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◗◗ Haberi 10. Sayfada

Türkiye'de yarat�c� foto�rafç�l���n
uluslararas� alanda ün kazanm�� en

önemli temsilcilerinden olan foto
muhabiri/gazeteci Ara Güler, 60 y�l� a�k�n

süredir foto�raf çekiyor. Ünlü ünsüz
binlerce ki�i onun karelerinde ölümsüzle�ti.

Foto�raf çekmeyi, “ya�am�n tarihini
yazmak” diye tan�mlayan Ara Güler,

“Çekti�im foto�raflar kalmam�� bir dünyay�
hat�rlat�yor bana” diyor. 

Kad�köy Belediyesi’nin
Rasimpa�a Hizmet

Birimleri’nde Çocuk Koruyucu
Ruh Sa�l��� Merkezi, Cemal
Süreya Çocuk Etüt Merkezi,

Rasimpa�a Gönüllüleri
ve Yelde�irmeni Projesi

ofisi yer al�yor.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası,
21 Mart Pazartesi ak�amı saat

20.00'de çok özel bir bahar konserine
ev sahipli�i yapacak. Yurt dı�ında

hayli yaygın olan bakır nefesli çalgılar
topluluklarının Türkiye’deki en iyi

temsilcilerinden olan Golden Horn
Brass Quartet müzik grubunun

verece�i konser tamamen akustik

olarak gerçekle�tirilecek. Toplulu�un
bu konseri, büyük barok ustası

Händel’den Henri Mancini’ye u�rayan
ve oradan efsane Beatles’a uzanan bir
zamanlar ve türler birle�imi... 5 ki�iden

olu�an grup, bakır nefesli
enstrümanlarını konserler aracılı�ıyla
daha yaygın ve popüler hale getirmek
için 2004’te kuruldu. Hepsi klasik batı

müzi�i e�itimi almı� ve Bilkent
Senfoni’de, �stanbul Devlet Opera ve

Balesi Orkestrası’nda ve MSGSÜ
Devlet Konservatuarı’nda görev yapan
sanatçılar, klasik, caz, pop, Anadolu

ezgilerini kendi üslubu ile birle�tirdi�i,
ülkemiz ve dünya kültürlerinin müzikal

sentezini olu�turan geni� bir
repertuvara sahip. 

Süreyya’da bahar konseriSüreyya’da bahar konseriSüreyya’da bahar konseriSüreyya’da bahar konseriSüreyya’da bahar konseriSüreyya’da bahar konseri

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Rasimpaşa
Hizmet

Birimleri
AÇILDI

Zaman
tünelinde

özel bir ARA…

KADIKÖY’E!

KADIKÖY Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi,
farklı bir etkinli�e ev sahipli�i

yapmaya hazırlanıyor.
Televizyon dizilerinin toplumda

uyandırdı�ı tarih
merakı,”Hakan Bayrakçı ile
Tarih Sohbetleri” dizisinde
kar�ılı�ını bulacak. ● 6’da

GAZETEC�LERE Özgürlük
Platformu öncülü�ünde

cezaevlerindeki gazetecilerin
en kısa sürede özgürlü�üne

kavu�ması için yakla�ık
5 bin gazeteci ile siyasi parti ve
sivil toplum örgütü temsilcileri

bir protesto eylemi
gerçekle�tirdi. ● Haberi 5’te

Gazetecilerden ‘ÖZGÜRLÜK’ yürüyüşü
DÜNYA Tüketici Hakları Haftası

nedeniyle 14 Mart Pazartesi günü
Kadıköy Belediyesi Kozyata�ı Kültür

Merkezi’nde düzenlenen panele
katılan gazeteci, hukukçu, sivil

toplum kurulu�u temsilcileri, tüketici
hakları hakkında toplumu

bilgilendirici önemli mesajlar verdiler.
● 5’te

Tüketicilere hakları anlatıldıCKM’de tarih sohbetleri başlıyor!
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İSTANBUL TABİP ODASI’NDAN ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ’NE HALK SAĞLIĞI HİZMET ÖDÜLÜ
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1879-11880 y� l� na ka dar Ka d� köy’de mu -
aye ne ha ne si olan di� ta bip le ri ne rast lan m� -
yor. Çok ke re ber ber ler di� çe ker, cid di di�

ti avi le ri için Be yo� lu ta ra f�n da gi di lir di. Mu aye -
ne ha ne si olan di �i he kim le rin den ilk tes pit ede -
bil dik le ri mi zi �un lar d�r:

K� z�l top rak’ta Sa dul lah Bey’in ec za ne si -
nin ya n�n da ah �ap, es ki bir ev de Kan c� yan
Efen di otu rur du. �i� man, yu var lak ba� l� Kan -
c� yan Efen di evin alt ka t�n da ki bir oda y� mu -
aye ne ha ne ola rak kul la n�r, ar ka l�k l� tah ta bir
is kem le de di� çe ker di. �ler ki y�l lar da pro tez
yap ma ya ba� la m�� sa da ra hat ede ne pek rast -
lan ma m�� t�r.  

Di� a� r� s� ile ken di ne mü ra ca at eden le re ker pe te ni
gös ter mez, sa� elin de sak la d� �� ale ti yan ta ra f�n da tu tar,
has ta is kem le ye otu rup, a�� z� n� aç�n ca, bü yük bir us ta l�k
ve h�z la di �i ç� ka r�r d�. Da ha son ra y�l lar da bir mu aye ne -
he ne de Eren köy Tren �s tas yo nu’na ya k�n yer de aç t�.
Ö� le ye ka dar K� z�l top rak’ta ça l� ��r, ö� le den son ra tre ne
bi nip Eren köy’e gi der di. 

�� te bu Kan c� yan Efen di K� z�l top -
rak’�n tek di� dok to ru idi. 

Di �er di� dok tor la r� da �un lar d�:
■ Ho� yan Efen di: Ka d� köy’en en es -

ki di� çi le rin den bi ri si de Ba ha ri ye Cad de -
si’nde mu aye ne ha ne si olan Ho� yan Efen -
di idi. Çü rük bir di �i dol du rur ken, has ta ya
de vam l� �e kil de “A� z� n� z� aç�k tu tu nuz,
ka pat ma y� n�z, aç�k tu tu nuz, aç�k tu tu nuz
efen dim!” de me siy le halk ara s�n da isim
yap m�� t�. 

■ Mu tah har Mu am mer Bey: K� z�l -
top rak’ta bu gün Mo bil Ben zin �s tas yo -
nu’nun bu lun du �u ye rin kar �� ta ra f�n da ki

iki kat l�, ah �ap, sa r� bo ya l� evin ka p� s�n da ta be la s� var d�.
Ken di si Se la mi çe� me’de otu rur du. Genç de ne cek bir
ya� ta öl dü.

■ Mu hit tin Maz lum Bey: Mu vak k�t ha ne Cad de si
41 sa y� l� bi na n�n ikin ci ka t�n da mu aye ne ha ne si olan
Mu hit tin Maz lum Bey uzun boy lu, iri göv de li, dik ka ti
çe ke cek ka dar par lak ma vi göz lü, mes le �i nin eh li bir he -

kim di. Halk ara s�n da “Ma vi göz tut ku nu” di ye ad� ç� kan
Mu hit tin Bey, ger çek ten ma vi göz lü has ta la r� na da ha
faz la bir ya k�n l�k gös te rir di. 

■ Ce mil Ni ya zi Bey: �lk mu aye ne ha ne si Sö �üt lü -
çe� me Cad de si’nde ki Di rek li apart man lar da idi. Son ra -
dan Mo da Cad de si’nde �n ci Apart ma n�’na nak let ti.

■ Übe yit �a mil Bey: Al t� yol’dan is ke le ye inen yo -
lun sa� ta ra f�n da, Fo to Fe rid Atöl ye si’nin üst ka t�n da
di� çi lik ya pan Übe yit Bey, Sul tan Ha mit dö ne mi pa �a -
la r�n dan Üs kü dar Mu ha f� z� Ali �a mil Pa �a’n�n o� lu idi.
�eh re mi ni R�d van Pa �a’n�n Göz te pe �s tas yo nu’nda vu -
ru la rak öl dü rül me sin den so rum lu tu tu lan Ali �a mil Pa -
�a Fi zan’a sü rül mü�, Übe yit Bey de ora da do� mu� tu.

Übe yit Bey, Ka d� köy’ün renk li si ma la r�n dan d�. Sü -
rey ya pa �a Si ne ma s� ilk aç�l d� �� za man lar üst ka t� dü �ün
sa lo nu ola rak ya p�l m�� t�. Übe yit Bey he men her ge ce bu
mü zik li ye re ge lir, mut la ka dans eder di.

■ Ha san Bah ri Bey: Ka d� köy’ün en ta n�n m�� di�
dok tor la r�n dan olan Ha san Bas ri Bey’in mu aye ne ha ne si
bu gün kü Su lar �da re si’nin bu lun du �u Mü hür dar Cad de -
si’nin ba ��n da ki aka ret ti pi ev ler den bi rin de idi. Bas ri

Bey ay n� za man da bu ev de otu rur du.  
■ Hü se yin Rah mi Bey: Ba ha ri ye Cad de si’nde bi ti -

�ik ni zam ah �ap ev ler den bi rin de otu rur, alt ka t� n� mu -
aye ne ha ne ola rak kul la n�r d�.

■ Bed ri Gür soy: Fe ner bah çe Spor Ku lü bü’nün
isim yap m�� es ki fut bol cu la r�n dan d�. Al t� yol’da Fo to
Ve nüs’ün bu lun du �u ah �ap bi na da ça l� ��r d�. Mes le �i ni
er ken b� rak t� ve ger çek ten uzun ya �a d�.

■ Ala ed din Can dan: Mu aye ne ha ne si Al t� yol’da
Ka ra dut So ka ��’n�n ba ��n da idi.

■ Mi kon yo: Hem di� ta bip li �i ya par, hem de Sa int
Jo seph Li se si’nde ders ve rir di. 

■ M. Sa it Tar han: Tar lan Di� Ma cu nu ile an ti dot
mer he mi ni Sa it Bey ç� ka r�r d�.

■ S. Ar tun kal: Mu aye ne ha ne si Sö �üt lü çe� me Cad -
de si’nde M� s�r l� Os ma na �a Çe� me si ya n�n da idi.

Bun lar dan ba� ka Mo da Cad de si’nde bu lu nan Be kir
Key men, Mu am mer Sa r� ca ve Va he Sa raf yan ad l� di�
he kim le ri ile Ka d� köy’de bi li nen Fe rid Bal kan, Sup hi
He ki mo� lu, Bak dik ve Si ret Al per gi bi di� he kim le ri ak -
la ge le bi len isim ler dir. 

G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 55

456 32 57
456 32 53

TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ
San tral: 542 50 00
(Me sa i sa at le ri d› �›n da): 542 50 52
Ça�r› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü �ü: 542 50 71
Te miz lik ‹l. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü �ü: 542 50 79
Alo En gel li Tak si: 444 00 81
Be le di ye Kokteyl Salonu: 345 42 62
Cad de bos tan Kül tür Mr k. (CKM): 

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.: 357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33

ACİL
‹t fa i ye: 347 32 28
Em ni yet Müd.: 411 08 19
Po lis ‹m dat: 155
H› z›r Acil: 112
Yan g›n ih bar: 110-347 32 28
Elek trik ar› za: 186
Gaz ar› za: 187
‹S K‹ Ka d› köy: 345 03 04
Su ar› za: 85
Alo Za b› ta: 153
Bi lin me yen No: 11811
Ma li ye: 189
Te le fon ar› za: 121

HAS TA NE LER
DR. Rana Be�e P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Di� Sa�l›k Poliklini�i: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sa�l›k Plk. : 565 30 88     
H.Nu mu ne Has. : 345 46 80
S. Er sek Has. : 418 96 10
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarba�ı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sa� l›k Merkezi: 414 64 72
Mer kez A.S.M.: 349 26 83
Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
Bos tan c› A.S.M.: 380 00 30
Su adi ye A.S.M.: 360 01 96
Sah ra y› ce dit A.S.M.: 385 50 52
Eren köy A.S.M.: 411 60 01
Mer di ven köy A.S.M.: 369 85 78
Ha san pa �a A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta �› A.S.M.: 384 54 47
Fi kir te pe A.S.M.: 346 42 85
H.Mus ta fa Tar man A.S.M.: 550 06 07
Mo da A.S.M.: 414 15 16
Ve rem Sa va� Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sa� l› �› Mrk.: 336 06 39
Fe ner bah çe A.S.M.: 414 82 02
Ka d› köy K› z› lay: 414 74 48

MUHTARLIKLAR
Ac› ba dem: 428 59 59
Bos tan c›: 373 00 36  
Cad de bos tan: 350 13 09
Ca fe ra �a: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
E�i tim: 348 24 35
Eren köy: 358 13 04
Fe ner bah çe: 346 76 68
Fe ner yo lu: 345 64 01
Fi kir te pe: 349 19 34
Göz te pe: 355 11 92
Ha san pa �a: 337 69 06 
Ko �u yo lu: 325 78 78
Koz ya ta �›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na �a: 338 25 17
Ra sim pa �a: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa �a: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜL LÜ MER KEZ LE Rİ-

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Park Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostanc Gön. Evi: 361 30 88
Sahraycedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25

2 18 MART - 24 MART 2011 NOSTALJ�

KADIKÖY MECMUASI

Dr. Müfid Ekdal

Haz›rlayan: Buket TURAN

Geçmi� y�llarda Kad�köy’ün di�çileri
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�
s tan bul Bo �a z�'na ya p� la cak olan 3. Bo -
�az Köp rü sü ve Ku zey Mar ma ra Oto yo -
lu iha le ye ç� ka r�l d�. Ula� t�r ma Ba kan l� ��

Ka ra yol la r� Ge nel Mü dür lü �ü'nün iha le ye
ait du yu ru su, Res mi Ga ze te'de  geç ti �i miz
gün ler de ya y�m lan d�. Du yu ru ya gö re, 3.
Bo �az Köp rü sü nün de için de yer al d� ��
Ku zey Mar ma ra Oto yo lu iha le si, 23 A�us -
tos 2011 ta ri hin de sa at 14.30'da Ka ra yol la -
r� Ge nel Mü dür lü �ü'nde ''ka pa l� tek lif al ma
usu lü ne'' gö re ger çek le� ti ri le cek.Ge çi ci te -
mi nat tu ta r� 25 mil yon li ra ola rak be lir le -
nen iha le de, is tek li ler iha le dos ya s� n�, 22
Mart 2011 ta ri hin den iti ba ren Ka ra yol la r�
Ge nel Mü dür lü �ü �� let me ler Da ire si Ba� -
kan l� ��n da gö re bi le cek le ri gi bi, ay n� yer -
den be de li kar �� l� �� sa t�n ala bi le cek ler. �ha -
le ye ka t� la cak fir ma lar tek lif mek tup la r� n�,
iha le ta ri hi nin 7 gün ön ce sin den ba� la mak
üze re 23 A�us tos gü nü sa at 14.00'e ka dar
�ha le Ko mis yon Ba� kan l� �� na ve re cek ler.
■ KU ZEY MAR MA RA OTO YO LU

Ku zey Mar ma ra Oto yo lu iha le si; fi nans ma n� n�n te mi -
ni, pro je len dir me, ya p�m, i� let me, i� let me sü re si bo yun ca
her tür lü ba k�m, ona r�m ve söz le� me sü re si so nun da oto -
yo lun her tür lü borç ve ta ah hüt ler den ar�n d� r�l m�� ola rak
ba k�m l�, ça l� ��r, kul la n� la bi lir du rum da ve be del siz ola rak
ida re ye dev re dil me si i� le ri ni kap s� yor. Gü zer ga h�, ''Ga rip -
çe ve Poy raz köy'' ola rak aç�k la nan Ku zey Mar ma ra Oto -
yo lu Pro je si'nin uzun lu �u nun 414 ki lo met re yi bul ma s�
bek le ni yor.

3. KÖPRÜ �HALEYE ÇIKTI

Tür ki ye Emek li ler Der ne �i (TÜ ED)
Ka d� köy �u be si, ba z� ya y�n or gan -
la r�n da ç� kan emek li le rin zam far k�

ala cak la r� na yö ne lik ha ber le re da ir ya z� l�
bir aç�k la ma yap t�. Ya z� l� aç�k la ma da, bu
da va n�n ka mu oyu na ye ni bir da vay m��
gi bi su nul ma s� ele� ti ri le rek, ''Emek li le ri -
mi zin 2003, 2006 ve 2007 y�l la r� na yö ne -
lik zam far k� ala cak la r� bu lun du �u na ili� -
kin da va, da ha ön ce de bir çok kez ka mu -
oyu na du yu rul mu� bir da va d�r. Bu, der -
ne �i miz ta ra f�n dan aç�l m�� bir pi lot da va -
d�r ve ha len Yar g� tay'da gö rü �ül mek te -
dir'' de nil di. Söz ko nu su da va n�n TÜ ED
An ka ra �u be Yö ne tim Ku ru lu üye le rin -
den Na dir Ü�ek çi o� lu ta ra f�n dan
aç� lan söz ko nu pi lot da va n�n
ka za n�l m�� ol du �u na dik -
kat çe ki len aç�k la ma da,
an cak da va n�n Sos yal
Gü ven lik Ku ru mu
(SGK) ta ra f�n dan tem -
yiz edil di �i ve ha len
Yar g� tay 21, Hu kuk
Da ire si'nde gö rü �ül mek -
te ol du �u an�m sa t�l d�. 

Aç�k la ma da, ''Üs te lik bu
em sal da va m�z mah ke me ce ka ra -
ra ba� lan ma s� na ve da va y� ka zan ma m� -
za ra� men, bu gün kö �e le rin de ve te le viz -
yon lar da bu nu sa vu nan lar, o ta rih te bu
da va n�n hu ku ki ve ya sal da ya nak tan yok -
sun ol du �u nu ve Yar g� tay ca bo zu la ca �� n�

id di a et -
mi� ler di.
Bu ki �i

ve ku ru -
lu� lar bu -

gün de mad di
men fa at ve �öh ret

pe �in de ko �a rak, dün
sa vun duk la r� n�n ak si ni sa vu nur du ru ma
dü� mü� ler dir. Geç mi� te bu ki �i ve ku ru -
lu� la ra gü ve ne rek çe �it li ko nu lar da da va
açan lar hak la r� n� kay bet tik le ri gi bi yük lü

mik tar lar da mah ke me mas raf la r� ve avu -
kat l�k üc re ti öde mek zo run da kal m�� lar -
d�r'' ifa de le ri ne yer ve ril di. 

■ ''EMEK L� LER
DA VA AÇM AK TA

ACE LE ET ME S�N LER''
Tür ki ye Emek li ler Der ne �i (TÜ ED)

Ka d� köy �u be si'nin aç�k la ma s�n da �u gö -
rü� le re yer ve ril di: ''Bu da va n�n ben ze ri
ola rak bir kaç da va n�n da ha aç�l m�� ol du -
�u da bi lin mek le be ra ber, an� lan da va la -
r�n he nüz bi lir ki �i a�a ma s�n da ol duk la r�

ve Yar g� tay'a bu ko nu da ba� ka bir da va -
n�n da ha ula� ma d� �� da bi lin mek te dir.
Ay r� ca, Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ta ra f�n -
dan bu gü ne ka dar öden mi� böy le bir pa ra
da bu lun ma mak ta d�r. Emek li le ri miz da va
aç mak için ace le et me me li, bi zim aç t� �� -
m�z pi lot da va n�n so nuç lan ma s� n� bek le -
me li dir. Emek li le ri mi zin bu ko nu da, res -
mi ku ru lu� lar dan ve der ne �i miz den ba� -
ka ca kay nak lar dan ya p� la cak aç�k la ma la -
ra iti bar et me me le ri ken di men fa at le ri
do� rul tu sun da ola cak t�r''

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Ka d› köy lü ler’den al d› �› güç le yo la ç› -
kan, do� ru ve ob jek tif ha ber ci lik le k› sa
sü re de Ka d› köy’ün ga ze te si ha li ne ge -
len “Ga ze te Ka d› köy” ka mu ku rum la r›,
çok sa y› da i� ye ri, lo kan ta, has ta ne ve
kül tür mer ke zin de de yüz ler ce nok ta da
oku yu cu la r›y la bu lu �u yor. “Ga ze te Ka -
d› köy”ü bu la bi le ce �i niz yer ve sa t›�
nok ta la r›;
BELED�YE STANDLARI:
Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›� Man-
ço Kültür Merkezi, Kad›köy Gençlik
Merkezi Cafera�a Spor Salonu, Halis
Kurtça Kültür Merkezi, Caddebos-
tan Kültür Merkezi, Kad›köy Beledi-
yesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i, CHP
‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›, Zü-
beyde Han›m Evlendirme Dairesi,
Sahray›cedid, Kad›köy Belediyesi
Ba�kanl›k Binas›, Belediye Çocuk
ve Halk Kütüphanesi, Dumlup›nar,
E�itim Mahallesi, Ko�uyolu, Atatürk
ve �a�k›nbakkal Aile Dan›�ma Mer-
kezleri ile Ba�kanl›k Protokol, muh-
tarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi, Mar-
mara Hastanesi, SSK Ba�hekim
Sekreterlik, Merkez Zab›ta Karakolu,
Numune Hastanesi Ba�hekimlik,
FSMA Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›-
köy Emniyet Müdürlü�ü, Fenerbahçe
DDY Lokali, SSK Bölge Müdürlü�ü,
Hasanpa�a Karakolu, Göztepe Ka-
rakolu, Kad›köy Halk E�itim Merke-
zi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve Sinir
Hastal›klar› Hastanesi Erenköy, Mar-
mara Üniversitesi, Ac›badem, Fener-
yolu, Erenköy , Bostanc› , Moda ,
Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi, Mer-
divenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmana�a, ‹çerenköy, Bostanc›,
Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü K›z
Yurdu, �ehit Polis Aileleri Derne�i,
Türkiye ‹�çi Emeklileri Derne�i, Suadi-
ye Gönüllüleri, Ko�uyolu D›�bank
Si te si

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

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

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
■ Nida Su:                   0216 565 82 46
■ Javsu Kozyata�›:       0216 385 01 19
■ Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
■ Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
■ Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
■ Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
■ Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
■ Ada G› da:                  0216 385 99 40
■ Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
■ Be yaz F› r›n

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

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

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
■ Göz te pe Et Lo kan ta s›: 0216 411 14 15
■ Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
■ Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
■ Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
■ So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
■ Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
■ Fe ri han La çin

Has ta ne si: 0216 449 20 81
■ ‹s tan bul

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

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
■ Stu di o Spot: 0216 347 14 82
■ Özel Ata �e hir Ad› gü zel

Gü zel Sa nat lar Li se si: 0216 456 75 85
■ Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
■ Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
■ Ko nak Res tau rant:  0216 418 36 36
■ Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
■ Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
■ Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
■ Özel Ata �e hir A�›z

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

Me z. Der.: 0216 330 46 94
■ Ana to l› a Hay van

Has ta ha ne si: 0216 411 40 77
■ Özel Bil fen

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

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
■ Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
■ Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
■ Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
■ Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
■ Taç Spor: 0216 576 90 50
■ Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
■ Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
■ Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
■ Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
■ Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
■ T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
■ Sude Su: 0216 363 48 37
■ Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
■ Can Rek lam: 0216 348 88 40
■ Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
■ Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
■ Aden Otel:                 0216 345 10 00
■ Byotel:                      0216 571 61 61
■ Nos tra Da mus Ca fe:   0216 345 91 11
■ Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
■ Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
■ Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
■ Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
■ Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
■ Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
■ Öz Palmira:                0216 411 51 67
■ Re Cafe:                    0216 339 57 67
■ Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
■ Adak Kurban:             0216 470 58 50
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0 532 522 13 28

Hacettepe mezunu tecrübeli  
�NG�L�ZCE Ö�RETMEN�NDEN

�lkö�retim, Lise, Kolej ve Üniversite
ö�rencilerine UYGUN ÜCRETLE

�ngilizce dersi verilir.

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

P�YANO VE FLÜT DERSLER�

0 216 302 18 89
0 532 547 47 71

Alman bayandan 
ö�rencilere her düzeyde 

UYGUN ÜCRETLE 
ders verilir.

0 506 937 36 04

Ö�retim Görevlisinden özel

P�YANO VE YAN FLÜT
dersleri verilir.

ALMANCA DERS

“Emeklinin alacak
davası yeni değil”

Emeklilerin zam farkı alacaklarına yönelik haberlere dair bir açıklama yapan Türkiye
Emekliler Derne�i (TÜED) Kadıköy �ubesi, ''Emeklilerimiz dava açmak için acele

etmemeli, bizim açtı�ımız pilot davanın sonuçlanmasını beklemeli'' uyarısında bulundu.

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun Resmi Gazete’de
yay�mlanan karar�nda, 12 Haziran Pazar günü

yap�lacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için
güncelle�tirilmesi amaçlanan muhtarl�k bölgesi ask�
listelerinin 18 Mart Cuma günü saat 08.00’de ask�ya

ç�kar�laca�� ve 31 Mart Per�embe günü saat 17.00’de
ask�dan indirilece�i belirtildi. Seçmen niteli�i ta��yan
yurt d���nda yerle�ik Türk vatanda�lar�na ait kay�tlar

Yurt D��� Seçmen Kütü�üne dönü�türüldükten sonra
yine 18 Mart Cuma günü saat 08.00’de YSK’n�n

www.ysk.gov.tr adresindeki internet sitesinde ilan
edilecek.Bu ilan 31 Mart Per�embe günü saat

17.00’ye kadar internet sitesinde kalacak.
■ AD, SOYAD, YA�, C�NS�YET DÜZELT�M�

YSK karar�nda Seçmen Kütü�ünün Güncelle�tirilmesi
Usul ve Esaslar�n� Gösterir Genelge de yer ald�.

Genelge; muhtarl�k bölgesi ask� listelerinin
güncelle�tirilmesi amac�yla seçmene ait verilerdeki

de�i�imi belirleyen; ad, soyad, ya�, cinsiyet düzeltimi,
seçme ehliyetini kaybetme (k�s�tlanma, kamu

hizmetinden yasaklanma gibi) veya yeniden kazanma
gibi yarg� kararlar�na, asker olanlar, Türkiye

Cumhuriyeti vatanda�l���n� kaybetme veya yeniden
kazand���n� gösteren bilgiler ile vefat etti�i bilgileri,

seçim bölgesi içerisinde veya d��ar�s�nda vuku bulan
yerle�im yeri de�i�iklik verilerine ait
esas ve usuller ile ask� süresi, bu
süre içerisinde yap�lacak itirazlar�
kaps�yor. Genelgeye göre, ceza

infaz kurumlar�nda ve
tutukevlerinde bulunan tutuklular�n
listeleri de 18 Martta bulunduklar�

ko�u�lara veya yönetimce ilan
edilmek �art�yla belirlenecek uygun
yerlere as�lacak. Bu listeler de 31

Mart'ta ask�dan indirilecek.
Genelgeye göre, seçmen niteli�ine

sahip oldu�u halde, muhtarl�k
bölgesi ask� listesinde ismi

bulunmayanlar, 12 Haziran 1993
tarihinde ve daha önce do�anlar,
ba�ka bir muhtarl�k bölgesi ask�
listesinde yaz�l� olup da sürekli

olarak oturmak amac� ile listenin ask�ya ç�kar�ld���
muhtarl�k bölgesine gelenler, ö�renci olup, seçmen

niteli�ini ta��yan ve ö�renim gördükleri yerle�im
birimlerinde oylar�n� kullanmak isteyenler, muhtarl�k

bölgesi ask� listesinde kendisine ait kimlik veya adres
bilgilerinde yanl��l�k yahut eksiklik bulunanlar, nüfus

olay bilgisi de�i�enler, askerlikten terhis olup da, silah
alt�nda bulunmalar� nedeniyle ask� listesinde kayd�

bulunmayan ve yine ayn� nedenle kay�tlar�
dondurulmu� bulunanlar, kamu hizmetlerinden süreli
olarak yasakl� bulunmalar� nedeniyle ask� listesinde

ismi bulunmayanlar ile ayn� nedenle kay�tlar�
dondurulmu� bulunan ve yasakl�l�k süresi sona

erenler listelere yaz�lmak veya seçmenlik durumunu
oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe
seçim kurulu ba�kanl�klar�na ba�vurabilecekler.

Muhtarl�k bölgesi ask� listelerinin kesinle�me tarihi
olan 8 Nisan 2011 Cuma günü saat 17.00 itibariyle
Nüfus ve Vatanda�l�k ��leri Genel Müdürlü�ünden

al�nan bilgilere göre, seçmenlerden ölmü� olanlar ile
Türkiye Cumhuriyeti vatanda�l���ndan ç�kar�lanlar

Seçmen Kütü�ü Genel Müdürlü�ünce
silinecek.Özürlü seçmenlerin oylar�n� rahatl�kla

kullanabilmeleri sand�k atamas� yap�l�rken gözönünde
bulundurulacak ve Ba�bakanl�k Özürlüler �daresi

Ba�kanl���ndan, özürlülerin listesi Seçmen Kütü�ü
Genel Müdürlü�ünce muhtarl�k bölgesi ask�

listelerinin dökümüne ba�land��� 14 Mart 2011
Pazartesi gününden önce istenecek.

■ L�STELERE �T�RAZ
Muhtarl�k bölgesi ask� listelerine seçmenler ve siyasi

partiler ask� süresi içinde itiraz edebilecekler.
Muhtarl�k bölgesi ask� listelerine siyasi partilerin, ilçe

seçim kurulu ba�kanl�klar�na isimlerini bildirdikleri
yetkilileri, o ilçede oturan tüm seçmenler ve seçmen

kütü�üne yaz�lmamas� gerekenlerden yaz�lm�� oldu�u
anla��lanlarla ilgili olarak, seçmen niteli�ini ta��yan

vatanda�lar ise ancak kendileriyle ilgili olarak itirazda
bulunabilecekler. �tirazlar ilçe seçim kurulu ba�kan�na

yaz�l� olarak yap�lacak, itirazlarda kimlik numaras�
ta��yan belgeler istenilecek, belgelerden Türkiye

Cumhuriyeti kimlik numaras�n� ta��mayanlara itibar
edilmeyecek.�lçe seçim kurulu ba�kan�, kendisine

ula�mas�ndan itibaren itirazlar� en geç 3 Nisan 2011
Pazar günü saat 17.00’ye kadar kesin karara

ba�layacak, bu kararlara uygun olarak gerekli kay�t ve
düzeltme i�lemlerinin yap�lmas� ile muhtarl�k bölgesi
ask� listeleri 8 Nisan 2011 Cuma günü kesinle�ecek.

■ B�R SANDIKTA 300 SEÇMEN
Genel Seçimlerde her muhtarl�k bir seçim bölgesi
olacak, her seçim bölgesi gerekti�i kadar sand�k

bölgesine ayr�lacak, bir sand�k bölgesi 300 seçmeni
kapsayacak. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu
yerle�im birimlerinden olu�an muhtarl�klar, her birinde
300 seçmenin varl��� aranmaks�z�n mesafe durumu ve

ula��m güçlükleri dikkate al�narak gereken say�da
sand�k bölgesine ayr�labilecek, bu ay�r�mda ayn� hane
mensubu olan seçmenlerin bir sand�kta oy vermesi
ve mümkün oldu�unca seçmen adedi bak�m�ndan

dengenin sa�lanmas� ilkeleri gözetilecek. Ceza infaz
kurumlar�na ve tutukevlerine konan sand�k bölgeleri

bulunduklar� muhtarl�k seçim bölgesi içerisinde
say�lacak. Kesinle�en sand�k seçmen listelerinin 23

May�s 2011 Pazartesi günü be� nüsha ço�alt�lmas�na
ba�lanacak, bu listelerden bir örne�i ilçe seçim kurulu
ba�kanl�klar�nda saklan�rken, bir örne�i tespit edilen
siyasi partilerin talep etmeleri ve ilçede te�kilatlar�n�n
bulunmas� halinde ilçe ba�kanl�klar�na, bir örne�i ilgili

muhtarl�klara, iki örne�i ise sand�k kurulu
ba�kanlar�na verilecek.

SEÇ MEN
LiS TE LE Ri

AS KI DA

12 Haziran'da
yapılacak

genel seçim
için seçmen

listeleri
18 Mart'ta

askıya çıkıyor.
Listeler,

31 Mart'ta
askıdan

indirilecek.
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HABER4 18 MART - 24 MART 2011

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57     18 MART – 27 MART 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

● NLP SOHBETLER�
Konu�mac�:Nlp Uzman�

ve E�itmeni Cengiz EREN
Tarih:23 Mart 2011

Çar�amba
Saat:14.00

Yer:Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen:Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri
S�V�L TOPLUM
ÖRGÜTLER� 
ve GÖNÜLLÜ

MERKEZLER�NDE
VER�LEN E��T�MLER
Konu�mac�: Davran��
Bilimi Ö�r. Görevlisi
Hacer MERTLER

Tarih: 24 Mart 2011
Per�embe
Saat:14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

YÜKSEK MOT�VASYON
ve ÖZGÜVEN

SEM�NER�
Konu�mac�: Usta

E�itmen Adem ALTAY
Tarih: 27 Mart 2011 Pazar

Saat: 16.00
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Gönüllü
E�itim ve Dan��ma

Merkezi
● SA�LIK

KADIN SA�LI�I’NDA
KANSER R�SK� ve

ÖNLEMLER�
Konu�mac�: Dr. Zuhal

APAYDIN
Tarih: 22 Mart 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
● SOSYAL ETK�NL�K

“ART�Z MEKTEB�”
T�YATRO OYUNU
Tarih: 21 Mart 2011

Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
ÇANAKKALE
�EH�TLER� 

Ve  MEHMET AK�F
ERSOY’U ANMA

Tarih: 22 Mart 2011 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Ac�badem
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

ORMAN HAFTASI
KUTLAMASI

Konu�mac�: Çevre
Mühendisi Pervin

GÜRKAN
Tarih: 23 Mart 2011

Çar�amba
Saat: 15.00

Yer: Sahray�cedid
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Sahray�cedid
Gönüllüleri

DÜNYA T�YATROLAR
GÜNÜ KUTLAMASI

Tarih: 27 Mart 2011 Pazar
Saat: 18.00

Yer: Sahray�cedid
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Sahray�cedid Gönüllüleri
● GEZ�

CUMALIKIZIK - BURSA
GEZ� PROGRAMI

Tarih: 17-18 Mart 2011
(Per�embe - Cuma)
Hareket Saati: 07.30

Hareket Yeri:
Caddebostan Migros

Market 
Düzenleyen:

Caddebostan Gönüllüleri
ABANT GEZ�S�

Tarih: 19 Mart 2011
Cumartesi

Hareket Yeri: 
23 Nisan Park�

Hareket Saati: 08.00
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri

B�REYSEL geli�imin ekran yüzü, ya�am mimar� Melda
Tuncel ile Sevgi Sohbetleri, 4 Mart Cuma ak�am�

Kozyata�� Kültür Merkezi’ndeki ''Seviyorsam zenginim
(Bolluk ve Bereket Bilinci)'' ba�l�kl� etkinlikle Kad�köylüler

ve televizyon program� izleyicileri ile bulu�tu. Kad�köy
Belediyesi Gönüllü E�itim ve Dayan��ma Merkezi

taraf�ndan düzenlenen ve proje koordinatörü Leyla
Çelikezen taraf�ndan haz�rlanan etkinlik, kozmik �ifa

uzman� Ruhsar Topçuo�lu ve Selma Zeybek ile Kuantum
ya�am e�itmeni ve ses terapi uzman� Deniz �ifa
Oflaz’�nda kat�l�m� ile oldukça renkli geçti. Tuncel,

anlatt�klar� ile kimi zaman güldürüp ne�elendirirken, kimi
zaman göz ya�lar�na bo�du. Kat�l�mc�lar; etkinlik sonunda;
para ile ilgili inanç kal�plar�m�z, söylememiz ve söylememiz

gereken kelimeler, niyet ve dilekler ile enerji sistemleri
üzerine bilgilendiklerini  ifade ettiler.

Melda Tuncer Kozyata��’ndayd�

Oda korosu konseri

Bu haf ta ki kö �e miz de TÜ KO DER
Ge nel Ba� ka nı Av. �ük ran Ero� lu'nun
15 Mart Dün ya Tü ke ti ci Hak la rı Gü nü
ne de niy le yap tı �ı açık la ma yı ya yım lı yo -
ruz:

5 Tem muz 1986 ta ri hin de Bir le� mi�
Mil let ler Ge nel Ku ru lu ta ra f�n dan ka bul
edi len Ev ren sel Tü ke ti ci Hak la r� Dek la ras -
yo nu'yla tüm dün ya ya ilan edi len ;

Te mel ge rek si nim le rin kar �� lan ma s�
Sa� l�k ve gü ven li �in ko run ma s� 
Eko no mik ç� kar la r�n ko run ma s�
Za rar la r�n kar �� lan ma s�
Tem sil edil me
Sa� l�k l� bir çev re de ya �a ma
Bil gi edin me ve
E�i til me 
hak la r� m�z 1995 y� l�n da ka bul edi len

''Tü ke ti ci nin Ko run ma s� Hak k�n da Ka nun''
ile ül ke miz de de gü ven ce al t� na al�n mak
is te nil di. An cak ya sa n�n ç�k t� �� gün den bu -
gü ne ka dar tam an la m�y la ko run ma m�z
söz ko nu su ol ma d� �� gi bi, hak ve öz gür -
lük le ri mi zin ih la li kar �� s�n da hü kü met ler
ge rek li ön lem le ri al ma d� lar, de ne tim le ri
yap ma d� lar ve tü ke ti ci le ri ken di le ri ni ko ru mak üze re yal n�z
b� rak t� lar. Y�l lar d�r TÜ KO DER ola rak biz ler,  di �er si vil top -
lum ku ru lu� la r�, der nek ler, sen di ka lar ve  mes lek oda la r�
tü ke ti ci le ri mi zin ma� du ri yet le ri ni di le ge ti re rek ön lem al�n -
ma s� ko nu sun da bas k� olu� tur ma m� za ra� men hü kü met -
ler se si mi ze ku lak la r� n� t� ka ya rak biz le ri ko ru ma ma ka rar l� -
l� �� n�  sür dür dü ler. Do lay l� ver gi ler le hal k� so yan dev le ti
ban ka lar, gsm ope ra tör le ri,te le kom , oto mo tiv ve  di �er

bü yük �ir ket ler  iz le mek te dir. kre di kar t� ve
tü ke ti ci kre di si ma� dur la r� gi de rek art mak -
ta , tü ke ti ci ler sa bir te le fon üc re ti ne kar ��
ya sal yol lar dan da so nuç ala ma mak ta ve
gsm ope ra tör le ri nin  fa hi� fa tu ra la r� n� na s�l
öde ye cek le ri ni bi le me mek te dir ler. Te mel
g� da mad de le ri nin fi yat la r� el yak mak ta, tü -
ke ti ci ler ucuz, ka li te siz ve bir ço �u mer di -
ven al t� üre tim den ge len g� da lar la bes len -
me ye ça l�� mak ta d�r lar. 

Gün ler dir te le viz yon lar da ''ni �as ta
baz l� �e ker le ve fruk toz la üre ti len g� da la r�n''
in san sa� l� �� üze rin de ki öl dü rü cü et ki le ri
ko nu �ul mak ta ve bu mad de le rin özel lik le
ço cuk la r� m� z�n ye di �i bir çok g� da mad de -
sin de kul la n�l d� �� ve �im di den kan ser ve di -
ya bet gi bi has ta l�k la r�n yay g�n la� ma s� na
ne den ol du �u be lir til mek te dir. Ör ne �in
Ko ca eli Üni ver si te si'nin yap t� �� bir aç�k la -
ma da Ko ca eli’nde 17.000 ço cuk ta di ya bet
tes pit edil di �i aç�k lan m�� t�r.  Di �er yan dan
bi lim in san la r� 13 y�l dan faz la d�r ül ke mi ze it -
hal edi le rek sa t� lan gdo’lu ürün le rin de ile ri -
de çok bü yük za rar lar ya ra ta ca �� ve in san
sa� l� �� n� teh dit et ti �i ni aç�k la mak ta d�r lar.

Hü kü met bun ca aç�k la ma ya ve bi lim sel ve ri ye ra� men
her han gi bir ya sak la ma ka ra r� al ma d� �� gi bi il gi li ba kan l�k -
lar  ye ter li de ne tim yap ma mak ta, sa de ce ''dik ka te ala ca -
��z'' gi bi aç�k la ma lar la ko nu yu ge çi� tir me ye ve
biz tü ke ti ci le ri uyut ma ya ça l�� mak ta d�r lar. Hü -
kü met’e  so ru yo ruz; kit le ha lin de ölüm ler ol du -
�un da m�   bi lim sel aç�k la ma la r� dik ka te ala cak -
s� n�z ???????

Büt çe aç� �� n� ka pat ma n�n tek yo lu nun ver gi sal mak
ol du �u dü �ün ce sin de olan hü kü met ler hal k� m� z� dün ya n�n
en yük sek ver gi si ni öde yen ver gi mü kel lef le ri ha li ne ge tir -
mi� tir. Akar ya k� ta ya p� lan zam ar t�k oto ma ti �e ba� lan m��
ve her gün akar ya k�t fi yat la r� art ma ya ba� la m�� t�r. 

Di �er yan dan ül ke mi zin yer al t� ve ye rüs tü kay nak la r�
ta lan edil mek te, ya p� la cak hid ro elek trik san tral ler ve nük -
le er san tral ler le ül ke mi zin do �al gü zel lik le ri ,  ta ri hi de �er -
le ri miz ve bi yo lo jik çe �it li li �i miz yok edil mek te, ço cuk la r� -
m� z�n ge le ce �i bi ti ril mek te dir. Ni te kim 3-4 gün ön ce Ja -
pon ya’da ya �a nan dep rem son ra s�n da mey da na ge len
nük le er san tral fa ci as� ko nu nun ve ha me ti ni bir kez da ha
in san l� ��n dik ka ti ne sun mu� tur.

Hü kü me tin;  tü ke ti ci le rin te mel ge rek si nim le ri nin kar -
�� lan ma s� için i� is tih da m� ya rat mak, e�i tim, sa� l�k ve ada -
let hiz met le ri ni üc ret siz ha le ge tir mek, her ke se sos yal gü -
ven ce sa� la mak ye ri ne hal k� m� z� di len ci li �e al�� t� ran an la -
y� �� na kar �� se si mi zi yük selt mek ve tüm hal k� m� z� kur ta ra -
cak ta lep ler de bu lun mak üze re her ke si ör güt len me ye ve
mü ca de le ye ça �� r� yo ruz.

Tü ke ti ci yi Ko ru ma Der ne �i ola rak di yo ruz ki ;
ev ren sel tü ke ti ci hak la r� m� z�n ko run ma s� için, 
ço cuk la r� m� z�n ge le ce �i için, 
in san ca ya �a mak için se si mi zi ç� ka ra l�m, mü ca de le

ede lim, TÜ KO DER'DE ör güt le ne lim.
Ya �a s�n TÜ KO DER
Ya �a s�n ör güt lü mü ca de le miz.
Ya �a s�n Tür ki ye tü ke ti ci le ri nin onur lu mü ca de le si

TÜKETİCİNİN
DOSTU

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z� 

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Müzik Gönüllüleri’nden konserler
KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllüleri organizasyonunda
1 Mart Sal� ak�am�, CKM Büyük Salon'da gerçekle�tirilen

Bariton Sedat Öztoprak ve Master Class �an S�n�f� konseri
Kad�köylüleri büyüledi. Konserde Opera dünyas�n�n genç

sesleri bas Mehmet T�knaz, tenor Ümit Türel, bariton
�ahin Ek�io�lu, bas Onur Erolus, mezzo soprano Büte
Noyanalpal, tenor Dinçer Gökçe, soprano Günay Acar,
mezzo soprano Nesrin Gönülda�, tenor Bülent Külekçi,
piyanist Nursen Ugan’�n e�li�inde Mozart, Verdi, Bizet,

Puccini,  Tchaikovsky, Francesco, J.Offenbach,
J.Massanet gibi ünlü bestecilerin eserlerinden olu�an bir

konser verdiler. Gecenin aç�l�� konu�mas�n� yapan
Kad�köy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Nesibe Müsevito�lu, ''Sanatç�lar böylesine güzel
programlar gerçekle�tirdikleri  sürece belediye olarak
bizler de sanata ve sanatç�ya destek vermeye devam
edece�iz'' dedi. Program sonunda Kad�köy Belediye

Ba�kan� Av.Selami Öztürk ad�na Sanatç�ya bir te�ekkür
plaketi sunan Müsevito�lu,  her hafta pazartesi ak�amlar�

Büyük Kulüp’te de sanatç�lar ile sanatseverleri
bulu�turmaya devam ettiklerini söyledi. Gece sanatç�lar�n

hep birlikte söyledikleri opera eserleri ile sona erdi. 

KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllüleri Gönüllü Oda
Korosu,  28 �ubat 2011 tarihinde Büyük Kulüp’te verdi�i
konser ile göz doldurdu. �ef Özcan Sönmez yönetiminde

Caddebostan Kültür Merkezinde Gönüllü odas�nda
çal��malar�n� sürdüren  koro, müzik ö�retmenleri  ve çok

sesli müzikle ilgilenen çe�itli meslek gruplar�ndaki
ki�ilerden olu�mu�. Çok say�da koro festivallerine kat�l�p,
dereceler alm�� olan  Kad�köy Belediyesi Gönüllü Oda

Korosu, 2010 Y�l�nda da Antalya Uluslar aras� Koro
Festivalinde kendi dal�nda 3. lük ödülü alm��.  Kad�köy

Kültür Sanat Derne�inin Büyük Kulüp Konserleri
kapsam�nda sahne alan koro, baroktan klasi�e, tangodan
türküye de�i�en çok sesli olarak düzenlenmi� eserleri “a
capella” olarak yorumlad�lar. �ef Özcan Sönmez Kad�köy
Belediyesi Müzik Gönüllüleri Oda Korosu’nun, uluslar aras�
festivallerden davet ald���n� belirterek, bütçe bulabildikleri

takdirde bu festivallere kat�lmak istediklerini söyledi.
Sponsor aray��lar�n�n sürdü�ünü vurgulayan Sönmez,
sanatseverleri kendilerine destek olmaya davet etti.

Erenköy risk haritas� da��t�l�yor
ERENKÖY Gönüllüleri Afet Komitesi Nilgün Dirgin

ba�kanl���nda 2003 y�l�ndan bu güne yap�lan çal��malar
neticesinde haz�rlanan ''Erenköy Mahallesi Afet Risk

Haritas�'' da��t�lmaya ba�land�. Erenköylülerin apartman
giri�lerine konmak üzere haz�rlanan haritalar, 2011 y�l�

boyunca Erenköy Gönüllü Evi ve Erenköy Muhtar� Mehmet
Eren’den temin edilebilir. Ayr�ca Erenköy Gönüllüleri Sosyal

Hizmet Komitesi, Kay��da�� Darülaceze'ye bir ziyaret
düzenleyerek ihtiyaç malzemeleri olarak alez, hobi

malzemeleri ve hasta mamalar�n� teslim etti. Ziyarette,
halkla ili�kiler yetkilisi e�li�inde sakinlerle sohbet edilip

götürülen ikramlar payla��ld�.

Atatürk ve sanat etkinli�i
GÖZTEPE Gönüllüleri taraf�ndan Türkiye Yazarlar Sendikas�
i�birli�i ile düzenlenen, Atatürk ve Sanat etkinli�i, 26 �ubat'ta

Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
yap�ld�.1930-1935 y�llar� aras�ndaki Türkiye görüntülerinin yer

ald��� Atatürk Türkiyesi isimli multivizyon gösterisi ile
ba�layan etkinlikte s�ras�yla e�itimci-yazar Osman �ahin

Atatürk ve edebiyat; Prof. Dr. Nilüfer Ergin Atatürk ve plastik
sanatlar; Prof. Dr. Cemalettin Göbelez Atatürk ve müzik
konular�nda, Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün sanat

politikalar�n� ve günümüz ile kar��la�t�rmalar�n� sundular.
�zleyicilerin ilgi ile izledikleri konu�malar; Cemalettin Göbelez
(keman), Orhan Avc� (viyolonsel), Burçin Önvermez (keman) ,

Hilal Demir'den (viyola) olu�an grubun, çok sesli Anadolu
ezgilerinin dinletisi ile son buldu. Etkinlik sonunda Göztepe

Gönüllüleri Ba�kan� Nihal Co�kun ve Atatürk Komitesi
Ba�kan� Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Uluçay taraf�ndan

kat�l�mc�lara te�ekkür belgeleri sunuldu.

Dumlup�nar Gönüllüleri’nde
mazbata töreni

KADIKÖY Belediyesi Dumlup�nar Gönüllüleri Yönetim
Kurulu seçildi. Ba�kanl��a  Hatice Göçer, Ba�kan

Yard�mc�l���na Yasemin K�l�ç, Sekreterli�e Saime Ça�lak
Sar� ve Yönetim Kurulu Üyeli�ine Beyza K�l�ç atand�lar.

Yeni ba�kan ve üyeler, 9 Mart Çar�amba günü
düzenlenen bir törenle Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi
Yönetim Kurulu üyelerinden mazbatalar�n� ald�lar. Yönetim

Kurulu Üyeleri, Dumlup�nar  Mahallesi’ne ve mahallede
ya�ayanlara en iyi �ekilde hizmet edeceklerini belirterek bu

göreve seçildikleri için çok mutlu olduklar�n� ifade ettiler.

● Cansu ÇA�IRTEK�N

Ka d� köy Be le di ye si'nce mü ze ola rak
dü zen le nen Mo da'da ki Ba r�� Man ço

Evi'nin geçen hafta çok özel zi ya -
retçileri vard�. Ka d� köy Be le di ye si
En gel li Mer ke zi üyesi gençler ve
çocuklar, 9 Mart gü nü or ga ni ze
edi len bir ge zi ile Kad�köy’ün
sevilen sanatç�s� Bar��
Manço’nun evini ziyaret etti. Yak -

la ��k 50 ki �i lik gru bun en çok dik -
ka ti ni çe ken bö lüm �ö val ye oda s� ol -

du. Konuklar, Man ço’nun o� lu Ba t� -
kan’�n oda s�n da ki slayt gös te ri le ri ni bü -

yük bir zevk le iz le di ler, �ar k� la ra e� lik et ti ler.

● Merve KEÇEC�O�LU

“Ka d� köy’ün an ne si'' ola rak bi li nen
Tür ki ye’nin ilk ban ka ge nel mü dü rü, �a -

ir, ya zar, res sam, gö nül lü hiz met abi de si
Ha ti ce Ay ten Eti için bir onur ge ce si ger çek le� ti ril di.
Ulus la ra ra s� Li ons Der nek le ri 118-Y �s tan bul Ana do -
lu Ya ka s� Yö ne tim Çev re si Fe de ras yo nu ta ra f�n dan 10
Mart Per �em be gü nü Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi'nde
dü zen le nen onur prog ra m�, Eti’nin ya �am bel ge se li nin
su nu mu ile ba� la d�. Ha ti ce Ay ten Eti, Ln. Ne si be Mü -
se vi to� lu’nun sor du �u bir çok so ru ya ver di �i ce vap lar
ile ya �a m� ve hiz met le ri ni, an� la r� n� iz le yi ci le re an lat t�.

Eti’nin yaz d� �� üç ka d�n �i iri ni oku yan Av.
Do �u dan Ba yül gen’in “Dün ya Emek çi Ka d�n lar
Gü nü” ne de ni ile de bir ko nu� ma yap t�. Prog ram -
da söz alan 118-Y �s tan bul Ana do lu Ya ka s� Yö ne -
tim Çev re si Fe de ras yo nu Ge nel Yö net me ni Av.
R�d van Eyü bo� lu, “Ka d�n la r� m� z�n Dün ya Emek -
çi ka d�n lar gü nü nü kut la r�m. Bu ve si le ile ba �a r� l�
bir i� ka d� n�, ya �a m� n� in san l� �a ada m��, Ka d� -
köy’ün an ne si ol mu�, Li ons’da al d� �� gö rev ler  ile
üs tün hiz met ler de bu lun mu�, içi miz den bi ri  Cum -
hu ri ye ti mi zin ay d�n Türk ka d� n� Ln.Ha ti ce Ay ten
Eti’ye Fah ret tin Ke rim Gö kay Hiz met Ödül’nü
ver mek is ti yo rum. Li ons’un bu en bü yük hiz met
ödü lü ne faz la s�y la la y�k olan Ha ti ce Ay ten Eti ye

da ha ni ce uzun hiz met do lu bir ya �am di li yo rum''
de di. Kar ya �� �� na ve kö tü ha va ko �ul la r� na ra� -
men se ven le ri nin yal n�z b� rak ma d� �� Ln. Ha ti ce
Ay ten  Eti Onur prog ra m�, Hay dar pa �a Li ons Ku -
lü bü kat k� la r� ile, onun �i ir le rin den olu �an bes te le -
rin yer al d� �� mi ni kon ser ile so na er di.

■ ÖR NEK B�R CUM HU R� YET KA DI NI
Ro dos lu Mus ta fa Hik met bey ile ö� ret men

Rem zi ye ha n� m�n k� z� olup, An ka ra’da do� du.
Ata türk �l ko ku lu, An ka ra K�z Li se si, Dil Ta rih

Co� raf ya Fa kül te si, �s tan bul  �k ti sat Fa kül te le rin -
de ö� re ni mi ni ta mam la d�. Mer kez Ban ka s�'nda
ba� la d� �� i� ha ya t�, Ga ran ti Ban ka s�’nda de vam et -
ti, Tür ki ye’nin ilk ban ka ge nel mü dü rü ka d�n ün -
va n� n� al d� �� Ga ran ti Ban ka s�'ndan emek li ol du.
Tür ki ye’de 400 ci va r�n da ban ka �u be si kur du, on -
ye di bin ki �i yi yö net ti. D�� ül ke ler de de �u be fa ali -
yet le rin de ça l�� t�. En vin tis man Sa na yi ve Tür ki ye
Ban ka �� ve ren ler Sen di ka s� yö ne tim ku ru lu üye li -
�i, ban ka c� lar der ne �i ba� kan l� �� ve ba� kan yar -
d�m c� l� �� gö rev le rin de bu lun du. Ya �a m� e�i tim ve
e�it mek üze ri ne ku ru lan Eti, bir çok kurs ve se mi -
ner den me zun ol du ve  ken di si de kurs ve se mi ner -
de e�it men ol du. Sa y� s�z der nek ve va k�f ta ku ru cu
ol du ya da yö ne tim ku ru lu üye lik le rin de bu lun du.
1998’de Ka d� köy’ün an ne si se çil di. Ha len Ka d� -
köy’ün an ne si dir.  Çe �it li der gi ler de ve ga ze te ler -
de ya y�n lan m�� ma ka le le ri, ya z� la r�, “Gö nül ça� la -
yan la r�” isim li ses li �i ir an to lo ji si, bes te len mi� üç
adet mar ��, 12 �ar k� s� bu lu nu yor. �ah sen ve kar ma
çok sa y� da ser gi aç m��, sa y� s�z ödül ler al m�� t�r.
Bu gü ne ka dar 80 adet Ata türk kü tüp ha ne si, kim -
ya la ba ra tu ar�, Ata türk kö �e le ri aç m��, pa nel ler dü -
zen le mi�, Çam l� ca Te pe sin de bir “ Türk Bü yük le -
ri Or ma n�” mey da na ge tir mi�,cad de ve mey dan la -
ra a�aç lar dik tir mi� tir.  Eti, Cum hu ri yet çi, la ik ve
de mok rat bir Türk ka d� n� d�r.

ANNELER
Kad�köy’de bulu�tu

● Merve KEÇEC�O�LU
YARDIM faaliyetleriyle öne ç�kan Türk Anneler

Derne�i Kad�köy �ubesi üyeleri, 11 Mart Cuma
günü True Blue'da bulu�tular. Ayda Derne�in

faaliyetlerinin görü�ülmesi amac�yla biraraya gelen
anneler keyifli saatler geçirdi. Dernek ba�kan�

Güngör Dökücü, gönüllü annelerle birlikte ayda bir
geziler ve yemekler düzenlediklerini an�msatarak,
''Annelerin ayl�k belirli veya gönüllerinden kopan

yard�mlarla üniversite ö�renci okutuyoruz, yoksullara
ve engellilere yard�mlar yap�yoruz. �uan 100

üniversiteli ö�renci okutmaktay�z ve bundan büyük
gurur duyuyoruz. Bu yapt���m�z yard�mlar gönüllü
annelerimiz sayesinde oluyor. Derne�imizde ayr�m

yok, hepimiz bir ve gönülden çal���yoruz" dedi.
● Bü�ra DURGUN

�ST�KLAL Mar��’n�n ülkenin milli mar�� olarak kabul
edilmesinin 90. y�l�, Kad�köy’de kutland�. 

Kad�köy Anadolu Lisesi’nde gerçekle�tirilen etkinlik,
Kad�köy Kaymakam� Hasan Karahan, Kad�köy Cumhuriyet
Ba�savc�s� Kemal Canbaz, Kad�köy �lçe Emniyet Müdürü

Hakan Boydak ve seyircilerin kat�l�m�yla gerçekle�ti. Konu�ma
yapan Kad�köy Kaymakam� Hasan Karahan “Öncelikle �stiklal
mar��n�n kabulünün 90.y�l�nda hepinize geldi�iniz için te�ekkür

ederim. �stiklal Mar�� milli kimli�imizi olu�turan en önemli
ö�edir” dedi. Konu�man�n ard�ndan Mehmet Akif Ersoy’un

hayat�ndan kesitler anlat�ld�.

�stiklal Mar��’n�n kabulünün 90. YILI

KADIKÖY Belediyesi ve Anne Çocuk E�iitm Vakf� (AÇEV)
i�birli�i ile annelere yönelik ücretsiz Anne Destek Program� E�itimleri

ba�l�yor. 7-11 ya�lar� aras�nda çocuklar� olan annelere bilgi ve
destek vermeyi, çocuk ve annesi aras�ndaki ili�kiyi güçlendirmeyi

hedefleyen bu aile e�itim program�, çocu�un tüm geli�imini
destekleyebilmek amac�yla annelerin ebeveynlik becerilerini

geli�tirmeye yönelik grup çal��mas� �eklinde haz�rland�. 10-12 hafta
boyunca haftada bir gün ve 2-2,5 saatlik oturumlar �eklinde

uygulanacak e�itimlerde, anneler her hafta grup toplant�lar�nda bir
araya gelerek farkl� konularda payla��mlarda bulunacaklar.

BA�VURU VE KAYIT:
Kültür ve Sosyal ��ler Müdürlü�ü 
Tel:(0 216) 542 50 00 (1223-1225)

Kadıköy Belediyesi Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek Merkezi
Tel:(0216) 545 96 91/ (0216) 545 93 50

An ne
be nim
için e�i ti me ka t� l�r m� s�n?

Ka d� köy’ün an ne si ne hiz met ödü lü
''Kadıköy’ün annesi'' olarak

bilinen Hatice Ayten Eti
Fahrettin Kerim Gökay Hizmet

Ödül’ne de�er görüldü.

Barış’ın evinde özel ziyaretçiler 
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Dün ya Tü ke ti ci Hak la r� Haf ta s� ne de niy le 14
Mart Pa zar te si gü nü Ka d� köy Be le di ye si Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde dü zen le nen pa ne -

le; ga ze te ci, hu kuk çu, si vil top lum ku ru lu �u tem sil ci -
le ri ko nu� ma c� ola rak ka t� l�p, tü ke ti ci hak la r� hak k�n -
da top lu mu bil gi len di ri ci önem li me saj lar ver di ler.

Ka d� köy Kent Kon se yi Ka d�n Mec li si ta ra f�n -
dan or ga ni ze edi len ve ti yat ro dan pa ne le, si ne viz -
yon gös te ri min den ta n� t� ma va ra na ka dar tü ke ti ci -
yi bil gi len di ri ci tüm un sur la r�n yer al d� �� kap sam -
l� et kin lik te aç� l�� ko nu� ma s� ya pan Ka d� köy Kent
Kon se yi Ka d�n Mec li si Ba� ka n� S. Se rap Ören,
her ke sin mut la ka ya �a m� n�n bir dö ne min de al��
ve ri� ler de so run ya �a ya bil di �i ni söy le di. �n san la -
r�n kar �� ya ka la bi le ce �i so run la r� ba r�n d�r d� �� için
tü ke tim, tü ke ti ci, al�� ve ri�, mü� te ri-sa t� c� kav ram -
la r� n� içe ren önem li bir ko nu yu gün dem le ri ne ta -
�� d�k la r� n� ve tec rü be le ri ni top lum la pay la� ma y�
uy gun gör dük le ri ni be lir ten Ören, Dün ya Tü ke ti ci
Hak la r� Haf ta s� çer çe ve sin de Ka d�n Mec li si ola -
rak Ka d� köy lü le ri bi linç len dir me yi amaç la d�k la r� -
n� be lirt ti. 
■ T� YAT RO OYU NUY LA AN LAT TI LAR

Ka d� köy Kent Kon se yi Ka d�n Mec li si’nin
Dün ya Tü ke ti ci Hak la r� Haf ta s� kap sa m�n da dü -
zen le di �i et kin li �in en renk li bö -
lüm le rin den bi ri de ço -
cuk la r�n ser gi le di �i skeç -
ler di. Ka d� köy Mus ta fa
Ay k�n �l kö� re tim Oku lu
ö� ren ci le ri, ö� ret men le ri
Öz ge Yal ç� ner yö net men li -
�in de ser gi le dik le ri “Bi linç -
li Tü ke ti ci” oyu nun da ki
skeç ler le tü ke ti ci nin bil me si
ge re ken le ri es pri li me saj lar
�ek lin de iz le yen le re ak tar d� -
lar. 

Da ha son ra dü zen le nen pa -
ne lin ko nu� ma c� la r�y sa tü ke ti ci
kav ra m� n� Türk med ya s�n da ilk
te laf fuz eden isim ler den olan
Ga ze te ci-Ya zar Me ral Ta mer,
TÜ KO DER Ku ru cu Ge nel Ba� -

ka n� Ay �e Ak man, Okan Üni ver si te si Ö� re tim
Gö rev li si Mu hit tin Kö ro� lu, TÜ KO DER Ge nel
Ba� ka n� Avu kat �ük ran Ero� lu’ydu. Ga ze te ci-
Ya zar Me ral Ta mer ko nu� ma s�n da tü ke ti ci ve
med ya kav ram la r� n� ve med ya n�n tü ke ti ci ye yak -
la �� m� n� de �er len dir di. TÜ KO DER Ku ru cu Ge nel
Ba� ka n� Ay �e Ak man ko nu� ma s�n da ör güt lü top -

lum ol ma n�n ya rar la r� na ve TÜ KO -
DER’in ku ru lu� a�a ma s�n da ya �a -
d�k la r� na yer ve rir ken, Okan Üni -
ver si te si Ö� re tim Gö rev li si Mu hit -
tin Kö ro� lu da ko nuy la il gi li bir
slayt gös te ri si sun du. TÜ KO DER
Ge nel Ba� ka n� Avu kat �ük ran
Ero� lu ise Tü ke ti ci Ya sa s�’n�n ç� -
k� ��n dan bu gü ne tü ke ti ci hak la r� -
n� içe ren bir ko nu� ma yap t�. 

■ ÇO CUK LAR
K� TAP ÇIK TAN
Ö� RE NE CEK

Dün ya Tü ke ti ci Hak la r�
Haf ta s� ne de niy le bi linç li tü -
ke ti ci le rin olu� ma s� n� sa� la -
mak ad� na Ka d� köy Kent
Kon se yi Ka d�n Mec li si
önem li bir ça l�� ma ya da ha
im za at t�. “Bi linç li Tü ke ti ci

Ol mak Gü ven li Ya r�n la ra Ula� mak; Tü ken me den
Tü ke te lim” ki tap ç� �� n� tüm ö� ren ci le re ve ka t� -
l�m c� la ra da �� tan Ka d� köy Kent Kon se yi, bu ça l�� -
may la özel lik le ço cuk la r�n ki tap ç�k ta ki bil gi ler le

bi linç li bi rer tü ke ti ci ol ma s� na kat k� da bu lun du.
Da ha son ra Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk’ün de ka t�l d� �� ödül tö re ni ger çek le� ti -
ril di.
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� Kı�lada�'dan Mektup Var
� Su Perisine Mektuplar
� Muammer Sakaryalı
� Yeni �nsan Yayınları 

Ekolojiye
sald�r�lar sürdükçe,
sald�r�ya kar��
direni�ler de sürecek
ve biz yazmaya,
söylemeye ve
yay�nlamaya devam
edece�iz. "�nsan�n
can�, ac�d���
yerdedir" derler.
Türkiye'nin de can�
ac�yor. Ülkenin dört
bir yan�ndan feryatlar

yükseliyor. T�pk� bir canl� gibi ülkemizin can�,
can damarlar�ndan ac�yor: Da�lar�ndan,
derelerinden, ormanlar�ndan, ovalar�ndan,
tarihi ve kültürel varl�klar�ndan,
zeytinliklerinden ve tar�m alanlar�ndan ac�
feryatlar yükseliyor. �u anda verilmi� k�rk
binin üzerinde maden ruhsat� var. Da�lar
ç��l�k ç��l��a. Ya�am alanlar�m�z�
tüketiyorlar. Daha çok haysiyetli bilim
insan�na, daha çok hukuka-hukukçuya ve
daha çok kitlesel direni�e ihtiyaç var.
U�ak E�me'de y�llard�r K��lada� alt�n
madenine kar�� güçlü bir direni� var. Bu
mücadelenin içinden Muammer Sakaryal�
hayk�r�yor. Görmeyen gözler görsün,
duymayan kulaklar duysun, bu siyanürle

alt�n i�leme madenci ç�lg�nl��� bitsin istiyor.
Elimizde duyarl�l���m�z ve dayan��ma ruhumuz
var. Duyarl�l���m�z� kaybedersek, bilinsin ki her
�eyimizi kaybederiz.
� Silas Marner

� George Eliot
� Can Yayınları / Roman

Dizisi
� Çeviren: Cem Alpan
Y�llar önce, haks�z yere

h�rs�zl�kla suçlanarak Kilise
cemaatinden kovulan dokumac�
Silas Marner, gönüllü sürgün
olarak Raveloe köyüne yerle�ir.
Köy halk�yla görü�meyen, özel
ya�am�n� s�r gibi saklayan
dokumac� için hayat, sabahtan
ak�ama kadar tezgâh� ba��nda
çal��maktan ve kazand��� paralar�
biriktirmekten ibarettir. Ama
günün birinde alt�nlar�n�n çal�nmas� ve çok
k�sa bir süre sonra da evinin yak�nlar�nda
annesi ölen bir bebe�in emekleyerek kap�s�na
gelmesiyle ya�am� ve dünyaya bak���
tamamen de�i�ir. Bu arada, Silas Marner'�n
ve bebe�in yollar�, köyün en güçlü, en varl�kl�

adam�n�n o�luyla
çak��acakt�r. Yazar
George Eliot'un bütün
romanlar� içinde en
sevdi�i eser olan Silas
Marner, içerdi�i mizah,
güçlü simgeler ve
toplumsal ele�tiri
ö�eleriyle k�rsal
kesimin ya�am�n�
duyarl�, ama duygusal
olmayan bir ustal�kla
aktar�yor.

� Çatalhöyük - Leoparın
Öyküsü

� Türkiye'nin Antik
"Kasaba"sının Gizemleri
Günı�ı�ına Çıkıyor

� Ian Hodder
� Yapı Kredi Yayınları /

Sanat Dizisi
James Mellaart'�n 1961

y�l�nda ba�latt��� ve sadece dört
y�l süren kaz�lardan neredeyse
30 y�l sonra, 1993'te ö�rencisi

Ian Hodder ba�kanl���ndaki ekip
yepyeni bulgular�n �����nda
Çatalhöyük'ü gündemde tutmaya
devam ediyor.  Çatalhöyük'te
bulunan sanat eserleri aras�nda
çok say�da leopar tasviri olmas�na
ra�men neden bugüne kadar
ortaya ç�kar�lan 600.000'den fazla
hayvan kemi�i aras�nda hiçbir
leopar kal�nt�s� yoktur? Burada
ya�ayanlar neden ölülerini evlerinin
zeminine gömüp sonra bu
mezarlar� tekrar aç�yorlard�?
Neden baz� ölülerin kafataslar�n�

mezarlar�ndan ç�kar�yorlard�? Ne yiyor, ne
içiyorlard�? Neye inan�yorlard�? Neye, kime
tap�yorlard�? Ian Hodder, bunlar gibi pek çok
soru soruyor, baz�lar�na cevap veriyor,
baz�lar�n� kaz�lar ve ara�t�rmalar ilerledikçe
cevaplanmak üzere havada b�rak�yor.
� Yerel Bilgi

� Clifford Geertz
� Çeviren: Kudret Emiro�lu
� Dost Yayınları 
Kanonik sanat yap�tlar�ndan uluslararas�

hukuk dizgelerine kadar birçok "kompleks"
yap�n�n özünde yatan yarat�c� dürtüye, do�al
at�l�m itkisine odaklan�yor Geertz. �leri
teknoloji ürünü binalar�n temelinde yatan
bar�nma gereksiniminden resim sanat�n�n
ba�yap�tlar�n� biçimleyen ama özünde
haberle�mekten öte bir amaç ta��mayan
ideogramlara kadar insan�n madde evreniyle

aras�ndaki ili�kide ayn� ve canl�
kalan �eyin izini sürüyor. Yorumcu
antropoloji okulunun kurucusu
say�lan Geertz, altm��l� y�llar�n
ba��ndan bu yak�nlardaki ölümüne
kadar dek antropolojinin fiziki ve
kavramsal s�n�rlar�n� geni�leten bir
dizi öncü çal��maya imza att�.
Sanat ve ortak duyudan karizma
kavram�na kadar benli�in tüm
kurucu unsurlar�n� geni� bir
çerçevede irdeleyen Geertz, yerel

bilgilerin yap�s�na ve varl�k alanlar�na özgü
içkinlikleri antropolojik bir tan�m ve
yorumsama u�ra��n�n imbi�inden geçiriyor.
XX. yüzy�l bilim sahnesinin en avangard ve
yenilikçi metinlerinden biri �imdi Türçe'de.
� Mücadele Dolu Yıllar

� Dr. Av. Sabiha Alatan Çaycı
� Bulut Yayınevi
Hukuk Fakültesi mezunu olup “��

Hukuku” dal�nda doktora yapan Çayc�, bir
yandan i�çi haklar� di�er yandan insan,
özellikle çal��an kad�n haklar� ile ilgilenmi�.
Atatürkçü Dü�ünce Derne�i �ube Ba�kanl���
ve Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�i
Kurucu Üyeli�i, KA-DER, Kad�n Adaylar�
Destekleme Derne�i ile kad�n�n siyasette yer
almas� mücadele etmi�. MESKA,
Meslek Hastal�klar� ve �� Kazalar� Vakf�
Genel Müdürlü�ü ile i� güvenli�i konusundaki
hassasiyetini göstermi�. Daha önce
yay�nlanan “ Demokrasi �çin Kad�n” ve
“Politika Bir Oyun
mu?” adl� kitaplar� ile
deneyimlerini
payla�an Av. Dr.
Sabiha Alatan Çayc�,
bu kez okurlar�na bir
döneme ve asl�nda
onurlu olmas�
gerekirken entrikalarla
dolu geçen
ülkemizdeki siyaset
hayat�na ���k tutuyor.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

HAFTANIN bir günü Kad�köy'deki ilkö�retim
okullar�n� ziyarete ve onlar�n sorunlar�n� dinlemeye
ay�ran Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk,

bu hafta Rasimpa�a Mahallesi’nde bulunan
Osmangazi �lkö�retim Okulu’nu ziyaret etti. Okul

Müdürü Selçuk Say�n, ö�retmenler, Okul
temsilcisi ö�renci Bünyamin Altunta� ve Okul Aile
Birli�i üyeleri ile kahvalt�da bulu�an Öztürk, okulun

sorunlar� hakk�nda bilgi ald�. Kad�köy Belediyesi
Park Bahçeler Müdürü Güleser Orhan, Fen ��leri

Müdürü Murat Arslan, Temizlik ��leri Müdürü
Hasan Tapan ve Özel Kalem Müdürü Kadriye
Sa�lam’�n da kat�ld��� ziyarette, Okul Müdürü
Say�n, okulun basketbol potas�n�n yap�m� için
Ba�kan Öztürk’e te�ekkür etti.  Say�n 100 y�ll�k

tarihi bir bina olan okulda çe�itli fiziki problemler
ya�ad�klar�n�, okulun onar�m� konusunda

belediyenin deste�ini beklediklerini söyleyerek,
ihtiyaç duyduklar� malzemelerin kar��lanmas�n�

istedi. Okul bahçesinde toplanan ö�rencilere k�sa
bir konu�ma yapan Ba�kan Öztürk, ise okulun
onar�m program�na al�nd���n, onar�mdan sonra
kalan ihtiyaçlar�n ve bahçenin düzenlenmesini

belediyenin gerçekle�tirece�ini söyledi. 

BAŞKAN ÖZTÜRK
OSMANGAZİ
İLKÖĞRETİM

OKULU’NDAYDI

Kafkas kitabını
imzaladı

Marmara Üniversitesi ö�renci kimli�imi kaybettim.
Hükümsüzdür. Barı� BIDIK

2011 y�l�na ait �ETT  ta��ma kart�m� kaybettim.
Hükümsüdür. Orhan ATALAY

28.01.2011 tarih, H556067 no’lu Kad�köy Belediyesi
Nikah Salonu ücreti makbuzumu kaybettim.

Hükümsüzdür. Ufuk ÖZER

KAYIP 

TÜKETiCiLERE HAKLARI ANLATILDI

GAZETEC�LERE Özgürlük Platformu
öncülü�ünde cezaevlerindeki
gazetecilerin en kısa sürede

özgürlü�üne kavu�ması için  yakla�ık
5 bin gazeteci ile siyasi parti ve sivil

toplum örgütü temsilcileri bir protesto
eylemi gerçekle�tirdi. 12 Mart

Cumartesi günü Taksim'de yapılan,
Gazete Kadıköy ekibinin de katıldı�ı

yürüyü�te, Ergenekon soru�turması
kapsamında gazeteciler Nedim �ener
ile Ahmet �ık’ın tutuklanması protesto
edildi. Aralarında Sedat Ergin ve U�ur
Dündar’ın da bulundu�u çok sayıda

kö�e yazarı ve gazetecinin de katıldı�ı
yürüyü�te “Nedimime, Ahmetime

dokunma”; “Bizi içeri de�il siz
kendinizi dı�arı atacaksınız”;

“Hizbullahçılar dı�arı, gazeteciler
içeri”; “Gerçeklerin temiz ise bu
endi�e niye” yazan pankartlar

dikkat çekti.
■ ‘AHMET, NED�M ÇIKACAK

Y�NE YAZACAK’ 
“Kalemim, kitabım onurumdur”,

“Ahmet, Nedim çıkacak yine yazacak”
�eklinde sloganların atıldı�ı eylemde,
bazı gazeteciler ise a�ızlarına siyah
bant taktı. Galatasaray'da ba�layıp

Taksim Meydanı'nda son bulan
yürüyü�ün ardından grup adına basın
açıklamasını Gazetecilere Özgürlük
Platformu Dönem Ba�kanı ve aynı

zamanda Türkiye Gazeteciler
Sendikası Ba�kanı Ercan �pekçi yaptı.

Cezaevlerinde halen 68 basın
emekçisi oldu�unu aktaran �pekçi,

“Sadece 2009 yılından bugüne kadar
30 gazeteci cezaevlerinden tahliye
edildi. Ancak haklarında davalar

devam ediyor. Son dönemlerde, en az
98 gazeteci cezaevleri ko�ullarını

görmü� durumdadır” dedi. 

Ga ze te ci ler den ‘ÖZGÜRLÜK’ yü rü yü �ü

● Cansu ÇA�IRTEK�N
KADIKÖYLÜ e�itimci yazar �brahim Gür�en

Kafkas, yeni kitab� ''Öncü Kad�nlar''� imzalad�. 15
Mart Sal� günü Kad�köy'deki Be�ikta� �skelesi

üstünde yer alan kafede bir bulu�ma
gerçekle�tirildi. Gür�en Kafkas, kitab�n�n özünü
''Kad�nlar olmadan hayat olmaz...'' sözleriyle

özetledi. Yakla��k 50 ki�inin kat�ld��� imza gününe
kat�lanlar hem Kafkas'la sohbet ettiler, hem de

kitaplar�n� imzalatt�lar.

Çanakkale Zaferi ve
Şehitler Haftası

ÇANAKKALE Zaferi ve �ehitler Haftas�
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve �ehitleri
Anma etkinlikleri kapsam�nda Marmara

Üniversitesi’nde bir Anma Program� düzenlendi.
Atatürk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi Ara�t�rma ve
Uygulama Merkezi taraf�ndan düzenlenen ve

oturum ba�kanl���n� Prof. Dr. Süleyman
Beyo�lu’nun yapt��� programda; konu�mac�lar

Prof. Dr Mehmet Saray Çanakkale Ruhu ve
Atatürk’ün �slam Anlay���, Emekli Kurmay Albay Dr.

Y�lmaz Tezcan ise Çanakkale Sava�� hakk�nda
bilgiler verdiler. Program Doç. Dr. Mustafa Uslu

yönetiminde Marmara Üniversitesi Türk Halk
Müzi�i Korosu’nun dinletisiyle sona erdi.

Öte Yandan Kad�köy Kaymakaml���’n�n
Çanakkale Zaferi ve �ehitleri Anma günü ise 18

mart  Cuma günü Kad�köy Halk E�itim Merkezi’nde
düzenlenecek. Saat 10,00 da ba�layacak program

tüm Kad�köylülere aç�k olacak.
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● Semra ÇELEB�

Os man l� pa di �a h� I. Sü ley man’�n ha ya t� üze ri ne
kur gu lan m�� olan te le viz yon di zi si “Muh te �em
Yüz y�l”, top lum ola rak as l�n da çok da iyi ol ma -

yan ta rih bil gi mi zi ye ni den s� na ma ih ti ya c� duy du �u muz
bir sü re cin de ba� lan g� c� ol du. Di zi da ha ya y�n lan ma dan
frag man lar dan yo la ç� k� la rak bir çok ele� ti ri al d�.
RTÜK’ün yap t� �� aç�k la ma ya gö re üç haf ta için de 2010
y� l� n�n top lam te le viz yon �i kâ ye tin den da ha faz la �i kâ -
yet edil di. Di zi ba z� mu ha fa za kâr ve mil li yet çi ke sim ler
ta ra f�n dan Ka nu ni Sul tan Sü ley man’� zevk ve se fa dü� -
kü nü ola rak gös ter di �i ge rek çe siy le suç la n�r ken Ba� ba -
kan yar d�m c� s� ve Dev let Ba ka n� Bü lent Ar�nç da di zi
hak k�n da ya sal i� lem ba� lat t�. Bu nun üze ri ne di zi 3984
Sa y� l� Ya sa n�n 4. mad de si ne da ya na rak ya y�n la r�n top -
lu mun mil li ve ma ne vi de �er le ri ne ay k� r� ol ma ma s� na
ili� kin ya say la RTÜK’ten uya r� al d�.

5 Ocak 2011 ta ri hin de ya y�n lan ma ya ba� la yan
di zi bu ka dar k� sa za man da bun ca tar t�� ma ya ra t�p
gün de me otu run ca top lu mun fark l� ke sim le ri de
uzun za man d�r ara� t�r ma y� b� rak t� �� ta ri hi olay la ra,
ki tap lar la, der gi ler le, tar t�� ma prog ram la r�y la ge ri
dön dü. Özel lik le Os man l� ta ri hi ni ve sa ray ya �a m� -

n� an la tan ki tap la r�n sa t� ��n da pat la ma ya �a -
n�r ken de rin ta rih bil gi si ne sa hip uz man lar la
ya p� lan söy le �i le re de ge rek si nim art t�. 

■ �LK BU LU� MA NIN KO NU SU:
KA NU N� SUL TAN SÜ LEY MAN

Bu ih ti ya c�n far k�n da olan Ka d� köy Be le -
di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Per for -
mans Sa nat la r� Yö net men li �i, bu gü ne ka dar
ta ri hi olay la r� an lat t� �� ga ze te ya z� la r� ve rad -
yo prog ram la r�y la me rak l� la r� ta ra f�n dan il -
giy le ta kip edi len Ha kan Bay rak ç� ile Ta rih
Soh bet le ri di zi si dü zen le me ye ka rar ver di. Bir
ara� t�r ma �ir ke ti nin sa hi bi olan Ha kan Bay -
rak ç� ise se çim le rin yak la� t� �� bu yo �un gün de min
or ta s�n da CKM’den ge len tek li fi ge ri çe vir me di.
Ha kan Bay rak ç� ile Ta rih Soh bet le ri di zi si 26 Mart
Cu mar te si gü nü sa at 13.00’te ba� l� yor. �lk bu lu� ma -
n�n ko nu su ise “Ka nu ni Sul tan Sü ley man Dö ne mi”.
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Bü yük Sa lon’da ger -
çek le� ti ri le cek et kin lik te pi ya no din le ti si de ola cak
ve söy le �i nin ar d�n dan Ha kan Bay rak ç� ki tap la r� n�
okur la r� için im za la ya cak. 

■ “EN SEV D� ��M �EY
TA R�H AN LAT MAK”

Ha kan Bay rak ç� ile Ka d� köy lü ta rih me rak l� la -
r�n dan ön ce biz Ga ze te Ka d� köy ola rak söy le� tik ve
“Ta rih Soh bet le ri” di zi si nin içe ri �i hak k�n da bil gi
al d�k.  

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi bir çok et kin li �e ev sa hip li �i yap t� an cak ilk
kez böy le bir Ta rih Soh bet le ri di zi si dü zen le ni yor.
Bu fi kir na s�l or ta ya ç�k t�? 

Sa n� yo rum bu fik rin or ta ya ç�k ma s�n da “Muh te -
�em Yüz y�l” di zi si nin ro lü ol du. Çün kü ge nel de ta -
rih ile faz la ca il gi len me yen top lu mu muz, bu te le viz -
yon di zi si ile ta ri he odak lan d�. Ki min ak l� na ge lir di,
ko nu su ta rih olan bir di zi nin o rey tin ge ula �a ca ��?
Ama ger çek ten, il ginç olan bir öy kü nün bi lin me si,
ö� re nil me si ba k� m�n dan iyi ol du. Bu il gi nin do �al
so nu cu ola rak CKM’de böy le bir soh bet gü zel ola -
cak t�r.

Bu söy le �i di zi si ne ka dar sü re cek? Han gi ko -
nu lar i� le ne cek?

CKM yet ki li le ri nin di le di �i öl çü de sü re bi lir.
Be nim as�l mes le �im ka mu oyu ara� t�r ma c� l� �� ve
do �al ola rak da �u dö nem çok yo �u num. Bu yo �un -
lu �a ra� men elim den gel di �in ce ta rih an lat ma ya ça -
l� �a ca ��m. Zi ra ta rih ve onu an lat mak be nim en sev -
di �im �ey ler dir. Ko nu la ra ge lin ce; in sa n� m�z da ha
çok Os man l�’n�n il ginç öy kü le ri ile il gi le ni yor. Zan -
ne de rim de va m� da Os man l� ta ri hin den ola cak.

“Muh te �em Yüz y�l” di zi siy le bir lik te Ka nu ni

Sul tan Sü ley man ile il gi li me rak da art t�. Ve o
dö ne me da ir çok az �ey bil di �i miz or ta ya ç�k -
t�. �lk söy le �i nin ko nu su nun Ka nu ni ol ma s� -
n�n ne de ni olu �an bu me rak duy gu su mu?

El bet te. De di �im gi bi “Muh te �em Yüz y�l”
di zi si sü rük le yi ci fak tör ol du bu tür ta rih öy kü -
le ri ne il gi nin art ma s�n da. Do �al ola rak ilk bu -
lu� ma m�z da Ka nu ni ile Hür rem’i ko nu �a ca -
��z. Ger çi o dö ne me ait, ay n� me kân lar da ge -
çen ba� ka il ginç öy kü ler de t�p k� di zi de ol du -
�u gi bi il gi çe ki yor. Ör ne �in, Par ga’l� �b ra him
ile pa di �a h�n k�z kar de �i nin iz di va c� ve Ma h� -
dev ran Sul tan’�n ac� s� gi bi… �� te tüm bu fark -

l� ama ay n� ça t� lar al t�n da ge çen öy kü ler o dö ne me
ve o di zi ye olan il gi yi art t� r� yor.

Sa de ce Os man l� ta ri hi mi i� le ne cek yok sa ya -
k�n ta ri he ili� kin ko nu lar da ko nu �u la cak m�?

Bi rin ci soh be ti yap t�k tan son ra bu du ru mu de -
�er len di re ce �iz CKM’de ki ar ka da� la r� m�z la. Sa n� -
r�m önem li olan, as l�n da il ginç ama bi lin me yen öy -
kü le rin ha t�r lan ma s� d�r. Bu ba� lam da fark l� ko nu lar
da ele al� na bi lir el bet te.

ahit Kay ra tam MO DA’da otu rur. Do� du �un dan
bu ya na Ka d� köy’de otur ma d� �� ma hal le yok tur.
Yel de �ir me ni, Mü hür dar, Al t� yol, Çif te ha vuz lar,
�i fa ve ni ha yet Mo da. San ma y�n ki �s tan bul d� -

��n da ya �a ma m�� t�r. Uzun An ka ra y�l la r� da var d�r; Ce -
nev re’de, Pa ris’te ulus la ra ra s� dip lo ma tik ku ru lu� lar da
Tür ki ye’nin dai mi de le ge lik le rin de bu lun mu� tur; Irak’�
‘ta vaf’ et mi� tir, pet ro lü ye rin de kok la m�� t�r. Pet rol
onun dün ya ya ba k� �� n� bi le �e kil len dir mi� tir der sem iti -
raz et me ye bi lir.

Ca hit Bey’in ya �� yok tur, be lir siz dir… Mes le �i de
ne dir an la ��l maz. Oku ma yaz ma y� �s tan bul’da sök -
mü� tür. Son ra yi ne �s tan bul’da ‘Mek teb-i Mül ki ye’nin
s� ra la r�n da otur mu� fa kat bi raz son ra mek te biy le bir lik -
te ‘Cum hu ri yet’in Tre ni’ ile An ka ra’ya nak le dil mi�, böy -
le ce ‘Si ya sal Bil gi ler’de ‘tah sil’ini ta mam la m�� t�r.. Yol
ha ri ta s� onu Ma li ye bü rok rat l� �� na yön len di rin ce; ver
eli ni Ma li ye mü fet ti� li �i ve gez gin ci lik: Hak ka ri’den Bi -
le cik’e; Kon ya’dan Di yar ba k�r’a… II. Dün ya Sa va ��’nda
hem as ker dir; hem de bü rok rat… Ama sa k�n ola
“mes le �i i� te buy mu�” de me yin. Çün kü onu öm rü bo -
yun ca kâh Ni� de’de ver gi mü kel lef le ri nin def ter le ri ni
in ce ler ken; kâh Ha li fe Sul tan II. Mah mut’un sa ra y�n da
do la ��r ken, Mü ta re ke dev ri Sevr’inin bel ge le ri ara s�n da
ter dö ker ken ya hut es ki Bo �a zi çi k� y� la r�n da me kân la -
r�, mer di ven li so kak la r� do la ��r ken/kay de der ken; da ha
da ha Bod rum’da ma vi yol cu luk ya pan la r�n fi zik sel ve
ruh sal du rum la r� n� ‘tes pit ve tes cil’ eder ken ya hut dur -
duk yer de in san la r�n gün de lik ha yat la r� n�, ke di le rin ve
ke di se ver le rin hal le ri ni tas vir eden ede bî me tin ler ya -
y�m lar ken gö re bi lir si niz. Bun lar la da ye tin me yip bir
bak t� �� n�z da po li ti ka c� ve hat ta, pet rol ko ku suy la yö nü -
nü ve yo lu nu bu la bil di �i için ol sa ge rek, ‘Ener ji Ba ka -
n�’; bir bak t� �� n�z da sa va� ilan edip ‘K�b r�s’a ç� kart ma
ka ra r� ve ren ba kan lar ku ru lu nun için de... Hep si ay n� in -
san d�r.

De �i� me yen özel lik le ri de yok tur san ma y�n. Me se -
la Ca hit Bey ye mek ye mez, bes le nir… Onun için bir
ka y� s� az, iki ta ne si faz la d�r. Bir di lim ek me �i ke na r�n -
dan ke mir di �i, bir ta bak pat l� can l� pi lav dan iki ça tal al -
d� �� gö rül mü� tür. E�er lo kan ta da önü ne zo run lu ola rak
bir por si yon köf te kon mu� sa, be� te dör dü nü si zin ta -
ba �� n� za ak ta ra ca ��n dan emin olun. �ç ki ye ge lin ce da -
ya na maz: ak �am la r� ka de hi nin di bin de ki tam iki san ti -
met re vis ki yi de vi rir. �ki bu çuk san ti me ç�k maz… Ki lo -
su ve bo yu nun da t�p k� ya �� gi bi meç hul ol du �u söy le -
ne bi lir. Ca hit Bey gi yin mez, ör tü nür. Giy si le ri nin ne ol -
du �u pek an la ��l maz. Pet rol le dü �ün dü �ü hal de, vü -
cu du pet ro kim ya ürü nü her han gi bir ‘ma mül’ ile te mas
et me mi� tir.

Pi ya sa mu hab be ti ne; ya ni mo da kav ram lar la, yü -
zey sel ha ber le re iti bar et mez. Ak l�, i�in di bi ni, as l� n�
gör me ye ayar l� d�r. Di dik ler. Ge re kir se pet rol mer ce �i -
ne ba� vu rur.. Esen rüz ga ra ka p�l maz.. Sa b�r l� d�r. Ma li -
ye mü fet ti� li �i gi bi ‘s� k�’ bü rok rat ge le ne �i ne men sup
ol du �un dan m�, ya da hu yun dan m� bi lin mez; k�z maz,
he ye can lan maz ve ile ri ge ri ko nu� maz. Ko nu� tu mu
mer mer gi bi ya l�n ve a��r l�k l� d�r. �n gi liz ler gi bi pet rol le
dü �ün dü �ü için ak�l c� d�r, nes nel dir.

II. Dün ya Sa va �� y�l la r� n�n �u ün lü, çok son ra dan
dur du �u yer de kö pür tü len “Var l�k Ver gi si” uy gu la ma s� -
n� da bü tün in ce lik le riy le bil di �i hal de, son y�l lar da or -
ta da uçu �an ya k�� t�r ma c�, bas ma ka l�p ve za ma n�n ko -
�ul la r� he sa ba kat mak s� z�n or ta ya sav ru lan ‘anak ro nik’
de �er len dir me le re hay ret ve gü lüm se mey le bak m�� t�r.
1943’ün �art la r�n da sa l� nan ve on bir ay l�k bir sü re de
top la nan bu ver gi için özel lik le son y�l lar da ki gös te ri� li
ve pek en tel (!) tep ki le rin so nun da Ca hit Kay ra’ya bu
ver gi hak k�n da bir ki tap yaz d�r ma s� ka ç� n�l maz d�. Öy le
de ol du. Ki ta b� ön ce ‘Cum hu ri yet’ Ga ze te si ya y�m la -
mak üze re is te di. Son ra her ne den se vaz ge çin ce, bu
önem li ça l�� ma y�, Mo da’da son se ne ler de bir kül tü rel
et kin lik oda �� ol ma ya ba� la yan ‘Ta rih çi Ki ta be vi’ ya -
y�m la d�.

Böy le ce, son çey rek as�r d�r, ora s�n dan bu ra s�n dan
ku lak tan dol ma söy len ti ler den ve Ver gi’nin ba� uy gu -
la y� c� s� �s tan bul Def ter da r� Fa ik Ök te’nin 1951’de ya -
y�m la d� �� ki tap tan esin le ne rek ka le me al� nan yü zey sel
ya k�� t�r ma lar ye ri ne; i�in as l�, ger çek bo yut la r�y la ka -
mu oyu na su nul du.

Ca hit Kay ra, Cum hu ri yet Tür ki ye si’nin top lu ma ka -
zan d�r d�k la r� n� kö tü le me, kü çüm se me, ka ra la ma mo -
da s� n�n ne den se pek göz de sa y�l d� �� ‘en tel’ çev re le rin
ma ga zin gü rül tü sü ne pa buç b� ra ka cak lar dan de �il.
Hü ma nizm, e�it lik, in san hak la r�, ay r�m c� l�k gi bi ko nu la -
r�n med ya tik gös te ri söy lem le riy le, bas ma ka l�p yar g� -
lar la ele al� na ma ya ca �� n� bi li yor. Ki ta b�n ad� bi le, bu ko -
nu la r�n an cak ta rih ve si ya si bi linç le kav ra na bi le ce �i ni
i�a ret li yor: “SA VA�- TÜR K� YE- VAR LIK VER G� S�”…
Çün kü bu ver gi uy gu la ma s� yer yü zün de ko pan deh -
�et li fe la ke tin or ta m�n da, “za ma n�n ru hu”nun bir zo -
run lu so nu cuy du. Ki tap, yal n�z ca Al man ya’y� de �il, he -
men he men bü tün Av ru pa’y� o y�l lar da sa ran an ti se mi -
tist ak� m�n Yu na nis tan, �s viç re, Fran sa’da ki utanç ve ri -
ci ör nek le ri ni oku yu cu ya ha t�r la t�r ken, Tür ki ye’nin bu
et ki ler den id di a edi len le rin ter si ne na s�l uzak du ra bil di -
�i ni mu ka ye se li �e kil de aç�k l� yor. Var l�k Ver gi si’nin yi ne
ya y� lan söy len ti le rin ak si ne, yal n�z ca gay ri müs lim va -
tan da� lar dan de �il, hat ta da ha yük sek oran da Müs lü -
man mü kel lef ler den al�n d� �� n� da gös te ri yor. Üs te lik,
Var l�k Ver gi si’nden çok da ha a��r ola rak, köy lü den al� -
nan Top rak Mah sül le ri Ver gi si’nin esa sen yok sul yurt -
ta� la ra is ter is te mez na s�l yük len di �i ni de ile ri ge ri ko -
nu �an en tel le re san ki ib ret di ye an�m sa t� yor. Bu eko -
no mik ön le mi, dö ne min yer li ve ev ren sel �art la r� ve
olay la r�n dan so yut la ya rak, san ki key fi ve sos yal, kül tü -
rel, s� n�f sal bir ama c�n ese riy mi� gi bi al g� la mak ve yo -
rum la mak her �ey den ön ce anak ro nik tir. Do la y� s�y la
so ru nu ta ma men yan l�� kav ra ma ya yol açar. Ni te kim
cid di bir çok ik ti sat ç� Var l�k Ver gi si’nin dev rin ko �ul la r�
çer çe ve sin de zo run lu bir ön lem ol du �u nu vur gu la m�� -
lar d�r. Ca hit Kay ra, ko nu nun na s�l çar p� t�l d� �� n�, ger -
çek le rin na s�l gör mez den ge lin di �i ni, ba z� uy gu la ma
yan l�� l�k la r� n�n na s�l bü yü tü lüp ge nel le� ti ril me ye ça l� ��l -
d� �� n�, esa s� n�n kay be dil di �i ni, yan l�� ör nek le me ler le
ol ma d�k ters so nuç lar ç� ka r�l d� �� n� olay lar ve sa y� lar la
mu ka ye se li ola rak an la t� yor. 

Tür ki ye yer yü zü nün dok san se ne dir sa va� gör me -
mi� co� raf ya s�n da ya �a yan bir ül ke dir. Sa va �an ül ke -
le rin in san la r� çok a��r be del ler öde di ler. Bu be del le ri
öde yen ler ve ya on la r�n ço cuk la r�, olup bi ten le ri o vah -
�e tin �art la r� n� bi le rek, ya �a ya rak de �er len dir me si ni
ö� ren di ler. Ger çek en te lek tü el ler, “ta ri hi miz le yüz le� -
mek”, “ta rih le he sap la� mak” gi bi ca ka l� söz le rin; il ginç
ve med ya tik bül bül ol ma n�n de �il; ta rih bi lin ci nin k� la -
vuz lu �u nu se çer ler. Olay la r� at göz lü �üy le de �il, in san -
l� ��n yer yü zün de ki ma ce ra s� için de ki ye riy le k� yas la ya -
rak de �er len di rir ler. 

Ca hit Kay ra da bun lar dan d�r. Dün ya y� dar pen ce -
re den de �il, pet rol pom pa la r� n�n ça l�� ma tem po sun -
dan iz ler. �l ginç lik gay ret ke� lik le ri ni, yü zey sel lik le ri
umur sa maz, yer li ye ri ne otur tur.

Murat  KATOĞLU
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Cahit Kayra ve
Varlık Vergisi’nin

‘Sahici’ Yüzü

6 18 MART  - 24 MART 2011 SANATKÜLTÜR

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, farklı bir etkinli�e ev sahipli�i yapmaya
hazırlanıyor. Televizyon dizilerinin toplumda uyandırdı�ı tarih merakı,”Hakan Bayrakçı ile

Tarih Sohbetleri” dizisinde kar�ılı�ını bulacak.

CKM’de tarih sohbetleri başlıyor!

● Semra ÇELEB�

Kad� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi Ze min Kat’ta 1 Ni san
Cu ma gü nü il ginç bir ser gi aç� l� yor:

“Ar ka da ��m Ih la mur A�a c�”. Ad� ka dar içe -
ri �i de fark l� olan bu ser gi yi ha z�r la yan lar sa
Türk Ha va Yol la r� Ma li �� ler Ba� kan Yar -
d�m c� l� �� gö re vin den emek li Ay kut Be �en
ve e�i emek li avu kat Ne ba hat Öz türk Be �en. 

Y�l lar ca Türk Ha va Yol la r�’na emek ver -
dik ten son ra 1998 y� l�n da emek li olan Ay kut
Be �en’in bu ta rih ten son ra bir lik te va kit ge -
çir di �i en iyi dost la r�n dan bi ri �h la mur a�a c�
ol mu�. Ay kut Bey,  �h la mur a�a c� n� oya rak,
�e kil ve re rek kü çük ob je ler yap ma ya ba� la -
m��; bar da kalt l�k la r�, pe çe te lik ler hat ta çe �it
çe �it ku� lar… A�aç oy ma l� bu fi gür le ri ya ra -
tan Ay kut Bey, bun la r� se ra mik ha mu ruy la
giy di rip bo ya ma y� da ih mal et me mi�. Da ha

son ra in san fi gür le ri ne yö ne len Ay kut Be -
�en, vi yo lan sel – pi ya no ya da da vul-zur na
ça lan, sah ne de �ar k� söy le yen, ya da bir so -
kak lam ba s� n�n al t�n da bank ta otu ran in san
fi gür le ri üret mi�. Ba� ta Ka d� köy’de ki kü çük
ev le ri nin ka pa l� bal ko nu nu kul la nan Ay kut
Bey, bu tut ku su bü yü yün ce �z mir Se fe ri hi -
sar’da ki ev le ri nin de bir oda s� n� atöl ye ye dö -
nü� tür mü�. K� ��n �s tan bul’da ya z�n sa Se fe ri -
hi sar’da bu u� ra �� n� sür dü rü yor, çok bü yük
ke yif al d� �� n� söy lü yor. 

Ay kut Be �en’in �h la mur a�a c�n dan �e -
kil len di re rek se ra mik ha mu ru ile giy di ril mi�
çe �it li in san fi gür le rin den olu �an ça l�� ma la -
r�n dan ol duk ça et ki le nen ve “Sen bu �h la mur
a�a c�y la ar t�k ar ka da� ol mu� sun” di yen Su -
nay Ak�n da ser gi nin isim ba ba s� ol mu�. 

■ Ç�F T�N �LK SER G� S�
Emek li avu kat Ne ba hat Öz türk Be �en

ise be� y�l d�r Fe ner yo lu Pra tik K�z Sa nat

Oku lu’nda re sim e�i ti mi al� yor. Te mel e�i ti -
min ya n� s� ra su lu bo ya, gu aj, pas tel, ya� l� bo -
ya e�i ti mi alan Ne ba hat Ha n�m’�n ser gi de 10
tab lo su yer ala cak. Na tür mort tan pey sa ja çe -
�it li re sim ça l�� ma la r� n�n yer ala ca �� ser gi,
ay n� za man da çif tin ilk ser gi si ol ma özel li �i
de ta �� yor. Ne ba hat Ha n�m “Bu oku la ba� lar -
ken e�im le ‘5 y�l son ra bir lik te bir ser gi aça -
l�m’ di ye söz le� mi� tik. Bu y�l 5 y� l� m�z dol du
ve biz de bir bi ri mi ze ver di �i miz sö zü tut ma -
ya ka rar ver dik.”

Ne ba hat Öz türk Be �en ve Ay kut Be �en
çif ti nin “Ar ka da ��m Ih la mur A�a c�” ad l� ser -
gi si 1 Ni san 2011 Cu ma gü nü Ka d� köy Be le -
di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Ze min
Kat’ta aç� l� yor. Ser gi 20 Ni san’a ka dar gö rü -
le bi lir.
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�s tan bul �e hir Ti yat ro la r�'nda ilk de -
fa oyun sah ne le yen ka d�n ti yat ro cu �i rin
Dev rim, son yol cu lu �u na u�ur lan d�.
Har bi ye Muh sin Er tu� rul Sah ne si ve ar -
d�n dan Te� vi ki ye Ca mi i'nde dü zen le nen
tö re nin ar d�n dan, Dev rim'in naa �� Bü yü -
ka da'da ki ai le kab ris ta n� na def ne dil di.

Muh sin Er tu� rul Sah ne si'nde dü -
zen le nen an ma tö re ni ne ai le si nin ya n� s� -
ra ti yat ro sa nat ç� la r� Hal dun Dor men,
Ay la Al gan, Erol Kes kin,
Bil ge Zo bu, Me tin Ço ban,
Or han Al ka ya, Er gün I��l -
dar, Tun cer Cü ce no� lu
ve Y�l d�z Ken ter ka t�l d�. �s -
tan bul �e hir Ti yat ro la r�
Ge nel Sa nat Yö net me ni
Ay �e nil �am l� o� lu tö ren -
de yap t� �� ko nu� ma da,
�i rin Dev rim'in ti yat ro nun
bu gün le re ula� ma s�n da
çok bü yük kat k� la r� ol du -
�u nu söy le di. Dev rim'in
kar de �i Prens Zeyd El
Hü se yin, "Ab lam, Tür ki ye, Ame ri ka, Al -
man ya, Irak ve �n gil te re ba� ta ol mak
üze re 85 y�l l�k renk li bir ha yat kur du" de -
di. Hü se yin, Ame ri ka'da kal d� �� y�l lar da
Dev rim'in kal bi nin dai ma �s tan bul'da ol -
du �u nu be lirt ti. Hal dun Dor men ise Dev -
rim'in çok renk li bir ki �i li �e sa hip ol du -
�u nu be lir te rek, "Ken di siy le Ya le Üni ver -
si te si'nde ta n�� t�m ora da dost ol duk.
Tür ki ye'de ilk oyu nu nu Dor men Ti yat ro -
su'nda ger çek le� tir di" di ye ko nu� tu. 

�LK KA DIN YÖ NET MEN VE OYUN CU
1926 y� l�n da �s tan bul’da do �an �i rin

Dev rim, ya zar �z zet Me lih Dev rim ve res -
sam Fah rel ni sa Ze id çif ti nin ikin ci ço cu -
�uy du. An ne si nin ikin ci ev li li �i ni Irak Kra -
l� I. Fay sal’�n kar de �i Emir Ze id ile yap -
ma s� ne de niy le �i rin Dev rim ço cuk lu �u -
nu �s tan bul ve Ba� dat’ta ge çir di, Av ru -
pa’n�n bir çok ken tin de ya �a d�. �s tan bul
Ame ri kan K�z Ko le ji’nden me zun olan

Dev rim, 1948’de New
York’a gi de rek Ya le Üni ver -
si te si'nin ti yat ro bö lü mü nü
bi tir di. Tür ki ye’ye dön dük -
ten son ra �s tan bul �e hir Ti -
yat ro su’nda oyun cu ve yö -
net men ola rak bir çok oyun -
da gö rev alan �i rin Dev rim,
�s tan bul �e hir Ti yat ro -
su’nda sah ne ye oyun ko -
yan ilk ka d�n sa nat ç� ol du.
1966 y� l�n da Muh sin Er tu� -
rul’un �s tan bul �e hir Ti yat -
ro la r�’ndan ay r�l ma s� üze ri -

ne ku rum dan is ti fa ede rek ABD’ye git ti.
Ame ri ka’da pek çok ti yat ro da sah ne ye
ç� kan Dev rim, Car ne gi e-Mel lon ve Wis -
con sin Üni ver si te le ri’nde ders ver di.
Res sam Ne jad Dev rim’in k�z kar de �i, ya -
zar Ha li kar nas Ba l�k ç� s� (Ce vat �a kir Ka -
ba a�aç) ile gra vür sa nat ç� s� Ali ye Ber -
ger’in ye �e ni, se ra mik sa nat ç� s� Fü re ya
Ko ral’�n ku ze ni olan �i rin Dev rim, 6 Mart
Pa zar gü nü, ge çir di �i �id det li so �uk al -
g�n l� �� so nu cun da ya �a ma ve da et ti.

Şirin Devrim 
son yolculuğuna
uğurlandı

�ehir
Tiyatroları'nda

oyun sahneleyen
ilk kadın tiyatrocu
olan �irin Devrim,

düzenlenen bir
törenle son
yolculu�una
u�urlandı. 

Nebahat Öztürk Be�en ve Aykut Be�en çifti, emekli olduktan sonra
vakit ayırmaya ba�ladıkları sanat alanında, ürettikleri ıhlamur

a�acından �ekillendirilmi� minyatür insan figürleri ile tablolarını
Kadıköylülerle bulu�turmaya hazırlanıyor.

Hakan
Bayrakçı

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan

Kadıköy Belediyesi
Ba�kan Yardımcımız

Sayın Mustafa Demircan’ın
Babası 

ASLAN
DEM�RCAN’ı

Kaybetmi� olmanın
büyük üzüntüsü

içindeyiz. Merhum’a
Allah’tan rahmet,

Kederli Ailesi ve sevenlerine
Ba�sa�lı�ı dileriz. 
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KA DI KÖY’DEN
� BALE
� Senfonik Minyatür
�stanbul Devlet Opera ve Balesi, bu
sezon “Senfonik Minyatür” adl� bale
yap�t�n� sahneliyor. Do�u ile Bat�n�n müzik
ve sanat alan�ndaki etkile�iminin en güzel
örneklerinden olan yap�t, A.Vivaldi ve
anonim müzik e�li�inde Patrick De Bana
taraf�ndan �stanbul Devlet Balesi için
yarat�ld�. Kültürler aras�nda Barok
gelene�inin etkileri ve payla��m� ile ilgili
olan bu dü�sel yap�t sizleri görünmeyenin
görünür oldu�u minyatürün sonsuz
dünyas�na götürecek. Uwe Scholz’un “2.
Senfoni” adl� Neoklasik yap�t�n� Giovanni
Di Palma sahneliyor. Schumann’�n
2.Senfoni’si dans ve müzi�i kusursuz bir
çizgide bulu�turuyor. Senfonik Minyatür
19, 29 ve 31 Mart günlerinde
Süreyya’da sahnelenmeye devam
edecek. www.sureyyaoperasi.org

� ÜCRETS�Z OYUNLAR
� 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
yakla��rken Kad�köy’de de birçok tiyatro
grubu oyunlar�n� ücretsiz sahnelemeye
ba�lad�. ��te bu hafta ücretsiz
sahnelenecek üç oyun: 
� Artiz Mektebi
Kad�köy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri, 21
Mart Pazartesi günü saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde sahneleyecekleri “Artiz
Mektebi” oyunlar�n� izleyiciyle ücretsiz
olarak bulu�turuyor. Seksenli y�llarda
at�lan kara tohumlar bugün çürük
meyvelerini verirken, o y�llardaki e�itim
sistemini mizahi bir dille ele�tiren “Artiz
Mektebi” günümüzde hala geçerlili�ini
koruyor. O y�llarda kafalar�n�n içi
bo�alt�lmaya çal���lan ö�renciler bugün
ö�retici,  avukat, i� adam�, mühendis,
doktor, siyasetçi konumunda… Müjdat
Gezen ve Kandemir Konduk’un birlikte
yazd�klar� bu oyun, bize hala çok �ey
anlat�yor. www.bmkm.gen.tr
� Ödenmeyecek Ödemiyoruz
Bütün bir mahalle taraf�ndan ya�malanan
bir süpermarketin ard�ndan polisin bütün
mahalleyi ku�at�p ev ev arama yapmas�n�
anlatan ve bu arama s�ras�nda o
mahalledeki iki i�çi ailesinin ba��ndan
geçen olaylar� konu alan “Ödenmeyecek
Ödemiyoruz” kovalamacan�n hiç
bitmedi�i, keyifli, komedili bir oyun. Ünlü
yazar Dairo Fo’nun kaleme ald��� oyunu
Tiyatrom grubu sahneliyor. Oyun 22 Mart
Sal� günü saat 20.30’da Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde.  www.bmkm.gen.tr
� Hamxlet
Usta tiyatrocu Zafer Diper, Bizim
Tiyatro’nun 30. y�l� �erefine Hamlet’i farkl�
bir yorumla sahneliyor. Shakespeare’in
400 y�l önce bir krall�kta geçen Hamlet
oyunu bu sefer Hamxlet ad�ndaki çok
uluslu bir �irkette geçiyor ve intikam
h�rs�n�n yan� s�ra iktidar h�rs�n� anlat�yor.
Yönetmenli�ini Zafer Diper’in yapt���
oyunda Memetcan Diper, Sava� Özdural,
Elif �skender, Ece Eri�ti, Ali �hsan
Bozdemir, Beril Senvarol, Berna
Küçüko�lu, Cengiz Güleryüz, Özgür
Sa�l�k, Sezgin Cengiz, Turgay Atalay ve
Zafer Diper oynuyor. Hamxlet, 23 Mart
Çar�amba  saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde ücretsiz olarak
sahnelenecek. www.bmkm.gen.tr

� T�YATRO
� Nereye Gidiyoruz?
Usta oyuncu Genco Erkal; ölümünün 15.
y�l� nedeniyle Aziz Nesin’in öykü, �iir,
masal ve ta�lamalar�ndan uyarlayarak
sahneye koydu�u tek ki�ilik yeni oyunu
“Nereye Gidiyoruz?” ile sahnede. Dostlar
Tiyatrosu’nun yeni oyunu, bugünlerde
herkesin birbirine sordu�u “Nereye
gidiyoruz?” sorusuna yan�t ar�yor.
“Nereye Gidiyoruz?”un yönetmenli�ini ve
sahne tasar�m�n� da Genco Erkal
üstlenirken; oyunun müzikleri Türkiye’nin
ilk özgün film müzi�i sanatç�lar�ndan,

mimar, müzisyen, tiyatro-sinema
oyuncusu Arif Erkin taraf�ndan
haz�rlan�yor. Özlem Kaya’n�n giysi
tasar�m�n�, Hakan Özipek’in ���k tasar�m�n�
üstlendi�i oyunda Karagöz tasvirleri
Haluk Yüce taraf�ndan yap�l�yor. Oyun 18
Mart Cuma günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. www.ckm.gen.tr
� Uyan Uyan Gazi Kemal
Tuncay Özinel’in kendi ad�n� ta��yan
tiyatrosu, Uyan Uyan Gazi Kemal
oyununu Kad�köylülerle bulu�turuyor.
Y�lmaz Özdil, Can Atakl�, Hikmet Feridun
Es gibi önemli gazeteci ve yazarlar�n
yaz�lar�ndan derlenen oyunda Halit
Akçatepe, Serhat Özcan, Ayla Aslancan,
Ali Yayl�, Eray I��k, Esme Duman, Ecevit
Karaca, Kerem Keskin, Engin Bilgiç,
Furkan Kabal�, Emre Tekilel ve Tuncay
Özinel oynuyor. Belgesel görüntüler ve
Galata Mevlevihanesi’nin sema gösterisi
e�li�inde sahnelenen “Uyan Uyan Gazi
Kemal” oyununu 18 Mart Cuma ak�am�
saat 20.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izleyebilirsiniz.
www.bmkm.gen.tr
� Dumanaltı A�klar

Ülkemizin ünlü gazeteci ve kö�e
yazarlar�ndan Selahattin Duman’�n kö�e
yaz�lar�ndan derlenerek Gökhan Erarslan
ve Ferhat Ergün’ün oyunla�t�rd���
“Dumanalt� A�klar”, Hüseyin Avni
Danyal’�n tek ki�ilik oyunu. Oyun, Türk
kad�n� portresini her yönüyle ortaya
koyup mizahi bir dille anlatmas�yla dikkat
çekiyor. O güne dek evlenme yolunda üç
kez son anda direkten dönen bir adam�n
dördüncü kez evlenmeye niyetlendi�i
gecede di�er müstakbel adaylar�
hat�rlamas�yla ba�lar. Sahnede Hüseyin
Avni Danyal’a piyanosuyla Deniz Aras
Sipahi e�lik ediyor. Dumanalt� A�klar, 19
Mart Cumartesi günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr
� Ba�ka Kapıya
Ali Erdo�an’�n yeni oyunu “Ba�ka
Kap�ya” Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
sahnelenmeye devam ediyor. 19 Mart
Cumartesi günü saat 16.00’da
oynanacak oyun, üstat Â��k Veysel’in “�ki
kap�l� bir handa gidiyorum gündüz gece”
dizelerini hat�rlat�r misali insano�lunun
hayat ile ölüm aras�nda geçen süreçte
a��nd�rd��� kap�lar� e�lenceli bir biçimde
anlat�yor. Oyunda Ali Erdo�an ile birlikte
Celal Belgil, Ümmühan K�ldi�, Burcu
Demirkollu, Cihan Bekta� rol al�yor.
www.bmkm.gen.tr
� Aziz Sen Nesin?
Mizah ustas� Aziz Nesin’in seçme
öykülerinden oyunla�t�r�lan, bol ta�lamal�,
kahkaha yüklü, dansl�, �ark�l� bir kabare!
Rüzgâr Sanat’�n sahneledi�i oyun, 10
ki�ilik bir oyuncu kadrosuyla, canl� müzik
e�li�inde sunuluyor. Seyirci, capcanl� ve
co�kulu bir yap�da, tiyatronun ve güçlü
bir mizah�n tad�n� ç�kar�yor. Aziz Sen
Nesin? 20 Mart Pazar günü saat
16.00’da Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. www.kkm.gen.tr
� Sıfır Derecede A�k
Çok uzaklarda, karlarla kapl� so�uk bir
k�� gecesinde, hayalle gerçek aras�nda
küçük bir kasaba... Y�ld�zl� gökyüzünde
kuzey ���klar� uçu�urken, bu �irin
kasaban�n sakinleri kendilerini umulmad�k
ve ço�unlukla e�lendirici yollardan a�k�n
içine ya da d���na dü�mü� bulurlar.
Dokuz farkl� öykünün anlat�ld��� “S�f�r
Derecede A�k”ta, egolar yaralan�r; kalpler
k�r�l�r. Yine de bu tatl� k�� gecesi
rüyas�nda, yaralar iyile�ecek, kalpler
onar�lacakt�r; hemen hemen. Tiyatro
Fora’n�n sahneledi�i “S�f�r Derecede A�k”
20 Mart Pazar günü saat 18.30’da Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.bmkm.gen.tr
� Alevli Günler
�stanbul Halk Tiyatrosu’nun be�enilen

oyunu “Alevli Günler” Kad�köylü
tiyatroseverlerle bulu�maya devam
ediyor. Komedi türündeki oyunu Irmak
Bahçeci yazd�, Y�ld�ray �ahinler yönetti.
“Alevli Günler”,  Cem Davran, Erkan Can,
Levent Üzümcü, Bahtiyar Engin ve
Tu�çe K�ltaç’� bir araya getiriyor. Oyunda,
Cem Davran, öldükten sonra yak�lmay�
vasiyet eden bir �aman profesörü
canland�r�rken, Erkan Can da pek çok
farkl� rolle kar��m�za ç�k�yor. Hala
izlemediyseniz Alevli Günler, 21 Mart
Pazartesi günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde.
www.istanbulhalktiyatrosu.com
� Vanya Dayı
1904 y�l�nda, Rusya’n�n bir köyünde, bir
arada ya�amak zorunda kalan bir grup
insan, ya�am� sorgulamaktad�r. Küçük
çeki�meler, bireysel ç�karlar ve umutsuz
a�klar içinde ya�amlar�n� bo�a harcayan
bu insanlar, kay�p geçmi�leri için
birbirlerini suçlamaktad�r. Köy ya�am�na
mahkûm, eylemsizlik ve tembellikle
ku�at�lm��, geçmi�lerine s�k��an
Çehov’un figürleri, geleceklerine yönelik
umutsuz bir bekleyi� içindedir. Bu durum
geçi� dönemi Rusya’s�n�n sanc�l� y�llar�n�n
da bir izdü�ümüdür. Anton Çehov’un
yazd���, Nesrin Kazankaya’n�n çevirip
yönetti�i “Vanya Day�”y� bir de Tiyatro
Pera yorumuyla izleyin! Oyun 22 Mart
Sal� günü saat 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde seyircisiyle bulu�acak.
www.kkm.gen.tr

� Pazar Günkü Cinayet
Tiyatro Kedi’nin yeni komedisi Pazar
Günkü Cinayet, terlik ve h�rkadan, ç�lg�n
bir gösteri�e geçi� yapan otuz y�ll�k bir
evlili�in ve bütün bunlardan menfaat
sa�lamaya çal��an ki�ilerin komik, farkl�,
sürprizlerle dolu öyküsü. Haldun Dormen
ile Füsun Önal’�n ba�rollerinde oynad���
oyun 23 Mart Çar�amba günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde. www.kkm.gen.tr
� Gece O Kadar Kirliydi ki �kisi De
Kayboldular
Plinio Marcos’un yazd��� Erkan Bekta� ve
Evren Erler’in oynad��� oyunda,
ötekile�tirilmi�, yaln�zla�t�r�lm��, yasa d���
yollara mecbur b�rak�lm��, iki çaresiz
insan�n sert ve kirli hikâyesi anlat�l�yor.
Oyunun ana cümlesi �öyle: “Nas�l bir
dünyada ya�am��s�n ki insanlara güvenin
kalmam��.” Tiyatro Bayku�’un sahneye
koydu�u oyun 24 Mart Per�embe günü
saat 20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr
� Herkes mi Hırsız?

Enis Fosforo�lu Tiyatrosu, “Herkes mi
H�rs�z?” adl� oyunlar�n� 18 Mart Cuma ve
24 Mart Per�embe günleri saat 21.00’de
Kad�köy Belediyesi Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde sahneliyor. Bir kö�ke giren
h�rs�z, evin sakinleri taraf�ndan yakalan�r.
Sorgulama ba�lar ve herkesin hayat�
aç��a ç�kt���nda suçlular yer de�i�tirir.
Komedi unsurlar� ile bezenmi� olan oyun
bir polisiye güldürü. www.hkkm.gen.tr

� KONSER
� Canda� Orkestrası
Canda� Orkestras�, sanatseverleri
popüler opera aryalar�ndan s�ms�cak
Napolitenlere, unutulmaz müzikaller ve
film müziklerinden tutku dolu Latin
�ark�lar ve Türkçe eserlere kadar uzanan
bir yolculu�a ç�kar�yor. Konser 20 Mart
Pazar günü 19.00’da Kad�köy Belediyesi
CKM’de.  www.ckm.gen.tr
� Borusan �stanbul Filarmoni
�ef Sascha Goetzel yönetimindeki
Borusan �stanbul Filarmoni Orkestras�,
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
unutulmaz bir konsere daha imza atmaya
haz�rlan�yor. Borusan Quartet ve klarnet
virtüözü Ferhat Göksel’in solist olarak
kat�laca�� konserde Mozart’�n Serenat,
No. 6, KV 239, Re Majör, “Serenata
notturna”, Klarnet Konçertosu, La Majör,
KV 622 ve 40. Senfoni, Sol minör, KV
550 eserleri seslendirilecek. Bilet fiyatlar�
81–90 TL aras�nda de�i�en konser 21
Mart Pazartesi günü saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr
� Ece Demirci Piyano
Ece Demirci’nin piyano konseri 22 Mart
Sal� ak�am� saat 20.30’da ücretsiz olarak
gerçekle�tirilecek. Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki
konserde Demirci; D.Scarlatti,
�.Usmanba�, F.Liszt ve F. Chopin’in
eserlerini çalacak.  www.ckm.gen.tr
� Akbank Oda Orkestrası
�ef Cem Mansur yönetimindeki Akbank
Oda Orkestras� 23 Mart Çar�amba günü
Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir
konser gerçekle�tirecek. Akordeon
virtüözü Matti Rantanen’in solist olarak
yer ald��� konsere “Çe�it Çe�it
Çe�itleme” ad� verilmi�. Saat 20.30’da
ba�layacak konser öncesi yar�m saatlik
sohbet k�sm�nda izleyicilerin sorular� da
yan�tlanacak. www.ckm.gen.tr
� Ülkem Özsezen Jazz Quartet
Ülkem Özsezen Quartet, Besteciler ve
Yorumcular ba�l�kl� program�n konu�u
olarak müzikseverlerle bulu�uyor.
Davulda Ferit Odman, saksofonda Engin
Recepo�ullar� ve basta Ozan Musluo�lu
e�lik ediyor. Konserde Ülkem Özsezen
ve Ozan Musluo�lu’nun bestelerinin
yan�s�ra caz standartlar�ndan seçkiler
sunulacak. Konser sürecinde izleyicilere
repertuvardaki besteler ile ilgili k�sa
bilgilendirmeler de yap�lacak. 24 Mart
Per�embe günü saat 20.30’daki konser
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
www.ckm.gen.tr
� Taylan Erler Jazz Quartet
Vokal ve trompette Taylan Erler, davulda
Mehmet Yüzgeç, piyanoda Ayhan Yava�,
basta Cüneyt Saka ile ragtime, swing,
blues ve New Orleans stilini günümüze
ta��yor. Caz, h�zl� ak�p giden hayat�n
içinde aç�lan sakin ve dinlendirici bir
dünya gibidir. Kimi zaman so�uk bir
günde, kimi zaman bir gece yar�s�
dinleyicisini var olan dünyadan biraz da
olsa kopar�p kendi dünyas�na konuk
eder. Hüznünü de keyfini de, kendine
has ritmiyle anlat�r. Huzur verir, dinginlik
verir... Keyifli bir caz ak�am� geçirmek
istiyorsan�z Taylan Erler Jazz Quartet
konseri 19 Mart Cumartesi günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Halis Kurtça
Kültür Merkezi’nde. www.hkkm.gen.tr
� Kalbimizi Isıtan Melodiler
Görsellerle destekli, teatral metnin
üzerine oturtulan konserde a�k�n
çe�itlerini ba�ta konserlerin mimari Niyazi
Ölmez olmak üzere birbirinden yetenekli
opera sanatç�lar�ndan geni� bir müzik
yelpazesi içinde dinleyeceksiniz. Niyazi
Ölmez, Özlem Abac�, P�nar Temizel
Çulha, Ali Murat Erengül, Mehmet
Salk�m, Ercüment Ali Özinanç, Onur
Avdan, Caner Anar, Tolga Bedir, Elif
Eglar Susam, Semih Dinçer, Ayça Aksöz,
Feride Berin Varol söyledikleri �ark�larla
kalbinizi �s�tacak. Kalbimizi Is�tan
Melodiler konseri 20 Mart Pazar günü
saat 19.00’da Kad�köy Belediyesi Halis
Kurtça Kültür Merkezi’nde dinlenebilir.
www.hkkm.gen.tr

� SERG�
� XXVII. Aydın Do�an Uluslararası
Karikatür Yarı�ması Sergisi
Ayd�n Do�an Vakf� taraf�ndan her y�l
düzenlenen, serbest konulu XXVII. Ayd�n
Do�an Uluslararas� Karikatür
Yar��mas�na düzenlendi�i y�llar içinde
136 ülkeden 7300 karikatürist yakla��k
60.000 karikatür ile kat�ld�. Bu y�l birincili�i
Ahmet Öztürklevent’in ald��� yar��mada
dereceye giren ve sergilenmeye lay�k
görülen eserlerin bulundu�u sergi 17
Mart–6 Nisan 2011 tarihleri aras�nda
CKM Sanat Galerisinde izlenilebilir.
www.ckm.gen.tr
� Gül Hiçdurmaz
“Algıdan Yansımalar II”
Gül Hiçdurmaz’�n farkl� sanat
disiplinlerinin deneyimleriyle, kendi
ya�am alanlar�nda olu�an izlenimleriyle,
insan ö�esinin de�erleri, ya�anm��l�klar�n
haf�zada b�rakt��� etkilerle,
kompozisyonlar�nda, figür kullan�mlar�n�
a��r� soyutlamalarla sembolik formalara
dönü�türdü�ü eserleri 19 Mart- 3 Nisan
tarihleri aras�nda Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. www.ckm.gen.tr
� “Deneysel Giysi Tasarımı”
Ö�renci Çalı�maları
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu Moda Tasar�m
Program� 1. s�n�f ö�rencilerinin “Deneysel
Giysi Tasar�m�” dersi kapsam�nda; biçim,
renk, malzeme, yap�, i�lev ili�kilerini
kurarak geleneksel kal�p haz�rlama ve
diki� tekniklerine ba�l� kalmadan, farkl�
doku ve kuma�lar� kullanarak, katlama
tekni�i ile haz�rlad�klar� “Deneysel Giysi
Tasar�m” çal��malar� 20–27 Mart 2011
tarihleri aras�nda CKM 3. kat fuaye
salonunda izlenebilir. www.ckm.gen.tr
� Sevilay Av�ar Foto�raf Sergisi
Sevilay Av�ar’�n foto�raf sergisi 18 Mart
Cuma günü Kad�köy Belediyesi Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde aç�l�yor. Sergi

24 Mart’a kadar görülebilir.
www.bmkm.gen.tr
� Çanakkale Zaferi Foto�raf Sergisi
ECE Türkiye Proje Yönetim A.�
taraf�ndan yönetilen CarrefourSA
Maltepe Park Al��veri� Merkezi, 11–20
Mart 2011 tarihleri aras�nda Cengiz
�entürk Çanakkale Zaferi Foto�raf
Sergisi düzenliyor. Ücretsiz olan bu
sergiye bütün ziyaretçiler davetli. 
www.maltepeparkavm.com
� Hasan Kurt Resim Sergisi
Hasan Kurt resim Sergisi 18 Mart
Cuma günü saat 17.00’de
Caddebostan’daki Dü� Yolcusu
Sanat Dura��’nda aç�l�yor. Sergi, 1
Nisan’a kadar pazartesi günleri hariç
her gün görülebilir.
www.dusyolcususanatduragi.com
� Yonca Erya�a “Alem-Efruz”
Sergisi
Yonca Erya�a, ya�anm��l���
resmetmeyi özel buluyor. Sürrealist
çal��malar� da olan sanatç�n�n, ana
temalar� mekan ve insan.
Portrelerinde canl� figür ve
foto�raflarla çal���yor. Yonca Erya�a
bu engin yolda ilk sergi ad�mlar�n�
Alem-Efruz isimli sergisiyle Pipa
Sanat Evi’nde at�yor. Sanatseverler
sergiyi 13-23 Mart 2011 tarihlerinde
10:00-18:00 saatleri aras�nda
görebilirler.
www.pipasanatevi.com
� �brahim Dinçeli Resim Sergisi
�brahim Dinçeli’nin son dönem
çal��malar� 11 Mart - 25 Mart tarihleri
aras�nda Suadiye Sanat Galerisi'nde
izleyiciyle bulu�uyor. Suadiye Sanat
Galerisi, Pazar - Pazartesi hariç hergün
11.00 – 18.00 aras� gezilebilir.
Tel.: 0216 410 31 27
� Mart Kedileri Sergisi
Ürün Sanat Galerisi'nde 12 Mart- 14

Nisan tarihleri aras�nda ''Mart
Kedileri''adl� karma sergi izlenebilir. 
Tel.: 0216 363 12 80
� 4 Ülkeden 4 Sanatçı
Türkiye’den M.Sad�k Alt�nok,
Almanya’dan Mehmet Alagöz, K�br�s’tan
Emin Çizenel ve Hollanda’dan Arhan
Günermengi’nin sanatç� kimliklerini
aktaran eserler Do�u� Üniversitesi Sanat
ve Tasar�m Fakültesi Sanat Galerisi’nde
sergileniyor. Hasanpa�a-Kad�köy
yerle�kesinde yer alan Sanat
Galerisi’ndeki sergi 3 Mart–5 Nisan 2011
tarihleri aras�nda gezilebilecek.
Tel: 0216 544 55 55 / 3142
� Gül Erali Seramik Sergisi
Gül Erali’nin Tanr�ça kavram�ndan yola
ç�karak yapt��� seramik heykelleri, 5 Mart
- 29 Mart 2011 tarihleri aras�nda
K�z�ltoprak Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerle bulu�uyor. Erali’nin
heykelleri do�a - insan ili�kisi uyumunu,
kad�n�n yarat�c� gücünü ve tanr�sall�k
kavramlar�n� sorguluyor. 
Tel.: 0216 418 38 06

� SÖYLE��
� Demokrasi ve Toplum
Birgün Gazetesi ve Haber3 yazar� Ertan
Do�an, Kad�köy Belediyesi Muhtar
Özkaya Halk Kütüphanesi’nde
“Demokrasi ve Toplum” konulu bir
söyle�i düzenliyor. Do�an, söyle�isinden
sonra okurlar� için kitaplar�n� imzalayacak.

“Demokrasi ve Toplum” söyle�isi 25 Mart
Cuma günü saat 14.00’te ba�l�yor. 
� Mustafa Mutlu ile Söyle�i
Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�i
Kad�köy �ubesi Çevre Komisyonu,
gazeteci-yazar Mustafa Mutlu ile bir
söyle�i gerçekle�tiriyor. Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’ndeki söyle�i 25 Mart Cuma
günü saat 14.00’te ba�l�yor.
www.bmkm.gen.tr

� Sunay Akın ile “�stanbul’un �ifreleri”
Da Vinci’nin �ifreleri büyük ilgi toplad�.
Peki ya ya�ad���n�z kent �stanbul’un
�ifrelerini biliyor musunuz? �stanbul’un iki
yakas�n� su üstünde yürüyerek geçen
kimdir? Selimiye K��las�’n�n kuleleri
neden k�y�ya paralel de�ildir? K�z
Kulesi’ne uzun y�llar neden hiç kimse
korkudan giremedi? �stanbul’la ilgili daha
nice bilinmeyen s�r Sunay Ak�n’�n tad�na
doyulmayan anlat�m� ile aç��a ç�k�yor.
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.�.
taraf�ndan yönetilen CarrefourSA
Maltepe Park Al��veri� Merkezi 23 Mart
Çar�amba günü 19:30 – 21:30 saatleri
aras�nda Sunay Ak�n’� a��rl�yor. Bu
gösteriyi ücretsiz olarak izlemek için
Maltepe Park’a konuk olun ve siz de
�stanbul’un �ifrelerini çözün.
www.maltepeparkavm.com
� Orhan Kolo�lu ile
‘Bilimselden Medyatik’e Tarih’
Orhan Kolo�lu, ‘Bilimselden Medyatik’e
Tarih’ konulu söyle�isiyle, 19 Mart
Cumartesi saat 15.00’te Tarihçi
Kitabevi’nde okurlarla bulu�uyor.
www.tarihcikitabevi.com

� GÖSTER�
� Sevgilim �stanbul Foto�raf Gösterisi 
Tufan Kartal, 22 Mart Sal� ak�am�
PhotoWorld Foto�raf Merkezi'nin konu�u
olacak. Tufan Kartal’�n, �stanbul
foto�raflar�ndan olu�an “Sevgilim
�stanbul” adl� foto�raf gösterisi ve
ard�ndan yapaca�� söyle�iye tüm
foto�rafseverler davetli. Foto�raf
gösterisinin ba�lama saati 19.30.
www.photoworldfotografmerkezi.com

� DÜNYA ���R GÜNÜ
� 21 Mart Dünya �iir Günü ve Ömer
Nida Anma Etkinli�i
21 Mart Dünya �iir Günü nedeniyle
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde bir etkinlik düzenleniyor.
Niyazi Ya�ar’�n sunaca�� etkinli�e Ahmet
Saraço�lu, Güngör Gençay, Hasan
Hüseyin Yalvaç, Cezmi Ersöz, Mü�ir
Kaya Canpolat ve Osman Bozkurt
konu�mac� olarak kat�l�yor. Konu�malar�n
ard�ndan �airler �iirlerini okuyacak. �iir
dinletisinden sonra ise Refik Köksal,
Musa Kurt ve Muzaffer Özdemir bir
dinleti sunacak. 21 Mart Dünya �iir Günü
ve Ömer Nida Anma Etkinli�i, 21 Mart
Pazar günü saat 19.30’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde. www.bmkm.gen.tr

KA DI KÖY DI�INDAN
� SERG�
� Sema Kocame�e Resim Sergisi
Sanatç� Sema Kocame�e “Hiçbiryer”
isimli ilk ki�isel sergisi ile 19 Mart - 02
Nisan 2011 tarihleri aras�nda Gama
Gallery’de sanatseverlerle bulu�uyor.
Resimlerinde, gerçekli�inden soyutlanm��
kent görüntülerine yer veren sanatç�, bu
görüntüleri lekesel elemanlarla
destekleyerek gerçekli�e de�il, kendi
dü�sel kentlerine ula��yor. Üst üste
katmanlar kimi zaman biçimsel ö�elerle
do�ru orant�l� giderken kimi zaman terse
yönelerek izleyicinin kar��s�na farkl� yüzey
de�i�imleri olarak ç�k�yor.
www.gamagallery.com

� KONFERANS
� Alevi Sorunu / Alevilik ve Sol
Erdo�an Ayd�n, “Alevi Sorunu / Alevilik
ve Sol” ba�l�kl� konferansla Naz�m
Hikmet Marksist Bilimler Akademisi’ne
konuk oluyor. 19 Mart Cumartesi günü
saat 17.00’de ba�layan konferansa
herkes davetli. Tel: 0212 253 60 13
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB‹

AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIKad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat Ajandas›’nda
yay›nlanmas›n› istiyorsan›z gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.

Gül Hiçdurmaz
“Algıdan

Yansımalar II”

Sevgilim �stanbul 
Foto�raf Gösterisi 
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● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si’nin 2007 y� l�n da hiz me te sok -
tu �u ve 4 y�l d�r ses siz se da s�z bin ler ce ço cu �a üc -
ret siz a��z ve di� sa� l� �� te da vi hiz me ti ver di �i

“Ço cuk la r� m� z�n Gü lü �ü ne Sa� l�k Pro je si”, �s tan bul Ta -
bip  Oda s�’n�n “2011 Prof. Dr. Nus ret Fi �ek Halk Sa� l� ��
Hiz met Ödü lü” ile onurland�r�ld�. Tür ki ye’de sa de ce halk
sa� l� �� n�n ko run ma s� ko nu sun da iz b� ra k�r ça l�� ma lar
yap m��, halk sa� l� �� n�n yay g�n la� t� r�l ma s� ko nu la r�n da
önem li hiz met ler ve ren ki �i ve ku ru lu� la ra ve ri len Prof.
Dr. Nus ret Fi �ek Halk Sa� l� �� Hiz met Ödü lü 19 Mart Cu -
mar te si gü nü dü zen le ne cek tö ren le Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e ve ri le cek. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin özel lik le ço cuk a��z di�
sa� l� �� ko ru yu cu he kim lik ko nu sun da önem li bir halk
sa� l� �� hiz me ti yap t� �� Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� ��
Po lik li ni �i, 12 Mart 2007’de aç�l d�. Ön ce le ri �çe ren -
köy’de aç� lan bir bi na da hiz met ve re rek Ata �e hir’de -
ki tüm okul lar da oku yan ö� ren ci le rin a��z ve di� sa� -
l� �� ta ra ma s� ile te da vi le ri ni üc ret siz ola rak ta mam la -
yan Po lik li nik, Ata �e hir Be le di ye si’nin ku ru la rak s� -
n�r la r� n�n ay r�l ma s� üze ri ne Göz te pe’de ki bi na s� na ta -
��n d� ve bu ra da hiz me ti ne de vam et ti. Ço cuk la r�n
a��z ve di� sa� l� �� te da vi le riy le bir lik te ai le le ri ne de
a��z hij ye ni ko nu sun da e�i tim ler ve ri len pro je kap sa -
m�n da bir ad�m da ha at� ld� ve Tür ki ye’de önem li bir
prob lem olan en gel li ço cuk la r�n ve ye ti� kin le rin a��z
ve di� ame li yat la r� için ame li yat ha ne aç�larak önem li
bir sa� l�k hiz me ti da ha ba� lat �ld�. Tüm hiz met le rin
üc ret siz ol du �u po lik li nik te ço cuk a��z ve di� sa� l� ��
ko nu sun da uz man dok tor ve hem �i re ler gö rev ya p� -
yor. Ço cuk la r�n be le di ye nin ser vis araç la r�y la okul la -
r�n dan al� na rak te da vi ye ge ti ril di �i po lik li nik te tüm
hiz met ler, oldukça kon fo rlu,  mo dern ve tek no lo jik
bir or tam da ger çek le� ti ri li yor.

■ BA� KAN ÖZ TÜRK “TA B�P
ODA SI’NIN ÖDÜ LÜ GU RUR VE R� C�”
Ka d� köy’de dün ya da bir ben ze ri da ha ol ma yan

“Ço cuk la r� m� z�n Gü lü �ü ne Sa� l�k” ad�y la yü rü tü len
pro je ile bin ler ce ço cu �a ve ai le ye ko ru yu cu sa� l�k
hiz me ti ver dik le ri ni kay de den Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, pro je nin bir çok ulus larara s�
kon gre de an la t�l d� �� n� ve be �e ni top la d� �� n� kay de de -
rek �un la r� söy le di:

“Ulus la ra ra s� kon gre ler de bu pro je an la t�l d� ��n da
hep bir tak dir ve öv gü ile kar �� lan d�k. An cak Tür ki -
ye’de 3 y�l d�r ne Sa� l�k Ba kan l� ��’ndan ne de Mil li
E�i tim Ba kan l� ��’ndan bir te �ek kü r bi le al ma d�k. Bu -
ra y� ga ze te ci ler, sa nat ç� lar, va tan da� lar ve ba� ka be -
le di ye ler den mes lek ta� la r� m�z zi ya ret edip, in ce le di -

ler.  En son �s tan bul Di� He kim le ri Oda s� Ba� kan ve
Yö ne tim Ku ru lu üye le ri po lik li ni �i mi zi zi ya ret edip,
tak dir le ri ni bil dir di ler. An cak hiç bir dev let yet ki li si
gel me di, fark et me di. Sa de ce Ka d� köy’de hiz met ver -
di �i miz bin ler ce ço cu �un ai le si te �ek kür et ti. Di �er -
le ri nin fark et me me si, bu nu ben pek di le ge tir me sem
de, özel lik le ora da ola �a nüs tü bir sev gi ve öz ve riy le
gö rev ya pan ar ka da� la r� m� z�n için de hep bu ruk bir s� -
z� ola rak kal m�� t�. 

Ama �s tan bul Ta bip  Oda s�’n�n bu de �er li ödü lü
bi ze tam da öz lem duy du �u muz o duy gu yu ver di.
Çok mut lu ol duk, gu rur duy duk. Bi ri le ri nin, özel lik -
le de sa� l�k ala n�n da uz man ki �i le rin bu nu fark et me -
si, bi zi seç me si ve sa� l�k ç� la r�n ba �ö� ret me ni sa y� lan
Prof.Dr. Nus ret Fi �ek Halk Sa� l� �� Hiz met Ödü lü ile
ödül len dir me si, bi zim için en bü yük gu rur ve mo ral
kay na �� ol du. Ço cuk la r� m� za ta ma men üc ret siz sun -
du �u muz bu pro je miz de vam ede cek.”

■ RA KAM LAR LA ÇO CUK A�IZ VE D��
SA� LI �I PO L�K L� N� �� (2007-2010 YI LI)

● Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa� l� �� Po lik li ni �i’nde
10 bin 941 ço cu �a sa� l�k ta ra ma s� ya p�l d�. 7 bin 953
ço cuk ta ra ma ve te da vi hiz me tin den fay da lan d�.
● 83 Bin 832 di� kon tro lü ve te da vi si ger çek le� ti ril di.
● 203 en gel li va tan da ��n 133’üne anes te zi al t�n da di�
te da vi si ve ame li yat ya p�l d�.
● E�i tim ci di� he ki mi ta ra f�n dan 17 bin ki �i ye a��z
di� sa� l� �� ve hij ye ni e�i tim ve ril di. 
● Ö� ren ci le re 9 bin 210 di� f�r ça s� ve ma cu nu da �� -
t�l d�.
● An ne ve ba ba la ra 8 e�i tim se mi ne ri dü zen len di.
● Ço cuk Esir ge me Ku ru mu’n da ka lan 56 ço cu �un
di� te da vi le ri ya p�l d�
● 41 Mül te ci ço cu �un di� te da vi si ger çek le� ti ril di.
● 1016 adet özel psi ko log se an s� ger çek le� ti ril di.

■ ÖDÜL TÖ RE N� 19 MART TA
�s tan bul Ta bip  Oda s�’n�n 2011 Y� l� Prof. Nus ret

N.Fi �ek Halk Sa� l� �� Hiz met Ödü lü, 19 Mart Cu mar -
te si Gü nü Cer rah pa �a T�p Fa kül te si Ce mi De mi ro� lu
Odi tor yu mu’nda dü zen le ne cek tö ren le ve ri le cek. 
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ir ta n� d� ��m üçün cü ev li li �i ni bi tir mi� ti ve de rin
bir dep res yon ya �� yor du. Ne za man ev li lik ten
söz aç�l sa çok �ans s�z ol du �u nu, kar �� s� na iyi
in san lar ç�k ma d� �� n� ve e� le ri nin ken di si ni ya -

n�lt t�k la r� n� an la t� yor du. Bo �an d� �� e� le ri ne kar �� öy le
bir kin ve suç la ma için dey di ki her üç ev li li �i nin bi ti �in -
de de ken di ni hiç ku sur lu ve so rum lu his set mi yor du.

E�er in san lar la ya k�n ol mak, an la y�� ve sev gi do lu
iç ten ili� ki sür dür mek is ti yor sa n�z, bu tek ta raf l� ça bay -
la ger çek le� mez. �ki in san ara s�n da or ta ya ç� kan her
olay da her iki ta ra f�n da kat k� la r� ve so rum lu luk la r� var -
d�r. Biz e�im le 39 y�l l�k ev li yiz. Ço cuk la r� m�z da hil hiç
kim se bu gü ne dek bi zim ev de se sin yük sel di �i ni hiç
duy ma m�� t�r. Si ze ga ran ti ve re bi li rim ki �u an da eve
git sem en faz la on da ki ka için de evi ç�� l�k lar la do lu
ha le ge ti re bi li rim. 39 y�l için de ni ce olay lar ya �a d�k.
Her bi ri nin üze rin de dur say d�k ve ya her olay da suç lu
ara say d�k biz de en az 30 kez bo �a na bi lir dik. Or ta ya
ç� kan her zor lu �a ak l� m� z� ve kal bi mi zi reh ber yap ma -
ya ça l�� t�k. En dik kat et ti �i miz �ey ise bir bi ri mi ze olan
say g� m� z� ko ru mak ol du. Say g� ge re �i her nok ta da
bir bi ri mi ze kar �� aç�k ve net ol duk, bü yük bir inanç
için de her iki miz de bir bi ri mi zi ki �i sel ya �am da öz gür
b� rak t�k, ken di kim li �i mi zi ve ki �i li �i mi zi ti tiz lik le ko ru -
duk.  

Üçün cü ev li li �i ni bi ti ren ta n� d� ��m, üç ac� de ne yim
ya �a ma s� na kar ��n ha la su çu e� le ri ne yük le me ye ça -
l� �� yor, ev li lik le riy le il gi li bir mu ha se be yap ma ya yel -
ten mi yor du. Ge nel de in san lar böy le bir mu ha se be yi
yap mak tan kor kar lar. Suç la y�p so rum luk tan kur tul -
mak da ha ko lay ge lir on la ra. “Be nim e� ola rak so rum -
lu luk la r�m ne dir? Ev li li �e ila ve ede bi le cek han gi de -
�er le re sa hi bim? Ne re ler de, han gi ha ta la r� ya p� yo -
rum?” gi bi so ru la r� sor mak ve ce va b� n� bul mak ger -
çek ten ko lay de �il dir.   

�n san lar, ka d�n, er kek bir lik te ya �a mak üze re ya ra -
t�l m�� lar d�r. Say g�n ve ya sal bir lik te lik ler ku ra rak, bu -
gün kü de yim le ev li lik ler ya pa rak in san �r k� n�n de va m� -
n� sa� lar lar.  Ya ni ev li lik do �al d�r, ge rek li dir ve in san
ya p� s� na uy gun dur. Ev li lik ten kor kan ve ya ev li lik le ri ni
sür dü re me yen ar ka da� la r� ma ba k� yo rum; ev li lik ku ru -
mu na ge rek li öne mi ver mi yor lar. Ken di gö rev le ri üze -
rin de hiç dü �ün me den her gö re vi kar �� dan bek li yor lar.
Yal n�z ca ken di is tek le ri üze ri ne yo �un la �� yor ve ken di
is tek le ri ni vaz ge çil mez gö rü yor lar.

Ev li lik i� ve gö nül bir li �i ne da ya nan bir ha yat or -
tak l� �� d�r. Han gi or tak l�k olur sa ol sun, or tak l�k ya k�n l�k,
aç�k l�k, net lik, e�it lik ve iç ten lik il ke le riy le sür dü rü le bi -
lir. Her iki ta raf bir bi ri ni hiç bir giz li lik kal ma ma ca s� na
ta n� ma l� d�r lar. Üçün cü ev li li �i ni de bi ti ren ar ka da ��m,
bo �an d� �� e� le ri ni ne öl çü de ta n� ya bil di bil mi yo rum
ama ev li lik le ri hak k�n da yap t� �� ko nu� ma lar dan ken di -
ni hiç ta n� ma d� �� apa ç�k gö rü lü yor du. 

Ta raf lar bir bi ri ne kar �� aç�k ol ma d�k la r� tak dir de
giz li lik ler ç�� gi bi bü yür. Çift ler bu ka pa l� l�k için de ne
ken di dün ya la r� n� zen gin le� ti re bi lir ler ne de ba� ka in -
san la r� ve ak ra ba la r� n� ara la r� na ala rak sos yal ya �am -
la r� n� gü zel le� ti re bi lir ler. Ken di le ri ni kar �� ta ra fa tam
ola rak aç ma yan in san lar kor kak ve ben cil dir ler. �yi bir
e� ol ma la r� ola nak s�z d�r. Kor kak l�k la r�, çe kin gen lik le ri
ve ben cil lik le ri ne de niy le a�k ya �am la r� n� sür dü rür ken
önem li ha ta lar ya par lar. Ken di le ri ne olan gü ven le ri az -
d�r. Çe kin gen lik le ri on la r� tu tuk ya par, la y�k ol duk la r�n -
dan da ha az� na ta lip olur lar. Güç lü in san la ra yak la �a -
maz lar. Ya �am stan dart la r� n� ken di el le riy le a�a �� ya
çe ker ler. Ce sa ret siz ol duk la r� için önem li ku sur la r�
olan kim se ler le ev li lik le ri ni sür dü rür ler, “Ay r� l�r sam na -
s�l ge çi ni rim, na s�l ya �a r�m” kor ku su için de bir çok �e -
ye kat la n�r lar. Ne ya pa cak la r� na ka rar ve re me den her
gün da ha a��r la �an ev li lik ko �ul la r� na bo yun e�er ler.
Onur suz bir ya �a m� al�� kan l�k ha li ne ge ti rip sür dü rür -
ler. 

Ken di ni iyi ta n� ma yan in san lar her an ken di le riy le
ça t�� ma için de dir ler. Ken di iç le rin de ki kav ga lar la ken -
di yol la r� n� en gel ler, ka pa t�r lar. Ken di ne gü ve ni ol ma -
yan in san lar ai le ya �am la r� n�n içi ne ba� ka la r� n� ka tar -
lar. Ev li lik le ri ni sür dü re bil mek için e� le ri d� ��n da ki kim -
se le re da yan mak is ter ler. Dev re ye kay na na lar, ka y�n -
ba ba lar, ka y�n bi ra der ler gir me ye ba� lar. Ya ra t� lan fi kir
kar ma �a s� ve d�� et ki ler or tak ya �a m� da ha zor, da ha
kar ma ��k ha le ge ti rir. Do �al ak� �� içi ne b� ra k�l sa iki dü -
�ün cey le yü rü tü le cek ya �a m� ba� ka inanç lar, gö rü� -
ler, dü �ün ce ler, ba� ka in san lar yö net me ye ba� lar.    

Ev li li �in ger çek bir ge rek si nim ol du �u nu bi li niz.
Ev le ni niz, ev li li �i ni ze sa hip ç� k� n�z. Sev gi yi, se vin ci, so -
rum lu luk la r� ve mut lu lu �u pay la �� n�z.
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

�LAN
TA�INMAZ MAL SATILACAKTIR

KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�INDAN
A�a��da belirtilen Belediyemiz mülkü ta��nmazlar�n 2886 say�l� Devlet �hale Kanunun 36.mad.gere�ince kapal� teklif usulü Belediye Encümeninde ihale edilecektir. 

���N ADI: ALANI: �MAR DURUMU: MUAMMEN BEDEL: GEÇ�C� TEM�NAT: �HALE GÜNÜ DOSYA SATI� BEDEL�:
VE SAAT�: 

Küçükbakkalköy Mah.
235 pafta, 1971 ada 1 parsel 7276,00 m2  18.01.1994'tt'li 1/1000 ölçekli 13.096.800,00.-TL 392.904,00.-TL 05/04/2011 550,00.-TL

Küçükbakkalköy revizyon uygulama imar plan�nda 14:00
H:avan proje,Kaks:avan proje,TAKS:avan paroje,
ayr�k nizam sa�l�k tesisleri alan�nda kalmaktad�r.

Satı�a girebilmek için isteklilerde �u  �artlar aranır:
a) Kanuni �kametgah� (Muhtardan)
b) Nüfus sureti (Muhtardan)
c) Geçici teminat makbuzu ( % 3) (muhammen bedelin)
d) Dosya bedeli tahsilat makbuzu
�stekli bir �irket oldu�u taktirde:
1-�dare merkezinin bulundu�u yer mahkemesinden veya siciline kay�tl� bulundu�u Ticaret Odas�ndan veya sair resmi bir makamdan �irketinsicile kay�tl� ve halen faaliyette oldu�una dair bu sat���n ilan� tarihinden sonra
al�nm�� bir belgeye haiz olmas�.    
2-�irketin sirkülerinin veya �irket ad�na tekliflerde bulunacak kimselerin bu �irketin vekil oldu�unu gösterir noterden tasdikli vekaletname göstermeli.
f) Yabanc� tab'an�n  on seneden beri türkiyede mukim ve ticaret sicillerinde kay�tl� bulunmas�.
g) Yabanc� �irketin b,c f�kralar�nda yaz�l� �artlar�n her ikisinede haiz bulunmas� (Türkiyede �ubesi olmayan �irketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslar�nca tasdik edilmi� bulunacakt�r.)  
h- Yukardaki c ve d maddelinde belirtilen teminatlar�n verilmesi.
Bu satı�a ait ihale dosyaları ihale gününden bir gün öncesine kadar mesai saatleri içinde yukarıda belirtilen bedel kar�ılı�ı  Kadıköy Belediyesi Emlak ve �stimlak  Müdürlü�ünden temin edilebilir. �steklilerin
teklif zarflarını ihale saatine kadar Kadıköy Belediyesi Yazı ��leri Müdürlü�ü Encümen �efli�ine vermeleri gerekir.

�LAN
TA�INMAZ MAL SATILACAKTIR

KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�INDAN
A�a��da belirtilen Belediyemiz mülkü ta��nmazlar�n 2886 say�l� Devlet �hale Kanunun 36.mad.gere�ince kapal� teklif usulü Belediye Encümeninde ihale edilecektir. 

���N ADI: ALANI: �MAR DURUMU: MUAMMEN BEDEL: GEÇ�C� TEM�NAT: �HALE GÜNÜ DOSYA SATI� BEDEL�:
VE SAAT�: 

Küçükbakkalköy Mah.
235 pafta, 1992 ada, 1 parsel 5019,00 m² 18.01.1994'tt'li 1/1000 ölçekli 7.528.500,00-TL 225.855,00-TL 05/04/2011 550,00.-TL

Küçükbakkalköy revizyon uygulama imar plan�nda 14:10
H:avan proje,Kaks:avan proje,TAKS:avan paroje,
ayr�k nizam sa�l�k tesisleri alan�nda kalmaktad�r.

Satı�a girebilmek için isteklilerde �u  �artlar aranır:
a) Kanuni �kametgah� (Muhtardan)
b) Nüfus sureti (Muhtardan)
c) Geçici teminat makbuzu ( % 3) (muhammen bedelin)
d) Dosya bedeli tahsilat makbuzu
�stekli bir �irket oldu�u taktirde:
1-�dare merkezinin bulundu�u yer mahkemesinden veya siciline kay�tl� bulundu�u Ticaret Odas�ndan veya sair resmi bir makamdan �irketinsicile kay�tl� ve halen faaliyette oldu�una dair bu sat���n ilan� tarihinden sonra
al�nm�� bir belgeye haiz olmas�.    
2-�irketin sirkülerinin veya �irket ad�na tekliflerde bulunacak kimselerin bu �irketin vekil oldu�unu gösterir noterden tasdikli vekaletname göstermeli.
f) Yabanc� tab'an�n  on seneden beri türkiyede mukim ve ticaret sicillerinde kay�tl� bulunmas�.
g) Yabanc� �irketin b,c f�kralar�nda yaz�l� �artlar�n her ikisinede haiz bulunmas� (Türkiyede �ubesi olmayan �irketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslar�nca tasdik edilmi� bulunacakt�r.)  
h- Yukardaki c ve d maddelinde belirtilen teminatlar�n verilmesi.
Bu satı�a ait ihale dosyaları ihale gününden bir gün öncesine kadar mesai saatleri içinde yukarıda belirtilen bedel kar�ılı�ı  Kadıköy Belediyesi Emlak ve �stimlak  Müdürlü�ünden temin edilebilir. �steklilerin
teklif zarflarını ihale saatine kadar Kadıköy Belediyesi Yazı ��leri Müdürlü�ü Encümen �efli�ine vermeleri gerekir.

Kadıköy Belediyesi’nin, 78 bin çocu�a “Çocuklarımızın Gülü�üne Sa�lık” adıyla ücretsiz a�ız ve di� sa�lı�ı hizmeti
verdi�i, Türkiye de bir örne�i daha olmayan Çocuk A�ız ve Di� Sa�lı�ı Poliklini�i, �stanbul Tabip Odası’nın en

önemli ödülü olan Prof.Dr. Nusret Fi�ek Halk Sa�lı�ı Hizmet Ödülü’nü kazandı.

3 Kas�m 1990’da kaybetti�imiz bilim
insan� Prof. Dr. Nusret H. Fi�ek, Kurtulu�
Sava��'n�n önde gelen komutanlar�ndan

Tümgeneral Hayrullah Fi�ek'in o�ludur. 1933
Üniversite Reformu'nun mezun etti�i ilk

ku�aktan olan Prof.Dr.Nusret H. Fi�ek, bu
ilerici yakla��m�, bütün ya�am� boyunca
korudu. Tüm insanlar�n sa�l�k hakk� için

sava��m verdi. Her dönem, sa�l�kl� ya�am
için nerede bir hizmet gereksinmesi varsa
oraya ko�tu. Onun için de, Refik Saydam

H�fz�ss�hha Enstitüsü A�� ve Kontrol
Laboratuvar� �efli�i'nden, Sa�l�k Bakanl���

Müste�arl���'na, Üniversite Ö�retim
Üyeli�inden, Türk Tabipleri Birli�i

Ba�kanl���'na kadar birçok yerde çal��t�.
Sava��m�ndaki önemli kö�e ta�lar�ndan ikisi

“Sa�l�k Hizmetlerinin Sosyalle�tirilmesi
Hakk�nda Kanun” ile “Nüfus Planlamas�

Kanunu”nun ç�kar�lmas� oldu.
Sa�l�k Bakanl��� Müste�arl���

dönemindeki bu kal�c� yap�tlar�n�,
Üniversite'de de Toplum Hekimli�i

ve Nüfus Etüdleri Enstitülerini
kurarak bütünledi. Çal��malar�

yaln�zca ülkesinde de�il,
uluslararas� bilim çevrelerinde de
yank� yapt�. Birçok uluslararas�

kurulu�ta görev ald�, ödüller ve onur
belgeleri kazand�. Prof.Dr.Nusret H.
Fi�ek, demokrat bir insand�. Bunu
ya�am�n�n en olgun dönemini ve

tüm deneyimlerini, bir toplum örgütü için
kullanarak kan�tlad�. Türk Tabipleri Birli�i'nin

sayg�nl���n�, etkinli�ini geli�tirdi;
kurumsalla�mas� için u�ra�t�. Bar��ç� bir

ki�ili�e sahipti. Hem kendisiyle bar���kt�; hem
de insanlar�n birbirine ho�görüyle, sayg�yla,
sevgiyle yakla�t���, sömürüsüz bir ya�am

biçimi görmek istiyordu. Ona göre
hekimlerin meslek ahlak kurallar�, insan

haklar� u�ra��ndan
soyutlanamazd�; birlikte

yo�rulmu�lard�.

PROF. DR. NUS RET H. Fİ ŞEK

KİMDİR?

İSTANBUL TABİP ODASI’NDAN ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ’NE HALK SAĞLIĞI HİZMET ÖDÜLÜ

HALK SAGLIGI HiZMET
ÖDÜLÜ KADIKÖY’E!
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Bir çoklar�m�z bilirler
Bostanc�'da denize dökülen
derenin üstünde tarihi bir ta�

köprü vard�r. Hala
sapasa�lam durur. Çok

eskilerde burada �stanbul
s�n�r� bitermi�. Köprünün
Kad�köy taraf�  �ehrin içi,

Küçükyal� taraf� da �ehir d���
say�l�rm��. �ehrin içinde et
kesimi yasak oldu�undan,
kasaplar köprünün hemen
öteki yan�nda kesim i�ini

yaparak ,�ehre et
sa�larlarm��.. Bu bölgenin

ad� o zamanlara
dayan�yor..Bostanc� Kasaplar

çar��s�... Köprüden geçip
kasaplar çar��s�na

girdi�inizde ,deniz taraf�nda
,y�llara meydan okuyan, her
�stanbullunun mutlaka bir

kere gitmi� oldu�u , herkesin
mutlaka bir hat�ras�n�n bulundu�u eski bir
lokantay� anlataca��m..Y�llar önce  buraya
geldi�imizde, cam kenar�na oturur,hemen
önümüzde sandalla

gezen insanlar�,
demirlemi� yelkenlileri

izler, bu dingin ve
doyumsuz manzarayla
mest olurduk. Deniz
kenarlar� doldurulup

otopark ve yollar
yap�lsa da  yine kar��
adalar manzaras� hala

göz kama�t�r�yor.  1966
y�l�nda meslekta� 4 arkada��n bir araya

gelerek açt�klar� Dörtler et lokantas�n�, halkla
ili�kiler i�ini yüklenmi� 4 ortaktan birinin k�z�

Yasemin han�m�n davetiyle  y�llar sonra
yeniden geldi�imde gözlerime inanamad�m.

Aç�kças� davet ald���mda y�pranm�� köhne bir

yer gözlerimde canland�. Ne
de olsa 1966 dan beri
hizmet veren bir yerdi.

Ancak her zaman Dörtler
Lokantas�n�n lezzeti dillerde
oldu�unu biliyorum. Zaten 4
arkada��n bu mekan� açma
nedenlerinin ba��nda , çok

titiz ve yemek i�inden çok iyi
anlad�klar� için hiç bir yerde

yemek zevkine
varamazlarm��, Kendimiz bir

yer açal�m kendimize
demi�ler ve Dörtler Bu

dü�ünceyle do�mu�.. Y�llar
y�llar� kovalam�� 4 arkada�

evlenmi�ler çocuklar� olmu�
ve büyümü�, �u anda
çocuklar genç fikirlerle
mekana yeniden bir

dinamizm getirmi�ler.
DÖRTLER ET LOKANTASI.

Bir aile anlay���yla ve
titizli�iyle günümüzde de hala hizmet

vermeye devam ediyor. Dörtler et lokantas�
geçen y�l büyük bir tadilat geçirerek, tepeden

t�rna�a yenilendi,
inan�lmaz bir iç dekor

de�i�ikli�iyle muhte�em
bir görünüme büründü.

en küçük bir detay�n dahi
atlanmad��� usta ellerden

ç�kan dekoruyla,
de�i�meyen klasikle�mi�

lezzetiyle y�llara meydan okumaya davam
ediyor. Ad�ndan da bilindi�i gibi et

yemekleriyle ünlenmi� Dörtler yeme�i zevk
edinmi� insanlar�n u�rak yeri.. dinlendirici

renklerin hakim oldu�u salonda dost
sohbetlerinin de lezzetine varaca��n�z bir
mekan.. Dörtler et  lokantas�n�n çocuklara
ayr�lm�� bölümde her türlü oyuncak oyun

guruplar� mevcut . personeliyle birlikte
emniyetli bir �ekilde çocuklar�n�z e�lenirken

yeme�inizi rahat yiyebilirsiniz. En iddial�
mönüsü Ka�arl� köfte... özel

soslarla dinlendirilmi�
etten

haz�rlan�yor..
çok de�i�ik
et çe�itlerini
ilk burada

tadabilirsiniz.
Her �ey o

kadar
profesyonel ellerde

ki , ömürlerini burada
harcam�� insanlar ,ya�am biçimi hizmet

etmek olmu� ehli eller öyle ho� bir sunumla
sergiliyorlar ki marifetlerini sayg� duymamak

mümkün de�il.. Bence Gavurda��ndan tutun,
çi� köftesi, kebab�, hiç ay�ram�yorum hepsi
birbirinden nefis... Hele de künefe... Bu i�in
hakk� ancak bu kadar verilir yani.... Ustan�n

ellerine sa�l�k... Sizlere de afiyet olsun....
Adres: Ba�dat cad. Kasaplar Çar��s�

no.4 BOSTANCI
TEL.0216 366 34 98

18 MART  - 24 MART 2011YA�AM 9

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

● BATTLE: LOS ANGELES /
DÜNYA �ST�LASI:
LOS ANGELES SAVA�I
� Yönetmen: Jonathan
Liebesman
� Oyuncular: Aaron Eckhart,
Ramon Rodriguez, Will Rothhaar,
Cory Hardrict, Jim Parrack, Gino
Anthony Pesi, Ne-Yo,
James Hiroyuki Liao, Bridget
Moynahan, Noel Fisher

Y�llar boyunca, dünyan�n dört
bir yan�nda -Buenos Aires, Seul,

Fransa, Almanya, Çin-
belgelenmi� UFO görülmesi
vakalar�na rastland�. Ama
2011'de, eskiden sadece görülen
�eyler, Dünya'n�n bilinmeyen
güçlerin istilas�na u�ramas�yla
korkunç bir gerçek haline
dönü�ür... �nsanlar dünyan�n
büyük �ehirlerinin dü�ü�ünü
izlerken, Los Angeles kimsenin
beklemedi�i bir sava�ta
insanl���n son cephesi haline
gelir. Bir Deniz Piyadesi
Ba�çavu� (Aaron Eckhart) ve yeni
taburu, kumda bir s�n�r çizgisi
çekerek benzersiz ve daha önce
hiç kar��la�mad�klar� bir dü�mana
kar�� mücadeleye giri�irler...
● ÇINAR A�ACI

Handan �pekçi’nin yönetti�i ve
Nurgül Ye�ilçay, Nejat ��ler,
Celile Toyon ile Meral Okay’�n
oynad��� Ç�nar A�ac�, 18 Mart
Cuma vizyonda. Dört çocuk,
torunlar, iki ayda bir evden eve
ta��nan çiçekler, plâklar, bir
sand�k ve gramafon. Ve iki ayda
bir bulu�ulan “Ç�nar A�ac�”!
Emekli ö�retmen Adviye
Han�m’�n biraz huysuz ki�ili�i
çocuklar�na hayat� zorla�t�r�yor
görünse de torunu Bar��’�n
hayat�ndaki en anlaml� �ey
anneannesidir. Bir tek Bar��,
kavu�ulacak bulu�malar�n� iple
çekmektedir!
● BEN�M H�KAYEM /
BARNEY'S VERSION
Richard J. Lewis'in yönetti�i ve
Paul Giamatti, Dustin Hoffman,
Rosamund Pike ile Minnie
Driver'�n oynad��� Benim
Hikayem (Barney's Version),
Paul Giamatti ve efsane Dustin
Hoffman hayranlar�na. Hayat�
s�ras�nda kar��la�t��� k�z�l saçl�
özgür ruhlu sadakatsiz ilk
e�idir. �kinci e�i "Bayan P" ise
devaml� olarak al��veri� yapan
ve konu�an, her ne kadar
Barney onu dinlemese de,
zengin bir Yahudi prensesidir.
Barney iki evlili�in ard�ndan,
üçüncü e�i Miriam ile kar��la��r,
gerçek bir romantik, iyiliksever
ve centilmen olur.

● PRESS
� Yönetmen: Sedat Y�lmaz
� Oyuncular: Aram Dildar, F�rat
Altay, Sezgin Cengiz, Engin Emre
De�er, Asiye Dinçsoy, Mahmut
Gökgöz, Hakan Karsak, Aram
K�lavuz, Ömer �ahin, Abdullah
Tarhan

90'l� y�llar�n ilk yar�s�nda
çat��malar�n yo�un ya�and���
günlerde, bir avuç gazeteci
Diyarbak�r'da ya�anan insan
hakk� ihlallerini dünyaya

duyurmaya çal��maktad�r.
�stanbul merkezli Gündem
gazetesinin Diyarbak�r bürosunda
7 ki�i çal��maktad�r. Hasan (36)
büronun �efidir, Faysal (30),
Ali�an (28), Kadir (27) di�erlerine
göre daha tecrübeli
muhabirlerdir. Lokman (24) ve
Songül (23) daha çok büroda
çal��maktad�r. F�rat (17) ise
büronun gazete da��t�m ve getir
götür i�lerini yapmaktad�r. Faysal,
yapt��� bir haberde orduyla ili�kisi
olan bir çetenin izine rastlar.
Çete, bölgedeki birçok cinayetin
zanl�s�d�r. Çete haberinden sonra
Faysal tehdit telefonlar� almaya
ba�lar, ancak Faysal çetenin
üzerine gitmeye devam eder.
Büronun teknik olanaks�zl�klar�
yetmezmi� gibi her türlü
enellemeyle kar��la��rlar.
Gazetecilerin en basit i�leri bile
onlar için a��lmas� zor engeller
haline gelir. Çektikleri foto�raflar�
bast�racak yer bulmak ya da
foto�raflar� �stanbul'a göndermek
için sürekli kar��lar�na ç�kan
engelleri a�mak zorundad�rlar.
● L�M�T YOK / LIMITLESS
� Yönetmen: Neil Burger
� Oyuncular: Bradley Cooper,
Robert De Niro, Abbie Cornish,
Andrew Howard, Anna Friel,
Johnny Whitworth, Tomas
Arana, Robert John Burke,
Darren Goldstein, Ned
Eisenberg

Eddie (Cooper) peri�an
halde ya�an, ba�ar�s�z New
Yorklu bir yazard�r. Ancak
günün birinde eski bir
arkada��yla kar��la�mas�yla
tüm hayat� de�i�ir. Arkada��
onu beynin tüm kapasitesini
kullanmas�n� sa�layacak bir
ilaçla tan���r. Böylece Eddie
kendisinin kusursuz bir
versiyonuna dönü�ür. Hap
sayesinde paraya, akla,
çekicili�e sahip olur. Fakat
Eddie k�sa bir süre sonra
sonsuz güce bedelsiz sahip
olunamayaca��n� anlar...
Robert De Niro filmin sürpriz
art�s�.

● YÜRÜGAR� �BRAM
� Yönetmen: Harun Özak�nc�
� Oyuncular: Okan Bayülgen,
Esin Helvac�, Ethem Dural,
Osman Azman, Özün Usta,
Serhat Saylan, Yelda Günay
Akbulut

Kom�u Yunan adalar�ndan bir
güzele gönlünü kapt�ran �bram'�n
ba��ndan geçen ilginç olaylar
konu al�n�yor. Yunanistan'a giden
�bram, gönlünü Yunanl� güzele
kapt�r�r, onunla evlenmeye karar

verir. K�z istemeye Yunanistan'�n
Kos Adas�'na gidilir, k�z istenir ve
dü�ün günü gelir. A��r� alkol alan
�bram gerde�e girer, ancak
�bram'�n ablas� ona bir oyun
oynar ve �bram� Yunanl� k�z�n
ablas�yla gerde�e sokar. Ancak
�bram Yunanl� k�z�n ablas�n� çok
çirkin oldu�u için be�enmez,
ama i� i�ten geçmi�tir.
● NO STRINGS ATTACHED /
BA�LANMAK YOK
� Yönetmen: Ivan Reitman
� Oyuncular: Natalie Portman,
Ashton Kutcher, Kevin Kline,
Cary Elwes, Greta Gerwig, Lake
Bell, Olivia Thirlby, Ludacris,
Jake M. Johnson, Mindy Kaling

Emma ve Adam
sürdürdükleri ili�kinin "fiziksel"
kalmas�na özen göstermektedir.
Kurduklar� fiziksel beraberlik
dost olmalar�n� da
engellemektedir. Birbirlerinden
duygusal anlamda fazla bir�ey
beklemeyen ikili, bir süre sonra
beklentilerinin ço�ald���n�
ke�fedecektir... Emma ve Adam
ili�kilerini sadece cinsel
birliktelik temelinde sürdürmek
isteyen bir çiftken, bir süre
sonra istediklerinin bundan çok
daha fazlas� oldu�unu fark
ederler.

Viz yonKa d� köy � Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
� Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
� Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
� Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
� Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

� Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
� Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
� Kozyata�› Kozzy Av�ar: 0216 6580248
� C.Bostan AFM Budak Sineması: 0216 3580202

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL

Bir Bostanc� klasi�i: Dörtler
Et Lokantas�Dörtler
Et Lokantas�Dörtler
Et Lokantas�Dörtler
Et Lokantas�Dörtler
Et Lokantas�Dörtler
Et Lokantas�
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● Mustafa SÜRMEL�

KADIKÖY Belediyesi ça�da� yerel yönetim
uygulamas�n�n en güzel örneklerinden birini daha

sergiledi. Kad�köy’de in�aat gürültüsünden rahats�z
olan vatanda��n �ikâyetlerini ciddiye alan Kad�köy

Belediyesi sorumlu belediyecilik anlay��� gere�i bir an
önce çözüm yoluna gitti. Konuyu �l Mahalli Çevre

Kurulu’nun gündemine ta��yan Kad�köy Belediyesi,
Kad�köy ilçesinde gürültüye neden olacak in�aat
çal��malar�na bir dizi s�n�rlama getirecek kararlar�n

ç�kar�lmas�n� sa�lad�.  
■ ��TE O KARARLAR

�l Mahalli Çevre Kurulu’nda oy birli�iyle kabul edilen
kararlar �öyle:

Uygulama hafta içi
günlerde 07:00-19:00
saatleri aras�nda da

geçerli olacak.
Kad�köy ilçesi kararlar�n

ç�kar�lmas�
ve uygulanmas�yla bu

anlam�nda
örnek bir kent oldu.

■ 23. MADDEN�N (c)
BEND� DEVREDE
Kad�köy Belediyesi

Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlü�ü’nden yap�lan

aç�klamada; son

zamanlarda özellikle dinlenme günleri olan hafta
sonlar�nda in�aatlar�n neden oldu�u gürültüden
rahats�z olan vatanda�lar�n �ikâyetlerinin artt���

belirtildi. Aç�klamada; 04.06.2010 tarih ve 27601 say�l�
“Çevresel Gürültünün De�erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli�i”nin 23 maddesinin c bendinde belirtilen,

“Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde gerçekle�tirilecek
�antiye faaliyetlerine, konut bölgeleri ve yak�n

çevresinden gelen �ikayetlerin yo�unlu�u dikkate
al�narak, �l Mahalli Çevre Kurulu Karar� ile yasaklama

getirilebilir.” hükmü do�rultusunda Kad�köy
Belediyesi’nin konuyu “�n�aat ve �antiye Alanlar�nda

Çal��ma Saati” konu ba�l���yla �stanbul Valili�i �l Çevre
Orman Müdürlü�ü’ne ta��d��� ifade edildi. �l Çevre ve

Orman Müdürlü�ü bünyesinde �l Mahalli Çevre
Kurulu’nun toplanmas� kararla�t�r�ld�. Vatanda��n

�ikayetine neden konu görü�üldükten sonra Kurul oy
birli�iyle özellikle dinlenme günlerinde ve saat

aral�klar�nda belirlenen standard�n üzerinde gürültüye
neden olabilecek unsurlar�n olmamas� yönünde
28.02.2011 tarihinde karara vard�. Karar sonras�
Kad�köy Belediyesi’nin ilgili müdürlükleri; Çevre
Koruma ve Kontrol, Zab�ta, Yap� Kontrol ve �mar

Müdürlükleri konuyla ilgili duyuru ve denetim
çal��malar�na ba�lad�. Bundan böyle yeni kurulacak

in�aat ve �antiye alanlar�n�n ruhsatland�r�lmas�
a�amas�nda kurul karar�yla belirlenen çal��ma saatleri

in�aat ruhsatlar�nda yer alacak.

Ka d� köy Be le di ye si’nin Ra sim pa �a Ma hal le si’nde
bu lu nan, için de sa� l�k, ço cuk etüd bi rim le ri ve gö -
nül lü evi yer alan Ra sim pa �a Hiz met Bi rimleri, 14

Mart Pa zar te si gü nü tö ren le aç�l d�. 
Ra sim pa �a Ma hal le si Uzun Ha f�z  So kak'ta bu -

lu nan Ra sim pa �a Hiz met Bi rimleri’nin aç� l�� tö re ni -
ne, ma hal le sa kin le ri, Ce mal Sü re ya Ço cuk Etüt
Mer ke zi ö� ren ci ve ve li le riy le, Ra sim pa �a Gö nül lü -
le ri ka t�l d�. Aç� l�� tö re nin de ko nu �an Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,  Ka d� köy'ün ta ri hi de -
�e ri bu lu nan  en gü zel ma hal le le rin den bi ri olan Ra -
sim pa �a Ma hal le si'yle il gi li Çe kül ile uzun bir sü re -
dir yo �un bir ça l�� ma yü rüt tük le ri ni be lir te rek, ''Ra -
sim pa �a Yel de �ir me ni Ma hal le si Ye ni le me Pro je si
ile il gi li ça l�� ma lar sü rü yor. Ra sim pa �a Ma hal le si
içe ri sin de çok sa y� da ta ri hi ese ri bu lun du ran ve Ka -
d� köy’ün en es ki yer le �im böl ge le rin den bi ri. �çin de
300’e ya k�n ta �e vi ile ye ni den ha yat bul ma y�, ko -
run ma y� hak eden bir ma hal le miz. Çe kül ile yü rüt -
tü �ü müz bu ça l�� ma lar la alt ya p� s� ve üst ya p� s�y la
ye ni le ne cek, ta ri hi ta� ev ler rö lev siy le ile ona r� la -
cak, ma hal le bu y� k�k dö kük bi na la r�n gö rün tü sün -
den kur tu la cak. Böy le ce bu ta ri hi ma hal le miz hem
ko ru na cak, hem de �im di ki sa kin le ri nin da ha mut lu
ve ra hat ya �a ma la r� n� sa� la ya cak. Bu nun la il gi li
önü müz de uzun bir sü reç var. Ma hal le sa kin le ri -
miz den alt ya p� ve üst ya p� ona r�m la r� ça l�� ma la r�
de vam eder ken bi raz sa b�r l� ol ma la r� n� ri ca edi yo -
rum. Bu ra da ta� evi olan ta ri hi bi na la r� olan hem -
�eh ri le ri miz han gi fon lar dan ya rar la na cak la r� n� da
ve na s�l bir yol iz le ye cek le ri ni de çok uzak la ra git -
me den, yo rul ma dan ö� re ne cek ler'' de di. Aç� l� �� ya -
p� lan  Ra sim pa �a Hiz met Birimleri’nde hem ço cuk -
lar  için üc ret siz etüt hiz me ti nin ve ri le ce �i Ce mal

Sü re ya Etüt Mer ke zi, hem de yü rü tü len bu ye ni le -
me pro je siy le il gi li semt sa kin le ri ne da n�� man l�k ve
yön len dir me hiz me ti ve re cek uz man lar dan olu �an
bir  Pro je Ofi si yer ala ca �� na i�a ret eden Öz türk,
�öy le de vam et ti: ''Semt sa kin le ri miz ta ri hi bi na la -
r�y la il gi li ona r�m, rö le ve ve ye ni le me ça l�� ma la r�y -
la il gi li han gi fon dan na s�l ya rar la na bi le cek le ri ni
ö� re ne cek ler. Bun la r�n d� ��n da  sa de ce Ra sim pa �a
Ma hal le si’nde ya �a yan ço cuk la ra de �il, tüm Ka d� -
köy lü ço cuk la r� m� za yö ne lik hiz met ve re cek olan
Ruh Sa� l� �� Mer ke zi’mi zi de aç� yo ruz. Ay r� ca be le -
di ye ile Ra sim pa �a Ma hal le hal k� n� kay na� t� ra cak,
or tak et kin lik ler ya pa cak ve on la r�n da ha iyi hiz met
al ma la r� n� sa� la ya cak olan   Ra sim pa �a Gö nül lü le ri
de ar t�k bu ye ni bi na m�z da semt sa kin le ri ne hiz met
ve re cek. Ye ni hiz met bi na m� z�n Ra sim pa �a l� la ra ve
Ka d� köy lü le re ha y�r l� ol ma s� n� di li yo rum.”

■ B� NA DA 4 AY RI
H�Z MET B� R� M� VAR
Ra sim pa �a Hiz met Bi -

rimleri’nde yer ala cak Ço cuk Ko -
ru yu cu Ruh Sa� l� �� Mer ke zi’nde
ço cuk ve eri� kin psi ki yat ris ti, 3
uz man psi ko log gö rev ya pa cak.
Ka d� köy Be le di ye si Sa� l�k �� le ri
Mü dür lü �ü’ne ba� l� ola rak  hiz -
met ve re cek olan bi rim de Ka d� -
köy il çe sin de ika met eden  0-6
ya�  ara s� ço cuk lar, Ka d� köy Be -
le di ye si Etüt Mer kez le rin de  e�i -
tim gö ren 7-14 ya� ara s� ço cuk lar
, Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk A��z
Di� Sa� l� �� ve Ço cuk Sa� l� �� Po -
lik li ni �i, Dum lu p� nar Ana Ço cuk
Sa� l� �� Mer ke zi ve  Dr. Ra na Be -
�e Sa� l�k Po lik li ni �i’nden  yön -
len di ri le cek ço cuk la ra üc ret siz

hiz met ve ri le cek.  
Ay n� bi na da yer alan Ce mal Sü re ya Ço cuk Etüt

Mer ke zi’nde ise ha len 340 ö� ren ci SBS (Türk çe,
ma te ma tik, sos yal bil gi ler, fen ve �n gi liz ce) ders le -
rin de e�i tim gö rü yor lar. Ay r� ca 100 ço cuk bil gi sa -
yar, 80 ö� ren ci de ma te ma tik, fen ve Türk çe ders le -
ri ni uz man lar dan üc ret siz al� yor lar. 

Ra sim pa �a Hiz met Bi rimleri’nin bir ka t�n da da
1 Ocak 2011 ta ri hin de ku ru lan Ra sim pa �a Gö nül lü -
le ri hiz met ve re cek. Ha len sa y� la r� 100’u bu lan gö -
nül lü ler, çe �it li et kin lik ler söy le �i, pa nel, e�i tim ler -
le ma hal le li nin hiz me tin de ola cak lar. 

Ka d� köy Be le di ye si’nin plan la d� �� Ra sim pa �a
Ma hal le si Yel de �ir me ni Pro je si ile il gi li bir bi rim
de bu ra da ma hal le sa kin le ri ne yön len dir me ve bil -
gi len dir me ça l�� ma la r� ya pa cak lar. 

10 18 MART  - 24 MART 2011 HA BER

en de ço cuk luk et tim” ba� l� ��y la ken di
a� z�n dan ak tar d� �� ço cuk luk an� la r� n�n,
1939-40 y�l la r� n�n Ka d� köy’ün den ba� l� -
yor Ah met Say’�n ken di ya �am hi kâ ye -

si ni an lat t� �� ye ni ki ta b� “A�aç lar Çi çek tey di”.
Ah met Say, mü zik e�i tim ci si ve mü zik ya za r�.
Çe �it li ödül ler ka za nan be� ede bi yat ese ri nin,
kon ser va tu var lar ile üni ver si te le rin mü zik bö -
lüm le rin de te mel eser ola rak oku tu lan mü zik
ki tap la r� n�n ve ‘Mü zik An sik lo pe di si’nin ya za -
r�. ‘Say Ya y�n la r�’n�n sa hi bi. Ün lü pi ya nist ve
bes te ci Fa z�l Say’�n ba ba s�. �im di An ka ra’da
ya �a sa da bir �s tan bul lu ve hat ta do� ma bü -
yü me Ka d� köy lü. 

Bun lar la bit mi yor Ah met Say; bir dö nem
ö� ret men, halk e�i tim ci si ve folk lor cu; ‘Türk
So lu’ der gi si nin ve ‘Ede bi yat ç� lar De ne �i’nin
ku ru cu la r�n dan… Ya zar Enis Ba tur, Ah met
Say’� ilk ta n� d� �� gün “iti ci” ve “sal d�r gan” bul -
du �u nu be lir tir ken, bu gün ki ta b� n�n ön sö zü nü
yaz m��. Ba tur ya z� s�n da, Say’da ki de rin li �in
ken di si ni ür pert ti �i ni söy lü yor ve ek li yor
“…bun ca ba ba gör düm ta n� d�m, böy le si bir
adan m�� l� �a hiç ta n�k ol ma d�m. Fa z�l'a inan d�
Ah met Say, onun �üp he li se rü ve ni ni ken di
net se rü ve ni ne ye� le di”.

Çok yön lü. Bu özel li �i ya y�m la r�n da da
ken di ni gös te ri yor. Bir dö nem si ya si ya y�m lar,
bir dö nem de ede bi ya y�m lar yap m��; �im di
mü zik ya y�m c� l� �� yap mak ta. Ken di si de bir
ö� ret men ai le si nin o� lu olan Ah met Say’�n
e�i ti me ver di �i öne mi ki ta b�n da ki �u cüm le ler
gös te ri yor “Uzay l� lar Tür ki ye’ye son de re ce
bü yük ola nak lar, pa ra lar ba ��� la sa ve bu pa -
ra la r�n kul la n� m� için ba na tam yet ki ver se ler
….. pa ra y� ben gö zü mü k�rp ma dan e�i ti me
ya t� r�r d�m”. Her y�l on lar ca ye re gi dip kon fe -
rans lar ve ri yor. Bir çok �e hir de ki bir çok mü zik
ö� ret me niy le ile ti �im de. Ah met Say’�n 30
Mart’ta da kon fe rans ver mek üze re Ka d� köy
Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda ola ca �� n�
kay de de lim. Ak �a mü ze ri al t� da ba� la ya cak
olan üc ret siz kon fe rans, “Dü �ün ce Ta ri hi Bo -
yun ca Mü zik” ve “Mü zik te Ye te ne �in Ge li� ti -
ril me si” ko nu la r� n� kap s� yor.

“A�aç lar Çi çek tey di”ye dö ne cek olur sak.
Ya l�n ve sa mi mi bir ki tap. Sa de ce bir ya za r�n
de �il, bir ül ke nin, Tür ki ye’nin hi kâ ye si as l�n -
da. Ki ta b�n yo lu Ah met Say’la bir lik te 1940 ve
50’le rin Su adi ye’si ve Bos tan c� s�’ndan; II.
Dün ya Sa va �� son ra s� Say’�n ö� ren ci ola rak
ya �a d� ��, sa na yi top lu mu li be ral Al man ya’ya;
1960’�n �s tan bul Üni ver si te si ve sos ya list
genç le rin den; Bit lis’e, Er zin can’a, An ka ra’ya
ka dar bir çok me kân ve za man dan ge çi yor.
D� �a r� dan ba k�l d� ��n da ‘huy suz’ gö rü nen
‘mu ha lif’ kim li �i Say’�, Bit lis’in köy le rin de ha -
ya t�n da ö� ret men gör me mi� ço cuk la r� e�it -
mek ten tu tun, 12 Mart dar be si nin ar d�n dan
on ye di ay tu tuk lu kal d� �� ce za evi ne ka dar
bir çok du rum ve or ta ma sü rük lü yor. Ken di
ya �a m� üze rin den ge ri dö nü� ler le Ru hi Su,
De niz Gez mi�, Ya �ar Ke mal, Ce mal Sü rey ya,
Aziz Ne sin, �l han Sel çuk ve da ha bir çok �ai -
rin, ya za r�n, e�i tim ci nin, dev rim ci nin, mü zis -
ye nin por tre si ni çi zi yor. O� lu Fa z�l Say’�n mü -
zi �e ba� la y� �� n� ve ye te ne �i ni na s�l i� le di �i ni
an la t� yor.

Ki tap ve ya se nar yo ya zan bi riy le ta n�� t� m�
“be nim ha ya t�m da film gi bi, bak bir gün an -
la ta y�m da yaz” de mek, kla sik bir Türk in sa n�
ref lek si dir. Mu hak kak ki he pi mi zin ha ya t� n�n
bir hi kâ ye si var d�r; biz ler de o hi ka ye le rin ba�
kah ra man la r�. Ne var ki ço �u mu zun ha ya t� bir
fil me ve ya ki ta ba ko nu ola cak özel lik te de �il -
dir. Ah met Say’�n ki ki tap ve film le re ko nu ola -
cak tür den, az bu lu nur, il ginç, olay l� ve s� k�
mü ca de le li bir hi kâ ye…

Ya z� y� Say’�n, ki �i li �i ni de or ta ya ko yan, ki -
ta b�n da ki son söz le riy le bi tir mek is ti yo rum;
“�� ya par ken pa t�r t� ya ge rek yok. Bu ki ta b� ya -
zar ken ben de pa t�r t� et me dim. Ya �a d�k la r�m -
dan ki mi ke sit ler ver me ye, ki mi olay la r� ve in -
san la r� ak tar ma ya ça l�� t�m. Sür çü li san et tim -
se, af fo la…”

As l ı  AY HAN
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Ahmet Say ve
‘Ağaçlar Çiçekteydi’

SAKATLIK �ND�R�M�
Yasal tabiri "Sakatl�k �ndirimi"dir.
Özürlü olarak i�çi-memur olarak çal��anlar, bakmakla yükümlü oldu�u özürlü

ki�i bulunan i�çiler-memurlar, özürlü serbest meslek erbab�, bakmakla yükümlü
oldu�u özürlü ki�i bulunan serbest meslek erbab�na, basit usulde vergilendirilen
özür esnaf, bu haktan yararlanabilecektir.

Sakatlık �ndirimi ve Dereceleri

Maliye Bakanl��� Merkez Sa�l�k Kurulunca tespit edilen çal��ma gücü kay�p
oran�n�n asgari;

● % 80'ini kaybetmi� bulunan hizmet erbab� birinci derece,
● % 60'�n� kaybetmi� bulunan hizmet erbab� ikinci derece,
● % 40'�n� kaybetmi� bulunan hizmet erbab� üçüncü derece, olarak

uygulan�r.

Sakatlık �ndiriminden Yararlanmak

Daha az vergi ödemek ad�na kanuni tabiri ile sakatl�k indiriminden
yararlanmak isteyenler,

Bir dilekçe ve ekinde de a�a��da belirtilen belgelerle birlikte; illerde
Defterdarl�k Gelir Müdürlü�üne, ba��ms�z Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi
Dairesi Müdürlü�üne, di�er ilçelerde Malmüdürlü�üne ba�vuracaklard�r.

Bu ba�vurular�nda ellerinde usulüne uygun düzenlenmi� sa�l�k raporu olanlar
için ba�vurulan Maliye Birimi, belgeler ve rapor Gelir �daresi Ba�kanl���na
gönderir. 

Gelir �daresi Ba�kanl���nda bulunan Maliye Bakanl��� Merkez Sa�l�k Kurulu
raporu inceler ve karar�n� verir. Ba�vuru belgesi ile sa�l�k kurulu raporu
sunmayanlar ise, yerel Maliye Birimi taraf�ndan kendilerine bulunan listedeki
rapor vermeye yetkili en yak�n hastaneye gönderilerek rapor almalar� temin edilir.
Durumlar�na göre de vergi indirim belgesi düzenlenir.

Gereken Belgeler;

Özürlü hizmet erbabı (isçi-memur) için:
a) Çal��t��� i�yerinden alaca�� hizmet erbab� oldu�unu gösterir belge,
b) Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf.

Hizmet erbabının (i�çi-memurun) (ana-baba ve e�in) bakmakla yükümlü
oldu�u özürlü ki�iler için;

a) Ücretlinin çal��t��� i�yerinden alaca�� hizmet erbab� oldu�unu gösterir
belge,

b) Özürlü ki�ilerin nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf�,
c) Özürlü ki�iye bakmakla yükümlü olundu�unu gösteren belge.
Özürlü serbest meslek mensubu için:
a) Vergi kimlik numaras�n� gösteren belge,
b) Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf.

Serbest meslek mensubunun (ana-baba ve e�in) bakmakla yükümlü
oldu�u özürlü ki�iler için;

a) Serbest meslek erbab�n�n vergi kimlik numaras�n� gösteren belge,
b) Özürlü ki�ilerin nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf�,
c) Özürlü ki�iye bakmakla yükümlü olundu�unu gösteren belge
Sakatlık indiriminden yararlanma hakkına sahip basit usulde

vergilendirilen özürlüler için:
a- Vergi kimlik numaras�n� gösteren belge, 
b- Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf.

Bakmakla yükümlü oldu�u özürlü olanlar için:

Sakatl�k indirimi uygulamas�nda bakmakla yükümlü olunan ki�i demek,
özürlü ki�inin tabi oldu�u çal��ma mevzuat� veya ba�l� bulundu�u sosyal güvenlik
kurumunun mevzuat�na göre bakmakla yükümlü say�lan anne, baba, e� ve
çocuklar�d�r.

Sakatlık vergi indirim oranları 2011 yılında;

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  �ndirimi
Tutarları (01.01.2011 Tarihinden �tibaren)
I. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 80’ini kaybetmi� olanlar) 700 TL
II. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 60’�n� kaybetmi� olanlar) 350 TL
III. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 40’�n� kaybetmi� olanlar) 170 TL

Sakatlık  �ndirimi Tutarları:

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  �ndirimi
Tutarları (01.01.2010 Tarihinden �tibaren)
I. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 80’ini kaybetmi� olanlar) 680 TL
II. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 60’�n� kaybetmi� olanlar) 330 TL
III. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 40’�n� kaybetmi� olanlar) 160 TL
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  �ndirimi
Tutarları (01.01.2009 Tarihinden �tibaren)
I. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 80’ini kaybetmi� olanlar) 670 TL
II. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 60’�n� kaybetmi� olanlar) 330 TL
III. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 40’�n� kaybetmi� olanlar) 160 TL
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  �ndirimi
Tutarları (01.01.2008 - 31.12.2008 Tarihleri Arası)
I. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 80’ini kaybetmi� olanlar) 600 TL
II. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 60’�n� kaybetmi� olanlar) 300 TL
III. Derece Sakatlar (Çal��ma gücünün asgari % 40’�n� kaybetmi� olanlar) 150 TL

SAKATLIK �ND�R�M� �Ç�N BA�VURULACAK
MERKEZLER�N �LET���M B�LG�LER�: 

�STANBUL VERG� DA�RES� BA�KANLI�I
Adres: Ankara C. Valilik Kar��s� Ca�alo�lu / Eminönü – �STANBUL

Tel. (Santral): 402 44 00  
Direk Tel.: 0(212) 526 69 06-10  Fax: 526 69 13

�STANBUL DEFTERDARLI�I
Adres: Ankara Cad. 34416 Ca�alo�lu / �STANBUL

Telefon: (0 212) 402 40 00     
Faks: (0 212) 522 04 00

E-Posta: defdb@ist-def.gov.tr
Web Site: http://www.ist-def.gov.tr/

KADIKÖY MALMÜDÜRLÜ�Ü
Adres: Mürver Çiçe�i Sokak  Alt�yol - Kad�köy / �STANBUL

Müdür Tel.: (0216) 337 05 71
Servis Tel.: (0216) 336 05 77

Faks: (0216) 349 05 78
B�ZE ULA�IN

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
E�itim Mah. Kasap �smail Sok. Sad�ko�lu Plaza 5 No: 49 Kad�köy-�stanbul / Turkey

Tel.: 0 216 338 2414 / Fax: 0 216 338 8884

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Dinleme
Atölyesi
ba�l�yor

Kadıköy Belediyesi Engelli
Danı�ma ve Dayanı�ma Birimi,
''Dinleme Atölyesi'' ba�latıyor.

Kadıköy Belediyesi Görme
Engelliler Kütüphanesi'nde

açılacak olan atölye kapsamında
her hafta farklı bir konu ele
alınıp, konuyla ilgili edebi

metinler görme engellilere canlı
olarak seslendirilecek.  

Metin üzerine gerçekle�tirilen
tartı�malar ile görme engellilerin
kendileri üzerine dü�ünmeleri ve

deneyimlerini payla�maları
yoluyla sosyalle�meleri

amaçlanıyor. Aynı zamanda
kütüphanedeki sesli kitap ve
di�er teknolojik donanımları
tanımaları ve kullanmaları

sa�lanacak. �lk atölye çalı�ması
25 Mart cuma günü “Kenneth
Jernigan’la  Körlük Üzerine”

olacak. Detaylı bilgi ve kayıt için
0216 348 42 54 ve 0216 347 46

89 numaralı telefonlar aranabilir.

Kad�köy’de 
in�aat 

gürültüsüne 
SON!..

Kentlinin in�aat
gürültüsünden �ikâyeti

üzerine konuyu �l
Mahalli Çevre

Kurulu’na ta�ıyan
Kadıköy Belediyesi,

ilçede in�aat ve
�antiye çalı�malarına

yeni düzenleme
getirtti. Karar

do�rultusunda
belirlenen gün ve

saatlerde yapılacak
çalı�malara

sınırlamalar getirildi.

Kadıköy
Belediyesi’nin

Rasimpa�a Hizmet
Birimleri'nde Çocuk

Koruyucu Ruh
Sa�lı�ı Merkezi,
Cemal Süreya

Çocuk Etüt
Merkezi,

Rasimpa�a
Gönüllüleri ve
Yelde�irmeni
Projesi ofisi
yer alıyor.

�N�AAT VE �ANT�YE ALANLARI ÇALI�MA SAATLER�

Hafta Sonu Cumartesi Pazar

Bina Yap�m-Onar�m-
Hafriyat-Beton Dökme 10.00-18.00 10.00-18.00

Ta� K�rma, K�r�c� Çal��t�rma
ve Kaz�k Çakma 11.00-18.00 Yap�lamaz

Bina Y�k�m Yap�lamaz

NOT: Yukar�da yer alan çal��ma saatleri s�n�rland�r�lmas� 28.02.2011 tarih ve
108 say�l� �l Mahalli Çevre Kurulu karar� ile yürürlü�e girmi�tir.

Rasimpa�a Hizmet
Birimleri AÇILDI
Rasimpa�a Hizmet
Birimleri AÇILDI
Rasimpa�a Hizmet
Birimleri AÇILDI
Rasimpa�a Hizmet
Birimleri AÇILDI
Rasimpa�a Hizmet
Birimleri AÇILDI
Rasimpa�a Hizmet
Birimleri AÇILDI
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Dün ya n�n en iyi ye di fo to� raf ç� s�n dan bi ri,
sa y� s�z ödül sa hi bi ün lü fo to-mu ha bi ri miz
Ara Gü ler’le soh be ti miz Tak sim’de ki Ara

Ca fe’de ger çek le� ti. Ara Ca fe özel lik le genç le rin
ter cih et ti �i, du var la r� Ara Gü ler’in
si yah-be yaz fo to� raf lar la süs len mi� s� cak ve se -

vim li bir me kan. Ca fe’ye gir di �i miz de Ara Gü ler’i
genç le rin ara s�n da otu rur ken bul duk. 85’lik ko ca ç� -
nar, genç ler le bir lik te otu rup soh bet eder ken,
bir mil yon fo to� raf ka re si ni çek me mi� gi bi mü te va -
z� ve ener jik du ru yor du. 85’lik ta rih abi de siy le hem
�s tan bul’u hem de kim se nin bil me di �i Ara Gü ler’i
ko nu� tuk. 

●Mes lek ya �a m� n�z bo yun ca dün ya n�n de �i -
�ik yer le ri ni fo to� raf la d� n�z ama en çok da �s tan -
bul’u ob jek ti fi ni ze s�� d�r d� n�z, �s ta nul’un ta ri hi -
ne fo to� raf ma ki ne niz le ta n�k l�k et ti niz. Ne ler
de �i� ti �s tan bul'da?

�s tan bul’da bir sü rü �ey de �i� mi� tir. Be nim
ara d� ��m �s tan bul ba� ka �s tan bul’du. Be nim ara d� -
��m �s tan bul Or han Ve li’nin �i iri nin bir kop ya s� -
d�r. Ab dul lah �i na si’nin hi sa r�, Yah ya Ke mal’in
bi zim ede bi ya t� m� z�n var ol du �u bir dev rin ay na -
s� d�r. Be nim ara d� ��m �s tan bul o �s tan bul’dur.
�im di ki �s tan bul be nim için bo zul mu�, mah vol -
mu� ve bit mi� bir �s tan bul’dur.   

● Pe ki ya Ka d� köy? Bi ze Ka d� köy’den, Ka d� -
köy’ün ha ya t� n�z da ki ye rin den bah se der mi si -
niz?

Ka d� köy’de se ne ler ce otur dum Su adi ye �en
So kak'ta evi miz var d�. 1946-47 y�l la r�n da Muh tar
Hil mi Bey’in evi ni tut mu� tuk.  On iki y�l ora lar da
bü yü düm. Son ra Bü yü ka da’ya ta ��n d�k. Ka d� köy
bam ba� ka bir yer di, be nim otur du �um so kak tan,
Muh tar Hil mi Bey’in evi nin ara s�n da 30 kat l� bi -
na lar fa lan var d�. Ba bam ora y� sa t�n al m�� t� ama
an nem de bu ra s� Al la h�n da �� de di sat t�r d�. Sat ma -
say d�k, �im di 3 ta ne blo �um ola cak t�. Ben ava ç� -
kar d�m tü fe �im var d�. Su adi ye’nin ar ka ta ra f� na
da �a ç� kar b�l d�r c�n av lar d�k. �im di an cak oto mo -
bil av lar s� n�z. Ka d� köy’de tram vay gi der di sa� -
dan- sol dan, or ta s� as falt t�. Ara ba lar or ta dan gi -
der di. Gi di�- ge li� tram vay var d�. Ço cuk lu �u mu -
zun gü zel gün le rin de k�z lar la �a� k�n bak kal da bu -
lu nan  “Sa li hin Ye ri” di ye bir mu hal le bi ci var d�.
Bu gün kü mo dern kah ve ler gi bi yer di ora da bu lu -
�ur duk.

● Fo to� raf lar ken bir ne vi ha ya t� n� z� don du -
ru yor su nuz. Geç mi �i ni ze bak t� �� n�z da do la� t� �� -
n�z, bir �ey ler ye di �i niz, e� len di �i niz yer le rin de -
�i� me si si zi üzü yor mu? Bir an lam da ya �a d�k la -
r� n� z� bel ge le yip ge le cek te de ay n� gör mek is ter
miy di niz?

Kal ma m�� bir dün ya y� ha t�r la t� yor ba na, ama
�im di ba� ka bir �e ye al�� ma m�z la z�m ta bi. Ye ni -
den, bir ya� tan son ra ba� ka �e ye al�� mak zor olu -
yor, al�� san ne olur al�� ma san ne olur? 

San ki on la r� don du ru rum hiç de �il se o ha yat -
lar fo to� raf sa ye sin de ta ri he mal ol du. On dan
mem nu num. Sen ar t�k es ki �s tan bul’u bu la maz s�n,
an cak be nim ki tap la r�m da bu lur sun. 

■ ''GÖR SEL TA R�H YA ZI YO RUZ''
● Fo to� raf la r� n�z da ki in san yüz le rin de his -

set ti �im bir hü zün var. Siz bu hüz nü mü ar� yor -
su nuz?

Ben hüz nü ara m� yor dum, in san lar öy ley di...
�s tan bul lu hiç bir za man �s tan bul’da ya �a d� �� n�n
far k�n da de �il di. �s tan bul mü him �e hir ol du �u nun
far k�n da de �il di �s tan bul için mü him �e hir Pa -
ris, Lon dra, New York zan ne der ler di. Ama
�im di bi li yo ruz ki �s tan bul li mon s� kar
bun la ra! New York ne dir ki za val -
l� bir yer, 16 mil yon bo� luk ya -
�ar or da be nim için. Av ru -
pa me de ni ye ti, Ame ri ka
me de ni ye ti ol sun çöp ten
ba� ka bir �ey de �il dir.
Ben ya �an t� n�n fo to� ra f� n�
çe ki yo rum, ya �a m�n ta ri -
hi ni ya z� yo rum. Biz ler as -
l�n da bi rer ta rih çi yiz ve
gör sel ta rih yaz mak ta y�z.
Gör sel ta ri hi bir son ra ki ne -
sil le re ta �� yan alet ler den bi -
ri de fo to� raf t�r.

● Zor lu �art lar al t�n -
day ken (sa va� lar, afet, 6-7
Ey lül vs.) bi le fo to� raf lar
çek ti �i niz. Hem ha yat ta kal -
mak,  hem de fo to� raf çek -
mek zo run da s� n�z. Bu iki -
lem de iken ne ler dü �ün dü -
nüz. Bi ri nin ön plan da ol du -
�u du rum lar ol du mu?

Bir ga ze te ci ob jek tif ol ma -
l� d�r. Te sir al t�n da kal ma ma l� -
d�r. O za man iyi ga ze te ci olur.
Ben de zan ne di yo rum iyi bir

ga ze te ci yim. 
● Fo to� raf lar çe ki len fo to� raf la be ra ber çe -

ken ki �i nin de ruh ha li ni yan s� t�r m�?
Ta bi ki… Onu çe ken dü� me ye ba san, o za ma -

n�n dur du rul du �u an� tes pit eden adam be nim. 
■ ''FO TO� RAF SPON TAN

OL MA LI''
● Fo to� raf ç� çe ke ce �i

fo to� ra fa mü da hil ol ma -
l� m�?

Spon ta ne çek -
me li or ga ni ze

et me me li.
A k  s i

tak -

d i r  -
de ya lan,

u y  d u r  m a
olur. 
● Çek me di �i niz,

çek me yi dü �ün dü �ü nüz
bir yer var m�?
Yok, za ten kal ma m�� t�r da .

Ama adam ola rak var. �ar lo’yu çek -
mek is ter dim, Eins te in'�  çek mek is ter dim.

Ama ma ale sef ben Ara Gü ler ol ma dan öl dü -

ler.
● Fo to� raf tek no lo ji si çok de �i� ti. Siz bu ko -

nu da ne ler dü �ü nü yor su nuz.?
Ye ni tek no lo ji bi ze ko lay l�k sa� l� yor. Di ji tal

fo to� ra f�n da ha ile ri de çok da ha et ki li ola ca �� na
ve ça buk luk ya ra ta ca �� na ina n� yo rum. 

● Ar �i vi niz de ne ka dar fo to� raf var d�r? On -
la r� na s�l sak l� yor su nuz?

Çok var d�r. 1948’de be ri fo to� raf çe ki yo rum.
Gün de 10 ru lo film çek sem bir mil yon dan faz la
fo to� raf ya par. Ta bi bu ka dar fo to� raf olun ca sak -
la ma s� da bir hay li zor olu yor. Uy gun oda s� cak l� -
�� önem li, ru tu bet olun ca ne ga tif ler de bo zul ma lar
olu yor. Ar �iv ci lik ba� ka bir �ey…

● Unu ta ma d� �� n�z
bir fo to� raf an� n�z var
m�?

En önem li an� lar -
dan bir ta ne si Pi cas -
so. Onu çek ti �im
bir gün ba na 'Ni ye
bu ka dar çok fo -
to� ra f� m� çe ki -
yor sun?' di ye
sor du ba na. Ben
de 'Çün kü sen Pi cas so’sun
onun için' de dim. 'Ben de se nin res -
mi ni çi ze yim git ka ��t ka lem bul' de di.

Ben de oda ya ba k� yo rum ka ��t ar� yo rum, dün ya -
n�n en bü yük res sa m� be ni çi ze cek kâ ��t bu la m� -
yo rum. Adam 90 kü sur ya ��n da unu ta cak, bir ki -
tap bul dum ki tap la r�n ba� say fa la r�n da bo� say fa
olur ko par d�m ver dim eli ne… Ba na 'Sen Se zar’a
ben zi yor sun de di. Be ni Se zar’a ben ze te rek çiz di.
Al t� na da Pi cas so di ye im za at t�. Al d�m ki ta b� bir
de bak t�m ki ki tap 50 adet ba s�l m�� ki tap ta an ti ka.
Y�l 1971 Pi cas so’yla rö por ta j� böy le yap t�m.

● Bir çok ödül al d� n�z si zi en çok he ye can -
lan d� ran ödül han gi siy di?

Hiç bi ri he ye can lan d�r ma d� hep si at rak si yon -
du. Ta bi en mü hi mi “Le gi on d’Hon ne ur” ama o
ka dar da mü him de �il di. As l�n da en bü yük ödül
Cum hur ba� kan l� �� Bü yük Ödü lü'dür. Ah met Nec -

det Se zer’in elin den al d�m. 
● Ken di niz ba �a r� l� bu -

lu yor mu su nuz?
Ol san ne olur ol ma san

ne olur... Çok de �er li sin de
ne ol du!
● Re ji sör ve ya oyun ya za -

r� ol mak is te di �i ni zi be lirt mi� -
si niz. Si zi fo to-mu ha bir li �i ne

iten ney di?
Ti yat roy la çok u� ra� t�m. Tah -

si lim ti yat roy du, Muh sin Er tu� -
rul’un ta le be le rin den bi riy dim. Ben

ti yat ro da ol mak is ter dim, ama ak tör
ol mak is te mez dim pi yes ya za r� ol -

mak is ter dim. Ben den ba� ka her kes
re ji sör ol du.Ye ni �s tan bul Ga ze te sin de

ba ba m�n ar ka da �� var d�. Ben  de fo to� -
raf la u� ra �� yor dum. Si ne ma stüd yo la -

r�n da ça l�� t�m yaz la r� ba bam gön de rir di.
Bir gün bü yük bir yan g�n ol du stüd yo da

en son ben kur ta r�l d�m. Son ra ga ze te de
Fo to-Mu ha bir li �e de vam et tim.

Türkiye'de yaratıcı foto�rafçılı�ın uluslararası
alanda ün kazanmı� en önemli

temsilcilerinden olan foto muhabiri/gazeteci
Ara Güler, 60 yılı a�kın süredir foto�raf
çekiyor. Ünlü ünsüz binlerce ki�i onun

karelerinde ölümsüzle�ti. Foto�raf çekmeyi,
''ya�amın tarihini yazmak'' diye tanımlayan
Ara Güler, ''Çekti�im foto�raflar kalmamı�
bir dünyayı hatırlatıyor bana'' diyor. Usta

foto muhabiri dünyanın pek çok yerini
foto�rafladı �imdiye dek ama onun için

�stanbul'un yeri bamba�ka. Ancak kentin
�imdiki hali ustayı üzüyor; ''�imdiki

�stanbul benim için bozulmu�,
mahvolmu� ve bitmi� bir �stanbul’dur...''
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● Gür büz EN G�N

Dün ya n�n ta n� d� �� fo to mu ha bi ri
Ara Güler, 1928’de �stanbul’da

do�du. Gazetecilik ya�am�na
1950’de Yeni �stanbul gazetesinde

ba�lad�. 1956’da Time-Life,
1958’de Paris Match ve Stern

dergilerinin yak�ndo�u foto
muhabirli�ini üstlendi. Ayn�

dönemde Magnum Ajans�’na
kat�ld�. 1961’de �ngiltere’de

yay�mlanan British Journal of
Photography Year Book, onu

dünyan�n en iyi yedi
foto�rafç�s�ndan biri olarak

tan�mlad�. 1962’de Almanya’da
Master of Leica unvan�n� kazand�.

Dünyan�n dört bir yan�nda yüzlerce

sergi açt�. Bertrand Russell’dan
Winston Churchill’e, Arnold
Toynbee’den Picasso’ya, Salvador
Dali’ye kadar birçok ünlü ki�inin
foto�raf�n� çekti, onlarla röportajlar
yapt�. Ara Güler’in foto�raflar�n�n
büyük bir bölümü Paris’te Ulusal
Kitapl�k’ta, ABD’de Nebraska
Üniversitesi Sheldon
Koleksiyonu’nda, ayr�ca Boston,
Chicago ve New York’ta özel
koleksiyonlarda bulunuyor.
Bundan ba�ka Almanya’da,
Köln’de Ludwig Museum’da ve Das
imaginärische Photo-Museum’da
foto�raflar� sergileniyor.

ZAMAN TÜNELiNDE ÖZEL BiRZAMAN TÜNELiNDE ÖZEL BiRZAMAN TÜNELiNDE ÖZEL BiRZAMAN TÜNELiNDE ÖZEL BiRZAMAN TÜNELiNDE ÖZEL BiRZAMAN TÜNELiNDE ÖZEL BiR

ARA…ARA…ARA…ARA…ARA…ARA…

Picasso
Ara Güler’i
çizdi / 1971

Ara
Güler’in
çalı�ma
ofisi
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Sabit bölgelerin
kom�ulu�undaki hareketli

omurga bölgelerinde hareket ve
dolay�s�yla dejenerasyon daha
fazlad�r. Bunun sonucu olarak

dejenerasyon ve disk hernileri en
çok alt servikal ve alt lomber

bölgelerde geli�ir.
Lomber Disk Hernisi (bel fıtı�ı)

Ba� a�r�s�nda sonra insanlar�
t�bbi tedavi aramaya

zorlayan en önemli ikinci
a�r� nedeni olan bel a�r�s�
oldukça s�k görülmektedir.
Bel a�r�s� insanlar�n hem i�

gücü kayb�na sebep
olmakta hem de ekonomik
kayba u�ramalar�na neden
olmaktad�r. Bel a�r�s� bat�
toplumlar�nda, 20-50 ya�
grubunda, en önemli t�bbi

sorun ve mesleki
yaralanma sebebi olarak
gösterilmektedir. 45 Ya�
alt� çal��anlarda en s�k i�

gücü kayb� nedendir.
�nsanlar�n %60-80’i

ya�amlar�n�n herhangi bir
döneminde bel a�r�s�

çekmektedir. Bu ki�ilerin
%35-40’� her ay 24 saat

veya daha uzun süreli bel
a�r�s� tan�mlamakta ve

bunlar�n %15-30 her gün
bel a�r�s�nda

yak�nmaktad�r. Ani bel
a�r�s� ataklar� k�sa sürer

ancak tekrarlar. Bel
a�r�lar�n�n tekrar�nda en güçlü
belirleyici daha önceden bel

a�r�s� geçirmektir.
Bel a�r�s� her zaman bel

f�t���na ba�l� de�ildir. Sinir bas�s�
d���nda bel omurgas� üzerine
olu�an mekanik yüklenme ve

di�er çevre organ veya yap�larda
meydana gelen bozukluklara

ba�l� olarak da bel a�r�s�
olu�abilir. Bununla birlikte bel

f�t���nda en çok görülen �ikayet
bel a�r�s�d�r. A�r� ba�lang�çta,
hiçbir tedavi gerektirmeksizin

düzelebilirken s�k olarak
tekrarlama e�ilimindedir. �leri

dönemlerde bel a�r�s�na yönelik
uygulanan tedaviden istenilen
yan�t elde edilmeyebilir. Bel

f�t���nda ikinci önemli bulgu ise
f�t��a ba�l� sinir kökünün bas�ya
u�ramas� sonucu olu�an kalça

ve bacak a�r�s�d�r. 
Bu a�r� genelde tek bir

bacakta belirgindir. A�r�l�
bacakta uyu�ukluk ve

kar�ncala�ma s�k olarak
kar��m�za ç�kar. A�r�

pozisyon de�i�tirmekle
hatta öksürmek veya
hap��rmakla birlikte

artabilir. �leri dönemlerde
acil cerrahi müdahale
gerektiren bacak veya

ayakta k�smi felçler hatta
idrar tutamama gibi

bozukluklar da geli�ebilir.   
Bel f�t���na ba�l� bel

a�r�s� çok büyük bir oranda
ba�lang�çta hiçbir tedavi

gerektirmeden veya çok az
bir tedavi ile iyile�ir. Bel
f�t��� olgular�n�n ço�unda

uygun ilaç tedavisi ve
yatak istirahati d���nda
ba�ta fizik tedavi olmak
üzere bir çok cerrahi d���

yöntemle hastalar�n büyük
bir bölümünde iyi sonuçlar

al�n�r. Tüm bel f�t���
hastalar�n�n sadece küçük

bir bölümünde (%1-3)
ameliyat gerekir. Ameliyat
gereksiniminin en önemli

nedenlerinin ba��nda di�er
ameliyat d��� yöntemlerle

istenilen iyile�menin
sa�lanamamas� ve �ikayetlerin

s�k tekrarlamas�d�r.
Fizik tedavi, a�r�y� azaltmak,

zay�f kaslar� güçlendirmek,
kas�lm�� kaslar� rahatlatmak,
omurgan�n mekanik stresini

azaltmak, gövde pozisyonunu

düzeltmek ve fiziksel uyumu
iyile�tirmektir. Ancak a��a��daki

bulgular oldu�unda cerrahi
gündeme gelir.

1. Kauda equina sendromu
(idrar�n�n� tutamama, bacaklarda
güçsüzlük, e�er tarz� uyu�ma)
veya belirgin bir kuvvet kayb�

2. Ameliyat d��� di�er tedavi
yöntemlerine ra�men

ba�lang�çta belli belirsizken
zamanla ilerleyen bir nörolojik

defisit (Minimal bir kuvvet kayb�n
ilerlemesi, duyu kusuruna refleks

kayb�n�n da eklenmesi, vb)
3. Konservatif tedaviye

ra�men geçmeyen a�r�
4. A�r� geçse bile y�l içinde

s�k s�k ataklar�n nüksetmesi ve
ki�inin normal hayat�n�

sürdürmesini engellemesi
Bel f�t��� tedavi edilmedi�i

taktirde bas� alt�nda kalan
sinirler zaman içinde görevlerini

yapamaz hale gelir. Sinir
kökünün seviyesine göre

bacakta hissizlik, felç, idrar ve
büyük abdest yapmada sorunlar

ortaya ç�kar. Bunlar kal�c�d�r.
Ameliyat yap�lsa da bir düzelme
görülmez. Bu nedenle ilerleyici

his kayb�, kuvvetsizlik gibi
�ikayetler tespit edildi�inde h�zl�

bir �ekilde ameliyat karar�
verilmelidir.

Servikal Disk Hernisi
(Boyun fıtı�ı)

Servikal disk hernisi
hayat�n 30 ve 40’l�
ya�lar�nda daha s�k

görülür.
Hasta önce boyun ve

omuzda, sonra kolunda
�iddetli bir a�r� hisseder.

Daha önce sa�lam olan
bir diskte travma

sonras�nda ani �ekilde disk
hernisi geli�ebilece�i gibi,

ço�u servikal disk
hernisinde belirgin bir

travma ya da zorlanma
tarif edilmez.

A�r� keskin olabilir
ancak genellikle sürekli ve

künttür. Boyun
hareketleriyle, özellikle

ba�� arkaya do�ru
germekle artar.

Konservatif tedavi:
Ço�u servikal disk hernisi
cerrahi gerektirmez. Yatak

istirahati, boyunluk
kullan�m�, analjezikler, kas

gev�eticiler. Lokal �s�, masaj ve
servikal traksiyon gibi fizik

yöntemler yarar sa�layabilir.
Cerrahi: Omurilikte hasar

yaratan bir santral disk hernisi
ameliyat edilmelidir. Geçmeyen

a�r� ve ilerleyici fonksiyon
bozukluk ve kayb� ameliyat

endikasyonudur.
Lomber dar kanal ya da halk

aras�ndaki ismi ile kireçleme
beldeki omurga içerindeki
sinirlerin geçti�i ana ve tali

kanallar�n�n daralmas� ile olu�an
bir tablodur. Bu durum

yürümekle artan, dinlenmekle
azalan bir bel ve bacak a�r�s�na

neden olur. 
Bel kaymas� (Spondilolistezis)

bir vertebra gövdesinin alttakinin
üzerinden öne do�ru kaymas�d�r.

Omurgadaki kemik-eklem
bozukluklar�, ba�larda
kal�nla�ma, kalsifikasyon

bozuklu�u, kanal darl��� ile
giden tüm bu dejeneratif
de�i�ikliklere “Spondiloz”

diyoruz.
Omurgan�n yük ta��yan

ve hareketli olan
bölgelerinde dejenerasyon

çok olur. Boyun ve bel
bölgesinde dejenerasyon

yo�undur.
Spinal tümör terimi

omurga veya omurilikte
yerle�en tümörleri kapsar.

Bunlar bölge dokulardan
ç�km�� primer tümörler
olabildikleri gibi ba�ka

yerden s�çram�� (metastatik)
tümörler de olabilirler

SP�NAL TRAVMA
Omurgan�n, omurili�in ya

da ikisinin birden
yaralanmas�.

Omurga yaralanmalar�n�n
yar�ya yak�n� servikal

(boyun) bölgede,
kalan� ise torakal (s�rt)

ve lomber (bel)
bölgede görülür.   
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Mer ha ba Sev gi li Hay van Dost la r�,
Ül ke miz de ki ilk ve tek ev cil hay van kan ban ka s� n�n �s -

tan bul'da ol du �u nu bi li yor muy du nuz? Bu so ru ya ha y�r
ya n� t� ve ren le rin evet di yen ler den da ha faz la ol du �u nu
tah min edi yo rum.

As l�n da 2006 y� l�n da or ta ya ç� kan ve be� y�l d�r ba �a -
r�y la yü rü tü len bir pro je. Pro je ye �s tan bul Üni ver si te si Ve -
te ri ner Fa kül te si ev sa hip li �i ya p� yor. Ö� re tim üye si  Prof.
Dr. Sa y�n Mu rat Ars lan'�n ön cü lü �ün de yü rü tü len bu pro -
jey le hay van lar için yük sek ka li te li kan ürün le ri nin sa� lan -
ma s�, ürün le rin has ta n�n mak si mum ya ra r� na kul la n�l ma s�
ve ve te ri ner he kim le re kan nak li ko nu sun da reh ber lik hiz -
met le ri nin ve ril me si he def len mi� tir. Kan ban ka s� n�n ku rul -
ma s�n da eme �i ge çen her ke se te �ek kür le ri mi su nu yo -
rum. El bet te hay van lar da in san lar gi bi ame li yat, trav ma -
tik-ka na ma l� ya ra lan ma lar ve ya ba z� has ta l�k du rum la r�n -
da kan nak li ne ih ti yaç du yar lar. Ge li� mi� ül ke ler de hay -
van kan ban ka la r� n�n ku rul ma s� na pa ra lel ola rak hay van -
lar da ve özel lik le kö pek ler de kan nak li bi linç li ve yay g�n
bir �e kil de ya p�l mak ta d�r. �n san lar da ki gi bi gö nül lü kan
ve ri ci hay van lar dan al� nan kan lar erit ro sit (kan hüc re le ri)
ve plaz ma (ka n�n s� v� k�s m�) ol mak üze re ürün le ri ne ay r� -
la rak, ürün ler uy gun or tam lar da sak lan mak ta ve ih ti yaç
du yul du �un da kul la n� ma su nul mak ta d�r. Böy le ce bir kan
ör ne �in den dört hay va na kan ve ri le bi le rek, ka n�n hem
da ha eko no mik kul la n� m� sa� lan mak ta, hem de acil du -
rum lar da ba� vu ru la cak bir mer ke ze ka vu �ul mu� ol mak -
ta d�r. Söz ko nu su ban ka hiç bir kar güt me den ta ma men
gö nül lü lük esa s� na gö re ça l�� mak ta d�r. Bu ne den le du -
yar l� hay van se ver le rin bu pro je -
ye des tek ver me le ri bü yük
önem ar zet mek te dir. Pro je kap -
sa m�n da ev cil hay van kan ban -
ka s� na kat k� da bu lun mak is te -
yen hay van se ver le rin kö pek le ri
üc ret siz ola rak sa� l�k ta ra ma s�n -
dan ge çi ril mek te ve kan grup la r�
be lir len mek te dir. Ge nel lik le hiç -
bir anes te zi ye ge rek du yul ma -
dan kö pek ler ayak tay ken ve ya
otu rur ken ve na ju gu la ris ten (bo -
yun dan) kan ko lay l�k la al� na bil -
mek te ve ya p� lan test ler le kan grup la r� tes pit edil mek te -
dir. Do nö rün ( ve ri ci hay va n�n) 1 ile 9 ya� ara s�n da, 25 Kg.
dan faz la vü cut a��r l� �� na sa hip ol ma s�, sa kin mi zaç l�, a�� -
la r� n�n dü zen li ya p�l m�� ol ma s�, en fek si yöz has ta l�k la r� n�n
bu lun ma ma s� ve di �er test ler le ara nan kri ter le re sa hip ol -
ma s� ge rek mek te dir. Yi ne kö pe �i niz den kan al� na bil me si
için mut la ka iç ve d�� an ti pa ra zi ter ilaç la r� n�n dü zen -
li ola rak ya p�l m�� ol ma s�, kö pe �i niz di �i ise ge be lik ge çir -
me mi� ve ya k� s�r la� t� r�l m�� ol ma s� ge rek mek te dir. Kan
ba �� ��n dan ön ce kö pe �i ni ze check-up ya p� la rak kan pro -
fi li ne, ka ra ci �er ve böb rek fonk si yon la r� na ba k�l mak ta ve
kan pa ra zit le ri nin var l� �� aç� s�n dan kon trol edil mek te dir.
Kan pa ra zi ti tes pit edi len kö pek ler kan ba ��� la ya maz lar.
Te da vi edil me li dir ler. Do nör ada y� n�n, kan pa ra zi ti en fek -
si yo nu nun olup ol ma d� �� ve ya da ha ön ce den ge çi rip ge -
çir me di �i la bo ra tu var da test edil dik ten ve so nuç lar ne ga -
tif ç�k t�k tan son ra ka bu lü ya p�l mak ta d�r.

Kan ver mek kö pe �in oyun, t�r man ma, ko� ma gi bi
nor mal ak ti vi te le ri ni sür dür me si ni en gel le me mek te, kan
ver me den ön ce kö pe �in eks tra bes len me si ge rek me -
mek te dir. �n san lar da ol du �u gi bi kö pek or ga niz ma s� k� sa
sü re de ve ri len ka n� ye ri ne koy mak ta d�r. Kö pe �i niz den
sa� l�k du ru mu ve kan de �er le ri ne gö re y�l da dört kez kan
al� na bil mek te dir. Sa� l�k l� bir kö pe �i niz var sa, ka za ge çir -
mi� ve ya has ta ba� ka bir kö pe �e kö pe �i ni zin kan ver me -
si ni sa� la ya rak bir ha yat kur ta ra bi lir si niz. Unut ma y� n�z ki
bir gün si zin mi nik dos tu nu zun da ka na ih ti ya c� ola bi lir.
Kö pe �i ni zin üc ret siz kan tah lil le ri nin ya p�l d� ��, kan gru bu -
nun be lir len di �i ve ge nel bir sa� l�k kon tro lün den ge çi ril di -
�i bu prog ra ma ka t�l ma ya ka rar ve ren le rin, �s tan bul Üni -
ver si te si Ve te ri ner Fa kül te si Fiz yo lo ji Ana bi lim Da l� Av c� -
lar/�st. Tel: 0212 473 70 70 (17242) ye ba� vur ma la r� n� ve
çev re niz de ki di �er hay van se ver le ri bu ko nu da bil gi len dir -
me ni zi önem le tav si ye edi yo rum.

Ho� ça ka l�n...

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ

EVCİL HAYVAN
KAN BANKASI

Sa� l�k ç� lar T�p Bay ra m�’n� kut la d�
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● Cansu ÇA�IRTEK�N

14 Mart T�p Bay ra m� ne de niy le Göz te pe E�i tim ve
Ara� t�r ma Has ta ne si'nde bir tö ren dü zen len di. Ata -
türk'ün hu zu run da 1 da ki ka l�k say g� du ru �un da bu -

lu nul ma s� ve �s tik lal Mar ��'n�n okun ma s� n�n ar d�n dan
ba� la yan prog ra m�n aç� l�� ko nu� ma s� n� Ba� he kim Doç.
Dr. Ali R� za Oda ba� yap t�. Mul ti viz yon gös te ri si su nu -
lan prog ram, �s tan bul �l Sa� l�k Mü dü rü Prof. Dr. Ali �h -
san Do ku cu ve �s tan bul Me de ni yet Üni ver si te si Rek tö -
rü, has ta ne nin es ki ba� he ki mi Prof. Dr. Ha mit Okur 'un
ko nu� ma s�y la de vam et ti. Tö ren de 2010-2011 dö ne min -
de emek li olan 11 ho ca ve ça l� �a na, ay n� dö nem de do -
çent lik ve pro fe sör lük ün va n� n� alan top lam 9 ki �i ye pla -
ket le ri ve ril di.

Tö ren de ay r� ca dö nem de bi lim sel ya y�n ve pos ter le irn
de �er len di ri lem si için ku ru lan ko mis yon seç ti �i ça l�� ma -

lar dan ilk 3'e gi ren le re de pla ket su nul du. Mü zik gru bu
Kalk he don2un bir din le ti sun du �u, Üs kü dar Ce mi yet Halk
Oyun la r� eki bi nin sah ne al d� �� prog ram, has ta ne mü dü rü
Ömer �a han 'a te �ek kür bel ge si su nul ma s� n�n ar d�n dan so -
na er di. 

�
s tan bul �l Ta r�m Mü dür lü �ü bün -
ye sin de 1985 y� l�n dan be ri fa ali -
yet gös te ren Hay van Mu aye ne,

Te da vi ve A�� la ma Mer ke zi, ye ni le -
ne rek tek rar hiz me te aç�l d�. �l Ta r�m
Mü dür lü �ü’nün Ba� dat Cad de -
si’nde ki mer kez bi na s�n da bu lu nan
kli nik te, sa bah 09:00 ile ak �am
16:00 sa at le ri ara s�n da evi mi zin se -
vim li dost la r� na kli nik mu aye ne, te -
da vi, a�� la ma, pa ra zi ter te da vi ler, k� -

s�r la� t�r ma, cer ra hi ope ras yon lar, çip
uy gu la ma s� ile da n�� man l�k hiz met -
le ri ve ri li yor. Aç� l� �� ya pan �l Ta r�m
Mü dü rü Ah met Ka vak, kli ni �in tüm
�s tan bul’a hiz met ve re ce �i ni söy le -
di. Ta r�m ve Kö yi� le ri Ba kan l� ��
Dö ner Ser ma ye �� let me le ri Uy gu la -
ma Yö net me li �i ge re �i üc ret li olan
mer kez le il gi li bil gi ve ran de vu için
0 216 468 21 00 (1208) nu ma ra l� te -
le fon ara na bi lir.

Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i
ta ra f�n dan, Ka d� köy Be le di -
ye si  Ço cuk Etüt Mer kez le -

ri'nde ki ö� ren ci le re yö ne lik dü zen -
le nen sa� l�k se mi ner le ri nin ikin ci si
ger çek le� ti ril di. Bu se mi ner de, Bed -
ri Rah mi Eyü bo� lu Ço cuk Etüt
Mer ke zi'nde ki il kö� re tim 3,4 ve 5
s� n�f  ö� ren ci le ri ne, Dum lu p� nar
Sa� l�k Po lik li ni �i  he kim le rin den
Dr. �l han Ma ki na c�  ta ra f�n dan “

Grip ve Grip ten ko run ma yol la r�”
ko nu su an la t�l d�. Ma ki na c�,  ço cuk -
la ra mev sim iti ba riy le çok gö rü len
grip ten na s�l ko ru na cak la r� ö� ret ti,
grip a�� s� ko nu sun da bil gi ler ver di.
So ru-ce vap �ek lin de de vam eden se -
mi ner de Dr. �l han Ma ki na c�, ço cuk -
la r�n grip le il gi li me rak et tik le ri so -
ru la r� ce vap lan d�r d�. Se mi ner le rin
so nun da ço cuk la ra an la t� lan ko nu ya
uy gun ola rak ka ��t men dil da �� t�l d�.

T.C.                                              
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans

HASTALIKLARIN ALTINDA YATAN 
GERÇEK NEDENLER NELERD�R?

FIRAT ÇAKIR

25 Mart Cuma Saat: 19.00 – 21.00

S�k s�k bo�az�n�z m� a�r�yor?
Kab�zl�k m� ya��yorsunuz?

Mide a�r�lar�n�z ve ba� a�r�lar�n�z artt� m�?
A�r�l� adet mi görüyorsunuz?

Böbrek hastas� m�s�n�z?

Dünya var oldu�undan bugüne kadar çe�itli hastal�klar ya��yoruz. 
Kimi hastal���m�z ilaçla, kimisi ameliyat, kimileriyse alternatif

yöntemlerle tedavi edilmeye çal���l�yor. Bazen ba�ar�l� bazense
ba�ar�s�z olunuyor.

Gerçekte ya�ad���m�z hastal�klar�n neden kaynakland���n�, bu
hastal�klara dü�ünce yap�m�z�n ne kadar etki etti�ini hiç bilemedik.

ÖNEML� OLAN ZEH�RL� OTU BUDAMAK DE��L
OTU SÖKÜP ATMAKTIR.

E�er siz çekti�iniz bu a�r�lar�n gerçek nedenini bir bilsem diyorsan�z 
o zaman gelin bu sorunlar� birlikte çözelim.

�stanbul Ki�isel Geli�im Dünyas� Derne�i Katk�lar�yla
Haz�rlanm��t�r

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklar�m�z
numaralanm��t�r. Yer numaras� fi�lerinizi en erken konferans

zaman�ndan 1 saat önce alabilirsiniz.

ADRES / YER
T.C. KADIKÖY BELED�YES�

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I

TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23
19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr

BEL VE BO YUN HAS TA LIK LA RI NA
GE NEL BA KIŞ 

En hareketli bölgeler olan boyun (servikal) ve bel
(lomber) bölgelerinde dejenerasyon ve fıtık (disk

hernisi) geli�me oranı en yüksektir.

�la
n 

ha
b

er

Nöro�irurji Uzm.
Dr. Osman Arıca

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

Ya�l�l�kta 
kaliteli 
ya�am

Ülkemizde her yıl 18-
24 Mart tarihleri

arasında kutlanan
''Ya�lılar Haftası''nda

Kadıköy'de de
etkinlikler yapılacak.
Kadıköy Belediyesi

Kültür ve Sosyal ��ler
Müdürlü�ü, Ya�lılar
Haftası kapsamında;
ya�lıların daha kaliteli
bir ya�am sürmesine

katkıda bulunmak amacıyla,
ya�lılık sorunlarının çözüm

yollarının ele alınaca�ı
“Ya�lılıkta Kaliteli Ya�am”

konulu panel düzenleyecek.
Panelde Ankara Üniversitesi

Sa�lık Bilimleri Fakültesi.
Sosyal Hizmet Bölüm

Ba�kanı Prof. Dr. �engül
Hablemito�lu, Ankara

Üniversitesi Sa�lık Bilimleri
Fakültesi. Sosyal Hizmet

Bölümü Ö�retim Görevlisi
Doç.Dr. Emine Özmete, Özel

NP�stanbul Nöropsikiyatri
Hastanesi Psikiyatri Uzmanı

Dr. O�uz Tan ve Sosyal
Hizmetler Kurumu

Bahçelievler Huzurevi
Müdür Yardımcısı Taner

Artan birer konu�ma
yapacaklar. 24 Mart
Per�embe günü saat

14.00'te Kadıköy Belediyesi

Caddebostan Kültür Merkezi
B Salonu'nde

gerçekle�tirilecek olan
panele tüm yurtta�lar

davetli. Kadıköy Belediyesi
Kültür ve Sosyal ��ler
Müdürlü�ü, ya�lılar

haftasında bir etkinli�e daha
imza atıyor. Fikirtepe E�itim

ve Sosyal Destek
Merkezi'nde 60 ya� ve üstü
ya�lılara yönelik düzenlenen
“Bilgisayar Okur Yazarlı�ı”

ve “Egzersiz Programı”
e�itimini ba�arıyla

tamamlayan yurtta�lara 18-
24 Mart Ya�lılar Haftası

kapsamında katılım belgeleri
verilecek. 23 Mart Çar�amba
günü saat 14.00'te Kadıköy

Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi A Salonu'nda

yapılacak olan sertifika
töreni Kadıköylülerin

katılımına açık.
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�stanbul Gençlik ve Spor �l
Müdürlü�ü ile �stanbul Milli E�itim
Müdürlü�ü'nün düzenledi�i �stanbul

Liseleraras� Erkekler Voleybol
�ampiyonas�nda Kad�köy Habire Yah�i
Lisesi �ampiyon oldu. Tuna Lisesi’ni

final kar��la�mas�nda 25-18, 33-31, 25-23, 12-25, 15-
11’lik setlerle 3-2 ma�lup eden Habire Yah�i Lisesi
yeni hedefini belirledi: Türkiye �ampiyonlu�u… 7
Mart Pazartesi günü Bayrampa�a Tuna Lisesi’yle

yapt��� maç� 3-2 kazanarak �stanbul 1.si olan Habire
Yah�i Lisesi’nin sergiledi�i ba�ar� nedeniyle �u

günlerde lisede adeta bayram havas� esiyor. Habire

Yah�i Lisesi elde etti�i �ampiyonlukla 29-
Mart-2-Nisan tarihleri aras�nda Adana'da

düzenlenecek olan Türkiye yar� finallerine
kat�lmaya da hak kazand�. Lisenin resmi
internet sitesinden yap�lan aç�klamada;
“Tek hedefimiz Türkiye �ampiyonlu�u.

Tak�m�m�z� kazand��� ola�anüstü ba�ar�dan ötürü tebrik
ediyoruz. Bu büyük ba�ar�n�n mimar�; can�n� di�ine

takarak çal��an sporcular�m�z ve hocalar�na ,ayr�ca her
zaman onlara büyük destek olan ba�ta okul müdürümüz

Osman Gökdere olmak üzere tüm idarecilerimize
te�ekkür ediyoruz. Tüm Habire Yah�i Ailesi olarak

kalbimiz ve deste�imiz her zaman tak�m�m�zla.” denildi.

18 MART - 24 MART 2011   

S
P
O
R

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak dörtlü finalin ilk
gününde Fenerbahçe Acıbadem ile Vakıfbank Güne� Sigorta Türk Telekom arasında

yapılacak yarı final mücadelesi saat 18.00'de, Rabita Bakü (Azerbaycan)-Scavolini
Pesaro (�talya) arasındaki yarı final maçı ise saat 15.00'da ba�layacak. �lk gün

maçlarını kazanan takımlar, 20 Mart Pazargünü saat 18.00'de finalde kar�ıla�acak. �lk
gün maçlarını kaybedenler ise pazar günü saat 15.00'da üçüncülük mücadelesinde

kar�ı kar�ıya gelecek. Dörtlü finalin programı �öyle: 19 Mart Cumartesi: 15.00 Rabita
Bakü-Scavolini Pesaro 18.00 Fenerbahçe Acıbadem-Vakıfbank Güne� Sigorta Türk

Telekom  20 Mart Pazar: 15.00 Üçüncülük maçı  18.00 Final maçı 

ÜN�VERS�TELER aras� voleybol ligi fikstürü  ve
maç program� belli oldu. Bayanlar ve erkekler olmak

üzere iki kategoriden olu�an liglerde gruplardaki
tak�mlar da belirlenirken, maçlar 14-30 Mart 2011

tarihleri aras�nda Y�ld�z Teknik Üniversitesi Davutpa�a
Spor Salonu’nda yap�lacak. Müsabakalar sonucunda
kad�nlar ve erkeklerde ilk iki s�ray� alan üniversiteler
“Süper Lige Terfi” müsabakalar�na kat�lmaya hak

kazanacaklar. Müsabakalar sonucunda Kad�nlarda ve
Erkeklerde A-B Grubunda son s�ray� alan üniversiteler

bir alt lige dü�ecekler.

BAYANLAR VOLEYBOL 1.L�G GRUBU
A GRUBU

1- YILDIZ TEKN�K
2- SABANCI

3- HAL�Ç
4- �ST.AYDIN
5- BO�AZ�Ç�

B GRUBU
1- KAD�R HAS
2- �ST.KÜLTÜR

3- �ST.AREL
4- YED�TEPE

ERKEKLER  VOLEYBOL 1.L�G GRUBU 
A GRUBU

1- SABANCI
2- YILDIZ TEKN�K

3- �TÜ
4- YED�TEPE
5- �ST.ÜN�V.

B GRUB
1- OKAN

2- �ST.B�LG�
3- D.H.O

4- �ST.AYDIN

ERKEKLER  VOLEYBOL 1.L�G GRUBU 
A GRUBU

1- SABANCI
2- YILDIZ TEKN�K

3- �TÜ
4- YED�TEPE
5- �ST.ÜN�V.

B GRUB
1- OKAN

2- �ST.B�LG�
3- D.H.O

4- �ST.AYDIN

VOLEYBOL �AMP�YONLAR L�G� F�NAL PROGRAMI

FiLEDE
ÜNiVERSiTELiLER

KAR�ILA�IYOR

YAZ sezonu için haz�rl�klar yava� yava� ba�larken, su sporlar�n�n önde gelen dallar�nda da yaza
haz�rl�k ba�lad�. Bunlardan biri de dal�� sporu. Türkiye Sualt� Sporlar� Federasyonu taraf�ndan

28 Mart-03 Nisan 2011 tarihleri aras�nda �stanbul’da Kozyata�� Kültür Merkezi’nde Rehber Dal�c� E�itimi
düzenlenecek. Türkiye Sualt� Sporlar� Federasyonu’nun resmi internet sitesi olan http://www.tssf.gov.tr

adresinden yap�lan aç�klamada; 28 Mart tarihinde düzenlenecek olan deniz çal��malar� için yerin
duyurulaca�� belirtildi. Kat�l�m�n 75 ki�i ile s�n�rland�r�ld���n�n duyuruldu�u sitede kat�l�m ili ilgili olarak

verilen bilgide; isteyenlerin evraklar�n� 22.03.2011 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonun �stanbul ofisi
adresinde olacak �ekilde iletilmesini sa�lamalar� gerekti�i, e�itim tarihinde elden herhangi bir evra��n
teslim al�nmayaca�� vurgulan�rken, e�itim dosyalar�n� belirtilen tarihe kadar federasyona iletmeyenlerin

veya eksik ileten adaylar�n e�itime al�nmayaca�� belirtildi.

Reh ber Da l� c� E�i ti mi
Ka d� köy’de dü zen le ne cek!

Mayadrom Sports Center, TOÇEV ile birlikte
ba�lattı�ı aktiviteyle okuma istekli

çocuklarımıza hayaller kurabilecekleri yepyeni
kitaplar gönderiyor.

De rin oku ma ar zu suy la
Ana do lu’da çar pan kü -
çük yü rek le ri Ma yad rom

Sports Cen ter üye le ri ve TO -
ÇEV unut mu yor… E�i tim ola -
nak la r� mad di aç� dan k� s�t l� il -
kö� re tim ça ��n da ki ço cuk la r�n,
ye ni ki tap lar la bu lu� tu rul ma s�,
ha yat la r� na fark l� bir umut ve
he ye can la de vam et me le ri ni
sa� la mak ama c�y la Eti ler ve
Çek me köy Ma yad rom Sports
Cen ter üye le ri 14 �u bat-14
Mart ta rih le ri ara s�n da ger çek -
le� tir di. Spor ku lü bü nün üye le ri

kam pan ya kap sa m�n da ih ti ya c�
olan ço cuk la r�n e�i tim le ri ne
kat k� da bu lu na bil mek, on la ra
des tek ol mak, ay d�n l�k Tür ki -
ye’nin ge le cek nes li ne e�i tim
yo lun da bir ki lo met re ta �� ol -
mak ama c�y la ki tap gön der di.
TO ÇEV ara c� l� ��y la Tür ki -
ye’nin dört bir ta ra f� na ço cuk la -
r�n oku ma s� için ki tap se fer ber
olan spor mer ke zi, üye le ri ni
kam pan ya ya des tek ol ma ya da -
vet et ti.  Kam pan ya kap sa m�n da
her 10 TL’lik öde me ile 5 adet
ki tap sa t�n al� na bil di.

MAYADROM’dan
ör nek kam pan ya
MAYADROM’dan
ör nek kam pan ya
MAYADROM’dan
ör nek kam pan ya
MAYADROM’dan
ör nek kam pan ya
MAYADROM’dan
ör nek kam pan ya
MAYADROM’dan
ör nek kam pan ya

E��T�MLE birlikte, sportif ve kültürel aktivitelere
de büyük önem veren Özel ALEV Okullar�; düzenli

olarak gerçekle�tirdi�i kamplarda yar��ç�lar
yeti�tiriyor. Okulun kayak tak�m�, son olarak, Ocak

ay�nda Uluda�’da yap�lan �stanbul Kayak �l
Birincili�i Yar��malar�’nda çe�itli dallarda toplam

sekiz madalya kazan�rken, �SS �stanbul Okullararas�
Kayak Ligi 1. Etap Yar��lar�’nda ald��� madalya ve
derecelerle okullar aras�nda birinci s�raya yerle�ti.

7-8 Ocak 2011 tarihlerinde Uluda�’da
gerçekle�tirilen �stanbul �ampiyonas�’na 20

sporcusuyla kat�lan Özel ALEV Okullar�, “Slalom”
ve “Büyük Slalom” dallar�nda toplam sekiz

madalya kazan�rken, 15 sporcusuyla 1. Etap
Yar��lar�’na kat�lma hakk�n� kazand�. Geçen y�l�n

Uluslararas� Çocuk Kupas� birincisi Ezgi Özçelikel,
bu y�l bir ya� büyüklerle yar��mas�na ra�men

“Slalom” dal�nda 3., “Büyük Slalom” dal�nda 2.
oldu. Yine okulun milli kayakç�lar�ndan Güne�
Dinçer ise iki dalda birden birincilik kazand�.

Gerçekle�tirdi�i kamplarla ö�rencilerine elit bir
kayak e�itimi sunan Özel ALEV Okullar�; üçü yar�y�l

tatilinde olmak üzere y�l içinde toplam alt� kamp
düzenliyor. Bunlardan be�ine ana s�n�f�, ilkö�retim

1, 2, 3. s�n�f ö�rencileri velileriyle, birine de
ilkö�retim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. s�n�f ö�rencileri yaln�z
olarak kat�l�yorlar. �lki Aral�k ay�nda gerçekle�tirilen

kamplar; yar�y�l tatilinde üç dönem halinde
düzenleniyor. Büyük s�n�flar�n kat�ld��� yar�y�l kamp�,

bu y�l 28 Ocak – 3 �ubat tarihleri aras�nda
yap�l�rken, küçük ö�rencilerin kat�ld��� yar�y�l

kamplar� 3 – 8 �ubat ile 8 – 13 �ubat tarihleri
aras�nda gerçekle�ti. Okulun bundan sonraki ilk

kamp� 24 – 27 �ubat tarihleri aras�nda, son kamp�
ise 17-20 Mart tarihleri aras�nda düzenlenecek.

Kamplarda; Özel ALEV Okullar� kayak ö�retmenleri,
di�er kayak kamplar�ndan farkl� olarak, kat�lan
ö�rencilerin seviyelerine uygun en çok 6 ki�ilik

gruplarla günde toplam 4 saat kayak dersi
veriyorlar.

VOLEYBOL ERKEKLER 1.L�G MAÇ PROGRAMI

1 .MAÇ 14 MART 2011 PAZARTES� 2 .MAÇ 16 MART ÇAR�AMBA

A GRUBU B GRUBU

2-3 YILDIZ TEKN�K- �TÜ(10.30) 1-3 OKAN-D.H.O (10.30)

1-4  SABANCI – YED�TEPE(12.00) 4-2 �ST.AYDIN-�ST.B�LG�   (12.00)

5 BAY  �ST.ÜN�V.

B GRUBU A GRUBU

1-4 OKAN – �ST. AYDIN (14.00) 5-3 �ST.ÜN�V.-�TÜ  (14.00)

2-3  B�LG� – DHO (15.30) 1-2 SABANCI – Y.TEKN�K  (15.30)

4 BAY

3.MAÇ 18 MART 2011 CUMA                    4.MAÇ   23 MART 2011ÇAR�AMBA      

A GRUBU A GRUBU

4-2 YED�TEPE-Y.TEKN�K (10.30) 3-1 �TÜ – SABANCI (10.30)

5-1 �ST.ÜN�V.-SABANCI (12.00) 4-5 YED�TEPE-�ST.ÜN�V (12.00)

3 BAY �TÜ 2 BAY YILDIZ TEKN�K

B GRUBU

3-4 D.H.O.-�ST.AYDIN (14.00)

1-2 OKAN – B�LG� (15.30)

5 .MAÇ  25 MART 2011 CUMA

A GRUBU

2-5  Y.TEKN�K – �ST.ÜN�V. (10.30)

3-4  �TÜ – YED�TEPE (12.00)

1 BAY SABANCI

6 .MAÇ  28 MART 2011 PAZARTES�

(A1-B2) (10.30)

(A2-B1) (12.00)

7 .MAÇ  30 MART 2011 ÇAR�AMBA

(A1 - B2) MAGLUBU – (A2 - B1) MAGLUBU        (10.30)

(A1 – B2) GAL�B� – (A2 – B1) GAL�B�                   (12.00) 

VOLEYBOL BAYANLAR 1.L�G MAÇ PROGRAMI

1 .MAÇ 15 MART 2011 SALI         2 .MAÇ 17 MART  PER�EMBE

A GRUBU B GRUBU

1-4 Y.TEKN�K – �SY.AYDIN (10.30) 1-3 KAD�R HAS-�ST.AREL (10.30)

2-3 SABANCI – HAL�Ç (12.00) 4-2 YED�TEPE-�ST.KÜLTÜR (12.00)

5 BAY  BO�AZ�Ç�

B GRUBU A GRUBU

1-4 KAD�R HAS – YED�TEPE (14.00) 5-3 BO�AZ�Ç�-HAL�Ç (14.00)

2-3 �ST.KÜLTÜR-�ST.AREL (15.30) 1-2 Y.TEKN�K – SABANCI (15.30)

4 BAY  �ST.AYDIN

3.MAÇ 21 MART 2011 PAZARTES� 4.MAÇ  23 MART 2011ÇAR�AMBA      

A GRUBU A GRUBU

4-2 �ST.AYDIN-SABANCI (10.30) 3-1 HAL�Ç – Y.TEKN�K (14.00)

5-1 BO�AZ�Ç� – Y.TEKN�K (12.00) 4-5  �ST.AYDIN – BO�AZ�Ç� (15.30)

3 BAY HAL�Ç 2 BAY  SABANCI

B GRUBU

3-4 �ST.AREL-YED�TEPE (14.00)

1-2 KAD�R HAS-�ST.KÜLTÜR (15.30)

5 .MAÇ  25 MART 2011 CUMA

A GRUBU

2-5  SABANCI-BO�AZ�Ç� (14.00)

3-4  HAL�Ç – �ST.AYDIN  (15.30)

1 BAY 

6 .MAÇ  28 MART 2011 PAZARTES�

(A1-B2) (14.00)

(A2-B1) (15.30)

7 .MAÇ  30 MART 2011 ÇAR�AMBA

(A1 - B2) MAGLUBU – (A2 - B1) MAGLUBU (14.00)

(A1 – B2) GAL�B� – (A2 – B1) GAL�B�            (15.30)

HABiRE YAH�i �STANBUL 1.’Si
Habire Yah�i için

�stanbul �ampiyonası
geride kaldı. �imdi

sırada Türkiye
�ampiyonası var.

Rehber Dalıcı
E�itimi’nin

28 Mart-3 Nisan
2011 tarihleri

arasında
Kozyata�ı Kültür

Merkezi’nde
düzenlenece�i

açıklandı.

Özel Alev
Okulları’nın
kayakçıları

YİNE ŞAMPİYON!
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● Gökçe UYGUN

No bel li ya za r� m�z Or han Pa muk, �eh rin kar la
kap l� so kak la r�n da do la ��p, çay ha ne le rin de
za man ge çir mi� ti. Ce mal Sü re ya onun için

''be yaz uy ku suz uzak ta'' sa t�r la r� n� yaz m�� t�. Re ha
Er dem'in Kos mos, Ze ki De mir ku buz'un Ka der,
Mu rat Sa ra ço� lu'nun De li De li Ol ma, Re is Çe lik'in
�nat Hi ka ye le ri film le riy le be yaz per de de boy gös -
ter mi� ti. Hem ede bi ya ta hem si ne ma ya il ham ve ren
Kars �eh rin den bah se di yo ruz. Kars, y� l�n bü yük bö -
lü mü kar la kap l�. Yol la r� ka pa tan kar, i� siz lik ve
yok su lu �un ha kim ol du �u kent te ya �a m� da ha da
zor la� t� r� yor. K�� gün le rin de ha yat 17.00'de bi ti yor
Kars'ta. So �uk tan ka çan Kars l� lar ev le ri ne çe ki li yor.
�� te bu gay ri sos yal or ta m� de -
�i� tir mek is te yen Kars Be le di -
ye si, k� ��n en yo �un za man la -
r� n�n ya �a d� �� bu gün ler de
kent te bir fes ti val dü zen le di;
Kars Kül tür ve Sa nat Fes ti va -
li... Biz de �s tan bul'dan bir grup
ga ze te ci, ya zar, si ne ma c� ve
ede bi yat ç� ola rak Kars'tay d�k.
"Be yaz Uy ku suz Uzak ta" slo ga -
n�y la dü zen le nen fes ti val, tam 1
haf ta sür dü. Fes ti va lin ilk gü nü
�ev val Sam sah ne al d�, son ra ki
gün Pin ha ni. Ta kip eden gü nün
ko nu �u ise Ay nur'du. Kars l� la r�n kon ser le re il gi si
yo �un du. Ek si de �er ler de sey re den so �uk ha va ya
al d� r�� et me den kon ser me ka n� n� dol dur du lar, �ar k� -
la ra hep bir a��z dan e� lik et ti ler. Fes ti val kap sa m�n -
da ay r� ca ser gi ler aç�l d�, eb ru, re sim, hat, mü zik atöl -
ye le ri dü zen len di, söy le �i ler ger çek le� ti ril di. Fes ti -
val de bir de pa nel dü zen len di. Ba� l� �� "Ede bi yat ve
Si ne ma da Me kan Ola rak Kars" olan pa nel ön ce sin -
de, bel ge sel si ne ma c� Ro di Yüz ba ��'n�n Kars'ta çek -
ti �i Mi raz fil mi gös te ril di. Pa nel de, ko nu �an Yüz ba -
��, "Kars per de per de dir. �lk per de kar d�r. Di �er le ri -
ni aç t�k ça �eh rin gü zel lik le ri ni gö rür sü nüz" de di. 

Tü mü üc ret siz olan bu et kin lik le rin ama c�
Kars in sa n� ile kül tür sa na t� bu lu� tur mak t�...
Fes ti va lin ta sa r�m c� s� Hi lal Do �a nay da bu na
dik kat çe ki yor: ''Do �u ile Ba t� ara s�n da ki uçu ru -
mun en yo �un ya �an d� �� yer ler den bi ri de Kars.
Bu fes ti val de önem li olan köp rü ler kur mak t�.

Kars l� la r�, te le viz yon dan iz le dik le ri,
'se yir ci kal d�k la r�' �ey ler le bu lu� tur -
mak is te dik.'' Kars'�n bir k�� ken ti ol -
du �u na, so �uk ha va n�n in san la r�n ruh
ha li ne ve gün lük ha ya ta da yan s� d� �� -
n� vur gu la yan Do �a nay, ''K�� ay la r�n -
da sos yal ya �am aza l� yor. O ne den le
ba� ta Kars Be le di ye Ba� ka n� Nev zat
Boz ku� ol mak üze re he pi miz fes ti -
va li özel lik le k� ��n dü zen le dik'' di -
yor. Do �a nay'�n bun dan son ra s� na
da ir di le �i ise Kül tür Ba kan l� ��'n�n
Kars'ta ki ve di �er �e hir ler de ki kül -
tür sa nat fes ti val le ri için fon ay�r -

ma s�. Böy le ce Do �u, Ba t�'n�n kül tür ha ya t� na
''sa de ce se yir ci'' kal mak tan kur tul mu� ola cak... 

■ UZAK �E H�R LE R�N KA DE R�...
Fes ti val dü zen le yi ci le ri ve Kars l� la r�n da de -

di �i gi bi; ad� ge nel de ''Kar yol la r� ka pa d�'' ya da
''ucu be'' di ye ni te len di ri len �n san l�k An� t� ha ber -
le riy le an� lan Kars, ''ter ke dil mi� uzak �e hir le rin
ma kus ta li hi ni'' yen mek is ti yor. Tam da bu sa t�r -
la r� ya zar ken si ze, ye ni bir ha ber dü� tü ajans la -
ra; Er zu rum 1. �da re Mah ke me si, �n san l�k An� -
t�'n�n y� k�m ka ra r� n�n yü rüt me si ni dur dur mu� tu.
Ve Kars yi ne ''ucu be hey kel'' ha be riy le an� l� yor -
du...!

● Mustafa SÜRMEL�

Her yer ka ran l�k, ke sif bir ya n�k ko ku su
ve toz or ta l� �� kap la m�� t�. Göz gö zü
gör mü yor, fer yat lar or ta l� �� in le ti yor -

du: “Yar d�m edin!.. Lüt fen yar d�m edin!..”
Ekip ler ola rak al d� �� m�z teo rik e�i tim le -

re gü ve ne rek, ih ti ya c� olan la ra yar d�m ede ce -
�i miz ko nu sun da gü ve ni miz tüm tim ola rak
tam d�. 3’er ki �i lik tim ler ha lin de afet ne de -
niy le y� k� lan bir bi na ya gi re cek ve müm kün
olan en k� sa sü re de ilk yar d�m ön ce si ge rek li
kur tar ma i� lem le ri ni ye ri ne ge ti re cek tik.

Ken di mi ze o ka dar gü ve ni yor duk ki, ge rek ti -
�in de kur tar ma ti mi ola rak, bir bi ri mi ze yar -
d�m ede ce �i miz ko nu sun da da tel kin de bu lu -
nu yor duk. 

�çe ri ye gi ri� ta li ma t� ve ri lir ve ril mez h�z -
la içe ri dal d�k: “Ka d� köy Be le di ye si Ara ma
Kur tar ma Ti mi’nden ge li yo ruz. Du ru mu iyi
olan lar se si mi ze do� ru gel sin…” Du rum va -
him di… �lk yar d�m ön ce si ya p�l ma s� ge re ken
tri aj uy gu la ma s� n� k� sa sü re de ger çek le� ti rip,
biz den son ra ge le bi le cek ilk yar d�m uz man la -
r� na ve ril mek üze re has ta ve ya ra l� lar hak k�n -
da bil gi not la r� n� bir an ön ce tut ma m�z ge re -
ki yor du. Za man çok dar, kay be di len sa ni ye -
ler da hi bi ri ni ya �a ma dön dür mek için ha ya ti
de �er dey di. En kaz ve e� ya lar al t�n da ka lan la -
r�n fer yat la r� m�, ya k�n la r� için yar d�m is te -

yen ler mi, kor ku ve pa nik le psi ko lo ji si bo zul -
mu� in san lar m�!... Üs tü ne üst lük da ya n�l maz
bir ko ku ve toz bu lu tu…

Ney se ki tüm bun lar bir afet an� de �il, bir
e�i tim den iba ret ti. Ya ni ha ta la r�n te la fi si için
önü müz de bü yük bir f�r sat var d�. O za man
ken di ken di me �öy le de dim: “�yi ki bu e�i ti -
me ka t�l m� ��m. �yi ki tüm bun lar bir tat bi kat.”
■ BAK-KA DI KÖY ��� N� �Y� B� L� YOR

17 A�us tos’ta ya �a d� �� m�z bü yük dep re -
min ar d�n dan Ba� kan Av. Se la mi Öz türk’ün
“Ke sin bu ekip ku ru la cak!” ta li ma t�y la be le -
di ye bün ye sin de bir ara ma kur tar ma eki bi nin
ku rul ma s� ça l�� ma s� ba� la d�. Ka d� köy Be le di -
ye si Acil Du rum Ekip le ri (BAK-Ka d� köy)
ad�y la Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve
Kon trol Mü dür lü �ü’ne ba� l� bir ekip olu� tu -
rul du. BAK-Ka d� köy Ta k� m� için Yu mur ta c�
Ab di Bey Cad de sin de bir E�i tim Bi ri mi olu� -
tu rul du. �lk dö nem ler de bu eki bin ele man la r�
i�in uz man la r�n dan e�i tim ler al d� lar. �im di o
eki bin ele man la r� i�i nin uz ma n� bi rer ara ma
kur tar ma ho ca s� ola rak ge rek be le di ye per so -
ne li ne ge rek se Ka d� köy hal k� na dü zen li prog -
ram lar çer çe ve sin de acil du rum e�i tim le ri ve -
ri yor. Hem de uy gu la ma l� ola rak. E�it men ler
Ha kan Öz de mir, Mus ta fa Co� kun, Bin naz l�
Sa ka, Öz ge Öz de mir, Ley la Öz kan, Bay ram
Er gül, Sey ful lah De niz, Ali As gar Siv ri ka ya
ara ma kur tar ma, ha yat ta kal ma y� ö� ret me an -
la m�n da Ka d� köy ça p�n da bü yük bir mis yon
üst le ni yor lar. Ta lep gel di �in de ku rum ve ku -
ru lu� la ra da bu ko nu da e�i tim ve ri yor lar.

Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

◗ 18 MART - 24 MART 2011

BAK Kadıköy
acil durumlara

karşı eğitiyor

BAK Kadıköy
acil durumlara

karşı eğitiyor

BAK Kadıköy
acil durumlara

karşı eğitiyor

BAK Kadıköy
acil durumlara

karşı eğitiyor

BAK Kadıköy
acil durumlara

karşı eğitiyor

BAK Kadıköy
acil durumlara

karşı eğitiyor
Kadıköy Belediyesi

tarafından
olu�turulan Belediye

Arama Kurtarma-
Kadıköy Timi acil
durumlara kar�ı

hazırlıklı olmak için
belediye personeli
ve halkı e�itiyor.

Kars’ta sa nat, sa nat ta Kars
Gazete Kadıköy olarak,

sinemacı ve edebiyatçılara

ilham veren kent Kars’taki

kültür sanat festivalini takip

ettik.
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