su is ra f� n�n önü ne ge -
çil me si için bir ta k�m ça l�� ma lar ya p�l d�.
Ka la m�� Par k�’nda si yah su la r�n su la ma su -
yu ola rak kul la n�l ma s� ay r� ca Ka d� köy Be -
le di ye si K�z Ö� ren ci Yur du’nda çev re dos tu
uy gu la ma lar kap sa m�n da gri su la r�n re zer -
vu ar lar da kul la n�l ma s� için ye ni sis tem ler
ha ya ta ge çi ril di. 

� Ka d� köy’de önem li bir gün dem mad-
 de si olan ve Tür ki ye ge ne lin de de ya k�n dan
ta kip edi len Fi kir te pe ve Çev re si Kent sel
Dö nü �üm Pro je si ile il gi li plan 2013 y� l� n�n
ba ��n da 5. de fa as k� ya ç� ka r�l d�. 2013 y� l�
bo yun ca öne mi ni ko ru yan Fi kir te pe’de ki
ge li� me ler özel lik le böl ge sa kin le ri ta ra f�n -
dan ya k�n dan ta kip edil di. Çev re Ba kan l� -
��’n�n ko nu ya ini si ya ti fi ni koy ma s�y la ko nu
çö zü me ka vu� tu. 

� Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk, Ka d� köy Be le di ye si’nin Ha san -
pa �a’da ki mer kez bi na s� na ait ala n�n bir
bö lü mü nü mey dan ha li ne dö nü� tür me ka ra -
r� al d� ve uy gu la d�. Ha san pa �a ve Sö �üt -
lüçe� me’nin mer ke zin de Ka d� köy lü le re
ge ni� bir mey dan su nul mu� ol du.

� 2013 y� l� n�n ilk gün le rin de Ka d� köy
gün de mi ne otu ran ko nu ise Ku� di li’ne
AVM ya p� la ca �� yö nün de ki ge li� me ler ol -
du. Ga ze te mi zin de ya k�n dan ta kip ede rek
ge li� me le ri man �et le ri ne ta �� d� �� ko nu ni ha -
yet Ka d� köy lü le rin is te di �i �e kil de so nuç -
lan d�. 

� Ka d� köy’de ya k�n dan ta kip edi len di -
�er bir gün dem ise Hay dar pa �a Ga r� ile il gi -
li ge li� me ler di. Ga r�n tren le re ka pa t�l ma s�
yo �un ele� ti ri le re ko nu ol du. Mar ma ray
kap sa m�n da ray lar ye ni le ne ce �i için 2 y�l
bo yun ca tren le re ka pa t� lan Hay dar pa �a’da
son tren 19 Ha zi ran ak �a m� ha re ket et ti. 

� Fe ner bah çe Ko yu’na ye ni bir ma ri -
na n�n ya p� la ca �� yö nün de ki id di alar Ka d� -
köy’de gün de me otur du.

� SA� LIK OL MA DAN AS LA…
� Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk A��z ve

Di� Sa� l� �� Mer ke zi 6. y� l� n� dol dur du.
Mer kez, 2013 y� l� Mart ay� na ka dar 6 y�l da
yak la ��k 501 bin 869 di� te da vi si ger çek le� -
tir di. Ço cuk la r�n di� te da vi si kor ku sunu
yen me sin de bü yük kat k� s� olan Mer kez,
ulus larara s� ödül ka za na rak ne ka dar isa -
bet li bir ic ra at ol du �u nu ka n�t la d�. 

� Ka d� köy Be le di ye si “Ye rin de Sa� l�k”
ad�y la ba� lat t� �� pro jey le il çe s� n�r la r� için -
de ya �a yan 65 ya� üs tü va tan da� la ra, en gel -
li le re, ya� s� n� r� ol mak s� z�n ya ta �a ba� l�
olan la ra ev de üc ret siz sa� l�k hiz me ti sun-
 ma ya ba� la d�. 

� Av ru pa Bir li �i üye si ül ke le rin be le -
di ye ba� kan la r�, Ka d� köy’de dü zen le nen
“Ener ji Ve rim li li �i Top lan t� s�’nda birara ya
ge le rek ço cuk la r� m� za sa� l�k l� çev re ve ge -
le cek b� rak mak için ya p� la bi le cek ler ko nu -
sun da önem li ka rar lar al d�.
� SA NA TIN, KÜL TÜ RÜN KAL B�

Y� NE KA DI KÖY’DE AT TI
� Ka d� köy Be le di ye si, Ta ri hi �eh re ma -

ne ti bi na s� n�n res to re edi le rek, “Ka d� köy
Ta rih, Ede bi yat ve Sa nat Kü tüp ha ne si” ola -
rak hiz me te aç�l ma s� için ça l�� ma la ra ba� -
la d�. 

� Ka d� köy Be le di ye si, “Yel de �ir me ni
Ye ni le me Pro je si” ve “Ta sa r�m Atöl ye si
Ka d� köy” ile TMMOB �e hir Plan c� la r�
Oda s�’n�n dü zen le di �i “Ra ci Ba dem li �yi
Uy gu la ma lar Ödü lü 2013”te iki ödü le bir-
 den la y�k gö rül dü. 

� Ka d� köy ye ni y� la Ka d� köy Be le di ye -
si Ço cuk Sa nat Mer ke zi ö� ren ci le ri nin ver -
di �i muh te �em bir kon ser prog ra m�y la
ba� la d�.

� Ka d� köy Yel de �ir me ni’nde Ka d� köy
Be le di ye si, ÇE KÜL Vak f� ve Kent sel Stra -
te ji �� bir li �i ile “Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy”
ku rul du.

� BA �A RI LAR LA DO LU
AK T�F B�R KA DI KÖY

� Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk, Ob jec ti ve Re se arch Cen ter
(ORC) ad l� ba ��m s�z bir ara� t�r ma �ir ke ti -
nin yap t� �� Ye rel Yö ne tim ler Ara� t�r ma s�n -
da “En Ba �a r� l� Met ro pol �l çe Be le di ye
Ba� ka n�” se çil di. 

� Y�l lar ca Ka d� köy’de ki ge li� me le ri
ya k�n dan ta kip et me im kâ n� su nan ve 15.
ku ru lu� y�l dö nü mü nü ilk de fa ger çek le� tir -
di �i bir prog ram la kut la yan Ga ze te Ka d� -
köy ya y�n ha ya t� na fark l� bir ye ni lik ge tir di.
Ka d� köy Be le di ye si Gör me En gel li ler Kü -
tüp ha ne si’nin kat k� la r�y la Ga ze te Ka d� köy,
en gel li va tan da� la r� m� z�n da kent le il gi li ge -
li� me le ri da ha ko lay ta kip ede bil me le ri için
ses li ha le ge ti ril di. 

� Sev gi li ler Gü nü do la y� s�y la Ka d� köy

Be le di ye si’nin 2013 y� l�n da ikin ci si ni dü -
zen le di �i “Sev gi Pos ta ne si” uy gu la ma s� ile
Ka d� köy lü ler sev dik le ri ne mek tup ve kart-
 pos tal la r� n� üc ret siz ola rak gön der me im kâ -
n� bu lur ken, di ji tal ça� da es ki bir ge le nek
de ya �a t�l m�� ol du. 

� Ka d�n lar, ka d� na kar �� �id de te dik kat
çek mek için Ka d� köy’de bir ara ya gel di ve
dans ede rek ses le ri ni du yur ma ya ça l�� t�. 

� Ka d� köy’de imal et ti �i ilk Türk si vil
uça �� Ve ci hi XIV ile Ka d� köy lü gök yü zü
kah ra ma n� ha li ne ge len ve bu ko nu da hiz -
met le riy le ta n� nan Ve ci hi Hür ku�’un an� t�
K� z�l top rak’ta tö ren le aç�l d�. Hür ku� an� t� -
n�n ya n� s� ra Ka d� köy’e 16 adet hey kel
di kil di. 

� Ka d� köy gün de mi ni me� gul eden bir
ba� ka ko nu ise Ka d� köy’ün sim ge si ha li ne
ge len Al t� yol’da ki bo �a hey ke liy di. Hey ke -
lin ta ��n ma s� gün de me gel di. Ka d� köy gün-
 de mi bir sü re es pri li bir ko nuy la me� gul
ol du.

� Ka d� köy’de Ka d� köy Be le di ye si ta ra -
f�n dan be lir li mer ke zi nok ta lar da va tan da �a
üc ret siz in ter net hiz me ti su nul ma ya ba� lan -
d�. 

� Ka d� köy’de Pa zar gün le ri in �a at ya -
sa �� ge ti ril di. Cu mar te si ve Pa zar gün le ri bi -
na y� k� m� ya sak lan d�. 

� Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri ön -
cü lü �ün de Bü yük Ön der Mus ta fa Ke mal
Ata türk’ün ve fa t� n�n 75. y�l dö nü mü do la y� -
s�y la yak la ��k 10 bin ki �i 6,5 ki lo met re lik
“Ata’ya Say g� Zin ci ri” olu� tur du. 19 Ma y�s
ve Cum hu ri yet Bay ram la r� yüz bin le rin ka -
t�l d� �� tö ren ler le kut lan d�.

� Ö� REN C� LE R� M�Z
SPOR DA GÖZ DOL DUR DU

� �s tan bul ça p�n da 320 okul ara s�n dan
s�y r� la rak fi na le yük se len Ka d� köy Me la hat
Ak kut lu Or ta oku lu �s tan bul �am pi yo nu ol -
du. 

� Ka d� köy Dos tel ler ��it me En gel li ler
ö� ren ci le ri ma sa te ni si, bas ket bol ve at le -
tizm de �s tan bul ça p�n da de re ce le re im za
ata rak Ka d� köy’ün gu ru ru ol du lar. 

� KA DI KÖY ON LA RI
UNUT MA YA CAK

� Ka d� köy’de do �an us ta Ga ze te ci
Meh met Ali Bi rand, ti yat ro mu zun us ta is -
mi Tun cay Özi nel’i, Ka d� köy Be le di ye si
E�i tim Kül tür ve Ya z� �� le ri Mü dür lük le -
ri’nde uzun y�l lar gö rev ya pan Tah sin Ho �a -
tar’� kay bet tik.

� Ha san pa �a Gaz ha ne si nin du ru mu,
y�l lar ca te miz le ne ce �i ve ter te miz aka ca ��
gün le ri bek le yen Kur ba �a l� de re, Ka d� -
köy’ün çö züm bek le yen so run la r� ola rak ye -
ni y� la kal d�.

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

üz’ün iki ka�-göz le, bir bu run
ve bir a�ız dan olu �an in san
su re ti ol ma nın öte sin de bir çok
an la mı var dır ki, bu an lam lar -

dan bi ri de ‘utan ma’dır. ‘Yüz süz -
lük’, yü zün bu an la mın dan tü re mi�
bir ke li me dir.

Utan ma; onur suz, �e ref siz du -
ru ma dü� mek ten, gü lünç du ru ma
dü� mek ten kork ma, üzül me duy -
gu su ola rak ta nım la nır. “Utanç tan
ye rin di bi ne gir mek” gi bi de yim ler,
utan cın dan in ti har eden in san lar
var dır. �s tem siz ve ra hat sız lık ve ren
bir duy gu dur; bu yüz den de in san
utanç duy ma mak için ba zı dav ra -
nı� lar dan ka çı nır. Ama ya utan ma
duy gu su ol ma sa? Ya yüz süz ola -
bil sek?

Ken di ne gü ve nen var sa, yüz -
süz lü �ün sır rı nı açık la ya lım:

Yüz süz lük ko lay i� de �il onu
ba� tan söy le ye lim. Bir çok me zi yet
is ter. Ön ce ar sız ola cak sın ki, son -
ra yüz süz ola bi le sin. Had di ni bil -
me ye cek, ken din de her tür lü hak kı
gö re cek, her da im ta lep kâr ola cak -
sın. Son ra ama cı na ula� mak için
her yo lun mü bah ol du �u na iman
edip, vic da nı nı dev re dı �ı bı ra ka bi -
le cek, her tür lü su çu i� le ye bi le cek,
ya lan söy le ye bi le cek sin. Bü tün
bun la rı ya par ken de fü tur suz ve
�u ur suz ola cak sın ki elin tit re me -
sin!

Son ra arın ma ge lir: utan ma
duy gu su ve onur dan ta ma men
arın ma! Ya ka la nır san su çu nu ka bul
et me yip in kar ede cek, laf cam baz -
lı �ı ya pa cak sın. Ol ma dı i�i pi� kin li -
�e vu rup, kar �ı ta ra fı suç la ya cak -
sın. Kül tü rü müz bu üs tün me zi ye ti
ta nım la yan bir de ata sö zü üret mi� -
tir: ‘ya vuz hır sız ev sa hi bi ni bas tı -
rır’.

Asıl me se le için de ki inanç ta!
Söy le di �in ya la na ön ce ken din ina -
na cak sın ki, ba� ka sı nı da inan dı ra -
bi le sin. Sa na ina ma yan lar mı var?
Sen yi ne de göz le ri nin içi ne ba ka
ba ka pa lav ra sık ma ya de vam ede -
cek, inan cı nı as la kay bet me ye cek -
sin. Na sıl ol sa utan mak yok, ra hat -
sın! Hay di bu ko nu da bir de tü yo
ve re lim; ne ka dar se si ni yük sel tir -
sen o ka dar inan dı rı cı olur sun. Ta -
bi i do �u� tan ge len oyun cu luk ye -
te ne �i bu ra da ha ya ti önem ta �ı yor.
Ye ri gel di mi gü le cek, ye ri gel di mi
a� la ya cak, ye ri gel di mi us ta lık la
yaz dı �ın bir ti ra dı pat la ta bi le cek -
sin. Ti ra dın an lam sız lı �ı hiç önem li
de �il, i�in püf nok ta sı ne ka dar
inan dı rı cı oy na dı �ın da dır.

Yüz süz lük bir çe �it ra hat sız lık
mı dır di ye so ra cak olur sa nız: Ha �a!
Ra hat sız lık de �il ba� ka la rı na ra hat -
sız lık ver mek tir. Ka rak ter siz lik de -
�il, yüz ver dik çe ka bak çi çe �i gi bi
açı lan, pra tik ya pa rak ge li� ti ri le bi -
len bir ki �i lik özel li �i dir. Üs te lik çok
ra hat alı cı bu lan ve son de re ce alı -
�ıl mı� bir ‘me zi yet tir’! Ya pa bi le ne...

As l ı  AY HAN

Y

Bir Meziyet
Olarak Yüzsüzlük Acı tatlı anılarıyla bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Takvimlerden 2013’ün son

günlerine ait yaprakların birer birer koparılmaya ba�landı�ı son günleri ya�ıyoruz.
Kentimiz oldukça hareketli geçen bir yılı geride bırakırken, yeni umutlar ve

heyecanlarla 2014 yılını kar�ılamaya hazırlanıyor. Kadıköy’de 2013 yılında ya�anan
geli�meleri ana hatlarıyla derledik. 365 güne o kadar çok geli�me sı�mı� ki…

Çevreden sa�lı�a, kültür ve sanattan spora birçok alanda
Kadıköy Belediyesi’nin örnek projelerle ve ödüllerle dolu
ba�arılı bir yılı geride bıraktı�ını belirten Belediye Ba�kanı
Av. Selami Öztürk, yakla�an yerel seçimler öncesi güçlü

adaylarla 2014’e umutlu girdi�ini söyledi.
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Yeni yıl umut ve huzur dolu olsun
2013 y�l�nda belediyemizin 6. Seçim

dönemini hemen hemen bitirmi� oluyoruz.
2014 y�l�nda da yeni bir seçim var

belediyemizin önünde. Geriye dönüp
bakt���mda tüm Kad�köy Belediyesi’nin

geçmi� y�llar içerisinde gelmi� oldu�u yeri
çok iyi görebiliyorum. Kad�köy Belediyesi,
çe�itli binalarda hizmet verirken ve hiçbir

tesisi, bir tek kültür, sa�l�k tesisi, bir tek spor
alan� yokken bugün Türkiye’nin bu

konularda en önde gelen ilçesi haline geldi.
Bu da Kad�köylülerin bizlere vermi� oldu�u

destek, ele�tiri ve proje sunumundan
kaynaklan�yor. Kad�köy’de yap�lan bütün iyi
eserlerin alt�nda Kad�köylülerin imzas� var.
E�itim, sa�l�k, kad�n sorunlar�, engelliler,

çocuklar ve ya�l�lar�m�za yönelik uygulam��
oldu�umuz projeler bütün belediyeler

taraf�ndan örnek al�nd�. Dolay�s�yla 2013 y�l�
bizim için ba�ar�l� bir y�ld�. Bu y�l içinde
Sosyal Demokrat Belediyeler Fuar�’na
kat�ld�k. Orada da en iyi projeleri olan
belediyelerden bir tanesiydik. Sosyal

medyada 2013 y�l�nda ciddi mesafe kat
ettik. Türkiye’de sosyal medyan�n nas�l
kullan�lmas� gerekti�ini en etkin �ekilde

gösterdik. Dolay�s�yla bu alanda da ödüller
ald�k. Çevre alan�nda da ödüller ald�k.

Dünya art�k çevreye çok önem veriyor. Sera
gazlar�n�n sal�n�m�n�n azalt�lmas� konusunda

imzalam�� oldu�umuz Ba�kanlar
Sözle�mesi gere�i Kad�köy’de uluslararas�

bir toplant� yap�ld�. Kad�köy Belediyesi
burada kullanm�� oldu�u elektrikli araçlarla

çat�lara koymu� oldu�u güne� enerjisi
panelleriyle at�k sulardan sulama suyu ve

kullan�m suyu elde etmesiyle örnek projeler
sundu. Önümüzdeki 5 y�l Kad�köy
Belediyesi’nin hedefi çevre olacak. 

2013 y�l�n� Allah’a �ükür problemlerin
olmad��� bir y�l olarak b�rak�yoruz. 2014’te

ise yeni bir seçime girece�iz. Gelecek 5 y�l�n
vizyonunu, projelerini ortaya koyaca��z.
Bizim için çok zor de�il bu çünkü biz

görevdeyiz ve Kad�köy’ün neye ihtiyac� var,
Kad�köylüler neleri istiyor, Kad�köy’ün ne
olanaklar� var? Onlar� biliyoruz. 2014’te
parlayan bir ���k var. Bugüne kadar biz

Büyük�ehir Belediyesi’yle hiç çal��mad�k,
hükümetle hiç çal��mad�k. 2014 y�l� de�i�im

y�l� olabilir. Yani Büyük�ehir Belediyesi’ni
almak gibi bir �����m�z var �u anda.

Umudumuz var. Türkiye’de geli�en olaylara
bakt���n�zda art�k hükümetin de çok fazla

duramayaca�� ve de�i�ece�i umudu
do�maya ba�lad�. Böyle olunca bizim de
belediye ba�kan� olarak bugüne kadar
Kad�köy’ün alamad��� büyük projeler

örne�in alt geçitler, üstgeçitler, otoparklar,
yer alt� otoparklar� anlam�ndaki hizmetlerini
önümüzdeki y�lda Büyük�ehir’den almas�

gerekti�ini dü�ünüyorum. Örne�in Fahrettin
Kerim Gökay ve �emsettin Günaltay

Caddesi’ne metro veya rayl� sistemin
yap�lma zorunlulu�u var. Bunlar�n hiçbiri
yap�lmad�. Dolay�s�yla 2014 y�l� bizim için

daha umutlarla dolu bakt���m�z,
bekledi�imiz bir y�l olarak geliyor. Tüm

bunlar Kad�köy içindi. Ülke için bakt���n�zda
da 2013 y�l� her ne kadar s�k�nt�lar�n oldu�u

bir y�lsa da 2013 y�l�na damgas�n� vuran olay
Taksim olay�d�r. Ki�ilik haklar�na

dokunulmas�na kar�� birbirinden kopuk ama
ayn� �eyi söyleyen gençlerin, insanlar�n bir

araya geli�iydi. Bundan sonra bu daha ak�lc�
olarak devam etmeye ba�lad�. Toplumun
kendini yönetenleri denetlemesi gibi bir

organizasyon geli�ti. Bu organizasyondan
kimse korkmamal�. Bizler, yöneticiler

denetlendikçe ba�ar�l� oluruz. En üzüntülü
olay� da son günlerde ya�anan olaylard�r.

Bunu hiçbir siyasal parti hiçbir siyasi, hiçbir
anne hiçbir baba ya�amak istemez.

Dolay�s�yla 2014 y�l�n�, ülke yönünden de
büyük beklentilerin oldu�u, hükümet

de�i�ikliklerine kadar gidebilecek güncel
ya�am�m�z� etkileyen yeni kararlar�n al�nm��

oldu�u bir dönem olarak görebiliyorum.
Cumhurba�kanl��� seçimleri son derece

önemli Türkiye aç�s�ndan. Türkiye’nin
gelece�ini tayin edecek karar mekanizmas�.

2014 y�l� hem Türkiye hem Kad�köy
aç�s�ndan çok umutlar�n beslendi�i bir y�l. 
Her yeni gün, her yeni güne�in do�u�u bir
umuttur. �nsanlar�n umutla ya�amas� kadar

da güzel bir �ey yoktur zaten. Umutlar� biten
insan ya�am�yor demektir. Bu bak�mdan

2014 y�l�nda herkesin umdu�unu bulmas�n�
diliyorum. Herkese öncelikle sa�l�k
diliyorum, mutluluk diliyorum, huzur

diliyorum ve ba�ar� diliyorum. Ülkemize de
huzur ve bar�� diliyorum. 

Kadıköy Belediye Ba�kanı 
Avukat Selami Öztürk

‘2014’E UMUTLA
BAKIYORUM’
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● Gök han AS LAN

“Mem le ket gün de mi ni me� gul
eden kum pas hi kâ ye le rin den
ve ze hir zem be rek be ya nat -

lar dan bu na l�p, bu ‘yük sek’ si ya set
dün ya s� n� ta kip et me ye bir ara ve re -
yim” di yo rum ve evin ka p� s� n� gün-
 de min üs tü ne ki lit le yip ka ç� yo rum
res men. So kak ta ol mak ta ha y�r var -
d�r. Ro tam bel li: Ka d� köy Yel de �ir -
me ni’nde ki Don Ki �ot (�� gal) Evi.
Bir çok ha be re de ko nu ol mu� bir yer
bu ra s�. ‘Ge zi Di re ni �i’yle bir lik te fa -
al le �en park fo rum la r�n dan bi rin de,
ma hal le de 15 y�l dan uzun sü re dir sa -
hip siz b� ra k�l m�� bir bi na ya ha yat
ver me fik ri or ta ya at� l� yor. Bi na n�n
ih ti laf l� hi kâ ye si ise bu ya z� y� a�a cak
ka dar uzun. Ha ni �u, ay n� evi bir den
faz la ki �i ye sa t�p s�r ra ka dem ba san
mü te ah hit hi kâ ye le rin den ve bit mek
bil me yen bir mülk da va s� sü re ci. Ge -
zi’den de do �an ce sa ret le, Yel de �ir -
me ni Da ya n�� ma s� ta ra f�n dan ger çe �e
dö nü� tü rü le bi li yor bu fi kir. Ma hal le -
li nin de des te �i ni, ça y� n�, ik ra m� n�
ala rak bi na y� ih ya edi yor lar ve böy -
le ce bir sos yal mer kez ka za n� yor Yel -
de �ir me ni. 

Be nim Don Ki �ot’u bu se fer ki se -
beb-i zi ya re tim ise-ta bi ri ca iz se-ha -
y�r l� bir i�. Ma hal le den Ze lal ile Ba r��
ev le ni yor lar ve da vul lu zur na l� dü -
�ün le ri ni so kak ta, Don Ki �ot’ta yap-
 ma ya ka rar ver mi� ler. Bu me kân da
ilk de fa böy le bir �ey ter tip edi li yor.
Er kek ta ra f� n� tem si len ben de da vet -
li yim. Çey rek al t� n� m� al�p yo la ko -
yu lu yo rum. So ka ��n ve evin dü �ün
ön ce si ha li ni gör mek için er ken den
gi di yo rum. Ha va ka rar mak üze re. Et -
raf, ren gâ renk ba lon lar ve am pul ler le
do na t�l m��. �çe ri de he nüz dü �ün e� -
ra f�n dan kim se yok. Ma hal le nin bi ti -
rim sa kin le rin den Si hir baz Gi ray,
Ha kan ve ar ka da� la r� bir yan dan ba -
lon �i �i rip e� le ni yor lar. Dü �ün ha z�r -
l�k la r� tam gaz ya ni. Tam Gi ray ba na
is kam bil kart la r�y la bir si hir baz l�k
nu ma ra s� gös te re cek ken kalk mam

ge rek ti �i ni fark edi yo rum. Az son ra
dü �ün evin den bu ra ya yü rü ne cek. �ki
so kak öte de ki dü �ün evi ne do� ru
ko� tu ru yo rum he men. Kö �e de ki bak -
ka la 2.5 li re lik ko la al mak için se pet
uza t� l� yor bir ev den. Her �ey bir ma-
 hal le de ol ma s� ge rek ti �i gi bi an la ya -
ca �� n�z. Rek lam se ti de �il ya ni,
ger çek.

Da vul zur na ses le ri ya va� tan gel -
me ye ba� la d�. Dü �ün evi ne va r� yo -
rum. Sa lon da gö bek at� l� yor hep
be ra ber. Mer di ven de ve cam lar da
kom �u lar... Son ra hep bir lik te so ka �a
ç� k� yo ruz ve Don Ki �ot'a gi di yo ruz
da vul lu zur na l�. Ora ya var d� �� m�z da,
da ha so ka ��n ba ��n da cüm bü� ba� l� -
yor. �çe ri si de d� �a r� s� da ka la ba l�k.
Ge lin le da mat Don Ki �ot Evi’ne gi-
 rer ken Cen giz Kur to� lu’ndan ‘Ge lin
ol mu� gi di yor sun’ çal ma s� na ne de -
me li? Ta k� me ra si mi ve teb rik le rin
ar d�n dan tek rar ka p� önü ne ç� k�p hep
be ra ber ha la ya ge çi yo ruz. Don Ki -
�ot’a emek ve ren ler, ver me yen ler,
çev re den kom �u lar, es naf aha li si,
ba� ka ül ke ler den mi sa fir ler, ö� ren ci -
ler, ço luk ço cuk... K� sa ca s� so kak ta
gö re bi le ce �i niz her kes ora da. 

Uzun sü re dir bir so kak dü �ü nü ne
hiç denk gel me di �i mi fark edi yo rum
o an. Ki min, ne re nin da vet li si ol du -
�u nu zun öne mi nin ol ma d� ��, sa de ce
ora dan ge çen bi ri ola rak da ka t� la bi -
le ce �i niz bir dü �ün. Otel le rin ba lo sa-
 lon la r�n da, ken tin mü him
res to ran la r�n da, ya l� lar da ya da mü -
zik hol ler de ter tip edi len ler gi bi de �il;
da vet li lis te sin de is mi ni zi arat t�r d� �� -
n�z bir dü �ün de �il bu. Tam da bu se-
 bep le böy le bir ye re ne den ve ne
ka dar çok ih ti yaç duy du �u mu zun far -
k� na va r� yo rum. Bu me kân ol ma say -
d� ne re de ya p� la bi lir di bu me ra sim bu
�ek liy le? Top lan ma, bir ara ya gel me
me kân la r� m�z faz la s�y la ‘me de ni’le� -
mi�,-söz de-eh li le� mi� de mek ki. Me -
ra sim bit me ye ya k�n, ç� k�p
ba k� yo rum bi na ya. Bir pan kart sar k� -
yor: ‘Emek bi zim, �s tan bul bi zim.’

�çim den, “E o� lan da bi zim, k�z da
bi zim o za man!” di yo rum. �yi ki o
buz gi bi ek ran lar dan ‘yük sek’ si ya se -
ti iz le me yi b� ra k�p so ka �a ç�k m� ��m,
di yo rum. Po li ti kay sa da gün de lik ha -
ya t�n ve so ka ��n po li tik var l� �� hep-
 sin den çok da ha ha ki kat li de �il mi?

Hem de dü �ün gi bi bir ha ki kat. Ku-
 lak la r� n� z� t� ka ya rak duy maz dan ge -
le me ye ce �i niz ka dar güç lü, da vul lu,
zur na l�. Ör güt len mek se, o da var. Sö -
zün k� sa s� n� Ece Ay han söy le sin:
“A�k ör güt len mek tir bir dü �ü nün abi -
ler” ve de ab la lar...
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İşgal evinde bir düğün gecesi 

‘KADIKÖY Belediyesi’nin AB
Hayatboyu Ö�renme Program�

finansal deste�iyle organize
etti�i Uluslararas� ��aret Dili (U�D)
konulu Grundtvig Ça��ma Grubu

projesi tamamland�. 2-8 Aral�k
tarihleri aras�nda Caddebostan

Kültür Merkezi’de yürütülen
projeye, 16 Avrupal�  ve 5 Türk
olmak üzere 21 kat�l�mc� kabul

edildi.  Avrupa Komisyonu 2013-
2014 Grundtvig Çal��ma Gruplar�
Katalo�unda ilan edilen projeye 9
Avrupa ülkesinden 50’den fazla

ba�vuru yap�ld�. Kad�köy
Belediyesi Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi çal��anlar�,

U�D e�itmenleri ve Avrupa
Asistanl��� kapsam�nda Kad�köy

Belediyesi’nde çal��an bir
e�itmenden olu�an proje ekibi,

ba�vurular aras�ndan, i�itme
engellilerle çal��an e�itmen

ve görevlileri; ülke,
cinsiyet ve ya�

dengesi
sa�lamaya

dikkat ederek
titizlikle
belirledi.

Polonya’dan 2,
�talya’dan 2,

Litvanya’dan 4,
Letonya’dan 2,

Yunanistan’dan 2 ve
Malta’dan 4 ba�vuru
kabul edildi. 1 Aral�k tarihinde

�stanbul’a gelen Avrupal� kat�l�mc�lar,
proje süresince, Kad�köy Park Suit

otelde konaklad�lar.
� SESS�Z B�R HAFTA

Proje ekibinden bir U�D e�itmeni ve
kat�l�mc�lardan 6’s� i�itme engelli ve

konu da i�aret dili olunca sessiz
sedas�z bir çal��ma grubu haftas�
geçti. Haftan�n sonlar�na do�ru

konu�anlar, konu�may� unuttular ve
birbirleriyle bile U�D kullanarak
konu�maya ba�lad�lar ya da

konu�urken bir yandan da i�aretleri

kulland�lar. Ulusal ��aret Dilleri
aras�ndaki benzerlikler ve

farkl�l�klar�n da tüm
kat�l�mc�lar taraf�ndan

merakla
ke�fedilmeye

çal���ld��� haftada
kültürel

farkl�l�klar�n i�aret
dillerini nas�l
etkiledi�i

konusunda da
kat�l�mc�lar önemli bir
deneyim ya�ad�lar.

Haftan�n her günü sabahtan
ö�leye kadar, alfabe, renkler, say�lar,

hava durumu, meslekler, hobiler,
temel kavramlar ve gramer gibi

konular i�lenirken, ö�leden sonralar�,
ö�renilenleri pratik yapmak,

peki�tirmek ve kullanmak için grup
çal��malar�, oyunlar ve

performanslar ile devam etti. U�D
e�itiminin yan� s�ra genel olarak

i�aret dilinin ö�retilmesinde
kullan�lan yöntemlerin

(informal/resmi olmayan)
kullan�lmas� ve kar��l�kl� deneyimlerin

payla��lmas�n�n da proje amaçlar�

kapsam�nda yer almas�
nedeniyle, projede; mim, video

klip, görseller, tiyatro, dans,
resim gibi sanatsal ve teknolojik

araçlara da yer verildi. Farkl�
ülkelerden gelen kat�l�mc�lar�n
mümkün oldu�unca birbiriyle

kayna�mas� ve farkl�
seviyelerdeki i�aret dili

e�itmenlerinin birbirlerini
desteklemeleri dü�üncesi temel
al�narak olu�turulan 5-6 ki�ilik

gruplara, hem U�D’yi
kullanacaklar�, hem de tak�m

çal��mas� ve rol payla��m
yeteneklerini kazanacaklar�
görevler verildi ve bunlar�

kendilerine verilen süre sonunda
tüm kat�l�mc�lara sundular.

Örne�in, sadece U�D kullanarak
bir oyun yazmalar� ve bunu

sahnede sergilemeleri istendi. 
� GÖZTEPE DOST ELLER ���TME
ENGELL�LER OKULU PROJEYE

M�SAF�R OLDU
Projenin 6. gününde, proje

ç�kt�lar�n�n, konuyla ilgili yerel
payda�lara duyurulmas� amac�yla
düzenlenen “Public Event” ba�l���

alt�ndaki etkinlikte, Kad�köy
Belediyesi Engelli Merkezi’nin i�itme
engelli üyeleri ve Göztepe Dost Eller

��itme Engelliler Ortaokulu’ndan
ö�renci, ö�retmen ve velilerden

olu�an misafirler a��rland�. Projenin
misafirlere tan�t�lmas�ndan sonra,

okul ö�rencileri bir folklor gösterisi
sundu. Ard�ndan, misafirler ve

kat�l�mc�lar, i�itme engellilerin e�itimi
konusunda, proje ekibinin çeviri
deste�iyle görü� al��veri�inde

bulundular. U�D nedir, i�itme engelli
e�itimi ve haklar� farkl� ülkelerde

nas�l ele al�n�yor, ulusal i�aret dilleri
aras�ndaki benzerlik ve farkl�l�klar,

i�itme engelliler için yurt d��� e�itim
olanaklar� nelerdir gibi sorulara yan�t

arand� ve misafirler, sunulan
ikramlar�n ard�ndan memnuniyetle

proje alan�ndan u�urland�. 

İşaret dili projesi tamamlandı

Cs’Tekstil  OVERSIZE
HANIMLAR!!! BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ…

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

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

BEĞENDİĞİNİZ BİR MODELİN DETAYLI 
RESMİNİ GETİRİN 

GÖZLERİNİZE İNANAMAYACAKSINIZ…

AYRICA DEĞİŞİK MARKALARIN HAZIR 
KIYAFETLERİ DE SİZLERİ BEKLİYOR...

ÜSTELİK İNANILMAZ FİATLARLA…
EL YAPIMI ÖZEL TASARIM AKSESUARLAR…

EL BOYAMASI ÖZEL MODEL 
KESİM GÖMLEKLER…

SİZ EN İYİSİ BİZE BİR UĞRAYIN….
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GENÇ
Liderler ve
Giri�imciler

(JCI) Derne�i
/ Kad�köy

�ubesi, aktif
ve giri�imci
ruha sahip

genç ve
dinamik ekibi

ile e�itimlerine son h�zla 
devam ediyor.

JCI Kad�köy �ubesi, Global
Giri�imcilik Haftas� kapsam�nda

TEB Giri�im Evi i�birli�i ile
“Genç Giri�imcilerin Büyüme

Senaryosu” e�itimini
gerçekle�tirdi. TEB Giri�im

Evi’nin
deneyimli
e�itmeni

Mehmet Sanl�,
e�itim

kapsam�nda 20
senelik

giri�imcilik
tecrübelerini
kat�l�mc�lara

aktard�. Topluma pozitif katk�
sa�lamay� hedefleyen JCI

Üyeleri ve “büyüme
senaryosu”nu olu�turmaya

haz�r genç giri�imcilere destek
olmay� hedef alan e�itim tam

35 ki�ilik kat�l�m ile
gerçekle�tirildi.  
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‹nal AY DI NO⁄ LU

iz in san için de ya �a r�z. Her yap t� �� m�z
i� te, her ya �a d� �� m�z olay da ba� ka in -
san lar la bir lik te olu ruz. Yal n�z ya �a ya -
ma d� �� m� za gö re in san lar bi zim için çok
önem li dir. �n sa n�n, in sa na ih ti ya c� var -

d�r. �n san lar la kö tü ili� ki ler için de ol mak ya �a -
m� çok zor la� t� r�r. Kav ga, mü ca de le, ge çim siz -
lik, an la� maz l�k ha ya t� çe kil mez ya par. �n san -
lar la iyi ili� ki ler için de bir ya �am sür dür mek ise
ha ya ta bü yük bir lez zet, hu zur, se vinç ve be re -
ket ka tar. Ha yat dost luk ve ar ka da� l� ��n ay d�n -
l� �� için de çok gü zel le �ir. Bu ne den le in san lar
bir bir le ri ni sev me li dir ler. E�er siz, in san lar ara -
s�n da iyi, kö tü di ye bir ay� r�m ya par, sev gi ni ze
ko �ul lar ko yar sa n�z in san lar la iyi ili� ki için de
ya �a ma is te �i niz ne ka dar çok olur sa ol sun bu
is te �i ke sin ti siz sür dü re mez si niz.

Ko ca ko ca in san lar gö rü yo rum, bir bir le ri ne
küs ya �� yor lar, hat ta iç le rin de kin bes li yor lar.
Su dan se bep ler le bir bir le ri ne al� n� yor, k� r� l� yor -
lar, ai le içi küs lük ler bi le sür dü rü yor lar. Kar de� -
le, am cay la, da y�y la, tey zey le, ha lay la ko nu� -
ma yan lar var. Ken di le ri ni dün ya ya odak la yan,
dün ya sal de �er le ri pay la �a ma yan ve ya dün -
ya sal olay lar da an la� ma yo lu bu la ma yan in -
san lar yan la r�n da dost, ar ka da�, ak ra ba da
bu la maz lar. Et raf la r�n da var zan net tik le ri kim -
se ler de ç� kar ili� ki le ri ne de niy le dir. On lar ise
ken di i�i ne ge le ni, ken di he sa b� na uya n�, ken -
di ç� ka r� na ça l� �a n� se ver gö rü nür ve ar ka da� -
l�k ya par lar; in san la r� kul lan mak tan ba� ka bir
�ey dü �ü ne mez ler. Tüm ili� ki le ri ya rar ve za rar
üze ri ne dir. Oy sa ki iç sel zen gin lik için de ya �a -
yan in san lar her in sa n� bir de �er ola rak gö rür -
ler. Ren gi ne, �ek li ne, bo yu na, po su na, tah si li -
ne, ser ve ti ne bak ma dan se ver ler. Her in sa n�n
ek si �i ve ku su ru ola bi le ce �i ni, ha ta ya pa bi le -
ce �i ni bi lir, in sa na öz gü en yü ce duy gu lar dan
bi ri si olan ba ��� la ma ye te nek le ri ni her f�r sat ta
ili� ki le ri ne ka tar lar. Al�n ma, k� r�l ma, he le in san -
la r� yar g� la ma ve hak la r�n da hü küm ver me in -
san lar la olan ili� ki ler de dü �ü le bi le cek en bü -
yük ha ta ve en önem li ku sur dur.

�n san lar la iyi ili� ki için de ola bil mek ti tiz lik,
özen, dik kat ve has sa si yet is ter. �n san la ra il gi li
ol mak ve in cit me mek için ça ba gös ter mek ge -
re kir. Çün kü in san lar duy gu sal d�r. Fi zik sel in -
cin me ler, hat ta k� r�k lar, ç� k�k lar, ya ra lan ma lar
bi le bir sü re son ra iyi le �ip ac� la r� unu tu la bi lir.
Oy sa ki duy gu sal in cin me le ri üze rin den ça buk
ata bi len ve ya unu ta bi len in san sa y� s� çok az -
d�r. Duy gu sal in cin me le rin ezik li �i, k� r�k l� �� ve
in cin mi� li �i için de ya �a yan ne ka dar çok in san
var d�r, bi lir mi si niz?                   

�n cin mek ve in cit mek çok in ce bir ko nu dur.
Ki mi le ri çok ba sit olay lar dan et ki le nir, in ci nir;
ki mi le ri en kü çük bir olay da da hi da ya n�k s�z
olur, hiç ol ma ya cak bir yer de en ba sit bir ne -
den le kar �� ta ra f� in ci tir. �n cin mek ve in cit mek
ko nu sun da ki tu tum in sa n�n ol gun luk de re ce -
siy le ve ruh sal er gin li �iy le çok ya k�n dan il gi li dir.

Bun dan otuz y�l ka dar ön ce bir ar ka da�
gru buy la Yu gos lav ya’ya ka yak yap ma ya git -
mi� tik. E�im de güm rük süz ma �a za lar dan kü -
çük bir fo to� raf ma ki ne si al m�� t�. Ço cuk lar ka -
ya �a ye ni ba� la d� ��, fo to� raf ma ki ne si da he -
nüz çok ye ni ol du �u için ma ki ne yi hiç ya n�n -
dan ay�r m� yor, be �en di �i her man za ra da, her
f�r sat ta ço cuk lar la bir lik te fo to� ra f� m� z� çek mek
is ti yor du. As l�n da hiç ko lay bir i� de �il di bu. El -
di ven le ri ç� kar, çan ta dan ma ki ne yi al k� l� f� n� aç,
poz la r� net gö re bil mek için kar ba� l� �� n� tu tan
göz lü �ü yu ka r� kal d�r, son ra bun la r�n hep si ni
ye ni den to par la çok zor bir i� tir. Fa kat o, ço -
cuk la r�n ka ya �a ye ni ba� la d� �� gün ler le il gi li
an� lar bi rik tir mek ama c�y la bu zor i� le re kat la -
n� yor du. Be nim için ise onun” dur” de di �i yer -
de du rup poz ver mek, ha z�r lan ma s� n� bek le -
mek ka ya �� ke sin ti ye u� ra tan bir za man kay b�
gi bi ge li yor du. Ay r� ca onun ar �iv ci lik me ra k� ol -
ma s� na kar ��n be nim pek ar �iv yap ma al�� kan -
l� ��m yok tur. Sa ra ye vo’nun gü zel ve gü ne� li
gün le rin den bi ri siy di. Bir kaç kez bi zi dur dur du,
to par la d� ve fo to� raf çek ti. Bir ke re sin de ise
“du run” di ye ses len di, ben duy du �um hal de
dur ma d�m, ka y�p in dim, e�im ço cuk la r� yal n�z
çek mi� ti. Bi raz son ra a�a �� da, lif tin ba ��n da
bu lu� tu �u muz da yük sek ses le “Ne den dur -
ma d�n” de di. Pek al�n d�m, ta til so nu na ka dar
e�im le ko nu� ma d�m, �s tan bul’a dön dük ten
son ra da on gün ka dar sür dür düm. Ara dan
otuz y� la ya k�n za man geç me si ne ra� men ha -
la dü �ü nür ve ken di mi k� na r�m. K�rk ya �� ma
ula� m�� t�m ama e�i min o gü zel he ve si ni an la -
ya cak ka dar ol gun la �a ma m�� t�m. Her iki mi zin
de ku lak la r� kar ba� l� �� ile ka pa l� ol du �u için se -
si ayar la ya ma d� �� n� an la ya ma m�� t�m. Ço cuk ça
duy gu lar ile in ci ni �im, çok zor gi de bil di �i miz
bir ta til f�r sa t� n� küs ge çi re rek kay be di �i mi ze
ne den ol mu� tu.

Bu ka y�p, be nim için unu tul maz bir uya ran
ol du. Kar �� la� t� ��m olay la r�n özü nü gör me ye
ça l�� t�m. �n san la r� an la ya bil mek için ça ba sarf
et tim. Da ha son ra oku dum ve ö� ren dim ki
ruh sal er gen lik yo lun da yü rü me ye ve ol gun la� -
ma ya ça l� �an in san la r�n ata cak la r� ilk ad�m lar -
dan bi ri si; her ke sin kar �� la �a bi le ce �i olay la r�n,
sar s�n t� la r�n et ki sin den ken di ni ko ru mak, in cin -
me mek ve kar �� l�k ola rak ba� ka la r� n� da in cit -
me mek tir. 

Ruh sal ge li �im yo lun da yü rü mek is te yen
bir in san zi hin sel, din gin li �i ni bo zan et ki ler den
ken di ni ko ru ya bil me li dir. Zi hin din gin li �i için de
ol ma yan in san lar, olay lar kar �� s�n da ol gun in -
san la r�n gös te re bi le ce �i sa kin li �i gös te re mez -
ler. Ki mi le ri pa ni �e ka p� l�r, ki mi le ri öf ke le nir, ki -
mi le ri küf re ve �id de te ba� vu rur. Sü kû net için -
de ve ril me yen her ka rar ve söy le ni len her söz -
le gü ven li so nu ca ula �a bil mek ko lay de �il dir.
�n san lar in ci ne bi lir de, in ci te bi lir de…

Ruh sal er gin lik yo lun da yü rü mek is ti yor sa -
n�z zi hin sel, fi zik sel ve duy gu sal din gin lik için -
de, in san la r� in cit me ye cek öze ni gös ter me li;
ken di niz de iç ten lik, an la y�� ve ba ��� la y� c� l�k
duy gu la r� ile in cin me me yi ö� ren me nin yol la r� n�
bul ma l� s� n�z. �n cin mi� lik için de ya �a yan ba z�
in san la r�n ne den li mo ral siz ve kö tü ya �a d�k la -
r� n� gö rüp çok üzül mü �üm dür.

B

Ka d� köy Su adi ye’de ya �a yan Mus ta fa
Özü türk so kak tan top la d� �� at�k lar la,
bi rey sel ola rak ge ri dö nü �ü me kat k� -

da bu lu nu yor. 
70 ya ��n da emek li mü hen dis ve Kent

Kon se yi üye si Mus ta fa Özü türk, Ka d� köy
Su adi ye’de ya �� yor. Git ti �i her  yer de  bul-
 du �u plas tik, ka ��t, �i �e ve tor ba at�k la r� n�
top la y�p bi rik te rek, Ka d� köy Be le di ye si’nin
At�k Top la ma Ku tu su’na atan Özü türk, çev -

re nin te miz tu tul ma s� na kü çük de ol sa bir
kat k� da bu lu nu yor.  

Bu i�i gö nül lü ola rak yap t� �� n�, çev re sin -
de ki le ri de ay n� �e kil de dav ran ma la r� için
uyar d� �� n� be lir ten Özü türk, “He pi miz de
çev re bi lin ci ol ma s� ge re ki yor. Her �e yi dev -
let ten bek le mek ol maz. Biz de va tan da� ola -
rak bu ko nu da üze ri mi ze dü �e ni yap ma l� y�z.
Be nim yap t� ��m bu i�i her kes ko lay l�k la ya-
 pa bi lir. Sa de ce bi raz du yar l� ol mak ye ter li.

Çev rem de top la d� ��m at�k la r� bi rik ti re rek,
Ka d� köy Be le di ye si’nin at�k top la ma ku tu la -
r� na at� yo rum. Her cu ma gü nü Ka d� köy Be -
le di ye si at�k la r� top lu yor, böy le ce hem
çev re yi te miz le mi�, hem de ge ri dö nü �ü me
ka zan d� r�l ma s� na kat k� da bu lun mu� olu yor”
de di. 

5 y�l d�r bu i�e gö nül ve ren, ilk ba� lar da
ken di çev re sin den ba� la ya rak da ha son ra da
git ti �i her yer de gör dü �ü at�k la r� top la ma ya

ba� la yan Özü türk, �öy le de vam edi yor:
“Ken di ad� ma, ‘Yol dan in san la r� ra hat s�z

edi ci bir �e yi kal d�r man da bir sa da ka d�r’ ha-
 di si ni uy gu la ya rak hem çev re yi te miz tu tu -
yor hem  de se vap ka za n� yo rum. Her gün
ha dis ki ta b� n� oku yo rum ve ya z� lan la r� uy gu-
 lu yo rum. Hem so kak lar te miz le ni yor, hem
ge ri dö nü �ü mü ya pan lar hem de ben se vap
ka za n� yo rum. Biz ler ne ka dar ka ��t top lar sak
o ka dar az a�aç ke si lir.” 

MODA’DA RESiM SERGiSi
Geçti�imiz hafta Moda Deniz Kulübü’nde düzenlenen karma resim

sergisine, Kadıköy’ün annesi Ayten Hatice Eti de katıldı.  Sergiyi ziyaret eden
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, Ayten Hatice Eti ile sohbet etti. 

Gönüllü çevreci
Kadıköy Suadiye’de ya�ayan emekli mühendis Mustafa

Özütürk, gönüllü bir çevreci. Sokaktan topladı�ı
atıklarla, bireysel olarak geri dönü�üme katkıda bulunan

Özütürk, bu i�i  severek yaptı�ını söylüyor. 

KADIKÖY Belediyesi Engelli Merkezi’nde
geçti�imiz hafta y�lba�� kutlamas� vard�. Merkez,

engelli üyeleriyle 2014 y�l�na merhaba dedi. 
Engelli Merkezi’ne üye 60 kat�l�mc�, 20 Aral�k

Cuma ak�am� Kalam�� Khalkedon'da bir araya
geldi. Keyifli müzikler e�li�inde ak�am
yeme�inde bulu�up, birbirlerine yeni y�l

dileklerini sundular. Engelli Merkezi, 2005
y�l�ndan bu yana engelli ve ailelerine; sa�l�k,
e�itim, istihdam konular�nda dan��manl�k ve
sosyal destek hizmeti vermek, engellilerin

ya�am kalitelerini artt�rmak ve sosyal hayata
daha aktif kat�lmalar�n� sa�lamak için çe�itli

hizmetler sunuyor. 

2014 yılına merhaba! 
GiRiŞiMCiLiK
DENEYiMLERi
PAYLAŞILDI

�NC�NMEK VE �NC�TMEK
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� Yelde�irmeni Dayan��mas� forumlar�n� her
Pazartesi saat 20.00’de Duatepe Sokak No:15’te
bulunan Don Ki�ot Sosyal Merkezi’nde yap�yor. 
� Aç�k havada yapt���m�z forumlardan sonra
mahallede esnaf da olan arkada�lar�m�z�n
kafelerinde bir müddet devam ettirdik forumlar�.
Yelde�irmeni semti tarihi dokusu olan, mimari
yap�lar�n�n zenginli�ine ra�men at�l b�rak�lm��,
kaderine terk edilmi� birçok yap�y� da bar�nd�ran
tarihi bir S�T alan�. Aç�kças� kapal� mekân
aray��lar�m�z� sürdürürken at�l kalm�� bu binalar�
da de�erlendirecek �ekilde kullansak nas�l olur
diye de dü�ündük ve i�in hukuki k�s�mlar�n� da
dikkate ald���m�zda en uygun mekân�n, Eylül
ba��nda girme karar� ald���m�z, 25 y�ld�r bo� olan
Duatepe Sokak ile Ta�l�bay�r Sokak’�n kesi�i-
minde yer alan ev olmas�na karar verdik.
� Forumlara kat�lanlar�n büyük ço�unlu�unu
Yelde�irmeni’nde oturan ki�iler olu�turuyor.
Kendi ya�am alanlar�m�zla ilgili durumlardan
ülke ve dünya gündemine, bireysel problemle-
rimizden toplumsal olaylara kadar birçok konuyu
konu�uyor, tart���yor ve hayata geçiriyoruz.
Yelde�irmeni Dayan��mas� olarak da ilk gün-
deme ald���m�z konu iç bahçeler hariç tek bir
ye�il alan� olmayan semtimiz için çocuk park� in-
�as� faaliyetleri olmu�tu. Park yap�m� uzun süre
gündemimizdeydi, takipçisi olduk ve nihayet
semtimizde çocuklar�n oynayabilece�i, içinde

ye�il alan�, a�açlar�, banklar� olan park�m�za
kavu�tuk. Gezi sürecinde kaybetti�imiz
arkada�lar�m�z için de parka ç�nar a�ac� dik-
tik. Yo�urtçu Park�’nda ba�layan çapulcu
pazar�n� mahallemize de ta��d�k. Don Ki�ot
i�gal evinde de dayan��ma pazar�n�n devam�
olarak halk gardroplar� olu�turma plan�m�z
var. Mahallede duydu�umuz ve ya�ad���m�z
taciz olaylar�n� görünür k�lmak ve kad�n
dayan��mas�n� mahallemizde de
güçlendirmek amac�yla gece yürüyü�ü yap-
t�k ve mahallenin hemen hemen tüm sokak-
lar�nda dola�arak taleplerimizi hayk�rd�k.

Sokaktan, evlerinden birçok kad�n da bize kat�ld�
ve alk��lar�yla destek verdi. Aç�k hava film gös-
terimleriyle mahalledeki tan���kl�klar�m�z daha da
artt�, beraber üretmenin payla�man�n keyfini daha
da bir hisseder olduk. Ramazan ay�nda forum
alan�m�zda mahallece kurdu�umuz yeryüzü
sofralar� ve yine Muharrem ay�nda forum
alan�m�z yan�ndaki çocuk park�nda kaynat-
t���m�z, mahalle ve esnafla payla�t���m�z a�ure
ile farkl� inançlara, dinlere, dillere sahip insan-
larla payla�man�n güzelli�ini ya�ad�k. �ki haftada
bir Per�embe günleri ‘enternasyonal forum’
yap�lmaya ba�land�. Farkl� dillerden bu kadar
insan bir araya gelince kar��l�kl� dil ö�renmek için
ba�ka yere gitmeye ne gerek var dedik ve birbi-
rimize kar��l�kl� olarak �ngilizce, Almanca, �s-
panyolca, Frans�zca, Türkçe ö�retebilece�imiz
çal��ma gruplar�n� kurduk.  Forumlar ve di�er
tüm etkinlikler i�gal evi in�aat� tamamland���nda
mahallenin istekleri ve ihtiyaçlar� do�rultusunda
�ekillenecek ve böylece kat�, s�n�rlar� belli, bize
ne yapmam�z gerekti�ini tepeden söyleyen
mekânlar yerine, “biz ne istiyoruz?” sorusunu
sordu�umuzda cevab�n� bulabilece�imiz canl�
mekânlar, ya�am alanlar� olu�turmu� olaca��z.
Halk mutfa��, dil kurslar�, halk gardrobu, sanat
atölyeleri, mahalledeki çocuklar ve gençlerin ders
çal��abilecekleri etüt odalar�, kütüphane, ortak
salon evle ilgili konular da gündemimizde. 

� Fo rum la r�n ilk ba� la -
d� �� sü reç te, haf ta n�n 5
gü nü fo rum ve 1 gü nü de
et kin lik ola rak ba� la m�� -
ken; son ra s�n da Sa l� ve
Per �em be gün le ri sa at
20.00’de ba� la yan top -
lan t� la r� m� z� haf ta da iki
gü ne in dir mek du ru mun -
da kal d�k. Bu nun te mel
se be bi; bir çok plat form
ve in si ya ti fin dü zen le di -
�i ey lem, mi ting, pa nel
ve fo rum la ra da des tek
ver me is te �i miz. Ay r� l�k -
la r� m�z var an cak bu nu
ön pla na ç� kar ma dan göz
ar d� da et me den fo rum için de ve fo rum lar
içe ri sin de de var ol ma ya ça l� �� yo ruz.
� K�� ko �ul la r� fo ru mu et ki le di an cak esas
iç sel ne den ler de fo ru mun kan kay bet me si ne
ne den ol du. Böl ge mi zin bi ze en bü yük kat k� -
s�, Ya �am Par k� içe ri sin de ki ma hal le evi ni
kul la na bi li yor olu �u muz. Bu se bep le de ka-
 pa l� alan ya da me kân gi bi bir so ru nu hiç ya -
�a ma yan fo rum lar dan bir ta ne si ol ma
özel li �in de yiz.
� Ge zi ey lem le riy le bir lik te �s tan bul’da ki
on lar ca park la e� za man l� Ko �u yo lu Ma hal -
le si’nde bir ara ya ge len mu ha lif in san lar ola -
rak in sa na ve do �a ya say g� l� bir kent te ve bir
ül ke de ya �a ma mü ca de le si için de yiz. Bu nun
için ön ce lik le ken di ma hal le miz de ya �a nan
so run la ra ye rin de mü da ha le et me ye ama ül -
ke gün de min den de uzak kal ma ma ya gay ret
edi yo ruz. Ana gün dem le ri miz �un lar: ma hal -
le miz de ki okul la r�n imam ha tip okul la r� na
dö nü� tü rül me me se le si, ye �il alan la r�n ya�-
 ma lan ma s�y la mü ca de le, ku zey or man la r�n -

da ki do �a kat li am�, kent sel dö nü �üm, Van’da
ya �a d�k la r� kon tey ner ler den zor la ç� kar t�l -
ma ya ça l� �� lan dep rem ze de ler le da ya n�� ma,
Ka zo va i� çi le ri ile da ya n�� ma, ge zi tu tuk lu su
ve �e hit ai le le riy le da ya n�� ma, AKP’nin ge -
ri ci ve ka d�n dü� ma n� söy lem le riy le mü ca -
de le ve ye rel se çim ler... 
� Bu gü ne ka dar ol du �u gi bi bun dan son ra
da yu ka r� da say d� �� m�z gün dem le rin ta kip -
çi si ol ma ya de vam ede ce �iz.  Ay r� ca Akas -
ya pro je si nin biz le re ait ye �il alan la r� gasp
ede rek a�aç la r� m� z� so kup gö tür me ye kalk-
 ma s�y la Ko �u yo lu Ac� ba dem böl ge sin de ki
çev re kat li am� na dur di ye rek da ya n�� ma n�n
öne mi ni böl ge in sa n� m� za gös ter mi� ol duk.
Ka zo va i� çi le ri nin di re ni �i ne des tek amaç l�
et kin li �i miz de Van için ka zak kam pan ya s� n�
e� za man l� ola rak ger çek le� tir di �i miz gi bi,
�u an da da Van Gür p� nar’da bir da ya n�� ma
oku lu se çe rek ora da ki ö� ren ci le rin tüm te -
mel ih ti yaç la r� na kat k� da bu lun mak için ye -
ni bir kam pan ya or ga ni ze et mek te yiz.

● Sem ra ÇE LE B�

�s tan bul lu lar, kent le ri ni ve kent li hak k� n� sa -
vun mak için Ka d� köy’de bu lu� tu. �s tan bul fo-
 rum la r� n�n ay lar d�r ha z�r l� �� n� yap t� ��

“�s tan bul Kent Hak k� Mi tin gi”, 22 Ara l�k Pa zar
gü nü ger çek le� ti. Kent Ha re ket le ri, Ku zey Or-
 man la r� Sa vun ma s� ve Fo rum lar Ara s� Kent sel
Dö nü �üm le Mü ca de le Ça l�� ma Gru bu’nun or ga -
ni ze et ti �i mi tin ge, yü zü a� k�n ku rum ile on bin-
 ler ce ki �i ka t�l d�. Mi tin ge, hü kü me tin yol suz luk
ve rü� vet ope ras yo nuy la or ta ya ç� kan kir li ili� ki -
le ri dam ga s� n� vur du. 

Ge zi is ya n�y la bir lik te or ta ya ç� kan ma hal le
ve il çe ör güt len me le ri nin ta ma m� n�n pan kart la -
r�y la ka t�l d� �� mi ting de; Ab ba sa �a, �i� li, Ga zi -
os man pa �a, Ka d� köy Yo �urt çu Par k�,
Yel de �ir me ni, Kri ton Cu ri Par k�, Ko �u yo lu Ya -
�am Par k�, Toz ko pa ran, Gül su yu-Gü len su, Hey-
 be li ada 2B Hak Sa hip le ri Fo ru mu’nun da
ara la r�n da ol du �u on lar ca fo ru mun ya n� s� ra �s-
 tan bul He pi mi zin, Ka ra de niz �s yan da d�r Plat for -
mu, LGBT� ör güt le ri, fe mi nist ler, D�SK, KESK,

TMMOB, �s tan bul Ta bip Oda s�, HDP, HDK,
ÖDP, Hal kev le ri, Kal d� raç, Al�n te ri, Par ti zan,
TKP, ta raf tar grup la r�, en gel li ör güt le ri ve Ka-
 zo va i� çi le ri de var d�.

CHP mil let ve kil le ri Mah mut Ta nal ve Mel -
da Onur, HDP E� ba� ka n� Er tu� rul Kürk çü ve
mil let ve ki li Le vent Tü zel, Tak sim Da ya n�� ma s�
Yü rüt me si’nden mi mar Mü cel la Ya p� c�, SDP
Ge nel Ba� ka n� R�d van Tu ran, D�SK Ge nel Ba� -
ka n� Ka ni Be ko, EMEP Ge nel Ba� ka n� Sel ma
Gür kan, Hal kev le ri Ge nel Ba� ka n� Oya Er soy da
mi tin ge ka t� lan lar ara s�n day d�.

� �K� KOL DAN KENT SA VUN MA SI
Nu mu ne Has ta ne si ve Sö �üt lü çe� me ol mak

üzere iki kol dan Ka d� köy is ke le ye yü rü yen on
bin ler ce ki �i, s�k s�k “H�r s�z va aa arrr”, “Di re ne
di re ne ka za na ca ��z”, “Çal çal ne re ye ka dar bit ti
bu ra ya ka dar”, “Gün ge le cek dev ran dö ne cek
h�r s�z lar hal ka he sap ve re cek”, “Her yer Tak sim
her yer di re ni�”, “Her yer rü� vet her yer yol suz -
luk”, “Ya �a s�n halk la r�n kar de� li �i”, “Ba r�n ma
hak k� m�z en gel le ne mez”, “Di ren Ber kin �s tan -
bul se nin le” ve “Hü kü met is ti fa” slo gan la r� n� at -

t�.
Mi ting de “Ken ti mi ye -

dirt mem”, “Ken di mi zi de
ken ti mi zi de biz yö ne te ce -
�iz”, “Ha ra mi le rin sal ta na t�
y� k�l s�n. �k ti dar hal ka” ya z� l�
dö viz ve pan kart la r�n ya n� s� -
ra üze rin de “As ga ri üc ret le
ça l� �a n�n ku tu su hep bo�. Ne -
den aca ba” ve “Ku tu la r� n� z�
po lis al d� di ye ye ni si ni ge tir -
dik” ya z� l� ayak ka b� ku tu la r�
ta ��n d�. Yü rü yü� gü zer gâ h�n -
da bu lu nan ve yol suz luk ope -
ras yo nu nun sim ge si ha li ne
ge len Halk Ban ka s�, yu mur ta
ya� mu ru na tu tul du. Ban ka n�n
önü ne ayak ka b� ku tu la r� b� ra -
k�l d�. Sah ne ye, Ge zi di re ni -
�in de ya �a m� n� yi ti ren le rin
fo to� raf la r� n�n ol du �u dev bir
pan kart ile �s tan bul Üni ver si -
te si Ö� ren ci le ri nin “Van ü�ü -
yor ses siz kal ma” pan kar t�
as�l d�.

� PO L�S MÜ DA HA LE
ET T� B�R K� �� A�IR

YA RA LI
Kit le, ala na po lis kon trol

nok ta s�n da üst ve çan ta ara-

 ma s� ya p� la rak gir di. �ki gru bun üst le ri ni arat mak
is te me me si üze ri ne po lis bi ber ga z� ve taz yik li
suy la mü da ha le et ti. Sah ne den ya p� lan uya r� lar -
la po li sin ge ri çe kil me si ve kit le yi pro va ke et me -
me si is ten di. Mi ting ala n�n da ki kit le de ses
ç� ka ra rak po lis mü da ha le si nin dur ma s� n� is te di.
Yak la ��k ya r�m sa at sü ren ça t�� ma n�n ar d�n dan

po lis ge ri çe kil di. 
Po li sin at t� �� gaz bom ba s� ne de niy le Hal ke -

vi üye si 64 ya ��n da ki Elif Çar m�k, kalp kri zi ge -
çir di. Siyami Ersek Hastanesinde tedavi alt�na
al�nan Çermik halen yo�un bak�mda tutuluyor.
Po li sin at t� �� plas tik mer mi ler den do la y� bir ki �i
gö zün den ya ra la n�r ken, 50 ya ��n da ki bir er kek
de ko lu na ge len gaz bom ba s� fi �e �i ile ya ra lan -
d�. Ay r� ca, kür sü nün ar ka s� na ku ru lan re vi re 5
ya ra l� ge ti ril di. Gül sü yu’nda çe te ler ta ra f�n dan
öl dü rü len Ha san Fet rit Ge dik’in de de si de gaz-
 dan et ki le ne rek has ta ne ye kal d� r�l d�. Ça t�� ma n�n
ar d�n dan mi ting prog ra m� na de vam edil di. Mit-
ingte, 2’si gazeteci olmak üzere toplam 12 ki�i
yaraland�. 

� ‘AR TIK UYAN DIK’
Or tak aç�k la ma y� oku yan Ci han Uzun çar �� -

l� Bay sal, “Biz �s tan bul hal k�, e�it lik, öz gür lük
ve ada let kav ga m� z�n en gü zel �eh ri ni �s tan bul’u
ya� ma c� la r�n, ta lan c� la r�n, ki bir li zor ba la r�n sal -
ta na t� na kar �� sa vun mak için bu ra da y�z, bir lik te -
yiz, ayak ta y�z” de di. “Ar t�k uyan d�k” di yen
Bay sal, ik ti dar ve sermaye sa hip le ri ne “Bun dan
böy le bir li �i mi zi, kar de� li �i mi zi bo za ma ya cak -
s� n�z, ta lep le ri mi zi duy maz l�k tan ge le me ye cek -
si niz, biz le ri bu ya� ma ve ta lan dü ze ni ne kul
kö le ede me ye cek si niz” di ye ses len di. Bay sal,
fark l� dil ler de “ya la na, ta la na, ya� ma ya, y� k� ma
ar t�k ye ter” de di.

“�s tan bul’a, �e hir le ri mi ze, ya �am la r� m� za
kar �� suç i� le yen bü tün yet ki li le ri, ba kan la r�, be -
le di ye ba kan la r� n� der hal is ti fa ya ça �� r� yo ruz” di -
yen Bay sal, Afet Ya sa s�, “risk li alan”, “kent sel
dö nü �üm” gi bi uy gu la ma la r�n ip tal edil me si ni,
3. köp rü ve 3. ha va ala n� ba� ta ol mak üze re hu -
kuk ve bi lim d� �� pro je le rin dur du rul ma s� n�,
Hay dar pa �a, Ga la ta, Ha liç, Ce viz li Te kel gi bi
ka mu sal alan lar da ki ya� ma n�n dur du rul ma s� n�
is te di. Bay sal, ek le di: “�s tan bul’u �eh ri mi zi, ya -
�a m� m� z�, eme �i mi zi, in san l� �� m� z� ge ri al mak
için ba� la d� �� m�z yü rü yü �ü mü ze onur la, is yan -
la, yü rek le de vam edi yo ruz.” Y� k�m kap sa m�n da
olan ma hal le ler ad� na ko nu �an Ömer Ki ri� ise
kent sel dö nü �üm pro je le riy le ko nut hak k� n�n yok
sa y�l d� �� n�, ma hal le le rin y� k� la rak ili� ki le rin dar-
 ma da ��n edil di �i ni, hal k�n yok sul la� t� r�l d� �� n�
söy le di. Kit le, Toz ko pa ran, Fe ner, Ba lat, Gül su -
yu-Gü len su, Ga zi os man pa �a, Der bent, Sa r� yer,
Ya ka c�k, Ok mey da n�, Çit fe ha vuz lar ve Üm ra ni -
ye’nin is mi ni tek tek sa ya rak “di re ni yor” de di.
Mi ting de Tak sim Da ya n�� ma s� ad� na Mü cel la
Ya p� c� ve Akif At lar kit le yi se lam lar ken, LGBT
bi rey ler ad� na ya p� lan ko nu� ma da “Al� ��n bu ra -
da y�z. Git mi yo ruz. Bu kent he pi mi zin ken ti dir.
Bi zim de ken ti miz dir” de nil di. Mi ting, sa nat ç� la -
r�n söy le di �i �ar k� lar la so na er di. 
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� Ko�uyolu Forumumuz k�� �artlar� ve
yer sorunlar� nedeniyle haftada bir gün

cuma günleri toplan�yor. Toplant�lar�m�z�
Ko�uyolu’nda bir kafede yap�yoruz. 

� K�� �artlar� sadece aç�k alanlarda daha
görünür bir ortamda forum yapma

ko�ullar�m�z� etkiledi. Onun d���nda birbir-
leriyle tan��an kayna�an yurtseverler birlik

beraberlik içinde dayan��maya ve
görü�meye devam etti/ediyor. Kam-

panyalar�m�z biraz h�z kaybederek devam
etti. Kapal� mekânlar olarak semtlerde

bulunan gönüllü evlerini dü�ünüyoruz. Bu
yerlerin amaçlar�ndan birinin de mahal-
lelilerin bulu�ma ve dayan��ma yeri ol-

mas� gerekti�i dü�üncesindeyiz.
� Forumlar�m�zda bu günlerde ba�l�ca
konu yakla�an seçimler. Emekten yana
dü�ünceleri olan yerel yönetici adaylar�n�
ara�t�r�yoruz. Onlarla bir �ekilde temas
kurup dayan��ma inisiyatifleri geli�tirme
yollar�n� konu�uyoruz. Ayr�ca seçimlerde
görev alma, oylara sahip ç�kma ve temiz
secim için önlemler vb. konular� aram�zda
görü�üp i�birli�i yollar�n� ara�t�r�yoruz. Bu

arada olanaklar� k�s�tl� karde�lerimize
yard�m amac�yla A�r�/Patnos’taki bir

�ÖO’na giyecek k�rtasiye bilgisayar hikâye
kitaplar�ndan olu�an koliler haz�rlanarak
gönderildi. Bu kampanyam�z yeni bitti ve

ba�ar�l� bir �ekilde sonland�r�ld�.
� Önümüzdeki günlerde secim konulu

bir panel dü�üncemiz var. Çal��malar�m�z
devam ediyor.

KOŞUYOLU YAŞAM PARKI FORUMUYELDEĞİRMENİ DAYANIŞMASI
FERRUH BATIHANDE KARAHAN

OKTAY İNAL

KOŞUYOLU PARKI
DAYANIŞMASI

Geçen hafta sayfalarımıza taşıdığımız Kadıköy’ün devam eden mahalle forumlarına 
ilişkin haberimizi bu hafta üç forumla sürdürüyoruz. Koşuyolu Parkı Dayanışması, 
Koşuyolu Yaşam Parkı Forumu ve Yeldeğirmeni Dayanışması, nerede nasıl hangi 

gündemlerle toplandıklarını gazetemize anlattı. 

Kadıköy’ün forumları konuşuyorKadıköy’ün forumları konuşuyorKadıköy’ün forumları konuşuyorKadıköy’ün forumları konuşuyorKadıköy’ün forumları konuşuyorKadıköy’ün forumları konuşuyor

Kadıköy’de bir araya gelen on
binlerce ki�i, yolsuzluk ve

rü�vetle “rantkente”
dönü�türülen �stanbul’un

sahipsiz olmadı�ını gösterdi.
Gezi ruhuyla “Kendimizi de

kentimizi de biz yönetece�iz”
diye haykıran kitle “Evime,

mahalleme, do�ama, kentime
dokunma” dedi. Polisin

müdahalesi sonucu 12 ki�inin
yaralandı�ı mitingde

yolsuzlukları ortaya çıkan
hükümet istifaya ça�rıldı. 

İSTANBULLU KENTiNE KADIKÖY’DE
SAHİP ÇIKTI

Foto�raflar: Semra ÇELEB�

Kadıköy’ün forumları konuşuyor
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S�Z hiç, ka li te li et sat mak için Be si çift -
li �i ku ran bir ka sap duy du nuz mu? 25
y�l d�r Mo da Cad de si’nde ka sap l�k ya -
pan Öz gür Gün do� du, “Ben emin ol -
ma d� ��m bir �e yi mü� te ri le ri me ve re -

mem” di ye rek Ba l� ke sir’de dö nüm ler ce
ara zi sa t�n al�p be si ci li �e ba� la m��. Bü -
yük ba� kü çük ba� hay van la r� biz zat il -
gi le ne rek en do �al bi çim de bes le yip,
en hij yen �art lar la tü ke ti ci ye sun ma ya
ba� la m��. Gün do� du, “Et’le il gi li her

�ey em ri niz de” di ye sö ze ba� l� yor, “Et
pro fe sö rü yüm” di ye de de vam edi yor.
Mes le �in in ce lik le ri ni da y� la r�n dan ö� -

re nen Öz gür Bey,  
“Ka sap bir ai le den ge li yo rum. Ka li te li

ya �am be nim ya �am bi çi mim dir. Bu nu
el bet te mes le �i me de yan s� t� yo rum.
Ege böl ge sin de bü yük bir çif tik kur -

dum, bü tün hay van la r� m�n  sev gi mi de
ka ta rak en do �al �ek liy le bes len me le ri -
ni sa� l� yo rum.. Ve te ri ner he kim kon tro -

lün den geç me yen hay van lar as la ke si -
me gi re mez. Ge ce mi gün dü zü me ka ta -
rak Ba l� ke sir / Mo da ara s� me kik do ku -

yo rum...” di yor..
LEZ ZET L�, ARO MA SI YÜK SEK,

ET’�N EN DO �AL HA L�...
Nur Et’te etin her çe �i di ti tiz lik ve us ta -

l�k la i� le ne rek su nu lu yor. On lar ca et
çe �i di nin ya n�n da do �al hay van sal

ürün ler de sa t� lan dük kân da yok yok.
Yan dük kâ n� da sa t�n alan Öz gür Bey,

ya k�n da iki si ni bir le� ti re rek bü yük bir
dük kân da hiz met ve re cek. 

Ev le re ser vis hiz me ti de bu lu nan Nur
Et, tüm Mo da l� la r�n gön lü nü fet het mi�
du rum da. Ge len her kes le s� cak ve sa -
mi mi bir bi çim de soh bet eder ken bir

yan dan da yar d�m c� la r�y la bir lik te et le ri
oya gi bi i� li yor lar. Ben ce Mo da Cad de -
si’ne bir gi dip Nur Et’e bir u� ra y�n. Bir

da ha ba� ka ka sa ba git me ye ce �i niz den
emi nim…

NUR ET TÜM MÜ�TER�LER�N�N YEN� YILINI KUTLAR…

NUR ET
Adres: 

Moda Cad. No: 93
Moda / Kadıköy

0216 550 97 87
0216 550 97 88
0536 989 67 70

Mü�terilerine etin en kalitelisini
sunmak için Balıkesir’de satın

aldı�ı arazisinde kendi
hayvanlarını kendi yeti�tiren

Özgür Gündo�du, Moda
Caddesi’ndeki Nur Et’te lezzetli

etler satıyor. 
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Moda’da sıradışı bir kasap…
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www.gazetekadikoy.com.tr U 14 kuralar� çekildi
2013 - 2014 Sezonu 2013 - 2014 Sezonu U 19/1

Kuralarının  10 Aralık Salı günü çekilmesinin
ardından U 14 Kuraları da 19 Aralık Per�embe

günü Orhan Saka Amatörler Evi konferans
salonunda çekildi. Kura çekimine Genel Ba�kan
Ali Dü�mez’in ve TFF �l Ba�kanı Yemen Ek�io�lu,

�ASKF Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra çok

sayıda kulüp yöneticisi ve sporcu katıldı. Açılı�
konu�masını TFF �l Ba�kanı Yemen Ek�io�lu

yaptıktan sonra �ASKF Genel Ba�kanı Ali Dü�mez
kürsüye çıkarak bir konu�ma yaptı. Dü�mez

yaptı�ı konu�ma sırasında kuranın hayırlı olmasını
diledi. Kulüplerin de kuralarını çekmelerinin

ardından kura çekimi sona erdi.

● Tut ku D� R� 

5199 Sa y� l� Hay van la r� Ko ru ma Ka nu -
nu ge re �i, be le di ye ler ye rel hay van
ko ru ma gö rev li si ol mak is te yen va tan-

 da� la ra, hay van la ra ilk yar d�m ve ba k� m�
ko nu sun da e�i tim ve ri yor. Ka d� köy Be le -
di ye si ta ra f�n dan uzun y�l lar d�r ve ri len e�i -
ti me, fark l� semt ler de ika met eden
va tan da� lar da ka t� la bi li yor.  Va tan da� la r�n
ba� vu ru ve di lek çe le ri ye ter li sa y� ya ula -

��nca da e�i tim tak vi mi be lir le ni yor. Y�l da
bir ve ya iki kez dü zen le nen bu e�i tim bu
y�l 24-25 Ara l�k 2013 ta rih le ri ara s�n da ya -
p�l d�. Se mi ner, ilk gün 09.30-15.00 sa at le -
ri ara s�, ikin ci gün de 09.30-15.00 sa at le ri
ara s�  iki ders ol mak üze re Ka d� köy Be le di -
ye si Ve te ri ner �� le ri Mü dür lü �ü’nde ve ril -
di. E�i tim, G� da Ta r�m Ve Hay van c� l�k
Ba kan l� �� ta ra f�n dan, ev ve süs hay van la r�
sa t� �� ya pan ki �i le rin de zo run lu al ma s� ge -

re ken bir e�i tim ha li ne ge ti ril di. Bu e�i ti -
mi al ma yan la r�n, Pet Shop vb. dük kân aç-
 ma s� ya sak. �ki gün sü ren Ye rel Hay van
Ko ru ma Gö rev li si e�i ti mi kap sa m�n da;
mev zu at, ilk yar d�m, bes le me ba k�m ve so-
 rum lu luk lar hak k�n da bil gi sunuluyor. Bu
e�i ti mi ta mam la yan va tan da� la ra ser ti fi ka
ve ri li yor. Va tan da�, Ar d�n dan ve ri len kim-
 lik le, Ye rel Hay van Ko ru ma Gö rev li si un-
 va n� al� yor.

I��k Üni ver si te si ö� ren ci le ri, pro je le ri ne
bir ye ni si ni ek le di. I��k Üni ver si te si
Sos yal So rum lu luk Pro je le ri Ku lü bü ta -

ra f�n dan dü zen le nen Yer li Ma l� Haf ta -
s�’nda sa t� lan ürün ler den el de edi len ge lir,
Tür ki ye Ko run ma ya Muh taç Ço cuk lar
Vak f�’na (Ko run cuk) ba ��� la na cak. 

� �LK DE FA 1929’DA BA� LA DI 
Yer li Ma l� Haf ta s� ilk de fa Cum hu ri ye -

ti mi zin ku ru cu su Mus ta fa Ke mal Ata türk
ta ra f�n dan 1923 y� l�n da �z mir �k ti sat Kon-
 gre sin de yur dun ba ��m s�z l� �� n�n ko run ma -
s� için, yer li mal lar üre til me si ve
kul la n�l ma s� n�n öne mi ni vur gu la ma s�y la ve
di rek tif le ri ile ku ru lan Mil li �k ti sat ve Ta -
sar ruf Ce mi ye ti ile 1929’da ba� la t�l d�.   

I��k Üni ver si te si’nde dü zen le nen Yer li
Ma l� Haf ta s�’nda da amaç, gü nü müz de sa -
de ce il ko kul lar da ya p� lan Yer li Ma l� Haf-
 ta s� ru hu nun genç li �e ha t�r la t�l ma s� ve
ya �a t�l ma s�. 

Bu amaç la; 18 Ara l�k Çar �am ba gü nü,
I��k Üni ver si te si Sos yal So rum lu luk Pro je -
le ri Ku lü bü ta ra f�n dan �i le Kam pü sün de
Yer li Ma l� Pa za r� ku rul du. Cum hu ri yet dö -
ne mi nin mi ra s� olan Yer li Ma l� Haf ta s�;
Tür ki ye’nin ön de ge len ku rum la r� n�n kat -
k� la r�y la kut lan d�. Ku ru lan pa zar da yö re sel
ev ye mek le ri, çi� köf te, göz le me, bö rek çe -
�it le ri, mey ve, seb ze, ku ru ye mi�, kek çe �it -
le ri, bak la va, a�u re, do �al çay lar ile
ba ha rat lar da sa t�l d�. 

Kadıköy hayvanlarına sahip çıkıyor 

Işık Üniversitesi’nde ‘Yerli Malı Haftası’

Geçtiğimiz hafta Kadıköy
Belediyesi tarafından
Yerel Hayvan Koruma

Görevlisi Semineri
düzenlendi.

ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK ANONİM 

ŞİRKETİNDEN

�irketimizin �stanbul ve havalisi
acentesi YUSUF CEMAL SU -
SU S�GORTA H�ZMETLER� ile
�irketmiz aras�ndaki acentelik
sözle�mesi 31.12.2013 tarihi

itibariyle feshedilmi�tir.

Mevzuat hükümlerine
dayan�larak ilan olur.

TOPLUMSAL KADIN

HAREKET� DERNE��M�ZDE

HAFTA SONLARI

P�YANO DERS�

VER�LECEKT�R.

KAYITLARIMIZ

BA�LAM��TIR.

ADRES: Hüseyin Ayanoğlu 
sokak konutaş d blok no: 4/f

Kozyatağı / İstanbul
Tel :0506 689 8267

Futbol adamları
desteğe hazır

TÜRK�YE Futbol Adamlar� Derne�i Ba�kan�
Y�lmaz Tokatl� ve beraberindeki heyet, �stanbul
Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü �brahim

�lhami Koç’u makam�nda ziyaret etti.
Ba�kan Vekili Turan Sar�gülle, Asba�kan

Fahrettin Curo�lu ve Genel Sekreter Arslan
Aydo�du ile birlikte �l Müdürü Koç’u ziyaret eden
Ba�kan Tokatl�, “�stanbul gibi her yönüyle dev bir

�ehirde �l Müdürlü�ü görevinde size Türkiye
Futbol Adamlar� Derne�i olarak ba�ar�lar

diliyoruz. Türk sporu ad�na her zaman destekte
bulunmaya ve i�birli�i yapmaya haz�r

oldu�umuzu ifade ediyoruz. �n�allah görev
süreniz boyunca birçok güzelli�e imza atars�n�z”

dedi. �stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor il
Müdürü �brahim �lhami Koç da Türkiye Futbol

Adamlar� Derne�i heyetine, nazik ziyaretlerinden
dolay� te�ekkür ederek, “Türk sporuna büyük

hizmetlerde bulunmu� sizin gibi de�erli insanlar�n
varl���n� yan�m�zda hissetmek bize büyük güç

veriyor. Sizin tecrübelerinizden ve
birikimlerinizden istifade etmek bize önemli
�eyler kazand�racakt�r” �eklinde konu�tu.

BAZEN gazetede bir ilan
görürsünüz… Annenizin yapt���,

memleket kokan, oralar�n
hamuru ile yo�rulmu� do�al
yemeklerden dem vurur size.
Heyecanlan�rs�n�z, haylaz bir
i�tah e�lik eder an�lar�n�zdaki
masum çocuk gülü�ünüze.

Acele eder, ilk Pazar günü yola
koyulursunuz, �stanbul’un

çekilmez trafi�inde. Çocukluk
lezzetlerine dönmek ise e�er söz

konusu olan, bütün bu cefaya
de�ecektir elbette. �landa

gösterilen adrese yakla��rken
heyecan�n�z ve sab�rs�zl���n�z en

üst noktadad�r art�k. Ta ki; ilk
lokmay� tadana kadar…

Endüstriyel çarklar�n aras�nda
ö�ütülmü� baya�� bir lezzet

kaplar a�z�n�z�. Ne çocuklu�unuz
kalm��t�r, ne de çekti�iniz

cefan�n bir faydas�.
Size söz veriyoruz! Hayalleriniz,

heyecan�n�z ve sa�l���n�z ile
oynam�yoruz. Lezzetimiz

annenizin yemeklerine yeti�emez
elbette. Ancak en az o kadar

do�al, o kadar masum ve bir o
kadar da temiz g�dalar� sizinle

bulu�turmak için yola ç�kt�k biz,
bundan tam 10 y�l önce. Küçük
ve geleneksel yöntemlere sad�k
üreticiler aray�p bulduk yurdun

dört bir yan�nda. Hileyle mutluluk
olmaz, buna inand�k. Bu

yüzdendir ki, yapay
tatland�r�c�lara, aromalara, Çin
Tuz’lar�na ra�bet etmedik hiç.

Yediklerimizin geneti�ini
de�i�tirmek, gelece�imizi,

do�acak nesilleri katletmektir,
bunu hiç unutmad�k. Semt
pazarlar�n� adres edindik

kulland���m�z malzemeler için.
Köylü tezgahlar� u�rak noktam�z

oldu hep, do�al ve kendi
topra��m�zda yeti�en ürünleri

bulabilme sevdas�yla.
Suadiye’ de bulunan yeni
yerimizde tutkumuzu ve

lezzetlerimizi sizinle payla�man�n
heyecan� içerisindeyiz.

Size söz veriyoruz! Sa�l���n�z,
ürünlerimizin lezzeti ve do�all���
garantimiz alt�nda. 10 y�l önceki

heyecan�m�z ile misafirimiz
olman�z� bekliyoruz.

Suadiye Emin Ali Pa�a
Caddesi, No 67/A, Kadıköy 

Tel: 0 216 386 96 72 
0216 384 84 04

www.trize.com.tr
www.facebook.com/pages/TR�ZE

# trize
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Tanıdık bir tat Trize

KADIKO?Y-13:Layout 2  12/26/13  10:42 AM  Page 1



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

� 27 ARALIK 2013 - 2 OCAK 2014
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu
Tel.: 0216 - 415 67 61
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